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  چکیده
عنـوان   دانـش بـه   1980 ي مورد توجه قرار گفت. از دهـه  یستمدوم قرن ب یمهاز ن يدانش در رشد اقتصاد یتنقش و اهم

مطالعـات   یننو هاي يو فناور ينقش دانش، نوآور یافتن یتشد و با اهم یدکننده وارد تابع تول یینزا و تع درون یريمتغ

در  (منـاطق واقـع   يا و هـم منطقـه   یهم در سطح ملـ  يرشد اقتصاد رب یرهامتغ ینا یرنقش و تاث یبررس يبرا يا گسترده

منـاطق را براسـاس تفـاوت در     يدر رشد اقتصاد یتالش کردند ناموزون ي) انجام شد. پژوهشگران اقتصادیمل يمرزها

از سـال   اهـ  اسـتان  ياقتصـاد  يهـا  و انتشار حساب یدبا تول یزن یرانا دهند. در یحتوض يبهره آنها از دانش و نوآور یزانم

 يهـا  اسـتان  يدر رشد اقتصـاد  يدانش و نوآور یرنقش و تاث یبررس يبرا ینهمطالعات هموار شد و زم ینا یر، مس1379

کـار   یـروي دانش(شـامل ن  یرهايمقاله اثر متغ ینا در .فراهم شد يتفاوت آنها در رشد اقتصاد یافتره ینمختلف و از ا

کـار   یروين یسنت یرباال)  در کنار دو متغ يفناور يدارا يها و توسعه و ارزش افزوده بخش یقمتخصص، کارکنان تحق

 یافـت بـا ره  يشده و مـدل رشـد اقتصـاد    یبررس  1390تا  1379دوره  یکشور ط يها استان يبر رشد اقتصاد یهو سرما

 یـروي که نـرخ رشـد ن   دهد ینشان م یمدل به روش اثرات تصادف ینتخم یجزده شده است. نتا ینرشد تخم يحسابدار

داشته اسـت. پـس از    یارکشور در اخت يها استان ياثر را بر رشد اقتصاد یشترینب 05/2 برابر ب یبیکار متخصص با ضر

 يبـاال و متوسـط( بـه ازا    يبا فنـاور  یعو نرخ رشد ارزش افزوده صنا  89/0 برابر با یبیسرانه با ضر یهآن، نرخ رشد سرما

 قرار دارند. 19/0برابر با یبیهر نفر شاغل) با ضر
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  مقدمه -1

در سـطوح خـرد و   رقابـت  کننـده در   عامل اصلی و تعیینتوسعه و به تبع آن دانش  تحقیق و

فنـاوري   هاي مـدرن در دو دهـه اخیـر اسـت.     دستیابی به فناوريمولفه کلیدي براي و کالن 

و بهبودهـاي اساسـی را در عرصـه     کـرده تواند ماهیت تولیدات یک کشور را دگرگـون   می

  .  کندزندگی اقتصادي و اجتماعی ایجاد 

اي در  امروزه به تبع تحوالت اساسی در تحقیق و توسعه و انباشت دانش تغییرات گسترده

تغییر ساختار اقتصاد از وضعیتی سـنتی بـه شـرایطی فراصـنعتی و اطالعـاتی صـورت        تولید و

ه هـاي تولیـدي را بـ    هـاي جدیـد ظرفیـت    گیري انقالب دانـش و فنـاوري   شکلگرفته است. 

هـاي ارتباطـات و    در بسـتر فنـاوري  نگیـز افـزایش داده اسـت و    ا صورتی بی سابقه و حیـرت 

دهه، مجدد امید به جهش اقتصادي و دستیابی سریع به توسـعه را بـراي    5اطالعات، پس از 

  ریزان و اندیشمندان زنده کرده است. مناطق کم توسعه در بسیاري از برنامه

کـه رشـد و توسـعه سـریع      هـاي متعـددي در دو دهـه اخیـر انتشـار یافتـه       ها و تبیین تحلیل

اقتصادي در برخی کشورهاي تازه صنعتی شده و نیز افزایش روزافزون شکاف میان منـاطق  

گیـري همـین رونـدهاي جدیـد و ظهـور       توسعه یافته با مناطق توسعه نیافته را ناشی از شـکل 

  اقتصاد مبتنی بر دانش می دانند. 

ان مناطق توسعه نیافتـه بـا منـاطق    ها براي توضیح شکاف می در سطح ملی نیز همین تحلیل

شود منـاطق کـم توسـعه یافتـه در      گفته می ،به عبارت دیگر توسعه یافته بازتولید شده است.

هاي فنـاوري و دانشـی کـه فـراهم آمـده و نیـز        گیري از فرصت توانند با بهره یک کشور می

ري بـا سـرعتی   امکان اخذ و اقتباس و انتقال سریع و کم هزینـه دسـتاوردهاي علمـی و فنـاو    

چنـین   بسیار به توسعه دست یابند و فاصله خود را با مناطق توسعه یافته کشور کاهش دهند.

تحقیـق و توسـعه، بکـارگیري     چند عامل اساسی استفاده از سرمایه انسانی،گرو پیشرفتی در 

  .استها در قالب سازماندهی منسجم عوامل تولید  ها و تلفیق این مقوله متناسب مهارت

ویـژه در  ه قالب حسابداري رشد اقتصادي از نیمه دوم قرن بیستم و ب کالن در عات اقتصادمطال

هاي اخیر بر برآورد نقش دانـش و نـوآوري در رشـد اقتصـادي کشـورها و منـاطق متمرکـز         دهه
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بنیـان و افـزایش مسـتمر سـهم دانـش و نـوآوري در تولیـد         گیري اقتصـاد دانـش   با شکل اند. شده

عنوان یـک متغیـر   ه اند و دانش ب عات اهمیتی بیشتر و بسط و تعمیق زیادي یافتهاقتصادي، این مطال

زا درصـدد   درون الگوهـاي رشـد  طور جدي مورد توجـه قـرار گرفـت.    ه زا ب کننده و درون تعیین

زاي مؤثر در تولیـد و رشـد اقتصـادي برآمدنـد. ایـن       به عنوان یک عامل درونفناوري  تبیین خرد

کیفیـت تولیـد و    انسـانی، بهبـود    هـا و عوامـل متفـاوت ماننـد سـرمایه      از راه رافنـاوري   الگوها اثر

 يمطالعات، امروزه رشـد اقتصـاد   ینهم یهپا بر .تولیدات متنوع در الگو معرفی کردند گسترش

  شناخته شده است.  ياقتصاد هاي یاییپو يمبنا یاندانش بن

ی درآمـد سـرانه و   یهمگراهاي  بینی نظریه ن است که برخالف پیشآها حاکی از  بررسی

هـاي   نیز مطالعاتی که برمبناي آن در ایران انجام گرفته بـود، شـکاف اقتصـادي میـان اسـتان     

ایـن اسـاس، بررسـی و     اي افزایش یافته است.بر طور مشهود و فزایندهه کشور در دهه اخیر ب

  ت.اي بیش از پیش اهمیت یافته اس سنجش سهم دانش و نوآوري در رشد اقتصادي منطقه

 هاي یاییپو ،يا در سطح منطقه یانتابع رشد دانش بن ینتا با تخم ایم یدهمقاله کوش یندر ا

دانـش   یرتاث یبررس به همین منظور هدف این مقاله .یمنشان ده هاي کشور استانرشد را در 

اسـت.   هاي اخیر سال ایران در1390 ات 1379 هاي سال  یط یرانا يها استان يبر رشد اقتصاد

 يا رشـد و موضـوع اقتصـاد منطقـه     يالگـو  ينظـر  یبـه بررسـی مبـان    ابتـدا  ین در ادامـه بنابرا

ــ  .یمپــرداز یمـ  خــواهیم  و داخــل کشــور یـا موضــوع در دن یدر بخــش دوم بـه ادبیــات تجرب

و مقالـه را بـا    دازیمپـر  ینتـایج مـ   یرمدل و تفس  ینو تخم یحپرداخت. در بخش سوم به تصر

  م داد.بندي در بخش پنجم پایان خواهی جمع

  

  مروري بر نظریات رشد -2

چـاقو معـروف    هداد کـه بـه لبـ    دومار رشد مستمر ناپایدار را نشان می -هاي رشد هارود مدل

1شد. سولو و سوان
دومـار، مـدل    -) با توجه به ایرادات وارده بـر مـدل رشـد هـارود    1956( 

دل هـارود ـ دومـار    جدیدي را ارایه کردند. آنها معتقد بودند که نسبت سرمایه به تولید در م

                                                                                                              
1. Solow (1956) 
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زا در نظر گرفته شود. در واقـع آنهـا مـدل رشـدي را طراحـی کردنـد کـه در آن         نباید برون

نسبت سرمایه به تولید قابلیت تغییر داشته و سیستم را به مسیر رشد مستمر و با ثبـات هـدایت   

  کنــد. در ادبیــات اقتصــادي مــدل رابــرت ســولو بــه مثابــه جــایگزینی بــراي مــدل رشــد   مــی

هـاي ثابـت    شود با این تفاوت که پیش فـرض اسـتفاده از نسـبت    دومار محسوب می -ودهار

  دومار در این مدل حذف شده است. -هاي هارود عوامل تولید در مدل

پذیر تحت عنوان تـابع تولیـد نئوکالسـیکی    سولو در مدل رشد خود از یک تابع تولید انعطاف

کند که با توجـه   ه به عنوان عوامل تولید استفاده میهاي کار و سرمای وي از نهاده .کند استفاده می

  توانند جانشین یکدیگر نیز شوند.   ها می به تابع تولید مورد نظرش این نهاده

نسـبت   ،دهد که با متغیـر بـودن ضـریب فنـی در طـول زمـان       سولو در مدل خود نشان می

صاد بـه رشـد متعـادل    دهد که اقت سرمایه به کار خود را به نحوي با شرایط اقتصادي وفق می

برسد. اگر در ابتداي رشد اقتصادي، نسبت سرمایه به کـار بیشـتر باشـد، سـرمایه و تولیـد بـه       

در تجزیه و تحلیل سولو با هـر نسـبت    .کنند و بالعکس نسبت کمتري از نیروي کار رشد می

ار کند که روي مسیر تعادل پاید سرمایه به کار که شروع کنیم، اقتصاد به نحوي حرکت می

  قرار گیرد.  

هاي رسیدن به وضعیت متعادل این است که در مدل سولو هـیچ  ترین داللت یکی از مهم

رشد بلندمدتی وجود ندارد. در بلندمدت، اقتصـاد در یـک سـطح ثابـت از محصـول یعنـی       

∗�گیرد و هیچ تغییر افزایشی وجود نـدارد. میـزان تولیـد سـرانه (    ) قرار می∗�( =  �∗

��
� (

نیز به همـین منـوال ثابـت خواهـد مانـد و در نتیجـه میـزان مصـرف (          * *c s y  نیـز (

تواند رشد اقتصاد را در یک بازه محدود و زمـانی کـه   افزایشی نخواهد داشت. این مدل می

ا سـرانجام بـا   کنـد، تشـریح کنـد. امـ    حرکـت مـی  ∗�تا  �0و یا تولید از  ∗�تا  ��0سرمایه از

  شان، میزان رشد نیز متوقف خواهد شد. همگرا شدن سرمایه و تولید به مقادیر تعادلی

توان از مـدل سـولو آموخـت، ایـن     هاي اصلی و البته بسیار غیرقابل انتظار که مییکی از درس

تواند به عنوان موتور محرکه رشد اقتصـادي بلندمـدت عمـل کنـد.     است که: انباشت سرمایه نمی

هـا،  گـذاري بیشـتر در تجهیـزات، سـاختمان    انـداز و سـرمایه  تـوانیم بـا پـس   این واقعیت که ما می
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مـدت  کارخانجات، کامپیوترها و مواردي از این دست، رشد اقتصادي ایجاد کنیم، تنهـا در میـان  

شود که نرخ بازده سرمایه کـاهش یابـد   در بلندمدت بازده نزولی سرمایه منجر می است وصادق 

گـذاري تنهـا صـرف جبـران اسـتهالك      نهایت به صفر برسد. در واقع، در بلندمدت سـرمایه و در 

  خواهد شد و هیچ افزایش تولید و رشدي صورت نخواهد گرفت.  

هرچند که این موضوع در ابتدا تا حدي ما را از سازگاري مدل سولو با واقعیات مـایوس  

یت دیگر نتایجی کـه مـا از مـدل سـولو     سازد، اما این نتایج در واقع گواهی هستند بر اهممی

هـا در  تـرین مـدل  تـرین و مسـتحکم   استخراج خواهیم کرد و این مدل هنوز هم یکی از مهم

کمی موشکافی بیشتر به ما خواهد آموخت که مدل سولو به بیان دیگر،  است.اقتصاد کالن 

عوامـل   و نیسـت دهد که انباشت سـرمایه عامـل اصـلی رشـد اقتصـاد در بلندمـدت       نشان می

  دیگري در این بین دخیل هستند.  

مدل جدیدي در رابطه با رشد اقتصادي ارایـه کردنـد. آنهـا     1)1992منکیو، رومر و ویل (

زا با وجود چنـد   یافته اضافه کرده و به نوعی مدل رشد درون سرمایه انسانی را به مدل تعمیم

ت اقتصـادي را توجیـه   چـون مـدل آنهـا رشـد بلندمـد      کردند، امـا اي طراحی  کاالي سرمایه

  شود. زا بررسی می هاي رشد درون در قالب مدل از این روکند،  نمی

 1990دنبال تحوالت طرف عرضه اقتصاد، پـل رومـر در مقالـه بسـیار معروفـی کـه در       ه ب

هـا  را ایجاد و دنیـاي کاالهـاي اقتصـادي را بـه کاالهـا و ایـده       ، یک تمایز بنیاديکردمنتشر 

هـا روش اسـتفاده از ایـن    الها مواد خام موجود در اقتصاد هستند و ایـده بندي کرد. کاتقسیم

ها، بـه نظریـه جدیـد رشـد     . تفکیک کاالهاي اقتصادي به اشیا و ایدهبه طرق مختلف کاالها

هـاي  هاي زیادي با دامنه گسترده براي بسـیاري از حیطـه  اقتصادي انجامید. این نظریه داللت

الملـل و توسـعه   هاي ضدتراست، تجـارت بـین  نوي، سیاستعلم اقتصاد از جمله مالکیت مع

تــرین هـا، یکــی از اساسـی  ی رومــر دربـاره ایــده یاقتصـادي داشــته اسـت. رویکــرد غیرکـاال   

  هاي علم اقتصاد در دو دهه آخر قرن بیستم بوده است.پیشرفت

                                                                                                              
1. Mankiw, Romer & Weil (1992) 
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ا کرد که تنها بـر پایـه کاالهـ   یعنی رویکرد سولو، مدلی را بررسی می ،رویکرد قبل رومر

رویکـرد   ،در مقابـل امـا  توانست یک نظریـه رشـد پایـدار را ارائـه کنـد.      بود و این مدل نمی

هـاي بهتـر بـراي اسـتفاده از     هاي جدید (روشدهد که کشف ایدهی رومر نشان مییغیرکاال

  تواند چنین نظریه رشد پایداري را فراهم آورد. مواد خام موجود) می

هـا  ابل عدم توفیق رویکرد کاالها این اسـت کـه ایـده   ها در مقدلیل موفقیت رویکرد ایده

تواند توسط یک نفر، دو نفـر و یـا صـدها نفـر یـا صـدها       ناپذیرند: یک ایده واحد میرقابت

خط تولید مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که کاالها داراي بازده ثابت به مقیـاس بودنـد،   

ا بـا یکـدیگر لحـاظ شـوند، شـاهد بـازده       هکاالها و ایده معناست که اگر به آناین موضوع 

  صعودي خواهیم بود. 

ناپذیري و بازده فزاینده، هر ایـده جدیـد ایـن پتانسـیل را دارد کـه درآمـد       به دلیل رقابت

بلکـه   نیسـت، چراکه در اقتصاد موضوع ایده بـه ازاء هـر نفـر مهـم      ،سرانه اقتصاد را باال ببرد

 GDPشد پایدار در انباره دانش، کلید رشـد پایـدار   ها مطرح است. بنابراین رانباره کل ایده

بـه عنـوان   فنـاوري   درصدد تبیین خـرد دانـش و   زا درون الگوهاي رشد. بنابراین استسرانه 

را از فنـاوري   زاي مؤثر در تولید و رشد اقتصادي برآمدند. این الگوهـا اثـر   یک عامل درون

در  تولیدات متنوع گسترش و کیفیت تولیدبهبود ،انسانی  سرمایهها و عوامل متفاوت مانند  راه

  )2001الگو معرفی کردند. (ساالیی مارتین، 

ي خود را از طریق معرفی سرمایه انسانی در الگـوي  زا درون رشد وي الگ) 1988( لوکاس

الگوي خود بر بهبود کیفیـت تولیـد    ) در1992( اقیون و هیوت د.کر ارائه رشد نئوکالسیک 

قدیم از صحنه خارج فناوري  جدید که بر اثر آن تولیدکنندگان باري فناو به عنوان نشانی از

 )1991( من گروسمن و هلپالبته تأکید کردند. شومپیتر  گیري از دیدگاه  شوند را با بهره می

  . بودند  دهکر ارائه زا را قبال عقیده الگوي رشددرون نیز با همین

زا بـا مالحظـه    اي رشـد درون الگوهـ  )1991( مـن  گروسمن و هلـپ  )1990، 1986( رومر

و  هاي تحقیق و توسـعه بـه تولیـددانش    فعالیت زعم آنها دند که بهکر مطرح را جدید  وريافن
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هـاي   باتوجـه بـه قابلیـت    بنـابراین . سـاز رشـد باشـد    تواند زمینـه  که می شود منجرمی نوآوري

  .ها استفاده شده است هاي رشد دانش بنیان در این تحقیق از این مدل مدل

شده بر اهمیت ساختار نهـادي در تاثرگـذاري دانـش بـر رشـد        داد زیادي از مطالعات انجامتع

بـه بررسـی چیـنش نهـادي چنـد سـطحی        )2013( 1بروئـک و اسـمالدر   اند. اقتصادي تمرکز یافته

انـد. بـازیگران بـا خألهـاي نهـادي در      پرداختـه  2و تکامل یک نظام نـوآوري فرامـرزي   بازیگران

هـایی بـراي ایـن مشـکل هسـتند و از       حل شوند و در پی راه رو می هي خود روبهاي فرامرزفعالیت

 نظـام نـوآوري فرامـرزي   هایی براي غلبه بر خألهـاي نهـادي بـه تکامـل یـک       حل طریق یافتن راه

سـاختارهاي نهـادي    تحلیـل  و  کنند. از نظر آنها، براي شناسایی خألهاي نهادي، تجزیه کمک می

 کنند، ضرورت دارد.  یگر را مالقات میچند سطحی که در مرزها یکد

، ضرورت انطباق میان این اي هاي نوآوري منطقه کز بر سیاستبا تمر )2013( 3فوکوگاوا

دهـد در   وي نشـان مـی   اي را مورد تاکید قرار داده است. هاي و نظام نوآوري منطقه سیاست

اند،  ستفاده قرارگرفتهیافته موردا اي که در کشورهاي توسعه هاي نوآوري منطقه میان سیاست

یکـی از متمـایزترین ابزارهـاي     ،وري عمـومی در ژاپـن  فنـا  ایجاد و گسـترش مراکـز محلـی   

  اند.  سیاستی را به وجود آورده

هـاي   بـراي دسـتیابی بـه ویژگـی     5) از مدل نظام نوآوري ملـی 2011( 4وونگ لیم پیروات

الزي و تایلنـد اسـتفاده   هاي خاص هر کشور درزمینه نظام نوآوري در مـ  ساختاري و سیاست

اند که مالزي و تایلند  ها نشان داده کرده است. بر مبناي چارچوب نظام نوآوري ملی، تحلیل

زمینـه ابزارهـاي مـالی بـراي      انداز کارآفرینی در محل مشـابهی در  از دو جنبه نهادي و چشم

ــا ــوآوري يارتق ــود   ن ــه خ ــادهاي مربوط ــا در اقتص ــتند؛ه ــور د  هس ــر دو کش ر اول آنکــه ه

بر   هاي اقتصادي خود در حال رشد از منظر دانش فراگیر هستند و به حد زیادي تکیه فعالیت

که ورانه دارند و دوم آنهاي نوآ هاي چندملیتی براي دستیابی به توسعه فنی و فعالیت شرکت

                                                                                                              
1. Broek, Smulders (2013). 
2. CBRIS: Cross-Border Innovation System 
3. Fukugawa (2013)  .  
4. Wonglimpiyarat (2011).  
5. NIS: National Innovation System 
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هاي مـالی بـراي    دولت نقشی هدایتگر را در انتظام نهادي حمایتی و به همان میزان در برنامه

کنـد و   هاي تجاري ایفـا مـی   داخل شدن بخش تحقیق و توسعه در فعالیت فرآیند ت ازحمای

  کند.   در هر دو کشور، دولت راهبردها را براي موتورهاي اصلی رشد تدوین می

هـاي آن بـراي   به بررسـی نقـش جغرافیـاي اقتصـادي تکـاملی و رهیافـت       )2009( 1بوژما

با بیان این نکته که دانش بـازدهی فزاینـده بـه    اي پرداخته است. ابتدا سیاست نوآوري منطقه

کـرده اسـت و اینکـه دانـش بـه       بازگشت آن اشاره مقیاس دارد، به ماهیت انباشتی و غیرقابل

بـرداري نیسـت و ایـن انتقـال      راحتی قابـل تقلیـد و کپـی     اش بهدلیل ماهیت ضمنی و انباشتی

شـود  هنگامی بهتر سرریز مـی  ها و نزدیکی شناختی است، دانش نیازمند ظرفیت جذب بنگاه

مند باشد. تنـوع مـرتبط از   که مناطق از صنایع مرتبطی که دانش را به اشتراك بگذارند، بهره

اي ها به انشعاب اقتصـاد منطقـه  جایی نیروي کار و شبکه ههاي اسپین آف، جابطریق مکانیزم

  مربوط است. اي نه به تغییرات کمی بلکه به تغییرات کیفیکند. رشد منطقهکمک می

  

  مطالعات تجربی   -2

اي مورد توجه و  مطالعات تحلیل نقش دانش در رشد اقتصادي هم در سطح ملی و هم سطح منطقه

  گیرد. و اجمال مورد اشاره قرار میاهتمام بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته که به تفکیک 

  

  مطالعات سطح ملی -1-2

الپ  هاي اولیه مک دانش در رشد تولید مرهون تالشسازي و مطالعات علمی پیرامون نقش  مفهوم

هاي صنعت  هاي ملی آمریکا، نشان داد حجم فعالیت گیري از روش هزینه حساب وي با بهره است.

  درصد تولید ناخالص ملی آمریکا است. 29میالدي  1958محور درسال  دانش

ــک    ــبیه م ــومی ش ــارچوب مفه ــتفاده از چ ــا اس ــورات ب ــاس روش در پ ــد الپ و براس آم

هاي اقتصاد اطالعـات   ستانده، اندازه و حجم فعالیت -قالب الگوي داده هاي ملی در حساب

  میالدي محاسبه کرد.  1967را در اقتصاد آمریکا درسال 

                                                                                                              
1. Boschma (2009). 



 91هاي ایران    بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادي استان

 
 

 

) با در نظر نگرفتن فرض بازدهی نزولی سرمایه، تئوري جدید رشد را بنیـان  1986رومر (

هاي تحقیـق و توسـعه    خارجی مانند تالش نهاد. رومر بر این موضوع تاکید داشت که اثرات

ها با  و بر رشد اثرگذار باشد. بنگاه کندهاي دیگر سرایت  ممکن است از یک بنگاه به بنگاه

در  ، امـا هـاي اختصاصـی خـود مواجـه هسـتند      شرایط بازدهی ثابت به مقیاس در مورد نهاده

(سـاالیی   تگی دارده و بـه ذخیـره کـل دانـش بسـ     رابطه با تکنولوژي، بازدهی متفـاوت بـود  

  .)2001، 1مارتین

زا بـا مالحظـه    الگوهـاي رشـد درون    )1991مـن (  )، گروسمن و هلـپ 1990،1986( رومر

دانش و  هاي تحقیق و توسعه به تولید فعالیت ،زعم آنها کردند که به  جدید را مطرح  وريافن

  .شود می منجر، ساز رشد باشد تواند زمینه نوآوري که می

) نیز اثر کل 1992و منکیو، رومر و ویل ( 3)1992و لوین ورنلت ( 2)1995ناولز و اون (

کردند. آنها همگی در مطالعات خـود   آموزش (بدون تفکیک) را بر رشد اقتصادي بررسی 

یعنـی آمـوزش    ،اي مثبـت وجـود دارد   به این نتیجه رسیدند که بـین آمـوزش و رشـد رابطـه    

  شود. موجب افزایش رشد اقتصادي می

هـاي   نسـبت دانشـجویان رشـته    1997در مقاله خود در سـال   4یلیفر و ویشنسمورفی، ش

عنوان عامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادي در نظر گرفتند. آنها به این ه مهندسی و حقوق را ب

دار  اي مثبـت و معنـی   هـا و رشـد اقتصـادي رابطـه     نتیجه رسیدند که بین دانشجویان این رشته

  وجود دارد.

کالسن و نستمن
5
جمعیت، چگـالی جمعیـت و تغییـر    «اي تحت عنوان  در مقاله )2006( 

با بسط مدل کرمر نشان داد که عالوه بر جمعیـت، چگـالی جمعیـت نیـز عامـل      » تکنولوژي

موثري در تغییر تکنولوژي است. آنها همچنـین اثـر ایـن عامـل را بـر رشـد اقتصـادي مـورد         

  بررسی قرار دادند.

                                                                                                              
1. Sala-i-Martin (2001) 
2. Knowles& Owen (1995) 

3. Levin and Renelt (1992) 
4. Murphy, Shleifer & Vishnu (1997) 
5. klasen et al (2006) 
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  اي مطالعات سطح منطقه -5-1

هـا و   تصـادي اسـتان  ري از پژوهشگران براي بررسی و تبیـین نـاموزونی در نـرخ رشـد اق    بسیا

چه درسطوح فراملی و چه ملی، متغیر دانش را مورد توجه و تمرکـز قـرار    مناطق جغرافیایی

اند تا تاثیر تفاوت در برخـورداري از ایـن عامـل را در تفـاوت در نـرخ رشـد اقتصـادي         داده

  مناطق توضیح دهند.

وي و دمومبوینزکونر
چگالی، فاصله و نـاهمگونی در  «اي تحت عنوان  در مقاله )2008( 1

بـا اسـتفاده از مجموعـه    » اي نقشـه رفـاه اقتصـادي    آمریکاي التین و کارائیب: تحلیـل منطقـه  

کشور آمریکـاي التـین بـه بررسـی      11اي براي  هاي سطح منطقه هاي همگن از شاخص داده

انـد.   (چگالی، فاصله و ناهمگونی) و رفاه اقتصادي پرداختـه  اي هاي منطقه روابط بین ویژگی

دهـد در   اي و استقرار فقیرنشینی را نشـان مـی   در این مقاله، نقشه فقر که رفاه اقتصادي منطقه

کشور ارائه شده است. در این مطالعه، تراکم جمعیت به عنوان شاخص چگـالی، فاصـله    11

اختالفات نژادي، به عنوان شاخص نـاهمگونی   یک منطقه از دریا به عنوان شاخص فاصله و

در برخـی کشـورها متوسـط درآمـد سـرانه و در برخـی       است. همچنـین  در نظر گرفته شده 

دیگر، متوسط مصرف سـرانه بـه عنـوان شـاخص رفـاه اقتصـادي کشـورهاي مـورد مطالعـه          

ر رفـاه  به این صورت که چگالی، اثر مثبت و فاصله و ناهمگونی، اثر منفی بـ  ،اثرگذار است

اقتصادي دارند. همچنین با استفاده از شاخص چگالی فقـر نشـان داده شـده کـه افـراد فقیـر       

  تمایل به سکونت در مناطق پیشرو را دارند.

تهیـه  » تغییر جغرافیاي اقتصادي«گزارشی تحت عنوان  2009گروه بانک جهانی در سال 

و تفاوت کمتـر در   تر کوتاه کردند. در این گزارش بیان شده است که تراکم باالتر، فواصل

بنـابراین بایـد از ایـن عوامـل حمایـت       ،اند آمیز به توسعه ضروري و اساسی دستیابی موفقیت

امــا در صــورت اجــراي  ،شــوند اگرچــه ایــن ســه عامــل ســبب توســعه نامتعــادل مــی  شــود.

هاي مناسب با هدف همگرایی، متناسب بـا جغرافیـاي اقتصـادي ملـل، عوامـل فـوق        سیاست

  ی به توسعه را با گذشت زمان کافی محقق خواهند ساخت.دستیاب

                                                                                                              
1. Conry et al  (2008) 
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  کـه   هـاي درآمـد نیـروي کـار     از داده ) در مقاله  خود2010( دارون عجم اغلو، ملیسا دل

. انـد  کـرده کشـور در قـاره آمریکـا اسـتفاده      11براي  بودطور جغرافیایی به تفکیک شهر ه ب

هـاي   هـاي مکـانی جـاده    از داده هاي موجود در کاالهاي عمومی محلی براي بررسی تفاوت

ها و همچنین نوع سطح آنهـا   ها موقعیت جغرافیایی جاده . این دادهکردندبین شهري استفاده 

دهد کـه در   شود.  نتایج مطالعه این محققان نشان می (آسفالته، شوسه یا خاکی) را شامل می

ن کشـوري اسـت.    هـاي بـی   تـر از تفـاوت   مریکا التین، تفاوت بین شهرها در درآمد بـزرگ آ

توان  ها بین کشور و بین شهرها را می دهد حدود نیمی از تفاوت همچنین نتایج آنها نشان می

اسـت. بنـابراین    1بر اساس تفاوت در سرمایه انسانی دانست، الباقی به دلیل عوامـل باقیمانـده  

هـاي   تواند بـا سـرمایه   قابل توجهی از تفاوت درآمد در درون کشور (بین شهرها) نمیبخش 

 انسانی مشاهده شده توضیح داده شود. 

ــل     ــه و تحلی ــراي تجزی ــه خــود یــک چــارچوب یکپارچــه ســاده ب ــن محققــان در مقال ای

هاي درآمد بین کشوري و درون کشوري ارائه دادند کـه بـر اهمیـت کـارایی تولیـد       تفاوت

سـط  کند. کارایی تولیدي در سطح کشور به وسیله تصمیمات اتخاذ تکنولـوژي تو  تاکید می

، و در درون کشـورها توسـط نهادهـاي محلـی     ملی هاي حداکثرکننده سود و نهادهاي بنگاه

تعیـین   )کاالهـاي عمـومی محلـی و امنیـت حقـوق مالکیـت       هبـ  یدسترسـ  طریق تاثیر بـر از (

کـه   -دهد که تفاوت در کاالهـاي عمـومی محلـی    شواهد تجربی و کیفی نشان میشود.  می

یـک منبـع    -شـوند  ایـی تعیـین مـی    سطح محلی و منطقـه  حداقل تا حدودي توسط نهادها در

هـاي درون کشـوري هسـتند. چنـین الگوهـایی معیارهـاي نظـام منـدتر و          اثرگذار بر تفـاوت 

هاي خاص نهادي در سطح محلـی و همچنـین کـار نظـري      تحقیقات تجربی درمورد ویژگی

  .ارندزایی این نیروهاي محلی را نیاز د  سازي تاثیر و تعیین درون براي مدل

نقـش سـرمایه انسـانی    «اي تحت عنـوان   ) در مقاله1379عمادزاده، خوش اخالق و صادقی (

را بررسـی کردنـد. آنهـا     1345- 71تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصـادي طـی  » در رشد اقتصادي

 دهـد کـه اوال   نشـان مـی   . نتـایج کردندهاي خود را به روش حداقل مربعات معمولی برآورد  مدل

                                                                                                              
1. Residual Factors  
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آمـوزش   ثانیـا  .گـذارد  بر رشد به جاي می انی عامل باثبات و معنادار بوده که اثر مثبتسرمایه انس

هـا، دانـش و تـوان     مهـارت  يگذاري انسانی بـوده کـه بـا ارتقـا     ترین نوع سرمایه عالی معرف مهم

  .کند میاي و مدیریتی کمک شایانی به دستیابی به رشد اقتصادي  حرفه

 R&Dهـاي  بررسی اثر فعالیـت «اي تحت عنوان  قاله) در م1380آبادي ( کمیجانی و شاه

نقـش انباشـت   » وري کل عوامل تولیـد  داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره

ــر   R&Dو انباشــت ســرمایه  R&Dســرمایه  شــرکاي تجــاري از طریــق تجــارت خــارجی ب

و  1347-78 وري کل عوامل در ایران را مورد بررسی قرار دادنـد. دوره مـورد بررسـی    بهره

وري کـل عوامـل تـابعی از انباشـت      در این مقاله بهـره  .استآزمون مورد بررسی یوهانسون 

شرکاي تجاري، کیفیت نیروي انسانی و حجم  R&Dداخلی، انباشت سرمایه  R&Dسرمایه 

 R&Dدهـد کـه انباشـت سـرمایه      تجارت خارجی در نظر گرفته شده است. نتایج نشـان مـی  

تـر از انباشـت   وري داخلـی قـوي   تجـاري بـر بهـره   شـرکاي    R&Dسرمایه داخلی و انباشت 

 .استداخی  R&Dسرمایه 

) از دیگر افرادي هستند که به بررسی تأثیر مخارج تحقیـق  1380زاده و حیدري ( حسن

اي متنوع از کشورهاي مختلف جهان پرداختنـد. ایـن    و توسعه بر رشد اقتصادي در مجموعه

اي گروه کشورهاي با درآمد باال و کشورهاي با درآمد بر 1991-95 مطالعه در دوره زمانی

پایین انجام گرفت و براساس آمار و اطالعات یکدست و معتبر بانک جهـانی، میـزان تـأثیر    

گذاري و رشـد نیـروي کـار بـر رشـد تولیـد ناخـالص ملـی          مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه

خطـی تـابع تولیـد کـه      غیـر  کشورهاي یاد شده برآورد شده است. در این مقاله از یک مدل

مبتنی بـر شـکل نظـري تـابع کـاب داگـالس اسـت، اسـتفاده شـده و رشـد تـابعی از میـزان             

گذاري، مخارج تحقیق و توسعه و نیروي کار در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیـق   سرمایه

هاي  اي در افزایش رشد اقتصادي و ظرفیت دهد تحقیق و توسعه نقش قابل مالحظه نشان می

هـاي انجـام    لیدي کشور دارد. حال آنکه در ایران به این بخش توجه نشده و سـهم هزینـه  تو

  درصد بوده است. 1/0 شده در این بخش تنها
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درگاهی و قدیري
 

نیز به بررسی عوامـل مـؤثر بـر رشـد اقتصـادي در ایـران (بـا         )1382(

زا و  رشـد درون هـاي   زا) پرداختند. ایـن دو بـا مـروري بـر مـدل      هاي رشد درون تکیه به مدل

هاي رشد اقتصادي  کننده تا تعیین کردندهاي سنتی نئوکالسیکی کوشش  مقایسه آنها با مدل

ایران را شناسایی کنند. در این راستا، دو فرض با برآورد دو رابطه بلندمدت بـین متغیرهـاي   

هـاي حـداقل   مختلف و رشد اقتصـادي، مـورد آزمـون قـرار گرفـت. هـر دو مـدل بـه روش        

بـرآورد   1340-76 هـاي خـود تـوزیعی بـراي دوره     بـا وقفـه   نمعمولی و اتورگرسیومربعات 

اند. آزمون اول رشد را تابعی از سهم نیروي کار از جمعیت، رشد موجـودي سـرمایه و    شده

هاي مصرفی دولتی، تورم و رشد درآمدهاي ارزي نفـت در نظـر گرفتنـد. نتیجـه      رشد هزینه

پـولی و مـالی دولـت و درآمـدهاي ارزي نفـت از       هـاي  برآورد مدل نشان داد کـه سیاسـت  

ترین عوامل نوسانات رشد اقتصادي ایران هستند. آزمون دوم نیز تأثیر نرخ رشد حقیقی  مهم

نام آموزش متوسطه را بر نرخ رشد حقیقـی تولیـد سـرانه بررسـی      گذاري و نرخ ثبت سرمایه

مـؤثر در تشـکیل سـرمایه     زاي رشد کـه همـان عوامـل    کرد. نتایج نشان داد که عوامل درون

  . دارندانسانی هستند، نقش کمتري را در تحوالت رشد اقتصادي 

بـه ارزیـابی علـل     OLSیوهانسـون و   ) بـا اسـتفاده از روش همگرایـی   1382(آبادي  شاه

دهـد انباشـت سـرمایه     وري کل عوامل پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می موثر بر بهره

نباشت سرمایه تحقیـق و توسـعه خـارجی، سـرمایه انسـانی، نسـبت       تحقیق و توسعه داخلی، ا

هاي بـاز بـودن، رابطـه مبادلـه، ذخـایر بـین        موجودي سرمایه فیزیکی به نیروي کار، شاخص

وري کل عوامل تاثیر دارند. همچنـین نتـایج    المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر بهره

ایه تحقیـق و توسـعه داخلـی، انباشـت سـرمایه      کند که اثـر انباشـت سـرم    برآورد پیشنهاد می

تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودي سرمایه فیزیکی به نیروي کار اثر 

  وري کل عوامل دارند. تري نسبت به دیگر متغیرها بر بر بهره قوي

وري  پردازند که بـر کـارایی و بهـره    ) به بررسی عواملی می1385عراقی و سوري ( خلیلی

وري و  د که افزایش بهـره ده مطالعات این دو نشان میگذارد. نتایج حاصل از  اقتصاد اثر می

کننـده   افزایش دستمزد حقیقـی کـه تـامین    -تواند به وجود آید: الف کارایی به سه طریق می
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توانـد از طریـق حسـاب     تثبیت درآمدهاي نفتی که می -. باستزندگی و معیشت شاغالن 

و آثـار منفـی   جریان تزریق درآمدهاي نفتی به اقتصاد را تثبیت  وآید ذخیره ارزي به وجود 

سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سـمت وظـایف سـنتی و اصـلی      -آن را حذف کند. ج

  شود. وري و کارایی منجر می دولت که به منطقی شدن اندازه و ارتقاي بهره

ارتباطـات بـر رشـد    ) به بررسـی اثـرات فنـاوري اطالعـات و     1386محمودزاده و اسدي (

بـه روش   1350-86 هاي سري زمانی وري نیروي کار در اقتصاد ایران با استفاده از داده بهره

آوري  وري کـل و سـرمایه غیـرفن    گیرنـد بهـره   حداقل مربعات معمولی پرداخته و نتیجه مـی 

اثـر   وري نیروي کـار در اقتصـاد ایـران دارنـد.     اطالعات و ارتباطات بیشترین تاثیر را بر بهره

وري نیـروي کـار مثبـت و     سرمایه انسانی و سرمایه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـر بهـره     

  دار است. معنی

بــر تولیــد صــنایع  (IT)وري اطالعــات ااثــر فنـ «اي بــا عنــوان  ) در مقالــه1384جهـانگرد ( 

به بررسی اثر دانش بر عملکـرد رشـد اقتصـادي و بـرآورد کشـش تولیـد       » اي ایران کارخانه

اي پرداخته است. وي در تحقیق خود که بـا اسـتفاده از    اطالعات در صنایع کارخانه وريافن

 ISICنفر کارکن در سطح کدهاي  10هاي صنعتی باالي  اطالعات نتایج آمارگیري کارگاه

ــار در دوره   ــز آم ــازي داده 1379-80مرک ــتفاده    و روش الگوس ــابلویی اس ــاي ت ، کــردهه

امـا میـزان    ،دهد وري اطالعات تولید را افزایش میاي فنگذار که سرمایهکند  میگیري  نتیجه

  تاثیر آن همانند کشورهاي توسعه یافته نیست.

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات «اي با عنوان  ) در مقاله1387کمیجانی و محمودزاده (

با رهیافت حسابداري رشد به بررسی نقش دانش در رشد اقتصادي » در رشد اقتصادي ایران

نشـان   مـورد بررسـی قـرار گرفتـه،     1338-82ي هـا  اند. مدل آنها که براي سال پرداختهایران 

دهد دانش نقش غالب در رشد اقتصادي ایـران را نداشـته و سـهم آن از رشـد اقتصـادي       می

  درصد بوده است. 7حدود 

اثر مخارج تحقیق و توسـعه بـر   «اي با عنوان  ) در مقاله1388شاکري و ابراهیمی ساالري (

بر تحقیـق و توسـعه    زاي مبتنی هاي رشد درون با استفاده از مدل» اعات و رشد اقتصادياختر
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بین کشوري در سه دسته کشورهاي توسعه یافته، در حـال توسـعه و نیـز نمونـه       و نیز مقایسه

انـد. نتـایج آنهـا     متشکل از هر دو دسته کشورها ارتباط دانش را با میزان رشد بررسی کـرده 

ها موجب افزایش  گذاري در بخش تحقیق و توسعه در همه گروه سرمایه دهد نقش نشان می

. اما تاثیر رشد مخارج تحقیق و توسعه بر رشـد جریـان اختراعـات    شود میجریان اختراعات 

برابـر کشـورهاي توســعه یافتـه اسـت کــه بیـانگر اهمیــت       6در کشـورهاي در حـال توســعه   

  .استاین بخش در گذاري  سرمایه

وري کـل عوامـل در    بررسـی بهـره  «اي با  عنـوان   ) در مقاله1390الی (بهبودي و شورکچ

اند.  ) پرداخته1345-87هاي ( به بررسی میزان تولید ملی در سال» چارچوب حسابداري رشد

درصدي  62نتایج آنها ضمن تایید فرضیه بازدهی ثابت به مقیاس تابع تولید در ایران و سهم 

) بـا لحـاظ کـردن    1999دهد که مدل هال و جـونز (  میسرمایه فیزیکی در مدل سولو  نشان 

سرمایه انسانی در مدل سولو نتوانسته اسـت قـدرت توضـیحی مـدل را افـزایش دهـد و الزم       

است با سرمایه گذاري مناسب بر روي سرمایه انسانی، هماهنگی الزم بین نرخ رشد سـرمایه  

  شود.انسانی و فیزیکی ایجاد 

تحلیل تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشـد  «وهشی با عنوان در پژ )1390( اکبري و همکاران

نقش دانش و  تحلیل به» اقتصادي کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اقتصاد اسالمی

 انـد. نتـایج   پرداختـه   2007-2009هـاي   طی سـال  OICکشور  41 اقتصادي نوآوري بر رشد

 و اقتصـادي  مشـوق  شـاخص  جـز ب بنیـان  دانش اقتصاد هاي زیرشاخص تمام که دهد می نشان

سـازمان   عضـو  منتخـب  اقتصـادي کشـورهاي   رشـد  بـر  معنـادار  مثبـت و  تـأثیر  نهـادي  رژیم

 بـر  معکـوس  جهـت  در رژیم نهـادي  و اقتصادي مشوق شاخص. اند داشته اسالمی کنفرانس

 میـان  در بـاال  پتانسـیل  وجـود  بـا وجـود   دهنـد  نتایج نشان می .گذارد می تأثیر اقتصادي رشد

 طـی  و تولیدمحور است هنوز کشورها این اقتصادي ساختار رسد می به نظر ضوع کشورهاي

 نشـده  تولیـدمحور  اقتصاد جایگزین بنیان دانش اقتصاد باید، که چنآن آن صحیح فرآیند یک

  است. 
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با رویکردي ترویجی سعی بر آن دارد که چارچوبی مفهومی  )1387( سالمی و محمدي

شـناخت  مطالعات ایـن دو  .کندتوسعه ارائه  درحال براي سنجش نوآوري ملی در کشورهاي

هـا در  و چگونگی تعامالت و ارتباطات آن نوآوري در سطح ملی فرآیند نهادهاي درگیر در

 تـرین مباحـث مطـرح    برداري از دانـش را از مهـم   جهت سه هدف عمده خلق، انتشار و بهره

از نظام ملـی نـوآوري در   هاي متفاوتی که  شده در نظام ملی نوآوري عنوان کرده و تعریف 

 27بـا بررسـی   مطالعـات ایـن دو   اسـت.  کـرده  شده را بیان   هاي مختلف جهانی ارائه سازمان

هاي نظام ملـی و سـنجش    ین شاخصو، به تدنام بردهشاخص سنجش نوآوري در سه حوزه 

  شـــده کـــه کشـــورهاي   نهایـــت ایـــن نتیجـــه حاصـــل آن در کشـــور پرداختـــه اســـت. در

آوري کشـور  ادار توسـعه نـوآوري و فنـ    ها و اهداف اولویـت  ابتدا حوزه توسعه باید  حال در

بـا مقایسـه    همچنینخود را شناسایی کرده و سپس نظام نوآوري متناسب با آن شکل دهند. 

توان میزان شکاف موجود بـین کشـورها را تعیـین     توسعه می یافته و درحال کشورهاي توسعه

  محور را شناسایی کرد. دانش کرده و الزامات توسعه به سمت یک اقتصاد

ترین نگاه براي تحلیل و تبیین  )، اولین و ساده1384انتظاري (الگوهاي مطرح شده توسط 

ترین  نظام نوآوري و سیاستگذاري توسعه تکنولوژي در کارآفرینی مبتنی بر تجربه و پیچیده

فتـه اسـت. ایـن    یا جانبه بین دانشگاه، صنعت و دولـت تجلـی   و جدیدترین آنها در ارتباط سه

ازاندازه برنهادهاي ملی، نقـش عامـل انسـانی و سـازوکارهاي بـازار در       الگوها با تأکید بیش

اند. این در حـالی اسـت    توسعه دانش، کارآفرینی و نوآوري مبتنی بر دانش را نادیده گرفته

گیـري و ایجـاد    هاي یادگیرنـده، نـوآور و خردمنـد اسـاس شـکل      که در عصر دانایی، انسان

  دهاي جدیدند.  نها

انـداز اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش، الگـوي        اسـت از چشـم  کـرده  سعی انتظاري در این مقاله 

ــه    ــازار ب ــت انســانی و ســازوکار ب ــر عاملی ــی ب ــز جدیــدي مبتن ــوان اب ــل و عن ــراي تحلی اري ب

گذاري علوم، تکنولوژي و نوآوري در ایران استفاده شود. در این الگو عامالن انسانی سیاست

اقتصادي در چارچوب بازارهاي خدمات آموزش عـالی، سـرمایه انسـانی، ایـده،     و نهادهاي 
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و  ســرمایه خطرپــذیر، اعتبــارات ســرمایه انســانی و کــاال و خــدمات موجــب توســعه دانــش 

  شوند.  کارآفرینی و نوآوري مبتنی بر دانش می

ري الگوي کارآفرینی مبتنی بر تجربه، ادغام عمومی، تعاون تکنولوژیک، نظام ملی نوآو

جانبه دانشگاه، صـنعت و دولـت، پـنج الگـوي اصـلی و عمـده بـراي مطالعـه و          و پیچش سه

انـد. سـه    یافتـه  تحلیل نظام نوآوري در یک نظام اقتصادي هستند کـه در طـول زمـان توسـعه    

ي خطی دورن بنگـاه یـا صـنعت    فرآیند عنوان نوآوري را به فرآیند گیري الگوي اول، شکل

نوآوري یک نظام غیرخطی  فرآیند دهند که ي بعدي نشان میکنند. دو الگو جو میو جست

جملـه   گیرد، بلکه نهادهاي مختلـف ملـی از   است و در چارچوب بنگاه یا صنعت جاي نمی

  گیري آن دخیل هستند.دانشگاه، بنگاه و دولت به نحوي در شکل

، اي در درون کشـور  منطقـه  ییهمچنین برخی از پژوهشگران با تمرکز بر سـطح جغرافیـا  

تـرین   انـد کـه مهـم    هاي ایران مورد بررسی انجام داده تاثیر دانش و نوآوري را بر رشد استان

  در ادامه آمده است.آنها 

بررسـی همگرایـی درآمــد سـرانه بــین    «اي بـا عنــوان   ) در مقالــه1383اکبـري و مویـدفر (  

ا ر 1370-80هـاي   هـاي ایـران در سـال    شـکاف رشـد اقتصـادي در اسـتان    » هاي کشور استان

سوان) و بـا اسـتفاده    -اند. آنها با استفاده از یک مدل رشد نئوکالسیک (سولو بررسی کرده

هـاي کشـور آزمـون     از روش اقتصادسنجی قضاوتی، همگرایی درآمد سـرانه را بـین اسـتان   

هاي کشور وجـود دارد و   دهد همگرایی درآمد سرانه در استان اند. نتایج آنها نشان می کرده

یابد. نتایج  نیز از شکاف موجود در رشد اقتصادي مناطق ایران کاهش میدرصد  31هرساله 

  آنها همچنین بیانگر وجود اثرات مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادي است.

اي رشـد اقتصـادي در ایـران     تحلیل منطقه«اي با عنوان  ) در مقاله1390اکبري و دیگران (

زا و با تاکید بر سه  ب یک مدل رشد درونبا استفاده از چارچو »(3D)(با تاکید بر رهیافت 

متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سـه خصوصـیت فضـایی اثرگـذار بـر رشـد اقتصـادي        

مـورد بررسـی قـرار     1380-84هـاي   هاي کشور طی سال مناطق هستند، رشد اقتصادي استان
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و انــد. نتــایج حــاکی از آن اســت کــه چگــالی جمعیــت اثــر مثبــت و فاصــله اقتصــادي   داده

  اي ایران اثر منفی دارند. ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه

اي محـدود و   بررسی نقش دانش و نوآوري در رشـد اقتصـادي منطقـه    مرتبط با مطالعات

ایـران بسـط    اي در رشـد اقتصـادي منطقـه    به ییانگشت شمار است و اساسا رویکرد غیرکاال

ویـژه متغیرهـاي    آن، محدودیت اطالعات و آمار  استانی بـه  شاید علت چندانی نیافته است.

ی بـه رشـد   یدانشی چون ابداع و نوآوري است. این دو مورد نیز اگرچه با رویکرد غیرکـاال 

  اما تمرکز مستقیم بر متغیر دانش ندارند.  ،اند اقتصادي انجام شده

  

  مدلتصریح  -3

ش بنیان بر رشد اقتصادي از تـابع تولیـد   در این پژوهش براي برآورد تاثیر اجزاي اقتصاد دان

شود که در بیشتر مطالعات تجربی مهم از قبیل جرگنسـون و   گسترش یافته سولو استفاده می

) استفاده شده است. شکل این تـابع تولیـد بـه    2005( ) و پیتاسکی و آرك2006( 1همکاران

  است: )1(صورت 

)1(              Y = f A,K,L,T,S,P,R 

) هسـتند و متغیرهـاي   L)، نیـروي کـار(  K) تولید اسـت کـه تـابعی از سـرمایه(    Y( که در آن

)، نیـروي کـار   S)، تعداد دانشجویان فنی و مهندسی و پزشکی(Tمحصوالت با فناوري باال(

انـد) بـه    ) (که از تعداد کل نیـروي کـار اسـتان کسـر شـده     S) و تعداد محققان(Pمتخصص(

انـد. شـایان توجـه اسـت کـه       استفاده قرار گرفته هاي دانش مورد ها و شاخص عنوان نماینده

  شود. گیري می اندازه Aوري کل عوامل تولید از طریق  بهره

سنجی مناسب باشـد،  رتی که براي تخمین به روش اقتصادبراي تغییر فرم تابع فوق به صو

دهنده هر  ابتدا کل معادله را بر نیروي کار تقسیم کرده به طوري که نمادهاي کوچک نشان

  .استنفر شاغل  رک از متغیرها به ازاي هی

)2(                         y = f a,k,t,s, p,r 

                                                                                                              
1. Jorgenson et al (2006) 
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  تقسیم کنیم، خواهیم داشت: yمشتق گرفته و بر  )2(حال اگر از طرفین معادله 

)3  (                  SK T RF .sF .k F .t F .ry k t s r
= E + + + +

y y k y t y s y r

    

تـوان کشـش    تند. بـا ایـن وصـف مـی    هسـ  k, t, s, Sتولید نهایی متغیرهاي  ��به طوري که 

  :کردتعریف  )4(تولیدي هر یک متغیرها را به صورت

)4  (        K T T R
K T S R

F .k F .t F .s F .r
V = V = V = V =

y y y y
  

)، مدل رشد مورد نظر بر اساس روش حسـابداري رشـد بـا    2ها در معادله ( ��با جایگذاري 

  به دست خواهد آمد: )5(لحاظ اجزاي اقتصاد دانش بنیان، به صورت 

)5(           K T S R

y k t s r
= E +V +V +V +V

y k t s r

    

  که در آن با فرض مقیاس تولید ثابت، داریم:

)6(                      K T S RV +V +V +V = 

توان به برآورد سهم هر یک از متغیرهـا   فوق می يحال با در دست داشتن اطالعات متغیرها

، مدل مورد استفاده در این از رشد اقتصادي پرداخت. از این روي با توجه به اهداف مطالعه

تا  1380هاي تابلویی براي دوره زمانی که از طریق تکنیک داده) است 7(مطالعه به صورت 

  ). )1(استان کشور برآورد شده است(جدول  28براي  1389

)7  (                K T S R i

Y k t s r
= C +V +V +V +V +ò

Y k t s r

   
  

 

y  نرخ رشد ارزش افزوده استان به ازاي هر نفر شاغل

y


 

k  نرخ رشد سرمایه به ازاي هر نفر شاغل

k


 

t به ازاي هر نفر شاغل هاي با فناوري باال و متوسط سرانه نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت

t


 

s به ازاي هر نفر شاغلنرخ رشدنیروي کارمتخصص 

s


 

r به ازاي هر نفر شاغلنرخ رشدمحقق 

r
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  تخمین مدل -4

ابتدا آزمون ایستایی متغیرهاي مدل با اسـتفاده از آزمـون    ،به منظور برآورد مدل معرفی شده

) ارائه شده است. بـا توجـه بـه نتـایج     1. نتایج این آزمون در جدول (شدریشه واحد بررسی 

، یعنـی فرضـیه صـفر    هستندشود همه متغیرهاي مورد نظر در سطح ایستا ه میمشاهد ،آزمون

  .هستند I)0مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده است و همه متغیرها انباشته از مرتبه صفر (

  

 نتایج آزمون ریشه واحد جمعی متغیرها - )1(جدول 

Variables 

Levin, Lin &Chut 
Im, Pesaran and 

Shin W-stat  
ADF - Fisher 
Chi-square  

PP - Fisher 
Chi-square  

آماره 

 محاسبه شده

سطح 

 احتمال

آماره 

 محاسبه شده

سطح 

 احتمال

آماره 

محاسبه 

 شده

سطح 

 احتمال

آماره 

محاسبه 

 شده

سطح 

 احتمال

y  69602/7-000/013373/4-000/0369/113000/0474/241000/0

k 5703/7-000/032728/4-000/0174/127000/0934/149000/0

t 83623/3-0001/036013/2-0091/00277/840090/0241/245000/0

s 40057/2-0082/052257/1-0639/03334/820125/0103/170000/0

  

زایـی   زایـی و بـرون   از آنجا که میان متغیرهاي فناوري و رشد اقتصادي نوعی رابطه درون

سویه وجود دارد که  ر دانش و رشد اقتصادي نوعی علیت دووجود دارد، همچنین میان متغی

بـراي از   ، از ایـن رو سنجی تبیین روشن علیت امکانپـذیر نیسـت  هاي متعارف اقتصاد مدل در

) بـراي تخمـین مـدل فـوق     GMM( بین بردن این مشکل از روش گشتاورهاي تعمـیم یافتـه  

تابلویی هاي هاي مدل به صورت داده داده همچنیناستفاده شده است. 
1
 28بـوده کـه شـامل     

استان کشور
2
  . است 1389تا  1380هاي  طی سال 

                                                                                                              
1. Panel Data 

جنوبی و نیـز تفکیـک اسـتان البـرز از اسـتان      با توجه به اینکه تفکیک استان خراسان به سه استان شمالی، رضوي و  .2

اسـتان   28اي تنهـا بـراي    هاي منطقه هاي حساب ساله داده تهران در خالل دوره مورد بررسی انجام شده، سري زمانی ده

 اند. اند درچارچوب مرزهاي جغرافیائی پیشین لحاظ شده به بعد ایجاد شده 1380هائی که از سال  موجود است و استا
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اي مرکـز آمـار    هـاي منطقـه   آمارهاي مورد استفاده در مدل از حساب شود خاطرنشان می

هـاي   و نتایج طـرح آمـارگیري مرکـز آمـار ایـران از کارگـاه       1379 -90هاي  ایران طی سال

  استخراج شده است.  1390تا  1379هاي  سالصنعتی داراي واحد تحقیق و توسعه براي 

گیري در مورد استفاده از اثرات ثابـت و تصـادفی   در راستاي تخمین مدل و براي تصمیم

از آماره آزمون هاسمن
1

استفاده شده است. بر اساس ایـن آزمـون، رد فرضـیه صـفر بیـانگر       

مـورد نظـر   ي مـدل  استفاده از روش اثرات تصادفی است. در این راستا، آزمون هاسـمن بـرا  

�انجام گرفت که نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن (آماره 
2

) حـاکی از  )2(در جدول  

  انتخاب اثرات تصادفی براي تخمین مدل است. 

دهد که علل و عواملی به صورت تصادفی در سطح همه  انتخاب اثرات تصادفی نشان می

ا را متاثر سـاخته اسـت. ایـن عوامـل کـه      هاي کشور وجود دارد که رشد اقتصادي آنه استان

هـا   اي یا بالیاي طبیعی همانند خشکسالی و سـیالب  توانند ناشی از عملکرد مدیران منطقه می

و زلزله یا حوادث برون مرزي چون جنـگ، مهـاجرت جمعیـت از کشـورهاي همسـایه و...      

  اي در رشد اقتصادي مناطق دارند. کننده نقش بسیار مهم و تعیینباشند، 

همچنین در این تخمین براي بررسی معتبـر بـودن مـاتریس ابزارهـا از آزمـون سـارگان      
2
 

این آزمون فرضیه صفر حاکی از عـدم همبسـتگی ابزارهـا بـا اجـزاي       استفاده شده است. در

محاسبه شده است که نشان  248/0 اخالل است. مقدار احتمال آماره آزمون سارگان برابر با

تـوان رد   اجزاي اخـالل را نمـی  مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با از آن دارد که فرضیه صفر 

توان چنین نتیجه گرفت که ابزارهاي مورد استفاده بـراي تخمـین از اعتبـار     بنابراین می کرد،

  الزم برخوردارند.

دهد ضرایب متغیرهاي نرخ رشـد   همانطور که برآورد مدل با روش اثرات تصادفی، نشان می

باال و متوسـط سـرانه    فناوريهاي با  ارزش افزوده فعالیت)، نرخ رشد 89/0(گذاري سرانه  سرمایه

)) مقداري مثبت و معنـادار را  05/2)، نرخ رشد نیروي کار متخصص از اشتغال کل استان (19/0(

                                                                                                              
1. Hausman 
2. Sargan Test 
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ضرایب به دست آمده این واقعیت را دربر دارند که اگرچـه کماکـان   اند.  به خود اختصاص داده

هـاي کشـور در اختیـار     بندي رشد اقتصادي استان برجسته را در صورت عامل سرمایه سرانه نقش

هاي اقتصاد دانش به ویژه نیـروي کـار متخصـص     دارد اما با ضریب اهمیتی باالتر از آن، شاخصه

  هاي کشور دارد. دهندگی باالیی را براي رشد اقتصادي استان قدرت توضیح

 
  نتایج تخمین مدل - )2(جدول 

prob   آمارهt متغیرهاي مدل  ضریب  

   C  
   K  
   S  
   t  

J-statistic                                                scalar pvalue:   

Instrument rank:   

41/0  

)99/0(  
F 

99/5  

)19/0(  �
2
 

  هاي تحقیق منبع: یافته

  

  و پیشنهادهاي سیاستی گیري نتیجه -5

طـور   بـه  1980تاثیر و نقش دانش و نوآوري بـر رشـد اقتصـادي کشـورها و منـاطق از دهـه       

انـد تفـاوت    روزافزونی مورد توجه پژوهشگران اقتصادي قرار گرفته است. آنان تالش کرده

تفاوت در میزان بهرمنـدي آنهـا از دانـش و تخصـص و     در رشد اقتصادي مناطق را براساس 

د ی در رشد درآمها و ناهمگرای و نوآوري توضیح دهند. با شناسایی افزایش شکاف مهارت

  روز بیشتر شده است.  هاي روزبه اخیر، اهمیت این پژوهش  هاي ایران طی دهه سرانه استان

هـاي کشـور طـی     اقتصـادي اسـتان  این مقاله در پی یافتن اثر اجزاي اقتصاد دانش بر رشد 

، مدل رشد اقتصادي را با رهیافت حسابداري رشـد تخمـین زده اسـت.    1390تا  1380دوره 

نیروي کار متخصـص  دهد که نرخ رشد  نتایج تخمین مدل به روش اثرات تصادفی نشان می
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اشـته  هـاي کشـور در اختیـار د    بیشترین اثر را بر رشد اقتصادي اسـتان  05/2 با ضریبی برابر با

و نرخ رشـد ارزش افـزوده    89/0 است. پس از آن، نرخ رشد سرمایه سرانه با ضریبی برابر با

  قرار دارند.   19/0به ازاي هر نفر شاغل) با ضریبی برابر با ( صنایع با فناوري باال و متوسط

هـاي ایـران، میـزان برخـورداري آنهـا از       در اسـتان  1390تـا   1379هـاي   ن اساس، در سالای بر

روي کار متخصص یک عامل مهـم در رشـد اقتصـادي بـوده و تفـاوت در میـزان بهرمنـدي از        نی

   ها بوده است. شاغالن داراي آموزش عالی، عاملی مهم و موثر در تفاوت رشد اقتصادي استان

عامل موجودي سرمایه فیزیکی نیز بعد از نیـروي انسـانی متخصـص بیشـترین سـهم را در      

دهد هنوز متغیرهـاي اقتصـاد دانـش     ه است. این مطالعه نشان میها داشت رشد اقتصادي استان

بـاوجود نیـروي انسـانی     ،عبـارت دیگـر    بـه  هـا ندارنـد.   نقش موثري در رشد اقتصادي استان

هـا و مراکـز    هاي تحقیق و توسـعه و نیـز وجـود دانشـگاه     متخصص و شاغالن فعال در بخش

سهم درخوري در تولیـد اقتصـادي    ها، دانش و نوآوري آموزش عالی متعدد در سطح استان

ریشـه ایـن وضـعیت را نـه در وجـود عامـل دانـش بلکـه در          هاي کشـور نیافتـه اسـت.    استان

دانسـت.  بایـد  هـا   بـرداري از دانـش درون اسـتان    هاي نهادي و سـاختاري بـراي بهـره    ظرفیت

کل داده ، ابداعات و اختراعـات را شـ  اقتصادهاي استانی  است که اوال ظرفیت نظام نوآوري این

  کند.   را معرفی می ، نوع جدیدبودن آنثانیا و

کننده اصـلی سـبقت و جهـش در رشـد اقتصـادي       وري باالي ظرفیت ملی نوآوري تعیین بهره

واقعیت مهم این است که در اقتصادهاي مبتنی بر دانـش آنچـه اهمیـت دارد، اخـذ یـا       است

تـر از   ، بلکـه مهـم  مصرف نیستکپی کردن یا ترویج دانش جدید یا ابزارهاي نوین تولید و 

سـازي و   بـرداري از ایـن دسـتاوردها و بـومی     و انسانی بهـره  ییهاي نهادي، زیربنا آن ظرفیت

جانبه میان نهادهاي تولید دانش، مراکز پژوهشـی   پایدارسازي آنها و نیز شبکه تعامالت چند

نهادهـاي تـامین   هاي صنعتی، دولت و سیاستگذاران نوآوري و نیـز   و تحقیق و توسعه، بنگاه

زبـان خالصـه    ها و شبکه تعامالت و به گیري این ظرفیت براي شکل. مالی درون مناطق است

هـاي نـوآوري    نظـام «گیري  ها باید شکل افزایش سهم دانش در تولید و رشد اقتصادي استان

  در دستورکار قرارگیرد.  » اي منطقه
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توانـد بـه ایجــاد    مـی وجـود نظـام هـاي قدرتمنـد نــوآوري در سـطح منـاطق کـم توســعه        

گیري  هاي ملی و جهانی نوآوري و بهره هاي الزم براي پیوند وثیق و سیستمی با نظام ظرفیت

 ،در غیـاب آن هاي علمی و فنـاوري جدیـد کمـک کنـد و     هاي ناشی از دستاورد از فرصت

 بـاالتري  ییهاي نهادي، انسانی و زیربنـا  تر مرکزي در کشور که از ظرفیت یافته مناطق توسعه

برخوردارند و نیز به مثابه هـاب یـا مرکـز توزیـع ایـن دسـتاوردهاي علمـی و فنـاوري عمـل          

کنند، سهم بسیار باالتري از این دستاوردها در اختیار خواهند گرفت و شکاف میان ایـن   می

  مناطق با مناطق کم توسعه کشور با شتاب بیشتري افزایش خواهد یافت.
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