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 "هاای قابلیت"و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل خالقیت نقش اساسی در تحقق رشد ، های جدید توسعه بر اساس نظریه

تاری  عامال    کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی اسات کاه ایالی    ایفا می، انسانی "کارکردهای"انسانی به 

مطالعاه  ، گیارد. بار ایا  اسااس    ها و توان نامحدود ذه  انسان ماورد توجاه قارار     ذه  انسان و قابلیت، توسعه یعنی انسان

یافتاه و   های جهانی خالقیت بر رشد اقتصادی در دو گارو  کواورهای توساعه    شاخص تأثیربه بررسی  سعی دارد حاضر

باا اساتفاد  از روت تحلیال عااملی و اقتصادسانای فباایی ب.اردازد.         0991-6102کوورهای در حال توسعه طی دور  

عه و دو یات در کواورهای در حاال توسا    هاای خالق  نتایج حایل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل بارای شااخص  

بارای کواورهای   ، باشد. طبق نتایج به دسات مماد  از روت اقتصادسانای فباایی     یافته می عامل برای کوورهای توسعه

یاادرا  یانایع باا    ، ثبت اختراع، متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه) گردد که هر دو عامل اول یافته مالحظه می توسعه

مثبات و   تاأثیر ( متغیرهاای یاادرا  خاال  و تحصایال  عاالی     ) و دوم( حققی  تحقیاق و توساعه  فناوری باال و تعداد م

متغیرهاای  ) دهد کاه هار ساه عامال اول     داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کوورهای در حال توسعه نیز نوان می معنی

ا  یانایع باا فنااوری بااال و     متغیرهاای یاادر  ) دوم(، ثبت اختراع و محققی  تحقیاق و توساعه  ، مخارج تحقیق و توسعه

   داری بر رشد اقتصادی دارند. مثبت و معنی تأثیر( متغیر تحصیال  عالی) و سوم( یادرا  خال 

 JEL: O11, O31, P14 بندیطبقه

 سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، رشد و توسعه اقتصادی، خالقیتواژگان کلیدی: 
 

                                                           
  :11/11/0991تاریخ پذیرت:   69/6/0991تاریخ دریافت 
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 مقدمه .1

همه کوورهای در حال توساعه تمایال   ، اکثر کوورهاست توسعه اقتصادی هدفی مرمانی برای

هاا  انسانی و معنوی کوور خود دارند تا با استفاد  از تکامل ظرفیت، به ارتقای ظرفیت و توان مادی

توان گفت که کمتار    میبه جرأ .(9: 0919، متوسلی) اقتصادی قدرتمند داشته باشند، هاو توانایی

دهد؛ اما در تعریاف و  یت و ضرور  توسعه تردید به خود را  میاقتصاددان و سیاستمداری در اهم

نظرهاای بسایاری میاان اندیوامندان و     های تاویزی بارای دساتیابی باه ایا  مهاال اخاتال       سیاست

ای به طوری که از زمان جنگ جهانی دوم هیچ عریاه ، خوردنظران ای  حوز  به چوال می یاحب

شاهد تغییرا  ناگهانی و زیاد در پارادایال ایلی خاود نباود    ، از علال اقتصاد به انداز  اقتصاد توسعه

  .(0: 0999، 0مدلم ) است

هاای فراوانای از جملاه    گاذاری ریزی و سیاستکوورها برنامه، بنابرای  برای تحقق توسعه اقتصادی

د و بار رشا   ماثثر عامال   تاری   مهاال ، دهند. اما در ایا  میاان  های فیزیکی و انسانی اناام میافزایش سرمایه

، تواند تمام عوامل فیزیکی تولید از قبیل سارمایه چرا که تنها عاملی که می، باشد سرمایه انسانی می، توسعه

نیاروی انساانی اسات. نیاروی انساانی باا       ، .. را تغییر شکل بدهد و من را به کااال تبادیل کناد   .مواد اولیه و

ریز و هادایت  ال کمک کند و نقش برنامهتواند به بهبود کیفیت کامی 6( سرمایه انسانی) تحصیال  عالی

، کند که انسان نه تنها به عناوان ابازار توساعه   بیان می( 0991) 9کنند  داشته باشد. به طوری که ممارتیاس 

عاالو  بار ابازار توساعه باه      ، یعنی انساان . (497: 0991، ممارتیاس ) باشدتری  هد  من نیز می بلکه عمیق

باشاد.  هاای ذهنای خاود عامال حرکات مای      هاا و توانمنادی  تکاء به قابلیتعنوان هد  من نیز بود  و با ا

 های ذهنی انسان است.  قابلیت، کنند  ایلی حرکت به سمت توسعه بنابرای  تعیی 

                                                           
1. Adelman  

2. Human capital  

3. Amartya Sen  
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 391...            قتصادیهای خالقیت بر رشد ا بررسی تأثیر شاخص

 

مهمی که هموار  در ای  زمینه مطرح شد  و ذها  اندیوامندان توساعه را باه خاود       سثالحال 

رها با هاال متفااو  باود  و در کواورهای در     کند ای  است که چرا توسعه اقتصادی کووجلب می

بر حسب مقتبیا  زمانی و  سثالای  ، یابد. در طول تاریخ حال توسعه با سرعت کمتری تحقق می

هاا   به طوری کاه در هرکادام از ایا  پاساخ    ، های متنوعی را دریافت کرد  است پاسخ، مکانی خود

 متفاو  بود  است.  گذار بر رشد و توسعه اقتصادیتأثیرفاکتورهای  تری  مهال

توان از الگوهای رشد کمک گرفت. به طوری کاه در اولای    مهال می سثالبرای پاسخ به ای  

عامل سرمایه باود  و معماوالت تغییارا     ، گذار بر رشد اقتصادیتأثیرعامل  تری  مهال، الگوهای رشد

تراکال سرمایه فیزیکای   گردید و با افزایش با تغییرا  انباشت سرمایه فیزیکی تعیی  می( رشد) تولید

رفت که رشد اقتصادی من هال افزایش خواهد یافت. در حالی که تاربه انتظار می، در هر کووری

دهد که رشاد اقتصاادی   کوورهای پیورفته و مطالعا  مختلف در ای  زمینه در طول زمان نوان می

یج دقیاق باه دسات    نتاا ، سریعتر فقط از طریق عوامال متعاار  تولیاد مانناد سارمایه و نیاروی کاار       

هاای رشاد شاود. زیارا تماام      بلکه سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر ایلی باید وارد مدل، دهد نمی

نوسانا  اقتصادی فقط از ناحیه انباشت سرمایه فیزیکی قابال توضاین نیسات. لاذا توجاه باه اناواع        

 ها به ویژ  سرمایه انسانی از اهمیت خایی برخوردار است. سرمایه

ها نیست کند که توسعه چیزی جز افزایش دامنه انتخاب انسانممارتیاس  بیان می، راستادر ای  

ها ارزیابی شد  و شارایط مناساب بارای تبادیل     های منها و قابلیتو باید محدودیت انتخاب انسان

"کارکردها"به  "هاقابلیت"
، تارباه ، درمماد ، های فردی انسان مانند سالمتبه وجود مید. قابلیت 0

شاود کاه   ها زمانی به کاارکرد تبادیل مای   دهد. ای  قابلیتمهار  و دانش به وی اجاز  انتخاب می

های محیطی الزم فراهال شد  باشد. بنابرای  ذه  و مهار  انسانی در خدمت قارار  شرایط یا قابلیت

هر نوع  کند کهتولید شد  و منار به رشد شود. همچنی  شوم.یتر بیان می، گیرد تا محصول عینیمی

تحول چومگیر را که نقطه عطفی در تاریخ بور به وجود مورد یا باعث اکتوا  و اختراعی گاردد  

                                                           
1. Function 
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  گرفتاه و  تواناد از ذها  انساان نواأ    فقط و فقاط مای  ، ها بگواید و فصل نوینی را در مقابل انسان

  های فردی را فراهال کند. شرایط ظهور نبوغ و نوموری

توان گفت خالقیت از ذه  انساان  عث ایااد خالقیت شد  و میبنابرای  انسان و ذه  انسان با

هاا باه   توان بیان کرد که همه انساان لذا می، شود  گرفته و منار به رشد و توسعه اقتصادی مینوأ

( 09۹1) 0ابزارهای اولیاه موردنیااز بارای خالقیات و کاارمفرینی ماهاز هساتند؛ چنانچاه گلیفاورد         

هاایی کاه بارای شاکوفایی خالقیات      بع طبیعای باود  و تاالت   کند که خالقیت یک مناستدالل می

، سود و منفعت عظیمی برای کل جامعه به ارمغان خواهد مورد. به عباار  دیگار  ، گیردیور  می

منفعت ، عموم مردم برای شکوفایی و پرورت خالقیت در کل جامعه تالت کنند، ایاگر در جامعه

 گردد. جامعه باز می من همان توسعه اقتصادی خواهد بود که به کل

ساعی در  ، ها  انساان اسات   ذمن  حاضر با تمرکز بار خالقیات کاه منواأ     مطالعه، در ای  راستا

تار از رشاد و    که: چرا رشد و توسعه اقتصاادی کواورهای پیوارفته ساریع     سثالپاسخگویی به ای  

، حاضار  پاردازد. بارای ایا  منظاور در مطالعاه      می، توسعه اقتصادی کوورهای در حال توسعه است

مخاارج تحقیاق   ، از جمله تحصیال  عالی) های مختلف خالقیت لفهثمیزان اثرگذاری هرکدام از م

ثبات  ، محققی  تحقیق و توسعه، یادرا  ینایع با تکنولوژی باال، یادرا  ینایع خال ، و توسعه

ورد را بر رشد اقتصادی در هر دو گرو  کواورهای در حاال توساعه و توساعه یافتاه ما      ( ...اختراع و

، هاای فاردی انساان مانناد توانمنادی      ای  متغیرهاا باه ناوعی قابلیات    ، گیرد. در واقعبررسی قرار می

، عاالو  بار رشاد و افازایش کمای     ، هاا  دهد و رشد ناشای از من  دانش و تاربه را نوان می، مهار 

توساعه  باه ناوعی رابطاه باا     ، عالو  بر رشد اقتصادی، سازد. در واقع افزایش کیفی را نیز مشکار می

ناشای از  ، دهد؛ چارا کاه تغییارا  کملای لگااریتال تولیاد ناخاالص داخلای         اقتصادی را نیز نوان می

باشد. لذا در ای  مطالعه از برای رشاد اقتصاادی از    های افراد می ها و قابلیتافزایش کیفی توانمندی

خالقیات کاه   ، شود. همچنی  درای  مطالعهشاخص لگاریتال تولید ناخالص داخلی سرانه استفاد  می

بارای  ، باشاد هاای ذهنای انساان بارای ایاااد ایاد  یاا فکار جدیاد مای           کارگیری توانایی به معنی به

                                                           
1. Guilford  
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 (GCI) های جهانی خالقیتسازی من از شاخص کمی
 6که برگرفته از مطالعه فلوریدا و همکااران  0

 شود. استفاد  می، باشدمی( 610۹)

متفاااو  بااودن رشااد و توسااعه اقتصااادی  مطالعااه حاضاار بااه دنبااال تبیاای  دالیال ، در حقیقات 

، تار همچاون خالقیات    عوامال بنیاادی   تاأثیر کوورهای مختلف بود  که به همی  منظور به بررسای  

تواند تفااو    ها می  مثلفهپردازد تا موخص شود میا ای   های افراد می های ذهنی و قابلیت توانمندی

 یافتگی کوورها را توضین دهد یا نه؟  توسعه

مباانی نظاری و مطالعاا     ، باشاد: پاا از مقدماه    ساختار کلی مقاله به یور  زیر میدر ادامه 

در بخش چهارم باه بارمورد    در بخش سوم به ارائه مدل تاربی و، گردد تاربی اناام شد  ارائه می

گیاری   بنادی و نتیااه   شاود و بخاش پایاانی باه جماع     الگو و نتایج مماری حایل از من پرداخته می

 اختصاص دارد. 

 ادبیات موضوع .2

بخش مبانی نظری و پیوینه تحقیق است که در ابتدا به مبانی نظری تحقیق  ای  قسمت شامل دو

 شود.  پرداخته شد  و س.ا پیوینه مطالعا  تاربی توضین داد  می

بااز   9گذاری علال اقتصاد و دیدگا  مدام اسامیت تاریخچه نقش انسان در رشد اقتصادی به پایه

ای کاه  ها بر نقش ابزاری انسان در رشد اقتصادی بود  است؛ به گوناه تئوری أکیدتگردد. اولی  می

هاای ضاروری و مفیاد یاک کواور و      به تمام ذخایر سارمایه ثابات و تواناایی   ( 0442) مدام اسمیت

گوید. پذیرت عامل سرمایه انسانی به عنوان یک جریان همچنی  تمام ساکنان من کوور سرمایه می

تصااددانان  شود؛ یعنی زمانی که اقمیالدی مربوط می 0921قتصادی به اوایل دهه ایلی در ادبیا  ا

ای از رشد اقتصاادی کاه بادون توضاین بااقی      ای برای بخش عمد کنند  تالت کردند توضین قانع

 ارائه دهند. ، ماند  بود

                                                           
1. Global Creativity Index (GCI)  

2. Florida, Mellander & King 

3. Smith 
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رهاایی مانناد   مدل رشد اقتصادی را با تحلیل رفتار تولید بر پایاه متغی ( 09۹2) 0سولو، بر ای  اساس

سرمایه فیزیکی و نیروی کار شروع کرد و موتور رشد اقتصادی را رشد فناوری دانست. اماا مادل وی   

، از جمله اینکه همگرایی رشد درممد سرانه برای کوورهایی باا شارایط مواابه   ، با انتقاداتی مواجه شد

زا فار  شاد  باود و در     وندر مدل بر، دانستاتفا  نیفتاد و عامل رشد اقتصادی را که تکنولوژی می

ها اندیومندان دیگری هاال بودناد کاه تفااو  درساطن      نتیاه توییه سیاستی نداشت. البته در من سال

دادناد و علات من را تفااو  در میازان     درممد سرانه را به تفاو  در انباشت عوامل فیزیکی نسبت می

عااال اوللاو و   ) دانساتند عوامال مای   وری کلزا مانند بهر  ترجیحا  و یا سایر عوامل برون، انداز پا

ها قاادر نبودناد تفااو  میاان رشاد و توساعه اقتصاادی        ای  مدل، با ای  حال .(91۹: 611۹، 6همکاران

ها برونزا بودند. برای حل ایا   چرا که بسیاری از متغیرهای ای  مدل، کوورها را به خوبی تورین کنند

و ( 0912) رومار (، 0911) 9از جملاه لوکااس   گروهای از اندیوامندان   0911موکال  در اواخر دهاه  

دانش و سرمایه انسانی را وارد مباحث رشد کردند و ، مباحثی چون اید ( 0996) 7رومر و وایل، منکیو

 معرو  گوت.  زا درونهای رشد هایی را ارائه کردند که به مدلمدل

د  و علات تفااو    دهندگی من بیوتر شا توضین، های رشدبا وارد شدن سرمایه انسانی به مدل

در رابطاه باا نقاش     (749: 0972)پذیرتر کرد  است. مایکال تاودارو  درممد سرانه کوورها را توجیه

احتماالت اکثر اقتصاددانان در ای  امار توافاق   "گوید:  های رشد ای  چنی  می سرمایه انسانی در نظریه

، کناد  اعی را تعیی  مای دارند که منچه در نهایت خصوییت و روند رشد و توسعه اقتصادی و اجتم

کواورهایی کاه مناابع انساانی     ، رو منابع انسانی من کوور است و نه سرمایه و منابع مادی من. از ای 

ای کوور را در تفاو  کیفیت نیروی کار  پیوروتر خواهند بود و تفاو  توان توسعه، بیوتری دارند

وان نتیااه گرفات کاه اخاتال      ت نه در تفاو  سایر عوامل. پا می، من کوورها باید جستاو کرد

                                                           
1. Solow 

2. Acemoglu et al  

3. Lucas  

4. Mankiw, Romer & Weil  
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دهد و عوامل دیگر  کیفی نیروی انسانی تفاو  ایلی و اساسی رشد و توسعه اقتصادی را شکل می

 ."دهند های فرعی را نوان می تفاو 

از ، های رشد مبنای خود را بر ای  قرار داد  بودند که نیروی کار فعاال در فرایناد توساعه    مدل

ر است. بنابرای  فر  بر ای  بود که هر نیاروی کاار مانناد نیاروی     برخوردا 0کیفیت برابر و همسان

کند ولیک  به مرور موخص شاد کاه    نقش یکسان و برابری ایفا می، در بازدهی و تولید، کار دیگر

نه  ؛کنند  است رفتارها و دانش نیروی کار تعیی ، عادا ، هابلکه مهار ، یحین نیست، ای  فر 

ندیاد  و   6دیگر نیروی کار را همساان و برابار  ، های اخیر هت در دههکمیت نیروی کار. به همی  ج

برابار  ، لذا دیگر نقش دو نیروی کاار در تولیاد  ، های بسیاری را برای نیروی کار قائل هستند تفاو 

  مگر من که از نظر سرمایه انسانی هر دو کیفیت برابر داشته باشند.، شود فر  نمی

، کنناد  نیسات   مقدار کمیت نیروی کار عامال تعیای   ، سعههای رشد و تو در حالی که در مدل

توانااد سرنوشاات  بلکااه چناای  عاااملی را بایااد در کیفیاات ایاا  متغیاار جسااتاو کاارد. منچااه کااه ماای

و  9چگاونگی ترکیاب بهیناه میاان مقادار نیاروی کاار       ، های معطو  به توسعه را رقال زناد  کوشش

سارمایه انساانی و سارمایه    ، روی کاار چگونگی ترکیب بای  نیا  ، است. در واقع 7کیفیت نیروی کار

 .(070: 09۹0، ۹مباموویتز) باشد فیزیکی و سهال هر کدام از اجزای من می

بلکه سرمایه انساانی  ، مموزان یا دانوگاهیان نیستاعداد و ارقام دانش، منظور از سرمایه انسانی

انساانی مارز و    ای و فکری یاک کواور اسات. سارمایه    حرفه، فنی، دهند  درجه توانایی علمینوان

، شناسد. زیرا برای دانش انتهایی و برای مموخت  پایانی وجود نادارد. شاتاب توساعه   چارچوب نمی

ترویج اندیوه و ایالحا  اساسای و کارمماد در نظاام    ، تکنولوژی، کارگیری دانشدر شتاب و به

توساعه   شاولتز سرچوامه رشاد و   ، مموزشی و در نهایت پرورت سرمایه انسانی است. به طوری که

، گاذاری در ابعااد ارزشای    داند. یعنی سرمایهها می گذاری بر روی انسان اقتصادی را افزایش سرمایه

                                                           
1. Homogeneous  
2. Heterogeneity  

3. Raw labor  

4. Human capital  

5. Abramovitz 
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، هاا  هاای ایاااد خالقیات    هاسات کاه زمیناه    گاذاری  ها. ای  سارمایه روحی و فکری و جسمی انسان

سارمایه انساانی در    تاأثیر مورد. بنابرای  میزان دخالت و  ها را در انسان فراهال می ها و مهار  توانایی

مهار  و تخصص ، تا حد بسیار زیادی به فرایند کسب سطوح باالتر دانش، رشد و توسعه اقتصادی

نقش من در ، تخصص و مهار  بیوتری شود، بستگی دارد. یعنی هر قدر منابع انسانی دارای انگیز 

تخصاص و  ، انساانی سارمایه  ، زیرا در فراینادهای توساعه  ، رشد و توسعه اقتصادی بیوتر خواهد بود

  .(047: 0947، فر ستاری) روند وری همزمان پیش می بهر 

هایی  و نوموری( ها خلق اید ) تواند با خالقیت نلسون و فل.ا نیز معتقدند که سرمایه انسانی می

اثرگذار باشد و باا گساترت فنااوری تساهیالتی را باه      ، شود که منار به رشد و توسعه اقتصادی می

، های مفیاد باود  و تحصایال     کرد  مسبب نوموری نیروی کار تحصیل، یان دیگروجود مورد؛ به ب

تاوان گفات   بناابرای  مای   .(47: 0922، 0نلساون و فلا.ا  ) دهد فرایند توسعه فناوری را گسترت می

های خال  و نومور در توسعه اقتصاادی ضاروری باود  و بایاد محیطای مناساب بارای        وجود انسان

نیاز فراهال شود که منار به افزایش نوموری و در نتیااه رشاد و توساعه    انباشت ذخیر  انسانی مورد

، «انساان »تری  عامال من یعنای    گیرد که ایلی به عبار  دیگر توسعه زمانی اوج می اقتصادی شود.

مدنظر قرار گرفتاه و از طریاق خالقیات مناار باه      « های انسان ها و توانمندی قابلیت»و  «ذه  انسان»

تعاااریف دقیااق و ، معااه گااردد. شااایان ذکاار اساات کااه در مطالعااا  اخیاار تحااول و توسااعه در جا

 6توان به مطالعه فلوریدا و همکارانهای کمی خوبی برای خالقیت معرفی شد  است که می شاخص

 (GCI) شاخص جهانی خالقیت اشار  کرد که در گزارشی به معرفی( 610۹)
پرداختاه و در من باا    9

(، 2و تلااورانا و بردباااری ۹فناااوری، 7اسااتعداد) 3T هااای مثلفااهیااک تعریااف فراگیاار باار مبنااای  

 اند.  های خالقیت را تعریف کرد  شاخص

                                                           
1. Nelson & Phelps   
2. Florida, Mellander & King 

3. Global Creativity Index (GCI)  

4. Talent 

5. Technology 

6. Tolerance 
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هاسات کاه باه عناوان یاک محار         فناوری است کاه ماد   ، (Tاولی  ) خالقیت مثلفهاولی  

، فنااوری  مثلفاه بارای   (GCI) کلیدی ثرو  و پیورفت شناخته شد  است. شاخص جهانی خالقیات 

را در نظار   6یادرا  ینایع با فناوری باال و متغیر ثبات اختاراع  ، 0یق و توسعهمتغیرهای مخارج تحق

اساتعداد یاا   (، 610۹) از نظار فلوریادا و همکااران   (  Tدومای   ) خالقیات  مثلفهگرفته است. دومی  

 GCIبه عنوان محر  ایلی رشد اقتصادی است. ( اولT ) سرمایه انسانی است که همرا  با فناوری

خص تحصیال  و محققی  تحقیق و توساعه را مادنظر قارار داد  اسات در نهایات      برای استعداد شا

باا   مثلفاه هاای ایا     مدارا و یا بردباری است که فعالیات ، تحمل، (Tسومی  ) خالقیت مثلفهسومی  

های تکنولوژیکی و جاذب اساتعدادها باه توساعه اقتصاادی       ایااد بسترهایی گسترد  برای نوموری

ی خالقیت برای ای  شاخص متغیار یاادرا  یانایع خاال  را ارائاه      کنند. شاخص جهان کمک می

هاای ایا     تاار  و فناوری است کاه فعالیات  ، فرهنگ، نقطه تالقی هنر، کرد  است. ینایع خال 

تولید و توزیع کاالها و خدماتی هستند که از سرمایه فکری باه عناوان نهااد     ، ینایع شامل طراحی

 .(0774: 6100، 9دراقیسی بابیرکا و) کنند ایلی استفاد  می

توان بیان کرد که متغیرهاای ماورد نظار بارای      جهانی خالقیت می مثلفهبنابرای  با توجه به سه 

محققای  تحقیاق و   ، یاادرا  یانایع باا فنااوری بااال     ، اختاراع ، ها شامل تحقیق و توسعه مثلفهای  

در ای  مطالعه نیز بر اساس  سرمایه انسانی و یادرا  ینایع خال  بود  و مدل برمورد شد ، توسعه

 باشد.همی  متغیرهای ذکر شد  می

های خالقیت بر رشاد و توساعه اقتصاادی     شاخص تأثیردر ای  بخش به مطالعاتی که در زمینه 

شود. برای ای  منظور ابتدا مطالعا  خارجی اناام گرفته در ای  زمینه و  پرداخته می، یور  گرفته

  شود. فته اشار  میس.ا به مطالعا  داخلی یور  گر

ای به بررسی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصاادی پرداختاه و بیاان     در مطالعه( 0996) 7لیچتنبرگ

وری دارد.  های تحقیق و توسعه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و بهار   گذاری در فعالیت کند سرمایه می

                                                           
1. Research & Development (R&D)  

2. Patent  
3. Bobirca and Draghici  
4. Lichtenberg 
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واان داد باازد    ن، گذاری تحقیق و توسعه بخش دولتای از بخاش خصویای    وی با تفکیک سرمایه

وری اثر مثبت دارد و نرخ بازد   خیر بر نرخ رشد تولید و سطن بهر أهای تحقیق و توسعه با ت فعالیت

تار از   حدود هفت برابر بزرگ، گذاری تحقیق و توسعه خصویی اجتماعی تخمی  زد  شد  سرمایه

 گذاری در تاهیزا  و ساختار است.  نرخ بازدهی سازمایه

های مموزت دور  متوسطه و ساطوح بااال بارای افاراد     ررسی ارتباط بی  سالبه ب( 6116) 0بارو

پرداخت. بر اساس یافته 0921-0991های سال به باال و رشد اقتصادی برای ید کوور طی سال6۹

هاای تحصایال  دانواگاهی و    کیفیت مموزت از کمیات مماوزت کاه باا متوساط ساال      ، های وی

 دارد.  اهمیت بیوتری، میدمتوسطه به دست می

گذاری تحقیق و توسعه و اختاراع و   به بررسی ارتباط میان سرمایه( 6117) 6بیل باو و رودریگز

پرداختاه و بیاان    0991-0991کوور اروپایی طی دور   9ارتباط میان اختراع و رشد اقتصادی برای 

تواناد بار    مای  های تحقیق و توسعه منار به ابداع و اختراع شد  و از ای  طریاق  دارند که فعالیت می

رشد اقتصادی کوورهای مورد مطالعه اثر بگذارد. نتایج نهایی حاکی از ای  اسات کاه نارخ باازد      

   است. 12/1و  00/1های تحقیق و توسعه بخش خصویی و بخش عمومی به ترتیب  فعالیت

نقاش سارمایه انساانی و مناابع طبیعای در      ”ای با عناوان  در مطالعه( 611۹) 9هایامی و همکاران

به بررسی نقش زمی  کواورزی به عناوان یاک منباع    “ توسعه اقتصادی: مقایسه تایلند با ژاپ  و کر 

که وضعیت اقتصادی –طبیعی در رشد نیروی انسانی و اقتصادی در سه کوور مسیای جنوب شرقی 

. پرداختناد  -منها در چند دهه قبل بسیار موابه همدیگر بود ولی امروز  بسیار با هال متفااو  هساتند  

هاای  زمی  کواورزی و متوسط سال، متغیرهای به کار رفته در ای  مطالعه شامل تولید ناخالص ملی

باشد. نتایج تحصیل بود  و روت اقتصادسنای مورد استفاد  نیز تصحین خطا برای برمورد مدل می

انسانی و رشاد  ای  مطالعه از رابطه منفی بی  منابع طبیعی و سرمایه انسانی و رابطه مثبت بی  سرمایه 

هااا تااأثیر منفاای منااابع طبیعاای و ساارمایه انسااانی در تایلنااد را بااه دلیاال اقتصااادی حکایاات دارد. من

                                                           
1. Barro 

2. Bilbao-Osorio and Rodríguez  

3. Hayami at all  
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های اقتصادی اشتبا  ای  کوور مبنی بر به کارگیری کارگر بیواتر باه جاای تربیات نیاروی       سیاست

 انسانی ماهر و ینعتی کردن بخش کواورزی ذکر کردند. 

های تحقیق و مموزت و ای به بررسی ارتباط بی  فعالیتر مطالعهد( 6114) 0وانگ و همکاران

رشد اقتصادی در کوور چی  پرداختند. منهاا از طریق مقایسه کارایی مخاارج تحقیاق و توساعه در    

هایی برای بهباود عملکرد تحقیق و مماوزت  با هفت استان دیگر چی  به دنبال یافت  را  6استان هبی

گیری اثرهاای تحقیاق و مماوزت بار رشاد اقتصااادی در       منان برای انداز بر رشد اقتصادی بودند. 

شرکت بزرگ و متوساط در اساتان هبای و از روت     ۹96کوور چی  از اطالعا  به دست ممد  از 

هایی که در ساختار تحقیق و توساعه  ها استفاد  کردند و نتیاه گرفتند که نقصتحلیل پوشوی داد 

در کارایی تحقیقا  و مموزت در استان هبای وجاود داشاته مواابه     موکالتی که ، بود  و همچنای 

 ها بود  است.سایر استان

هاا در سارمایه   گاذاری با هد  بررسی نقش اثرا  باالی سرمایه( 6100) 9جیانگ و همکاران

گذاری در سرمایه انسانی نقطه عطفای در  انسانی در چی  پرداخته و به ای  نتیاه رسیدند که سرمایه

انسانی می گذاری در سرمایهکنند که باال نگه داشت  سطن سرمایهصادی بود  و توییه میرشد اقت

 تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی ایفا کند.

نقش تحقیق و توسعه بخش دولتی و خصویای در تغییارا  رشاد    ) 6107) 7سیالگی و همکاران

بااا اسااتفاد  از روت  0991-6111هااای اقتصااادی کوااورهای اروپااای مرکاازی و لرباای باارای سااال  

های منها نوان داد که درکوتاا  ماد  یاک دریاد     یافته بررسی کردند. نتایج یافتهگوتاورهای تعمیال

رشد اقتصادی را تاا پانج یادم دریاد در ایا  کواورها افازایش        ، افزایش در شد  تحقیق و توسعه

ی بار رشاد اقتصاادی    أثیرتا دار نباود  و  دهد. تحقیق و توسعه در بخش دولتی از نظر ممااری معنای   می

باا  ، مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. به عالو  تأثیرکه تحقیق و توسعه در بخش خصویی درحالی، ندارد

  یابد. تحقیق و توسعه نسبت به قبل افزایش می تأثیروارد کردن سرمایه انسانی در تخمی  مورد نظر 

                                                           
1. Wang et al 
2. Hebei Province  

3. Jiang et al 

4. Silaghi et al 
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تحقیق و توسعه و یادرا  یانایع   تأثیردر مطالعه خود به بررسی ( 6102) 0استابات و ارسیی 

پرداختند. نتایج به دست 0919-6107با فناوری باال بر رشد اقتصادی کوور کر  و ترکیه طی دور  

مثبات بار رشاد     تأثیرمد  دارای دهد که یادرا  فناوری باال در بلندمد  و کوتا ممد  نوان می

ماد     فناوری بااال تنهاا در کوتاا    اقتصادی برای کر  جنوبی دارد. در حالی که در ترکیه یادرا

دهاد ترکیاه در میناد  بایاد     باشد. همچنای  نتاایج نواان مای    مثبت بر رشد اقتصادی می تأثیردارای 

گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه را جهت یادرا  با تکنولوژی باال افزایش دهد سرمایه

 که بتواند رشد اقتصادی را تسریع کند.

کیفیات   تاأثیر باه بارمورد   ، با تمرکز بر کیفیت تحصیال  دانواگاهی ( 6101) 6ژو و همکاران

کیفیات  ، مموزت دانوگاهی بر رشاد اقتصاادی پرداختناد کاه باا توجاه باه نتاایج باه دسات مماد            

 باشد. داری بر رشد اقتصادی میمثبت و معنی تأثیرتحصیال  دانوگاهی دارای 

سرمایه ، اختراع، متغیرهای تحقیق و توسعه تأثیردر داخل نیز مطالعا  ارزشمندی در خصوص 

تاری  من در   و مرتبط تری  مهالانسانی و خالقیت بر رشد و توسعه اقتصادی یور  گرفته است که 

 ادامه مورد بحث قرار گرفته است. 

به بررسی رابطه علّی میان سرمایه انسانی و رشاد اقتصاادی در ایاران    ( 0910) یاوری و سعاد 

التحصیالن به نیروی کاار باه عناوان شااخص     مطالعه از شاخص نسبت تعداد فارغ پرداختند. در ای 

ای علّای دو  دهاد کاه رابطاه   سرمایه انسانی استفاد  شد  است. نتایج مزمون علیت هیسائو نواان مای  

برقارار باود  اسات.     0991-0911های طرفه بی  سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت طی سال

سرمایه انسانی باعث رشد اقتصادی بادون  ، گیری شد  که طی چهار دهه گذشتهاهدر ای  مقاله نتی

 نفت شد  و درممدهای نفتی نیز سبب انباشت سرمایه انسانی شد  است.

مخارج تحقیقاتی بر رشد اقتصادی ایران را  تأثیربه بررسی ( 0910) سید نورانی و جالل مبادی

پرداختند. نتایج باه   0979-0949قیق و توسعه طی دور  مبتنی بر تح زا درونهای رشد در قالب مدل

                                                           
1. Ustabaş & Ersin  

2. Zhu, Peng & Yue-Jun 
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مخاارج  ) گاذاری در تحقیاق و توساعه   دهاد سارمایه  های اقتصادسنای نوان میدست ممد  از مدل

  داری بر رشد اقتصادی ایران طی دور  مورد بررسی دارد.اثر معنی( تحقیقاتی

بار رشاد اقتصاادی ایاران     سارمایه انساانی    تاأثیر در مطالعاه خاود باه بررسای     ( 0910) یالحی

هاای  سااال ، نرخ ثبات ناام در مقااطع مختلاف    ) وی نوان داد که متغیرهای سرمایه انسانی .پرداخت

، متفاو  بر رشد اقتصادی دارند. همچنای  ، معنادار و البته، مثبت تأثیر( تحصیل و مخارج مموزشی

، هاای یانعت  شدر رشاد اقتصاادی بخا   ( مموختاه دانواگاهی  دانش) سهال نیروی انسانی متخصص

 کواورزی و خدما  مثبت بود  است. 

در مطالعه خود به بررسی اثر مخارج تحقیق و توساعه بار   ( 0911) شاکری و ابراهیمی ساالری

یافته پرداختند. نتایج حایال از  اختراعا  و رشد اقتصادی برای کوورهای در حال توسعه و توسعه

قیق و توساعه در هار دو گارو  کواورهای در     گذاری در بخش تحدهد که سرمایهمطالعه نوان می

شود و ایا  باازد  در کواورهای در    یافته موجب افزایش جریان اختراعا  میحال توسعه و توسعه

ثیر أیافته بیوتر است. در ای  خصوص باید اذعان داشت که تحال توسعه نسبت به کوورهای توسعه

شاش  ، در کوورهای در حال توسعه، ا رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراع

یافته است. همچنی  اثار افازایش در اختراعاا  بار افازایش تولیاد ناخاالص        برابر کوورهای توسعه

گذاری در بخاش  یافته بیوتر از کوورهای در حال توسعه است. سرمایهداخلی در کوورهای توسعه

اخاالص داخلای در هار دو گارو      داری بار افازایش تولیاد ن   ثیرا  مثبت و معنای أتحقیق و توسعه ت

 یافته و در حال توسعه دارد. کوورهای توسعه

مموختگاان  باه کاارگیری داناش    تاأثیر ای در خصاوص  در مطالعه( 0911) الماسی و همکاران

معرفی  زا درونمموزت عالی بر رشد اقتصادی ایران بررسی و رشد اقتصادی را به عنوان یک متغیر 

اسات. نتاایج ایا      ...گذاری فیزیکای و سرمایه، گذاری در نیروی انسانیکردند که تابعی از سرمایه

پذیری متغیر رشد اقتصادی از متغیر سرمایه انسانی باه  تأثیرمطالعه گویای من است که در بلندمد  

 مراتب بیوتر از سرمایه فیزیکی است. 

با استفاد  ، ادیمموزت نیروی انسانی بر رشد اقتص تأثیربه بررسی ( 0990) مهرگان و همکاران

 انباشااتگی بااا اسااتفاد  از روت هااال  0991-0912هااای ی لوکاااس باارای سااال زا دروناز الگااوی 
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جوسیلیوس و الگوی تصحین خطای برداری پرداختند. نتایج به دست ممد  نوان داد که -یوهانس 

ی ایاران  در بلندمد  رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایه فیزیکای بار رشاد اقتصااد    

را بار رشاد    تاأثیر مثبت و معنادار است و همچنای  در بلندماد  انباشات سارمایه انساانی بیواتری        

 اقتصادی دارد. 

سرمایه انسانی بر رشد اقتصاادی در   تأثیردر مطالعه خود به بررسی (، 0996) مقایی و همکاران

صادی هر مثبتی بر رشد اقت أثیرتهای ایران پرداختند. نتایج نوان داد که شاخص سرمایه انسانی  استان

نتاایج نواان داد کاه     کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته داشته اسات. ، یافته های توسعه سه گرو  استان

سارمایه   تاأثیر البتاه   مثبتی بر رشد اقتصادی هر سه گارو  داشاته اسات.    تأثیرشاخص سرمایه انسانی 

یوتر از دو گرو  دیگر بود و بخوای از شاکا    های توسعه یافته ب انسانی بر رشد اقتصادی در استان

توان بر اساس شکا  موجود در شااخص سارمایه    می، ای را که میان سه گرو  وجود داشت توسعه

 ها توضین داد.  انسانی من

در ( نااولتی ) بادیل در مطالعه خود به بررسی پیش درممدی بر فرایند خلق بی( 099۹) متوسلی 

رداخته است. در ای  پژوهش به یکی از ابعاد کارکردهای ذه  کاه  توسعه اقتصادی و کارمفرینی پ

بدیل از جمله کارکردهای ذهنی است که فقط در حوز  اشار  شد  است. خلق بی، خلق ناول است

های نظری گذشته نیست. فرایند خلق محاسباتی و حتی مقید به مفاهیال و چارچوب، عقل استداللی

هاای  تفااو  در قابلیات  ، است کاه عباار  اسات از: مزادی ذها     بدیل مستلزم سه بنیان کلیدی بی

بادیل باا فار  یگاانگی و     های منحصر به فرد و قدر  تخیل فرد. خلق بای ذهنی و نیاز به مموزت

علاو و تعاالی ذها  از تماام     ، تر از همه مزادیقدر  تخیل و مهال، های افراداختصایی بودن ذه 

  شود. قیود حایل می

 تاوان چنای  گفات کاه      عا  داخلی و خارجی اناام گرفته در ای  زمینه میبندی مطال در جمع

هاا و  مهاار  ، هاا اندیوامندان بار توانمنادی   ، که در من، های رشد اقتصادی بر اساس مخری  نظریه

های جسمی و ذهنی انسانی و تبدیل منها به محصوال  و خدما  عینی به کمک خالقیت و  قابلیت

هاا  مثلفاه طالعا  یور  گرفته در ایا  زمیناه تنهاا باه بررسای برخای       دارند ولی م تأکیدنوموری 
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  گرفته از ذه  مزاد انسانی اسات  أهایی که نومثلفهدر حالی که سرمایه انسانی در کنار ، پرداخته

تواند کمک قابل توجهی به رشد و در نتیاه توسعه اقتصادی کوورها داشاته باشاد. باه عباار      می

یعنی تحصیال  و مموزت ) تمرکز بر الیه اول سرمایه انسانی، ناام گرفتهدر اکثر مطالعا  ا، دیگر

بساط  ، توان بیان کرد که نوموری ایلی مقاله حاضرباشد. بنابرای  میمی( و نیز بهداشت و سالمت

 های کمی در ای  حوز  بود  و سعی شد  است تا عالو  بار الیاه اول سارمایه انساانی    و توسعه مدل

تر سرمایه انسانی نیز وارد مدل شود. برای ای  منظور متغیرهاایی مانناد   های عمیقالیه(، تحصیال )

محققی  تحقیاق  ، یادرا  ینایع با تکنولوژی باال، یادرا  ینایع خال ، مخارج تحقیق و توسعه

های انساانی  های عینی و تحقق یافته توانمندی و توسعه و اختراعا  در مدل مورد  شد  که بر جنبه

رد. همچنی  نوموری دیگر تحقیق در خصوص روت ماورد اساتفاد  در تحقیاق اسات. در     اشار  دا

استفاد  از اقتصادسنای فباایی ناوموری   ، های محتوایی در مدلسازی تحقیقعالو  بر تفاو ، واقع

 دیگری است که در ای  حوز  یور  گرفته است ودر ادامه به توضین من پرداخته شد  است. 

 شناسی روش .3

در ای  قسمت به سه موضوع مهال ، ه به تکنیک و مدل انتخاب شد  برای تحلیل موضوعبا توج

 شد  است.  تأکید

 های ایلی مثلفهاستفاد  از تکنیک  -

 استفاد  از اقتصادسنای فبایی -

 ها پرداخته شد  است. در ادامه به توضین هرکدام از ای 

گذار بر رشاد  تأثیریر توضیحی ایلی های جهانی خالقیت به عنوان متغشاخص، در ای  مطالعه

های متعددی وجاود دارد.   مثلفهها قرار دارد و برای سناش من متغیرها و اقتصادی در محور بحث

ها در مدل وجود ندارد چراکه سبب کاهش درجه مزادی مدل  مثلفهاما امکان وارد کردن همه ای  

یاک یاا چناد متغیار محادود نیاز روت        شود. انتخاب های تحقیق می و در نتیاه کاهش اعتبار یافته

رود. لاذا بارای اساتفاد      چرا اطالعا  مفید سایر متغیرهاای حاذ  شاد  از بای  مای     ، مناسبی نبود 

های خالقیات و همزماان بارای جلاوگیری از کااهش درجاه مزادی        مثلفهمناسب از همه اطالعا  
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هاای خالقیات را    فاه مثل، در ای  مطالعه سعی شاد  اسات تاا باه کماک روت تحلیال عااملی       ، مدل

های ترکیبی ساخته شود. تا باه  شاخص، ها مثلفهتر کرد  و بر اساس ماتریا همبستگی ای   خالیه

های ترکیبی به دست ممد  از تحلیال   از شاخص، های خالقیت در مدل مثلفهجای وارد کردن همه 

  های ایلی استفاد  شود. مثلفه

 (PCA) های ایلی مثلفهروت تحلیل  
هایی است که باا هاد  کااهش حااال      روت یکی از 0

توساط کاارل    0910ت در ساال   گیارد. ایا  رو  ها و تعبیر و تفسیر منها مورد استفاد  قارار مای   داد 

پیرسون ارائه شد و شامل تازیه مقادیر ویژ  ماتریا کوواریانا است. تحقیقااتی کاه گروهای از    

با کمک ای  روت و توکیل روابطی خطای  ، دهندمتغیرهای همبسته با هال را مورد استفاد  قرار می

 توانناد باه متغیرهاای جدیاد لیرهمبساته باا هاال دسات یابناد کاه تحات عناوان             مای ، از ای  متغیرها

هاا از ترکیباا     ها برای ساخت  شااخص  شوند که ضم  تلخیص داد  شناخته می "های ایلی مثلفه"

غیرهای ایالی باه خااطر همبساتگی     کنند. در ای  یور  برخی از متمختلفی از متغیرها استفاد  می

اضاافی خواهناد باود و حتای     ، اناد  اند  با متغیرهای گرو  که در ای  ترکیب خطای قارار نگرفتاه   

توانند بدون منکه اطالعاتی از دست برود از ماموعه کنار گذاشته شوند و مقادیر کنار گذاشته  می

 .(00: 0946، توفیق) توان از بقیه متغیرها به دست مورد شد  را می

شاود. سا.ا بردارهاای ویاژ      ها از ماتریا همبستگی استفاد  می بنابرای  برای استخراج عامل

گردد. بردارهاای ویاژ  در حقیقات مقادار بارگاذاری       برای تمامی مقادیر ویژ  لیریفر محاسبه می

شاود. در تحلیال    متناظر با هر شاخص برای عامل مربوطه است که ایطالحات باار عااملی نامیاد  مای    

 باشاد  4/1هاا بااالی    گیرناد کاه ضاریب همبساتگی من     هایی مورد استفاد  قرار مای  شاخص، عاملی

  .(99۹: 09۹1، 6اندرسون)

                                                           
1. Principal Component Analysis  

2. Anderson  
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بر اساس مطالب ذکر شد  در مبانی نظری به تصرین معادله و تخمی  ، هاپا از استخراج عامل

به عنوان  6( 6119) 0ارتی مشود. در ای  مطالعه از مدل ارائه شد  توسط بارو و سالیمن پرداخته می

 شود: شود که به یور  زیر بیان میمدل پایه استفاد  می

         ́             (0)   

   ́ اسات؛   tدر دور  زماانی   i: لگاریتال تولید ناخالص داخلی سرانه برای کوور    ،که در من

یاادرا  یانایع   ، از جمله مخارج تحقیق و توساعه ) جهانی خالقیتهای بیانگر برداری از شاخص

( محققای  تحقیاق و توساعه و یاادرا  یانایع خاال       ، سرمایه انسانی، ثبت اختراع، با فناوری باال

 دهد. جمله اخالل را نوان می    قابل مواهد  خاص هر کوورو نمایانگر اثرا  لیر    ،باشد می

رشد اقتصادی در یاک کواور در یاک سیساتال بساته و ایزولاه شاد  اتفاا           با توجه به ای  که

کوورهای همسایه  تأثیرهای مختلف تحت  بلکه با توجه موقعیت جغرافیایی خود از کانال، افتد نمی

ماراودا   ، واردا ، قرار دارد و بر رشد اقتصادی کوورهای همسایه نیز اثرگاذار اسات. یاادرا    

هاای   .. از جملاه کاناال  .سارریز امنیات همساایگی و   ، بای  ایا  کواورها   جریان نیروی انسانی ، مالی

شود رشد اقتصادی هر کووری عالو  بر عملکرد خود باه وضاعیت    گذاری است که سبب میتأثیر

رشد اقتصادی کوورهای همسایه نیز بستگی داشته باشد. بنابرای  مدل باه یاور  فباایی در نظار     

 گرفته شد  است. 

، های کمی در اقتصاد سنایهای ایااد شد  در به کارگیری روترفتیکی از تحوال  و پیو

های مرساوم و  تفاو  اقتصادسنای فبایی با روت است. 9استفاد  از رهیافت اقتصاد سنای فبایی

ای هاای نموناه  متداول اقتصادسنای در توانایی و کاربرد تکنیک اقتصادسنای برای استفاد  از داد 

 7باشند. روت اقتصادسنای فبایی برای نخستی  بار توساط منسالی   می بود  که دارای جزء مکانی

 مطاارح شااد. وی بیااان کاارد روت اقتصادساانای متعااار  کااه باار پایااه فاارو        0911در سااال 

                                                           
1. Barro and Sala-i-Martin  

 .  ( مراجعه شود6119مارتی  ) برای مطالعه بیوتر به مطالعه بارو و سالی .6

3. Spatial Econometrics  
4. Anselin 
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هاا   باشد. زمانی که محقق باا دادا   ای مناسب نمی برای مطالعا  منطقه، مارکف استوار است -گاس

نتاایج تخمای  را   ، هاای اقتصادسانای متعاار     ی شایو  به کارگیر، و مواهدا  مکانی روبرو است

وابساتگی فباایی    مساأله هایی که دارای جزء مکاانی هساتند دو    کند؛ زیرا برای داد  دچار خطا می

ایا  دو ویژگای در اقتصادسانای     .(0999، 0لسایج ) دهد میان مواهدا  و ناهمسانی فبایی رخ می

ای هاای نموناه  ار  به ایا  واقعیات دارد کاه داد    شود. وابستگی فبایی اش متعار  نادید  گرفته می

 اسات.  jهای دیگر مانناد   وابسته به مقادیر مواهد  شد  در مکان iمواهد  شد  در یک مکان مانند 

 توان بیان داشت که: می

)( ji yfy 
; 

ni ,...,2,1
; 

ji 
  (6)  

عاار  اقتصادسانای نظیار حاداقل مربعاا  معماولی امکاان        هاای مت  روت، تحت ای  شارایط 

برمورد اینگونه عوامل را ندارند. همچنی  ایطالح ناهمسانی فبایی اشار  به انحرا  در روابط بی  

 های جغرافیایی فبا دارد. به عبار  دیگار باا حرکات در بای  موااهدا       مواهدا  در سطن مکان

ای دارای میانگی  و واریانا ثاابتی نخواهاد باود. در    نمونههای توزیع داد ( تغییر مکان جغرافیایی)

ها از ماتریا وزنی فبایی یا ماتریا ماااور   های اقتصادسنای فبایی برای رفع ای  نقیصه مدل

شود. مواهدا  مااور به عنوان متغیر توضیحی در مدل لحاظ می تأثیراستفاد  شد  که به وسیله من 

قطر ایلی برابر با یفر بود  و عنایار خاارج از قطار ایالی در     عنایر روی ، در ماتریا مااور 

کند. پاا از تواکیل   یورتی که کوورها مااور و همسایه یکدیگر باشند مقدار یک را اختیار می

 6در تخمی  مدل باید از ماتریا استاندارد شد  کاه باه مااتریا وزنای فباایی     ، ماتریا مااور 

 .(94: 0911، ریعسگری و اکب) استفاد  نمود، معرو  است

متغیر جدیدی حایل ، با استاندارد کردن ماتریا مااور  و ضرب من در بردار متغیر وابسته 

نمایی  شود که میانگی  مواهدا  مناطق همسایه و مااور را نوان داد  واز روت حداکثر درستمی

 شود. برای تخمی  پارامترهای استفاد  می

                                                           
1. Lesage 

2. Weighting Spatial Matrix 
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                       ́           ; 
),0(~ 2

nIN 
  (9)  

، 0هاای ماورانز  به منظور مزمون وجود خودهمبستگی فبایی در بی  جمال  اختالل از مزمون

فرضاایه یاافر داللاات باار عاادم وجااود  ، هاااشااود. در ایاا  مزمااوناسااتفاد  ماای 9و گتاایا 6گیااری

خودهمبستگی فبایی ، ا بود  و در یور  رد فرضیه یفرخودهمبستگی فبایی میان جمال  خط

هاای متاداول اقتصااد    هاایی باه وسایله روت    . چنی  مدل7گیردقرار می تأییددر جمال  خطا مورد 

از روت حداکثر ، قابل برمورد نبود  و به دلیل وقوع موکل همزمانی بی  متغیرها OLSسنای مانند 

ها بدون زنند شود تخمی شود. زیرا باعث میاستفاد  می نمایی برای تخمی  پارامترهای مدل راست

 تورت و سازگار باشد. 

فاکتورهاای خالقیات بار توساعه اقتصاادی بار اسااس         تاأثیر در ای  مطالعه باه منظاور بررسای    

مدل تحقیق انتخاب شد  و س.ا مدل مورد نظر با روت اقتصادسنای فباایی  ، های فبایی مزمون

 برمورد شد  است. 

 ین الگو و تفسیر نتایج تخم .4

شود و س.ا نتایج حایل از تحلیل عاملی ارائه ها پرداخته میدر ای  بخش ابتدا به معرفی داد 

 شود. شد  و در نهایت نتایج تخمی  فبایی گزارت می

 های پژوهش  معرفی داده .4-1

، نه؛ تحقیق و توساعه متغیرهای مورد استفاد  در ای  مطالعه شامل لگاریتال تولید ناخالص داخلی سرا

نارخ باساوادی   (، باه عناوان شاخصای بارای ناوموری     ) ثبت اختاراع ، یادرا  ینایع با فناوری باال

 تعداد محققی  تحقیق و توسعه و یادرا  ینایع خال (، شاخصی برای سرمایه انسانی) بزرگساالن

مطالعه بر اساس  باشد که متغیرهای انتخاب شد  در ای می( به عنوان شاخصی برای تاار  خال )

                                                           
1. Moran’s  

2. Geary 

3. Getis 

( Leasage 2009) هاای فباایی باه   های خودرگرسیونی فبایی و ساایر اناواع مادل   . برای مطالعه بیوتر در زمینه مدل7

 مراجعه نمایید.
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( 6100) 6و بابیرکااا و دراقیساای( 6117) 0فلوریاادا و تینگلاای(، 610۹) مطالعااه فلوریاادا و همکاااران

 طاای دور  زمااانی  UNCTADو  WDIهااا و اطالعااا  مربااوط بااه متغیرهااا از سااایت  باشااد. داد  ماای

نرم افازار  استخراج شد  و  7و کوورهای توسعه یافته 9برای کوورهای در حال توسعه 6102-0991

بندی کوورهای در حال توساعه و توساعه  است. الزم به ذکر است که تقسیال Stata14مورد استفاد  

 . ۹باشدمی 6104بندی بانک جهانی سال یافته بر اساس تقسیال

یافتاه  نتایج به دست ممد  از روت تحلیل عاملی بیانگر وجود دو عامل برای کوورهای توساعه 

هاای تاابلویی   در حاال توساعه اسات. سا.ا باا اساتفاد  از روت داد       و سه عامل برای کواورهای  

 شود:مدل زیر برمورد می، فبایی

                                                                 (7)  

 ماتریا وزنی فباایی  W ،ال تولید ناخالص داخلی سرانهدهند  لگاریتنوان GDPP ،که در من

 ،WGDPPضریب متغیر وابسته فبایی  ρپارامتر ، است که معموالت ماتریا مااور  مرتبه اول است

fac1 عامل اول، fac2  عامل دوم وfac3 باشد. عامل سوم می 

محققی  تحقیق ثبت اختراع و ، در ای  مدل عامل اول شامل متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه

و توسعه بود  و عامل دوم بیانگر متغیرهای یادرا  ینایع خال  و یادرا  ینایع با فناوری بااال  

است. همچنی  عامل سوم هال دربرگیرند  متغیر سرمایه انسانی است. نحو  استخراج ای  عوامال در  

 ادامه بیان شد  است. 

 

                                                           
1. Florida and Tignali  
2. Bobirca and Draghici  

مرژانتی ، مذربایاان، برزیل، چی ، کلمبیا، مصر، هندوستان، اندونزی، ایران، مالزی، ترکیه، تایلند، عمان،  .9

 ونزوئال و ویتنام 

. استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، ملمان، ایتالیا، ژاپ ، هلند، نیوزلند، نروژ، لهساتان، اسا.انیا، ممریکاا،    7

 کر  جنوبی و سوئیا

 :زیر مراجعه شود برای توضیحا  بیوتر به سایت. ۹

    https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-

and-lending-groups s  
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 نتایج تحلیل عاملی . 4-2

 (PCA) هاای ایالی  مثلفاه ز روت تحلیل عامل اکتوافی باا روت  در ای  بخش نتایج حایل ا

شود که ارتباط درونی میان متغیرها را مورد بررسی قرار داد  تا طبقاتی از متغیرهایی که گزارت می

متغیرهای دارای بیوتری  همبستگی ، کوف نماید. بدی  ترتیب، بیوتری  ارتباط را با یکدیگر دارند

جهات بررسای    0باشاد. از چارخش واریمااکا   ورد استفاد  در هر عامل میکنند  متغیرهای م تعیی 

 ها استفاد  شد  است. گذاری عاملمیزان تطابق و نام

 (KMO) اولکی -یرمی-برداری از مزمون کایسردر تحلیل عاملی برای کفایت نمونه
اساتفاد    6

دانناد.  قابال قباول مای    KMOرا بارای   ۹/1مقدار عددی باالی ( 0944) 9شود که سرنی و کایسرمی

 (BT) س.ا برای مواخص کاردن همبساتگی میاان متغیرهاا از مزماون کرویات بارتلات        
اساتفاد    7

داری مزماون  در یاور  معنای  ، عدم همبستگی میاان متغیرهاا اسات   ، شود. فرضیه یفر مزمون می

در نظر گرفته  0معموالت برابر  ۹ها در جامعه یفر نیست. همچنی  مقادیر ویژ همبستگی داد ، بارتلت

شود و به عنوان حداقل باار عااملی موردنیااز بارای حفام هار متغیار در عوامال اساتخراج شاد            می

 گزارت شد  است. ( 0) ها در جدولنتایج ای  مزمون باشد. می

 و آزمون بارتلت تحلیل عاملی برای کشورهای در حال توسعه KMOنتایج آزمون  .1 جدول

 آزمون کرویت بارتلت نوع آزمون

 مقدار احتمال درجه آزادی    KMOآزمون 

۸۶/۰ ۳۳/1۷۱ 1۱ ۰۰۰/۰ 

 تحقیقنتایج : مأخذ                  

تر  بزرگ KMOگردد که مقدار ممار  مالحظه می( 0) بر اساس نتایج به دست ممد  در جدول

داری مزماون  معنای باشاد.  ها برای اناام تحلیل عاملی میبود  که نوان از مناسب بودن داد  ۹/1از 

 ها همبستگی وجود دارد. ها یفر نبود  و بی  منکنند  ای  است که همبستگی داد تأییدبارتلت نیز 

                                                           
1. Varimax 
2. Kaiser- Meyer- Olkin 
3. Cerny & Kaiser 
4. Bartlett  
5. Eigenvalue  
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 نتایج به دست آمده از مقادیر ویژه روش تحلیل عاملی شاخص خالقیت برای کشورهای در حال توسعه .۱ جدول

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل

1 ۳۱/۱ ۱۱/۳۳ ۱۱/۳۳ 

۱ ۷۱/1 ۱۱/۱۱ ۱۵/۸۶ 

۳ ۰۳/1 11/1۶ ۸۱/۶۸ 

۵ ۵۶/۰ ۰۷/۶ ۷1/۳۵ 

۱ 1۳/۰ ۱۷/۳ ۳۶/۳۷ 

۸ 1۱/۰ ۰۱/۱ 1۰۰ 

 نتایج تحقیق  : مأخذ       

( 9) و( 6) نتایج به دست ممد  از تحلیل عااملی بارای کواورهای در حاال توساعه در جادول      

مالحظاه  ( 6) چارخش واریمااکا در جادول   گزارت شد  است. بر اساس نتایج به دست ممد  از 

شاود  کند. در ایناا مواهد  مای ها را تعیی  میتعداد عامل، گردد که مقادیر ویژ  بزرگتر از یک می

متغیرهاایی کاه   ، بود  و برای هر سه عامل تعیای  شاد    0که سه عامل دارای مقادیر ویژ  بزرگتر از 

 کنند. ن عامل را تعیی  میمتغیرهای موجود در م، دارند 4/1همبستگی باالی 

درید واریانا را محاسابه   71باشد که قادر است حدود  می 9۹/6عامل اول: مقدار ویژ  ای  عامل 

هاا در یاک    شاخص بارگذاری شد  اسات. تاماع ایا  شااخص     9و توضین دهد. در ای  عامل 

 ها وجود دارد.  داری بی  ای  شاخص است که ارتباط معنی  عامل بدی  معنی

دریاد واریاانا را    91 باشاد کاه توانساته اسات تقریباات      مای  4۹/0ل دوم: مقدار ویژ  ای  عامل عام

 شاخص بازگذاری شد  است.  6، توضین دهد. در ای  عامل

دهاد. در ایا    درید از واریانا را توضین مای  01بود  که  19/0عامل سوم: مقدار ویژ  ای  عامل 

 تنها یک شاخص وجود دارد. ، عامل
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 نتایج به دست آمده از ضرایب همبستگی تحلیل عاملی برای کشورهای در حال توسعه .۳ جدول

 ۳عامل  ۱عامل  1عامل  متغیر

  ۶۶/۰  صادرات صنایع خالق

   ۶۶/۰ مخارج تحقیق و توسعه

   ۳۱/۰ ثبت اختراع

  ۶۷/۰  صادرات صنایع با فناوری باال

 ۳۱/۰   تحصیالت عالی

   ۶1/۰ محققین تحقیق و توسعه

 نتایج تحقیق  : مأخذ                   

بیانگر ضارایب همبساتگی تحلیال عااملی اسات کاه نواان        ( 9) نتایج به دست ممد  در جدول

دهد در هر عامل چه متغیرهایی قرار دارند. قرار گرفت  متغیرهاای هار عامال بار اسااس ضاریب        می

ساه متغیار کاه شاامل متوساط      ، باشاد باه طاوری کاه در ساتون عامال اول      می 4/1همبستگی باالی 

در ساتون عامال   ، ثبت اختراع و محققی  تحقیاق و توساعه باود    ، متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه

متغیرهای یادرا  ینایع با فناوری باال و یادرا  ینایع خال  و در ستون عامل سوم فقاط  ، دوم

  قرار دارد.، متغیر تحصیال  عالی که نمایند  سرمایه انسانی است

 یافته و آزمون بارتلت تحلیل عاملی برای کشورهای توسعه KMOنتایج آزمون  .۵ ولجد

 آزمون کرویت بارتلت نوع آزمون

 مقدار احتمال درجه آزادی    KMOآزمون 

۸۵/۰ ۷۱/۱۱۶ 1۱ ۰۰۰/۰ 

 نتایج تحقیق  : مأخذ                       

تر  بزرگ KMOگردد که مقدار ممار  یمالحظه م( 7) بر اساس نتایج به دست ممد  در جدول

داری مزماون  باشاد. معنای  ها برای اناام تحلیل عاملی میبود  که نوان از مناسب بودن داد  ۹/1از 

 ها است. کنند  همبستگی داد تأییدبارتلت 

گزارت ( 2) و( ۹) نتایج به دست ممد  از تحلیل عاملی برای کوورهای توسعه یافته در جدول

 شد  است. 
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 نتایج به دست آمده از مقادیر ویژه روش تحلیل عاملی شاخص خالقیت برای کشورهای توسعه یافته .۱ جدول

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل

1 ۱۳/۳ ۸۱/۱۳ ۸۱/۱۳ 

۱ ۱۸/1 ۳۶/۱۰ ۸۰/۷۵ 

۳ ۷۶/۰ ۰۸/1۳ ۸۸/۶۷ 

۵ ۵1/۰ ۶۸/۸ ۱۱/۳۵ 

۱ ۱۱/۰ 1۱/۵ ۸۵/۳۶ 

۸ ۰۶/۰ ۳۸/1 1۰۰ 

 نتایج تحقیق  : مأخذ       

گردد که تنهاا  مالحظه می( ۹) بر اساس نتایج به دست ممد  از چرخش واریماکا در جدول

 دو عامل دارای مقادیر ویژ  بزرگتر از یک هستند.

درید واریانا را محاسبه و توضین  ۹7بود  که قادر است حدود  69/9مقدار ویژ  عامل اول 

  بارگذاری شد  است. تامع ای  متغیرهاا در یاک عامال بادی  معنای      شاخص 7دهد. در ای  عامل 

باشاد کاه    مای  6۹/0ها وجاود دارد. مقادار ویاژ  عامال دوم نیاز      داری بی  من است که ارتباط معنی

 درید واریانا را توضین دهد.  60توانسته است تقریبات 

 ورهای توسعه یافتهنتایج به دست آمده از ضرایب همبستگی تحلیل عاملی برای کش .۸ جدول

 ۱عامل  1عامل  متغیر

 ۶۳/۰  صادرات صنایع خالق

  ۳۰/۰ تحقیق و توسعه

  ۶۶/۰ ثبت اختراع

  ۷۳/۰ صادرات صنایع با فناوری باال

 ۶1/۰  تحصیالت عالی

  ۶۳/۰ محققین تحقیق و توسعه

 نتایج تحقیق  : مأخذ                   
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شود که بر اساس مواهد  می( 2) ایب همبستگی در جدولمطابق با نتایج به دست ممد  از ضر

چهار متغیر که شامل متوساط متغیرهاای مخاارج    ، در ستون عامل اول 4/1ضریب همبستگی باالی 

یادرا  ینایع با فناوری باال و محققی  تحقیق و توساعه باود  و در   ، ثبت اختراع، تحقیق و توسعه

  و تحصایال  عاالی کاه نمایناد  سارمایه انساانی       ستون عامل دوم متغیرهای یادرا  ینایع خال

 قرار دارد. ، است

های تاابلویی فباایی    با استفاد  از روت داد ، ها موخص گردیدحال پا از اینکه تعداد عامل

الزم است مانایی و نامانایی متغیرهاای تحقیاق   ، شود. قبل از تخمی  مدلبه برمورد مدل پرداخته می

توان از سطن نلی مورد مزمون قرار گیرد. در یور  مانایی متغیرها میتوسط مزمون ریوه واحد پا

در ، متغیرها برای مدلسازی استفاد  کارد  و از مواکل رگرسایون کااذب دوری جسات. در مقابال      

مگار اینکاه   ، مااز به استفاد  از سطن متغیرها برای مدلسازی مماری نبود ، یور  نامانایی متغیرها

 گردد.  تأییدمتغیرهای وابسته و توضیحی انباشتگی بی  رابطه هال

 مدل در سطح متغیرهای برای 1شین پسران و، نتایج آزمون ریشه واحد پانلی ایم .۷ جدول

 متغیر
 (یافته کشورهای توسعه) سطح متغیرها (کشورهای در حال توسعه) سطح متغیرها

 مبدأبا عرض از  و روند مبدأبا عرض از  مبدأبا عرض از  و روند مبدأبا عرض از 

 1۱/۰ ۳۱/1 ۱۸/۸ -۵1/۱ سرانه GDPلگاریتم 

 ۳۰/۰ -۸۶/۵ ۰۶/۱ -۳۱/۱ عامل اول

 -۸۸/۱ -۳۵/۱ -۸۳/۳ -۱۳/۳ عامل دوم

 - - ۸۵/1 ۰1/۵ عامل سوم

 نتایج تحقیق  : مأخذ

 باشد.  و فر  مقابل مانایی می( وجود ریوه واحد) نامانایی، های ریوه واحدنکته: فر  یفر مزمون

و مدل با  -61/6درید  ۹داری  در سطن معنی مبدأقادیر بحرانی برای مدل با لحاظ عر  از م

 باشد.  می -40/6درید برابر  ۹داری  و روند در سطن معنی مبدأعر  از 

                                                           
1. Im- Pesaran- Shin 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            25 / 36

http://qjerp.ir/article-1-2243-en.html


 9911پاییز  ،19 شماره ،22 سال های اقتصادی  ها و سیاست پژوهشنشریه علمی )فصلنامه(   296

 
مزمون ریواه واحاد در ساطن فقاط بارای      ، IPSمطابق نتایج مزمون ریوه واحد پانلی ناهمگ  

توساعه و متغیار لگااریتال تولیاد ناخاالص داخلای سارانه در         متغیر عامل سوم در کوورهای در حال

باشد. بقیه متغیرها حاداقل در یکای   یافته رد نگردید و ای  متغیر در سطن نامانا میکوورهای توسعه

های ریوه های اقتصادسنای وقتی مزمونباشند. به طور عمومی در بحثاز شرایط در سطن مانا می

روناد.  های ریوه واحد تعدیل شد  و قاوی مای  سراغ مزمون، دواحد معمولی در سطن جواب ندهن

های سری زمانی مزماون ریواه واحاد لیرخطای و شکسات سااختاری و در       ها در بحثای  مزمون

باشند. با توجه به اینکه در ایا  پاژوهش   مزمون ریوه واحد لیرخطی و فبایی می، های پانلیبحث

در اداماه ماناایی ایا  متغیار باا      ، مقطعی پذیرفتاه شاد    وابستگی فبایی و، نیز برای متغیر عامل سوم

چارا کاه ممکا     ، شودهای ریوه واحد پانلی با لحاظ وابستگی مقطعی بررسی میاستفاد  از مزمون

 قرار گرفته باشد.  تأثیرتحت ( فبایی) است مانایی ای  متغیر توسط پدید  وابستگی مقطعی

 متغیرهای نامانا در سطح  برای 1شین پسران و، ی ایمنتایج آزمون ریشه واحد پانل. ۷ ادامه جدول

 متغیر کشور
 و روند مبدأبا عرض از  مبدأبا عرض از 

 tآماره  tآماره 

 -۱۵/۳ -۰۱/۳ عامل سوم کشور در حال توسعه

 -۸۳/۳ -۱۵/۳ لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه کشور توسعه یافته

 تحقیق نتایج: مأخذ

و مادل   -61/6دریاد   ۹داری  در سطن معنی مبدأی برای مدل با لحاظ عر  از نکته: مقادیر بحران

 باشد.   می -40/6درید برابر  ۹داری  و روند در سطن معنی مبدأبا عر  از 

ماناایی متغیار عامال ساوم را تحات      ، شود وابستگی مقطعی و فباییکه مواهد  می طور همان

مقطعای ایا  متغیار در ساطن ماناا شاد  اسات. بناابرای          قرار داد  و با لحاظ و کنترل میاانگی    تأثیر

توان از سطن متغیرها برای مدلسازی استفاد  کرد  و موکل رگرسایون کااذب وجاود نخواهاد      می

شاود کاه   هاای توخیصای فباایی گازارت مای     مزماون ، داشت. پا از بررسی مزمون ریوه واحد

                                                           
1. Im- Pesaran- Shin 
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هاا  قرار گیرد. نتایج ای  مزمونوابستگی فبایی و خودهمبستگی میان جمال  اخالل مورد مزمون 

 گزارت شد  است. ( 1) در جدول

 های تشخیصی فضایی نتایج آزمون .۶ جدول

 های فضایی برای  نتایج آزمون

 کشورهای در حال توسعه

 های فضایی  نتایج آزمون

 برای کشورهای توسعه یافته

 دار بودن اثر وابستگی فضایی یبرای معن LMآزمون  دار بودن اثر وابستگی فضایی برای معنی LMآزمون 

 مقدار احتمال χ 2آماره مقدار احتمال χ 2آماره

1۳/۱ ۰۱/۰ ۵۳/۳۶ ۰۰۰/۰ 

 آزمون مورانز خودهمبستگی فضایی جمالت اخالل آزمون مورانز خودهمبستگی فضایی جمالت اخالل

 مقدار احتمال Zآماره  مقدار احتمال Zآماره 

1۵/1 ۱۸/۰ 1۵/۰ ۶۳/۰ 

 (GC) آزمون جری (GC) آزمون جری

 مقدار احتمال آماره آزمون مقدار احتمال آماره آزمون

۶۱/۰ ۰۵/۰ ۷۷/۰ ۰۰۰/۰ 

 (GOG) اورد-آزمون جتیس (GOG) اورد-آزمون جتیس

 مقدار احتمال آماره آزمون مقدار احتمال آماره آزمون

۳۸/۰ ۰۰۰۳/۰ ۳۱/۰ ۰۰۰۷/۰ 

 نتایج تحقیق  : مأخذ

دهد که وابستگی فبایی میاان موااهدا  هاال بارای کواورهای در      ینوان م( 1) نتایج جدول

قارار گرفتاه و فرضایه یافر مبنای بار عادم         تأییاد حال توسعه و هال کوورهای توساعه یافتاه ماورد    

شود. نتایج مزماون ماورانز بیاانگر ایا      داری رد میوابستگی فبایی میان مواهدا  در سطن معنی

اخالل برای هر دو گرو  کوورها وجود ندارد. نتاایج  است که خودهمبستگی فبایی میان جمال  

کنند  وجود وابستگی فبایی توسعه اقتصادی در پانل بود  و بایاد  تأییدنیز  GOGو  GCهای مزمون

  مدلسازی مدل در حبور بُعد فبا اناام شود.
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 ی در حال توسعهکشورها برای تولید ناخالص داخلی سرانه های تابلویی فضایینتایج تخمین داده .۳ جدول

 مقدار احتمال tآماره  ضریب متغیر

 ۰۰۰/۰ ۳۰/1۱ ۰۷/۰ وقفه فضایی تولید ناخالص داخلی سرانه

 ۰۰۰/۰ ۷۶/11 ۱۳/۰ عامل اول

 ۰۳۳/۰ ۰۷/۱ ۰۱/۰ عامل دوم

 ۰۰۳/۰ ۳۳/۱ ۰۰۶/۰ عامل سوم

 ۰۰۰/۰ ۳۳/۵ ۷۱/1 مبدأعرض از 

 ۸۶/۰ ۳۵/۳ آماره سارگان

R2 ۳۸/۰ - 

 نتایج تحقیق  : مأخذ           

دهد که ضاریب سارریز فباایی     نتایج به دست ممد  برای کوورهای در حال توسعه نوان می

توان بیان کرد که رشد باشد. بر ای  اساس میداری میمتغیر وابسته مثبت بود  و از نظر مماری معنی

ادی کواورهای  اقتصادی در یک کوور نه تنها به عملکرد خود کوور بلکه به وضعیت رشاد اقتصا  

تواند رشد اقتصاادی کواور   مااور نیز بستگی دارد. یعنی افزایش رشد اقتصادی در یک کوور می

  همسایه خود را افزایش دهد.

شاامل  ) عامال اول ، همچنی  بر اساس نتایج به دست مماد  بارای کواورهای در حاال توساعه     

مثباات و  تااأثیر(، وسااعهمخااارج تحقیااق و توسااعه و محققاای  تحقیااق و ت، متغیرهااای ثباات اختااراع

های خالقیت مناار باه افازایش    داری بر رشد اقتصادی دارد. یعنی افزایش هر یک از شاخص معنی

شامل متغیرهای یادرا  ینایع با فناوری باال و یادرا  ینایع ) شود. عامل دومرشد اقتصادی می

، افازایش ایا  متغیرهاا    داری بر رشد اقتصادی دارند. طوری کاه باه ازای  مثبت و معنی تأثیر( خال 

(، تحصیال  عاالی ) یابد. عامل سومخالقیت افزایش یافته و در نتیاه رشد اقتصادی نیز افزایش می

منار  یرفاتدار بر رشد اقتصادی است. یعنی افزایش تحصیال  دانوگاهی مثبت و معنی تأثیردارای 

تواند منار به افزایش رشد میشود. افزایش تحصیال  تنها در یورتی به افزایش رشد اقتصادی می

کارمماد کاردن من و   ، اقتصادی باشد که باعث بااال رفات  ساطن مهاار  و تخصاص نیاروی کاار       

تواند از طریق دید  میهای نیروی انسانی شود. قطعات نیروی کار متخصص و مموزتافزایش قابلیت
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تار   جباا  توساعه ساریع   کارگیری بهینه امکانا  ماادی و ماالی کواور مو   ها و بهنوموری، خالقیت

 جامعه را فراهال سازد.

در بسیاری از مطالعا  یور  گرفته تحصیال  عالی به عنوان تنها متغیر سرمایه انساانی وارد  

همچاون  ) در حالی که در مطالعه حاضر با وارد کاردن مساتقیال متغیرهاای توضایحی    ، شودمدل می

محققی  تحقیاق  ، ع با تکنولوژی باالیادرا  ینای، یادرا  ینایع خال ، مخارج تحقیق و توسعه

اثار خاالص هار کادام بارمورد شاد  اسات.        ، در کنار متغیر تحصیال  عالی( و توسعه و اختراعا 

مثبات بار رشاد     تاأثیر ضریب متغیر تحصیال  عالی حاکی از من است کاه اثار خاالص ایا  متغیار      

توانمندساازی نیاروی    تواناد از کاناال  اقتصادی گذاشته است. همچنی  متغیر تحصایال  عاالی مای   

 یادرا  ینایع با تکنولوژی باال و ثبات اختاراع  ، یادرا  ینایع خال ، انسانی و تحقیق و توسعه

 د.تأثیرگذاربر رشد اقتصادی 

 های تابلویی فضایی برای تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای توسعه یافتهنتایج تخمین مدل داده .1۰ جدول

 حتمالمقدار ا tآماره  ضریب متغیر

 ۰۰۰/۰ ۳۳/۳۳ ۰۰۱/۰ وقفه فضایی تولید ناخالص داخلی سرانه

 ۰۰۰/۰ ۶1/۵۸ ۳۱/۰ عامل اول

 ۰۸/۰ ۶۸/1 ۰۱/۰ عامل دوم

 ۰۰۰/۰ ۰۵/۳۳ ۳۸/۷ مبدأعرض از 

R2 ۳۶/۰ - 

 نتایج تحقیق  : مأخذ            

رریز دهاد کاه ضاریب سا     نتایج به دست ممد  از مدل برای کوورهای توسعه یافتاه نواان مای   

دهد که رشد باشد. ای  نتایج نوان میداری میفبایی متغیر وابسته مثبت بود  و از نظر مماری معنی

اقتصادی در یک کوور باه وضاعیت رشاد اقتصاادی کواورهای همساایه نیاز بساتگی دارد. یعنای          

هاای مختلفای چاون افازایش یاادرا  و       تواناد از کاناال  افزایش رشد اقتصادی در یک کوور می

مال   ای و ماشای   تاار  کاالهاای سارمایه  ، مبادال  دانش فنی، ا  کاال و خدما  مصرفیوارد

رشاد اقتصاادی کواور ماااور خاود را      ، مهاجر  نیروی انسانی و اثرا  سرریز امنیت، وتاهیزا 

 افزایش دهد. 
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شاامل  ) عامال اول ، همچنی  بر اسااس نتاایج باه دسات مماد  بارای کواورهای توساعه یافتاه         

(، مخارج تحقیق و توسعه و محققی  تحقیاق و توساعه  ، ینایع با فناوری باال، بت اختراعمتغیرهای ث

، هاا مثلفاه داری بر رشد اقتصادی است. یعنی با افازایش هار یاک از ایا      مثبت و معنی تأثیردارای 

در نتیاه رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافات. نتاایج باه دسات مماد  باا       ، خالقیت افزایش یافته

( 6102) و اسااتابات و ارساایی ( 6117) ؛ بیاال باااو و رودریگااز( 0996) مطالعااا  لیچتنباارگ نتااایج

 همخوانی دارد. 

دار مثبت و معنای  تأثیردارای (، شامل متغیرهای یادرا  خال  و تحصیال  عالی) عامل دوم

ه باشد. یعنی افزایش تحصیال  دانوگاهی در کوورهای توسعه یافتاه مناار با   بر رشد اقتصادی می

شود. زیرا افزایش ساطن تحصایال  در ایا  کواورها     افزایش رشد و در نتیاه توسعه اقتصادی می

شاود.  وری نیروی انسانی بیوتر میمهار  و بهر ، باعث افزایش کیفیت نیروی کار شد  و تخصص

یاباد و از  .. باشاد قابلیات من افازایش مای    .تار و دید مموزت، چرا که هرچه قدر نیروی کار ماهرتر

کند و کاال و خدماتی های اقتصادی شرکت میطریق خالقیت و نوموری به طور کاراتر در فعالیت

باه  ، کند. در واقع توسعه انسانی عالو  بار هاد  باودن در فرمیناد توساعه     با کیفیت بیوتر تولید می

هد  از توان گفت رود. بنابرای  میعنوان نوعی وسیله نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی به کار می

کاه ممارتیاسا  بیاان     طور همانبلکه ، توسعه من نیست که میزان بیوتری کاال و خدما  تولید شود

های نیروی انسانی ها و قابلیتبهبود استحقا  ها وتوسعه عبار  است از افزایش توانمندی"کند  می

و جیاناگ و  ( 611۹) ؛ هایاامی و همکااران  ( 6114) . ای  نتایج با مطالعا  وانگ و همکاران"است

 سازگاری دارد. ( 6100) همکاران

بندی نتایج به دست ممد  برای کوورهای در حال توساعه و کواورهای توساعه یافتاه     در جمع

توان بیان کرد که ضریب عامل اول برای کوورهای توسعه یافتاه بیواتر از کواورهای در حاال     می

وسعه یافته از کیفیت باالتری نسابت باه   باشد. زیرا اول ای  که اختراعا  در کوورهای تتوسعه می

کوورهای در حال توسعه برخاوردار اسات. در نتیااه ایا  کواورها از درمماد بیواتری نسابت باه          

شوند. دوم ای  که اثار افازایش محققای  تحقیاق و توساعه      کوورهای در حال توسعه برخوردار می
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ت. ساوم ایا  کاه افازایش     درکوورهای توسعه یافته نسبت به کوورهای در حال توساعه بیواتر اسا   

طای فرایناد    R&Dهاای  مخارج تحقیق و توسعه برای کوورهای توسعه یافته بیوتر اسات و فعالیات  

دهند. ضریب عامل وری شد  و در نتیاه رشد اقتصادی را بیوتر افزایش میخود باعث ارتقای بهر 

 باشد. سوم برای کوورهای در حال توسعه و کوورهای توسعه یافته مثبت می

هاای مادرن   ایوالت پیورفت یک کوور زمانی همیوگی بود  و تاداوم خواهاد داشات کاه از روت    

هاای مادرن باه دنباال     روت، استفاد  کند نه ای  که فقط ابزارهای جدید و مدرن به کار گیارد؛ در واقاع  

 گیری ای  افکاار نیاز اللاب تحصایال  عاالی اسات. باه       افکار خال  و نوی  به وجود ممد  و منوأ شکل

مموزت عالی هر کوور در فراهال موردن زمینه مناسب برای رشد اقتصادی من کواور نقاش   ، همی  دلیل

هاای  محوری و اساسی داشته و باید توجه جدی به ارتقاء سطن و کیفیت مماوزت شاود و از تکنولاوژی   

جدید جهت افزایش کیفیات مماوزت نیاروی انساانی در کواورهای در حاال توساعه اساتفاد  شاود تاا           

قیت و نوموری نیروی انسانی در ای  کوورها افزایش یافته و در نتیاه رشاد اقتصاادی افازایش یاباد.     خال

شاوند و افازایش تحصایال  عاالی در ایا       افراد متخصص و ماهر تربیت مای ، در کوورهای توسعه یافته

ناوموری   وری نیروی انسانی شد  و در نتیاه خالقیت ومهار  و بهر ، کوورها باعث باال رفت  تخصص

 یابد.   نیروی انسانی افزایش یافته و رشد اقتصادی در ای  کوورها افزایش می

تر نیروی انسانی موجاب فاراهال   گذاری بیوتر در نیروی انسانی و تربیت افزونهمچنی  سرمایه

تواناد از  دید  میشدن افزایش عرضه نیروی کارمفری  شد  و قطعات نیروی کار متخصص و مموزت

 نوموری موجب افزایش رشد اقتصادی کوورها شود.  و تطریق خالقی

 اتگیری و پیشنهاد نتیجه .5

دارد کاه   تأکیدکانت ، در ای  راستا، شودخالقیت موتور رشد و توسعه اقتصادی محسوب می

رشد و توساعه اقتصاادی حایال رفتارهاای     ، های انسانی است. در واقعواالتری  ویژگی خلق جزو

ها باازیگران ایالی در فرایناد توساعه هساتند. بناابرای        انسان، به عبار  دیگرها است. خال  انسان

توانند بستر خالقیت و در نتیااه رشاد و توساعه     گیران با اتخاذ سیاست مناسب و ایولی میتصمیال

کنند  خالقیت بارای رشاد    شاخص تعیی  تری  مهالتوان بیان کرد که جامعه را فراهال نمایند. لذا می
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هاا و  های انسانی است که افازایش ایا  تواناایی   ها و توانمندیقابلیت، ذه  انسان، سانان، اقتصادی

مطالعاه باه   ، شود. با توجه به اهمیت خالقیت در رشد اقتصاادی ها منار به رشد اقتصادی میقابلیت

های خالقیت بر رشد اقتصاادی در کواورهای در حاال توساعه و کواورهای      شاخص تأثیربررسی 

 پرداخته است.  0911-6102طی دور  زمانی توسعه یافته 

های خالقیت در کواورهای  نتایج حایل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص

باشد. طبق نتایج به دست مماد  از روت  در حال توسعه و دو عامل برای کوورهای توسعه یافته می

دد کاه هار دو عامال اول و دوم    گار اقتصادسنای فبایی برای کوورهای توسعه یافته مالحظاه مای  

داری بر رشد اقتصاادی دارناد. زیارا در کواورهای توساعه یافتاه کیفیات        مثبت و معنی تأثیردارای 

محققی  تحقیق و توسعه و سایر عوامل بیوتر بود  و باا تخصاص و   ، نیروی انسانی و کیفیت اختراع

و در نتیاه رشد اقتصادی در ایا    های اقتصادی پرداختهمهار  باال و به یور  خالقانه به فعالیت

 یابد. کوورها افزایش می

دهد که هر ساه  همچنی  نتایج حایل از برمورد مدل برای کوورهای در حال توسعه نوان می

برای اثر بخوی بیوتر مموزت عاالی  ، داری بر رشد اقتصادی دارد. در واقعمثبت و معنی تأثیرعامل 

موزشی باید متحول شود تا بتواند با شناسایی استعداد افراد از یک سوی سیستال م، بر رشد اقتصادی

، و شکوفایی و پرورت بذر ایلن ذهنی منها خالقیت را در جامعاه فراگیار کناد و از ساوی دیگار     

جامعه در جذب و به کارگیری افراد خال  باید هوشمندانه عمال کناد. مماوزت عاالی بایاد ورای      

هاای  فراد در طول حیا  خود فریت تارباه حاوز   های مموزت فعلی یور  گیرد تا اچارچوب

 مختلفی را داشته باشند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. 

های نیروی انساانی مااهر و خاال  در امار یاادرا  کاالهاای        ها و تخصص استفاد  از مهار 

ری پیورفته خاارجی  جذب فناو، ینعتی با فناوری باال نه تنها موجب استفاد  کاراتر از منابع داخلی

کاارگیری   هاای جدیادی را بارای باه     بلکه را ، شود و خلق فناوری برای ساخت کاالهای جدید می

تواناد موجاب گساترت یاادرا       کند و از ای  طریق مای  های تولید و یا مواد اولیه ایااد می مثلفه

شود. حال اگار  ینعتی و رسیدن به رشد سریع و در نتیاه توسعه اقتصادی در کوورهای مورد نظر 
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بتوان شکوفایی خالقیت را در جامعه فراگیر کرد و هر فردی در جامعه به استعداد خود پای بارد  و   

توان گفت که رشد و توسعه اقتصادی می، در یدد شکوفایی و پرورت من بذر ایلن ذهنی برمید

در من زمیناه  من جامعه قطعی خواهد بود. زیرا وقتی هر انسان در هماان جایگااهی قارار گیارد کاه      

دهد و تخصیص بهینه منابع به یور  خود به خود در اقتصاد رخ می، استعداد دارد؛ در من یور 

شود و ای  انسان با همان استعداد های هر انسانی به کاراتری  نحو استفاد  میاز استعدادها و توانایی

 دهد. تری  نحو تخصیص میمنابع جامعه را به بهینه، و نبوغ خود در جامعه
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