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چکیده
سرمایهگذاری در زیرساختها ،درحکم رکن زیربنایی و سرمایۀ انسانی بهمنزلۀ رکن اجرایی از پیششرطهای اصلی برای
کمک به کشورهای درحا ل توسعه ،برای سرعتبخشیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی ،است .از سوی دیگر ،رشد اقتصادی
کشورها مرهون خلق ایدۀ نو و تولید دانش در حوزههای گوناگون اقتصادی است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر
سرمایۀ انسانی و زیرساخت در رشد اقتصادی با تعدیلگری شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در کشورهای درحالتوسعه
در بازۀ زمانی  2011تا  2016است .اطالعات مربوط به کشورهای نمونه از گزارشهای شاخص جهانی نوآوری استخراج
شده است .روش برازش مدلها در مطالعۀ حاضر ،روش دادههای تابلویی است که برای اجرای آن از نرمافزار Eviews
بهره برده شده است .نتایج نشان میدهد که زیرساخت و سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در رابطۀ میان زیرساخت و سرمایۀ انسانی با رشد
اقتصادی نقش تعدیلکننده ایفا میکند.
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واژگان کلیدی :زیرساخت ،سرمایۀ انسانی ،رشد اقتصادی ،شاخصهای اقتصاد دانشبنیان ،شاخص جهانی نوآوری

مقدمه
رشد اقتصادی 5مهمترین شاخص در تعیین رفاه هر کشور و یکی
از شاخصهای مدنظر اقتصاددانان ،دولتها و سازمانهای اقتصادی
بینالمللی است که اغلب مترادف با مفهوم توسعه 6در نظر گرفته
میشود .اهمیت نرخ رشد باال بهخوبی شناخته شده است و به شکل
گستردهای در تئوری و عمل پذیرفته شده است؛ زیرا بدون رشد هیچ
اقتصادی باال هدف
توسعۀ اقتصادی و اجتماعی روی نخواهد داد .رشد
ِ

نیست ،بلکه ضرورت است که سطح کیفیت زندگی کشورها را افزایش
میدهد ( .)Bello et al., 2015در تعریفی ساده ،رشد اقتصادی به
معنی افزایش تولید ملی است؛ درواقع شاخص اساسی برای تجزیه
و تحلیل رشد اقتصادی هر کشور ،تولید ناخالص داخلی سرانه و
نرخ رشد آن است ( .)Mburu, 2012بنابر ادبیات مطرحشده ،رشد
اقتصادی تابعی از عوامل تولید ،افزایش مقدار کار ،تغییرات در فناوری

 .1دانشیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن (نویسندۀ مسئول)؛ Akbarimohsen@gmail.com

 .2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن.
 .3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیالن.
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و زیرساختهاست ( .)Bello et al., 2015در این مورد ،عرضۀ
مناسب خدمات زیرساختها جزو ضروری برای بهرهوری و رشد
اقتصادی است؛ چراکه تأمین منابع کافی برای سرمایهگذاری درازمدت
در بیشتر کشورهای درحال توسعه مشکلی عمده بهشمار میرود.
این فقدان مالی ،بازتاب گستردهای در رشد اقتصادی دارد و این امر
دستیابی به اهداف توسعۀ هزاره 1را ،که سازمان ملل تعیی ن کرده است،
مشکل میکند .از اینرو توسعۀ زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی
یکی از عوامل تعیینکنندۀ رشد اقتصادی ،بهویژه در کشورهای درحال
توسعه است (قربانی و همکاران .)1393 ،زیرساخت درحکم عامل
مکمل برای رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود .این بدینمعنی است
که سرمایهگذاری زیربنایی ناکافی محدودیت سرمایهگذاریهای
دیگر را به همراه دارد؛ درحالیکه سرمایهگذاری زیربنایی بیشازحد
ارزش افزوده ندارد .زیرساختار اصطالحی ناهمگون است که شامل
زیرساختی اجتماعی (مدارس و بیمارستانها) و زیرساختی اقتصادی
(خدمات شبکه) است ( .)Mburu, 2012زیرساخت ،کاالها و
خدمات عمومی در فرایند تولید به مکملهای ورودی عوامل سنتی
تولید ،مانند سرمایه ،کار و کارآفرین تبدیل میشوند .آنها با کاهش
هزینۀ تولید و بهبود کارایی به افزایش بازده سرمایهگذاری کمک
میکنند ( .)Anochiwa and Maduka, 2014یکی از مهمترین
دالیل منافع عظیم سرمایهگذاری در زیرساخت ،آثار آن بر گسترش
ظرفیت تولیدی اقتصاد در درازمدت است ()Mburu, 2012؛ زیرا
سرمایهگذاری مستقیم در زیرساخت ،امکانات تولیدی و فعالیتهای
اقتصادی را تحریک میکند و هزینههای معامالت و هزینههای تجاری
را کاهش میدهد و همچنین فرصتهای شغلی و زیرساختی فیزیکی
و اجتماعی را برای قشر فقیر فراهم میکند .در مقابل ،فقدان زیرساخت
باعث محدودیت در رشد پایدار و محدودیت در کاهش فقر میشود
(.)Sahoo and Dash, 2009; Anochiwa and Maduka, 2014
تحقیقات تجربی درمورد نقش زیرساخت در رشد اقتصادی پس از
کار آسچاور 2در  1989آغاز شد .به باور او ،کمبود زیرساخت منجر
به کاهش رشد بهرهوری در ایاالت متحده میشود (Sahoo and
 .)Dash, 2009همچنین ادریس در مقالۀ خود نشان داد که میان
سرمایۀ انسانی و زیرساخت و رشد اقتصادی رابطۀ معنیدار دیده
میشود( .)Edrees, 2016آنوچیوا و مادوکا نیز در پژوهش خود بیان
کردند که رابطۀ مثبت و معنیداری میان سرمایۀ انسانی و زیرساختار با
رشد اقتصادی دیده میشود (.)Anochiwa and Maduka, 2014
از طرفی باید توجه داشت که سرمایهگذاری در زیرساختارها
بدون توجه به نیروی انسانی راه ب ه جایی نخواهد برد .درواقع
سرمایۀ انسانی ،درحکم یکی از مهمترین ارکان اجرایی در این
مسئله ،سرمایهگذاری باارزشی تلقی میشود .همانطور که

سیمون کوزنتس ( )1971بیان کرده است مفهوم سرمایه فقط
شامل سرمایۀ فیزیکی و زیرساختی نمیشود؛ بلکه دانشهای
بهدستآمده در نتیجۀ آزمایشهای متعدد و کارآموختگی سرمایۀ
انسانی آن کشور در بهکاربردن این دانشها نقش اساسی را در
استفادۀ صحیح از این زیرساخت و سرمایههای فیزیکی ایفا
میکند (Anochiwa and Maduka, 2014؛ امینی و همکاران،
 .)1394به عبارتی  ،سرمایهگذاری در نیروی انسانی ،زمینۀ خلق
و بهکارگیری تواناییها و مهارتها را در انسان افزایش میدهد و
رشد مهارتهای انسانی باعث ارتقای توابع تولید میشود و زمینه
را برای رشد اقتصادی فراهم میآورد (.)Kargbo et al., 2016
سرمایۀ انسانی 3شامل دانش ،تواناییها و مهارتهای نیروی
کار درحکم منبعی متفاوت از منابع مالی است (.)Raspet, 2016
سرمایۀ انسانی شامل انواع سرمایهگذاریهایی است که برای ارتقای
مهارتهای انسانی ،ازجمله آموزش و پرورش ،آموزش غیررسمی،
آموزش در محل کار و یادگیری اجرا میشود .همچنین شامل
عوامل دیگری است که استفادۀ مولد از مهارتهای انسانی ،مانند
سالمت را تسهیل میکند ()Muhammad et al., 2016؛ سرمایۀ
انسانی استعدادی ذاتی را نشان میدهد و این ویژگی منجر به پویایی
ماندگار اقتصاد میشود (.)Pasban and Hosseinzadeh, 2016
مطالعات متعدد ،براساس دادههای مقطعی 4و سری زمانی 5،نشان
داد که سرمایۀ انسانی بهمنزلۀ یکی از مهمترین عوامل در روند رشد
ً
بهشمار میروند ()Qadri and Waheed, 2014؛ مثال اکویت و
کالوگلو تأثیر سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی را تأیید کردند و بیان
کردند که آموزشو پرورش درحکمیکی از مؤلفههای سرمایۀ انسانی
تأثیری مثبتی در رشد اقتصادی میگذارد(  (�Ecevit and Kuloğ
 .)lu, 2016ادریس نیز بیان کرد که در کشورهای ثروتمند ،سرمایۀ
انسانی نقش ارزندهای در رشد اقتصادی دارد (.)Edrees, 2016
تاسل و بایارسلیک باور داشتند که آموزش یکی از مهمترین عواملی
است که باعث تحریک سرمایۀ انسانی میشود و ادعا کردند که رابطۀ
مثبت و بلندمدتی میان سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی پایدار دیده
میشود (.)Tasel ans Bayarcelik, 2013
از سویی امروزه بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورها مرهون
خلق ایدۀ نو و تولید دانش در حوزههای گوناگون اقتصادی است.
اقتصادهای دانشبنیان به علت داشتن تواناییهای منحصربهفرد خود
در تولید علم و دانش ،همواره در تولید ثروت نیز پیشروند (بابایی
6
ابراهیمآبادی .)1394 ،از نظر سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی،
ً
اقتصاد دانشبنیان اقتصادی است كه مستقیما براساس تولید ،توزیع
3. Human Capital
4. Cross Sectional
5. Time Series

1. Millennium Development Goals
2. Aschauer

6. Organisation for Economic Cooperation and Development
)(OECD
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و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته است ( .)OECD, 1996در
اقتصاد دانشبنیان ،دانش محرك اصلی رشد ،تولید ثروت و اشتغال
در تمامی فعالیتهاست .دانشی كه در این مسیر جریان مییابد
دانش چگونگی و در رابطه با فرایند استفاده است (عمادزاده و
همکاران .)1386 ،این جریان پویای سیستم اقتصادی ،متمایزکنندۀ
اقتصادهای سنتی از اقتصادهای مبتنیبر دانش است .در این اقتصاد،
كه سهم چشمگیری از تولید ناخالص ملی از فعالیتهای مبتنیبر
دانش و دانشبر ،مانند صنایع با فناوری برتر و متوسط و خدمات مالی
و تجاری دانشمحور است؛ دانش بیش از عوامل سنتی ،نظیر كار و
سرمایه موجب تولید میشود؛ چنانکه روند پیشرفت جوامع صنعتی
در طول تاریخ نشان میدهد ،فناوری و اطالعات و دانش عواملیاند
كه جوامع درحال توسعه را به دورۀ توسعهیافتگی هدایت میکنند
(بافنده زنده و همکاران .)1387 ،ازاینرو ،در این مطالعه این پرسش
مطرح میشود که آیا شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در رابطۀ میان
زیرساخت و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی تأثیر میگذارد یا خیر؟
بنا به اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلکنندۀ
شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در رابطۀ بین زیرساخت ،سرمایۀ
انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از دادههای ارائهشده در گزارش
جهانی نوآوری ،طی دورۀ زمانی  2011تا  2016برای کشورهای
درحالتوسعه ،پرداختهشده است .در بخش دوم مقاله ،مبانی نظری
بررسی شده است .در بخش سوم ،روششناسی تحقیق شرح شده و
در بخشهای بعد ،تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش آمده
است و در خاتمه نتیجهگیری تحقیق بیان شده است.

 .1مبانی نظری
 .1-1رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به معنای افزایش ظرفیت اقتصاد برای تولید کاالها
و خدمات در سنجش با دورههای زمانی دیگر است .رشد اقتصادی
تغییری مثبت در برونداد 1یا تولید هر کشور یا هر اقتصاد است .این
شرح شامل تمامی جنبههای اقتصاد ،از سود تا مالیات و دستمزد
و چیزهایی مانند نرخ تولید است .توضیحات باال نشان میدهد
که یگانه راه سنجش رشد اقتصادی این است که بهمنزلۀ یک مقدار
عددی محاسبه شود؛ بنابراین رشد اقتصادی را میتوان بهمنزلۀ درصد
افزایش در تولید ناخالص داخلی هر اقتصاد ّ
معین محاسبه کرد.
ً
رشد اقتصادی کشورها مستقیما با وضعیت اقتصادی همان کشور
در ارتباط است که شامل متغیرهای گوناگون ازقبیل شاخص تولید
صنعتی ،نرخ تورم ،عرضۀ پول ،نرخ ارز ،سرمایهگذاری خصوصی
و سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .یکی از مهمترین عوامل
رشد اقتصادی ،فناوری است .فناوری پیشرفته منجر به افزایش تولید
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میشود که به معنی دستمزد و سود بیشتر به ترتیب برای کارگران و
سرمایهگذاران است (.)Adigwe et al., 2015
 .2-1سرمایۀ انسانی

پیشینۀ تاریخی نقش انسان در رشد و توسعۀ اقتصادی جوامع به
پایهگذاری علم اقتصاد ،نظریههای آدام اسمیت ،بازمیگردد .درواقع،
تأکید نخستین این نظریهها بر نقش ابزاری انسان در رشد و توسعۀ
ً
اقتصادی بوده است؛ مثال در نظریههای اقتصاددانان کالسیک،
انسان فقط بهمنزلۀ یکی از نهادههای تولید در روند تولید کاالها و
خدمات مدنظر بود و انباشت سرمایه عاملی کلیدی در رشد و توسعۀ
اقتصادی بهشمار میرفت و درواقع انسانیبودن عامل کار و تفاوت
ِ
ماهوی آن با عامل سرمایه به فراموشی سپرده شده بود .در دهۀ 1960
شولتز 2اهمیت سرمایۀ انسانی را درحکم عامل تولیدی مهم و مشابه
با سرمایۀ فیزیکی معرفی کرد (مهدوی و نادریان .)1389 ،این دیدگاه
در دهههای اخیر اهمیت بسیار یافته است؛ چنانکه اهمیت آموزشو
پرورش نیروی انسانی متخصص برای رشد و توسعۀ اقتصادی و نقش
آن بهمنزلۀ سرمایه با عنوان سرمایۀ انسانی در کنار سرمایۀ فیزیکی
ش از گذشته برای اقتصاددانان روشن شده است
و منابع طبیعی بی 
ً
( .)Kargbo et al., 2016معموال رابطۀ بین رشد و سرمایۀ انسانی
در دو چارچوب اصلی بررسی میشود؛ در روش اول لوکاس 3در
مورد رشد درونزا در باب مکانیسمهای توسعۀ اقتصادی بیان میکند
که انباشت سرمایۀ انسانی بهمنزلۀ منبع رشد پایدار است و در این
دیدگاه ،میان دو منبع سرمایۀ انسانی ،یعنی آموزش و یادگیری ضمن
کار ،تمایز قائل شده است؛ زیرا رشد نخست از انباشت سرمایۀ
انسانی ناشی میشود .در روش دوم ،نلسون و فلپس بیان میکنند
که رشد ناشی از موجودی سرمایۀ انسانی است؛ چراکه بهنوبۀ خود
توانایی کشورها در نوآوری و رسیدن بهپای کشورهای پیشرفتهتر را
تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین تفاوت در نرخهای رشد میان
کشورها ناشی از تفاوت در موجودی سرمایۀ انسانی و بهتبع آن تفاوت
در توانایی آنها در رشد فناوری است .درواقع نلسون و فلپس سطح
دستیابی به تحصیل را عامل رشد بهرهوری دانستهاند و بهرهوری نهایی
دستیابی به تحصیل را تابعی افزایشی از نرخ پیشرفت فناوری میدانند
(Nelson and Phelps, 1966؛ امینی و انصاری.)1391 ،
 .3-1زیرساخت

امروزه رشد همۀ جوامع و قدرت اقتصاد ملی به توانایی و موجودی
زیرساخت آن بستگی دارد و کیفیت و کارایی این زیرساختها در
تداوم فعالیتهای تجاری و اقتصادی جامعه و کیفیت زندگی و
سالمت اجتماعی مؤثر است ( .)Ehizuelen, 2016براساس یکی
از کاملترین تعریفها ،زیرساخت هر کشوری مجموعه تسهیالت
2. Schultz

1. Output

3. Lucas
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عمومی با سرمایهگذاری خصوصی یا عمومی است که امکان ارائۀ
خدمات ضروری و استاندارد زندگی را فراهم میکند (اکبریان و
قائدی .)1390،این مجموعه از تسهیالت عمومی مرتبط به یکدیگر،
که امکانات جابهجایی و حملونقل ،تأمین امنیت و سرپناه ،ارائۀ
خدمات و برقراری خدمات رفاهی را میسر میکنند ،عبارتاند
از مجموعه بزرگراهها ،پلها ،راهآهنها و جادههای حمل کاال و
درعینحال ،شبکۀ فاضالب ،سیستم آبرسانی و مخازن تأمین آب
را هم شامل میشوند و نیز سدها ،راههای آبی و بندرها را هم دربر
میگیرند ،همچنان که مراکز تولید برق ،گاز و نیرو را نیز شامل میشوند
( .)Srinivasu and Srinivasa Rao, 2013بانک جهانی ()1994
بر اهمیت تأثیر زیرساخت در رشد اقتصادی تأکید کرده است و ادعا
میکند که زیرساخت با رشد درآمد ملی ،کاهش فقر و محیطزیست
در توسعۀ اقتصادی تأثیر میگذارند؛ طوریکه اقتصادها با خدمات
زیربنایی کافی و کارآمد ،رشد بهرهوری بیشتری خواهند داشت.
همچنین کنینگ ضمن بررسی  152کشور طی دورۀ زمانی  1990تا
 1995تأثیر زیرساختی فیزیکی دارایی ،ازجمله جاده ،خطوط راهآهن،
ظرفیت تولید برق ،خطوط تلفن را در رشد اقتصادی بررسی کردند.
آنها دریافتند که میان زیرساخت و رشد اقتصادی رابطۀ مثبت و
معناداری دیده میشود (Normaz and Jamliah, 2015; Canning,
 .)1988کالدرون و چونگ نیز ادعا کردند که هرچقدر زیرساخت
در کشور تقویت شود ،درآمد و بهرهوری رشد بیشتری در پی خواهد
داشت ( .)Calderón and Chong, 2009استراب و ترادا هاجیوارا
نیز در پژوهش خود تأثیر چهار بعد ارتباط راه دور ،انرژی ،حملونقل
و آب را در رشد درآمد ملی بررسی کردند ،آنها بیان کردند که رابطۀ
مثبت و معناداری بین این عوامل و رشد اقتصادی دیده میشود
(.)Straub and Terada-Hagiwara, 2011
 .4-1اقتصاد دانشبنیان

اساسیترین مشخصۀ سازمانهای هوشمند قرن بیستویکم،
تأکید بر دانش و اطالعات است .امروز در اقتصاد جهانی معاصر،
که رقابت بسیار شدید است ،خلق و انتشار دانش نیاز مبرم همۀ
بخشهای جوامع است (بهبودی و همکاران ،)1389 ،همانطور
که لی دانش و فناوری را عاملی بنیادی و گستردگی استفاده از آن
را مهمترین عامل رشد در اقتصاد نوین میداند ( Lee, 2001؛
باصری و همکاران .)1390،ریشۀ اقتصاد دانشبنیان به سالهای
 1960تا  1970میالدی بازمیگردد و در این زمان است که برای
اولینبار وارد ادبیات اقتصادی امریکا شد (عمادزاده و همکاران،
 .)1385سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سال 1996
اقتصاد دانشبنیان را بهمنزلۀ اصطالحی جدید در ادبیات اقتصادی
مطرح کرد و آن را درحکم فرایند تولید ،توزیع و بهکارگیری مستقیم
از دانش تعریف کرد ( .)OECD, 1996در تعریف دیگر ،سازمان

همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه 1،اقتصاد دانشبنیان را
اقتصادی میداند که در آن تولید ،توزیع و کاربرد دانش مهمترین
پیشران رشد ،تولید ثروت و اشتغال در تمامی صنایع است (APEC,
 .)2000درواقع ،فرایندهای تولید دانش ،توزیع دانش ،انتقال و
كاربرد آن چهار فرایند اساسی در اقتصادهای مبتنیبر دانشاند.
حجم و چگونگی رابطۀ این فرایندها با یكدیگر متمایزکنندۀ
اقتصادهای مدرن از اقتصادهای سنتیاند (عمادزاده و همکاران،
 .)1386بررسی اقتصاد جهانی نشان میدهد که امروز کشورهایی
از رشد اقتصادی باالتر و پایدارتر بهرهمندند که به گسترش صنایع
دانشمحور و صادرات کاالهای دانش توجه بیشتری دارند .اقتصاد
دانشمحور این امکان را برای کشورهای درحال توسعه فراهم
میکند تا بدون نیاز به پشتسرگذاشتن مراحل سنتی توسعه ،فرایند
توسعۀ خود را تسریع کنند (باصری و همکاران.)1390،
براساس مطالعات کتابخانهای بر روی تحقیقات پیشین نتایج
بهدستآمده به شرح ذیل است:
تکسریا و کیروس در مقالهای با عنوان «رشد اقتصادی ،سرمایۀ
انسانی و تغییرات ساختاری :تجزیهوتحلیل دادههای پویا» با استفاده
از مدل رشد ،آثار مستقیم و غیرمستقیم سرمایۀ انسانی را بر رشد
اقتصادی بررسی کردند .آنها براساس برآورد دادههای تابلویی،
دریافتند که سرمایۀ انسانی از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی
کشورهاست .همچنین تعامل میان سرمایۀ انسانی و تغییرات
ساختاری در صنایع با دانش باال بر رشد اقتصادی تأثیر چشمگیری
میگذارد .بااینحال ،طراحی این اثر بستگی به نوع کشور و دورۀ
تحلیل دارد .تأثیر تعاملی میان سرمایۀ انسانی و تغییر ساختاری در
طول یک دورۀ زمانی طوالنیمدت ( )2011-1960و در کشورهای
توسعهیافته مثبت است .همچنین بررسی کشورهای درحال گذار
و کشورهای حوزۀ دریای مدیترانه در دورۀ زمانی کوتاهتر (-1990
 )2011نشان داد که سرمایۀ انسانی تأثیر مثبت و چشمگیری در
رشد اقتصادی دارد (.)Teixeira and Queirós, 2016
اکویت و کالوگلو در مقالهای با عنوان «رابطۀ سرمایۀ انسانی و
رشد اقتصادی در ترکیه» رابطه میان پویایی سرمایۀ انسانی و رشد
اقتصادی در سالهای  1990تا  2013را با استفاده از رویکرد
 ARDLدر اقتصاد ترکیه بررسی کردند .یافتهها نشان داد که میان
متغیرها در کوتاهمدت و بلندمدت همبستگی دیده شده است.
همچنین هزینههای سالمت و آموزش و پرورش تأثیر مثبتی در
رشد اقتصادی میگذارد .براساس یافتهها ،ترکیه به سرمایهگذاری
در سرمایۀ انسانی برای رشد اقتصادی مطمئن نیاز دارد
(.)Ecevit and Kuloğlu, 2016
ادریس در مقالهای با عنوان «سرمایۀ انسانی ،زیرساخت و
ّ
رشد اقتصادی در جهان عرب» ارتباط علی میان سرمایۀ انسانی،
)1. Asia-pacific Economic Cooperation (APEC

رابطۀ میان زیرساختها و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی

زیرساخت و رشد اقتصادی را در  20کشور عربی در بازۀ زمانی
 1974تا  2013و با استفاده از دادههای ساالنه از بانک جهانی
بررسی کرد .نمونه با توجه به سطح درآمد کشورها به دو گروه
کشورهای غنی و کشورهای فقیر تقسیم شد .نتایج نشان داد که
رابطۀ علی میان متغیرهای بررسیشده در جهان عرب بسیار
ناهمگن است .با وجوداین ،در همۀ کشورهای نمونه و گروه
کشورهای ثروتمند ،میان سرمایۀ انسانی و زیرساخت با رشد
اقتصادی رابطۀ معنیداری دیده میشود (.)Edrees, 2016
کارگبو و همکاران در مقالهای با عنوان «توسعۀ مالی ،سرمایۀ
انسانی و رشد اقتصادی :شواهدی از سیرالئون» به بررسی رابطه
میان توسعۀ مالی و انباشت سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی در
سیرالئون از سال  1980تا  ،2012با استفاده از فن برآورد حداقل
مربعات معمولی پرداختند .نتایج نشان داد که تعامل همزمان
توسعۀ مالی و انباشت سرمایۀ انسانی تأثیر چشمگیری در رشد
اقتصادی دارند (.)Kargbo et al., 2016
آنوچیوا و مادوکا در مقالهای با عنوان «سرمایۀ انسانی،
زیرساخت و رشد اقتصادی در نیجریه :شواهد تجربی» نقش
سرمایۀ انسانی و زیرساخت در رشد اقتصادی در نیجریه در
چارچوب هماهنگسازی همکاری و چارچوب مدلسازی
تصحیح خطا طی دورۀ  1970تا  2010را بررسی کردند .نتایج
بیانگر رابطۀ مثبت و معنیدار سرمایۀ انسانی و زیرساختار با رشد
اقتصادی بوده است (.)Anochiwa and Maduka, 2014
ساهو و داش در مقالهای با عنوان «توسعۀ زیرساختارها و رشد
اقتصادی در هند» نقش زیرساختارها در رشد اقتصادی هند
را در دورۀ زمانی  1970تا  2006بررسی کردند .شاخصهای
زیرساختارها شامل حملونقل ،مخابرات ،اطالعات و انرژی
است .نتایج نشان داد که زیرساختارها ،نیروی کار و سرمایهگذاری
کل نقش مهمی در رشد اقتصادی هند بازی میکنند .تجزیهوتحلیل
ّ
کلیت نشان میدهد که فقط توسعۀ زیرساخت یا زیرساختاری
علت رشد اقتصادی است (.)Sahoo Dash, 2009
انوار و همکاران در مقالهای با عنوان «تأثیر زیرساخت ،سرمایهگذاری
و منابع انسانی بر رشد اقتصادی منطقهای» به بررسی تأثیر زیرساخت
(حملونقل ،برق ،آب) در رشد اقتصادی ایالتهای جاوا ،تأثیر
سرمایهگذاری در رشد اقتصادی مناطقی از جاوا ،تأثیر کارگران محلی
در رشد اقتصادی منطقهای ،تأثیر سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی
استان به مدت  10سال ،از سال  2000تا  2009پرداختند .نتایج
برآوردها نشان داد که سرمایۀ انسانی تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد.
به این معنی بهبود توانمندی نیروی کار از راه آموزشو پرورش ،رشد
اقتصادی را افزایش خواهد داد .بهبود زیرساخت در رشد اقتصادی
تأثیر چشمگیری دارد (.)Anwar et al., 2013
امبرو در پروژۀ خود با عنوان «رابطۀ بین سرمایهگذاریهای
دولت در زیرساخت و رشد اقتصادی در کنیا» بیان کرد که
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سرمایهگذاریهای دولتی در توسعۀ زیرساخت تأثیر مثبتی در
رشد اقتصادی در کنیا داشته است .همچنین این مطالعه نشان
میدهد که سیاستهای اصالحی مناسب باید با زیرساختی الزم
برای توسعۀ اقتصادی تکمیل شود و باید بر توسعۀ مشارکت بخش
دولتی و خصوصی و پروژۀ مشترک سرمایهگذاری میان شرکتهای
چندملیتی و شرکتهای محلی برای توسعۀ زیرساخت تأکید شود
(.)Mburu, 2012
امینی و همکاران تأثیر مؤلفههای اقتصاد دانشبنیان در رشد
اقتصادی ایران را طی سالهای  1354تا  1391بررسی کردند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که میان محورهای انگیزۀ اقتصادی
و رژیم نهادی (صادرات کاال و خدمات) ،زیرساختهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ،نظام اختراع نوآوری و رشد اقتصادی
ارتباط مثبت و معنادار و میان هزینههای تحقیق و توسعه بهمنظور
تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی ،رابطۀ منفی و معناداری
دیده شد (امینی و همکاران.)1394 ،
بهبودی و امیری نیز رابطۀ بلندمدت اقتصاد دانشبنیان و رشد
اقتصادی در ایران را بررسی کردند .به این منظور از تکنیک
اقتصادسنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون همانباشتگی
یوهانسون استفاده شده است .آنها دریافتند که میان حوزههای
گوناگون دانش (سرمایۀ انسانی ،رژیم نهادی و اقتصادی و
زیرساختهای اطالعاتی) رابطۀ بلندمدت دیده شده است و
تمامی محورهای دانش در رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت دارند
(بهبودی و امیری.)1389 ،

 .2روششناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ جهتگیری ،کاربردی و از لحاظ هدف،
ّ
علی است .بهمنظور اجرای مراحل تحقیق ،از منابع کتابخانهای
(سایتها ،کتب ،مقاالت و پایاننامههای معتبر داخلی و
بینالمللی) استفاده شد .ضمن آنکه برای دادههای استفادهشده در
تحقیق حاضر ،از گزارش منابع بینالمللی (گزارش نهایی  GIIدر
سال  2011تا  )2016استفاده شد .ازآنجاکه جامعۀ آماری این
پژوهش شامل کشورهای درحالتوسعه است ،که اطالعات مربوط
به آنها در گزارشهای شاخص نوآوری جهانی ( )GIIموجود
است ،بنابراین بهمنظور انتخاب تعداد مناسبی از کشورهای درحال
توسعه (با توجه به گزارش  ،)GIIدر پژوهش حاضر از تقسیمبندی
استاندارد بانک جهانی استفاده شده است .بر این اساس ،بانک
جهانی کشورها را از لحاظ سطح ( GNIدرآمد ناخالص ملی)
به دو دسته تقسیم کرده است )1 :کشورهای توسعهیافته با درآمد
باالی  12736دالر؛  )2کشورهای درحال توسعه با درآمد کمتر از
 12735دالر .در این پژوهش نیز بر این اساس نمونۀ مدنظر معیار
کشورهای درحالتوسعه در نظر گرفته شده است .بدینترتیب 58
کشور در طبقۀ کشورهای درحالتوسعه قرار گرفتند.
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هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی و زیرساخت
در رشد اقتصادی با تعدیلگری شاخصهای اقتصاد دانشبنیان
طی دورۀ زمانی  2011تا  2016است .بدینترتیب فرضیههای
ح شدهاند:
پژوهش بهصورت زیر مطر 
فرضیۀ اول :سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی کشورهای
درحا ل توسعه تأثیر میگذارد.
فرضیۀ دوم :شاخصهای اقتصاد دانشبنیان تأثیر سرمایۀ انسانی
بر رشد اقتصادی را در کشورهای درحال توسعه تعدیل میکند.
فرضیۀ سوم :زیرساخت در رشد اقتصادی کشورهای درحال
توسعه تأثیر میگذارد.
فرضیۀ چهارم :شاخصهای اقتصاد دانشبنیان تأثیر زیرساخت
در رشد اقتصادی را در کشورهای درحالتوسعه تعدیل میکند.
 .1-2مدل و متغیرهای پژوهش

با توجه اینکه هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی و
زیرساخت در رشد اقتصادی با تعدیلگری شاخصهای اقتصاد
دانشبنیان در کشورهای درحال توسعه است ،مدل رگرسیونی
پژوهش به شرح زیر است .در این مدل متغیر وابسته در این
پژوهش ،رشد اقتصادی است .سرمایۀ انسانی و زیرساخت
بهمنزلۀ متغیر مستقل در نظر گرفت ه شده است .همچنین در این
پژوهش شاخصهای اقتصاد دانشبنیان ،متغیر تعدیلکننده است
که از میانگین سه شاخص خلق دانش ،تأثیر دانش و بهکارگیری
دانش برآورد شده است .درنهایت پیچیدگیهای بازار 1درحکم
متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .پیچیدگی بازار اصطالحی
است که بهمنزلۀ سطوح گوناگون آگاهی از بازار تعریف میشود
که بنابر آن ،افراد به خرید و فروش کاال و خدمات میپردازند
( .)Schwarts and Edelston, 2004مدلهای پژوهش
بهصورت زیر ارائه میشوند:
 :GDPرشد اقتصادی
 :HCسرمایۀ انسانی
 :INFزیرساخت
 :KEIمیانگین شاخصهای اقتصاد دانشبنیان
 :MSپیچیدگیهای بازار
 :εباقیماندۀ رگرسیون.

است که برای اجرای آن از نرمافزار  Eviewsبهره برده شده است.
برای تشخیص بهکارگیری روش آثار ثابت یا تصادفی بهمنظور
برآورد مناسبتر ،نخست آزمون  Fلیمر اجراشد (در صورت تأیید
فرضیه مبنیبر مدل آثار ثابت) .در مرحلۀ بعد آزمون هاسمن اجرا
شد .برای بررسی معناداری مدل رگرسیون ،آمارۀ  Fبهکار رفت و
معناداری ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل ،به کمک آمارۀ t
بررسیشد .سپس آزمونهای مختص به مفروضات کالسیک مدل
رگرسیون خطی ،شامل فرضهای نرمالبودن باقیماندهها (آزمون
3
جارک ـ برا) 2و همسانی واریانس باقیمانده (آزمون بروش پاگان)
اجرا شدند و درنهایت نتایج بهدستآمده پذیرش یا رد فرضیهها را
نشان دادند.

 .4یافتههای تحقیق
 .1-4آمار توصیفی

نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1بیانگر
پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به شکل مجزاست .این پارامترها
ً
عمدتا شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی میانگین،
میانه و همچنین اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگی ،نظیر
انحراف معیار است .مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که
نشاندهندۀ نقطۀ تعادل مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی
برای نشاندادن مرکزیت دادههاست .همچنین نتایج نشان میدهد
که میانگین لگاریتم درآمد سرانۀ کشورهای درحال توسعه 1/49
است؛ بهگونهای که اعداد حول برابر  1/49جمع شدهاند (تعریف
فرمول میانگین) .همچنین انحراف معیار متغیر رشد اقتصادی
نشان میدهد که میانگین فاصلۀ تغییرات دادهها از میانگین برابر
 0/112است (تعریف انحراف معیار) .همچنین ازآنجاکه یکی از
مفروضات مدل رگرسیون ،نرمالبودن توزیع دادههاست ،بنابراین
نرمالبودن توزیع متغیرهای پژوهش بررسی میشود که بدینمنظور
از آزمون جارک ـ برا استفاده میشود .فرض صفر در این آزمون،
نرمالبودن توزیع دادههاست و براساس اینکه احتمال ارائهشدۀ این
آزمون بزرگتر از  0/05باشد؛ فرض صفر پذیرفته و در غیر این
صورت رد میشود .نتایج آزمون جارک ـ برا ،که برای متغیرهای
وابسته بیشتر از  0/05است ،نشاندهندۀ آن است که جملههای
اخالل از توزیع نرمال پیروی میکنند.
 .2-4نتایج آزمون فرضیۀ اول و دوم

 .3تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق
روش برازش مدلها در مطالعۀ حاضر ،روش دادههای تابلویی

در این مدل برای تشخیص کارآمدی روش دادههای تابلویی
در برآورد مدل ،آزمون چاو 1اجرا شد .آزمون هاسمن نیز برای
تعیین روش آثار ثابت یا آثار تصادفی به اجرا درآمد که نتایج این
2. Jarque-Bera

1. Market Sophistication

3. Breusch Pagan Test
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رابطۀ میان زیرساختها و سرمایۀ انسانی با رشد اقتصادی
جدول  :1نتایج آمار توصیفی متغیرها
منبع :یافتههای پژوهش

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

آمارۀ جارک ـ برا

-0/114

2/704

4/704

احتمال
آماره

0/0000

3/487

5/025

0/0810

2/882

12/806

0/001

متغیر

میانگین

میانه

رشد اقتصادی
سرمایۀ
انسانی

1/496

1/495

0/112

28/773

29/3

8/731

0/165

زیرساخت

32/394

31/3

8/334

0/466

میانگین
شاخصهای
اقتصاد
دانشبنیان

24/198

23/016

9/267

1/421

7/118

363/10

0/0000

پیچیدگی بازار

43/104

43/00

9/435

0/203

3/545

6/724

0/0346

آزمونها در جدول  2آمده است .با توجه به جدول  ،2ازآنجاکه
مقدار احتمال آزمون چاو در مدل کمتر از  0/05است ،ناهمسانی
عرض از مبدأها پذیرفته میشود .ازاینرو برای برآورد مدل ،باید
روش دادههای تابلویی اجرا شود .همچنین با توجه به نتایج آزمون
هاسمن ،مقدار احتمال در مدل (کمتر از  )0/05نشان میدهد که
مدل باید به کمک روش آثار ثابت برآورد شود.
جدول  3نتایج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل را در دو
حالت بدون متغیر تعدیلگر و با متغیر تعدیلگر نشان میدهد.
پس از برازش مدل ،مقدار احتمال آمارۀ  Fدر هر دو حالت کمتر
از  )0/0000( 0/05بهدست آمد؛ بنابراین رگرسیون قدرت تبیین
دارد .همچنین ازآنجاکه سطح معنیداری سرمایۀ انسانی (متغیر
مستقل) کمتر از  0/05است ،سرمایۀ انسانی در رشد اقتصادی
در کشورهای درحا ل توسعه تأثیر معنادار میگذارد؛ بنابراین
فرضیۀ اول پذیرفته میشود .همچنین نتایج نشان میدهد که
میانگین شاخصهای اقتصاد دانشبنیان با داشتن سطح معناداری
کمتر از  ،0/05رابطۀ بین سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی را
تحت تأثیر قرار میدهد .درنتیجه فرضیۀ دوم نیز تأیید شد .بین
میانگین شاخصهای اقتصاد دانشبنیان با رشد اقتصادی رابطۀ
مثبت و معنیداری مشاهده شد .همچنین در حالت وجود
متغیر تعدیلگر ،رابطه میان متغیر کنترل (پیچیدگی بازار) با رشد

اقتصادی تأیید شد ،اما در حالت فقدان متغیر تعدیلگر ،وجود
رابطه میان پیچیدگی بازار و رشد اقتصادی تأیید نشد .آمارۀ دوربین
ـ واتسون برای فرضیۀ اول و دوم بهترتیب  1/41و  1/36بوده است
که حاکی از وجود همبستگی میان متغیرهای پژوهش است؛ ازاین
رو بهمنظور برطرفکردن آن از روش حداقل مربعات تعمیمیافته
با فرایند خودهمبستگی مرتبۀ اول  )1(ARاستفاده شد .با اجرای
این روش ،مقدار آمارۀ دوربین ـ واتسون برای فرضیۀ اول و دوم
به ترتیب  2/20و  2/22بوده است .با توجه به اینکه این مقادیر
در بازۀ  1/5تا  2/5قرار دارد ،از این راه مشکل خودهمبستگی
خطاهای مدل برطرف شد .درنهایت زمانی که متغیر تعدیلگر
وارد مدل میشود ،مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که تغییر
در متغیرهای مستقل و کنترل نمایانگر  77درصد تغییر در متغیر
وابسته است ،اما در حالت فقدان متغیر تعدیلگر ،متغیرهای
توضیحی  69درصد تغییرات متغیر وابسته را نشان میدهند؛
بنابراین با واردکردن متغیر تعدیلگر در مدل ،توان توضیحدهندگی
متغیر وابسته از راه متغیرهای توضیحی افزایش مییابد.
 .3-4نتایج آزمون فرضیۀ سوم و چهارم
در این مدل برای تشخیص کارآمدی روش دادههای تابلویی در
برآورد مدل ،آزمون چاو اجرا شد .آزمون هاسمن نیز برای تعیین

جدول  :2نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیۀ اول و دوم پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

نوع آزمون
آزمون چاو
آزمون هاسمن
آزمون چاو
آزمون هاسمن

آمارۀ آزمون
F
λ2
F
λ2

مقدار آمارۀ آزمون

درجۀ آزادی

مقدار احتمال

10/512

2

0/0052

6/39

()57/286

0/0000

49/24

4

0/0000

3/88

()57/288

0/0000

1. Chow Test
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جدول  :3نتایج برآورد مدل فرضیۀ اول و دوم پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

برآورد مدل با متغیر تعدیلگر
(فرضیۀ دوم)

برآورد مدل بدون متغیر تعدیلگر
(فرضیۀ اول)
متغیرها

ضرایب

آمارۀ t

احتمال آماره

ضرایب

آمارۀ t

احتمال آماره

عدد ثابت

1/543

4/983

0/0000

1/687

15/852

0/0000

سرمایۀ انسانی

0/003

4/983

0/0000

0/004

2/793

0/0057

-

-

-

0/003

2/323

0/0210

-

-

-

0/0002

6/395

0/0000

-0/002

-5/025

0/0000

-0/003

-4/651

0/0000

0/415

13/237

0/0000

0/499

8/915

0/0000

میانگین شاخصهای
اقتصاد دانشبنیان
اثر مشترک سرمایۀ
انسانی و میانگین
شاخصهای اقتصاد
دانشبنیان
پیچیدگی بازار
)1(AR

ضریب تعیین

0/69

0/77

ضریب تعیین
تعدیلشده

0/66

0/71

آمارۀ دوربین ـ واتسون

2/20

2/22

آمارۀ ( Fاحتمال)

(31/01)0/0000

(12/78 )0/0000

آمارۀ وایت (احتمال)

(2/319)0/0431

(1/522)0/1071

روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی به اجرا درآمد که نتایج این
آزمونها در جدول  4آمده است .با توجه به جدول  ،4ازآنجاکه
مقدار احتمال آزمون چاو در مدل کمتر از  0/05است ،ناهمسانی
ن رو برای برآورد مدل ،باید
عرض از مبدأها پذیرفته میشود .ازای 
روش دادههای تابلویی اجرا شود .همچنین با توجه به نتایج آزمون
هاسمن ،مقدار احتمال در مدل (کمتر از  )0/05نشان میدهد که
مدل باید به کمک روش اثرهای ثابت برآورد شود.

جدول  5نتایج رگرسیون کالسیک و برآورد مدل را در دو حالت
بدون متغیر تعدیلگر و با متغیر تعدیلگر نشان میدهد .پس از
برازش مدل ،مقدار احتمال آمارۀ  Fدر هر دو حالت کمتر از 0/05
( )0/0000بهدست آمد؛ بنابراین رگرسیون قدرت تبیین دارد.
همچنین ازآنجاکه سطح معنیداری زیرساختار (متغیر مستقل)
کمتر از  0/05است؛ بنابراین زیرساختار بر رشد اقتصادی در
کشورهای درحال توسعه تأثیر معنادار میگذارد؛ بنابراین فرضیۀ

جدول  :4نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل فرضیۀ سوم و چهارم پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

نوع آزمون
آزمون چاو

آمارۀ آزمون
F

آزمون هاسمن

λ2
F

5/44

λ

31/96

آزمون چاو
آزمون هاسمن

2

مقدار آمارۀ آزمون

درجۀ آزادی

مقدار احتمال

8/751

()57/288

0/0000

51/745

2

0/00020

()57،286

0/0000

4

0/0010
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اول پذیرفته میشود .همچنین نتایج نشان میدهد که میانگین
شاخصهای اقتصاد دانشبنیان با داشتن سطح معناداری کمتر
از  ،0/05رابطه میان زیرساختار و رشد اقتصادی را تحت تأثیر
قرار میدهد؛ درنتیجه فرضیۀ دوم نیز تأیید میشود .میان میانگین
شاخصهای اقتصاد دانشبنیان با رشد اقتصادی رابطۀ مثبت و
معنیداری مشاهده شد .همچنین در حالت وجود متغیر تعدیلگر،
رابطه میان متغیر کنترل (پیچیدگی بازار) با رشد اقتصادی تأیید
شد؛ اما در حالت فقدان متغیر تعدیلگر وجود رابطه میان
پیچیدگی بازار و رشد اقتصادی تأیید نشد .آمارۀ دوربین ـ واتسون
بین  1/5تا  2/5است؛ پس نتیجه گرفته میشود که میان متغیرها
مشکل خودهمبستگی دیده نمیشود .درنهایت زمانی که متغیر
تعدیلگر وارد مدل میشود ،مقدار ضریب تعیین نشان میدهد که
تغییر در متغیرهای مستقل و کنترل نمایانگر  89درصد تغییر در
متغیر وابسته است ،اما در حالت فقدان متغیر تعدیلگر ،متغیرهای
توضیحی  86درصد تغییرات متغیر وابسته را نشان میدهند؛
بنابراین با واردکردن متغیر تعدیلگر در مدل توان توضیحدهندگی
متغیر وابسته از راه متغیرهای توضیحی افزایش مییابد.

نتیجهگیری
یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها ،برقراری شرایط
الزم برای افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
است .ازجمله شرایط الزم برای افزایش تولید و رشد اقتصادی،
سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی است.
سرمایهگذاری در زیرساختها بهطور کلی افزایش بهرهوری
عوامل تولید ،گسترش محدودۀ بازار ،برقراری شرایط رقابتی
بهتر را فراهم میآورد و باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی
میشود .همچنین در این مورد نیروی انسانی ،یكی از مهمترین
و باارزشترین داراییهایی است كه هر کشور در اختیار دارد و
مؤثرترین رکن اجرایی در بهدستآوردن مزیت رقابتی و دستیابی به
اهداف ملی و بینالمللی در عصر حاضر بهشمار میرود .در این
مورد یکی از عوامل مؤثر در کسب جایگاه متمایز در اقتصاد نوین
از طریق سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ دانشی است .سهم چشمگیری
از ارزش افزودۀ فعالیتهای اقتصادی ،از فعالیتهای مبتنیبر
دانش کسب میشود .ازاین رو کشورها قادرند بیشترین سود را
از شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد نوین کسب کنند؛
بهعبارتدیگر ،دانش به یکی از نیروهای محرک اساسی برای

جدول  :5نتایج برآورد مدل فرضیۀ سوم و چهارم پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش

برآورد مدل بدون متغیر تعدیلگر
(فرضیۀ سوم)

برآورد مدل با متغیر تعدیلگر
(فرضیۀ چهارم)

متغیرها

ضرایب

آمارۀ t

احتمال
آماره

ضرایب

آمارۀ t

احتمال
آماره

عدد ثابت

1/070

279/76

0/0000

1/011

135/84

0/0000

زیرساختار

0/0129

152/25

0/0000

0/0145

68/38

0/0000

-

-

-

0/002

8/40

0/0000

-

-

-

0/0005

7/700

0/0000

0/0001

1/706

0/0890

0/0002

3/119

0/0020

میانگین شاخصهای اقتصاد
دانشبنیان
اثر مشترک زیرساختار و میانگین
شاخصهای اقتصاد دانشبنیان
پیچیدگی بازار
ضریب تعیین

0/86

0/89

ضریب تعیین تعدیلشده

0/81

0/86

آمارۀ دوربین ـ واتسون

1/53

1/59

آمارۀ ( Fاحتمال)

73/99

(86/17)0/0000

آمارۀ وایت (احتمال)

(157/26)0/0000

(41/28)0/0000
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موفقیت کسبوکار بدل شده است و با مقولۀ دانش ،مانند دیگر
منابع ملموس بهطور نظامیافته رفتار شده است و از کاوش در حوزۀ
مدیریت دانش بهمنظور پیشرفت و تقویت رقابتپذیری کشورها
استفاده شده است .ازاینرو ،بنابر اهمیت موضوع در این مطالعه،
به بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی و زیرساختار در رشد اقتصادی با
تعدیلگری شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در کشورهای درحال
توسعه پرداخته شد .به این منظور ،اطالعات  58کشور درحال
توسعه طی دورۀ زمانی  2011تا  2016از گزارش شاخص جهانی
نوآوری استخراج شد.
نتایج فرضیۀ اول نشان داد که میان سرمایۀ انسانی و رشد
اقتصادی رابطۀ مثبت و معناداری دیده میشود .نتایج این پژوهش
با یافتههای پژوهش انوار و همکاران ( ،)2013ساهو و داش
( ،)2009آنوچیوا و مادوکا ( ،)2014ادریس ( ،)2016تکسریا و
کیروس ( ،)2016اکویت و کالوگلو ( ،)2016کارگبو و همکاران
( )2016سازگاری دارد .ازاین رو ،با توجه به تأثیرگذاری سرمایۀ
انسانی درحکم رکنی مهم در رشد درآمد ملی کشورهای درحال
توسعه ،ازجمله ایران پیشنهاد میشود که دولت حمایتهای
مالی و غیرمالی در زمینۀ تحقیقات دانشگاهی ،كه منافع عمومی
داشتهاند ،بپردازد تا با گسترش انگیزۀ تحقیق و توسعه در كشور،
در بلندمدت منافع اجتماعی این موضوع مسیر رشد و توسعۀ
اقتصادی كشور را هموار کند .همچنین از تحقیقات کاربردی
در حوزۀ مؤسسات خصوصی حمایت شود تا در زمینۀ تحقیقات
و استفاده از نیروی انسانی کارآمد سرمایهگذاری بیشتری شود
و رفتهرفته زمینۀ خلق ایدهها و فناوریهای مطلوب را در كشور
گسترش دهند .درنهایت با گسترش محیطی رقابتی برای بنگاههای
اقتصادی ،انگیزۀ آنها را برای استفاده از فناوری مدرن ،بهکارگیری
نیروی كار ماهر و سرمایهگذاری در زمینۀ پژوهشها افزایش دهد
و رشد اقتصادی را در کشور تقویت کند.
در فرضیۀ سوم نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه
زیرساختار در رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
نتایج این پژوهش نیز با یافتههای انوار و همکاران ( ،)2013ساهو
و داش ( ،)2009آنوچیوا و مادوکا ( ،)2014ادریس (،)2016
تکسریا و کیروس ( )2016همخوانی دارد .با توجه به معنادار
بودن رابطۀ میان زیرساخت و رشد اقتصادی پیشنهاد میشود
که دولت با درنظرگرفتن افزایش جمعیت در سالهای آتی ،با
افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها از راه بخش دولتی و
گذاری بخش
بخش خصوصی در زمینههایی که امکان سرمایه
ِ
خصوصی به علت شرایط بازار یا تأمین مالی مهیاست ،شرایط
افزایش تولید سرانۀ نیروی کار و درنتیجه رفاه اقتصادی را گسترش
دهد .همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب
و گستردگی سرزمین ایران ،با فراهمآوردن شبکۀ حملونقل
مناسبتر افزون بر بهبود وضعیت ترانزیت داخلی ،زمینۀ افزایش

ترانزیت خارجی از خاك ایران را افزایش دهند تا ضمن افزایش
بهرهوری زیرساختهای حملونقل ،درآمد ملی در کشور افزایش
یابد .دولت قادر است با مدیریت زمان در اجرای طرحهای
زیرساختی و فراهمآوردن منابع مالی مناسب همانند تأمین مالی
خارجی ،اثربخشی سرمایهگذاری در زیرساختها را بر رشد
درآمد ملی و تولید سرانه در کوتاهمدت افزایش دهد.
همچنین در فرضیۀ دوم و چهارم نتایج نشان داد که شاخصهای
اقتصاد دانشبنیان تأثیر مثبتی در رابطه بین زیرساخت و سرمایۀ
انسانی با رشد اقتصادی بهجای میگذارد؛ بنابراین دولتها
با تقویت هریك از شاخصهای اقتصاد دانشبنیان قادرند
موجبات هرچه بیشتر فرایند مؤثر دانش را فراهم آورند .همچنین
سیاستمداران و سران دولت با خلق ساختارهای پویا و تسهیل
فرایند ارتباطات مؤثر میان سازمانهای بینالمللی و نشستهای
مشترك بینالمللی به خلق دانش ،توزیع و به اشتراکگذاری آن
در سطح منطقهای و جهانی بپردازد و از این راه زمینههای كسب
دانش و اشتراك تجارب در سطح بینالمللی را فراهم کند و با
تقویت شاخصهای اقتصاد دانشبنیان زمینۀ تأثیر مثبت سرمایۀ
انسانی و زیرساختار در رشد درآمد ملی کشور را فراهم آورند.
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