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لفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل عوامل ؤاين پژوهش به بررسي ميزان و چگونگي اثر م     
براي كشورهاي ايران، هند، پاكستان، تركيه و مصر با استفاده از  2006-2000زماني  ي توليد در دوره

به  R&Dزينه هاي رهاي هدر اين پژوهش متغي. مي پردازد panel dataاقتصاد سنجي  شيوه ي
، پتنت و اختراعات ثبت شده، مقاالت چاپ شده، كاربران اينترنت به عنوان GDPعنوان درصدي از 

كه نتايج حاصل از تخمين پژوهش نشان داد به ازاي  .لفه هاي اقتصاد دانش محور مورد بررسي بودندؤم
02/0،  09/0ترتيب به ميزانرهاي باال بهره وري كل عوامل به يك درصد افزايش در هر يك از متغي 

ترين  بيش 09/0با ضريب  R&Dهزينه هاي  متغيردر اين تحقيق . افزايش مي يابد 002/0،  006/0،
 .ترين تأثير را را بر بهره وري كل عوامل توليد دارند كم002/0و تعداد كاربران اينترنت با ضريب تأثير

ه ها كوچك بمتغيرر هاي منتخب ضرايب هرچند به علت پايين بودن شاخص اقتصاد دانش در كشو
ها بر بهره وري دارد، در كل مي توان نتيجه گرفت كه استفاده هر  ثير پايين آنأدست آمد و نشان از ت

تر بهره وري كل عوامل توليد و در نتيجه رشد  لفه هاي اقتصاد دانش باعث رشد بيشؤتر از م چه بيش
 .مي شود تر  اقتصادي بيش
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  مقدمه-1
   نقش اصلي در توليد اقتصادي ايفا  ،درگذشته عوامل و نهاده هاي كار و سرمايه       

 ميان متوجه شدند كه بسياري از تغييرات درآمد در انولي بعد ها اقتصاد دان ؛مي كردند
فيزيكي و نيروي  ي تفاوت در توليد براي مقدار مشخص سرمايهكشورها ناشي از 

ترين افزايش در محصول ناخالص ملي بر اثر  با مطالعات انجام شده، بيش. كاراست 
كارگيري كار ه بهبود در اثربخشي و كيفيت نيروي انساني و سرمايه به وجود مي آيد تا ب

تر از رشد  رشد بهره وري سريع اضافي، و نيز محصول ناخالص ملي در اثر ي و سرمايه
  .عوامل توليد افزايش پيدا مي كند

چنين معيار توسعه يافتگي هركشوري  به ميزان بهره گيري مطلوب و بهينه از  هم     
 اين موضوع بيان. منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادي آن دارد

با . اقتصادي كشورهاست ي وسعهبهره وري در استراتژي ت ي جايگاه ويژه كننده ي
الزم است كه اهميت تمام عوامل اصلي  توجه به نقش مهم بهره وري در رشد اقتصادي

  . كه بر رشد بهره وري در سطح كالن كمك مي كند يا مانع آن مي شود ، شناخته شوند
توسعه با ايجاد صرفه جويي هاي خارجي  ژه تحقيق ويلفه هاي اقتصاد دانش به وؤم     

در توليد و استفاده كاراتر از منابع، بهره وري كل عوامل توليد را افزايش داده اند و 
بنابراين مطالعه و بررسي عوامل اقتصاد . موجبات افزايش رشد اقتصادي را ايجاد مي كند

كشورهاي درحال توسعه از جمله به ويژه در كشورهاي دنيا  وري دانش محور بر بهره
  .دايران اهميت زيادي دار

  :مباني نظري اقتصاد دانش بنيان و بهره وري-2
اقتصاد دانش محور اولين بار توسط سازمان توسـعه و   ي واژه:  1اقتصاد دانايي محور     

اقتصادهايي كه مستقيماً براسـاس  «ابداع شد و به عنوان ) OECD(2همكاري اقتصادي 
   .)(OECD,1996يف شد تعر»توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطالعات قرار دارند

اصـلي   ي با كاربرد مستمر و توليد دانش به عنـوان هسـته  : چار چوب اقتصاد دانش     
اقتصاد . اقتصادي، ضرورتاً اقتصاد به اقتصاد دانش بنيان تبديل مي شود ي فرايند توسعه
در . اقتصادي است كه در آن دانش، كليد اصلي رشد اقتصادي است) KE(3دانش بنيان 

ـ   آن دا             صـورت كـارا و مـؤثري درافـزايش     ه نش كسب، توليد و انتشار پيدا مـي كنـد و ب
گذار موفق اقتصادها به اقتصاد دانش بنيـان عمومـاً   .اقتصادي استفاده مي شود ي توسعه

                                                 
1 - Knowledge-based economy 
2-Organization for Economic Cooperation and Development  
3-Knowledge Economic  
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ظرفيت هاي اختراع و  ي به عواملي از قبيل سرمايه گذاري بلند مدت در آموزش، توسعه
دارد كـه  نيـاز  ير ساخت هاي اطالعاتي و يك محـيط اقتصـادي   نوآوري ، به روز كردن ز
            بانـك جهـاني بـه عنـوان      از سـوي  اين عوامـل  . وجود مي آورده بازارهاي معامالتي را ب

رژيـم  -1: ايـن عوامـل عبارتنـد از    .پايه هاي چهارچوب اقتصاد دانش بنيان ناميـده شـد  
 نظام نوآوري و اختـراع -3 ؛منابع انساني آموزش و-2 ؛اقتصادي و نظام نهادي و انگيزشي

 .1)2005چن و داهلمن،(زير ساخت اطالعاتي و ارتباطي -4  و

در اقتصاد سنتي، شاخص هاي  :روش ها و ابزارهاي ارزيابي اقتصاد دانش محور      
مهمي از جمله توليد ناخالص داخلي، توليد كل، سرمايه گذاري، مصرف كل، اشتغال و 

اما  ؛بررسي عملكرد اقتصاد داخلي و جهاني به كار گرفته مي شود ايبرساير نرخ ها 
با . شاخص هاي مذكور به داليل متعددي در سنجش اقتصاد مبتني بر دانش ناتوانند

سسات بين المللي شاخص هاي ؤتوجه به نواقص مذكور، مراكز علمي و تحقيقاتي و م
شاخص : ه اند كه عبارتند ازديگري براي اندازه گيري اقتصاد دانش محور تعريف كرد

، روش ارزيابي قدرت ISI( 3(، شاخص منابع اطالعاتي)HDI(2انساني  ي توسعه
 ، روش )OECD (5سازمان توسعه و همكاري اقتصادي شاخص  ، 4)APEC(دانش

هاي ارزيابي اقتصاد دانش،  در ميان تمامي روش . ) KAM(شناسي ارزيابي دانش
ن روش به حساب مي آيد و تركيبي از تمام ترين و جامع تري كامل  KAMروش

 .شاخص ها و روش هاي ديگر است

وقتي محصول را به مجموعه منابعي كه در ايجاد  :6بهره وري كل عوامل توليد     
آن به كار گرفته و مصرف شده و به هريك برحسب مورد،ضريب ويژه اي داده شده است 

در واقع نسبت  .مل توليد حاصل مي شودمورد مقايسه قرار مي دهيم، بهره وري كلي عوا
  .)1388مركز بهره وري ايران،(ستاده به كل نهاده هاي توليد

براي اندازه گيري بهره وري كل  :بهره وري كل عوامل ي روش هاي محاسبه      
يكي از اين روش ها كه معروف به روش  ؛هاي مختلفي وجود دارد عوامل توليد روش
ي كل عوامل توليد است، بدون استفاده صريح از تابع توليد بهره ور ي مستقيم محاسبه

دومين روش كه به روش مستقيم معروف است . كندمي TFP  اقدام به برآورد شاخص 

                                                 
1- Chen & Dahelman  
2-Human Development Index  
3-Information Source Index  
4-Asia – pacific Economic Cooperation  
5-Organization for Economic Cooperation and Development  
6 total factor productivity 
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با در نظر گرفتن فرض تابعي معين  .استصريح از تابع توليد  ي مبتني بر عدم استفاده
مي پردازد TFPاخص روي تابع توليد به برآورد ش با انجام عمليات رياضي بر و
  ).1383اميني،(

در اين روش ها مشكل اصلي جمع  :TFP شاخص ي روش مستقيم محاسبه     
مانند نيروي كار (كه واحد اندازه گيري متفاوتي دارند كردن انواع مختلف نهاده هاست

           به صورت زير اندازه گيري  و يكي از اين روش ها شاخص ابتدايي نام دارد)وسرمايه
  : مي شود

                       )        1-2(ي رابطه 

ارزش  rt ktارزش توليد،  Qtشاخص ابتدايي بهره وري كار،  TFPفوق ي در رابطه
توكلي، . (استارزش نيروي كار در توليد  wt Ltكار رفته در توليد، ه ب ي سرمايه

  .)93، 1379آذربايجاني و شهريارپور، 

بهره وري كل عوامل توليد استفاده از شاخص  ي ومين روش مستقيم محاسبهد     
در اين روش شاخص بهره وري كل عوامل به . براي جمعي سازي نهاده هاست 1ديويژيا

  : صورت زير تعريف مي شود
)                                              2-2(رابطه  

 β = 1سپس  ،ه ثابت نسبت به مقياس به كار گرفته شوداگرفرض همگني خطي يا بازد

- α در شرايط رقابت كامل كه به هر عامل به اندازه بهره وري نهايي آن . خواهد شد
 است؛كشش هاي توليدي به سرمايه و كار  كننده ي بيان α و βپرداخت مي شود 

وليد وجود آماري در خصوص سهم هاي عوامل از ت بنابراين در شرايطي كه اطالعات
  ).6-5 :1384اميني،(استفاده كرد ندارد، مي توان از كشش هاي توليدي كار و سرمايه

اولين روش كه به نام مانده سولو : TFP  روش هاي غير مستقيم محاسبه     
زي جز تفاضل ميانگين موزون رشد عوامل از رشد توليد يدر حقيقت چ ،معروف است

 ). 1384اميني،(ه صورت زير قابل بيان استاين موضوع به زبان رياضي ب. نيست

   TFP=Y-ηk K-ηl L                                               ) 3-2( ي رابطه

به عبارت ديگر آن بخش از رشد توليد كه توسط رشد كمي نيروي كار و سرمايه قابل 
غير  دومين روش. توضيح دادن نسبت به رشد بهره وري كل عوامل منتسب مي شود

تابع توليد به صورت . استمعروف به روش سولو  TFP ي مستقيم در محاسبه
كه مبتني بر فرض پيشرفت تكنولوژي بي طرف يا خنثي از نوع  دشوزيرتعريف مي 

                                                 
1- Divisia  
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   .استهيكس 
                      Yt = At . F ( Kt Lt)                                        (4-2(ي رابطه

در اين روش يك فرم تابعي معين . استبرآوردي از بهره وري كل عوامل  Aكه در آن 
آن با استفاده از تكنيك هاي  عواملبراي تابع توليد در نظر گرفته مي شود و سپس 

  . اقتصاد سنجي برآورد مي شود
  هاي رشد در مدل اقتصاد دانش بنيان-3

اع مختلف دانش در تركيب با محدود بودن ويژگي بازاري دانش، چالش هاي انو     
مهمي را براي كساني كه مي خواهند اثرات آن را بر رشد اقتصادي ارزيابي كنند ايجاد 

بر را عي دانش كارهاي انجام شده سعي دارند به شكل غير مستقيم اثر سر جم.مي كند
       ي شود دانش آن قسمت از رشد را توضيح براي اين منظور فرض م .رشد ارزيابي كنند

. انباشت عوامل مشهود از قبيل زمين و نيروي كار، توضيح داده نمي شوند بامي دهد كه 
به عنوان ) محاسبات ي باقيمانده(عامل مشهود توضيح داده نمي شود  بارشدي را كه 

 ي باقيمانده«قات اين باقيمانده گاهي او. رشد بهره وري ناشي از دانش تلقي مي شود
چيزي كه وي مدعي اندازه گيري آن بود به طور مرسوم رشد . ناميده مي شود »سولو

TFP 1956سولو،(ناميده مي شود.(  
 انساني ي هاي بعدي براي توضيح بهتر عوامل رشد اقتصادي به معرفي سرمايه تالش    

دگيري افراد سطح باالتر آموزش جمعيت به معناي آن است كه ظرفيت يا ،شد منجر
اضافه . تري استفاده از تكنولوژي هاي بهتر را ياد مي گيرند افزايش مي يابد و افراد بيش

انباشت سرمايه توضيح داده نمي شد را  باكه  TFPشدن دانش آن بخش از رشد 
برخي .پارچه نيست اثر سرمايه گذاري آموزشي يك زمينه ي كاهش داد اما مشاهدات در

الگوي رشد خود سرمايه گذاري هدفدار در آموزش، نوآوري و تطبيق  در ناز اقتصاد دانا
، لوكاس، 1990رومر،(دانش را به عنوان منبع اصلي رشد بهره وري وارد كرده اند

زا  در الگوي رشد درون. شده استمنجر اين كار به پيدايش الگوي رشد درونزا ).1988
و به طور خودكار ) زا ورت برونبه ص(كه فرض شود رشد به دليل تكنولوژي  به جاي اين

فني قرار  ي و بدون الگو رخ مي دهد، بر شناخت نيروهاي اقتصادي كه در پشت توسعه
  :استزير  ي شامل سه دسته  زا به طور كلي الگوهاي رشد درون. مي كند دارند تأكيد

             -انساني ي نظريه هاي رشد مبتني بر سرمايه - AKمدل هاي رشد درون زاي 
  ). R & D(نظريه هاي رشد مبتني بر تحقيق وتوسعه 
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انساني در مدل هاي رشد اقتصادي درون زا با ايجاد بازده  ي در نظر گرفتن سرمايه     
نيز ايجاد صرفه جويي هاي خارجي در توليد  صعودي نسبت به مقياس در توليد و

. ومهمي را دارندده و از اين طريق بر رشد اقتصادي اثر مثبت ش TFPموجب افزايش 
          انساني در دو چارچوب اصلي مورد بررسي قرار  ي رشد و سرمايه ميانرابطه  معموالً

انساني به  ي روش اول از كار لوكاس نشأت مي گيرد كه از انباشت سرمايه. مي گيرد
 ي دو منبع انباشت سرمايه ميان ياد مي شود و به طور خاص 1عنوان منبع رشد پايدار

روش دوم كه به . تمايز قائل مي شود 3يادگيري از طريق كار و 2ني يعني آموزشانسا
 مي 5»انساني ي موجودي سرمايه«برمي گردد، رشد را ناشي از  4نلسون وفلپس ي مقاله

دن به پاي كشور هاي سيخود توانايي يك كشور در نوآوري و ر ي داند كه به نوبه
كشورها  ميانبنابراين تفاوت در نرخ هاي رشد  .مي دهد  ثير قرارأپيشرفته تر را تحت ت

ها در ايجاد رشد  تفاوت در توانايي آنانساني وبه تبع آن، ي اشي از تفاوت در سرمايهن
  ).1990رومر،(استتكنولوژِي 

كه تحقيق  اول آن: كندتحقيق و توسعه از دو راه مي تواند به رشد اقتصادي كمك       
د كه ممكن است نقش شوهاي سرمايه اي جديد معرفي و توسعه اجازه مي دهد تا كاال

 رااين نگرش  .بهتري در توليد نسبت به كاالهاي سرمايه اي وجود داشته باشد تر و بيش
كمك دوم تحقيق و توسعه به رشد اقتصادي .كرده اندرومر، بارو و سااليي مارتين ارائه 

 ي مي شود كه به نوبه اين است كه باعث ايجاد اثرات جانبي در موجودي علم ودانش
  ).1382درگاهي،( دشوخود باعث كاهش هزينه هاي تحقيق و توسعه مي 

به طور ساده فرض مي كند كه سطح ) 1965(در مدل هاي رشد نئوكالسيكي سولو 
 . بهره وري به زمان بستگي دارد

Y = A(t) . F ( K , L) )                                        1-3(ي رابطه  
 .زمان است tكه 

فراتر رفته ) مدل سولو(اخيراً الگو هاي جديد رشد درون زا از الگوي رشد نئوكالسيك 
انساني  ي دانش يا سرمايه ي به انباره TFPبيان كرد كه سطوح ) 1990(رومر. اند

  : راين مي توان تابع توليد را چنين نوشتببنا.بستگي دارد
Y = A(h) . F (K , L)                                   )      2- 3( ي رابطه

                                                 
1-Sustained Growth 
2-Education 
3-Learning by Doing 
4-Nelson and phelps  
5-Stock of human Capital 
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  .انساني است ي سرمايه ي انباره hكه 
  
  روندشناسي اقتصاد دانش بنيان و بهره وري در برنامه هاي توسعه اي ايران-4

 ي لفهؤلفه هاي اقتصاد دانش در برنامه هاي اول و دوم توسعه فقط مؤاز ميان م      
لفه هاي ديگري از اقتصاد دانش ؤبرخي م سوم ي در برنامه .تحقيقات مطرح بوده است

چهارم مطرح  ي اما خود اقتصاد مبتني بر دانش به طور علني در برنامه ،مطرح بودند
بهره وري كل عوامل توليد هر چند در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه به . شده است

گذاري شده  چهارم به طور علني براي آن هدف ي در برنامه ،طور غير علني مطرح بوده
لفه هاي اقتصاد دانش بنيان كمتر از اهداف ؤهرچند آمار موجود براي اكثر م. است

بررسي بهره . ها روند صعودي دارند آن ي اما همه ،تعيين شده در برنامه ها مي باشند
وري كل عوامل توليد نيز نشان مي دهد كه اين شاخص در ايران هرچند ضعيف 

در اين برنامه ها عمدتا اقدامات انجام شده در . ته استسير صعودي داش ،عملكرده است
بسترسازي و مهيا كردن شرايط و زيرساخت ها براي رسيدن به اقتصادي با  ي زمينه

  .   بهره وري باال و مبتني بر دانش در آينده صورت گرفته است
  معرفي و تحليل مدل- 5
كل عوامل براي  آمار بهره وري :روش محاسبه بهره وري كل عوامل توليد-1- 5

. پارچه در دسترس نبود ايران و كشورهاي هند، پاكستان، تركيه و مصر به صورت يك
با . الجرم بهره وري كل عوامل توليد را براي كشورهاي منتخب محاسبه مي كنيم

          لفه را از طريق شاخص ديويژيا محاسبه ؤاستفاده از مباني نظري بهره وري، اين م
از نظر . است TFPديويژيا يكي از بهترين شاخص هاي محاسبه  شاخص. مي كنيم

تئوري شاخص سازي، شاخص نهاده هايي كه از روش ديويژيا ساخته مي شود نسبت به 
كه از  TFPزيرا شاخص بهره وري كل عوامل توليد ؛دارد برتري ميانگين وزني حسابي

ژيا بهره وري كل در شاخص ديوي .روش شاخص ديويژيا محاسبه مي شود دقيق تراست
  :عوامل به صورت زير تعريف مي شود

)                                             1-5(ي  رابطه   

به قيمت (واقعي  ي ارزش افزوده=  Vtبهره وري كل عوامل توليد،  =  TFP: كه درآن
 يروي كار يا نفرساعت،  تعداد ن=  ltارزش موجودي سرمايه به قيمت ثابت، = kt ،  )ثابت

α = ،سهم عامل سرمايه در ارزشβ =  هستندسهم عامل كار در ارزش افزوده.  
بهره وري نهايي آن پرداخت مي  ي در شرايط رقابت كامل كه به هر عامل به اندازه 
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بنابراين در  است؛كشش هاي توليدي به كار و سرمايه  كننده ي بيان α و β. شود
ماري در خصوص سهم هاي عوامل از توليد وجود ندارد، مي توان شرايطي كه اطالعات آ

اميني، (از كشش هاي توليدي كار و  سرمايه در برآورد بهره وري كل عوامل استفاده كرد
1384(.  

 β=1پس  ،اگرفرض همگني خطي با بازده ثابت نسبت به مقياس به كار گرفته شود     

- α  عاملخواهد شد و تنها نياز به برآورد α  ي براي محاسبه. خواهد بود  α از طريق
داگالس تحت فروض همگن خطي تخمين زده مي شود كه فرم  - يك تابع توليد كاب 

  :صورت  زير استه قابل تخمين آن ب
lnY=a+ α lnk + c time )                                     2-5(ي رابطه  

روند زمان و مبين پيشرفت = time، سرانه ي سرمايه= Kتوليد سرانه،  = Y:  كه در آن
  ).1384اميني،(استفني 
به (واقعي  ي بهره وري كل عوامل توليد به آمار ارزش افزوده ي براي محاسبه      

، ارزش موجودي سرمايه به قيمت ثابت و تعداد نيروي كار يا نفرساعت )قيمت ثابت
ltو  )2000ال به قيمت ثابت س(ارزش افزوده واقعي  Vt 1آمار . نيازداريم

تعداد نيروي  2
اما آمار موجودي سرمايه در . ه استشداستخراج  3WDIكارازشاخص توسعه جهاني 

  .دكرآن را برآورد  از اين رو بايدكشورهاي مورد بررسي وجود ندارد، 
 ي دليل عدم وجود تخمين موجودي سرمايهه ب: موجودي سرمايه ي محاسبه-2- 5

                  برآورد موجودي سرمايه استفاده  برايش نمايي اوليه به تفكيك كشورها، از رو
  ). 1379آذربايجاني و توكلي، (مي كنيم

در روش نمايي ابتدا با استفاده از داده هاي آماري، سرمايه گذاري در سال ها و       
  :زير برآورد مي شود ي كشورهاي مختلف از رابطه

       = α1 time + u1                                        α0 +  Ln Ii)                     3-5(ي رابطه

برآورد شده، سرمايه گذاري در سال پايه أ سپس با گرفتن آنتي لگاريتم از عرض از مبد
Ioi  دست مي آيده ب          .                  Ioi = e α0 

                                                                                                                                                        

)4-5(رابطه  

           زير استفاده  ي هاي بعد، از رابطه دست آوردن موجودي سرمايه در ساله براي ب
                                                 

1- Gross value added at factor cost (constant 2000 US$)   
2- Labor force (total)  
2-world developmet indicator  
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  .مي شود
Kt+1 = Kt + it – δ Kt                                 )          5-5(رابطه

.                               هستند نرخ استهالك= δ  سرمايه گذاري=  Iموجودي سرمايه، =  K: كه در آن  
 2008در سال  KAM، از شاخص 1)2000به قيمت ثابت سال (آمار سرمايه گذاري 

اقتصاد  شيوه يبراي هر كشور با استفاده از ) 3-7(ي رابطهابتدا . ده استشاستخراج 
تخمين زده شد  Eviewسنجي سري زماني و روش حداقل مربعات معمولي در برنامه 

  .هر كشور بدست آمدα0 و  α1و مقذار 
 )3-5(ي حاصل از تخمين رابطه α0 وα1 مقدار  -شماره ي يك  جدول

  تركيه هند پاكستان مصر ايران

082/0 031/0 045/0 12/0 11/0 α 1 

11/24 59/23 19/23 25/25 16/24 α0 

  نتايج پژوهش:مأخذ 
موجودي سرمايه را براي تك تك كشورهاي مورد ) 4- 5( ي سپس با استفاده از رابطه 

  . مطالعه در سال هاي مختلف، محاسبه كرديم
 αدا دست آوردن بهره وري ابته براي ب: محاسبه بهره وري كل عوامل توليد-3- 5

اقتصاد سنجي  شيوه يبراي هر كشور به طور جداگانه با استفاده از ) 2- 5(ي در رابطه
. تخمين زده مي شود Eviewسري زماني، با روش حداقل مربعات معمولي در برنامه 

 .استنتايج تخمين در پيوست موجود 

  براي كشورهاي مختلف) كشش توليدي سرمايه(α مقدار  - اره ي دو شم جدول

  نتايج پژوهش:مأخذ   
و در نهايت بهره وري كل عوامل توليد  ،ده ايمكر، محاسبه β=1 – αاز رابطه  βسپس 

  . ، محاسبه شده استExcelدر برنامه ) 1-7( ي براي هر كشور از رابطه
داگالس تحت فرض همگن خطي  - د كابمحاسبات مربوط به تخمين تابع تولي      

  :براي ايران
lnYir= 086/0  + 85/0  lnkir + 058/0 time )                        6-5(ي رابطه  
R-squared = 86/0       Durbin-Watson stat = 38/2         

                                                 
3-Gross capital formation (constant 2000 US$)    

  تركيه هند پاكستان مصر ايران

85/0 34/0 65/0 64/0 39/0   α    
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بهره وري كل عوامل توليد در ايران بر حسب قيمت ثابت سال   -شماره ي سه  جدول
2000 

1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379  

15/1 15/1 16/1 17/1 16/1 13/1 14/1 

  نتايج پژوهش:مأخذ 
بهره وري ساير كشورها از روش مشابه حاضر  ي شايان ذكر است كه براي محاسبه

  .استفاده شده است
كشورهاي مورد مطالعه در اين پژوهش عالوه بر ايران : هاي مدلمتغيرمعرفي  -4- 5

كه ايران با شاخص  با توجه به اين .ندهستاي هند، تركيه، پاكستان و مصر شامل كشوره
 كشورهاي با شاخص اقتصاد دانش پايين ءجز 21/3اقتصاد دانش 

سعي كرده ايم از كشورهايي با شاخص اقتصاد دانش مشابه  ،KAM,2008)(است
رمان و از رهاي كشور تركيه به دليل همسايگي با كشوايران استفاده كنيم و از متغي

     اقتصاد دانش محور كه  ي سوي ديگر موفق بودن اين كشور نسبت به ايران در زمينه
ط بهتر در افق آينده باشد استفاده يمي تواند الگوي مناسبي براي رسيدن ايران به شرا

  .كرده ايم
تر اين كشور در استفاده از  چنين انتخاب كشور هند به دليل حركت سريع هم     

كشور . استها در اين كشور  اقتصاد دانش بنيان و نهادينه كردن تدريجي آنمباني 
لفه هاي اقتصاد دانش بنيان ؤمصر نيز به دليل حركت تدريجي آن در استفاده و كاربرد م

اين  ي پاكستان نيز از منظر تشابه شاخص هاي توسعه. در قاره آفريقا انتخاب شده است
رهاي انتخابي متغي. دانش بنيان انتخاب شده است اقتصاد ي كشور با ايران در زمينه

مدل به عنوان زيرگروه هايي از زيرساخت اطالعاتي، ارتباطي و سيستم نوآوري، اختراع 
  .چارچوب هاي اصلي اقتصاد دانش بنيان انتخاب شده اند ميان از

ر مقاالت چاپ شده دJ=، 1هاي كاربران اينترنتمتغير= U:هاي مدل عبارتند ازمتغير
 به عنوان درصديR&D هزينه هاي E= ،  3پتنت و اختراعات ثبت شده P=،  2مجالت

  .5بهره وري كل عوامل توليد = GDP 4 ، TFPاز
                                                 

1- Internet users (per 100 people)  
2- Scientific and technical journal articles   
3- Patent applications, residents  
4- Research and development expenditure (% of GDP)  
5- Total factor productivity 
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از  2007-2000براي كشورهاي منتخب در سال هاي  E, P, J, Uهاي متغيرآمار 
ده شبه صورت ساليانه استخراج ) (WDI,2008جهاني ي شاخص توسعه هاي گزارش
 ,U, J.دش توضيح داده شد محاسبه) 2-5(محقق كه در بخش  از سوي  TFP است و

P, E ررهاي مستقل و متغيمتغيTFP راستوابسته  متغي.  
  تصريح ،شناسايي مدل و روش تخمين-5- 5

      ي موجود در اين بخش با استفاده از تحليل هاي اقتصاد سنجي، به تحليل روابط كم
اقتصاد سنجي داللت بر اين  روش شناسي. اهيم پرداختهاي اقتصادي خومتغير ميان
وجود يك مدل رياضي است كه بتوان رابطه  كند كه تحقق هدف فوق مستلزم اوالً مي

هاي آماري مناسبي كه به  روش ياًد، ثانكرهاي فوق را به زبان رياضي بيان متغيرميان 
  .موجود درآن مدل رياضي را تخمين زد عواملها  كمك آن

با توجه به مباني نظري، تحليل مطالعات تجربي و اهداف تحقيق، مدل خطي زير را      
لفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل عوامل توليد انتخاب ؤبراي بررسي اثر م

هاي موجود، بهترين  شايان ذكر است كه مدل حاضر، پس از بررسي مدل .كرده ايم
رها را با ن متغيمياوب هاي نظري، روابط مدلي بود كه مي توانست در قالب چار چ

  .هاي اقتصاد سنجي تبين و توضيح دهد عنايت به روش
TFP = F ( U , P , J , E )  
TFP = α0+ α1 (Uit) + α2 (Pit) + α3 (Jit) + α4 (Eit) + e )        7- 5(رابطه
           

شماره گذاري شده  5 تا 1مقاطع يا كشورها در مدل است و از  ي نماينده  iدر اين مدل
شماره ) 2006-2000( 7تا  1زماني يا سال مورد نظر كه از  ي دوره مبين tاست و 

هاي كاربران اينترنت، پتنت و اختراعات ثبت متغيردر اين مدل از . گذاري شده است
به عنوان درصدي از  R&Dشده، مقاالت علمي چاپ شده در مجالت، هزينه هاي 

GDP ايي از اقتصاد دانش بنيان استفاده شده استلفه هؤبه عنوان م .  
تر ايران و نبود داده هاي مربوط به  هاي خيلي پيش به علت نبود آمار براي سال     

در اين  ؛ از اين روبرخي از كشورهاي در حال توسعه با محدوديت داده مواجه هستيم
 2006-2000هاي اخير زماني مورد مطالعه را كوچك و براي سال ي پژوهش دوره

براي رفع اين مشكل با تلفيق داده هاي مقطعي و سري زماني سال . انتخاب كرده ايم
داده هاي پانل نسبت به داده هاي مقطعي .هاي فوق از داده هاي پانل استفاده مي كنيم 
  . آزادي و كارايي باالتري دارد ي و سري زماني، تورش و هم خطي كمتر، درجه
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 poolingاقتصاد سنجي  روشمستلزم استفاده از  panel dataازطرفي استفاده از 

data  در مدل هاي مربوط به منافع اقتصادي تغييرات  شيوهكه بهترين . است
زيرا به راحتي مي توان صرفه هاي ناشي از مقياس را از اثر تغييرات  ؛تكنولوژيك است

رد اين روش كارب  pooling data روشيكي ديگر از مزاياي . تكنولوژيكي تفكيك كند
زيرا با تدارك  ؛است متغيردو  ميانروابط  ي هايي است كه هدف آن مطالعه روشدر 

را فارغ از قيود زمان و مكان مطالعه مي  متغيردو  ي داده ها با تعداد، فراوان رابطه
  ).1384شرين بخش وخونساري،(كند

براي ماري الزم تخمين مدل مورد بررسي، ابتدا آزمون هاي آ براي: تخمين مدل-  6- 5
و در نهايت تحليل  مي شود، سپس مدل مطلوب تخمين زده انتخاب مدل بهينه انجام
  .آن صورت مي گيرد باره يهاي آماري و اقتصادي در

جداگانه براي هر يك از  أتعيين وجود يا عدم وجود عرض از مبد براي: Fآزمون  
صفر بيان مي كند كه  ي يهفرض. به صورت زير استفاده مي شود F ي كشورها از آماره

 . استفاده كرد OLSبراي مقاطع مختلف يكسان است و مي توان از روش  أعرض از مبد

H0: α0 = α1 = …= αn = α  
H1: αi  ≠ αj   

 براي آزمون برابري عرض از مبدا ها Fنتايج آزمون   -شماره ي چهار  جدول
Prob F 

0003/0 26/9 

  نتايج پژوهش: ماخذ 
 95گوياي اين است كه در سطح اطمينان  جدول Fمحاسباتي با  F ي مقايسه      

و  يستبراي مقاطع مختلف يكسان ن أعرض از مبدو  است صفر رد شده ي فرضيهدرصد 
  .از الگوي اثرات تصادفي يا ثابت استفاده شود دباي

د كه الگوي شوابتدا بايد تعيين  pooling dataبراي تخمين به روش : آزمون هاسمن
              له از آزمون هاسمن استفاده أاثرات ثابت يا تصادفي است براي تعيين اين مسما 
  .آزمون مي شود H1و H0هاي  در اين آزمون فرض. شودمي 

H0= ارجح است random effect  
H1= ارجح است fixed effect 

صورت اثر  مدل را به اي انجام آزمون هاسمن، بايد قبالًبر  Eviewsدر نرم افزار     
انجام مي دهيم  Eviews هنگامي كه آزمون هاسمن را در. تصادفي تخمين زده باشيم

آزمون هاسمن ) چي دو( 2χدست مي آيد كه در سطر اول آن آماره ه خروجي ديگري ب
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مدل اثر ثابت در سطح  ،تر از يك دهم باشد كوچك probظاهر مي شود كه اگر 
صورت مدل  تر از يك دهم باشد در اين ا اگر بزرگام ،درصد به باال پذيرفته مي شود90

  ). 141، 1387مهرگان و اشرف زاده، (اثر تصادفي پذيرفته مي شود
 خروجي آزمون هاسمن -شماره ي پنج  جدول

Prob.  Chi-Sq. d.f Chi-Sq. Statistic 

135/0  87/2 67/0 

  نتايج پژوهش: مأخذ   
شماره ي جدول (دست آمده است ه ب prob= 13/0از آزمون هاسمن در اين مدل      
رد مي شود و در سطح  H1 ي به اين نتيجه مي رسيم كه فرضيه ؛ از اين رو )پنج

 .درصد به باال بايد از روش اثرات تصادفي براي تخمين مدل استفاده كنيم 90اطمينان 

براي تخمين مدل  random effectبا توجه به نتايج آزمون هاسمن كه روش      
نتايج حاصل از . تخمين زده ايم اثرات تصادفيبا فرض ) 7-5(ي د،رابطهكر تعيين

خروجي تخمين در . به صورت زير حاصل شده است تخمين مدل با فرض اثرات تصادفي
Eviews نهايي به شرح زير بيان مي  ي در اين مرحله معادله. در پيوست آمده است

  .شود
TFP= 3.54 + 0.002(Uit) + 0.006 (Jit) + 0.02(Pit) + 0.09(Eit)   

)8-5(رابطه  
R-squared = 0.84      Durbin-Watson stat = 1.89         F-statistic = 
6.85 

تفسير ضرايب مدل 5-7   
اقتصادي مورد بررسي تفاده از دو معيار آماري و معياراكنون نتايج تخمين را با اس     

 . قرار مي دهيم

ه ب. دكنپي ريزي الگوي اقتصاد سنجي را فراهم مي  معيارهاي آماري :معيارهاي آماري
آماري براي استفاده از ) تصديق(ژه كه ما دنبال آزمون اين موضوع، كه آيا گواه    وي

معني (اين آزمون ها، آزمون هاي اهميت. رهاي مستقل وجود دارد يا خير، هستيممتغي
چنين  هم. ام مي شوندضرايب هستند و به طور معمول در كارهاي كاربردي انج) داري

رهاي مستقل را از نظر آماري مورد آزمون قرار مي دهيم كه اين اهميت تمامي متغي
معني دار بودن كل (آزمون، آزمون مشترك است و در آن اهميت كلي رگرسيون 

  .را آزمون مي كنيم) رگرسيون 
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تا چه  هاي معني داربودن، دانستن اين مطلب كه خط تخميني عالوه بر آزمون     
. استاندازه به مشاهدات پراكنده اي كه براي برآورد به كار رفته، نزديك مي باشد، مفيد 

اين موضوع شاخصي براي خوبي برازش خط برآوردي است و معموال ضريب تعيين يا 
R2 1384صديقي،(ناميده مي شود.(  

وسعه مقدار هزينه هاي تحقيق و ت متغير  برايt  ي آماره در رگرسيون تخميني،      
اختراعات ثبت شده  متغير، برا ي 34/0كاربران اينترنت مقدار متغير، براي 02/3

احتمال . دست آمده استه ب 18/1تعداد مقاالت ثبت شده مقدار متغير، براي 43/3مقدار
)Prob (دست ه ب 0617/0،  0024/0، 0745/0،  0062/0ها به ترتيب مقادير براي آن

براي متغيرهاي تحقيق و توسعه  t ي كه مشاهده مي شود آماره گونه همان. آمده است
چنين تعداد اختراعات ثبت شده از لحاظ آماري معني دار بوده است به اين مفهوم  و هم

  :كه در ميان فرضيه هاي زير 
H0:  α=0 
H1:  α≠0  

به بيان ديگر ضرايب . رد مي شوددرصد  95در سطح معني داري  H0 ي فرضيه
از لحاظ آماري معني دار هستند فوق كامالًرهاي متغي. رهاي كاربران از سوي ديگر متغي

 tبا توجه به مقدار  درصد 95اينترنت و تعداد مقاالت ثبت شده در سطح اطمينان 
ثر ؤم رها در بهره وري كل عواملغيبه بيان ديگر، اين مت .نيستمحاسبه شده معني دار 

رهاي ديگري بر بهره وري كل عوامل از جمله متغيها ناچيز بوده و  هستند ولي اثر آن
  .ثر خواهند بودؤم...هاي كسب و كار، خصوصي سازي و شفرهنگ كار، رو
  ) t ي آماره( آزمون معني دار بودن ضرايب   - شماره ي شش  جدول
 متغير tمقدار آماره )prob(سطح اطمينان

 GNPاز  هزينه هاي تحقيق و توسعه به عنوان درصدي 02/3 0062/0

 كاربران اينترنت 34/0 0745/0

 تعداد اختراعات ثبت شده 43/3 0024/0

 تعداد مقاالت ثبت شده 18/1 0617/0

  نتايج پژوهش:مأخذ
به اين .استفاده مي كنيم F ي براي آزمون صفر معنادار بودن كل رگرسيون از آماره

  . زير مورد آزمون قرار مي گيرد ي صورت كه فرضيه
H0:  α = β   =4β  =3β  =2β  =1 0 

H1:  α ≠ β  4β ≠ 3β ≠ 2β ≠ ≠ 0  
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F=6/85  وprob=0/0009  ي كه نشان مي دهد فرضيه H0  رد شده يعني كل
برخي ديگر بي ، برخي از ضرايب معني دارد tگرچه آزمون . استرگرسيون ما معني دار 

  .معني بودند
درصد  84شان مي دهدبدست آمده است كه ن R2 =0/84 ضريب تعيين مدل مقدار     

اين آماره درجه . هاي مستقل توضيح داده مي شودمتغيراز تغييرات متغير وابسته توسط 
رهاي مورد استفاده در مدل و نشان مي دهد كه متغي مي كندخوبي رگرسيون را برازش 

تا حدود زيادي توانسته اند رفتار بهره وري كل عوامل توليد را توضيح دهند، يعني 
بهره وري كل عوامل توليد به اثرات ساير متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و  تغييرات

  .استفرهنگي ديگر مرتبط 
كه نشان  است 2بدست آمد كه نزديك به  89/1دوربين واتسون رقم  ي آماره     

 به اين ترتيب آماره ها بيان. رهاستمتغي ميانعدم وجود خود همبستگي  ي دهنده
  .ل به خوبي برازش شده استاين است كه  مدكننده ي 

 ي اين معيار ساده اما قوي براي ارزيابي است، به عالمت و اندازه: معيار اقتصادي
ضرايب با تئوري  ي بايد دقت كرد كه عالمت و اندازه. توجه مي كند) ضرايب( عوامل

  ).1386صديقي،(اقتصادي سازگار باشد
     رهاي ضرايب متغيE ) هزينه هايR&D  درصدي از به عنوانGDP( ،P 

، 09/0به ترتيب ) كاربران اينترنت(U، )مقاالت چاپ شده(J، )اختراعات ثبت شده(
اين ضرايب . دست آمده و در عين حال همگي مثبت هستنده ب 002/0و  006/0،  02/0

  :نشان مي دهند كه
، بهره وري كل عوامل توليد به R&Dبه ازاي يك واحد افزايش در هزينه هاي  -1

  .مي يابد افزايش 09/0 ميزان
به ازاي يك واحد افزايش تعداد اختراعات ثبت شـده، بهـره وري كـل عوامـل توليـد       -2

  .مي يابد  افزايش 02/0
به ازاي  يك واحد افزايش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمي، بهره وري كـل   -3

  .افزايش مي يابد 006/0تولبد به ميزان  عوامل
رنـت، بهـره وري كـل عوامـل توليـد بـه       فزايش تعداد كاربران اينتبه ازاي يك واحد ا -4

  .افزايش مي يابد002/0ميزان 
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دست آمده از تخمين مدل نشان مي دهد كه ه كه بيان شد آماره هاي بگونه همان      
مثبت با بهره  ي لفه هاي اقتصاد دانش بنيان رابطهؤر انتخابي به عنوان مهر چهار متغي

  .يد دارندوري كل عوامل تول
    ر هزينه هاي  تحقيق و توسعه به عنوان درصدي از ضريب متغيGDP 09/0با مقدار ،

كمتر از همه بدست  002/0كاربران اينترنت با مقدار متغيرتر از همه و ضريب  بيش
هزينه هاي  تحقيق و توسعه به عنوان درصدي  متغيراز نظر آماري  از اين رو .آمده است

كاربران اينترنت كمترين تأثير را بر بهره وري كل عوامل  متغيرن و تري بيش GDPاز 
به ترتيب هزينه هاي تحقيق و توسعه، تعداد اختراعات ثبت شده،  بنابراين. توليد دارند

ترين تا كمترين تأثير را بر بهره  تعداد مقاالت ثبت شده و تعداد كاربران اينترنت بيش
  .وري كل عوامل توليد دارند

اين  .استپايين ، دست آمدهه كه مثبت ب با وجودي متغيرضرايب برا ي هر چهار      
ضرايب پايين داللت بر تأثير كم مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل عوامل 

كه كشورهاي مورد آزمون در اين تحقيق  استاين تأثير كم به اين علت . توليد دارد
اين . ايين و كشورهاي  كم تر توسعه يافته هستندكشورهايي با شاخص اقتصاد دانش پ

لفه هاي ؤو عمدتاً در حال بستر سازي م رندكشورها در مراحل گذار توسعه قرار دا
  .هستندشان  اقتصاد دانش بنيان در كشورهاي

دست آمده است و ه ضريب هزينه هاي تحقيق و توسعه باالتر از ساير ضرايب ب       
لفه ها بر ؤاقتصاد دانش بنيان نسبت به ساير م ي لفهؤتر اين م تأثير بيش كننده ي بيان

علت باال بودن اين ضريب نسبت . استبهره وري كل عوامل توليد در كشورهاي منتخب 
به ساير ضرايب در كشورهاي مورد مطالعه مي تواند به اين دليل باشد كه هزينه هاي 

اره بخش دولتي و خصوصي به ويژه صرف شده براي تحقيق و توسعه  باال بوده اند و همو
بخش دولتي، درصد بااليي از درآمدهاي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده اند و 

قديمي تري  ي لفهؤلفه هاي اقتصاد دانش، مؤنسبت به ساير م متغيراز طرف ديگر اين 
                 ر ياز سوي ديگر متغ. و دولت بوده است نو از دير باز مورد توجه اقتصاد دانا است

تري بر بهره وري كل عوامل  تر و بيش هزينه هاي تحقيق و توسعه، اثر مستقيم، سريع
  . توليد دارد

دست ه ضريب تعداد پتنت و اختراعات ثبت شده در كشورهاي مورد مطالعه پايين ب      
وامل توليد ر بر بهره وري كل عتأثيرمثبت اما كم اين متغي ي آمده است كه نشان دهنده

كه آمارهاي در دسترس براي كشورها نشان از تعداد  استكه آن نيز به اين دليل . است
ت معنوي ، زيرا قانون ثبت اختراعات و مالكيداردكم اختراعات ثبت شده در اين كشورها 
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 ي عالوه بر آن اختراعات ثبت شده. به اجرا درآمده است در اكثر اين كشورها جديداً
تجاري سازي اختراعات در  ي كاربردي قرار نگرفته اند و در زمينه ي مورد استفاده

اقدام چشمگير و جدي صورت نگرفته  ي با شاخص اقتصاد دانش پايين عمالًكشورها
تري نسبت به هزينه هاي تحقيق و  ر اثر غير مستقيم بيشدر نتيجه اين متغي. است

  .توسعه خواهد داشت
داد كاربران اينترنت بر بهره وري كل عوامل توليد تأثير در كشورهاي مورد مطالعه تع     

زيرا امكانات و زيرساخت هاي الزم براي اينترنت در كشورهاي مورد مطالعه  ؛كمي دارند
جهان قرار دارد و موجب شده افراد  ي در سطح پايين تري از كشورهاي پيشرفته
اربران اينترنت نسبت به تعداد ك از اين رو. كمتري به اينترنت دسترسي داشته باشند

            تر از  همين تعداد قابل توجه از كاربران نيز بيش. استكشورهاي پيشرفته كمتر 
به نحوي كه جنبه هاي علمي و  ،تفريح و سرگرمي از اينترنت استفاده مي كنند ي جنبه

ن دانش افزاي آن در كاربران در كشورهاي متفاوت كم بوده و در عين حال تخمين اي
همان گونه كه در تحليل آماري نيز بيان شد، ضريب . استتعداد از كاربران نيز مشكل 

ي و نشان مي دهد كه در دوره استر كاربران اينترنت بي معني متغي ر فعلي اين متغي
در بلند مدت خود را به صورت غيرمستقيم به  و احتماالًرد دا TFPاثرگذاري كمتري بر 
  . انش در بهره وري كل عوامل نشان دهندد ي صورت انباشت ذخيره

 دست آمده است و بيانه ها كمتر بمتغير ي ضريب تعداد مقاالت ثبت شده از همه     
آمار نشان مي دهد، تعداد . استتأثير كم آن بر بهره وري كل عوامل توليد  كننده ي

فراگير  ي لعهاما به دليل عدم مطا است،مقاالت ثبت شده دركشورهاي مورد مطالعه باال 
ها در امور، تأثير كمي بر بهره  كاربردي و عملي از اين مقاالت و نتايج آن ي و استفاده

  . وري كل عوامل توليد گذاشته است
محاسبه شده  t ي چنين همان گونه كه از لحاظ آماري مشاهده شده، آماره هم     

ر تعداد مقاالت ثبت شده كوچك بوده و لحاظ آماري براي متغير در تخمين اين متغي
ر اثر مثبت بر بهره وري كل عوامل به اين مفهوم كه اين متغي. حاضر بي معني است

در نظر  ي در دوره. استتوليد داشته كه اين اثر در بلند مدت و به صورت غير مستقيم 
رهايي كه اثر مستقيم شديدتري برگرفته شده فعلي، متغيTFP ثرتر ؤدارند، مي تواند م

زا، كه دانش  در كل نتايج پژوهش از منظر تئوري هاي اقتصادي رشد درون. شوندواقع 
ثر در رشد بهره وري و رشد اقتصادي مي دانند تاًييد ؤو رشد تكنولوژيكي را عوامل م

و در كوتاه مدت و بلند مدت  استاثر هر كدام متفاوت  ي ولي درجه. شده است
  .متفاوتي را مي گذارند
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 ي تحقيقبررسي فرضيه ها -6

لفه هاي اقتصاد دانش بنيان محور بر بهره وري كل عوامل توليد ؤم: فرضيه اول       
  . ثير مثبت دارندأت

رها متغي ي دست آمده از تخمين مدل براي كليهه همان طور كه مي بينيم ضرايب ب     
اد لفه هاي اقتصؤاول  تأييد مي شود و م ي ، پس نتيجه مي گيريم فرضيههستند مثبت 

رهاي تحقيق و توسعه اما از لحاظ آماري متغي. دانش محور بر بهره وري تأثير مثبت دارد
رهاي كاربران اينترنت و تعداد مقاالت ولي متغي است و تعداد اختراعات معني دار 

  .استمنتشر شده در اين مطالعه و دوره فعلي بي معني 

بر بهـره   GDPبه عنوان درصدي از اثر هزينه هاي تحقيق و توسعه : دوم ي فرضيه     
  .استتر  لفه ها ي اقتصاد دانش بيشؤوري كل عوامل توليد  نسبت به ساير م

است كه ازمقدار  09/0مقدار  R&Dهزينه هاي  متغيردرنتايج برآورد مدل، ضريب     
تر از  برابر بيش 3اين ضريب تا حدود . تر است ها بيش متغيردست آمده براي ساير ه ب

  .دوم ما نيز تأييد مي شود ي لذا فرضيه. استترين ضريب بعد از خود باال
فه هاي اقتصاد دانش بر بهره وري كل ؤلبه بررسي اثر م مقالهدر اين  :نتيجه گيري -7

. پرداختيم 2006-2000زماني  ي عوامل در ايران، هند، پاكستان، تركيه و مصر در بازه
، تعداد كاربران، R&Dلفه هاي هزينه هاي ؤماثر اقتصاد دانش بر بهره وري از طريق 

  .دشتعداد مقاالت و تعداد اختراعات ثبت شده، بررسي 
آن براي  ي ابتدا به علت موجود نبودن آمار بهره وري كل عوامل توليد، به محاسبه      

هاي يكسان و يا متفاوت أبراي تعيين مدل با عرض از مبد. تك تك كشورها پرداختيم
سپس . ييد شدأهاي متفاوت ت أنجام داديم كه مدل با فرض عرض از مبدرا ا Fآزمون 

براي تعيين مدل با اثرات ثابت و يا تصادفي آزمون هاسمن را انجام داديم و مدل با 
ييد شد و در نهايت مدل را با روش پانل ديتا و پيش فرض اثرات أاثرات تصادفي ت

  .  بنيان بر بهره وري تخمين زديم لفه هاي اقتصاد دانشؤتصادفي، براي بررسي اثر م
و تعداد  تأثيرترين  بيش 09/0با ضريب  R&Dهزينه هاي  متغيردر نتايج تخمين      

    . كمترين تأثير را را بر بهره وري كل عوامل توليد دارند 002/0كاربران اينترنت با ضريب 
بت شده با ضريب ر تعداد كاربران اينترنت، نسبت به اختراعات ثچنين متغي هم    

شايد يكي از داليل باالتر . تري بر بهره وري كل عوامل توليد دارد ، تأثير بيش006/0
تر  نسبت به ساير ضرايب توجه و اهميت بيش R&Dهزينه هاي  متغيربودن ضريب 

چنين  و هم) سال قبل 220(كليدي از زمان هاي دورتر متغيربه اين  ناقتصاد دانا



  
 49........................... بررسي نقش مؤلفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل

دليل پايين بودن . است متغيربخش خصوصي و دولتي در اين  سرمايه گذاري باالي
رهاي كاربران اينترنت، اختراعات ثبت شده و مقاالت چاپ شده ضريب ساير متغي

هاي مورد مطالعه  و در سال هستندرهاي جديد تري ها متغي درمجالت اين است كه آن
 استها كند  اري آندر عين حال شدت اثرگذ. ها شده استمتغيرتوجه كمتري به اين 

چنين نوع استفاده كاربران  هم. مي گذارندTFP و عمدتاً در بلند مدت اثرات خود را بر
كاربردي و تحليلي بودن مقاالت نيز دليل ديگري بر پايين بودن  ي اينترنت و درجه

  .هستنددست آمده در مدل تحليلي ه ضرايب ب
لفه هاي ؤتند كه بيان مي كردند متحقيق مورد تاييد قرار گرف ي هر دو فرضيه      

اقتصاد دانش بر بهره وري كل عوامل توليد تاثير مثبت دارد و هزينه هاي تحقيق و 
 لفه هاي اقتصاد دانش، بر بهره وري كل عوامل توليد، اثر بيشؤتوسعه نسبت به ساير م

  .  تري دارد
زيرا  ؛را نشان مي دهدلفه هاي اقتصاد دانش بر بهره وري ؤنتايج تخمين تأثير كم م     

كشورهاي مورد مطالعه كشورهاي با شاخص اقتصاد دانش پايين و كمتر توسعه يافته 
لفه هاي اقتصاد ؤتر از م هر چه بيش ي اما در كل نتايج نشان مي دهد استفاده. بودند

               تر بهره وري كل عوامل توليد در ميان مدت و بلند مدت  دانش باعث رشد بيش
  .ي شودم
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