
 1399 تابستان - بهار ،19م، دوره جدید شمارةهفتای سال بیست و  پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه

  
 سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران  ریتأثبررسی 

*)الگوی پویایی سیستم(
 

 
 1عفت عسگری صیمره

شاهرود صنعتی دانشگاه اقتصاد، ارشد کارشناسی 

 2مهرمحمدرضا آرمان

 شاهرود صنعتی دانشگاه اقتصاد ستادیارا

 

 23/10/1399 تاریخ پذیرش:                    16/11/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

اسات    و پیشارفت  به منااب  ایاااد وارو    ناملموس غیرمالی های سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی
 تاثویر تحقیا    کناد  ایا   ریایی مای  که رشد و توساعه کشاور را پایاه    است محور دانش سرمایه فکری دارایی

مادل  دهاد   قارار مای   موردبررسای یساتم  سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی س
 ؛ای چاون سیساتم پویاای غیر طای اسات     هاای پیییاده  های علمای بارای مادل   پویایی سیستم یکی از روش

در  موردمطالعاه  ةدور  برای نظار  و ارزیابی اورا  سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی مناساا اسات    رو ازای 
تاای  باه دسات آماده از     ن گرفته شده است  در نظر 1410آن تا سال  سازی شبیهو  1380-1394ای  پژوهش 

مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که ای  نتیاه بر  ریتثومدل پویایی سیستم حاکی از 
سارمایه فکاری بار رشاد باه       ریتثوعلت اندک بودن  رسد یمبه نظر شده است   دییتثنیی  DOLSل اساس مد

های مناسا ها و سیاستریییتوان با برنامهمیها و شرایط مکمل باشد که  اطر عدم فراهم بودن زیرسا ت
 آن را فراهم نمود 
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 قدمهم

-اند و از سیاسات هها تالش  ود را جهت باال بردن رشد اقتصادی معطوف داشتاز دیرباز دولت

اساتفاده از منااب  موجاود در     با  رشد اقتصادی کنندمیهای مختلف جهت نیل به ای  هدف استفاده 
-های انسانی، فکری، و اجتماعی نتیاه میهای بیرگ به سرمایهگذاریدسترس و تخصیص سرمایه

 هاا  آن اا    لموسگذاران  ارجی، توساط منااب  ناام   شود  توان رقابت کشورها در جذب سرمایه
شود، و تحقی  و توسعه و نوآوری به عنوان کلید توساعه داناش مبتنای بار سارمایه فکاری       تعیی  می
ای در دانش یک منب  اساسی برای ایااد ارزش در ساط  شارکت یاا ساط  منطقاه       گرددتلقی می

تای را  هاست کاه منااف  آ  سرمایه مبتنی بر دانش شامل طیف وسیعی از دارایینظر گرفته شده است  
تحقی  سعی شده است میایان اساتفاده    در ای (  OECD, 2013)کنند برای اقتصاد کشور فراهم می

قارار گیارد     موردبررسای ایاران  ر های ناملموس یا سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی د دارایی تثویرو 
ه باا توجاه باه    کشور منطقه از نظر سرمایه فکری در رتبه پنام قرار دارد که ای  رتب 24ایران در بی  

 رو ازایا  ( و Ranaei Kordshouli, et al., 2016) داردهای کشور امکان ارتقای زیاادی  قابلیت

   شود میضرور  اناام تحقی  در ایران احساس 

، البتاه مادل   است   DOLSپویا در کناار مادل    یها ستمیسوجه تمایی ای  مقاله استفاده از مدل 

یکی استفاده شده است  در ادامه پس از بیان مباانی نظاری، و   مدل دینام دیمؤاقتصادسنای به عنوان 
مدل دیناامیکی   DOLS پیشینه موضوع، مدل دینامیکی مقاله تبیی  شده است  سپس با کاربرد مدل ِ

هاای پاژوهش   فرضایه قرار گرفته است و در انتها سناریوهای مختلف مطرح شده اسات    دییتثمورد 
 عبار  است از:

 یابد ه فکری در طی زمان، رشد اقتصادی افیایش می  با افیایش سرمای1
 یابد گذاری در سرمایه انسانی در طی زمان، سرمایه فکری افیایش می  با افیایش سرمایه2
 یابد وری نیروی انسانی افیایش میگذاری در سرمایه فکری در طی زمان، بهرهبا افیایش سرمایه  3

  در بخاش ساوم، روش   شود میری و پیشینه پژوهش بیان در ادامه مقاله در بخش دوم، مبانی نظ
ساازی و فرضایا  مادل دیناامیکی     گیرد  در بخش چهارم، شبیهقرار می موردبررسیاناام پژوهش 

در بخاش ششام،    درنهایات  و شاود بررسای مای   DOLSشود  در بخش پنام، نتای  مدل مطالعه می
 شود می ارائهگیری کلی مقاله نتیاه
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 پیشینه پژوهشمبانی نظری و  

-دانشمندان بر ای  باورند که دانش، عامل اصلی تولید در اقتصاد امروز اسات  همینای  دارایای   

-گاذاری در دارایای  کنند  سارمایه ای در فرایند ایااد ارزش ایفا میهای مبتنی بر دانش نقش عمده

هاا و  شارکت  عملکارد شانا ته شاده اسات  توجاه      یکی از عوامل مهم بهبودهای نامشهود به عنوان 

هاای ناوآوری ملای و    سازی سیستمدر استفاده از دانش منار به ایااد مییت رقابتی و پیاده کشورها
 تولیاد  به داناش باه عناوان منبا  اصالی      طورکلی به (Drucker, 1992) دراکرشده است   یا منطقه

عوامل سنتی تولید  –نیروی کار و سرمایه  کند  در ای  دیدگاه، زمی ،برای افراد و اقتصاد اشاره می

-در یک حالت مشابه نشاان مای   (Foray, 2004) اند  فوریمناب  وانویه تولید در نظر گرفته شده -

گساترش  دهد که در اقتصادهای مبتنی بر دانش، سهم سرمایه نامشهود بیشاتر از سارمایه مشاهود در    

مساتقیم باه داناش و     طور به افراد، ها واقتصاد دانش، ارزش کشورها، مناط ، سازمان است  در تولید
 ,Malhutra) مالهوترا(  Edvinsson & Bounfour, 2004شود )های فکری مربوط میسرمایه

بارای   اعتماادی  قابال راه  یاافت   کند که رهبران اقتصاد ملی در حال تالش بارای استدالل می( 2001

دی که به موفقیات اقتصاادی   دانش هستند تا مدیریت بهتری از مناب  نامشهو های داراییگیری اندازه
افیایای اسات   های هام کنند، داشته باشند  کلید تعیی  ای  موفقیت، درک روابط و تعدیلکمک می

 ( Choo& Bontis, 2002دهند )توانند ارزش هر زیرماموعه سرمایه فکری را افیایش که می

 اسات گرفته شاده  کار به 1958سال  در 1راک وسط کرانفیلد وابتدا ت «سرمایه فکری»اصطالح  

(Hudson, 1993:15  )شاد  از  ناشای  نظریه سرمایه انسانی و نظریه رشاد   ادبیا  سرمایه فکری از
گسترش یافت  سرمایه دانش  بحثعالقه به تحقیقا  ( solow, 1957) زمان انتشار تاب  تولید سولو

هاای افایایش   تکه تصویا سیاس نمود تثیید( 1998بانک جهانی ) گیارش در ادامه ای  تحقیقا ،
، 21در ابتادای قارن   زندگی مردم را بهباود بخشاد    د، تواند عالوه بر افیایش درآمورو  فکری می

هاای بای  ارزش   هاای تاااری بارای توضای  تفااو      اکثریت مطالعا  سارمایه فکاری در شارکت   
  ایا  شاود کاه  تالش میامروزه   مورد تحلیل قرار گرفته است ها شرکتی حسابداری و ارزش بازار

انتقاال  ای ملی یاا منطقاه  های سرمایه فکری تر با هدف مقایسه شا صها را به یک دامنه وسی روش
________________________________________________________________ 
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بعااد از بیااان ایاا   .(Edvinsson& Bounfour, 2004; Schiuma, et al., 2008) دهنااد
  شود میگیری سرمایه فکری بررسی های اندازهتاریخیه کوتاه، تعاریف و مدل

 

) یفکرمفهوم و تعاریف سرمایه 
1
IC) 

سرمایه فکری یک مفهوم انتیاعی و پیییده است که شناسایی و تعریف آن دشاوار اسات و در    

سارمایه   بنادی  طبقهمشاهدا  از  تری  بیش  قرار گیرد موردبررسیتواند می و کشورها ها بنگاه سط 
هاا در ساط    گیاری و سا تاری بوده است و در بسایاری از انادازه   ارتباطیفکری به سرمایه انسانی، 

توسط کارل اریک  1980در ابتدای دهه  بندی طبقهای   شود سازمانی و ملی از ای  مدل استفاده می

 ,Edvinsson) اسات سارمایه فکاری مشاخص شاده      بخش تری  مهمرائه شد و به عنوان ا 2سویبی

در  هاا گیاری انادازه  تاا جاایی کاه    شروع شد و توسعه یافت 2000ی وسی  در سال تحقیقات ( 2005
 هاا  آنکاه مادل    (، صور  گرفتندE & Mبر اساس مدل ادوینسون و مالون )مدل  عمدتاًسط  ملی 

 در عنوان بعدی مقاله توضی  داده  واهد شد 
دارایای  »سارمایه فکاری    برای سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که از آن جملاه:  

 & Rudez«)تلف سرمایه فکری جریان داردهای مخاست مبتنی بر دانش و توسعه که در میان دسته

Mihalic, 2007  )      سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از سارمایه انساانی و سارمایه ساازمان و سارمایه
محصاول ررفیات داناش،    » فکاری سارمایه  (  Bukh, et al., 2001) اسات مشاتری شانا ته شاده    

هاا و  رای اساتفاده از ایا  ررفیات   ها، اطالعا  و تاربیاا  افاراد؛ تمایال افاراد با     ها، تواناییمهار 
 Burro)« سازی ذ یره سارمایه فکاری اسات   های ارائه شده توسط سیستم کاری برای فعالفرصت

& Girardi, 2002)  هاا و  ماموع عوامل مبتنی بر دانش است؛ یعنی مناب ، تواناایی »سرمایه فکری
ابتی حیاااتی ، مااداوم و رقاا درازمااد هااایی کااه باارای ایااااد ارزش و یااک مییاات     صااالحیت

هاایی اسات کاه از طریا      شاامل دارایای  »سارمایه فکاری    ( Lytras & Pablos, 2009)«هساتند 
های فکری اعم از کسا دانش و ا تراعا  جدید برای ایااد روابط ارزشامند ایاااد شاده    فعالیت

________________________________________________________________ 
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 (.(Tai& Chen, 2009 «است

 

  (E&Mمدل ادوینسون و مالون )

برای سارمایه   اساسیمفهومی روش  و (  Edvinsson& Malone, 1997)ادوینسون و مالون 

 کردند فکری ارائه 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (1997(. مدل سرمایه فکری ادوینسون و مالون )1شکل )

 

شاود   سرمایه مشتری( و سرمایه ساازمانی تقسایم مای   ) بازاردر ایناا سرمایه سا تاری به سرمایه 

چند ساطحی   مراتا سلسلهشود  و سرمایه بازسازی شده تقسیم می سرمایه سازمانی به سرمایه فرآیند
، طاورکلی  باه   شاود گیاری اساتفاده مای   مفهومی و انادازه  های برنامهای  مدل دقی  است و اغلا در 

 فکریسرمایه  سرمایه مالی

 یرسرمایه ساختا سرمایه انسانی

 مانیسازسرمایه 

سرمایه 

 تجدیدپذیر

 سرمایه فرایند

 سرمایه بازار

 جدیدیه سرما
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کاه، سارمایه فکاری از سارمایه      نظار دارناد  سرمایه فکری، بر روی ای  موضاوع اتفاا     متخصصی 
سارمایه فکاری بار اسااس ایا  ساه ناوع         گیاری  انادازه است  انسانی، سرمایه سا تاری تشکیل شده 

باه شارح    که( Stahle, 2008) استدر سط   رد و کالن به یک استاندارد تبدیل شده  بندی طبقه
 :شوند میزیر توضی  داده 

که در ای  میاان،   استمنظور از سرمایه جدید، به صور  کلی سرمایه فکری یا سرمایه فیییکی 

  شود میمایه ناملموس و به سرمایه فیییکی، سرمایه ملموس گفته به سرمایه فکری، سر
دهاد: داناش، آماوزش و صاالحیت افاراد در انااام       با مردم را نشاان مای  ، ارتباط سرمایه انسانی

منااب  را  کاه   سا تار اصلی بنگااه اسات  سرمایه انسانی ورایف و اهداف ملی، و آموزش و پرورش  
 نماید های فکری مانند تحقی  و توسعه فراهم میبرای توسعه و پرورش سایر دارایی

هاای تکنولاوکیکی،   سرمایه سا تاری نشان دهنده مخازن غیرانسانی دانش اسات کاه در سیساتم   

هاای  هاا، و ساازه  ، پایگاه دادهافیار نرمافیار، جاسازی شده و توسط سخت ها آناطالعاتی و ارتباطی 
 آن نشان داده شده است 

-اسات کاه نشاان    المللای  بای  دهنده سرمایه فکری تعبیه شده در تعامال  شانن ،ایسرمایه رابطه

 دهنده توانایی کشور در ارائه یک محیط جذاب و رقابتی است 

 المللای  بای  کند که در رابطه بای  کشاور و باازار    های عمومی اشاره میسرمایه بازار به دارایی   
جاذاب و رقاابتی    حال  راهکشور در ارائاه یاک    هایها و موفقیتاست  ای  سرمایه، ماموع توانایی

گذاری و دساتاوردهای کشاور در رواباط  اارجی و همینای       ، سرمایهالمللی بی برای نیاز مشتریان 

هاایی کاه در ایا  نقطاه     دارایای (  Bontis, 2004) استصادرا  محصوال  و  دما  با کیفیت 
و سازگاری، و همینی   پذیری انعطاف، شدن جهانیکانونی قرار دارند عبارتند از: باز بودن در برابر 

 رضایت مشتریان استراتژیک و شرکای تااری ملّی 

هاای فکاری ساا تاری مانناد     سرمایه فرایند، همکاری و جریان دانش است که نیاز به دارایای    
هاا و  هاای داده، آزمایشاگاه  ، پایگااه افایار  نارم ، افایار  ساخت های اطالعااتی،  ای  موارد دارد: سیستم

   های ملیزیرسا ت
های واقعی اشاره دارد که تالش گذاریهای دولت و سرمایهسرمایه تادیدپذیر: به توانمندی    

هاای بازساازی و توساعه    دارایای   کند تا قدر  رقابتی  ود را در بازارهاای آتای افایایش دهاد    می
هااای ی، شاارکتگااذاری در تحقیاا  و توسااعه، وباات ا تراعااا ، عالئاام تاااارعبارتنااد از: ساارمایه
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،  EPOهاای وبات ا تاراع    ، تعداد انتشارا  علمی، تعاداد ا تراعاا  وبات شاده، پروناده     اندازی راه
  تحقی  و توسعه یهاهیینه

 

 سرمایه فکری در ادبیات رشد 

های رشاد نئوکالسایک، بار ایا  بااور      مدلبخش سرمایه فکری، سرمایه انسانی است   تری  مهم
در ای  مدل فرض شده که تغییار تکنولاوکیکی    . ارجی دارند منشثی بودند که تغییرا  تکنولوکیک

،  1990و  1980هاای  هاای رشاد در دهاه   در سرمایه فیییکی و نیروی کار گناانده شده است  مادل 
فنااوری و داناش باه     نقش برتغییرا  تکنولوکیکی را به عنوان یک فرایند درونی در نظر گرفتند، و 

هاای جدیاد   های نئوکالسیک، مدلکردند  در مقایسه با مدل ثکیدتهای اصلی رشد، عنوان محرک

قارار   موردپاذیرش اقتصااد را   در توساعه  و تحقی  ناشی از سررییهای مقیاس بهرشد، افیایش بازده 
 آماوزش  مبناای  بار  تکنولوکیاک،  تغییارا   اصالی  عامال  یاک  عناوان  به دانش ترتیا دادند  بدی 

(Romer, 1986, 1990) توسعه و تحقی  هایاریگذسرمایه یا و (Lucas, 1988   شنا ته شاد  )
 ساایر   کرده است بررسی را های نامشهود صوصیا  دارایی سایر نقش همینی  جدید رشد نظریه

 ناوآوری ( و Ishise & Sawada, 2009اجتماعی ) چون سرمایه شنا تی جامعه عوامل نیی محققان

(Czarnitzki, 2008را ) بهاره  محاسابا   در ابتدا نامشهود دارایی مفهومدادند   قرار موردبررسی-

 داگالس -کاب تولید تاب  دررا  انسانی سرمایه رومر زمانی که کار برده شد، به 1980 دهه در وری

 وریبهاره  بار  هاا  تاثویر آن  و فاردی  عوامل روی بر  نامشهود سرمایه تحقی  جریان اولی   اضافه کرد
  دارد ارتبااط  کاارگران  داناش  و مهاار   -انساانی  یهرشاد سارما   باا  اقتصاادی  رشاد   داشت تمرکی
 پارورش،  و آماوزش  قالاا  در انساانی،  سارمایه  هاای هییناه  شاامل  داناش  ایاااد  در گذاریسرمایه

 هاایی، هییناه  چنای    اسات  محصاول  توساعه  و تحقیا   بارای  تاااری  هاای هییناه  و علمی تحقیقا 
 ( Stahle& Poyhonene, 2005) هستند بلندمد  رشد در استراتژیک هایگذاریسرمایه

 

 گیری سرمایه فکریهای اندازهمدل
هناوز هام در   اماا  سرمایه فکری بیش از یک دهه توجه جهانیان را به  اود جلاا کارده اسات،     

باه عناوان ساال     1996عالم ساال  ا .ارتقا، سناش و ارزیابی مفهوم در سط   رد سازمانی قرار دارد

ی را تغییر دادند تا تکهلم، مدل ناوبر اسکاندیا در سط  ملنوآوری، دولت سوئد همراه با دانشگاه اس
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  نندموفقیت سوئد را تعیی  ک عوامل
های ملی، چندی  سازمان توسعه جهانی مانند بانک جهانی، ساازمان همکااری و   عالوه بر دولت

گیاری دارایای   هاای انادازه  های مختلف سازمان ملل متحد، انواع مادل توسعه اقتصادی و نمایندگی
هاای  هاای ملماوس و دارایای   تمرکای بار دارایای   هاا در ابتادا   اند  ای  مادل را نیی پیشنهاد داده انشد

گاذاری  ی رشد ملی از لحاظ سرمایهها نیی برای ارزیابسا تاری بود  با ای  وجود، بر ی از ای  مدل

ورده شاده  چنادی  مادل ملّای سارمایه فکاری آ     از  ای  الصاه در اینااا    اندقرار گرفته مورداستفاده
 است:

هدف از روش ارزیاابی داناش باناک جهاانی،     : روش ارزیابی دانش بانک جهانی - الف

گاذاری در  است که یک کشور برای تسهیل سرمایه هایی فرصتنشان دادن و شناسایی مشکال  و 

د و چگونه اقتصاد با رقبای  و»تواند برای ای   معیار که همینی  می و شودمواجه می ها آنآینده با 
 &Lin گیااردقاارار  مورداسااتفاده، «شااودیااا کشااورهایی کااه مایاال بااه تقلیااد اساات مقایسااه ماای  

Edvinsson, 2011)  )       ،متغیار   69شاامل   ایا  شاا ص  ابایار جاام  بارای بررسای توساعه جهاانی
در توسعه اقتصااد مبتنای    ها آنشوند  چهار مورد از سا تاری و کیفی است که به پن  بعد تقسیم می

هساتند: رکیام اقتصاادی و نهاادی، آماوزش و پارورش و منااب  انساانی مااهر،           کننده یی تعبر دانش 

 زیرسا ت اطالعا  پویا و سیستم نوآوری کارآمد  
در مادل ساازمان   : گیری ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی    های اندازهمدل - ب

ناه عماومی و     هیی1ممک  اسات شاامل ایا  ماوارد باشاد:       هاهمکاری و توسعه اقتصادی، شا ص
 ,Malhotraافایار )  نرمگذاری در   سرمایه3  هیینه تحقی  و توسعه  2 صوصی در آموزش عالی  

 افایار  نارم به عبار  دیگر، هر کشوری که در آموزش عالی  اود، در تحقیا  و توساعه و     ؛(2003
 گذاری کند، سرمایه فکری آن بیشتراست   بیشتر سرمایه

توساط   ECEمادل  : ان ملال متحاد بارای اروپاا    مدل کمیسایون اقتصاادی ساازم    - پ

ساازی  کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا تهیه شده است  با هدف تسهیل ناوآوری و تاااری  

-  روشLin& Edvinsson, 2011)) :1کند های دانش، ای  مدل موارد زیر را بررسی میدارایی

  ارزیاابی  3قاو  مالکیات معناوی      ح2هاای فکاری )ا تراعاا (    های موجود برای ارزیابی دارایی

 اگرچاه   R & Dگاذاری پاروکه     ارزش5ها    ارزیابی بازار سهام شرکت4 پذیری مدیریتیانعطاف



 27  ...سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران ریبررسی تأث

ویژه در ارزیابی حقاو    طور بهکند، اما ای  مدل دیدگاه جام  از فرایند نوآوری پایدار را فراهم می
وکیکی یاک کشاور باا رشاد بلندماد  و      های تکنولمالکیت معنوی تمرکی دارد  نوآوری و قابلیت

 پیشرفت اجتماعی مرتبط است 
 

 پیشینه موضوع 

-باه  کاه   اسات مطالعا   ارجی و دا لی اناام شده سرمایه فکری و شبکه ارتباطی آن  درباره

 :شود یماشاره  ها آنتعدادی از 

 
 مطالعات خارجی -الف

 مؤسسا اسبه سرمایه فکری در ( مدلی برای محLoyarte, et al., 2018) همکارانو  لویارتی
های تحقیا   تحقیقاتی حوزه فناوری ارائه دادند تا به کمک آن بتوان ارزیابی بهتری از ارزش پروکه

که بر پایاه ارزیاابی سارمایه فکاری باه عاالوه        ها آنو توسعه ای  نوع مراکی به دست آورد  الگوی 

حوزه فناوری کمک  تحقیقاتیران مراکی ارزیابی مالکیت معنوی استوار بود به مدیران و تصمیم گی
بعاد   تاثویر باه   هاا  آنهای غیر ملموس ای  مراکی داشته باشاند   تری از دارایی دقی تا ارزیابی  کند می

 .اند نموده تثکیدسرمایه انسانی بر سرمایه فکری 
به بررسای مفهاوم سارمایه فکاری      (،Krstic & Radjenovic, 2017) نوویچجکرستیک و را

پردا تند  در ایا  مقالاه،    لموسگیری موجود برای ارزیابی مناب  نامهای مختلف اندازهشملی و رو
به ای   ها آنقرار گرفت   موردتوجهگیری سرمایه فکری ملی در اقتصاد های متعدد برای اندازهمدل

 نتیاه رسیدند که تحقیقا  آینده باید بر حل چندی  موضوع تمرکی داشته باشاند تاا ارزش سارمایه   

 بنادی  طبقاه اول، تعاریف واض  و  :فکری و مییان سهم آن در رشد اقتصادی به درستی درک شود
مشاخص   وضاوح  بهسرمایه فکری باید مشخص شود  سپس، رابطه بی  اجیای سرمایه فکری ی اجیا

، هنگاام  درنهایات های مناسا باید باه هار زیرماموعاه داده شاود      شود و براساس ای  روابط، وزن
نیی باید در نظار گرفتاه    فکری غیرسرمایه فکری در رشد اقتصادی، دیگر عوامل سرمایه تعیی  سهم 

 شود 

در تحقیقی به بررسی مییان ارتباط بی  ابعاد سارمایه   (Nunez, et al., 2017) نونیی و همکاران
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 فکری )سرمایه انسانی، سرمایه سا تاری و سرمایه ارتباطی( پردا تند  به همی  دلیل، از یاک روش 
معاادال    ساازی  مدلکمی و یک طرح غیر تاربی استفاده کردند  با استفاده از همبستگی پیرسون، 

 103از  ای نموناه قرار گرفت  از طری   موردبررسیهای تحقی  سا تاری و رگرسیون  طی، فرضیه
دار بی  ابعاد سرمایه فکری یافت شد  نتای  آن نشاان داد  شرکت مکییک، یک رابطه مثبت و معنی

 ها را توضی  دهد تواند  سرمایه سا تاری و سرمایه ارتباطی در سازمانکه سرمایه انسانی می

هاای محلای   به بررسی سرمایه فکاری در محادوده دولات    (Rosssi, 2016همکاران )و  روسی
تحلیلی استفاده کرده که بار اسااس اطالعاا  باه دسات       ایتالیا پردا تند  ای  پژوهش از یک روش

نفر از مدیران به منظور تعریف اجایای سارمایه فکاری و تحلیال      40000پرسشنامه بی  آمده توسط 
 سرمایه انسانی ترکیبی از اساتعدادها بارای   کهنشان داد  ها آننتای  پژوهش است  تدوی  شده  ها آن

 و نقش مهمی در ارتقای سرمایه فکری دارد اجرای هدف، حس مالکیت و انگییه است پیگیری 

، در تحقیقی به بررسی تثویر عوامل سرمایه فکری (Yaseen, et al., 2016) کارانهمو  یاسی 
نشاان   هاا  آنهای یافتههای تاربی، بر اساس آزمونهای مخابرا  پردا تند  بر مییت رقابتی شرکت

مثبت بر مییت رقابتی دارند  دو سرمایه ارتبااطی و سارمایه    تثویرکه سرمایه ارتباطی و سا تاری  داد
دهند  تثویر سرمایه ارتباطی بر مییت رقابتی بار  درصد از مییت رقابتی را تشکیل می 48.4تاری سا 

تار اسات  در ماورد سارمایه     ای  اور در میان مردان جوان قاوی  ،شود میتعدیل  اساس جنسیت و س 
 تر است سا تاری، ای  اور برای زنان نسبت به مردان به مراتا قوی

سرمایه فکری بر رشد اقتصادی در کرواسی با اساتفاده از   ریتثوررسی به ب (Beran, 2015)بران 

که رشد ساری  اقتصاادی در کرواسای    نشان داد  ها آننتای  پژوهش روش پویایی سیستم پردا ت  
آید  ای  امار مساتلیم    به دستهای فکری گذاری در سرمایه ا  بر سرمایه تثکیدتواند بدون نمی

 گذاری در تحقی  و توسعه و آموزش عالی دارد ده همیون سرمایهکار تحقیقاتی بیشتر در آین
به بررسای سارمایه فکاری در اتحادیاه اروپاا باا        (Navarro, et al., 2011) همکارانناوارو و 

عنوان دانش باالقوه   گیری سرمایه فکری بهای  مقاله با هدف اندازه .استفاده از مدل دانش پردا تند

هاای  شاا ص  از در اتحادیه اروپا اناام گرفات  بارای انااام ایا  کاار     یک کشور و بکار بردن آن 
انساانی و تکنولاوکی تشاکیل شاده، اساتفاده شاده        های سا تاری،وری که از متغیرهای سرمایهبهره

مادیریت بهتاری در    ،کشاورهای وروتمناد   ازآنااکاه   1است  ای  مقاله با دو فرضایه شاروع شاده:    
وری بهاره  تاری   بایش نسبی دارند، در تولید نا الص دا لی، از های سرمایه فکری از لحاظ شا ص
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تاری    در سرمایه انسانی، کشورهای اروپای شرقی دارای پتانسیل قاوی 2برند سرمایه فکری بهره می
هاا  های ساکنان، باالتر از حد متوسط اروپاایی های آموزشی و مهار هستند  چون نسبت به سیاست

شان داد که سرمایه فکری بیرگای در کشاورهای توساعه یافتاه وجاود      ن ها آنپژوهش هستند  نتای  
 دارد 
 

 مرور مطالعات داخلی

سرمایه فکری بار رشاد اقتصاادی     تثویربه ( Fazlzadeh, et al., 2017) همکارانفضل زاده و 
در باورس اورا    شاده  رفتاه یپذ یهاا  شاامل شارکت   هاا  آنپژوهش  یجامعة آمار  اند پردا تهایران 

باه منظاور    شپژوه  یدر ا است   1394تا  1386 یها پژوهش شامل سال یران و دورة زمانبهادار ته

باه ارزش   یو ارزش دفتر یفکر ةیارزش افیودة سرما ایاز دو مدل ضر یفکر ةیسرما یریگ اندازه
چندگاناه مادل ارزش    ونیباا اساتفاده از رگرسا    یپژوهش یها افتهی لیاستفاده شده است  تحل یدفتر

 ،یکیییة فیسرما ای)شامل ضر یفکر ةیسرما یاجیا انیکه از م دهد ینشان م یفکر ةیاافیودة سرم
و  یساا تار  ةیسارما  ایضار  را ییا تغ انی(، تنها میسا تار ةیسرما ایو ضر یانسان ةیسرما ایضر

اسات کاه     یا از ا یحااک  هاا  آنپژوهش   یوجود دارد  نتا یو معنادار میرابطة مستق یرشد اقتصاد

 کشور است  یبر رشد اقتصاد رگذاریتثو یها از مؤلفه یکی یفکر ةیسرما
در تحقیقی مقایساه سارمایه فکاری در ایاران باا      ( Ranaei, et al., 2016) همکارانو  رعنایی

گیاری از مادل   سال ا یر را مورد تحلیل قرار دادند  به ای  منظاور باا بهاره    15کشورهای منطقه طی 
شاا ص در قالاا چهاار     24ورهای مورد نظار بار مبناای    تعدیل یافته لی  و ادوینسون، وضعیت کش

شا ص سرمایه انسانی، سارمایه فراینادی، سارمایه باازار و سارمایه باازآفرینی ماورد ارزیاابی قارار          

تحلیال   موردمطالعاه ، وضعیت ایران در مقایساه باا کشاورهای    ها آنپژوهش  گرفت  بر اساس نتای 
 شد  تثییدسرمایه مالی شد، و همینی  رابطه مثبت بی  سرمایه فکری و 

 ساناش  هاای شا ص بندیرتبه در پژوهشی به (Sheikhi, et al., 2016)شیخی و همکاران 

 بار  مؤور ابعاد که داد نشان ها آننتای  پژوهش پردا تند   فازی تکنیک از استفاده با فکری سرمایه

 سا تاری سرمایه و یمشتر ای،رابطه نوآوری، انسانی، سرمایه بعد ترتیا فکری به سرمایه سناش

 توانمنادی  ترتیا به فکری سرمایه سناش بر مؤور عوامل تری  مهمفو   روش در هستند  همینی 

 باشند  می مشتریان های داده از استفاده و آوری جم قابلیت  ورایف، اناام توانایی فکری، و ذهنی
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سرمایه  تثویرگذاریییان م»با عنوان  یا در مقاله( Sheikhi, et al., 2016همکاران )شکاری و 
، باه بررسای رابطاه بای      «فکری بر بهبود و ایااد کار و سرمایه ملی در چاارچوب اقتصااد مقااومتی   

اند  روش تحقیا ، توصایفی و اساتفاده از آزماون همبساتگی      ه فکری و مییت رقابتی پردا تهیسرما
ودرو و توزی  پرسشنامه ساز  پیرسون است که با در نظر گرفت  شاغلی  در واحدهای منتخا قطعه

با افیایش سرمایه فکری، مییات رقاابتی نیای    نشان داد  ها آننتای  پژوهش قرار گرفته و  موردبررسی

 قابل ارتقاست 

باا   محاور  داناش به بررسی رابطه اقتصاد  (Mohammadi, et al., 2015همکاران )محمدی و 

اند  جامعاه آمااری ایا     ای( پردا تهابطهر سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه سا تاری و سرمایه
و بختیااری هساتند     چهارمحاال بانک صادرا  اساتان   17پژوهش مدیران، معاونی  و کارکنان رده 

گیاری روایای پرسشانامه از روش محتاوایی؛ بارای تعیای        بعد از توزی  پرسشنامه، برای اندازه ها آن

بار  از آزمون پیرسون و رگرسیون اساتفاده کردناد    ها پایایی از آلفای کرونباخ؛، و برای تحلیل داده
 محور بر سرمایه فکری اورگذار است اقتصاد دانش ها آناساس نتای  پژوهش 

وری سرمایه فکری بار بهاره   ةدر پژوهشی به رابط( Abbasi, et al., 2014)عباسی و همکاران 
همبساتگی   –هش با روش توصایفی  اند  ای  پژوبر یادگیری سازمانی پردا ته تثکیدنیروی انسانی با 

آوری شده از وزار  علوم است، بیانگر ایا   های جم های پژوهش که مبتنی بر دادهیافته .اجرا شد
نتاای   وری منااب  انساانی دارد  همینای     داری بار بهاره  مثبات و معنای   ریتثوکه سرمایه فکری  است

-در رابطه بای  سارمایه فکاری و بهاره    تواند یادگیری سازمانی می بیانگر آن است که ها آنپژوهش 

  معناداری داشته باشد ریتثووری نیروی انسانی 
 ریتاثو باه بررسای    تحقیا  ایا   ذکر شده در باال ای  است که  های پژوهشتمایی مطالعه حاضر با 

از همیماان   کاه   یاضم   پردازد،میایران با رویکرد پویایی سیستم  سرمایه فکری بر رشد اقتصادی
ای  نکته در نتای  مقاله شایان اهمیت است که اگر رشاد   نماید  نیی استفاده می  اقتصادسنای الگوی

واق  شاود بایاد ساایر شارایط هام       مؤورکامل در رشد اقتصادی  طور بهباالی سرمایه فکری بخواهد 

 مهیا باشد
 

 روش انجام پژوهش

-میبا رویکرد پویایی سیستم ایران  سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ریتثوپژوهش به بررسی ای  
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نیای اساتفاده    ساری زماانی   اقتصادسانای  از الگاوی تحقیا    در ایا  همیماان   کاه   یا اضم   پردازد،
در ای  تحقی  از مرکای آماار و ساایر منااب  آمااری معتبار در ساری         مورداستفادههای داده شود  می

  است 1394تا  1380های زمانی سال
ای چاون سیساتم   هاای پیییاده  های علمای بارای مادل   ی  روشمدل پویایی سیستم یکی از بهتر

و برای نظار  و ارزیابی اورا   (Sterman, 2000است )پویای فنی، اقتصادی و طبیعت غیر طی 

هاای  سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسا است  سا تار مادل پویاایی، تصاویر بهتاری از سیساتم     
تغییار   باا  دهد  در ایا  تحقیا   د اقتصادی نشان میای مثل سیستم سرمایه فکری و سیستم رشپیییده

عواملی که در ارتباط با سرمایه فکری هستند به اور غیرمستقیم ای  عامل بر رشد اقتصاادی پردا تاه   
های باز  ورد مثبات و منفای   از طری  حلقه ها آنشود  بعد از شناسایی ای  عوامل، روابط متقابل می

در  واهاد باود     vensimمورد اساتفاده در ایا  روش    افیار نرم  ردگیمورد تاییه و تحلیل  قرار می

واقعی در کشاور، راهکارهاا و پیشانهادهایی    GDP پایان با اعمال سناریوها و مقایسه ای  سناریوها با 
 نشاان داده شاده   (2شاکل )  ارائه  واهد شد  نمای کلای مادل باه صاور      ها آنبرای رف  ا تالف 

هنده موجودی دانش افراد است که ای  افراد، سرمایه فکری را از طریا   دسرمایه انسانی نشان است:
کنند پس با افیایش سارمایه انساانی، سارمایه فکاری زیااد      شان ایااد میشایستگی، و نگرش فکری

شود که انگیایه رشاد و توساعه را باه افاراد      شود  با افیایش سرمایه فکری نیاز به محیطی پیدا میمی
گذاری روی سرمایه اجتمااعی محقا   واهاد شاد  افایایش سارمایه       ا سرمایهبدهد، چنی  محیطی ب

-هاای جدیاد مای   اجتماعی از طری  انتقال دانش سبا ارتقا یادگیری و ارائه محصوال  و فنااوری 

وری و ارزش افایوده و  تکنولوکی مورد استفاده اگر در سط  باالتری قرار داشته باشد، بهره و ؛شود
 شود یااد میرشد اقتصادی بیشتری ا

ی سیساتم اسات  ایا  ساا تار توساط      دبر مبنای سا تار بااز ور  اصوالًهای سیستم مدل پویایی
ساازی سیساتم باه صاور  ریاضای      شابیه  ال ابیارهای نموداری مختلف بازنمایی و در قالاا معااد  

ساا تار   -1در هار سیساتمی دو ناوع ساا تار بااز وردی بنیاادی وجاود دارد:          شودنمادسازی می

نوع سوم سا تار باز وردی کاه بااعنوان ساا تار     و ؛ی منفیدسا تار باز ور -2  ز وردی مثبتبا
-شود، که از ترکیا ای  دو سا تار بنیادی پدیدار مای شکل یا سا تار لاستیک شنا ته می s رشد
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دهاد  مثبت تمایل دارند هر آنیه را در سیساتم رخ مای   های حلقه 1در سا تار باز وردی مثبت  شود
های منفی تغییر را  نثی کارده باا آن باه مخالفات     حلقه، 2در سا تار باز وردی منفی .یت کنندتقو

 ( Sterman, 2009: 31-33)  ییندبرمی
 

 
 سرمایه فکری بر رشد اقتصادی یاثرگذارحلقه  .(2شکل )

 

 حلقوی  -ینمودار علّ -الف

بار یکادیگر اساتفاده     هاا  آنی و معلولی جهت نشان دادن رفتار بی  متغیرها و اوار  نمودارهای علّ

ای از متغیرهای درگیر در دا ل ی بی  ماموعهشود  ای  نمودار ابیاری برای ترسیم ارتباطا  علّمی
  یک سیستم است

احی بر سرمایه فکری طر مؤورعوامل  براساس تحلیل( 3) شکلشده در  داده مدل سا تاری نشان

اصلی ای  مدل تغییرا  نسبی در سرمایه انسانی، آموزش، سرمایه تکنولاوکیکی،   عوامل  است شده
بیشاتر تحات تاثویر آماوزش عاالی، کاار          نرخ سرمایه فکاری رشد اقتصادی و سرمایه فکری هستند

ان با افیایش کمیّ و کیفی آموزش عاالی، میای   قرار دارد  و رشد اقتصادی تحقیقاتی، سرمایه انسانی
بااالتر   ، با کار تحقیقاتی شادیدتر، میایان سارمایه فکاری    حال درعی  .یابد میافیایش  سرمایه فکری

________________________________________________________________ 

1. Positive Feedback Structures 

2. Negative Feedback Structures 
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تاوان گفات   بناابرای  مای   ؛مثبات اسات   بر مییان سرمایه فکری است، به ای  معنی که اور ای  عوامل
ارناد  باا   یک اور پویا و مثبت د روابط دا لی بی  آموزش عالی، کار تحقیقاتی و نرخ سرمایه فکری

باا افایایش   . R1) یابد )حلقاه نیی افیایش می افیایش نرخ سرمایه فکری، ارزش نسبی سرمایه فکری
 کناد وری عوامل تولید زیاد و رشاد اقتصاادی افایایش پیادا مای     گذاری در تکنولوکی، بهرهسرمایه

ئه محصاوال   افیایش سرمایه اجتماعی از طری  انتقال دانش سبا ارتقا یادگیری و ارا .(R2 حلقه)

تکنولوکی مورد استفاده اگار در ساط  بااالتری قارار داشاته باشاد،        و شودهای جدید میو فناوری
 درنتیااه وری و ارزش افایوده و  شوند و بهرهعوامل تولید به شکل بهینه در فرایند تولید استفاده می

  (R3 حلقه) شودرشد اقتصادی بیشتری ایااد می
 

 
 معلولی مدل -علی یها حلقه(. 3) شکل

 

 1نمودار جریان و انباشت  -ب 
شده پس از رسم نمودار علی و معلولی نمودار جریان انباشت رسم  سازی مدل ایاادهت شبیهج

: متغیار حالات یاا    2متغیار حالات   -الف :در نمودار جریان انباشت سه نوع متغیر وجود دارد شود می
 های قبلی بستگی دارد غیر و سایر متغیرها در زمانانباشت که مقدار آن در هر زمانی به مقدار ای  مت

________________________________________________________________ 

1.Stock Flow Diagram 

2. Level or Stock Variables 
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 دهناد  هاا را تغییار مای   انباشت مستقیماًها متغیرهایی هستند که ها یا جریان: نرخ1متغیرهای نرخ -ب

مساتقل   هاا  آنمقادار   و ؛ها هستندتری  نوع متغیر به کار رفته در مدل: فراوان2متغیرهای کمکی -پ

جریاان   -(  مادل حالات  Rajaeian, 2009: 20) اسات های زمانی قبلای  از مقدار متغیرها در دوره
وری، که سرمایه انسانی، سرمایه فکاری، رشاد اقتصاادی، بهاره     ( است4شکل ) به صور پژوهش، 

 سرمایه تکنولوکی و سرمایه اجتماعی، متغیرهای حالت هستند 

 

سرمایه انسانی
نرخ سرمایه انسانی

آموزش

جمعیت

بهره وری
نرخ بهره وری

تاخیر1

سرمایه فکری
نرخ سرمایه فکری

تحقیق و توسعه

تابع
تاثیر تحقیق و توسعه بر

سرمایه فکری

سرمایه

نرخ سرمایه اجتماعیاجتماعی

تاخیر2

بیکاری <شزومآ>

فساد

نابرابری درآمدی تورم

سرمایه

تکنولوژی نرخ سرمایه

تکنولوزی

تکنولوزی کشورهای

پیشرفته

سرمایه

<شزومآ>

<یرکف هیامرس>

<یعامتجا هیامرس>

رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی

دشر خرن)عبات)

اقتصادی

<یناسنا هیامرس> <Time>

تاخیر3

<Time>

تاخیر4

 
 جریان -(. نمودارهای انباشت4شکل )

 

 اعتبارسنجی مدلسازی، بررسی فرضیات و شبیه

آن را محاسابه   افایار  نارم آید که متغیرهای حالت در مدل فو  از انتگرال متغیر نرخ به دست می

________________________________________________________________ 

1. Rate 

2. Auxiliary Variables 
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  ایا   شاود  یما  یبناد  فرماول متغیرهای نرخ بر اساس روابط بی  متغیرهای ورودی باه آن   ؛ وکندمی
 شوند:سازی اناام شده بررسی می، که با شبیهاستپژوهش دارای سه فرضیه 

با افایایش سارمایه     یابدمی افیایش اقتصادی رشد زمان، طی در فکری سرمایه افیایش با - الف
  البتاه ایا    یابدافیایش میوری، رشد اقتصادی نیی یابد و با افیایش بهرهوری افیایش میفکری بهره

شاده بارای   سازی همراه است  مدل شبیه تث یرهاییافتد و با آنی اتفا  نمی به صور پذیرفت   تثویر

درصد افیایش داده شد و اوار   10 اندازه بهقرار گرفت  سرمایه فکری اناام ای  فرضیه مورد آزمون 
 آن بر رشد اقتصادی بررسی گردید  شکل زیر گویای نتای  ای  افیایش است 

 

 
 فرضیه اول برای سرمایه فکری سازی شبیهنتایج حاصل از  -5 شکل

 

 
 فرضیه اول برای رشد اقتصادی ازیس شبیهنتایج حاصل از  -6شکل 
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که سرمایه انسانی و سرمایه سا تاری آن را شکل ) فکریشود که با افیایش سرمایه مشاهده می
درصاد و رشاد اقتصاادی     10 انادازه  باه اقتصادی افیایش یافته است )سارمایه فکاری    رشد( دهدمی

ر رشاد اقتصاادی، حالات    طور که در شکل مشخص اسات ایا  افایایش د   درصد(  همان 3 اندازه به
 گیرد قرار می تثییدبنابرای  فرضیه اول تحقی  مورد  ؛نمایی دارد

  یاباد مای  افایایش  فکری سرمایه زمان، طی در انسانی سرمایه در گذاریسرمایه افیایش با - ب

یابد، نرخ سرمایه فکری که منشث آن وجود منااب  انساانی دارای   ایه انسانی افیایش میزمانی که سرم
درصاد افایایش    20 اندازه بهیابد  در ای  آزمون سرمایه انسانی باال است؛ نیی افیایش میهای توانایی

 3.8 تقریباًنمایی و  به صور شود، نرخ سرمایه فکری ( مشاهده می7طور که از شکل )یافت  همان
 درصد افیایش یافته است 

 

 
 مایه فکریفرضیه دوم برای سر سازی شبیهنتایج حاصل از  -7 شکل

 

نسابت  ) انساانی وری نیاروی  گذاری در سرمایه فکری در طی زمان، بهرهبا افیایش سرمایه -پ 
هاا باه   یابد: سارمایه فکاری باه انااام فعالیات     ستاده به داده حاصل از کار نیروی انسانی( افیایش می

 30( با افیایش 8) شود  مطاب  شکلوری باالتر میاناامد که باعث ایااد بهرهروش نوی  و بهتر می
طاور از    هماناستدرصد(  37درصد ) 30وری بیش از درصدی در سرمایه فکری افیایش در بهره

وری بیش از افیایش ایاااد  نمودار نیی مشخص است، ای  افیایش حالت نمایی داشته و افیایش بهره

 شده در سرمایه فکری است 
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 یور بهرهای فرضیه سوم بر سازی شبیهنتایج حاصل از  -8 شکل

 

 شود بعد از بررسی فروض مطالعه با استفاده از مدل سیستم پویا، به اعتبارسنای مدل پردا ته می
در ای  آزمون بر ی از متغیرهای مادل در حالات شارایط    : 1آزمون بررسی شرایط حدی -الف

ل حالات  شود  اگر در اجرای دوباره ماد گیرند و در شرایط جدید مدل اجرا میحدی  ود قرار می

اسات    تثییاد از  ود نشان ندهاد اعتباار مادل از دیادگاه ایا  آزماون ماورد         غیرمعقولینامناسا و 
مشااهده   10و  9زیار اسات  در اشاکال     به صور آزمون فو  برای متغیر جینی اناام شد که نتای  

نرماال   شود که با تغییر ضریا جینی به حدهای باالی و پایی  آن، رشد اقتصادی دارای تغییارا  می
 است  تثییداست و مدل با استفاده از ای  آزمون مورد 

کناد  سازی شده را با واقعیت مقایسه میای  آزمون مدل شبیه :2آزمون بررسی رفتار مرجع -ب

ساازی شاده توانساته اسات     توان گفات مادل شابیه   و در صور  وجود رفتار مشابه در دو حالت می
اقعی دو متغیر تولید نا الص دا لی و سرمایه انسانی با مقاادیر  واقعیت را بیان کند  در ایناا مقدار و

گوناه کاه در   سازی شده ای  متغیرها مقایسه شده کاه نتاای  در شاکل زیار آماده اسات  هماان       شبیه
شاده هار دو متغیار ماورد آزماون باا روناد        سازیشود روند مقادیر شبیهمشاهده می 12و  11اشکال 

تاا حادودی    سازی توانسته واقعیات را توان گفت که شبیهابه بوده و میمش تقریباً ها آنمقادیر واقعی 
 شود می تثییدسازی شده در ای  حالت بیان نماید و مدل شبیه

________________________________________________________________ 

1. Extreme conditions 

2.Reference mode 
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 نابرابری درآمدی() ینیجنتایج تحلیل آزمون حدی برای متغیر  -9شکل 

 

 
 یمتغیر جینی بر رشد اقتصاد ریتأثنتایج تحلیل آزمون حدی حاصل از  -10 شکل

 

گاذاری  با توجه به اعتبار مناسا مدل، در انتهای ای  قسمت از مقاله، سناریویی جهات سیاسات  

گیرد  با توجاه  قرار می موردبررسی 1410شود که طی آن افیایش در سرمایه فکری تا سال ارائه می
 درصادی  10انااماد  آیاا هماان رشاد     به اینکه افیایش سرمایه فکری به افیایش رشد اقتصادی مای 

درصدی در نرخ سرمایه فکاری کاه شاروع ایا       10کند؟ با افیایش های آتی کفایت میبرای سال
کند و با افایایش  درصد رشد می 4.8. مقدار رشد اقتصادی 1410بوده تا سال 1389افیایش از سال 

 14و  13رساد کاه در شاکل    می 1410درصد در سال  6.78درصدی در نرخ سرمایه فکری، به  20
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درصدی نرخ سرمایه فکری( باه نسابت    20است مییان رشد در سناریوی دوم )افیایش نیی مشخص 
اگار رشاد بااالی     کاه  ایا  گردد باه  کمتر از رشد در سناریوی اول است  دلیل ای  موضوع هم برمی

واق  شود باید سایر شرایط هم مهیا باشد  مؤورکامل در رشد اقتصادی  طور بهسرمایه فکری بخواهد 
های مناسا ها و سیاستریییتوان با برنامهنیست، اما می پذیر امکانواقعی چنی  امری که در دنیای 

 ای  شکاف را کاهش داد 

 

 
 نتایج حاصل از آزمون واقعیت سنجی برای رشد اقتصادی -11شکل 

 

 
 نتایج حاصل از آزمون واقعیت سنجی برای سرمایه انسانی -12شکل 
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 1410مایه فکری تا سال سناریوی افزایش در سر -13شکل 

 

 
 افزایش سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ریتأثسناریوی  -14شکل 

 

 DOLSنتایج مدل 

 DOLSمدل دینامیکی، بررسی اور سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی از طریا  مادل     تثیید جهت
ورد مادل  های آماری اناام شد و بعد از تعیای  مادل بهیناه، باه بارآ     نیی تخمی  زده شد  ابتدا آزمون

  شد پردا ته 
 

 زمانی هایسری در واحد ریشة آزمون 

 و متغیرهاای الگاو   ماناایی  ابتادا،  بایاد  بارآوردی  هرگوناه  اناام از قبل زمانی سری الگوهای در

 شاود؛  آزماون  هاا  آنمیان  بلندمد  ارتباط یا و همگرایی رابطة وجود مانایی عدم صور  در سپس
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 &Manzoor) باود  نخواهناد  اعتمااد  قابل الگو برآورد از لحاص نتای  صور ، ای  غیر در چراکه

Nouri Inanloo, 2005)  

-مای  اساتفاده  ADFیافتاه  فولر تعمایم  -ریشه واحد دیکی آزمون از متغیرها مانایی آزمون برای

 بارای  آمااره  ایا   مقادیر  شودمی اناام متغیرها سط  روی ADFآزمون  ابتدا منظور ای  برای  شود
   است آمده (1جدول ) در مدل در استفاده مورد یرهایمتغ از یک هر

 
 درصد 5در سطح  t-Statisticفولر با استفاده از آماره  -نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -1 جدول

 مقادیر بدون روند مقادیر با روند 

 مرتبه اول تفاضل در سطح تفاضل مرتبه اول در سطح متغیر

 -4.186 -1.50 -3.144 -3.11 رشد اقتصادی

 - -3.482 - -3.098 نیروی کار

 - -3.811 - -3.175 سرمایه

 -4.177 -1.815 -3.098 -3.081 سرمایه فکری

 
شود متغیار وابساته مادل )رشاد اقتصاادی(، در تفاضال       طور که از جدول فو  مشاهده میهمان

ل مرتباه اول ماناا   مرتبه اول مانا شده است  سرمایه و نیروی کار در سط ، و سرمایه فکری در تفاض
 اسات های متفااو   جمعی متغیر وابسته از مرتبه اول و سایر متغیرها از مرتبهبنابرای  درجه هم ؛شدند

 .سازدجمعی متغیرها بر مدل ایرادی وارد نمیای  تفاو  در مرتبه هم 1DOLSشکه در رو

 

  DOLSبرآورد مدل به روش  

  یاا  معمولی، روشای بارای بارآورد رابطاه با     باا تعادیل روش حاداقل مربع و واتسون استاک

یاا   روندهای تاصادفی را پیاشنهاد کردند و آن را حداقل مربعاا  معمااولی پویااا     دارای متغیرهای
نامیدناد  مقصاود از پویاا باودن، آن اسات کاه در ایا  روش         یافته تعمیم معماولی حاداقل مربعاا 

 موردتوجاه غییرا  متغیر )یاا متغیرهای( مااستقل  وابسته، نسبت به ت متغیر الگوی زمانی واکنش یک

 پیشای ،  مقاادیر  اسات،  گرناار  انگال  روش یافتااه ، تعادیلدرواق ایا  روش کاه  در  گیردقرار می
 یای زا اول متغیرهای سامت به منظور رف  تورش ماانبی ناشی از درون مرتاتفاضل  جاری و پسی 

________________________________________________________________ 

1. Deprivation of Liberty Safeguards 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj33r_z_bDqAhWDMewKHS87AHEQFjABegQICxAD&url=https%3A%2F%2Fleedssafeguardingadults.org.uk%2Fmental-capacity-act%2Fwhat-are-deprivation-of-liberty-safeguards-(dols)%23%3A~%3Atext%3DThe%2520Deprivation%2520of%2520Liberty%2520Safeguards%2Cnot%2520inappropriately%2520restrict%2520their%2520freedom.&usg=AOvVaw2VNB4SyPr-IKOjKlFDABoe
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منظاور از بای  باردن همبساتگی بای  جای   طاای         عبار  دیگار، باه   باه متغیرهاای توضایحی و یاا
 بلندمااد ،  واریاانس  بارآورد  منظاور  باه   شوند می افیوده رگرسایون و متغیرهای توضیحی به الگو

  یکوواریاانس تخما   -واریاانس  مااتریس منظاور   ایا   برای  شوند تعدیل بایاد اساتاندارد  طاهاای
کرد  نکته مهم در روش  برآورد (1987) وساتا نظیر روش نیویی   ییها با روش توان یها را م زننده

متغیرهاای   جمعای درجاه   کاه  نیای  هاایی  حالتزننده در   یآن اسات کاه ایا  تخم DOLSتخمای  

 تخماای   امکااان DOLSزنناده     یتوضیحی متفاو  باشاد، قابال استفاده است  بدی  ترتیا، تخما 
-مای را نیی فراهم متفاو  جمعی های بهمرتبردارهاای همگرایای مشتمل بر متغیرهای جمعی دارای 

باردار همگرایای از نقاااط قاو       یهاا  زنناده   یدر مقایسه با سایر تخم DOLSزننده   یساازد  تخم
ی کاه بارآورد الگاو بااه     طاور  باه زننده آساان اسات،     یمحاسبه ای  تخم: است بر وردار متعاددی

تار   دارای کارایی مااانبی بسایار آساان    یها زننده  یسایر تخم مقایسه زننده در  یکماک ایا  تخم

ماااانبی بااه ویااژه     یهاا  یژگیمتغیرهای توضایحی، و ییزا درون DOLSدر روش   همینی  اسات
 ( Stock& Watson,1993 ) دهد یتثویر قرار نم تحت زننده را  یسازگاری تخم

( 1فرمول شاماره ) مدل اقتصادسنای به صور  لگاریتمی به صور  ، DOLS با توجه به روش
  متغیرها بر اساس آمارهای بانک مرکیی و مرکی آمار ایران به دست آماده و ساپس   شودنوشته می

 برآورد شده است:
 =رشد اقتصادی f( هسرمای، نیروی کار، )سرمایه فکری

 
 

 DOLSنتایج آزمون مدل  -2جدول 

 ارزش احتمال tآماره  ضریب متغیر

 0.000 57.171 0.929 رشد اقتصادی دوره قبل

 0.004 4.922 0.097 سرمایه

 0.007 4.348 0.034 نیروی کار

 0.040 2.757 0.0026 سرمایه فکری

R2=0.99 

 
صادی دوره قبل بار رشاد اقتصاادی فعلای اواری مثبات       دهد رشد اقتنتای  برآورد مدل نشان می

https://econpapers.repec.org/RAS/pst148.htm
https://econpapers.repec.org/RAS/pwa582.htm
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  همینی  وجود وقفه دوره قبل متغیار وابساته   استداشته و ای  اور مثبت از لحاظ آماری نیی معنادار 
-واقا  مای   موردقباول معناداری آن  تثییدکند که ای  پویایی با در مدل به پویا شدن مدل داللت می

مثبات   تثویرهستیم  سرمایه و نیروی کار نیی بر رشد اقتصادی  وشود و با مدل اقتصادسنای پویا روبر
درصاد و باا    9.7و معناداری دارند و با افیایش یاک درصاد در سارمایه، رشاد اقتصاادی باه میایان        

یابد  باا افایایش   درصد افیایش می 3.4 اندازه بهدر نیروی کار، رشد اقتصادی  درصدی یکافیایش 

یاباد و ایا    درصاد افایایش مای    0.26رشد اقتصاادی باه میایان     سرمایه فکری به میران یک درصد
 هاای  سیساتم از ایا  نظار مادل اقتصادسانای، مادل       و ؛افیایش از لحاظ آمااری نیای معناادار اسات    

 نماید می تثییددینامیک را 
 

 ها یشنهادپو  گیرینتیجه

ویاایی سیساتم   سرمایه فکاری بار رشاد اقتصاادی ایاران باا روش پ       تثویردر ای  مطالعه به بررسی 
سارمایه فکاری مسایر تحقیا  جدیادی در راساتای       پردا ته شد  ای  مطالعه حاکی از آن است کاه  

سارمایه فکاری     نظران را به  ود جلا کرده استتوسعه اقتصاد دانش بنیان است که توجه صاحا
باادون شااک عاماال مهماای باارای رشااد اقتصااادی اساات کااه اجاایای آن از عواماال ضااروری باارای  

در  گاذاری  سرمایهدهد که آمده در ای  مقاله نشان می به دستنتای  د  سعه یافته هستنکشورهای تو
مساتقیم و غیرمساتقیم بار عوامال دیگار       طاور  باه کناد و  سرمایه فکری به رشد اقتصادی کمک مای 

گاذارد  در ایا  مطالعاه، از یاک مادل پویاای سیساتم اساتفاده شاد کاه ارائاه            می تثویراقتصادی نیی 

-های پیییده، مانند سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصاادی را تساهیل مای   ستمتصویری از سی

در افایایش   هاا  آنهای  صوصی مهم هستند، برای سازمان لموسهای نامطور که داراییکند  همان

هاای  وری و رقابت بخش عمومی، ملت و منطقاه نیای اهمیات دارناد  شانا ت اهمیات دارایای       بهره
-گیاری و شاا ص  های انادازه مدل ةها را بر آن داشته است که به توسعدولت، تعدادی از لموسنام

 های سرمایه فکری  ود برای ایااد و حفظ رقابت ملی بپردازند  
ای چاون سیساتم   هاای پیییاده  های علمای بارای مادل   مدل پویایی سیستم یکی از بهتری  روش

ار  و ارزیابی اورا  سرمایه فکری برای نظ رو ازای پویای فنی، اقتصادی و طبیعت غیر طی است  

ای مثال  هاای پیییاده  بر رشد اقتصادی مناسا است  سا تار مدل پویایی، تصویر بهتاری از سیساتم  
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دهد  در ای  تحقی  با تغییر عواملی کاه در  سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصادی را نشان می
امل بار رشاد اقتصاادی پردا تاه شاده اسات        غیرمستیقیم ای  ع ارتباط با سرمایه فکری هستند به اور

تست واقعیت سنای و آزمون شرایط حدی و آزمون حساسیت متغیرهاا بارای بررسای روناد رفتاار      
آن مادل ایا  پاژوهش، رفتااری منطقای از  اود نشاان داد  در         درنتیااه متغیرها اناام گرفات کاه   

ده شد که با افایایش سارمایه   چارچوب ای  مطالعه سه فرضیه بررسی شد  مطاب  فرضیه اول نشان دا

پاذیرد   افیایشای مای   تاثویر وری رشد اقتصادی نیی یابد و با افیایش بهرهوری افیایش میفکری بهره
همراه است  مطاب  فرضیه دوم،  تث یرهاییافتد و با صور  آنی اتفا  نمیه پذیرفت  ب تثویرالبته ای  

یاباد و مطااب  فرضایه    ایه فکری نیای افایایش مای   یابد، نرخ سرمزمانی که سرمایه انسانی افیایش می
وری انااماد کاه باعاث ایاااد بهاره     ها به روش نوی  و بهتر مای سوم، سرمایه فکری به اناام فعالیت

قرار گرفت که در سناریوی اول، افیایش نرخ سرمایه فکاری   موردبررسیشود  دو سناریو باالتر می

قرار گرفت، که نشان داد ای  افیایش باعاث   موردبررسی 1410آن بر رشد اقتصادی  تا سال  تثویرو 
 ماؤور کامال در رشاد اقتصاادی     طور بهشود اما اگر ای  رشد باال در سرمایه فکری بخواهد رشد می

 پاذیر  امکانمطل   طور بهکه در دنیای واقعی چنی  امری  فراهم شودباید سایر شرایط هم  ،واق  شود
های مناسا ایا  شاکاف را کااهش داد  در ساناریوی     ها و سیاستیرییتوان با برنامهنیست، اما می

 روش ازبارای تخمای  مادل    وری میایان رشاد اقتصاادی نیای افایایش یافات        بعدی، با افیایش بهره
DOLS نشاان داده شاد کاه      هاایی هماراه باود   که باا انااام آزماون   ، نیی در ای  تحقی  استفاده شد

سرمایه فکاری   تثویر DOLSروش طور که در تی دارد  همانسرمایه فکری بر رشد اقتصادی اور مثب

اندک بود، یعنای مادل    تثویرهای پویا نیی همی  در مدل سیستم ،بر رشد اقتصادی در ایران ناچیی بود
DOLS  کرد  تثییدمدل پویا را 

های فکری با توجه به اینکه مبحثی جدیاد اسات، نقاش بسایار مهام و      سرمایه بحث ،طورکلی به
هاای  ای در شکوفایی افراد، بهبود سط  زندگی و درآمد، افیایش دانش و مهاار ، ررفیات  ارزنده

بار  ) فکاری تولید، رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد  باید توجه داشت نگرش اقتصاادی باه سارمایه    

وری کشور بسایار مفیاد باوده و همینای  ضاام  موفقیات و         و آموزش( برای بهرهروی تحصیال
باا  الزم اسات   ،کارده کشاور  شور اسات  باا وجاود نیروهاای جاوان و تحصایل      پیشرفت اقتصادی ک

ساطوح فاردی، ساازمانی و اجتمااعی      ةبر تحقیقا  و توساعه در هما   مؤور گذاری سرمایهحمایت و 
ها و توانمندی نیروی کار در بادو ورود  توسعه مهار و با  جایگاه در وری برای کشور تثبیت شود
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هاای منطقای در آماوزش متوساطه و آماوزش عاالی و       گاذاری رمایهو حی  ورود به کار از طری  س
 های مهارتی صور  پذیرد آموزش

از نظر کاربردهای سیاستی ای  تحقی ، ای  نکته شایان اهمیت است که اگر رشد بااالی سارمایه   
واق  شود باید سایر شرایط هم مهیا باشد کاه در   مؤورکامل در رشد اقتصادی  طور بهفکری بخواهد 

هاای  ها و سیاسات ریییتوان با برنامهنیست، اما می پذیر امکانکامل  طور بهیای واقعی چنی  امری دن

مناسا ای  شکاف را کاهش داد  نکته مهم دیگر، اهمیت توجه به پرورش و ارتقای سرمایه انساانی  
 موردتوجاه نیروی انسانی و توسعه سرمایه فکاری اسات کاه مناساا اسات       وری بهرهجهت افیایش 

به منظور ارتقای جایگاه سرمایه انسانی الزم اسات تاا توجاه بیشاتری باه      گذاران قرار گیرد  سیاست
-گاذاری ها و توانمندی نیروی کار در بدو ورود و حی  ورود به کار از طری  سرمایهتوسعه مهار 

 های مهارتی صور  پذیرد  های منطقی در آموزش متوسطه و آموزش عالی و آموزش
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