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چکیده
سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و داراییهای ناملموس غیرمالی به منااب ایاااد وارو و پیشارفت اسات
سرمایه فکری دارایی دانشمحور است که رشد و توساعه کشاور را پایاهریایی مایکناد ایا تحقیا تاثویر
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیساتم موردبررسای قارار مایدهاد مادل
پویایی سیستم یکی از روشهای علمای بارای مادلهاای پیییادهای چاون سیساتم پویاای غیر طای اسات؛
ازای رو برای نظار و ارزیابی اورا سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی مناساا اسات دورة موردمطالعاه در
ای پژوهش  1380-1394و شبیهسازی آن تا سال  1410در نظر گرفته شده است نتاای باه دسات آماده از
مدل پویایی سیستم حاکی از تثویر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که ای نتیاه بر
اساس مدل  DOLSنیی تثیید شده است به نظر میرسد علت اندک بودن تثویر سارمایه فکاری بار رشاد باه
اطر عدم فراهم بودن زیرسا تها و شرایط مکمل باشد که میتوان با برنامهریییها و سیاستهای مناسا
آن را فراهم نمود
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مقدمه

از دیرباز دولتها تالش ود را جهت باال بردن رشد اقتصادی معطوف داشتهاند و از سیاسات-
های مختلف جهت نیل به ای هدف استفاده میکنند رشد اقتصادی با اساتفاده از منااب موجاود در
دسترس و تخصیص سرمایهگذاریهای بیرگ به سرمایههای انسانی ،فکری ،و اجتماعی نتیاه می-
شود توان رقابت کشورها در جذب سرمایهگذاران ارجی ،توساط منااب نااملموس اا

آنهاا

تعیی میشود ،و تحقی و توسعه و نوآوری به عنوان کلید توساعه داناش مبتنای بار سارمایه فکاری
تلقی میگردد دانش یک منب اساسی برای ایااد ارزش در ساط شارکت یاا ساط منطقاهای در
نظر گرفته شده است سرمایه مبتنی بر دانش شامل طیف وسیعی از داراییهاست کاه منااف آتای را
برای اقتصاد کشور فراهم میکنند ( )OECD, 2013در ای تحقی سعی شده است میایان اساتفاده
و تثویر داراییهای ناملموس یا سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی در ایاران موردبررسای قارار گیارد
ایران در بی  24کشور منطقه از نظر سرمایه فکری در رتبه پنام قرار دارد که ای رتبه باا توجاه باه
قابلیتهای کشور امکان ارتقای زیاادی دارد ( )Ranaei Kordshouli, et al., 2016و ازایا رو
ضرور اناام تحقی در ایران احساس میشود
وجه تمایی ای مقاله استفاده از مدل سیستمهای پویا در کناار مادل  DOLSاست  ،البتاه مادل
اقتصادسنای به عنوان مؤید مدل دینامیکی استفاده شده است در ادامه پس از بیان مباانی نظاری ،و
پیشینه موضوع ،مدل دینامیکی مقاله تبیی شده است سپس با کاربرد مدل ِ  DOLSمدل دیناامیکی
مورد تثیید قرار گرفته است و در انتها سناریوهای مختلف مطرح شده اسات فرضایههاای پاژوهش
عبار است از:
 1با افیایش سرمایه فکری در طی زمان ،رشد اقتصادی افیایش مییابد
 2با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه انسانی در طی زمان ،سرمایه فکری افیایش مییابد
 3با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه فکری در طی زمان ،بهرهوری نیروی انسانی افیایش مییابد
در ادامه مقاله در بخش دوم ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان میشود در بخاش ساوم ،روش
اناام پژوهش موردبررسی قرار میگیرد در بخش چهارم ،شبیهساازی و فرضایا مادل دیناامیکی
مطالعه میشود در بخش پنام ،نتای مدل  DOLSبررسای مایشاود و درنهایات در بخاش ششام،
نتیاهگیری کلی مقاله ارائه میشود
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دانشمندان بر ای باورند که دانش ،عامل اصلی تولید در اقتصاد امروز اسات همینای دارایای-
های مبتنی بر دانش نقش عمدهای در فرایند ایااد ارزش ایفا میکنند سارمایهگاذاری در دارایای-
های نامشهود به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود عملکارد شانا ته شاده اسات توجاه شارکتهاا و
کشورها در استفاده از دانش منار به ایااد مییت رقابتی و پیادهسازی سیستمهاای ناوآوری ملای و
منطقهای شده است دراکر ( )Drucker, 1992بهطورکلی به داناش باه عناوان منبا اصالی تولیاد
برای افراد و اقتصاد اشاره میکند در ای دیدگاه ،زمی  ،نیروی کار و سرمایه – عوامل سنتی تولید
 مناب وانویه تولید در نظر گرفته شدهاند فوری ( )Foray, 2004در یک حالت مشابه نشاان مای-دهد که در اقتصادهای مبتنی بر دانش ،سهم سرمایه نامشهود بیشاتر از سارمایه مشاهود در گساترش
تولید است در اقتصاد دانش ،ارزش کشورها ،مناط  ،سازمانها و افراد ،بهطور مساتقیم باه داناش و
سرمایههای فکری مربوط میشود ( )Edvinsson & Bounfour, 2004مالهوترا ( Malhutra,

 )2001استدالل میکند که رهبران اقتصاد ملی در حال تالش بارای یاافت راه قابالاعتماادی بارای
اندازهگیری داراییهای دانش هستند تا مدیریت بهتری از مناب نامشهودی که به موفقیات اقتصاادی
کمک میکنند ،داشته باشند کلید تعیی ای موفقیت ،درک روابط و تعدیلهای هامافیایای اسات
که میتوانند ارزش هر زیرماموعه سرمایه فکری را افیایش دهند ()Choo& Bontis, 2002
1

اصطالح «سرمایه فکری» ابتدا توسط کرانفیلد و راک در سال  1958به کارگرفته شاده اسات
( )Hudson, 1993:15ادبیا سرمایه فکری از نظریه سرمایه انسانی و نظریه رشاد ناشای شاد از
زمان انتشار تاب تولید سولو ( )solow, 1957عالقه به تحقیقا بحث سرمایه دانش گسترش یافت
در ادامه ای تحقیقا  ،گیارش بانک جهانی ( )1998تثیید نمود که تصویا سیاستهاای افایایش
ورو فکری میتواند عالوه بر افیایش درآمد ،زندگی مردم را بهباود بخشاد در ابتادای قارن ،21
اکثریت مطالعا سارمایه فکاری در شارکتهاای تاااری بارای توضای تفااو هاای بای ارزش
حسابداری و ارزش بازاری شرکتها مورد تحلیل قرار گرفته است امروزه تالش میشاود کاه ایا
روشها را به یک دامنه وسی تر با هدف مقایسه شا صهای سرمایه فکری ملی یاا منطقاهای انتقاال
________________________________________________________________
1 Kronfeld & Rock
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دهنااد (. )Edvinsson& Bounfour, 2004; Schiuma, et al., 2008بعااد از بیااان ایا
تاریخیه کوتاه ،تعاریف و مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری بررسی میشود
1

مفهوم و تعاریف سرمایه فکری () IC

سرمایه فکری یک مفهوم انتیاعی و پیییده است که شناسایی و تعریف آن دشاوار اسات و در
سط بنگاهها و کشورها میتواند موردبررسی قرار گیرد بیشتری مشاهدا از طبقهبنادی سارمایه
فکری به سرمایه انسانی ،ارتباطی و سا تاری بوده است و در بسایاری از انادازهگیاریهاا در ساط
سازمانی و ملی از ای مدل استفاده میشود ای طبقهبندی در ابتدای دهه  1980توسط کارل اریک
2

سویبی ارائه شد و به عنوان مهمتری بخش سارمایه فکاری مشاخص شاده اسات ( Edvinsson,

 )2005تحقیقاتی وسی در سال  2000شروع شد و توسعه یافت تاا جاایی کاه انادازهگیاریهاا در
سط ملی عمدتاً بر اساس مدل ادوینسون و مالون (مدل  ،)E & Mصور گرفتند کاه مادل آنهاا
در عنوان بعدی مقاله توضی داده واهد شد
برای سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که از آن جملاه :سارمایه فکاری «دارایای
است مبتنی بر دانش و توسعه که در میان دستههای مختلف سرمایه فکری جریان دارد»( & Rudez

 )Mihalic, 2007سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از سارمایه انساانی و سارمایه ساازمان و سارمایه
مشاتری شانا ته شاده اسات ( )Bukh, et al., 2001سارمایه فکاری «محصاول ررفیات داناش،
مهار ها ،تواناییها ،اطالعا و تاربیاا افاراد؛ تمایال افاراد بارای اساتفاده از ایا ررفیاتهاا و
فرصتهای ارائه شده توسط سیستم کاری برای فعالسازی ذ یره سارمایه فکاری اسات» ( Burro

 )& Girardi, 2002سرمایه فکری «ماموع عوامل مبتنی بر دانش است؛ یعنی مناب  ،توانااییهاا و
صااالحیتهااایی کااه باارای ایااااد ارزش و یااک مییاات درازمااد  ،مااداوم و رقااابتی حیاااتی
هساتند»( )Lytras & Pablos, 2009سارمایه فکاری «شاامل دارایایهاایی اسات کاه از طریا
فعالیتهای فکری اعم از کسا دانش و ا تراعا جدید برای ایااد روابط ارزشامند ایاااد شاده
________________________________________________________________
1. intellectual capital
2. Sveiby
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است» ).)Tai& Chen, 2009
مدل ادوینسون و مالون ()E&M

ادوینسون و مالون (  )Edvinsson& Malone, 1997مفهومی روش و اساسی برای سارمایه
فکری ارائه کردند

سرمایه جدید

سرمایه فکری

سرمایه ساختاری

سرمایه سازمانی

سرمایه فرایند

سرمایه مالی

سرمایه انسانی

سرمایه بازار

سرمایه
تجدیدپذیر

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

در ایناا سرمایه سا تاری به سرمایه بازار (سرمایه مشتری) و سرمایه ساازمانی تقسایم مایشاود
سرمایه سازمانی به سرمایه فرآیند و سرمایه بازسازی شده تقسیم میشود سلسلهمراتا چند ساطحی
ای مدل دقی است و اغلا در برنامههای مفهومی و انادازهگیاری اساتفاده مایشاود باهطاورکلی،
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متخصصی سرمایه فکری ،بر روی ای موضاوع اتفاا نظار دارناد کاه ،سارمایه فکاری از سارمایه
انسانی ،سرمایه سا تاری تشکیل شده است انادازهگیاری سارمایه فکاری بار اسااس ایا ساه ناوع
طبقهبندی در سط

رد و کالن به یک استاندارد تبدیل شده است ( )Stahle, 2008که باه شارح

زیر توضی داده میشوند:
منظور از سرمایه جدید ،به صور کلی سرمایه فکری یا سرمایه فیییکی است که در ای میاان،
به سرمایه فکری ،سرمایه ناملموس و به سرمایه فیییکی ،سرمایه ملموس گفته میشود
سرمایه انسانی ،ارتباط با مردم را نشاان مایدهاد :داناش ،آماوزش و صاالحیت افاراد در انااام
ورایف و اهداف ملی ،و آموزش و پرورش سرمایه انسانی سا تار اصلی بنگااه اسات کاه منااب را
برای توسعه و پرورش سایر داراییهای فکری مانند تحقی و توسعه فراهم مینماید
سرمایه سا تاری نشان دهنده مخازن غیرانسانی دانش اسات کاه در سیساتمهاای تکنولاوکیکی،
اطالعاتی و ارتباطی آنها جاسازی شده و توسط سختافیار ،نرمافیار ،پایگاه دادههاا ،و ساازههاای
آن نشان داده شده است
سرمایه رابطهای ،نشاندهنده سرمایه فکری تعبیه شده در تعامال بای المللای اسات کاه نشاان-
دهنده توانایی کشور در ارائه یک محیط جذاب و رقابتی است
سرمایه بازار به داراییهای عمومی اشاره میکند که در رابطه بای کشاور و باازار بای المللای
است ای سرمایه ،ماموع تواناییها و موفقیتهای کشور در ارائاه یاک راهحال جاذاب و رقاابتی
برای نیاز مشتریان بی المللی ،سرمایهگذاری و دساتاوردهای کشاور در رواباط اارجی و همینای
صادرا محصوال و دما با کیفیت است ( )Bontis, 2004دارایایهاایی کاه در ایا نقطاه
کانونی قرار دارند عبارتند از :باز بودن در برابر جهانیشدن ،انعطافپذیری و سازگاری ،و همینی
رضایت مشتریان استراتژیک و شرکای تااری ملّی
سرمایه فرایند ،همکاری و جریان دانش است که نیاز به دارایایهاای فکاری ساا تاری مانناد
ای موارد دارد :سیستمهای اطالعااتی ،ساختافایار ،نارمافایار ،پایگااههاای داده ،آزمایشاگاههاا و
زیرسا تهای ملی
سرمایه تادیدپذیر :به توانمندیهای دولت و سرمایهگذاریهای واقعی اشاره دارد که تالش
میکند تا قدر رقابتی ود را در بازارهاای آتای افایایش دهاد دارایایهاای بازساازی و توساعه
عبارتنااد از :ساارمایهگااذاری در تحقیا و توسااعه ،وباات ا تراعااا  ،عالئاام تااااری ،شاارکتهااای
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راهاندازی ،تعداد انتشارا علمی ،تعاداد ا تراعاا وبات شاده ،پرونادههاای وبات ا تاراع ،EPO
هیینههای تحقی و توسعه
سرمایه فکری در ادبیات رشد

مهمتری بخش سرمایه فکری ،سرمایه انسانی است مدلهای رشاد نئوکالسایک ،بار ایا بااور
بودند که تغییرا تکنولوکیکی منشث ارجی دارند .در ای مدل فرض شده که تغییار تکنولاوکیکی
در سرمایه فیییکی و نیروی کار گناانده شده است مادلهاای رشاد در دهاههاای  1980و ،1990
تغییرا تکنولوکیکی را به عنوان یک فرایند درونی در نظر گرفتند ،و بر نقش فنااوری و داناش باه
عنوان محرکهای اصلی رشد ،تثکید کردند در مقایسه با مدلهای نئوکالسیک ،مدلهاای جدیاد
رشد ،افیایش بازده به مقیاس سررییهای ناشی از تحقی و توساعه در اقتصااد را موردپاذیرش قارار
دادند بدی ترتیا دانش به عناوان یاک عامال اصالی تغییارا تکنولوکیاک ،بار مبناای آماوزش
( )Romer, 1986, 1990و یا سرمایهگذاریهای تحقی و توسعه ( )Lucas, 1988شنا ته شاد
نظریه جدید رشد همینی نقش سایر صوصیا

داراییهای نامشهود را بررسی کرده است ساایر

محققان نیی عوامل جامعهشنا تی چون سرمایه اجتماعی ( )Ishise & Sawada, 2009و ناوآوری
( )Czarnitzki, 2008را موردبررسی قرار دادند مفهوم دارایی نامشهود ابتدا در محاسابا بهاره-
وری در دهه  1980به کار برده شد ،زمانی که رومر سرمایه انسانی را در تاب تولید کاب -داگالس
اضافه کرد اولی جریان تحقی سرمایه نامشهود بر روی عوامل فاردی و تاثویر آنهاا بار بهارهوری
تمرکی داشت رشاد اقتصاادی باا رشاد سارمایه انساانی -مهاار و داناش کاارگران ارتبااط دارد
سرمایهگذاری در ایاااد داناش شاامل هییناههاای سارمایه انساانی ،در قالاا آماوزش و پارورش،
تحقیقا علمی و هییناههاای تاااری بارای تحقیا و توساعه محصاول اسات چنای هییناههاایی،
سرمایهگذاریهای استراتژیک در رشد بلندمد هستند ()Stahle& Poyhonene, 2005
مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری

سرمایه فکری بیش از یک دهه توجه جهانیان را به اود جلاا کارده اسات ،اماا هناوز هام در
ارتقا ،سناش و ارزیابی مفهوم در سط

رد سازمانی قرار دارد .اعالم ساال  1996باه عناوان ساال

نوآوری ،دولت سوئد همراه با دانشگاه استکهلم ،مدل ناوبر اسکاندیا در سط ملی را تغییر دادند تا
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عوامل موفقیت سوئد را تعیی کنند
عالوه بر دولتهای ملی ،چندی سازمان توسعه جهانی مانند بانک جهانی ،ساازمان همکااری و
توسعه اقتصادی و نمایندگیهای مختلف سازمان ملل متحد ،انواع مادلهاای انادازهگیاری دارایای
دانش را نیی پیشنهاد دادهاند ای مادلهاا در ابتادا تمرکای بار دارایایهاای ملماوس و دارایایهاای
سا تاری بود با ای وجود ،بر ی از ای مدلها نیی برای ارزیابی رشد ملی از لحاظ سرمایهگاذاری
مورداستفاده قرار گرفتهاند در اینااا الصاهای از چنادی مادل ملّای سارمایه فکاری آورده شاده
است:
الف  -روش ارزیابی دانش بانک جهانی :هدف از روش ارزیاابی داناش باناک جهاانی،
نشان دادن و شناسایی مشکال و فرصتهایی است که یک کشور برای تسهیل سرمایهگاذاری در
آینده با آنها مواجه میشود و همینی میتواند برای ای معیار که «چگونه اقتصاد با رقبای ود و
یااا کشااورهایی کااه مایاال بااه تقلیااد اساات مقایسااه ماایشااود» ،مورداسااتفاده قاارار گیاارد &Lin

) )Edvinsson, 2011ابایار جاام بارای بررسای توساعه جهاانی ،ایا شاا ص شاامل  69متغیار
سا تاری و کیفی است که به پن بعد تقسیم میشوند چهار مورد از آنها در توسعه اقتصااد مبتنای
بر دانش تعیی کننده هساتند :رکیام اقتصاادی و نهاادی ،آماوزش و پارورش و منااب انساانی مااهر،
زیرسا ت اطالعا پویا و سیستم نوآوری کارآمد
ب  -مدلهای اندازهگیری ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی :در مادل ساازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ،شا صها ممک اسات شاامل ایا ماوارد باشاد 1 :هییناه عماومی و
صوصی در آموزش عالی  2هیینه تحقی و توسعه  3سرمایهگذاری در نرمافایار ( Malhotra,

)2003؛ به عبار دیگر ،هر کشوری که در آموزش عالی اود ،در تحقیا و توساعه و نارمافایار
بیشتر سرمایهگذاری کند ،سرمایه فکری آن بیشتراست
پ  -مدل کمیسایون اقتصاادی ساازمان ملال متحاد بارای اروپاا :مادل  ECEتوساط
کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا تهیه شده است با هدف تسهیل ناوآوری و تاااریساازی
داراییهای دانش ،ای مدل موارد زیر را بررسی میکند ) 1 :)Lin& Edvinsson, 2011روش-
های موجود برای ارزیابی داراییهاای فکاری (ا تراعاا )  2حقاو مالکیات معناوی  3ارزیاابی
انعطافپذیری مدیریتی  4ارزیابی بازار سهام شرکتها  5ارزشگاذاری پاروکه  R & Dاگرچاه
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ای مدل دیدگاه جام از فرایند نوآوری پایدار را فراهم میکند ،اما بهطور ویژه در ارزیابی حقاو
مالکیت معنوی تمرکی دارد نوآوری و قابلیتهای تکنولوکیکی یاک کشاور باا رشاد بلندماد و
پیشرفت اجتماعی مرتبط است
پیشینه موضوع

درباره سرمایه فکری و شبکه ارتباطی آن مطالعا

ارجی و دا لی اناام شده اسات کاه باه -

تعدادی از آنها اشاره میشود:
الف -مطالعات خارجی

لویارتی و همکاران ( )Loyarte, et al., 2018مدلی برای محاسبه سرمایه فکری در مؤسسا
تحقیقاتی حوزه فناوری ارائه دادند تا به کمک آن بتوان ارزیابی بهتری از ارزش پروکههای تحقیا
و توسعه ای نوع مراکی به دست آورد الگوی آنها که بر پایاه ارزیاابی سارمایه فکاری باه عاالوه
ارزیابی مالکیت معنوی استوار بود به مدیران و تصمیم گیران مراکی تحقیقاتی حوزه فناوری کمک
میکند تا ارزیابی دقی تری از داراییهای غیر ملموس ای مراکی داشته باشاند آنهاا باه تاثویر بعاد
سرمایه انسانی بر سرمایه فکری تثکید نمودهاند.

کرستیک و راجنوویچ ( ،)Krstic & Radjenovic, 2017به بررسای مفهاوم سارمایه فکاری
ملی و روشهای مختلف اندازهگیری موجود برای ارزیابی مناب ناملموس پردا تند در ایا مقالاه،
مدلهای متعدد برای اندازهگیری سرمایه فکری ملی در اقتصاد موردتوجه قرار گرفت آنها به ای
نتیاه رسیدند که تحقیقا آینده باید بر حل چندی موضوع تمرکی داشته باشاند تاا ارزش سارمایه
فکری و مییان سهم آن در رشد اقتصادی به درستی درک شود :اول ،تعاریف واض و طبقاهبنادی
اجیای سرمایه فکری باید مشخص شود سپس ،رابطه بی اجیای سرمایه فکری بهوضاوح مشاخص
شود و براساس ای روابط ،وزنهای مناسا باید باه هار زیرماموعاه داده شاود درنهایات ،هنگاام
تعیی سهم سرمایه فکری در رشد اقتصادی ،دیگر عوامل سرمایه غیر فکری نیی باید در نظار گرفتاه
شود
نونیی و همکاران ( )Nunez, et al., 2017در تحقیقی به بررسی مییان ارتباط بی ابعاد سارمایه
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فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه سا تاری و سرمایه ارتباطی) پردا تند به همی دلیل ،از یاک روش
کمی و یک طرح غیر تاربی استفاده کردند با استفاده از همبستگی پیرسون ،مدلساازی معاادال
سا تاری و رگرسیون طی ،فرضیههای تحقی موردبررسی قرار گرفت از طری نموناهای از 103
شرکت مکییک ،یک رابطه مثبت و معنیدار بی ابعاد سرمایه فکری یافت شد نتای آن نشاان داد
که سرمایه انسانی میتواند سرمایه سا تاری و سرمایه ارتباطی در سازمانها را توضی دهد
روسی و همکاران ( )Rosssi, 2016به بررسی سرمایه فکاری در محادوده دولاتهاای محلای
ایتالیا پردا تند ای پژوهش از یک روش تحلیلی استفاده کرده که بار اسااس اطالعاا باه دسات
آمده توسط پرسشنامه بی  40000نفر از مدیران به منظور تعریف اجایای سارمایه فکاری و تحلیال
آنها تدوی شده است نتای پژوهش آنها نشان داد که سرمایه انسانی ترکیبی از اساتعدادها بارای
پیگیری اجرای هدف ،حس مالکیت و انگییه است و نقش مهمی در ارتقای سرمایه فکری دارد
یاسی و همکاران ( ،)Yaseen, et al., 2016در تحقیقی به بررسی تثویر عوامل سرمایه فکری
بر مییت رقابتی شرکتهای مخابرا پردا تند بر اساس آزمونهای تاربی ،یافتههای آنهاا نشاان
داد که سرمایه ارتباطی و سا تاری تثویر مثبت بر مییت رقابتی دارند دو سرمایه ارتبااطی و سارمایه
سا تاری  48.4درصد از مییت رقابتی را تشکیل میدهند تثویر سرمایه ارتباطی بر مییت رقابتی بار
اساس جنسیت و س تعدیل میشود ،ای اور در میان مردان جوان قاویتار اسات در ماورد سارمایه
سا تاری ،ای اور برای زنان نسبت به مردان به مراتا قویتر است
بران ( )Beran, 2015به بررسی تثویر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی در کرواسی با اساتفاده از
روش پویایی سیستم پردا ت نتای پژوهش آنها نشان داد که رشد ساری اقتصاادی در کرواسای
نمیتواند بدون تثکید ا

بر سرمایهگذاری در سرمایههای فکری به دست آید ای امار مساتلیم

کار تحقیقاتی بیشتر در آینده همیون سرمایهگذاری در تحقی و توسعه و آموزش عالی دارد
ناوارو و همکاران ( )Navarro, et al., 2011به بررسای سارمایه فکاری در اتحادیاه اروپاا باا
استفاده از مدل دانش پردا تند .ای مقاله با هدف اندازهگیری سرمایه فکری به عنوان دانش باالقوه
یک کشور و بکار بردن آن در اتحادیه اروپا اناام گرفات بارای انااام ایا کاار از شاا صهاای
بهرهوری که از متغیرهای سرمایههای سا تاری ،انساانی و تکنولاوکی تشاکیل شاده ،اساتفاده شاده
است ای مقاله با دو فرضایه شاروع شاده 1 :ازآنااکاه کشاورهای وروتمناد ،مادیریت بهتاری در
سرمایه فکری از لحاظ شا صهای نسبی دارند ،در تولید نا الص دا لی ،از بایشتاری بهارهوری
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سرمایه فکری بهره میبرند  2در سرمایه انسانی ،کشورهای اروپای شرقی دارای پتانسیل قاویتاری
هستند چون نسبت به سیاستهای آموزشی و مهار های ساکنان ،باالتر از حد متوسط اروپااییهاا
هستند نتای پژوهش آنها نشان داد که سرمایه فکری بیرگای در کشاورهای توساعه یافتاه وجاود
دارد
مرور مطالعات داخلی

فضل زاده و همکاران ( )Fazlzadeh, et al., 2017به تثویر سرمایه فکری بار رشاد اقتصاادی
ایران پردا تهاند جامعة آماری پژوهش آنهاا شاامل شارکتهاای پذیرفتاهشاده در باورس اورا
بهادار تهران و دورة زمانی پژوهش شامل سالهای  1386تا  1394است در ای پژوهش باه منظاور
اندازهگیری سرمایة فکری از دو مدل ضریا ارزش افیودة سرمایة فکری و ارزش دفتری باه ارزش
دفتری استفاده شده است تحلیل یافتههای پژوهشی باا اساتفاده از رگرسایون چندگاناه مادل ارزش
افیودة سرمایة فکری نشان میدهد که از میان اجیای سرمایة فکری (شامل ضریا سرمایة فیییکی،
ضریا سرمایة انسانی و ضریا سرمایة سا تاری) ،تنها میان تغییارا ضاریا سارمایة ساا تاری و
رشد اقتصادی رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد نتای پژوهش آنهاا حااکی از ایا اسات کاه
سرمایة فکری یکی از مؤلفههای تثویرگذار بر رشد اقتصادی کشور است
رعنایی و همکاران ( )Ranaei, et al., 2016در تحقیقی مقایساه سارمایه فکاری در ایاران باا
کشورهای منطقه طی  15سال ا یر را مورد تحلیل قرار دادند به ای منظاور باا بهارهگیاری از مادل
تعدیل یافته لی و ادوینسون ،وضعیت کشورهای مورد نظار بار مبناای  24شاا ص در قالاا چهاار
شا ص سرمایه انسانی ،سارمایه فراینادی ،سارمایه باازار و سارمایه باازآفرینی ماورد ارزیاابی قارار
گرفت بر اساس نتای پژوهش آنها ،وضعیت ایران در مقایساه باا کشاورهای موردمطالعاه تحلیال
شد ،و همینی رابطه مثبت بی سرمایه فکری و سرمایه مالی تثیید شد
شیخی و همکاران ( )Sheikhi, et al., 2016در پژوهشی به رتبهبندی شا صهاای ساناش
سرمایه فکری با استفاده از تکنیک فازی پردا تند نتای پژوهش آنها نشان داد که ابعاد مؤور بار
سناش سرمایه فکری به ترتیا بعد سرمایه انسانی ،نوآوری ،رابطهای ،مشتری و سرمایه سا تاری
هستند همینی در روش فو مهمتری عوامل مؤور بر سناش سرمایه فکری به ترتیا توانمنادی
ذهنی و فکری ،توانایی اناام ورایف ،قابلیت جم آوری و استفاده از دادههای مشتریان میباشند
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شکاری و همکاران ( )Sheikhi, et al., 2016در مقالهای با عنوان «مییان تثویرگذاری سرمایه
فکری بر بهبود و ایااد کار و سرمایه ملی در چاارچوب اقتصااد مقااومتی» ،باه بررسای رابطاه بای
سرمایه فکری و مییت رقابتی پردا تهاند روش تحقیا  ،توصایفی و اساتفاده از آزماون همبساتگی
پیرسون است که با در نظر گرفت شاغلی در واحدهای منتخا قطعهساز ودرو و توزی پرسشنامه
موردبررسی قرار گرفته و نتای پژوهش آنها نشان داد با افیایش سرمایه فکری ،مییات رقاابتی نیای
قابل ارتقاست
محمدی و همکاران ( )Mohammadi, et al., 2015به بررسی رابطه اقتصاد داناشمحاور باا
سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه سا تاری و سرمایه رابطهای) پردا تهاند جامعاه آمااری ایا
پژوهش مدیران ،معاونی و کارکنان رده  17بانک صادرا اساتان چهارمحاال و بختیااری هساتند
آنها بعد از توزی پرسشنامه ،برای اندازهگیاری روایای پرسشانامه از روش محتاوایی؛ بارای تعیای
پایایی از آلفای کرونباخ؛ ،و برای تحلیل دادهها از آزمون پیرسون و رگرسیون اساتفاده کردناد بار
اساس نتای پژوهش آنها اقتصاد دانشمحور بر سرمایه فکری اورگذار است
عباسی و همکاران ( )Abbasi, et al., 2014در پژوهشی به رابطة سرمایه فکری بار بهارهوری
نیروی انسانی با تثکید بر یادگیری سازمانی پردا تهاند ای پژوهش با روش توصایفی – همبساتگی
اجرا شد .یافتههای پژوهش که مبتنی بر دادههای جم آوری شده از وزار علوم است ،بیانگر ایا
است که سرمایه فکری تثویر مثبات و معنایداری بار بهارهوری منااب انساانی دارد همینای نتاای
پژوهش آنها بیانگر آن است که یادگیری سازمانی میتواند در رابطه بای سارمایه فکاری و بهاره-
وری نیروی انسانی تثویر معناداری داشته باشد
تمایی مطالعه حاضر با پژوهشهای ذکر شده در باال ای است که ایا تحقیا باه بررسای تاثویر
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد پویایی سیستم میپردازد ،ضم ای کاه همیماان از
الگوی اقتصادسنای نیی استفاده مینماید ای نکته در نتای مقاله شایان اهمیت است که اگر رشاد
باالی سرمایه فکری بخواهد بهطور کامل در رشد اقتصادی مؤور واق شاود بایاد ساایر شارایط هام
مهیا باشد
روش انجام پژوهش

ای پژوهش به بررسی تثویر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد پویایی سیستم می-
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پردازد ،ضم ایا کاه همیماان در ایا تحقیا از الگاوی اقتصادسانای ساری زماانی نیای اساتفاده
میشود دادههای مورداستفاده در ای تحقی از مرکای آماار و ساایر منااب آمااری معتبار در ساری
زمانی سالهای  1380تا  1394است
مدل پویایی سیستم یکی از بهتری روشهای علمای بارای مادلهاای پیییادهای چاون سیساتم
پویای فنی ،اقتصادی و طبیعت غیر طی است ( )Sterman, 2000و برای نظار و ارزیابی اورا
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسا است سا تار مادل پویاایی ،تصاویر بهتاری از سیساتمهاای
پیییدهای مثل سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصادی نشان میدهد در ایا تحقیا باا تغییار
عواملی که در ارتباط با سرمایه فکری هستند به اور غیرمستقیم ای عامل بر رشد اقتصاادی پردا تاه
میشود بعد از شناسایی ای عوامل ،روابط متقابل آنها از طری حلقههای باز ورد مثبات و منفای
مورد تاییه و تحلیل قرار میگیرد نرمافیار مورد اساتفاده در ایا روش  vensimواهاد باود در
پایان با اعمال سناریوها و مقایسه ای سناریوها با  GDPواقعی در کشاور ،راهکارهاا و پیشانهادهایی
برای رف ا تالف آنها ارائه واهد شد نمای کلای مادل باه صاور شاکل ( )2نشاان داده شاده
است :سرمایه انسانی نشاندهنده موجودی دانش افراد است که ای افراد ،سرمایه فکری را از طریا
شایستگی ،و نگرش فکریشان ایااد میکنند پس با افیایش سارمایه انساانی ،سارمایه فکاری زیااد
میشود با افیایش سرمایه فکری نیاز به محیطی پیدا میشود که انگیایه رشاد و توساعه را باه افاراد
بدهد ،چنی محیطی با سرمایهگذاری روی سرمایه اجتمااعی محقا

واهاد شاد افایایش سارمایه

اجتماعی از طری انتقال دانش سبا ارتقا یادگیری و ارائه محصوال و فنااوریهاای جدیاد مای-
شود؛ و تکنولوکی مورد استفاده اگر در سط باالتری قرار داشته باشد ،بهرهوری و ارزش افایوده و
رشد اقتصادی بیشتری ایااد میشود
مدل پویاییهای سیستم اصوالً بر مبنای سا تار بااز وردی سیساتم اسات ایا ساا تار توساط
ابیارهای نموداری مختلف بازنمایی و در قالاا معاادال شابیهساازی سیساتم باه صاور ریاضای
نمادسازی میشود در هار سیساتمی دو ناوع ساا تار بااز وردی بنیاادی وجاود دارد -1 :ساا تار
باز وردی مثبت  -2سا تار باز وردی منفی؛ و نوع سوم سا تار باز وردی کاه بااعنوان ساا تار
رشد  sشکل یا سا تار لاستیک شنا ته میشود ،که از ترکیا ای دو سا تار بنیادی پدیدار مای-
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شود در سا تار باز وردی مثبت 1حلقههای مثبت تمایل دارند هر آنیه را در سیساتم رخ مایدهاد
تقویت کنند .در سا تار باز وردی منفی ،2حلقههای منفی تغییر را نثی کارده باا آن باه مخالفات
برمی ییند ()Sterman, 2009: 31-33

شکل ( .)2حلقه اثرگذاری سرمایه فکری بر رشد اقتصادی

الف -نمودار علّی -حلقوی

نمودارهای علّی و معلولی جهت نشان دادن رفتار بی متغیرها و اوار آنهاا بار یکادیگر اساتفاده
میشود ای نمودار ابیاری برای ترسیم ارتباطا علّی بی ماموعهای از متغیرهای درگیر در دا ل
یک سیستم است
مدل سا تاری نشاندادهشده در شکل ( )3براساس تحلیل عوامل مؤور بر سرمایه فکری طراحی
شده است عوامل اصلی ای مدل تغییرا نسبی در سرمایه انسانی ،آموزش ،سرمایه تکنولاوکیکی،
رشد اقتصادی و سرمایه فکری هستند نرخ سرمایه فکاری بیشاتر تحات تاثویر آماوزش عاالی ،کاار
تحقیقاتی ،سرمایه انسانی و رشد اقتصادی قرار دارد با افیایش کمیّ و کیفی آموزش عاالی ،میایان
سرمایه فکری افیایش مییابد .درعی حال ،با کار تحقیقاتی شادیدتر ،میایان سارمایه فکاری بااالتر
________________________________________________________________
1. Positive Feedback Structures
2. Negative Feedback Structures
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است ،به ای معنی که اور ای عوامل بر مییان سرمایه فکری مثبات اسات؛ بناابرای مایتاوان گفات
روابط دا لی بی آموزش عالی ،کار تحقیقاتی و نرخ سرمایه فکری یک اور پویا و مثبت دارناد باا
افیایش نرخ سرمایه فکری ،ارزش نسبی سرمایه فکری نیی افیایش مییابد (حلقاه . (R1باا افایایش
سرمایهگذاری در تکنولوکی ،بهرهوری عوامل تولید زیاد و رشاد اقتصاادی افایایش پیادا مایکناد
(حلقه  .)R2افیایش سرمایه اجتماعی از طری انتقال دانش سبا ارتقا یادگیری و ارائه محصاوال
و فناوریهای جدید میشود و تکنولوکی مورد استفاده اگار در ساط بااالتری قارار داشاته باشاد،
عوامل تولید به شکل بهینه در فرایند تولید استفاده میشوند و بهرهوری و ارزش افایوده و درنتیااه
رشد اقتصادی بیشتری ایااد میشود (حلقه )R3

شکل ( .)3حلقههای علی -معلولی مدل

ب -نمودار جریان و انباشت

1

جهت شبیهسازی مدل ایااد شده پس از رسم نمودار علی و معلولی نمودار جریان انباشت رسم
میشود در نمودار جریان انباشت سه نوع متغیر وجود دارد :الف -متغیار حالات :2متغیار حالات یاا
انباشت که مقدار آن در هر زمانی به مقدار ای متغیر و سایر متغیرها در زمانهای قبلی بستگی دارد
________________________________________________________________
1.Stock Flow Diagram
2. Level or Stock Variables
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ب -متغیرهای نرخ :1نرخها یا جریانها متغیرهایی هستند که مستقیماً انباشتهاا را تغییار مایدهناد
پ -متغیرهای کمکی :2فراوانتری نوع متغیر به کار رفته در مدلها هستند؛ و مقادار آنهاا مساتقل
از مقدار متغیرها در دورههای زمانی قبلای اسات ( )Rajaeian, 2009: 20مادل حالات -جریاان
پژوهش ،به صور شکل ( )4است که سرمایه انسانی ،سرمایه فکاری ،رشاد اقتصاادی ،بهارهوری،
سرمایه تکنولوکی و سرمایه اجتماعی ،متغیرهای حالت هستند

تکنولوزی کشورهای
پیشرفته

آموزش

>شزومآ<

سرمایه
نرخ سرمایه تکنولوژی
تکنولوزی

بهره وری

سرمایه انسانی
نرخ سرمایه انسانی

نرخ بهره وری
تاخیر2

جمعیت

تاخیر1

>یعامتجا هیامرس<
سرمایه

تاخیر4

>شزومآ< بیکاری

>یرکف هیامرس<

سرمایه فکری
سرمایه
اجتماعی

تاخیر3

نرخ سرمایه اجتماعی
><Time

رشد اقتصادی

نرخ سرمایه فکری

تاثیر تحقیق و توسعه بر
تابع
سرمایه فکری

فساد

نرخ رشد اقتصادی

تحقیق و توسعه
><Time

>یناسنا هیامرس<

تورم

نابرابری درآمدی

دشر خرن(عبات(
اقتصادی

شکل ( .)4نمودارهای انباشت -جریان

شبیهسازی ،بررسی فرضیات و اعتبارسنجی مدل

متغیرهای حالت در مدل فو از انتگرال متغیر نرخ به دست میآید که نارمافایار آن را محاسابه
________________________________________________________________
1. Rate
2. Auxiliary Variables
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میکند؛ و متغیرهای نرخ بر اساس روابط بی متغیرهای ورودی باه آن فرماولبنادی مایشاود ایا
پژوهش دارای سه فرضیه است ،که با شبیهسازی اناام شده بررسی میشوند:
الف  -با افیایش سرمایه فکری در طی زمان ،رشد اقتصادی افیایش مییابد با افایایش سارمایه
فکری بهرهوری افیایش مییابد و با افیایش بهرهوری ،رشد اقتصادی نیی افیایش مییابد البتاه ایا
تثویر پذیرفت به صور آنی اتفا نمیافتد و با تث یرهایی همراه است مدل شبیهسازی شاده بارای
اناام ای فرضیه مورد آزمون قرار گرفت سرمایه فکری بهاندازه  10درصد افیایش داده شد و اوار
آن بر رشد اقتصادی بررسی گردید شکل زیر گویای نتای ای افیایش است

شکل  -5نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه اول برای سرمایه فکری

شکل  -6نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه اول برای رشد اقتصادی
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مشاهده میشود که با افیایش سرمایه فکری (که سرمایه انسانی و سرمایه سا تاری آن را شکل
میدهد) رشد اقتصادی افیایش یافته است (سارمایه فکاری باهانادازه  10درصاد و رشاد اقتصاادی
بهاندازه  3درصد) همانطور که در شکل مشخص اسات ایا افایایش در رشاد اقتصاادی ،حالات
نمایی دارد؛ بنابرای فرضیه اول تحقی مورد تثیید قرار میگیرد
ب  -با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه انسانی در طی زمان ،سرمایه فکری افایایش ماییاباد
زمانی که سرمایه انسانی افیایش مییابد ،نرخ سرمایه فکری که منشث آن وجود منااب انساانی دارای
تواناییهای باال است؛ نیی افیایش مییابد در ای آزمون سرمایه انسانی بهاندازه  20درصاد افایایش
یافت همانطور که از شکل ( )7مشاهده میشود ،نرخ سرمایه فکری به صور نمایی و تقریباً 3.8
درصد افیایش یافته است

شکل  -7نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه دوم برای سرمایه فکری

پ  -با افیایش سرمایهگذاری در سرمایه فکری در طی زمان ،بهرهوری نیاروی انساانی (نسابت
ستاده به داده حاصل از کار نیروی انسانی) افیایش مییابد :سارمایه فکاری باه انااام فعالیاتهاا باه
روش نوی و بهتر میاناامد که باعث ایااد بهرهوری باالتر میشود مطاب شکل ( )8با افیایش 30
درصدی در سرمایه فکری افیایش در بهرهوری بیش از  30درصد ( 37درصد) است همانطاور از
نمودار نیی مشخص است ،ای افیایش حالت نمایی داشته و افیایش بهرهوری بیش از افیایش ایاااد
شده در سرمایه فکری است
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شکل  -8نتایج حاصل از شبیهسازی فرضیه سوم برای بهرهوری

بعد از بررسی فروض مطالعه با استفاده از مدل سیستم پویا ،به اعتبارسنای مدل پردا ته میشود
الف -آزمون بررسی شرایط حدی :1در ای آزمون بر ی از متغیرهای مادل در حالات شارایط
حدی ود قرار میگیرند و در شرایط جدید مدل اجرا میشود اگر در اجرای دوباره مادل حالات
نامناسا و غیرمعقولی از ود نشان ندهاد اعتباار مادل از دیادگاه ایا آزماون ماورد تثییاد اسات
آزمون فو برای متغیر جینی اناام شد که نتای به صور زیار اسات در اشاکال  9و  10مشااهده
میشود که با تغییر ضریا جینی به حدهای باالی و پایی آن ،رشد اقتصادی دارای تغییارا نرماال
است و مدل با استفاده از ای آزمون مورد تثیید است
ب -آزمون بررسی رفتار مرجع :2ای آزمون مدل شبیهسازی شده را با واقعیت مقایسه میکناد
و در صور وجود رفتار مشابه در دو حالت میتوان گفات مادل شابیهساازی شاده توانساته اسات
واقعیت را بیان کند در ایناا مقدار واقعی دو متغیر تولید نا الص دا لی و سرمایه انسانی با مقاادیر
شبیه سازی شده ای متغیرها مقایسه شده کاه نتاای در شاکل زیار آماده اسات هماانگوناه کاه در
اشکال  11و  12مشاهده میشود روند مقادیر شبیهسازی شاده هار دو متغیار ماورد آزماون باا روناد
مقادیر واقعی آنها تقریباً مشابه بوده و میتوان گفت که شبیهسازی توانسته واقعیات را تاا حادودی
بیان نماید و مدل شبیهسازی شده در ای حالت تثیید میشود
________________________________________________________________
1. Extreme conditions
2.Reference mode
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شکل  -9نتایج تحلیل آزمون حدی برای متغیر جینی (نابرابری درآمدی)

شکل  -10نتایج تحلیل آزمون حدی حاصل از تأثیر متغیر جینی بر رشد اقتصادی

با توجه به اعتبار مناسا مدل ،در انتهای ای قسمت از مقاله ،سناریویی جهات سیاساتگاذاری
ارائه میشود که طی آن افیایش در سرمایه فکری تا سال  1410موردبررسی قرار میگیرد با توجاه
به اینکه افیایش سرمایه فکری به افیایش رشد اقتصادی مایانااماد آیاا هماان رشاد  10درصادی
برای سالهای آتی کفایت میکند؟ با افیایش  10درصدی در نرخ سرمایه فکاری کاه شاروع ایا
افیایش از سال 1389بوده تا سال  .1410مقدار رشد اقتصادی  4.8درصد رشد میکند و با افایایش
 20درصدی در نرخ سرمایه فکری ،به  6.78درصد در سال  1410میرساد کاه در شاکل  13و 14
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نیی مشخص است مییان رشد در سناریوی دوم (افیایش  20درصدی نرخ سرمایه فکری) باه نسابت
کمتر از رشد در سناریوی اول است دلیل ای موضوع هم برمیگردد باه ایا کاه اگار رشاد بااالی
سرمایه فکری بخواهد بهطور کامل در رشد اقتصادی مؤور واق شود باید سایر شرایط هم مهیا باشد
که در دنیای واقعی چنی امری امکانپذیر نیست ،اما میتوان با برنامهریییها و سیاستهای مناسا
ای شکاف را کاهش داد

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

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

شکل  -14سناریوی تأثیر افزایش سرمایه فکری بر رشد اقتصادی
نتایج مدل DOLS

جهت تثیید مدل دینامیکی ،بررسی اور سرمایه فکری بر رشد اقتصاادی از طریا مادل DOLS

نیی تخمی زده شد ابتدا آزمونهای آماری اناام شد و بعد از تعیای مادل بهیناه ،باه بارآورد مادل
پردا ته شد
آزمون ریشة واحد در سریهای زمانی

در الگوهای سری زمانی قبل از اناام هرگوناه بارآوردی بایاد ابتادا ،ماناایی متغیرهاای الگاو و
سپس در صور عدم مانایی وجود رابطة همگرایی و یا ارتباط بلندمد میان آنهاا آزماون شاود؛
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چراکه در غیر ای صور  ،نتای حاصل از برآورد الگو قابلاعتمااد نخواهناد باود ( &Manzoor

)Nouri Inanloo, 2005
برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمایمیافتاه  ADFاساتفاده مای-
شود برای ای منظور ابتدا آزمون  ADFروی سط متغیرها اناام میشود مقادیر ایا آمااره بارای
هر یک از متغیرهای مورد استفاده در مدل در جدول ( )1آمده است
جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -فولر با استفاده از آماره  t-Statisticدر سطح  5درصد
مقادیر با روند

مقادیر بدون روند

متغیر

در سطح

رشد اقتصادی

-3.11

-3.144

نیروی کار

-3.098

-

سرمایه

-3.175

-

-3.811

سرمایه فکری

-3.081

-3.098

-1.815

تفاضل مرتبه اول

تفاضل مرتبه اول

در سطح
-1.50

-4.186

-3.482

-4.177

همانطور که از جدول فو مشاهده میشود متغیار وابساته مادل (رشاد اقتصاادی) ،در تفاضال
مرتبه اول مانا شده است سرمایه و نیروی کار در سط  ،و سرمایه فکری در تفاضل مرتباه اول ماناا
شدند؛ بنابرای درجه همجمعی متغیر وابسته از مرتبه اول و سایر متغیرها از مرتبههای متفااو اسات
که در روش DOLS1ای تفاو

در مرتبه همجمعی متغیرها بر مدل ایرادی وارد نمیسازد.

برآورد مدل به روش DOLS

استاک و واتسون باا تعادیل روش حاداقل مربعاا معمولی ،روشای بارای بارآورد رابطاه بای
متغیرهای دارای روندهای تاصادفی را پیاشنهاد کردند و آن را حداقل مربعاا معمااولی پویااا یاا
حاداقل مربعاا

معماولی تعمیمیافته نامیدناد مقصاود از پویاا باودن ،آن اسات کاه در ایا روش

الگوی زمانی واکنش یک متغیر وابسته ،نسبت به تغییرا متغیر (یاا متغیرهای) مااستقل موردتوجاه
قرار میگیرد در ایا روش کاه درواق  ،تعادیلیافتااه روش انگال گرناار اسات ،مقاادیر پیشای ،
پسی و جاری تفاضل مرتا اول متغیرهای سامت به منظور رف تورش ماانبی ناشی از درونزایای
________________________________________________________________
1. Deprivation of Liberty Safeguards
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متغیرهاای توضایحی و یاا باه عبار دیگار ،باه منظاور از بای باردن همبساتگی بای جای

طاای

رگرسایون و متغیرهای توضیحی به الگو افیوده میشوند باه منظاور بارآورد واریاانس بلندمااد ،
طاهاای اساتاندارد بایاد تعدیل شوند برای ایا منظاور مااتریس واریاانس -کوواریاانس تخمای
زنندهها را میتوان با روشهایی نظیر روش نیویی ا وسات ( )1987برآورد کرد نکته مهم در روش
تخمای  DOLSآن اسات کاه ایا تخمی زننده در حالتهاایی نیای کاه درجاه جمعای متغیرهاای
توضیحی متفاو باشاد ،قابال استفاده است بدی ترتیا ،تخمای زنناده DOLSامکااان تخماای
بردارهاای همگرایای مشتمل بر متغیرهای جمعی دارای مرتبههای جمعی متفاو را نیی فراهم مای-
ساازد تخمی زننده  DOLSدر مقایسه با سایر تخمی زننادههاای باردار همگرایای از نقاااط قاو
متعاددی بر وردار است :محاسبه ای تخمی زننده آساان اسات ،باهطاوری کاه بارآورد الگاو بااه
کماک ایا تخمی زننده در مقایسه سایر تخمی زنندههای دارای کارایی مااانبی بسایار آساانتار
اسات همینی در روش  DOLSدرونزایی متغیرهای توضایحی ،ویژگیهاای ماااانبی بااه ویااژه
سازگاری تخمی زننده را تحت تثویر قرار نمیدهد ()& Watson,1993 Stock
با توجه به روش ، DOLSمدل اقتصادسنای به صور لگاریتمی به صور فرمول شاماره ()1
نوشته میشود متغیرها بر اساس آمارهای بانک مرکیی و مرکی آمار ایران به دست آماده و ساپس
برآورد شده است:
(سرمایه فکری ،نیروی کار ،سرمایه )= fرشد اقتصادی

جدول  -2نتایج آزمون مدل DOLS
متغیر

ضریب

آماره t

ارزش احتمال

رشد اقتصادی دوره قبل

0.929

57.171

0.000

سرمایه

0.097

4.922

0.004

نیروی کار

0.034

4.348

0.007

0.0026
R2=0.99

2.757

0.040

سرمایه فکری

نتای برآورد مدل نشان میدهد رشد اقتصادی دوره قبل بار رشاد اقتصاادی فعلای اواری مثبات
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داشته و ای اور مثبت از لحاظ آماری نیی معنادار است همینی وجود وقفه دوره قبل متغیار وابساته
در مدل به پویا شدن مدل داللت میکند که ای پویایی با تثیید معناداری آن موردقباول واقا مای-
شود و با مدل اقتصادسنای پویا روبرو هستیم سرمایه و نیروی کار نیی بر رشد اقتصادی تثویر مثبات
و معناداری دارند و با افیایش یاک درصاد در سارمایه ،رشاد اقتصاادی باه میایان  9.7درصاد و باا
افیایش یکدرصدی در نیروی کار ،رشد اقتصادی بهاندازه  3.4درصد افیایش مییابد باا افایایش
سرمایه فکری به میران یک درصد رشد اقتصاادی باه میایان  0.26درصاد افایایش ماییاباد و ایا
افیایش از لحاظ آمااری نیای معناادار اسات؛ و از ایا نظار مادل اقتصادسانای ،مادل سیساتمهاای
دینامیک را تثیید مینماید
نتیجهگیری و پیشنهادها

در ای مطالعه به بررسی تثویر سرمایه فکاری بار رشاد اقتصاادی ایاران باا روش پویاایی سیساتم
پردا ته شد ای مطالعه حاکی از آن است کاه سارمایه فکاری مسایر تحقیا جدیادی در راساتای
توسعه اقتصاد دانش بنیان است که توجه صاحانظران را به ود جلا کرده است سارمایه فکاری
باادون شااک عاماال مهماای باارای رشااد اقتصااادی اساات کااه اجاایای آن از عواماال ضااروری باارای
کشورهای توسعه یافته هستند نتای به دست آمده در ای مقاله نشان میدهد که سرمایهگاذاری در
سرمایه فکری به رشد اقتصادی کمک مایکناد و باهطاور مساتقیم و غیرمساتقیم بار عوامال دیگار
اقتصادی نیی تثویر می گاذارد در ایا مطالعاه ،از یاک مادل پویاای سیساتم اساتفاده شاد کاه ارائاه
تصویری از سیستمهای پیییده ،مانند سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصاادی را تساهیل مای-
کند همانطور که داراییهای ناملموس برای سازمانهای صوصی مهم هستند ،آنهاا در افایایش
بهره وری و رقابت بخش عمومی ،ملت و منطقاه نیای اهمیات دارناد شانا ت اهمیات دارایایهاای
ناملموس ،تعدادی از دولتها را بر آن داشته است که به توسعة مدلهای انادازهگیاری و شاا ص-
های سرمایه فکری ود برای ایااد و حفظ رقابت ملی بپردازند
مدل پویایی سیستم یکی از بهتری روشهای علمای بارای مادلهاای پیییادهای چاون سیساتم
پویای فنی ،اقتصادی و طبیعت غیر طی است ازای رو برای نظار و ارزیابی اورا سرمایه فکری
بر رشد اقتصادی مناسا است سا تار مدل پویایی ،تصویر بهتاری از سیساتمهاای پیییادهای مثال
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سیستم سرمایه فکری و سیستم رشد اقتصادی را نشان میدهد در ای تحقی با تغییر عواملی کاه در
ارتباط با سرمایه فکری هستند به اور غیرمستیقیم ای عامل بار رشاد اقتصاادی پردا تاه شاده اسات
تست واقعیت سنای و آزمون شرایط حدی و آزمون حساسیت متغیرهاا بارای بررسای روناد رفتاار
متغیرها اناام گرفات کاه درنتیااه آن مادل ایا پاژوهش ،رفتااری منطقای از اود نشاان داد در
چارچوب ای مطالعه سه فرضیه بررسی شد مطاب فرضیه اول نشان داده شد که با افایایش سارمایه
فکری بهرهوری افیایش مییابد و با افیایش بهرهوری رشد اقتصادی نیی تاثویر افیایشای مایپاذیرد
البته ای تثویر پذیرفت به صور آنی اتفا نمیافتد و با تث یرهایی همراه است مطاب فرضیه دوم،
زمانی که سرمایه انسانی افیایش مییابد ،نرخ سرمایه فکری نیای افایایش ماییاباد و مطااب فرضایه
سوم ،سرمایه فکری به اناام فعالیتها به روش نوی و بهتر مایانااماد کاه باعاث ایاااد بهارهوری
باالتر میشود دو سناریو موردبررسی قرار گرفت که در سناریوی اول ،افیایش نرخ سرمایه فکاری
و تثویر آن بر رشد اقتصادی تا سال  1410موردبررسی قرار گرفت ،که نشان داد ای افیایش باعاث
رشد میشود اما اگر ای رشد باال در سرمایه فکری بخواهد بهطور کامال در رشاد اقتصاادی ماؤور
واق شود ،باید سایر شرایط هم فراهم شود که در دنیای واقعی چنی امری بهطور مطل امکانپاذیر
نیست ،اما میتوان با برنامهریییها و سیاستهای مناسا ایا شاکاف را کااهش داد در ساناریوی
بعدی ،با افیایش بهرهوری میایان رشاد اقتصاادی نیای افایایش یافات بارای تخمای مادل از روش
 DOLSنیی در ای تحقی استفاده شد ،که باا انااام آزماونهاایی هماراه باود نشاان داده شاد کاه
سرمایه فکری بر رشد اقتصادی اور مثبتی دارد همانطور که در روش  DOLSتثویر سرمایه فکاری
بر رشد اقتصادی در ایران ناچیی بود ،در مدل سیستمهای پویا نیی همی تثویر اندک بود ،یعنای مادل
 DOLSمدل پویا را تثیید کرد
بهطورکلی ،بحث سرمایههای فکری با توجه به اینکه مبحثی جدیاد اسات ،نقاش بسایار مهام و
ارزندهای در شکوفایی افراد ،بهبود سط زندگی و درآمد ،افیایش دانش و مهاار  ،ررفیاتهاای
تولید ،رشد اقتصادی و کاهش فقر دارد باید توجه داشت نگرش اقتصاادی باه سارمایه فکاری (بار
روی تحصیال و آموزش) برای بهرهوری کشور بسایار مفیاد باوده و همینای ضاام موفقیات و
پیشرفت اقتصادی کشور اسات باا وجاود نیروهاای جاوان و تحصایلکارده کشاور ،الزم اسات باا
حمایت و سرمایهگذاری مؤور بر تحقیقا و توساعه در هماة ساطوح فاردی ،ساازمانی و اجتمااعی
جایگاه در وری برای کشور تثبیت شود و با توسعه مهار ها و توانمندی نیروی کار در بادو ورود
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و حی ورود به کار از طری سرمایهگاذاریهاای منطقای در آماوزش متوساطه و آماوزش عاالی و
آموزشهای مهارتی صور پذیرد
 ای نکته شایان اهمیت است که اگر رشد بااالی سارمایه، از نظر کاربردهای سیاستی ای تحقی
فکری بخواهد بهطور کامل در رشد اقتصادی مؤور واق شود باید سایر شرایط هم مهیا باشد کاه در
 اما میتوان با برنامهریییها و سیاساتهاای،دنیای واقعی چنی امری بهطور کامل امکانپذیر نیست
 اهمیت توجه به پرورش و ارتقای سرمایه انساانی،مناسا ای شکاف را کاهش داد نکته مهم دیگر
جهت افیایش بهرهوری نیروی انسانی و توسعه سرمایه فکاری اسات کاه مناساا اسات موردتوجاه
سیاستگذاران قرار گیرد به منظور ارتقای جایگاه سرمایه انسانی الزم اسات تاا توجاه بیشاتری باه
-توسعه مهار ها و توانمندی نیروی کار در بدو ورود و حی ورود به کار از طری سرمایهگاذاری
های منطقی در آموزش متوسطه و آموزش عالی و آموزشهای مهارتی صور پذیرد
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