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چکیده
امروزه با توجه به افزايش روزافزون نقش اقتصاد دانش بنيان در مسير رشد و توسعه اقتصادي 
بين المللي،  بازارهاي  بر  حاکم  رقابتي  به شدت  و  پيچيده  فضاي  گرفتن  درنظر  با  همچنين  و 
اهميت نوآوري نزد سياست گذاران اقتصادي بيش تر شده است؛ به گونه اي که همه کشورها 
محققان  هستند.  آن  توسعه  و  بسط  براي  بسترسازي  و  نوآوري  بر  مؤثر  عوامل  يافتن  پي  در 
از  يکي  انساني  سرمايه  که  برشمرده اند  نوآوري  تعيين کننده هاي  به عنوان  را  متعددي  عوامل 
مهم ترين آن هاست. از اين رو، با توجه به وجود شکاف فناوري ميان اکثر کشورهاي اسالمي 
و کشورهاي توسعه يافته، اين مطالعه به بررسی عوامل تعيين کننده نوآوري با تأکيد بر مؤلفه 
سال های  در  اسالمي  همکاري  توسعه  سازمان  عضو  منتخب  کشورهاي  در  انساني  سرمايه 
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نوآوري ــ چه در حالت کلي و چه در حالت زيرشاخص ها )آموزش پايه، آموزش دانشگاهی 
و بخش تحقيق و توسعه(ــ است. نتايج همچنين بيانگر تأثير مثبت محور نهادها، زيرساخت ها 

و پيشرفت کسب وکار بر نوآوري است.

O32, Q55, J24, M20 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

از  بسياري  صنعتي،  کشورهاي  اقتصادِي  سريع  رشد  و  صنعتي  انقالب  وقوع  از  بعد 
در  برآمدند.  عظيمي  حادثه  چنين  بر  مؤثر  عوامل  معرفي  و  بررسي  درصدد  پژوهشگران 
اين بين، صاحب نظران در مطالعات شان صرف نظر از اختالف هاي فرهنگي و اجتماعي، از 
در  اقتصادي کشورها  توسعه  و  تفاوت رشد  مهم  عوامل  از  يکي  به عنوان  نوآوري  و  ابداع 
شرايط برابر نام  بردند. امروزه با توجه به محيط پيچيده و به شدت رقابتي اقتصاد، ادامه حيات 
رقابت پذيري  توان  افزايش  و  جديد  محصوالت  ارائه  گرو  در  اقتصادي  فعاالن  و  بنگاه ها 
داشته هاي  ازجمله  ــ  توليدي  توان  و  ظرفيت ها  تمام  از  بهره گيري  مستلزم  خود،  که  است 
اقتصاد،  جهانی شدن  روند  به  توجه  با  درواقع،  است.  ــ  توليد  مسير  در  نوآورانه  و  خالقانه 
اين  زيان هاي  کاهش  بازارها،  جغرافيايي  و  سنتي  مرزهاي  محوشدن  اقتصادي،  همگرايي 
فرآيند، ارتقای توان رقابت پذيري و کسب و يا حفظ سهم باالتر از بازار بدون تالش براي 
موضوع  اين  و  نيست  امکان پذير  متقاضيان،  نيازهاي  با  منطبق  و  جديد  محصوالت  ارائه 
خود نيازمند سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيقاتي، ارائه فناوري هاي پيشرفته و به عبارت 
جامع تر، گسترش نوآوري در فرآيندهاي توليد و فروش است. همچنين، نوآوري در سطوح 
خارجي نيز همانند نوآوري داخلي بر رشد و توسعه اقتصادي اثر می گذارد؛ به اين ترتيب که 
بنگاه هاي داخلي از فناوري وارداتی به کشورشان برای تقويت ظرفيت هاي خود بهره گرفته 
کپي کاري  از  محصوالت شان  در  نوآوري  سطح  افزايش  و  فناوري ها  اين  بومي سازي  با  و 
فاصله می گيرند )بلومستروم و همکاران 2002 و يانگ 2006(. اما خلق و گسترش نوآوري 
مستلزم فراهم شدن شرايط و بسترهاي الزم است. يکي از ضروريات بسط نوآوري که در 
مطالعات تجربي و گزارش هاي بين المللي به آن اشاره شده، وجود سرمايه انساني قوي در 
هر کشور است. به عبارت ديگر، در هر دو حالت فوق ــ چه نوآوري داخلي و چه خارجي 
ــ براي استفاده حداکثر از مزاياي نوآوري، وجود نيروي کار ماهر و آموزش ديده ضرورتي 
برداشته  گام  دانش بنيان  اقتصاد  مسير  در  بخواهد  کشوري  اگر  بنابراين،  است.  انکارناپذير 
نيازمند سرمايه گذاري  اقتصادي حرکت کند،  توسعه  نوآوري در مسير  به سوي گسترش  و 
هستند  مجرب  و  متخصص  افراد  اصوالً  زيرا  است؛  تحقيقات  و  آموزش  بخش  در  وسيع 
براي  رقابتي  صنايع  همچنين،  مي دهند.  گسترش  را  آن  و  کرده  خلق  جديد  ايده هاي  که 
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را  موجود  فناوري هاي  تا  دارد  نياز  تحقيق وتوسعه اي  فعاليت هاي  به  بازار  در  تداوم حضور 
داشتن  مستلزم  امر،  اين  و  کند  توليد  دنيا  روز  فناوري  براساس  را  و محصوالت  داده  بسط 
نيروي انساني متخصص و افراد دانشگاهي است. به عالوه، براي استفاده از فناوري وارداتی 
و  کرده  پردازش  را  اطالعات  بتوانند  که  باال  تخصص  با  افرادی  وجود  آن،  بومي سازي  و 
فناوري هاي مبتني بر علم را گسترش دهند، ضروری است. در مجموع و با توجه به جايگاه 
ويژه نوآوري در مسير رشد و توسعه اقتصادي و نيز با در نظرگرفتن نقش سرمايه انساني در 
خلق و اشاعه نوآوري، در اين مطالعه ارتباط ميان سرمايه انساني )با معيارهاي مختلف آن( و 
نوآوري در کشورهاي منتخب عضو سازمان توسعه همکاري اسالمي در دوره 2009-2011 
بررسی می شود. فرضيه اصلي بررسي شده در اين مطالعه، اثر مثبت سرمايه انساني بر وضعيت 
نوآوري کشورهاي منتخب عضو سازمان توسعه همکاري اسالمي است. از اين رو، در اين 
بر  انساني  سرمايه  اثرگذاري  مکانسيم هاي  و  تحقيق  پيشينه  بررسي  به  مقدمه،  از  پس  مقاله 
نوآوري پرداخته مي شود. پس از آن، به طور مختصر تجزيه و تحليل آماري متغيرها بررسی 
شده و تصويري کلي از ارتباط سرمايه انساني و نوآوري در کشورهاي مذکور ارائه می شود. 
متداول  روش هاي  از  استفاده  با  و  آن  در  به کاررفته  متغيرهاي  و  مدل  معرفي  با  همچنين، 
اقتصادسنجي، مدل براي سه زيرشاخص سرمايه انساني برآورد مي شود. در پايان، همراه با 

تجزيه  و تحليل نتايج، توصيه هاي سياستي نيز ذکر خواهد شد.

1. مباني نظري و پيشينه تحقيق

از  وسيعي  طيف  نوآوري  گسترش  و  خلق  بر  مؤثر  عوامل  تجربي،  مطالعات  براساس 
متغيرهاي اقتصادي و غيراقتصادي را دربرمي گيرد. به عنوان مثال، الندوال1 دو عامل ساختار 
و  نلسون  يا  و  مي داند  نوآوري  اصلي  تعيين کننده هاي  را  مؤسسات  سازماندهي  و  توليد 
روزنبرگ2 حمايت از تحقيق و توسعه و دانش حاصل از آن را عوامل اصلي بهبود جريان 
نوآوري ذکر کرده اند. ولي بايد اذعان داشت، نوآوري نتيجه تعامالت شبکه  پيچيده اي از 
عوامل نظير دانش، تحقيق، ساختار توليد، سازماندهي نهادها، سياست و حتي فرهنگ است. 

1. B. Lundvall (1992).
2. R. Nelson and Rosenberg (1994).
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مطابق ادبيات نظري موجود، سرمايه انساني ازجمله متغيرهاي اقتصادي است که نقش بسزايي 
در ايجاد و گسترش نوآوري دارد. سرمايه انساني قوي و انباشت آن در کنار آموزش مناسب 
باعث مي شود مردم جامعه به طور مداوم در پي آموزش روش هاي نوين و کسب دانش روز 
به  فورتونا2، آسودو و همکاران3، هوا4 و تلس و جويوزو5(.  تيکسيرا و  باشند )کورورس1، 
طبقه بندي  ناملموس8  و  ملموس7  دسته  دو  به  توليدي  منابع  اين  همکاران6،  و  هيت  اعتقاد 
می شوند. منابع ملموس غالباً دارائي هاي فيزيکي و مالي را دربرمي گيرد، درحالي که منظور از 
منابع ناملموس بيش تر دارائي هايي نظير سرمايه انساني در غالب دانش، مهارت و ظرفيت هاي 

فناورانه است.
و  تجربه  )آموزش،  انساني  سرمايه  مؤلفه هاي  که  است  سال  چندين  ديگر،  سوی  از 
مهارت( به عنوان پايه هاي اصلي رقابت پذيري و بهبود ظرفيت خلق نوآوري در سطح خرد 
و  سنکر  )بارتل9،  است  شده  ذکر  آن  براي  مختلفي  مکانيسم هاي  و  شده   شناخته  کالن  و 
بردي10، هوول و ولف11، پاريس12، پنينگس و همکاران13، هيت و همکاران )2001(، دخلي 
مرسومي  اثرگذاري  مکانيسم  سولنر)2010((.  و  همکاران15  و  پيزارو  کيو14،  ديسلرس  و 
در  پنهان  دانش  انباشت  که  است  اين  بوده،  مطرح   )1970( ولچ  توسط  ارائه  زمان  از  که 
خلق  به  کمک  و  بهره وري  افزايش  طريق  از  را  اقتصادي  عملکرد  انساني،  سرمايه  منابع 
بسترها  تسهيل  طريق  از  انساني  سرمايه  افزايش  همچنين،  مي دهد.  قرار  تحت تأثير  نوآوري 
نوآوري  بهبود  آن  به دنبال  و  دانش  انباشت  و  به جذب  نيز  فناوري  تغييرات  با  انطباق  براي 

1. Corvers (1996).
2. A. Teixeira and N. Fortuna (2003).
3. Acevedo and et al (2005).
4. Hua (2005).
5. V. K. Teles and R. Joiozo (2010).
6. Hitt and et al. (2001).
7. Tangible.
8. Intangible.
9. Bartel (1989).
10. Senker and Brady (1989).
11. Howell and Wollf (1991).
12. Prais (1995).
13. Pennings and et al. (1998).
14. M. Dakhli and D. De Clerc Q (2004).
15. I. Pizarro & J. C. Real and D. de la Rosa (2009).
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 ،)2003( فورتونا  و  تيکسيرا  و سيچرمن3،  بارتل  فلپس1، گرنت2،  و  )نلسون  می کند  کمک 
در  آن  افزايش سهم  و  انساني  در سرمايه  و همکاران5(. سرمايه گذاري  ايرانزو  و  هورويتز4 
سرمايه گذاري کل کشور، با بهبود کارايي سرمايه گذاري فيزيکي و افزايش بازدهي اين نوع 
سرمايه، ضمن تسهيل شرايط گسترش نوآوري، به طور غيرمستقيم به رشد و توسعه اقتصادي 
نيز کمک می کند؛ زيرا غالباً کمبود امکانات و ظرفيت هاي محدود سرمايه فيزيکي، يکي 
به گونه اي  انساني  سرمايه  اگر  حال  است؛  نوآوري  بسط  برای  موجود  محدوديت هاي  از 
اين  رفع  ضمن  مي تواند  کند،  کمک  موجود  سرمايه هاي  از  بهتر  بهره برداري  به  که  باشد 
نوع محدوديت ها، راندمان کاري را افزايش داده و با کاهش قيود توليد، موجب نوآوري 
انتقال فناوري به تنهايی  البته امروزه اعتقاد بر آن است که  جذب دانش و  بيش تری شود6. 
بلکه حضور  نيست،  نوآوری کافی  وارداتی جهت خلق و گسترش  دانش  از  استفاده  برای 
نيروي متخصص و با دانش باال نيز ضروری است. درواقع، اگرچه در گذشته اعتقاد بر اين 
بود که سرريز دانش از کشورهاي صنعتي به کشورهاي درحال توسعه موجب رشد اقتصادي 
مي شود، اما امروزه ثابت شده که سرريز تحقيق و توسعه به تنهايی کافي نبوده، بلکه بايد با 
توسعه سرمايه گذاري در بخش آموزش داخلي ضمن بررسي دقيق فناوري و دانش وارداتی، 
براين،  عالوه  کرد.  اقدام  نيز  معکوس  مهندسي  فرآيند  طريق  از  آن  بومي کردن  به  نسبت 
ترکيب و تنوع سرمايه انساني نيز بر عملکرد فعاليت هاي مرتبط با نوآوري مؤثر است. شايد 
توليد و رقابت که  به سرعت در فضاي کنوني  انساني  تنوع سرمايه  دليل است که  به همين 
همه به دنبال کسب مزيت هاي رقابتي و فعاليت هاي نوآورانه هستند، نقش حياتي پيدا کرده 
و  محصول  يک  توليد  در  مشارکت کننده  تيم  ميان  تمايز  جديد،  مطالعات  براساس  است. 
بيش تری  نوآوري  نتيجه  در  و  خالقيت  دانش،  به  متفاوت  تخصص هاي  با  افراد  همکاری 
و  سوزوکي  همکاران8،  و  برسچي  همکاران7،  و  )واتسون  مي شود  ختم  توليد  مسير   در 

1. Nelson and Phelps (1966).
2. Grant (1996).
3. Bartel and Sicherman (1998).
4. Horwitz (2005).
5. Iranzo et al (2008).

6. منکيو و همکاران 1992.
7. Watson and et al. (1993).
8. Breschi and et al. (2003).
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سولنر  و   )2008( والسکو  و  گارسيا  لورسن3،  و  ميمونا  جانسن2،  و  وگت  ون در  سوداما1، 
ميان  فاصله  کاهش  عملي  و  مهم  راهکار  دانش بنيان،  اقتصاد  عصر  در  درواقع،   .))2010(
کار  نيروي  از  استفاده  در  توليد،  در  نوآوري  به  علم  تبديل  و  دانش  کاربرد  و  دانش  خلق 

آموزش ديده و سرمايه انساني باال نهفته است.
اوزگن و همکاران4 در مطالعه اي با استفاده از داده هاي تلفيقي 170 منطقه در اروپا در 
را  کشورها  اين  در  مهاجرت  و  نوآوري  وضعيت   ،2000-2005 و   1991-1995 سال های 
رشد  و  سرمايه  انساني  ساختار صنعتي،  از  تابعي  نوآوري  که  داده اند  نشان  و  بررسی کرده 
GDP است. عالوه بر اين، درخواست هاي ثبت اختراع در اين مناطق به طور مثبت به تعداد 

 1998-2007 دوره  در  آلمان  اقتصادي  بنگاه هاي  بررسي  با  سولنر5  دارد.  بستگی  مهاجران 
عنوان مي دارد صرف نظر از توليدي يا خدماتي بودن بنگاه ها، رابطه مثبتی ميان تنوع شغلي 
ــ  نوآوري  به  گرايش  با  انساني  سرمايه  براي  شاخصي  به عنوان  ــ  کار  نيروي  تخصص  و 
وجود دارد. تلس و جويوزو6 با استفاده از تکنيک هاي هم انباشتگي7 27 کشور در سال های 
شاخص هاي  با  دولت  توسط  انجام شده  آموزش  مخارج  که  داده اند  نشان   1960-2000
دانستن وضعيت  نوآوري،  توصيف  درمورد  بحث  هنگام  و  داشته  ارتباطی محکم  نوآوري 
تحصيلي و آموزشي ضروري است. مطالعه مسينيس و احمد8 به بررسی زواياي پنهان سرمايه 
انساني با عنوان مهارت هاي گران بها در کشورهاي مختلف می پردازد. براساس يافته هاي اين 
مطالعه، شکاف عميقی ميان کشورهاي افريقايي و کشورهاي OECD در زمينه آموزش هاي 
است.  اين کشورها  در  نوآوري  تفاوت سطح  از داليل  يکي  دارد که  مهارت محور وجود 
ماهر  کار  نيروي  نقش  بررسي  به  کارآفرينانه  روحيه  معرفي  با   )2009( همکاران  و  پيزارو 
فرهنگ  آن ها،  اعتقاد  به  پرداخته اند.  نوآوري  توسعه  و  خلق  مسير  در  انساني(  )سرمايه 
به گونه اي که  انساني و نوآوري عمل می کند،  ميان سرمايه  به عنوان حلقه رابط  کارآفريني 

1. Suzuki and Kodama (2004).
2. Van der Vegt and Janssen (2003).
3. Maimunah and Lawrence (2008).
4. C. Ozgen et al (2011).
5. R. Sollner (2010).
6. V. K. Teles and R. Joiozo (2010).
7. Panel Cointegration Techniques.
8. Messinis and A. Ahmed (2009).
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به وجود  بيش تري  نوآوري  ماهر در صورت داشتن روحيه خالق و کارآفرين،  نيروي کار 
می آورند. گارسيا و والسکو1 براساس مطالعه آموزش هاي سازماني با بررسي چگونگي اثر 
نشان  نوآوري محور،  و  مولد  فعاليت هاي  توانايي  بر  متخصص  نيروي کار  و  انساني  سرمايه 
گسترش  و  فناورانه  فرآيندهاي  تنوع بخشي  به  آموزش ديده  و  ماهر  افراد  حضور  مي دهند 
با مخارج  ارتباط مهاجرت نخبگان  بسزايي مي کند. مارياني2 در مطالعه اي  نوآوري کمک 
نشان  وي  مطالعه  نتايج  می کند.  بررسی  را  نوآوري  شکاف  نهايت،  در  و  توسعه  و  تحقيق 
تقويت  را  آموزشي  انگيزه  است  ممکن  هرچند  از کشور  ماهر  کار  نيروي  مي دهد خروج 
کند اما توليد نوآوري را کاهش می دهد. دخلي و ديسلرس کيو )2004( اثر دو نوع سرمايه 
انساني و اجتماعي بر نوآوري در سطح کشوري را ارزيابي کرده و نتيجه گرفته اند که رابطه 
مثبت و مستحکمی ميان سرمايه انساني و نوآوري برقرار است و افزايش اعتماد و مشارکت 
ميان  ارتباط ضعيفي  اگرچه  استرن3،  و  پورتر  اعتقاد  به  منجر مي شود.  نوآوري  بهبود  به  نيز 
نوآوري و رشد اقتصادي وجود دارد، اما رابطه نوآوري با سرمايه انساني ــ به ويژه در بخش 
تحقيق و توسعه ــ و انباشت دانش مثبت است. آگيون و هوويت4 معتقدند افزايش سرمايه 
و  تحقيق  فعاليت هاي  گسترش  اصلي  عامل  که  فناوري  به  مربوط  پيچيدگي هاي  و  انساني 

توسعه است، مي تواند نرخ نوآوري هر توليد را ثابت نگه دارد.

2. تجزیه و تحليل آماري

در اين قسمت، پيش از انجام تخمين ها و به منظور ارائه تحليل هاي بهتر و جامع تر، تصوير 
بيان   2011 تا   2009 دوره  در  مقاله  اين  در  استفاده شده  مستقل  و  وابسته  متغيرهاي  آماري 
می شود. در اين مطالعه از شاخص خالقيت در فناوري به عنوان شاخص جايگزين نوآوري 
که متغير وابسته است، استفاده مي شود. براساس گزارش جهاني نوآوري کشورهاي امارات، 
و 3/59  متوسط 4/96، 4/19، 4/10، 3/73  امتيازهاي  با  به ترتيب  ترکيه  و  مالزي  قطر،  اردن، 
متوسط  با  به ترتيب  ازبکستان  و  سودان  نيجر،  گابن،  توگو،  کشورهاي  و  وضعيت  بهترين 

1. Quintana-Garcia and Benavides-Velasco (2008).
2. F. Mariani (2007).
3. Porter and Stern (2000).
4. Aghion and Howitt (1998 & 2008).
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امتيازهاي 0/42، 0/40، 0/35، 0/25 و 0/22 بدترين وضعيت را از نظر متغير نوآوري دارند. 
البته بايد اشاره کرد اين کشورها هم در بين کشورهاي اسالمي و هم در بين تمام کشورهاي 
همچون  کشورهايي  ميان،  اين  در  دارند.  پاييني  جايگاه  نوآوري،  گزارش  در  بررسي شده 
مصر، اندونزي و عمان در ميانه  جدول قرار دارند. همچنين، کشورهاي عضو سازمان توسعه 
همکاري اسالمي از نظر خروجي خالقيت فناوري جايگاه خوبي در ميان کشورهاي جهان 
ندارند و حتي در بين بيست کشور اول نيز قرار نگرفته و جايگاه مياني را به خود اختصاص 
داده اند. درمورد متغير نهادها نيز کشورهاي برونئي، عمان، بحرين، امارات و قطر به ترتيب با 
متوسط امتيازهاي 7/97، 7/65، 7/59، 7/56 و 7/31 بهترين موقعيت و کشورهاي موريتاني، 
ليبي، سورينام، ازبکستان و چاد به ترتيب با امتيازهاي متوسط 1/71، 1/54، 1/43، 1/41 و 1/30 
بدترين وضعيت و کشورهاي ترکيه، مالي، مراکش و آذربايجان وضعيت متوسطي دارند. 
 ،0/60 امتيازهاي  متوسط  با  به ترتيب  توگو  و  گابن  نيجر،  چاد،  يمن،  کشورهاي  همچنين 
0/58، 0/55، 0/54 و 0/34 ضعيف ترين عملکرد، کشورهاي بحرين، امارات، قطر، مالزي و 
بهترين عملکرد و  امتيازهاي 60/1، 5/95، 4/70، 4/45 و 4/45  ميانگين  با  به ترتيب  عربستان 
کشورهايي همچون آذربايجان، اندونزي، مراکش و قزاقستان از نظر شاخص زيرساخت ها 
از  اندونزي  و  عربستان  قزاقستان،  مالزي،  قطر،  کشورهاي  داشته اند.  متوسطي  عملکرد 
 4/34  ،4/81  ،5/96  ،،60/9 امتيازهاي  متوسط  با  به ترتيب  کسب وکار  پيشرفت  شاخص  نظر 
با  به ترتيب  چاد  و  توگو  موريتاني،  سورينام،  ليبي،  کشورهاي  و  وضعيت  بهترين   4/29 و 
امتيازهاي متوسط 1/83، 1/59، 1/57، 1/18 و 1/03 ضعيف ترين عملکرد را داشته اند. همچنين 
اما  داده اند.  اختصاص  به خود  را  مياني  الجزاير جايگاه  و  برونئي  اردن،  امارات،  کشورهاي 
اشاره کرد  بايد  است،  مطالعه  اين  اصلي  مستقل  متغير  انساني که  مورد شاخص سرمايه  در 
که درمجموع از چهار متغير استفاده مي شود که عبارت اند از شاخص کلي سرمايه انساني، 
کيفيت آموزش، سرمايه گذاري در آموزش و تحقيق و توسعه. از منظر شاخص کلي سرمايه 
ميانگين  امتيازهاي  با  به ترتيب  عربستان  و  مالزي  بحرين،  امارات،  قطر،  کشورهاي  انساني، 
اندونزي  آذربايجان،  ترکيه،  کشورهاي  عملکرد،  بهترين   4/80  ،4/87  ،5/45  ،5/58  ،5/78
با  به ترتيب  موريتاني  و  توگو  سودان،  گابن،  چاد،  و کشورهاي  متوسط  عملکرد  برونئي  و 
متوسط امتيازهاي 1/11، 0/99، 0/88، 0/46 و 0/0 ضعيف ترين عملکرد را به خود اختصاص  



پژوهشنامه بازرگانی 10 

داده اند. اما در مورد شاخص کيفيت آموزش کشورهاي چاد، گابن، ليبي و توگو به ترتيب با 
امتيازهاي متوسط 1/36، 1/35، 1/28 و 0/99 بدترين جايگاه را داشتند، درحالي که کشورهاي 
عربستان، تونس، اردن، بحرين و امارات با ميانگين امتيازي 6/36، 6/27، 6/11، 5/94 و 5/77 
بهترين جايگاه را به خود اختصاص داده اند. در اين بين، کشورهاي الجزاير، مصر، مراکش 
بحرين،  کشورهاي  همچنين،  گرفته اند.  قرار  رده بندي  جدول  ميانه هاي  در  آذربايجان  و 
با متوسط امتيازي 6/46، 5/72، 5/64، 5/06، 5/01  امارات، مالزي، قطر و عربستان به ترتيب 
 ،0/89 ميانگين  امتيازهاي  با  توگو  و  سودان  ازبکستان،  يمن،  کشورهاي  و  جايگاه  بهترين 
آموزش  در  سرمايه گذاري  شاخص  نظر  از  را  جايگاه  نامناسب ترين   0/36 و   0/58  ،0/71
دارند. در  ميانه هاي جدول حضور  در  ايران  و  ترکيه  قزاقستان،  تونس،  داشته  و کشورهاي 
امتياز  متوسط  با  توگو  و  سودان  گابن،  کشورهاي  توسعه  و  تحقيق  شاخص  براي  نهايت، 
0/29، 0/27 و 0/03 ضعيف ترين عملکرد و کشورهاي آذربايجان، بنين، مراکش و سنگال 
عملکرد متوسطي از خود به نمايش گذاشته اند. حال آن که کشورهاي قطر، امارات، عمان، 
بحرين و تونس به ترتيب با ميانگين امتيازهاي 6/67، 5/25، 4/58، 3/96 و 3/85 بهترين رتبه ها 
کشور  از چهل  بيش  ميان  در  که  است  اين  توجه  قابل  نکته  داده اند.  اختصاص  خود  به  را 
بررسي  مطالعه  اين  و  نوآوري  گزارش هاي  در  که  اسالمي  همکاري  توسعه  سازمان  عضو 
اين  در  بررسي  مورد  متغير  هشت  در  و  داشته   را  عملکرد  بهترين  کشور  ده  فقط  شده اند، 
قسمت، جايگاه هاي اول تا پنج را به خود اختصاص داده اند؛ همچنين تنها ده کشور هستند 
به  گرفته اند؛  قرار  بررسي  مورد  کشور  پنج  جزء  همواره  رتبه اي  دو  و  يک  اختالف  با  که 
باال است، عملکرد زيرشاخص های شان  عبارت ديگر، کشورهايی که جايگاه نوآوري شان 
نيز وضعيت خوبي دارد و کشورهاي ضعيف، تقريباً در تمام زيرشاخص ها عملکرد ضعيفي 

داشته  و کارکرد ضعيف شان به يک يا دو متغير محدود نمی شود.

3. مدل و داده هاي آماري

با توجه به مطالب ارائه شده در اين بخش و بخش ادبيات موضوع در رابطه با تأثير محور 
گزارش  برمبناي  مطالعه  اين  در  استفاده شده  مدل  نوآوري،  بر  تحقيقات  و  انساني  سرمايه 

جهاني شاخص نوآوري )2012( به صورت فرمول )1( است:
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 جدول 1ـ ميانگين متغيرهاي استفاده شده در مقاله 
)سال های 2011-2009(

 

ي
نوآور

ش
ت آموز

کيفي

ي 
ص کل

شاخ
ي
سرمايه انسان

ي
سرمايه گذار

ش 
 در آموز

ي
ت نوآور

ظرفي

نهادها

ت ها
زيرساخ

ت 
پيشرف

ب وکار
کس

2/964/703/403/112/405/802/743/29آلباني
1/775/113/563/601/984/392/093/64الجزاير

2/574/983/653/272/695/422/704/25آذربايجان
3/165/945/456/463/967/596/013/55بحرين

2/573/212/721/693/274/181/662/66بنگالدش
2/544/302/972/002/595/251/423/46بنين

3/465/263/834/261/997/974/293/56برونئي
2/374/092/952/762/006/101/382/68بورکينافاسو

2/484/483/242/992/264/611/483/70کامرون
1/471/361/110/961/021/300/581/03چاد
2/895/023/312/662/255/363/302/75مصر
0/401/350/991/350/292/030/542/48گابن
1/652/872/082/091/293/831/322/43گامبيا

2/895/163/642/982/794/102/404/29اندونزي
1/312/992/663/331/662/501/663/64ايران
4/196/114/744/783/327/052/903/60اردن

2/465/383/853/732/435/704/374/81قزاقستان
3/565/553/883/982/136/303/373/50کويت

2/424/783/613/832/214/892/483/11قرقيزستان
2/103/112/683/361/574/091/864/24لبنان
0/881/281/671/662/071/541/061/83ليبي

3/735/764/875/643/226/794/455/96مالزي
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ي
نوآور

ش
ت آموز

کيفي

ي 
ص کل

شاخ
ي
سرمايه انسان

ي
سرمايه گذار

ش 
 در آموز

ي
ت نوآور

ظرفي

نهادها

ت ها
زيرساخ

ت 
پيشرف

ب وکار
کس

2/594/012/811/952/475/431/402/95مالي
1/500/000/000/000/001/710/801/57موريتاني
2/565/094/094/512/675/432/393/47مراکش

1/492/531/971/961/432/891/132/81موزامبيک
0/352/131/501/400/003/280/553/09نيجر

3/383/352/471/582/464/861/563/53نيجريه
2/895/154/774/554/587/653/604/25عمان

3/172/482/091/582/194/551/893/21پاکستان
4/105/615/785/066/677/314/706/09قطر

3/386/364/805/013/046/554/454/34عربستان
3/054/633/302/502/775/391/783/10سنگال
0/251/800/880/580/272/190/863/08سودان
1/774/963/652/153/225/031/952/07سوريه

1/201/571/591/611/571/431/091/59سورينام
2/154/413/333/442/154/141/483/70تاجيکستان

0/420/990/460/360/031/980/341/18توگو
3/536/274/643/793/856/393/103/14تونس
3/594/763/723/512/905/733/403/66ترکيه

2/754/292/882/212/156/281/343/20اوگاندا
4/965/775/585/725/257/565/953/60امارات

0/222/511/610/710/001/410/852/75ازبکستان
0/743/621/970/890/572/820/602/38يمن

منبع: گزارش هاي جهاني نوآوري سال هاي 2009، 2010 و 201.
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 log(INOit)=C+β1log(INSit)+β2log(INFit)+β3log(BUSit)+β4log(HCit)+εit  )1

BUS محور  INF محور زيرساخت ها،  نهادها،  INS محور  نوآوري،   INO که در آن: 
پيشرفت کسب وکار، HC محور سرمايه انساني و تحقيقات، log لگاريتم، i کشور، t زمان 

و ε جزء خطا است.
الزم به ذکر است با توجه به عدم ميزان کافی متغير براي محور پيشرفت بازار و با توجه 
تغيير کرده  نوآوري  اين بخش در سال هاي مختلف در گزاش جهاني  معيارهاي  اين که  به 

است، به ناچار اين محور در مدل قرار داده نشد.
متغيرهاي اين مطالعه به شرح زير است:

نوآوري )INO(: در گزارش جهاني شاخص نوآوري، خروجي هاي نوآوري به دو  ●
گروه تقسيم  شده اند که دسته اول به دانش و دسته دوم به خالقيت در فناوري مربوط 
به قسمت دانش  به بخش نوآوري  از آنجا  که در بيش تر مطالعات مربوط  مي شود. 
توجه شده است، در اين مطالعه براي نشان دادن بخش نوآوري از دسته دوم يعني 

خالقيت در فناوري استفاده مي شود.
محور نهادها )INS(: براي نشان دادن اين محور از زيرمحور محيط قانوني استفاده  ●

مي شود.
محور زيرساخت ها )INF(: براي نشان دادن اين محور از زيرمحور زيرساخت هاي  ●

فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده مي شود.
محور پيشرفت کسب وکار )BUS(: براي نشان دادن اين محور از زيرمحور قدرت  ●

جذب دانش در محيط هاي کسب وکار استفاده مي شود. 
محور سرمايه انساني و تحقيقات )HC(: براي نشان دادن اين محور از چهار شاخص  ●

زير استفاده مي شود:
● )EDU( زيرمحور آموزش در سطح پايه
● )HC( شاخص کلي محور سرمايه انساني و تحقيقات
● )TER( زيرمحور آموزش در سطح دانشگاه
● )R&D( زيرمحور تحقيق و توسعه
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داده هاي اين مطالعه از گزارش جهاني شاخص نوآوري در سال هاي متفاوت استخراج 
شده است. الزم به ذکر است مقادير متغيرهاي ارائه شده در گزارش جهاني شاخص نوآوري، 
بهتر در  نشانگر وضعيت  باالتر  مقادير  نرمال شده که  ـ حداقل  از روش حداکثر  استفاده  با 
توسعه  سازمان  منتخب عضو  مطالعه، کشورهاي  اين  در  استفاده شده  نمونه  است.  متغير  هر 
دليل آن  که  به  انتخاب شده اند.  داده ها  به  به دسترسي  توجه  با  است که  اسالمي  همکاري 
انتشار گزارش جهاني شاخص نوآوري مربوط به سال های اخير است، بازه زماني سال هاي 

2011-2009 را دربرمی گيرد.
الزم به ذکر است برآورد مدل در حالت هاي 1، 2 و 3 با استفاده از روش داده هاي تابلويي به 
روش اثرات تصادفي و در حالت 4 مدل با استفاده از روش اثرات ثابت تخمين زده شده است1.

4. برآورد مدل و تجزیه وتحليل نتایج

نتايج تخمين مدل در حالت هاي مختلف مربوط به تأثير سرمايه انساني بر نوآوري در جدول 
)2( ارائه شده است. همان گونه که در بخش قبلي بيان شد، مبناي اين مدل، محورهاي مورد بررسي 
ارائه شده  پنج محور  از  )2( چهار محور  است. در جدول  نوآوري  در گزارش جهاني شاخص 
نهادها،  به اين صورت که سه محور  به داده ها بررسي شده اند.  به دليل دسترسي  اين گزارش  در 
زيرساخت ها و پيشرفت کسب وکار ثابت بوده و در مدل هاي گوناگون شاخص هاي متفاوتی براي 
سرمايه انساني به مدل اضافه شده است. در حالت 1 از جدول )2(، معيار کلي سرمايه انساني قرار 
داده شده که از ميانگين سه زيرشاخص ديگر به دست مي آيد. در سه حالت ديگر، زيرشاخص هاي 
سرمايه انساني به مدل افزوده شده است. همان طورکه در اين جدول مشاهده می شود، تأثير متغير 
 EDU,( زيرمحورها  حالت  در  چه  و   )HC( کلي  حالت  در  چه  ــ  نوآوري  بر  انساني  سرمايه 
آموزش هاي  ماهيت  از  ناشي  نمي تواند  نتيجه اي  چنين  حصول  است.  بي معنا   ))TER, R&D

دانشگاهي و بخش هاي تحقيق و توسعه باشد، زيرا داشتن جمعيت خوب آموزش ديده و ماهر، 
نياز اساسي جامعه براي خلق، کسب، انتشار و استفاده از دانش ها و فناوري نوين است و بخش 
آموزش، تحقيق و توسعه مي تواند با افزايش کميّت و کيفيت افراد ماهر و آموزش ديده، اين نياز 
با آموزش  نيروي کار  تقاضاي  ميان عرضه و  تناسب  از عدم  نتيجه  اين  برطرف سازد. شايد   را 

1. جزئيات آزمون F و هاسمن در ضميمه آورده شده است.
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ناشي شود؛ زيرا درصورت ناهماهنگی ميان سياست هاي کالن اقتصادي کشورها و سياست هاي 
بخش آموزش و تحقيق، تأثير مؤلفه هاي سرمايه انساني بر نوآوري معني دار نيست. به نظر مي رسد 
به دليل ناهماهنگي ميان سياست هاي کالن اقتصادي و سياست هاي آموزشي ـ پژوهشي، انحراف 
قيمت هاي نسبي عوامل توليد به ضرر قيمت عوامل توليد با دانش باال )عوامل جديد در توليد( در 
مقايسه با ساير عوامل توليد )عوامل سنتي توليد( بوده و در نتيجه، عامالن اقتصادي بيش تر به سراغ 
عوامل ارزان تر رفته و رشد ميان عرضه عوامل جديد توليد )که عمدتاً يک جانبه و توسط دولت 
ارائه مي شود( و تقاضا نامتوازن خواهد بود. همچنين، به دليل عدم اصالح قيمت هاي نسبي عوامل 
توليد و فقدان قوانين حمايتی الزم برای ورود بخش خصوصي به بخش تحقيق وتوسعه، بخش 
خصوصي انگيزه الزم براي ورود به اين بخش را نداشته و اندک فعاليت هايی که در اين بخش 

توسط دولت انجام می شود نيز از فعاليت هاي بازار جدا است.

جدول 2ـ تأثير سرمايه انساني بر نوآوري کشورهاي منتخب اسالمي

4 3 2 1
0/02 0/03 0/02 0/02 عرض از مبدا
*0/3 *0/35 *0/3 *0/3 INS

***0/24 *0/35 *0/36 *0/34 INF

**0/18 **0/17 ***0/16 0/13 BUS

---- ---- ---- 0/03 HC

---- ---- -0/01 ---- EDU

---- -0/06 ---- ---- TER

0/1 ---- ---- R&D

0/85 0/73 0/73 0/73
44 44 44 44 تعداد کشورها

120 123 122 123 تعداد مشاهدات
*1/88 *2/6 *2/64 *2/62 F آماره

*8 4/38 3/03 2/84 آماره هاسمن

1. *، ** و *** به ترتيب داللت بر معني دار بودن در سطح 1 و 5 و 10 درصد است.

با روش  اثرات تصادفي و در حالت 4  با روش  F و هاسمن، تخمين مدل در حالت هاي 1 و 2 و 3  به مقدار آماره هاي  با توجه   .2
اثرات ثابت انجام شده است.
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نوآوري است. هنگاميکه  بر   )INS( نهادها تأثير مثبت محور  نشان دهنده  نتايج همچنين 
و گسترش  از کسب وکارهاي جديد  فرهنگي(  و  سياسي  )شرايط  موجود  شرايط  و  قوانين 
نوآورانه  فعاليت هاي  در  سرمايه گذاري  براي  الزم  انگيزه  کنند،  حمايت  موجود  کارهاي 

افزايش مي يابد.
نتايج همچنين نشان دهنده تأثير مثبت و معني دار محور زيرساخت ها )INF( بر نوآوري 
مبادالت،  مکاني  و  زماني  هزينه هاي  کاهش  بهره وري،  افزايش  طريق  از  بخش  اين  است. 
دسترسي بهتر به بازارهاي متنوع و تبادل ايده هاي مختلف، مي تواند تأثير مثبت بر ابداعات 

داشته باشد.
نتايج همچنين نشان دهنده تأثير مثبت و معني دار محور پيشرفت کسب وکار )BUS( بر 
نوآوري است. اين بخش پيشرفت کسب وکارها را با توجه به در اختيار گرفتن عوامل توليد 
جديد شامل نيروي کار با دانش باال، ارتباط با محيط هاي دانشگاهي و واردات فناوري هاي 
نو اندازه گيري مي کند که هرکدام از اين بخش هاي باعث افزايش ظرفيت براي نوآوري در 

کسب وکارهاي مذکور مي شود.

جمع بندي و توصيه هاي سياستي

هدف اين مقاله بررسي تأثير سرمايه انساني بر نوآوري کشورهاي منتخب عضو سازمان 
تابلويي  داده هاي  از روش  استفاده  با  و  در سال هاي 2009-2011  اسالمي  توسعه همکاري 
است.  بي معني  نوآوري  بر  انساني  سرمايه  تأثير  می دهد  نشان  مدل  برآورد  است.  نامتوازن 
اين نتيجه هم با استفاده از شاخص کلي سرمايه انساني و هم توسط زيرمحورهاي آموزش 
دانشگاهي و بخش تحقيق و توسعه به دست می آيد. درنتيجه، مي توان فرضيه اين مطالعه مبني 
بر تأثير مثبت سرمايه انساني بر نوآوري در کشورهاي منتخب عضو سازمان توسعه همکاري 
اسالمي را رد کرد. همچنين براساس نتايج، تأثير محورهاي نهادها، زيرساخت ها و پيشرفت 
کسب وکار بر نوآوري در کشورهاي منتخب عضو سازمان توسعه همکاري اسالمي مثبت 
و معنادار است. بنابر نتايج اين مطالعه، توصيه  مي شود سياست گذاران با اتخاذ سياست هاي 
موجب  و  کرده  فراهم  را  توليد  عوامل  نسبي  قيمت هاي  اصالح  زمينه  اقتصادي،  هماهنگ 
گسترش بازار عوامل جديد توليد ــ به ويژه سرمايه انساني، تحقيق و توسعه و نوآوري ــ و به 
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دنبال آن افزايش به کارگيري عوامل جديد توليد، حرکت به سوي اقتصاد دانش محور و در 
نهايت افزايش قدرت رقابت پذيري کشورهاي مورد مطالعه  شوند. همچنين، با توجه به نتايج 
پژوهش، به سياستگذاران کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري اسالمي پيشنهاد مي شود 
زيرساخت هاي  گسترش  و  کسب وکار  فضاي  بهبود  براي  الزم  بسترهاي  فراهم سازی  با 
ارتقای وضعيت سرمايه  با  افزايش مخارج تحقيق  و توسعه   ارتباطات، در کنار  اطالعات  و 
ارتقای  با  کشورها  اين  به عالوه،  کنند.  کمک  کالن  سطح  در  نوآوري  افزايش  به  انساني 
شاخص هاي حکمراني مي توانند به افزايش توان توليد محصوالت نوآورانه نيز اميدوار باشند.
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ضميمه 1

مدل، دوره و کشورها: مدل مورد استفاده در اين مطالعه بر مبناي گزارش جهاني شاخص 
نوآوري )2012( به صورت زير است:

 log(INOit)=C+β1log(INSit)+β2log(INFit)+β3log(BUSit)+β4log(HCit)+εit  

BUS محور  INF محور زيرساخت ها،  نهادها،  INS محور  نوآوري،   INO که در آن: 
پيشرفت کسب وکار، HC محور سرمايه انساني و تحقيقات، log لگاريتم، i کشور، t زمان و 
ε جزء خطا است. نمونه استفاده شده در اين مطالعه 44 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس 
اسالمي است که براساس دسترسي به داده ها انتخاب شده  و عبارت اند از: آلباني، الجزاير، 
آذربايجان، بحرين، بنگالدش، بنين، برونئي، دارالسالم، بورکينافاسو، کامرون، چاد، مصر، 
گابن، گامبيا، اندونزي، ايران، اردن، قزاقستان، کويت، قرقيزستان، لبنان، ليبي، مالزي، مالي، 
سنگال،  عربستان،  قطر،  پاکستان،  عمان،  نيجريه،  نيجر،  موزامبيک،  مراکش،  موريتاني، 
و  ازبکستان  امارات،  اوگاندا،  ترکيه،  تونس،  توگو،  تاجيکستان،  سودان، سوريه، سورينام، 
يمن. با توجه به اين که انتشار گزارش جهاني شاخص نوآوري به چند سال اخير برمي گردد، 

بازه زماني سال هاي 2011-2009 در نظر گرفت شده است.
براي  نامتوازن1  تابلويي  داده هاي  روش  از  مطالعه  اين  در  هاسمن:  و   )F( ليمر  آزمون 
برآورد مدل استفاده شده است. برای استفاده از روش داده هاي تابلويي، ابتدا بايد مشخص 
خير.  يا  کرد  استفاده  تابلويي  داده هاي  از  استفاده  با  تخمين  روش  از  مي توان  آيا  که  شود 
باشند  همگن  واحدها  اگر  خير؟  يا  همگن اند  بررسي  مورد  واحدهاي  آيا  ديگر،  به عبارت 
بايد از روش  مي توان از روش حداقل مربعات معمولي استفاده کرد، در غير اين صورت، 
داده هاي تابلويي استفاده شود. در اين مقاله براي درستي استفاده از روش داده هاي تابلويي 

از آزمون F به صورت زير استفاده مي شود:
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1. Unbalanced Panel Data.
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R2 ضريب تعيين حاصل از مدل مقيد )روش حداقل مربعات معمولي( و 
R در آزمون باال

R2 ضريب تعيين حاصل از مدل نامقيد )روش داده هاي تابلويي( است. همچنين N نشانگر 
UR

تعداد واحدها، K تعداد متغيرهاي توضيحي و T تعداد مشاهدات در طول زمان بوده و رد 
از تعيين استفاده از روش  تابلويي است. پس  بيانگر استفاده از روش داده هاي  فرضيه صفر 
داده هاي تابلويي، بايد يکي از روش هاي اثرات ثابت1 و يا اثرات تصادفي2 براي برآورد مدل 
مشخص شود. اين کار با استفاده از آزمون هاسمن3 و به صورت زير تعيين مي شود )گرين4(:
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1. Fixed Effect.
2. Random Effect.
3. Hausman.
4. Greene (2005); pp298-302.
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