
 

 

  
 
 
 
 

ت ن  ان  ا ی ا مارنا م،  تان ۱۹  ة/ سال د ھار و   ،۹۴ ،۴۵-۶۱ 

 رابطه اندازه جمعيت و تحصيالت با نوآوري
 1سيد فرخ مصطفوي

 چكيده  
برخي صاحبنظران معتقد هستند كه اندازه جمعيت با نوآوري و توليد و كـاربرد دانـش   

گردد. تحقيقات انجام گرفته  وري ميرابطه مثبتي دارد و رشد جمعيت باعث افزايش نوآ
دهند كه كيفيت تحصيالت رابطه مثبت با رشد نوآوري دارد. اين مقالـه رابطـه    نشان مي

هاي بكار رفته  دهد. داده اندازه جمعيت و تحصيالت را با نوآوري مورد مطالعه قرار مي
، سازمان كشور است كه از منابع مختلف (از جمله بانك جهاني 46مربوط به اطالعات 

مالكيت فكري جهان، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، و سازمان ملل) جمـع آوري  
گردد. نتـايج پـژوهش    اي منفي استفاده مي شده اند. براي تحليل آماري از مدل دو جمله

دهد كه كيفيـت تحصـيالت بـا نـوآوري (تعـداد اختراعـات) رابطـه مثبـت و          نشان مي
دي را براي تاييـد ايـن نظريـه كـه بـا افـزايش جمعيـت        داري دارد، اما هيچ شواه معني

كند. از جنبه سياستگذاري، تاكيد بر سـرمايه   نوآوري نيز افزايش خواهد يافت ارايه نمي
تواند راهبرد مناسبي جهـت افـزايش خالقيـت و     گذاري بر روي كيفيت تحصيالت مي

هـاي   ه چـالش هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، از جملـ  نوآوري بوده و در حل چالش
 رشد جمعيت، موثر باشد.  

اي  نوآوري، اختراعات ، اندازه جمعيت، تحصيالت، رگرسيون دوجمله واژگان كليدي:
 منفي 
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 مقدمه  
هايي را بوجود آورده اسـت كـه    رشد جمعيت و رشد اقتصادي در ايران و جهان مسايل و چالش

تـرين ايـن    فراد را كاهش دهد. از مهمتواند توسعه پايدار را به خطر انداخته و كيفيت زندگي ا مي
توان به افزايش مصرف و كمبود منابع، آلودگي و تخريب محيط زيسـت و افـزايش    ها  مي چالش

توان بسياري از مسايل بوجود آمـده   بيكاري اشاره نمود. اما با توليد و كاربرد دانش و نوآوري مي
هـاي بـادي،    جديـد انـرژي (ماننـد انـرژي    تـوان منـابع    عنوان مثال، با نوآوري مي را حل نمود. به

هـاي مناسـب آلـودگي محـيط      توان با توليد فناوري ) خلق كرد. مي1حرارتي-خورشيدي و زمين
هـاي   زيست را كاهش داد. در اقتصاد جهاني شده كنوني نوآوري نقش مهمـي در ايجـاد شـركت   

مهمـي بـراي افـراد تحصـيل     تواند منبع اشتغال  كند و اين مي ها ايفا مي دانش بنيان و موفقيت آن
تواند نقش مهمي در توسـعه ايفـا نمايـد. در     هاي توسعه فنآوري مي كرده باشد. بنابراين، سياست
آيـد (تبالـدي و    ترين عامل رشد كشورهاي پيشـرفته بـه حسـاب مـي     واقع، نوآوري فنآورانه مهم

 ).  2013، 2المسلي
نش يك انديشه جديد و يا توليد هاي موجود براي آفري توان تركيب انديشه نوآوري را مي

 3هاي نو تعريف نمود (فريمن و سوته محصوالت و روندهاي جديد از طريق توليد انديشه
). نوآوري يك كشور به قابليت آن در كسب، جذب، 2015و همكاران  4؛ به نقل از واتكينز1997

آن نهفته  5وري مليهاي نوين بستگي دارد و اين قابليت در نظام نوآ اشاعه، و كاربرد فنآوري
اي كه مطرح  است. جمعيت انساني عامل نوآوري و خالقيت است. در همين رابطه، مساله

شود اينست كه آيا اين افزايش كميت (يا اندازه) جمعيت است كه باعث افزايش نوآوري  مي
 توان گردد و يا بهبود كيفيت آن (ويا شايد هر دو). اهميت اين سوال در  آن است كه مي مي

رابطه معكوسي بين كميت و كيفيت جمعيت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملي در نظر 
گرفت. اگر خانواده يا دولت تصميم بگيرند كه منابع بيشتري را به كميت تخصيص دهند، در 

ويژه آموزش و  اين صورت، بواسطه محدوديت منابع، منابع كمتري صرف كيفيت جمعيت، به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Geo-thermal  
2 Tebaldi & Elmslie 
3 Freeman and Soete 
4 Watkins  
5 National Innovation System 
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كند كه به اين پرسش جواب دهد. برخي  العكس. اين مقاله سعي ميبهداشت، خواهد شد و ب
) معتقد هستند كه اندازه جمعيت با نوآوري و توليد و كاربرد دانش 1981صاحبنظران (سايمون، 

گردد. از طرف ديگر،  رابطه مثبتي دارد و رشد متوسط جمعيت باعث افزايش نوآوري مي
دهند كه كيفيت تحصيالت رابطه مثبت و  نشان مي) 2006تحقيقات انجام گرفته (ورساكليس، 

داري با رشد نوآوري دارد. در اين مقاله تاثير اندازه جمعيت و تحصيالت بر نوآوري مورد  معني
گيرد. براي متغير كيفيت تحصيالت از يك شاخص جديدي استفاده شده است. تا  مطالعه قرار مي

ثير هر دو اين متغيرها را در يك مدل بررسي كه نويسنده اطالع دارد هيچ پژوهشي كه تا جايي
هاي بكار رفته مربوط به اطالعات كشورهايي است كه در  نموده باشد انجام نگرفته است. داده

زمينه نوآوري و اختراعات فعاليت قابل توجهي دارند و داراي آمار خوبي در مورد متغيرهاي 
 ند. ويژه شاخص كيفيت تحصيالت بكار رفته، هست پژوهش، به
صورت زير ساماندهي شده است. بخش بعـدي مقالـه بـه مـرور ادبيـات موجـود در        مقاله به

هـاي   هـا و يافتـه   پردازد. سپس نظريه شناسي در مورد رابطه اندازه جمعيت با نوآوري مي جمعيت
شـود.   پژوهشگران در مورد تاثير تحصيالت بر نوآوري بيان شده و فرضيات پـژوهش ارايـه مـي   

ـ  دهنـد. خالصـه و    هـا و روش تحقيـق مباحـث بعـدي را تشـكيل مـي       وط بـه داده اطالعات مرب
 گيري پايان بخش مقاله است. نتيجه

 اندازه جمعيت و نوآوري  
توانـد   ، و سايمون)  معتقد هستند كه افزايش جمعيت مـي 2، بوزرآپ1برخي اقتصاددانان (كالرك

) رشـد  1967عقيـده كـالرك (   باعث افزايش توليد دانش، نوآوري و توسعه اقتصادي گـردد. بـه  
هـا   هاي كشت نشده، خشك كردن بـاطالق  اي است براي تميز كردن زمين جمعيت نيروي محركه

؛ بـه نقـل از   1965هاي آبياري. بوزرآپ ( و توليد محصوالت جديد مانند كود شيميايي و تكنيك
ي هـا  ) نيز معتقد است كه افزايش جمعيت روسـتايي موجـب محـدوديت زمـين    1994، 3ويكس

كشاورزي ميشود. اين مسئله باعث ميگردد كه كاربرد كـار در توليـد كشـاورزي افـزايش يابـد و      
پرداز در ايـن ديـدگاه    ترين نظريه هاي كشاورزي ايجاد شود. اما مهم صرفه جويي در كاربرد زمين

 گردد.   هاي او در ادامه ارايه مي سايمون است كه نظريه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نيروي اصلي براي توسعه و رشد اقتصادي مردم هسـتند،  ) منبع نهايي يا 1981بنظر سايمون (
مردمي كه ماهر، سرزنده و اميدوار بوده و اراده و تخيل خود را براي بهبـود زنـدگي خـود، و در    

 1نهايت براي بهبود زندگي همه بكار خواهند برد. او معتقد است كه در تمام دنيـا مـردم ظرفيـت   
هاي جديـد حـل كننـد. بـا ايـن ديـدگاه نسـبت بـه          ديشهرا دارند كه مسايل خود را بوسيله ان آن

هـاي متوسـط، هـم بـراي كشـورهاي       هاي افراد، از نظر او رشد جمعيت، حداقل با ميزان توانايي
توسعه يافته و هم براي كشورهاي توسعه نيافته مفيد و سودمند است.  به عقيده او  تقريبـاً هـيچ   

در توانايي افـراد بـراي خلـق منـابع جديـد. بـا       محدوديتي بر منابع وجود ندارد مگر محدوديت 
افزايش جمعيت، تعداد افرادي كه سعي در حل مسايل دارند افزايش مييابد و اين باعث افـزايش  
توان آن جمعيت در زمينه خالقيت و حل مسايل خواهـد گرديـد، از جملـه مسـايل مربـوط بـه       

عنوان منبع انـرژي   ، انسان ابتدا از چوب بهعنوان مثال، در زمينه تامين منابع انرژي كمبود منابع. به
نمود. سپس زغال سنگ را جايگزين چوب كرد و پـس از مـدتي نفـت را جـايگزين      استفاده مي

زغال سنگ گردانيد. در آينده نيز بشر ميتواند بـا خالقيـت و نـوآوري منـابع انـرژي جديـدي را       
 جايگزين نفت نمايد. 

گذارد  زايش جمعيت بر توليد دانش تاثير مثبت مي) معتقد است كه اف1996، 1981سايمون (
شود كه اوالً ما بتوانيم مسايلي را كه در نتيجه رشـد جمعيـت و يـا     و دانش ايجاد شده باعث مي

افزايش درآمد بوجود آمده است حل كنيم و ثانياً ثروت توليد نموده و ثروتمندتر شويم. جمعيت 
آينـد   گذارد. اول اينكه مغزهاي بيشتري بوجود مي ميتر به دو صورت بر توليد دانش تاثير  بزرگ
هاي نو بيافرينند (طرف عرضه). دليل دوم آنست كه با افزايش جمعيت تعداد  توانند انديشه كه مي
يابد (طرف تقاضا). بنابراين، در كوتاه مدت، رشـد جمعيـت ميتوانـد      كنندگان افزايش مي مصرف

ابع گردد. در يك نظام بازار آزاد ايـن موضـوع باعـث    باعث افزايش مصرف و در نتيجه كمبود من
هاي باال براي منابع بـه نـوآوران و كارآفرينـان پيغـام ميدهنـد كـه        ها ميشود. قيمت افزايش قيمت

جهت استفاده از فرصت ايجاد شده براي كسب سود اقدام بـه نـوآوري و توسـعه منـابع جديـد      
كمبود بوجود آمده از طريق توليـد دانـش،    شود كه در درازمدت نمايند. همين موضوع باعث مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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). البته 1996، 1981؛ سايمون ،1998، 1توسعه منابع جديد و افزايش توليد بر طرف گردد (آلبرگ
بنظر سايمون شرط الزم براي اينكار وجود نهادهاي اجتماعي مناسـب اسـت كـه مهمتـرين ايـن      

ت و نـوآوري و جـايگزيني منـابع را    نهادها نظام دموكراتيك و بازار آزاد است كه امكـان خالقيـ  
شود كه نظام اقتصادي و سياسـي بـه    ها هنگامي شكوفا مي فراهم ميسازند. قدرت خالقيت انسان

هـاي بوجـود آمـده     اي كه بتوانند با بكار بردن هوش خـود از فرصـت   دهد بگونه ها آزادي مي آن
همي در فـراهم نمـودن شـرايط    استفاده نمايند. بنابراين، نظام سياسي، حقوقي و اقتصادي نقش م

 ).  1996(سايمون،  كنند الزم بازي مي
در نقد سايمون گفته شده است كه برخـي از تحـوالت پـيش آمـده توسـط بشـر غيـر قابـل         

هـا ديگـر امكـان بـازآفريني      عنوان مثال، با از بين رفتن گونـه  ).  به1998برگشت هستند (آلبرگ، 
هاي زيرزميني يك رونـد غيـر قابـل برگشـت      اي آبه ها وجود نخواهد داشت. تخريب سفره آن

رسد. از دست رفتن زندگي يا سالمتي افراد در نتيجه آلودگي محـيط زيسـت يـا فقـر را      بنظر مي
هاي عمومي عامل تعيـين كننـده خالقيـت     )، سياست1982( 2توان جبران نمود.  بعقيده تيمر نمي

گاه سـايمون ،مـردم مـاهر، سـرزنده و     ونوآوري در جامعه هستند و نه انـدازه جمعيـت. در ديـد   
كننـد.   هاي جديد دارند نقش كليدي ايفا مي اميدوار كه ظرفيت حل مسايل خود را بوسيله انديشه

گردد و رشد بـاالي جمعيـت    اما مساله مهم آن است كه چنين ظرفيتي از طريق آموزش ايجاد مي
ه كيفيت جمعيت صدمه وارد كنـد.  تواند باعث كمبود منابع گشته و به نظام آموزش و در نتيج مي

 ). 1998گيرد (آلبرگ،  اما سايمون اين نقش آموزش را ناديده مي
) در مطالعه خود، بعـد از كنتـرل متغيرهـاي مهمـي از جملـه      2002فورمن، پورتر و استرن ( 

گذاري در آموزش، يك همبستگي منفـي   توليد ناخالص داخلي، هزينه تحقيق و توسعه، و سرمايه
دار مابين اندازه جمعيت و نوآوري (تعـداد اختراعـات) مشـاهده نمودنـد. امـا تبالـدي و        و معني

 64الـي   15داري مابين تراكم جمعيت  هاي متعدد خود  همبستگي معني ) در مدل2013المسلي (
 نمود.  سال و نوآوري بدست نياوردند. بطور كلي، اين مطالعات نظريه سايمون را تاييد نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ahlburg 
2 Timmer 
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 ري   تحصيالت و نوآو
چارچوب نظري در بيشتر مطالعات انجام گرفته در زمينه نوآوري را نظام نوآوري ملـي تشـكيل   

) براي بيان قابليـت نهـادي   1982دهد. مفهوم نظام نوآوري ملي براي اولين بار توسط فريمن ( مي
كشورها براي نوآوري پيشنهاد شد. از نظر فريمن نوآوري و تغييرات فنآوري نقـش محـوري در   

هاي رشد اقتصادي نئوكالسيك براي تبيين اين پديده ناكـافي   كنند و مدل د اقتصادي بازي ميرش
اي  ها علـم و فنـآوري اسـت و بطـور فزاينـده      ويژه در اقتصادهايي كه موتور محركه آن هستند به

تحت تاثير رقابت در عرصه جهاني قرار دارند. در اين چـارچوب نظـري، نـوآوري تنهـا نتيجـه      
ها نيست، بلكه يك فعاليت جمعـي در سـطح جامعـه اسـت كـه دانـش، منـابع و         كتفعاليت شر
اي از نهادهـاي ملـي اسـت كـه بـه       طلبد. نظام نوآوري ملي مجموعه هاي مختلفي را مي تخصص

آورد كه در داخـل آن   كنند و چارچوبي فراهم مي هاي نوين كمك مي آفرينش و گسترش فنآوري
ند تـا رونـد نـوآوري را تحـت تـاثير قـرار دهنـد (واتكينـز و         كن ها مذاكره مي ها و شركت دولت

هـاي جمعـي يـك نقـش      ها و فعاليـت  ). در چارچوب نظام نوآوري ملي، دولت2015همكاران، 
اي كـه محيطـي ايجـاد     كنند بگونـه  هماهنگ كننده اساسي در آفرينش و گسترش نوآوري ايفا مي

هاي جديد بكـار گرفتـه شـوند. نظـام      رصتها و ف گردد كه دانش و منابع جهت توليد انديشه مي
) 1نوآوري ملي يك ساخت نهادي است و نهادهاي اصلي تشكيل دهنده آن بقـرار زيـر اسـت. (   

خصوصي، و تامين  -، تعيين استاندارد، شراكت عمومي 1دولت و عاملين آن كه از طريق مقررات
ها و صنايع مختلـف   بخش ها در ) شركت2كند. ( هاي بنيادي از نوآوري حمايت مي مالي پژوهش

) 3كننـد. (  كه از طريق تجربه، تحقيق و توسعه، و بهبود محصوالت، نوآوري تجـاري توليـد مـي   
) سـاير  4كنند. ( دهند و نيروي كار علمي و فني تربيت مي ها كه پژوهش بنيادي انجام مي دانشگاه
؛ 1994 2اتل و پاويتهاي آموزشي اشتغال دارند (پ هاي عمومي و خصوصي كه به فعاليت سازمان

ها وجود  ). در اين ساختار، تعامل در داخل نهادها و مابين آن2015به نقل از واتكينز و همكاران 
 دارد. 

نظام آموزشي از عناصر مهم نظام نوآوري ملي است كه نيروي انساني آفريننده دانش و 
ختلفي بر نوآوري دهد. تحصيالت از طرق م فنآوري، يعني افراد تحصيل كرده را پرورش مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Regulation  
2 Patel and Pavitt  
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ترين عوامل نوآوري هستند. اين  ) دانشمندان شاغل در تحقيق و توسعه مهم1گذارد: ( تاثير مي
دانشمندان خود خروجي نظام آموزش عالي بوده و هراندازه كميت و كيفيت آموزش بهبود يابد 

) 2فت. (دانشمندان بيشتر و با كيفيت باالتري تربيت شده و نوآوري نيز افزايش خواهد يا
توانند در فرايند تحقيق و  گردد كه مي تحصيالت باعث ايجاد يك نيروي كار بسيار ماهر مي

گردد كه جهت  ) تحصيالت باعث ايجاد كارآفريناني مي3توسعه و نوآوري نقش آفريني كنند. (
) 4هاي توليدي كارآ هستند. ( موفقيت در رقابت طالب نوآوري، توليدات جديد، و روش

شود و اين بنوبه خود باعث  هاي شناختي مصرف كنندگان مي باعث ارتقائ تواناييتحصيالت 
توان انتظار  ). بنابراين مي2006گردد (ورساكليس،  افزايش تقاضا براي توليدات با كيفيت مي

داشت كه با افزايش سطح تحصيالت جمعيت، نوآوري نيز افزايش يابد. در اينجا البته عامل 
دهد كه اين عامل تاثير  تحصيالت است و تحقيقات انجام گرفته نيز نشان ميتعيين كننده كيفيت 

 ). 2006داري بر نوآوري دارد (ورساكليس،  معني
عنوان يك عامل نهادي، نقش تحصيالت در نوآوري به خوبي مورد تاكيد قرار گرفته است  به

هاي  ش خود از هزينه) در پژوه2002( 2فورمن، پورتر و استرن ).2002و همكاران،  1(لوندوال
ها نشان  عنوان جانشيني براي تحصيالت استفاده نمودند. بررسي آن عمومي در آموزش عالي به

) 2006داد كه رابطه مثبتي مابين منابع آموزشي و اختراعات ثبت شده وجود دارد. ورساكليس (
ورهايي كه نظام تاثير كيفيت تحصيالت بر نوآوري را مورد مطالعه قرار داد. به اعتقاد او كش

ها نيز بايد بيشتر باشد. براي  هاي آن ها بر علوم و رياضيات تاكيد دارند نوآوري آموزشي آن
گيري كيفيت آموزش او از نمرات آزمون رياضيات و علوم در سومين مطالعه بين المللي  اندازه

بين كيفيت استفاده نمود. تحليل آماري او نشان داد كه رابطه مثبتي ما 3رياضيات و علوم
 كشور مورد مطالعه وجود دارد.  29تحصيالت و نوآوري در ميان 

دهند كه بهبود آمـوزش عامـل اصـلي     ) نشان مي2014(  4كرسپوكوآرسما، لوتز و ساندرسون
وري و رشد درآمد است و چيزي كه تفاوت در رشد توليد ناخالص داخلي بـراي هـر    تبيين بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lundvall 
2 Furman, Porter and Stern 
3 Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
4 Crespo Cuaresma, Lutz and Sanderson 
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هاي نوآوري يـا اقتبـاس    كند بهره وري افزايش يافته و قابليت يكارگر در ميان كشورها را تبيين م
فن آوري مربـوط بـه افـراد بـا تحصـيالت بيشـتر در نيـروي كـار اسـت. تحصـيالت از طريـق            

ترين اين سـازوكارها بشـرح    گذارد. برخي از مهم سازوكارهاي مختلفي بر رشد اقتصادي تاثير مي
) تحصيالت سطح مهارت نيروي كـار  1). (2014، زير است (كرسپوكوآرسما، لوتز و ساندرسون 
تـر فنـآوري جديـد     وري و بكارگيري بهتـر و سـريع   را ارتقاء داده و در نتيجه باعث افزايش بهره

) تحصيالت تسهيل كننده نوآوري و اقتباس فنآوري جديد اسـت. برخـي تحقيقـات    2گردد. ( مي
زوكار اقتباس فنآوري در تبيين رشد دهند كه سا ) نشان مي2005و  1994، 1(بن حبيب و اشپيگل

) تحصيالت باعث بهبود سـالمت جمعيـت   3كند. ( اقتصادي كشورها نقش بسيار مهمي بازي مي
) تحصيالت زنـان يكـي از   5تواند كيفيت حكمراني را بهبود بخشد. ( ) تحصيالت مي4شود. ( مي
 گردد.  يتي ميترين عوامل كاهش باروري است كه منجر به ايجاد پنجره (سود) جمع مهم

هاي تحقيق و توسعه است. مطالعات انجام  از ديگر عوامل مهم تاثيرگذار بر نوآوري هزينه
گذارد  دهند سهم بخش خصوصي در تحقيق و توسعه بر نوآوري تاثير مي گرفته نشان مي

هاي تجربي هم چنين وجود همبستگي باال بين سطح  ) بررسي2002(فورمن، پورتر و استرن، 
دهند (كيان،  قتصادي كشورها (توليد ناخالص داخلي) و نوآوري را مورد تاييد قرار ميتوسعه ا

هاي انجام گرفته از اين دو متغير  ).. بنابراين، در تحليل2002؛ فورمن پورتر و استرن، 2007
 عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده خواهد شد.  به

 وان مطرح نمود: ت با توجه به مطالب ارايه شده، دو فرضيه زير را مي
 گردد (فرضيه سايمون).   : افزايش جمعيت باعث افزايش نوآوري مي 1فرضيه 
 گردد (فرضيه ورساكليس).   : افزايش كيفيت تحصيالت باعث افزايش نوآوري مي2فرضيه 

 گيرند.  اين فرضيات در ادامه مورد آزمون قرار مي

 ها   داده
كشور است كـه از نظـر ثبـت اختـراع       46اطالعات هاي بكار رفته در اين پژوهش مربوط به  داده

كننـده اختراعـات   ها شامل كشـورهاي مهـم توليد   داده بسيار فعال بودند. بنابراين،  2012در سال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Benhabib & Spiegel 
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شود. فهرست كشورهاي مورد مطالعه در پيوسـت انتهـاي مقالـه آمـده      ثبت شده در اين سال مي
ر نوآوري غير فعال بوده و بيشتر استفاده است. بقيه كشورها كه همه در حال توسعه هستند از نظ

كننده از نوآوري كشورهاي فعال هستند. اما اطالعات مربوط به تمام متغيرهاي مورد اسـتفاده در  
كشور) وجـود دارد كـه باعـث     26اي از اين كشورها (يعني  اين پژوهش فقط براي زير مجموعه

اده گردد و نتايج بدست آمده نيـز فقـط   شود در مدل نهايي فقط از اطالعات اين كشورها استف مي
 به اين گروه از كشورهاي منتخب كه همه كشورهاي توسعه يافته هستند مربوط است

براي كشورهاي مورد  2012متغير وابسته در اين پژوهش تعداد اختراعات ثبت شده در سال 
سكونت اولين  عنوان جانشيني براي نوآوري بكار رفته است . معموالً محل مطالعه است كه به

 1ها سازمان مالكيت فكري جهان شود. منبع اين داده عنوان محل توليد اختراع ثبت مي مخترع به
عنوان جانشين نوآوري داراي مشكالتي نيز  ) است. البته كاربرد اختراعات ثبت شده به2015(

ده داراي ) تمام اختراعات ثبت ش1توان به موارد زير اشاره نمود. ( است كه از آن جمله مي
ها معيارهاي الزم  شوند زيرا برخي از آن ها ثبت نمي ) تمام نوآوري2كيفيت يكساني نيستند. (

ها را پنهان نگهدارند و  دهند آن براي ثبت شدن را ندارند و يا اينكه عاملين اقتصادي ترجيح مي
ت ثبت شده منبع ها استفاده كنند. علي رغم اين موضوع، آمار اختراعا هاي ديگر از آن يا بصورت

؛ تبالدي و المسلي، 1990، 2منحصر بفردي جهت تحليل روند تحوالت فنآوري است (گريليچه
عنوان  شوند. به دهند كه بيشتر اختراعات ثبت مي هاي انجام گرفته نيز نشان مي ). بررسي2013

ت شرك 100در صد اختراعات قابل ثبت در  82مثال، در يك بررسي نشان داده شد كه حدود 
؛ به نقل 1986 3ثبت شده بودند (مانسفيلد 1983-1981هاي  دارو سازي آمريكايي در فاصله سال

 ). 2007 4از كيان
كه متوسط نمرات خواندن، رياضيات و علوم  5براي سنجش كيفيت تحصيالت از شاخص پيسا

 2010سال  كنيم (براي كشور هندوستان نمرات مربوط به دهد استفاده مي را نشان مي 2012در سال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 World Intellectual Property Organization (WIPO) 
2 Grilliches  
3 Mansfield  
4 Qian  
5 Pisa 
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آموزان در  در برنامه سنجش دانش 1است). اين شاخص توسط سازمان همكاري اقتصادي و توسعه
ساله را در خواندن، رياضيات و  15شود و عملكرد دانش آموزان  گيري مي اندازه 2الملل سطح بين
هستند.  100ر و انحراف معيا 500گيري شده داراي ميانگين  كند. نمرات اندازه گيري مي علوم اندازه

) است. اين شاخص ابزار مناسبي را جهت 2014( 3ها دانشگاه كورنل، اينسيد و ويپو منبع اين داده
 كند.  مقايسه كيفيت نهاد آموزش در كشورهاي مورد مطالعه فراهم مي

ساله و باالتر را براي  25هاي تحصيل زنان و مردان  متغير متوسط تحصيالت ميانگين سال
دهد. از آنجاييكه تغييرات اين متغير در طي يك مدت كوتاه ناچيز است،  مي نشان 2015سال 
باشد. بعالوه، اين متغير برآورد  2012تواند جانشين مناسبي براي متوسط تحصيالت در سال  مي

) است. متغير جمعيت 2014( 4ها لوتز، بوتز و كي سي است. منبع اين داده 2010بر مبناي سال 
ها  دهد. منبع اين داده بر حسب ميليون نفر نشان مي 2010را در سال اندازه جمعيت كشور 

بوده و بر حسب  2010) است. متغير توليد ناخالص داخلي مربوط به سال 2011سازمان ملل (
) اخذ شده است. متغير 2015هاي بانك جهاني ( تريليون (هزار ميليارد) دالر است و از داده

هاي بخش خصوصي در تحقيق و توسعه در  گذاري ايههاي پژوهشي بخش خصوصي سرم هزينه
صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي است و از سازمان همكاري اقتصادي و  به 2011سال 

 ) گرفته شده است. 2013توسعه (

 روش پژوهش  
هستند كـه در آن متغيـر مـورد نظـر      5هاي شمارشي صورت داده هاي نوآوري يا اختراعات به داده

تـوان از   هـا مـي   گونه داده ادفي داراي اعداد صحيح غير منفي است. براي تحليل اينيك متغير تص
گيرند استفاده نمود. دو مدل رايج در اين زمينه  ها را در نظر مي هايي  كه ماهيت شمارشي آن مدل

هسـتند. يكـي از مشخصـات مـدل رگرسـيون       1اي منفي و رگرسيون دوجمله 6رگرسيون پواسون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Organization for Economic Cooperation and Development 
2 Programme for International Student Assessment (PISA) 
3 Cornel University, INSEAD and WIPO 
4 Lutz, Butz and KC 
5 Count data 
6 Poisson regression 
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در آن واريانس و ميانگين مسـاوي هسـتند. اگـر ايـن خصوصـيت بـرآورده        پواسن اين است كه
نشود، در آن صورت برآوردهاي ظرايب ناكـارآ خواهنـد بـود. امـا بـراي بسـياري از متغيرهـاي        

تواند بيشتر از ميانگين باشد. اين پديده كه به بيش  شمارشي، مانند تعداد اختراعات، واريانس مي
مورد آزمون قرار گيرد و در صورت تاييد بايد از مـدل رگرسـيون   معروف است بايد  2پراكندگي
اي منفي كه مناسب تر است استفاده نمود. در اين پژوهش نيز از اين مدل بـراي بـرآورد    دوجمله

صورت زيـر   اي منفي ميانگين به معادله ارايه شده استفاده خواهد شد. در مدل رگرسيون دوجمله
 شود.    مشخص مي

 

بردار متغيرهاي  Xاست.   αداراي توزيع گاما با ميانگين يك و واريانس  كه در آن 
همبستگي ندارد و  Xبا  ԑشود كه خطاي تصادفي  ضرايب مربوطه هستند. فرض مي βتبييني و 

تواند نشانگر تاثير متغيرهاي مشاهده نشده يا منبع تغييرات تصادفي باشد. نسبت به توزيع  مي
است كه بنام پارامتر  αاي منفي داراي يك پارامتر اضافي  احتمالي دوجمله پواسون، توزيع

يابد. اگر  افزايش مي yشود زيرا با افزايش آن واريانس شرطي متغير وابسته  پراكندگي شناخته مي
α  تر است.  از نظر آماري تفاوتي با صفر نداشته باشد، در اينصورت مدل سادهتر پواسون مناسب

). متغير a&b2008، 3نمايي برآورد نمود (گرين ان با استفاده از روش حداكثر درستتو مدل را مي
است. متغيرهاي تبيني شامل اندازه  2012ميانگين تعداد اختراعات ثبت شده در سال  وابسته 

هاي تحصيل، توليد ناخالص  جمعيت كشور، كيفيت تحصيالت (شاخص پيسا)، متوسط سال
شود. دو متغير اخير متغيرهاي  هاي بخش خصوصي در تحقيق و توسعه مي هداخلي و هزين

 استفاده شده است.  12 4كنترلي هستند. براي برآورد مدل از نرم افزار استتا
 نتايج  

دهد. ميـانگين اختراعـات ثبـت شـده در      آمار توصيفي متغيرهاي بكار رفته را نشان مي 1جدول 
ر است. انحراف معيار محاسبه شده براي اين متغيـر نشـان   هزا 24كشور منتخب بيش از  46ميان 

                                                                                                                                           
1 Negative binomial regression 
2 Over-dispersion 
3 Greene  
4 Stata  
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هـا وجـود دارد.    هاي بسياري ميان آن دهد كه پراكندگي آن زياد بوده و از نظر نوآوري تفاوت مي
ميليون نفر است و شاخص پراكندگي نيـز نشـان    93ميانگين اندازه جمعيت اين كشورها بيش از 

سـال   11شورها دارد. ميانگين متوسط تحصيالت حدود هاي زياد اندازه جمعيت اين ك از تفاوت
ها زياد نباشد. پراكندگي كيفيت تحصيالت نسبتاً بـاال   آيد كه در اين زمينه تفاوت است و بنظر مي
هاي زيادي بين كشورهاي مـورد مطالعـه وجـود دارد.     دهد كه از اين نظر تفاوت بوده و نشان مي

هاي زيادي در سطح توسعه اقتصادي ايـن   دهد كه تفاوت آمار توليد ناخالص داخلي نيز نشان مي
 كشورها وجود دارد. 

 . آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش1جدول 

 متغير ميانگين انحراف معيار )Nتعداد كشورها (

 تعداد اختراعات 24809 64624 46
 2010جمعيت  93,391 263,351 46

 2015متوسط تحصيالت  11,261 2,008 36

 2012كيفيت تحصيالت  490,345 44,200 45

 2010توليد ناخالص داخلي  1,250 2,448 46

 2011هزينه تحقيقات بخش خصوصي  1,449 0,746 27

 هاي پژوهش  منبع: داده

اي منفي تعداد اختراعات و متغيرهاي  نتايج برآورد ضرايب رگرسيون دوجمله 2جدول 
) اما با 1دار نيست (مدل  تنهايي معني دهد. متغير جمعيت به اقتصادي و اجتماعي را نشان مي
). متغيرهاي سطح تحصيالت و كيفيت 2گردد (مدل  دار  مي افزودن متغيرهاي تحصيالت معني

ها مثبت است. با افزودن متغيرهاي كنترلي توليد ناخالص  دار و عالمت آن تحصيالت نيز معني
سطح تحصيالت ديگر  هاي تحقيقات در بخش خصوصي متغيرهاي جمعيت و داخلي و هزينه

داري خود را حفظ كرده و عالمت آن  معني دار نيستند اما متغير كيفيت تحصيالت سطح معني
دهد كه با  افزايش كيفيت تحصيالت تعداد  ). اين نتيجه نشان مي3نيز مثبت است (مدل 

اطالعات يابد. البته الزم به تذكر است كه بواسطه عدم وجود  اختراعات ثبت شده نيز افزايش مي
) 3ها متفاوت هستند. مدل كامل (مدل  هاي بكار رفته در مدل مورد نياز در برخي كشورها، نمونه
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ها كشورهاي پيشرفته هستند. بنابراين، نتيجه بدست  گردد كه همه آن كشور مي 26فقط مربوط به 
ي و آمده نيز براي اين دسته از كشورها قابل تعميم است. متغيرهاي توليد ناخالص داخل

دار هستند. به عبارت ديگر، با افزايش  هاي تحقيقات در بخش خصوصي هر دو معني هزينه
ها فرضيه  يابد. در تمام مدل سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه تعداد اختراعات نيز افزايش مي

ه و ها مناسب نبود شود. بنابراين، مدل پواسون براي تحليل داده رد مي 001/0در سطح  
 اي منفي مناسب است.  مدل دوجمله

 
اي منفي تعداد اختراعات و متغيرهاي اقتصادي و  . نتايج برآورد ضرايب رگرسيون دو جمله2جدول 

 اجتماعي.
 متغير 1مدل  2مدل  3مدل 
0,002- 

)0,001( 
 **0,005 

)0,001( 
0,006 

)0,003( 
 2010جمعيت 

0,195- 
)0,163( 

 *0,352  
)0,177(  

 2015يالت متوسط تحص 

 **0,035 
)0,012( 

 **0,026 
 2012كيفيت تحصيالت   )0,009(

 ***0,458 
 2010توليد ناخالص داخلي    )0,124(

 **0,775 
 2011هزينه تحقيقات بخش خصوصي    )0,279(

42,96 32,16 7,96 LR Chi2 
0,0735 0,0412 0,0084 Pseudo R2 

 )Nتعداد كشورها ( 46 36 26

 P<0.05,    ** P<0.01,    *** P<0.001 *هاي پژوهش. اعداد داخل پرانتز انحراف معيار هستند.   منبع: داده

 گيري   خالصه و نتيجه
هايي را بوجود آورده اسـت كـه    رشد جمعيت و رشد اقتصادي در ايران و جهان مسايل و چالش

تـرين ايـن    دهد. از مهم تواند توسعه پايدار را به خطر انداخته و كيفيت زندگي افراد را كاهش مي
توان به افزايش مصرف و كمبود منابع، آلودگي و تخريب محـيط زيسـت و افـزايش     ها مي چالش
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توان بسياري از مسايل بوجود آمـده   بيكاري اشاره نمود. اما با توليد و كاربرد دانش و نوآوري مي
محركـي باشـد بـراي    تواند  را حل نمود. برخي صاحبنظران معتقد هستند كه افزايش جمعيت مي

؛ 1967نوآوري و حل مسايل و مشكالت ناشـي از رشـد جمعيـت و رشـد اقتصـادي (كـالرك       
دهد كه رشد جمعيت تاثير مثبتي بر نوآوري  ). تحقيقات اين محققين نيز نشان مي1965بوزرآپ 

هاي كشاورزي داشته وباعث افزايش بهره وري در كشاورزي گرديده است. اما سوالي  در فنآوري
اي مابين رشد جمعيـت و رشـد نـوآوري در سـاير      گردد اينست كه آيا چنين رابطه ه مطرح ميك

) به اين سوال جواب مثبت داده و معتقـد اسـت   1996و 1981زمينه ها نيز وجود دارد. سايمون (
تواند در دراز مـدت موجـب افـزايش     هاي رشد متوسط، مي كه افزايش جمعيت، حداقل با ميزان

دانش شده و تاثير مثبت بر رشد و توليـد اقتصـادي در تمـام كشـورها بگـذارد.       نوآوري و توليد
دهد. اول اينكه افزايش جمعيت باعث افزايش تعداد  سايمون دو سازوكار براي اين تاثير ارايه مي

شـود و دوم افـزايش جمعيـت باعـث افـزايش كاالهـا و        پردازند مي افرادي كه به حل مسايل مي
هـا فرصـت    گردد. در يك نظام بازار آزاد، افزايش قيمت ها  مي زايش قيمتخدمات و در نتيجه اف

كند. در نتيجه، در بلنـد مـدت،    مناسبي را براي كارآفرينان جهت نوآوري و كسب سود فراهم مي
افزايش جمعيت باعث افزايش دانش، نوآوري و رشد اقتصادي خواهـد شـد. منتقـدين سـايمون     

تواند باعـث افـزايش مصـرف و كمبـود      شد باالي جمعيت مي) معتقد هستند كه ر1998(آلبرگ 
تواننـد موجـب نـوآوري و     هـايي  كـه مـي    منابع گشته و باعث كاهش سرمايه گذاري در فعاليت

تواند كاهش يافته  عنوان مثال، منابع تخصيص يافته به آموزش مي توسعه اقتصادي شوند گردد. به
بـد. از آنجاييكـه آمـوزش نقـش اساسـي در      و در نتيجه كميت و كيفيت آمـوزش نيـز كـاهش يا   

كند، اين موضـوع باعـث كـاهش هـر دو خواهـد گرديـد. برخـي         نوآوري و توليد دانش ايفا مي
كنند (تبالدي و المسـلي   مطالعات تجربي انجام گرفته شواهدي در تاييد نظريه سايمون ارايه نمي

گيـري نـوآوري اسـتفاده     ). در پژوهش حاضر از شاخص اختراعات ثبت شده براي اندازه2013
داري بين اندازه جمعيت و نوآوري در بين  هاي مورد نظر، رابطه معني گرديد. بعد از اعمال كنترل

كشور توسعه يافته كه اطالعات كامل براي تمام متغيرها داشتند مشاهده نگرديد. اين نتيجه با  27
 هاي ديگر محققتن در اين زمينه مطابقت دارد.  يافته
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ترين نهادهاي تاثيرگذار بر نوآوري است كه نقش آن در ادبيات موضوع مورد  مهم آموزش از
). تحقيقات انجام گرفته نيز 2002؛ لوندوال و همكاران 1982تاكيد قرار گرفته است (فريمن 

؛ ورساكليس 2002دهنده تاثيرگذاري آموزش بر نوآوري است (فورمن، پورتر و استرن  نشان
راي اندازه گيري كيفيت تحصيالت از متوسط نمرات خواندن، ). در اين پژوهش ب2006

استفاده نموديم. نتايج پژوهش نشان  2012ساله در سال  15رياضيات و علوم براي دانش آموزان 
داري دارد.  دهد كه كيفيت تحصيالت با نوآوري (تعداد اختراعات) رابطه مثبت و معني مي

كند. اين نتايج  كيفيت تحصيالت بر نوآوري را تاييد ميبنابراين، نتايج بدست آمده فرضيه تاثير 
) كه از شاخص ديگري (نمرات آزمون رياضيات و علوم 2006هاي پژوهش ورساكليس ( با يافته

در سومين مطالعه بين المللي رياضيات و علوم) براي اندازه گيري كيفيت تحصيالت استفاده 
اد كه رابطه مثبتي بين كيفيت تحصيالت و نوآوري نموده بود مطابقت دارد.  تحليل او نيز نشان د

در ميان كشورهاي مورد مطالعه وجود دارد. از جنبه سياستگذاري، تاكيد بر سرمايه گذاري بر 
تواند راهبرد مناسبي جهت افزايش خالقيت و نوآوري بوده و در حل  روي كيفيت تحصيالت مي

هاي رشد جمعيت، موثر باشد، البته به  هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، از جمله چالش چالش
 شرط آنكه از افراد تحصيل كرده در نهادسازي و سياستگذاري و نيز توليد اقتصادي استفاده شود. 

 : فهرست كشورهاي نمونهپيوست
استراليا، اتريش، بلژيك، برزيـل، بلغارسـتان، كانـادا، شـيلي، چـين، كرواسـي، جمهـوري چـك،         

فرانسه، آلمان، يونان، هنگ كنگ (چين)، مجارستان، هندوستان، ايـران،   دانمارك، استونيا، فنالند،
ايرلند، اسراييل، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، ليتوني، لوكزامبورگ، مالزي، مكزيك، هلنـد، نيوزيلنـد،   
نروژ، لهستان، پرتغال، روماني، روسيه، سنگاپور، جمهـوري اسـلواكي، اسـلوانيا، اسـپانيا، سـوئد،      
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