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 چکیده

 در عه انسانیتوسهدف اصلی این مقاله بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادي و شاخص 
گیري میزان دانش این اساس، براي اندازه بر توسعه است. حال یافته و در کشورهاي توسعه

هاي مختلفی از جمله، شـاخص پیچیدگی اقتصادي و در تولیدات یک کشور، شاخص کاررفته به
 پیچیدگی اقتصادي و شاخص توسعه هايانسانی وجود دارد. براي این منظور، داده توسعه

متغیرهاي نهادي چون آزادي اقتصادي، ثبات سیاسی  تأثیرگذارهاي ، شاخصچنین همانسانی و 
روش خود  ، با استفاده از1997-2017کشور طی دوره زمانی   28و حاکمیت قانون، مربوط به 

اند. نتایج حاصل از ) به کار گرفته شده( هاي گسترده پنلوقفهتوضیحی با 
اي از شاخص توسعه رابطه علی یک طرفهیافته کشورهاي توسعه دهد، درنشان می آزمون

 تأثیرگذاريطبق نتایج حاصل،  ؛ین. بنابرادارد وجود انسانی به سمت پیچیدگی اقتصادي
مثبت و معناداراست،  ،پیچیدگی اقتصادي بر بلندمدتشاخص توسعه انسانی و ثبات سیاسی در 

اقتصادي داري بر پیچیدگی منفی و معنا تأثیر بلندمدتدي در شاخص آزادي اقتصا چنین هم
داري بر پیچیدگی اقتصادي معنا تأثیردارد، با این وجود شاخص حاکمیت قانون در این کشورها 

اي از توسعه رابطه علی یک طرفهدهند، در کشور درحالها نشان می، یافتهمقابل درندارد. 
، پیچیدگی که طوري به ،خص توسعه انسانی وجود داردشاخص پیچیدگی اقتصادي به سمت شا

دارند و  توسعه انسانیمنفی و معناداري بر شاخص  تأثیر بلندمدتاقتصادي و ثبات سیاسی در 
شاخص حاکمیت قانون و آزادي اقتصادي  بر شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار  تأثیرگذاري

 باشد.می
 JEL : O15, O43 ,O17 طبقه بندي

هاي گسترده با وقفه توضیحی خود: توسعه انسانی، پیچیدگی اقتصادي، هاي کلیدي واژه
 پنل   

                                                           
 مسئول، شماره تماس:  . نویسنده1
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 مقدمه -1
ریزان و اندیشمندان جهان معتقدند که انسان محور  نظران، برنامهامروزه صاحب

نقش و جایگاه را در توسعه متعادل و پایدار  ینتر مهم توسعه است و توسعه انسانی
-سی، فرهنگی و ... برعهده دارد. با توجه به نقش و محور قراراقتصادي، اجتماعی، سیا

مدت و بلندمدت توسعه کشورها از  مدت، میان هاي کوتاه گرفتن توسعه انسانی در برنامه
هایی چون درآمد ملی سرانه و رشد تولید ناخالص در تبیین و  و ناتوانی شاخص سو یک

 1990از سال  1سازمان ملل متحد میزان توسعه کشورها، از سوي دیگر، گیري اندازه
ها با یکدیگر توسعه کشورهاي مختلف و مقایسه آن گیري اندازهشیوه جدیدي را براي 

عنوان  با. این روش منجر به معرفی و محاسبه شاخص جدیدي کرده استانتخاب 
 ).64،1391زینل زاده و همکاران،( شده است 2شاخص توسعه انسانی

)، با طرح ایده 1998ده جایزه نوبل اقتصاد در سال (برن ،3پروفسور آمارتیا سن
این واقعیت مهم را آشکار ساخت که دستیابی به  ،"ظرفیت و کارکردهاي انسانی"

زندگی بهتر بیش از آنکه نیازمند مصرف بیشتر کاالها و خدمات باشد، ثمره پرورش و 
ی از طریق هاي ذهنهاي انسانی است و بنابراین ظرفیت بسط استعدادها و ظرفیت

 آذر و غالمرضایی،( آیددرآمد از عناصر اصلی توسعه انسانی به شمار می کنار درآموزش 
توان بیان داشت که بررسی وضعیت توسعه انسانی هر کشور، در کل می ).1384 ،155
هاي مناسب اقتصادي  تواند راهنماي مسئوالن آن جامعه براي تدوین سیاست می
یع عادالنه درآمد، حذف انحصارات، تخصیص بهینه منابع و ایجاد اشتغال، توزچون  هم

 ویسی ناب و همکاران،( باشدهاي نهادي ها، کاهش فقر و شتاب در دگرگونیهزینه
154، 1392.( 

فضاي "  اساس ایدهاي برن شروع به تحقیق گستردهاققدیگر، گروهی از مح سوياز 
 این گروه منجر به استخراج ند. تحقیقات ا هکرد "پیچیدگی اقتصادي" و" محصوالت

عامل تعیین ینتر مهم . بر پایه این تفکر،است شده 4"شاخص پیچیدگی اقتصادي"
گرفته در آن کشور است. دانش یافتگی هر کشور، میزان دانش شکلکننده میزان توسعه

هاي کارشناسی ها، اطالعات موجود و نگرش به معنی مجموعه جریانی از تجارب، ارزش
گیري از تجربیات و اطالعات جدید ارزشیابی و بهره ته است که چارچوبی برايیافنظام

بنابراین دانش کشورها نسبت مستقیمی با انواع  ؛)200 ،( دهدبه دست می
                                                           
1. United Nation Development Program (UNDP) 
2. Human Development Index (HDI) 
3. Amartya Sen 
4. Economic Complexity Index 
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هاي ها دارد. تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانشمحصوالت تولید شده در آن
گرفته و باشد؛ یعنی دانش شکل ترخاصی است و هرچه تولیدات یک کشور متنوع

بنابراین پیچیدگی اقتصادي یکی از  ؛دارد وجودمجتمع شده بیشتري در آن کشور 
. راز جوامع مدرن در این نیست کند میعواملی است که تفاوت میان کشورها را توجیه 

که هر شخص در مقایسه با جوامع سنتی، میزان بیشتري دانش مولد در اختیار دارد؛ 
شبکه اعضاي  کارگیري بهر آن است که جوامع مدرن از حجم زیادي از دانش با بلکه د

دهد تا تخصص پیدا کرده و دانش  . این شبکه به اعضا  اجازه میکند میجامعه استفاده 
ش حجم دانش و مهارت انباشت شده افزای سببخود را با دیگران به اشتراك گذاشته و 

هاسمن و ( استها رت انباشت شده همان قابلیتند. در اینجا منظور از دانش و مهاشو
. پیچیدگی اقتصادي معیاري براي محاسبه میزان دانش و مهارت 1)2011 ،16 همکاران،

در یک جامعه است که از طریق محصوالت تولید شده در آن جامعه به این مهم 
رت رسد؛ و بر این اساس اگر ساخت یک محصول، نیازمند نوع خاصی از دانش و مها می

کنند، دانش و  توان نتیجه گرفت که کشورهایی که آن مدل را تولید می باشد، آنگاه می
، به عبارت دیگر 2)2014باهار و همکاران، ( دارندمهارت مورد نیاز براي تولید آن را نیز 

دهند (شاهمرادي و چینی محصوالت تولید شده ردپاي دانش و مهارت را به ما نشان می
 ). 1396 ،36 فروشان،

حال با توجه به معرفی دو شاخص توسعه انسانی و شاخص پیچیدگی اقتصادي، 
که شاخص توسعه انسانی با سه بعد امید به زندگی در بدو  دشو میمطرح  سؤالاین 

بر شاخص پیچیدگی  اثرگذارتولد، دسترسی به دانش و سطح استاندارد زندگی، 
و در  یافته توسعهکن است در جوامع مم تأثیرگذاري؟ و یا این باشد میاقتصادي جوامع 

فوق این مطالعه با تکیه بر نقش  سؤاالتحال توسعه متفاوت باشد؟ جهت پاسخ به 
محوري انسان و دانش منتسب به او در میزان سطح توسعه انسانی و میزان پیچیدگی 

 تحقیق ذیل است: سؤاالتاقتصادي، در پی پاسخ به 
سانی و شاخص پیچیدگی اقتصادي در تعیین جهت علیت شاخص توسعه ان -الف

 ؟یافته  توسعهدو گروه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي 
چگونگی ارتباط میان دو متغیر شاخص توسعه انسانی و شاخص پیچیدگی  -ب

 ؟یافته  توسعهاقتصادي در دو گروه کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي 

                                                           
1. Hausmann & Hidalgo 
2. Bahar 
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چیدگی اقتصادي و شاخص توسعه براي این منظور، این مطالعه به بررسی رابطه پی
 1997-2017یافته طی دوره زمانی توسعه و توسعه در حالانسانی در کشورهاي 

 پردازد. می
دوم، ادبیات بخش . بعد از مقدمه، در شده استین تدوپنج بخش در ین مقاله ا

ها  دادهتوصیف آوري و  شامل جمع روش تحقیقبه  ،م. بخش سوشده استئه اراتحقیق 
گیرد . در بخش چهارم، تجزیه و تحلیل نتایج تجربی مدل انجام مییافته است صختصاا

 ست.ا یافتهص ختصاا ها پیشنهادو  گیري نتیجه، به بخش پنجمو 
 
 ادبیات تحقیق -2
 مبانی نظري -2-1

در این قسمت مروري بر مبانی نظري پیچیدگی اقتصادي، توسعه انسانی و منافذ 
 ي بر توسعه انسانی  خواهد شد.پیچیدگی اقتصاد تأثیرگذاري

 پیچیدگی اقتصادي
توسط گروهی از دانشمندان و محققان در   معرفی شاخص پیچیدگی اقتصادي دهیا
، با تشکیل گروه 1. در این راستا پروفسور ریکاردو هاسمنه استکلید خورد 2006سال 

 است هپرداختپیچیدگی اقتصادي و سپس فضاي محصول  مطالعهتحقیقاتی گسترده به 
به بعد  2007ی از سال گوناگونها با نوشتن مقاالت ). آن2007 ،2همکاران هیدالگو و(

ها اولین آن که طوري به ،ندا هدکراقدام به معرفی پیچیدگی اقتصادي به دنیاي خارج 
ند. هیدالگو و هاسمن ا نمودهمنتشر  2011اطلس پیچیدگی اقتصادي جهان را در سال 

هاي مختلف بط بین شاخص پیچیدگی اقتصادي و شاخصدر پژوهشی روا ،)2009(
 اقتصاد کالن را شناسایی کردند. بر این اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادي:

 دهد.را ارائه می در کشورهاي موجود اطالعات مربوط به مجموعه دانش و توانمندي -1
 ارتباط زیادي با سطح درآمد سرانه دارد. -2
 .کند میفراهم  امکان تخمین رشد آینده را -3
  باشد.سطح پیچیدگی صادرات براي آینده می کننده تعیین -4

                                                           
1. Ricardo Hausman. 
2. Hidalgo 
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دهد که میزان دانش و مهارت که یک کشور در  پیچیدگی اقتصادي نشان می
و یا از تعداد ( کند میتوان با متنوع کردن محصوالتی که تولید  اختیار دارد را می

در نتیجه حجم دانش و مهارت ) به دست آورد. کند میمحصوالت مجزایی که تولید 
موجود در یک اقتصاد به این مسئله که هر یک از افراد جامعه از چه میزان دانش و 

 بایست میمهارت برخوردار هستند، وابسته نیست؛ بلکه حجم و انباشت دانش و مهارت 
به تبع، این تنوع دانش و مهارت موجود در بین  و ؛بر اساس تنوع دانش و مهارت باشد

هاي  ها، به ترکیب این دانش و مهارت و استفاده آن در قالب شبکهاد و توانایی آنافر
 ).1396 ،36شاهمرادي و چینی فروشان ( استپیچیده تعامالت وابسته 

شوند، بسیار متنوع یافته در نظر گرفته میتوسعه عنوان به معموالًکشورهایی که 
. کند میساده تا بسیار پیچیده صادر هستند و انواع مختلفی از محصوالت را از بسیار 

یافته هستند، تنها محصوالتی را صادر کلی کمتر توسعه صورت بهبالعکس کشورهایی که 
 ،1 کریستلی و همکاران،( کنندها را صادر توانند آن کنند که بیشتر کشورها نیز می می

بیشترین کنند که پیچیدگی اقتصادي کشورها،  . هاسمن و همکاران، ادعا می1)2013
کنندگی رشد اقتصادي را در مقایسه با اقدامات سنتی، مانند سرمایه بینی قدرت پیش

سال تحصیلی)، حکمرانی و کیفیت نهادي، داشتن منابع طبیعی و ...  برحسب( انسانی
دهد کشورهایی که عالوه بر  ها نشان می ). بررسی2014 ،36 هاسمن و همکاران،( دارد

از لحاظ  معموالً، باشند میتري نیز راي محصوالت پیچیده، دامحصوالتداشتن تنوع 
تر را در آینده نزدیک  رود رشد اقتصادي سریع تر هستند و انتظار می پیشرفته اقتصادي

 .2)2014 ،7 پاگلیس و همکاران،( نندکتجربه 
  ي از ماتریسمحاسبه پیچیدگی اقتصادمنظور  بهسمن و هیدالگو، ها  روشدر 
 داراي مزیت در خصـوص محصـول . بدین ترتیب که اگر کشـورشده استاستفاده 

را به خود  1، عدد هاي ماتریساز یک باشد، درایه تر بزرگ 3شده( نسـبی آشکار شده
 د.شوصورت عدد صفر براي آن لحاظ میاختصاص داده و در غیر این 

 : کردبدین صورت تعریف  را ماتریس  يها هیدراتوان اعداد مربوط به حال می

)1( = 
                     RCAcp ≥ 1      اگر   1  

 
                  درغیراینصورت           0

 

                                                           
1. Cristelli & Gabrielli & Tacchella & Caldarelli & Pietronero 
2. Pugliese & Chiarotti & Zaccaria & Pietronero 
3. Revealed Comparative Advantage  
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 ها وتوان متنوع بودن و فراگیر بودن کاالها را با جمع زدن ردیفبر این اساس می
 توان نشان داد:  د. بنابراین میها محاسبه کرستون
)2(  Diversity= =     
)3(        Ubiquity= .0=∑c   

 کشور یک در موجود هايتوانمندي و هاتعداد قابلیت از دقیق ایجاد شاخصی براي
الزم است اطالعات مربوط به تنوع  کاال، یک ساخت  براي نیاز مورد هاي قابلیت یا تعداد

  توان چنین نمایش داد:ن موضوع را میو فراگیري را تکمیل نمود. ای
)4( = 

)5( =                                    
 آید:) قرار داده و به دست می4( رابطه) را در 5( رابطهسپس  
)6( =   

)7(  
 داریم: کنیم، گذاري نام را   اگر 

)8(             
.−2 =1  ) وقتی برقرار است که8رابطه ( است که با  ′این بردار ویژه  .. = 

مقدار ویژه مرتبط است. ازآنجا که این بردار ویژه، برداري از اعداد یک است،  ترین بزرگ
براین به جاي آن از بردار ویژه مربوط به دومین بنا ،دربردارنده اطالعات مفیدي نیست

مقدار واریانس را  ترین بزرگشود. این برداري است که مقدار ویژه بزرگ استفاده می
بنابراین  ؛گیري پیچیدگی اقتصادي استو شاخصی براي اندازه کند میمنعکس 

 توان چنین تعریف کرد:را می )( پیچیدگی اقتصادي
  

  انحراف معیار و دهنده نشان معرف میانگین،   نماددر این رابطه 
 مرتبط با دومین مقدار ویژه بزرگ آن است.  ′ ویژه ماتریس بردار
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 توسعه انسانی 
اقتصاددانان  1تفکر توسعه انسانی براي اولین بار توسط آمارتیاسن و محبوب الحق

گیري آن، شاخص توسعه انسانی ) و اندازه1389 ،56 نیسی،( هشدح ستانی مطرپاک
در گزارش توسعه انسانی منتشر شده توسط  1990اولین بار در سال )، براي (

. توسعه انسانی به مفهوم فرآیند گسترش حیطه انتخاب است کار رفته  بهسازمان ملل 
. شاخص توسعه انسانی با سه 2)2001 ن،(سوري و همکارا هاستافراد و بهبود رفاه آن

امید زندگی در بدو  وسیله بهگیرد. طول عمر  مقایسه قرار می و مورد گیري اندازهمتغیر 
ترکیبی از میزان سواد بزرگساالن و نسبت ثبت  وسیله بهدانش  ،شود می گیري اندازهتولد 

تحصیل)،  هاي سال ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی (میانگین نام خاص ترکیبی در آموزش
مفهوم رشد  .شود می گیري اندازهسرانه و یا درآمد  GDP وسیله بهی استاندارد زندگ

هاي انسانی مانند سالمتی، دانش و گیري تواناییانسانی دو بعد دارد: اول، شکل
فعال بودن در امور ( رندیگها میها. دوم، مزایایی است که مردم از این توانایی مهارت

انگیزه اصلی این مفهوم از این واقعیت ناشی  اجتماعی و سیاسی و غیره).فرهنگی، 
 با توجهشود که هیچ ارتباط مستقیمی بین رشد درآمد و توسعه انسانی وجود ندارد.  می

تواند بنابراین درآمد می؛ به این که درآمد فقط یک نتیجه نیست؛ بلکه یک ابزار است
از  تر مهم ینه شود، پس نحوه استفاده از درآمدمواد مخدر هز چنین همبراي داروها و 
هایی مانند کشورهایی با سطح درآمد پایین و بر این، نمونه افزونباشد. میزان درآمد می

سطح باالیی از توسعه انسانی و کشورهایی با سطح درآمد باال و سطح پایین توسعه 
انسانی به روند توسعه  اند. از این نظر، توسعهانسانی نیز این تمایز را نشان داده

 .3)1990آندپ، دارد (رسند، اشاره هاي افراد و سطح رفاهی که می گزینه
  منافذ اصلی ارتباط شاخص پیچیدگی اقتصادي و شاخص توسعه انسانی 

نظراتی در مورد اینکه تعامالت مثبت و منفی بین پیچیدگی اقتصادي و سطح 
سطح پیچیدگی اقتصادي با افزایش  توسعه انسانی وجود دارد و با توجه به این؛

هاي بهداشتی بهتر و غیره، با دسترسی به امکاناتی از قبیل آموزش بهتر و مراقبت
مثبتی بر مردم  تأثیرها براي دستیابی به سطح استاندارد زندگی، پذیر ساختن آنامکان
 طور بهتواند سطح پیچیدگی اقتصادي می چنین هممستقیم،  تأثیربر این  افزوندارد. 

                                                           
1. Mahbub ul  haq 
2. Suri,  Boozer,  Ranis, Stewart 
3. UNDP 
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تواند غیرمستقیم تأثیرات مثبتی داشته باشد. با توجه به اینکه؛ پیچیدگی اقتصادي می
ها و سبک زندگی تواند گزینهنگاه مردم را نسبت به محصوالت جدید باز کند، می

، برخی تواند از توسعه انسانی حمایت کند. با این حال، میبنابراین ؛بیشتري را ارائه دهد
دهد. ناپایداري اکولوژیکی ناشی از مصرف، تولید و استفاده فی احتماالً رخ میاز اثرات من

یکی از این تأثیرات منفی بیان کرد.  عنوان بهتوان از منابع در افزایش تقاضا را می
تواند گیري به دلیل افزایش پیچیدگی میعدم اطمینان فرآیندهاي تصمیم چنین هم

دیگر، ممکن است سطح توسعه  سوي). از 1990دپ، آن( شودمنجر به عدم رضایت افراد 
هاي شاخص بگذارد وقتی پیشرفتی در تأثیرانسانی بر سطح پیچیدگی اقتصادي نیز 

بر سطح توسعه انسانی مانند تحصیالت، بهداشت و غیره حاصل شود، ممکن  تأثیرگذار
 فزایش یابد.ا ،تراست توانایی اقتصاد در ترکیب دانش موجود و تولید محصوالت پیچیده

 عوامل نهادي و پیچیدگی اقتصادي
اند و تعریف پردازان مختلف نهادگرا تعاریف متفاوتی از نهاد پیشنهاد داده نظریه

یکپارچه که مورد پذیرش همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هرکس براساس 
اقتصاددانان نهادگراي پردازد. از اي از نهاد میهاي خود به تعریف جداگانهتفکر و ذهنیت

 3، نورث2و برنده جایزه نوبل اقتصاد چون: کاوز پرداز هینظرسه توان می 1جدید
 نام برد.  4وویلیامسون
نهادها، قوانین بازي در " :کند مینهادها را به این صورت تعریف  ،)2000( نورث

ادالت بشري هاي نهفته در مباند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهجامعه
چه اقتصادي و اجتماعی. در یک تعبیر کلی،  ،شوند، چه این مبادالت سیاسی باشندمی

ها، ضوابط و عقالنی)، سنتحوزه عقالنی یا غیر( رفتارهانهادها  مشتمل بر باورها، 
ند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل هستحقوقی مقررات 

بررسی اثر  برايهاي گوناگونی ن مختلف از شاخصققااندیشمندان و مح "دهند.  می
کنند. از جمله متغیرهاي نهادي که نهادها بر روي متغیرهاي کالن اقتصادي استفاده می

د به شرح نهادي یک کشور اطالعاتی حاصل کر توان بر مبناي آنها نسبت به وضعیتمی
  زیر است:

                                                           
1. New Institutional Economists  
2. Ronald. H. Coase    
3. Douglas C. North   
4. Oliver E. Williamson  
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 سخگویی، اثربخشی دولت،ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، اظهار نظر و پا -
 1نظم، حاکمیت قانون و کنترل فساد ارائه شده توسط کافمن کیفیت
  2مدنی ارائه شده توسط خانه آزادي هاي آزاديحقوق سیاسی و  -
 3شاخص آزادي اقتصادي ارائه شده توسط جی وارتنی -
ارائه شده توسط کافمن و همکارانش در بانک جهانی با  4شاخص حکمرانی خوب -

هاي حکمرانی خوب وجه به استفاده بسیاري از مطالعات انجام شده از زیر شاخصت
کالن اقتصادي،  يها شاخصهاي نهادي بر روي بررسی اثر متغیرها و شاخص منظور به

که عدم  ،ها مطرح استاین شاخص کارگیري بهنکته قابل توجهی در خصوص نحوه 
و قابلیت تشخیص در پژوهش گردد. نکته تواند منجر به ایجاد محدودیت توجه به آن می

تواند موجب انحراف ها میاین است که بسته به هدف پژوهش تجمیع هریک از شاخص
مثال، عددي که از میانگیري از میزان فساد قضایی و فساد اداري  طور بهد. شوآن  در
عدد کلی  عنوان بهآید، اطالعات کلی راجع به میزان سایر انواع فساد داده و دست می به

فساد اداري باشد یا با  صرفاًتواند به تنهایی بیانگر اما این عدد نمی ؛شودفساد منتشر می
با میانگیري از شاخص آزادي مطبوعات و آزادي انتخابات و سایر انواع آزادي، عددي 

 آزادي در تیوضعاین عدد نمایانگر  لزوماًاما  ،شود میصل عنوان شاخص اظهار نظر، حا
بنابراین با توجه به امکان تجزیه  ؛باشدهاي انتخابات یا مطبوعات نمیز شاخهیک ا هر

بایست بسته به هدف تر، محقق می هاي کوچکها به زیرمجموعه هریک از شاخص
کافمن و ( نمایدپژوهش، نسبت به انتخاب مناسب و بهینه شاخص مورد نظر اقدام 

  ).2008 ،5کراي
 توسعه انسانی و نهاد

پذیر با بعد ارزشی بسیار  نهاد در سازمان و مدیریت، به ساختار انطباق د:تعریف نها
شود که ضمن ارائه کاالي ممتاز، از اعضایی برخوردار است که حیات و باال اطالق می

از هرگونه تغییر و  متأثرده و کرزندگی خویش را با تکیه بر حیات و بقاي نهاد استوار 
). کارکردهاي اصلی 1382 و میرزایی اهرنجانی،مقیمی ( هستندفت و خیز در آن اُ

 نهادها عبارت است از:
                                                           
1. Kauffman   
2. Freedom House  
3. G.  Wartney 
4. Good Governance  
5. Kraay  
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یعنی افراد از طریق  ؛آموزندنهادها، الگوي رفتارهاي اجتماعی را به افراد می -
 ت چه رفتاري داشته باشند. در حقیقتمتفاو هاي موقعیتگیرند که در  یاد می نهادها

 کنند. را به افراد منتقل می نهادها از طریق فرآیند اجتماعی شدن، رفتارها
ها هاي گوناگونی را مشخص و انتظارات از آن نقش نهادها براي افراد جامعه نقش -

د، فرد متناسب با وکنند. وقتی انتظارات از یک نقش مشخص ش را نیز تعریف می
هاي متفاوت چه نقشی را به تواند تصمیم بگیرد که در موقعیتهاي خود می توانایی

 رد.عهده بگی
نهادها از طریق ثبات و استمرار فرهنگ، شیوه رفتار نهادي شده را به افراد القا  -

هاي خاص رفتار  شیوه عنوان بهنهادي شده  هاي شیوهکنند. افراد از طریق نهادها به  می
 کنند. عادت می

، حقیقتکنند. در  نهادها رفتارهاي افراد جامعه را تنظیم و بر آنها نظارت می -
توجهی به  بی کنند ونهادها، انتظارات مقبولیت یافته در جامعه را منعکس می هازآنجاک

دهند براي آنکه طرد  این انتظارات ممکن است به مجازات فرد بیانجامد. افراد ترجیح می
  ).1372 کوئن،( کنندنشوند، خود را با انتظارات جامعه سازگار 

 
 پیشینه تحقیق -2-2

 مطالعات داخلی 
بر پیچیدگی اقتصادي  تأثیراي سنجش مطالعه در ،)1398میر نظامی (خاندوزي و 
هاي تابلویی طی کشور با استفاده از داده 118آوري را در پذیري و تابشاخص آسیب

دهد ند. نتایج تحقیق نشان میا همورد بررسی و آزمون قرار داد 1997-2013دوره زمانی 
پذیري منفی و معناداري بر آسیب یرتأثپیچیدگی اقتصادي و حکمرانی خوب هـر دو 

پذیري اقتصاد، اقتصـادي دارند. پیشنهاد مقاله آن اسـت کـه براي کاهش آسیب
گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصـاد (تنوع بخشی و سیاست

 .نندکدانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز 
 3به بررسی پیچیدگی اقتصادي و عوامل نهادي میان  )1397الهی و همکاران (
 1993-2016 زمانیتوسعه طی دوره  در حالیافته، نوظهور و گروه از کشورهاي توسعه

دهد  نتایج مدل نشان می ند.ا هیافته سیستمی پرداختبر اساس مدل گشتاورهاي تعمیم
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تیب به کشورهاي ساختار نهادي بر روي پیچیدگی اقتصادي به تر تأثیرکه بیشترین 
 یافته در حال توسعه و نوظهور اختصاص یافته است.توسعه

هاي اقتصاد دانش بر پیچیدگی مؤلفه تأثیربه بررسی  ،)1397آبادي و حسینی ( شاه
ند. ا هپرداخت  براساس مدل 1354-1395اقتصادي در ایران را طی دوره زمانی 

مله متغیرهاي آزادي اقتصادي، فناوري هاي اقتصاد دانش ازجدهد مؤلفهنتایج نشان می
دار بر پیچیدگی اقتصادي اطالعات و ارتباطات و ابداع و اختراع، اثرات مثبت و معنی

 ایران دارد.
بنیان بر پیچیدگی هاي اقتصاد دانشمؤلفه تأثیربررسی  به ،)1397عظیمی (

اي تابلویی هروش داده کارگیري بهبا  2006-2016ها طی دوره زمانی قتصادي کشورا
و اثرگذارترین متغیر بر پیچیدگی  ینتر مهم د کهده می. نتایج نشان پرداخته است

اقتصادي مؤلفه آموزش است. سپس، به ترتیب بیشترین ضرایب مثبت و معناداري 
هاي اطالعات و ارتباطات هاي رژیم نهاد اقتصادي، نوآوري و فناوريمؤلفه مربوط به

 .است
در پژوهشی شناسایی سطح دانش مولد ایران   ،)1396شاهمرادي و صادقی (

مورد را  2005-2014در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادي طی دوره زمانی  1404
هاي این پژوهش، بیانگر آن است که رژیم اشغالگر قدس و . یافتهاند قرار دادهبررسی 

 که یدرحالد، ترکیه به ترتیب، باالترین شاخص پیچیدگی اقتصادي را در منطقه دارن
ایران جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است و 

 اند.نوزدهم را کسب کرده هاي هجدهم ودرنهایت یمن و ترکمنستان به ترتیب جایگاه
نفتی و پیچیدگی صادرات غیر، در پژوهشی ،)1395( کارساالريپور حسنتقوي و 

بر ایران طی دوره  تأکیدتوسعه با  در حالکشورهاي  جی درگذاري مستقیم خاررمایهس
با استفاده از مدل روش حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی  1997-2013 زمانی
گذاري مستقیم خارجی رابطه معناداري با اند. نتایج حاکی از آن است که سرمایه کرده

 توسعه دارد. در حالنفتی کشورهاي شاخص پیچیدگی صادرات غیر
شاخص پیچیدگی اقتصادي بر رشد  تأثیربه بررسی  ،)1394پژم و سلیمی فر (

هاي پانلی طی دوره زمانی کشور برتر در تولید علم بر اساس داده 42اقتصادي در 
دهند رابطه منفی پیچیدگی اقتصادي با رشد  نتایج نشان می ند.ا هپرداخت 2012-1996

هاي نامناسب بودن استفاده از داده دهنده نشانکه  اقتصادي کشورهاي منتخب است
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دار و هاي مقطعی مدل رابطه معنیاما نتایج دادهباشد،  میپانلی در مدل این تحقیق 
 د. دهمیرا نشان مثبت پیچیدگی اقتصادي بر رشد اقتصادي 

 مطالعات خارجی
هاي اصلی مدیریت دانش در رابطه اي شیوهدر مطالعه ،)2018( 1روبو و همکاران

سی مورد برر ،2001-2014طی دوره زمانی   یدگی اقتصادي در کشورهايبا پیچ
انداز صعودي دهد کشوري که بهترین چشماند. نتایج تحقیق نشان میو تحلیل قرار داده

اقدامات  حداکثرکه داراي  را در رابطه با پیچیدگی اقتصادي دارد، کشور هند است
هاي مدیریت دانش، کمترین میزان فعالیتروسیه با  چنین هم. باشد میمدیریت دانش 
 .ترین) طرح پیچیدگی اقتصادي را داردبدترین (ضعیف

ند که آیا پیچیدگی ساختار ا پژوهشی بنشان داده در ،)2018( 2گاال و همکاران  
 دهد؟ برصادرات کشورها همگرایی یا واگرایی بین کشورهاي ثروتمند و فقیر توضیح می

اند.  طبق استفاده کرده 1979-1990کشور در دوره  147ساالنه هاي این اساس از داده
ها کشورهاي داراي پیچیدگی صادرات باال در کاهش شکاف درآمد با کشورهاي یافته

 ؛تر از کشورهایی هستند که از پیچیدگی صادرات کمی برخوردار هستندپیشرفته قوي
اي در حال توسعه بیشتر بنابراین، هرچه پیچیدگی اقتصادي محصوالت صادراتی کشوره

 باشد، همگرایی درآمدهاي این کشورها به سطح کشورهاي پیشرفته بیشتر است.
اي پیوند پیچیدگی اقتصادي، نهادها و در مطالعه ،)2017( 3هارتمن و همکاران

را مورد تجزیه و تحلیل قرار  1963-2008نابرابري درآمد در کشورها را طی دوره زمانی 
تواند منجر به هاي اجتماعی به تنهایی نمیکه سیاست استحاکی از آن  ند. نتایج ا هداد

ي توزیع عادالنه درآمد گردد، بلکه باید تعدیالت الزم در سبد نابرابربرطرف کردن 
بین پیچیدگی اقتصادي باال و نابرابري درآمد  حقیقتتولیدات کشورها رخ دهد، در 

 رابطه منفی وجود دارد.
اي معیارهاي جدید، در رابطه با پیچیدگی در مطالعه ،)2016( 4زکریا  و همکاران

اند. طبق داده بررسی قرار مورد ،1995-2010کشور هلند طی دوره زمانی اقتصادي 
علوم زیستی، محصوالتی باکیفیت باال اما  هاي تک و ، بخشدست آمده بهنتایج 

                                                           
1. Rubbo Rubbo & Pilatti  
2. Gala &  Rocha & Magacho 
3. Hartmann &  Guevara &  Figueroa  & Aristaran & Hidalgo 
4. Zaccaria & Cristelli & Kupers & Tacchella & Pietronero 
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پذیري باالیی رقابتانرژي  کنند. در مقابل، بخش باغبانی وپذیري پائین تولید می رقابت
تر مورد بررسی قرار  جزئی صورت بهبخش دارویی را  چنین همها د. آندهرا نشان می

ید محصوالت گرایش به تول و سببد رداند که نشان از کاهش پیچیدگی جهانی آن ا هداد
 .شود تر میباکیفیت پایین

خدمات بر  یرتأثپژوهشی به بررسی  در ،)2016( 1استوجکاسکی و همکاران
 1988-2000خدمات بر تولید ثروت کشورها طی دوره زمانی  تأثیرپیچیدگی اقتصادي 

تواند راه دهد که تنوع صادرات خدمات و پیچیدگی آن میند. نتایج نشان میا هپرداخت
 د.توسعه فراهم کن در حالیافته و هدیگري براي رشد اقتصادي در کشورهاي توسع

بین  ، رابطهکشور 126استفاده از تحلیل رگرسیون براي  با ،)2016( 2الپاتیناس
. ه استپیچیدگی اقتصادي و متغیرهاي شاخص توسعه انسانی را تجزیه و تحلیل کرد

که نیروي محرکه  د که پیچیدگی اقتصادي و تنوع صادراتیده این نتایج نشان می
 .در توسعه انسانی ندارند تأثیريتوسعه اقتصادي هستند، هیچ 

 در پژوهشی پیچیدگی اقتصادي، سرمایه انسانی و ،)2016( 3ژو و رنیولی شوجین
ند. ا ههاي پانل مورد آزمون قرار دادکشور با استفاده از داده 210رشد اقتصادي بین 

آن است که سطح پیچیدگی کشورها با درآمد باال از پیچیدگی  دهنده نشانها یافته
پیچیدگی اقتصادي  چنین هم و ؛دباشمی داربرخوردرآمد کم و متوسط  باالتري نسبت به

مدت دارد.  مدت و کوتاهو سطوح مختلف سرمایه انسانی تأثیرات مثبتی بر رشد بلند
تعامل بین پیچیدگی اقتصادي و سرمایه انسانی در  تأثیررشد میزان  ،عالوه بر این

 دهد.شده افزایش می مزیت نسبی مقایسه عنوان بهمدت بلندمدت و کوتاه
 به بررسی رابطه میان پیچیدگی اقتصادي و رقابت ،)2015( 4ارکان و یلدریمچی

هاي مقطعی حداقل مربعات معمولی و آنالیز داده صادراتی در کشور ترکیه بر اساس مدل
دهد ند. نتایج نشان میا هپرداخت 1993-2013طی دو ره زمانی  و ضرایب تغییرات 

نسبت به سایر  ،اندیافته بوده کشورهاي توسعهمحصوالتی که صادرکنندگان اصلی آن، 
پذیري صادراتی تر بوده و این کشورها داراي بیشترین قابلیت رقابتمحصوالت پیچیده

 هستند.

                                                           
1. Stojkoski &  Utkovski & Kocarev 
2. Lapatinas 
3. Shujin Zhu & Renyu Li 
4. Erkan & Yildirimci 
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چگونه سیستم پیچیدگی که  اند کردهبررسی  ،)2014( پاگلیس و همکاران
 1963-2012اقتصادي نقش اساسی در پروسه صنعتی شدن هند طی دوره زمانی 

تر زمانی تر و متنوعهاي پیچیدهاست. نتایج مطالعه حاکی از آن است که اقتصاد داشته
هاي کمتري در به دست آوردن تولید  اند با محدودیتدهکرکه صنعتی شدن را تجربه 

 اند.ناخالص داخلی سرانه مواجه شده
 
 روش تحقیق -3

 .است و تصریح مدل پرداخته شدهها  در ادامه به توصیف داده
 
 ها دهی و توصیف داده آوري، سازمانجمع -3-1

هاي شاخص توسعه انسانی و شاخص پیچیدگی اقتصادي مورد استفاده در این داده
کشور شامل دو گروه کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه  28پژوهش مربوط به 

ایت و از وب س استخراج شده 1به ترتیب از سایت بانک جهانی 1997- 2017طی دوره 
گاه هاروارد محاسبه دانش 2المللی بیناطلس پیچیدگی اقتصادي که توسط مرکز توسعه 

 است.  دهدست آم شود، به می
اتریش، کانادا، نروژ، دانمارك، فنالند،  ،ایاسترال کشورهاي توسعه یافته عبارتند از:

 فرانسه، آلمان پرتغال، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، رومانی، هلند.
مصر، اندونزي، مراکش، مالزي، فیلیپین،  حال توسعه عبارتند از:کشورهاي در 

 ایران، تایلند، ترکیه، پاکستان، تونس، آلبانی، بلغارستان، پاناما، هند.
آوري آمار و اطالعات، متغیرهاي مورد در جمع هایتودمحد و با توجه به اهداف

 شوند:زیر معرفی می صورت بهاستفاده در مطالعه 
انسانی، شاخصی ترکیبی است براي سنجیدن موفقیت در هر کشور شاخص توسعه 

در سه معیار پایه از توسعه انسانی: زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به دانش، سطح 
باشد. ارزش جدیدترین اطالعات مربوط به توسعه جهانی می دهنده ارائهزندگی مناسب و 

ر از مسیر خود را براي دهد که هر کشور چه مقدا شاخص توسعه انسانی نشان می
هر سال  ،1990است. از سال  رسیدن به باالترین ارزش ممکن یعنی یک طی کرده

                                                           
1. The World Bank 
2. Center of international development 
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هاي  شود و در این مطالعه از داده توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می
 .شده استاستفاده  1997-2017ي ها سال

اند اطالعات کافی تو روشنی می هاي تولید شده در یک اقتصاد بهترکیب فعالیت
. اگر بپذیریم که تولید یک کاال نیازمند نوع و کندبراي محاسبه پیچیدگی اقتصادي ارائه 

تواند آن را تولید کند که  ترکیب خاصی از دانش کاربردي است، بدیهی است کشوري می
توان دو نکته مفید براي  به دانش کاربردي دسترسی داشته باشد. از همین اصل ساده می

 ش شاخص پیچیدگی اقتصادي استخراج کرد:سنج
ها دانش کاربردي بیشتري در اختیار هاي آن کشورهایی که ساکن یا سازمان -1

تنوع کنند (تري از کاالها را تولید مند هستند که مجموعه متنوعدارند، از این امکان بهره
 تولیدات).

دارد، تنها در تعداد تولید کاالهایی که به حجم زیادي از دانش کاربردي نیاز  -2
پذیر است و آن هم کشورهایی که دانش کاربردي مورد نیاز محدودي از کشورها امکان

خاندوزي و میر ( فراگیري، یعنی کاالهاي پیچیده، کمتر فراگیر هستند)دارند (در اختیار 
 ).17،1398 نظامی،
 

 تصریح مدل -3-2
-1997 زمانیکشور طی دوره  28هاي مربوط به در این پژوهش، با استفاده از داده

 ياقتصاد یدگیچیپ، بر اساس میزان دسترسی به اطالعات، ارتباط میان شاخص 2017
توسعه طبق معادالت یافته و درحالهاي توسعهدر کشور توسعه انسانیو شاخص 

 :دشو میرگرسیونی ذیل مطرح 
 =α+   )1(  
 =α+  )2(  

 iکشور  شاخص توسعه انسانی  متناظر با جز خطاي تصادفی، ، که در آن 
 .باشد می  در سال شاخص پیچیدگی اقتصادي متناظر با کشور و   در سال

پیچیدگی اقتصادي به دانش مولد نهفته در کاالها اشاره دارد. دانش مولد در حالت 
هاي مولد متفاوت اما وجود افراد مختلف با دانش؛ اولیه در مغز افراد نهفته شده است

هاي شود. برقراري شبکه بین دانشاالهاي پیچیده در اقتصاد نمیمنجر به تولید ک لزوماً
افراد) نیازمند وجود بستر قانونی، اجتماعی، مدیریتی و خرد (مولد مختلف در سطح 
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هاي مدیریت و با کمک دانش یدرست بهباشد که بتوانند این شبکه را ایجاد و نظارتی می
به کار  عملکرد بهینه و موفق در مورد ند.نکهاي مولد جدید ایجاد مولد موجود، دانش

مانند قوانین وضع شده نهادي (بستن این نوع دانش در تولید کاالهاي پیچیده، محیط 
در جامعه از جمله قانون اساسی، حقوق مالکیت و تشکیالت سیاسی و نهادهاي اولیه 

شامل نهادهاي اعمال مدیریت یا مجري قواعد و مناسب (مالی) و سطح حکمرانی 
هاي فیزیکی، نیروي کار، سرمایه شامل زیرساختمولد (هاي وانین) را عالوه بر ظرفیتق

کنندگی بازار کنند که کارکرد تقویتبازار بیان می هاي نظریهطلبد. و منابع طبیعی) می
، کردهو منتشــر  آوري جمعرا  اطالعاتها، ســازي فعالیتدر نهادها، به دلیل هماهنگ

هاي  هاي مربوط به فعالیتو ریسک کند میا را هدایت و محدود هرفتار و انتخاب
 ،دهد. نهادها، مشوق ایجاد پیچیدگی اقتصادي و رشد هستندکارآفرینی را کاهش می

گذاري در هاي اقتصادي و سرمایههایی را براي مشارکت در فعالیتچراکه مشوق
کنند یابی خلق میهاي جدید و در خوفناوري و مهارتچون  همهایی مولد ظرفیت

. بدین جهت سایر متغیرهاي کنترلی توضیحی از 1)21:2003 هاسمن و رودریک،(
 جنس متغیرهاي نهادي عبارتند از:

باشد. در صورت دارا بودن شاخص آزادي اقتصادي می دهنده نشان، غیر مت
به باال  هاي متعدد و مستقل منجرآزادي سیاسی، آزادي بیان، قلم، اندیشه و وجود رسانه

د، شوحس امنیت و آزادي در جامعه میرفتن سطح آگاهی و اعتماد مردم و ایجاد 
هاي انسانی را ارتقا داده، انباشت سرمایهرا ها اتحادیه وسیله بهمطالبه حقوق کارگران 

گذاران از انعقاد قراردادهاي مختلف اطمینان کارآفرینان و سرمایه سببافزایش داده و 
 د. شوافزایش پیچیدگی اقتصادي  منجر بهد توان میت شده و در نهای
قوانین و باشد. در ارتباط با شاخص حاکمیت قانون می دهنده نشان، متغیر 

حاکمیت قانون آنچه که بیش از موارد دیگر مورد توجه است، حقوق مالکیت و قوانین 
ه حقوق مالکیت چنانچ که طوري به ،است متخلفانوضع شده و برخورد دستگاه قضایی با 

حفظ نشده و در صورت برخورد و جریمه مناسبی براي آن ارائه نگردد، میزان کارآفرینی 
چنانچه قوانین مناسبی در ارتباط با نحوه  چنین همگذاري کاهش خواهد یافت. و سرمایه

 2و ذینفعان وضع نگردد، هزینه مبادله گذاران سرمایهتعامل و برخورد کارآفرینان، 

                                                           
1. Hausmann & Rodrik 
2. Transaction cost  
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هاي زایش یافته و منجر به کاهش انگیزه طرفین براي پیشبرد فعالیتشدت اف به
  شود.اقتصادي می
ثباتی سیاسی از کانال  بی باشد.ثبات سیاسی می دهنده نشان ، متغیر

ثباتی سیاسی نرخ ترجیحات زمانی را است. بی تأثیرگذارگذاري روي پیچیدگی  سرمایه
بلندمدت بر روي  گذاري سرمایهافزایش داده و  گذاران ریسک گریزبراي سرمایه ویژه به

 یابد. هاي نوآورانه و امکان کسب دانش و مهارت به شدت کاهش میطرح
 

 روش برآورد مدل و تفسیر نتایج -4
ابتدا، آزمون  ،پنل) هاي دادهمورد استفاده در پژوهش ( هاي دادهبا توجه به ماهیت 

ایایی متغیرهاي موجود در الگو مورد بررسی ها و در مرحله بعدي، پقابلیت تلفیق داده
 . ه استگرفتقرار

 غیرایستا بودن صورت در ،زمانی سري هايمدل مانند نیز ترکیبی هايمدل در

 وجود از ناشی باال مشاهده  و داشت خواهد مصداق کاذب مسئله رگرسیون متغیرها،

 ). بنابراین، کاربرد1383راتی، ج( نیست متغیرها بین حقیقی ارتباط به واسطه زمان متغیر

 موضوعی ضروري نتایج، اعتبار و درستی تضمین ترکیبی براي هايداده واحد ریشه آزمون

 1هاي یم، پسران و شین بررسی پایایی متغیرها از آزمون منظور بهاست. در این پژوهش، 
 .شده استاستفاده  )( 3) و دیکی فولر تعمیم یافته( 2)، فیشر(

 
 4پنلگسترده  هاي وقفهالگوي خودتوضیحی با   -4-1

هاي مختلف باشد، برآوردهاي مختلف  پایایی متغیرها از درجه در مواردي که  
و برآورد حداقل مربعات معمولی  6، اثرات تصادفی5هاي پنل مانند اثرات ثابتداده

بعات هاي یادشده مانند حداقل مردر برخی روش چنین همنامناسب هستند.  7مختلط
و ضرایب براي تمام مقاطع عرضی یکسان است. در  مبدأ، عرض از 8معمولی مختلط

                                                           
1. Im & Pesaran & shin 
2. Fisher - PP 
3. Augemented Dicky-fuller 
4. Panel ARDL 
5. Fixed Effects 
6. Random Effects 
7. Pooled Ordinary Least Squares (pooled OLS) 
8. Pooled OLS 



 1399 زمستان ،  4ي  ،  شماره55ي  تحقیقات اقتصادي / دوره   870

براي هر گروه یا کشور متفاوت بوده، اما داراي  مبدأروش اثرات ثابت نیز اگرچه عرض از 
). 2008، 1(بالتاجی باشد مییکسان  ها این محدودیت است که ضرایب براي تمام گروه

باشند و با جمله پسماند  نیز زا درونتغیرهاي مستقل، برخی م که درصورتی چنین هم
(کمپوس  داشته باشند، برآوردگر اثرات ثابت با مشکل اریب مواجه خواهد بود بستگی هم

داراي محدودیت در درجه آزادي  اثرات ثابتهاي مدل چنین هم). 2008، 2و کینوشیتا
جمله درجه آزادي مواجه مقابل، روش اثرات تصادفی با مشکالت کمتري از  هستند. در

، بدین مفهوم که خطا باشد میرو است، اما روش یادشده با فرض محدودیت زمان روبه
، برآوردهاي پویا چنین هم). 2003، 3(آرالنو در هر دوره با دوره قبل همبسته نیست

هاي پنل که ) براي مدل( 4مانند روش گشتاورهاي تعمیم یافته پنلی
 .   5)2016احمد و همکاران، نیستند (انی طوالنی هستند، مناسب داراي دوره زم

 هاي ویژگیگسترده پنلی، داراي  هاي وقفهدر مقابل، رهیافت خودتوضیحی با 
مناسبی است که موجب شده در مطالعات اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. 

ستفاده در مدل، در یک از جمله اینکه روش یادشده در مواردي که متغیرهاي مورد ا
) ( گیري ) و تعدادي با یک بار تفاضل( سطحسطح ایستا نباشند و تعدادي در 
). این رهیافت در برآورد 1998، 6پسران و شین( گیردپویا شوند، مورد استفاده قرار می

البته، این  پنل که داراي سري زمانی طوالنی باشند نیز قابل استفاده است. هاي داده
هایی با ، در برآورد مدلرو ازایني باالیی در خصوص تعداد داده دارد و پذیر انعطافروش 

 ). 2016احمد و همکاران، دارد (سري زمانی نیز کاربرد زیادي  هاي داده ،تعداد اندك
گسترده پنلی داراي سه ساختار یا روش متفاوت  هاي وقفهرهیافت خودتوضیحی با 

 )( 7و بلندمدت است که شامل روش میانگین گروهی دتم کوتاهبراي برآورد روابط 
. هر سه باشد می) ( 9) و روش اثرات ثابت پویا( 8روش میانگین گروهی تلفیقی

 منظور بهکنند. در این پژوهش نمایی استفاده میروش یادشده از برآوردگر حداکثر راست
اي در حال توسعه و بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادي و توسعه انسانی در کشوره

                                                           
1. Baltagi 
2. Campos & Kinoshita 
3. Arellano 
4. Panel Generalized Methods of Moments (panel GMM) 
5. Ahmed et al. 
6. Pesaran & Shin 
7. Mean Group (MG)   
8. Pooled Mean Group (PMG)  
9. Dynamic Fixed Effect (DFE) 
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شده استفاده  ) در چهارچوب پنل2( ) و1در این بخش از رابطه ( یافته توسعه
 . است

)3(  

به دوره زمانی  کننده تعداد مقاطع و بیان   که در آن،
اثر   و متغیرهاي توضیحی مدل  اشاره دارد به متغیر وابسته و  اشاره دارد.  

 جمله پسماند معادله است.  ثابت و 
هاي گسترده پنلی، روش میانگین ن ساختار رهیافت خودتوضیحی با وقفهنخستی

. این روش، ه استشد ارائه)، 1995( 1و اسمیتپسران  وسیله بهاست که ) ( گروهی
گیري از ضرایب بلندمدت برآورد شده براي هر مقطع ضرایب بلندمدت را با میانگین

آورد. این چهارچوب براي هر کشور یک مثال، براي هر کشور، به دست می طور بهعرضی 
روزنی از ضرایب گیري غیو سپس، پارامترها را با میانگینشده رگرسیون جداگانه برآورد 

از کند. می گیري اندازهمحدودیتی،  گونه هیچبرآورده شده براي هر کشور بدون اعمال 
توانند می )گروهی (و بلندمدت برآورد شده در روش میان مدت کوتاهرو، ضرایب  نیا

، ضرایب برآوردي و خطاي مبدأناهمگن باشند. به عبارت بهتر، در این روش، عرض از 
 .    2)2015(چایتیپ و همکاران،  هر کشور متفاوت است معیار براي

)، توسعه داده 1999( 3توسط پسران و همکاران ) ( روش میانگین گروهی تلفیقی
کند، اما این روش براي تمام کشورها در بلندمدت ضرایب همگنی برآورد می. ه استشد

تعدیل به سمت  نظورم بهمدت برآورد شده براي هر کشور در این روش، ضرایب کوتاه
 ،)تلفیقی ( یگروه نیانگیمدر روش  چنین همتعادل بلندمدت، ناهمگن هستند. 

و جمالت پسماند مدل  دیدست آ) باید منفی به ( خطا حیتصحعالمت ضریب 
 خودناهمبسته باشند.  تصحیح خطا در این روش الزاماً 

)، ضرایب ( تلفیقی گروهی) مانند روش میان( پویادر روش اثرات ثابت 
بلندمدت برآورد شده براي تمام کشورها یکسان است. در مقابل، روش اثرات  جمعی هم

)، داراي سرعت تعدیل ( گروهی تلفیقی) برخالف روش میان( ثابت پویا
 روش اثرات ثابت پویا چنین همآن همگن هستند.  مدت کوتاهکمتري است و ضرایب 

                                                           
1. Pesaran & Smith 
2. Chaitip et al. 
3. Pesaran et al 
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). بیان این 2001، 1همزمانی معادالت هستند (بالتاجی و کائوب ) داراي مشکل اری(
) ( هی تلفیقیگرومطلب ضروري است که با فرض شیب همگن در بلندمدت، روش میان

(پسران  کارآتر است ،)( گروهی) و میان( در مقایسه با دو روش اثرات ثابت پویا
 ).  1999و همکاران، 

برآورد رابطه پیچیدگی اقتصادي و توسعه  منظور بهبنابراین، در پژوهش حاضر، 
) گروهی تلفیقی (و در حال توسعه از روش میان یافته توسعههاي انسانی در کشور

  استفاده شده است.
 
 یافته توسعهبرآورد مدل براي کشورهاي  -2-4
 آزمون قابلیت تلفیق  

، ابتدا آزمون قابلیت هاي مورد استفاده در پژوهش حاضربا توجه به ماهیت داده
م دو آزمون همگنی و هاسمن مهم بنابراین انجا ه است ورت گرفتها صوتلفیق داده

با  )( تعیین برابري عرض از مبدأها منظور به. آزمون همگنی باشد می
. ه استانجام شد  ) است و به کمک آماره( مبدأحالت تفاوت در عرض از 

 انجامانتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی  منظور بههاسمن  آزمون چنین هم
 است. ) ارائه شده1که نتایج در جدول ( هگرفت

 
 نتایج آزمون همگنی و هاسمن .1 جدول

 آزمون هاسمن آزمون همگنی
 Prob ) ( آماره Prob)آماره (

543/46  000/0  139/19  000/0  
 شپژوههاي منبع: یافته

 
است. با  543/46کنید، مقدار آماره آزمون همگنی برابر با که مالحظه می طور همان

توجه به معنادار بودن آن در سطح احتمال یک درصد، فرضیه برابري عرض از مبدأها 
که مالحظه  طور همانگیرد. پنل انجام می صورت بهشود و برآورد مدل نمی تأیید

                                                           
1. Baltagi & Kao 
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رد  ،روش اثرات تصادفی کارگیري بهه صفر، مبنی بر کنید نتایج آزمون هاسمن فرضی می
 شود.برآورد ضرایب مدل از روش اثرات ثابت استفاده می منظور بهو 
 آزمون علیت گرنجر 

رابطه علی میان شاخص  ،)( هیافت خودتوضیحی برداري پنلیبراساس ر
 ، تعدادچنین هم. ه استپیچیدگی اقتصادي و شاخص توسعه انسانی بررسی شد

 هآمد) 2نتایج در جدول ( کههاي بهینه با استفاده از معیار شوارتز تعیین شده  وقفه
 است.

 
 )( رهیافترابطه علی میان متغیر پیچیدگی اقتصادي و توسعه انسانی  .2 جدول

زمونآنتیجه  Probآماره آزمون فرض صفر
 تأیید897/0 129/0پیچیدگی اقتصادي علت توسعه انسانی نیست
 رد   092/0 684/1توسعه انسانی علت پیچیدگی اقتصادي نیست

   پژوهشهاي منبع: یافته
 

اي از شاخص  شود، رابطه علی یک طرفه) مشاهده می2( که در جدول گونه همان
دیگر، فرضیه صفر مبنی بیان اقتصادي وجود دارد. به  به سمت پیچیدگی توسعه انسانی

شود. بر این اساس، متغیر درصد رد می 90/0سطح احتمال بر عدم وجود رابطه علیت در
متغیر  عنوان به توسعه انسانیمتغیر وابسته و متغیر  عنوان بهاقتصادي  پیچیدگی

بر  یافته توسعهدر نتیجه معادله رگرسیونی در کشورهاي  ه وتوضیحی در نظر گرفته شد
 است: زیرطبق رابطه 

it =α+ it it    
 رهایمتغآزمون پایایی  

از پایا بودن متغیرها  بایستی  ،براي اجتناب از رگرسیون کاذب در تخمین مدل
 هاي یم، پسران و شین بررسی پایایی متغیرها از آزمون منظور به. رداطمینان حاصل ک

 ها ازاست. این آزمون استفاده شده )( ) و دیکی فولر تعمیم یافته( )، فیشر(
) 3پانلی است. تمامی نتایج در جدول ( هاي دادهریشه واحد در هاي  آزمون ینتر مهم

 است. ارائه شده
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 یافته توسعهکشورهاي  براي و ،  نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد .3 جدول
 منتخب جهان

 پژوهشهاي منبع: یافته
 

ریشه واحد یم،  در آزمون یافته توسعه)، براي کشورهاي 3( طبق نتایج جدول
پسران و شین و دیکی فولر تعمیم یافته تمام متغیرها به جز حاکمیت قانون در تفاضل 

پایا شده است.  مبدأو متغیر حاکمیت قانون در سطح و عرض از  باشند مرتبه اول می

 
 نام متغیر

  تفاضل مرتبه اولبدأمو با عرض از  در سطح
یدرجه جمع  احتمال آماره احتمال آماره

543/0 706/0 350/6- 000/0 
151/0 560/0 509/4- 000/0 
016/1- 154/0 930/4- 000/0 
261/1- 103/0 749/6- 000/0 
739/2- 003/0 ... ... 

 )( نیشیم، پسران و   آزمون
  تفاضل مرتبه اولمبدأو با عرض از  در سطح نام متغیر

 احتمال آماره احتمال آماره درجه جمعی
072/22 777/0 313/172 000/0 
500/69 000/0 ... ... 
447/27 494/0 271/165 000/0 
127/39 078/0 992/190 000/0 
776/41 045/0 ... ... 

 )( فیشر
  تفاضل مرتبه اول مبدأو با عرض از  در سطح نام متغیر

 احتمال آماره احتمال آماره درجه جمعی
747/19 873/0 735/91 000/0 
950/33 202/0 165/69 000/0 
275/34 192/0 620/73 000/0 
294/41 061/0 352/98 000/0 
992/54 001/0 ... ... 

 )ADF( افتهیدیکی فولر تعمیم   آزمون
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در  توسعه انسانیریشه واحد فیشر متغیر حاکمیت قانون و متغیر  در آزمون چنین هم
از  اند.باشند و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا شدهپایا می مبدأو عرض از  سطح
سطح و متغیرهایی که پس از انجام  در ییمتغیرهاي پایا توأمبا توجه به وجود  این رو

هاي گسترده پنل  شوند، از روش خودتوضیحی با وقفهگیري پایا می یک بار تفاضل
 .ه استاستفاده شد )(

  گسترده پنل هاي وقفهن مدل به روش خودتوضیحی با تخمی
 در اقتصادي پیچیدگی توسعه انسانی بر تأثیر مدت کوتاهو  بلندمدتنتایج حاصل از برآورد   

) نشان داده 4( ) در جدول( رویکرد2017-1997یافته براي دوره زمانی کشورهاي توسعه
 شده است.

 )( روشبه  مدت کوتاهو  بلندمدتنتایج  برآورد  .4جدول 
 

 احتمال آماره ضریب متغیر
198/5 321/8 000/0 
085/0- 089/7- 000/0 
516/1 647/3 000/0 
081/0 548/0 584/0 

 احتمال آماره ضریب متغیر
240/3 470/1 142/0 
012/0- 046/1- 296/0 
469/0- 944/2- 003/0 
122/0- 406/1- 160/0 
106/0- 069/3- 002/0 = 927/0-  = 004/0-    = 855/1-  S.E.  =  100/0  

  =  704/346  .   =  111/0  
 پژوهش هايیافته منبع:

 
شاخص توسعه انسانی، شاخص  کهآن است  دهنده نشانآورد براز حاصل یج نتا

ها در سطح یک چیدگی اقتصادي دارند و ضریب آنمثبت بر پی تأثیرثبات سیاسی 
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با افزایش یک واحدي شاخص  که طوري بهباشد، درصد از لحاظ آماري حائز اهمیت می
واحد افزایش یابد و  198/5رود که پیچیدگی اقتصادي توسعه انسانی، انتظار می

در صورت افزایش یک واحدي شاخص ثبات سیاسی، پیچیدگی اقتصادي  طور نیهم
شاخص آزادي اقتصادي نیز اثر منفی و معناداري بر  چنین همواحد افزایش یابد.  516/1

یک واحد افزایش  ياقتصاد يآزادشاخص  که هنگامی ،داشته استپیچیدگی اقتصادي 
که  طور همانیابد. می واحد کاهش 085/0یابد، پیچیدگی اقتصادي نیز به اندازه 

 معناداري بر پیچیدگی اقتصادي ندارد. تأثیر کنید، شاخص حاکمیت قانونمالحظه می
وجود رابطه بلندمدت  دهنده نشان) 4( جدولضریب جمله تصحیح خطا در 

معناداري بین متغیرهاي الگو است. این ضریب در سطح احتمال یک درصد معنادار و 
واحد  10/0حدود  ،رود در هر دورهکه انتظار می اي گونه بهداراي عالمت منفی است، 

شده در این مدل تعدیل شود. ضریب یاد بلندمدتاز مسیر  مدت کوتاهحراف رابطه ان
اثر  اساساین  بر سرعت پایین تعدیل به سمت رابطه تعادلی بلندمدت است. دهنده نشان

حدود دو دوره زمان به طول خواهد  مدت در کوتاهیک شوك بر متغیر توسعه انسانی 
تعادلی بلندمدت قرار خواهد  رابطه ریمس در زینت مدانجامید و پس از آن، رابطه کوتاه

 .گرفت
 

 برآورد مدل براي کشورهاي  در حال توسعه  -3-4
 آزمون قابلیت تلفیق  

هاي مورد استفاده در پژوهش حاضر، ابتدا آزمون قابلیت با توجه به ماهیت داده
مهم است. بنابراین انجام دو آزمون همگنی و هاسمن  ه وها صورت گرفتتلفیق داده

با حالت تفاوت  )،( مبدأهاتعیین برابري عرض از  منظور به ،آزمون همگنی
 چنین هم. ه استانجام شد  ) است و به کمک آماره( مبدأدر عرض از 

که  هگرفت انجامانتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی  منظور بهآزمون هاسمن 
 است. ائه شده) ار5نتایج در جدول (

 
 نتایج آزمون همگنی و هاسمن .5 جدول

 آزمون هاسمن آزمون همگنی
  ) ( آماره  )(آماره 

35/51  000/0   191/33  000/0  
 پژوهشهاي منبع: یافته
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است. با توجه به معنادار  35/51 طبق نتایج، مقدار آماره آزمون همگنی برابر با
شود و نمی تأییدحتمال یک درصد، فرضیه برابري عرض از مبدأها بودن آن در سطح ا

کنید نتایج آزمون که مالحظه میطور همانگیرد. پنل انجام می صورت بهبرآورد مدل 
 منظور بهو کند  میرد  را روش اثرات تصادفیگیري  کار هاسمن فرضیه صفر، مبنی بر به

 شود.یبرآورد ضرایب مدل از روش اثرات ثابت استفاده م
 آزمون علیت گرنجر

رابطه علی میان شاخص  ،)( براساس رهیافت خودتوضیحی برداري پنلی
، تعداد چنین هم. ه استپیچیدگی اقتصادي و شاخص توسعه انسانی بررسی شد

 ده) آم6( که نتایج در جدول ودش میهاي بهینه با استفاده از معیار شوارتز تعیین  وقفه
 است.

 
 )( رهیافتلی میان متغیر پیچیدگی اقتصادي و توسعه انسانی رابطه ع. 6 جدول

آزموننتیجه  آماره آزمون فرض صفر
 رد083/0 731/1پیچیدگی اقتصادي علت توسعه انسانی نیست
 تأیید829/0 215/0توسعه انسانی علت پیچیدگی اقتصادي نیست

 پژوهشهاي منبع: یافته
 

اي از شاخص شود، رابطه علی یک طرفه) مشاهده می6( که در جدول گونه همان
دیگر، فرضیه بیان پیچیدگی اقتصادي به سمت شاخص توسعه انسانی وجود دارد. به 

شود. بر این درصد رد می 90/0 صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت در سطح احتمال
قتصادي متغیر وابسته و شاخص پیچیدگی ا عنوان بهاساس، شاخص توسعه انسانی 

. در نتیجه معادله رگرسیونی در ه استمتغیر توضیحی در نظر گرفته شد عنوان به
 کشورهاي در حال توسعه بر طبق رابطه ذیل است:

 =α+   
 رهایمتغآزمون پایایی 

از پایا بودن متغیرها  بایستیرگرسیون کاذب در تخمین مدل،  براي اجتناب از
 شینهاي یم، پسران و  بررسی پایایی متغیرها از آزمون منظور به. رداطمینان حاصل ک

 ها از. این آزمونشده استاستفاده  )( ) و دیکی فولر تعمیم یافته( )، فیشر(
) 7( پانلی است. تمامی نتایج در جدول هاي دادههاي ریشه واحد در  آزمون ینتر مهم

 است. ارائه شده
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 حال درکشورهاي  براي  و  ،  نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد .7جدول 

 توسعه منتخب جهان

 پژوهشهاي  منبع: یافته
 

توسعه، آزمون ریشه واحد یم،  در حال)، براي کشورهاي 7( طبق نتایج جدول
پسران و شین، دیکی فولر تعمیم یافته و فیشر تمام متغیرها به جز شاخص ثبات 

باشند و شاخص ثبات سیاسی در سطح و عرض از  سیاسی در تفاضل مرتبه اول پایا می
سطح و  در متغیرهاي پایایی زمان همپایا شده است. از این رو با توجه به وجود  مبدأ

  تفاضل مرتبه اولمبدأسطح و با عرض از  در نام متغیر
جمعی درجه  احتمال آماره احتمال آماره

563/1 941/0 248/5- 000/0 
436/1- 075/0 150/6- 000/0 
130/1- 129/0 026/6- 000/0 
237/2- 012/0 ... ... 
922/0- 178/0 459/6- 000/0 

 )( یم، پسران و شین  آزمون
  تفاضل مرتبه اولمبدأسطح و با عرض از  در نام متغیر

درجه جمعی  احتمال آماره احتمال آماره
323/38 092/0 088/132 000/0 
092/27 513/0 737/178 000/0 
413/28 442/0 140/162 000/0 
815/46 014/0 ... ... 
505/28 803/0 518/140 000/0 

 )( فیشر
  تفاضل مرتبه اولمبدأسطح و با عرض از  در نام متغیر

درجه جمعی  احتمال آماره احتمال آماره
628/23 701/0 421/78 000/0 
974/35 143/0 380/89 000/0 
424/34 187/0 719/88 000/0 
351/51 004/0 ... .... 
796/36 178/0 459/6- 000/0 

 )ADF( دیکی فولر تعمیم یافته  آزمون
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شوند، از روش خودتوضیحی با گیري پایا می متغیرهایی که پس از انجام یک بار تفاضل
 .ه استاستفاده شد )( گسترده پنل هاي وقفه

 گسترده پنل  هاي وقفهتخمین مدل به روش خودتوضیحی با 
شاخص توسعه انسانی بر   تأثیر مدت کوتاهو  بلندمدتنتایج حاصل از برآورده   

-2017براي دوره زمانی  در حال توسعهکشورهاي  دراقتصادي  شاخص پیچیدگی
 ) نشان داده شده است.8( ) در جدول( رویکرد 1997
 

 )( به روش مدت کوتاهو  بلندمدتنتایج  برآورد  .8 جدول

 احتمال آماره ضریب متغیر
 342/0- 523/5- 000/0 
 011/0 513/28 000/0 

 782/0- 374/5- 000/0 
 156/0 553/3 000/0 

Short Run Equation 
 احتمال آماره ضریب متغیر

0009/0- 276/0- 782/0 
95/2- 176/0- 859/0 

0007/0 135/0 892/0 
000/0- 411/0 681/0 
002/0- 033/0- 060/0 Schwarzcriterion= 628/9-  Mean dependent var= 006/0-  Akaike info criterion=   555/7-  S.E. of regression=   004/0  Log likelihood =   618/1148   = 003/0  

 پژوهش هايیافته منبع:
 

منفی بر  تأثیرسیاسی  توجه به نتایج حاصل، پیچیدگی اقتصادي و شاخص ثبات با
آماري حائز ها در سطح یک درصد از لحاظ شاخص توسعه انسانی دارند و ضریب آن

با افزایش یک واحدي شاخص پیچیدگی اقتصادي، انتظار  که طوري بهباشد، اهمیت می
واحد کاهش یابد و همین طور در صورت  342/0 رود که شاخص توسعه انسانیمی

 واحد کاهش 782/0انسانی  بات سیاسی، شاخص توسعهافزایش یک واحدي شاخص ث
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شاخص آزادي اقتصادي و شاخص حاکمیت قانون نیز اثر مثبت و  چنین همیابد. 
شاخص آزادي اقتصادي یک واحد  که هنگامیمعناداري بر شاخص توسعه انسانی دارند، 

 چنین همبد، یاواحد افزایش می 011/0افزایش یابد، شاخص توسعه انسانی نیز به اندازه 
اگر شاخص حاکمیت قانون یک واحد افزایش یابد، شاخص توسعه انسانی نیز به اندازه 

 یابد.واحد افزایش می 156/0

وجود رابطه بلندمدت  دهنده نشان) 8( ضریب جمله تصحیح خطا در جدول
معناداري بین متغیرهاي الگو است. این ضریب در سطح احتمال یک درصد معنادار و 

واحد  002/0رود در هر دوره حدود  که انتظار می اي گونه بهالمت منفی است، داراي ع
شده در این مدل تعدیل شود. ضریب یاد بلندمدتاز مسیر  مدت کوتاهانحراف رابطه 

این، اثر  براساس سرعت پایین تعدیل به سمت رابطه تعادلی بلندمدت است. دهنده نشان
مدت حدود دو دوره زمان به طول کوتاه یک شوك بر متغیر پیچیدگی اقتصادي در

تعادلی بلندمدت قرار  رابطه ریمسدر  مدت نیزخواهد انجامید و پس از آن، رابطه کوتاه
 .خواهد گرفت

 
 گیري نتیجه -5

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادي و شاخص 
-2017عه براي دوره زمانی توسو در حال  یافته توسعهکشورهاي  توسعه انسانی در

است. نتایج حاصل از  هاي گسترده پنل خودتوضیحی با وقفه با استفاده از الگوي 1997
 این مطالعه به شرح ذیل است:

کشورهاي  مثبت شاخص توسعه انسانی بر پیچیدگی اقتصادي در تأثیر )1
وردهاي دستا سازي پیادهو  سازي تجاريتوان توانایی الزم براي یافته را می توسعه

ها به بازار که یکی از نقاط آن عرضهپژوهشی در محصوالت و فرایندهاي جدید و 
باشد، دانست. چالش اصلی در زمینه می یافته توسعهقوت عمده کشورهاي 

هاي صنعتی و ورود محصوالت و  تولیدات علمی، کاربردي شدن آنها در بخش
مطلوب کشورهاي  بنابراین جایگاه؛ باشدها مینتایج آن در سطح کشور

هاي بالقوه سرمایه انسانی  در عرصه تولید علم، گویاي وجود ظرفیت یافته توسعه
پیش  توسعه انسانی حقیقتباشد، در براي دستیابی به جایگاه اقتصادي باالتر می

و تجاري  يدر کاربردباشد. با این حال، توانایی می پیچیدگی اقتصاديشرط 
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 یافته توسعهشده است تا کشورهاي سبب علمی  هاي پژوهشکردن دستاوردها و 
هاي پیچیده جایگاه مناسبی را در جهان به دست آورند. در تولید و صادرات کاال

 را افزایش داده یافته توسعههمین امر شاخص پیچیدگی اقتصادي کشورهاي 
 است.

طبق نتایج، شاخص ثبات سیاسی اثر مثبت بر پیچیدگی اقتصادي در کشورهاي  )2
این اساس، ایجاد ثبات سیاسی در داخل کشور و جلب  افته دارد. بریتوسعه

اعتماد همگانی نسبت به دولت در چارچوب قوانین کشور یک ضرورت جدي 
ضمن کاهش فشارهاي ناشی از  ،است تا به این ترتیب بتوان با برقراري آرامش

ین رو، زمینه براي تبدیل تهدید به فرصت فراهم شود. از ا ،اقتصادي يها میتحر
ریزي مناسب براي ایجاد ثبات پرهیز از هرگونه ایجاد تنش سیاسی و برنامه

؛ سیاسی در شکوفایی رشد و توسعه اقتصادي بسیار حائز اهمیت بوده است
بنابراین، یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادي مستمر و باثبات کشورها، توجه به 

 .کاالهاي مولد است متنوعی از هاي مجموعپیچیدگی اقتصادي، جهت تولید 
 زاديآتوان گفت می آزادي اقتصاديبر این اساس با توجه  به تعاریف مختلف  )3

را که اقتصاد برمبناي بازار  يا محدودهفردي است و  تیبر مالکاقتصادي مبتنی 
دولت حفظ دارایی  هاي نقشبنابراین یکی از ؛ سازدمی مشخص ،کند میعمل 

به شرایط اقتصادي آنها حداقل  با توجهري رو در هر کشو نیاز اافراد است. 
د، نانچه دولت بیش از این حد عمل کنشود و چ مداخله براي دولت تعریف می

اقتصادي  منفی شاخص آزادي تأثیربنابراین ؛ آزادي اقتصادي محدود خواهد شد
به مداخله بیش ازحد  توان مییافته را کشورهاي توسعه در پیچیدگی اقتصاديبر 

 .دانستمرتبط ها ر این کشورها ددولت
حال منفی پیچیدگی اقتصادي بر شاخص توسعه انسانی در کشورهاي در  تأثیر )4

) به ناپایداري اکولوژیکی 1990آندپ (توان با توجه به مطالعه را می افتهیتوسعه 
ناشی از مصرف، تولید و استفاده از منابع درافزایش تقاضا، عدم اطمینان 

پیچیدگی اقتصادي  چنین همد. کرکشورها اشاره  نیدر ا گیريفرآیندهاي تصمیم
توسعه به دالیل مختلف از جمله فراوانی منابع طبیعی،  در حالدر کشورهاي 

ایجاد رانت براي نابرابري درآمدي، فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و... منجر به 
به همین دلیل اگر رشدي در این اقتصادها رخ دهد،  شود،گروه خاصی می
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زیرا منافع ناشی از رشد در انحصار این ؛ شودتوزیع متعادل درآمد نمی موجب
بنابراین عمده کاالهاي تولیدي در این کشورها، ؛ قشر خاص متمرکز است

کاالهایی ساده و با تکنولوژي ابتدایی بوده و این اقتصادهاي ساده پشتوانه 
تعداد تنوع (ل لذا کاهش پیچیدگی اقتصادي از اص ،ضعیفی از دانش مولد دارند

تعداد کشورهاي تولیدکننده یک بودن (جایی کاالهاي متمایز یک کشور) و همه
تواند سه بعد دانش، درآمد سرانه و امید به زندگی در شاخص محصول خاص) می

 سازد.   متأثرتوسعه انسانی را 
طبق نتایج، شاخص ثبات سیاسی اثر منفی بر شاخص توسعه انسانی در  )5

این اساس در این کشورها به دلیل پایین بودن  توسعه دارد. بر در حالکشورهاي 
 هاي گذاري سرمایه ویژه بهگذاري ، سرمایهپذیر رقابتثبات سیاسی و نبود محیطی 

شده است تا  سببخارجی به حداقل میزان خود رسیده است. این شرایط 
ي دیگر و غیره به کشورها گذاري سرمایهبسیاري از افراد براي ادامه تحصیل، 

هاي و احتمال باالي وقوع نابسامانی ثبات سیاسی، عدم چنین هممهاجرت کنند. 
پایین آمدن امید به زندگی در این کشورها  موجبسیاسی، اقتصادي، جنگ و ... 

 شده است.
شاخص آزادي اقتصادي بر شاخص توسعه انسانی در کشورهاي در حال توسعه  )6

با سیاست باز تجاري منجر به انتقال  مثبت دارد. شاخص آزادي اقتصادي تأثیر
را براي متمایز کردن محصول و بهبود طراحی تولید  هایی ایدهتکنولوژي و دانش، 

هاي پژوهشی برداري از موفقیت هایی را براي بهرهفرصت چنین هم. کند میعمل 
را در تحقیق و توسعه انسانی را  گذاري سرمایه هاي محركو  کند میفراهم 
 سازگار است.ها  نتایج این مطالعه با نتایج دیگر پژوهش چنین هم .دهد میافزایش 

هاي در کشور توسعه انسانیبراساس نتایج، اثر شاخص حاکمیت قانون بر شاخص  )7
اخیر براي  ها سالبنابراین در این کشورها در ؛ باشددر حال توسعه مثبت می

و براي اجراي ایجاد مشارکت مناسب بین جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت 
هر چه بهتر قانون، مقررات و باال بردن سطح اطمینان مردم هزینه و تالش شده 
است.  به دلیل حاکمیت قوانین، فساد و جرم به کمترین میزان خود رسیده 

 است.  
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 منابع
کشور با رویکرد تحلیل  هاي استان بندي رتبه)، 1391آذر، عادل، غالمرضایی، داوود ( .1

 هاي پژوهشهاي توسعه انسانی، فصلنامه شاخص کارگیري بها ها  بپوششی داده
 .153-173): 27(8اقتصادي ایران، 

شاخص پیچیدگی  تأثیر)، بررسی 1394فر، مصطفی ( پژم، سید مهدي و سلیمی .2
کشور برتر در تولید علم مجله اقتصاد و توسعه  42اقتصادي بر رشد اقتصادي در 

 .16-38): 10(2اي منطقه
)، پیچیدگی صادرات غیرنفتی و 1395کار ساالري، یوسف ( پور حسن تقوي، مهدي و .3

بر  تأکیدمستقیم خارجی: مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه با  گذاري سرمایه
 .14-1): 36(10ایران، مجله علوم اقتصادي،

پیچیدگی  تأثیر)، سنجش 1398خاندوزي، سید احسان و میرنظامی، ابراهیم ( .4
، دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي آوري تابو  پذیري بآسیاقتصادي بر شاخص 

 .    9-33): 32(16ایران، 
)، بررسی و تعیین 1391رضا، بروزیان، صمد و قجري، علیرضا ( زینل زاده، .5

، 1388و  1387ي ها سالها کشور در استان آموزش در – توسعه انسانیهاي  شاخص
 .63-81): 2(4هاي نو در جغرافیاي انسانی،فصلنامه نگرش

اقتصاد دانش بر  هاي مؤلفه تأثیر)، 1397ابوالفضل و حسینی، مریم ( آبادي،شاه .6
 )2(14اقتصادي، هاي سیاستپیچیدگی اقتصادي ایران، دو فصلنامه مطالعات و 

)، سنجش دانش و مهارت با تکیه بر 1396شاهمرادي، بهروز و چینی فروشان، پیام ( .7
 .48-33): 67(27رویکرد پیچیدگی اقتصادي رهیافت،

 1404)، شناسایی سطح دانش مولد ایران 1396شاهمرادي، بهروز و صادقی، مهسا ( .8
پیشرفت اقتصادي،  گذاري سیاستمنطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادي، فصلنامه  در
5)3 :(50-29. 

هاي اقتصاد دانش بنیان بر پیچیدگی مؤلفه تأثیر)، بررسی 1397عظیمی، ناصرعلی ( .9
 .1-24): 4(24ریزي در آموزش عالی،ه پژوهش و برنامهاقتصادي، فصلنام

 تهران: ثالثی. محسن ترجمه .شناسی جامعه به درآمدي )،1372( بروس کوئن .10
 .معاصر فرهنگ
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)، ارائه الگوي مطلوب 1382مقیمی، سید محمد و میرزایی اهرنجانی، حسن ( .11
رآفرینی، دانش و ایران با استفاده از رویکرد کا غیردولتیهاي سازمانی براي سازمان

 .101-138):2(16مدیریت،
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