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چكيده
امروزه از دانش، محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و نوآوري به عنوان محرك و پيش برنده در اقتصادهاي 
جهان و به ويژه اقتصادهاي در حال گذار ياد مي شــود. بكارگيري نوآوري در روندهاي توليدي و توليدات جديد، 
محرك بالقوه اي در افزايش استانداردهاي زندگي از طريق دستيابي به سهم باالتري از فروش در بازارهاي داخلي و 
خارجي و در نهايت رفاه اجتماعي، تغيير الگوهاي فرهنگي در ابعاد مختلف جامعه از جمله فرزندآوري و نرخ رشد 
جمعيت تلقي مي گردد. لذا تحقيق حاضر، درصدد ترسيم جايگاه مولفه هاي جمعيت شناختي از قبيل جمعيت 
كل، نسبت جمعيت فعال به كل جمعيت، اميد زندگي و نرخ رشد جمعيت بر شاخص هاي نوآوري در كشورهاي 
منتخب پرجمعيت و كم جمعيت فعال به كل دوره زماني 2012-2007 مي باشد. نتايج مطالعه بيانگر اين است كه 
بطور كلي، مولفه هاي جمعيت شناختي اثر مثبتي بر شاخص هاي نوآوري بجاي مي گذارند. علي رغم اين موضوع، 
جمهوري اســالمي ايران كه در مقايسه با كشورهاي كم جمعيت مورد مطالعه هرچند، داراي جمعيت بيشتري 

است؛ مولفه هاي جمعيت شناختي تاثير چنداني بر شاخص هاي نوآوري نداشته اند.

واژگان كليدي: مولفه هاي جمعيت شناختي، نوآوري، جمعيت كل
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1- مقدمه
نوآوري مفهومي كليدي است كه امروزه از آن به عنوان محور دستاوردهاي تجارت در قرن بيست و يكم ياد 
مي شود. اقتصادهاي كوچك و بزرگ اقدام به ارزيابي مجدد محصوالت، خدمات و عمليات خود كرده اند تا فرهنگ 
نــوآوري را بوجود آورند. اين بازبيني مجدد اهــداف، بدين دليل صورت مي گيرد كه پرورش فرهنگ نوآوري در 
درون كشور، بهترين تضميني است كه يك كشور بتواند در محيطي كه بازارهاي آن به پيش مي روند، پايدار بماند. 
همچنين پرورش افكار نوآورانه بهترين تضمين براي بقا و پايداري طوالني مدت در اقتصاد دانش محور امروزي 
است. اقتصاد دانش محور ايده جديدي است كه بر مبناي ارزيابي بلندمدت مفاهيمي نظير دانش، اقتصاد علمي 
و غيره استوار است. در اواسط دهه 1990 مفهوم اقتصاد دانش محور دست كم به دو ويژگي اقتصاد جديد اشاره 
داشت: نخست اينكه، اهميت دانش چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي، بيش از گذشته است. ثانيا فناوري هاي 
اطالعات و ارتباطات، گردانندگان اقتصاد جديداند. مي توان گفت اقتصاد دانشي بر اساس سيستم كارآمد توزيع 
و دسترســي به دانش به عنوان شــرايط الزم براي افزايش ميزان فرصت هاي نوآوري است. OECD 1(سازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توسعه) در سال 1996 در تعريف اقتصادهاي دانش محور مي گويد: اقتصادهايي كه به 
طور مســتقيم بر مبناي توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطالعات بوجود آمده اند(هادوي، 1388). از طرفي، با 
آغاز دوره جديد اقتصادي و دستيابي به دستاوردهاي شگرف آن به ويژه در خصوص دستاوردهاي خالقانه و مبتني 
بر نوآوري طي چند دهه اخير، شيوه هاي زندگي انسان ها به غايت دگرگون شده است. تغيير الگوي خانوادگى، 
فردگرايى، اشتغال تمام وقت به خصوص براي زنان، افزايش هزينه هاي نگه داري و بزرگ كردن فرزندان به دليل 
سياست هاي مصرف گراي اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پيدايش فناوري هاي كنترل باردارى، شهرنشيني وغيره 
عواملــي بودند كه به خودي خود به كاهش جمعيت در كشــورهاي غربي انجاميد. اتفاقاً به دليل اينكه كاهش 
جمعيت تحت تاثير ابعاد رشد اقتصادي از كانال ارتقا مولفه هاي نوآور و در يك فرآيند زماني قابل توجه رخ داده، در 
رفتارهاي روزمّره انسان رسوخ كرده است. به عبارت ديگر كنترل جمعيت به يك عادت براي او تبديل شده است. 
عادتي كه با ساختار زندگي جديد او كامًال هماهنگ است. بر همين اساس است كه كشورهاي توسعه يافته اي كه 
با رشد منفي جمعيت مواجه  شده  اند، نتوانسته اند با تبليغات، مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب كنند و ناچارند 
مهاجرين و پناهندگان را با سهولت بيشتري بپذيرند. دليل اين مسأله هم آن است كه ترغيب مردم به ازدواج و 
بچه دار شدن با وجود ساختارهايي كه همه به كاهش جمعيت دعوت مي كنند، كار آساني نيست. آن هم مردمي 
كه خود را متقاعد كرده اند بچه دار شدن فقط به مشكالت آن ها مي افزايد. لذا نظر به تغيير الگوهاي جمعيتي و 
اقتصادي طي ســال هاي اخير؛ هم در كشــورهاي درحال توسعه و هم توسعه يافته، كه با حركت از اقتصادهاي 
صنعتي به اقتصادهاي دانش بنيان و كاهش رشد جمعيت در سراسر دنيا همراه بوده است، اين مقاله به بررسي 
ارتباط مولفه هاي جمعيت شــناختي و نوآوري در بازه زماني 2007 - 2012 مي پردازد. كشورهاي مورد بررسي 
در اين مطالعه شامل 7 كشور منتخب از بين پرجمعيت ترين كشورهاي جهان2 و همچنين 7 كشور منتخب از 
بين كم جمعيت ترين كشورهاي جهان3 بر اساس آخرين آمار اعالم شده از سوي سازمان هاي جمعيت سنجي در 
1. Organization for Economic Co-operation and Development

2.. چين، هند، اياالت متحده آمريكا، برزيل، روسيه، ژاپن و جمهوري اسالمي
3.. هنگ كنگ، اسلووني، مجارستان، پرتغال، بلژيك، جمهوري چك و اتريش
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سراسر جهان مي باشد. طبق تحليل هاي موجود ميانگين جمعيت در منتخب كشورهاي پرجمعيت حدود 482 
ميليون نفر است، در حالي كه در منتخب كشورهاي كم جمعيت، متوسط جمعيت كل برابر 8 ميليون نفر است 
و در مقايسه با يكديگر 98درصد جمعيت در كشورهاي پرجمعيت و 2 درصد جمعيت در كشورهاي كم جمعيت 
متمركز شده اند. هم چنين به منظور ارائه توصيه هاي سياستي كاربردي براي تصميم سازان اين حوزه، جمهوري 
اســالمي ايران نيز كه بر پايه جديدترين آمار ارائه شده  در رده هفدهمين كشور پرجمعيت جهان قرار دارد، به 
عنوان يكي از كشورهاي پرجمعيت در تحليل ها وارد شده است. لذا در بخش بعدي مباني نظري و مطالعات تجربي 
ارائه مي شود و سپس در بخش سوم به تجزيه و تحليل آماري داده ها و بيان يافته هاي حاصل از اطالعات آماري 

كشورهاي مورد مطالعه پرداخته مي شود و در نهايت نيز نتيجه گيري و نكات سياستي مورد بحث واقع مي شود.

2- مباني نظري و مطالعات تجربي:
نظريه  هاي جديد رشــد اقتصادي، فن آوري درونزا را در تشريح الگوهاي رشد اقتصاد جهاني مطرح مي سازد. 
طبق اين نوع مدل ها كه به نام مدل هاي رشد درون زا معروف است و توسط رومر1 ارائه شده است نوآوري فنآورانه 
در بخش ســرمايه انساني و تحقيق و توســعه، ذخاير علمي را تحت تاثير قرار مي دهند. ذخاير علمي در توليد 
كاالهاي نهايي مورد اســتفاده قرار مي گيرد و به افزايش نرخ رشــد توليد مي انجامد. در محور اين مدل، نوآوري 
داخلي، محرك رشد پايدار است و از اين جهت سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در مدل رشد درونزا مورد بررسي 
قرار مي گيرد. اثرگذاري سرمايه انساني و تحقيق و توسعه بر رشد به اين شكل تحليل مي گردد كه سرمايه گذاري 
انساني باعث توسعه نوآوري شده و نوآوري ها باعث افزايش دائمي توليد ناخالص داخلي مي شوند. در حقيقت ايده 
اصلي نظريه نوآوري، مبتني بر اين نكته است كه نوآوري سبب افزايش توليد از طريق افزايش توان توليد افراد و 
نهايتاً افزايش رشد اقتصادي مي گردد و بر اين نكته تاكيد مي شود كه نوآوري سبب افزايش توليد از طريق افزايش 
توان توليد افراد و نهايتا افزايش رشد اقتصادي مي گردد. الگوهايي كه دو نكته «پيشرفت فناوري ناشي از اقدامات 
افراد اســت» و « صاحبان نوآوري ها سود انحصاري كسب مي كنند» را دخالت داده اند، الگوي نوين شومپيتري 
ناميده مي شوند(ربيعي، 1388). شومپيتر2 نوآوري را به زبان ساده به عنوان توليد يك محصول جديد مورد توجه 
قرار داده بود. اما نوآوري به مرور مفهومي بســيار گســترده و پيچيده يافت. هال(1994)3  نوآوري را بكارگيري 
تجاري اختراع براي اولين بار تعريف كرده اســت. سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه4، هر نوع بهره برداري 
تجاري از دانش جديد را نوآوري ناميده اســت. كارلسون و همكاران(2002)5، نظام نوآوري را مركب از عامالن و 
مولفه هايي مي پندارند كه در تعامل با يكديگر، دانش سودمند از لحاظ اقتصادي را توليد مي كنند و سپس آن را 
اشاعه و مورد بهره برداري تجاري قرار مي دهند. يك خالصه نسبتا خوبي از تعاريف رايج براي نظام ملي نوآوري 
توسط نيوسي و همكاران(1991)6 ارائه شده و عبارت است از: نظام تعامل شركت هاي خصوصي و عمومي(اعم از 

1. Romer, 1986
2. Schompeter, 1934
3. Hall, 1994
4. OECD, 2000
5. Caralson & et al, 2002
6. Niosi and et al, 1993
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كوچك و بزرگ)، دانشگا ه ها، و نهادهاي دولتي به منظور توليد علم و فناوري در مرزهاي ملي. تعامل ميان اين 
واحدها ممكن است فني، تجاري، حقوقي، اجتماعي و مالي باشد به نحوي كه هدف اين تعامل توسعه، حمايت، 

تامين مالي و يا تنظيم مقررات براي علوم و فناوري هاي جديد است. 
از طرفي بطوركلي، در نظريه هاي اقتصادي نســبت به رشد جمعيت دو نوع نگرش وجود دارد: نگرش اول يا 
نگرش منفي و نگرش دوم يا نگرش مثبت. نســبت نظريه هاي بدبينانه به توماس مالتوس(1803)1 برمي گردد. 
از نظر مالتوس، رشــد جمعيت و تمركز ســرمايه، از طريق قانون بازدهي نزولي، رشد اقتصادي را مختل خواهد 
كرد. ميل(1859)2 نيز چنين مي انديشد. وي معتقد بود در غيبت پيشرفت هاي فني در بخش كشاورزي و رشد 
همه جانبه جمعيت، به دليل افزوني نرخ رشــد جمعيت بر نرخ تمركز سرمايه، سود شروع به كاهش مي كند و 
در نهايت اقتصاد در شــرايط عدم امكان افزايش توليد قرار خواهد گرفت، يعني وضعيت سكون و يا در جا زدن 
اقتصاد پيش خواهد آمد. در نظريه رشد كالسيكي، رشد جمعيت بصورت برونزا، رشد سيستم را تعيين مي كند. 
در نظريه سولو(1956)3، وجود يك نرخ رشد مثبت براي جمعيت، به منظور توضيح فرآيند رشد اقتصادي ضروري 

است(بخشي دستجردي و خاكي نجف آبادي، 1389).
اما مطالعات تجربي بيان مي كند، چنانچه در مدل سازي رشد جمعيت را بصورت برونزا در نظر بگيريم، قسمت 
عمده اي از رشد اقتصادي اتفاق افتاده را نمي توان توضيح داد. در گونه هاي مختلفي از مدل هاي رشد درونزا با وارد 
كردن سرمايه انساني، تحقيق و توسعه و فناوري درونزا و ايده پردازي (مدل هاي رشد ايده محور)، مي توان قسمت 
باقي مانده رشد اقتصادي را نيز توضيح داد(محمدپور، 1389). الگوي رشد درونزا داللت بر اين دارد كه نرخ رشد 
بلندمدت توليد سرانه، تابعي فزاينده از نرخ رشد جمعيت مي باشد. در اين دست الگوها بيان مي شود كشورهايي با 
رشد جمعيت باال از نرخ رشد درآمد باالتري برخوردار نيستند و تنها مبين اين است كه نرخ رشد مثبت جمعيت 
جهان باعث افزايش رشد درآمد جهان مي گردد و اين مسئله تا جايي كه به محدوديت منابع مي رسيم، پذيرفتني 
است. لذا جمعيت بيشتر براي رشد دانش در سطح جهان مفيدتر است. هرچه جمعيت بيشتر باشد، افراد بيشتري 

وجود دارند كه مي توانند كشف جديدي داشته باشند(رومر، 1958).
گرچه تاكنون مطالعه جامعي در خصوص ارتباط بين شــاخص هاي نوآوري و مولفه هاي جمعيت شــناختي 

صورت نپذيرفته است، اما در ذيل، به بعضي از مطالعات مرتبط در اين زمينه اشاره مي شود.
آكوماك و ويل4(2009) به بررســي ارتباط بين ســرمايه اجتماعي، نوآوري و رشد درآمد سرانه در14 كشور 
اروپايي در خالل ســال هاي 2002-1990 مي پردازند. در اين بررســي از متغير نسبت جمعيت شهرهاي باالي 
30000 نفر به كل جمعيت نيز به عنوان يك متغير كنترل استفاده شده است. در اين مطالعه بيان شده است 
نرخ نوآوري، كه در اين مقاله با ثبت اختراعات كاربردي سنجيده شده است، در جوامع با سرمايه گذاري بيشتر بر 
ســرمايه هاي اجتماعي و داراي سطوح باالتري از درآمد سرانه، در سطح باالتري قرار دارد و هم چنين بيان شده 

است، رشد جمعيت بويژه در مناطق شهري با رشد ميزان ثبت اختراعات ارتباط معناداري و مثبتي دارد. 

1. Malthus, 1803
2. Mill, 1859
3. Solow, 1956
4. I.S. Akcomak and B. Weel, 2009 
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بونتــه و همكاران (2007)1 با اشــاره بــه اين موضوع كه تغييرات جمعيتي در دهه پيشــرو، يكي از چالش 
برانگيزترين مباحث سياســت -هاي اقتصادي خواهد بود، در مطالعه اي به بررســي ارتباط ساختار سني و تعداد 
كسب وكارهاي ايجاد شده مبتني بر نوآوري بازرگاني در آلمان غربي طي دوره زماني 2000-1987مي پردازند. 
يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن اســت كه تعداد كسب و كارهاي ايجاد شده در صنايع دانش بنيان(صنايع با 
فناوري برتر) در مقايسه با ساير صنايع، به شدت تحت تاثير رده سني 64-20 سال در منطقه مي  باشد. به نحوي 

كه افزايش نسبت اين رده سني، تعداد كسب وكارهاي مبتني بر نوآوري را افزايش مي بخشد.
ژي (2001)2 به بررسي تاثير چهار ويژگي جمعيتي شامل تحرك جمعيتي، سطح سواد، وضعيت سالمت و 
شرايط زندگي بر امتياز ثبت اختراع3 در چين در بازه زماني 2000-1953 مي پردازد. نتايج نشانگر آن است كه 
باالترين ســطح تاثير از سوي ساختار جمعيتي و نحوه تحرك جمعيت جوان در مناطق مختلف بر امتياز ثبت 

اختراع وارد مي شود.
 در مطالعــه  اي تحــت عنوان ارزيابي وضعيت نــوآوري در منطقه جنوب غرب آســيا و تعيين جايگاه ايران: 
كاربرد روش تصميم گيري پرومته بخشــي و همكاران (1390) دو هدف عمده دنبال مي شود: هدف اول ارزيابي 
شاخص هاي نوآوري در منطقه آسياي جنوب غربي و تعيين جايگاه ايران بر اساس اين شاخص  ها؛ و هدف دوم 
تبيين كاربرد روش پرومته مي  باشد. بدين منظور ابتدا شاخص هاي تبيين گر نوآوري استخراج و سپس وضعيت 
و روندهاي اين شاخص ها در كشورهاي منطقه بررسي شده است. در مرحله بعد شاخص ها با استفاده از تكنيك 
آنتروپي وزن دهي و در نهايت با استفاده از تكنيك پرومته نوع 2 كشورها اولويت  بندي و جايگاه ايران بر اساس 
شاخص تركيبي نوآوري تعيين شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد براساس شاخص تركيبي نوآوري، لبنان، 
گرجســتان، امارات متحده عربي در گروه كشــورهاي با وضعيت نوآوري خوب و ارمنستان، آذربايجان، تركيه و 
قزاقستان در گروه كشورهاي با وضعيت نوآوري متوسط و ايران، عربستان، اردن و قرقيزستان در گروه كشورهاي 
با وضعيت نوآوري نســبتا ضعيف و عمان، پاكســتان و سوريه در گروه كشورهاي با وضعيت نوآوري ضعيف قرار 
گرفتند. بدين ترتيب كشورهاي لبنان، گرجستان، امارات متحده عربي، جمهوري ارمنستان، جمهوري آذربايجان، 
و تركيه رتبه  هاي اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتايج مطالعه، ايران در ميان كشورهاي مورد 
مطالعه در حد وسط و ميانه قرار دارد كه اين جايگاه براي جمهوري اسالمي ايران، رتبه مناسبي نبوده و با اهداف 
ترسيم شده در برنامه ها و سياست-هاي كالن توسعه كشور، به ويژه چشم انداز بيست ساله و اهداف نقشه جامع 

علمي فاصله قابل توجهي دارد.
نصيري اقدم و همكاران (1390) به بررســي ارتباط بين نوآوري و رشــد اقتصادي 20 كشــور عضو سازمان 
كنفرانس اسالمي4 در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده هاي تابلويي بررسي شده است. براي بررسي اثر 
نوآوري بر رشد اقتصادي از شاخص پتنت استفاده شده است. هم چنين در اين مقاله، رابطه علي رشد اقتصادي و 
درجه باز بودن اقتصاد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و درآمد سرانه شاغلين و ميزان توسعه انساني و نيروي كار 
1. W. Bonte & et al, 2007
2. Y. Xie, 2001
3. Patent

4. اين كشورها عبارتند از: الجزاير، عربستان، عراق، جمهوري اسالمي ايران، كويت، تونس، مالزي، سوريه، پاكستان، سودان، قطر، 
بحرين، اندونزي، مصر، بنگالدش، تركيه، لبنان، ليبي، امارات و جمهوري آذربايجان.
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بصورت مجزا بررسي شده است. نتايج حاصل از بررسي حاكي از آن است كه نوآوري اثر مثبت بر رشد اقتصادي 
دارد. هم چنين رابطه علي بين نيروي كار و رشد اقتصادي وجود ندارد و درجه باز بودن اقتصاد و سرمايه-گذاري 

مستقيم خارجي و درآمد سرانه شاغلين بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارند.
ربيعي (1388) با استفاده از مدل رشد درونزاي رومر، كارآفريني و نوآوري را بررسي نموده است و در آن مدلي 
براي رشد اقتصادي ايران در نظر گرفته شده است كه اثر متغيرهاي نيروي كار، سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، 
تحقيق و توسعه و واردات ماشين-آالت به كل واردات به عنوان سرريز فن آوري مورد بررسي قرار گرفته است. در 
اين مطالعه از آمار سري زماني اقتصاد ايران طي دوره 83-1347 استفاده شده است. وي اظهار مي دارد، كمبود 
نوآوري يكي از عوامل اصلي پايين بودن ســطح رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است و تا زماني كه 
اين كشورها نوآوري و آموزش هاي استفاده از علوم و دانش و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا، نداده اند 

بازدهي و كارايي نيروي كار و سرمايه در سطح نازل باقي مي ماند و رشد اقتصادي كاهش مي يابد.
 نتايج به دســت آمده از روش تك معادله اي مدل برآورد شــده كه به ترتيب كاالهاي واسطه اي، نيروي كار، 
سرمايه انساني، سرمايه فيزيكي و واردات ماشين آالت باعث افزايش توليد در اقتصاد ايران مي شوند و هم چنين 
با توجه به اهميت نيروي انساني و سرمايه انساني در رشد اقتصادي كشور، مديريت نوآوري و كارآفريني موجب 
افزايش بهره وري و كارايي و تخصيص بهينه منابع و عوامل توليد در اقتصاد شده و بدين ترتيب بر رشد اقتصادي 

اثر مثبت دارد.

3- تجزيه و تحليل آماري:
با توجه به مباني نظري و مطالعات تجربي بيان شده در بخش قبل، در اين بخش از مطالعه با استفاده از روش 
تحليلي- مقايسه اي ابتدا كشورهاي منتخب جمعيتي را از لحاظ شاخص هاي نوآوري شامل: شاخص هاي نهاده 
نوآوري (نهادها، ظرفيت هاي انساني، زيرساخت ها، موقعيت تجاري و موقعيت بازار) و شاخص هاي ستاده نوآوري 
(توليدات دانش محور و توليدات خالقانه) مورد قياس قرار داده و ســپس به بررســي نقش مولفه هاي جمعيت 
شناختي مشتمل بر شاخص هايي نظير: نســبت جمعيت64-15 سال به كل جمعيت (%)، جمعيت كل، اميد 
زندگي (در بدوتولد) و نرخ رشــد ساليانه جمعيت (%) بر شاخص هاي نوآوري طي دوره زماني (2007-2012) 

پرداخته و در ادامه عملكرد كشورهاي موفق و ناموفق را در گروه مورد بررسي و مقايسه قرار مي دهيم.

 1(GII )3-1- شاخص كلي نوآوري
در دنياي امروز، جوامع اقتصادي در حال حركت از اقتصادهاي صنعتي به سمت اقتصاد دانش بنيان هستند. 
از نظرOECD اقتصاد دانش محور اقتصادي است كه مستقيما براساس توليد، توزيع و مصرف دانش و اطالعات 
قرار گرفته باشــد.2 در اقتصاد دانش محور، دانش محرك اصلي رشــد اقتصادي، ايجاد ثروت و اشتغال محسوب 
مي گردد. در اقتصاد دانش محور، دسترســي به دانش روز و نوآوري  هاي پركاربرد و همچنين اســتفاده از آن در 
اقتصاد، در درجه نخست اهميت قرار مي گيرد. لذا دسترسي به نوآوري هاي برتر در حوزه صنايع مختلف، عالوه بر 
1. Global Innovation Index
2. OECD, 2001
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تامين بخشي از نيازهاي اقتصاد دانش بنيان، نويد بخش بهبود رشد و توسعه اقتصادي نيز خواهد بود. از طرفي، 
نوآوري، منشا ابداعات و ابتكارات در چرخه توليد محصوالت و خدمات محسوب مي شود، لذا نوآوري نقش عمده  اي 
در حفظ و افزايش ســودآوري در عرصه هاي تجاري و اقتصادي از طريق بهبود مزيت رقابتي و مزيت اكتســابي، 
بازي مي كند. براي بررسي نوآوري در كشورهاي منتخب جمعيتي، از متغير جهاني تعريف شده نوآوري (GII) و 
اجزاي تشكيل دهنده آن مدد جسته ايم. اين متغيرها شامل شاخص هاي نهاده نوآوري: نهادها، ظرفيت هاي انساني، 
زيرســاخت ها، موقعيت تجاري و موقعيت بازار و شاخص هاي ســتاده نوآوري نيز شامل توليدات دانش محور و 
توليدات خالقانه مي باشد. نمودار (1)، چارچوب شاخص جهاني نوآوري را نشان مي دهد. طبق تحليل هاي حاضر، 
درصورتي كه نهاده هاي نوآوري در وضعيت مناسبي قرار نداشته باشند نمي توان بطور دقيق شاهد ارتباط تنگاتنگ 
جمعيت با نوآوري بود. بنابراين، در كنار بررسي ارتباط جمعيت با ستاده هاي نوآوري مي بايست به شاخص هاي 
بسترساز كه مي توانند فضا را براي به خدمت گرفتن جمعيت درخصوص ارتقاء ستاده هاي نوآوري مهيا نمايند، 
توجه نمود. درغيراين صورت جمعيت نه تنها به عنوان عاملي براي پيشــبرد اهداف سياســت گذاري هاي كالن 
اقتصادي بشــمار نمي آيد، بلكه به مانعي در مسير نيل به توسعه مستمر و باثبات اقتصادي مبدل مي گردد. لذا 
جمعيت انبوه دركنار مديريت راهبردي و مبتني بر دانش روز، عالوه بر بهبود شاخص هاي نوآوري اعم از نهاده ها 
و ســتاده هاي نوآوري، محاســن ديگري نيز ازجمله گسترش بازار و كمك به تامين تقاضاي موثر اقتصادي را به 

ارمغان مي آورد.
 نمودار 1- زيرمجموعه هاي شاخص جهاني نوآوري

(2012 ,Annual Global Innovation Index Report) ،2012 ،ماخذ: گزارش ساليانه شاخص جهاني نوآوري*

توجه به تاثير نوآوري بر رشد و توسعه اقتصادي به نقطه عطفي در نظريات اقتصادي مبدل گشته است. زيراكه 
بيشــتر پيش بيني هاي اقتصادي توسط موسسات اقتصادي بين المللي، يك كاهش چشمگير در توليد ناخالص 
داخلي كشورهاي جهان را در خالل سال 2012 و 2013 پيش بيني نموده اند. اين درحالي است كه رشد اقتصادي 
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در كشورهاي درحال توسعه و به ويژه اقتصادهاي نوظهور1 همچنان در سطح بااليي مي ماند.
 درضمن نرخ بيكاري در كشورهاي با درآمد باال، درحال رشد مي باشد. درچنين شرايطي، نوآوري مي تواند يكي 
از عوامل پيشبرنده اقتصاد به سوي خروج از شرايط ركودي حال حاضر محسوب شود. لذا سياست هاي اقتصادي 

به سمت توجه و تاكيد بيشتر بر نوآوري به منظور بهبود رشد اقتصادي و اشتغال مورد بازنگري قرار گرفته اند.
 بنظر مي رســد شاخص جهاني نوآوري(GII) به خلق محيطي براي ارزشيابي مستمر عوامل موثر بر نوآوري 
كمك مي كند و يك ابزار كليدي و پايگاه اطالعاتي غني را براي شناسايي جزئيات سياست هاي اقتصادي در اختيار 
سياستگذاران اقتصادي قرار مي دهد. شــاخص جهاني نوآوري در طيف 0 تا 100 اندازه گيري مي شود(گزارش 

ساليانه شاخص جهاني نوآوري،  2012)2.
اياالت متحده آمريكا در بين كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه در بازه زماني 2012-2007، باالترين شاخص 
نوآوري (56,2) و ايران نيز پايين ترين شاخص نوآوري (26,17) را دارا مي باشند. در بين كشورهاي كم جمعيت 
نيز هنگ كنگ باالترين شاخص نوآوري (58,32) و پرتغال پايين ترين شاخص نوآوري (41,67) را دارا مي باشند. 
ميانگين شاخص نوآوري براي دوره مورد بررسي در كشورهاي پرجمعيت منتخب برابر 40,24 و در كشورهاي 
كم جمعيت منتخب 47,57 مي باشد كه گواه وضعيت مناسب تر كشورهاي كم جمعيت در مقايسه با همتايان 

پرجمعيت شان درخصوص شاخص كلي نوآوري مي باشد.

نمودار 2- سهم شاخص كلى نوآورى در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

3-2- شاخص نهاده نوآوري3 
شــاخص نهاده نوآوري شامل مجموعه عناصر نظام اقتصادي اســت كه انجام فعاليت هاي نوآورانه را مقدور 
مي سازد. شاخص نهاده نوآوري ميانگين ساده اي از پنج شاخص نهادها، سرمايه انساني و پژوهش، زيرساخت ها، 
موقعيت بازار و موقعيت تجاري اســت. شاخص نهاده نوآوري نشانگر سطح كيفيت محيط توليد و خلق نوآوري 
اســت. لذا سطح بااليي از شاخص نهاده نوآوري بخش عمده اي از سرمايه گذاري هاي هر كشور جهت وصول به 
نوآوري هاي بيشتر را منعكس مي كند. با رجوع به جدول (1) مالحظه مي گردد، در بين كشورهاي پرجمعيت مورد 

1. اقتصادهاي نوظهور موسوم به بريك (BRIC) شامل برزيل، روسيه، هند و چين مي باشند.
2. Annual Global Innovation Report, 2012
3. Innovation Input Sub-Index
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مطالعه، باالترين شاخص نهاده نوآوري، 61,92 مربوط به اياالت متحده آمريكا مي باشد و در بين كشورهاي كم 
جمعيت منتخب 69,12 و متعلق به كشور هنگ كنگ مي باشد. پايين ترين شاخص نهاده نوآوري در كشورهاي 
پرجمعيت و كم جمعيت به ترتيب 20,62 متعلق به جمهوري اســالمي ايران و 47,77 در اســلووني مي باشد. 

همچنين نمودار2 نشان مي دهد سهم شاخص نهاده هاي نوآوري در دو گروه از كشورها بطور تقريبي برابر است.
نمودار 3- سهم شاخص نهاده نوآورى در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012) 

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

3-2-1- نهادها1 
توجه به چارچوب نهادي باعث جذب عوامل محرك رشــد اقتصادي از طريق فراهم آوري حكمراني خوب و 
همچنين گسترش حمايت و تشويق دولتي بر بروز نوآوري موثر است. در بحث اندازه گيري و كمي سازي شاخص 
نهادها موضوعات متعددي ازجمله بي ثباتي در تدوين سياست هاي دولتي، كيفيت خدمات عمومي و مدني ارائه 
شــده توسط دولت، آزادي هاي مطبوعاتي، ســطح حمايت دولتي از بخش خصوصي در مواردي همچون ميزان 
تضمين اجرايي قانون و قراردادها و حمايت از حقوق مالكيت توســط دادگاه ها و ساير مجامع قضايي و انتظامي 
ارزيابي مي گردند. لذا شاخص نهادها بطور عمده بر شفاف سازي فضاي سياسي كشور و وظايف و مسئوليت هاي 
معطوف به بخش دولتي نظارت دارد. دربين كشورهاي پرجمعيت اياالت متحده آمريكا باالترين سطح حمايت از 
نهادها را دارد و در مقابل ايران در بين هفت كشور منتخب پرجمعيت در بازه زماني 2012-2007، پايين ترين 
سطح حمايت از نهادها را نشان مي دهد. در بين كشورهاي كم جمعيت نيز، هنگ كنگ و جمهوري چك به ترتيب 
باالترين و پايين ترين ســطح حمايت از نهادها را به خود اختصاص داده اند. ميانگين شاخص نهادها در سال هاي 

2012-2007، در كشورهاي پرجمعيت 53,12 و در كشورهاي كم جمعيت 76,9 است.

3-2-2- سرمايه انساني و پژوهش2 
سطح و استانداردهاي آموزشي و فعاليت هاي پژوهشي در هر كشور يكي از عوامل بنيادين در بروز نوآوري در 
هر كشور است. تحصيالت و آموزش باالتر به منظور حركت هر اقتصاد به سمت زنجيره ارزشي فراتر از توليدات 
و فرآيند توليدي متداول و ســاده، ضروري است. در حقيقت كمبود سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني عامل 
اصلي نازل بودن ســطح رشد اقتصادي در كشــورهاي درحال توسعه است و تا زماني كه اين كشورها آموزش و 
پرورش، استفاده از علوم و دانش و افزايش سطح مهارت هاي حرفه اي را ارتقا نداده اند، رشد اقتصادي با كندي و با 
1. Institutions
2. Human Capital and Research
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هزينه هاي سنگين تر صورت مي گيرد. در واقع مي توان گفت،سرمايه هاي فيزيكي تنها زماني بيشتر مولد خواهند 
شــد كه كشور داراي مقادير الزم سرمايه انساني باشد(تقوي و محمدي،1385 ). براي محاسبه شاخص سرمايه 
انســاني و پژوهش از تعداد افراد تحصيلكرده در مقاطع مختلف به ويژه ســطوح دانشگاهي و همچنين مخارج و 

شاغلين بخش تحقيق و توسعه (R&D)1 استفاده شده است(گزارش ساليانه شاخص نوآوري،2012).
باالترين سطح سرمايه انساني در بين كشورهاي پرجمعيت منتخب متعلق به ژاپن و پايين ترين آن متعلق به 
هند مي باشــد و در اين بين جمهوري اسالمي ايران در رده چهارم قرار دارد. در بين كشورهاي كم جمعيت نيز 
اتريش و مجارستان به ترتيب باالترين و پايين ترين سطح سرمايه انساني و پژوهش را دارا هستند. همچنين در 
مقام مقايسه، ظرفيت هاي انساني در كشورهاي كم جمعيت نسبت به كشورهاي پرجمعيت، باالتر است. بررسي و 
مقايسه شاخص ظرفيت هاي انساني در دو گروه از كشورهاي منتخب كم جمعيت و پرجمعيت امري نسبي است. 
لذا گرچه بصورت مطلق سرانه سرمايه انساني در كشورهاي پرجمعيت بيشتر از كشورهاي كم جمعيت است، اما 

تحليل هاي حاضر بر پايه نسبي بودن شاخص هاي نوآوري ازجمله سرمايه انساني قرار دارد. 
همچنان كه از جدول (1) مشــخص اســت، سرمايه انساني در جمهوري اسالمي ايران در بازه زماني 2012-

2007، از ســه كشــور چين، هند و برزيل باالتر اســت. حال آنكه عملكرد ايران در ساير شاخص هاي نوآوري و 
همچنين شــاخص كلي نوآوري در مقايسه با شش كشور پرجمعيت ديگر، مطلوب نيست. لذا به منظور مقايسه 
بهتر، نمودار (4)، شاخص هاي نوآوري در ايران و برزيل را در بازه زماني 2012-2007، دركنارهم نشان مي دهد. 
كشور برزيل به دليل قرارگيري در رده كشورهاي درحال توسعه و اقتصاد نوظهور و باتوجه به رشد اقتصادي سريع 
در برزيل و قرارگيري آن در زمره اقتصادهاي نوظهور و همچنين داشتن جمعيتي نزديك به جمعيت كل ايران به 
عنوان يك نماينده موفق از كشورهاي درحال توسعه انتخاب شده است. براساس نمودار (4)، متوسط ظرفيت هاي 
انساني ايران در بازه زماني 2012-2007، بيش از برزيل است درحالي كه در ساير شاخص ها، وضعيت معكوسي 

را شاهد هستيم.
 نمودار 4- مقايسه اجزاى شاخص نوآورى در ايران و برزيل در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

1. Research and Development
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3-2-3- زيرساخت ها1 
ارتباطات، حمل و نقل و زيرساخت هاي انرژي مناسب و هماهنگ با محيط زيست، منجر به تسهيل توليد و 
تبادل ايده ها، خدمات و كاالها با استفاده از نظام نوآوري و از كانال افزايش بهره وري و كارآيي، كاهش هزينه هاي 
حمل ونقل، دسترسي بهتر به بازارها مي شود و در نهايت به رشد اقتصادي پايدار مي انجامد. اين شاخص توسط 
شــاخص هاي فناوري اطالعات و ارتباطات(ICT)2، زيرساخت هاي عمومي و همچنين شاخص پايداري محيط 
زيست مورد سنجش واقع مي شود. درسال هاي اخير، ارتباط بين رشد سبز3 (رشد اقتصادي حافظ محيط زيست) 
و نوآوري توجه بســيار زيادي را به خود جلب نموده است. زيراكه رشد اقتصادي سريع كه عمدتا از فعاليت هاي 
نوآورانه و دانش بنيان ناشي مي شود، معموالً باعث ايجاد زيان هاي جدي به محيط زيست(به دليل استفاده فزاينده 
از منابع طبيعي) مي شــود. از اين رو، يك تضاد بالقوه بين سياست هاي رشد اقتصادي و وضعيت محيط زيست 
وجود دارد، بنابراين مخاطرات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي به يك موضوع بحث برانگيز تبديل 
شــده است(حسيني نســب و پايكاري، 1391). از طرفي، رشد و پيشرفت هر جامعه اي به وجود زيرساخت هاي 
فيزيكي براي توليد و توزيع كاالها و خدمات، بين عامه مردم و بنگاه ها بستگي دارد، به طوري كه قدرت اقتصاد 
ملي به توانايي و موجودي زيرســاخت آن بســتگي دارد وكيفيت وكارايي اين زيرساخت ها بر تداوم فعاليت هاي 
تجاري و اقتصادي جامعه و كيفيت زندگي و سالمت اجتماعي مؤثر است. همچنين زيرساخت ها مي تواند به عنوان 
يك داده واســطه اي، بهره وري عوامل توليد از قبيل زمين، نيروي كار و سرمايه فيزيكي، را به طور مستقيم باال 
ببرد. به عنوان مثال، سيستم حمل ونقل كه انتقال كاالها و نهاده هاي توليد را آسان تر مي كند. در بين كشورهاي 
پرجمعيت مورد مطالعه، وضعيت اياالت متحده آمريكا در شاخص زيرساخت ها نسبت به ساير كشورهاي مورد 
مطالعه مناســب تر مي باشد. ايران در اين شــاخص در رتبه آخر گروه قرار دارد. هنگ كنگ و مجارستان نيز در 
بحث زيرســاخت ها، باالترين و پايين ترين ميزان را در بين كشورهاي كم جمعيت نشان مي دهند. همچنين در 
مقام مقايسه، متوسط شاخص زيرساخت ها در كشورهاي كم جمعيت نسبت به كشورهاي پرجمعيت، باالتر است.

3-2-4- موقعيت بازار4 
بحران مالي اخير در جهان؛ نشان داد تاچه اندازه دسترسي به اعتبارات، سرمايه گذاري هاي مالي و دسترسي به 
بازارهاي بين المللي براي استمرار فعاليت هاي تجاري و بازرگاني حياتي است. موقعيت بازار به شرايط كلي بازار و 
همچنين هزينه نهايي معامالت به واسطه چگونگي تامين مالي و دريافت اعتبارات مالي براي طرفين معامله اشاره 
دارد. اندازه بازار و در واقع حجم عرضه و تقاضا در هر بازار بر ماهيت هر صنعت و سطح سودآوري اقتصادي آن و 
درنهايت تمايل فعالين اقتصادي بر ورود و يا خروج از آن صنعت تاثيرگذار است. بنابراين بسط بازارهاي مختلف 
به ويژه بازارهاي محصوالت و خدمات دانش بنيان و نوآورانه منجر به ايجاد انگيزه در عاملين اقتصادي براي ورود 
به بازارها و سرانجام خلق محصوالت و خدمات منطبق بر نوآوري هاي جديدتر خواهد شد. شاخص موقعيت بازار 

1. Infrastructure
2. Information and communication technologies
3. Green Growth
4. Market Sophistication
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دربرگيرنده شــاخص هاي اعتبارات، سرمايه گذاري و رقابت تجاري است. شاخص موقعيت بازار در كشور اياالت 
متحده آمريكا باالترين سطح (69,42) و در ايران پايين ترين سطح (27,42) در بين كشورهاي پرجمعيت مورد 
مطالعه در سال هاي 2012-2007 مي باشد. شاخص موقعيت بازار در بين كشورهاي كم جمعيت، در هنگ كنگ 
(87,37) و اســلووني (38,51) است كه به ترتيب در رتبه اول و آخر قرار دارند. همچنين شاخص موقعيت بازار 

بصورت ميانگين در بازه زماني 2012-2007 در كشورهاي كم جمعيت بيش از كشورهاي پرجمعيت مي باشد.

3-2-5- موقعيت تجاري1 
شاخص موقعيت تجاري، درحقيقت نشان مي دهد چگونه بنگاه هاي توليدي به سمت فعاليت هاي نوآورانه جذب 
مي شوند. در بخش سرمايه انساني و پژوهش مطرح شد انباشت سرمايه هاي انساني از طريق آموزش و پرورش و 
به ويژه آموزش عالي و در اولويت قرار دادن فعاليت هاي پژوهش و توسعه براي بروز نوآوري اجتناب ناپذير است. 
اين منطق را در اين بخش مي توان يك گام به جلو پيش برد، كه بهبود فضاي كسب وكار، كارآيي، رقابت پذيري و 
نوآوري هاي بالقوه را با اشتغال متخصصان و افراد مجرب در زمينه هاي مختلف ترغيب مي نمايد. شاخص موقعيت 
بازار توسط شاخص هاي جذب دانش، ارتباطات نوآوري و كاركنان بخش دانش اندازه گيري مي-گردد. در دو سوي 
طيف شــاخص موقعيت تجاري در كشورهاي پرجمعيت منتخب، ژاپن (56,47) و ايران (20,62) به ترتيب در 
باالترين و پايين ترين حد قرار گرفته اند. در كشــورهاي كم جمعيت نيز هنگ كنگ (66,9) و پرتغال (37,67)، 
باالترين و پايين ترين شــاخص موقعيت تجاري را نشان مي دهند. همچنين در خالل سال هاي 2007-2012، 

شاخص موقعيت تجاري در كشورهاي كم جمعيت بيش از كشورهاي پرجمعيت است.

3-3- شاخص ستاده نوآوري2 
ســتاده هاي نوآوري، نتايج نهايي فعاليت هاي نوآورانه در هر اقتصاد مي باشــد. شاخص ستاده نوآوري شامل 
شاخص توليدات فناورانه و دانش محور و شاخص توليدات خالقانه مي باشد كه شاخص ستاده نوآوري از ميانگين 
ســاده اين دو شاخص حاصل مي شود. شاخص ســتاده هاي نوآوري نشان مي دهد تاچه حد از سرمايه گذاري بر 
نهاده هاي نوآوري در نتايج آن ها، تبلور يافته است. لذا ستاده هاي نوآوري سهم بسزايي در برآورده سازي نيازهاي 
اقتصاد دانش بنيان برعهده دارد. در بين كشورهاي پرجمعيت مورد بررسي، اياالت متحده آمريكا باالترين و ايران 
پايين ترين سطح شاخص ستاده نوآوري را دارا هستند. و در بين كشورهاي كم جمعيت نيز، هنگ كنگ و پرتغال 
باالترين و پايين ترين ســطح شاخص ستاده نوآوري را نشان مي دهند. شــاخص ستاده نوآوري در كشورهاي 

پرجمعيت و كم جمعيت بطور تقريبي برابر مي باشد.

1. Business Sophistication
2.Innovation Output Sub-Index
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 نمودار 5- سهم شاخص ستاده نوآورى در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق.

3-3-1-توليدات دانش محور1 
اين شــاخص تمامي متغيرهايي كه بصورت مرســوم در رده نتايج ابداعات و نوآوري قرار مي گيرند، را شامل 
مي شــود. توليدات دانش محور، به ارائه راهكارهايي در برون رفت از تنگناهاي اقتصادي به سياســت گذاران اين 
حوزه، مي پردازد. لذا بذل توجه به اين مولفه در كنار بهبود سطح علمي كشور، مسبب حركت از اقتصادي سرمايه 
محور و منابع محور به سوي اقتصاد ايده و دانش محور خواهد شد. از اينرو افزايش توليدات دانش محور، مقدمه 
ســاز پيشــرفت در تمامي ابعاد يك جامعه هم چون بعد اقتصادي آن خواهد بود. باالترين و پايين ترين شاخص 
توليدات دانش محور در كشورهاي منتخب پرجمعيت طي دوره زماني2012-2007، به ترتيب در اياالت متحده 

آمريكا و هند ديده مي شود.
همچنين جمهوري اسالمي ايران در رتبه پنجم قرار گرفته است و باالترين و پايين ترين شاخص توليدات دانش 
محور در كشورهاي منتخب كم جمعيت طي دوره زماني 2012-2007، به ترتيب در مجارستان و پرتغال وجود 
دارد. سطح توليدات دانش محور در كشورهاي پرجمعيت منتخب نسبت به كشورهاي كم جمعيت در بازه زماني 

مورد مطالعه؛ باالتر است.

3-3-2- توليدات خالقانه2
نقش خالقيت بر نوآوري هنوزهم تاحد زيادي در اندازه گيري نوآوري و سياســت هاي مربوطه آن ناشناخته و 
مبهم است اما در اندازه-گيري شاخص جهاني نوآوري تاكيد بسياري بر خالقيت وجود دارد. اين شاخص توسط 
سه شاخص خالقيت هاي ناملموس، كاالها و خدمات خالقانه و خالقيت در ارتباطات اينترنتي اندازه گيري مي شود. 
خالقيت جوهره اصلي و عامل بســيار تاثيرگذاري در بروز نوآوري اســت. بدون شك، تنها زماني شاهد توليدات 
خالقانه و مبتني بر ابداعات ذهني خواهيم بود، كه بسترهاي الزم براي بروز خالقيت توسط نيروي انساني از طرق 
مختلف، همانند افزايش كيفيت سطوح آموزشي و پژوهشي و همچنين وجود تقاضاي موثر براي توليدات خالقانه 
فراهم گرديده باشــد. دربين كشــورهاي پرجمعيت مورد مطالعه، برزيل و ايران به ترتيب باالترين و پايين ترين 
سطح محصوالت خالقانه را به خود اختصاص داده اند. هنگ كنگ و بلژيك نيز در بين كشورهاي كم جمعيت در 
1.Knowledge and Technology outputs
2.Creative outputs
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بازه زماني 2012-2007، به ترتيب باالترين و پايين ترين ســطح توليدات خالقانه را به خود اختصاص داده اند. 
همچنين متوسط شاخص توليدات خالقانه در كشورهاي كم جمعيت باالتر از كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه 

مي باشد.

جدول 1- ميانگين شاخص هاي تشكيل دهنده شاخص نوآوري در منتخب كشورهاي داراي جمعيت باال و كشورهاي
 با جمعيت پايين در بازه زماني (2007-2012)

*ماخذ: گزارشات ساليانه نوآوري (www.globalinnovationindex) و محاسبات تحقيق. 
**اعداد داخل پرانتز رتبه هر كشور در گروه مورد بررسي است.
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3-4- مولفه هاي جمعيت شناختي
بحث درخصوص، رابطه جمعيت و توســعه اقتصادي قديمي و دامنه دار اســت. يكي از قديمي ترين نظريات 
اقتصادي درخصوص جمعيت متعلق به مالتوس1 به عنوان يك اقتصاددان بدبين به جمعيت، است. در واقع نظريه 
مالتوس بر آن بود كه توانايي انســان براي توليد مثل بسيار فراتر از توانايي او براي توليد غذا است؛ بطوريكه اگر 
جمعيت كنترل نشــود با تصاعد هندسي و توليد مواد غذايي با تصاعد حسابي افزايش پيدا مي كند. به تعبير او 
«جمعيت اضافي، به جاي دادن قدرت اضافي به كشــور، به عنوان مانعي ثابت در مسير خلق مفاهيم تازه عمل 
مي كند» (مالتوس، 1890). لذا موضع مسلط پس از مالتوس، اين بوده است كه اگر افزايش جمعيت بخصوص اگر 
سريع باشد، تاثير منفي بر رشد و توسعه به ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. پس از جنگ جهاني دوم، با كاهش 
سطح مرگ و مير و ثبات نسبي باروري و درنتيجه با افزايش سريع و بي سابقه جمعيت كشورهاي كمتر توسعه 
يافته، موضع مزبور تقويت شد و با توجه به آن، سياست هاي جمعيتي مقابله با افزايش جمعيت در سطوح جهاني 
و ملي آغاز شــد. درچند دهه اخير، نرخ رشد باروري در بيشتر كشورهاي درحال توسعه سير نزولي داشته است 
و در تعدادي از اين كشورها به سطح جانشيني2 نزديك شده است و در بعضي به زير سطح جانشيني تنزل پيدا 
كرده است. بنابراين نگراني هاي شديد درخصوص افزايش جمعيت و پيامدهاي منفي ان تاحدودي فروكش كرده 
است. با كاهش نگراني ها، مواضع ديگري در خصوص جمعيت و توسعه، هرچند بصورت پراكنده مطرح شده است. 
به طوري كه بعضي جمعيت را عامل تداوم توسعه دانسته اند. سايمون3، يكي از مهم ترين چهره هاي اين مكتب، 
كتابي در نقد نظريات مالتوس را به رشته تحرير درآورده است. البته پيش از وي، مكتب مركانتيليست ها نيز با 
بيان اين موضوع كه «يك جمعيت بزرگ و درحال رشد، نشانه سالمت و صالبت ملي است» بر اين باور بوده اند 
كه تعداد جمعيت هم رشد اقتصادي و هم قدرت نظامي را تامين مي كند (لوئيس و تامپسون4، 1965). دوركيم 5 
نيز به عنوان يك جامعه شناس كالسيك، تراكم جمعيت يا به تعبير او «تراكم مادي» را به عنوان يكي از عوامل 
گذر از همبستگي مكانيكي6 به همبستگي ارگانيكي7 درنظر مي گيرد. از ميان اقتصاددانان نيز، عقيده كوزنتس8  
(1967) نيز برآن است كه در جمعيت هاي بزرگ توليد انديشه و دانش و خلق ابداعات و نوآوري هاي جديد، ارتقا 
پيدا مي كند و انتشار و كاربرد نوآوري و دانش تسهيل مي شود. بنابراين، جمعيت و مشخصه هاي جمعيت شناختي 

مي تواند بر ابعاد مختلف نوآوري اثرگذار باشد(سرايي، 1388). 
نظر به ديدگاه هاي ارائه شــده فوق كه سمت و سوهاي متفاوت و بعضا متضادي در زمينه ارتباط ويژگي هاي 
جمعيتي و نوآوري و نهايتا بر توسعه اقتصادي را نشان مي دهند، در ادامه به بررسي تاثير 4 مولفه جمعيت شناختي 
(نرخ رشد ساليانه جمعيت، جمعيت كل، اميد زندگي و نسبت جمعيت 64-15 ساله به كل جمعيت) بر مولفه هاي 

1.Malthus
2. سطح جانشيني به برابري نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ ومير و يا به عبارت ديگر به برابري نرخ رشد جمعيت با صفر اطالق مي شود.

3.Simon
4.Lewis and Tompson
5.Durkheim 

6. همبستگي مكانيكي از همانندي افراد يك جامعه ناشي مي شود و وجدان فردي يكايك اعضاي جامعه مطابق با وجدان جمعي جامعه شكل مي گيرد و اعضاي 
جامعه از نظر افكار و گرايش هاي ذهني باهم تشابه دارند.

7.همبستگي ارگانيكي برخالف همبستگي مكانيكي نه از همانندي هاي افراد جامعه، بلكه از تفاوت هاي شان پرورش مي يابد. اين گونه همبستگي فرآورده تقسيم 
كار و توانايي افراد در بيان ايده هاي جديد، خالقانه و نوآورانه شان است. 

8.Kuznets
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نوآوري در منتخب كشورهاي پرجمعيت و كم جمعيت در بازه زماني 2012-2007 مي پردازيم.

3-4-1- نرخ رشد ساليانه جمعيت(%)
در شــرايط مناسب اقتصادي، رشد جمعيت محرك مهمي براي رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي افراد 
است، چرا كه با افزايش جمعيت، نيروي كار الزم براي استفاده مطلوب از منابع اقتصادي فراهم مي آيد و از سوي 
ديگر بازارهاي ضروري براي جذب كاال و نيز امكان ســودآوري توليد در سطح وسيع به وجود مي آيد. به عبارت 
ديگر افزايش جمعيت مي تواند هم از جهت تقاضا و هم از جهت عرضه عوامل اقتصادي نقش اساسي در توسعه 
اقتصادي داشته باشد. توسعه اقتصادي اياالت متحده آمريكا در قرن نوزدهم نمونه تاريخي مهمي در اين زمينه 
است. متفكريني مانند «جوليان سايمون» معتقدند افزايش جمعيت موجب باال رفتن بهره وري اقتصادي مي گردد 
چرا كه از يك سو امكان تقسيم كار گسترده تر و استفاده بيشتر از صرفه جويي هاي ابعاد توليد فراهم مي آيد و از 
سوي ديگر چارچوبي براي نيازهاي فزاينده و محركي براي پيشرفت هاي علمي و فني مي گردد(نافريگر1، 1995). 
لذا در ادامه به بررســي ارتباط نرخ رشد ساليانه جمعيت و شاخص هاي نوآوري در كشورهاي مورد مطالعه طي 

دوره 2012-2007 مي پردازيم.
در بين كشورهاي منتخب كم جمعيت و پرجمعيت، هند و بلژيك از جمله كشورهاي با نرخ رشد جمعيتي 
باال هستند (به ترتيب 1,31 و 0,91). هند باتوجه به شاخص هاي نوآوري در جدول (1)، درتمامي شاخص هاي 
نوآوري (اعم از نهاده ها و ستاده هاي نوآوري) از ميانگين كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه پايين تر است. درحالي 
كه بلژيك در اغلب شاخص هاي نوآوري، به ويژه در بحث نهاده-هاي نوآوري، نسبت به كشورهاي كم جمعيت 
وضعيت مناسب تري را نشان مي دهد. لذا مي توان اذعان نمود در بلژيك نيروي انساني برخاسته از رشد جمعيتي 
باال، با هدايت مناسب و رهبري هدفمند به واسطه سرمايه گذاري هاي مناسب در نهاده هاي نوآوري (نهادها، سرمايه 
انســاني، زيرساخت ها، موقعيت بازار و موقعيت تجاري)، به سوي فعاليت هاي مولد و نوآورانه سوق داده شده اند. 
حال آنكه رشد جمعيتي در هند، به نوعي بازدارنده فعاليت هاي توسعه اي ازجمله در زمينه فعاليت هاي فناورانه 
محســوب مي گردد. لذا براســاس يافته هاي آماري جدول (1)، مشاهده مي شود شاخص كلي نوآوري در بلژيك 
47,67 و در هند 34,2 اســت؛ از طرفي، ژاپن و مجارســتان به ترتيب در كشــورهاي منتخب پرجمعيت وكم 
جمعيت، پايين ترين نرخ هاي رشد جمعيتي را دارا هستند(ژاپن0,02- و مجارستان 0,21-). علي رغم پايين بودن 
نرخ رشد جمعيت در ژاپن و مجارستان، اين دو كشور به ويژه ژاپن وضعيت مناسبي در شاخص هاي نوآوري نشان 
مي دهند. لذا در مورد پايين بودن نرخ رشــد جمعيت در ژاپن و مجارستان مي توان اذعان نمود در اقتصادهاي 
توســعه يافته مانند ژاپن و مجارستان، داشتن فرزندان داراي هزينه هاي باالتري است؛ زيرا آن ها نياز به آموزش 
باالتر و كسب مهارت هاي بيشتر براي مولدتر بودن نسبت به والدينشان دارند. پس رشد اقتصادي مي تواند كاهش 
نرخ رشد جمعيت را به خودي خود موجب شود. هرچند رشد اقتصادي باالتر سبب درآمد باالتر و بالطبع توانايي 
بيشتر براي تامين هزينه فرزندان مي شود و براين اساس ممكن است ادعا شود رشد اقتصادي سبب افزايش نرخ 
رشد جمعيت مي شود، ولي شواهد تجربي حاكي از آن است كه اين مساله فقط در مناطق فقيرنشين قابل تحقق 

1.Nafeiger
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است(داللي اصفهاني و اسماعيل زاده، 1386). لذا گرچه جمعيت انساني، منبع بروز نوآوري و يكي از ضروري ترين 
نيازهاي خلق فعاليت هاي نوآورانه محسوب مي شود، اما پيشرفت هاي اقتصادي ناشي از گسترش نفوذ استفاده از 

ابداعات و نوآوري نيز به نوبه خود، منجر به كاهش رشد جمعيت مي گردد.
در جمهوري اســالمي ايران نيز نرخ رشد جمعيت 1,23%در بازه زماني 2012- 2007، اين كشور را در رده 
دوم، در بين كشــورهاي منتخب پرجمعيت قرار داده اســت. گرچه در دوره مورد مطالعه، نرخ رشد جمعيت در 
ايران نسبت به ساير كشورهاي پرجمعيت باالتر است، اما وضعيت كلي شاخص هاي نوآوري در ايران، در موقعيت 
ايده آلي قرار ندارد. لذا مي توان نتيجه گرفت، برخالف آنچه كه در بلژيك ديده مي شود، نرخ رشد باالي جمعيت 
در راستاي بهبود موقعيت اقتصادي و شاخص هاي نوآوري در ايران نبوده است. درحال حاضر، جمهوري اسالمي 
ايران در ابتداي مســير رشد و توســعه مولفه هاي نوآوري قرار دارد، از اينرو فراهم نمودن بسترهاي نوآوري، نرخ 
رشد جمعيت نسبتا باال در اين كشور، در آينده اي نه چندان دور، موجبات تامين سرمايه انساني الزم براي نيل به 
پايه ريزي اقتصادي دانش بنيان را فراهم خواهد آورد. براساس يافته هاي آماري در نمودار (6)، نرخ رشد جمعيت در 

كشورهاي پرجمعيت بيش از كشورهاي كم جمعيت در بازه زماني 2012-2007 است. 
نكته مهم در بحث نرخ رشد جمعيت، نقش دولت و سياست هاي تعيين كننده آن در شكل گيري محيط مناسب 
بــه منظور انجام فعاليت هاي مولد اقتصــادي و فراهم آوردن زمينه هاي الزم جهت ايجاد اقتصاد متكي بر دانش 
و نوآوري اســت. چراكه با تدبير و تدوين سياست هاي صحيح كالن اقتصادي و اجرايي نمودن آن ها و همچنين 
اصالح قيمت هاي نسبي در بازار نهاده ها و ستاده هاي متكي بر دانش و خالقيت، بخش عمده اي از جمعيت جذب 

فعاليت هاي نوآوري محور خواهد شد. 
 نمودار 6- سهم نرخ رشد ساليانه جمعيت در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

 *ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق. 

3-4-2- جمعيت كل (به ميليون نفر)
هم چنان كه در بخش نظري ذكر شــد، كرمر (1993) و رومر (1958) هر دو بر اين اصل تاكيد مي ورزند كه 
همگام با افزايش جمعيت در كشورها، اكتشافات، ابداعات و نوآوري ها نيز گسترش مي يابد. لذا با افزايش جمعيت، 
احتمال ظهور افرادي كه از نظر ذهني برتر از سايرين اند، افزايش مي يابد. با رجوع به جدول 2 مالحظه مي شود 
جمعيت كشــور چين در خالل دوره 2012- 2007 حدود 1 ميليارد و 334 ميليون نفر بوده است. بطوري كه 
پرجمعيت ترين كشور جهان، بطور تقريبي يك هفتم جمعيت جهان را در خود جاي داده است. بعد از چين، هند 
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با جمعيت 1 ميليارد و 197 ميليون نفر و اياالت متحده با 307 ميليون نفر در ميانگين دوره 2012-2007 در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند و از بين ســه كشــور مذكور تنها هند در شاخص هاي نوآوري به ويژه در شاخص هاي 
ستاده نوآوري در موقعيت مناسبي قرار ندارد. شاخص ستاده نوآوري نيز در چين، هند و آمريكا به ترتيب 46,47، 
31,3 و 48,96 مي باشد. از طرفي در بين كشورهاي كم جمعيت نيز، بلژيك با جمعيت 10 ميليون و 800 هزار 
نفر، پرجمعيت ترين و اسلووني با جمعيت 2 ميليون نفر كم جمعيت ترين كشور محسوب مي شود و برپايه آمارهاي 
ارائه شده در جدول (1)، بلژيك در صدر كشورهاي عرضه كننده نوآوري قرار دارد. شاخص نهاده، ستاده و شاخص 
كلي نوآوري بلژيك، به طور متوســط در دوره مورد مطالعه، به ترتيب 59,17، 37,55 و 47,57 و براي اسلووني 
به ترتيب 47,77، 36,81 و 43,78 اســت. كه در تمامي موارد ياد شده، بلژيك در رتبه نخستين و اسلووني در 
رده انتهايي رده بندي كشورهاي منتخب كم جمعيت قرار دارد. يكي از مهم ترين جنبه هاي اقتصاد بلژيك، توجه 
و ســرمايه گذاري در نهادها، سرمايه انساني، زيرساخت ها، موقعيت بازار و موقعيت تجاري است كه باعث گشته 
تا اين كشــور در تمامي اين شاخص ها در صدر كشورهاي منتخب كم جمعيت باشد. بذل توجه و تاكيد بيشتر 
بر نهاده هاي نوآوري در چين و به خصوص در آمريكا مشــهود است. لذا مي توان بيان داشت ازجمله عوامل موثر 
بر هدايت و مديريت جمعيت به سوي ارتقاء مولفه هاي نوآور، چگونگي اتخاذ سياست هاي كالن اقتصادي دولت 
وبه ويژه هماهنگي سياســت هاي كالن اقتصادي با سياست هاي آموزشي و پژوهشي در اين كشورها در راستاي 
تحقق اقتصاد دانش بنيان، مي باشد. جمهوري اسالمي ايران نيز بطور متوسط در خالل دوره زماني 2007-2012، 
جمعيتي معادل 74 ميليون نفر داشته است، كه كمترين جمعيت در بين 7 كشور پرجمعيت مورد بررسي است، 
اما هم چنانكه بيان شد، جمهوري اسالمي ايران در شاخص هاي نوآوري وضعيت مناسبي ندارد. از طرفي، نبايد 
اين موضوع نيز مورد غفلت قرار گيرد، كه جمهوري اسالمي ايران درخصوص مولفه هاي نوآوري در رتبه نخست 
منطقه خاورميانه قرار دارد. ازاينرو علي رغم كاستي هاي موجود در خصوص مولفه هاي نوآوري در ايران، باتوجه به 
نمودار (4)، سرمايه انساني و پژوهش در ايران از وضعيت قابل توجهي برخوردار است. لذا همچنانكه از جدول (1) 
مشخص است، موقعيت سرمايه انساني در ايران نسبت به اقتصادهاي پيشتاز رشد اقتصادي مانند چين، برزيل 
و هند در وضعيت مطلوب تري قرار دارد. اما وجود ســرمايه انساني غني در ايران به دليل كمبود سرمايه گذاري 
در ســاير نهاده هاي نوآوري به ضعف در ستاده هاي نوآوري منجر شده است. لذا يكي از راهكارهاي برون رفت از 
شرايط موجود اتخاذ سياست هاي همسوي پژوهشي و آموزشي با نيازهاي حال حاضر در فعاليت هاي دانش محور 
است تا بتوان جمعيت را در توليد و عرضه نوآوري هاي جديد به خدمت گرفت. گرچه جمهوري اسالمي ايران از 
لحاظ جمعيت در رده كشــورهاي پرجمعيت قرار مي گيرد، ولي به عنوان يك كشور درحال توسعه نبايد انتظار 
داشت، از لحاظ وضعيت شاخص هاي نوآوري در سطح كشورهاي توسعه يافته جهان (مانند ژاپن و اياالت متحده 
آمريكا) باشد ولي آنچه اميدوار كننده است اين كه با توجه به رشد قابل توجه جمعيت به خصوص جمعيت جوان 
و گسترش تحصيالت تكميلي و رشد سرمايه هاي انساني در سال هاي اخير، در صورت تهيه و تدوين بسترهاي 
مناسب براي ايجاد بازارهاي مولفه هاي جديد دانش از كانال هاي اصالح سياست هاي كالن اقتصادي، جمهوري 
اســالمي ايران، شاهد رشد شتابان در شاخص هاي نوآوري به سبب ارتباط مثبت و بسيار قوي رشد جمعيت و 
نوآوري و همچنين كاهش شــكاف فناوري در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. لذا بر اساس نمونه 
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موجود، عقايد و نظريه هاي رايج در خصوص ارتباط جمعيت و نوآوري مبين ارتباط مثبت و مستقيم مولفه هاي 
جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري، مورد تاييد قرار مي گيرد. بنظر مي رسد، كشورهايي كه جمعيت باالتري 
را در خود جاي داده اند، شاخص هاي نوآوري نيز در سطح باالتري نسبت به ساير كشورها قرار دارند. شايان ذكر 
اســت، گرچه جمعيت يكي از مهم ترين عوامل مولد نوآوري محســوب مي گردد. اما ارائه نوآوري هاي جديد در 
كشــورهاي پرجمعيت مستلزم توجه همگن و يكســان به تمامي نهاده هاي نوآوري است. لذا جمعيت بيشتر به 
خودي خود، بدون توجه به نيازهاي اقتصادي كشــور و پرورش متخصصان مجرب براي پوشش خألهاي اقتصاد 
دانش بنيان، دسترســي به توليدات خالقانه و دانش محور را ميســر نخواهد ساخت. مصداق بارز اين امر، كشور 
هندوســتان است كه علي رغم جمعيت 1 ميليارد و 197 ميليوني، در دستيابي به شاخص هاي مطلوب نوآوري 

موفق نبوده است. 
 نمودار7- سهم جمعيت كل در كشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق.

3-4-3- اميد زندگي (در بدوتولد)
به ميزان متوســط عمر كه براي هر نوزاد تازه متولد شده پيش بيني مي گردد، اميد زندگي اطالق مي گردد. 
محاســبه اميد زندگي با توجه به برآوردهاي آماري در هر جامعه اي انجام پذيرفته و از جداول آماري مخصوص 
استخراج مي گردد. اميد زندگي زنان و مردان بدليل اختالف در خصوصيات فيزيولوژيك جسماني و اختالف ميزان 
متوسط عمر، بطور جداگانه محاسبه مي گردد، ولي در پژوهش حاضر، اميد زندگي بصورت ميانگين هر دو جنس 
آمده است. از آنجايي كه اميد زندگـــي شديداً به امكانات و تسهيالت رفاهي موجود در جامعه بستگـــي دارد، 
لذا ميزان اين شاخص كه به شدت تحت تأثير معيارهاي تعيين درجه توسعه يافتگـــي يك كشور قرار دارد، در 
كشورهاي مختلف متفاوت است. بطوري كه در برخي كشورهـاي فقيـر و توسعه نيافته اميـد زندگي مردم نزديك 

به 30 سال كمتر از كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته مي باشد(سميعي نسب و ترابي، 1389). 
در كشورهاي پرجمعيت مورد مطالعه، اميد زندگي در ژاپن تقريبا 83 سال و در هند 65 سال مي باشد كه به 
ترتيب باالترين و پايين ترين سطح اميد زندگي را دارا هستند و در كشورهاي كم جمعيت مورد بررسي در بازه 
زماني 2012-2007، باالترين و پايين ترين سال هاي اميد زندگي 83 سال در هنگ كنگ و 74 سال در مجارستان 
است و اميد زندگي در جمهوري اسالمي ايران نيز 72 سال مي باشد. نسبت اميد زندگي در كشورهاي پرجمعيت 

درمقايسه با كشورهاي كم جمعيت در سال هاي 2012-2007، باالتر است. 
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از آنجاكه ســطح بهداشــت و درمان ازعوامل تاثيرگذار بر سطح كمي و كيفي عرضه كار توسط نيروي كار و 
در نهايت بر نوآوري اســت و كشورهايي كه اميد زندگي باالتري دارند، شرايط مناسب و ايده آلي را در خصوص 
خدمات بهداشتي و درماني به عموم جامعه ارائه نموده اند. هنگ كنگ و ژاپن، هر دو در همه شاخص هاي نوآوري 
وضعيت بسيار مناسبي را نشان مي دهند و همچنين باالترين سال هاي اميد زندگي را به ترتيب در كشورهاي كم 
جمعيت و پرجمعيت مورد مطالعه نشان مي دهند. لذا تامين نيازهاي اساسي و اوليه نيروي انساني در زمينه هاي 
مختلف مانند خدمات بهداشتي، مي تواند يكي از مهم ترين عوامل جذب نيروي انساني به بدنه اقتصاد دانش بنيان 
باشد. زيراكه فراهم آوردن خدمات رفاهي و تسهيالت درماني، انگيزه موثري در جذب و نگه داري جمعيت مولد 

در داخل كشور محسوب مي شود.
نمودار 8- سهم اميد زندگى دركشورهاى پرجمعيت نسبت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق.

3-5-3- نسبت جمعيت 64-15 ساله به كل جمعيت
ساختار گروه هاي سني جمعيت، تا حدود زيادي معرف توانايي هاي بالقوه و ذخاير نهفته انساني هر كشور است. 
اگر بتوان جمعيت هر كشور را به سه گروه سني زير 15 سال، 64-15 سال و باالي 64 سال تقسيم نمود، عمال 
دو رده سني زير 15 سال و باالي 64 سال، به سبب اينكه فاقد توانايي حضور در فعاليت هاي نوآورانه و ايده محور 
هستند و صرفا هزينه هاي بااليي را به هركشور تحميل مي نمايند، از چرخه امور اقتصادي خارج هستند. لذا به نظر 
مي رسد، تنها نسبت جمعيت فعال (64-15 سال) به كل جمعيت مي تواند سهم بسزايي در افزايش فعاليت هاي 

نوآورانه داشته باشد.
چين و هنگ كنگ به ترتيب در بين كشورهاي منتخب پرجمعيت و كشورهاي منتخب كم جمعيت با 73,31 
و 74,75 درصد، باالترين ســطح جمعيت فعال نسبت به كل جمعيت را نشان مي دهند. هر دو كشور به لحاظ 
شاخص هاي معرف نوآوري در موقعيت قابل قبولي جاي گرفته اند. بلژيك و ژاپن نيز از نظر نسبت جمعيت جوان 
به كل جمعيت داراي درصدهايي معادل 65,92 و 64 هســتند كه پايين ترين درصدهاي گروه شــان مي باشند. 
بايد خاطر نشان ساخت جمعيت 15 تا 64 به تنهايي تعيين كننده سطح شاخص هاي نوآوري نيست، بلكه بايد 
بسترهاي مناسب براي استفاده از جمعيت مزبور در فعاليت هاي ايده محور، وجود داشته باشد. لذا ارتباط تنگاتنگي 
مابين جمعيت ســنين 15 تا 64 با نوآوري در برخي از كشورها وجود ندارد. بنابراين نقش دولت و جهت گيري 
سياســت هاي اقتصادي دولت در اين خصوص حائز اهميت است؛ زيرا اگر كشوري سياست هاي كالن اقتصادي 
متناسبي براي  بهبود اجزا تشكيل دهنده اقتصاد دانش بنيان را اتخاذ نمايد، مي تواند با تعيين عالئم صحيح قيمتي 
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به فعالين اقتصادي در راستاي اقتصاد دانش بنيان گام بردارد (شاه آبادي و ثمري،1391). درجمهوري اسالمي 
ايران نيز معادل 71,07% جمعيت كشور به قشر فعال اقتصادي تعلق گرفته است و در بين 7 كشور پرجمعيت 
مورد بررســي در رده سوم قرار گرفته اســت. لذا از اين حيث و باتوجه به مباحث مطرح شده در بخش سرمايه 
انســاني، مالحظه مي شــود جمعيت فعال ايران، اكثرا داراي تحصيالت و به ويژه تحصيالت دانشگاهي هستند و 
جز سرمايه انساني محسوب مي شوند، درصورت مهيا بودن زمينه هاي الزم براي حضور در فعاليت هاي نوآورانه، 
نقش بسزايي در كمك به رشد مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان كشور خواهد نمود. به بيان ديگر جمهوري اسالمي 
ايران، همواره بخشي از ثروت هاي تجديدناپذير خود را در زمينه سرمايه انساني و نوآوري مصروف داشته، لذا در 
صورتيكه بسترهاي بازار نوآوري را مهيا نمايد، قطعا موفق به تبديل ثروت تجديدناپذير به تجديدپذير و افزايش 
قدرت رقابت پذيري محصوالت داخلي در بازارهاي بين المللي و افزايش وابستگي متقابل با اقتصاد جهاني و كاهش 
فشار تحريم هاي بين المللي خواهد گرديد. براساس نمودار (9)، نسبت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت در 
كشورهاي پرجمعيت در مقايسه با كشــورهاي كم جمعيت، كامال برابر است. بنابراين علي رغم جمعيت پايين 
كشورهاي كم جمعيت، حجم بااليي از جمعيت در رده سني فعال قرار گرفته است و همانطوركه جدول (1) نشان 
مي دهد، كشورهاي كم جمعيت در اغلب شاخص هاي نوآوري از عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي پرجمعيت 

مورد بررسي برخورداراند. 
 نمودار9- نسبت جمعيت 64-15 سال به كل جمعيت در كشورهاى پرجمعيت به كشورهاى كم جمعيت در بازه زمانى (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق.
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جدول2- ميانگين متغيرهاي جمعيت شناختي در منتخب كشورهاي داراي جمعيت باال و 
كشورهاي با جمعيت پايين در بازه زماني (2007-2012)

*ماخذ: شاخص هاي توسعه جهاني بانك جهاني (WDI, 2007-2012) و محاسبات تحقيق. 
**اعداد داخل پرانتز رتبه هر كشور در گروه مورد بررسي است.



60

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري: مطالعه موردي كشورهاي منتخب پرجمعيت و كم جمعيت 

4-نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
مولفه هاي جمعيت شــناختي بخش تاثيرگذار و غيرقابل چشم پوشي از ابعاد جامعه را تشكيل مي دهند، به 
طوري كه بي توجهي به مسأله ساختار جمعيتي و ميزان كل جمعيت و ساير مولفه هاي جمعيت شناختي مي تواند 
باعث بروز ناهماهنگي  ها و ايجاد مشــكل در برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي شده و در نهايت، به عدم تعادل در 
بخش هاي مختلف اقتصادي منجر شــود. ســاختار جمعيتي مي تواند بر ابعاد مختلف نوآوري اعم از نهاده ها و 
ستاده  هاي آن اثرگذارد. در بررسي عوامل مؤثر بر دسترسي به سطح مطلوبي از مولفه هاي نوآوري عوامل فراواني 
همچون سرمايه گذاري در سرمايه هاي مادي و انساني، نقش دولت، فضاي سياسي كشور و بسياري عوامل ديگر 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اما در اين ميان يكي از عوامل مهم و اثرگذار، كه كمتر به نحوه اثرپذيري 
و اثرگذاري آن بر مولفه هاي نوآوري پرداخته شــده، ويژگي هاي جمعيتي است. بنابراين، اين مطالعه به بررسي 
ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري طي دوره زماني 2012- 2007 در منتخب كشورهاي 

پرجمعيت و كم جمعيت جهان مي پردازد.
طبق تحليل هاي موجود، در اكثر كشــورهايي كه از جمعيت بااليي نســبت به ســاير كشورها دارا هستند، 
شــاخص هاي نوآوري نيز در سطح مناسب و قابل قبولي قرار دارند. همچنين كشورهايي كه با نسبت باالتري از 
جمعيت ســنين 64-15 سال به كل جمعيت روبه رو هستند، در شاخص هاي نوآوري نيز در سطوح بااليي قرار 
دارند. از سوي ديگر مالحظه مي شود بهبود شاخص هاي نوآوري اثر چشم-گيري در كاهش نرخ رشد جمعيت در 
كشورهاي مورد بحث از طريق ارتقا توليد ناخالص داخلي سرانه و به تبع آن تغيير فرهنگ كلي جامعه درخصوص 
ابعاد خانواده، ايفا مي كند. كشورهايي هم چون اياالت متحده، ژاپن، چين در بين كشورهاي پرجمعيت مورد بررسي 
و هنگ كنگ و اتريش در بين منتخب كشــورهاي كم جمعيت در كسب شــاخص نوآوري در حد باال بوده اند. 
كشورهاي مذكور همگي در گروه مورد مطالعه خود، در رديف كشورهاي پرجمعيتي هستند كه بخش عمده اي از 
جمعيت شان متعلق به رده سني 64-15 سال و داراي اميد زندگي باالتر از متوسط هر گروه مي باشند. نكته حائز 
اهميت در تحليل هاي حاضر، وجود يك رابطه مكملي بين نهاده هاي نوآوري و مشخصه هاي جمعيت شناختي 
است. چنانچه وضعيت مناسبي از شاخص هاي جمعيت شناختي از قبيل جمعيت كل، نرخ رشد جمعيت، جمعيت 
ســنين 64-15 سال و اميد زندگي باالتر دركنار بسترسازي هاي قابل قبول در وضعيت نهادي، سرمايه انساني، 
زيرساخت ها، موقعيت تجاري و موقعيت بازار همراه شود، مجال الزم براي بروز فعاليت هاي نوآورانه و دانش محور 
كه شالوده اقتصاد دانش بنيان را تشكيل مي دهند، مهيا خواهد شد. برپايه اطالعات آماري موجود و به خصوص 
با تاكيد بر آمارهاي دو كشــور پرجمعيت جهان؛ چين و آمريكا؛ تاثيرگذاري توام نهاده هاي نوآوري و مولفه هاي 

جمعيت شناختي، به سطوح باالتري از فرآورده هاي خالقانه و دانش محور مي انجامد. 
در جمهوري اسالمي ايران نيز، در ميانگين سال هاي (2012-2007) در مقايسه با ساير كشورهاي پرجمعيت، 
ســطح پايين تري از شاخص نهاده، ســتاده و شاخص كلي نوآوري را نشان مي دهد. هم چنين الزم به ذكر است، 
علي رغم پايين بودن شاخص نهاده نوآوري در جمهوري اسالمي ايران، وضعيت سرمايه انساني و پژوهش به عنوان 
يكي از اجزاي تشكيل دهنده شاخص نهاده نوآوري بسيار مطلوب و باالتر از متوسط كشورهاي منتخب پرجمعيت 
مي باشــد. از طرفي، گرچه نرخ رشد جمعيت تا حد زيادي، در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه ديگر همانند 



61

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

ارتباط مولفه هاي جمعيت شناختي و شاخص هاي نوآوري: مطالعه موردي كشورهاي منتخب پرجمعيت و كم جمعيت 

هند، كنترل شده است، اما همچنان در سطح نسبتاً بااليي قرار دارد. همچنين از نظر جمعيت كل، ايران در بين 
7 كشور پرجمعيت انتخابي در رده هفتم قرار گرفته است. اين درحالي است كه بيش از نيمي از جمعيت كشور، 
در سنين فعال اقتصادي واقع شده اند. لذا با توجه به توانايي هاي موجود در مشخصات جمعيتي كشور و به ويژه 
در خصوص حجم باالي جمعيت در سنين 15-64 در طي دوره مورد مطالعه و باتوجه به موقعيت مناسب و مقام 
نخست جمهوري اسالمي ايران در منطقه خاورميانه در زمينه فعاليت هاي نوآورانه و جهت تعميم موقعيت مذكور 
در عرصه رقابت بين الملل براي عرضه توليدات دانش محور، بنظر مي رسد با ارائه توصيه هاي سياستي و كاربردي 
به تصميم گيران كالن اقتصادي بتوان از اين مشخصات در مسير ارتقا و بهبود هرچه بيشتر و پوياتر شاخص هاي 

نوآوري قدم برداشت:
* سرمايه انســاني و پژوهش به عنوان يكي از مهم ترين مولفه هاي نوآوري، موجبات برتري نسبي جمهوري 
اســالمي ايران را در مقايسه با ساير كشورهاي مورد مطالعه، فراهم آورده است، لذا اتخاذ سياست هاي شايسته 
ساالري و جذب نخبگان علمي به نظام اقتصادي كشور مي تواند يكي از اولويت هاي مهم دولت براي حفظ سرمايه 

ارزشمند انساني قلمداد گردد،
*  توجه بيشتر تصميم سازان اقتصادي به ويژه در كشورهاي درحال توسعه مانند جمهوري اسالمي ايران در 
بهبود مقدمات نوآوري شامل پرورش و هدايت سرمايه انساني به سمت امور مولد اقتصادي و مبتني بر دانش و 
نوآوري و مطابق با شناخت نيازهاي واقعي جامعه، كمك به ارتقا سطح زيرساخت هاي اجتماعي، زيست محيطي 
و فناوري، معرفي محصوالت دانش محور و ايجاد انگيزه براي گسترش استفاده از توليدات دانش محور و نوآور در 
بازارهاي داخلي و درنهايت گسترش و متنوع سازي راه هاي تامين مالي بازارها به منظور استفاده بيشتر از توليدات 

دانش محور و نوآور،
*  بهبود موقعيت نهادي از طريق تصحيح فضاي سياسي و افزايش كيفيت خدمات عمومي ارائه شده توسط 
دولت به ويژه در كشــورهاي درحال توسعه كه بيشترين شكاف و فاصله با كشورهاي توسعه يافته را در شاخص 

نهادها نشان مي دهند، 
*  تصويب سياست هاي تشويق كننده رشد جمعيتي توسط دولت باتوجه به مقتضيات اقتصادي كشور در بعد 

عرضه و تقاضاي نهاده ها و ستاده هاي بازارهاي اقتصادي ازجمله در بحث شاخص هاي نوآوري،
*  كاهش تاكيد بر برنامه هاي كنترل جمعيتي دولت به ويژه در كشورهاي درحال توسعه هم چون جمهوري 
اسالمي ايران كه نيازمند بهبود شاخص هاي اقتصاد دانش بنيان توسط رده سني فعال ( 15-64 سال) اند ؛ زيراكه 
استمرار روند كاهشي نرخ رشد جمعيت طي سال هاي آينده، به كاهش و كمبود سرمايه انساني مورد نياز جهت 

توليد مولفه هاي اقتصاد ايده محور مي انجامد،
*  بذل توجه به تشــكيل بازاري منسجم براي توليدات نوآورانه در داخل كشور از كانال استفاده كاربردي از 
مباحث آموزشي و پژوهشي ارائه شده در دانشگاه ها و تحكيم رابطه صنعت و دانشگاه، از طريق اصالح قيمت هاي 

نسبي عوامل به منظور تعيين ارزش واقعي محصوالت نوآورانه.
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