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از داده هدف اصلی   با استفاده  ایران  اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی  -1357های) های سری زمانی سال این تحقیق بررسی 
در کوتاه   (ET) براساس نتایج بدست آمده شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی .( و مدل خود توضیح با وقفه توزیعی است 1395

غیر  صادرات  بر  را  مثبت  تأثیر  بیشترین  می نف مدت  مسئله  این  که  است،  داشته  ایران  نشان تی  واقع  تواند  در  که  باشد  این  دهنده 
نفتی در ایران شود،  گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی توانسته است در کوتاه مدت منجر به افزایش صادرات غیر سرمایه 

نوآوری  و  ابداعات  ب  (ITA) بعالوه شاخص  بلندمدت  در  عامل  و  اثرگذارترین  منفی  تأثیر  دارای  و  است  ایران  نفتی  غیر  صادرات  ر 
های اقتصاد و صنعت کشور  باشد. شاید بتوان گفت که مقاالت علمی و اختراعات ثبت شده، نتوانسته است با بخش داری می معنی 

اثر منفی و معنی  با  اقتصادی و نهادی ارتباط برقرار کنند. در رابطه  نفتی که دارای کمترین  ر بر صادرات غی  (EIR)دار شاخص رژیم 
توان این گونه بیان نمود  بنیان بر صادرات غیرنفتی بوده است، می های اقتصاد دانش مدت و بلندمدت در میان شاخص تأثیر در کوتاه 

پایین    وری وکیفیت سنتی صادرات و بهره المللی با توجه به بافت نیمه کنندگان داخلی در عرصه بازارهای بین که حضور و رقابت تولید 
بر صادرات   (ICT) نفتی ایران داشته باشد. در رابطه با شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات تواند اثر معکوسی بر صادرات غیر آن، می 

این شاخص درکوتاه نفتی می غیر  نمود، که  بیان  اثر مثبت و معنی توان  است  توانسته  بلندمدت  و  نفتی  مدت  بر صادرات غیر  داری 
بعالوه با  .  های چشمگیری در این زمینه شده است د به این دلیل که در این زمینه در طی سالیان متمادی پیشرفت ایران داشته باش 

معنی  و  منفی  تأثیر  به  ) توجه  نوآوری  و  ابداعات  شاخص  معنی ITAدار  و  مثبت  تأثیر  و  منابع  (  توسعه  و  آموزش  شاخص  -دار 
های  شود محققین و مخترعین کشور را به انجام طرح نفتی ایران پیشنهاد می مدت و بلندمدت بر صادرات غیر ( در کوتاه ETانسانی) 

ها قرار دهند. همچنین با تأثیر  های مختلف اقتصادی است ترغیب کنند و تسهیالت ویژه را در اختیار آن تحقیقاتی که مورد نیاز بخش 
 ( نهادی  اقتصادی و  بوده است،  نفتی که دارای کمترین  ( بر صادرات غیر EIRشاخص رژیم  بر صادرات غیرنفتی  بلندمدت  تأثیر در 

سنتی صادرات ایران به سیستمی مدرن زمینه آزاد سازی تجاری را برای صادرات محصوالت  گردد که با تغییر بافت نیمه پیشنهاد می 
 های علمی و روز دنیا فراهم شود. نفتی ایران با استفاده از روش غیر 

 JEL  :E63, O2 ,A1  بندی طبقه 
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 مقدمه  -1
یکی از نقاط تهدیدزای اقتصاد کشور، وابستگی اقتصاد دولت به فروش نفت خام زیاد است که این عامل به عنوان اهرمی برای تحریم و  
فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شده است. از طرف دیگر، یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خالقیت و نوآوری و ضعف  

نماید و  پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم میی آسیباقتصادی است. در حقیقت این مسئله خود زمینه هایفناوری بنگاه
سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و  بنیان به عنوان، پیادهدهد. بنابراین اقتصاد دانشهای اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار میسایر مؤلفه

بنیان است. در  ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش سازماندهی نظام 
نکته باشد.  قرار گرفته  و اطالعات  توزیع و مصرف دانش  بر مبنای تولید،  اقتصادی است که مستقیماً  بنیان  اقتصاد دانش  باید  واقع  ای که 

است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی  همواره در نظر داشت این  
نکته بلکه  آننیست،  کارگیری  به  مهم  دانش و  ی  کاربردی کردن  دیگر،  به عبارت  است.  پایدار  به صورت  اقتصادی  منابع  از  استفاده  در  ها 

 سازد.  برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن میی بهرهها و ارتقای درجهیتی مؤثرتر ازآن در گسترش ظرفاستفاده
اقتصاد دانش بانک جهانی دارای چهار شاخص میبندیبنیان در تقسیمهمچنین  انجام گرفته توسط  باشد: آموزش و توسعه منابع  های 

 Gorjizadehهای اقتصادی و نهادی مناسب و سیستم شاخص ابداعات و نوآوری )، رژیمهای فناوری اطالعات و ارتباطاتانسانی، زیرساخت
& Sharifi, 2014بنیان بر افزایش صادرات غیرنفتی را مورد  (. با توجه به مطالب یاد شده، این تحقیق در نظر دارد اثرات ارکان اقتصاد دانش
 بررسی قرار دهد.  

 مبانی نظری  -2
 بنیان  دانشسیر تحول و مفهوم اقتصاد   

تالش توسعه  و  همکاری  اقتصادی  شاخصسازمان  برای  زیادی  دانشهای  اقتصاد  زمینه  در  بار  سازی  اولین  برای  باالخره  داد،  انجام  بنیان 
ده  گذاری علم و فناوری کانادا منتشر شد. این سند تعیین کننبنیان در قالب سند وزارتی کمیته سیاستچارچوب مدونی از واژه اقتصاد دانش

ای که بتواند عالوه بر ضریب تولید، ضریب  به گونه  های جدید رشد و عملکرد ابداعات در اقتصاد بوده است و به تکمیل پروژهجایگاه مدل
های بسیار گسترده در گسترش ، تقویت و تلفیق  مندی از دانش را مشخص کند اشاره شده است. از این دهه به بعد تالشانتشار و بهره

اق دانشمفهوم  استتصاد  شده  روشن  محور  تولید  اقتصاد  با  بنیان  دانش  اقتصاد  مرزهای  و  شد  انجام  تعاریف  Smith, 2002)  بنیان   .)
اقتصاد دانش از  به دو مورد اشاره میمختلفی  اقتصاد  محور صورت گرفته که  اقتصادی همکاری و توسعه،  بر اساس تعریف سازمان  کنیم؛ 

 قیماً بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد.  بنیان اقتصادی است که مستدانش
ی بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه

گوید تولید  دهد و میان اقتصادی همکاری و توسعه را گسترش میاین نقش را دانش و فناوری به عهده دارد. کمیته اقتصادی اپک ایده سازم
و توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه رشد اقتصادی است و تنها متکی به صنایع با فناوری باال نیست، بلکه هر صنعتی بنا به اقتضائات خود  

فعالیت تمام  اقتصاد  نوع  این  در  دیگر  عبارت  به  کند.  استفاده  دانش  از  متکی هستند  هایباید  دانش  بر  به شکلی   ,Porfaraj  اقتصادی 
Keshavarz & Ansari, 2012) ) 

 کند: بنیان را به صورت زیر تعریف میبانک جهانی چهار رکن اقتصاد دانش
مشوق باید  سازمانی  رژیم  یک  و  مناسب  سازمانی  اقتصاد  یک  نهادی)انگیزشی(:  و  اقتصادی  های  رژیم  استفاده الف(  برای  را  هایی 

ها باید اقتصاد  هایی را برای استفاده کارا و ایجاد دانش داشته باشند. عالوه بر این آناسب از دانش، ایجاد کند. عامل اقتصادی باید مشوقمن
 ,Dumagan)  های منظم در رقابت ایجاد کند. رژیم اقتصادی باید حداقلی از اختالالت قیمت را ایجاد کندکالن شفاف و باثبات، سیاست

Gill & Ingram, 2002 .) 
تواند به طور مناسبی دانش را ایجاد، توزیع و استفاده ب( آموزش و توسعه منابع انسانی: تنها یک جمعیت آموزش دیده و خبره می

کند. یک جمعیت ماهر تحصیل کرده برای ایجاد کارایی، اکتساب، انتشار و به کارگیری دانش ضروری است و منجر به افزایش بازدهی کلی  
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شود. در حالی که آموزش پایه به قابلیت افراد برای افزایش ظرفیت یادگیری و استفاده  ین رو رشد و توسعه اقتصادی میعوامل تولید، و از ا 
 (.  (Dumagan et al, 2002کنداطالعات کمک می

ک اقتصاد  تئوری  اساس  بر  است.  الزم  فناوری  ایجاد  برای  کارا  نوآوری  سیستم  وجود  اختراعات:  و  نوآوری  کارای  نظام  السیک  ج( 
های فنی منبع اصلی رشد تولید و یک سیستم نوآوری مثمرثمر کلید اصلی برای چنین پیشرفت فنی است. در حال حاضر قابلیت در  پیشرفت

 تولید به معنای قابلیت در علم و فناوری است. 
زش اطالعات را تسهیل نماید.  تواند پخش و پرداهای فناوری اطالعات و ارتباطات: یک زیرساخت اطالعاتی مناسب مید( زیر ساخت

ارتباطات بخش بنیان است و به عنوان ابزار موثری برای توسعه پایدار شناسایی  های مهمی از اقتصاد دانشزیر ساخت فناوری اطالعات و 
ها  های متنوع که آنبکههای رادیو و شها، دستگاههای فناوری اطالعات و ارتباطات به دسترسی و کارایی کامپیوترها، تلفنشود. زیر ساختمی

 (.  (Dumagan et al, 2002کند، اشاره داردرا به هم مرتبط می
تر از  بنیان، به دانش با اهمیتتوان گفت در اقتصاد دانشای که میتوجه به نقش دانش در اقتصاد موضوع جدیدي نیست، به گونه

 (. (Porfaraj et al, 2012شودگذشته نگریسته می

 بنیان در توسعه صادرات غیرنفتی اقتصاد دانش اهمیت  
توان از هر  ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. چرا که مواد خام را میبنیان، اهمیت ویژهصادرات متکی بر اقتصاد دانش

شود که  کشورهای خاور میانه باعث می  های مختلفی برای آن در نظر گرفت. به عنوان مثال وجود نفتمحل دیگری بدست آورد و جایگزین
جایگزین این  به  اتکا  با  غربی  باشد  ها، راحتکشورهای  دانش  بر  اما زمانی که محصول متکی  کنند.  ایران صحبت  نفتی  مورد تحریم  در  تر 

جایگزیننمی راحتی  به  اقت توان  کمبودهای  و  بحران  دچار  کشورها  اقتصاد  وقتی  همچنین  کرد.  پیدا  آن  برای  میهایی  ابتدا  صادی  شود، 
باشد؛  کننده کشورها میهای محدودشود و تولیدات متکی بر دانش، آخرین انتخابها بر کاالها و خدمات غیر تخصصی تحمیل میمحدودیت

 بنیان نیاز است.  چرا که قبل از هر محصولی، به وجود تولیدات دانش
بنیان، فقط تولید اطالعات و پرداختن به آموزش و  تیابی به اقتصاد دانشای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دسنکته

ی رشد اقتصادی  اولیه  ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت کاربردی موثر است. مدل¬هایپژوهش کافی نیست، بلکه به کارگیری آن
وری عوامل  های جدید رشد، عامل دیگری نیز با عنوان بهرها در مدلاند، امبیشتر بر عوامل فیزیکی تولید به عنوان منابع تولید تاکید کرده

 Mohammadzadeh & Yahyavi)گردد  وری و رشد اقتصادی مطرح میشود و دانش یکی از موثرترین عوامل در بهرهتولید معرفی می
Dizaj, 2015.)  هجری شمسی کشوری توسعه یافته با   1404فق ساله کشور، جمهوری اسالمی ایران باید در ا  20بر طبق متن سند چشم انداز

جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری باشد. در همین راستا نقشه جامع علمی کشور توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده که  
ثال یکی از اهداف کالن این  راهبردهای کالن و اقدامات ملی در حوزه توسعه علمی و فناوری را به صورت کامل ترسیم نموده است. به عنوان م

از   بیش  به  داخلی  فناوری  و  دانش  بر  مبتنی  و خدمات  تولید محصوالت  افزایش  راه،  افق    50نقشه  در  داخلی  ناخالص  تولید    1404درصد 
دانشMohammadzadeh & Yahyavi Dizaj, 2015)  باشدمی اقتصاد  های  شاخص  به  توجه  موضوع  این  تحقق  برای  )زیر    بنیان(. 

 رسد. نفتی ضروری به نظر میای فناوری اطالعات و ارتباطات و سیستم شاخص ابداعات و نوآوری( و صادرات غیرهساخت

 پیشینه تحقیق   -3
 اند از: ها عبارتبنیان و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی مطالعات متعددی صورت گرفته است که برخی از آندر زمینه اقتصاد دانش

همکاران) و  ب1394محتشمی  دانش(  اقتصاد  اثر  بررسی  غیره  صادرات  توسعه  بر  برنامهبنیان  بر  تاکید  با  ایران  توسعه  نفتی  های 
پرداخته است. نتایج بدست آمده وجود رابطه بلندمدت میان صادرات غیرنفتی و سایر متغیرهای مدل از     VARاقتصادی با استفاده از روش 

نماید. نتایج بدست  مات مصرفی داخلی، درآمد ملی و نرخ واقعی ارز( را تایید میقبیل )شاخص موجودی دانش، شاخص قیمت کاالها و خد
دهد که شاخص موجودی دانش در تمامی  آمده در بخش دوم مطالعه که به تفکیک اثر شاخص موجودی دانش پرداخته است، نشان می
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  باشددار میین متغیر بر صادرات غیرنفتی از لحاظ آماری معنیسوم توسعه اثر ا   های توسعه دارای اثر مثبت بوده ولی تنها در برنامهبرنامه
.(Mohtashami, Mousavi Ghaydari & Ishaqi, 2015) . 

بنیان بر  بنیان در کنترل تورم پرداخت. در این مقاله اثر اقتصاد دانش( به ارزیابی نقش اقتصاد دانش1393)  زاده و شریفیگرجی
مورد    1های گستردهبا استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه  1357-1390های سری زمانی ساالنه  استفاده از دادهکنترل تورم را در ایران با  

انسانی، رژیم اقتصادی    دهد که بین محورهای مختلف اقتصاد دانش بنیاندهد. نتایج نشان میآزمون و تحلیل قرار می )آموزش و توسعه 
اقتصاد دانش  های اطالعاتی و سیونهادی، زیر ساخت تمام محورهای  بوده و  برقرار  بلندمدت  نوآوری( وتورم رابطه  و  ابداعات  ستم شاخص 

داری بر تورم دارند، در حالی که نتایج تأثیر مثبت شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی بر بنیان به جزء شاخص آموزش تأثیر منفی ومعنی
   (.Gorjizadeh & Sharifi, 2014) دهدتورم را نشان می

همکاران و  مولفه (1392)  ابونوری  نقش  بررسی  عنوان  با  تحقیقی  دانشدر  اقتصاد  بهرههای  بر  این  بنیان  به  تولید  عوامل  وری کل 
وری دارد و در حالت کلی به این نتیجه رسید که استفاده هر چه نتیجه دست یافت که شاخص نوآوری و اختراعات بیشترین تأثیر را بر بهره

از مبیش باعث رشد بیشولفهتر  اقتصاد دانش  بهرههای  اقتصادی بیشتر  نتیجه رشد  تولید و در   ,Abonouriد  شو تر میوری کل عوامل 
Hanatah & ghorbani, 2013) . .) 

محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها پرداخت. نتایج  های اقتصاد دانش( به ارزیابی تحلیل تأثیر شاخص1391)  امجدی و همکاران 
زیر ساختهای  گوی و  انسانی  منابع  آموزش  ابداع،  و  نوآوری  اقتصادی، سیستم  و مشوق  اقتصادی  رژیم  انسانی،  توسعه  که  که  است  آن  ای 

 . ((Amjadi, Rahbari Banaian & Soltani Fasqendis ,2012 اطالعاتی بر تولید ناخالص کشورها تأثیر دارد
اسالمی و  دانش1389)  فر ناظمی  اقتصاد  بررسی  به  می(  پایدار  توسعه  و  یافتهبنیان  میپردازد،  نشان  تحقیق  رابطه های  دهد، 

یافتگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق قابل تایید بودن کلی منحنی زیست محیطی  داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانشمعنی
دازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض، برای ارتقاء  پر کوزنتس در مقیاس جهانی است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می

شدن دانش پیشرفته  سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی و اقتصادی، مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان و کاربردی
 (.  (Nazeman & Islamifar, 2010  شدن، تولید و تجارت استدر متن زندگی اقتصادی، بویژه در فرآیند جهانی

دهد بنیان و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. نتایج نشان می( به بررسی رابطه بلندمدت اقتصاد دانش1389)  بهبودی و امینی
های اطالعاتی( رابطه بلندمدت وجود  های نهادی و اقتصادی و زیر ساختکه بین محورهای مختلف دانش )سرمایه انسانی و آموزش، رژیم

باشد و لذا  منفی و کوچک می  2تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب مقدار تصحیح خطا دارد و  
 (.  (Behboodi & Amiri, 2010مدت به بلندمدت بطیی و کند است  سرعت تعدیل از کوتاه

کشور کمتر توسعه یافته   همبستگی مثبتی دارند و هر چه یک ( نشان داد که رشد صادرات و رشد اقتصادی با یکدیگر  1977)  مایکلی 
 .((Michaely, 1977شود تر میشود این همبستگی مثبت قوی به طور نسبی از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار

مطالعه برای   های مختلف دانش بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. در اینای تأثیر جنبه(، طی مطالعه2004)  چن و دالمان
از دو متغیر  هر کدام از محورهای اقتصاد دانش بنیان از شاخص های متعددی استفاده شده است در این مدل عالوه بر متغیرهای دانش 

تصادی(  ناپذیر این متغیر بر رشد اقگذاری فیزیکی )به دلیل تأثیر انکارتولید ناخالص داخلی سرانه اولیه)برای آزمون شرط همگرایی( و سرمایه
 .( (Chen & Dahlman, 2004های مختلف دانش بر رشد اقتصادی است  نیز استفاده گردیده است. نتیجه این مطالعه تأثیر مثبت جنبه

( در تحقیقی با عنوان تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای همزیستی صنعتی به این نتیجه دست یافتند که  2010)  گرانت و همکاران
 ,Grantولی نتایج این تالش نامشخص استاند،  اطالعات و ارتباطات زیادی برای توسعه همزیستی صنعتی ساخته شدهابزارهای تکنولوژی  

Seager, Massard & Nies, 2010). ) 

 
1 Auto Regressive Distributed Lag 
2 Error Correction Model 
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 نشان و پرداخته اقتصادي رشد و بنیاندانش اقتصاد چارچوب در دانش مختلف محورهاي بین رابطه مختلفی به بررسی مطالعات
نوآوری،دانش اقتصاد محورهاي که اندداده و  ابداعات  رژیم بنیان شاخص  انسانی،  منابع  توسعه  و   زیر و نهادي و اقتصادي هايآموزش 

مایکل    دارند. اقتصادي رشد بر مثبت  تأثیر اطالعاتی ساختهاي مطالعه  )همچنین  اقتصادی  1977ی  رشد  و  بین صادرات  رابطه  بررسی  به   )
است   انتقال(Michaely, 1977)پرداخته  فرض  از  استفاده  با  تحقیق  این  در  بنابراین  دانش.  اقتصاد  تأثیر  میان  رابطه  بر  پذیری  را  بنیان 

 . نفتی مورد بررسی قرار گرفته است صادرات غیر

 معرفی، تصریح مدل و تحلیل نتایج  -4
  (ARDL)های توزیعی معرفی مدل)ارائه الگوی خود توضیحی با وقفه  

است و به    ARDLدهد مدل  ی که روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیروابسته و سایر متغیرهای توضیحی را توضیح میهاییکی از تکنیک
 دلیل اجتناب از مشکالتی همچون خود همبستگی و درونزایی، نااریب و کارا هستند.  

 شود. نشان داده می (1) رابطه  های توزیعی به طور کلی به صورتیک مدل الگوی خود رگرسیونی با وقفه
 (1                )                    𝑌𝑡 = 𝑎𝑋𝑡 + 𝑏𝑋𝑡−1 + 𝑐𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡     

در   (2)رابطه  های زیادی برای متغیرها، همانند  تر است تا حد امکان از الگویی استفاده شود که تعداد وقفهبرای کاهش اریب موجه
 نظر بگیرد. 

(2                )       ∅(𝐿, 𝑃) = ∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=1 (𝐿, 𝑞𝑖)𝑋𝑖𝑡 + �́�𝑤𝑡 + 𝑢𝑡                                           

 عی نام دارد، که در آن داریم: های توزیالگوی فوق یک الگوی خود توضیحی با وقفه
(3                )                    𝜙(𝐿, 𝑃) = 1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙2𝐿2 − ⋯ . −𝜙𝑃𝐿𝑃 
(4                )                     𝑏𝑖(𝐿, 𝑞𝑖) =   𝑏𝑖0 +  𝑏𝑖1L + 𝑏𝑖𝑞𝐿𝑃           i = 1,2, … , k 

L    عملگر وقفه و𝑤𝑡  زا است.برداري از متغیرهای ثابت مثل عرض مبدأ، متغيرهاي مجازی، روند زماني و ساير متغيرهاي برون  P 
وقفه ،  تعداد  وابسته  متغير  براي  رفته  كار  به  وقفه  qهاي  ) تعداد  متغیرهای مستقل  براي  استفاده  مورد  و  𝑋𝑖𝑡هاي   )k   متغیرهای تعدا  نیز 

 باشد. توضیحی می
و    5كوئين   -، حنان4بيزين   -، شوارتز3توان با كمك يكي از ضوابط آكائيكهاي بهينه براي هريك از متغيرهاي توضيحي را ميتعداد وقفه

شود ، تا درجه آزادی زیادی  بیزین استفاده می  -، از معیار شوارتز100های کمتر از  معموالً در نمونه  تعيين كرد.   6یا ضریب تعیین تعدیل شده 
 & Pesaran)بود خواهد برخوردار بيشتري آزادي درجه از تخمين نتيجه، در و نمايدجويي ميها صرفهاز بین نرود. اين معيار در تعيين وقفه

Shin, 1996) .   
 آیند: از این رابطه به دست می  Xمحاسبه ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای 

(5                )         𝜃𝑖 =
�̂�𝑖(𝐿,𝑞𝑖)

1−�̂�(𝐿,𝑃)
=

�̂�𝑖0+�̂�𝑖1+⋯+�̂�𝑖𝑞

1−�̂�1−�̂�2−⋯−�̂�𝑝
  i = 1,2, … , k   

به دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی  tاگر قدر مطلق  دهد، که  مربوط به ضریب بلندمدت را نشان می  t(، مقدار آماره  5رابطه )
  . (Pesaran & Shin, 1996) شودتر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلند مدت پذیرفته میارایه شده توسط بنرجی بزرگ

شدن به مدت و سرعت نزدیکمدت، نیروهای مؤثر در کوتاهاز یک رابطه بلندبا وارد کردن پسماند پایا    (ECM)  الگوی تصحیح خطا
شود، بیانگر آن است که در هر دوره چند  کند. ضریب تصحیح خطا که با عالمت منفی ظاهر میگیری میمقدار تعادلی بلندمدت را اندازه

 شود. دیک میدرصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلند مدت نز 

 
3 Akaike Criter 
4 Schwarz Bayesian 
5 Hannan-Quinn Criter 
6 R-Bar Squared 
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 تصریح مدل  
دانش اقتصاد  بین  رابطه  تجربی موجود  و مطالعات  نظری  مبانی  زیر تصریح شده است  در چهارچوب  به صورت  نفتی  غیر  بنیان و صادرات 

Behboodi & Amiri, 2010) .) 
 که با گرفتن لگاریتم از طرفین و تبدیل الگو به شکل خطی عوامل اثرگذار برآورد گردیده است.  
(6                )        𝐿𝑌 = 𝐹(𝐿𝐸𝐼𝑅  , 𝐿𝐸𝑇, 𝐿𝐼𝑇𝐴, 𝐿𝐼𝐶𝑇،, 𝐿𝐸𝑅, 𝐿𝐶𝑃𝐼) 

 باشد: متغیرهای مدل به شرح زیر می
 (EIR)  7رژیم نهادی و اقتصادی: 

های استفاده باید از معیارهایی استفاده شود که کارایی و شفافیت قوانین و همچنین ثبات اقتصادی را نشان دهند. از جمله معیار
زمینه می این  در  مقاالت معتبر  در  تعرفهشده  به معیار موانع  تعرفهتوان  مالکیت معنوی  ای و غیر  قوانین، حقوق  کیفیت  باز  ای،  معیار  و 

 & Mehraraاستفاده شده است ) ها تنها از معیار باز بودن اقتصاداشاره کرد. در این مقاله به دلیل محدودیت دسترسی به داده  8بودن
Rezaei Bergshadi, 2016های اقتصادی است دهنده محیطی شفاف و باثبات برای فعالیت(. این معیار نشان . 

(ETآموزش و توسعه منابع ان)9سانی: 
دهند. در این مطالعه برای نشان دادن این محور از  متغیرهای این بخش کمیت و کیفیت دسترسی و استفاده از دانش را نشان می

 معیار نرخ باسوادی استفاده شده است. 
(ITAشاخص ابداعات و نوآوری )10ها: 

دهد. متغیرهایی که برای این محور در نظر را نشان می  های جدیدی در داخل کشور و کاربرد آن در فرآیند تولیدیمیزان خلق ایده
 باشد.  های حق اختراع میشود معموالً شامل متغیرهایی چون تعداد مقاالت علمی چاپ شده و امتیازنامهگرفته می
 (ICT فناوری اطالعات و ارتباطات )11: 

( ICTشده برای بخش ) تعداد کامپیوتر، کاربران اینترنتی و مخارج انجامتوان از معیارهایی نظیر تعداد خطوط تلفن ثابت یا همراه، می
دادن این بخش از دانش از معیار درصد خانوارهایی که دارای خطوط تلفن ثابت هستند  و یا حجم تجارت الکتریکی استفاده کرد، برای نشان

( عمالً کامپیوتر شخصی و دسترسی به اینترنت  1395-1357)  شود، به این دلیل که در بخش قابل توجهی از دوره مورد بررسیاستفاده می
های محدودی وجود دارد لذا در  ها مقدور نبوده و برای برخی دیگر از معیارها نیز دادهوجود نداشته است، لذا دسترسی به سری زمانی آن

 این بخش از معیار درصد خانوارهای دارای تلفن استفاده شده است. 
 (LER :نرخ ارزاسمی ) 

 واقعی، که بر مبنای تغییرات در قدرت خرید تعدیل گردیده است.  نرخ ارزنرخ نقدی اسمی ارز خارجی در مقابل 
(CPI  :شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرف داخلی ) 

شا وسیلهاین  عنوان  به  اندازهخص  برای  قیمتای  عمومی  سطح  خانوارها  گیری  مصرف  مورد  خدمات  و  بهترین  و   کاالها  از  یکی 
   رود.معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می

های مورد استفاده نیز از  باشد. که آمار می  1395-1357های  ها به صورت سری زمانی است که مربوط به سالآوری دادهروش جمع
 استفاده شده است.  Microfit4, Eviews9 ها از نرم افزاربانک جهانی جمع آوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده

 
7 Economic Incentive and Institutional Regime (EIR) 
8 Trade 
9 Education and Training(ET) 
10 Innovation and Technological Adoption(ITA) 
11 Information and Communications Technologies (ICT) 

http://mabnaa.com/wiki/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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  تحلیل نتایج  
 ایستایی  

برآورد الگوهاي اقتصادي  شرط اساسي در  متغيرها بررسي شود. ايستايي متغيرهاي سري زماني پيش  12پیش از برآورد الگو الزم است ايستايي  
 استفاده شده است.  14و فیلیس پرون  13هاي ديکي فولر تعمیم یافته است. به منظور بررسي ايستايي متغيرهاي سري زماني از آزمون

 
 یلیپس پرون فولر تعمیم یافته و ف-بررسی تفاضل مرتبه اول  متغیرهای الگو براساس آزمون ریشه واحد دیکی . 1جدول  

 مأخذ:نتایج تحقیق 
Table 1. Investigating the first-order difference of pattern variables based on the generalized Dickey-Fuller Unit Root test and Phillips 
Prone 
Source: Research calculations 

 

 ( ADF)  متغیر 

 مقادیربحرانی 
 

 نتیجه 
 آزمون 

 (PP ) 

 مقادیربحرانی 

 نتیجه 
 %10 %5 %1 %10 %5 %1 آزمون 

LY 64/3- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 70/3- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 
LEIR 08/4- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 44/4- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 
LET 29/3- 63/3- 94/2- 61/2- I(0) 95/2- 63/3- 94/2- 61/2- I(0) 
LITA 52/5- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 56/5- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 
LICT 16/3- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 18/3- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 
LER 55/5- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 54/5- 63/3- 94/2- 61/2- I(1) 
LCPI 72/4- 63/3- 94/2- 61/2- I(0) 94/3- 63/3- 94/2- 61/2- I(0) 

 16ها و آزمون کرانه   15هم جمعی  2-3-4
بين آنها بررسي شود. پيش    تجمعي رسيون کاذب، وجود رابطه همدر صورتي که متغيرها ايستا نباشند الزم است، براي جلوگيري از مسئله رگ

هاي  اي كه در ارتباط با روششد، مسألهمتغيرها استفاده ميگرنجر و يوهانسون براي بررسي رابطه همجمعي ميان  -هاي انگلاز اين از روش
هاي پيشين اين  ها نسبت به روشباشد. مهمترين مزيت آزمون كرانهمذكور وجود دارد، لزوم هم جمعي بودن تمام متغيرها از درجه يك مي

 پردازد.مي  است كه بدون توجه به جمعي متغيرها از يك درجه )صفر يا يك( به تبيين روابط بلندمدت
متغیرهای   پایایی  به  توجه  با  كرانهبنابراین  آزمون  روش  از  استفاده پژوهش،  متغيرها  بين  جمعی  هم  رابطه  وجود  بررسي  براي  ها 

توان بدون توجه به درجه جمعي متغيرها فرض صفر مبني بر نبود  شود. اگر آماره محاسباتي بزرگتر از مقدار بحراني كرانه باال باشد، ميمي
توان رد نمود. نهايتاً اگر  ت را رد نمود. بر عكس اگر آماره آزمون پايينتر از مقدار بحراني كرانه پائين قرار گيرد، فرض صفر را نميارتباط بلندمد 

بين كرانه آزمون  نامشخص ميآماره  آزمون  نتيجه  گيرد،  قرار  پائين  و  باال  آزمون کرانهباشد. مشاهده ميهاي  در سطح معنيشود   1داري  ها 
 دهد.  ارتباط بلندمدت ميان متغيرهای مدل را نشان می درصد،

 

 
12 Stationary 
13 Augmented Dickey Fuller 
14 Phillips-Perron 
15 Cointegration 
16 Bound test 
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 ها برای بررسی روابط بلندمدت آزمون کرانه   .2دول  ج 
 مأخذ:نتایج تحقیق 

Table 2. Bound test for long-term relationships 
Source: Research calculations 
 

01/0 05/0 10/0   
 I(0)                      I(1) I(0)                        I(1) I(0)                     I(1)  

37/4 29/3 49/3 56/2 09/3 2 04/11 F 
 

 برآورد مدل   
های مرسوم همچون انگل و گرنجر  های توزیعی بر دیگر روشخود توضیحی با وقفهبیشتر مطالعات اخیر بر این نکته اشاره دارند که رویکرد  

هستند،    I(1)یا    I(0)برتری دارد. یکی از دالیل برتر دانستن این رویکرد این است که این روش صرف نظر از اینکه متغیرهای موجود در مدل  
ک نمونهقابل  در  روش  این  اینکه  دیگر  دلیل  است.  روشاربرد  با  مقایسه  در  بیشتری  نسبتاً  کارایی  محدود  یا  کوچک  داردهای  دیگر    های 

(, 2015& DerakhshanFadai )  .  رود اغلب  های سری زمانی این مطالعه همان گونه که بیشتر انتظار میداده  1جدول  همچنین با توجه به
معمولی مربعات  حداقل  روش  از  استفاده  و  بوده  کنندهمی  ناایستا  گمراه  نتایج  به  اتواند  نظر  مورد  الگوی  برآورد  جهت  لذا  بیانجامد،  ز  ای 
بودن تعداد  ها به صورت ساالنه بوده و با توجه به محدودالزم به ذکر است که دادهرهیافت خود توزیع با وقفه گسترده استفاده شده است.  

، بر  2ها، طول وقفه بهینه با در نظر گرفتن حداکثر وقفه  مشاهدات و به دلیل این که درجه آزادی زیادی از دست ندهیم، برای تمامی مدل
 (. (Gorjizadeh & Sharifi, 2014معیار آکاییک صورت گرفته است    اساس

بیان   3جدول  بر اساس این ضابطه انتخاب گردید. نتایج حاصل از دوره کوتاه مدت در    ARDL(2,0,2, 2,1,0,0,2)در نهایت الگوی  
 ها دارد. دهندگی مدلحاکی از قدرت توضیح Fو آماره  R2 شده است. همان طور که از نتایج مشخص است ضریب تعیین 

 
 ARDL(2,0,2, 2,1,0,0,2نتایج تخمین کوتاه مدت مدل ) . 3جدول  

 مأخذ:نتایج تحقیق 
Table 3. Results of short-term estimation model ARDL(2,0,2, 2,1,0,0,2) 
Source: Research calculations 

StatisticF −

 احتمال tآماره   ضرایب برآورد شده  متغیرها

LY(-1) 137/1 66/6 000/0 

LY(-2) 053/1- 51/5- 000/0 

LEIR 489/0- 07/3- 006/0 
LET 67/3 07/1 295/0 

LET (-1) 04/9 01/2 050/0 

LITA 835/1- 09/3- 006/0 

LICT 652/0 723/0 478/0 

LICT(-1) 673/1 02/2 050/0 

LER 070/0 84/0 409/0 

LER(-1) 216/0 57/2 019/0 

𝐿𝐶𝑃𝐼 204/0 21/2 039/0 

(000/0 )90/85 F= R-squared=98/0 
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به   توجه  می3جدول  با  نشان  مدت  کوتاه  تخمین  نتایج  انسانی،  منابع  توسعه  و  آموزش  و ضریب  (  ET)  دهد شاخص  وقفه  یک  ،  9/ 04با 

 ر نفتی اثر گذار هستند.  داری بر صادرات غی به طور مثبت و معنی 673/1( با یک وقفه و ضریب ICTشاخص فناوری اطالعات و ارتباطات )
( نوآوری  ابداعات و  به طور منفی و معنیITAشاخص  با ضریب  (  )835/1داری  اقتصادی  نهادی و  با ضریب  EIRو شاخص رژیم   )

 اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی دارند.  0/ 489
آموزش و توسعه منابع انسانی بیشترین تأثیر را  بنیان شاخص  های اقتصاد دانشهمچنین نتایج گویای آن است که، در بین شاخص

گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی توانسته است در کوتاه  نفتی ایران داشته است. در واقع سرمایهدر کوتاه مدت بر صادرات غیر
 مدت منجر به افزایش صادرات غیر نفتی در ایران شود. 

از اطمینان از وجود رابطه کوتاه مد  آورده    نتایج رابطه بلندمدت مدل  4  جدول توان، روابط بلندمدت را تفسیر نمود. در  ت میپس 
 شده است.  

 ARDL(2,0,2, 2,1,0,0,2نتایج تخمین  بلندمدت مدل )  . 4جدول  
 مأخذ:نتایج تحقیق 

Table 4. Results of long-term estimation model ARDL(2,0,2, 2,1,0,0,2) 
Source: Research calculations 

 
دهد گویای آن است که، شاخص  های اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیر نفتی را نشان میکه روابط بلند مدت بین شاخص  4جدول  نتایج  

( نوآوری  و  )ITAابداعات  ضریب  با  نهادی-00/2(  و  اقتصادی  رژیم  شاخص  و   )  (EIR) ( ضریب  معنی-533/0با  و  منفی  اثر  در  (  را  داری 
و ارتباطات    ( و فناوری اطالعات ET)  بلندمدت با صادرات غیر نفتی ایران داشته است.از سوی دیگر شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی

(ICT( به ترتیب با ضریب )اثر مثبت و معنی11/1(و )954/0 )  .داری با متغیر وابسته مدل دارند 
آن   گویای  بین شاخصنتایج  در  که،  )است  نوآوری  و  ابداعات  بنیان شاخص  دانش  اقتصاد  و  ITAهای  اقتصادی  رژیم  و شاخص   )

 کمترین تأثیر را در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی داشته است.   (EIRنهادی )
سرمایه واقع  ) در  نوآوری  و  ابداعات  زمینه  در  نشITAگذاری  ایران   در  نفتی  غیر  صادرات  افزایش  به  منجر  اگرچه (  است.  ده 

گذاری زیادی در زمینه استفاده از مقاالت علمی و اختراعات ثبت شده انجام گردیده است. شاید بتوان گفت دانش نظری و علمی در سرمایه
پژوهش قابل  هزار مقاله رتبه اول   37ایران با ارائه   2012شدن به دانش کاربردی و تولیدی را ندارد؛ چرا که هرچند در سالکشور قابلیت تبدیل

بوده است؛ اما    17کشور جهان به لحاظ تولید مقاالت علمی قابل استناد    225استناد را در منطقه از آن خود کرد و در همین سال رتبه میان  
ناوری  های اقتصاد و صنعت کشور ارتباط برقرار کنند. طبق آمارها، سهم صادرات کاالهای با فهای تحقیقاتی نتوانسته است با بخشاین طرح

، 2/57درصد و برای کشورهای مالزی، سنگاپور، کره، فرانسه و آمریکا به ترتیب معادل    7/0برای کشور ایران معادل    2012باال از تولید در سال  
دی و  های مختلف تولیدرصد بوده است که نشان از توان باالی کشورهای اخیر در زمینه استفاده از فناوری در بخش  5/ 6و  8،  5/10،  7/10،  87

 اقتصادی است. 

 احتمال tآماره   ضرایب برآورد شده  متغیرها

LEIR 533/0- 29/4- 000/0 
LET 954/0 07/4 001/0 

LITA 00/2- 49/3- 002/0 

LICT 11/1 20/4 000/0 

LER 103/0- 88/0- 387/0 

𝐿𝐶𝑃𝐼 223/0 43/2 025/0 
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کنندگان داخلی در عرصه بازارهای بین  توان بیان نمود که حضور و رقابت تولید( در ایران میEIR) در رابطه با رژیم اقتصادی و نهادی
بهره و  نیمه سنتی صادرات  بافت  به  توجه  با  اثراتالمللی  آن،  پایین  وکیفیت  و معنی وری  بلمنفی  در  نفتی  غیر  بر صادرات  ندمدت  داری 

اقتصاد از  بعضی  چه  اگر  است.  سیاستداشته  و  بازدانان  معتقدند  کالن  گذاران  عملکرد  به  منجر  کمتر(  تجاری  تجاری)محدودیت  بودن 
می رشد صادرات  و  بهتر  آزاداقتصادی  که  است  آن  گویای  اقتصاددانان  از  بعضی  نظر  و  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  اما  سریع  شود  سازی 

 در کشورهایی که با مشکالت ساختاری و نهادی روبرو هستند منجر به ایجاد مشکالتی گردیده است.  تجاری، به خصوص 
( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  با شاخص  رابطه  نفتی میICTدر  بر صادرات غیر  که در طی سالهای  (  نمود  بیان    1395-1357توان 

داری بر صادرات غیر  شاخص در بلندمدت توانسته است اثر مثبت و معنی  ایم. که اینهای قابل توجهی در این زمینه بودهشاهد پیشرفت
 نفتی ایران داشته باشد. 

توان این گونه بیان نمود که گسترش در بلندمدت می(  ET)دار شاخص آموزش و توسعه منابع انسانیدر رابطه با اثر مثبت و معنی
توانیم به ارتقای  آورد. و از این طریق میی انسانی و کاهش هزینه تولید را فراهم میوری نیروسرمایه انسانی اغلب شرایط نوآوری و ارتقاء بهره

 های تولید و رشد صادرات غیرنفتی دست یابیم.  کیفیت نهاده
با توجه به نتایج گویای آن است که بین نرخ ارز اسمی و صادرات غیرنفتی رابطه منفی و بی معنایی در بلند مدت وجود دارد. که 

افزایش صادرات غیرتئوری به طور مستقیم موجب  ارز  نرخ  افزایش  اقتصادی  ما  نفتی میهای  اقتصاد کشور  به ویژگیهای  توجه  با  اما  شود. 
ای که افزایش نرخ ارز  نفتی بوده است. به گونهتأثیرات غیر مستقیم این افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در جهت کاهش صادرات غیر

با توجه به نتایج  دهد.  ها شده و قدرت رقابت کاالهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش میطح عمومی قیمتمنجر به افزایش س
معنی و  مثبت  رابطه  آمده  بینبدست  را    داری  آن  دلیل  دارد،  وجود  نفتی  غیر  صادرات  و  داخلی  مصرفی  خدمات  و  کاالها  قیمت  شاخص 

دانست کهمی این  از  ناشی  کاالهای سرمایه  78باً  تقری توان  واردات  را  واردات کشور  از  واسطهدرصد  و  تشکیل میای  افزایش  ای  لذا  دهد، 
های  شدن این کاالها برای اقتصاد داخلی شده است و این امر در نهایت به کاهش توان تولید یا افزایش هزینهنفتی موجب گرانصادرات غیر

 شود گردیده است.  ای داخلی میهتولید که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت
همچنین ضرایب نرخ ارز اسمی و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی داخلی نشانگر آن است که این دو عامل، در مقایسه با  

دانششاخص اقتصاد  ضعیفهای  نقش  از  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  تعیین  در  واکنش  بنیان  غیرنفتی  صادرات  و  بوده  برخوردار  تری 
 ری به متغیر نرخ ارز اسمی از خود نشان نداده است. دامعنی

می  آمده  دست  به  نتایج  گرفتن  نظر  در  با  تأثیر  بنابراین  تحت  که  ایست  گونه  به  غیرنفتی  ساختار صادرات  که  کرد  استدالل  توان 
زیرساخت انسانی،  منابع  توسعه  و  آموزش  رژیممتغیرهای؛  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  اقتصادیهای  سیستم    های  و  مناسب  نهادی  و 

 گیرد. ابداعات و نوآوری  قرار می
پذیرد، از مدل در ادامه برای بررسی این که سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت به چه صورت انجام می 
 استفاده شده است.   (ECM)خطا –تصحیح 

مدل در  (ECM)ضریب   منف   این  و  انتظار  مورد  عالمت  مدت  دارای  کوتاه  تعادل  عدم  تعدیل  دهنده  نشان  که  است  معنادار  و  ی 
تایید می بنابراین وجود همگرایی را در مدل  دهد که در صورت وارد  کند. بعالوه این ضریب نشان میدرصادرات به سمت بلندمدت است، 

سال   هر  در  تعادل،  از  انحراف  و  و  6/91شدن شوک  تعدیل شده  مدت  کوتاه  تعادل  عدم  از  نزدیک   درصد  خود  بلندمدت  روند  به سمت 
 شود. می
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 (ECMنتایج الگوی تصحیح خطا). 5جدول  
 مأخذ:نتایج تحقیق 

Table 5. Results of Error Correction Model (ECM) 
Source: Research calculations 

 آزمون ثبات  
عطفی پسماندهای  انباشت  مجموع  انباشت    17آزمون  مربعات  مجموع  آزمون  و  رگرسیون  ضرایب  در  سیستماتیک  تغییرات  یافتن  برای 

آزمون  18پسماندهای عطفی  اگر مسیر حرکت  مفید است. که  ناگهانی است  و  اتفاقی  پایداری ضرایب رگرسیون  از  انحراف  بین  زمانی که  ها 
توان متوجه گردید که تمام  می  1نمودار  نفتی با ثبات است. بر اساس  توان نتیجه گرفت که تابع صادرات غیرخطوط مستقیم واقع شود، می

 ضرایب با ثبات هستند. 
 

 CUSUMQ آزمون CUSUM آزمون

 

 
 آزمون ثبات   . 1نمودار  

 Microfitمأخذ:نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار 
Figure 1. Stability test 

Source: Research calculations 

 گیری و پیشنهادات نتیجه  -5
 کارگیري مدل به با ( و1395-1357دوره زمانی ) طی ایران اقتصاد ساالنه زمانه سري هاياز داده استفاده با تا  است شده تالش مقاله این در

دانش هايوقفه با رگرسیونی خود اقتصاد  اثر  این  گسترده،  برای  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  غیرنفتی  بر صادرات  را  از محورهای  بنیان  منظور، 
های فناوری اطالعات و ارتباطات و  ساختبنیان شامل محورهای: رژیم اقتصادی و نهادی، آموزش و توسعه منابع انسانی، زیراقتصاد دانش

 ه است. سیستم ابداعات و نوآوری استفاده شد
 

17 Cumulative Sum of Residuals)CUSUM) 
18 Cumulative Sum of Squared Residuals (CUSUMQ) 

 احتمال tآماره   ضرایب برآورد شده  متغیرها

LY(-1) 053/1 51/5 000/0 
LEIR 489/0- 07/3- 005/0 
𝐿ET 67/3 07/1 293/0 

𝐿ET(−1) 83/11 24/3 004/0 
LITA 83/1- 09/3- 005/0 
LICT 652/0 723./0 477/0 
LER 216/0 57/2 017/0 
𝐿𝐶𝑃𝐼 204/0 21/2 037/0 

ECM(-1) 916/0- 01/5- 000/0 
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نشان می تحقیق  این  )نتایج  انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  بر صادرات  ETدهد شاخص  را  مثبت  تأثیر  بیشترین  کوتاه مدت  در   )
گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی  دهنده این باشد که در واقع سرمایهتواند نشاننفتی ایران داشته است، که این مسئله میغیر

( اثرگذارترین عامل در  ITAنفتی در ایران شود، بعالوه شاخص ابداعات و نوآوری )توانسته است در کوتاه مدت منجر به افزایش صادرات غیر
باشد. شاید بتوان گفت که مقاالت علمی و اختراعات ثبت  داری میبلندمدت بر صادرات غیر نفتی ایران است، و دارای تأثیر منفی و معنی

های اقتصاد و صنعت کشور ارتباط برقرار کنند. چون طبق آمارها سهم صادرات با فناوری باال از تولید در کشور  انسته است با بخششده، نتو 
 ما نسبت به سایر کشورها با وجود داشتن رتبه باال در زمینه مقاالت علمی و اختراعات ثبت شده کم بوده است. 

مدت و  نفتی که دارای کمترین تأثیر در کوتاهبر صادرات غیر (EIR)  دار شاخص رژیم اقتصادی و نهادی معنیدر رابطه با اثر منفی و  
شاخص میان  در  دانشبلندمدت  اقتصاد  میهای  است،  بوده  غیرنفتی  صادرات  بر  رقابت  بنیان  و  حضور  که  نمود  بیان  گونه  این  توان 

تواند اثر معکوسی  وری وکیفیت پایین آن، میسنتی صادرات و بهرهلی با توجه به بافت نیمهالملکنندگان داخلی در عرصه بازارهای بینتولید
 نفتی ایران داشته باشد، اگرچه بعضی اقتصاددانان مخالف این قضیه هستند.  بر صادرات غیر

( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شاخص  با  رابطه  غیرICTدر  صادرات  بر  می(  کهنفتی  نمود،  بیان  درکوتاه  توان  شاخص  و  این  مدت 
داری بر صادرات غیر نفتی ایران داشته باشد به این دلیل که در این زمینه در طی سالیان متمادی بلندمدت توانسته است اثر مثبت و معنی

شاخص فناوری  ایم. در حالت کلی نتایج حاصل از شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی و  های چشمگیری در این زمینه بودهشاهد پیشرفت
 هماهنگ است.  (1391) ( و امجدی و همکاران1389) دار است،که با نتایج بهبودی و امینیاطالعات و ارتباطات که دارای تأثیر مثبت ومعنی

 گردد: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می
  انسانی   –دار شاخص آموزش و توسعه منابع  و تأثیر مثبت و معنی(  ITAدار شاخص ابداعات و نوآوری )با توجه به تأثیر منفی و معنی  -1

(ETدر کوتاه )های تحقیقاتی که  شود محققین و مخترعین کشور را به انجام طرحنفتی ایران پیشنهاد میمدت و بلندمدت بر صادرات غیر
 ها قرار دهند. نهای مختلف اقتصادی است ترغیب کنند و تسهیالت ویژه را در اختیار آمورد نیاز بخش

نفتی که دارای کمترین تأثیر در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی  ( بر صادرات غیرEIRدر رابطه با تأثیر شاخص رژیم اقتصادی و نهادی )  -2
می پیشنهاد  است،  نیمهبوده  بافت  تغییر  با  که  صادرات گردد  برای  را  تجاری  سازی  آزاد  زمینه  مدرن  سیستمی  به  ایران  صادرات    سنتی 

 های علمی و روز دنیا فراهم شود. نفتی ایران با استفاده از روشمحصوالت غیر
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