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 چکیده
ین اهداف اقتصاد کالن هر کشور تر مهمیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از در فضای رقابت کنونی، رشد تول

یان ازجمله ابزارهای بن دانشهای اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد گیری از شاخصگردد. بهرهقلمداد می
تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم مدیریت تقاضا می

یان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی بن دانشهای اقتصاد قتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخصا
است.  یجهت تحقق اقتصاد مقاومت یانبن دانش یهاراهبرد توسعه شرکت یینتبباشد. مقاله حاضر درصدد می

های سری زمانی با استفاده از داده شناسی موضوع مدنظر،همچنین این مقاله عالوه بر مرور ادبیات و مفهوم
نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور  6939-6913

های تحقیق ی قرار داده است. یافتهموردبررسهای توزیعی گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفهرا با بهره
نمادی از  عنوان بهیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور بن نشداهای اقتصاد نشانگر آن است که شاخص

درصد از عدم  18دهد که در هرسال حدود چنین ضریب تصحیح خطا نشان میاند. هماقتصاد مقاومتی داشته
 شود.مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میتعادل کوتاه

 اومتی، تولید ناخالص داخلی کشور.مق یان، اقتصادبن دانشاقتصاد  واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1
با  6983شهریور  61های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب در در یک تعریف کلی سیاست

انداز های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمتأمین رشد و بهبود شاخص باهدفرویکردی جهادی و 
صاد مقاومتی الگویی است که در تالش است از یکسو با ترمیم ساختارهای است. اقت شده ارائهساله  یستب

المللی دست یابد و از سویی نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقالل کشور، به تعادل در رقابت بین
توان می موعدرمجهای عملیاتی بردارد. وری، در جهت توسعه پایدار گامبا تأکید بر کارآفرینی، نوآوری و بهره

 (:6936گفت که اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری، اقتصادی است که دو ویژگی اساسی دارد ) میرمعزی، 
 بیند.در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب می -6

 کند.تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد می -2
مباحث  یجمطرح و سپس به مفهوم را یتوسط مقام معظم رهبر یراخ یهادر سال یاصطالح اقتصاد مقاومت

با  یاند. برخ حوزه اظهارنظر کرده ینگوناگون در ا یکردهایبا رو ینظران صاحب شد. یلتبد یاسیاقتصاد س
 یاستفرهنگ و س یها حوزه یها نقش مؤلفه یزن یو برخ یاقتصاد اسالم یاتبا ادب یبرخ علم اقتصاد، یاتادب

 یبه نظرم یطرح اقتصاد مقاومت یطاند. با توجه به شرا قرار داده یموردبررس یاقتصاد مقاومت یریگ شکلرا در 
 یدرواقع برا .باشد یم یکاستراتژ یکردرو یمناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومت یکردهایاز رو یکیرسدکه 

 یمفهوم یفپس از تعراست که  یداده شود، ضرور قاومتیجهت توسعه اقتصاد م یمناسب یراهکارها ینکها
استخراج  یاقتصاد مقاومت یهالفهؤشده و م واقع یلاقتصاد مورد تحل یدزاینقاط ضعف و تهد یاقتصاد مقاومت

 یینبه فرصت تب یدهاتهد یلنقاط ضعف به قوت و تبد ینا یلجهت تبد یگردد و در مرحله بعد راهبرد خاص
6موضـوع اقتصـاد دانش بنیـان ویـجو تر یساز شود. گفتمـان علـم و فنـاوری، فرهنگ

بیـن اقشـار مختلـف  
علمی و فناوری کشور و  یها سـت و مسـئوالن تشـکیالت و سازمانی مهم کشور اهاجامعه از اولویت

  .اند شده ایران مجلس شورای اسالمی مدتـی اسـت که درگیـر اجرایی کـردن این مهم در کشـور اسالمی
جمهوری اسالمی  نظام مقدس یعنوان هدفی برجسته در اهداف باالدست نیز به نیابن اقتصاد دانش در این میان

ایشان  که یطور کید رهبر معظم انقالب اسالمی نیز قرارگرفته است، بهأایران لحاظ شده است و مورد ت
ه شود. ازآنجاکه پیشـبرد برنامـحمایت شود اقتصاد کشور شکوفا می یانبن دانش یها اگر از شرکت فرمودند:

منـدان بـر ایـن امـر  اقتصـاد مقاومتـی در پسـاتحریم اهمیتـی دوچنـدان یافتـه اسـت، همـه دغدغه
بچرخد و شـیرینی دسـتاوردهای پژوهش گران و  تر یعبایـد سر یانبن هـای اقتصـاد دانشکـه چرخ یددارندتأک

 .دانشـمندان و فنـاوران داخلـی را بـه مـردم بچشـاند
اولیـن بـار  6983در سـال  یا خامنه اهلل یتر ازآنجا بـود کـه رهبـر فرزانـه انقالب حضـرت آآغاز ایـن امـ

علمـی و صنعتـی  های یافتهخیلـی مهـم اسـت.  سازی یمسئله تجار"بـه طـرح مسئله پرداختنـد و فرمودند: 
درصـد از درآمد کشـور را  23اقـل ما باید بتوانیـم حد 6131باید بتواننـد در کشـور تولید ثروت کنند. تا سـال 

از آن زمـان دانشگاهیان و  "مین کنیم.أت یانبن تجـاری دانش های یتو فعال یانبن از راه صنایع دانش
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کارآفرینان و مسـئولین دولتـی و مجلس شورای اسالمی بـر آن شـدند کـه ایـن برنامـه و دورنما را بـا اتکا 
ببرند و در ایـن مـدت تحـت نظر و تدابیر رهبـر  یشپ ب اسالمی بهبه دانش بومی و دسـتاوردهای انقال

 .فرزانه انقالب اسالمی این کشـتی را به سـاحل اهداف برسـانند

 دادنـد نشـان مهـم ایـن بـه خـوش روی چنـان مجلس نمایندگان و مسـئوالن کشـور  زمان به بعداز آن 
 یها شرکت ":فرمودنـد بعـد سـال دو یعنی خـود 36 سـال فرمایشـات در رهبـری معظـم مقـام که

. لذا اقتصاد "هـای اقتصاد مقاومتی اسـتلفهؤثرتریـن مؤهـر و یکـی از ممظا بهترین از یکـی یانبن دانش
 در این تحقیق .است یدشدهصراحت ق بودن به یانبن اقتصاد مقاومتی، ویژگی دانش های یاستدر س یانبن دانش

آن هستیم تا با یک رویکرد مروری و تحلیلی  درصددیان و ابعاد آن بن دانشصاد ضمن بررسی اهمیت اقت
ی قرار دهیم. موردبررسیکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی را  عنوان بهیان بر تولید ملی بن دانشاثرات اقتصاد 

داخلی کشور در یان چه اثراتی بر تولید ناخالص بن دانشاز طرفی سؤال اصلی این تحقیق آن است که اقتصاد 
 دارد؟ 6913-6939های راستای اقتصاد مقاومتی و طی سال

 یان به همراه اقتصاد مقاومتیبن دانشاقتصاد  شدن مطرحضرورت و اهمیت  .2
 یاربس یروهایاز ن یکیشود که دانش یرو مطرح م ازآن یاقتصاد مقاومت یاستدر س یانبن اقتصاد دانش اهمیت

محسوب کرد. دانش و  یعموم یکاال یکآن را   توان یم یبوده و حت یجتماعو ا یثر در تحوالت اقتصادؤم
شدن  یکشر رغم یحال، عل نیبه اشتراک گذاشت و در ع یگرانتوان بدون کاهش و استهالک با دیرا م یدها

از استفاده  یعی،و منابع طب یماد های ییدارا یه،مثل سرما یزیکیف یکاالها یربرخالف سا یگران،در دانش با د
دانست که امروز جهان  یدبا یناز آن بارها استفاده کرد. حال با توجه به ا توان یو م کاهد ینم یتشآن از کم

 یو تحول ییرموج تغ ینهمگام با ا ی،اقتصاد مقاومت یدر راستا یدبا یزاست و ما ن یانیبن شاهد موج ششم دانش
مصون  یداتو اقتصاد کهنه در برابر تهد یسنت یعبا صنا توان ینم یگرد یراز یاوریمدر خود به وجود ب یدجد

و  یتکها یعصنا یتاهم ی،اقتصاد مقاومت یهایاستدر چارچوب س یانبن بر اقتصاد دانش یدکأماند. عالوه بر ت
 یگاهقرارگرفته است؛ جا یدمورد تأک یزکشور ن ساله یستانداز ب ازجمله سند چشم یدر اسناد باالدست یانبن دانش

است که در  شده بینی یشپ یا گونه ساله کشور به 23انداز  و سند چشم 6131در افق  یانبن شدان یها شرکت
 شود. یدتول یانبن کشور از محل اقتصاد دانش یناخالص داخل یددرصد از تول پنجاه ید، با6131سال 
 یلیاردم 233و کشور را در آن سال هزار  یناخالص داخل یدانداز، اگر تولتوسعه و سند چشم یها برنامه طبق

معناست که  ینبه ا ساله یستبرنامه ب یاندر پا یتکها یعصنا یدرصد 13سهم  یریم؛دالر در نظر بگ
دهد که سهم هر ینشان م باتمحاس ین. ایمکن یدتول یانبن دالر محصوالت دانش یلیاردم 133 یددرمجموع با

 که یشده است درحال دالر در نظر گرفته یلیاردم 23 یانبن محصوالت دانش یدتول یبرا 6131استان در افق 
که در سال  یزیبا آن چ یفروش کنون یزانم یسهدالر است. مقا یلیاردم 23اکنون کل فروش نفت کشور  هم

-یتفعال رغم یدهد که علیشده است نشان م در نظر گرفته نهر استا یانداز برا سند چشم یانو در پا 6131

 یدو با یمعقب هست یانیبن گرفته است همچنان از موج دانش انجام در استان ینهزم ینکه در ا یخوب یها
کشور در حال حاضر کل  ییو شکوفا ی. طبق آمار صندوق نوآوریماز خود نشان ده یشتریتالش ب
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 13شرکت، نوپا) 238تعداد هزار و  ینکه از ا رسد یشرکت م 317و  رهزا یکبه  یانبن دانش یها شرکت
)جعفری صمیمی و  درصد( هستند 1) یشرکت صنعت 39درصد( و  91) یراحط یدیشرکت تول 111درصد(، 

 .(6988همکاران، 
 یداز تول یمیو اختصاص ن یدالر یلیاردم 133 یدبه هدف تول یابیدست یان،بن تعداد شرکت دانش ینبا ا اًمسلم 

 یتصاد مقاومتدر چارچوب اق یدرسد و بایدور از ذهن به نظر م یانبن به محصوالت دانش یناخالص داخل
ساله و تحقق نقش  23انداز  به اهداف چشم یلگام در جهت ن ینعنوان اول . بهیمانجام ده یشتریب یهاتالش
 زاستقرار ا یها و حرکت کانون یتکها یع، توسعه صنا6131و افق  یدر اقتصاد مقاومت یانبن دانش یها شرکت

کشور قرار  یعنقشه راه در توسعه صنا یدبا ی،کل ردیکرو  یکعنوان  به یافته درون شهر به نقاط کمتر توسعه
 یانبن دانش یها شرکت یشتررا به سمت توسعه هر چه ب یو استان یمل های یهسرما یدازآن با . پسیردبگ

و  یتو با حما یمبرخوردار شو یخوب هستند به یتجار یهایدها یکه دارا یو از استعداد نخبگان یمکن یتهدا
صنعت  یانواسط و ارتباط م یها.  توسعه حلقهیماستفاده کن یزبخش ن ینا یترفاز ظ یبخش خصوص یبترغ

و  یاندانشجو یتاستفاده  از ظرف ینخبه برا یانها و دانشجوبه دانشگاه یصنعت یو دانشگاه و اعتماد واحدها
 درصدی یککند. تحقق سهم  یمهضم یرا در اقتصاد مقاومت یانبن تواند اقتصاد دانشیم یخوب استادان به

در کشور کمک  یانبن به گسترش اقتصاد دانش یادیتا حد ز یزن یدولت یهادستگاه یپژوهش یهابودجه
ها تنها داشته است اگر دستگاه ای یژهمهم نگاه و ینگونه که دولت در قانون بودجه به ا خواهد کرد و همان

برطرف  ینهزم یننع موجود در ااز موا یخود را تحقق بخشند، بخش یپژوهش یهابودجه سهمدرصد از  یک
بر اقتصاد  یمطلوب و خالق مبتن های یدهو جذب ا ییشناسا یبرا یسازوکار یجادا یتدرنها .خواهد شد

 یو راهکارها نعموا ییو شناسا ها یدهکردن ا یاتیثر در عملؤم یها سازمان ییدر جامعه،  شناسا یانبن دانش
  داشته باشد. ییبه سزا یرثأت تواند یم یانبن اد دانشدر تحقق اهداف اقتص یزخالق ن یهایدهجذب ا

 مروری بر ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق .3
 انیبن اقتصاد دانش تعریف مفهومی .3-1-1

است که بر اساس  یاقتصاد یان،بن ، اقتصاد دانش(6331) 6و توسعه اقتصادی یسازمان همکار یفتعر طبق
و « ابداع»در آن به  گذاری یهاز سرما ییگرفته و سطح باال شکل« طالعاتو کاربرد دانش و ا یعو توز یدتول»
کار از  یرویشوند و نیمصرف م ییشده با شدت باال کسب یهایو فناور یابدیاختصاص م «ینوآور»

شود که  به شیوه تولیدی اطالق می 2یانبن اقتصاد دانش(. 6981، معمار نژاد)  برخوردار است یعال یالتتحص
خصوص  شود. فناوری و به افزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده می از دانش برای ایجاد ارزشدر آن 
 .شوند محسوب می آالت ینکمی برای تبدیل بخشی از دانش آدمی به ماش یانبن های دانش فناوری

د مقاومتی های اقتصا یکی از الزامات تحقق سیاست باشد.می تدر ایران یعنی رهایی از نف یانبن اقتصاد دانش
نفت با رشد علمی خود را بارور و  یدوبنداز ق ییشود؛ اقتصادی که بارها می یانبن معطوف به اقتصاد دانش
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 ییکه در کشور بارها یمحصول اقتصاد تک یعنی رهایی از یانبن حرکت به سمت اقتصاد دانش .کند استوار می
 733قریب به یک هزار و  یانداز ،راه6939و 6931 یها طی سال کند،از اقتصاد نفتی معنا و مفهوم پیدا می

 .ید خیز جمهوری اسالمی ایران برای تحقق این امر خطیر و سازنده استؤم یانبن شرکت دانش

 یانداز راه های ارتباطی،ایجاد زیرساخت گذاری،سرمایه نوآوری، ،یتبر خالق یانبن الزمه اقتصاد دانش
در  دهنده استوار است، بدیل ایده به محصول و ایجاد مراکز شتابو ت سازی یعلمی و فناوری، تجار یها پارک

نیست و نفت هنوز  یانبن ایران باوجود خیز و حرکت به سمت این نوع از اقتصاد،اما همچنان اقتصاد ما دانش
 .کند را در اقتصاد کشور ایفا می یو پررنگ کننده ییننقش تع

ایران اسالمی از حیث  ،یانبن های مهم اقتصاد دانشلفهؤعنوان یکی از م در شاخص تولید علم و پژوهش به
ایم و  شدت غافل مانده تولید کمی مقاالت علمی،رتبه برتر منطقه را به خود اختصاص داده اما ازلحاظ کیفی به

ثبت اختراع است، اما ایران  یانبن در سطح چندان قابل قبولی نیست. یکی از الزامات تحقق اقتصاد دانش
در مرتبه و  رایت یبه دلیل عدم رعایت قانون کپ توجه از سوی جوانان این مرزوبوم، اختراعات قابلباوجود ثبت 

 .جایگاه خوبی قرار ندارد

ایده است که نقش بسزایی در تحقق  سازی یاجرای مالکیت فکری و حق ثبت اختراع یکی از ملزومات تجار
واسطه یک بنگاه  به بت اختراع برای رسیدن به محصول،اما الزمه چنین امری نیز ث کند،این امر خطیر ایفا می

آورد و به همین دلیل است که در محصول و ایده را به همراه می سازی یاقتصادی خواهد بود که تجار
است، اما  63به  33نسبت  های تجاری نسبت به اختراع توسط فرد،کشورهای پیشرفته دنیا، ثبت اختراع بنگاه

 .کشور است یانبن ذکور برعکس است. بازاریابی نیز بخش غایب در حوزه دانشدر کشور ایران نسبت م

را جایگزین اقتصاد مبتنی بر نفت کنیم باید عادات،  یانبن اگر قصد داریم مدل اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش
د، چراکه در اقتصاد را تغییر بدهیم و مردم ما باید اراده انجام این کار را داشته باشن یمانها رفتارها و انتخاب

 .، بازیگران اصلی مردم هستندیانبن دانش

 محصوالت طریق از باید کشور داخلی ناخالص تولید درصد 13 شده بینی یشپ 6131 انداز توسعه  در سند چشم
-دستگاه همه همکاری نیز هدف این به نیل برای. بود خواهد یتوجه قابل رقم این که شود تأمین یانبن دانش

های عمومی، تعاونی و دولتی باید فعال شوند و دولت نیز باید نهاد خصوصی، بخش از اعم ییاجرا های
با  توان یرا ایفا کند. اقتصاد بادانش بنیان را نیز م یانبن دار اقتصاد دانش عنوان ناظر و هادی، نقش سکان به

نفت یکی دیگر از  یثنااست افزایش صادرات محصوالت تولیدی به .کالبدشکافی مقاومتی نیز مقایسه کرد
است. عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بازارهای  یانبن الزامات توفیق در اقتصاد دانش

برای صادرات محصوالت فناورانه داخلی نقش  یانبن تواند در توسعه اقتصاد دانشمصرفی مطلوبی است که می
 .به سزایی ایفا کنند 

 از دیدگاه مقام معظم رهبری انیبن دانشتصاد مقاومتی و اقتصاد ارتباط متقابل اق .3-1-2

 یشتازیپ یده،گرد یبه آن توجه خاص یاقتصاد مقاومت یابالغ یهایاستکه در س ییمحورها ینتراز مهم یکی
 یدسهم تول یشکشور و افزا یجهان یگاهجا یراستا رهبر معظم انقالب ارتقا یناست. در هم یانبن اقتصاد دانش
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عنوان  در منطقه را به یانبن دانش قتصادبه رتبه اول ا یابیو دست یانبن درات محصوالت و خدمات دانشو صا
 یانبن دانش یدتول یزانبه م در جهت دسترسی کشورکه  یاز امور یکیدانستند.  یاز اهداف اقتصاد مقاومت یکی
ضرورت اقتصاد  خواهد شد به یسع یادداشت ینباشد. در ایدر جامعه م یانبن دانش یددرک ضرورت تول ،است
 اند از: موارد عبارت یناشاره گردد. ا یانبن دانش
رقابت و  بخش خدمات قابل توسعهیران: و سهم اندک آن در ا یادر دن انیبن دانش محصوالت یباال یدتولالف( 

حدود  2362ال . در سیدآیاقتصاد مدرن به شمار م یاساس یدو کل یهپا یان،بن باألخص خدمات دانش یهمخوان
 یکشورها یرقم در برخ ینبه بخش خدمات اختصاص داشت و ا یادن یاقتصاد یهایتدرصد از فعال 11

 یسازمان همکار یدر کشورها یانبن دانش یداتکه تول دهد یدرصد است. آمارها نشان م 83 یکنزد یشرفتهپ
است و  یشعت در حال افزاسر در آن عضو هستند به یقدرتمند اقتصاد یو توسعه که کشورها یاقتصاد

نموده است.  یداپ یشسالها به شدت افزا ینکشورها در ا ینباال در ا یمحصوالت با فناور یداتصادرات و تول
 ینتر است. همچنیینپا یارمشابه بس یباال نسبت به کشورها یبا فناور یصادرات کاالها زا یراناما سهم ا

از  یرشد برخ رغم یاز آن است که عل یحاک 2363و  2333ر سال د یانبن دانش یداتتول یانم یایسهآمار مقا
داشته، در  یمالحظه ا قابل یشرفتپ یگرد یهاحوزه یکه در برخ چنان مدت نتوانسته آن یندر ا یرانکشورها، ا

 .یدنما یشرفتپ یزانبه آن م یزن یانبن دانش یداتتول
 یانبن دانش یداتتول یتنتوانسته از ظرف یرانر اگرفت که کشو یجهنت توان یشده م به آمار ارائه یتعنا با
 یینقش بسزا یانبن مدرن، اقتصاد دانش یو برخالف اقتصاد کشورها یداستفاده نما یشدر اقتصاد خو یخوب به

 یستیشود، با یانبن کشورمان دانش قتصادقرار باشد ا که یدرصورت ین. بنابراکند ینم یفادر توسعه کشورمان ا
 .یدآ یدکشور پد یار اقتصاددر ساخت ییراتیتغ

از اهداف  یکیرهبر معظم انقالب  یابالغ یهایاستبر س بنا: انیبن محصوالت دانش یافزوده باال ارزش ب(
 یدرصد هشت یساله و متناسب با آن نرخ رشد اقتصاد 23انداز  به اهداف سند چشم یلن یمهم اقتصاد مقاومت

محصوالت است.  ینافزوده باال و فراوان ا ارزش یان،بن دانش یداتولت های یلها و پتانسیژگیاز و یکی. باشد یم
محصوالت  ینا یدنسل جد یدامکان تول یت،محصوالت بر اساس خالق ینبودن ا یمبتن یلبه دل مچنینه

 ینا یبر رو گذاری یهسرما رو ین. ازاآورد یو مداوم را فراهم م یشترافزوده ب باالتر و ارزش های یتباقابل
 .آورد یکشور به ارمغان م یرشد مداوم را برا محصوالت،

 یلرا در کشور تسه یانبن دانش یدتول تواند یکه م یاز امور یکیر: و فراوان در کشو مناسب یها رساختیز (ج
موجود در کشور  ینهاد یطها و شرایرساختشود، ز یدتول تری یینپا یمتمحصوالت باق ینو باعث شود ا یدنما

آن  یدکه تول یدنما یدتر تول را ارزان ییتواند کاالیم ی، هر کشور در صورتالملل ینت بتجار یاست. طبق تئور
برخوردار باشند.  یشتریب یها در آن کشور از وفور نسب داشته باشد که آن نهاده یازن ییها به نهاده یشترکاال ب

 یفراوان یلدل ینست و به هماستوار ا «یتخالق»و « ابتکار»بر  ی،سنت یداتبرخالف تول یانبن دانش یداتتول
کند. اگرچه ممکن یم یفاا یرقابت زیتآمدن م یددر پد یو متخصص نقش مهم کرده یلتحص یانسان یروین
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و آموزش،  کرده یلتحص یروین یهاضعف داشته باشد، اما از منظر شاخص ینهاد یطشرا یدر برخ یراناست ا
 .(6983)صادقی و همکاران، قرار دارد یمناسب یگاهدر جا

مناسب مانند  یهایرساختو ز یطشرا که ینبه ا یتعنا با ین:شهرنش یتجمع یو تراکم باال یتجمعد( 
مناطق  یگراز د یشتردر شهرها ب« به بازار مصرف یکینزد»و  «ینترنتیخدمات ا»، «کرده یلکار تحص یروین»

دهد یروند. آمارها نشان میار مبه شم یانبن دانش یداتتول یبرا یتر شهرها محل مناسب یناست، بنابرا یامه
 1/76، به 6933رقم در سال ینا یدرصد بوده است؛ ول 17حدود  6911در سال  یرانا شینشهرن یتجمع

برابر شده  6.1کشور  یشهر یتها جمعسال یناست که در ا یمعن ینبه ا یناست. ا یدهدرصد رس
 یتیکشور متناسب با تراکم جمع یدیتول یترفظ کند یمسئله اقتضا م ین. ا(6981)صادقی و آذربایجانی، است

را ندارد و  ینافراد شهرنش یازهایبه ن ییپاسخگو ییتوانا یسنت یداتاست که تول لیدر حا ین. ایدنما یداپ ییرتغ
و  یضرور یامر یانبن دانش یداتو حرکت به سمت تول یدتول ینهادها ییرتغ رو ین. ازایستن یتمتناسب با ظرف

 است. یاتیح

در اقتصاد  یانبن ضرورت اقتصاد دانش یبرا یلدل پنجمینر: در استقالل کشو انیبن دانش اقتصاد یگاهجا ه(
 یانبن محصوالت در داخل است. معموالً ساخت محصوالت دانش ینا یدبر بودن تول و زمان یکشور، دشوار

گردد. یصوالت ممح ینانحصار در ا یجادامر باعث ا یناست و هم ییو زمان باال ینهصرف هز یازمندن
دشمنان  یاز سو یرانمحصوالت به ا ینتا در صورت قطع صادرات ا شدهباعث  یژگیو ینچن ینبنابرا
در  تواند یمسئله م ین. ا(6981)معمار نژاد، ما وجود نداشته باشد یمدت برا آن در کوتاه یدامکان تول ی،خارج

 های یرساختز یمنظور فراهم آور به یزیرامهبرن یلدل ینآورد. به هم یدپد یادیز یهاکشور نقصان یدتول
 است. یرانکارناپذ یمنظور حفظ استقالل ضرورت به یانبن توسعه محصوالت دانش

 یانبن دانشابعاد اقتصاد  .3-1-3

توانند نیازهای دانشی جدید جوامع را برآورده سازند، به برای توسعه و شناخت اقتصادهای دانش بینان که می
 (.6981تری نیاز است ) منوریان و همکاران، انشی جامعشناسایی ابعاد د

گیرد که قرار می مورداستفادههای مختلفی یان بودن اقتصاد کشورها، شاخصبن دانشگیری میزان برای اندازه
ین آن شاخصی است که بانک جهانی تحت عنوان روش تخمین دانش ارائه کرده که شامل پنج بخش تر مهم

های نهادی، آموزش و منابع انسانی، سیستم ابداعات و های اقتصادی و رژیم، محرکاصلی عملکرد اقتصادی
کند و دانش نظری را دانش را به دو نوع نظری و عملی تقسیم می 6. استیونساستهای اطالعاتی زیرساخت

ینش هایی از قبیل بینش و آفریل به اطالعات و دانش عملی را شامل مهارتتبد قابلشده  یرمزبنددانش 
های مختلف گرفته بندییان در تقسیمبن دانشین اساس نیز اقتصاد بر هم(. 6373نماید ) استیونس، تعریف می

 گیرد. که توسعه دانش و استفاده مؤثر از دانش را در برمی استپایه  1دارای 

                                                           
1
 Stevens 
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 پیشینه تجربی تحقیق .4
 مطالعات داخلی .4-1

حالت، اثر فناوری ارتباطات و اطالعات بر رشد اقتصادی  -فضا (، با استفاده از روش6989مشیری و جهانگرد )
بررسی کردند. نتیجه این مطالعه حاکی از اثر مثبت ارتباطات و  6918-6983ایران را طی دوره زمانی 

رابطه بلندمدت بین ای به بررسی ، در مطالعه(6983) یریو ام یبهبوداطالعات بر رشد اقتصادی ایران است. 
 6911 -6981و رشد اقتصادی ایران طی دوره  یانبن لف دانش در چارچوب اقتصاد دانشمحورهای مخت

مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن  ی. به این منظور از تکنیک اقتصادسنجپرداختند
های دهد که بین محورهای مختلف دانش )سرمایه انسانی و آموزش، رژیم. نتایج نشان میکردنداستفاده 

ثیر مثبت أهای اطالعاتی( رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تنهادی و اقتصادی و زیرساخت
 بر رشد اقتصادی ایران دارند. 

ای برجذب منطقه –های اقتصادی در قالب الگوی همگرایی یانبن اقتصاد دانش ( اثرات6931شقاقی شهری )
آمده  دست قرارداد. نتایج به وتحلیل یهمورد تجزرا سالمی عضو اکو گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسرمایه

گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ اثرات مثبت برجذب سرمایه یانبن اقتصاد دانش که دهدنشان می
در کشور میزبان در  یانبن طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش که یطور به

 .گذاری مستقیم خارجی افزوده استمیلیون دالر بر حجم سرمایه 16حدود 

 مطالعات خارجی .4-2

یافت  دستبه این نتیجه  6381-6331طی دوره  7های کشورهای گروه جی ( با استفاده از داده2332) 6شریر
( 2331ن )که بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. چن و داهلم

کشور طی  32یان( را بر رشد اقتصادی بن دانشهای مختلف دانش ) در چارچوب اقتصاد ای اثر جنبهدر مطالعه
های دانش بر رشد . نتایج تحقیق نشانگر اثرات مثبت شاخصقراردادندی موردبررس 6313-2333دوره زمانی 

 اقتصادی بوده است.
های  یفناورها پیشرفت ی پرداخته است. از دیدگاه آنقتصاددانشا( در تحقیقی به بررسی 2333) 2کر و رایان

وری پذیری و بهرهکننده در رقابت یینتعیک عامل  عنوان بهاطالعاتی و ارتباطی و اهمیت یافتن دانش 
( به بررسی ارتباط میان فناوری 2367) 9کند. نجوهسازمانی ، الزامات خاصی را برای سازمان ایجاب می

یان و توسعه در آفریقا پرداخته است. بن دانشهای اقتصاد یکی از شاخص عنوان بهتباطات مدرن اطالعات و ار
 و توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. ICTنتایج حاصل از رگرسیون نشانگر آن است که بین 
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 شناسیروش .5
در راستای اقتصاد  یان بر تولید ناخالص داخلی کشوربن دانشهدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات اقتصاد 

و رویکرد  6913-6939های سری زمانی مقاومتی بوده و برای بررسی تحلیلی این موضوع از داده
6های توزیعیخودرگرسیون با وقفه

یافته از  یلتعد صورت بهاست. همچنین متغیرهای تحقیق  شده استفاده 
 باشد: ( می6طه )راب صورت بهاست که  شده استفاده( 2331مطالعه پایه چن و داهلمن )

                                           (1)  
 باشد:( متغیرهای تحقیق به صورت زیر می6در رابطه )

GDP میلیارد ریال(،  6989: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال(HC آموزش و منابع :
)میلیارد  6989: موجودی سرمایه خالص به قیمت ثابت CAP: رژیم نهادی و اقتصادی، REGانسانی، 
نشانگر دوره زمانی است. الزم به ذکر است که متغیرهای بخش رژیم نهادی و  tجز اخالل و  eریال(، 

-می دهند. این کار باعثکنندگی محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش نشان میاقتصادی، هدایت

های اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود، منجر به ایجاد گذاریشود که استفاده از دانش در سیاست
ی دادوستدهاهای اقتصادی شده که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام محیطی شفاف و باثبات برای فعالیت

ز معیار نسبت تجارت ) مجموع صادرات و جهت، برای نشان دادن این بخش از دانش، ا ینازاگردد. بیشتر می
(. 6983، یریو ام یبهبود است ) شده استفاده 6989واردات( به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 

اند و برای برآورد مدل تحقیق های تحقیق از بانک مرکزی استخراج گردیدهاست که داده ذکر قابلهمچنین 
 است. شده استفاده Microfit 5و  Eviews9افزار از نرم

 
 های توزیعییون با وقفهخود رگرسرویکرد   .5-1

  ( وارد شوند.2های متغیرها، همانند رابطه ) ی الگوی پویا، الگویی است که در آن وقفهطورکل به
                            (2)   

های کوچک، بهتر است تـا حـد امکـان از الگـویی      برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه
 ( در نظر بگیرد.9های زیادی برای متغیرها، همانند رابطه ) استفاده کرد که تعداد وقفه

∅(   )   ∑   (    )     ́     
 
             (9)  

است  S×1برداری  t عملگر وقفه و  Lمتغیرهای مستقل هستند. جمله    متغیر وابسته و   در روابط باال
شده در مدل شامل عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی، روند زمانی و سایر  یینتعکه نمایانگر متغیرهای از پیش 

برای  مورداستفادههای  تعداد وقفه qبرای متغیر وابسته و  کاررفته بهای ه تعداد وقفه Pزا است. متغیرهای برون
( نام دارد، که ARDLهای توزیعی ) . الگوی فوق یک الگوی خود توضیحی با وقفهاستمتغیرهای مستقل 

                                                           
1
 Autoregressive Distributed Lag Model 
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 در آن داریم:

             (1)  
 

             (1)  
را با روش حداقل مربعات معمولی  موردنظرباید معادله های توزیع شونده، ابتدا  خود رگرسیون با وقفه درروش

های متفاوت متغیرهای موجود در مدل برآورد کرد. در این میان  برای تمامی ترکیبات ممکن بر اساس وقفه
که  یطور بهشود  های متغیرها، از سوی پژوهشگر و با توجه به تعداد مشاهدات تعیین می حداکثر تعداد وقفه

ی را آزمون کرد. در مرحله دوم به تر بزرگهای  توان وقفه باشد، می تر بزرگی زمانی ها یسرهرچه دامنه 
های  های برآورد شده به روش حداقل مربعات معمولی در وقفه شود که از رگرسیون محقق امکان داده می

و حنان  2، شوارتز بیزین6ضابطه آکائیک چهارها را بر اساس یکی از  متفاوت متغیرها، یکی از رگرسیون
شود، تا درجات  های کمتر از صد، از معیار شوارتز بیزین استفاده می انتخاب کند که معموالً در نمونه  9کوئیک

بر اساس روش خود بازگشتی با  بلندمدتآزادی زیادی از دست نرود. در مرحله سوم ضرایب مربوط به الگوی 
حاصل از این روش کاذب نیست، دو  بلندمدتبطه که را یناشود که برای بررسی  های توزیعی ارائه می وقفه

 روش وجود دارد:
 ( ارائه شد است.6332که توسط بنرجی و دوالدو مستر) tبر اساس آماره  بلندمدتآزمون وجود رابطه  -6

بین  مدت کوتاهاز یک باشد، رابطه  تر کوچک( 1در این روش اگر مجموع ضرایب متغیر وابسته در رابطه)
حرکت خواهد کرد. بنابراین فرضیه صفر در این آزمون  بلندمدته سمت تعادل های مدل ب متغیر

 ( خواهد بود1رابطه ) صورت به

            {
   ∑     

 
   

   ∑     
 
   

            (1)                                     

                                                           

را  بلندمدتتوان وجود رابطه  که فرضیه صفر قابل رد نباشد، نمی یدرصورتشود  که مشاهده می طورهمان
را  بلندمدتتوان وجود رابطه  تأیید نمود. اما اگر فرضیه صفر به نفع فرضیه مقابل قابل رد باشد، می

 است: محاسبه قابل( 7رابطه ) صورت بهپذیرفت. آماره این آزمون 

  
∑     
 
   

∑    
 
   

      (7)                                                                    

های بحرانی این آماره آزمون توسط  است. کمیت   بیانگر انحراف معیار مربوط به ضریب     که 
 آمده دست بهآماره آزمون  قدر مطلقکه  یدرصورتاست.  شده محاسبه( 6332بنرجی و دوالدو مستر)

                                                           
1
.Akaike 

2. Schwarz Bayesian 
3. Hannan-Quinn 

p

pLLLPL   ....1),( 2

21

q

iqiiii LbLbbqLb  ....),( 10



 86                                                                               6931 ، تابستانفصلنامه اقتصاد دفاع، سال دوم، شماره چهارم 

 

)نوفرستی،  مدت را رد نمود توان فرضیه عدم وجود رابطه بلند از آماره بحرانی مربوط باشد، می تر بزرگ
6987). 

شده  یمعرف( 6331) که توسط پسران و شین F)آزمون باند( بر اساس مقادیر بحرانی آماره  ها آزمون کرانه-2
 است.

       ∑    
 
         ∑    

  
           ∑   

  
          

                                     (8)  

مدت وجود خواهد داشت که ضرایب  شود، زمانی رابطه بلند بر اساس این آزمون که آزمون باند نیز نامیده می

 دار باشند. همزمان در معادله فوق معنی طور به      تا        و     متغیرهای 
 ( را در نظر گرفت:3توان فرضیه ) برای آزمون این موضوع می

 {
                  
                     

    (3)                           

                                           

 Fمدت را پذیرفت. آماره  توان وجود رابطه بلند که فرضیه صفر به نفع فرضیه مقابل رد شود، می یدرصورت

شود. این  ( مقایسه می6331) ران و همکارانتوسط پس شده ارائهاز این آزمون با مقادیر بحرانی  آمده دست به
باالی بحرانی بر اساس این فرض که تمامی  مقادیر بحرانی دارای یک حد باال و یک حد پایین است. حد

یک هستند و حد پایین بحرانی بر اساس این فرض که تمامی متغیرها انباشته از درجه  درجهمتغیرها انباشته از 
از  تر کوچکاز حد باال باشد، فرضیه صفر رد و اگر  تر بزرگ Fاست. اگر آماره آزمون  شده محاسبهصفر هستند، 

که در فاصله حد پایین و باال باشد هیچ  یدرصورترد و  رقابلیغاشد، فرضیه صفر حد بحرانی پایین ب
 .(2331،  6توان کرد)مگنو و اریک گیری نمی نتیجه

 برآورد الگو و تفسیر نتایج .6
در مدل را بررسی نمود. به این منظور  کاررفته بهمتغیرهای  2قبل از پرداختن به برآورد مدل الزم است ایستایی

 است.  شده دادهیافته در حالت با عرض از مبدأ و روند زمانی نشان ون ریشه واحد دیکی فولر تعمیماز آزم
 ADF( نتایج آزمون ایستایی 6جدول شماره)

 سطح احتمال مقدار آماره نام متغیر

GDP 373/4- 007/0 

HC 171/5- 000/0 

REG 454/4- 000/0 

CAP 313/4- 001/0 

 تحقیق محاسبات منبع:

                                                           
1
 Magnus & Eric 

2
 Stationary 
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متغیر آموزش و  جز بهتوان گفت که می ADFاز جدول باال و آزمون ایستایی  آمده دست بهاساس نتایج  بر
متغیرهای تحقیق ترکیبی از انباشتگی صفر و یک  ازآنجاکهمنابع انسانی بقیه متغیرها در سطح ایستا هستند. 

 ( استفاده کرد.ARDLتوان از رویکرد  )هستند بنابراین می

های بهینه انتخاب بیزین، آکائیک و حنان کوئین وقفه –با استفاده از معیارهایی مانند شوراتز  در این روش، 
بیزین و با حداکثر دو وقفه برآورد گردید. نتایج مربوط به -شد که در نهایت این مدل بر اساس آماره شوارتز

 است. شده گزارش( 2در جدول ) ARDL برآورد الگوی پویای

 ARDLاشتگی و برآورد مدل انب آزمون هم .6-1

شده توسط پسران  ی و همچنین مقادیر بحرانی ارائهموردبررسبرای مدل  انباشتگی ( نتایج آزمون هم2جدول )
است  718/8شده برابر  محاسبه Fشود مقدار  طور که مالحظه می دهد. همان را نشان میK =9و شین برای 

است. بنابراین یک رابطه تعادلی بلندمدت بین I(1)  درصد که بیشتر از حد باالی مقدار بحرانی در سطح پنج
  شود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای مستقل موجود در مدل تأیید می

 ( نتایج آزمون هم انباشتگی پسران و شین2)شمارهجدول 

 
تعداد متغیرهای مستقل 

 مدل
 9K= 

 )با عرض از مبدأ و بدون روند( Fمقادیر حدود بحرانی 

 درصد 1 درصد 63

I(6) I(3) I(6) I(3) 

2/9 97/2 17/9 73/2 

 718/8: شده محاسبه Fآماره

 منبع: محاسبات تحقیق
یون با خود رگرسمدت و بلندمدت میان متغیرهای مدل از رویکرد  بررسی ارتباط کوتاه منظور به

 شده است:( آورده 9است که نتایج آن در جدول ) شده استفادههای توزیعی  وقفه
مدت حاکی از آن است که وقفه اول و دوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و  نتایج ضرایب کوتاه

داری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دوره جاری داشته است. از طرفی آموزش و منابع انسانی ) نرخ  معنی
رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. نهایتاً  ی( و موجودی سرمایه خالص اثر مثبت و معنادار بر نرخباسواد

دار بر   نرخ رشد تولید ای از رژیم نهادی و اقتصادی اثر مثبت و معنینماینده عنوان بهدرجه باز بودن تجاری 
 ناخالص داخلی داشته است. همچنین وقفه اول درجه باز بودن اثر معناداری بر متغیر وابسته ندارد.

است که  ECM(-6)و دارای اهمیت اساسی است، ضریب  موردتوجه آنچهمدت  تاهنهایتاً در معادله کو
که در  گونه همانمدت به سمت تعادل بلندمدت است.  سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل کوتاه دهنده نشان

است که حاکی از رفع عدم  -18/3در حدود ECM( -6( مشخص است، ضریب برآوردی )9جدول شماره )
های  درصد از عدم تعادل 18دهد در هر دوره  به سمت تعادل بلندمدت است و نشان می مدت تعادل کوتاه

 .شود موجود برطرف می
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 ARDL2,0,0,1مدت با استفاده از  ( نتیجه برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاه9جدول شماره)

 تخمین ضرایب بلندمدت مدت تخمین ضرایب کوتاه

انحراف  ضریب متغیر
 معیار

سطح  tآماره 
 تمالاح

انحراف  ضریب متغیر
 معیار

سطح  tآماره 
 احتمال

GDP(-1) 617/3 611/3 371/6 232/3 HC 333/3 393/3 121/2 368/3 

GDP(-2) 213/3 661/3 218/2 392/3 REG 632/3 329/3 16/1 333/3 

HC 61/3 311/3 61/2 312/3 CAP 661/3 311/3 169/2 321/3 

REG 269/3 31/3 211/1 333/3 C 113/3- 697/3 721/1- 333/3 

REG(-1) 317/3- 311/3 111/6- 61/3 

GDP=-0/64+0.09HC+0.1REG+0.105REER 

 
 

CAP 613/3 319/3 916/2 321/3 

C 363/3- 292/3 317/9- 333/3 
ECM(-1)  186/3- 683/3 371/9- 319/3 

 منبع: محاسبات تحقیق

است که بین تمام محورهای دانش  نیز حاکی از آن نتایج از حاصل برآورد بلندمدت میان متغیرهای مدل
دار وجود دارد. های نهادی و اقتصادی( و رشد تولیدات، ارتباط مثبت و معنیآموزش و منابع انسانی، رژیم)

درصد تغییر در نرخ رشد تولید  33/3ی که یک درصد تغییر در آموزش و منابع انسانی منجر به ا گونه به
های نیروی انسانی منجر به افزایش کارایی سرمایه و . زیرا افزایش در کیفیت مهارتگرددناخالص داخلی می

 گردد.یت افزایش تولید ناخالص داخلی میدرنها
باشد. این کشورها  یت خاصی برخوردار میاهم کار ازمفهوم سرمایه انسانی نسبتاً در کشورهایی با وفور نیروی 

باال تحت شرایط اقلیمی معین صاحب نیروی کار زیادی هستند. مسئله  نرخ رشد جمعیتیعتاً به دلیل طب
تواند توسط تسریع نرخ تشکیل سرمایه انسانی با  یابی سرمایه ملموس در کشورهای مازاد نیروی کار میکم

المللی حل شود. سرمایه  بین صورت بههای آموزش و سالمت  گذاری خصوصی و عمومی در بخش ایهسرم
ترین عواملی  باشد. بنابراین سرمایه انسانی، از مهم مالی ملموس ابزار مؤثری در ترقی رشد اقتصادی کشور می

ند و مبنایی برای نوآوری های تولید را دگرگون یا متعادل ک تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده است که می
 فراهم سازد و در سطح وسیع منجر به رشد اقتصادی شود.

انسانی با  در منابعگذاری  است: نخست سرمایه بحث قابلتأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی از دو ناحیه 
نظریه سرمایه محور اصلی  درواقعدهد. این برداشت  فرض ثبات سایر شرایط، توان تولید افراد را افزایش می

رود تولیدات با شتاب  انباشت سرمایه انسانی بیشتر باشد، انتظار می هرقدرانسانی است و بر مبنای آن 
ها افزایش تولیدات  گذاری یهسرماها بر این نکته متمرکز است که این  تری رشد یابد. محور دیگر تحلیل بیش

سرمایه انسانی  هرقدرسازد. بر مبنای این مالحظات،  آوری جدید و کاربرد آن محقق می را از ناحیه انتقال فن
تر خواهد شد. همچنین  آوری وارداتی نیز بیش از ناحیه آموزش بیشتر باشد، بسترهای الزم برای استفاده از فن

اقتصادی با سطح  بلندمدتشان داده است که نرخ رشد ن 2و ویل 6، رومر6توسط منکیو شده انجاممطالعات 

                                                           
1
 Mankiw 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
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ر همبستگی باالیی ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه فیزیکی تنها عامل رشد پایین درآمد اولیه کشو
سرمایه انسانی است که باعث تسریع رشد  خصوص بهاقتصادی در کشورها نیست، بلکه برخی از عوامل 

 طور بهانسانی  سرمایه تنها نهگردد. البته این امر نیز باید عنوان گردد که با انباشت سرمایه انسانی  اقتصادی می
وری دیگر  مستقیم موجب رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه انباشت و استفاده بهینه از آن باعث افزایش بهره

اثر  رساند. زای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را می عوامل نیز خواهد شد که این اثر غیرمستقیم و درون
(، جنگی و 6983داخلی با مطالعات بهبودی و امیری )مثبت آموزش و منابع انسانی بر نرخ رشد تولید ناخالص 

 .است( سازگار 2332( و شریر )6931(، شقاقی شهری )6932همکاران )
درصد افزایش  63/3سایر نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در درجه باز بودن تجاری منجر به 

کاالها و خدمات در بین کشورها، امکان انتقال گردد. زیرا با توجه به امکان مبادله تولید ناخالص داخلی می
آید که این امر منجر به افزایش دانش و تکنولوژی و یا سرریز دانش به کشورهای همسایه به وجود می

شود. همچنین تجارت برای کشورهای درحال توسعه کارایی عوامل تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی می
های  جویی باشند، منجر به ایجاد صرفه های تولیدی باال می و دارای هزینه کوچک است ها آنکه بازارها در 

های اقتصادی  از روابط تجاری، باعث افزایش صادرات شده و صرفه با استفادهیدشده و تولناشی از مقیاس 
ها و گذاری خالص به دلیل ایجاد زیرساختدهد. نهایتاً یک درصد تغییر در حجم سرمایه ها را کاهش می هزینه

 شود.درصد افزایش در رشد اقتصادی می 66/3های کشور منجر به ها و پتانسیلاستفاده مناسب از فرصت

جهت حصول اطمینان از برقراری فروض کالسیک ) عدم وجود خودهمبستگی، شکل تبعی صحیح، توزیع 
ود. نتایج حاصل از این های تشخیص استفاده نمتوان از آمارهنرمال جمالت پسماند و همسانی واریانس( می

-که احتمال تمامی آماره یناگردد با توجه به گونه که مشاهده میاست: همان شده ارائه( 1ها در جدول )آزمون

 توان از برقراری فروض کالسیک در مدل اطمینان داشت.باشد، میبیشتر می 31/3های محاسباتی از 

 مدل ( نتایج فروض کالسیک و اعتبارسنجی1جدول شماره )

 Fآزمون  LMآزمون  

 احتمال آماره احتمال آماره فروض کالسیک

 219/3 713/2 911/3 38/6 آزمون همبستگی سریالی جمالت پسماند

 138/3 217/3 133/3 167/3 آزمون رمزی برای شناسایی شکل تبعی

 - - 131/3 836/6 آزمون توزیع نرمال جمالت اخالل

 297/2 آزمون ناهمسانی واریانس 
 

372/3 68/66 382/3 

 منبع: محاسبات تحقیق
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 . استحکام نتایج )پایداری ضرایب مدل(6-2

 توسط هک 2یتجمع پسماند مجذور و 6یتجمع پسماند آماره محاسبه از یساختار ثبات آزمون یبرا
 و یتجمع پسماند ینمودارها شود، یم مشاهده کهطور  . همانمیکن یم استفاده است،شده  ارائه براون
 شده ارائه نمودار اگر. استشده  ارائه درصد 31 نانیاطم فاصله) صاف خط دو نیب یتجمع پسماند ورمجذ

 رفتهیپذ یساختار شکست وجود عدم بر یمبن صفر هیفرض باشد، داشته قرار نانیاطم فاصله نیب
ا شود، فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاری ر ی مشاهده مینمودارهاکه از  طور همان شود یم

 وجود ندارد.9یجه در مدل شکست ساختاریدرنتتوان رد کرد،  نمی

 
 ( آزمون پسماند تجمعی6نمودار )

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 
 ( آزمون مجذور پسماند تجمعی2نمودار شماره)

 منبع: محاسبات تحقیق

 ها یشنهادپبندی و ارائه . جمع7
یان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و بن دانشی نقش و جایگاه اقتصاد بررسهدف مطالعه حاضر، 

بوده است. برای این منظور از   6913-6939اشتغال ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری طی دوره زمانی 
های نهادی و اقتصادی یان شامل محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیمبن دانشمحورهای مختلف اقتصاد 

یان با نرخ رشد تولید ناخالص بن دانشهای اقتصاد رای بررسی ارتباط شاخصاستفاده گردیده است. همچنین ب

                                                           
1 Cumulative Sum of Recursive Residuals 
2 Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 
3
 The structural failure 

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

-5

-10

-15

0

5

10

15

1362 1367 1372 1377 1382 1387 1392 1393

 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive
Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1362 1367 1372 1377 1382 1387 1392 1393



 بنیان در تحقق شعار اقتصاد ... دانش بررسی نقش و جایگاه اقتصاد                                                                               77  

 

است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن  شده استفادههای توزیعی یون با وقفهخود رگرسداخلی از رویکرد 
ود داری وجیان و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنیبن دانشهای اقتصاد است که بین شاخص

دارد. با توجه به نتایج تحقیق گسترش دانش و توجه عمیق به کیفیت آموزش منابع و نیروی انسانی با تأکید 
گذاری بیشتر توانند با سرمایهربط می یذصورت که مسئوالن  ینبدگردد. بر مهارت نیروی انسانی توصیه می

-که تمام فارغ ینحو بهزشی کشور، برای ارتقاء مهارت نیروی انسانی از طریق هدفمند کردن نظام آمو

های آموزشی و تخصصی های مربوطه آشنا بوده و کارگران نیز در حین کار در دورهالتحصیالن با مهارت
 طور بههای جدید شرکت کنند، اقدام نمایند. افزایش مهارت و آشنایی با فناوری منظور بهمرتبط با فعالیت خود 

) یکی از ارکان اصلی سرمایه انسانی و  وپرورش آموزشی دولت در بحث گردد دغدغه اصلخالصه پیشنهاد می
یان( تأکید هرچه بیشتر بر تعدیل مطالب غیرضروری و همچنین تأکید بر آموزش مهارت در بن دانشاقتصاد 

وری در یک جامعه تواند موجب ارتقای بهرهکه می باالست بامهارتنیروی انسانی سالم و  چراکهمدارس باشد 
 و از سویی رشد اقتصادی باالتر گردد. شده

گذاران را به افزایش تجارت نسبت به تولید  یاستساثرگذاری مثبت درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی، 
 گذاری یاستسدر هرچند کند. ناخالص داخلی و کاهش تعرفه بر واردات جهت رشد اقتصادی بیشتر ترغیب می

. صورت پذیرد صحیح شکل به نوپا صنایع از حمایت تا کرد عمل اطیبااحت باید خارجی تجارت خصوص در
 تدوین در تواندمی یرهای سیاسیجهت گ و استراتژیک کاالهای خصوص در گذاری یاستس این بر عالوه

 صورت در رشد اقتصادی افزایش از حاکی مدل نتیجههرحال  . بهباشد اثرگذار کشور تجاری هایسیاست
 کننده یهتوج ینوع به که دارد حکایت خارج دنیای با بیشتر تجارت طریق از ورکش اقتصاد درهای گشودن
 باشد.می نیز نسبی مزیت نظریه
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 خذآمنابع و م
 منابع فارسی

، رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ایران(، 6983) بهزاد ،امیری و داوود ،بهبودی -

 .29 – 92 صص ، 1شماره  ، 2ه دور ،سیاست علم و فناوری

های اقتصاد دانش محور بر (، تحلیل تطبیقی نقش مؤلفه6933باصری، بیژن؛ اصغری، ندا و کیا، محمد ) -
 .6-23، صص 1، شماره 61های اقتصادی ایران، دوره رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش

 یکو تورم:  یاقتصاد یسازآزاد  ،(6988) یالل ی،شاداب و احمد، محمودزاده، محمود یمی،صم یجعفر -
 .27-11 ، صص2، شماره  9دوره ی،اقتصاد یفصلنامه مدلساز ی،کشور ینب یلتحل

(، مقایسه اثر اقتصاد دانش محور بر رشد 6932جنگانی، سمیرا؛ مهربانی، فاطمه و قبادی، صغری ) -
ملی چشم  اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. اولین همایش

 انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت ملی  از تولید ملی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمی  واحد خوراسگان.

گذاری مستقیم خارجی ) نظریه اثرات اقتصاد دانش بنیان بر جذب سرمایه(، 6931شقاقی شهری، وحید ) -
ای، امه اقتصاد و توسعه منطقه، دوفصلنای برای کشورهای عضو اکو(منطقه -های اقتصادیهمگرایی

 .21-11، صص 69، شماره 21دوره 

کار  یروین یاقتصاد دانش محور در تقاضا یگاهنقش و جا ،(6981) یمکر یجانی،مسعود، آذربا ی،صادق -
 .671-638 ، صص27، شماره 8دوره  یران،ا یاقتصاد های. پژوهشیرانا

بر اندازه  یدعوامل مؤثر بر تورم با تأک ی(، بررس6983)یدمج ی،فشار ینه،ام یبائی،کمال، ش یدس ی،صادق -
 .79-36 ؛ صص6، شماره 1دوره ی،اقتصاد یدولت، فصلنامه مدلساز

 یران،ا یت: الزامات، نماگرها، موقعیاناقتصاد دانش بن ،(6981معمارنژاد، عباس ) -

 .89-633 ، صص6، شماره6دوره  نوین، تجارت و اقتصاد فصلنامه راهکارها، و هاچالش -

(، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری، 6936یرمعزی، سید حسین )م -
 .13-71فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، صص 

(، بررسی رابطه علی بین بازار پول و سرمایه جهت 6931محمدی اقدم، سعید و قوام، محمد حسین ) -
قتصاد مقاومتی، دوفصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی مهار تالطم بازارهای مالی در چارچوب ا

 .71-663، صص 2، شماره 1اسالمی، دوره 

های دانش (، ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان6981منوریان، عباس؛ عسکری، ناصر و آشنا، مصطفی ) -
 محور. تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

(، فناوری اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادی ایران، 6989مشیری، سعید و جهانگرد، اسفندیار ) -
 .11-78، صص 63های رشد اقتصادی ایران، شماره فصلنامه پژوهش

 (، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، رسا، تهران.6987نوفرستی، محمد) -
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