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میتواند حائز اهمی باشد .هدف اصلی این پتووه  ،برراتی گگتونگی
ا ررذاری ابعاد اقتداد دان بنیان بر رشد تولیدات در اقتداد ایتران در
گتتارگوم متتدلهتتای متعتتارف رشتتد اقتدتتادی متتیباشتتد .بتتع لحتتا
روششناای ،در پووه حاضتر بتا ااتتفاده ا دادههتای اتری متانی
اقتداد ایران در طول دوره مانی  1353-91کع ا اطالوات و دادههتای
بانک مرکزی ااتخراج رردید ،نق شاخصهتای اقتدتاد دانت بنیتان
شتتامآ آمتتو ش و منتتابن انستتانی ،یتتر اتتاخ اطالوتتات و ارتباطتتات،
موجودی ارمایع و درجع با بودن تجاری بر رشد تولیدات با بهرهریری
ا الگوریت جستجوی ررانشی ( )GSAو الگوریت کرم شت تتام ()FA
مورد آ مون تجربی قرار ررف  .بتر ااتا یافتتعهتای پتووه  ،روابتق
مفروض در فرضیعهای پووه  ،شامآ ا رات مثب اقتداد دان و ابعاد
آن در رشد تولیدات داخلی اقتدادی ،مورد پذیرش واقن شد.
واژگان کلیدی :اقتدتاد دانت بنیتان ،رشتد تولیتد ،متدیری
الگوریت جستجوی ررانشی ،الگوریت کرم ش تام

دانت ،

طبقهبندی . E80, D23 :JEL

 .1مقدمه

افزای ظرفی های تولیدی بع ونوان یای ا معیارهای وملارد کالن اقتدادی ،همتواره
مورد توجع اقتداددانان بوده اا  .مطالعات اولیع در اقتدتاد ،ومتدتاب بتر نقت ااااتی
ووامآ فیزیای تولید ،مانند ارمایع فیزیای و نیروی کار در فرایند تولید تأکید داشتتند،
اما با رستترش مفهتوم اترمایع (شتامآ اترمایع فیزیاتی و اترمایع انستانی) در ولتوم
اقتدادی ،ووامآ می ر دیگری نیز در جریان رشد تولید شنااایی شدند (پارتتا و دیویتد،1
 .)1994یای ا این ووامآ ،بهرهوری منابن تولید اا کع تح تأ یر ووامآ متعتددی ا
جملع دان قرار میریرد .دان  ،ذخیره انباشتع شدهای ا اطالوات و مهارتها اا کع
ا مدرف اطالوات تواق ریرنده آن حاصتآ متیشتود .همتانطورکتع ا تعریتد دانت
میتوان دریاف  ،بهرهوری میتواند تح تأ یر جنبعهای متفاوتی ا دان مانند آمتو ش
1. Partha & David
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رامی و غیررامی ،مهارتها و قوانین قرار ریرد کع بع دنبال آن ،تولید نیز تحت تتأ یر
قرار میریرد .در نتیجع میتوان ا دان بع ونوان وامآ مهمتی در افتزای بهترهوری و
رشد تولید نام برد .نویسندران حو ه ولوم اقتدادی ا گنین تحولی کع ا رات اقتدتادی
دان در اا مانها بسیار ملمو شده و تواعع اا مان بر ااا تواعع دانت صتورت
ریرد ،تح ونوان «اقتداد دان بنیان »1یاد میکنند .اقتداد مبتنی بر دان  ،اقتدتادی
اا کع در آن خلق دان و ااتفاده و بهرهبرداری ا آن در جه ایجاد روت و بع تبتن
آن رشد و تواعع اقتدادی نق غال را ایفا مینماید (منسفیلد و همااران.)1991 ،2
جهان پس ا رذر ا انقالمهای مختلد شاهد انقالم اطالواتی بوده کع در آن منبتن
ار شمند خلق روت و درآمد ،دان اا کع اهمی رو افزون آن در ودر دانایی موج
شاآریری اقتداد دان بنیان شده اا ( اهدی و خیراندی  .)1386 ،ا آنجتا کتع بتا
ااتفاده ا فناوریهای جدید ،قدرت تولید (بهرهوری) و با ده تولید یتاد متیشتود ،لتذا
دول های جهان او ا صنعتی و در حال تواعع مدتم شتدهانتد تتا آمتو ش و کست
مهارتها را بع ام اقتداد دان بنیان متحول اا ند .گرا کع اقتداد دانت بنیتان نتع
تنها اشتغال را افزای میدهد ،بلاع بع کمک ارتقاء بهرهوری ،ا تورم کااتتع و درآمتدها
را افزای میدهد (صادقی و آذربایجانی.)1385 ،
رشد اقتدادی یک کشور وابستع بع ووامآ متعددی اات کتع در ایتن میتان ،نقت
دان در آن غیر قابآ اناار مینماید .مطالعات بسیاری نشان داده اا کع تولید ناخالص
داخلی کشورها در اغل موارد تح تأ یر یر ااخ های دانشی یک کشتور متیباشتد.
بعطوری کع با افزای بهرهوری ،بی شتک تولیتد ناختالص داخلتی کشتورها نیتز افتزای
خواهد یاف  .بهرهوری میتواند تح تأ یر جنبعهای متفتاوتی ا دانت ماننتد آمتو ش
رامی و غیر رامی ،مهارت و قوانین قرار ریترد (بهبتودی و امیتری .)1389 ،ذکتر ایتن
ناتع ضروری اا کع اصطالح اقتداد دان بنیان بع کآ ااختار اقتدتادی کتع در حتال
رشد اا  ،نع بع هر یک ا پدیدهها یا ترکیبی ا آنها بع تنهایی اطالق میرردد (نیوندی،
.)1383
فرایند تولید ،تأ یرپذیری یادی ا اطح دان اقتداد دارد .در ومآ ،ارتقای اتطح
دانایی میتواند :مدیری بنگاه را کارآمدتر کند؛ روشهتای مراتوم در فراینتد تولیتد را
بهینع نماید؛ و اا مانها و تشایالت را ا ربخ تر کند.
1. Knowledge-Based Economy
2. Mansfield, et al.
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ارتقای کیفی محدول مینع دیگری اا کع دانایی بع ونوان یک وامآ مه  ،رشد
و تواعع اقتدادی را متأ ر مینماید .تأ یررذاری در این ارتباط میتواند بع صورت تولید
محدول جدید ،کیفی بهتر محدول فعلی ،انطباق بیشتر محدتول بتا نیا هتا و اتلیقع
مدرف کنندران نمود داشتع باشد (ناظمان ،ااالمیفر.)1389 ،
بنابراین بررای رابطع دان و رشد تولید ا اهمیت خاصتی برختوردار اات  .نتتای
مطالعتاتی ا ایتن قبیتآ ،متیتوانتد برنامتعریتزان و ایااتتگذاران را در تهیتع و تتتدوین
ایاا های مربوط بع بخ دان و افزای ظرفی تولیدی یاری کند.
ا آنجا کع در بیشتر مطالعات اقتدادی مربوط بع بخت دانت  ،تنهتا یتک یتا گنتد
جنبع آن بررای شده ،هدف این مقالع بررای رابطع بلندمتدت بتین محورهتای مختلتد
دان در گارگوم اقتداد دان بنیان و رشد تولیتد در ایتران اات  .در ایتن رااتتا ،ا
1
شاخص های ارائع شده برای ار یابی اقتداد دان بنیان در برنامتع دانت بترای تواتعع
بانک جهانی ااتفاده خواهد شتد .اتیال مطترحشتده در ایتن مقالتع ،آن اات کتع آیتا
محورهای مختلد دان  ،باوث افزای رشد تولید در ایران می شود؟ در ایتن گتارگوم،
این فرضیع کع «محورهای مختلد دان  ،رشتد تولیتدات ایتران را افتزای متیدهنتد»،
آ مون می شود .اا ماندهی مباحث مقالع در ادامع بع شرح یر اا  :بعد ا مقدمتع و در
بخ دوم ،مبانی نظری پووه متورد برراتی قترار ررفتتع ،در بخت اتوم ،پیشتینع
پووه مرور شده ،در بخ گهارم ،روش پووه معرفی شده ،در بخ پنج  ،تجزیتع
و تحلیآ داده ها و نتای مربوط بع تخمین مدل مورد تجزیع و تحلیتآ قترار ررفتتع و در
بخ پایانی نیز جمنبندی و نتیجع ریری ارائع شده اا .
 .2مبانی نظری پژوهش

 .2-1رشد اقتصادی مبتنی بر دانش

داتیابی بع رشد اقتدادی باال یای ا اولوی های مه ایااتگذاری در االهای پتس ا
جنگ جهانی دوم ،در بیشتر کشورها بویوه در کشورهای در حتال تواتعع بتوده و هتدف
نظریع های رشد اقتدادی ،تبیین ووامآ متی ر بتر رشتد و تفتاوت در ماهیت نتر رشتد
کشورها اا  .با آغا دهع  1990میالدی مبنای متفاوتی برای تواعع اقتدادی کشتورها
ارائع شد (صادقی و آذربایجانی .)1385 ،در کشورهای پیشرفتع مبتنی بر اقتدتاد دانت
)1. Knowledge for Development (K4D
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بنیان ،تعامآ حرک تواععای با تحوالت دانشی در فرایند تولید کاالها و خدمات در این
کشورها شدت یاف  .اضافع شدن وامآ دان بع اایر ووامآ تولید ،تحتولی را بتع وجتود
آورد کع بع آن اقتداد دان بنیان ،اقتداد شباع و در تلفیتق بتا جهتانی شتدن ،اقتدتاد
نوین رفتع می شود (باصری و همااران.)1390 ،
توجع بع نق دان در اقتداد و رشد اقتدادی موضوع جدیدی نیس  ،بع نحوی کع
آدام اامی  1در قرن هیجده بتع نقت تخدتص در تولیتد و اقتدتاد توجتع داشتتع و
فردریک لیس  2تأکید نموده کع خلق و تو ین دان بع بهبود کارآیی در اقتدتاد کمتک
شایان توجهی میکند .طرفداران شومپیتر 3نظیر هیرشتمن ،4رالبرایت  5و رتودوین 6بتع
نق ابداع و نوآوری در پویایی اقتداد توجع خاصی داشتع و رومتر و ررواتمن 7نیتز بتا
ارایع نظریع جدید در مینع ارمایع انسانی ،نق ومدهای بترای ولت و دانت در رشتد
بلندمدت اقتدادی قائآ میشوند (معمارنواد .)1384 ،بعضی ا اقتداددانان بتا توجتع بتع
ااتداللهایی کع داشتع و شواهدی کع متیآورنتد ،فتا جدیتد تواتعع را اقتدتاد دانت
مینامند .بعضی دیگر ا اقتداددانان با ونای بع ظهور اقتداد دان بع ونوان فا جدیتد
تواعع اقتدادی و مبتنی بر دان شدن ایست های اقتدادی ،نظریع اقتداد مبتنتی بتر
دان یا نظریع اقتداد یادریری را مطرح کردهاند .جامعع جهانی بتع طتور وتام و جوامتن
تواعع یافتع بع طتور ختاد در حتال ورود بتع مرحلتع جدیتدی ا تواتعع هستتند کتع
اصطالحاب جامعع دان و اامانع اقتدادی آن را اقتداد دان میروینتد .بتع هتر اتامانع
اقتدادی در این مرحلع ا تواعع اصطالحاب اقتداد مبتنی بر دان میروینتد (انتظتاری،
.)1383
 .2-2اقتصاد دانش بنیان

اصتطالح اقتدتاد دانت بنیتان ا نظتر اتتا مان هماتاری و تواتعع اقتدتتادی)1996( 8
اقتدادی اا کع مستقیماب بر ااا تولید ،تو ین و مدرف دان شتاآ ررفتتع باشتد و
1. Adam Smith
2. Friedrich List
3. Schumpeter
4. Hirschman
5. Galbraith
6. Godwin
7. Romer and Grossman
)8. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
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ارمایعرذاری در دان و صناین دان پایع ،مورد توجتع ختاد قترار ریترد (معمتارنواد،
 .)1384در اقتداد دان بنیان ،دان محرك اصتلی رشتد ،ایجتاد تروت و اشتتغال در
تمامی رشتع فعالی ها اا  .برااا این تعرید ،اقتداد دان بنیتان تنهتا بستتگی بتع
تعداد محدودی صناین مبتنی بر فناوری بسیار پیشرفتع ندارد ،بلاع در این نتوع اقتدتاد،
کلیع فعالی های اقتدادی بع شالی بر دان متای اا  ،حتی فعالی هایی نظیر معدن
و کشاور ی کع اقتداد قدیمی خوانده میشوند (وحیدی.)1381 ،
در ا ین اقتداد کع اه قابآ توجهی ا تولید ناخالص داخلتی ا رشتتع فعالیت هتای
مبتنی بر دان و دان بر مانند صناین با فناوری برتر و متواق و خدمات مالی و تجاری
دان بنیان اا  ،دان بی ا ووامآ انتی نظیر کار و ارمایع موج تولید متیشتود
و ار ش بسیاری ا شرک های نرم افزاری و فنتاوری یستتی ،نتع ناشتی ا دارایتیهتای
فیزیای آنان ،بلاع ناشی ا ارمایعهایی غیر آنها یعنی دان  ،مجو ها و امتیا های ولمی
آنهتتا متتیباشتتد (ومتتاد اده و هماتتاران1385 ،؛ نوناکتتا و هماتتاران2000 ،1؛ ویلستتون و
جار اباواای.)2006 ،2
بر این ااا  ،دان را میتوان ذخیره انباشتع شدهای ا اطالوات و مهارتها دانس
کع ا مدرف اطالوات تواق ریرنده اطالوات حاصآ میشود ( اك1999 ،3؛ ای پتی ای
ای2000 ،4؛ او ای ای دی.)1996 ،5
 .2-3ابعاد اقتصاد دانشبنیان

برای تواعع و شناخ اقتدادهای دان بنیان کتع متیتواننتد نیا هتای دانشتی جدیتد
جوامن را برآورده اا ند ،بع شنااایی ابعتاد دانشتی جتامنتتری نیتا اات (منوریتان و
هماتتاران .)1386 ،بتترای انتتدا هریتتری میتتزان دان ت بنیتتان بتتودن اقتدتتاد کشتتورها،
شاخصهای مختلفی مورد ااتفاده قرار میریرد کتع مهمتترین آن شاخدتی اات کتع
بانک جهانی تح ونوان روش تخمتین دانت ارایتع کترده کتع شتامآ  5بخت اصتلی
وملارد اقتدادی ،محركهای اقتدادی و رژیت هتای نهتادی ،آمتو ش و منتابن انستانی،

1. Nonaka, et al.
2. Wilson & Jarzabkowski
3. Zack
4. APEC
5. OECD
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حاضتر ا ایتن

ایست ابداوات و یراتاخ هتای اطالوتاتی متیباشتد کتع در پتووه
شاخصها ااتفاده شده اند.
ااتیونس 1دان را بع دو نوع نظری و وملی تقسی میکند و دان نظری را دانت
رمزبندی شده قابآ تبدیآ بع اطالوات و دانت وملتی را شتامآ مهتارتهتایی ا قبیتآ
بین و آفرین تعرید مینماید (ااتیونس .)1997 ،بر همین ااا نیز اقتداد دانت
بنیان در تقسی بندیهای انجام ررفتع دارای  4پایع و رکن میباشد کع تواتعع دانت و
ااتفاده می ر ا دان را در بر میریرد .در این بخ بع طور خالصتع ،پایتعهتا یتا ابعتاد
اااای اقتداد دان بنیان را بررای مینمایی .
الف) نیروی کار آموزش دیده و متخصص

برای خلق ،تحدیآ ،انتشار و بهترهمنتدی ا دانت  ،نیتروی آمتو ش دیتده و متخدتص
ضروری میباشد؛ گرا کع افراد آمو ش دیده باوث افتزای بهترهوری ووامتآ تولیتد و در
نهای  ،موج رشد اقتدادی میشوند .آمو ش میتواند بع منظور تشخیص آنچع بنگاهها
یا اقتداد برای انجام فرایندهای خود نیا دارند و همچنین تطبیق فناوریهای جدیتد بتا
تقاضاهای داخلی می ر باشد ،کع این خود نیز بع دلیتآ ااتتفاده ا فنتاوریهتای متعتدد
می تواند محرکی برای نوآوری و طراحی محدوالت جدید مطابق با فرهنتگ ختاد یتک
کشور باشد (گن و داهلمن .)2004 ،2بیشتر مطالعات تجربی انجام ررفتع در حو ه رشتد
و تواعع ،در کشورهای مختلد ،بر روی با ده کارکنتان و اترمایع انستانی تمرکتز یافتتع
اا (هانوشک و کیماو2000 ،3؛ بارو1991 ،4؛ اولو.)1957 ،5
ب) سیستم کارای نوآوری و ابداعات

تئوریهای اقتدادی بیان میکنند کع پیشرف فنی منبن مهمتی بترای رشتد بهترهوری
اا و یک ایست نوآوری کارا کلید پیشرف فنی اا (پیالت و لتی2001 ،6؛ رومتر،7
 .)1986یک ایست نوآوری بع شباعای ا نهادها ،قوانین و رویعهایی کع کشتورها بترای
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تحدیآ ،خلق ،انتشار و ااتتفاده ا دانت نیتا دارنتد ،اشتاره دارد .نهادهتا در ایستت
نوآوری شامآ دانشگاهها ،مراکز ومومی و خدوصی پووه و منابن ایااتگذاری و خق
مشیرذاری اا (آدامز.)1990 ،1
ج) زیر ساخت اطالعاتی و ارتباطی مناسب

فناوری اطالوات و ارتباطات ( )ICTدر یک اقتداد بع در داتر بتودن ،قابتآ اطمینتان
بودن و ا ر بخشی کامپیوترها ،تلفتنهتا ،تلویزیتونهتا ،مجمووتع رادیوهتا و شتباعهتای
مختلفی کع بع آنها متدآ میباشند ،بستگی دارد .بانتک جهتانی  ICTرا ترکیت اتخ
افزار ،نرم افزار ،شباع و راانعها جه داتعبندی کردن ،ذخیره کردن ،پردا ش ،اراتال
و ارائع اطالوات در اشتاال صتدا ،داده ،متتن و تدتاویر ا طریتق تلفتن ،فنتاوری رادیتو،
تلویزیون و اینترن تعریتد کترده اات (بانتک جهتانی .)2003 ،2فنتاوری اطالوتات و
ارتباطات اتون فقرات اقتداد دان بنیان میباشند و در االهای اخیر بع ونوان ابزاری
می ر برای بهبود و رشد اقتدادی و تواتعع پایتدار شنااتایی و متدنظر قترار ررفتتعانتد.
فناوری اطالوات و ارتباطات مزایای بسیاری دارد کع ا آن جملتع متی تتوان بتع کتاه
هزینعها ،غلبع بر مر های جغرافیایی ،افزای جریان اطالوات ،کاه وتدم اطمینتان در
معامالت بع دلیآ داتیابی ارین بع اطالوات و افزای رقاب پذیری اشاره کرد (اولینتر و
ااگآ.)2003 ،3
د) رژیم نهادی و محرك اقتصادی

آخرین پایع اقتداد بنیان ،رژی نهادی و محرك اقتدادی اات  .نظتام اقتدتادی دانت
بنیان باید دارای کمترین میزان نواان در قیم باشد ،تجارت جهانی آ اد بوده و صناین
داخلی نباید ا قوانین حمایتی برخوردار باشند کع این امر باوث افتزای رقابت و باوتث
کار آفرینی در اقتداد داخلی میرردد .هزینعهای دول و بودجع کنترل شده و ایستت
مالی ،توانایی تخدیص منابن بترای اترمایعرتذاریهتای اتال را داشتتع باشتد (گتن و
داهلمن.)2004 ،4
1. Adams
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3. Oliner & Sichel
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برخی ا تحقیقاتی کع در گند اال اخیر در مینع اقتداد دان بنیان در داخآ و ختارج
انجام ررفتع و نتای آن بع صورت ماتوم منتشر شده اا را میتتوان بتع صتورت یتر
خالصع نمود.
شریر )2002( 1با ااتتفاده ا دادههتای کشتورهای  G7طتی دوره  1985 -96بیتان
میکند کع بخ فناوری اطالوات و ارتباطات ( )ICTتأ یر مثب بر رشد اقتدتادی ایتن
کشورها دارد.
2
ون ااتآ و نئوونهیجسن ( )2004طی مطالععای بر روی  40منطقتع در هلنتد طتی
دوره  1987 -95بع این نتیجع رایدهاند کع ا رات خارجی بین بخشی دانت در بخت
خدمات دارای تأ یر مثب بر رشد این مناطق بوده اا .
گن و داهلمن )2004( 3طی مطالععای ،تأ یر جنبعهای مختلد دان (در گتارگوم
اقتداد دان بنیان) را بتر رشتد اقتدتادی  92کشتور طتی دوره  1960-2000برراتی
میکنند .در این مطالعع برای هر یک ا محورهای اقتداد دانت بنیتان ا شتاخصهتای
متعددی ااتفاده میشود.
تان و هوی )2007( 4نیز در مقالعای تح ونوان «تواعع کشورهای آاتیای جنتوم
شرقی بع ام اقتداد دان بنیان بع روش تحلیآ پوششی دادهها» ،بع برراتی شتااف
دان و کارآیی نستبی کشتورهای انتختابی در انتقتال بتع اتم اقتدتاد دانت بنیتان
میپردا د .در این مقالع ،وملارد کشورهای انتخابی بع دو روش نمتودار راداری و تحلیتآ
پوششی دادهها مورد ار یابی قرار میریرد.
نتیجع مطالعع لیدرمن )2008( 5در مورد  126کشور طی دوره  1975-2000حتاکی
ا تأ یر مثب مخارج انجام شده در بخ تحقیق و تواعع بر رشد اقتدادی اا .
او و همااران )2008( 6بع برراتی ایاات هتای رقتابتی بتع منظتور نتوآوریهتای
تانولوژیک در ودتر اقتدتاد مبتنتی بتر دانت توجتع نمتودهانتد .نتتای مطالعتع آنهتا
نشاندهنده تأ یر مثب ایاا های رقابتی بر نوآوریهای تانولوژیک میباشد.
1. Schreyer
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کر و رایان )2009( 1در تحقیقی بع بررای اقتداد دانشی پرداختعاند .بتع بیتان آنهتا،
پیشرف فناوریهای اطالواتی و ارتباطی و اهمی یافتن دانت بتع ونتوان یتک وامتآ
تعیینکننده در رقاب پذیری و بهرهوری اا مانی ،الزامات خاصی را برای اا مان ایجام
میکند.
2
اابائو ( )2010بع بررای انواع تعارید و رویاردهتای مختلتد بتع موضتوع اقتدتاد
مبتنی بر دان و گگونگی اندا هریتری آن ،همچنتین نظریتات مختلفتی کتع در حتو ه
تواعع پایدار ارائع شده اا  ،پرداختعاند.
صادقی و وماد اده ( )1382طی مطالععای ،تأ یر آمو ش بر رشتد اقتدتادی ایتران را
در با ه مانی  1345-80بررای نمودند .نتای این مطالعع حاکی ا تأ یر مثب آمتو ش
بر رشد اقتدادی ایران اا .
3
مشیری و جهانگرد ( )1383با ااتفاده ا روش فضا -حال  ،تأ یر فناوری ارتباطتات
و اطالوات بر رشد اقتدادی ایران را طی دوره مانی  1348-80برراتی کردنتد .نتیجتع
این مطالعع حاکی ا تأ یر مثب ارتباطات و اطالوات بر رشد اقتدادی ایران اا .
وماد اده و باتاش ( )1384با ااتفاده ا دادههای با ه مانی  1345-80مطالععای را
در مورد تأ یر آمو ش بر ار ش افزوده بخ صنع در ایران انجام دادند و بع این نتیجتع
رایدند کع آمو ش دارای تأ یر مثب بر ار ش افزوده بخ صنع اا .
حسینی و همااران ( )1384در مقالعای تح ونوان «اقتداد دان و شااف تواتعع
در ایران» ،بع بررای شااف ووامآ تولید و همچنین شتااف دانت موجتود در بتین 16
کشور انتخابی پرداختند  .در این مطالعتع ا روش مقایستع اقتدتاد دانت بانتک جهتانی
( )KMAااتفاده شده اا  .نتای این مطالعع نشان میدهد کع اقتداد ایتران بتع لحتا
ووامآ طبیعی ،انسانی و مالی با کمبود مواجع نیست  .بنتابراین در قالت مقایستع بیتان
شده ،اقتداد دان بنیان ایران با شااف مواجع بوده اات و بتع رغت وضتعی مناات
دادهها و ظرفی های اقتداد دان  ،اتانده های آن در ایران پایین میباشد.
وماد اده و همااران ( )1385در مقالعای تح ونوان «بررای میزان تحقتق اقتدتاد
دان بنیان در ایران :مقایسع تطبیقی با کشورهای همستایع» ،نشتان دادنتد کتع ررگتع
ایران در االهای اخیر داتاوردهای ار شمندی در مینع بستراا ی فناوری اطالوتات و
1. Kerr & Riain
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ارتباطات و آمو ش داشتع ،ولی هنو یرااخ های ال م جه داتیابی بع اقتداد دان
بنیان را کس نارده اا .
مشیری و نیکپور ( )1386ا ر ارتباطات و اطالوات و ارریزهای آن را در  69کشتور
طی دوره  1993 -2003بررای نمودند و بع این نتیجع رایدند کع ارتباطات و اطالوات
تأ یر مثب بر رشد اقتدادی دارد.
نجتار اده و هماتتاران ( )1386رابطتتع بتین مختتارج اتترمایعرتذاری شتتده در بخت
ارتباطات و اطالوات و رشد اقتدادی کشورهای وضتو اتا مان کنفترانس ااتالمی را در
دوره  1996 -2004بررای نمودند و بتع ایتن نتیجتع راتیدند کتع بخت ارتباطتات و
اطالوات دارای تأ یر مثب بر رشد اقتدادی این کشورها میباشد.
بهبودی و ممتی پتور ( )1386در مطالعتعای ا ترات اترریز دانت ناشتی ا تجتارت
بینالملآ را روی بهرهوری کآ ووامآ تولید بع تفایک بخ های اقتدادی و بتا ااتتفاده
ا روش دادههای تابلویی طی دوره  1375-1384مورد بررای قرار دادند .نتای حاصتلع
حاکی ا رابطع مثب و معنیدار هزینعهای تحقیق و تواتعع داخلتی و واردات کاالهتای
وااطعای و ارمایعای با بهرهوری کآ ووامآ تولید اا .
ناظمان و ااالمی فر ( )1389در پووهشی با ونوان «اقتدتاد دانت بنیتان و تواتعع
پایدار» ،بع بررای طراحی و تنظی یک مدل تحلیلی کالن بترای ار یتابی رابطتع دانت
پایگی با تواعع اقتدادی پرداختند .یافتعهای این پووه حاکی ا آن بود کع در اتطح
جهانی ،رابطع معنیداری میان تواعع اقتدادی و درجع دان پایگی اقتداد وجود دارد.
باصری و هماتاران ( )1390نیتز در مطالعتعای بتا ونتوان «تحلیتآ تطبیقتی نقت
میلفعهای اقتداد دان محور بر رشد اقتدادی» ،بع برراتی نقت میلفتعهتای اقتدتاد
دان بنیان در گهار حو ه وملارد نظتام اقتدتادی ،آمتو ش ،نتوآوری و ایجتاد جریتان
دانایی و فناوری اطالوات و ارتباطات در رشد اقتدادی ایران پرداختنتد .نتتای حتاکی ا
تأ یر مثب و معنیدار شاخصهای نوآوری و رسترش فنتاوری اطالوتات و ارتباطتات در
رشد اقتدادی بود.
امجدی و همااران ( )1391در مطالععای با ونوان «تحلیآ تأ یر شاخصهای اقتدتاد
دان محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها» ،بتع برراتی تتأ یر شتاخصهتای اقتدتاد
دان محور بر تولید ناختالص داخلتی  148کشتور پرداختنتد .نتتای برراتیهتا نشتان
میدهد کع تواعع انسانی ،رژی اقتدتادی و مشتوقهتای اقتدتادی ،ایستت نتوآوری و
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ابداع ،آمو ش و منابن انسانی و یتر اتاخ هتای اطالوتاتی بتر تولیتد ناختالص داخلتی
کشورها تأ یر دارند.
دیزجی و همااران ( )1391در مطالععای تح ونوان «تعیین جایگاه ایران در مینع
اقتداد دان بنیان در میان کشورهای منتخ » ،بع بررای و ار یابی جایگاه ایتران و 40
کشور انتخابی در مینع اقتداد دان بنیان با ااتفاده ا تجزیع و تحلیآ پوششی دادههتا
پرداختند .بر پایع نتای  ،ایاالت متحدة آمریاا ،گین و اوئیس ،بع ترتی در جایگتاه اول،
دوم و اوم قرار ررفتند .این  3کشور بع همراه نتروژ ،اتنگاپور ،فنالنتد و انگلتیس دارای
کتارآیی واحتد متیباشتند و ایتران بتا مقتدار کتارآیی  0/0946در جایگتاه  29در میتان
کشورهای انتخابی قرار ررف .
جنگانی و همااران ( )1392ا ر اقتداد دانت بنیتان را بتر رشتد اقتدتادی ایتران و
مقایسع آن با کشورهای وضو  OECDطی االهای  2001-2009بررای کردند .نتتای
مطالعع آنها حاکی ا وجود رابطع مثب میتان رشتد اقتدتادی و شتاخصهتای آمتو ش
ابتدایی ،ارمایع ،ارانع رایانع و هزینع تحقیق و تواعع اا .
مهربانی و همااران ( )1393در مطالعع موردی بین کشورهای تواعع یافتع ،نوظهتور
و در حال تواعع ،بع بررای ا ر و رابطع بین اقتداد دان بنیان و بهترهوری کتآ ووامتآ
تولید طی دوره مانی  1995-2012پرداختند .نتای مطالعع نشان میدهتد کتع اقتدتاد
دان بنیان در ایران در مقایسع با کشورهای نمونع وضعی مطلوبی ندارد .افزون بر این،
رابطع مثب و معناداری بین تقوی اقتداد دان بنیتان و بهترهوری کتآ ووامتآ تولیتد
وجود دارد .ا اوی دیگر ،بررای رابطع ولی  ،نشان ا وجود یک رابطع ولی یک طرفع
(ا اقتداد دان بنیان بع بهره وری) میباشد.
بر ااا مباحث مطرح شده ،میتوان ا دان بتع ونتوان وامتآ مهمتی در افتزای
بهره وری و تولید ناخالص داخلی کشورها نام برد .بنتابراین برراتی تتأ یر شتاخصهتای
مختلد یک اقتداد دان بنیان بر تولید ناخالص داخلی کشورها دارای اهمی میباشد.
بر همین ااا نیز نتای مطالعاتی ا این قبیآ میتواند ایااتگذاران و برنامتعریتزان را
در تهیع و تدوین ایاا های مربوط بع بخ دان و افتزای ظرفیت تولیتدی یتاری
رااند .ال م بع ذکر اا کع تفاوت مطالعع حاضر با اایر مطالعتات مشتابع انجتام شتده،
غیرخطی در نظر ررفتن رابطع بین میلفعهای اقتداد دانت بنیتان و رشتد تولیتدات در
ایران اا و در نهای بع این منجر میشود کع نتای حاصآ ا تخمین مدل بتع واقعیت
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نزدیکتر باشد .بع این منظور ،ا الگوریت جستجوی ررانشتی )GSA( 1و الگتوریت کترم
ش تام )FA( 2ااتفاده شده اا .
 .4روش پژوهش

هدف اصلی این مطالعع ،بررای ا رات اقتداد دان بنیان بر رشد تولیتدات در ایتران بتا
ااتفاده ا دادههای اری مانی طی اال های  1353-91میباشد .در این رااتا در این
مطالعع ،در قال مدل یر با ااتفاده ا الگوریت جستجوی ررانشی و الگوریت کرم شت
تام ا رات اقتداد دان بنیان بر رشد تولیدات در ایران برراتی شتده اات  .بترای ایتن
منظور ،ا مدل پایعای اقتدادانجی یر کع برررفتع ا مبتانی نظتری ،مطالعتات تجربتی
تحقیق و مطالعات گن و داهلمن ( )2004می باشد ،ااتفاده شده اا .
GDPt=α+β1HCt+β2ICTt+β3REGt+β4CAPt+et
()1
کع در آن ،متغیرهای مورد ااتفاده در مدل تحقیق بع شرح یر اا :
 :GDPتولید ناخالص داخلی حقیقی بع قیم اب اال ( 1376میلیارد ریال)
 :HCآمو ش و منابن انسانی
 :ICTیر ااخ های اطالوات و ارتباطات
 :REGرژی نهادی و اقتدادی
 :CAPموجودی ارمایع خالص بع قیم اب اال ( 1376میلیارد ریال)
 :eجز اخالل
 :tدوره مانی
محور ایست ابداوات بع ول ودم داترای بع تعداد مشاهدات کتافی ا متغیرهتای
مورد نظر برای این بخ  ،بع ناگار ا مدل حذف شده اا  .بنابراین تأ یر اتع محتور ا
گهار محور دان بر رشد بررای می شود .همان طور کع در بخ های قبلی رفتع شتد،
در این مطالعع ا گارگوم اقتداد دان بنیان برای برراتی محورهتای مختلتد دانت
ااتفاده بع ومآ آمده و در این رااتا ،ا معیارهای بانک جهانی برای اقتدتادهای دانت
بنیان بهره ریری شده و محورهای مورد بررای بع شرح یر اا :

1. Gravitational Search Algorithm
2. Firefly Algorithm
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 )1محور آمو ش و منتابن انستانی :متغیرهتای ایتن بخت  ،کمیت و کیفیت
داترای و ااتفاده ا دان را نشان میدهند .در این مطالعع ،بترای نشتان
دادن این محور ا معیار نر بااوادی ( )HCااتفاده شده اا .
 )2محور یر ااخ های اطالوات و ارتباطات :متغیرهای این محتور ،کتارآیی و
ا ربخشی تو ین دان را نشان میدهنتد .بترای نشتان دادن ایتن بخت ا
دان  ،ا معیار درصد خانوارهایی کتع دارای خطتوط تلفتن ابت هستتند،
ااتفاده شده اا  .هرگند شاید بهتر باشد کع برای نشان دادن این محتور،
ا معیارهایی نظیر تعداد کامپیوتر ،میزبانی اینترنتی و مختارج انجتام شتده
برای بخ  ICTااتفاده کرد ،لیان ا آنجا کع در بخت قابتآ تتوجهی ا
دوره مورد بررای ( )1363-1391ومالب کامپیوتر شخدتی و داتراتی بتع
اینترن وجود نداش  ،لذا داترای بع اری مانی آنها مقدور نبوده و برای
برخی دیگر ا معیارها نیز داده های محدودی وجود دارد کع در این بخت ،
ا معیار درصد خانوارهای دارای خق تلفن اب ااتفاده شده اا .
 )3محور رژی های نهادی و اقتدادی :متغیرهای این بخت  ،هتدای کننتدری
محیق کس و کار را برای تولید و تو ین دان نشان متیدهنتد .ایتن کتار
باوث میشود کع ااتفاده ا دان در ایااتتگذاریهتای اقتدتادی بیشتتر
نمود پیدا کند کع بع نوبع خود ،منجر بع ایجاد محیطی شفاف و با بات برای
فعالی های اقتدادی شده کع باوث تخدتیص بهینتع منتابن و انجتام داد و
اتدهای بیشتر میرردد .ا این رو ،برای نشان دادن این بخ ا دان  ،ا
معیار نسب تجارت (مجموع صادرات و واردات) بع تولید ناخالص داخلی بع
قیم پایع و اب اال  1376ااتفاده شتده اات  .بترای نشتان دادن ایتن
محور ،می باید ا معیارهایی ااتفاده شود کع کتارآیی و شتفافی قتوانین و
همچنتتین بتتات اقتدتتادی و رقاب ت در اقتدتتاد را نشتتان دهنتتد .ا جملتتع
معیارهای ااتفاده شده در مقاالت معتبر در این مینع متیتتوان بتع معیتار
موانن تعرفعای و غیر تعرفعای ،معیار کیفی قوانین ،معیار نقت قتوانین در
اقتداد و معیارهای با بودن اقتدتاد اشتاره کترد .در ایتن مقالتع بتع دلیتآ
محدودی داترای بع دادههتا ،تنهتا ا معیتار بتا بتودن اقتدتاد (نستب
تجارت بع تولید ناخالص داخلی) ااتتفاده شتده اات (بهبتودی و امیتری،
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 .)1389در ایتتن مطالعتتع ،همچنتتین بتترای نشتتان دادن موجتتودی اتترمایع
( )CPAا موجودی ارمایع خالص بع قیم های اب اال ( 1376میلیارد
ریال) بهرهریری بع ومآ آمده اا  .در نهای مدل ااتتفاده شتده در ایتن
مطالعع بع صورت یر می باشد:
()2
در این مدل ،ا دادههای مربوط بع درجع با بودن تجاری بتع جتای متغیتر
رژی های نهادی و اقتدادی ااتفاده شده و قابآ ذکر اا کتع منبتن همتع
داده های مورد ااتفاده این مطالعع ،بانک مرکزی و برای کشور ایران اا و
با ه مانی مورد مطالعع  1353-1391میباشد.
GDPt=α+β1HCt+β2ICTt+β3OPt+β4CAPt+β5DOPt+et

 .4-1الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی

الگوریت جستجوی ررانشی ،یاتی ا جدیتدترین اوضتاء ختانواده الگتوریت هتای هتوش
جمعی اا کع ا قوانین جاذبع میان اجرام و حرک نیوتنی الهتام ررفتتع اات  .طبتق
قانون جاذبع نیوتن ،هر جس بع اجسام دیگر نیرو وارد نمتوده و آنهتا را بتع اتم ختود
جذم میکند .بنابراین هرگع این اجسام بزرگتر و نزدیکتر باشند ،تأ یر این نیرو بیشتر
خواهد بود .در نتیجع هر جس با ااتفاده ا نیتروی جاذبتع محتآ و مقتدار جترم ،اتایر
اجسام را درك میکند .بنابراین میتوان ا ایتن نیترو بتع ونتوان راتانعای بترای تبتادل
اطالوات ااتفاده کرد .ا الگوریت جستجوی ررانشی در حآ مسائآ بهینعاا ی ااتفاده
میشود .در این الگوریت پااخهای مورد نظر ،اجترام در فضتای مستالع هستتند ،میتزان
اجرام نیز با توجع بع تابن هدف تعیین میشود .در ابتدا فضای ایست مشخص میشتود
کع شامآ یک داتگاه مختدات گند بعدی در فضای تعرید مسالع اا  .پس ا تشایآ
ایست  ،قوانین حاک بر آن مشخص میشوند .فرض میشود تنها قانون جاذبع و قتوانین
حرک بر این ایست حاک هستند .صورت کلی این قوانین تقریباب شبیع قوانین طبیع
اا و بع صورت یر تعرید میشوند:
ایست بع صورت مجمووعای ا  mجرم تدور میشود .موقعی هتر جترم متیتوانتد
جوابی برای مسالع باشد .موقعی بعد  dا جرم  iبا ) xid (tنشان داده میشود.
()3
X i   x i1 ,..., x ii ,...x in  , i=1,2,…n
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 nدر رابطع باال نشاندهنده بعد فضای پااخ اا  .در این ایست بتع هتر جترم  iدر
مان  ،tا اوی جرم  jدر جه بعد  dنیرویی بع انتدا ه ) fijd (tوارد ،و مقتدار ایتن نیترو
طبق رابطع ( )4محاابع میشود G(t) .ابت رتران در متان  tو  R ijفاصتلع بتین دو
جرم  iو  jمیباشد .برای تعیین فاصلع بین اجرام مطابق رابطتع ( )5ا فاصتلع اقلیدواتی
(نرم  )2ااتفاده می شود.
()4
()5



) (t )  x id (t

d
j

x

) M i (t ).M j (t
R ij (t )  
2

) Fijd (t ) G (t


) R ij (t )  X i (t ), X j (t

در رابطع ( ε ،)4یک ودد بسیار کوگک اا  .نیروی وارد بتر جترم  iدر جهت  dدر
مان  ،tبرابر مجموع نیروهایی اا کع  kجرم برتتر جمعیت  ،بتر جترم وارد متیکننتد.
مقدود ا اجرام برتر ،وامآهایی هستند کع دارای برا ندری بیشتری باشند.
()6

) rand j (t )* Fijd (t



j kbest , j i

Fi d (t ) 

در رابطع فوق  kbestبیانگر مجمووع  kجرم برتتر جمعیت اات  .همچنتین در ایتن
رابطع  randjوددی تدادفی با تو ین یانواخت در بتا ه ] [0-1اات کتع بترای حفت
خدوصی تدادفی بودن جستجو در نظر ررفتع میشتود .طبتق قتانون دوم نیتوتن ،هتر
جرم در جه بعد  dشتابی میریرد کع با نیروی وارد بر جترم در آن جهت  ،بخت بتر
جرم  iمتناا اا  .رابطع ( )7شتام جترم  iدر جهت بعتد  dدر متان  tرا بتا )adi (t
نشان میدهد.
()7

) Fi d (t
) M i (t

aid (t ) 

ارو هر جرم برابر مجموع ضریبی ا ارو فعلی جرم و شتام جرم ،طبق رابطتع
( )8تعرید میشود .موقعی جدید بعد  dا جرم  iطی رابطع ( )8محاابع میشود:
()8

V i d (t  1) 
) rand i *V i d (t )  aid (t

()9

x id (t 
)1) x id (t ) V i d (t  1

در روابق فوق) vid (tارو وامآ  iدر بعد  dام و در مان  tو  randiوددی تدتادفی
با تو ین یانواخ در با ه ] [0-1اا کع برای حف خدوصی تدادفی بودن جستتجو
در نظر ررفتع میشود .برای تنظی ضری رران ا رابطع ( )10ااتفاده میکنی .
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()10
در رابطع یر ،جرم وامآها بر مبنای تابن هدف تنظی میشتود ،بتع رونتعای کتع بتع
وامآهای با شایستگی بیشتر ،جرم بیشتری نسب داده میشود:
()11

G (t )  

) fit i (t ) worst (t
) best (t ) worst (t

m i (t ) 

در این رابطع ) fit i (tبیتانگر میتزان برا نتدری جترم  iدر متان  tاات  best(t) .و
) worst(tبع ترتی  ،بیانگر شایستگی قویترین و ضعیدترین وامآ جمعیت در متان
هستند .در نهای اندا ه جرم وامآها ،طبق رابطع ( )12نرمالیزه میشود.
()12

) m i (t
) (t

n

j

m

M i (t ) 

j 1

در مسائآ کمینع یابی میتوان ا روابق یر برای محاابع بهترین و بدترین وامتآهتا
ااتفاده کرد.
()13

()14

best (t )  min fit i (t )

worst (t )  max fit i (t )

 .4-2الگوریتم کرم شب تاب

الگوریت کرم شتام برای نخستین تواق یانگ در اال  2008ارائع شد .الگتوریت کترم
ش تام یک الگوریت فرا ابتااری میباشد کع با الهام ا رفتار ااطن کردن نور کرمهتای
ش تام بع دا آمده اا  .هدف اولیع کرم ش تام ا ااطن کردن نور بع ماننتد یتک
ایست والم دهی برای جذم کرمهای ش تام دیگر اات  .در اتال  2009مقایستع
این الگوریت با الگوریت پرندران 1و الگوریت ژنتیک 2مشتخص کترد کتع ایتن الگتوریت
برای پیدا کردن نقطع بهینع ومومی 3در برخی کاربردهای متورد آ متون قترار ررفتتع ،ا
کارآیی بهتری برخوردار اا  .پدیدآورنده الگوریت کرم ش تتام در اتال  2010نتتای
آ مون های انجام پذیرفتع دیگتری بتر روی ایتن الگتوریت را منتشتر و وتالوه بتر اوتبتار
بخشیدن بع این الگوریت  ،ارو رایدن بع جوام آن را نیز مورد بررای قرار داد کع در
آ مونهای انجام شده ،ارو الگوریت باالتر ا اایر الگتوریت هتا ار یتابی شتد .در ایتن
)1. Particle Swarm Optimization (PSO
2. Genetic Algorithm
3. Global Optimum
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الگوریت  ،تابن هدف بع اادری میتواند با مقدار روشنایی کرمهتای شت تتام متناات
شود .ا طرف دیگر ،روشنایی کرمهای ش تام میتوانتد تواتق یتک راه حتآ اتاده بتا
قابلی ت کتتارآیی در الگتتوریت هتتای ژنتیتتک یتتا الگتتوریت  BFA1تعریتتد شتتود .فراینتتد
بهینعاا ی این الگوریت ا تغییرات شدت نور و جذابی ااتفاده مینماید .جذابی یتک
کرم ش تام برااا درخشندری یا شدت نور تعیین میشود کع ا تابن هدف بتعدات
آمده اا  .دراادهترین حال برای مسائآ بهینعاا ی کتع در آن مقتدار بیشتینع تتابن
هدف بعدا میآید ،بیشینع روشنایی " "Iیک کرم ش تام در ماتان منحدتر بتع فترد
 Xمیتواند مقدار روشنایی با تابن هدف متناا شود )).)I(x) ∝ f(x
با این حال ،جذابی " "βکامالب نسبی اا و باید در گشمان نتاظر دیتده شتود و یتا
تواق کرمهای ش تام دیگر قضاوت شود .بنابراین ،جتذابی بتا مستاف  rijبتین کترم
ش تام  iو کرم ش تام  jتغییر میکند .شدت نور با افزای فاصلع ا منبناش کتاه
مییابد و نور در محیق نیز جذم میشود ،بنابراین باید اجا ه داده شود جذابی با درجع
جذم تغییر کند .در اادهترین حال شدت نور ) I(rبا مساف  rبع طور پیواتع و نمایی
تغییر میکند .بیان ریاضی تغییرات شدت ،در رابطع ( )15آمده اا :
I = I0 e−γr
()15
 I0شدت نور اولیع و  γضری جذم نور میباشد .میزان جذم کرم ش تام با شتدت
نوری کع ا کرمهای ش تام اطراف ااطن میشود ،متناا اا  .اکنون میتوان مقدار
جذابی یک کرم ش تام  βرا طبق رابطع ( )16تعرید کرد.
2
β = β0 e−γr
()16
 β0مقدار جذابی در مساف صفر اا .
فاصلع بین هر دو کرم ش تام  j , iدر  Xiو  Xjرا میتوان ا مختدات کارتزین طبق
رابطع ( )17بعدا آورد.
rij = ‖ X i − X j ‖ = √∑nk=1( X i,k − X j,k )2
()17
 X i,kجز  kا کرم ش تام  iاا  .در این الگوریت  ،کترمهتای شت تتام بتع اتم
کرمهای با جذابی بیشتر حرک میکنند .در هر مرحلع ،میزان جا بع جایی کرم جتذم
شده  iبع اوی کرم ش تام جذامتر (روشنتر)  ، jتواق رابطع ( )18تعیین میشود.
()18

2

xi = xi + β0 e−γrij ( xi − xj ) + αεi
1. Bacterial Foraging Algorithm
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قسم دوم رابطع با جذم در ارتباط اا  ،در حالی کع قسم اوم تدتادفی اات
کع با بردار تدادفی تغییر ،و ا تو ین نرمال تبعی میکند .در بیشتر کاربردها متیتتوان
مقادیر  β0 = 1 ، γ = 1و ]  α ∈ [0 ,1را در نظر ررف  .والوه بر این ،ارتر تفتاوت در
مقادیر اندا هها در ابعاد مختلد وجود داشتع باشد ،بع ونوان مثال ارتر تغییترات در یتک
بعد ا  10−5تا  105و در دیگر ابعاد ا  10−3تا  103باشد ،یک ایده مناا جتایگزینی

با  αSkمی باشد کع  Skبردار مقیا دهی برای اجزای پارامترهای ورودی بع الگوریت
اا .
در مقالع حاضر ،نرمال کردن کلیع پارامترهای ورودی در با ه ] [−1 ,1باوث شتده تتا
والوه بر افزای ارو آمو ش و کاه خطا در شباع ودبی ،همستاناتا ی داده بتع
وجود آمده در ا ر نرمالاا ی ،تغییرات در ابعاد مختلد را همسان نماید.
پارامتر  γتغییر جذابی را مشخص میکند و مقدار آن مشخص کننده تعیین ارو
همگرایی و گگونگی رفتار الگوریت کرم ش تام اات  .در تئتوری )∞  γ ∈ (0 ,امتا در
ومآ  γ = 0یا  γ = 1تواق ایستمی کع باید بهینع شود ،تعیین میشتود .در نهایت ،
مانی کع  ،γ = 0جذابی اب اا )  (β = β0و در واقن ،مانند ایتن اات کتع رفتتع
شود شدت نور در یک فضای ایدهآل کاه نمییابد .بنابراین یک کرم ش تتام روشتن
میتواند در هر جایی ا ناحیع دامنتع دیتده شتود؛ و یتک نقطتع بهینتع (معمتوالب بهینتع
ومومی) می تواند بع راحتی قابآ داتر شود کع مطابق با یک حالت ختاد الگتوریت
پروا پرندران اا  .همچنین این اماان وجود دارد کع با تنظی  γبتتوان گنتدین نقطتع
بهینع مختلد را (در صورت وجود گندین نقطع بهینتع) در طتی تارارهتای مشتابع پیتدا
کرد .در حقیق با افزای پارامتر  γجذابی ک رنتگتتر شتده ،لتذا کترمهتا بتع اتم
بهینعهای محلی جذم نمیشود.
در صورت وجود گندین نقطع بهینع در فضایی کع کرمها رها متیشتوند ،ارتر تعتداد
کرمها بع شاآ قابآ توجهی ا نقاط بهینع بیشتر باشتد ،هتی نقطتع بهینتعای ا گشت
کرمها دور نخواهد ماند.
 .5برآورد الگو و تفسیر نتایج

ا آنجا کتع هتدف اصتلی مقالتع بتع کتارریری روشهتای غیتر خطتی در برراتی تتأ یر
شاخصهای اقتداد دان بنیان بر رشد تولیدات در ایران اا  ،میتوان بیتان کترد کتع
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باتوجع بع مبانی نظری و ادبیات موضوع ،بع طور کلی مدل غیرخطی مطالعع ،بتع صتورت
یر میباشد:
GDP=(𝐻𝐻𝐻𝐻)𝛼𝛼1 (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝛼𝛼2 (𝑂𝑂𝑂𝑂)𝛼𝛼3 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝛼𝛼4
()19
کع متغیرهای مورد ااتفاده در این مدل وبارتند ا :
 :GDPتولید ناخالص داخلی بتع قیمت ابت اتال ( 1376میلیتارد ریتال) :A0 ،مقتدار
اب  :HC ،نر بااوادی :ICT ،درصد خانوارهایی کع دارای خطوط تلفن ابت هستتند،
 :OPدرجع با بودن تجاری :CAP ،موجودی ارمایع خالص بع قیم ابت اتال 1376
(میلیارد ریال) اا  .برای برآورد این مدل با دو الگوریت جستجوی ررانشی و الگتوریت
کرم ش تام ا نرم افزار  MATLABبع منظور برنامع نویسی دو الگوریت ااتفاده شتده
اا .
مدل برآورد شده با روش الگوریت جستجوی ررانشی ( )GSAبع صورت یر اا :
() 20

CAP 

0.1973

OP 

0.3904

0.2327

 ICT 

0.4120

GDP  0.9825  HC 

مدل برآورد شده با ااتفاده ا الگوریت کرم ش تام ) (FAبع شاآ یر میباشد:
()21

CAP 

0.2106

0.3851

OP 

0.1121

 ICT 

0.3905

GDP  1.0215  HC 

برای ار یابی وملاترد دو متدل بترآورد شتده ا طریتق دو الگتوریت ا گهتار معیتار
میانگین مجذور خطا ( ،1)MSEجذر میانگین انحراف معیار ( ،2)RMSEمیتانگین درصتد
خطای مطلق ( 3)MAPEو میانگین خطای مطلق ( 4)MAEانجام رردیتده اات  .ایتن
معیارها بع صورت یر محاابع میشوند:
جدول .1معیارهای ار یابی و انتخام مدل
میانگین مربن خطای ااتاندارد
مجذور میانگین مربن خطای ااتاندارد
میانگین قدر مطلق خطا
میانگین درصد قدر مطلق خطا

∑n
̂)2
i=1(y−y
n

∑n
̂)2
i=1(y−y
n

̂
y−y
|
y

√=RMSE

∑n
|i=1

n

= MAPE

∑n
|̂
i=1|y−y
n

= MSE

= MAE

1. Mean Squar Error
2. Root of Mean Squar Error
3. Mean Absolute Precent Error
4. Mean Absolute Error
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در روابق فوق  nنشانگر تعداد مشاهدات اا .
با بررای و مقایستع نتتای بتع دات آمتده ا بترآورد متدل فتوق تواتق الگتوریت
جستجوی ررانشی ( )GSAو الگوریت کرم ش تام ( ،)FAنتتای یتر بتع دات آمتده
اا :
جدول .2مقایسع وملارد مدلهای برآورد شده با الگوریت
جستجوی ررانشی  GSAو الگوریت FA
الگوریت جستجوی ررانشی ()GSA

الگوریت

الگوریت کرم ش تام ()FA

MAE

MAPE

RMSE

MSE

MAE

3/8921

4/2001

5/0383

25/3853

3/9021

4/3590

19/001

2/0501

MAPE

RMSE

MSE

معیار
نتای

منبن :نتای تحقیق

با توجع بع جدول ( ،)2نتای بع دا آمده نشان میدهتد کتع خطتای بترآورد متدل
همواره در الگوریت  FAکمتر ا الگوریت  GSAبوده اات  .بنتابراین بترای برراتی ا تر
اقتداد دان بنیان بر رشد تولیدات در ایران ،مدل برآورد شتده بتا روش الگتوریت کترم
ش تام ( ،)FAمورد ااتفاده قرار میریرد؛ یرا هدف اصلی مطالعع برآورد بهترین مدل
اا  .بر این ااا با ااتفاده ا گهار معیار خطای مذکور ،بهترین ضرای مماتن بترای
تابن تخمین ده شده با ااتفاده ا الگوریت کرم ش تام ( )FAبتع دات آمتده اات .
نتای نشان میدهتد کتع بتین تمتام محورهتای دانت (آمتو ش و منتابن انستانی ،یتر
ااخ های اطالوات و ارتباطات و رژی های نهادی و اقتدادی) و رشتد تولیتدات ،رابطتع
مثب وجود دارد و تمامی محورهای آمو ش و منابن انسانی ،رژی های نهادی و اقتدادی
و یر ااخ های اطالوات و ارتباطات ،تأ یر مثب و معنی دار بر رشد اقتدادی دارد؛ بع
رونعای کع یک درصد تغییر در آمو ش و منابن انسانی منجر بتع  0/39درصتد تغییتر در
تولید ناخالص داخلی میشود .یرا افزای در کیفی مهارتهای نیروی انسانی منجر بتع
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افزای کارآیی ارمایع و در نهای افزای تولید ناخالص داخلی میشود .همچنین یتک
درصد افزای در یرااخ های اطالواتی با توجع بع غلبع بتر محتدودی هتای ماتانی و
مانی ،موج کارآیی و ا ر بخشی تو ین دان و اطالوات شده و این امر بتع نوبتع ختود
اب میشود کارآیی ووامآ تولید افزای و در نهای تولید ناخالص داخلی  0/11درصد
بیشتر شود.
همانطورکع نتای حاصآ ا برآورد مدل نشان میدهد ،یک درصد افزای در درجتع
با بودن تجاری منجر بع  0/38درصد افزای تولید ناختالص داخلتی متیشتود؛ یترا بتا
توجع بع اماان مبادلع کاالها و خدمات در بین کشورها ،اماان انتقال دان و تانولتو ی
و یا ارریز دان بع کشورهای همسایع بع وجود میآید کع ایتن امتر منجتر بتع افتزای
کارآیی ووامآ تولید و افزای تولید ناخالص داخلی میشود .همچنین یک درصد تغییتر
در حج ارمایعرذاری خالص بع دلیآ ایجاد یرااخ ها و ااتفاده مناا ا فرص هتا
و پتانسیآهای کشور منجر بع  0/21درصد افزای در تولید ناخالص میشود.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

هدف پووه حاضر ،بررای رابطع بین اقتداد دان بنیان و رشد تولیدات در ایران طتی
دوره  1353-91بوده اا  .برای این منظور ا محورهای مختلتد اقتدتاد دانت بنیتان
شامآ اع محور :آمو ش و منابن انسانی ،یتر اتاخ هتای اطالوتات و ارتباطتات و نیتز
رژی های نهادی و قانونی ااتفاده رردید و با ااتفاده ا الگوریت های جستجوی ررانشتی
( )GSAو الگوریت کرم ش تام ( )FAمدل بهینع برآورد شده اات  .کتع بتا توجتع بتع
ار یابی معیارهای وملارد ،مدل برآورد شده با ااتفاده ا الگوریت کرم ش تتام جهت
بررای ا ر اقتداد دان بنیان بر رشد تولیدات انتخام رردید .نتای نشان متیدهتد کتع
بین تمام محورهای دان (آمو ش و منابن انسانی ،یر ااخ های اطالوات و ارتباطتات
و رژی هتای نهتادی و اقتدتادی) و رشتد تولیتدات رابطتع مثبت وجتود دارد و تمتامی
محورهای آمو ش و منتابن انستانی ،رژیت هتای نهتادی و اقتدتادی و یتر اتاخ هتای
اطالوات و ارتباطات تأ یر مثب و معنی دار بر رشد اقتدادی دارد.
محور آمو ش و منابن انسانی دارای تأ یر مثب و معنیدار بر رشد اقتدادی اا کع
این نتیجع با کارهای بن حبی و اشپیگآ )1994(1و هانوشک و کیماو )2000(2همستو
1. Benhabib & Spiegel
2. Hanushek & Kimko
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اا  .این بخ ا دان میتواند با افزای کمی و کیفی افراد ماهر و آمو ش دیتده،
نیا جامعع را در مورد داشتن دان نو و ارتقای دان موجود و در کآ ،افتزای اترمایع
انسانی بر طرف اا د .افزای در کمی و کیفی نیروی انسانی ا طرفی ،نیتروی کتار را
ماهرتر و تواناتر میاا د و ا طرف دیگتر ،باوتث افتزای کتارآیی اترمایع متیشتود؛ و
درنتیجع ،بهرهوری کآ ووامآ تولید افزای یافتتع و بتع دنبتال آن ،رشتد اقتدتادی نیتز
افزای مییابد .محور یرااخ های اطالواتی تأ یر مثب بر رشتد تولیتدات دارد .ایتن
نتیجع با کارهای پاپایونو و دیمیلیس )2007(1و اوماهونی و ویچی )2005(2همسو اا .
داشتن یرااخ های اطالوتاتی کتارآ متی توانتد بتا هزینتع ااتتفاده پتایین و غلبتع بتر
محدودی های ماانی و مانی ،موج کارآیی و ا ر بخشی تو ین دان و اطالوات شتود.
این کار باوث بهبود فرایند تولید ،تعمیق ارمایع ،پیشرف فناوری و کیفی نیروی کار و
در پی آن ،افزای ار ش افزوده در اطح بنگاهها ،بخت و کشتور متیشتود و اترانجام
افزای بهرهوری کآ و رشد تولیدات را بع همراه خواهد داش .
نتای همچنین نشان میدهد کع محور رژی های نهتادی و اقتدتادی تتأ یر مثبت و
معنیدار بر رشد تولیدات دارد .این نتیجع با کارهای کلیسن و لیتون )2003( 3و کتافمن
و همااران )2002( 4اا رار اا  .دول و قوانین کارآ متیتواننتد بتا ارائتع مشتوقهتا و
قوانین می ر ،انگیزه را برای ااتفاده کارآ ا دان موجود ،کس دانت جدیتد و کتاربرد
دان های مو جود با دان جدید افزای دهند .این کار موج افزای بهرهوری و رشتد
تولیدات میشود .همچنین نتای نشان میدهند کع موجودی ارمایع خالص تأ یر مثب
و معنیدار بر تولیدات کشور دارند.
بنابراین ،بر مبنای نتای بع دا آمده ،نمیتوان فرضیع این مطالعع مبنی بر «وجتود
رابطع بلندمدت بین دان و رشد تولیدات» را رد کرد .تواعع دان در ایتران در جهتات
مختلد ،توصیع ایااتی این مطالعع اات  .بتدین صتورت کتع مستئوالن متیتواننتد بتا
ارمایعرذاری بیشتر برای ارتقاء مهارت نیروی انستانی ا طریتق هدفمنتد کتردن نظتام
آمو شی کشور و توجع بع آمو ش حین ختدم  ،بتع نحتوی کتع تمتام فتار التحدتیالن
مدار و دانشگاهها با رایانع و مهارتهای مربوطع آشنا بوده و کاررران نیز در حین کتار

1. Papaioannou & Dimelis
2. O'Mahony & Vecchi
3. Claessens & Laeven
4. Kaufmann, et al.
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مهتارت و

در دورههای آمو شی و تخددی مرتبق با فعالیت ختود بتع منظتور افتزای
آشنایی با فناوریهای جدید شرک کنند ،اقدام نمایند.
همچنین میتوانند در رااتای تواعع یرااخ های مرتبق با اقتداد دان بنیتان در
مینعهای فنی ،مخابراتی و ارتباطی ،نیروی انسانی ،اا مانی و نهادی و نیز ایجتاد بستتر
حقوقی و قانونی مناا با آن ارمایعرذاری کنند .انتظار میرود با توجع بع اتند گشت
اندا بیس االع و برنامع پنج تواعع فرهنگی ،اقتدادی و اجتماوی کشور کع بر مبنای
دان و دانایی ااتوار اا و نیز تعامآ با اقتدتاد جهتانی ،بتتوان بتا وملیتاتی کتردن و
اجرای راهاارهای ارائع شده ،در آینده جایگاه قابآ قبولی در ورصع اقتداد دانت بنیتان
کس نمود .بر ااا نتتای حاصتآ ا تحقیتق ،بترای محققتان در پتووه هتای آتتی
پیشنهاد می شود میزان ا ررذاری دان بر رشد تولیدات در بخ های ومتده اقتدتادی
کشور مورد بررای قرار ریرد .همچنتین بتع برراتی میتزان ا ررتذاری دانت بتر رشتد
تولیدات کشور با ااتفاده ا روشهای رررایونی انتقتال مالیت بپردا نتد و یتا ایناتع بتا
ااتفاده ا تانیک دادههای پانآ ،بع بررای میزان ا ررذاری دان بر رشتد تولیتدات در
ایران و اایر کشورها اقدام کنند .همچنتین متیتواننتد بتا ااتتفاده ا روابتق غیرخطتی
دیگری مانند مدل های مارکوف -اوئیچینگ میزان ا ررذاری دان بتر رشتد تولیتدات
کشور را بررای نمایند.
منابع
 امجتتدی ،کتتاظ ؛ رهبتتری بنائیتتان ،غالمرضتتا و اتتلطانی فستتقندیس ،غالمرضتتا.
( .)1391تحلیآ تأ یر شاخصهای اقتداد دان محور بر تولید ناختالص داخلتی
کشورها .فرااوی مدیری  ،دوره  ،6شماره.83-104 :21
 باصری ،بیون؛ اصغری ،ندا و کیا ،محمد .)1390( .تحلیآ تطبیقتی نقت میلفتع
های اقتداد دان محور بر رشد اقتدادی .فدلنامع پووه های اقتدادی ایتران،
دوره  ،16شماره .1-29 :4
 بانک اطالوات اری مانی بانک مرکزی (االهای.)1353-89
 بهبودی ،داود و امیری ،بهزاد .)1389( .رابطع بلندمتدت اقتدتاد دانت
رشد اقتدادی در ایران .ایاا ول و فناوری ،شماره .23-32 :4

بنیتان و
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 بهبودی ،داود و ممی پور ،ایام .)1386( .تجارت بتین الملتآ ،اترریز دانت و
بهره وری کآ ووامآ تولید در ایران .فدلنامع اقتداد و تجتارت نتوین ،شتماره :9
.33-55
 جنگانی ،امیرا؛ مهربانی ،فاطمع و قبادی ،صغری .)1392( .مقایستع ا تر اقتدتاد
دان محور بر رشد اقتدادی؛ مطالعتع متوری ایتران ،کشتورهای وضتو اتا مان
همااری اقتدادی و تواعع .اولین همتای ملتی گشت انتدا اقتدتاد ایتران بتا
رویارد حمای ا تولید ملی ،اصفهان :دانشگاه آ اد ااالمی ،واحد خورااگان.
 حسینی ،اید شمس الدین و اکبر گهارمحالی بیغ  .)1384( .اقتدتاد دانت
شااف تواعع .فدلنامع اقتداد و تجارت نوین ،شماره .55-82 :1

و

 دیزجی ،منیره؛ دانشور ،اهند ،و بابایی اناری ،ولیرضتا .)1391( .تعیتین جایگتاه
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