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 چکیده

نظر  دتوجه بستده به اصالح ساختارها و برنامه های گسترده توسعه میباشد تا در عمل تحقق هدفهای مورکنترل تورم متضمن 

را میتوان به عنوان یک الگوی ساختاری  یباشدکه از موضوعات جدید مطرح در دنیا م اقتصاد دانش بنیان سازد.برنامه را امکان پذیر

بررسی رابطه بین محور های مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش به مقاله  .به این منظور، این برای کنترل تورم مطرح کرد.

از چهار مدل که در هر کدام یکی از ارکان  برای ارزیابی این رابطه است. پرداخته0931-0931بنیان و تورم در ایران طی دوره

قفه های با و یسنجی مدل خود توضیح از تکنیک اقتصاد اقتصاد دانش بنیان لحاظ شده است،استفاده شد. برای تخمین روابط

رابطه بلند مدت و تورم م های اقتصادی و نهادیبین شاخص رژی( استفاده شده است.نتایج نشان میدهد که ARDL )  گسترده

برقرار میباشد. شاخص سیستم ابداعات و  رابطه بلند مدتبا تورم شاخص های اقتصاد دانش بنیان  بین سایر وجود ندارد ولی

  تاثیر منفی و معنادار بر تورم، ولی شاخص اموزش و منابع انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر تورم دارد. ICTنواوری و زیر ساختهای 

 

 CUSUMSQ ثبات های،ازمون(ARDLاقتصاد دانش بنیان،تورم،مدل خود توضیحی با وقفه های گسترده) :واژه های کلیدی

  CUSUM و

 
 

                                                            
 نویسنده مسئول - 0

mailto:Atiyeh.gorjizadeh@yahoo.com
mailto:h.sharifi@khuisf.ac.ir


 

 

2 

 مقدمه -0

 ،)تورم کنترل(ها قیمت ثبات کامل، اشتغال همچون مواردی بر اقتصادی، کالن سیاست های هدف نظر از اقتصاددانان بطورکلی 

 راییدا صاحبان نفع به درآمد مجدد جمله،توزیع از دارند.به دلیل اثار مخرب تورم تأکید اقتصادی مداوم رشد و درآمد عادالنه توزیع

 گیری تصمیم زمانی افق شدن تر کوتاه نتیجه در و کالن اقتصاد در ثباتی بی و افزایش نااطمینانی بگیران، حقوق و مزد زیان به و

کنترل تورم و اهنگ افزایش قیمتها همواره جزء ،(0931دیگر )مسعودی و تشکینی، عوامل و بلندمدت گذاری سرمایه وکاهش

و تثبیت اقتصادی بوده است وبی تردید کوشش برای کاهش نرخهای تورم باال باید از اولویت  مهم برنامه های اصالح ساختار

 ریزان سیاستگذاران ، برنامه توجه مورد همواره تورم بر مؤثر عوامل بررسی که آنجا از خاصی در سیاستگذاری ها برخوردار باشد.

 مطرح اقتصاد حوزه در که جدیدی ازموضوعات یکی بعنوان تورم بنیان برتاثیر اقتصاد دانش  مطالعه لذا باشد، می اقتصاددانان و

کنترل تورم هرچند فی نفسه یک هدف است اما این هدف خود در خدمت بهبود . باشد می اهمیت وحائز ضروری گردد، می

 عملکرد اقتصاد و بازار باید باشد.

به همین دلیل در شرایطی که به اصالح ساختارها مبادرت نشود  اقتصاد دارد وتورم فعلی در ایران ریشه در تنگناهای ساختاری 

، ناچار باید بار سنگین هزینه ها را تحمل کرد که این نیز به نوبه خود تورم را تشدید میکند.تجربه سالهای اخیر اقتصاد ایران و 

ده به اصالح ساختار ها و برنامه همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که کنترل تورم بدون توجه بسن

که اقتصاد با ان مواجه میشود افزایش بخشد.بنابر این کنترل  های گسترده توسعه در عمل تنها میتواند مخاطرات بالقوه ای را

 ناامکقق هدف های مورد نظر برنامه تورم باید توأمان با ایجاد تثبیت و برنامه های اصالح ساختار صورت پذیرد تا در عمل تح

یان یا همان اقتصاد دانش بنایجادیک اقتصاد مبتنی بر دانش که از جمله ی این برنامه های اصالح ساختار ها میتواند ذیر باشد.پ

اوری اطالعات و ارتباطات، باشد ،که در خالل این برنامه با توجه ویژه به اموزش و مهارت نیروی کار ، مخارج تحقیق و توسعه،فن

 را افزایش داده و به تبع ان افزایش در ظرفیتهای تولیدی و کاهش تورم را داشته باشیم.  بهره وری میتوان 

محققان اقتصادی گزارشات و تحقیقات زیادی را در علل وجود و راههای  مقابله با تورم در  صرف نظر از اثار و پیامدهای تورم ،

ا در تنوع بودن دیدگاه هنجام شده و الگوهای ارایه شده میتوان به ماقتصاد ایران به رشته تحریر در اوردند.با نگاه به تحقیقات ا

له تورم پی برد.که از دالیل ان میتواند متنوع بودن مکاتب اقتصادی باشد. بر این اساس میتوان تحقیقات زیادی را در سامورد م

با نگرشی جدید به مساله تورم نگاه شده و  ایران و جهان یافت که هر کدام از بعدی به مساله تورم نگاه کرده اند.در این تحقیق

تورم  به بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل سعی دارد با توجه به تحقیقات انجام گرفته بر روی اثرات اقتصاد دانش بنیان ،

 بپردازد.

ت حاصل میشود .امروزه دانش، ذخیره انباشته شده ای از اطالعات و مهارتها است که از مصرف اطالعات توسط گیرنده اطالعا

ژه ای پیدا کرده است . بگونه ای که از ان به عنوان نقش دانش در شرایطی که انقالب ارتباطات در حال تکامل میباشد ،جایگاه وی

 -یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه یاد میشود.اهمیت این عامل کلیدی از ان جهت است که در طول فرایند توسعه اقتصادی

، مبانی تولید متحول میشود واساسی ترین عامل در این تحول، معطوف علوم و فناوری جدید است و تا توسعه کشور  اجتماعی

 (.0931به حد مطلوبی نرسیده ، ثبات ارزش پولی غیر ممکن است)نادری،

دانش مانند اموزش رسمی و همانطور که از تعریف دانش میتوان در یافت ، بهره وری میتواند تحت تأثیر جنبه های متفاوتی از 

غیر رسمی ، مهارت و قوانین قرار گیرد که به دنبال ان تولید نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در نتیجه میتوان از دانش به عنوان 

م رمیدانیم که با افزایش بهره وری،بازده تولید افزایش یافته وبدین وسیله از توعامل مهمی درافزایش بهره وری و رشد نام برد .



 

 

3 

در مناسبات جدید اقتصاد جهانی نیازمند  "توسعه تولیدات"و  "تولید"از همین رو  شود. افزوده می مدهاآکاسته شده وبر در

برخورداری از دانش الزم وفراهم نمودن زمینه توسعه و بکارگیری ان در فرایند تولید می باشد . به عبارت دیگر هرچقدر سطح 

اجتماعی نیز کمتر خواهد بود. معموال  –یان توسعه دانش کندتر باشد، سطح توسعه اقتصادی دانش و فناوری عقب مانده تر و جر

توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که میتوان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی 

چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل،ارژانتین و ترکیه درصد بوده اند.اما  03مطلوب رسیده اند،دارای تورم های کمتر از 

 (.0931)کسرایی،

 محسوب  عمومی کاالی یک عنوان وبه آید می شمار به اجتماعی و اقتصادی تحوالت در موثر بسیار نیروهای از یکی عنوان به دانش

 منحصر مشخّصه این یک حال، عین در .گذاشت مشارکت به دیگران استهالك با و کاهش بدون را دانش توان می زیرا گردد؛ می

 ومنابع مادی های دارایی سرمایه، فیزیکی)مثل های کاال سایر خالف بر که شود می محسوب کاالی عمومی این برای فرد به

 دائمی منبع یک عنوان به دانش ترتیب، این به .کرد استفاده بارها آن از توان ومی کاهد نمی آن کمیت از آن از استفاده طبیعی(

 مزیت افزایش سبب ، خدماتی و تولیدی گوناگون های فرآیند مکرّردر مشارکت با قرارگرفته و اقتصادی های اختیاربنگاه در همواره

 موجب و عدالتی وبی فقر کاهش عامل و اجتماعی رفاه گسترش سبب تواند می امر این که شود می افزوده ارزش وایجاد رقابتی

 توان می رو این ازدانش از جمله فعالیتهایی است که پیامدهای خارجی منفی ندارد. .گردد پایدارو کنترل تورم توسعه روند ارتقای

پایدارو دستیابی به  توسعه با آن ارتباط و بوده بارز بسیار توسعه اهداف تحقق در آموزش و دانش که نقش کرد استنباط چنین

 است. اجتناب ناپذیر سطح پایینی از نرخ تورم

وسعه بر رشد و تو یا محور هایی از ان نکته حایز اهمیت این است که در تحقیقات گذشته به بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان 

مطالعاتی چون رابطه اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی)بهبودی و که در این باره میتوان به اقتصادی پرداخته شده است. 

روی نواوری و  ی که( وهمچنین برخی از تحقیقات0933تصادی )موسایی و احمد زاده،( تاثیر اموزش بر رشد اق0933امیری ،

R&D  ،( و همین طوراثر فناوری اطالعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی )مشیری 0931انجام گرفته است )حسن زاده و حیدری

مقاالتی چون:اثر سرمایه انسانی )در مصداق اموزش و مهارت تحصیلی(روی رشد  ( و در مطالعات خارجی ،0939و جهانگرد،

( و 6119؛لدرمن و مالونی،0331،ز)ادامR&D( و همین طور تحقیقات انجام گرفته روی نواوری و 6112اقتصادی)چوهن و سوتو،

 (6116؛استیرو،6110اند)لیی و پیالت،دیگر تحقیقاتی که روی اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی تمرکز کرده 

 .ولی تاکنون تحقیقاتی در رابطه با نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم صورت نگرفته استاشاره کرد 

با وقفه های  توضیحیخود الگوی از استفاده ایران با در نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم بررسی پژوهش، این هدف

  .دهد قرار بررسی مورد سعی شده اثرات هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم را و بوده (ARDLگسترده)

( 0912متغیرهای مورد استفاده برای این بررسی،شاخص قیمت مصرف کننده)ثابت. است (0931-0931های ) سال مطالعه دوره

های اقتصاد دانش بنیان)نرخ باسوادی ،اختراعات،درصد معیار ( ،حجم نقدینگی، و0912،تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه)ثابت

که داده های مربوطه .میباشد واردات( به تولید ناخالص داخلی  خانوارهای دارای تلفن ثابت و نسبت تجارت)مجموع صادرات و

سوال مطرح شده در این مقاله  .( جمع اوری شده استWDIهز سایتهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک جهانی )

در این راستا، این فرضیه که د ؟ ایران میشوکنترل تورم در   موجب،بنیان دانشاقتصاد این است که ایا محورهای مختلف 

  محورهای مختلف دانش ،موجب کنترل تورم در ایران خواهد شد،ازمون میشود .
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و همین طور رم و وجود رابطه بین انها تو تعریفی از اقتصاد دانش بنیان ،ادبیات موضوع که شامل  مقدمه، از مقاله بعد این در

با وقفه های گسترده  توضیحیبه الگوی خود کوتاهی اشاره با نیز ادامه در .شود می ارائه میباشد، مطالعات انجام شده در این زمینه

(ARDLبه،) شد خواهد ارائه نتیجه گیری و بندی جمع و در نهایت  پرداخته ایران در تجربی نتایج بررسی. 

 ادبیات موضوع :-2

 اقتصاد دانش بنیان  -1-2

احیا  وارد ادبیات اقتصادی امریکا شد ، اما تحوالت دهه نود ، این واژه را تجدید و 0321هرچند واژه اقتصاد دانش بنیان در دهه 

 شده است .کرد و در سالهای اخیر به موضوعی بسیار متداول در توسعه اقتصادی تبدیل 

بر میگردد.در ان زمان ، قرائن معدودی وجود داشت که نشان  0331ریشه های اقتصاد دانش بنیان به رکود اقتصادی اوایل دهه 

دهد فناوری های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر میشوند . ولی در گذر زمان با بکار گیری این فناوری ها و اثار ان در اقتصاد، 

( تالشهای زیادی برای شاخص OECDهرچند سازمان اقتصادی همکاری و توسعه).دانش بنیان قوت گرفت  ریشه های اقتصاد

به جمع بندی کاملی نرسید، تا اینکه در همین سال برای اولین  0333سازی در زمینه اقتصاد دانش بنیان انجام داد ،ولی تا سال 

ند وزارتی کمیته سیاستگذاری علم و فناوری کانادا منتشر شد.از این بار چارچوب مدونی از واژه اقتصاد دانش بنیان در قالب س

دهه به بعد تالش های بسیار گسترده ای در گسترش، تقویت و تلفیق مفهوم اقتصاد دانش بنیان انجام شد و مرزهای  اقتصاد 

 (0931)پور فرج،کشاورز و سامانی،دانش بنیان با اقتصاد تولید محور روشن شده است .

قتصاد دانش بنیان تعاریفی از سوی سازمانهای بین المللی و اقتصاددانان ارائه شده که به اختصار دو تعریف رایج در این برای ا

 زمینه ارائه میشود:

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید ف توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفتهو  ، OECD طبق تعریف 

نش و صنایع دانش پایه )صنایع دانش پایه ، صنایعی هستند که در انها سطح باالیی از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در دا

ابداع و نواوری اختصاص یافته ،فناوری های کسب شده با شدت باالیی مصرف و نیروی کار از تحصیالت عالی بر خوردار هستند 

 ( مورد توجه خاص قرار میگیرد . 

در خصوص اقتصاد دانش بنیان، ان را اقتصادی میداند  OECD ،با گسترش ایده مطرح شده توسط  APEC1 کمیته اقتصادی 

روت و اشتغال در تمامی صنایع است.طبق ثو محرك اصلی رشد اقتصادی، تولید که در ان تولید ، توزیع وکاربرد دانش ،عامل 

صاد دی از صنایع با فناوری باال متکی نیست بلکه ، در این اقتاین تعریف اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها به تعدا

تمامی صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده میکنند.به عبارت دیگر، دراین نوع اقتصاد تمامی فعالیتهای اقتصادی به نوعی 

 . (0931)معمارنژاد،به دانش متکی هستند

عامل اصلی میباشد.سرمایه گذاری بلند مدت در اموزش ، توسعه ظرفیتهای  گذاری موفق برای اقتصاد دانش بنیان شامل چهار

ابداع و نواوری ،به روز کردن زیر ساختهای اطالعاتی و ایجاد یک محیط اقتصادی سودمند.بانک جهانی این مجموعه عوامل را به 

 ، اینگونه معرفی میکند:6(KBE)عنوان چهار رکن اصلی اقتصاد دانش بنیان

فراهم کننده انگیزه های الزم جهت استفاده مناسب از دانش ، تحریک خالقیتها  :)نظام انگیزشی( و نهادیقتصادی ارژیم های  -

 و کارافرینی و همچنین محرکی برای ایجاد کارامدی.

                                                            
1- Asia pacific Economic COOPERATION (APEC) 
2  - Knowledg  Based Economy (KBE) 
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ه تولید ر کبرای وصول به یک جامعه با افراد متخصص ، خالق و انعطاف پذی :عه منابع انسانی فراگیر و مستمر اموزش و توس  -

 جذب کننده ، نشر دهنده و استفاده کننده مؤثر از دانایی باشند.،کننده 

مشاوران و سایر سازمانهایی که از ذخایر ،، مراکز تحقیقاتی ، دانشگاه ها مشتمل بر بنگاه ها   :نظام کارای نواوری و اختراعات  -

 لی/محلی وفق داده و تعدیل میکنند .روز افزون دانایی جهانی بهره گرفته و انرا جذب و با نیازهای م

به منظور تسهیل فرایندهای ارتباطی و اطالعاتی و همچنین کسب و  :رامد فناوری اطالعات و ارتباطات زیر ساخت پویا و کا -

  انتشار دانش .

 

 
 (2111ساندک و فتیور،)محورهای اقتصاد دانش بنیان -(1نمودار)

        

 تورّم ی درباره موجود های نظریهو  تورم-2-2

تعریفهای مختلفی از تورم وجود دارد که همه انها بیانگر یک موضوع هستند. تورم عبارت است از افزایش دِایم و بیرویه سطح 

 عمومی قیمت کاالها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر میشود.

 : کرد تقسیم عمده گروه چهار به توان می را تورّم ی باره در موجود های نظریه

 .ساختاری ی نظریه و هزینه فشار ی نظریه تقاضا، فشار ی نظریه پولی، ی نظریه

 رشد با که طوری به میباشد؛  پول ی دائمی عرضه و باال رشد نرخ از شی نا تنها م تورّ بروز که معتقدند پولی ی یه نظر طرفداران

 این بنابراین طرفداران . یابد می کاهش تورم نرخ پول، عرضه ی پایین رشد با و گیرد می شکل تورّمپول،  ی ضه عر مستمر و باال
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 تولید متوسط رشد از بیش اندکی یا برابر نرخی با عرضه یپول باثبات و قانونمند افزایش تورم مهار راه تنها که معتقدند نظریه

 .است

 .است کامل اشتغال شرایط در تولید مؤثربر تقاضای فزونی تورم، ای ریشه علت که معتقددند تقاضا فشار ی یه نظر طرفداران

 .باشد می تقاضا تنظیم سیاستهای یا و تقاضا تحدید های سیاست به توسل کنترل تورم راه تنها که معتقدند نظریه این طرفداران

 صاحبان و کارگران که صورت این به داند؛ اقتصادیمی ی عرضه بخش های تعادل عدم از ناشی را تورم ی هزینه فشار ی نظریه

 امرسبب این . دهند افزایش ملی درآمد از را خود سهم تولید، عوامل سایر قیمت و افزایش دستمزدها با کنند می تالش صنایع

 راهکار را درآمدی های سیاست انواع نظریه طرفداران این .یکندم ایجاد تورمی فشارهای و گردیده قیمت  – دستمزد مارپیچ بروز

  .فشارهای تورمی میدانند کاهش

 کشش عده این ی ه عقید به .کنند جستجومی اقتصادی ناموزون ساختارهای در را تورم بنیادین های ریشه ساختارگرایان،

 مرسوم های شیوه به ساختارگرایان .شود می تلقی تورم ی ه عمد علت به عنوان اقتصاد کلیدی های بخش در ای عرضه ناپذیری

 تولید، سیستم در تغییر عمده مانند ساختاری تغییرات به و ندارند اعتقاد انقباضی مالی و پولی های سیاست تورم یعنی با مقابله

 (.0931،اقتصادی و توزیع درامد برای مقابله با تورم عقیده دارند)عماد زاده، صمدی و حافظی ساختار

دانش بنیان را به منزله تغییر در سیستم تولید و ساختار اقتصاد قلمداد کرده و  با توجه به نظریه ساختار گرایان ،میتوان  اقتصاد

 اثر هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان بر تورم را مورد بررسی قرار داد.

 فرایند تاثیر گذاری اقتصاد دانش بنیان بر تورم -3-2

فاوا .طالعات یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان میباشدهمانطور که در قسمت قبل بیان شد زیر ساختهای اطالعاتی و فناوری ا   

 ارزش افزایش اثر این پیامدهای .شود می کار نیروی کیفیت و آوری فن پیشرفت سرمایه، تعمیق تولید، فرآیند بهبودموجب  

تورم اثر گذار بوده که خود میتواند بر کنترل  وری بهره اقتصادی، رشد سرانجام و کشور و بخش بنگاه، سطح در افزوده

می توان قیمت آگاهانه تری را دریافت نمود و  با بکار گیری فاوا واینترنت عالوه بر این .0(6119باشد)ددریک و همکارانش،

 با وجود مشتریان آگاه نیز تولید کنندگان مشکل می توانند قیمتها را افزایش دهند.امکان مقایسه قیمتها نیز ساده تر می شود

.  

محورهای اقتصاد دانش بنیان ،مربوط به سیستم ابداعات است.این سیستم میتواند محیطی را ایجاد کند که در ان از دیگر 

ه دنبا ل ان وب ،ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات،افزایش کیفیتبخش تحقیق و توسعه پرورش یابد. این کارباعث افزایش ابداعات

 (.0933ود میتواند  بر کنترل تورم اثر گذار باشد)بهبودی و امیری ،افزایش بهره وری و رشد اقتصادی میشود که این خ

تجارت سمت به حرکت  دیگر ارکان اقتصاد دانش بنیان معرفی شده است، عنوانبه نیز که  )باز بودن اقتصاد(تجاریآزادسازی 

شود. میمحسوب شدن جهانیی برندهپیشنیروی ترین مهمو شدهتعریف تجاری موانع سایر و ها تعرفهدر کاهش طریق از آزاد 

جریان افزایش المللی(، بینبازرگانی )افزایش خدمات و کاالها مرزی مبادالت نوع و حجم افزایش موجب شدن جهانیو آزادسازی 

، منجر به افزایش حجم  شدهتولید شدن جهانیو انتقال فناوری تسریع همچنین و المللی بینو خارجی مستقیم گذاری سرمایه

  (.0936، همکاران)شریفی رنانی وشودتولید و بهره وری و نیز کاهش تورم می

                                                            
1  . Dadrick , et al 
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جمعیت اموزش دیده و ماهر نیاز اساسی یک جامعه برای خلق،کسب،انتشار و استفاده از دانش است .اموزش باعث میشود که 

 بش بهره وری و رشد اقتصادی و متعاقال کسب دانشهای جدید ویا ارتقای دانش موجود باشند.این کار باعث افزایافراد دائما در ح

 (.0933کنترل تورم میشود)بهبودی و امیری ، ،ان 

 رمایه،سمی توان انتظار داشت که هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان در مراحل مختلف بر بهبود کارایی نیروی کار و  بنابر این ،

 بتواند با اجرای سیاستهای مناسب جامعه ای واگرافزایش حجم و نوع تولیدات داخلی وبه تبع ان کنترل در تورم تاثر گذار باشد .

 اجتماعی مناسب دست خواهد–به این مرحله برسد،رفاه باالتر راتجربه کرده و به یک محیط اقتصادی  و بهبود زیرساختهای الزم

 یافت.

 
 (1331)معمارنژاد،عوامل موثر بر اقتصاد دانش بنیان و تاثیر ان بر رفاه اقتصادی و اجتماعی-2نمودار

 
 مهمی مبحث همواره فناوری و دانش نیز، اقتصادی گذشته نظریات در و نیست جدیدی موضوع ، اقتصاد در دانش نقش به توجه 

 . است بوده اقتصادی رشد به مربوط نظریات در

 در آن تخصصی ونقش فرهنگی واجتماعی، پیشرفت در وآموزش علم عمومی نقش به هجدهم قرن در اسمیت آدام رابطه این در

 . 0(0312،0112)اسمیت،کند می توجه وری بهره و کار تقسیم

 جنبه میشود و تر جدی جهان کشورهای صنعتی میان اقتصادی رقابت که بیستم، قرن واوایل نوزدهم قرن چالشهای فکری از پس

 توجه اقتصاد پویایی در و نوآوری و ابداع در دانش نقش به  شومپیتر میگیرد، جوزف قرار توجه مورد بیشتر اقتصاد کاربردی های

 .6(0391ومپیتر،ش)میکند معرفی اقتصاد تحول و اساس کارآفرینی را آن و کرده

                                                            
1-smith،1376 ،1 1396 

2  -  Schumpeter،1934 
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 .میگیرد قرار توجه مورد آموزش بیشتر و دانش اهمیت دوم، جهانی جنگ از بعد دوره در انسانی سرمایه تئوری شدن مطرح با

  0(0321بکر،(پردازد می اقتصادی کارآیی بهبود و سرمایه انسانی رشد در تحقیق و آموزش اهمیت تحلیل به  بکر گاری

 توسعه استراتژی در خاص تأکید مورد OECD  که توسط 6(KEا اقتصاد دانشی)ی (KBE)دانش اقتصاد اصطالح حاضر، عصر در 

 دانش اقتصاد در گفت توان می رو این از است؛ توسعه اقتصاد جریان در فناوری دانش نقش در تاکید گویای گرفته، قرار ملل

 شود. می نگریسته گذشته از تر اهمیت با کمی و کیفی ازنظر دانش به بنیان،

 خواهد اعمال جامعه در را زمانی بیشترین تاثیر و , بوده جهانی عمومی کاالی یک عنوان به دانش  استیگلیتز جوزف دیدگاه از

 ساختار تجدید و توسعه مسئله به نگرش تغییر عرصه جهانی، مهم در این تحقق برای او .شود توزیع اغماض هرگونه بدون که کرد

 9(0333استیگلیتز،(ضروری میداند  را المللی بین های سازمان

 اقتصادی توسعه در بازار، واندازه حجم سرمایه دیگر امروزه که ندرباو این بر استیگلیتز مانند نیز جهان نامی دانانِ ازاقتصاد بسیاری

 نیروی عنوان به انسانی صصمتخ عوامل امروزه بنابراین ایفا میکند وبهره وری دانش را نقش این بلکه نداشته، را اساسی نقش ملل

 .آیند درمی اجرا به و تدوین مهم عامل این نقش به توجه با اقتصادی توسعه های برنامه و بوده توجه مورد اقتصادی تحول اصلی

 پیشینه تحقیق -1-2

ه به بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان و یا جنبکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه اقتصاد دانش بنیان ،ا در قابل توجه است که

تحقیقاتی در رابطه با نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم و تاکنون هایی از ان بر رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شده است.

 صورت نگرفته است.

( رابطه بلند مدت بین محور های مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و 1389بهبودی و امیری)مطالعات داخلی در

محورهای مختلف دانش)سرمایه  را بررسی کردند.نتایج نشان میدهد که بین 0912 -0932رشد اقتصادی ایران طی سالهای

انسانی ، اموزش،رژیم نهادی و اقتصادی و زیر ساختهای اطالعاتی( و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد و تمام محورهای 

 دانش تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

انجام داده اند . این مطالعه به طراحی و در رابطه بااقتصاد دانش بنیان و توسه پایدار  مطالعه ای( 0933ناظمان و اسالمی فر)

تنظیم یک مدل تحلیلی کالن برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده 

 طه  معناداریهای اماری جهانی مورد ازمون وارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از ان است که در سطح جهانی ، راب

 میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصادی وجود دارد.

اهمیت تحقیق وتوسعه بر رشد ارزش افزوده  ایران را از طریق مدل رشد درونزای رومر توضیح داده  بررسیی( طی 0931ربیعی )

بر رشد و بهره وری در نظر  R&Dغیر مستقیم است .در این مطالعه نواوری به عنوان اثر مستقیم و واردات نواورانه به عنوان اثر

یعنی واردات فناورانه دارای اثر مثبت است ولی اثر بسیار  R&D گرفته شده است.بر اساس نتایج بدست امده ، اثر غیر مستقیم 

ه در توسع کمی دارد.تحقیق و توسعه از طریق مستقیم نیز اثر قابل توجهی ندارد که از دالیل ان نازل بودن جایگاه تحقیق و

 اموزش و پرورش و اموزش عالی و همچنین کاربردی نبودن تحقیقات در ایران معرفی شده است .

                                                            
1 - Becker،1964 

2 - Knowledge Economy 

3  - Stiglitz،1998 
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( در مطالعه ای برای ایران الگوی اقتصاد دانایی را به عنوان یک الگوی توسعه مورد تحلیل و بررسی قرار 0931و همچنین نادری)

کشور تحت مطالعه در بانک اطالعاتی موسسه بانک جهانی ،  011سه با داد و در خصوص وضعیت اقتصاد دانایی ایران در مقای

دریافت که در زمینه توسعه ظرفیتها، وضعیت ایران به متوسط جامعه اماری تمایل دارد اما در خصوص استفاده از ظرفیتهای 

 نند.اجتماعی ، شاخص ها وضعیت چندان مناسبی  را تصویر نمی ک -دانایی برای تحقق توسعه اقتصادی

( طی مطالعه تاثیر جنبه های مختلف دانش )در چارچوب اقتصاد دانش محور ( بر 6100ساندك و فتیور)در مطالعات خارجی ، 

به طور مجزا ،  6111و  6112کشور در قالب سه گروه درامدی را با استفاده از داده های مقطعی در دوسال  003رشد اقتصادی 

بوده  است  هر سه گروه درامدی  ی از تاثیر مثبت جنبه های مختلف دانش بر رشد اقتصادیبررسی کردند.نتیجه این مطالعه حاک

. 

(طی مطالعه ای به منظور بررسی تاثیر ارکان اقتصاد دانش بنیان بر توسعه کشورهای اروپایی، متغیر های زیادی 6101دوراك)

سرانه معرفی  R&Dو مخارج GDPدر  R&Dرابه عنوان معیارهای اقتصاد دانش بنیان با تاکید بیشتر بر متغیر های سهم مخارج 

دیگر متغیر های باقی مانده اقتصاد دانش بنیان برشاخص های کالن اقتصادی در کرده است .در این مقاله تاثیر دو متغیر اصلی و 

اقتصاد دانش بنیان بر ارکان ( مورد ارزیابی قرار گرفته است و تجزیه و تحلیل تاثیر 6111-6111کشورهای اروپایی طی دوره)

 توسعه این کشورها ارائه شده است.

منطقه از  31تاثیر شدت و اثرات خارجی بخش تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی (مطالعه ای را در مورد 8611سیت و موماو )

کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که دانش تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی مناطق مورد بررسی 

 داشته است.

مختلف دانش )در چارچوب اقتصاد دانش بنیان( بر رشد طی مطالعه ای تاثیر جنبه های  (6111)و همین طور،چن و دالمون

،بررسی کردند.در این مطالعه برای هریک از  0321-6111کشور را با استفاده از روش پنل دیتا در دوره زمانی  36اقتصادی 

انش بر مختلف دمحورهای اقتصاد دانش بنیان از معیارهای مختلفی استفاده شده است.نتیجه این مطالعه تاثیر مثبت جنبه های 

 رشد اقتصادی است.

حاکی از تاثیر مثبت مخارج انجام شده در  0313-6111کشور طی دوره  062( در مورد 6119نتیجه مطالعه لدر من و مالونی)

 بخش تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی است.

( با 0933معمار نژاد و دیزجی)ز جمله انها، ارکان اقتصاد دانش بنیان بر تورم مطالعات اندکی صورت گرفته است .ا در رابطه با اثر

 حاکی از این بوده که در استفاده از داده های تابلویی به بررسی  اثر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب جهان پرداختند. نتایج

 ثابت در تلفن نفوذ ضریبو ،بر تورم داشته  – 1523الی  - 0532بین دامنه در معناداری و منفی اثر فاوا عمدتا منتخب کشورهای

 .است  داشته را تورم بر منفی تاثیر بیشترین فاوا، شاخصهای دیگر با مقایسه

مورد  0330-6111(اثر اینترنت بر تورم را با استفاده از روش پنل دیتا در دوره 6113هون یی و چوی)و در مطالعات خارجی ، 

 42./. افزایش یابد تورم از دامنه %0ران اینترنت به کل جمعیت و به این نتیجه رسیدند که وقتی نسبت کارب ازمون قرار داده

بیشترین رشد بهره وری   31با توجه به این نکته که در دهه نیز (6116دامقان و قیل)درصد کاهش می یابد.  131/.درصد تا 

 فناوری در عظیم گذاری سرمایه که کردند چنین استنباط بوده، ( رساناها نیمه و کامپیوتر تولید ) بادوام صنعتی کاالهای در

 که صنایعی ، آنها اساس بررسی بر که طوری به .دارد تاثیر تورم کردن محدود بر نیز و بهره وری بررشد صنعت سطح در اطالعات

در امریکا،صنایعی که از  1989-6111سالهای در که طوری همان . دارند می نگه پایین را تورم کنند می بیشتری استفاده فاوا از
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 .بودند کرده استفاده فاوا از کمتر که صنایعی بوده به مربوط تورم درصد 71 و داشتند را تورم کمترین کردند، استفاده فاوا بیشتر
 ما در این مقاله تاثیر تمامی ارکان اقتصاد دانش بنیان بر تورم را بررسی خواهیم کرد.

 تحقیق روش -3

 ARDLرویکرد  -1-3

متغیرها به کار گرفته بین  را برای بررسی همگرایی  0(ARDLبا وقفه های گسترده) یمطالعه حاضر رویکرد مدل خود توضیح

وشهای مرسوم همچون برای بررسی همگرایی ،بر دیگر ر  ARDLرویکرد   است.بیشتر مطالعات اخیر بر این نکته اشاره دارند که

گرنجر در مطالعاتی که به نمونه های کوچک سرو کار دارند، به دلیل در  –ش انگل نجر برتری دارد،چرا که روروش انگل و گر

نظر نگرفتن واکنش های پویای کوتاه مدت موجود بین متغیرها،اعتبار الزم را ندارد.به همین دلیل استفاده از الگوهایی که پویایی 

تری از الگو شوند مورد توجه قرار  های کوتاه مدت را در خود داشته باشند و منجر به براورد ضرایب دقیق

-گرنجر و یوهانسن-نسبت به دیگر روشهای همگرایی  چون انگل ARDL(.از محاسن ویژه ای که رویکرد 0931میگیرد)تشکینی،

ومشکل درونزایی را  شود می قائل تفاوت توضیحی و وابسته متغیرهای بین جوسیلیوس بر خوردار است،اول اینکه این  رویکرد

 قلم از متغیرهای به مربوط ومشکالت زند می تخمین زمان هم طور به را مدت کوتاه و بلندمدت اجزاء که این دوم .ندک می حل

 تخمین و تشخیص در سعی ها، تخمین گرایی هم درجه از نظر صرف که سوم این . کند می طرف بر را بستگی هم خود و افتاده

 و کند می برطرف را گرایی متغیرها هم درجه بودن یکسان درباره یکسان گرایی هم استاندارد یللتح از قبل نی نگرا دارد و مدل

 .6نیست ریشه واحد آزمون به نیازی دیگر

تخمین زنها شامل وقفه های متغیر وابسته،متغیر های توضیحی و وقفه های متغیر های توضیحی هستند که  ARDLدر مدل 

               : (0932و شریفی، )شهرستانیمیتوان ان را به صورت کلی زیر نشان داد
Φ)L,P)yt= Φ0+∑ βi(L,qi)k

i=1  xit+ut                                                                           (1) 
 که در ان:

Φ)L,P)=1-Φ1L-Φ2L
2-...-ΦPLP                   

βi(L,qi)   =βi0+βi1+...+ βiqiL
qi                                                                         

 مینtix ،i. است tuوجزء اخالل  L ،عملکر وقفه  tx  ،متغیر توضیحی t  yبا متغیر وابسته k, ... q1ARDL(P,q(مدل  ،معادله باال

 است. i=1,2,...,k ن آ در که است توضیحی متغیر

تعادلی بلند مدت بین متغیر های موجود در الگو الزم است ازمون وجود همگرایی بلند مدت در بین پیش از بحث درمورد رابطه 

 متغیر های موجود صورت گیرد .

براورد شده مربوط به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ،الگوی پویا به سمت تعادل بلند مدت  در این رابطه اگر مجموع ضرایب

 (0913گیرد)نوفرستی،  ون همگرایی الزم است ازمون فرضیه زیر انجامگرایش می یابد.لذا برای ازم

 
H0=∑ 𝜷𝒊 − 𝟏 ≥ 𝟎𝒎

𝒊=𝟏  

 

                                                            
1  - Auto Regressive Distributed Lag(ARDL) 

ا در هیکی از پیش فرضهای تحلیل استاندارد همگرایی یکسان،این است که درجه همگرایی متغییر ها مورد توجه قرار گیرد.به ترتیبی که ایا متغیر  - 2

  .  I(1)و یا از تفاضل مرتبه اول برخوردارند، I(0)سطح قرار دارند، 
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H1=∑ 𝜷𝒊 − 𝟏 < 0𝒎
𝒊=𝟏  

 مرد نیاز برای ازمون فوق به صورت زیر محاسبه میشود: tکمیت اماره 

t = 
∑ 𝛃𝐢−𝟏𝐦

𝐢=𝟏

∑ 𝐒𝛃𝐢𝐦
𝐢=𝟏

                                             (6)  

  
در سطح اطمینان مورد نظر،میتوان به  0محاسباتی و کمیت بحرانی ارائه شده از سوی بنرجی ، دوالدو و مستر tبا مقایسه اماره 

وجود یا نبود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای الگو پی برد.اگر وجود رابطه پایدار بلند مدت بین متغیر های مدل اثبات 

 در که جایی آن از .و استنتاج در مورد ارزش انها صورت میگیرد تحلیل ضرایب بلند مدت شود، در مرحله دوم، تخمین و

 به را بلندمدت تعادلی معادله توان می برابرند، توضیحی و متغیرهای وابسته از یک هر وقفه های و جاری ارزش بلندمدت

 :کرد بیان زیر شکل

𝒚𝒕 = 𝚽 + ∑ 𝛃𝒊 𝒙𝒊𝒌
𝒊=𝟏   +μt                                                                          )9( 

 

μtکه در ان   =
Ut

Ф(1 ,   p)
  ،  𝛽𝑖 =

βi(1 ,   q )

Ф(1 ,   p)
Φ  و   =

Φ0

Φ(1 ,   𝑝)
 است.

وجود همگرایی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی ،مبنای استفاده از مدلهای تصحیح خطا را فراهم میکند.معادله تصحیح 

 :را میتوان به صورت زیر نمایش دادARDL خطای مدل 

∆yt=∆Ф0 - ∑ Ф𝒋 ∆
𝒑
𝒋=𝟐  yt-j + ∑ 𝜷𝒌

𝒊=𝟏 i0 ∆xit - ∑ ∑ 𝜷
𝒒
𝒋=𝟐

𝒌
𝒊=𝟏 i,t-j ∆xi,t-j - Ф(1,p)ECMt-i + ut            (4) 

 

∑ که در  𝛽𝑖 𝑥𝑖𝑡     ان 𝑘
𝑖=1- Ф – tECM=y ، ∆  عملگر تفاضلی مرتبه اول است وФ(1,q) .سرعت تعدیل را نشان میدهد 

 

 الگوتصریح  -2-3

 با توجه به اینکه هدف از این تحقیق،بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم میباشد، از چارچوب اقتصاد دانش بنیان

ش قتصاد دانبرای بررسی محورهای مختلف دانش استفاده میشود.در این راستا از معیارهای ارائه شده توسط بانک جهانی برای ا

 .محورهای مورد بررسی به شرح زیر است : بنیان کمک گرفته شده است

عه نش را نشان میدهند.در این مطالمحور دانش و منابع انسانی: متغییر های این بخش کمیت و کیفیت دسترسی و استفاده از دا -

 .6استفاده میشود( HCبرای نشان دادن این محور از معیار نرخ باسوادی )

محور زیر ساختهای اطالعاتی : متغیر های این محور کارایی و اثر بخشی توزیع دانش را نشان میدهند.برای نشان دادن این  -

هر چند شاید بهتر باشد که برای  ،استفاده میشود. 9خطوط تلفن ثابت هستندبخش از دانش از معیار درصد خانوارهایی که دارای 

  ICTمپیوتر ، کاربران اینترنتی و مخارج انجام شده برای بخش انشان دادن این بخش از دانش از معیار هایی نظیر تعداد ک

( عمال کامپیوتر شخصی و دسترسی 0931-0931استفاده کرد ، لیکن از انجایی که در بخش قابل توجهی از دوره مورد مطالعه)

                                                            
1  - Banerjee،Dolado&Mester 

دادن هر رکن از دانش ،بیش از یک معیار استفاده شود اما از انجا که یکی از اصلی ترین محدودیتهای تحقیق،اغلب هر چند بهتر است برای نشان  - 2

 محدودیت داده ها است لذا به ناچار برای هر کدام از ارکان اقتصاد دانش بنیان تنها از یک معیار استفاده شده است.

3 - PHON 
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به اینترنت وجود نداشت لذا دسترسی به سری زمانی انها مقدور نبوده و برای برخی دیگر از معیارها نیز داده های محدودی وجود 

 دارد،لذا در این بخش از معیار درصد خانوارهای دارای خطوط تلفن ثابت استفاده می شود.

متغیر های این محور ،هدایت کنندگی محیط کسب و کار را برای تولید و توزیع دانش  صادی :محور رژیم های نهادی و اقت -

نشان میدهند. این کار موجب میشود که استفاده از دانش در سیاستگذاری های اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند که به نوبه خود 

که باعث تخصیص بهینه منابع و انجام داد و ستدهای منجر به ایجاد محیطی شفاف و با ثبات برای فعالیتهای اقتصادی شده 

بیشتر میشود .از این رو برای نشان دادن این بخش از دانش از معیار نسبت تجارت)مجموع صادرات و واردات( به تولید ناخالص 

شود که کارای و  استفاده میشود.برای نشان دادن این محور باید از معیار هایی استفاده 01376به قیمت پایه و ثابت  داخلی

شفافیت قوانین و همچنین ثبات اقتصادی و رقابت در اقتصاد را نشان دهند.از جمله معیارهای استفاده شده در مقاالت معتبر در 

این زمینه میتوان به معیار موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ،کیفیت قوانین، حقوق مالکیت معنوی و معیار های باز بودن اقتصاد 

می شود.در این مقاله به دلیل محدودیت دسترسی به داده ها، تنها از معیار باز بودن اقتصاد) نسبت تجارت به تولید استفاده 

ناخالص داخلی( استفاده شده است. این معیار نشان دهنده محیطی شفاف و با ثبات برای فعالیتهای اقتصادی است زیرا واردات 

وثر تر از منابع میشود و هر چه بخش های بیشتری از اقتصاد در معرض رقابت بین و صادرات کاالها و خدمات موجب استفاده م

کنترل ، منجر به افزایش حجم تولید و بهره وری و نیز  استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته بیشتر شده  المللی قرار گیرند،

 .شودتورم می

ایده های جدید در داخل کشور وکار برد ان در فرایند های تولیدی  محور سیستم ابداعات : متغیر های این محور میزان خلق -

و  را نشان میدهد.برای خلق ایده های جدید در داخل کشور باید محیط برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی و تحقیق

ی مد نظر قرار گیرد.متغییر توسعه فراهم شود و شرایط قانونی الزم برای حمایت از ایده های نو و شناسایی حق مالکیت معنو

، تعداد  R&Dهایی که برای این محور در نظر گرفته می شود معموال شامل متغییر هایی چون،تعداد محققین در فعالیتهای

مقاالت علمی چاپ شده ،هزینه های تحقیق و توسعه و امتیاز نامه های حق اختراع میباشد که در این مطالعه به دلیل عدم 

 استفاده شده است. 6اطالعات ،تنها از متغیر امتیاز نامه های حق اختراعدسترسی به همه 

در این مدل انتظار بران است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی ، نرخ باسوادی ، درصد خانوارهای دارای تلفن ثابت،نسبت 

 تجارت به تولید ناخالص داخلی،امتیاز نامه های حق اختراع  رابطه مستقیم و حجم پول رابطه عکس با نرخ تورم داشته باشد. 

قاله در این مد دانش بنیان خود نماینده ای برای  یک اقتصاد مبتنی بر دانش میباشد ،لذااز انجایی که هر یک از ارکان اقتصا

م اقتصاد دانش بنیان بر تورارکان جهت تخمین و براورد اثر اقتصاد دانش بنیان بر تورم ،از چهار الگو که در هر الگو اثر یکی از 

جود همه کاستی ها و نا هماهنگی هایی که در تهیه و تنظیم امار ها البته با ومورد ارزیابی قرار می گیرد، استفاده شده است. 

وجود داشته،انتظار این است که این مطالعه حداقل به طور نسبی وجود رابطه معنی داری را میان اقتصاد دانش بنیان و تورم 

 . نشان دهد.برای این منظور مدل های ساختاری زیر را تعریف نموده و براورد میکنیم
 

LCpi=f(LGDP،LM2 ،TRAD(                               ( 0مدل)  

LCpi=f(LGDP،LM2،HC)                                                                                                            ( 6مدل)  

                                                            
1 - Trade    

2 - Patent apllication 
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LCpi=f(LGDP،LM2،LSCINC)                                                                                                   ( 9مدل)  

LCpi=f(LGDP،LM2،PHON (                                                                                         ( 1مدل)  

 که در ان: 

 LCPI :(0912شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )ثابت  لگاریتم 

 LGDP: (0912تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )ثابت  لگاریتم 

 LM2: نقدینگی حجم لگاریتم  

 TRAD)نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی)معیاری برای شاخع رژیم های اقتصادی و نهادی : 

 HC :انسانی()معیاری برای دانش و منابع نرخ با سوادی 

 LSCINC : تعداد امتیاز نامه های حق اختراع)معیاری برای سیستم ابداعات( لگاریتم 

 PHON: معیا درصد خانوارهای دارای تلفن ثابت( ساختهای ری برای زیرICT) 

همانطور که مشاهده می شود برای بررسی تورم از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده شده است.عالوه بر  را بیان میکنند.

محورهای اقتصاد دانش بنیان ،تولید ناخالص داخلی وحجم پول نیز به عنوان متغیر های توضیحی مهم اثر گذار بر تورم لحاظ 

 شده اند. 

 نتایج تجربی 4 -  
 بیان و مورد تحلیل قرار میدهیم.امده برای هر یک از مدل های مذکور را در این بخش نتایج بدست 

الزم به ذکر است که داده ها به صورت ساالنه بوده و با توجه به محدود بودن تعداد مشاهدات و به دلیل اینکه در جه ازادی زیادی 

( AICاساس معیار اطالعات اکائیک) ،بر0وقفه با در نظر گرفتن حداکثر برای تمامی مدل ها، طول وقفه بهینه از دست ندهیم 

 صورت گرفته است.

 1تخمین مدل - 1-4 

را بدین صورت  تعبیه شده استبر تورم  ظور بررسی نقش شاخص رژیم های اقتصادی و نهادیرا که به منتابع تورم  0مدل 

 معرفی میکنیم:

Lcpit=β0+β1LCPIt-1+∑ 𝜷𝟏
𝒊=𝟎  2LGDPt-1 +∑ 𝜷𝟏

𝒊=𝟎 3 LM2t-1 +∑ 𝜷𝟏
𝒊=𝟎 4TRADt-1+U1t     (5)  

 
 )معیار باز بودن اقتصاد( به عنوان معیاری برای شاخص رژیم های اقتصادی و نهادی در نظر گرفته شده است. TRADکه در ان 

 ن مدل بدین صورت انجام گرفته است.تخمین ضرایب کوتاه مدت ای

 (=CPIمتغیر وابسته( 1مدل  تخمین ضرایب کوتاه مدت -1جدول

 

 ضرایب متغیر

CPI(-1) 

 
1.64 

(4.79)1 

                                                            
 است. tاعداد داخل پرانتز نشان دهنده اماره  - 0
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LGDP -0.51 
(-3.19) 

LM2 0.41 
(3.14) 

TRAD -0.07 
(-2.007) 

C 3.39 
(1.78) 

 2R  0.99تعیین  ضریب

  F 7369.8(.000)اماره 

 ازمون های تشخیصی

Serial Correlation 3.42(.06)1 

Normality  4.91(.08) 

Heteroscedasticity 1.27(.06) 

 
انها بیان شده است .همانطور که از نتایج مشخص است   t( ضرایب تخمینی کوتاه مدت به طور واضح به همراه اماره 0در جدول)

باالی مدل دارد و همین طور در قسمت پایین ( حاکی از قدرت توضیح دهندگی 7368.8=) F( و اماره  =1533ضریب تعیین)

برقراری تمامی فروض کالسیک) عدم وجود خود همبستگی ، نرمال تشخیصی اورده شده است.نتایج این ازمونها ازمونهای  جدول

  را برای مدل تایید می نماید. بودن جمالت پسماند و وجود واریانس همسانی (

 : زمون ثباتآ

و  بروان،دوربین ازمون معرفی شده توسط روابط بلند مدت میتوان میزان ثبات مدل را با استفاده از دامه بحث در خصوص زقبل ا

ارائه شده درذیل ،به ترتیب بیانگر ازمونهای مجموع انباشت پسماند های  (1( و )9)( بررسی نمود.نمودارهای 0313ایوانز)

( است .اگر مسیر حرکت اماره های ازمون بین CUSUMQ)( و مجموع مربعات انباشت پسماندهای عطفیCUSUM)عطفی

( ،می توان به خوبی دید که 1( و )9واقع شود،می توان نتیجه گرفت که تابع تورم با ثبات است.بر اساس نمودار ) 6خطوطمستقیم

 .با ثبات است 0در مدلتابع تورم 

                                                            
 میباشد. T-Ratio(prob)اعداد داخل پرانتز  - 0

 است. شده ارائه %5 معناداری سطح برای ( 1975 ) دیگران و براون توسط مستقیم خطوط این معادالت - 6
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 1( در مدلCPIتابع تورم)  CUSUMازمون -3نمودار 

 
 

 
 1( در مدلCPIتابع تورم ) CUSUMQازمون  - 1نمودار 

 
 

 این انجام برای . داد انجام آزمونی باید )رگرسیون نبودن کاذب(بلندمدت رابطه وجود از اطمینان برای پویا، معادله برآورد از پس

رده و بر انحراف معیارش تقسیم نمود.این ازمون برای مدل مورد ( را از یک کم کcpi(-1)وابسته) متغیر هقف و با ضریب باید آزمون

( 3.82-بدست امده که از مقادیر بحرانی جدول بنرجی،دوالدو و مستر )  2.76- محاسباتی برابر با مقدار tنظر انجام شده و اماره 

توان  را نمیجود رابطه بلند مدت است.به عبارت دیگر بر اساس این ازمون فرضیه صفر مبنی برعدم و کمتربه لحاظ قدر مطلق 

 .وجود ندارد 0بنابراین داللتی بر همگرایی یکسان بین متغیرهای تابع تورم در مدل .رد کرد

 2تخمین مدل  -4  -2

تابع تورم را که به منظور بررسی نقش شاخص دانش و منابع انسانی بر تورم  تعبیه شده است را بدین صورت  6مدل ،در ادامه 

 میکنیم:معرفی 

Lcpit=γ0+γ1LCPIt-1+∑ 𝜸𝟏
𝒊=𝟎  2LGDPt-1 +∑ 𝜸𝟏

𝒊=𝟎 3 LM2t-1 +∑ 𝜸𝟏
𝒊=𝟎 4HCt-1+U2t             (6) 
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ن نتایج تخمین ای،نرخ با سوادی بوده و برای نشان دادن اثرشاخص اموزش و منابع انسانی از ان استفاده شده است. HCکه در ان 

 اورده شده است. 6معادله در جدول 

 2 دلتخمین ضرایب کوتاه مدت م -2جدول

 

 ضرایب متغیر
LCPI(-1) 0.64 

(7.87) 
LGDP -0.52 

(-3.64) 
LM2 0.28 

(4.36) 
HC 0.001 

(0.15) 
LHC(-1) 0.01 

(1.4) 
C 3.7 

(2.45) 
2R 0.99 

 F 7568(.000)اماره 

 ازمون های تشخیصی
Serial Correlation 2.85(0.09( 

Normality 3833(0.14) 

Heteroscedasticity 0.006(0.93) 

 

 

نتایج ازمونهای .،حاکی از قدرت توضیح دهندگی باالی مدل دارد 6( موجود در جدول (F =7568و اماره(0.99=) ضریب تعیین

عدم وجود خود همبستگی ، نرمال بودن جمالت پسماند و وجود واریانس مبنی بر برقراری تمامی فروض کالسیک تشخیصی نیز

 را برای مدل تایید می نماید.  همسانی 

را نشان میدهد،می توان به خوبی دید که تابع تورم   CUSUMQو  CUSUM که ازمونهای ثبات  2و3با توجه به نمودارهای 

 نیز با ثبات است. 6در مدل 
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 2(،مدلCPIتابع تورم)  CUSUMازمون -5نمودار 

 

 
 2(،مدلCPIتابع تورم)  CUSUMQازمون -6نمودار 

 

محاسباتی برای ازمون وجود رابطه   tاماره  الزم را محاسبه میکنیم. tاماره  بررسی وجودو یا عدم وجود رابطه بلند مدت ، برای

( به لحاظ قدر مطلق بیشتر می 3.82-( بدست امده که از مقادیر بحرانی جدول بنرجی،دوالدو و مستر )-153(بلند مدت برابر با

ازمون فرضیه صفر مبنی برعدم وجود رابطه بلند رد شده وبه عبارتی رابطه بلند مدت بین متغیر  باشد.به عبارت دیگر بر اساس این

نتایج رابطه  9در جدول پس از اطمینان از وجود رابطه بلند مدت میتوان،روابط بلند مدت را تفسیر نمود.های مدل برقرار است.

 .تعبیه شده است 6به مدل مربوط (CPI)بلند مدت برای شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی
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 2تخمین ضرایب بلند مدت مدل – 3جدول

 

 ضریب متغیر
LGDP -1.48 

(-3.25) 
LM2 0.8 

(8.23) 
HC 0.04 

(5.66) 
C 10.49 

(2.09) 
 
 

 ، اینگونه میباشد: 6تابع بلند مدت تورم مربوط به مدل 

LCPIt=10.49-1.48LGDPt+0.8LM2t+0.04HCt                                                                     (1) 

  

عالمت  دارد که با تورم  +(،رابطه مثبت و معناداری153(،لگاریتم حجم نقدینگی ،با توجه به ضریب بدست امده9بر اساس جدول    

ضریب لگاریتم د شد.موجب افزایش در تورم خواه نقدینگی  لذا افزایش حجم،مثبت این ضریب مباحث تئوریک را تایید میکند

که همان افزایش در طرف عرضه اقتصاد میباشد  GDPتولید ناخالص داخلی نیز منفی و معنادار میباشد به طوری که افزایش در 

،موجب کنترل تورم خواهد شد.ضریب نرخ با سوادی معنادار ولی منفی میباشد یعنی  بر خالف انتظارما ،بهبود شاخص اموزش و 

تنها موجب کاهش تورم نمیشود بلکه بر تورم بیشتر نیز دامن میزند که از دالیل ان میتواند افزایش اگاهی مردم منابع انسانی نه 

از انتظارات تورمی و درخواست دستمزدهای باالتر بوده که این خود موجب افزایش در هزینه های تولید و افزایش سطح عمومی 

 معنادار میباشد.عرض از مبدا نیز در این مدل قیمتها میشود.

در ادامه برای بررسی اینکه تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت درتولید به سمت تعادل بلند مدت به چه صورت انجام می 

استفاده شده است.ضریب تصحیح خطا که انتظار میرود با عالمت منفی ظاهر شود  (ECM) خطا –پذیرد، از مدل تصحیح 

عادل بلند مدت می باشد .این ضریب نشان میدهد که در هر دوره چند درصد از عدم نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به ت

متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلند مدت نزدیک می شود.به عبارتی چند دوره طول میکشد تا تورم به روند تعادل 

خطا در مدل -است.ضریب جمله تصحیحارائه شده 4 خطا در جدول  –بلند مدت خویش بازگردد.نتایج حاصل از مدل تصحیح 

در تورم تعدیل شده و به سمت کوتاه مدت درصد از عدم تعادل   35بدست امده است.یعنی در هر دوره( (0.35-مورد نظر،

 .روند بلند مدت خود نزدیک می شود
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 2مدل  خطا –نتایج تخمین معادله تصحیح  -1جدول

 

 ضریب متغیر

DLGDP -0.52 
(-3.6) 

DLM2 0.28 
(4.36) 

DHC 0.001 
(.15) 

DC 3.7 
(2.45) 

ECM(-1) 1835- 

(-4.29) 
 
 
 

ECM=LCPI + 1.48LGDP-0.8LM2- 0.045 HC 8)  ) – 10.49C                                         (7) 
 

 3تخمین مدل - 3-4

بر تورم  تعبیه شده است را بدین صورت معرفی  سیستم ابداعات و نواوریتابع تورم را که به منظور بررسی نقش شاخص  9مدل 

 میکنیم:

Lcpit=θ0+θ1LCPIt-1+∑ 𝜽𝟏
𝒊=𝟎  2LGDPt- i+∑ 𝜽𝟏

𝒊=𝟎 3 LM2t-i +∑ 𝜽𝟏
𝒊=𝟎 4LSCINCt-i+U1t                             (8) 

 
نتایج استفاده شده است.(   LSCINCکه در ان برای نشان دادن شاخص سیستم ابداعات و نواوری از لگاریتم تعداد اختراعات )

 تخمین ضرایب کوتاه مدت مربوط به این مدل در جدول ذیل اورده شده است.
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 3تخمین ضرایب کوتاه مدت مدل  – 5جدول

 

  ضرایب متغیر

LCPI(-1) 0.47 
(4.37) 

LGDP -0.6 
(-4.52) 

LM2 0.61 
(5.3) 

LSCINC -0.13 
(-4.22) 

C 3.7 
(2.7) 

R2 0.99 
 

 F 10543.8(.000)اماره 

 ازمون های تشخیصی

Serial Correlation 1.47(0.22) 
Normality 1.11(0.57) 

Heteroscedasticity  0.94(0.33) 

 

دارد  9نیز نشان از قدرت توضیح دهندگی باالی مدل  3( ارائه شده در جدول 10543.8=) Fو اماره (0.99=) ضریب تعیین 

نیزبرقراری تمامی فروض کالسیک مبنی برعدم وجود خود همبستگی ، نرمال بودن جمالت پسماند و  تشخیصی.نتایج ازمونهای 

 را برای این مدل تایید می نماید.  وجود واریانس همسانی 

 نشان داده شده است .که نشان از ثبات تابع تورم میباشد . 3و  1ازمونهای ثبات مربوط به این مدل نیز در نمودارهای 
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 3(،مدلCPIتابع تورم)  CUSUMازمون -7ار نمود

 

 

 

 

 
 

 
 3(،مدلCPIتابع تورم)  CUSUMQازمون -3نمودار 

 

( بدست امده که از مقادیر بحرانی جدول بنرجی،دوالدو و -359)محاسباتی برای ازمون وجود رابطه بلند مدت برابر با  tاماره 

بنابراین فرضیه صفر مبنی برعدم وجود رابطه بلند رد شده وبه عبارتی  .( به لحاظ قدر مطلق بیشتر می باشد3.82-مستر )
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نتایج تخمین رابطه بلند مدت برای مدل مورد نظر،  6تایید می شود.در جدول  9وجود رابطه بلند مدت بین متغیر های مدل 

 اورده شده است.

 
 3تخمین ضرایب بلند مدت مدل – 6جدول

 

 ضریب متغیر
LGDP -1.15 

(-4.008) 
LM2 1.16 

(26.71) 
LSCINC -0.26 

(-9.05) 
C 7.05 

(2.24) 
 

معنادارهستند.  9ارائه شده است،تمامی متغیرهای لحاظ شده در مدل 6مربوط به انها که در جدول tبا توجه به ضرایب و اماره های 

ضرایب تولید ناخالص داخلی و اختراعات ،منفی و ضریب حجم نقدینگی مثبت میباشد که عالمت تمامی این ضرایب مطابق با 

با  ورم کاسته خواهد شد.چرا کهبه عبارتی با بهبود سیتم ابداع و نواوری و تحقیق و توسعه در ایران،از تمباحث تئوریک میباشد.

توجه به مطالب گفته شده در قبل ،با انجام و کاربردی بودن تحقیقات و اختراعات ،نوع و حجم تولیدات افزایش یافته ،بهره وری 

 باال میرود و در نهایت تورم و اهنگ افزایش قیمتها کنترل خواهد شد.

 تورم در مدل مورد نظر بدین صورت میباشد: با توجه به تخمین ضرایب صورت گرفته،تابع بلند مدت

 

LCPIt=50.7-1.17 LGDPt+1.16 LM2t- .26 LSCINC                                                         (3) 

خطا در مدل مورد -ارائه شده است.ضریب جمله تصحیح7در جدول نیز  9مربوط به مدل   خطا –نتایج حاصل از مدل تصحیح 

برای درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در تورم   36.یعنی در هر دورهکه منفی و معنادار میباشد  (بدست امده است (0.52-نظر،

 لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلند مدت سریع میباشد.رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.

  

 3مدل  خطا –نتایج تخمین معادله تصحیح  -7جدول

 ضریب متغیر

DLGDP -0.6 
(-4.52) 

DLM2 0.62 
(5.3) 

DLSCINC -0.13 
(-4.22) 
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DC 3.7 
(2.7) 

ECM(-1) -0.52 
(-4.83) 

 

 

 

ECM(-1)=LCPI + 1.15 LGDP – 1.16LM2 + .26 LSCINC – 7.05C                               (01) 

  
 

 1تخمین مدل  -1-1

بر تورم  (ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)تابع تورم را که به منظور بررسی نقش شاخص زیر ساختهای  1در این بخش مدل 

 تعبیه شده است را بدین صورت معرفی میکنیم:

 

Lcpit=δ0+δ1LCPIt-1+∑ 𝜹𝟏
𝒊=𝟎  2LGDPt-1 +∑ 𝜹𝟏

𝒊=𝟎 3 LM2t-1 +∑ 𝜹𝟏
𝒊=𝟎 4PHONt-1+U4t                    (00) 

 

اورده شده  ICT)درصد خانوارهای دارای تلفن ثابت(به عنوان معرفی برای شاخص زیر ساختهای PHON متغیر در این مدل 

 نتایج تخمین ضرایب کوتاه مدت این مدل بدین صورت است: است.

 

 1تخمین ضرایب کوتاه مدت مدل– 3جدول 

 

 ضرایب  متغیر

LCPI(-1) 81 53 

(5.91) 
LGDP -0.37 

(-2.77) 
LM2 0.56 

(5.67) 

PHON -0.02 
(-4.54) 

C 0.6 
(.36) 

R2 0.99 



 

 

24 

 F 11197(.000)اماره 

 ازمون های تشخیصی

Serial Correlation 0.4(.52) 

Normality 0.7(0.7) 

Heteroscedasticity 0.12(0.7) 

 
 

نیز از قدرت توضیح  1بیان کرد که مدل میتوان  3ارائه شده در جدول F  (=11197)و اماره   (0.99=)ضریب تعیین با توجه به 

برقراری تمامی فروض کالسیک مبنی برعدم وجود خود تشخیصی ، نتایج ازمونهای با توجه به دهندگی باالیی بر خوردار است.

 را برای این مدل تایید می نماید.  همبستگی ، نرمال بودن جمالت پسماند و وجود واریانس همسانی 

نشان داده شده است .که با توجه به ان میتوان بیان کرد که تابع تورم  01و  3ه این مدل در نمودارهای ازمونهای ثبات مربوط ب

 در این مدل نیز با ثبات میباشد.

 

 
 1(،مدلCPIتابع تورم)  CUSUMازمون -9نمودار 
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 1(،مدلCPIتابع تورم)  CUSUMQازمون -11نمودار 

 

سبه کردیم.که این مقدار برابر با مربوطه را محا tبرای ازمون  برقراری رابطه بلند مدت بین متغیر های مدل مورد نظر ،اماره 

( به لحاظ قدر مطلق بیشتر می 3.82-این عدد از مقادیر بحرانی جدول بنرجی،دوالدو و مستر ) بدست امده است. ( -5.22)

تایید  1بنابراین فرضیه صفر مبنی برعدم وجود رابطه بلند رد شده وبه عبارتی وجود رابطه بلند مدت بین متغیر های مدل  .باشد

ارائه شده  3ضرایب بلند مدت را تخمین زده و نتایج ان در جدول می شود.با توجه به وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها ی مدل،

 است.

 
 
 

 

 1لند مدت مدلتخمین ضرایب ب -9جدول 

 

 ضریب متغیر
LGDP -0.8 

(-2.4) 
LM2 1.2 

(25.3) 
PHON -0.05 

(-8.3) 
C 1.29 

(.35) 
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دارای تاثیر منفی و  PHONو  GDPمتغیر  نتایج تخمین نشان میدهد که همه ضرایب به جز عرض از مبدا ،معنادار میباشند.

موجب کاهش تورم  ICTدارای تاثیر مثبت بر تورم میباشد .بنابر این میتوان اظهار کرد که بهبود زیر ساختهای  M2متغیر 

 سرمایه، تعمیق تولید، فرآیند بنابر این میتوان گفت،توجه به زیر ساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات موجب بهبود .میشود

 وسرانجام کشور و بخش بنگاه، سطح در افزوده ارزش افزایش اثر این امدهایپی .میشود کار نیروی کیفیت و آوری فن پیشرفت

 کنترل تورم است. و وری بهره اقتصادی،افزایش رشد

 تابع بلند مدت مربوطه بدین صورت میباشد:

LCPIt=1.29 -0.81 LGDPt+1.2 LM2t – 0.05 PHONt                                                      (12)   
خطا در -ضریب جمله تصحیح( اورده شده است .01خطا مربوطه را براورد کرده و نتایج ان در جدول )-در ادامه مدل تصحیح

درصد از عدم تعادل   12و معنادار میباشد.یعنی در هر دوره ،کوچکتر از یککه منفی، (بدست امده است (0.46-مدل مورد نظر،

 کوتاه مدت در تورم برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.

 

 1خطا ، مدل-تخمین رابطه تصحیح – 11جدول

 

 ضریب متغیر

DLGDP -0.37 
(-2.77) 

DLM2 .56 
(5.67) 

DPHON -0.02 
(-4.5) 

DC 0.6 
(.36) 

ECM(-1) 0.46 
(-5.13) 

 
 

 
ECM=LCPI + 0.81 LGDP – 1.2 LM2 + 0.05 PHON- 1.29 C      (13) 

 

 

 و ارائه پیشنهادات: نتیجه گیری -3
می پردازد.برای این منظور  0931-0931و کنترل تورم در ایران طی دوره  بنیان دانش اقتصاد این تحقیق به بررسی رابطه بین

از محورهای اقتصاد دانش بنیان شامل محورهای:رژیم های نهادی و اقتصادی،اموزش و توسعه منابع انسانی، زیر ساختهای فناوری 

عالوه بر ارکان اقتصاد دانش بنیان،حجم پول  ،اطالعات و ارتباطات و سیستم ابداع و نواوری استفاده گردید. در تصریح مدل تورم

و برای نرخ تورم از شاخص قیمت  لی نیز به عنوان دو متغیر مهم تاثیر گذار بر تورم  وارد مدل شده استو تولید ناخالص داخ
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 مدل نقشبه منظور بررسی نقش ارکان اقتصاد دانش بنیان بر تورم،چهار مدل را که در هر  . مصرف کننده استفاده شده است

 برای بررسی این روابط ازیکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان بر تورم به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گیرد ،معرفی کردیم.

(و پسران و 0333( معرفی شده توسط پسران و شین)ARDLتکنیک اقتصاد سنجی خود توضیحی با وقفه های گسترده)

، با استفاده از وقفه بهینه بر  هر یک از مدل ها ابط بلند مدت و تحرکات کوتاه مدتبه تبعین رواستفاده نموده و( 6110دیگران)

پرداخته و در  CUSUMQو   CUSUM های پرداخته شد.سپس به بررسی ثبات مدل با استفاده از ازمون اساس معیار اکاییک 

به منظور ازمون وجود روابط بلند مدت  با ثبات میباشد . در تمامی مدل های تصریح شده در این مطالعه یافتیم که تابع تورم

مورد نظر را محاسبه و با مقادیر بحرانی جدول بنرجی ، دوالدو و مستر مقایسه کردیم.با توجه به ازمون های صورت گرفته  t،اماره 

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود که به منظور بررسی نقش شاخص رژیم های اقتصادی و نهادی تصریح شده بود، 0،تنها در معادله 

. در ادامه با به کارگیری مدل  وجود ندارد. 0میشود،در واقع رابطه بلند مدتی بین متغیرهای مدل  رابطه بلند مدت پذیرفته

در تمامی  ECMبه تحلیل چگونگی تعدیل شوك های کوتاه مدت ایجاد شده در مدل ها پرداختیم.ضریب ECMخطا یا -تصحیح

لص نشان میدهد که ضریب تولید ناخاناشی از تخمین ضرایب بلند مدت  نتایج تر از یک و معنادار میباشد. کوچک،معادالت منفی 

تمامی مدلها مثبت و معنادار میباشد.که این عالئم داخلی در تمامی مدلها منفی و معنادارو ضریب متغیر حجم نقدینگی نیز در 

متغیر های در صد خانوارهای دارای تلفن ثابت)به عنوان معیاری برای شاخص زیرساختهای با مبانی تئوریک سازگار میباشند.

تعداد امتیاز نامه های حق اختراع)به عنوان معیاری برای شاخص سیستم ابداعات( منفی و معنادار فناوری اطالعات و ارتباطات(و 

نترل موجب ک و سیستم ابداعات ، ناوری اطالعات و ارتباطات،بهبود زیر ساختهای فمی باشند .بدین معنا که مطابق با انتظارات 

ر است.که ب مثبت و معنادار ضریب متغیر نرخ باسوادی )به عنوان شاخص اموزش و منابع انسانی( ، ،در حالی که تورم خواهد شد.

سطح عمومی قیمتها نمی  منابع انسانی نه تنها موجب کاهش دانشمهارت و  افزایش سطحافزایش نرخ با سوادی و ،خالف انتظار

دلیل این امر میتواند افزایش اگاهی افراد تحصیل کرده نسبت به انتظارات تورمی و  با تورم رابطه مثبت نیز دارد. شود بلکه 

 درخواست افزایش سطح دستمزد ها متناسب با نرخ تورم و در نتیجه ان افزایش در هزینه تولید و افزایش تورم باشد.

،میتوان پشنهاد  و کنترل تورم  (0933ی)بهبودی و امیری ،ر مثبت اقتصاد دانش بنیان بررشد و توسعه اقتصادتاثی با توجه به

،کاهش تورم و افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد محیط اقتصادی ،اجتماعی نمود که کشور جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی 

نتایج ارائه شده در قسمت قبل نشان میدهد که متغیر اختراعات)معیاری توجه نماید. ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش مناسب به 

بهبود عملکرد  بهپیشنهاد میشود ( بر کنترل تورم را دارد،لذا=1562برای شاخص سیستم ابداعات و نواوری( بیشترین اثر گذاری)

(در داخل کشور بهای بیش از پیش R&Dوسعه)فعالیت های تحقیق و ت وسیستم ابداع و نواوری ، کاهش شکاف تکنولوژیکی 

  کاربردینه کردن این فعالیتها برایند.داده و در جهت 

نیروی  الزم است که بحث تخصصبتابر این  ،در ایران دارد  بر تورم تاثیر مثبت اموزش و منابع انسانی ،با توجه به نتایج ارائه شده

موجبات افزایش در بهره وری ،افزایش  تولید و درامد نیروی کار بر سر مشاغل تخصصی خود  دادنکار مورد توجه بوده و با قرار

تا با وجود افزایش اگاهی را فراهم اوریم. مچنین کاهش در هزینه های تولید ،ملی وبه تبع ان رشد و توسعه اقتصادی کشور و ه

 مزد و هزینه های تولید میشود، بتوان تورم را کنترل کرد.بیشتر نیروی کار از انتظارات تورمی که موجب درخواست افزایش دست
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