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 با است. بوده اخیر های دهه درویژه  به اقتصاددانان اصلی های دغدغه از یکی آن برمؤثر  عوامل و مالی بازارهای توسعه
 تولیلد  توسلعه،  اصللی  محلر   و عاملل  اطالعات و دانش کاربرد و توزیع تولید، ،بنیان دانش اقتصاد در اینکه به توجه
 توسلعه  فراینلد  بلر بنیلان   دانلش  اقتصلاد  هلای  شاخص یبررس لذا است، اقتصادیهای  فعالیت تمامی در اشتغال و ثروت
 بله بنیلان   دانلش  اقتصلاد  هلای  شلاخص  به مربوط متغیرهایتأثیر  مقاله این در .است یفراوان یتاهم حائز مالی هایبازار
 توسلعه،  و تحقیل  هلای   فعالیلت  در متخصصلین  توسلعه،  و تحقیل   مخلارج  ،ICT مخلارج  آموزشی، مخارج تفکیک
 مالی بازارهای توسعه های شاخص بر مقررات کیفیت و باال تکنولوژی با صادرات ،شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات
 گرفتله  قرار بررسی و مطالعه مورد 2014 تا 2002 زمانی دوره طی ایران(ویژه  به)توسعه  در حال  منتخب کشور 9 برای
 گسلترده هلای   وقفله  بلا  خودتوضلی   الگلوی  رهیافلت  بلا  پانلی انباشتگی هم تکنیک از متغیرها، اثر برآورد برای است.

(ARDL) بلر بنیلان   دانلش  اقتصلاد  هلای  شاخص تمامیتأثیر  که است آن از حاکی برآوردها نتایج است. شده استفاده 
 اعتبلارات ) پلول  بلازار  و داخلی( ناخالص تولید بر بورس بازار درشده  معامله سهام ارزش )نسبت سرمایه بازار شاخص
 است. مثبت بانکی( سیستم توسطشده  ارائه
 JEL: D2، F43، C33 بندی طبقه
 پانلی. انباشتگی هم تکنیک مالی، بازارهای ،بنیان دانش اقتصاد کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

 ملورد  گذشته از تولید عواملوری  بهره بهبود و تخصص ایجاد دلیل به اقتصاد در دانش و علم نقش

تأکیلد   ملورد  توسلعه  فراینلد  درزا  درون عوامل عنوان به دانش و فناوری جایگاه و گرفته قرار توجه

 اطالعلات  و دانلش  کلاربرد  و توزیع تولید، ،بنیان دانش اقتصاد در اینکه به توجه با است. گرفته قرار

 للذا  اسلت،  اقتصلادی هلای   فعالیلت  تملامی  در اشلتغال  و ثروت تولید توسعه، اصلی محر  و عامل

 اهمیلت  حلائز  نیلز  ملالی  بازارهلای  توسلعه  فراینلد  بلر بنیلان   دانش اقتصاد های شاخص اثرات بررسی

 مختلل  هلای   زمینله  و امکلان  مالی، بازارهای توسعه و گسترش با (.1384 )معمارنژاد، است فراوانی

 نیازهلای  بلا  متناسلب  راهکارهلای  انواع است قادر خصوصی بخش وگیرد  می شکلگذاری  سرمایه

 منلابع  تجهیلز  طریل   از همچنلین  و کنلد  انتخلا   را کمتلر  ریسک با شرایط درانداز  پس برای خود

 ارزش دارای و سلودآور  اقتصادیهای  فعالیت بهها  آن هدایت و کنندگانانداز پس وجوه از حاصل

 واسلطه  به اخیر دهس چند طی مالی بازارهای .شود اقتصادی رشد افزایش باعث تواند می باال، افزوده

 و هسلتند  جهان در سط  تکاملدر حال  مستمر طور به و داشته توجهی قابل رشد ،دانشیهای  مؤلفه

 .(2004 ،1)لوین تندمستثنا نیس قاعده این از نیز توسعه حال در کشورهای

 چگونه مالی بازارهای توسعه بربنیان  دانش اقتصادتأثیر  که است این پژوهش این اساسیسؤال 

 در مشخصلی  مطالعه ،بنیان دانش اقتصاد زمینه در گرفته انجام مطالعات اکثر درآنجایی که  از است؟

 بلازار  تفکیلک  بله  ملالی  بازارهلای  توسعه بابنیان  دانش اقتصاد های شاخص ارتباط بررسی خصوص

 درویلژه   توسلعه بله   در حال  منتخب کشورهای برای پانلی انباشتگی هم شیوه قالب در سرمایه و پول

 بلر عملدتا    و اسلت  نگرفتله  صلورت  2گسلترده هلای   وقفله  بلا  خودتوضلی   الگلوی  برآوردگلر  قالب

تلأثیر   بررسلی  بله  مقالله  ایلن  در لذا است، شده تکیه مقررات کیفیت و تجاری آزادسازی متغیرهای

 توسعه، و تحقی  مخارج ،ICT مخارج آموزشی، مخارج تفکیک بهبنیان  دانش اقتصاد های شاخص

 بلا  صلادرات  ،شلده  ثبلت هلای   نلوآوری  و اختراعلات  توسلعه،  و تحقیل  هلای   فعالیلت  در متخصصین

                                                             
1. Levin 

2. Autoregressive Distributed Lag Analysis 
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 سلرمایه(  و پلول  )بلازار  ملالی  بازارهلای  توسلعه  هلای  شلاخص  بلر  مقلررات  کیفیت و باال تکنولوژی

 بله  2014 تلا  2002 زمانی دوره طی ایران( لحاظ )باتوسعه  در حال  منتخب کشور 9 و شده پرداخته

 و مطالعه مورد (ARDL) گستردههای  وقفه با خودتوضی  الگوی رهیافت با پانلی یانباشتگ هم شیوه

 در مقدمله،  از پلس  اسلت:  شدهدهی  سازمان زیر صورت به ادامه در مقاله این .گیرد می قرار بررسی

 پرداختله  پلژوهش  پیشلینه  بله  سلوم  بخش در داشت. خواهیم نظری مبانی بر مروری مقاله دوم بخش

 ارائله  تجربلی  نتلایج  پلنجم  بخلش  در شود. می مطرح چهارم بخش در تحقی  شناسی روش شود. می

 دارد. اختصاص ها شنهادیپ ارائه و گیری نتیجه به نیز ششم بخش باالخره و شده

 نظری مبانی .2

 بازارهلای  از متشلکل  ای شلبکه  اقتصلاد،  حقیقلی  بخلش  به حیات کننده تزری  عنوان به مالی سیستم

 اوراق انواع ،ها سپرده انواع پول، جریان انتقال به که است مؤسساتی و دولت خانوارها، تجار، مالی،

 ملالی  هلای  نظلام  .پردازنلد  می بازار کارگزاران مختل  های گروه به سرمایه و پول ابزارهای و بهادار

 بله  یکلدیگر  بلا  ،شلود  ملی  نامیلده  مالی بازار که نهادی چارچو  در که هستند مؤسساتی بر مشتمل

 دربلاره  اطالعلات  کسلب  بلا  توانلد  ملی  کارآمد مالی های سیستم .پردازند می مالی مطالبات دادوستد

 اعملال  و هلا  گلذاری  سلرمایه  بلر  نظلارت  ها،انلداز  پلس  تجهیلز  و تجمیلع  گذاری سرمایه های فرصت

 های هزینه کاهش با ریسک، مدیریت و توزیع و خدمات و کاالها مبادله تسهیل شرکتی، حاکمیت

 این مالی نظام که صورتی در شود. موجب را منابع بهتر تخصیص اطالعات تحلیل و کسب و مبادله

 مکملل  عنلوان  بله  تواند می وگیرد  می شکل مالی توسعه دهد، انجام مطلو  نحو به را خود وظای 

 (.1390 عسگری، و )جهانگرد باشد داشته باالیی اهمیت اقتصاد واقعی بخش

 ملالی  تلأمین  بلرای  بازرگانی های شرکت که شود می ناشی آنجا از بیشتر مالی بازارهای اهمیت

 توسعه و رشد بتوانند اینکه برای ها شرکت این دارند. نیاز سرمایه از باالیی حجم به خود های فعالیت

 زملان  در سلرمایه  میلزان  ایلن  تلأمین  کله  است واض  هستند. باالیی گذاری سرمایه نیازمند کنند پیدا

 و خدمات بهتر ارائه منظور به نیز ها دولت شود. تأمین دیگری جای از بایستی و نیست میسر محدودی

  )پورکریم، باشند داشته اختیار در نقدینگی و پول از باالیی حجم که هستند نیا ازمندین مردم به کاالها
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 بلازاری  سرمایه بازار د:کر بندی تقسیم سرمایه و پول بازار دسته دو به توان می را بازارها این (.1393

 بازار .گیرد می قرار معامله مورد آن در سال کی از بیش سررسید با بلندمدت مالی ابزارهای که است

 سررسلید  که است پول نزدیک جانشین مالی های دارایی دیگر و پول دادوستد برای بازاری نیز پول

 عنوان به توان می را بنیان دانش اقتصاد مالی، بازارهای برمؤثر  عوامل بین در دارند. یک سال از کمتر

 استفاده به اشاره که است ای واژه 1بنیان دانش اقتصاد د.کر تلقی کنونی عصر در مدیریتی الگوی یک

 اقتصلاد  در رقلابتی  مزیلت  کسلب  دارد. اقتصلادی  مزایلای  ایجلاد  برای دانش مهندسی و مدیریت از

 بلا  2بلیکن  فرانسلیس  .اسلت  نیاز مورد دانش از ها آن برداری بهره مستلزم ها سازمان توسطبنیان  دانش

 در» عنلوان  تحلت  خلود  کتلا   نخسلتین  در «اسلت  قدرت دانش» عنوان تحت خود معروف عبارت

 ،3همکلاران  و )داونپلورت  اسلت  کلرده  عنلوان  هلا  آن دانش را افراد شناسایی مال  «دانش ستایش

 اسلتراتژی  در خلاص تأکیلد   ملورد  OECD توسط که دانشی اقتصاد یا 4بنیان دانش اصطالح (.1997

 توان می رو این از و است اقتصاد جریان در فناوری و دانش مهم نقش گویای گرفته، قرار ملل توسعه

 بایلد  وللی  ؛اسلت  گذشلته  از تر تیبااهم کمی و کیفی نظر از دانش ،بنیان دانش اقتصاد در که گفت

 در پایلدار  توسلعه  به یابی دست نهایتا  محور دانش اقتصاد از استفاده و تبیین از اصلی هدف که گفت

 .است توسعه حال در و فقیر کشورهای خصوصا  مختل ، جوامع در اقتصادی کالن ابعاد

 نظریللات در و نیسللت جدیلدی  موضللوع ،توسللعه مباحلث  و اقتصللاد در دانللش نقلش  بلله توجله 

 فنلاوری  و بلوده  توسعه و رشد به مربوط نظریات در مهمی عامل همواره دانش نیز گذشته اقتصادی

 5اسمیت آدام مورد این در است. داشتهتأثیر  مالی بخشویژه  به اقتصادی های بخش سعهتو بر دانش

 کنلد  میتأکید  6لیست فردریک و داشته توجه اقتصاد و تولید در تخصص نقش به هیجدهم قرن در

 طرفلداران  .کنلد  ملی  تلوجهی  شلایان  کملک  اقتصلاد  در کلارایی  بهبلود  بله  دانلش  توزیع و خل  که

                                                             
1. Knowledge Economy 
2. Francis Bacon 
3. Davenport & et al 
4. Knowledge Economy 
5. Adam smith 

6. Fridrich list 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 25

http://qjfep.ir/article-1-851-fa.html


 61   بنیان بر توسعه بازارهای مالی دانشبررسی تأثیر اقتصاد 

 
 

 توجله  اقتصلاد  پویلایی  در نلوآوری  و ابلداع  نقش به 4گودین 3گالبرایت ،2هیرشمن  هینظر ،1شومپیتر

 و عللم  بلرای  انسلانی،  سلرمایه   نله یزم در جدید  هینظر ئهاار با نیز 6گروسمن و 5رومر و داشته خاصی

 )معملارنژاد،  شلوند  ملی  قائلل  ای عملده  نقلش  اقتصلادی  های بخش بلندمدت توسعه و رشد در دانش

 و سیاسلی  اقتصلادی،  ویلژه  شلرایط  سلبب  بله  نیلز  ایران همانند ای توسعه حال در کشورهای (.1384

 جغرافیلایی  موقعیت بودن دارا دلیل به نیز و اند بوده مواجه آن با گذشته سالیان طی در که اجتماعی،

 و ویلژه  نقلش  توانلد  میبنیان  دانش اقتصاد که هستند، کشورهایی از دسته آن جزو خود استراتژیک

 طریل   ازبنیلان   دانش اقتصاد ،حاضر مقاله در باشد. داشته مالی بازارهای بر تأثیرگذاری در را مهمی

هلای   فعالیلت  در متخصصلین  توسلعه،  و تحقیل   مخلارج  ،ICT مخلارج  آموزشی، مخارج متغیرهای

 مقلررات  کیفیلت  و باال تکنولوژی با صادرات ،شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات توسعه، و تحقی 

 رابنیلان   دانلش  اقتصادهای  مؤلفه تک تکتأثیر  بیشتر، تحلیل برای که است گرفته قرار بررسی مورد

 :دهیم می قرار وتحلیل تجزیه مورد مالی بازارهای بر

 عوامللل از یکللی عنللوان بلله آمللوزش بحللث در و مللالی بازارهللای مبحللث در آموزشاای: مخااار 

 تربیت لذا و آموزشی مخارج کیفیت سر بر کمیت، جای به اصلی موضوع ،سرمایه بازار ارتقادهنده

 قلول  بله  کله  ،است اهمیتی چنان دارای کار نیروی کیفیت است. ماهر و کرده تحصیل کار هاینیرو

 در تفلاوت  با توان می را کشورها توسعه سط  بین تفاوت 7کوزنتس نظیر توسعه، اقتصاددانان بعضی

 کشلور  یلک  اصلی سرمایه که است معتقد سکوزنت کرد. توجیه کشورها این در کار نیروی کیفیت

 آن کلار  نیروی کاردانی و تکنیکی ظرفیت بلکه نیست، کشور آن صنعتی ادوات و ابزار افتهی توسعه

 املروزه  درواقلع  .آموزشلی(  مخارج واسطه به ماهر و کرده تحصیل کار نیروهای )همان است کشور

 رشلد  نلر   بله  نگلاهی  .کننلد  ملی  ایفلا  هلا  سازمان توسعه و رشد در کلیدی نقشی دهید آموزش فرادا

                                                             
1. Shumpeter 
2. Hirschman 
3. Galbrith 
4. Goodwin 
5. Roomer 
6. Grossman 

7. Simon kuznets 
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 واقلع در .رسلاند  ملی  اثبلات  بله  را املر  همین نیز امروزی های سازمان گسترش و توسعه و کار نیروی

 و رشلد  اتموجبل  توانلد  ملی  خصوصلیات  ایلن  چراکه ؛است سرمایه نوعی انسان کیفی خصوصیات

 عملکرد دربیانی، سازد. فراهم االترب رفاه و درآمد سط  ،وری بهره افزایش واسطه به را مالی توسعه

 توسلعه  و انسلانی  نیلروی  وری بهلره  در تحلول  ایجاد با فقط سرمایه و پول بازارهای پایدار و مناسب

 افلزایش  و آملوزش  در گذاری سرمایه نیازمند نیز آموزشی سط  ارتقا ؛ کهاست پذیر امکان فناوری

 .(1357 )وزیری، است آموزش بخش در انسانی و فیزیکی امکانات

 با ارتباطات و اطالعات فناوری های تکنولوژی در گذاری سرمایه های هزینه گسترش :ICT مخار 

 و پلول  بازارهلای  هلای  مکانیزم در کارایی و سرعت افزایش به منجر جدید های فناوری کارگیری به

 هملراه  و ثابت تلفن ،نترنتیشبکه ا واسطه به الکترونیک بورس و بانکداری سیستم .شود می سرمایه

 ارتباطلات  و اطالعات فناوری صنعت گسترش ،درواقع .باشند یم مهم متغیر این از بارزی های نمونه

 بله  ،دانلش  انتشلار  و کسلب  ینهمچنل  و یاطالعات و یارتباط هایفرایند یلتسه منظور به اکار و قوی

 کننلده  تضلمین  اطالعلات  تقلارن  علدم  کاهش و ها روش اصالح و جدید راهکارهای کش  واسطه

 توسللعه فراینللد کلارایی  لیتسلله آن ارمغلان  کلله ؛اسلت  اقتصللادی نظلام  بلله اقتصلادی  فعللاالن اعتملاد 

 مهم امر این از نیز سرمایه و پول بازارهای که است، مالی بخشویژه  به اقتصادی مختل  های بخش

 .(1392 رنانی، شریفی و زاده گرجی و 1393 )معرفت، تندنیس مستثنا

 واسطه به دارد. مالی بازارهای بر توسعه مثبتیتأثیر  توسعه و تحقی  مخارج توسعه: و تحقیق مخار 

 کیفیلت  افلزایش  تولیلدی،  هلای  هزینله  کلاهش  فناوری، رشد شاهد توان می توسعه و تحقی  مخارج

 للذا  و جامعله  بله  ارز تزری  افزایش صادرات، وضعیت بهبود ،وری بهره افزایش خدماتی، و تولیدی

در  و شود می ایجاد تقاضا مالی خدمات برای نیز آن تبع به که بود درآمدها افزایش و اقتصادی رشد

 (.1387 )ربیعی، دهند می تقاضا افزایش این به مالی بازارهای که است پاسخی مالی توسعه حقیقت

 در متخصلص  انسلانی  هلای  سلرمایه  کلارگیری  بله  بلا  توسعه: و تحقیقهای  فعالیت در متخصصین

 هلای  طلرح  و شلده  تولید جدیدی دانش درواقع دانش(، موجودی به توجه )با توسعه و تحقی  زمینه

ویلژه   بله  متخصلص  کلار  هلای  نیلرو  هلای  شو  با .شود می ارائه مالی بازارهای در فعالین به جدیدی
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 بلر  تدریج به و یافته افزایش جامعه انداز پس حجم یافته، ارتقا درآمدی سطوح جوان، کار های نیرو

 اعطلایی  اعتبلارات  )حجلم  پول بازارهای های شاخص که ؛شود می افزوده مالی های دارایی تقاضای

 مبلرا  مهلم  ایلن  از نیلز  بلورس(  بازار در شده معامله سهام کل )ارزش سرمایه و بانکی( سیستم توسط

 )همان(. باشند ینم

 ای بلالقوه  نقلش  تواند می شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات :شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات

 یهلا  سازمان معاهدات به توان می زمینه این در که کند، ایفا مالی یبازارها توسعه فرایند زمینه در را

 د:کر اشاره 1استراسبورگ معاهده همچون المللی بین

 در جدیلد  هلای  آفلرینش  جهلت  در بشلر  اسلتعداد  بلر  متکلی  هلا  سلازمان  بهروزی و پیشرفت -1

 است. فرهنگ و تکنولوژی های حوزه

 منتهی آن تبع به و اضافی های سرمایه صرف ترغیب باعث جدید آفرینش از قانونی حمایت  -2

 .شود می بیشترهای  نوآوری به

 صلنایع  شده، مالی بخش توسعه آهنگ شتا  باعث ها نوآوری اختراعات از حمایت و ارتقا -3

 دربیلانی،  .رود ملی  بلاال  زنلدگی  للذت  و مالکیلت  للذا  ،آیلد  ملی  وجلود  بله  جدیلد  مشاغل و

 یلا  نفلع  رقلابتی،  مزیلت  و بازار نیرومند موقعیت واسطه به شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات

 اختلراع  انتقلال  یلا  مجوز واگذاری از حاصل اضافی درآمد ،گذاری سرمایه از حاصل درآمد

 و جدیلد  بازارهلای  بله  دسترسلی  متقابلل،  جلواز  طریل   از تکنوللوژی  به دسترسی ،شده ثبت

 قابلل  طلرز  بله  را ملالی  توسلعه  و رشد آهنگ ندتوان می شکنی قانون از ناشی خطرات کاهش

 سلازند  فلراهم  را سلرمایه  و پلول  بازارهلای  تحول و بهبود های زمینه و داده شتا  یا مالحظه

 (.1394 همکاران، و اسکوئی )پایتختی

 بلر  ای مالحظله  قابلل  مثبلت تلأثیر   توانلد  ملی  بلاال  تکنولوژی با صادرات باال: تکنولوژی با صادرات

 صلادرات  چراکه است. آشکار و واض  کامال  امر این دلیل که باشد، داشته سرمایه و پول بازارهای

                                                             
1. Strasbourg 
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 ملالی  خلدمات  بلرای  تقاضلا  تواند می درآمد، ارتقای و ارزآوری افزایش طری  از باال تکنولوژی با

توانلد   ملی  بلاال  تکنوللوژی  بلا  صلادرات  افلزایش  نیلز،  طرفلی  از دهد. ارتقا را معامالتی سهامویژه  به

 و صلنایع  نیلاز  املر  ایلن  و دشلو  مقیاس از ناشی های صرفه دارای های بخش صادرات توسعه موجب

 تبلع  بله  و داده افزایش را )اعتبارات( صنایع و ها بنگاه آن از خارج مالی منابع به کشور آن های بنگاه

 (.1388 )راستی، شود مالی سیستم توسعه موجب آن

 مداخلله  پلاگیر،  و دست مقررات کاهش مانند یمیاهمف  یطر از مقررات تیفیک :مقررات تیفیک

 ای، غیرتعرفله  و ای تعرفله  موانلع  کلاهش  بهینله،  رقلابتی  هلای  سیاسلت  تنظلیم  اقتصاد، در دولت بهینه

 شلده  وضلع  اجتملاعی  رفلاه  هلای  هلدف  یکلارا  مقررات تنظیم و سرمایه بازارهای به بیشتر دسترسی

 دو بله  را اداری بوروکراسلی  اقتصلادی  هلای  هزینه و سازد می محق  کمتر هزینه با را دولت وسیله به

 راه از و دولللت داخللل در کلله گللذاری، قللانون نظللام مللدیریت مسللتقیم هللای هزینلله کلللی شللکل

 بلرای  کله  مقررات، پذیرش های هزینه و شده درونی مقرراتی های قالب در ای بودجه های تخصیص

 یلا  قوانین با انطباق صورت به افتد می کننده مصرف و تولیدکننده دوش بر و است زا برون گذار قانون

 هلای  بخلش  عملکلرد  توسعه و رشد های زمینه و سازند می نمایان بیشتر ،ها آن پذیرش از رفتن  طفره

 الزم های انگیزه کننده فراهم نهادی مهم جزء این دربیانی، (.1394 )راستی، بخشد می فزونی را مالی

 یجلاد ا یبلرا  یمحرکل  جهلت  در کلارآفرینی  و ها خالقیت یکتحر دانش، از مناسب استفاده جهت

 .(1392 رنانی، شریفی و زاده گرجی) است مالی منابع در کارآمدی

 پژوهش پیشینه .3

 شلده  مبادلله  سهام کل ارزش و مقررات کیفیت ینب رابطه بررسی به (،1393) همکاران و پورکریم

 زمانی های دوره طی درتوسعه  در حال  منتخب کشور 10 برای مطالعه این پرداختند. بورس بازار در

 ،(OLS) معمولی مربعات حداقل های رهیافت با پانلی انباشتگی هم تکنیک قالب در 2012 تا 2002

 (FMOLS) شلده  اصلالح  کلامال   معملولی  مربعات حداقل و (DOLS) پویا معمولی مربعات حداقل

 ارزش و مقررات تیفیک نیب داری معنی و مثبت رابطه شاهد رگرسیونی، نتایج بر اساس و شد انجام

 .میهست بورس بازار در شده مبادله سهام کل
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 نیروی و شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات مقررات، کیفیتتأثیر  بررسی به (،1393) زاده تقی

در حلال   منتخلب  کشلور  10 در بلورس  بلازار  در معامالتی سهام ارزش بر ماهر و کرده تحصیل کار

 انباشلتگی  هلم  تکنیلک  از گیلری  بهره با مطالعه این پرداخت. 2012 تا 2002 زمانی دوره طیتوسعه  

 و مثبلت  رابطله  تخمینلی،  نتلایج  و گرفلت  صورت (OLS) معمولی مربعات حداقل رویکرد با پانلی

 کلار  یرویل ن و شلده  ثبلت هلای   نلوآوری  و اختراعلات  مقلررات،  تیفیک متغیرهای بین را داری معنی

 داد. نشان بورس بازار در یمعامالت سهام ارزش با ماهر و کرده تحصیل

 هلا  بانلک  اعطایی اعتبارات بر تجاری آزادسازیتأثیر  بررسی به (،1393) همکاران و محمدی

 2010 تلا  1980 یزملان  دوره یطل  یاسالم کنفرانس سازمان عضو کشور 36 در خصوصی بخش به

 معمولی مربعات حداقل های رهیافت با پانلی های داده تکنیک قالب در وتحلیل تجزیه این پرداخت.

(OLS) بللر یتجللار یآزادسللاز ،کلله داد اننشلل تخمینلی  یجنتللا گرفللت. صللورت اثللرات روش بلا  و 

 در یلاتی ح نقش تجارت بودن باز لذا ؛دارد مثبتیتأثیر  یخصوص بخش به ها بانک ییاعطا اعتبارات

 دارد. یخصوص بخش یمال توسعه سط  یینتع

 شلده  ارائله  اعتبلارات  بلر  مقلررات  کیفیلت  و اینترنلت  کاربرانتأثیر  بررسی به (،1393) معرفت

 منتخلب  کشور 9 برای مطالعه این پرداخت. 2012 تا 2002 زمانی دوره طی در بانکی بخش توسط

 افتله ی میتعمل  مربعلات  حلداقل  رهیافلت  بلا  پلانلی  انباشتگی هم تکنیک از گیری بهره باتوسعه  در حال 

(GLS) مقلررات  کیفیلت  و مثبلت تأثیر  دارای اینترنت کاربران تخمینی، نتایج بر اساس و شد انجام 

 .باشند یم یبانک بخش توسط شده ارائه اعتبارات بر منفیتأثیر  دارای

 بله  شلده  ارائله  اعتبلارات  بر مقررات کیفیت و تجاری آزادسازی تأثیر( 1392) گوروان یرمردش

 یلره، الجز ونلزوئال،  یلت، کو عربسلتان،  یلران، )ا اوپک عضو یکشورها از یگروه خصوصی بخش

 یها داده روش از استفاده بارا  2011 تا 2000 های سال یط یرانا برتأکید  با قطر( و امارات یجریه،ن

 متغیرهلای  کله  داد نشلان  یجنتا .بررسی کرد (OLS) معمولی مربعات حداقل های رهیافت با ییتابلو

 بله  شلده  ارائله  اعتبلارات ) ملالی  توسلعه  شلاخص  بر مثبتیتأثیر  مقررات کیفیت و تجاری یآزادساز

 .دارد ی(خصوص بخش
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 بلر  مقلررات  کیفیلت  و تجلاری  آزادسازیتأثیر  بررسی به ،(2015) 1آسونگو و تدیکا کودیال

 منتخب کشور 123 برای مطالعه این پرداختند. شده معامله سهام ارزش و داخلی و خصوصی اعتبارات

 حلداقل  رویکلرد  بلا  پانلی های داده تکنیک بر تکیه با 2010 تا 2000 زمانی های دوره طی در جهان

 و یتجلار  یآزادسلاز  متغیرهای تخمینی، جینتا بر اساس و گرفت صورت (OLS) معمولی مربعات

 دارند. شده معامله سهام ارزش و یداخل و یخصوص اعتبارات بر مثبتیتأثیر  مقررات تیفیک

 )نسلبت  ملالی  هلای  بخلش  عملکلرد  بلر بنیلان   دانلش  اقتصلاد تأثیر  بررسی به (،2014) 2آسونگو

 بانکی یها سپرده منهای مالی یها سپرده التفاوت مابه نسبت داخلی، ناخالص تولید بر بانکی یها سپرده

 ناخلالص  تولیلد  بلر  ملالی  یهلا  سپرده منهای پول عرضه التفاوت مابه نسبت داخلی، ناخالص تولید بر

 نسلبت  داخللی،  ناخلالص  تولیلد  بلر  بلانکی  های بدهی منهای پول عرضه التفاوت مابه نسبت و داخلی

 عرضه بر بانکی یها سپرده منهای مالی یها سپرده التفاوت مابه نسبت پول، عرضه بر بانکی یها سپرده

 عرضه التفاوت مابه نسبت و پول عرضه بر مالی یها سپرده منهای پول عرضه التفاوت مابه نسبت پول،

 1996 زمانی های دوره طی آفریقایی منتخب کشور 53 در پول( عرضه بر بانکی های بدهی منهای پول

 مربعات حداقل های رهیافت با پانلی های داده تکنیک از گیری بهره با مطالعه این پرداخت. 2010 تا

 فنلاوری  و نوآوری آموزش، های شاخص حاصل، نتایج بر اساس و گرفت صورت (OLS) معمولی

 نهلادی  هلای  رژیلم  وللی  ،است یمال های بخش عملکرد های شاخص بر مثبتتأثیر  دارای اطالعات

 .هستند یمال های بخش عملکرد های شاخص بر مثبت و منفی تأثیرات دارای

 شده ارائه اعتبارات بر مقررات کیفیت و تجاری آزادسازیتأثیر  بررسی به (،2013) 3عبداللهی

 2009 تلا  1981 زملانی  دوره برای آفریقا صحرای جنو  کشور 21 در خصوصی های بانک توسط

 افتله ی میتعمل  گشلتاورهای  رهیافلت  بلا  پویلا  پانلل  اقتصادسلنجی  تکنیلک  از بررسی این در پرداخت.

                                                             
1. Kodila-Tedika & Asongu 
2. Asongu 

3. Abdullahi 
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(GMM) متغیرهای بین داری معنی و مثبت رابطه شاهد حاصل، برآورد نتایج بر اساس و شد استفاده 

 .میهست یخصوص های بانک توسط شده ارائه اعتبارات با مقررات تیفیک و یتجار یآزادساز

 فعلال  ملالی  های شرکت عملکرد بر توسعه و تحقی  های هزینهتأثیر  بررسی به ،(2012) 1هانگ و زو

 حلداقل  روش بلا  2009 تلا  2007 زملانی  هلای  دوره طلی  در مطالعله  ایلن  پرداختنلد.  چین در IT بخش در

 بلر  مثبتلی تلأثیر   توسلعه  و  یل تحق هلای  هزینله  نتلایج،  بلر اسلاس   گرفت. صورت (OLS) معمولی مربعات

 گلذاری  سلرمایه  هلای  اسلتراتژی  که طوریه ب دارد، چین در IT بخش در فعال یمال های شرکت عملکرد

 است. بخشیده فزونی چین در را مالی های شرکت عملکرد اخیر های سال طی در توسعه و تحقی  در

 در ICT بله  شلده  داده اختصلاص  مخلارج  کلل تلأثیر   بررسلی  بله  ،(2010) 2همکاران و موستی

 بلانکی  منتخلب  شلعبه  300 در بانکی سیستمدهی  سازمان طری  از مالی بازار توسعه بر بانکی سیستم

 بلا  پلانلی  هلای  داده تکنیک قالب در مطالعه این پرداختند. 2006 تا 1990 های سال طی ایتالیا کشور

 گرفتله  صلورت  بلرآورد  از حاصلل  نتایج و گرفت صورت (OLS) معمولی مربعات حداقل رهیافت

 .است مالی بازار توسعه شاخص با ICT مخارج بین معنادار و مثبت رابطه از حاکی

 اعتبارات بر مقررات کیفیت و تجاری آزادسازیتأثیر  بررسی به ،(2009) 3همکاران و بالتاجی

 و توسلعه  حلال  در کشلورهای  از منتخبلی  بلرای  معامالتی سهام ارزش و خصوصی بخش به اعطایی

 از اثلرات  بلرآورد  جهلت  پلژوهش  ایلن  در پرداخلت.  2003 تلا  1980 زملانی  دوره طلی  در صنعتی

بلر   و شلد  اسلتفاده  (GMM) افتهی میتعم گشتاورهای روش بر تکیه با پویا پانل اقتصادسنجی تکنیک

 مقلررات  تیل فیک و یتجلار  یآزادسلاز  متغیرهلای  گرفتله،  صلورت  بلرآورد  از حاصل نتایج اساس

 .هستند یمعامالت سهام ارزش و یخصوص بخش به ییاعطا اعتبارات بر مثبتیتأثیر  دارای

عمدتا   مطالعات اکثرتأکید  ،دهد می نشان کشور( از خارج و داخل )در یتجرب مطالعات یبررس

 شده داده اختصاص مخارج متغیرهای و است بوده مقررات کیفیت و تجاری آزادسازی متغیرهای بر

                                                             
1. Zhu & Huang 
2. Mocetti et al 

3. Baltagi 
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 نیلروی  و شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات اینترنت، کاربران توسعه، و تحقی  های هزینه ،ICT به

تأکید  عمده نیز طرفی از و اند گرفته قرار استفاده مورد مطالعات در کمتر ماهر، و کرده تحصیل کار

 سلرمایه  بلازار  بر یا پول بازار های شاخص ،بنیان دانش اقتصاد های شاخص مورد در داخلی مطالعات

 زمان هم لحاظ با رابنیان  دانش اقتصاد های شاخصتأثیر  از جامعی مدل یخاص مطالعه لذا و بوده است

 نداده قرار بررسی موردتوسعه  در حال  کشورهای در سرمایه و پول بازار دو بر ها شاخص این تمامی

 جزو که ،1گستردههای  وقفه با  یخودتوض یالگو یپانل یانباشتگ هم برآوردگر دیگر، طرفی از است.

 ملورد  خارجی و داخلی مطالعات در ،است پانلی انباشتگی هم های زننده تخمین جدیدترین از یکی

 اقتصلاد  هلای  شلاخص تأثیر  بررسی به که است این حاضر مقاله تالش لذا است، نگرفته قرار استفاده

 در متخصصلین  توسلعه،  و تحقیل   مخلارج  ،ICT مخلارج  آموزشلی،  مخلارج  تفکیک بهبنیان  دانش

 کیفیت و باال تکنولوژی با صادرات ،شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات توسعه، و تحقی های  فعالیت

در حال  منتخب کشور 9 و بپردازد سرمایه( و پول )بازار مالی بازارهای توسعه های شاخص بر مقررات

 الگلوی  رهیافت با پانلی انباشتگی هم شیوه به 2014 تا 2002 زمانی دوره طی ایران( لحاظ )باتوسعه  

 گیرد. قرار بررسی و مطالعه مورد (ARDL) گستردههای  وقفه با خودتوضی 

 تحقیق شناسی روش .4

 کشور 9 برای مالی بازارهای توسعه های شاخص بربنیان  دانش اقتصاد های شاخصتأثیر  مقاله این در

 چلین(  و لیتوانی برزیل، مکزیک، ترکیه، رومانی، کلمبیا، بلغارستان، )ایران،توسعه  در حال  منتخب

 انباشتگی هم تکنیک از متغیرها اثرات برآورد برای و شوند می بررسی 2014 تا 2002 زمانی دوره طی

 مورد های مدل .شود می استفاده (ARDL) 2گسترده های وقفه با خودتوضی  الگوی رهیافت با پانلی

 :شوند می معرفی زیر صورت به شده مطرح سواب  و نظری مبانی از الهام با نیز، مقاله این در بررسی

 

                                                             
1. Autoregressive Distributed Lag Analysis 

2. Autoregressive Distributed Lag Analysis 
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LnTSit =  α0 +  α1LnEEit +  α2LnICTEit +  α3LnRDEit +  α4LnRRDit 
+  α5LnPAit +  α6LnHXit +  α7LnRQit +  εit 

LnBCit =  α0 +  α1LnEEit +  α2LnICTEit +  α3LnRDEit +  α4LnRRDit 
+  α5LnPAit +  α6LnHXit +  α7LnRQit +  εit 

 از: عبارتندبنیان  دانش اقتصاد های شاخص

EE: آموزشی؛ مخارج ICTE: مخارج ICT؛ RDE: توسعه؛ و تحقی  مخارج RRD: در متخصصین 

 تکنوللوژی  بلا  صادرات :HX ؛شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات :PA توسعه؛ و تحقی های  فعالیت

 .مقررات کیفیت :RQ باال؛

 :شود می تعری  زیر صورت به مالی بازارهای توسعه های شاخص

TS: بلازار  شلاخص  عنلوان  به داخلی ناخالص تولید بر بورس بازار در شده معامله سهام ارزش نسبت 

 .پول بازار شاخص عنوان به بانکی سیستم توسط شده ارائه اعتبارات :BC سرمایه؛

ε: ستا تصادفی خطای جمله بیانگر. Ln: است طبیعی لگاریتم نشانگر. 

 اسلتخراج  1جهلانی  بانلک  تیسلا  و  از نیلز  بررسلی  مورد متغیرهای تمامی به مربوط های داده

 کشلور  9 است. گرفته صورت 9.5sweivE افزار نرم در نیز مربوطه های وتحلیل تجزیه کلیه .اند شده

؛ بودنلد توسلعه   در حلال   کشورهای زمره در همگی (1که:  اند شده انتخا  این دلیل به مطالعه مورد

 بود. دسترس در کشورها آن برای مدل، متغیرهای به مربوط اطالعات (2

 تجربی نتایج .5

 مانایی آزمون .5-1

 نتلایج  خالصله  کله  شده استفاده (LLC) 2چو و لین لوین، آزمون از متغیرها مانایی بررسی منظور به

 ،اسلت  مشلاهده  قابلل  (1) جلدول  نتلایج  از که طور همان است. شده ارائه (1) جدول در آزمون این

 بلا  و بلوده  واحلد  ریشله  دارای مقلررات  تیفیک و بانکی سیستم توسط شده ارائه اعتبارات متغیرهای

                                                             
1. World Bank 

2. Levin, Lin & Chu 
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 متغیرهلای  املا  (،I(1)) هستند یک درجه از انباشته لذا ،دیآ یدرم مانا حالت به گیری تفاضل بار  کی

هلای   نلوآوری  و اختراعلات  داخللی،  ناخالص تولید بر بورس بازار در شده معامله سهام ارزش نسبت

هلای   فعالیلت  در متخصصلین  ،ICT مخلارج  توسلعه،  و تحقیل   مخلارج  آموزشی، مخارج ،شده ثبت

 هسلتند  صلفر  درجله  از انباشلته  لذا و بوده مانا سط  در باال تکنولوژی با صادرات و توسعه و تحقی 

((0)I) .روش از استفاده شرط بنابراین Panel ARDL است. مهیا 

 متغیرها واحد ریشه آزمون نتایج .1 جدول

 متغیر سطح( )در روند و مبدأ از عرض با گیری( تفاضل بار یک  )با روند و مبدأ از عرض با

- 
0000/0 

(2884/5-) 
LnTS 

0000/0 

(0170/7-) 

1340/0 

(1075/1-) 
LnBC 

- 
0247/0 

(9648/1-) 
LnEE 

- 
0000/0 

(5504/5-) 
LnICTE 

- 
0000/0 

(4901/4-) 
LnRDE 

- 
0000/0 

(1206/4-) 
LnRRD 

- 
0004/0 

(3403/3-) 
LnPA 

- 
0250/0 

(9598/1-) 
LnHX 

0000/0 

(7780/6-) 

1671/0 

(9657/0-) 
LnRQ 

 تحقی  های یافته :مأخذ
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 مدل برآورد .5-2

 حاللت  یلا  تصلادفی  ثابلت،  اثلرات  لحلاظ  بله  مدل نوع تعیین جهت واحد ریشه آزمون انجام از پس

 .گیرد می انجام مربوطه آماری های آزمون به 1تلفیقی

 (1) مدل برآورد .5-2-1

 از علر   برابلری  بلر  مبنلی  𝐻0 فرضلیه  مطالعله،  مورد کشورهای همه در (2) جدول نتایج بر اساس

 درنتیجله  ؛دکلر  لحاظ برآورد در را مختلفی یمبدأها از عر  بایستی و پذیرفت توان مین را مبدأها

 رد (3) شلماره  جلدول  در هاسلمن  آزملون  جینتلا  کرد. استفاده برآورد جهت پانل روش از توان می

 ثابت اثرات روش از استفاده مفهوم به این که دهد می نشان را تصادفی روش از استفاده صفر فرضیه

 است. مدل تخمین در

 (1) مدل ثابت اثرات آزمون نتایج .2 جدول

Prob اثرات آزمون آزمون آماره آزادی درجه 

0000/0 (101, 8) 0456/15 niiteeS F- sseEE 

0000/0 8 8091/91 Cross-section Chi-square 
 تحقی  های یافته :مأخذ

 (1) مدل هاسمن آزمون نتایج .3 جدول

Prob اثرات آزمون آزمون آماره آزادی درجه 

0000/0 7 4639/91 Cross-section random 
 تحقی  های یافته :مأخذ

 :دکر خالصه زیر صورت به توان می را (4) جدول در مدل تخمین از حاصل نتایج

 در و دارد معلامالتی  سلهام  ارزش بلر  مثبتلی تلأثیر   بلندمدت و مدت کوتاه در آموزشی مخارج

 معلامالتی  سلهام  ارزش ی،آموزشل  مخلارج  افلزایش  بلا  دربیلانی،  .اسلت  دار معنی درصد یک سط 

 .یابد می افزایش

                                                             
1. Pooled Data 
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 ترتیلب  بله  و دارد معلامالتی  سهام ارزش بر مثبتتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در ICT مخارج

 ،ICT مخلارج  افلزایش  دیگلر،  عبلارتی  بله  .باشلند  می دار معنی درصد پنج و درصد یک سطوح در

 .دهد می ارتقا را معامالتی سهام ارزش

 و دارد معلامالتی  سهام ارزش بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در توسعه و تحقی  مخارج

 ،توسلعه  و  یل تحق مخلارج  افلزایش  بلا  کله  معناسلت  بلدان  این .است دار معنی درصد یک سط  در

 .یابد می افزایش معامالتی سهام ارزش

 ارزش بلر  مثبتلی تلأثیر   بلندملدت  و ملدت  کوتلاه  در توسعه و تحقی های  فعالیت در متخصصین

 در متخصصلین  افلزایش  بلا  ،بله بیلان دیگلر    دارد. درصلد  یلک  داری معنلی  سط  در معامالتی سهام

 .یابد می افزایش معامالتی سهام ارزش توسعه، و تحقی های  فعالیت

 سلهام  ارزش بلر  مثبتلی تلأثیر   بلندملدت  و ملدت  کوتلاه  در شلده  ثبتهای  نوآوری و اختراعات

 دیگلر،  عبارتی به .باشند می دار معنی درصد یک و درصد پنج سطوح در ترتیب به و دارد معامالتی

 .دهد می ارتقا را معامالتی سهام ارزش ،شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات افزایش

 بله  معلامالتی  سلهام  ارزش بلر  مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در باال تکنولوژی با صادرات

 صادرات افزایش با که معناست بدان این دارد. درصد پنج و درصد ده داری معنی سطوح در ترتیب

 .یابد می افزایش معامالتی سهام ارزش ،باال تکنولوژی با

 دارد معامالتی سهام ارزش بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در مقررات کیفیت درنهایت،

 معلامالتی  سلهام  ارزش ،مقلررات  کیفیت افزایش با دربیانی، .است دار معنی درصد یک سط  در و

 .یابد می افزایش

 بلودن  منفی .است دار معنی آماری نظر از و یک از تر کوچک نیز مدل خطای تصحی  ضریب

 .کنلد  ملی  حرکلت  تعادل سمت به بلندمدت در الگو، در تعادلی عدم هر که است این از حاکی آن

 علدم  از درصلد  61/0 سلال  هر در دهد می نشان که ،است -61/0 برابر مدل خطای تصحی  ضریب

 .شود می تعدیل معامالتی، سهام ارزش لگاریتم در تعادل
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 (1) مدل برآورد نتایج .4 جدول

Prob آماره t متغیرها ضریب معیار انحراف 

 بلندمدت تخمین

0049/0 8567/2 0760/0 2117/0 LnEE 
0312/0 1746/2 4413/0 9598/0 LnICTE 
0046/0 8774/2 1447/0 4165/0 LnRDE 
0069/0 7355/2 2279/0 6234/0 LnRRD 
0000/0 5814/7 2518/0 9097/0 LnPA 
0234/0 2841/2 1503/0 3435/0 LnHX 
0000/0 3960/9 1690/0 5884/1 LnRQ 

 مدت کوتاه تخمین

0005/0 7147/3- 1650/0 6129/0- COINTEQ 

0000/0 9156/10 0515/0 5628/0 D(LnEE) 
0000/0 1376/24 0658/0 5897/1 D(LnICTE) 
0000/0 9350/4 1222/0 6033/0 D(LnRDE) 
0000/0 1125/16 1928/0 1067/3 D(LnRRD) 
0219/0 3263/2 1370/0 3187/0 D(LnPA) 
0797/0 7699/1 3408/0 6033/0 D(LnHX) 
0000/0 8883/8 0993/0 8830/0 D(LnRQ) 
0001/0 3048/4 5110/1 5046/6 C 

 تحقی  های یافته :مأخذ

 (2) مدل برآورد .5-2-2

 مبنلی  𝐻0 فرضلیه  مطالعه، مورد کشورهای همه در (5) جدول در ثابت اثرات آزمون نتایج بر اساس

 بلرآورد  در را مختلفلی  مبلدأهای  از عر  بایستی و پذیرفت توان مین را مبدأها از عر  برابری بر

 .کرد استفاده برآورد جهت پانل روش از توان می درنتیجه .کرد لحاظ

 (2) مدل ثابت اثرات آزمون نتایج .5 جدول

Prob اثرات آزمون آزمون آماره آزادی درجه 

0000/0 (101, 8) 4064/10 Cross-section F 
0000/0 8 3382/70 Cross-section Chi-square 

 تحقی  های یافته :مأخذ
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 آزملون  بایسلتی  تصلادفی  یلا  ثابلت  اثرات لحاظ به تخمین روش نوع نکرد مشخص برای حال

 بر مبنی Ho فرضیه (،6) جدول مطاب  هاسمن آزمون نتایج بر اساس گیرد. قرار بررسی مورد هاسمن

 روش به تخمین بایستی و پذیرفت توان مین را کشورهای کل در تصادفی اثر های تخمین سازگاری

 .گیرد صورت ثابت اثرات

 (2) مدل هاسمن آزمون نتایج .6 جدول

Prob اثرات آزمون آزمون آماره آزادی درجه 

0000/0 7 7305/49 Cross-section random 
 تحقی  های یافته :مأخذ

 زیلر  صلورت  بله  تخملین  ایلن  های یافته اعم است. شده آورده (7) جدول در (2) مدل تخمین نتایج

 است: ارائه قابل

 سیسلتم  توسلط  شلده  ارائله  اعتبلارات  بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در آموزشی مخارج

 افلزایش  بلا  دربیلانی،  .باشلند  می دار معنی درصد ده و درصد یک سطوح در ترتیب به و دارد بانکی

 .یابد می افزایش بانکی سیستم توسط اعطایی اعتبارات ی،آموزش مخارج

 بلانکی  سیسلتم  توسط شده ارائه اعتبارات بر مثبتتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در ICT مخارج

 افلزایش  دیگلر،  عبلارتی  بله  .باشلند  می دار معنی درصد یک و درصد ده سطوح در ترتیب به و دارد

 .دهد می ارتقا را بانکی سیستم توسط اعطایی اعتبارات ،ICT مخارج

 توسلط  شلده  ارائله  اعتبلارات  بلر  مثبتلی تأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در توسعه و تحقی  مخارج

 بلدان  ایلن  .باشلند  ملی  دار معنلی  درصلد  پنج و درصد یک سطوح در ترتیب به و دارد بانکی سیستم

 افلزایش  بلانکی  سیسلتم  توسلط  اعطلایی  اعتبلارات  ،توسلعه  و  یل تحق مخارج افزایش با که معناست

 .یابد می

 اعتبلارات  بلر  مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در توسعه و تحقی های  فعالیت در متخصصین

 افلزایش  بلا  دربیلانی،  .اسلت  دار معنلی  درصلد  یلک  سلط   در و دارد بلانکی  سیستم توسط شده ارائه

 .یابد می افزایش بانکی سیستم توسط اعطایی اعتبارات توسعه، و تحقی های  فعالیت در متخصصین
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 شده ارائه اعتبارات بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات

 عبلارتی  به .است دار معنی درصد پنج و درصد یک سطوح در ترتیب به و دارد بانکی سیستم توسط

 ارتقلا  را بلانکی  سیسلتم  توسط اعطایی اعتبارات ،شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات افزایش دیگر،

 .دهد می

 توسلط  شلده  ارائه اعتبارات بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در باال تکنولوژی با صادرات

 کله  معناسلت  بدان این دارد. درصد یک و درصد پنج داری معنی سطوح در ترتیب به بانکی سیستم

 .یابد می افزایش بانکی سیستم توسط اعطایی اعتبارات باال، تکنولوژی با صادرات افزایش با

 توسلط  شلده  ارائه اعتبارات بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه در مقررات کیفیت درنهایت،

 ،به بیان دیگر .باشند می دار معنی درصد پنج و درصد یک سطوح در ترتیب به و دارد بانکی سیستم

 .یابد می افزایش معامالتی سهام ارزش ،مقررات کیفیت افزایش با

 ضلریب  .اسلت  دار معنلی  آملاری  نظلر  از و یلک  از تر کوچک نیز مدل خطای تصحی  ضریب

 در تعلادل  علدم  از درصد 50/0 سال هر در دهد می نشان که است -50/0 برابر مدل خطای تصحی 

 .شود می تعدیل بانکی سیستم توسط اعطایی اعتبارات لگاریتم

 (2) مدل تخمین نتایج .7 جدول

Prob آماره t متغیرها ضریب معیار انحراف 

 بلندمدت تخمین

0864/0 7257/1 4118/0 7107/0 LnEE 
0000/0 4799/4 0885/0 3969/0 LnICTE 
0205/0 3593/2 2500/0 5899/0 LnRDE 
0027/0 0750/3 1011/0 3109/0 LnRRD 
0279/0 2320/2 2314/0 5167/0 LnPA 
0000/0 0761/5 0824/0 4187/0 LnHX 
0439/0 0417/2 1598/0 3264/0 LnRQ 

 مدت کوتاه تخمین

0000/0 0485/9- 0556/0 5038/0- COINTEQ 

0000/0 4351/11 0175/0 2005/0 D(LnEE) 
0716/0 8189/1 1673/0 3043/0 D(LnICTE) 
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0000/0 0191/20 0210/0 4210/0 D(LnRDE) 
0000/0 1703/8 0039/0 0326/0 D(LnRRD) 
0000/0 9147/16 0231/0 3923/0 D(LnPA) 
0226/0 3135/2 0267/0 0618/0 D(LnHX) 
0000/0 9091/10 0290/0 3163/0 D(LnRQ) 
0000/0 3545/16 1223/3 0011/2 C 

 تحقی  های یافته :مأخذ

 ها شنهادیپ ارائه و گیری نتیجه .6

 ،ICT مخلارج  آموزشلی،  مخلارج )بنیلان   دانلش  اقتصلاد  هلای  شاخصتأثیر  بررسی مقاله، این هدف

هلای   نلوآوری  و اختراعلات  توسلعه،  و تحقیل  هلای   فعالیلت  در متخصصین توسعه، و تحقی  مخارج

 ملالی  بازارهلای  توسلعه  هلای  شلاخص  بلر  مقلررات(  کیفیلت  و باال تکنولوژی با صادرات ،شده ثبت

 بلازار  شلاخص  عنلوان  بله  داخللی  ناخلالص  تولیلد  بلر  بورس بازار در شده معامله سهام ارزش )نسبت

 بله  نیلل  جهت که بود، پول( بازار شاخص عنوان به بانکی بخش توسط شده ارائه اعتبارات و سرمایه

 شلیوه  بله  2014 تا 2002 زمانی دوره طی ایران( جمله از)توسعه  در حال  منتخب کشور 9 منظور این

 و مطالعله  ملورد  (ARDL) گسلترده هلای   وقفله  بلا  خودتوضلی   الگوی رهیافت با پانلی انباشتگی هم

 للوین،  آزملون  از استفاده با واحد ریشه به مربوط های بررسی ابتدا منظور بدین گرفتند. قرار بررسی

 I(1) سلط   در متغیرهلا  مانلایی  کله  گرفلت،  انجلام  بررسی مورد های مدل متغیرهای برای چو و لین

 اقتصلاد  هلای  شلاخص  کله،  داد نشلان  نیلز  گرفتله  صلورت  برآوردهلای  از حاصلل  نتلایج  شلد.  تأیید

 بلا  للذا  دارنلد،  سلرمایه  و پول بازار های شاخص بر مثبتیتأثیر  بلندمدت و مدت کوتاه دربنیان  دانش

 شوند: می ارائه ذیل شرح به ییها شنهادیپ حاصله های یافته به توجه

 ضلروری  ،ملالی  بازارهای توسعه های شاخص با آموزشی مخارج بین مثبت رابطه به توجه با 

 گسللترش بله  کللار نیلروی  ربللازا بله  مربللوط یهلا  اسللتیس طراحلی  در کلله رسلد  مللی نظلر  بله 

 بلا  آموزشلی  مراکلز  ایجلاد  بله عنلوان مثلال    شلود،  توجله  آملوزش  بخلش  در گذاری سرمایه

 درویلژه   بله ) کنلد  ایفلا  را مهملی  نقش تواند می محروم مناط  در مناسب خدمات و امکانات

 .(ایران
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 مخارج بین مثبت رابطه به توجه با ICT هلای  زمینله  ملالی،  بازارهلای  توسلعه  هلای  شلاخص  با 

 ارتباطلات  و اطالعلات  فناوری های تکنولوژی در گذاری سرمایه های هزینه گسترش و بهبود

 .شود می توصیه

 ملالی،  بازارهلای  توسلعه  هلای  شلاخص  بلا  توسعه و تحقی  مخارج بین مثبت رابطه به توجه با 

 توسلعه  و تحقیل   هلای  هزینله  بخش در است بهتر باالتر، مالی توسعه سطوح به دستیابی برای

 درویژه  به گیرد، صورت بیشتری یها گذاری سرمایه عالی، آموزش های هزینه بعد درویژه  به

 .ایران کشور

 توسلعه  هلای  شاخص با توسعه و تحقی های  فعالیت در متخصصین بین مثبت رابطه به توجه با 

 در را توسعه و تحقی  متخصصین از حمایت افزایش های زمینه که است بهتر مالی، بازارهای

 توسلعه  زمینله  بتلوان  طریل   ایلن  از تلا  ،کلرد  هملوارتر  ایلران  درویلژه   به بررسی مورد جوامع

 در مربوط متخصصین و توسعه و ی تحق یواحدها شک بدون کرد. فراهم را یمال یبازارها

 یختنبرانگ در مناسب یفضا یجادا و یساز نهیزم با سازمان تپنده قلب عنوان به ها سازمان این

 .سازند می یسرم را هدفمند ومؤثر  فعالیت ادامه ی،سازمان ینوآور و تیخالق بروز و

 توسلعه  هلای  شلاخص  بلا  شده ثبتهای  نوآوری و اختراعات بین مثبت رابطه نظر گرفتن در با 

 جواملع  در را اختراعلات  از حمایلت  گسلترش  هلای  زمینه ها دولت است بهتر مالی، بازارهای

 بله  بنیلان  دانلش  هلای  شلرکت  بلین  ایلن  در که سازند فراهم ایران کشورویژه  به بررسی مورد

 .کنند ایفا را تری مهم نقش ندتوان می نوعی

 پیشلنهاد  ملالی،  بازارهلای  توسلعه  هلای  شاخص با مقررات کیفیت بین مثبت رابطه به توجه با 

 پلاگیر  و دسلت  قلوانین  حلذف  بلا  ازجملهتوسعه  در حال  کشورهای در ها دولت که شود می

 فلراهم  را یملال  یبازارهلا  توسلعه  و گسلترش  هلای  زمینله  اجرایلی،  قوانین زمینه در خصوصا 

 عملکلرد  ،ریپلاگ  و دسلت  نیقلوان  انبلوه  حجلم  ،توسعه در حال  کشورهای در چراکه سازند.

 است. کرده کند را سرمایه و پول بازارهای
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 یملال  یبازارهلا  توسعه های شاخص با باال یتکنولوژ با صادرات نیب مثبت رابطه به توجه با، 

 مبتنلی  را خود صنایع توسعه ،بلندمدت و مدت انیم یها برنامه در ها دولت که شود می توصیه

 و حملایتی  یهلا  برنامله  منظلور،  ایلن  بله  نیلل  بلرای  کله  ننلد، ک بنلا  باال تکنولوژی با صنایع بر

 قلرار  خلود  کار دستور در شده انجام تطبیقی مطالعات به توجه با را حمایتی مناسب ابزارهای

 دهند.

 منابع

 (.1394) لای  ااصالی   و ماریم  محمدیار، سرفراز ؛الله اکبری، طبقچی ؛علی سید اسکوئی، پایتختی

 .«توسلعه  در حلال   منتخلب  کشلورهای  در اقتصلادی  توسلعه  فراینلد  بلر  فکلری  سرمایه تأثیر بررسی»

 اقتصادی. علوم و حسابداری مدیریت، المللی بین کنفرانس

 و یقلی تلف عملکلرد  یلابی ارز یارهلای مع بلر  فکلری  یهسلرما تلأثیر   یبررسل » (.1393) ولای  پورکریم،

 هریس. واحد اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی. طرح .«ینیآفر ارزش

 نلر  تلأثیر   بررسلی » (.1393) اکبرلاو  الناز و یعقوب پورکریم، ؛الله اکبری، طبقچی ؛ولی پورکریم،

 ملدیریت،  اقتصلاد،  الملللی  بلین  کنفلرانس  اوللین  .«ایلران  در هلا  بانلک  سلهام  قیملت  بلر  بلانکی  سود

 اجتماعی. علوم و حسابداری

 ینبل  رابطله  یبررسل » .(1393) اکبرلاو  الناز و یعقوب پورکریم، الله، اکبری، طبقچی ولی، پورکریم،

 اوللین  .«توسلعه  حلال  در منتخلب  یکشلورها  در بهلادار  اوراق بلورس  شاخص و ینهاد یفاکتورها

 اجتماعی. علوم و حسابداری مدیریت، اقتصاد، المللی بین کنفرانس

 در یهسلرما  بلازار  توسلعه  بلر  ینهلاد  عواملل  و یفکلر  یهسرماتأثیر  یبررس» (.1393) رضا ،زاده یتق

 اسلالمی  آزاد دانشلگاه  اقتصاد. گروه ارشد کارشناسی نامه انیپا .«توسعه حال در منتخب یکشورها

 تبریز. واحد

 در پولی سیاست کارایی بر مالی توسعه اثر بررسی» .(1390) عسگری علی و سارا اسفندیار جهانگرد،

-148 صص .4 شماره .اقتصادی سازی مدل تحقیقات فصلنامه .«توسعه حال در و توسعه کشورهای

168. 
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 )مطالعله  یاقتصلاد  رشلد  بر یخارج تجارت و یاقتصاد یتامنتأثیر  یبررس» (.1394) عباس راستی،

 گلروه  ارشلد  کارشناسلی  نامله  انیل پا .«(یاسلالم  کنفرانس سازمان عضو منتخب یکشورها :یمورد

 مرند. واحد اسالمی آزاد دانشگاه اقتصاد.

 .بازرگانی های بررسی .«ایران اقتصاد در مالی توسعه بر تجارت توسعه آثار» (.1388) محمد راستی،

 .56-63 صص .27 شماره

 .210 شماره .نامه هفته .«بانکی نظام با تعامل چگونگی و سرمایه بازار» (.1386) امیرعباس ربیعی،

 .فنلاوری  رشلد  مجلله  .«کشلورها  اقتصلادی  توسلعه  در توسلعه  و تحقی  نقش» (.1387) مهناز ربیعی،

 .35-40 صص .15 شماره

 یگروه یمال توسعه بر یتجار و یمال یآزادساز اثرات یبررس» (.1392) اله روح ،گوروان یرمردش

 آزاد دانشگاه اقتصاد. گروه ارشد کارشناسی نامه انیپا .«یرانا برتأکید  با اوپک، عضو یکشورها از

 مرکز. تهران واحد اسالمی

 در تورم کنترل بر بنیان دانش اقتصاد نقش بررسی» (.1392) رنانی شریفیاسین  و عطیه زاده، گرجی

 از حمایت رویکرد با ایران اقتصاد انداز چشم ملی الکترونیکی همایش اولین .«(1390-1357) ایران

 ملی. تولید

 یمال توسعه برمؤثر  عوامل یبررس» (.1393) اصغرنژاد الهام و یمحمدمهد اع یی، اسین، محمدی،

 .6 شلماره  .کلالن  و راهبلردی  یها استیسفصلنامه  .«یاسالم کنفرانس سازمان عضو یکشورها در

 .25-37 صص

 بازارهای توسعه جریان بر (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوریتأثیر  بررسی» (.1393) مهسا معرفت،

 آزاد دانشلگاه  .اقتصلاد  گروه ارشد کارشناسی نامه انیپا .«توسعه حال در منتخب کشورهای در مالی

 تبریز. واحد اسالمی

 و هلا  چلالش  ایلران،  موقعیلت  نماگرهلا،  الزاملات،  :بنیلان  دانلش  اقتصلاد » (.1384) عبااس  معمارنژاد،

 .83-108 صص .1 شماره .نوین تجارت و اقتصاد فصلنامه .«راهکارها

 دانشلگاه  انتشلارات  .ملنش  برهلان  محملد  ترجمله  .پرورش و آموزش اقتصاد (.1357) جان یزی،زو

 تهران. .تهران
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