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Abstract 
The experience of some countries indicates that export has been an important factor in 
economic growth and its sustainability. Cost advantage, knowledge and innovation are the 
factors that affect export. Cost advantage in turn depends on various factors such as 
learning by doing. Learning leads to the expansion of international trade and economic 
growth by reducing production costs and creating a competitive advantage. The main 
purpose of this paper is to evaluate learning by doing and investigating its impact on 
industrial exports at four-digit ISIC codes level during 2011 to 2015. For this purpose, 
three different indicators have been operationalized to quantify learning and three export 
supply models have been estimated using panel data technique. Obtained results indicate 
that in all three models, learning by doing has a positive and significant effect on export 
supply. In other words, the effect of learning on exports is not sensitive to the way of 
offering operational definition. Also, the variables of trade openness, research and 
development costs and human capital all have positive and significant effects on the export 
of four-digit ISIC code industries. 
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 بر آن تاثیر و صنعت بخش در کار انجام ضمن یادگیری تحلیل

 ایران صنایع صادرات

 
 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران    خدادادکاشی فرهاد

  

 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  میرزابابازاده سهیال
 

 

 ، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراناستادیار   حسینیشاه سمیه
 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران   جانی سیاوش  

 چکیده
مزیا هزینه تجربه کشورها موید آن اسا که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده اسا و

ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وامل موثر بر صادرات هستند. کسف مزیا هزینهای، دانش و نوآوری از ع
های تولید و ایجاد مزیا رقابتی به گسترش تجارت بینیادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه وابسته اسا.

ن و بررسی تاثیر آ شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کارالملل و رشد اقتصادی منجر می
اسا. برای این منظور  1394تا  1390چهار رقمی طی دوره زمانی  ISICبر صادرات صنعتی در سطچ کدهای 

سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از 
ل از این مطالعه حاکی از آن اسا که در هر سه اسا. نتایج حاص شده های تابلویی تخمین زدهتکنیک داده

دار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر م با و معنا
صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیسا. همچنین متریرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و 

 .چهار رقمی هستند ISICدار بر صادرات صنایع کدهای یز همگی دارای تاثیر م با و معناسرمایه انسانی ن

 ایران صنایع وری، بهره رقابتی، مزیت صادرات، یادگیری، ها:کلیدواژه

 JEL: L60, D83, F14, L25بندي طبقه

  
                                                           

 .این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه پیام نور اسا -
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 مقدمه .1
صادی و افزایش رفاه اقت وری، رشدرشد صادرات همواره به عنوان ابزاری برای بهبود بهره

یافته سهم بیشتری از طوری که کشورهای توسعه اسا؛ به کشورها مورد توجه قرار گرفته
اقتصادی اند و رابطه م با بین تجارت و توسعه الملل را به خود اختصاص دادهتجارت بین

تی، دانش و های مختلف توسعه اقتصادی ایران نیز صادرات غیرنفوجود دارد. در برنامه
ای که در برنامه ششم توسعه اقتصادی ایران اسا؛ به گونه فناوری مورد توجه قرارگرفته

با رشد متوسط  1400نفتی كبدون میعانات گازی( در سال میزان صادرات کاال و خدمات غیر
از فصل  21اسا. همچنین ماده  گذاری شدهمیلیون دالر هدف 112.739درصد،  7/21ساالنه 

 دوم برنامه پنجم بر عضویا ایران در سازمان تجارت جهانی اشاره دارد. 

دهد با وجود اینکه ایران یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفا ها نشان میبررسی 
اسا، سهم ایران نسبا به کل صادرات جهانی از روند نزولی برخوردار اسا. همچنین با 

های اعمال شده، کشور ناگزیر اسا به سما متوجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و تحری
 و بنیان، نوآوریاقتصاد دانشاقتصاد مقاومتی حرکا کند که در سند اقتصاد مقاومتی به 

 اسا.  تاکید شده افزایش صادرات
یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی و افزایش صادرات، ارتقای کیفیا تولید و تنوع در آن  

انسانی اسا و یکی از عوامل موثر بر انباشا  کنولوژی و سرمایهاسا که نیازمند دانش، ت
 انسانی، یادگیری ضمن انجام کار اسا. دانش، تکنولوژی و سرمایه

 های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفتهتوجه به مساله یادگیری در صنایع در دهه 
ها، کاهش یابد، تجارت افزایش ینهوری کاالها، افزایش و هززمانی که کیفیا و بهره اسا.

، منظور از یادگیری اسا. یابد. یکی از عوامل موثر بر کاهش هزینه تولید، یادگیریمی
دهد از شواهد نشان میکاهش هزینه متوسط طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی اسا. 

اند وت رشد کردههای بسیار متفاسرعا سال گذشته تاکنون، کشورهای مختلف جهان با 50
، های رشد فقط برحسف تفاوت در منابع طبیعی، انباشا سرمایهدر نرخ که این تفاوت

ها قابل توضیچ نیسا. در حقیقا در کشورهایی با رشد سریع، سهم بزرگی ها و سلیقهفناوری
 (. Boldrin, 1988از محصوالت شامل کاالهای با فناوری باال و پیشرفته اسا ك



 1400زمستان  | 89شماره  | 26سال  |هاي اقتصادي ايران پژوهش | 12

 

کنگ، تایوان و سنگاپور نرخ رشد جنوبی، هنگسال گذشته، کشورهایی نظیر کره 30در  
( از یک معجزه در مورد کره جنوبی 1993ك 1اند. به عنوان م ال، لوکاسباالیی را تجربه کرده

های تجربی که بین این چهار کشور معجزه آسیایی مشترک گوید. یکی از یافتهسخن می
 .(Ambler and etc,1988ت در تولید ناخالص داخلی اسا كاسا سهم باالی تجار

 سعهتو حال در اقتصاد در دارد. اقتصادی توسعه و رشد در مهمی نقش صادرات، افزایش 
 مانند واملیع نیازمند که- باال فناوری محتوای با کاالهای صادرات گسترش به توجه نیز ایران
 با پژوهش این در کند. هموار را قتصادیا توسعه مسیر تواندمی -اسا یادگیری و دانش

های یادگیری ارائه سه تعریف عملیاتی متفاوت به عنوان شاخص موجود، ادبیات از استفاده
اسا؛ به این صورت که جها تاثیر یادگیری در بخش صنعا بر صادرات، بررسی  شده
گیری بر صادرات نسبا اسا که آیا جها تاثیر یاد اسا و به این سوال پاسخ داده شده شده

 ؟به تعریف عملیاتی یادگیری حساس اسا یا خیر
اسا که در قسما دوم، مبانی نظری و در  در ادامه مقاله به این صورت سازماندهی شده 

قسما سوم، پیشینه پژوهش، درخصوص فرآیند یادگیری و صادرات به طور اجمالی بیان 
و روش تحقیق و در بخش پنجم به معرفی متریرها، ها هشود. در بخش چهارم به معرفی دادمی

گیری و نتیجه شود. سپس قسما ششم تحقیق بهمدل پژوهش و تخمین الگو پرداخته می
 .اسا تحقیق اختصاص یافته های سیاستیتوصیه

  نظري مباني .2
دی و های اقتصادی به شرایط سیاسی، اقتصاالملل مانند دیگر نظریههای تجارت بیننظریه

های اند. به عنوان م ال، تئوریها در آن شکل گرفتهگردد که این نظریهاجتماعی زمانی برمی
الملل بر وجود بازارهای رقابتی و بازدهی ثابا نسبا به مقیاس در کيسیک تجارت بین

ین عوامل تروری کل عوامل تولید یکی از مهمهها، بهرتولید کاال تاکید داشتند. در این نظریه
کننده الگوی تجارت خارجی اسا. در این راستا، طبق نظریه مزیا مطلق آدام تعیین

براساس مزیا نسبی  3الملل براساس مزیا مطلق و در نظریه ریکاردو، تجارت بین2اسمیا

                                                           
1- Lucass, R. 

2- Smit, A. 

3- Richardo's Theory 
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کننده ، تعیین2، موجودی اولیه نهاده1اوهلین -آید. همچنین براساس نظریه هکشربه وجود می
 (. Salvatore, 2007ی در تولید و صادرات اسا كمزیا نسب

های کيسیک تجارت الملل، فروض اولیه نظریههای جدید تجارت بیندر تئوری 
های مقیاس، مزایای موقا ناشی الملل با فروض جدید؛ یعنی رقابا ناقص، وجود صرفهبین

های مقیاس تاکید که بر صرفه هااسا. طبق این نظریه از نوآوری و تمایز کاال جایگزین شده
های مقیاس تولید دهد که از فرصا صرفهکند، تخصصی شدن هر کشور به آن مجال میمی

دهد بهتر استفاده کند و این هزینه تولید کاال را کاهش داده و تجارت را گسترش می
امل ، رشد تولید و صادرات در اثر انباشا عو3(. در مدل رشد سولوHelpman, 1988ك

وری از طریق ارتقای تکنولوژی و باال شود که افزایش بهرهوری حاصل میتولید و رشد بهره
(. همچنین، هم Andersson & Ejermo, 2006شود كکار حاصل میرفتن مهارت نیروی

 4زا بر اهمیا تحقیق و توسعههای رشد درونالملل و هم تئوریهای جدید تجارت بینتئوری
R&D خلی، واردات تکنولوژی و یادگیری ضمن انجام کار تاکید دارند كداMontobbio 

& Rampa, 2005 .)تولید عوامل واحد هر ازای به تولید متوسط وری،بهره افزایش با 
 قدرت افزایش تولید، هایهزینه کاهش موجف عوامل کل وریبهره رشد یابد.می افزایش
 صادرات رشد و خارجی بازارهای در داخل ساخا تمحصوال رقابتی توان و پذیریرقابا

  (.1388 كسلطانی، شودمی
الملل، رشد صادرات تابعی از توانایی خلق مزیا رقابتی های جدید تجارت بیندر نظریه 

، 6یا تئوری الماس پورتر 5هااسا. به عنوان م ال، تئوری مزیا رقابتی ملا شده در نظر گرفته
یکی از عواملی که موجف  پورتر، تئوری درداند. منجر به مزیا رقابتی میکاهش هزینه را 

شود، برخورداری از منابع اولیه الزم برای تولید الملل میموفقیا کشورها در تجارت بین
کند؛ عوامل پایه كشامل عواملی اسا که اسا. پورتر عوامل تولید را به دو بخش تقسیم می

وجود ندارد؛ مانند منابع طبیعی، آب و هوا و موقعیا مکانی و...( و  هاقابلیا ترییر در آن

                                                           
1-Heckscher Ohlin's Theory 

2- Factor Endowments 

3- Solow's Growth Model 

4- Research and Development 

5- The Competitive Advantage of Nations 

6- Porter 's Diamond Theory 
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های گذاری قابل ترییرند؛ مانند زیرساخاعوامل پیشرفته كشامل عواملی اسا که با سرمایه
ارتباطی، نیروی کار ماهر، امکانات پژوهشی و دانش فنی و...(. پورتر بر این باور اسا که 

بندی کرد( برای کسف مزیا توان در این گروه طبقهرا می عوامل پیشرفته كکه یادگیری
آموزش عالی و پایه، بهبود  در زمینه گذاریرقابتی اهمیا زیادی دارند. بنابراین، سرمایه

تواند کیفیا عوامل پیشرفته را ارتقا داده های عمومی و سطچ دانش افراد جامعه، میمهارت
الملل شود یک صنعا و گسترش تجارت بینو موجف ایجاد مزیا رقابتی در 

 (.Porter,1990ك
شود که ها دیده مینظرات متعددی درباره عوامل موثر بر صادرات در مقاالت و گزارش 

های پولی شوند. برخی اقتصاددانان عوامل قیمتی نظیر نرخ ارز، سیاسابه دو دسته تقسیم می
توانند عوامل و بر این باورند که متریرهای قیمتی می دانندها را در صادرات موثر میو قیما

سازند. برخی دیگر از وری را برآورده پذیری، کیفیا و بهرهغیرقیمتی نظیر رقابا
های فنی، کیفیا، مدیریا و پذیری، پیشرفااقتصاددانان، عوامل غیرقیمتی نظیر رقابا

ه اعتقاد این گروه، متریرهای قیمتی نقشی در دانند. بری را در توسعه صادرات موثر میوهبهر
 دانند.توسعه صادرات ندارند. دسته سوم، هر دو عوامل قیمتی و غیرقیمتی را موثر می

وری و تخمین هزینه تولید از در ادبیات اقتصاد صنعتی، فرآیند یادگیری در تحلیل بهره 
یری نیروی کار فرآیندی اسا که اسا. درواقع، یادگ دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده

و با کسف آورند طی آن اشخاص مهارت و توانایی الزم را از طریق تجربه به دسا می
محصول فرعی یا مشترک تولید « تجربه»در این فرآیند،  دهد.تجربه، پدیده یادگیری رخ می

زشی و تحقیق و های آموکار، برنامهدر نیرویگذاری کاال و خدمات اسا که با سرمایه
های متوسطی که طی زمان . ارتباط بین مقدار تولید تراکمی و هزینهشودتوسعه محقق می

شود. شود تحا عنوان منحنی یادگیری بیان میبرای تولید آن میزان محصول صرف می
یابد، زمان موردنیاز شود، عملکرد کارگر بهبود میبنابراین، هرچه تجربه بیشتری کسف می

وری کارگران و در نتیجه تاثیر یادگیری یابد و در نهایا بهرهرای تولید هر واحد کاهش میب
 یابد. افزایش می

دهنده کاهش هزینه در اثر انجام عمل تکراری توسط به طور کلی، منحنی یادگیری نشان 
ود. شیم اثر یادگیری طی فرآیند تولید، به شکل کاهش هزینه متوسط محقق کار اسا.نیروی

به عبارت دیگر، یادگیری به معنی کاهش هزینه واحد محصول طی زمان به دلیل افزایش 
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ها و دانش کارکنان و مدیران اسا. میزان تحقق یادگیری در زمان از طریق تخمین مهارت
منحنی یادگیری و شیف آن که معرف شدت یادگیری اسا، قابل ارزیابی اسا. یادگیری 

شود، بلکه با افزایش تولید از طریق استفاده از یروی انسانی محدود نمیدر صنایع فقط به ن
به دلیل تحقق شود. آالت و تجهیزات نیز ظاهر میتجهیزات با فناوری باالتر در ماشین

مزیا رقابتی یابد و با کاهش قیما محصول، یادگیری، هزینه واحد طی زمان کاهش می
 (. Anzanello & Fogliatto, 2011ك یابدصنایع افزایش می

در صنعا هواپیمایی  1936در سال 1پدیده منحنی یادگیری در ادبیات ابتدا توسط رایا 
گزارش شد. مشاهدات وی داللا بر آن داشا که با دو برابر شدن میزان محصول تولید 

(. Yelle, 1979شده، میزان ساعا کار الزم برای تولید هر واحد محصول کاهش می یابد ك
ه مهم آن اسا که یادگیری ضمن انجام کار یکی از عوامل موثر بر افزایش تولیدات با نکت

های کیفیا باال، افزایش صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی اسا. بنابراین، توسعه فناوری
ها در تولید کاالهای و استفاده از آنتحقیق و توسعه  هایجدید تولیدی مانند نتایج تيش

شود ای موجود احتماال در ابتدا به یادگیری سریع ضمن انجام کار منجر میجدید یا کااله
دهنده تجربه اسا. مساله مهم انتخاب متریر اقتصادی اسا که نشان (.Young, 1991ك

گذاری ناخالص تراکمی كتولید بنابراین، تولید تراکمی كتولید کل از ابتدای زمان( و سرمایه
 (.Arrow, 1962( به عنوان شاخص تجربه معرفی شد كایتراکمی کاالهای سرمایه

 هستند. وریهبهر ارتقای نیازمند اقتصادی منابع کمیابی و محدودیا به توجه با کشورها 
 نداهآورد دسا به وریهبهر ارتقای طریق از را خود رشد درصد 50 حدود صنعتی کشورهای

 رشد تامین در توجهی قابل سهم وریبهره مالزی، نظیر موفق توسعه درحال کشورهای در و
 رشد محرکه نیروهای از یکی عنوان به توانمی را وریبهر بنابراین، اسا. داشته اقتصادی

 اسا کار انجام ضمن یادگیری وری،بهره افزایش عوامل از یکی که ایگونه به کرد؛ مطرح
 در را انسانی سرمایه مفهوم ربا اولین (1954ك 2لوئیس (.Fafchamps and etc, 2002ك

 داناناقتصاد مطالعه ادامه در نیز اقتصادی رشد زمینه در کرد. معرفی اقتصادی رشد زمینه
 4ویل و رومر منکیو، توسط دیگری مطالعه (،1988ك لوکاس و (1981ك 3شولتز همچون پیشرو

                                                           
1- Wright, R.  

2- Louis, Y. 

3- Shults, T. 

4- Mankiw, N., et al. 
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 سرمایه مفهوم تبیین و (1956ك 1سولو مدل محدودیا دادن نشان با که گرفا صورت (1992ك
 از یکی زابرون فنی ترییر کردند. تشریچ را کشورها بین دستمزد هایتفاوت انسانی،

 و ((1967ك 3شل و (1965ك 2دیاموند (،1956ك سولو هایمدل كطبق پایدار رشد موتورهای
 دیگر موتور نیز شودمی یاد م با خارجی اثر عنوان به آن از که کار انجام ضمن یادگیری

 از دانش انباشا همچنین ((.1988 و 1986ك 5رومر (،1962ك 4اررو هایمدل كطبق اسا درش
 همراه به که اسا یادگیری از ناشی و تولید در تجربه نتیجه کار، انجام ضمن یادگیری طریق
 (.Stokey,1988ك داشا خواهد همراه به تولید فرآیند در م بتی خارجی آثار خود
 هک هوشی و مهارت دانش، فیزیکی، نیروهای انباشا عنوان به انیانس سرمایه اقتصاد در 

 به کند.می کمک کارنیروی وریبهره افزایش به که شودمی تعریف هستند دارا کارنیروی
 انسانی سرمایه توسعه و دهدمی نشان را کارگران کلی کیفیا انسانی، سرمایه دیگر، عبارت

 شود.می لحاص کار انجام ضمن یادگیری و رسمی آموزش شا،بهدا یعنی منبع؛ سه از بیشتر
 مدل در هاایده خلق کارکرد همان کار، انجام ضمن یادگیری از ناشی انسانی سرمایه توسعه
 (.Mao, 2012ك هستند بلندمدت در پایدار رشد منبع دو، هر که دارد را رومر
 تشکیل مهم عناصر از تحصیيت و کار انجام ضمن یادگیری خدما، ضمن آموزش 

 ارجیخ اثر کار، انجام ضمن یادگیری معتقدند اقتصاددانان برخی .هستند انسانی سرمایه
 تولید فرآیندهای در سرمایه و کارنیروی کاربرد فرعی محصول و انسانی سرمایه انباشا
 مانند شود؛می وریبهره افزایش نتیجه در و انسانی سرمایه توسعه به منجر که اسا جدید
 رومر، بلندمدت رشد مدل در (.1991ك یانگ و (1988ك لوکاس (،1984ك 6توماس و داتون
 و دهدمی افزایش را نهایی وریبهره که شده فرض تولید در نهاده یک عنوان به دانش

 و تولیدی امکانات که شرایطی در را هاهزینه در جوییصرفه کار، انجام ضمن یادگیری
 (.Fellner, 1969ك دهدمی دسا به مانندمی باقی ترییر بدون محصول

                                                           
1- Solow, R. 

2- Diamound, P. 

3- Shell, K. 

4- Arrow, K. 

5- Romer, P. 

6- Dutton, K., et al. 
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 تجارت الگوی از المللبین تجارت و صادرات روی یادگیری، اثرگذاری مورد در 
 از استفاده با توانمی را موضوع این که اسا شده استفاده پویا فناوری هایتفاوت براساس
  کرد. رسیبر محصول عمر چرخه الگوی و فناوری شکاف الگوی

 فرآیندی را فناوری ترییر او شد. ارائه 2پوزنر توسط 1961 سال در 1فناوری شکاف الگوی -
 با ایکشوره بین حتی ابداعات از مستمر فرآیند این که طوری به گیرد؛می نظر در مستمر
 تا کشد خواهد طول زمانی چون شود،می هاآن بین تجارت موجف مشابه اولیه عوامل

 و فناوری نقش رب تئوری این بگیرند. یاد را جدید کاالی تولید کشورها دیگر ندگانتولیدکن
بنابراین، از آنجا  کند.می تاکید تجارت کنندهتعیین عوامل عنوان به تکنولوژیکی هایتفاوت

 اسا، انشد انباشا و نوآوری فعالیا مهم بسیار منابع از یکی کار انجام ضمن ادگیریکه ی
 منجر به مزیا رقابتی و تولید کاالهای جدید و در نتیجه توسعه صادرات شود. تواند می

 وقتی الگو این براساس شد. ارائه 4ورنون توسط 1966 سال در 3محصول عمر دوران الگوی -
 دارد. نقش آن تولید در ماهر بسیار کارنیروی معموال شود،می تولید جدید محصول یک
 قرار مردم اک ریا قبول مورد و شودمی نزدیک خود لوغب دوران به محصول این وقتی

 از استفاده با را آن توانمی که شودمی تبدیل شده شناخته استاندارد کاالی یک به یردگیم
 داریم انتظار الگو، این اساس بر کرد. تولید ماهرنیمه کار نیروی و سنتی تولید هایروش

 پردازندب غیرمرسوم و جدید کاالهای صادرات به فتهپیشر صنعتی اقتصاد دارای کشورهای
 نندک وارد را کاالهایی مقابل در و هستند باال فناوری محتوای و ترپیشرفته فناوری حاوی که
 (.Salvatore, 2007ك اندشده تولید غیرپیشرفته یا و قدیمی هایفناوری از استفاده با که

 وهشپژ پیشینه .2
و عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات در داخل و خارج از کشور مطالعاتی در زمینه یادگیری 

 امانج ضمن یادگیری که دارند اشاره نکته این بر هامقاله این از تعدادیاسا؛  صورت گرفته
 معتقدند برخی و (Nakajima, 2003ك هستند اقتصادی رشد موتورهای اختراع، و کار

 ایشافز به منجر که اسا انسانی سرمایه انباشا جیخار اثر کار، انجام ضمن یادگیری

                                                           
1- Technological Gap Model 

2 -Posner, M. 

3- Product Cycle Model  

4 -Vernon, R. 
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 صادرات و خارجی تجارت بر یادگیری اثر نیز برخی (.Young, 1991ك شودمی ریوهبهر
 صنایع از حمایا کند،می بیان (2007ك 1یوکوتا م ال، عنوان به اند؛کرده گذاریهدف را

 2ینرت شد. خواهد صادرات عهتوس و یادگیری به منجر که اسا تجاری سیاسا یک نوزاد
 کار انجام ضمن یادگیری خارجی آثار راوری بهره رشد (2002ك 3فافچامپس و (2013ك

 و (2014ك 4همکاران و دکرامر شود. منجر المللبین تجارت توسعه به تواندمی که دانندمی
 یبررس را تصادرا افزایش بر متوسط هزینه کاهش اثر نیز، (2010ك 5کومارساسی و آبراهام

 شود.که در ادامه به اختصار مرور می اندکرده
 یخورشید تعادل سیستم یادگیری منحنی برآورد به خود مطالعه در (2018ك 6الشورافا 

 عادلت سیستم یادگیری منحنی بار اولین برای مقاله این در پردازد.می کشور 20 از بیش برای
 تخمین هاداده از ایگسترده مجموعه طریق از کشور 20 از بیش برای 7هافتوولتائیک ایهزینه

 89 لیتعاد سیستم برای را یادگیری ضریف جهانی، یادگیری منحنی محاسبات شد. زده

 موردنظر نمونه برای درصد 20 با مقایسه در درصد 11 پیشرفا نرخ با که دهدمی ارائه درصد
 دارد. مطابقا

 حدهمت ایاالت واردکنندگان بین روابط بررسی به ایالهمق در (2016ك 8لورایسن و مونارچ 
 یادگیری مدل مقاله، این در پردازند.می کشور از خارج در آن کنندگانعرضه و آمریکا

 زیادی هایتفاوت که کنندمی کالیبره ها،داده از استفاده با را آن و شودمی ارائه کنندهوارد
 یک طول در تجارت دهدمی نشان هایافته کنند.می برآورد کشورها بین روابط اندازه در را

  یابد.می افزایش زمان طی رابطه بقای احتمال و یابدمی افزایش زمان طی موفق رابطه
ای با عنوان چگونه صادرکنندگان به ترییر در ( در مقاله2014ك 9دکرامر، فاس و کانینگز 

کنند که اک ر نهادها، هزینه کار واحد دهند؟، بیان مییای واکنش نشان مپذیری هزینهرقابا
کنند. در این مقاله با استفاده از الملل استفاده میپذیری بینرا به عنوان مقیاسی از رقابا

                                                           
1- Yokota, K. 

2- Teignier, M.  

3- Fafchamps, M., et al. 

4- Decramer, S., et al. 

5- Abraham, V. & Sasikumar, S. 

6- Elshurafa, A. 

7- The Learning Curve of Balance of System Costs in Photovoltaics. 

8- Monarch, R. & Eisenlohr, T. 

9- Decramer, S., et al. 
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کار واحد روی صادرات بررسی  اثر هزینه 1999-2010ای بنگاهی بلژیک برای دوره ههداد
دار ها اثر معنیینه کار واحد روی عملکرد صادرات بنگاهدهد هزشود. نتایج نشان میمی

 دارد.منفی 
 آثار و بخش دو با محیط یک در تجاری مختلف هایسیاسا رفاهی اثرات (2013ك تینر 

 رشد دارای هابخش از یکی اسا. کرده بررسی را کار انجام ضمن یادگیری خارجی
 ردیگ بخش که حالی در اسا کار نجاما ضمن یادگیری خارجی آثار علا بهوری بهره

 شریک به نسبا فقیر کشور اگر دهدمی نشان نتایج اسا. ثابا تولید تکنولوژی دارای
 جارتت نباشد، بزرگ حد از بیش خارجی آثار و باشد کوچک کافی اندازه به خود تجاری

 دهد.می افزایش را آن رفاه صریحا المللبین
 دیدگاه دو از که دهدمی توسعه را کاری انجام منض یادگیری مدل (2012ك مائو 

 اسا. هگرفت نظر در صنعا هر در را دانش سرریز و کار انجام ضمن یادگیری کارگیریبه
 شود.یم گرفته نظر در کار بر عيوه تولید از دیگری عامل عنوان به فیزیکی سرمایه اول،
 -1 از: عبارتند اصلی هاییافته اسا. شده گرفته نظر در جمعیا رشد و سرمایه انباشا دوم،

 1آتارکی شرایط دو هر در -2 اسا، بلندمدت در پایدار رشد منبع کار انجام ضمن یادگیری
 ملی ناخالص تولید رشد نرخ هم انداز،پس نرخ یا جمعیا رشد نرخ افزایش آزاد تجارت و

 شرایط با مقایسه در -3 دهد،می افزایش مدتبلند در را فنی پیشرفا هم و سرانه واقعی
 یتکنیک پیشرفا و سرانه تولید در کمتر رشد نرخ 2هاLDC آزاد تجارت تحا آتارکی

  اسا. مخالف کامي DC3 در وضعیا که حالی در کنندمی تجربه را کندتر
ای با عنوان هزینه نیروی کار و رفتار صادراتی ( در مقاله2010کومار كآبراهام و ساسی 

کند که بیان می 4ها در صنایع نساجی و پوشاک هند با استفاده از روش تخمین توبیابنگاه
 از هابنگاه وهای هند دارد کاهش هزینه کار، نقش مهمی در بهبود عملکرد صادرات بنگاه

 توانندمی کارایی، فزاینده هایاستراتژی و هزینه کاهش مختلف هایروش طریق
  دهند. ارتقا را لالملبین پذیریرقابا

                                                           
1- Autarky 

2- Less Developed Countries 

3- Developed Countries 

4-Tobit Estimation Techniques 
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پارامتری را برای آزمون فرضیه یادگیری ضمن زن نیمهیک تخمین (2007ك 1یاسر 
کند که آیا یادگیری ضمن انجام صادرات در دو بخش تولیدی صادرات استفاده و تعیین می

ترکیه؛ یعنی پارچه و پوشاک و صنایع خودرو و قطعات مشهود اسا یا نه؟ نتایج نشان می
از لحاظ آماری، اثرات یادگیری ضمن صادرات به طور قابل توجهی در صنعا پارچه دهد 

 و پوشاک بیشتر از صنعا خودرو و قطعات اسا. 
کشور را در دوره زمانی  127با استفاده از تکنیک پانل دیتا که  (2004ك 2آیگان و آن 

 ی به تشریچ ترییر دررسند که تجربه صادراتدهند و به این نتیجه میپوشش می 1997-1970
کند. تجربه صادرات، بیشتر از تجربه تولید یک کشور ترکیف محتوای صادرات کمک می

صنعتی، باز بودن تجاری و دهد. همچنین تجارت درونصادرات آن را تحا تاثیر قرار می
گذاری مستقیم خارجی، صادرات را هم در مورد محصوالت مرسوم و هم محصوالت سرمایه

 دهد.رسوم تکنولوژی بر تحا تاثیر قرار میغیر م
 رشد موتورهای ،اختراع و کار انجام ضمن یادگیری که کندمی بیان (2002ك 3ناکاجیما 

 چگونه هستند، تعامل در یکدیگر با المللبین تجارت طریق از کشورها و هستند اقتصادی
 کردنبرطرف -1 از: عبارتند صلیا هاییافته کند.می رشد زمان طی در جهانی درآمد توزیع
 از ترغنی بسیار انتقال هایپویایی کشوری سه مدل در -2 و اسا پذیرامکان ماندگیعقف
 بیفتد. اتفاق نوبا به اسا ممکن ماندگیعقف کردنبرطرف اسا. کشور دو مدل

 انجام ضمن یادگیری آن در که زادرون رشد مدل یک از استفاده با (1991ك 4یانگ 
 را المللبین تجارت پویای اثرات دهد،می نشان محصوالت بین را دانش سرریز کار،
 توسعه کمتر کشورهای آزاد، تجارت در دهدمی نشان نتایج دهد.می قرار بررسی مورد
 مندهبهر آتارکی شرایط با برابر یا کمتر GDP رشد و کمتر فنی پیشرفا هاینرخ از یافته

 بخشد، بهبود داخل در را رفاه تواندمی کشور از خارج در فنی پیشرفا که نجاآ از هستند.
 زادآ تجارت مسیر طی باالتر زمانی بین مطلوبیا از اسا ممکن LDC کنندگانمصرف

  شوند. مندبهره

                                                           
1- Yasar, M. 

2- An, G. & Iyigan, M.F. 

3- Nakajima, T. 

4- Young, A. 
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 یعصنا در یادگیری بر را تکنولوژی مختلف سطوح تاثیر (1395ك حبیبی و پورفیض 
 مورد دوره در که اسا این دهندهنشان پژوهش این اند.داده قرار رسیبر مورد ایران تولیدی
 یادگیری نرخ مقیاس هایصرفه به نسبا اما داده، رخ یادگیری پدیده صنایع اک ر در بررسی

 برتر وژیتکنول با صنایع به متعلق یادگیری بیشترین و داشته هاهزینه کاهش بر کمتری تاثیر
  اسا.

 صادرات: ضمن یادگیری فرضیه آزمون عنوان با ایمقاله در (1394ك جوحق و راسخی 
 تولید عوامل کلوری بهره بر صادرات اثر ایران، ایکارخانه صنایع برای موردی مطالعه
 بر صادرات معنادار و م با اثر دهندهنشان نتایج اند.کرده آزمون را ایران ایکارخانه صنایع

 ارتقای رسدمی نظر به ترتیف این به اسا. ایران ایکارخانه ایعصن عوامل کلوری بهره
 شود.می هاآن عواملوری بهره افزایش موجف صنعتی هایهبنگا صادرات

 رانای غیرنفتی صادرات بر موثر عوامل بررسی به ایمقاله در (1393ك قاسمی و مازارعرب 
 یگیرمیانگین رویکرد از استفاده با پردازند.می 1بیزی گیریمیانگین رویکرد از استفاده با

 تورم، داخلی، ناخالص تولید آزاد، ارز نرخ متریر 6 اطمینان، عدم چارچوب در و بیزی
 نرخ ثباتیبی و معدن و صنعا بخش به بانکی سیستم تسهیيت خصوصی، ذاریگهسرمای

 نای به باید غیرنفتی صادرات مدل ردبرآو در که اندشده شناخته موثر متریرهای عنوان به ارز
  کرد. توجه متریرها سایر از بیش متریرها

 زمانی دوره در را باال فناوری با صادرات بر موثر عوامل (1392ك رضایی و بیگیولی 
 توسعه، و تحقیق مخارج مطالعه، این نتایج براساس کنند.می بررسی 2008-1996

 شدر نرخ و اقتصاد بودن باز درجه حقیقی، موثر زار نرخ خارجی، مستقیم گذاریسرمایه
  شود.می محسوب باال فناوری با صادرات بر موثر عوامل جمله از اقتصادی

که به پژوهش حاضر تنها پژوهشی اسا با مروری بر مطالعات انجام شده،  
بر صادرات صنعتی با تکیه  هایادگیری ضمن انجام کار و تاثیر آن ای مختلفهصشاخ

اسا. این پژوهش درصدد اسا با  همدل منحنی یادگیری در ایران نگاهی جدید داشت بر
 سبهمحا و عملیاتی تعریف ایران صنایع برای یادگیری را هایشاخص دیدگاهی متفاوت،

صنایع  بر عملکرد صادراتیادگیری های ترکیبی به بررسی تاثیر و با استفاده از داده کرده
  .ایران بپردازد

                                                           
1- Bayesian Averaging Approach 
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 پژوهش روش و آماري هايادهد .3
می ک -در این پژوهش با توجه به موضوع و هدف تحقیق، روش مناسف الگوی تحلیلی 

از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی  1390-1394های مورد استفاده در دوره زمانی اسا. داده
 صورت به اطيعات گردآوری روشاسا.  جمهوری اسيمی ایران استخراج شده

 مطالعه این در اسا. شده استفاده نیز ایداده هایپایگاه و هاسایاوب از و بوده یاهکتابخان
 انسانی،یه سرما کار، انجام ضمن یادگیری شامل مستقل متریرهای و «صادرات» وابسته متریر
  اسا. اقتصادی رشد و توسعه و تحقیق هایهزینه اقتصاد، باز بودن درجه

استفاده از شاخص قیما کاالی صنعتی و شاخص قیما کاالی متریرهای اسمی با  
اند. در تخمین ( واقعی شده90صادراتی و شاخص قیما کاالی وارداتی كبه قیما ثابا سال 

چهار رقمی بخش صنعا  ISICمدل تاثیر یادگیری بر صادرات صنعتی از اطيعات کدهای 
تی ایران در قالف سومین ویرایش زیر بخش صنع 103در  1390-1394ایران در فاصله زمانی 

که  ( استفاده شدهI.S.I.C,Rev.3های صنعتی كالمللی فعالیابندی استاندارد بینطبقه
 ای آن برای متریرهای مورد نظر در دسترس اسا. ههداد

 . معرفي متغیرها و مدل پژوهش و تخمین الگو4
 هدف این قتحق برای اسا. توجه ردمو ایران صنعتی صادرات بر یادگیری تاثیر مقاله این در

 زده تخمین مدل سه سپس و شودمی معرفی صنعا بخش در یادگیری برای شاخص سه ابتدا
 دهش صادرات تابع وارد یادگیری جانشین عنوان به شاخص یک کدام هر در که شودمی

ی خلق مزیا الملل، رشد صادرات تابعی از توانایهای جدید تجارت بیندر نظریه اسا.
ها یا تئوری الماس اسا. در این ر استا تئوری مزیا رقابتی ملا شدهرقابتی در نظر گرفته

ها، طبق این نظریه (.Porter,1990ك داندپورتر، کاهش هزینه را منجر به مزیا رقابتی می
دهد مزایای موقا ناشی از نوآوری، هزینه تولید را کاهش داده و تجارت را گسترش می

یادگیری نیروی کار نیز فرآیندی اسا که طی آن اشخاص مهارت و  (.Porter,1990ك
آورند و با کسف تجربه پدیده یادگیری رخ توانایی الزم را از طریق تجربه به دسا می

دهنده کاهش هزینه در اثر انجام عمل تکراری هد. به طور کلی، منحنی یادگیری نشاندیم
شود که از اثر یادگیری به شکل کاهش هزینه متوسط، محقق می کار اسا.توسط نیروی

. (Anzanello & Fogliatto, 2011كطریق منحنی یادگیری و شیف آن قابل ارزیابی اسا 
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 هک اسا ابداعات مستمر فرآیند فناوری، ترییر (Posner,1961ك فناوری شکاف الگوی در
 ضمن یادگیری .شودمی هاآن بین تتجار موجف مشابه اولیه عوامل با کشورهای بین حتی
طبق مطالعه  و (Fellner, 1969ك اسا نوآوری فعالیا مهم بسیار منابع از یکی نیز کار انجام
یادگیری ضمن انجام کار منجر به کاهش هزینه تولید و ایجاد مزیا رقابتی و  (1991ك یانگ

 شود. در نتیجه افزایش صادرات می

های اقتصادی دارند در ادگیری در شکل دادن به فعالیانقشی که دانش، نوآوری و ی 
( 1990مدل الماس پورتر كکه طوریاسا؛ به شدههای جدید تجارت در نظر گرفتهنظریه

ننده، استراتژی کعوامل اولیه تولید، شرایط تقاضا در کشور، وجود صنایع مرتبط و پشتیبانی
داند. ثر بر عملکرد رقابتی و صادراتی صنایع میشرکا، ساختار و رقابا و... را از عوامل مو

پورتر بر این باور اسا که عوامل پیشرفته كمانند یادگیری ضمن انجام کار ( برای کسف 
بندی مطالعات تجربی مزیا رقابتی اهمیا زیادی دارند. با این توضیحات و با الهام و جمع

با در نظر گرفتن تمام  (EXكصادرات شده در بخش سوم مقاله، شکل تبعی تابع عرضه  ارائه
 شود.( بیان می1متریرهای تاثیرگذار به صورت رابطه ك

EX (1ك = α. R&Dβ. OPENγ. LBDλ. Hφ. YƟ. ɛ 

صورت رابطه ( شکل نهایی تابع عرضه صادرات به1با گرفتن لگاریتم از طرفین رابطه ك 
 ( به دسا خواهد آمد.2ك

LEXit (2ك = α0 + βLR&Dit + γLOPENit + λLLBDit + φLHit

+ ƟLYit + ɛit 

 EXitدهد. زمان را نشان می t بیانگر صنعا مورد نظر و اندیس i(، اندیس 2در رابطه ك 
نفر کارکن و بیشتر به میلیارد ریال و به قیما ثابا  10های صنعتی ارزش صادرات کارگاه

 شاخصشود. این متریر با استفاده از سته در نظر گرفته میاسا و به عنوان متریر واب 1390سال 
تحقیق و شدت  R&Ditواقعی شده اسا.  1390به قیما ثابا سال  قیما کاالی صادراتی

توسعه که به صورت نسبا هزینه تحقیقات و آزمایشگاه به محصول ناخالص داخلی، 
 ال محاسبه شده اسا و چوننفر کارکن و بیشتر و به میلیارد ری 10ای صنعتی ههکارگا

شاخص به شکل نسبا اسا نیاز به واقعی کردن نیسا. تحقیق و توسعه به عنوان عاملی در 
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شود که بر اثر آن ابداع و نوآوری روی داده و کاهش جها تراکم دانش در نظر گرفته می
اشا. شود و اثر فزاینده بر رشد صادرات خواهد دهزینه و بهبود کیفیا محصول ممکن می

OPENit  درجه باز بودن اقتصاد، یکی دیگر از متریرهای توضیحی اسا که درجه تعامل با
دهد. در این مطالعه میزان باز بودن اقتصاد براساس سهم تجارت دنیای خارج را نشان می

( تعریف عملیاتی و محاسبه 3صنعا در محصول ناخالص داخلی آن و به صورت رابطه ك
 شود.می

 (2ك
OPENit =

Exportit + Importit

GDPit
 

نفر کارکن و بیشتر  10های صنعتی (، متریر صادرات ارزش صادرات کارگاه3در رابطه ك 
به میلیارد ریال اسا که با استفاده از شاخص قیما کاالی صادراتی به قیما ثابا سال 

نفر کارکن و  10ی صنعتی هااسا. متریر واردات ارزش واردات کارگاه واقعی شده 1390
بیشتر به میلیارد ریال اسا که با استفاده از شاخص قیما کاالی وارداتی به قیما ثابا سال 

نفر  10های صنعتی ، تولید ناخالص داخلی کارگاهGDPاسا و متریر  واقعی شده 1390
 1390 لکارکن و بیشتر اسا و با استفاده از شاخص قیما کاالی صنعتی به قیما ثابا سا

تر باشد، نشان از تبادالت بیشتر با بازار خارج از اسا. هرچه این نسبا بزرگ واقعی شده
توان به عنوان کانالی برای انتقال فناوری باالتر کشور اسا و درجه باز بودن اقتصاد را می

سهم شاغلین  ،شاخص سرمایه انسانی Hit .تصور کرد که رشد صادرات را ممکن می سازد
نفر کارکن و بیشتر که بر تعداد  10های صنعتی مدرک دانشگاهی حداقل کاردانی کارگاه با

آموختگان آموزش عالی به معنی استخدام شود. اشترال دانشها تقسیم میکل شاغلین کارگاه
نیروی کار با تخصص و با کیفیا باالتر اسا. در این مطالعه سرمایه انسانی دانش نهادینه 

رود افزایش سهم شاغلین شود که انتظار مییله آموزش عالی در انسان تعریف میشده به وس
و وری هبهربا مدرک دانشگاهی بتواند به دلیل ارتقای سطچ دانش و تخصص با افزایش 

نرخ رشد  Yitپذیری صنایع فراهم کند. های تولید، زمینه الزم را برای رقاباکاهش هزینه
  10های صنعتی برای محاسبه این متریر، تولید ناخالص داخلی کارگاهواقعی اقتصاد اسا که 

ی به شود که با استفاده از شاخص قیما کاالی صنعتنفر کارکن و بیشتر در نظر گرفته می
اسا. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان رشد  واقعی شده 1390قیما ثابا سال 
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اقتصادی باال و پایدار، صادرات باالتری را در پی  شود و رشداقتصادی در نظر گرفته می
 یادگیری ضمن انجام کار، دیگر مترر توضیحی اسا.  LBDit .خواهد داشا

( معتقدند یادگیری ضمن انجام کار از طریق افزایش 1990( و پورتر ك1989فلنر ك 
رقابتی شده محصوالت، موجف افزایش قدرت نیروی کار و کاهش قیما تمام وری بهره

ها و افزایش صادرات خواهد شد. در این بخش برای یادگیری ضمن انجام کار سه بنگاه
 LBD(Y)شود. شاخص اول، یادگیری ضمن انجام کار ناشی از تولید شاخص معرفی می

 آید.( به دسا می4( از طریق رابطه ك2004اسا که براساس مطالعات آن و آیگان ك

 (4ك
LBD(Y)i,t =

∑ (Yi,t Ni,t⁄ )t
0

max ∑ (Yi,t Ni,t⁄ )t
0

 

 10های صنعتی تعداد کارکنان کارگاه Ni,tمعرف ارزش افزوده تولیدی و Yi,t(، 4در رابطه ك
د . در این رابطه، تولید سرانه تجمعی هر صنعا توسط حداک ر تولینفر کارکن و بیشتر اسا

اسا در این شاخص متریر ارزش افزوده تولیدی با  سرانه تجمعی صنایع، استاندارد شده
اسا. جانشین  واقعی شده 1390به قیما ثابا سال  شاخص قیما کاالی صنعتیاستفاده از 

که براساس مطالعات  اسا LBD(EX)دوم، یادگیری ضمن انجام کار ناشی از صادرات 
 شود. محاسبه می( 5( از طریق رابطه ك2004آن و آیگان ك

 (5ك
LBD(EX)i,t =

∑ (EXi,t Ni,t⁄ )t
0

max ∑ (EXi,t Ni,t⁄ )t
0

 

نفر  10های صنعتی تعداد کارکنان کارگاه Ni,tمعرف صادرات و  EXi,t(، 5در رابطه ك
. در این رابطه، صادرات سرانه تجمعی هر صنعا توسط حداک ر کارکن و بیشتر اسا

اسا. در این شاخص، متریر صادرات با استفاده  ستاندارد شدهصادرات سرانه تجمعی صنایع، ا
 واقعی شده اسا. 1390از شاخص قیما کاالی صادراتی به قیما ثابا سال 

در این بخش مطابق مدل رایا  اسا. LBD(blnx) جانشین سوم، منحنی یادگیری 
زده  تخمین ISIC(، منحنی یادگیری برای صنایع به تفکیک کدهای چهار رقمی1936ك
های صنعتی مناسف اسا، معرفی ود. رایا، مدل خطی لگاریتمی را که برای زیربخششیم
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( تصریچ 6کرد. در این مدل، رابطه بین هزینه متوسط و تولید تراکمی به صورت رابطه ك
 شود.می

Cx (6ك = C1Xb 

ه ت یادگیری ب(، لگاریتم بگیریم، فرم خطی آن برای تخمین اثرا6اگر از طرفین رابطه ك
 ( خواهد بود.7صورت رابطه ك

LnCxit (7ك
= C0 + bLnXit 

دهد. در این زمان را نشان می t بیانگر صنعا موردنظر و اندیس i (، اندیس7در رابطه ك 
شود که بیانگر آن اسا که نیروی ( تخمین زده می7قسما برای منحنی یادگیری، رابطه ك

گیرد که این تجربه منجر به کاهش هزینه طی فرآیند تولید یاد می شدهکار از تجربه کسف 
واحد محصول که  Xهزینه متوسط برای تولید  Cxشود. متریرهای این مدل عبارتند از: می

اسا. برای محاسبه هزینه کل  برای محاسبه آن هزینه کل بر مقدار تولید تقسیم شده
های فعالیا صنعتی به عيوه ر مجموع ارزش دادهنفرکارکن و بیشت 10های صنعتیکارگاه

این متریر با استفاده از شاخص قیما کاالی  شود.جبران خدما کارکنان در نظر گرفته می
 10های صنعتیتولید تراکمی کارگاه Xواقعی شده اسا.  1390صنعتی به قیما ثابا سال 

ه از شاخص اسا و با استفاد نفرکارکن و بیشتر اسا که مجموع ارزش ستاده به قیما ثابا
کشش یادگیری  bاسا. پارامتر  واقعی شده 1390قیما کاالی صنعتی به قیما ثابا سال 

 ,Anzanello & Fogliattoك قرار دارد  -1و  0معموال  منفی و بین و دهد را نشان می

2012).  

نون شرایط های یادگیری و منحنی یادگیری، اکپس از معرفی الگوی صادرات و شاخص 
ها که به صورت سری زمانی و مقطعی برای تخمین مدل ها فراهم اسا. با توجه به شکل داده

شود. بیش از برآورد مدل الزم اسا ایستایی اسا برای تخمین از تکنیک پنل دیتا استفاده می
تاه ویا مانایی متریرهای مورد استفاده در هر دو مدل مورد آزمون قرار گیرد. با توجه به ک

بودن دوره زمانی در این مطالعه نیازی به این آزمون وجود ندارد و نتایج آزمون حذف 
های های تلفیقی یا دادهدر ادامه برای انتخاب تخمین منحنی یادگیری با روش دادهود. شیم
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( 1اسا. با توجه به نتایج این آزمون که در جدول ك فاده شدهاست 1لیمر -F تابلویی از آزمون
های تابلویی خواهد بود؛ شود مدل منحنی یادگیری از نوع دادهدرج شده اسا، مشخص می

عرض از مبدا برای هر یک از صنایع مورد بررسی متفاوت اسا. سپس با استفاده از یعنی 
ج گیرد. براساس نتای، تصادفی یا ثابا بودن اثرات مورد بررسی قرار می2آزمون هاسمن

 دارای اثرات ثابا اسا. منحنی یادگیری (، مدل 1آزمون هاسمن در جدل ك

 يادگیري منحني براي هاسمن و لیمر F آزمون . نتايج1جدول
 نتیجه prob مقدار آماره

 های تابلوییداده 000/0 5/22 لیمر-Fآزمون 
 روش اثرات ثابت 011/0 95/8 آزمون هاسمن

 های پژوهش: یافتهماخذ

اسا. براساس نتایج،  ( آمده2ادگیری در جدول كدر ادامه نتایج برآورد منحنی ی 
مبتنی بر نظریه یادگیری بوده  ضریف تولید تراکمی یعنی کشش یادگیری با معنا و عيما آن

اسا که به این معنا اسا با افزایش تولید تراکمی هزینه متوسط کاهش  -65/0و معادل 
 ابد. ییم

 يادگیري منحني تخمین . نتايج2جدول 
 احتمال tی آماره ضریب تخمین غیرنام مت

constant --- --- --- 

Ln𝐱𝐢𝐭 65/0- 26/7- 000/0 

 های تشخیصیآماره
R̅2= 83/0  R2= 85/0  

DW= 82/1  F= 42/22  Prob= 000/0  

 های پژوهش: یافتهماخذ

LnCxitپس از تخمین منحنی یادگیری که در آن  
واحد  xهزینه متوسط برای تولید  

( 2010کومار ك( و آبراهام و ساسی2016محصول اسا به پیروی از مقاله دکامر و همکاران ك
منظور از یادگیری، کاهش اند و چون که صادرات را تابعی از هزینه متوسط در نظر گرفته

ی؛ ، سما راسا منحنی یادگیرهزینه متوسط طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی اسا

                                                           
1- F-Limer Test 

2- Hausman Test 
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وارد تابع صادرات  LBD(blnx)به عنوان جانشین یادگیری ضمن انجام کار  bLnXitیعنی 
هزینه متوسط کاهش و در  bافتد به علا ضریف منفی اسا. وقتی یادگیری اتفاق می شده

ابتدا منحنی یادگیری تخمین زده  bLnXit یابد. جها محاسبهنتیجه صادرات افزایش می
 دهیم. ا برای هر صنعا محاسبه کرده و در تابع صادرات قرار میر bLnXitود و سپس شیم

های یادگیری بر صادرات صنعتی ایران، سه مدل در ادامه جها بررسی تاثیر شاخص 
، در مدل دوم LBD(Y)شود؛ در مدل اول برای عرضه صادرات تخمین زده می

LBD(EX)  و در مدل سوم، سما ر اسا منحنی یادگیری؛ یعنیLBD(blnx)  وارد تابع
های تلفیقی برای انتخاب تخمین رابطه صادرات و یادگیری با روش دادهاسا.  صادرات شده

اسا و از آزمون هاسمن برای انتخاب  فاده شدهلیمر است-Fهای تابلویی از آزمون یا داده
 شود.روش اثرات ثابا و تصادفی استفاده می

 صادرات توابع براي هاسمن و لیمر Fهايآزمون نتايج (:3) جدول

 های پژوهش: یافتهماخذ

لیمر مربوط به هر سه مدل با احتمال صفر -F آزمون (، مقدار آماره3طبق نتایج جدول ك  
شود. های تابلویی تخمین زده میهاسا؛ از این رو، هر سه مدل به صورت داد دسا آمدهبه

(، هر سه مدل صادرات دارای اثرات ثابا هستند. 3براساس نتایج آزمون هاسمن در جدل ك
 دهد عيما ضرایف مربوط به متریرهای توضیحی( نشان می4شده در جدول ك نتایج ارائه

R&D  ،Open ،LBD ،Y  وH ل اول به لحاظ های اقتصادی سازگار بوده و در مدبا تئوری
از لحاظ آماری غیرمعنادار اسا و در مدل دوم و  Hدار و تنها متریر آماری همه ضرایف معنا

دار و دارای عيما مورد انتظار هستند. همچنین در مدل اول و دوم، سوم همه ضرایف معنا

 نتیجه احتمال مقدار آماره 

 مدل اول
LBD(Y) 

 های تابلوییداده 000/0 07/43 لیمر-Fآزمون 

 روش اثرات ثابت 000/0 5/31 آزمون هاسمن

 مدل دوم
LBD(EX) 

 های تابلوییداده 000/0 02/44 لیمر-Fآزمون 

 روش اثرات ثابت 000/0 9/94 آزمون هاسمن

 سوم مدل
LBD(blnx) 

 های تابلوییداده 000/0 19/37 لیمر-Fآزمون 

 روش اثرات ثابت 0001/0 4/26 آزمون هاسمن
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درات، انسانی در میان متریرهای اثرگذار بر صا باز بودن تجاری و در مدل سوم، سرمایه
 بیشترین اثر م با را بر صادرات صنعتی دارد. 

 هامدل نهايي تخمین . نتايج4 جدول
 احتمال tی آماره ضریب متغیرها انواع مدل

 مدل اول
LBD(y) 

cons 02/5  83/8  000/0  

R&D 02/0  12/3  001/0  

Open 58/0  6/17  000/0  

H 16/0  75/1  08/0  

LBD(y) 36/0  8/14  000/0  

Y 45/0  5/8  000/0  

های تشخیصیآماره  
R̅

2
= 99/0  R2= 99/0  

DW= 90/1  F= 7/614  Prob= 000/0  

 مدل دوم
LBD(EX) 

cons 6/4  50/8  000/0  

R&D 019/0  5/2  01/0  

Open 54/0  4/16  000/0  

H 17/0  01/2  04/0  

LBD(EX) 38/0  20/17  000/0  

Y 51/0  12/10  000/0  

های تشخیصیآماره  
R̅

2
= 99/0  R2= 99/0  

DW=1/97 F= 6/575  Prob= 000/0  

 مدل سوم
LBD(blnx) 

cons 2/3  30/4  000/0  

R&D 023/0  5/2  01/0  

Open 31/0  9/7  000/0  

H 65/0  2/4  000/0  

LBD(blnx) 30/0  9/4  000/0  

Y 33/0  01/8  000/0  

های تشخیصیآماره  
R̅

2
= 97/0  R2= 98/0  

DW=1/87 F= 8/190  Prob= 000/0  
 های پژوهش: یافتهماخذ
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 و LBD(EX، ك LBD(y)(، هر سه شاخص یادگیری؛ یعنی 4مطابق نتایج جدول ك 

LBD(blnx) دار روی صادرات صنایع کدهای دارای تاثیر م با و معنیISIC  چهار رقمی
ترتیف  ها در مدل اول، دوم و سوم بهاسا که مطابق انتظارات نظری اسا و ضریف آن

به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف  هستند. 30/0و  38/0، 36/0
 LBDطوری که بر فرض در مدل اول یک درصد افزایش در  عملیاتی حساس نیسا؛ به

شده در این مطالعه شود. نتیجه حاصل درصد افزایش در صادرات صنعتی می 36/0منجر به 
، یانگ، یاسار و دیگران و ناکاجیما و همچنین مهرگان و همکاران و با بررسی آن و آیگان

 بیگی و رضایی سازگار اسا. ولی
اسا. این متریر نیز در  (openكمتریر بعدی مورد مطالعه در این تحقیق باز بودن تجاری  

دار روی صادرات صنایع دارد که مطابق انتظار اسا و ضریف هر سه مدل تاثیر م با و معنی
اسا؛ به طوری که بر فرض در  31/0و  54/0، 58/0ن در مدل اول، دوم و سوم به ترتیف آ

درصد افزایش صادرات  58/0مدل اول یک درصد افزایش در باز بودن تجاری منجر به 
ایی بیگی و رضشود. این نتایج با مطالعات آن و آیگان، مهرگان و همکاران و ولیصنعتی می

 سازگار اسا.
شود و در های تحقیق و توسعه وارد مدل صادرات میبرای بررسی اثر هزینه R&Dمتریر  

هر سه مدل اثر م با و معنادار بر صادرات دارد که مطابق انتظارات نظری اسا و ضریف آن 
طوری که یک درصد اسا؛ به 023/0و  019/0، 020/0در مدل اول، دوم و سوم به ترتیف 

درصد  020/0چهار رقمی، صادرات صنعتی را  ISICدهای افزایش در این متریر در صنایع ک
ضایی و بیگی و ردهد که با نتایج مطالعات مونتوبیو رمپا، لی و زائو، لدسما، ولیافزایش می

طیبی و توکلی سازگار اسا. علا پایین بودن ضریف تحقیق و توسعه این اسا که با وجود 
 اندکی از منابع کشور صرف تحقیق واهمیا تحقیق و توسعه در صنایع ایران فقط بخش 

های نوآورانه ندارند. همچنین شود و صنایع دولتی ایران چندان تمایلی به تيشتوسعه می
دهد. در مدل اول این متریر دارای تاثیر ، اثر سرمایه انسانی را روی صادرات نشان میHمتریر 

ر م با و معنادار بر صادرات دارد دار بر صنایع اسا و در مدل دوم و سوم اثم با و غیرمعنا
اسا که مطابق انتظار اسا. این نتایج با مطالعات طیبی  65/0و  17/0و ضریف آن به ترتیف 

دهنده این هسا که در کویچ و همکاران سازگار اسا. نتایج نشانو اربابیان و پورعبادالهان
 تند.مدل دوم و سوم همه ضرایف معنادار و دارای عيما مورد نظر هس
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  گیريبندي و نتیجه. جمع5
هدف اصلی این پژوهش تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات 
صنعتی اسا. جها دستیابی به این هدف سه شاخص برای یادگیری ارائه و وارد مدل 

های طی سال ISICهای صنایع کدهای چهار رقمی اسا. همچنین از داده صادرات شده
پذیر بودن منابع اسا. با توجه به نوسانات شدید قیما نفا و پایان استفاده شده 1394-1390

های نفتی، رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد مزیا در صادرات صنعتی از ضرورت
ویژه ایران اسا؛ بنابراین، در این مطالعه صادرات اساسی کشورهای در حال توسعه و به

 بررسی قرار گرفته اسا.صنعتی ایران مورد 

دهد ( نشان می(LBDدر تابع صادرات، بررسی هر سه شاخص یادگیری ضمن انجام کار  
دار، روی صادرات صنایع کدهای که این متریر در هر سه مدل دارای تاثیر م با و معنی

ISIC دسا دهد مهارت و تجاربی که ضمن انجام کار بهچهاررقمی اسا. نتایج نشان می
شود. با توجه به نتایج طی آید باعث مزیا رقابتی، کاهش هزینه و افزایش صادرت میمی

اسا. از این رو،  دوره مورد بررسی، یادگیری بر صادرات در بخش صنعا ایران موثر بوده
های الزم در زمینه مند، جها کسف مهارتای هدفوحرفههای فنیالزم اسا آموزش

های ضمن خدما و ه مدیران بخش صنعا قرار گیرد و آموزشصادرات صنعتی مورد توج
شود. از آنجا که طبق مبانی نظری بازآموزی نیروی انسانی در صنایع صادراتی توصیه می

ای مند کاالهای واسطهتوان انتظار داشا که واردات هدفمنابع یادگیری متعدد هستند، می
خارجی، همچنین حمایا از صنایع نوزاد در امر ای به نیا تقلید و جذب فناوری و سرمایه

یکی از شاخص های یادگیری تولید تراکمی اسا؛ از  تحقق یادگیری موثر باشد. همچنین
ها در صادرات از طریق این رو، با توجه به تاثیر سوابق فعالیا و میزان تولید تراکمی بنگاه

ایی که دارای سوابق فعالیا مناسف هاثر یادگیری، حمایا و تاکید بر ادامه فعالیا بنگاه
 شود.هستند، جها رشد تولیدات داخلی و رشد صادرات پیشنهاد می

اسا که مطابق نتایج  (openكمتریر بعدی مورد مطالعه در این پژوهش باز بودن تجاری  
دار بر صادرات صنایع اسا. اقتصاد با ( در هر سه مدل دارای تاثیر م با و معنی4جدول ك

مند از کشورهای باالی باز بودن تجاری از قابلیا بیشتری برای جذب فناوری هدفدرجه 
الملل، اخذ تجربه از کشورهای پیشرفته برخوردار اسا؛ بنابراین، ارتباط بیشتر با بازار بین

های ( متریر هزینه4شود. همچنین مطابق نتایج جدولكپیشرو در زمینه تولید صنعتی پیشنهاد می
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( در مدل اول، اثر م با و معنادار بر صادرات دارد، اما در مدل دوم R&Dتوسعه كتحقیق و 
 و سوم، م با و غیرمعنادار اسا. 

های تولید را فراهم و کاهش هزینهوری بهرهتحقیق و توسعه شرایط نوآوری، ارتقای  
بنابراین،  شود؛های تولید و رشد صادرات صنعتی میکند و منجر به ارتقای کیفیا نهادهمی

الزم اسا انتخاب صحیچ شرکای تجاری به نیا جذب فناوری و انباشا تحقیق و توسعه 
دهد. مطابق نتایج اثر سرمایه انسانی را روی صادرات نشان می Hمورد توجه قرار گیرد. متریر 

 ( این متریر در مدل اول، م با و غیرمعنادار و در مدل دوم و سوم دارای تاثیر م با4جدول ك
توان اظهار داشا که در فرآیند دار بر صنایع اسا. در مورد سرمایه انسانی نیز میو معنا

تواند از طریق ابتکارات، خيقیا صادرات صنعتی وجود نیروی کار ماهر و با کیفیا باال می
کننده ایفا کند. از این و جذب فناوری برتر وارداتی در توسعه صادرات صنعتی نقش تعیین

کار و افزایش گذاری مناسف در آموزش نیروی، در بخش صنعا ایران توجه به سرمایهرو
عوامل تولید جها ارتقا سرمایه انسانی وری بهرهکار همچنین بهبود مهارت و کیفیا نیروی

 باید مورد توجه قرار گیرد.
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