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  بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات، تحقیقات و صادرات در صنعت تولید محصوالت چوبی ایران
 (رهیافت سیستم معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط) 

  
 2رضا شیخ و 1علی دهقانی*

 ،استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران1
  دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران2

  13/10/1394تاریخ پذیرش: ؛ 27/07/1393تاریخ دریافت: 
  1چکیده

دهد که در اغلب مطالعات داخلی و خارجی، تأثیر هر مرور مطالعات تجربی نشان می سابقه و هدف:
هاي صنعتی مورد بررسی یک از متغیرهاي رفتاري، ساختاري و عملکردي مؤثر بر صادرات زیربخش

دهد که تاکنون، مطالعه مستقیمی پیرامون قرار گرفته است. با این حال بررسی سابقه پژوهش نشان می
هاي تولید کننده محصوالت مبلمان ایران تاثیر متقابل متغیرهاي رفتاري و صادرات در بنگاهبررسی 

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهاي عملکردي و رفتاري انجام نشده است. 
ندي باز طبقه 3610هاي فعال در صنعت تولید محصوالت چوبی ایران (کد چهار رقمی بازار در کارگاه

ISIC( است. براي این منظور از متغیرهاي شدت تبلیغات و شدت  1374-1390هاي طی سال
تحقیقات به عنوان متغیرهاي رفتاري بازار و از متغیر شدت صادرات نیز به عنوان متغیر عملکردي در 

  بازار تولید محصوالت چوبی ایران استفاده شده است.  
اي بوده و سوال اصلی که این تحقیق در پی پاسخ به آن تابخانهاین مطالعه از نوع ک ها:مواد و روش

صورت است که آیا بین متغیرهاي رفتاري بازار (شامل شدت تبلیغات و شدت باشد، به اینمی
هاي تولیدي مبلمان ایران ارتباط متقابل وجود دارد؟ در این راستا تحقیقات) و صادرات در بنگاه

                                                
   ali_dehghani@shahroodut.ac.ir مسئول مکاتبه:*



  1395) 1( نامه ویژه، )23جلد ( چوب و جنگلهاي علوم و فناوري  نشریه پژوهش
 

276 

له مورد آزمون واقع خواهد شد این است که ارتباط بین صادرات با مهمترین فرضیه که در این مقا
هاي تبلیغات در صنعت تولید مبلمان ایران یک ارتباط مستقیم هاي تحقیق و توسعه و هزینههزینه

اي بوده و براي انجام آزمون فرضیه، از صورت کتابخانه هباشد. نحوه گردآوري آمار و اطالعات ب می
هاي صنعتی ده نفر شاغل و باالتر که تولیدکننده انواع محصوالت مبلمان در کارگاه هاي مربوط بهداده

 اي، شامل معادالتاند، استفاده شده است و سیستم سه معادلهبوده 1374-1390هاي ایران طی سال
شدت صادرات، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات، با کاربرد روش تخمین سیستم معادالت رگرسیونی 

  تخمین زده شده است. STATA11افزار امرتبط و با استفاده از نرمبه ظاهر ن
نتایج حاصل از تخمین مدل داللت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات به  ها:یافته

هاي دار بر صادرات بنگاه) داراي تأثیر مثبت و معنی53/2و  09/2( 172/0و  081/0ترتیب با ضرایب 
تولید محصوالت چوبی ایران داشته و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر فعال در صنعت 

صادرات، در مقایسه با اثر مشابه متغیر شدت تحقیقات، بیشتر است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از 
) بوده و 96/17( 880/0دار متغیر صادرات برابر شود که ضریب مقدار وقفهاین مطالعه مالحظه می

هاي فعال در صنعت تولید مبلمان ایران دار بر صادرات محصوالت تولیدي بنگاهر مثبت و معنیداراي اث
ثیر صادرات و شدت تبلیغات بر شدت تحقیقات در أبوده است. از سوي دیگر ضرایب مربوط به ت

دست آمده  ه) ب18/40و  44/28( 0123/0و  343/0هاي مورد بررسی برابر صنایع چوبی ایران طی سال
  دهد رابطه بین این متغیرها مستقیم بوده است.ست که نشان میا

گیري کرد توان نتیجهسنجی، میبا مالحظه نتایج حاصل از تخمین سیستم معادالت اقتصاد گیري:نتیجه
هاي حمایتی از سوي دولت و تالش به  که توجه بیشتر به تحقیقات صنعتی از طریق اعمال سیاست

هاي تولیدي این محصول در ایران، محصوالت صنعت مبلمان از سوي بنگاهمنظور بازاریابی و فروش 
هاي سیاستی این مطالعه، به منظور دستیابی به هدف افزایش صادرات در صنعت تولید مهمترین توصیه

  مبلمان ایران است. 
   

صادرات، شدت تبلیغات، شدت تحقیقات، روش سیستم معادالت رگرسیونی به  کلیدي: هاي هواژ
  هر نامرتبط، صنعت مبلمان ایرانظا
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  مقدمه
هاي گذشته همواره به عنوان یکی از مصادیق صنعت مبلمان یا تولید مصنوعات چوبی از دهه  

تواند منجر به توسعه اقتصادي کشورها شود، از سوي نهادهاي اي زود بازده که میصنایع زنجیره
به کشورهاي در حال توسعه پیشنهاد شده است. طی یک دهه  ،اقتصادي وابسته به سازمان ملل متحد

آساي این پیشنهاد در کشورهایی مانند چین، مکزیک، مالزي، اندونزي و اخیرا فیلیپین اخیر نتایج معجزه
ین صنعت ضمن تحقق بخش مهمی از استراتژي توسعه صادرات غیرنفتی و . او ویتنام دیده شده است
 .دولت را در رفع مهمترین مشکل کنونی جامعه یعنی بیکاري، یاري کند تواندارزآوري چشمگیر، می

نمایند و سهم تولید ناخالص داخلی که حدود یک درصد جمعیت دنیا در ایران زندگی میدر حالی
سهم ایران از تجارت جهانی صنعت مبلمان حدود  ایران بیش از یک درصد از کل تولیدات دنیاست،

که جایگاه کنونی ایران در تجارت صنعت  ستا ن اطالعات حاکی از آنای ).19( درصد است 02/0
 مبلمان در دنیا قابل ارتقاء است. 

گذار از اقتصاد نفتی و افزایش سهم محصوالت غیر نفتی از سبد کاالهاي صادراتی از سوي دیگر   
بین مطالعات کشور، چندین سال است که در محافل اقتصادي ایران مورد توجه بوده است. در این 

این  بیشتر ر صادرات در ایران انجام شده است وثر بؤتجربی متعددي با هدف شناسایی عوامل م
اند. این مقاله با قرار داده توجهمطالعات در حوزه اقتصاد کالن انجام شده و متغیرهاي کالن را مورد 

ایران  ل در صنعت مبلمانهاي فعاثیر همزمان تبلیغات، تحقیقات و صادرات در بنگاهأتهدف بررسی 
  را مورد توجه قرار داده است.  مبلمان ایران ثر بر صادراتؤانجام شده است و متغیرهاي خرد م

هاي تبلیغاتی عنوان یک متغیر عملکردي بازار) و هزینه در مطالعات نظري، ارتباط بین صادرات، (به  
زار) موضوع مطالعات زیادي را به خود عنوان یک متغیر رفتاري با هاي تحقیق و توسعه (بهو فعالیت

   ).20، 13، 12، 9( معطوف کرده است
هاي تبلیغات و عنوان متغیرهاي عملکردي بازار و هزینه نحوه ارتباط بین فروش و صادرات به  

تحقیقات به عنوان متغیرهاي رفتاري بازار و همچنین چگونگی اثرگذاري متقابل آنها، مورد اختالف 
گذاران مکتب ساختارگرایی از پایهکه  2و بن 1میسننظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصادي است. 

گرایان معتقدند جهت  مایند. ساختارنگانه بازار بر اهمیت ساختار آن تأکید می از بین عناصر سه ،هستند

                                                
1- Mason 
2- Bain 
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گرایان، طرفداران  شود. در نقطه مقابل مکتب ساختار علیت، از ساختار و رفتار به عملکرد ختم می
قرار دارند و برخالف مکتب ساختارگرایان، طرفداران این مکتب  1مکتب شیکاگوـ یو. سی. ال. اي

 . )3( دانند جهت علیت را از عملکرد و رفتار به ساختار می

عملکرد بازار در قیمت، کارایی، پیشرفت فنی، نرخ سودآوري، میزان تولید، فروش، صادرات و   
به . )17( شود مشخص می نظیر تبلیغات و تحقیقاتتحت تأثیر رفتار رقابتی  وشود  اشتغال منعکس می

د بر عملکرد نتواند که مینباشهمچنین تبلیغات از متغیرهاي مهم رفتاري بازار میعبارتی تحقیقات و 
  .)5( ثیر داشته باشدأبازار، نظیر فروش و صادرات ت

هاي تبلیغات و تحقیقات و هزینه ،نحوه ارتباط صادراتبا توجه به اینکه اقتصاددانان در خصوص   
از سوي دیگر، مطالعات تجربی متعددي  اتفاق نظر ندارند وها،  همچنین چگونگی اثرگذاري متقابل آن

 محصوالت چوبیصنعت تولید الزم است این موضوع در  ،ها وجود داردنیز در حمایت از این دیدگاه
هاي هزینهاثرات متقابل براي این منظور، این مطالعه به بررسی تأثیر  مورد مطالعه قرار گیرد.ایران 

پردازد.  میصنعت تولید مبلمان ایران هاي فعال در بنگاه تصادرا و هاي تبلیغاتتحقیق و توسعه، هزینه
رابطه بین  صورت است که آیاباشد، به ایندر واقع سوال اساسی که این تحقیق در پی پاسخ به آن می

صورت بهایران  هاي تولیدي مبلماندر بنگاهصادرات  و رفتاري بازار (تبلیغات و تحقیقات) متغیرهاي
همترین فرضیه مورد آزمون در این مطالعه این است که ارتباط بین صادرات با بوده است؟ م متقابل
یک ارتباط مستقیم صنعت تولید مبلمان ایران هاي تبلیغات در هزینه و هاي تحقیق و توسعههزینه

تولیدکننده هاي صنعتی ده نفر کارکن و باالتر هاي مربوط به کارگاهباشد. براي این منظور از داده می
سنجی با  و مدل اقتصاد شده استاستفاده  1374-1390هاي طی سالاع محصوالت مبلمان در ایران انو

تخمین  STATA11افزار معادالت رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از نرماستفاده از رهیافت 
و هاي مناسب صادراتی تواند در خصوص اتخاذ استراتژينتایج این مطالعه میزده خواهد شد. 

منظور افزایش صادرات محصوالت مبلمان ایران مورد توجه تولیدکنندگان محصوالت چوبی و  به
ها و نهادهاي مرتبط با تولید و صادرات مبلمان، نظیر وزارت صنعت و تجارت مبلمان ایران و سازمان

موارد  توان بهدر خصوص مطالعات تجربی انجام شده قبلی در خارج از کشور و داخل کشور می باشد.
  زیر اشاره نمود:  

                                                
1- U.C.L.A School 
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هاي تحقیق و توسعه بر صادرات بررسی تأثیر هزینه اي به) در مطالعه1996لو و سوگیانیس ( 
هاي تحقیق و گیرند که هزینهپرداخته و نتیجه می 1975-1990هاي هاي تولیدي آمریکا طی سال بنگاه

. نال )18( باشدفروش صنایع تولیدي می دار بر صادرات وتوسعه با یک وقفه داراي تأثیر مثبت و معنی
اي به بررسی تکامل تدریجی و اصالح ساختار بازار و صادرات در صنعت انرژي هند ) در مقاله1997(

ها رابطه  مستقیمی وجود دارد.  ها و صادرات آنکنند که بین سهم بازار بنگاهپرداخته و مالحظه می
 باشند ش در کارایی تولید از عوامل مهم ارتقاء صادرات میهاي تحقیق و توسعه و افزای همچنین هزینه

اي هاي تحقیق و توسعه و صادرات صنایع کارخانه) رابطه بین هزینه1997. ژائو و هونگ یو ()22(
که میزان  بر این هاي تحقیق و توسعه عالوهاند که با افزایش هزینهچین را  بررسی و مالحظه کرده

. باسیل )28( افزایش داشته است، سودآوري این صنایع نیز ارتقاء یافته استصادرات صنایع مذکور 
هاي تبلیغات بر هاي تحقیق و توسعه و هزینهاي تأثیر متغیرهاي نرخ واقعی ارز، هزینه) در مقاله2001(

رسد که این نتیجه می را بررسی و به 1991-1997هاي هاي تولیدي ایتالیا طی سالصادرات بنگاه
دار بر هاي تبلیغات و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنیهاي تحقیق و توسعه، هزینهرهاي هزینهمتغی

) ضمن بررسی رابطه بین فروش، 2002. راجرز ()4( هاي تولیدي در این کشور دارند صادرات بنگاه
تأثیر  1998-1995هاي هاي تحقیق و توسعه و مالکیت فکري در صنایع تولیدي استرالیا طی سالهزینه

گالیا و . )23( کندگیري می هاي تحقیق و توسعه بر فروش این صنایع را نتیجهدار هزینهمثبت و معنی
هاي تحقیق و توسعه، نوآوري، کیفیت آموزش و صادرات در ) به بررسی رابطه بین هزینه2004لگروز (

راي همبستگی مثبت با کیفیت صادرات صنایع دا یابند کهدر میصنایع تولیدي فرانسه پرداخته و  2165
. گوان )8( ها داشته استدار بر صادرات بنگاههاي تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنیبوده و هزینه

بنگاه  213هاي تحقیق و توسعه بر صادرات ) به ارزیابی تأثیر متغیرهاي سهم بازار و هزینه2003(
گیرد که سهم بازار داراي تأثیرگذاري یپرداخته و نتیجه م 1996-1998هاي تولیدي چین طی سال

دار هاي تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنیهاي تولیدي نبوده اما متغیر هزینهدار بر صادرات بنگاهمعنی
هاي ) بررسی تأثیر متغیرهاي هزینه2004. یون ()10( هاي مورد بررسی داشته استبر صادرات بنگاه

هاي تولیدي کره جنوبی طی و درجه تمرکز بر صادرات بنگاه هاي تبلیغاتتحقیق و توسعه، هزینه
دار متغیرهاي تأثیر مثبت و معنی را مطالعه نموده است. نتایج این مطالعه 2002- 1995هاي سال

هاي تولیدي در  هاي تبلیغات و درجه تمرکز بر میزان صادرات بنگاههاي تحقیق و توسعه، هزینه هزینه
هاي تحقیق ) به ارزیابی تأثیر متغیرهاي هزینه2005مونتوبیو و رامپا ( .)26( دهداین کشور را نشان می

کشور در حال توسعه طی  9هاي صنعتی در و توسعه و ساختار بازار بر عملکرد صادرات زیربخش
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هاي تحقیق و توسعه و سهم بازار گیرند که متغیرهاي هزینهپرداخته و نتیجه می 2003-1980هاي سال
. )21( هاي صنعتی در کشورهاي مورد مطالعه داشته استدار بر صادرات زیربخشت و معنیتأثیر مثب

بنگاه  121) ضمن بررسی تأثیر اندازه بازار و نوآوري بر شدت صادرات در 2007باربر و آلیگر (
ین کنند که نوآوري و اندازه بازار به عنوان متغیرهاي ساختاري از عوامل تعیصنعتی فرانسه مالحظه می

) به بررسی رابطه بین 2008. جانسون و لوف ()2( کننده در شدت صادرات صنایع مورد مطالعه هستند
بنگاه تولیدي سوئد  1767وري نیروي کار براي ها و بهرههاي تحقیق و توسعه، فروش بنگاههزینه

و توسعه را انجام هاي تحقیق هایی که به صورت مستمر هزینهدهد که بنگاهپردازند. نتایج نشان می می
دهند، فروش بیشتري صورت اتفافی این نوع هزینه را انجام می هایی که بهدهند نسبت به سایر بنگاهمی

 47140اي به بررسی عوامل ساختاري و رفتاري مؤثر بر صادرات ) در مطالعه2009( . سینگ)16( دارند
نتایج تجربی این مطالعه بیانگر تأثیر پرداخته است.  1990-2005هاي  بنگاه تولیدي سنگاپور طی سال

هاي تولیدي بوده اما  هاي تحقیق و توسعه و سهم بازار بر صادرات بنگاهدار هزینهمثبت و معنی
. هالپرن و موراکوزي )24( هاي تبلیغات داراي تأثیرگذاري منفی بر میزان صادرات بوده است هزینه

وري نیروي کار و هاي تحقیق و توسعه، بهرههاي هزینهاي به بررسی رابطه بین متغیر) در مقاله2009(
پرداخته و نتیجه  2006-1992هاي هاي صنعتی مجارستان طی سالعملکرد صادرات براي زیربخش

دار بر عملکرد هاي تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنیوري نیروي کار و هزینهبهرهگیرند که می
هاي که نوآوري بیشتري دارند، داراي داشته و بنگاه هاي صنعتی این کشورصادرات در زیربخش

) ضمن بررسی تأثیر متغیرهاي 2011. یانگ و چن ()11( باشندوري نیروي کار باالیی می بهره
هاي تولیدي اندونزي طی وري نیروي کار بر صادرات بنگاههاي تحقیق و توسعه و رشد بهره هزینه
هاي تحقیق و توسعه وري نیروي کار و هزینهکه رشد بهرهکنند گیري مینتیجه 1991-2008اي هسال

اي به  عهدر مطال )2005(پرمه و حسینی  .)25( دار بر صادرات صنایع تولیدي دارندتأثیر مثبت و معنی
اند. بر اساس پرداخته ساختار بازار جهانی فرش دستباف و بازارهاي هدف صادراتی ایران بررسی 

انحصار  صورت هایران بساختار تجارت جهانی فرش دستباف شود که مینتایج این مطالعه مالحظه 
 )2005(شهیکی تاش  و عبادي .)14( مواجه بوده است 1975-2000چند جانبه با نوساناتی طی دوره 

نتایج مطالعه عبادي و شهیکی  اند.اي بررسی نمودهرا در مطالعه ساختار بازار کاالهاي منتخب صادراتی
جز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه حاکم  هدر اکثر بازارهاي مطالعه شده (بتاش بیانگر آنستکه 

 .)7( باشد است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهاي هدف ایران می
ضمن  ساختار بازار جهانی و بازار صادراتی بادام ایرانبررسی اي با عنوان ) در مقاله2008(ارع ز
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ساختار بازار صادراتی گیرد که بررسی ساختار بازار کشورهاي مقصد صادرات بادام ایران نتیجه می
عباسی و همکاران  .)27( انحصاري و بازار جهانی نزدیک به انحصار کامل است رقابتبادام ایران 

کید بر ساختار بازار را مورد مطالعه قرار داده و أر صنایع ایران با تثر بر صادرات دؤ) عوامل م2013(
 .)1( ثر بر صادرات محصوالت صنعتی ایران استؤکنند که ساختار بازار از عوامل مهم مگیري مینتیجه

سرمایه بر  وري تأثیر عوامل ساختاري و رفتاري بازار و بهرهاي به بررسی ) در مقاله2015دهقانی (
مطالعه حاکی از اثر مستقیم پرداخته است. نتایج این  محصوالت غذایی و آشامیدنی ایرانصادرات 

هاي تبلیغات بر صادرات محصوالت غذایی و  هاي تحقیق و توسعه و هزینه درجه تمرکز، هزینه
هاي تحقیق و توسعه بر صادرات محصوالت غذایی و  آشامیدنی ایران است که در این بین اثر هزینه

  .)6( آشامیدنی قابل توجه است
دهد که در اغلب مطالعات داخلی و خارجی، تأثیر هر یک از نشان می فوقمرور مطالعات تجربی   

هاي صنعتی مورد بررسی قرار متغیرهاي رفتاري، ساختاري و عملکردي مؤثر بر صادرات زیربخش
که تاکنون مطالعه مستقیمی  دهدگرفته است. با این حال بررسی سابقه پژوهش در ایران نشان می

 مبلمانمحصوالت  هاي تولید کنندهدر بنگاه صادرات ومتغیرهاي رفتاري  متقابل ثیرأپیرامون بررسی ت
   انجام نشده است.

  

 هامواد و روش
بررسی ارتباط متقابل بین شدت تبلیغات، آن هدف اصلی اي بوده و این مطالعه از نوع کتابخانه  

در لیست  3610 چهار رقمی به شماره (کدصنعت تولید مبلمان ایران شدت تحقیقات و صادرات در 
در واقع سوال اساسی  است. 13741-1390 هايدر سال )ISICالمللی صنایع  بندي استاندارد بینطبقه

صورت است که آیا بین متغیرهاي رفتاري بازار باشد، به اینکه این تحقیق در پی پاسخ به آن می
هاي تولیدي مبلمان ایران ارتباط متقابل (شامل شدت تبلیغات و شدت تحقیقات) و صادرات در بنگاه

وجود دارد؟ در این راستا مهمترین فرضیه که در این مقاله مورد آزمون واقع خواهد شد این است که 

                                                
نفر شاغل و باالتر کشور اخذ شده  10هاي صنعتی با هاي آمارگیري کارگاهآمار و اطالعات خام مورد استفاده در این مقاله از طرح -1

 است و سپس با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتري، اطالعات نهایی استخراج شده است. ضمنا دلیل انتخاب این دوره زمانی این است
بوده و از سال  ISICبندي قدیم منطبق با طبقه 1374هاي قبل از هاي صنعتی ایران براي سالآوري شده از کارگاهکه اطالعات جمع

بندي جدید گردآوري شده است و تیم تحقیق به منظور جلوگیري از اعمال سلیقه شخصی در تطبیق به بعد اطالعات با طبقه 1374
به بعد استفاده نموده است. همچنین تا زمان اجراي این مطالعه آخرین  1374هاي سال و جدید، از داده بندي قدیماطالعات با طبقه

  منتشر شده است.  1390هاي صنعتی کشور براي سال اطالعات بنگاه
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هاي تبلیغات در صنعت تولید مبلمان ایران ق و توسعه و هزینههاي تحقیارتباط بین صادرات با هزینه
براي انجام اي بوده و صورت کتابخانه هنحوه گردآوري آمار و اطالعات بباشد. یک ارتباط مستقیم می

هاي صنعتی ده نفر شاغل و باالتر که تولیدکننده انواع هاي مربوط به کارگاهاز داده ،آزمون فرضیه
اند، استفاده شده است و مدل اقتصاد بوده 1374-1390هاي در ایران طی سالمحصوالت مبلمان 

 STATA11افزار سنجی با استفاده از رهیافت معادالت رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از نرم
، شدت صادراتسیستم معادالت همزمان شامل سه معادله مربوط به متغیرهاي  تخمین زده شده است.

یون ت و شدت تحقیقات بوده که بر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی تحقیق نظیر شدت تبلیغا
   :شده استصورت زیر تصریح به) 4() 2001باسیل (و ) 26() 2004(

),Res,( Z
SaleSale

AdvfEXI          

),Res,( Y
Sale

EXIf
Sale
Adv

  

),,(Res X
Sale
AdvEXIf

Sale
               

در روابط فوق، 
Sale
Adv هاي تبلیغات به فروش صورت نسبت هزینهاست که به 1شدت تبلیغات

ୱୣୖ. عبارت محاسبه شده است
ୗୟ୪ୣ

هاي صورت نسبت هزینهاست که به 2شدت تحقیقاتنیز معرف  
نیز بردارهاي متغیرهاي برونزاي  Zو  Yو  Xتحقیق و توسعه به فروش محاسبه شده است. همچنین 

صورت نسبت بهاست که  3شدت صادراتشاخص  معرفEXI  یرمتغباشند. سیستم معادالت می
شدت دار شاخص شایان ذکر است که متغیرهاي مقدار وقفه محاسبه شده است. صادرات به فروش

) ADIt-1تبلیغات (دار شدت و مقدار وقفه )REIt-1( دار شدت تحقیقات)، مقدار وقفهEXIt-1صادرات (
  اند. معادالت در مدل ملحوظ شدهعنوان متغیرهاي برونزاي سیستم  به
  

  نتایج و بحث
، شدت تبلیغات و شدت شدت صادراتدر این مطالعه براي تخمین معادالت مربوط به متغیرهاي   

) استفاده شده است. معادالت SURE( 4تحقیقات، از روش تخمین معادالت رگرسیون به ظاهر نامرتبط
                                                
1- Advertising Intensity (ADI) 
2- Researching Intensity (REI) 
3- Exporting Intensity (EXI) 
4- Seemingly Unrelated Regression Estimation 
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نماید که ضرایب معادالت و واریانس ضرایب تغییر میرگرسیون به ظاهر نامرتبط این امکان را فراهم 
داشته باشند. قبل  1نموده و همچنین جمالت اختالل در سیستم معادالت با یکدیگر همبستگی همزمان

، الزم است وجود همبستگی همزمان بین جمالت SUREاز تخمین معادالت رگرسیون به روش 
جود همبستگی همزمان در جمالت اختالل از آماره اختالل در سه معادله آزمون شود. براي آزمون و

  بوده و به شکل زیر قابل محاسبه است:2شود که داراي توزیع استفاده می LM2آزمون 

)5                                (                                                          







M

i

i

j
ijrTLM

2

1

1

2
  

ام  jام و iضریب همبستگی جمالت اختالل معادله  rijنشانگر تعداد مشاهدات و  T)، 5در رابطه (
باشد. پس از محاسبه مقدار آماره آزمون الزم است مقدار آماره آزمون با مقدار بحرانی مقایسه شود.  می

مقدار بحرانی داراي درجه آزادي 
2

)1( MM  بوده که در آنM ، تعداد معادالت در سیستم معادالت
باشد. پس از مقایسه مقدار آماره آزمون با مقدار بحرانی، در صورت رد فرضیه صفر  همزمان می

توان از رویکرد رگرسیون به ظاهر همبستگی همزمان بین جمالت اختالل قابل رد نبوده و بنابراین می
  .)5( نامرتبط براي تخمین سیستم معادالت استفاده نمود

، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات، از آماره شدت صادراتدر این قسمت قبل از تخمین معادالت   
براي بررسی همبستگی همزمان جمالت اختالل در سه معادله استفاده شده است. نتایج  LMآزمون 

  ) است:1به صورت جدول ( LMآماره آزمون 
  

  )LM Testآزمون وجود همبستگی همزمان بین جمالت اختالل ( -1جدول 
  (PV)  مقدار ارزش احتمال  درجه آزادي  مقدار آماره آزمون  2توزیع آماره آزمون 

 0.000  5  30.14  پاگان - آماره آزمون بریوش
  هاي تحقیقمنبع: یافته

  
دهد که همبستگی همزمان بین جمالت اختالل در معادالت رگرسیون )، نشان می1نتایج جدول (  

بندي شده در هاي تولیدکننده مبلمان طبقهدر بنگاهات ق، شدت تبلیغات و شدت تحقیشدت صادرات

                                                
1- Contemporaneous Correlation 
2- Lagrange Multiplier Test Statistics 
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توان از روش تخمین معادالت رگرسیون به ظاهر رو میپذیرفته شده و از این صنعت مبلمان ایران
  ت الگو استفاده نمود. معادال نامرتبط براي تخمین دستگاه

، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات به صورت سیستمی شدت صادراتمعادالت مربوط به در ادامه   
  ) است:2اند که نتایج تخمین به صورت جدول (برآورد شده

  
  .نامرتبطصادرات و شدت تبلیغات به روش رگرسیون به ظاهر شدت نتایج تخمین معادالت شدت تحقیقات،  -2جدول 

  متغیرها
  معادله اول

)EXI(  

  معادله دوم

)ADI
Sale
Adv

(  

  سوم معادله

)REI
Sale

s Re(  

Constant 
0.041 

**)3.18 (  
0.033  

**)3.02 (  
0.09  

*)40.91 (  

EXIt-1 
0.880 

*)17.96 (   -  -  

Sale
sRe

 

0.081  
**)20.9(    -  -  

ADIt-1 -  
0.215  

*)19.18 (   -  

REIt-1 -   -  0.61  
*)80.74 (  

Adv/Sale 
0.172 

(2.53)**  -  0.0123  
*)40.18 (  

EXI  -  0.403  
(1.01)  

0.343  
(28.44)  *  

  F Statistics 301.09  211.50  84.68مقدار آماره 
  RMSE(  0.066  0.026  0.101جذر میانگین مجذور خطا (

  باشد.  میدرصد  10و درصد  5، درصد 1متغیر در سطح دار بودن ترتیب بیانگر معنی *، ** و ***: به
  هاي تحقیق منبع: یافته

  
دهد. بر اساس نتایج فوق مالحظه ) نتایج تخمین معادله صادرات را نشان می2ستون اول جدول (  
. از )088/0( دار داشته استثیر مثبت و معنیأدار متغیر صادرات بر صادرات تشود که مقدار وقفهمی
فعال در هاي بنگاهافزایش صادرات که منجر به  تجاريهاي  توان گفت که اثرات سیاستمی رواین

ایران شده است، بیش از یک دوره بر صادرات اثرگذار  صنعت تولید محصوالت چوبی و مبلمان
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هاي تجاري کشور بر صادرات مبل و عبارت دیگر این نتیجه بیانگر اثرات بلندمدت سیاست بههستند. 
  چوبی مشابه بوده است.  صنایع

دار بر صادرات صنایع  ثیر مثبت و معنیأمتغیرهاي شدت تحقیقات و شدت تبلیغات نیز داراي ت  
که اثر شدت تبلیغات در مقایسه با شدت تحقیقات بیشتر بوده است.  )182/0و  071/0( اندایران بوده

منظور بازاریابی و  به ده مبلمان در ایرانتولیدکننهاي صنعتی هاي بنگاهتوان گفت که تالشرو میاز این
افزایش صادرات این ها در راستاي  هاي تحقیقات و آزمایشگاهی آنفروش بیشتر و همچنین هزینه

را تشدید نموده است.  المللی و صادرات در بازاریابی بین ها بوده و رقابتبنگاه محصوالت توسط
ویژه صادرات محصوالت چوبی و ادرات غیر نفتی و بهافزایش صعنوان یکی از راهکارهاي  بنابراین به
توان سیاستگذاري به ، میباشدمی هاي مطلوب سیاستگزاران اقتصاديخواستهایران، که از  مبلمان در

را اشاره نمود. بر این اساس و  هاي تولیدي مبلماندر بنگاههاي تبلیغی و تحقیقی منظور افزایش فعالیت
توان بیان کرد که سیاستگذاران اقتصادي و هاي سیاستی این مطالعه میمهمترین توصیهعنوان یکی از به

هاي تبلیغات و به ویژه هاي مناسب، به افزایش هزینهبا اعمال سیاست واحدهاي تولیدي مبلمانمدیران 
مبلمان صنعت تولید هاي  به تسهیل رقابت در فعالیت تبلیغات اطالعاتی مبادرت ورزیده و از این طریق

  آن کمک نمایند. ایران 
توان گفت که دولت باید از همچنین بر اساس نتیجه برازش اثر شدت تحقیقات بر صادرات می  

مبلمان و  هاي تحقیق و توسعه را در واحدهاي تولیديزمینه افزایش فعالیت 1هاي مالیطریق مشوق
از مزایاي متعدد افزایش تحقیقات  کشور فراهم آورد. بدین ترتیب عالوه بر برخورداري صنایع چوبی

نیز کمک خواهد شد که براي  افزایش صادرات محصوالت مبلمانصنعتی در کشور، به هدف تحقق 
ها را به هاي تحقیق و توسعه، سرمایهتواند با وضع ابزارهایی نظیر یارانه بر هزینهاین منظور، دولت می

سوق داده و به این  در صنعت تولید مبلمان هاي تحقیقات صنعتیسمت تحقیق و توسعه و فعالیت
  هدف دست یابد. 

                                                
، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات R&Dهاي صورت، جبران مالیات بردرآمد در هزینه تواند به هاي مالی میبرخی از این مشوق -1

مستقیم در مورد اقالم داخلی خریداري شده توسط  نظر کردن از دریافت مالیات غیر صرف، R&Dنیاز در واحدهاي  اي موردسرمایه
  هاي تولید کننده محصوالت چوبی و مبلمان ایران باشد.در بنگاه R&Dواحدهاي 

 



  1395) 1( نامه ویژه، )23جلد ( چوب و جنگلهاي علوم و فناوري  نشریه پژوهش
 

286 

غات است، بیانگر این است ی) نیز که مربوط به مدل شدت تبل2نتایج حاصل از ستون دوم جدول (  
محصوالت چوبی و صنعت تولید ، منجر به افزایش شدت تبلیغات در صادرات شدتکه افزایش 

استدالل نمود که یکی از مهمترین راهکارهاي افزایش شدت توان شده است. بنابراین میمبلمان ایران 
ایران، توجه به  مبلمان صنایع ی و فروش باالتر توسطلالملورود به بازارهاي بینمنظور  تبلیغات به

ي تولیدي مبلمان و صنایع هاصادرات است. به این معنی که با افزایش صادرات، شدت تبلیغات بنگاه
را تشدید  ها آن صادراتشدت  ،ها نیزادامه، افزایش شدت تبلیغات بنگاهافزایش یافته و در  چوبی

 صنعت تولیددر  را توان فزاینده بودن اثر شدت تبلیغات بر صادراتو بدین ترتیب می کردخواهد 
  نتیجه گرفت.  ایرانمبلمان  محصوالت چوبی و

دهد که بر اساس می ) نتایج حاصل از تخمین مدل شدت تحقیقات را نشان2ستون سوم جدول (  
داري بر  شدت صادرات اثر مثبت و معنیشدت شدت تبلیغات و شود که نتایج حاصل مشاهده می

. در مورد رابطه مستقیم است داشته 1374-1390 هايایران، در سال چوب و مبلمان تحقیقات صنایع
از مهمترین ابزارهاي جا که یکی  توان بیان نمود که از آنبین شدت تبلیغات و شدت تحقیقات می

کنندگان توجه به تثبیت برند در ذهن مصرف تولید کننده محصوالت مبلمان در ایران،هاي تبلیغی بنگاه
باشد، انجام این امور تبلیغاتی در از طریق ارتقاء کیفیت محصول و افزایش خدمات پس از فروش می

باشد. به میسر می فوق هاي صنعتیگاهاندازي و یا تجهیز واحدهاي تحقیق و توسعه در بنکنار راه
توان می صنعت مبلمان ایرانعبارت دیگر در کنار تمامی اهدافی که از انجام کارهاي تحقیقاتی در 

تواند از اهداف تحقیقات صنعتی انتظار داشت، هدف تبلیغاتی از طریق افزایش کیفیت محصول نیز می
  شمرده شود.

توان بیان نمود که در تقیم بین صادرات و شدت تحقیقات میاز سوي دیگر با توجه به رابطه مس  
ها و بنگاه صادراتهایی که به منظور افزایش و در دوره مورد بررسی، تالشصنعت تولید مبلمان ایران 

هاي در طول زمان شده است، افزایش شدت تحقیقات را براي بنگاه دستیابی به بازارهاي خارجی
عبارت دیگر همزمان  در پی داشته است. به ت چوبی و مبلمان ایرانفعال در صنعت محصوال صنعتی

سهم باالتري از فروش خود را به امر  ي تولیدي در این صنعت،ها، بنگاهصادرات مبلمانبا افزایش 
و  )2001باسیل (که نتایج حاصل با نتایج مطالعات تجربی  اند. ضمن اینتحقیق و توسعه اختصاص داده

 .     )26، 4( باشدسازگار می) 2004یون (
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شایان ذکر است که نتایج آزمون وجود همبستگی همزمان جمالت اختالل انجام شده است که   
شدت صادرات، شدت تبلیغات و شدت نتایج داللت بر وجود همبستگی همزمان در سه معادله 
باشد. لذا سیستم معادالت با استفاده از می تحقیقات در صنعت تولید محصوالت چوبی و مبلمان ایران

  روش معادالت رگرسیون به ظاهر نامرتبط تخمین زده شده است. 
  

  کلیگیري نتیجه
شدت متغیرهاي شدت تبلیغات، شدت تحقیقات و  اثرات متقابل این مطالعه با هدف بررسی  

، که در تولید ایران 3610 صنعت با کد چهاررقمی هاي فعال دربنگاه در بر یکدیگر صادرات
هاي خام انجام شده است. داده 1374-1390هاي طی سال محصوالت چوبی و مبلمان فعالیت دارند، 

 و باالتر کشور شاغلنفر  10هاي صنعتی با مارگیري از کارگاهآهاي هاي طرحاین مطالعه از پرسشنامه
توسط مرکز آمار  و، اندبندي شده طبقه 3610که تولید کننده محصوالت چوبی و مبلمان بوده و در کد 

با استفاده اطالعات خام شده است، استخراج و در ادامه  گردآوري 1374- 1390هاي ایران و براي سال
هاي تحقیق و توسعه به متغیرهاي شدت تحقیقات از نسبت هزینهنویسی کامپیوتري،  فوق و برنامه

شدت صادرات نیز از نسبت صادرات وش و هاي تبلیغات به فرفروش، شدت تبلیغات از نسبت هزینه
سه شامل سیستم مورد استفاده نیز اقتصاد سنجی  معادالت سیستممحاسبه شده است. به فروش 

، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات بوده و از تکنیک معادالت شدت صادرات اي شامل معادالت معادله
  رگرسیون به ظاهر نامرتبط براي تخمین استفاده شده است.

ایج حاصل از تخمین معادالت الگو داللت بر تأثیر مستقیم شدت تبلیغات و شدت تحقیقات بر نت  
شدت که در این میان اثر شدت تبلیغات بر  بازار بوده عملکردعنوان شاخص  ، بهشدت صادرات

افزایش صادرات عنوان یکی از راهکارهاي  صادرات بیش از اثر شدت تحقیقات بوده است. بنابراین به
هاي مدیران و دغدغهایران، که از  هاي فعال در صنعت مبلمان و صنایع چوبیوالت تولیدي بنگاهمحص

هاي  منظور افزایش فعالیت توان سیاستگذاري بهاست، می سیاستگزاران بخش تجارت خارجی کشور
ادرات بر دار متغیر صمقدار وقفهاثر همچنین  را اشاره نمود. در صنعت تولید مبلمانتبلیغی و تحقیقی 

که  تجاريهاي  توان گفت که اثرات سیاسترو میدار بوده است. از اینمقدار جاري آن مثبت و معنی
شده غیر نفتی صادرات افزایش ایران و در نتیجه  افزایش محصوالت صنایع چوبی و مبلمانمنجر به 

) 2001باسیل (ات تجربی است، بیش از یک دوره بر صادرات اثرگذار هستند. نتایج این مطالعه با مطالع



  1395) 1( نامه ویژه، )23جلد ( چوب و جنگلهاي علوم و فناوري  نشریه پژوهش
 

288 

عنوان  . با توجه به نتایج حاصل، موارد زیر به)26، 4( باشدسازگار و همسو می) 2004یون (و 
حوزه و سیاستگزاران  مبلمان ایرانصنعت  و فعاالن هاي سیاستی این مطالعه به دولت، مدیران توصیه

  شود:ارائه می الملل تجارت بین
 توان بیان کرد که سیاستگذاران هاي سیاستی این مطالعه میتوصیهعنوان یکی از مهمترین به

هاي مناسب، به با اعمال سیاست صنایع تولیدي محصوالت چوبی و مبلمان ایران،اقتصادي و مدیران 
و به ویژه تبلیغات اطالعاتی مبادرت ورزیده و از این طریق  به تسهیل  یتبلیغات هايفعالیتافزایش 
 کمک نمایند.صنعت تولید مبلمان ایران ولیدي محصوالت ت صادرات

 توان گفت که دولت باید از طریق بر اساس نتیجه برازش اثر شدت تحقیقات بر صادرات می
، افزایش بودجه براي R&Dهاي هاي مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد در هزینهمشوق

تولیدي هاي در بنگاه R&Dاندازي و یا تجهیز واحدهاي هاي صنعتی، اعطاي یارانه براي راهپژوهش
اي واحدهاي کشور، معافیت عوارض گمرکی براي ورود تجهیزات سرمایه محصوالت چوبی و مبلمان

ویژه  ه، ب، حمایت از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی که تحقیقات کاربرديصنایع مذکور تحقیقاتی
هاي تحقیق و زمینه افزایش فعالیت )،دهندانجام می بلمانصنعت چوب و مبراي  تحقیقات بازاریابی،

کشور فراهم آورد. بدین ترتیب عالوه بر برخورداري از مزایاي  مبلمان توسعه را در واحدهاي تولیدي
 افزایش صادرات محصوالت مبلمان کشورمتعدد افزایش تحقیقات صنعتی در کشور، به هدف تحقق 

هاي تواند با وضع ابزارهایی نظیر یارانه بر هزینهمنظور، دولت مینیز کمک خواهد شد که براي این 
هاي تحقیقات ها را به سمت تحقیق و توسعه و فعالیت، سرمایهدر صنعت مبلمان تحقیق و توسعه

  سوق داده و به این هدف دست یابد. در این صنایع صنعتی 
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Abstract1 
Background and objectives: The results of previous empirical studies such as the 
studies Sougiannis (1996),  Null (1997),  Zhao and Hongyu (1997), Basile 
(2001),  Rogers (2002),  Galia and Legros (2003), Guan (2003), Yoon (2004), 
Montobbio and Rampa  (2005), Barber and Alegre (2007), Johansson and Loof 
(2008), Singh (2009), Halpen and Murakozy (2009), Yang & Chen (2011), 
Hosseini and Permeh (1383), Ebadi and Shahiki Tash (1383), Zaree (1387), Abbasi 
(1391) and Dehghani (1394) show that in most national and international studies, 
there is no research that indicates a direct effect on behavioral variables between 
Iran furniture export business products This paper focuses on the relationship 
between behavioral variables and market performance in the Iranian Furniture 
Industries (3610 four-digit code of the ISIC classification) during 1390-1374. For 
this purpose, the researching intensity and intensity of advertising as behavioral 
variables and the variable export intensity as a performance variable has been 
used.  The system of equations consists of the Exporting, Researching intensity and 
Advertising intensity applied.  
Materials and methods: The Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) 
method is used to estimate the parameters of the models. 
Results: Results show that researching intensity and Advertising intensity have a 
positive and significant effect (0.081 and 0.172) on the export of Iranian Furniture 
industries and the effect of Advertising intensity is more than Researching 
intensity. Moreover, the interrupted value of the export is interrupted for a 
significant positive effect (0.88) on the export in the Furniture industries in Iran 
that represent the dynamic effects of this variable in Iran. Another part of the 
results show that the coefficient related exporting and advertising elasticity of 
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research are 0.343 and 0.0123 (28.44 and 40.18). That these results show the 
relationship between these variables is direct. 
Conclusion: According to industry research and Trying to marketing and selling 
the Iranian Furniture Industries is helping to enhancing export in the Iranian 
Furniture industries. 
 
Keywords: Researching intensity, Advertising intensity, Export, Seemingly 
Unrelated Regression, Iranian Furniture industries 


