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  و توسعه در  یقتحق هاي ینهعوامل موثر بر شدت هز یبررس
  یران ا یصنعت يها کارگاه 

  

***رضا نجارزاده و **، حسن حیدري*راد سحر رحیمی
  

  24/10/1397 پذیرش: ریختا    05/02/1397 دریافت: یختا

  چکیده
شناخته شود تـا بـا    یرانا یعو توسعه در صنا یقتحق ینهاثرگذار بر هز مقاله تالش شده است تا عوامل یندر ا

 یزو توسـعه تجـو   یـق تحق هاي ینههز یشافزا يرا برا هایی یاستس ي،ها بتوان در مطالعات بعد آن ییشناسا
سـود   یلکرده،تحص یانسان یروين نگاه،مانند اندازه ب یعوامل یشین،و مطالعات پ ينظر یکرد. با توجه به مبان

بـه عنـوان    یو رشد ارزش افزوده اسـم  یعصنا يبنگاه، شاخص درجه باز بودن تجار گذاري یهبنگاه، سرما
 یعمربوط به صـنا  هاي پژوهش با استفاده از داده یوناثرگذار در مدل وارد شدند. معادالت رگرس یرهايمتغ

 یین، متوسـط و پـا  باال يبا سطح تکنولوژ یعصنا يبرا ISIC یدورقم يبرحسب کدها یرانا اي¬کارخانه
و توسـعه در بخـش صـنعت     یقبرآورد معادالت شدت تحق یجبرآورد شد. نتا 1374- 1393 یدر بازه زمان

هـا   از کارکنـان آن  يکه نسـبت بـاالتر   ییها کارگاه باال،  يبا تکنولوژ یعکه در صنا دهد ینشان م یراندر ا
بـوده و نسـبت    يتـر  انـدازه بـزرگ   يارابازتر هستند، د يهستند از نظر تجار یدانشگاه یالتتحص يدارا
از ارزش افزوده خلق شـده را   يدارند و به طور متوسط سهم باالتر یشتريبه ارزش افزوده ب یهسرما یلتشک

و  يماننـد سـودآور   یکـه عوامـل مهمـ    دهـد  یمقاله نشان م ینا هاي یافته. کنند یو توسعه م یقصرف تحق
نداشـته اسـت.    یعصـنا  یـن و توسعه در ا یقکردن تحق ینهبه هز ها بنگاه یمبر تصم یريافزوده تاث زشرشد ار
 نشـان  که اند برخوردار نبوده ياز معنادار یرهااز متغ یک یچه یینمتوسط و پا يبا سطح تکنولوژ یعدر صنا

هـا نقـش    آن يراهبردهـا  رو توسـعه د  یـق که تحق اند یدهنرس اي هنوز به مرحله یعصنا ینا یراندر ا دهد می
و  یـق هـا بـه تحق   بنگـاه  یممتفاوت اثرگذار بـر تصـم   یاراساس با توجه به عوامل بس یناشد. بر اداشته ب یمهم

سـه سـطح    یـن از ا یـک بـا هـر    یعصـنا  بـراي جداگانـه   هـاي  یاستاتخاذ س ي،توسعه برحسب سطح فناور
   .رسد یبه نظر م يضرور یراندر ا يتکنولوژ
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 مقدمه -1

 .شـود  امروزه تحقیس و توسعه کلید رقابد و دستیابي به فناوري هاي مدرن دنیا محسوب مـي 
تواند ماهید فرآيند تولید و کیفید محصوالت را تغییـر داده و سـبب    فناوري و پیشرفد مي

هاي الزم براي تولید يك فزايش صادرات شود. اگر زيرساخدبهبود توان رقابتي کاالها و ا
افزاري تقسیم شود، تجربه کشـورهاي   افزاري و انسان افزاري، سخد محصول به سه دسته نرم
افـزاري و  المللي اسـد، عوامـل نـرم   کننده رقابد بیندهد آنچه عامل تعیینمختلف نشان مي

افــزاري و  تــرين عوامـل نــرم  روزي، مهـم (. در صـنايع امــ 7،2227افــزاري اسـد )بــادي انسـان 
توان در تحقیس و توسعه خالصه کرد. براي موفقیـد در تحقیـس و توسـعه    افزاري را مي انسان

کنـد.  ترين عامل دانش اسد که به عنوان سرمايه نامشهود ايفاي نقش مـي  يك سازمان، مهم
گیري موثر براي تصمیمهاي اقتصادي تامین دانش مورد نیاز  وظیفه تحقیس و توسعه در بنگاه

و بهتر، جهد تولیـد و تجـارت بـا کمتـرين هزينـه و بیشـترين منفعـد اسـد )حسـیني نیـا و           
 (. 7936همكاران، 

دهــد کــه بخــش صــنعد ايــران در بــین کشــورهاي صــنعتي و نیــز هــا نشــان مــيبررســي
هـاي تحقیـس   )نسبد هزينه R&Dترين مقدار شدت کشورهاي موفس درحال توسعه از پايین

در  R&Dاي( برخـوردار اسـد. میـزان شـدت     توسعه به ارزش افزوده در صنايع کارخانـه و 
. بـه  2درصد اسـد  25/2، تنها 37نفر کارکن و بیشتر( ايران در سال  72هاي صنعتي ) کارگاه 

درصـد از ارزش افـزوده خلـس شـده بـه       25/2اي کشـور تنهـا   بیان ديگر، در صنايع کارخانه
شـود، ايـن در حـالي اسـد کـه ايـن مقـدار بـراي         اص داده ميتحقیقات و آزمايشگاه اختص
 93/7و  96/72، 65/72اي مانند آمريكا، ژاپـن و انگلـیس بـه ترتیـب     کشورهاي توسعه يافته

و  75/2اي ماننـد پرتغـال و ترکیـه بـه ترتیـب      درصد بوده و براي کشورهاي در حال توسـعه 

يافته درصد بیشـتري از   ي توسعهدهنده آن اسد که در کشورها که نشان 9درصد اسد 29/7
شـود. ايـن آمارهـا نشـان     ارزش افزوده بخش صنعد به تحقیس و توسعه اختصـاص داده مـي  

                                                                                                                   
1 -Badi 

و توسعه در بخش صنعد در ايران تنها آمار در دسترس در اين زمینه استفاده شده اسد  براي محاسبه شدت تحقیس - 2

نفر کـارکن و بیشـتر    72هاي صنعتي  که عبارت اسد از نسبد هزينه تحقیقات و آزمايشگاه به ارزش افزوده در کارگاه

 ز آمار منتشر شده اسد.در مرک« نفرکارکن و بیشتر 72هاي صنعتي  نتايج آمارگیري از کارگاه»که در نشريه 

3 - United Nation Industrial Development Organization (2016) 
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هاي صنعتي در ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب بخـش بسـیار کمتـري از     دهند بنگاهمي
 کنند.  ارزش افزوده خلس شده را صرف تحقیس و توسعه مي

هاي تحقیس و توسعه در بین صنايع مختلف يكسان دت هزينهدهند که ششواهد نشان مي
توان مشاهده کرد که صنايع تولید وسايل نقلیه موتوري ( مي7نبوده اسد. با نگاه به نمودار )

درصد و بعد از آن صنعد تولیـد ابـزار    7حدود  R&Dهاي تريلر با شدت هزينه تريلر و نیم
-صد در جايگاه دوم صنايع با بیشترين نسبد هزينهدر 36/2پزشكي و اپتیكي و ابزار دقیس با 

مربـوط بـه    R&Dهاي تحقیس و توسعه به ارزش افزوده قرار دارند. کمتـرين مقـدار شـدت    
صنعد تولید محصـوالت از توتـون و تنبـاکو و سـپس صـنايع تولیـد ذغـال کـك و صـنايع          

بسـیار نـاچیزي را   کننـد، هزينـه   اي که تولید ميپااليشگاهي اسد که به نسبد ارزش افزوده
 کنند.  صرف تحقیس و آزمايشگاه مي

شدت تحقیس و توسعه نشانگر اين اسـد کـه بـه نسـبد ارزش افـزوده تولیـد شـده، چـه         
هـاي  شود، اما ممكن اسـد براسـاس آمـار مطلـس هزينـه     اي صرف تحقیس و توسعه ميهزينه

بـودن ايـن نسـبد نشـانگر     بندي ديگري داشته باشند. با اين حال، باال اشاره شده، صنايع رتبه
ساختاري اسد که در آن تحقیس و توسعه اهمید باالتري دارد. به هـر حـال پرسـش مهمـي     

شود اين اسد که چرا در ايران بخش بسیار کمتري از ارزش افزوده خلس شده که مطرح مي
شـود   با هدف بهبود محصوالت تولیدي و ارتقاي فرآيند تولید صرف تحقیس و توسـعه مـي  

اسخگويي به اين پرسش بايد عوامل موثر بر شدت تحقیس و توسعه در بخـش صـنعد   براي پ
گیري کرد که چـرا در ايـران   ايران و تاثیر هر يك شناسايي شوند تا براساس آن بتوان نتیجه
 شود سهم کمتري از ارزش افزوده صرف تحقیس و توسعه مي

قیـس و توسـعه در بخـش    از اين رو هدف تحقیس، بررسي و شناسايي عوامل مـوثر بـر تح  
گیـري   صنعد ايـران اسـد تـا بـا شناسـايي ايـن عوامـل در صـنايع کشـورکمكي بـه جهـد           

هـاي صـنعتي از    هـاي بنگـاه   هاي دولد، صنعد و دانشگاه به سـمد افـزايش انگیـزه    سیاسد
طريس افزايش عملكرد تحقیس و توسعه شود. با مشاهده مطالعات در اين زمینه روشن شد که 

اند و بیشتر مطالعات  ه بررسي اين موضو  در کل صنايع کشور تمرکز کردهکمتر پژوهشي ب
 اند. به بررسي وضعید تحقیس و توسعه تنها در يك صنعد خاص پرداخته
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هاي تحقيق و توسعه به ارزش افزوده در بين صنايع داخلي ايران بر اساس (: نسبت هزينه1نمودار)
 )درصد( 1334دو رقمي  ISICبندي طبقه

 
 بع: محاسبات تحقيق مبتني بر آمارهاي مرکز آمار ايرانمن

 
ساختار مقاله حاضر در ادامه به اين صورت اسد که در بخش دوم، بـه ادبیـات نظـري و    

شود، سپس بـا اسـتفاده از پیشـینه تحقیـس عوامـل مـوثر برتحقیـس و         پیشینه تحقیس پرداخته مي
هـاي  وم الگـوي تجربـي و داده  شـود. در بخـش سـ   توسعه از منظر مقاالت مختلف بیـان مـي  

شـود و در آخـر نتـايج    تحقیس معرفي شده و سپس نتايج برآورد الگو و تفسـیر آن ارائـه مـي   
 شود. تحقیس بیان مي
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 ادبیات نظری -2
 جایگاه هزینه تحقیق و توسعه در مفاهیم پایه نوآوری -1-2

صـادي يافـد، جـايي    توان در نظريات و مفاهیم رشـد اقت  ردپاي هزينه تحقیس و توسعه را مي
زا دارد، يعني معتقدند که وضعید رشد اقتصادي کشورها با که رشد اقتصادي ماهیتي درون

هـاي قبلـي   خـورد. در نسـل   يابي مردم و عوامل اقتصادي خصوصـي رقـم مـي    انتخاب و بهینه
نظريات رشد اقتصادي عوامل تاثیرگذار بر رشد و رفاه مثل پیشرفد فني و نرخ رشد نیـروي  

هـاي   شد. در نظريه رشد سولو تابع تولیـد دو متغیـر بـه نـام     زا در نظر گرفته مي و... برونکار 
نیروي کار و سرمايه دارد کـه افـزايش هـر يـك از ايـن دو متغیـر بـه عنـوان ورودي باعـ           

شـود. در کنـار ايـن دو     شود که از آن به رشد اقتصادي تعبیر مي افزايش خروجي اقتصاد مي
رج از تابع تولید قرار دارد کـه افـزايش ايـن ضـريب خـود بـه خـود بـه         متغیر، ضريبي در خا

افزايش خروجي و رشد اقتصادي منجر خواهد شـد. سـولو ايـن متغیـر را ضـريب فنـاوري و       
تـالش کـرد تـا     7، پروفسور رومـر 32تغییرات آن را تغییرات تكنیكي نامیده بود. اواس  دهه 

(. مبنـاي ايـن نظريـه    7335ازسازي کند )رومـر،  دانش را به عنوان متغیري درون تابع تولید ب
بخشند. يك انديشه بكر و نو اين امكان را فراهم  ها، فناوري را بهبود مي اين اسد که انديشه

ها و عوامل تولید، محصوالت بیشتر يا بهتري تولیـد شـود.    اي از نهاده کند که از مجموعه مي
دهـد. ايـن    تـابع تولیـد افـزايش مـي    در واقع، وجود يك فكر جديد، شاخ  فنـاوري را در  

 (.2223، 2شوند )جونز ها و فكرها به هیچ وجه در حوزه مهندسي خالصه نمي انديشه
شـوند   يادآور مـي « علم اقتصاد رشد»( در کتاب خود با عنوان 2223) 9آگیون و هوويد

د هاي نئوکالسیك رشد بر افزايش سرمايه فیزيكي و انساني به عنوان عامـل رشـ   که در مدل
وري و بـه تبـع    هاي شومپیتري به نوآوري به عنوان عامل رشد بهره شود و در نظريه تاکید مي

نظر بايد به اين سوال پاسخ داد  ها براي حل اين اختالف شود. به اعتقاد آن آن رشد اشاره مي
پاسـخي کـه    .ها و چقدر به دلیل نوآوري اسـد  که چه میزان از رشد حاصل افزايش سرمايه

دهند اين اسد که حتي در نگـاه نئوکالسـیكي، رشـد بلندمـدت      ا به اين سوال ميه خود آن

                                                                                                                   
1- Paul Romer 

2- Jones 

3- Aghion and Howitt 
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شـود کـه    نیازمند نوآوري اسد و بخشي از تغییرات تكنولوژي در سرمايه جديد متبلـور مـي  
 (.2223کند )آگیون و هوويد، جدا کردن سهم نوآوري از انباشد سرمايه را مشكل مي

تـرين مفـاهیم اقتصـادي بـا      عنوان يكي از کلیـدي با توجه به مطالب مطرح شده، رشد به 
تواند بـه وقـو  پیوسـته و پايـدار بمانـد و       وجود عواملي مانند دانش ، فناوري و نوآوري مي

تواند به ايجاد اين عوامل کمـك کنـد. بـا ايـن      گذاري در ايجاد دانش و نوآوري ميسرمايه
 شوند.  وري مهم تلقي ميتر به به مفاهیم دانش، فناوري و نوآرويكرد، توجه دقیس

هـا کـه از مصـرف    اي از اطالعـات و مهـارت  دانش عبارت اسد از ذخیره انباشد شـده 
شـود   (. دانش به عنوان يك سرمايه انساني تلقي مي7333، 7شود )زا  اطالعات حاصل مي

هاي اخیـر اهمیـد اصـلي و مهـم آن رشـد       که عامل اصلي توسعه اقتصادي بوده، اما در سال
ترين عوامل سازنده دانش، تحقیـس و   بوده اسد. طبس نظريات موجود، يكي از مهماقتصادي 

توان  هاي مختلف مي هاي تحقیس و توسعه در بخش آيد و با افزايش هزينه توسعه به شمار مي
 کار برده در آن بخش را افزايش داد. دانش به

، سرمايه و نیروي انساني بـه کـاال و خـدمات اسـد کـه      منابع طبیعيفناوري عامل تبديل 
افـزار يـا نیـروي انسـاني      افـزار، انسـان   عناصر متشكله يـا ارکـان آن عبـارت اسـد از: سـخد     

)هاديـان و  هـا يـا نهادافزار   يا اطالعات، سازمانمتخص ، فناوري متبلور در اسناد و مدار  
 (.7935مهدوي نور،

به طور کلي نوآوري به معني ارائه يك کاال يا خدمد جديد يـا بهبـود قابـل توجـه     
محصول، يك روش بازاريابي جديد و يا يك روش سازماني جديد در شـیوه کسـب و   

ازمان جديـد باشـد و   کار با سازمان يا ارتباطات خارجي اسـد. نـوآوري بايـد بـراي سـ     
نیازي به جديد بودن براي بخش صنعد يا بازار ندارد. به عبارت ديگر، هرگاه سـازمان  

هـاي بازاريـابي و يـا    هاي کـار خـود )اعـم از فعالیـد     ها يا روشدر محصوالت، فرآيند
تـوان گفـد نـوآوري اتفـاق      هاي سازماني( تغییر يا بهبود مهمي را ايجاد کند، مـي  رويه

هـا و   پـذيري بنگـاه  گذار بـر ارتقـاي سـطح رقابـد    ترين عوامل تاثیر د. از مهمافتاده اس
-معاوند علمي و فنهاي نوآورانه اسد ) گیري از قابلیددستیابي به مزيد رقابتي، بهره

 (.7936، آوري رياسد جمهوري

                                                                                                                   
1- Zack 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C


 33... و توسعه يقتحق های ینهعوامل موثر بر شدت هز یبررس

 

 

 

 

 

درخصوص نوآوري و ارتباط آن با دانش در عصر حاضر توجه به چنـد نكتـه ضـروري    
اين نوآوري در عصر حاضر به شـدت نیازمنـد دانـش اسـد. در واقـع در       اسد. ضمن آنكه

حال حاضر دانش بنیان نوآوري اسد و ايـن تفـاوت دانـش اسـد کـه خـود تفـاوت سـطح         
(. نكتـه دوم آنكـه ارتبـاط دانـش و نـوآوري      2272، 7کنـد )يـاو   توسعه کشورها را تعیین مي

ع حتي صنايع با تكنولـوژي پـايین   منحصر به محصوالت با تكنولوژي باال نیسد و همه صناي
(. 2221، 2از صنعد چوب و چاپ تا الیاف و کاغذ را تحد تاثیر قرار داده اسد )اسـچمیرل 

هاي اخیر با سرعد فراواني افزايش يافتـه اسـد.    همچنین حجم و میزان دانش در خالل سال
شـند زمـان   ( افزايش سريع دانش باع  شده اسد کـه افـراد مجبـور با   2223به عقیده جونز )

 شوند. رو، در سن باالتري قادر به نوآوري مي بیشتري را صرف کسب دانش کنند، ازاين
هايي اسد که  ها و مهارت ها، فرآيندها، سیستم فناوري و نوآوري دربردارنده تمام روش

شوند. به هرگونه تغییر و تحـول در فنـاوري   کارگرفته مي جهد تبديل منابع به محصوالت به
تـرين   شود. از جملـه مهـم  اطالق مي« نوآوري»اي قديمي و سنتي انجام امور( ه )تر  روش

اشاره کرد )نیلـي و  « نوآوري در فرآيند»و « نوآوري در محصول»توان به انوا  نوآوري، مي
 (.7932همكاران، 

کـه بسـیاري آن را    7335هـاي اقتصـادي در سـال     در گزارش سازمان توسعه و همكاري
داننـد، اقتصـاد دانـش بنیـان را چنـین       شتر به نقـش دانـش در اقتصـاد مـي    بنیاني براي توجه بی

کنند: اقتصاد دانش بنیان اقتصادي اسد که به طور مستقیم مبتني بر تولید، توزيـع  تعريف مي
 (.7335، 9هاي اقتصادي و استفاده از دانش و اطالعات اسد )سازمان توسعه و همكاري

که بسیار به آن ارجا  شده در تعريف اقتصاد دانش اي  ( در مقاله2227) 7پاول و اسنلمن
هـاي   ما اقتصاد دانش را به عنوان تولید کاال و خـدمات بـر اسـاس فعالیـد    »نويسند:  بنیان مي

هـاي تكنولوژيـك و علمـي و     کنیم که به تسريع حرکد پیشرفد مبتني بر دانش تعريف مي
لیـدي اقتصـاد دانـش تكیـه     کند. عنصر ک ها کمك مي همچنین از رده خارج شدن سريع آن

هاي ذهني به جاي عوامل فیزيكي و منابع اسد که شامل استفاده از دانش به  بیشتر بر توانايي
هـا و مواجهـه بـا     منظور بهبود هر يك از اين مراحـل تولیـد از تحقیـس و توسـعه تـا کارخانـه      

                                                                                                                   
1- Yeo 

2- Schmierl 

3- OECD 

4- Powell and Snellman 
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يه نامحسـوس  اين تغییرات در افزايش سهم تولید ناخال  ملي مرتب  با سرما مشتريان اسد.
 «.باز تاب يافته اسد

 
 R&Dهزینه تحقیق و توسعه و بازدهی انتظاری  -2-2

شود تـا بـه   شود که به طور سیستماتیك انجام مي اي گفته ميکار خالقانه»تحقیس و توسعه به 
، OECD« )دانش موجود بیفزايد و اين دانش را براي ابدا  کاربردهـاي تـازه بـه کـار ببـرد     

هاي  ( تحقیس و توسعه را ناشي از انديشه2272کتاب اقتصاد کالن پیشرفته )(. رومر در 7335
هاي خصوصي براي تحقیـس   کند و حمايد از تحقیقات علمي اولیه، انگیزه اقتصادي بیان مي

هاي جايگزيني بـراي افـراد بـا اسـتعداد و يـادگیري و آمـوزش        و توسعه و نوآوري، فرصد
ند که به تخصی  منـابع بـراي توسـعه دانـش کمـك      دا توس  کار را چهار نیروي اصلي مي

 کند: کنند. او همچنین سه اثر متمايز از تحقیس و توسعه را به صورت زير بیان ميمي
 کننده )که يك اثر مثبد از تحقیس و توسعه اسد.( اثر افزاينده مصرف -7
تـر   هاي پـايین  ولوژيهاي برتر، تكن اثر از بین رفتن کسب و کار که در واقع با ايجاد تكنولوژي -2

 آيد. دهند که يك اثر منفي از تحقیس و توسعه به شمار مي جذابید خود را از دسد مي

کـارگیري دانـش را از تـابع تولیـد      اثر تحقیس و توسعه که نوآوران درآمـد حاصـل از بـه    -9
 (.2272آورند نه از تابع تولید دانش )رومر،کاالها به حساب مي

س و توسعه، بستر اولیه و اساسي براي انتقال از اقتصاد منبع محور هاي تحقیامروزه فعالید
گیـري  آيـد و زمینـه شـكل   به سمد اقتصاد دانش محور در کشورهاي جهـان بـه شـمار مـي    

هـاي توسـعه   کند. شكاف علمـي کشـور  محور را فراهم مي محور و تحقیس هاي دانشفعالید
هـاي مختلـف اقتصـادي،     وسعه در فعالیديافته و در حال توسعه نیز بر اساس سهم تحقیس و ت

شـود. نگـرش علمـي بـه مسـائل مختلـف اقتصـادي،         هـا سـنجیده مـي    اجتماعي و سیاسي آن
اجتماعي و سیاسي منشا تحقیس و توسعه اسد و راهگشاي بسیاري از مشكالت در اين زمینه 

 (. 7932دقیقي اصلي و همكاران، خواهد بود )
کننـدگان، اسـتانداردهاي زنـدگي،    د وضعید مصرفدر اقتصاد امروز، نوآوري در بهبو

گـذاري در  رو، سـرمايه   ها و ثروت ملي عامـل کلیـدي اسـد. ازايـن    رشد و موفقید شرکد
هـا جهـد تولیـد و نـوآوري و رقابـد بـراي آينـده        هـا و ملـد  تحقیس و توسعه براي شرکد
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هـا   ي شرکدپذيرها عاملي حیاتي در تعیین رقابد(. فناوريOECD،7335ضروري اسد ) 
محـر  فنـاوري پیشـرفته اسـد و از ايـن رو       R&Dالمللي هستند و در بازارهاي ملي و بین
هـاي نوآورانـه تلقـي    به عنوان شاخصي بـراي ظرفیـد   R&Dهاي سطح و میزان رشد هزينه

 (. 7،7333شود )پاويل و پاتلمي
د، بنگاه همچنین تحقیس و توسعه و توسعه دانش نیازمند يك سیستم تعاملي بین دول

در داخـل يـك بنگـاه از يـك      R&Dها اسد. بار مالي انجـام تمـام فعالیـد     و دانشگاه
هـاي علمـي   اسد و از طـرف ديگـر، سـاختار سـازماني آزمايشـگاه     بوده  طرف، سنگین

ها در برابر تغییرات در  شود بنگاهپذير نیسد. اين عوامل باع  ميبزرگ خیلي انعطاف
پـذيري خـود را از دسـد بدهنـد.     اني داشـته و انعطـاف  شراي  متغیر بازار سكون سـازم 

اي ندارنـد. ايـن نـو  از    هـاي پايـه  ها عالقه زيادي به انجام پـژوهش  افزون بر اين، بنگاه
ها و موسسات پژوهشي عمومي انجام شـود تـا در بلندمـدت    ها بايد در دانشگاهپژوهش

م دولد و هـم خـود   زيربناي دانش بومي در يك کشور تضعیف نشود. به همین دلیل ه
هـا،   به صورت همكاري با ديگر بنگـاه  R&Dهاي سپاري فعالید ها سعي در برون بنگاه
 (. 7935هاي علمي دارند )حیدري، ها و گروهدانشگاه

تــرين عوامــل در  بــراي يــك بنگــاه، يكــي از مهــم R&Dبــازدهي انتظــاري خصوصــي 
و توسعه اسـد. شـناخد میـزان و    گذاري در تحقیس گیري مديران بنگاه براي سرمايه تصمیم

گـذاري  کننده اين بازگشد خصوصي بـراي توضـیح و تفسـیر الگـوي سـرمايه      عوامل تعیین
R&D گذاري بنگـاه بـه تغییـرات محـی      بسار مهم و کلیدي اسد. همچنین واکنش سرمايه

 (.9،2272و هال، ماريس و مونن2،7337مايرس و ساسونو اقتصادي مهم اسد )
ید به عنوان يك ورودي يا نهاده به همراه سرمايه فیزيكـي، کـار و   دانش در تابع تول
شود. مفهـوم کلیـدي در ايـن چـارچوب، مشـتس جزئـي از خروجـي         مواد اولیه وارد مي

مربوط به سرمايه دانش اسد که به عنوان کشش خروجي دانش و يا محصول نهـايي از  
اند به صورت نرخ ناخال  توشود. تولید نهايي دانش ميسرمايه دانش درنظر گرفته مي

تعريف شود در حالي که نرخ بازدهي خال  نهايي تولید نهـايي دانـش    R&Dبازدهي 
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با کسر نرخ استهال  اسد. چندين مشكل در استفاده از تولید دانش از جملـه بـرآورد   
سهام سرمايه دانش و میزان استهال  هزينه تحقیس و توسعه و هـم زمـاني بـین تولیـد و     

هاي تحقیـس و توسـعه فعلـي، سـهام دانـش       حقیس و توسعه وجود دارد. هزينههاي ت هزينه
دهد، اما در عین حال هزينـه تحقیـس و   درآينده و تولید از طريس عملكرد را افزايش مي

هاي گذشته و انتظـارات بنگـاه از خروجـي آينـده تعیـین      توسعه جاري، توس  خروجي
  (.7313، 7شود )گريلیچس مي
 
 مدل نظری -3-2
، درايـن بخـش مـدلي بـراي     R&Dگـذاري بنگـاه در   منظور دستیابي بـه الگـوي سـرمايه    به

شـود. در ايـن چـارچوب کـه     هاي تحقیس و توسعه معرفي مي گیري بنگاه شامل هزينهتصمیم
کننـده   وري فعلـي بنگـاه، تعیـین   معرفـي شـده اسـد، بهـره     2279و همكـاران،  2توس  پترس

وري آينـده اسـد کـه از     حقیـس و توسـعه و بهـره   گـذاري در ت  کلیدي تصمیم بـراي سـرمايه  
توس   R&Dگذاري در  در اين مدل انتخاب سرمايهشود. بنگاه حاصل مي R&Dانتخاب 

دهـد.   بنگاه، احتمال تولید نوآوري در محصول يا نوآوري در فرآيند در آينده را تغییـر مـي  
سـود و درآمـد را    وري و کسب اگر بنگاه يك نوآوري را تحقس بخشد، اين امر توزيع بهره

را  R&Dگـذاري در   هاي آينده تغییر خواهد داد و در نهايد بنگـاه زمـاني سـرمايه    در دوره
هـاي   دسـد آمـده در ايـن فرآينـدها بیشـتر از هزينـه       وري بـه  کند که سود و بهره انتخاب مي
 اش باشد. فعلي

د کـه در آن شـو  ( در نظر گرفته مي7هاي کوتاه مدت بنگاه به صورت رابطه ) تابع هزينه

itC  ،لگاريتم هزينه نهاييitK ،لگاريتم سرمايه بنگاهtW  هـاي بـازاري بـراي     بـردار قیمـد
بـازده تولیـدي ويـژه بنگـاه اسـد کـه تفـاوت در         itψاسـد و  tمتغیرهاي ورودي در زمان 
 دهد.هاي مديريتي را نشان مي تكنولوژي و توانايي

(7)              it K it W t itC β β K β W ψ   0 

                                                                                                                   
1- Griliches 

2- Peters 
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کنـد و بـا فـرض اینکـه بنگـاه در بـازار رقابـت         با فرض اینکه بنگاه یک کاال تولیـد مـی  

) اسـت کـه در آن   2کند، تابع لگاریتم درآمد بنگاه به صورت رابطـه ( انحصاري فعالیت می

η ،بیانگر کشش تقاضاitΦ    مجموع تولیدات صـنعت در زمـانt وit it itω ψ
η

  


1

1
 

هـا در چنـد بنگـاه، تفـاوت در درآمـد       است که در این معادلـه در صـورت برابـري سـرمایه    

  ) خواهد بود.امل انتقال دهنده تابع تقاضا() و عψها ناشی از بازدهی تولید ( بنگاه

)2(        it t K it W t it

η
r η ln lnΦ η β β K β W ω

η

 
        

 
01 1

1
  

) 3توانیم تابع سود کوتاه مـدت را بـه صـورت رابطـه (     ) می2) و (1هاي ( با داشتن رابطه

  داشته باشیم.

)3  (                             it it itπ π ω exp r
η


 

1
  

 R&Dکننده در تـابع تقاضـاي    وري یک عامل تعیین مدت و بهره ارتباط بین سود کوتاه

گـذاري بنگـاه در    وري بنگـاه، سـرمایه   هاي اصلی براي رشد بهـره  خواهد بود. یکی از مولفه

وري و سود را در طول زمان تحـت تـاثیر قـرار     تحقیق و توسعه است که این امر تکامل بهره

وري آینـده بنگـاه اثرگـذار     روي بهـره  R&Dگذاري در  دهد. تصمیم بنگاه براي سرمایه می

  اند. نشان داده شده  )5) و (4هاي ( خواهد بود که این اثرات در رابطه

)4(                                   it it itF d ،z rd׀   1 1  

)5(                                  it it it itG ω ω׀ ، d ، z  1 1 1   

F  وG  توابع توزیع تجمعی بوده وd   ر بـا یـک بـودن آن    یک متغیر دامی است کـه برابـ

یک متغیر دامـی   zدهنده تشخیص ایجاد نوآوري در آینده توسط بنگاه است. همچنین  نشان

است که در صورت برابري با یک، بیـانگر تشـخیص فراینـد نـوآوري توسـط بنگـاه اسـت.        

گـذاري در   گـذاري و سـرمایه   را که به ترتیب بیـانگر عـدم سـرمایه    1و  0نیز مقادیر  rdمتغیر

R&D ،تواند اتخاذ کند. می است  

است که تصمیم بنگـاه بـه ایـن     R&Dگذاري  آخرین بخش هم تابع هزینه براي سرمایه

هـایی کـه تـازه شـروع بـه       هـا ممکـن اسـت بـین بنگـاه     تابع هزینه وابسـته اسـت. ایـن هزینـه    

اسـت، تفـاوت     هایی که به دنبال حفـظ ایـن فعالیـت    کرده با بنگاه R&Dگذاري در  سرمایه

) به دو بخش تقسیم شده است که بخش اول مربـوط بـه   6د. به همین دلیل رابطه (داشته باش
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هـا اسـت.    هزینه حفظ فعالیت تحقیق و توسعه و بخش دوم هزینه شروع این نـوع از فعالیـت  
f
itγ شود هاي تحقیق و توسعه به بنگاه تحمیل می بیانگر هزینه ثابتی است که با انجام فعالیت 

 sو 
itγ هـاي راه   هـاي تحقیـق و توسـعه و یـا هزینـه      هاي مربوط به شروع فعالیـت  بیانگر هزینه

) بـه  7اندازي مجدد است. در نهایت تابع تفاضل عملکرد انتظاري بنگاه بـه صـورت رابطـه (   

دســـت خواهـــد آمـــد کـــه در آن    it it its ω ، rd   اســـت و در صـــورتی کـــه    1

   it it itΔEV ω C rd rd׀   گذاري در تحقیـق و توسـعه را انتخـاب     باشد، بنگاه سرمایه1

  خواهد کرد. 

�������׀������ = ���
�
������ + ���

� (1 − ������)  )6(                                    

)7(          it t it it it t it it itEV ω βE V s ω׀  ، rd  βE V s ω׀  ، rd     1 11 0

      

  

  هاي تحقیق و توسعهل موثر بر هزینهعوام -4-2

هـاي تحقیـق و    گیـري در انجـام هزینـه    تصـمیم ها بـراي   در قسمت قبل مشاهده شد که بنگاه

کنند. اما سوال اینجا است که چه عـواملی در  هاي این عمل توجه می توسعه به منافع و هزینه

بـر اسـاس ادبیـات    گیري موثر هستند. براي شناسایی ایـن عوامـل در ایـن بخـش      این تصمیم

  شوند.ترین موارد شناسایی می موضوع مهم

  

 سودآوري بنگاه -1-4-2

تر تکنولوژي نیـاز بـه زمـان دارنـد و بـا      ها براي توسعه ظرفیت و پرش به نواحی کامل بنگاه 

-هاي ساده به سمت فعالیـت هاي قبلی خود از فعالیتگذاريدست آوردن سود از سرمایه به

هـاي  دهـد کـه فعالیـت   کنند؛ این نشان مـی  ژیکی سودآور حرکت میهاي پیچیده و تکنولو

هاي نوآورانه جـاري دارنـد. بـه    گیري فعالیتاي در شکلنوآورانه در گذشته نقش گسترده

هـا بـراي تـامین مـالی خـود بـه مشـکل         هاي نوآوري، ممکن است بنگاهعلت وجود ریسک

-نقش مهمی در پشـتیبانی از تـالش  هاي قبلی بخورند، بنابراین، سودهاي حاصل از نوآوري

  ).  1،2013جاري دارند (دیوال R&Dهاي 

                                                                                                              
1- Divella 
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هـاي تحقیـس و   ا را افـزايش داده و امكـان افـزايش هزينـه    ه سود باال منابع مالي بنگاه
کند. به عبارت ديگر، سودآوري از طريـس دسـتیابي بـه وجـوه بیشـتر      توسعه را بیشتر مي

کند. همچنین به دلیـل ماهیـد   امكان افزايش مخارج تحقیس و توسعه را بیشتر فراهم مي
-ازده ايـن نـو  سـرمايه   هاي تحقیـس و توسـعه و غیرقطعـي بـودن بـ     آمیز فعالید مخاطره

ها دارند. هايي با منابع داخلي باال تمايل به ورود در اين نو  فعالید ها تنها بنگاهگذاري
هاي تحقیس و توسعه انتظار هاي سودآوري و فعالیداي مثبد بین فعالیدبنابراين، رابطه

 (. 7932رود )محمدزاده و همكاران، مي
 

 اندازه بنگاه  -2-4-2
گذاري رابطه مثبتي داشته باشد، زيرا براي سرمايه R&Dرود اندازه بنگاه با شدت انتظار مي
هـا  هاي بزرگ با احتمال بـاال در ايـن بـازه    هاي اقتصادي وجود دارد که بنگاهبازه R&Dدر 

هـاي خـود را   کنند تا ايـده هاي بزرگ دانشمندان بیشتري را استخدام مي حضور دارند. بنگاه
کننـد کـه ايـن امـر      هاي خـود فـراهم مـي   ك آزمايشگاه براي توسعه ايدهتوسعه دهند و يا ي
هـاي بـزرگ    خواهـد شـد. همچنـین بنگـاه     R&Dآمیزتر در گذاري موفقیدموجب سرمايه

هـاي  قدرت بازاري بیشتري براي جذب منابع و متقابال توانـايي بیشـتري بـراي انجـام پـروژه     
 (.7،2276یدخواهند داشد )مین و اسم R&Dگوناگون جذب منابع 

کننـد،  آمیز اجتناب مـي هاي مخاطرهگذاريتر معموال از انجام سرمايههاي کوچك بنگاه
تـر، پرسـودتر باشـند.    هـاي بـزرگ  گـذاري شود کـه سـرمايه  وجود بازه اقتصادي موجب مي

R&D هـا شكسـد   فرآيندي همراه با ريسك اسد و ممكن اسد که تعداد زيادي از پروژه
هـا پخـش   هـاي ديگـر پـروژه   توانند اين ريسك را بین ريسكزرگ ميهاي ب بخورند. بنگاه

هاي کوچك روي يك يا چند پروژه متمرکز هستند. در نقطه مقابل  کنند در حالي که بنگاه
هـا در مـورد رابطـه مثبـد بـین انـدازه بنگـاه و        کند که اين استدالل( بیان مي7331) 2کوهن
-ره ماهید، اندازه معامالت و سازگاري هزينهوابسته به فرضیاتي دربا R&Dگذاري سرمايه

هـاي کوچـك کـارايي     گیرند. ممكن اسد بنگاهها اسد که به ندرت مورد بررسي قرار مي
هـاي کوچـك از ضـعف مـديريتي رنـج       داشته باشند، زيـرا بنگـاه   R&Dبیشتري در اجراي 

                                                                                                                   
1-Min and Smith 

2- Cohen  
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زه فـردي  هاي بزرگ بـا آن درگیـر هسـتند يـا ممكـن اسـد انگیـ        که بنگاه برند درحالينمي
دسد آوردن سود باالتر، بیشتر باشـد   هاي کوچك براي به دانشمندان و کارآفرينان در بنگاه

 (. 7،2279)بارج گیل و لوپز
 

 سرمایه انسانی  -3-4-2
کننـده تحقیـس و توسـعه معرفـي      تـرين عوامـل تعیـین    در میان عوامل داخلي که به عنوان مهم

و مهندسان با تحصیالت بـاال از عوامـل بسـیار     اند، حضور کارمندان، دانشمندان مجربشده
مهم هستند. نیروي انساني با تحصیالت باال، پايه علمي شـرکد و منبـع فكـري بـراي انجـام      

( نشـان داد کـه   7331)2هاي تحقیس و توسعه هستند. در حمايد از اين ادعـا کـورورز  فعالید
بوده و عدم وجـود نیـروي    R&Dهاي ها در فعالیدترين نهاده يكي از حیاتي سرمايه انساني

ها اسد. در ادبیات بر اهمید حضور انساني الزم و کافي مانعي اساسي براي اين نو  فعالید
 (. 7932شود )محمدزاده و همكاران، تاکید مي R&Dکارمندان با دانش کافي در زمینه 

اشـاره   R&Dمـديره و شـدت    بعضي از مقاالت به اثر مثبد پرداختي بـه اعضـاي هیـات   
آمیـز ماننـد    هـاي مخـاطره  گـذاري مديره را در میزان سـرمايه  کنند و انگیزه اعضاي هیاتمي

R&Dدانند. افزايش پرداختي بـه ايـن هیـات  موجـب افـزايش انگیـزه و همچنـین        ، مهم مي
شود و متناسب با اين افزايش، انتظار عملكرد بهتر و به جذب افراد با توانايي علمي بیشتر مي

تـر از سـوي سـهامداران    ل بیشتر هیات  مديره براي انجام رفتارهـاي پرريسـك  دنبال آن تماي
 (.2276وجود خواهد آمد )مین و اسمید،  به

 

 درجه رقابت و تمرکز بازار  -4-4-2
       افــزايش تمرکــز بــازار بــه مفهــوم ســهم بــازاري بیشــتر بــراي تولیدکننــدگان بالفعــل اســد. 

ــه آن  ــابراين، ب ــي    بن ــان را م ــن امك ــا اي ــوالت،      ه ــتر محص ــروش بیش ــس ف ــا از طري ــد ت                 ده
                         هــــايدرآمــــد بیشــــتري داشــــته و از طريــــس فــــروش بیشــــتر محصــــوالت، فعالیــــد

ــومپیتر    ــد. شــ ــزايش دهنــ ــود را افــ ــعه خــ ــس و توســ ــاي  9تحقیــ ــان داد در بازارهــ                                                                             نشــ

                                                                                                                   
1- Barge-Gill and Lopez 

2- Corvers 

3- Schumpeter 
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تواننـد از تحقیـس و توسـعه و    به دلیل در اختیار داشتن قدرت بازاري مي 7چندگانهانحصاري 
-نوآوري سود بیشتري کسب کنند. تعدادي از محققان ادعا دارند که نوآوري تا حدي، مي

هـايي   هها در بنگاجا کند. در اين صورت انگیزه تواند منافع تولیدکنندگان انحصارگر را جابه
کننـد کـه   يابد، اما تعداد ديگري از محققـان اسـتدالل مـي   با قدرت بازاري بیشتر کاهش مي

تواند بنگاه را بـه سـمد کاغـذ بـازي و سسـد شـدن در       گیري از فشارهاي رقابتي ميکناره
هـا   دسد آوردن نوآوري در بنگـاه  که فشار رقبا تالش براي به نوآوري هدايد کند در حالي

اي معتقدند کـه قـدرت بـازاري اثـري     دهد. اگر نظريات را ترکیب کنیم  عدهرا افزايش مي
 (. 2279اي معتقد به اثر منفي آن هستند )بارج گیل و لوپز،مثبد روي نوآوري دارد و عده

 

 سایر عوامل -5-4-2
هـاي حمـايتي دولـد و قـوانین جهـد حفـظ        هـا، سیاسـد   عواملي مانند نو  مالكیـد بنگـاه  

ــه عــواملي اســد کــه مــي  مالكیــد معنــوي از ــد روي انگیــزه جمل ــاي  هــاي بنگــاه توان هــا ب
 اثرگذار باشند. R&Dگذاري در  سرمايه

هاي دولتي به طـور معمـول اهـدافي غیـر از حداکثرسـازي سـود رادنبـال         مالكید: بنگاه
هاي تحقیس و توسـعه وجـود    ها انگیزه الزم براي انجام فعالید کنند. بنابراين، در اين بنگاه مي
هاي مورد حمايد مالي دولد قرار داشـته و ريسـك و خطـر از دسـد      ارد. همچنین بنگاهند

ها کمتر بوده و به تبع آن افكار خالقانه و نـوآوري در ايـن بخـش     رفتن سرمايه در اين بنگاه
توانـد عامـل مهمـي در     هاي مديريتي مـي  کند. همچنین تفاوت در انگیزه کمتر نمود پیدا مي

توسعه باشد. در بخش دولتـي چـون احتمـال دريافـد پـاداش در قبـال        هاي تحقیس و فعالید
عملكرد بهتر کمتر اسد، بنابراين، تمايل به تحقیس و توسعه نیـز در ايـن بخـش کمتـر اسـد      

 (.7932)محمدزاده و همكاران، 
هـاي مختلـف    هـا بـا اسـتفاده از مكانیسـم     هـاي حمـايتي: ضـروري اسـد دولـد      سیاسد
گذاري را تشويس و تحريك کنند و به کمـك   اين نو  سرمايه،  R&Dگذاري روي  سرمايه
غیردولتـي اسـد و    R&Dهاي بازاري بشتابند. دو مكانیسم اصلي يكـي تـامین مـالي     مشوق

 (. 7932هاي مالیاتي اسد )علیزاده، ديگري مشوق

                                                                                                                   
1
- Oligopoly 
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قــوانین و مقــررات: اگــر حمايــد از حقــوق مالكیــد معنــوي موجــود نباشــد، حاصــل   
بـرداري قـرار خواهـد     هاي معنوي اسد مورد سرقد و نسخه ن داراييگذاري که هما سرمايه

گرفد. اين حمايد از مالكید معنوي اسـد کـه در موسسـات تولیـدي و خـدماتي انگیـزه       
 .(7939کند )تندهوش و همكاران، گذاري در تحقیس و توسعه ايجاد مي سرمايه

هاي حمـايتي و   سددر ضمن به دلیل عدم وجود اطالعات مناسب در زمینه مالكید، سیا
 کار بردن اين عوامل به عنوان متغیر در مدل میسر نبود. قوانین حقوق مالكید، امكان به

 

 پیشینه تحقیق -5-2
 مطالعات خارجی -1-5-2

( در مقاله خود بـا اسـتفاده از آمـار و ارقـام رشـد کشـور       2275و همكاران ) 7فاتح تراس
دهنـد و تصـمیمات    بعـد را نشـان مـي   بـه   2229به خصوص از سال  R&Dترکیه در مخارج 

-ها در اين مطالعه تصمیمات مشارکتي و هزينه دانند. آن درسد را يكي از علل اين رشد مي

وسیله مدل هكمن با توجه بـه منطقـه    به R&Dهاي  هاي تولیدي ترکیه را در فعالید اي بنگاه
دهـد کـه سـرمايه    دهنـد. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان مـي      و صنعد مورد تجزيه تحلیل قرار مي

 در ارتباط مستقیم دارد. R&Dدولتي و اندازه بنگاه با تصمیمات  R&Dانساني، سرمايه 
: يـك   R&Dتخمین تقاضاي پويـاي  »( در مقاله خود با عنوان 2279پترس و همكارا ن)
هـاي سـطح سـازماني بخـش      با استفاده از داده« ها و سودهاي بلندمدت تجزيه و تحلیل هزينه

که  R&Dگذاري در  مان، يك مدل و ساختار پويا از تصمیم بنگاه براي سرمايهتولید در آل
دهـد،   گذاري را نیز مورد ارزيـابي قـرار مـي    ها و سودهاي بلندمدت اين نو  از سرمايه هزينه

در گروه صـنايع بـا تكنولـوژي     R&Dگذاري در  ها نشان دادند که سرمايه تخمین زدند. آن
دهد، اما در صنايع با تكنولوژي پـايین، ايـن    بنگاه را افزايش مي درصد ارزش 9باال به اندازه 
گـذاري   سـرمايه  R&Dهـايي کـه در    دهـد بنگـاه   درصد اسد. برآوردها نشان مي 2/2مقدار
گـذاري   کنند، احتمال بیشتري براي تحقس نوآوري محصول يا فرآيند دارند، امـا سـرمايه   مي

افي نیسد. نوآوري در محصول و فرآينـد  تحقیس و توسعه براي نوآوري بنگاه ضروري و ک
هـاي بـا    وري در بنگاه خواهد شد، امـا نـوآوري در محصـول در بنگـاه     منجر به افزايش بهره

                                                                                                                   
1- Tras Fatih 
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ها با تكنولـوژي پـايین از    تر بوده در حالي که نوآوري فرآيند براي بنگاه تكنولوژي باال مهم
بسـیار   R&Dگـذاري   مايهاهمید بیشتري برخوردار بوده و در نهايد هزينه ثابد بـراي سـر  

 اندازي اسد. هاي راه تر از هزينه کوچك
گـذاري  گـذار روي سـرمايه   عوامـل تـاثیر  »( در مطالعه خود با عنوان 2276) 7لي و چوي

گـذاري تحقیـس و    اثر بازارهاي مـالي را روي سـرمايه  « تحقیس و توسعه در صنعد داروسازي
اسـد. نتـايج بیـانگر اثـر      2272تـا   2222هـاي   کنند. دوره مطالعه بین سـال توسعه بررسي مي

دهـد نـرخ رشـد    گذاري تحقیـس و توسـعه بـوده و نشـان مـي      مثبد نرخ بازدهي روي سرمايه
گذاري نداشته اسد، اما هرچه نرخ نقدينگي بـاالتر  فروش خال  اثر معناداري روي سرمايه

ها نیز اثـر  کدگذاري روي تحقیس و توسعه بیشتر خواهد بود. همچنین ثبات شرباشد سرمايه
 منفي خواهد داشد.
هـاي بخشـي از هشـد    وسـیله داده  ( در مطالعه خـود بـه  2279و همكاران ) 2نصرت عزيز

پردازنـد. در  ، مـي R&Dبخش صنعتي بزرگ در انگلستان به تخمین عوامل موثر برمخـارج  
در  R&D گـذاري اين مطالعه با استفاده از آمار، ارقام و نمودارها، پايین بودن میزان سـرمايه 

هـاي  اين کشور نسبد به کشورهاي صنعتي و همچنین رونـد نزولـي ايـن مخـارج بـین سـال      
-در اين کشـور بـه صـنعد ماشـین     R&Dشود. بیشترين مخارج مشاهده مي 2226تا  7336

آالت و به دنبال آن صنعد تجهیزات مرتب  و همچنـین صـنعد پسـد و ارتبـاط از راه دور     
دهد که اندازه بنگاه، نسبد نیروي کار ماهر به غیرمـاهر  ان مياختصاص دارد. نتايج مقاله نش

در کشـور انگلسـتان اثرگـذار     R&Dگـذاري  هاي کـالن اقتصـادي روي سـرمايه   و سیاسد
 هستند.
-( در مقاله خـود بـه پیمـايش تحقیقـات در زمینـه تحقیـس و توسـعه و روش       2279)9بیكر

گـذاري تحقیـس و   ثر بـر سـرمايه  شناسي در مقاالت موجود و شناسايي و بررسـي عوامـل مـو   
گذاري تحقیس و توسعه رابطه مثبتي با انـدازه مالیـه   توسعه پرداخته اسد. به طور کلي سرمايه

داخلي بنگاه به خصوص جريان نقدينگي و فروش آن دارد. ديگر عامـل تاثیرگـذار رقابـد    
سـاير اقـدامات    اسد. شواهد در زمینه تاثیر مستقیم رقابد در تحقیس و توسـعه در مقايسـه بـا   

                                                                                                                   
1- Lee and Choee 

2- Nusrate Aziz 

3- Becker 
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نوآوري به نسبد کم اسد و حتي بعضي از شـواهد رابطـه معكـوس بـین رقابـد و فعالیـد       
دهند که ممكن اسد اين نتايج به میزان رقابد و انـدازه شـرکد   تحقیس و توسعه را نشان مي

و هزينه آن نوآوري در صنعد حساس باشد. ديگر عامل اثرگـذار کـه در ايـن مقالـه بـه آن      
-هاي دولتي در تحقیس و توسعه اسد. شـواهد بیـانگر نقـش يارانـه    سد، سیاسداشاره شده ا

هاي کوچـك و خصوصـي و   هاي تحقیس و توسعه در تحريك شرکدهاي عمومي به هزينه
هاي مواجه با محدوديد مـالي اسـد. از ديگـر عوامـل موقعیـد شـرکد و       همچنین شرکد

 انساني. منابع در اختیار آن اسد  از جمله محل شرکد و سرمايه
 

 مطالعات داخلی -2-5-2
هاي تحقیـس و توسـعه   ( در مقاله خود بر اهمید تشويس فعالید7932محمدزاده و همكاران )

و شناسايي عوامل موثر برآن تاکید کردند. در ايـن مطالعـه عوامـل مـوثر بـر احتمـال انجـام        
ران بـا اسـتفاده از   هاي صـنعتي ايـ   ها در بنگاههاي تحقیس و توسعه و شدت اين فعالیدفعالید

ــه  ــا ب هــاي آمــاري حاصــل از طــرح سرشــماري  کــارگیري داده مــدل توبیــد و هكمــن و ب
دهـد کـه   شناسايي شده اسد. نتايج اين مطالعه نشـان مـي   7935هاي صنعتي در سال  کارگاه 

اي مثبـد بـا انـدازه بنگـاه،     هاي تحقیس و توسـعه در بنگـاه داراي رابطـه   احتمال انجام فعالید
غیردولتي، سرمايه انساني، سودآوري و تمرکز صنعد بوده، اما شـدت ايـن نـو  از    مالكید 
ها تنها بـه سـرمايه انسـاني بنگـاه وابسـته اسـد. همچنـین متغیـر صـادرات تـاثیري بـر             فعالید
 هاي تحقیس و توسعه بنگاه ندارد.فعالید

ر صـنايع  (، اثـر سـاختار بـازار بـر مخـارج تحقیـس و توسـعه را د       7937کردبچه و امامي )
هـا بـراي ايـن منظـور، از يـك مـدل رگرسـیون         اند. آنبزرگ کشور مورد بررسي قرار داده

نفر کارکن در ايـران   72هاي صنعتي با بیش از  کارگاه اي از هاي ترکیبي براي مجموعهداده
ــايج ايــن مطالعــه، نشــان مــي ، اســتفاده کــرده7935-7916بــراي دوره  ــد. نت دهــد کــه در ان

تـر اسـد، مخـارج    ها به انحصار نزديك نعتي ايران که ساختارهاي بازاري آنهاي ص کارگاه 
 يابد.بیشتري به تحقیس و توسعه اختصاص مي

هـاي   کارگـاه  هاي مربوط بـه  ( در مطالعه خود با استفاده از داده7932مواليي و دهقاني )
رويكـرد  و بـا   7935-7917هـاي   نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمـي، طـي سـال    72صنعتي 

پردازند. هاي تحقیس و توسعه بر سهم بازار در صنايع ايران مي غیرخطي به بررسي تاثیر هزينه
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هاي تحقیـس و توسـعه و سـهم بـازار را     نتايج اين مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطي بین هزينه
 کند. در بخش صنعد تايید مي

توسـعه کمتـر از سـاير    در مجمو  مطالعات داخلي در زمینـه عوامـل مـوثر بـر تحقیـس و      
موضوعات مرتب  در اين زمینه بوده و از اين منظر در اين مقاله تالش شده اسد تا با تمرکز 
 بر عوامل موثر بر مخارج تحقیس و توسعه در ايران تا حدي در اين زمینه گامي برداشته شود.

 

 های تحقیقالگوی تجربی و داده -3
 الگوی تحقیق و متغیرها -3-1

هاي تحقیس و توسـعه نیازمنـد طراحـي و بـرآورد يـك الگـوي       مل موثر بر هزينهبررسي عوا
هاي تحقیـس و توسـعه در قالـب شـدت     هزينهتجربي اسد. به پیروي از ادبیات اين موضو ، 

شـود کـه    در نظر گرفته مي Rتحقیس و توسعه محاسبه و به عنوان متغیر وابسته الگو و با نماد 
هاي تحقیس و توسعه هر بخش به ارزش افـزوده آن  هزينهاين شاخ  عبارت اسد از نسبد 

(. با توجه به ادبیات نظري تحقیس و همچنین نظـر بـه فقـدان    7،2276بخش )جاکوب و ساسو
برخي از آمار و ارقام در مراکز آماري کشـور بـراي محاسـبه برخـي از متغیرهـا، متغیرهـاي       

تحقیـس نیـز بـا توجـه بـه مبـاني       . الگوي تجربـي  2شوند مستقل الگو به صورت زير معرفي مي
هاي صنايع ايران  سازي داده ( و بومي2279نظري و اقتباس از مدل نصرت عزيز و همكاران )

                                                                                                                   
1- Jacob and Sasso  

هـاي دولتـي، قـوانین و مقـررات،      هـا و حمايـد   وقبسیاري از اين عوامـل مهـم ذکـر شـده در ادبیـات از جملـه مشـ        -2

ها به لحاظ آمار و اطالعاتي کـه بـراي يـك بـرآورد اقتصادسـنجي و متناسـب بـا          هاي دولتي، نو  مالكید بنگاه سیاسد

ساير متغیرهاي موجود در دسترس نیسد. به عنوان مثال، آمار متقني مبني بر سـهم مالكیـد دولـد از ارزش افـزوده يـا      

ا تولید صنايع حداقل برحسب کدهاي آيسیك دو رقمي وجود ندارد. تنها آمار موجود که توس  مرکـز آمـار   سرمايه ي

شـود،  هـاي مختلـف منتشـر مـي     در سـال « نفر کارکن و بیشـتر  72هاي صنعتي  نتايچ آمارگیري کارگاه»ايران و در قالب 

کننده اسد، چراکـه در   کند که بسیار گمراهن ميها به تفكیك مالكید دولتي، تعاوني و خصوصي را بیا کارگاه« تعداد»

هـاي دولتـي سـهم     بسیاري از صنايع به عنوان مثال صنايع پااليشگاهي، شیمیايي، فلـزات و... يـك يـا معـدودي از بنگـاه     

هـاي بـاقي مانـده سـهم ارزشـي چنـداني از بـازار ندارنـد. همچنـین آمـار           عمده بازار را برعهده دارند و تعداد زياد بنگاه

چه میزان پرداخد يارانه يا هر کمك ديگري از سـوي  « برحسب کدهاي دو رقمي»شخصي نیز در دسترس نیسد که م

دولد به صنايع بابـد تشـويس تحقیـس و توسـعه صـورت گرفتـه باشـد. متاسـفانه چنـین آمارهـايي در دسـترس نیسـد و             

 قتصادسنجي بوده اسد. ترين آمار مربوط به موضو  براي انجام يك برآورد ا اطالعات موجود نزديك
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و  باشـد  بیانگر سال مـي  tنشان دهنده شماره صنعد و  iکه در آن ( اسد 3به صورت رابطه )
عـر  از مبـد      ،  جزء تصادفي رگرسیون    ها ضرايب متغیرهاي توضیحي،   همچنین 
باشد کـه ممكـن اسـد بـه صـورت      نیز نشانگر اثرات مربوط به هر صنعد مي   مشتر  و 

 تصادفي يا ثابد )غیرتصادفي( تصريح شود.

(3)      
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ها، سه دسته رگرسـیون   هاي ماهوي بین صنايع بر اساس سطح فناوري آن به دلیل تفاوت
ها را به سه دسته که مربوط به صنايع بـا  رو، داده ها انجام خواهد شد. ازاين اي آنجداگانه بر

اندکه ايـن موضـو  بیـانگر اجـراي رگرسـیون       تكنولوژي برتر، متوس  و پايین تفكیك شده
وآزمون جداگانه براي هر دسته اسد و ثابد يا تصادفي بودن اثرات هر صنعد با استفاده از 

اهد شد. انتخـاب شـكل لگـاريتمي بـراي متغیرهـا بـراي سـهولد        آزمون هاسمن بررسي خو
هاي ديگري نیـز از شـكل   تفسیر ضرايب برحسب درصد صورت گرفته اسد. در رگرسیون

غیرلگــاريتمي نیــز اســتفاده شــده اســد کــه نتــايج آن تفــاوت مــاحوي بــا نتــايج رگرســیون 
شـوند.  اين معادله گـزارش مـي   هايلگاريتمي نداشته اسد، بنابراين، در ادامه مقاله تنها يافته
 اند.در ادامه متغیرهاي اين مدل با تفصیل بیشتري معرفي شده

طبـس مطالعـات قبلـي     R&Dهـاي   از جملـه عوامـل مـوثر بـر فعالیـد      سودآوري بنگـاه: 
نمـايش داده شـده و بـه صـورت      Profitاين عامل در اين مطالعه بـا نمـاد   . سودآوري اسد

سـبه شـده اسـد. سـود بـر اسـاس تفاضـل ارزش کـاالي         نسبد سود بنگاه روي فـروش محا 
ها به عالوه جبران خـدمات کارکنـان محاسـبه    هاي صنعتي از ارزش داده کارگاه فروش رفته 

ها با تكنولـوژي متوسـ  بیشـترين میـانگین سـودآوري را       (، بنگاه7شده اسد. طبس جدول )
عه را بـه خـود اختصـاص    اند در حالي که کمترين میزان میانگین شدت تحقیـس و توسـ  داشته
 دهند.   مي

در اين تحقیس  عامل ديگر موثر بر هزينه تحقیس و توسعه، اندازه بنگاه اسد. اندازه بنگاه:
نفـر   62هـاي بـزرگ )   نشان داده و به صورت نسـبد تعـداد بنگـاه    Sizeاين عامل را با نماد 

(، میـانگین ايـن   7ها در هر صنعد اسد. طبـس جـدول )   کارگاه کارکن و بیشتر( بر تعدادکل 
 متغیر در صنايع با تكنولوژي پايین بیشترين مقدار را داراسد.  
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از نظر بسیاري از اقتصاددانان و تعداد زيادي از نظريـات رشـد بـه عنـوان      سرمايه انساني:
نشان داده شده و به صـورت   Humanاين عامل با نماد . ترين عامل شناسايي شده اسد مهم

ت دانشگاهي بر کل کارکنان در هر کـد دو رقمـي تعريـف شـده     نسبد کارکنان با تحصیال
 اسد. بیشترين نیروي انساني تحصیلكرده در بخش صنايع با تكنولوژي باال قرار دارند.

اسد و شاخ  درجه بـاز بـودن تجـاري     Openنماد معرف آن  درجه باز بودن تجاري:
صنعد، محاسـبه شـده   به صورت نسبد مجمو  صادرات و واردات بر ارزش افزوده در هر 

هاي مطرح شـده داراي بیشـترين مقـدار در     (، متوس  اين نسبد بین سال7اسد. در جدول )
 صنايع با تكنولوژي باال اسد.
باشـدو بـا نمـاد     اين عامل بیانگر ايجاد ارزش افزوده توس  بنگاه مي رشد ارزش افزوده:

Va   شـود. طبـس    گرفتـه مـي  و به صورت رشد ارزش افزوده حقیقي هر کد دورقمي در نظـر
و  77/2هـاي يادشـده در صـنايع بـا تكنولـوژي برتـر       (، متوس  اين نسبد بین سـال 7جدول )

 داراي باالترين میزان بوده اسد.
گذاري ثابد: اين متغیر بـه صـورت نسـبد ارزش تشـكیل سـرمايه ثابـد در هـر         سرمايه

ايـن متغیـر در ايـن    صنعد بر ارزش افزوده آن صنعد، تعريف شده اسد. نمادي که بیانگر 
هاي مـورد بررسـي در صـنايع     اسد که متوس  اين نسبد بین سال Capitalپژوهش اسد، 

 با تكنولوژي متوس  داراي بیشترين مقدار اسد.
 

در سه سطح صنايع با  1364-33(: ميانگين متغيرهاي وابسته و مستقل در بين سالهاي 1جدول )
 تکنولوژي باال، متوسط و پايين

 صنايع با تکنولوژي متوسط ايع با تکنولوژي باالصن متغيرها
صنايع با تکنولوژي 

 پايين

R 31/۰ ۰36/۰ ۰۰13/۰ 

Profit 133/۰ 21۰/۰ 111/۰ 

Size 231/۰ 25۰/۰ 331/۰ 

Human 256/۰ 163/۰ 121/۰ 

Open 12۰/3 624/۰ 26۰/1 

Va 141/۰ 1۰2/۰ ۰41/۰ 

Capital 12۰/۰ 113/۰ 144/۰ 

 ن ر کارکن و بيشتر در سايت مرکز آمار 1۰هاي صنعتي  کارگاه قيق و آمار هاي تح منبع:يافته
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 ها داده -3-2
در  R&Dهاي مورد استفاده در اين پژوهش براي دستیابي به شناخد عوامـل مـوثر بـر     داده

هـاي   نفـر کـارکن و بیشـتر بـراي سـال      72هـاي صـنعتي    بخش صنعد از سرشماري کارگـاه 
در سطح دو رقمي منتشـر   ISICآمار ايران در قالب کدهاي که توس  مرکز  7939تا 7917

شناسي معرفي شده در گـزارش سـازمان توسـعه صـنعتي     شده، استخراج شده اسد. از روش
( براي تفكیك صنايع به سه گروه صنايع با تكنولوژي باال )برتر(، متوسـ   2275ملل متحد )

فاده شده اسد. براسـاس ايـن   و پايین براي تفكیك بخش صنعد بر مبناي سطح فناوري است
جـز صـنايع بـا تكنولـوژي      ISIC،27،23،92،97،92،99،97،96بندي صنايع با کـدهاي  طبقه

جز صنايع با تكنولوژي متوس  و ما بقي کدها جز صـنايع   29،26،25،21،23برتر و کدهاي 
 آيند.  با تكنولوژي پايین به شمار مي

 

 برآورد الگو و تفسیر نتایج -3-3
هاي مختلف بر روي مـدل  ها، الزم اسد ابتدا آزمونئه برآورد نهايي و تفسیر يافتهقبل از ارا
ها انجام شود تا در نهايد الگوي نهايي مطابس بـا فـرو  اسـتاندارد اقتصادسـنجي     و نیز داده

 شود.ها ارائه ميبرآورد شده باشد. در اين بخش ابتدا نتايج مربوط به اين آزمون
 

 ه واحد پنلهای ریشآزمون -1-3-3

در ادبیات اقتصاد سنجي، سري زماني مانا اسد که میانگین و واريانس آن طـي زمـان تغییـر    
هـاي   آزمون مانايي بیشتر به منظور پرهیز از رگرسیوننكند و خودکواريانس آن ثابد باشد. 

گیرد. براي جلوگیري از رگرسیون کاذب بايد متغیرهـا مانـا باشـند. در غیـر      کاذب انجام مي
هـاي پـانلي   ن صورت بايد از تفاضل متغیرها استفاده کرد. بـه دلیـل سـاختار متفـاوت داده    اي

هـا   تـرين آن  از جمله مهم ها مطرح شده اسد که هاي مختلفي براي بررسي مانايي آنآزمون
، و آزمـون  9، آزمـون فیشـر  2، آزمون ايـم پسـران و شـین   7عبارتند از آزمون لوين، لین و چو

                                                                                                                   
1- Levin-Lin-Chu 

2- Im-Pesaran-Shin 

3- Fisher  
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هاي ايـم، پسـران و شـین اسـتفاده شـده اسـد کـه        اين مقاله از آزمون . در7هريس، تاوالیس
اسد، اما ويژگي مثبد ايـن آزمـون ايـن اسـد کـه       2براساس روش شناخته شده ديكي فولر

کند. به بیان ديگـر،  ناهمگني بین مقاطع را در معادله آزمون و نیز فرضیه صفر خود لحاظ مي
هـا از جملـه لـوين، لـین و چـو ايـن       از آزمونفرضیه صفر اين آزمون بر خالف برخي ديگر 

اسد که ضرايب مورد بررسي در معادله آزمون بین مقاطع لزوما يكسان و همگـن نیسـد و   
 ها وجود دارد. از اين رو اين آزمون انتخاب شده اسد. امكان تفاوت در بین آن

مـام  شـود، براسـاس آزمـون ايـم، پسـران و شـین ، ت       ( ديده مي2همانطور که در جدول )
درصـد و کمتـر از آن مانـا هسـتند. در نتیجـه       6متغیرها در سـطح احتمـال خطـاي نـو  اول     

 کند.استفاده از متغیرها در برآورد، مشكل رگرسیون کاذب ايجاد نمي
 

 (: نتايج آزمون ريشه واحد پنل2) جدول

 
 متغير

  IPSآزمون ریشه واحد 
 ( .Prob) ارزش احتمال نتيجه

Log   ۰۰۰3/۰ انام 

Log      ۰۰۰۰/۰ مانا 

 مانا ۰۰۰۰/۰       

 مانا ۰۰۰۰/۰           

 مانا ۰۰۰۰/۰   

Log     ۰۰۰۰/۰ مانا 

Log     ۰۰۰۰/۰ مانا 

 هاي تحقيق  منبع: يافته

 
 خطی آزمون هم -2-3-3

 VIFخطي بین متغیرهاي توضیحي نیز از طريس معیار  هم

مورد بررسي قرار گرفـد کـه    9
 خطي شديد میان متغیرهاي توضیحي اسد. (، بیانگر عدم وجود هم9س جدول )نتايج طب

 

                                                                                                                   
1- Haris-Tzavalis 

2- Dickey-Fuller 

3- Variance Inflation Factor 
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 خطي (: نتايج آزمون هم3جدول )
 متغيرها VIF نتايج
 Log (Human) 63/1 خطي شديد عدم وجود هم
 Profit ۰4/1 خطي شديد عدم وجود هم
 Log (Capital) ۰2/1 خطي شديد عدم وجود هم
 Va ۰2/1 خطي شديد عدم وجود هم
 Log (Open) 44/1 خطي شديد عدم وجود هم
 Log (Size) 31/1 خطي شديد عدم وجود هم

 هاي تحقيق منبع:يافته

 
 لیمر Fآزمون  -3-3-3

رو هستیم  حالد اول اين اسـد کـه    هاي ترکیبي با دو حالد کلي روبه در برآورد مدل داده
هـاي   )داده 7مدل پول ديتـا  عر  از مبدا براي تمام مقاطع يكسان اسد که در اين صورت با

تلفیقي( مواجه هستیم. حالد دوم عر  از مبدا براي تمام مقاطع متفاوت اسـد کـه بـه ايـن     
شود. براي شناسايي دو حالد فـوق از آزمـوني    هاي تابلويي( گفته مي )داده 2حالد پانل ديتا

س سـطح فنـاوري   هاي ماهوي بین صنايع براسـا  شود. به دلیل تفاوت استفاده مي لیمر Fبه نام 
هـا را بـه   ها انجام داده شده اسد. بنـابراين، داده  ها، سه دسته رگرسیون جداگانه براي آن آن

انـد کـه ايـن     سه دسته که مربوط به صنايع با تكنولوژي برتر، متوس  و پـايین تفكیـك شـده   
 موضو  بیانگر اجراي رگرسیون وآزمون جداگانه براي هر دسته اسد.

 
 ليمر Fزمون نتايج آ (:4جدول )

 صنايع با تکنولوژي برتر صنايع با تکنولوژي متوسط صنايع با تکنولوژي پايين
مقدار 
 آماره

ارزش 
 احتمال

 نتيجه
مقدار 
 آماره

ارزش 
 احتمال

 نتيجه
مقدار 
 آماره

ارزش 
 احتمال

 نتيجه

13/6 ۰۰۰/۰ 
هاي  داده

 پنلي
35/13 ۰۰۰/۰ 

هاي  داده
 پنلي

11/1 13/۰ 
هاي  داده

 تل يقي

                                                                                                                   
1- Pool Data 

2- Panel Data 
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هاي صنايع با تكنولـوژي متوسـ  و پـايین از نـو  پانـل بـوده        (، مدل داده7جدول ) طبس
ها ثابد در نظر گرفته نمي شود، امـا آزمـون    اسد، پس عر  از مبدا و ضرايب در مدل آن

F هاي تلفیقي )ادغام شده( را براي صنايع با تكنولوژي برتـر شناسـايي کـرده     لیمر مدل داده
اين مدل عر  از مبدا و شیب صنايع با يكديگر تفـاوت معنـاداري   اسد به اين معني که در 

هـا و   شود. در اين حالد امكان ادغـام داده  رو، اثر فردي )صنعد( مشاهده نمي ندارند، ازاين
 استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي برآورد ضرايب وجود دارد.

 

 آزمون هاسمن -4-3-3
تواند به صورت ثابد يا هاي پنل ميرگرسیون داده تصريح اثرات مربوط به هر صنعد در

تصادفي باشد. براي انتخاب از میان مدل اثر ثابد و اثر تصادفي از آزمون هاسمن استفاده 
توانند بـا  شود. فر  اصلي در الگوي اثرات ثابد اين اسد که متغیرهاي توضیحي ميمي

شود که همبسـتگي بـین   فر  مياثرات ثابد همبسته باشد، اما در الگوي اثرات تصادفي 
اثرات تصادفي با متغیرهاي توضـیحي نبايـد وجـود داشـته باشـد. در صـورت وجـود ايـن         

شـود. فرضـیه صـفر در    همبستگي، برآورد به روش تصادفي منجر به ضرايب ناسازگار مي
آزمون هاسمن اين اسد که هر دو مدل اثرات ثابد و اثرات تصادفي سازگار هستند، امـا  

ات تصادفي کارا اسد و فرضیه مقابل اين آزمون اين اسـد کـه اثـرات تصـادفي     مدل اثر
ناسازگار و اثرات ثابد سازگار اسد. بنابراين، در صورتي که آمـاره آزمـون هاسـمن در    

شـود و الگـوي اثـرات ثابـد الگـوي      ناحیه بحراني قرار گرفته باشد، فرضیه صـفر رد مـي  
ود و برعكس. با توجه به اينكه اين تصريحات مناسبي براي تصريح اثرات مقاطع خواهد ب

مخت  دادهاي پنل اسد، اين آزمون فق  براي صنايع با تكنولوژي پايین و متوس  انجام 
 .شده اسد

 
 نتايج آزمون هاسمن (:6جدول )
 صنايع با تكنولوژي متوس  صنايع با تكنولوژي پايین

 نتیجه مالارزش احت مقدار آماره نتیجه ارزش احتمال مقدار آماره
 اثرات ثابد 22/2 -3/223 اثرات تصادفي 13/2 22/9

 هاي تحقیس منبع: يافته        
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(، روشي کـه از طريـس آن   6دسد آمده از آزمون هاسمن در جدول ) با توجه به نتايج به
بايد ضرايب در گروه صنايع بـا تكنولـوژي متوسـ  تخمـین زده شـود، روش اثـرات ثابـد        

)صــنعد( بــه صــورت ثابــد موجــود اســد و در گــروه صــنايع بــا اســد، يعنــي اثــر فــردي 
شود، روش اثـرات تصـادفي    تكنولوژي پايین روشي که از طريس آن ضرايب تخمین زده مي

 اسد، يعني اثرات فردي )صنعد( به صورت تصادفي در مدل قرار خواهد گرفد.
 

 1آزمون بروش پاگان -5-3-3
شود. فرضیه صفر ايـن   روش پاگان استفاده ميبراي آزمون وجود اثرات تصادفي از آزمون ب

 LMها و فرضیه مقابل آن وجـود اثـرات تصـادفي بـوده و آمـاره       آزمون، تلفیقي بودن داده
هـا در   دو با درجه آزادي يك اسد که نتايج بیـانگر تلفیقـي نبـودن داده   -داراي توزيع کاي

يـك رگرسـیون اثـرات    گیري در مورد اينكـه در   هر دو مدل اسد. اين آزمون براي تصمیم
شود. در اين پژوهش، اين آزمـون   تصادفي مناسب اسد يا يك رگرسیون ساده، استفاده مي
 فق  روي صنايع با تكنولوژي پايین صورت خواهد گرفد.

ها را در سطح صـنايع بـا تكنولـوژي پـايین     (، اين آزمون نیز پنل بودن داده5طبس جدول)
 کند.تايید مي
 

 ن بروش پاگاننتايج آزمو (:1جدول )
 صنايع با تکنولوژي پايين

 نتيجه ارزش احتمال مقدار آماره
 هاي پنلي داده ۰۰۰/۰ 31/1۰

 هاي تحقيق منبع: يافته

 
 آزمون واریانس ناهمسانی  -6-3-3

شود برآوردها با وجود بدون تـورش و سـازگار   وجود ناهمساني واريانس در مدل باع  مي
LRبراي بررسي ناهمساني واريانس از آزمـون  بودن، ناکارا باشند. در اينجا 

-اسـتفاده مـي   2

                                                                                                                   
1- Breusch and Pagan 

2- Likelihood Ratio 
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ها است. ها و فرض مقابل ناهمسانی واریانسشود. فرض صفر این آزمون، همسانی واریانس

با رد شدن فرضیه صفر در هر سـه گـروه صـنایع را     )، وجود واریانس ناهمسانی را7جدول (

دهد. پس الگـو در سـه گـروه بـا واریـانس ناهمسـانی روبروسـت و بـراي افـزایش          نشان می

  کارایی مدل باید این مشکل رفع شود.

  

  نتایج آزمون واریانس ناهمسانی ):7جدول (

  ي برترصنایع با تکنولوژ  صنایع با تکنولوژي متوسط  صنایع با تکنولوژي پایین

مقدار 

  آماره

ارزش 

  احتمال
  نتیجه

مقدار 

  آماره

ارزش 

  احتمال
  نتیجه

مقدار 

  آماره

ارزش 

  احتمال
  نتیجه

45/255  000/0  
ناهمسانی 

  واریانس
87/24  0001/0  

ناهمسانی 

  واریانس
15/105  000/0  

ناهمسانی 

  واریانس

  هاي تحقیق منبع: یافته

  

  آزمون خودهمبستگی   -7-3-3

-به طور صحیح محاسبه نمی tها و آماره خودهمبستگی، واریانسدر صورت وجود مشکل 

دار نشـان داده شـود در حـالی کـه     شوند و ممکن است ضریب تخمینی از نظر آماري معنـی 

اسـتفاده   1واقعا این طور نیست. براي بررسی خودهمبسـتگی مرتبـه اول از آزمـون وولـدریچ    

ــی ــتگی و   م ــود خودهمبس ــفر عــدم وج ــیه ص ــود کــه در آن فرض ــود   ش ــل وج فرضــیه مقاب

  دهد.خودهمبستگی را نشان می

  

  نتایج آزمون خودهمبستگی ):8جدول (

  صنایع با تکنولوژي برتر  صنایع با تکنولوژي متوسط  صنایع با تکنولوژي پایین

مقدار 

  آماره

ارزش 

  احتمال
  نتیجه

مقدار 

  آماره

ارزش 

  احتمال
  نتیجه

مقدار 

  آماره

ارزش 

  احتمال
  نتیجه

  1109/0  326/3  تهخودهمبس  0064/0  250/27  خودهمبسته  0008/0  430/27
عدم وجود 

  خودهمبستگی

  هاي تحقیق منبع: یافته 

                                                                                                              
1- Wooldridge Test 
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شـود، نتـايج بیـانگر وجـود خـود همبسـتگي در        ( مشاهده مـي 3ر که در جدول )همانطو
صنايع با تكنولوژي متوس  و پايین و عدم وجود خودهمبستگي در صنايع با تكنولوژي برتر 

درصد اسد. وجود خودهمبستگي بین اجزاي اخـالل نیـز ماننـد     6در سطح خطاي نو  اول 
 دسد آيد. تري به تر و صحیح تايج دقیسواريانس ناهمساني بايد رفع شود تا به ن

 
 برآورد مدل -8-3-3

هـاي قبلـي بـه بـرآورد الگـوي هـر يـك از صـنايع بـا           در اين بخش با توجه به نتايج آزمـون 
 تكنولوژي باال، متوس  و پايین پرداخته خواهد شد.

ايع از هاي ايـن صـن   لیمر، داده Fصنايع با تكنولوژي باال: با پذيرش فرضیه صفر در آزمون  -
ها حداقل مربعات شناسايي شد. با بررسـي   هاي تلفیقي و رگرسیون مناسب روي آن نو  داده

فرو  کالسیك وجود واريـانس ناهمسـاني میـان اجـزاي اخـالل مشـخ  شـد و راهكـار         
 ( اسد.GLSيافته ) پژوهش براي رفع آن استفاده از حداقل مربعات تعمیم

 
براي رفع  AR(1)با لحاظ اثرات ثابت و جمله  GLS(: نتايج برآورد مدل به روش 3جدول )

 خودهمبستگي
 Log (R)متغير وابسته: 

نتيجه معناداري در 
 سطح خطاي نوع اول

ارزش احتمال 
(Prob. ) 

 متغيرها ضريب

 Log (Human) ۰۰33/۰ ۰52/۰ * معنادار
 Profit -۰۰۰3/۰ 512/۰ بي معنا

 Log (Capital) ۰۰53/۰ ۰34/۰ *معنادار
 (Va) -۰۰۰4/۰ 33۰/۰ ابي معن
 Log (Open) ۰۰45/۰ ۰۰۰/۰ ** معنا دار
 Log (Size) ۰211/۰ ۰1۰/۰ **معنادار
 C -۰۰23/۰ ۰33/۰ ** معنادار

41/31 Wald chi2 
 درصد 5درصد و  1۰* ** به ترتيب سطح معناداري  

 هاي تحقيق منبع: يافته
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ي و لگــاريتم نســبد (، متغیرهــاي لگــاريتم درجــه بــاز بــودن تجــار3طبــس جــدول )
درصـد و   6هـا داراي رابطـه مثبـد و معنـادار در سـطح       هاي بـزرگ برکـل بنگـاه    بنگاه

متغیرهاي لگاريتم نسبد کارکنان با تحصیالت دانشگاهي بر کـل کارکنـان و لگـاريتم    
درصد با  72بر ارزش افزوده داراي رابطه مثبد و معنادار در سطح  نسبد تشكیل سرمايه
و توسعه هستند که اين رواب  با مباني نظري تحقیس هماهنگي دارد.  متغیر شدت تحقیس

افزايش يك درصدي در متغیرهاي درجه باز بودن تجاري، اندازه بنگاه، نیروي انسـاني  
درصدي شدت  226/2و  223/2، 22/2، 227/2گذاري به ترتیب سبب افزايش  و سرمايه

معنـا بـودن   شـد. بـا توجـه بـه بـي      تحقیس و توسعه در صنايع با تكنولـوژي بـاال خواهنـد   
توان نتیجـه گرفـد   متغیرهاي مالي نسبد سود بر ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده مي

هاي صـنعتي بـا تكنولـوژي بـاال در ايـران )از طريـس        کارگاه که بهبود در وضعید مالي 
هـاي تحقیـس و توسـعه    ها( موجب افزايش فعالید افزايش سود و رشد ارزش افزوده آن

هاي صنعتي کـه وضـعید مـالي و     طور نیسد که بنگاه شود. به بیان ديگر، لزوما ايننمي
. ايـن  7سودآوري مناسبي دارند، فعالید بیشتري در زمینه تحقیس و توسعه انجـام بدهنـد  

دهـد در  هاي تجربي در ساير کشورها اسد و نشـان مـي  موضو  برخالف انتظار و يافته
وسعه در صنايع با تكنولوژي باال به دلیل کمبود منابع هاي تحقیس و تايران کمبود هزينه

 وجو کرد. مالي نیسد و بايد علد را در عوامل ديگري جسد
صنايع با تكنولوژي متوس : در اين صنايع روش اثـرات ثابـد بـا لحـاظ کـردن واريـانس        -

ناهمساني و خودهمبستگي بین اجزاي اخالل در نظر گرفته شده اسد که الگوريتم پژوهش 
 اسد. AR(1)و جمله  GLSها، استفاده از  براي رفع آن

معنا بـودن ضـرايب تمـام متغیرهـا و رگرسـیون اسـد کـه         (  گوياي بي72نتايج جدول )
اي با احتمال باال میان متغیر شدت تحقیس و توسعه با ديگر متغیرهاي بیانگر عدم وجود رابطه

نايع با فناوري متوسـ  ايـران بـه    دهد که تحقیس و توسعه در صتوضیحي اسد. اين نشان مي

                                                                                                                   
ودن، منفي هم هستند که تفسیر دقیس آن نیازمند تحقیقات بیشتر اسد، امـا بـر   معني بضرايب مطرح شده با وجود بي - 7

اساس يك تفسیر احتمالي، صنايع با سودآوري و رشد باالتر در ايـران سـهم کمتـري از ارزش افـزوده خـود را صـرف       

هـاي  سـهم هزينـه   بیننـد کـه سـبب کـاهش     کنند، زيرا نیاز کمتري از ناحیه فشار رقابد در بـازار مـي  تحقیس و توسعه مي

 شود.ها مي تحقیس و توسعه )البته نه لزوما مقدار مطلس آن( در اين بنگاه
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عوامل بیان شده در ادبیات نظري و نیز مطالعات پیشـین ارتبـاط معنـاداري نـدارد و احتمـاال      
 عوامل ديگري بايد در اين زمینه دخیل باشند.

 
 AR(1)با لحاظ اثرات ثابت و جمله  GLS(: نتايج برآورد مدل به روش 1۰جدول )

 Log (R)متغير وابسته: 

ناداري در سطح خطاي نتيجه مع
 نوع اول

ارزش 
 احتمال

(Prob. ) 
 متغيرها ضريب

 Log (Human) -۰۰51/۰ 363/۰ بي معنا
 Profit -۰۰۰۰1/۰ 116/۰ بي معنا

 Log (Capital) -۰۰22/۰ 323/۰ بي معنا
 (Va) -۰۰۰۰4/۰ 623/۰ بي معنا
 Log (Open) ۰۰14/۰ 151/۰ بي معنا
 Log (Size) -۰۰33/۰ 5۰3/۰ بي معنا
 C ۰۰11/۰ ۰۰1/۰ معنادار

121/۰ Common AR(1) coefficient for all 
panel 

33/4 Wald chi2 

 هاي تحقيق منبع: يافته

 
صنايع با تكنولوژي پايین: رگرسیون مناسب براي اين صتايع، روش اثرات تصـادفي بـا در    -

و  iGLSروش  نظر گرفتن واريانس ناهمساني و خودهمبستگي اسد که با تخمین مـدل بـه  
 رفع خواهند شد. AR(1)با در نظر گرفتن جمله 
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 AR(1)با لحاظ اثرات تصادفي و جمله  iGLS(: نتايج برآورد مدل به روش 77جدول )

 Log (R)متغیر وابسته: 
نتيجه معناداري در 
 سطح خطاي نوع اول

 ارزش احتمال
(Prob. ) 

 متغيرها ضريب

 Log (Human) ۰۰۰1/۰ 33۰/۰ بي معنا
 Profit ۰۰۰2/۰ 633/۰ بي معنا

 Log (Capital) -۰۰۰5/۰ 514/۰ بي معنا
 (Va) ۰۰۰1/۰ 13۰/۰ بي معنا
 Log (Open) ۰۰1۰/۰ 114/۰ بي معنا
 Log (Size) -۰۰31/۰ 116/۰ بي معنا
 C ۰۰12/۰ ۰۰4/۰ معنادار

126/۰ Common AR(1) coefficient for all panel 
53/1 Wald chi2 

 هاي تحقیس يافته منبع:

 
معنـا   نتايج در صنايع با تكنولوژي پايین همانند صـنايع بـا تكنولـوژي متوسـ  بیـانگر بـي      

اي میـان متغیرهـاي    بودن تمام متغیرها و رگرسیون اسد و اين به معنـاي عـدم وجـود رابطـه    
ا توضیحي با متغیر وابسته مدل اسد. با توجه به عدم معناداري کلي رگرسیون براي صنايع بـ 

رسد که در اين صنايع نیز عوامـل ديگـري غیـر از عوامـل برشـمرده      فناوري پايین به نظر مي
 شده در ادبیات نظري دخیل هستند.

تـوان چنـین اسـتنباط کـرد کـه در صـنايع بـا         هـاي صـورت گرفتـه مـي     از رگرسیون
 ها به در  درستي از مفاهیم نوآوري و تحقیس وتوسعه بـه عنـوان   تكنولوژي باال، بنگاه

اند و بـا ايجـاد ايـن احسـاس نیـاز،       موتور محر  به سوي پیشرفد و توسعه دسد يافته
هـا ايجـاد شـده اسـد.      گذاري در اين بنگـا ه  انگیزه الزم براي ورود و حفظ اين سرمايه

هـاي   البته اين مقدار هنوز فاصله زيادي با متوس  جهاني، اهداف مطرح شده در برنامـه 
هـاي صـنعتي بـا تكنولـوژي      کارگاه ساله دارد. همچنین در  چشم انداز ده توسعه و سند 

به عنوان نقش مهمـي در تصـمیمات مـديران     R&Dگذاري در  متوس  و پايین، سرمايه
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-هـاي صـورت گرفتـه هـیچ متغیـري تـوان توضـیح        ها ندارد، چراکه در رگرسیون بنگاه

 دهندگي تغییرات در شدت تحقیس و توسعه در اين صنايع را ندارد.
ها با مالكید دولتي،  جه به نبود آمار و ارقام مهمي از جمله سهم ارزش افزوده بنگاهبا تو
 اسـناد ثبـد اختـرا    هاي اختصاص داده شده بـه ايـن تحقیقـات در هـر بخـش، تعـداد        يارانه
هاي مربوط به صـنايع بـا فنـاوري    توان عدم معناداري رگرسیونهاي صنعتي احتماال مي بنگاه

هـاي  در نظـر نگـرفتن عوامـل يـاد شـده نیـز نسـبد داد، هـر چنـد داده          متوس  و پايین را به
هـاي   هـا در رگرسـیون   منسجمي از اين موارد در دسترس نیسد و امكاني نیز براي لحاظ آن

اشاره شده وجود نداشد. همچنین نیاز بـه منـابع مـالي کـافي، وجـود ريسـك در ايـن نـو          
بـر   هاي بعدي )زمان در دوره R&Dري گذا گذاري ها، آشكار شدن عملكرد سرمايه سرمايه

هـاي تحقیـس و توسـعه     گذاري و هدفمند نبودن هزينـه  بودن آن(، سرريزهاي اين نو  سرمايه
کننـده ايـن موضـو  در صـنايع بـا فنـاوري       توان عوامل احتمـالي تبیـین   ها را مي در اين بنگاه

قیـس و جـامعتر در ايـن    متوس  و پايین دانسد که البته شناخد اين عوامل نیازمند مطالعات د
  طلبد و از توان اين پژوهش خارج اسد.   زمینه را مي
 

 گیریبندی و نتیجه جمع -4
هاي ارزيـابي درجـه    با توجه به اهمید تحقیس و توسعه در هر کشور به عنوان يكي از مال 

در پیشـرفد و توسـعه اقتصـادي کشـورها، شناسـايي و       R&Dدانش بنیـان شـدن و اهمیـد    
ل موثر بر تحقیـس و توسـعه بـراي ارتقـاي آن امـري ضـروري اسـد. بـا مـرور          شناخد عوام

گذاري بنگاه، مطالعات گذشته، عواملي مانند اندازه بنگاه، نیروي انساني، سود بنگاه، سرمايه
میزان باز بودن تجاري و رشد ارزش افزوده به عنوان متغیرهاي اثرگذار بـر شـدت تحقیـس و    

 ند. اها معرفي شده توسعه بنگاه
نفرکـارکن و بیشـتر طـي     72هـاي صـنعتي    کارگـاه  در اين تحقیس از اطالعات مربوط به 

و همچنــین روش بیــان شــده در  دورقمــي ISICبرحســب کــدهاي  7917-7939هــاي  ســال
( براي تفكیك صنايع به سه گروه صنايع با 2275گزارش سازمان توسعه صنعتي ملل متحد )

بندي بخش صنعد بر مبناي سـطح فنـاوري   يین براي طبقهتكنولوژي باال )برتر(، متوس  و پا
نتايج برآوردها نشـان داد کـه در صـنايع بـا تكنولـوژي برتـر، متغیرهـاي         استفاده شده اسد.

سودآوري و رشد ارزش افزوده حقیقي اثر معناداري بر شدت تحقیـس و توسـعه ندارنـد. بـه     
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مـالي و سـودآوري مناسـبي     هـاي صـنعتي کـه وضـعید     بیان ديگر، اين طور نیسد که بنگاه
دارند، فعالید بیشتري نیز در زمینه تحقیس و توسعه انجام بدهند. اين موضو  برخالف انتظار 

هاي تحقیـس  دهد در ايران کمبود هزينههاي تجربي در ساير کشورها اسد و نشان ميو يافته
بايـد علـد را در   و توسعه در صنايع با تكنولوژي باال بـه دلیـل کمبـود منـابع مـالي نیسـد و       

 وجو کرد. عوامل ديگري جسد
هـاي  گیـري دربـاره هزينـه   هـا تـاثیر معنـاداري در تصـمیم     نتايج نشان داد که اندازه بنگاه

تحقیس و توسعه در بخش صنايع با تكنولوژي باال داشته اسد. به عبارت ديگـر، ايـن فرضـیه    
هـاي تحقیـس و   رف هزينـه ها، نسبد بیشـتري از ارزش افـزوده صـ    تر شدن بنگاه که با بزرگ
 شود نیز با شواهد آماري بخش صنعد ايران سازگار اسد. توسعه مي

بري بیشـتري دارنـد يـا سـرمايه بیشـتري جـذب       هايي که سرمايه دهد بنگاهنتايج نشان مي
هايي که نسبد باالتري  کارگاه اند. همچنین اند، اهمید بیشتري به تحقیس و توسعه دادهکرده

ها تحصیالت دانشگاهي دارند و بنـابراين سـرمايه انسـاني بیشـتري در اختیـار       ناز کارکنان آ
دارند، و صنايعي که از نظر تجاري بازتر هستند، يعني بـه میـزان بیشـتري در معـر  رقابـد      
-خارجي قرار دارند، سهم باالتري از ارزش افزوده خلس شده را صرف تحقیس و توسعه مـي 

هاي تشويقي در جهد جذب نیروي کـار تحصـیلكرده   ، سیاسدهاکنند. با توجه به اين يافته
شـود و وجـود ارتبـاط بیشـتر بـا      هـا بـه سـرمايه انسـاني مـي      که موجب افزايش دسترسـي آن 
هاي صنعتي با تكنولوژي باال بـه   تواند موجب تشويس بیشتر بنگاهبازارهاي خارجي هر دو مي

 توجه بیشتر به تحقیس و توسعه شود.  

هـا بـا مالكیـد دولتـي،      هـاي مربـوط بـه سـهم ارزش افـزوده بنگـاه       قـام در زمینـه  وجود آمار و ار

هـاي   بنگـاه اسناد ثبد اخترا  هاي اختصاص داده شده به اين تحقیقات در هر بخش، تعداد  يارانه

 ين تـر کمـك شـاياني کنـد، بنـابرا      ج دقیـس تواند بـه پژوهشـگر در ارائـه مـدلي بـا نتـاي       صنعتي مي

هـاي  شـود. ارائـه سیاسـد    رب  امر مهمي قلمـداد مـي   هاي ذي وس  سازمانآوري اين آمار ت جمع

هاي صنايع با تكنولوژي باال، متوسـ  و پـايین بـا توجـه بـه اثـرات        جداگانه براي هريك از بخش

هاي مهم اين تحقیس اسـد. بـه عنـوان مثـال، تمرکـز      متفاوت متغیرها روي هر بخش يكي از يافته

هـاي تحقیـس و توسـعه     هايي براي ايجاد انگیزه در انجام فعالیـد  دولد در تنظیم و اجراي سیاسد

توانـد مفیـد    ها در صنايع با تكنولوژي متوس  و پايین، مي هاي ناشي ازآن پايدار و پوشش ريسك
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واقع شود و در صنايع با تكنولـوژي برتـر، کمـك بـه بهبـود عملكـرد تحقیـس و توسـعه از طريـس          

ني داراي تحصیالت دانشـگاهي و بامهـارت بیشـتر، افـزايش     هاي انسا کارگیري نیرو آموزش و به

-گـذاري مـي  هاي بیشتر و تسهیل شراي  سرمايه ارتباط بیشتر با بازارهاي خارجي و جذب سرمايه

هـاي تحقیـس و توسـعه     هاي صنعتي با تكنولوژي برتـر را بـراي انجـام فعالیـد     تواند انگیزه کارگاه

   افزايش دهد.
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