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بر دانش سبب پيدايش مرحله جديدي  هاي مبتني ظهور نوآوري و انقالب در مفهوم دانش و گسترش فعاليت

از توسعه شده است. اين تحول اساسي و كيفي در اقتصاد جهاني ماهيت فعاليت و رقابت را هم در داخل و 
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 مقدمه -1 

ضرورت رشد، توسعه و حل مشكالت اقتصادي، انسان را با حقيقتي به نام كميابي مواجه 
رفاه  جامعه بشري، افزايش ساخته است. بدون شك هدف از رشد و توسعه اقتصادي در

تواند انتظار اعتالي سطح  وري، هيچ اقتصادي نمي يي و بهرهمردم است. بدون افزايش كارا
پي اقتصادهاي  در زندگي مردم خود را داشته باشد. ظهور اقتصاد جهاني دانش و تبديل پي

توسعه با  حال محور سبب شد تا كشورهاي در بر سرمايه فيزيكي به اقتصادهاي دانش مبتني
درآمد متوسط در پي دستيابي به دانش براي كاهش شكاف توسعه با كشورهاي پيشرفته 

ترتيب ايران براي مقابله با چنين تهديدهايي نياز دارد اقتصاد خود را از يك  باشند. بدين 
هدايت كند و براي اين كار بايد » بر دانش مبتني«به يك اقتصاد » بر نفت مبتني«اقتصاد 
توليد  وري كل عوامل و تعاريف دانش را بشناسد و راه را براي ارتقا و بهبود بهره مفاهيم

منظور  هاي اخير، با توجه به نقش مهم نوآوري در رشد اقتصادي و به هموار سازد. در دهه
هاي جهاني،  توسعه با درآمد متوسط و همچنين حضور در صحنه حال رقابت با كشورهاي در

 يهاي توسعه كشور توجه خاص وري در برنامه گذاران كشور به بهره ريزان و سياست برنامه
قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شد تا پايان برنامه، سهم  79طوري كه در ماده  اند، به كرده

3وري به  بهره
  ارتقا يابد.  1

وري  طريق ارتقاي بهرهطور عمده از  امروزه به دليل محدوديت منابع، افزايش توليد به
عنوان يكي از منابع تأمين رشد بيش از گذشته اهميت يافته است. كشورهاي پيشرفته و  به

اند. به  دست آورده وري به موفق دنيا بخش قابل توجهي از رشد خود را از طريق بهره
ها  عبارت ديگر، رويكرد ارتقاي سطح كيفي عوامل توليد به همراه افزايش كيفيت نهاده

وري  بر ارتقاي بهره گيرد. بنابراين، استراتژي توسعه هر كشور بايد مبتني مورد توجه قرار مي
وري در سطح ملي موجب باال رفتن سطح  و استفاده بهينه از منابع توليد باشد. افزايش بهره

شود. اين در حالي  زندگي مردم، كاهش تورم و ايجاد توان رقابت ملي در بازار جهاني مي
هاي اساسي چه در نظريه و چه در ساختارها و كاركردهاي  جهان شاهد دگرگوني است كه

نظام اقتصادي و اجتماعي است. ظهور نوآوري و انقالب در مفهوم دانش و گسترش 
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اصطالح  بر دانش سبب پيدايش مرحله جديدي از توسعه شده است كه به هاي مبتني فعاليت
). اين تحول اساسي و كيفي در اقتصاد جهاني 1993، 2شود (دراكر ناميده مي 1اقتصاد دانش

ماهيت فعاليت و رقابت را هم در داخل و هم در بين كشورها دچار دگرگوني اساسي كرده 
تري در  هاي اخير با ظهور اقتصاد دانش، نوآوري نقش حياتي است و خواهد كرد. در سال

از  3ذيري اقتصاد جهانيپ طوري كه در گزارش رقابت اقتصاد كشورها پيدا كرده است، به
  بر نوآوري ياد شده است. عنوان اقتصادهاي مبتني اقتصادهاي پيشرفته امروزي به

گيرد، شاخص  وري مورد استفاده قرار مي هاي بهره هايي كه براي تحليل  يكي از شاخص
دهد كه  توان رقابت توليدكنندگان را نشان مي پذيريپذيري است. شاخص رقابت رقابت

 )،WEF( 4اقتصاد جهانى مجمع وري آنهاست. براساس تعريف ته از بهرهنشأت گرف
 يك ورى سطح بهره كه است عواملى و ها سياست نهادها، از اى پذيرى مجموعه رقابت
 اى پيچيده و متعددكننده  تعيين عوامل پذيرى كنند. با اين تعريف، رقابت مى تعيين را كشور

پذيري، عوامل  اد با هدف محاسبه شاخص رقابتاقتص جهانى دارد. در اين راستا، مجمع
پذيري  گزارش رقابت«پذيري را تعيين و هر ساله در گزارشي با عنوان  مؤثر بر رقابت

رتبه  2010-2011در  گزارش مجمع جهاني اقتصادبراساس نتايج كند.  منتشر مي» جهاني
كننده پايين بودن سطح  بوده كه بيان 69كشور جهان  139پذيري در بين  ايران از نظر رقابت

كشور حوزه سند  19. نكته ديگر آنكه در بين 5وري و توان رقابتي اقتصاد ايران است بهره
كشورهاي قزاقستان، مصر، لبنان،  است و 10برابر 2010انداز، رتبه ايران در سال  چشم

ارند. تاجيكستان، قرقيزستان و پاكستان بعد از ايران قرار د ارمنستان، سوريه، گرجستان،
رتبه  2010-2011پذيري جهاني در  گانه شاخص رقابت113هاي  همچنين براساس شاخص

تجارت و توسعه  سازمان كنفرانس برپايه گزارشاست.  66ايران از نظر مؤلفه نوآوري 
كشور جهان در  117بين در   شاخص نوآوري از لحاظ، ايران (آنكتاد) سازمان ملل متحد

                                                                                                                   
1- Knowledge Economy 
2- Drucker 
3- The Global Competitiveness Report  
4- World Economic Forum  

 هستند. 21و  61هاي  عنوان دو رقيب ايران داراي رتبه براساس اين گزارش، تركيه و عربستان به - 5
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 اردن، عربستان، از اسراييل، پس كشورهاي خاورميانهو در بين پنج قرار دارد  رتبه هفتادو
عنوان يك  رو، ايران به . ازاينگرفته استقرار  هشتم و قطر در رتبه بحرين كويت، مصر،

توسعه براي جلوگيري از افزايش شكاف توسعه در مقايسه با كشورهاي  حال كشور در
توجه بيشتري كند تا به سمت  انداز بايد به نوآوري پيشرفته و كشورهاي هدف چشم

ها و تغيير فرآيندهاي توليد در كشور گام بردارد و براي اين  برداري مطلوب از فرصت بهره
وري كل عوامل  كار بايد مفاهيم و تعاريف دانش را بشناسد و راه را براي ارتقا و بهبود بهره

تصادي كشورهاي هاي اق هموار سازد. با توجه به پررنگ شدن نقش نوآوري در فعاليت
وري كل عوامل توليد براساس فرضيه  مقاله نقش نوآوري در ارتقاي بهره جهان، در اين

مورد بررسي و » وري دارند هاي نوآوري تأثير مثبت و معناداري بر رشد بهره شاخص«
  هاي زير بوده است. دنبال پاسخگويي به پرسش  تحليل قرار گرفته و به

  شود؟ وري مي بخش تحقيق و توسعه سبب افزايش رشد بهره گذاري در آيا افزايش سرمايه - 1
 دارد؟رابطه مستقيم وري  آيا افزايش تعداد اختراعات ثبت شده با رشد بهره -2

 وري تأثير مثبت داشته است؟ آيا افزايش تعداد پژوهشگران بر رشد بهره -3

    
  نظري پژوهش چارچوب -2

هاي توليد است. براساس  يا نهاده وري به مفهوم استفاده كارا و اثربخش از نهاده بهره
يابد؛ محور نخست، افزايش كمي  هاي رشد اقتصادي، توليد از دو طريق افزايش مي نظريه
هاي فيزيكي است. محور  ها بوده كه تحقق آن نيازمند افزايش ميزان اشتغال و سرمايه نهاده

هاي  ر از ظرفيتت گيري مطلوب ) بوده كه بهرهTFP(  وري كل عوامل ديگر، ارتقاي بهره
ربط است.  هاي توليد و اصالح ساختارها و نهادهاي ذي موجود در قالب بهبود كيفيت نهاده

وري ميسر  دهد، رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي بدون توجه به عامل بهره ها نشان مي بررسي
دست  درصد رشد خود را از اين طريق به 50نخواهد شد و كشورهاي موفق بيش از 

تواند  هاي مربوط به آن مي وري و محاسبه شاخص رو، توجه به معيار بهره ازاين آورند. مي
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جستن از آن بتوان راه صحيح استفاده مؤثر از عوامل توليد   راهنماي مناسبي باشد تا با بهره
  كرد.   را با توجه به كمبود منابع انتخاب

عامل رشد اقتصادي  عنوان در الگوهاي رشد كالسيك جديد، با وجود اينكه فناوري به
هاي  شود. برمبناي تحليل زا در مدل وارد مي صورت يك متغير برون  شود، اما به شناخته مي

بخشد و سبب  هاي جديد و نوآوري، فناوري توليد را بهبود مي ، ايده1986رومر در سال 
 ها، سطح توليد بيشتر شود، در حالي كه در مدل رشد شود با ميزان مشخصي از نهاده مي

زا تعيين  صورت درون  زا پيشرفت فني در چهارچوب بازارهاي رقابت انحصاري، به درون
زا را مشخص كنند.  ها درصدد هستند جايگاه فناوري در رشد درون شود. اين مدل مي

عنوان يك  زا توسط رومر و لوكاس ارايه شد كه فناوري را به نخستين مدل رشد درون
ت. در مدل يادشده اقتصاد شامل سه بخش تحقيق و گرف كاالي عمومي محض در نظر مي
اي و بخش كاالهاي نهايي است. در اين مدل، جمعيت،  توسعه، بخش كاالهاي واسطه

كار و همچنين كل موجودي سرمايه انساني، ثابت هستند. سرمايه انساني  عرضه نيروي 
ود. اختصاص كار گرفته ش  تواند در بخش محصول نهايي يا بخش تحقيق و توسعه به مي

هاي جديد را افزايش  سرمايه انساني بيشتر به بخش تحقيق و توسعه قدرت خلق طرح
وري بيشتر پژوهشگران تحقيق و توسعه را به  دهد. همچنين موجودي دانش بيشتر، بهره مي

تواند باعث نوآوري و خلق  همراه خواهد داشت. چنانكه ستاده بخش تحقيق و توسعه مي
وري  دهد و منجر به ارتقاي بهره ، نوآوري، ذخيره دانش را افزايش ميهاي جديد شود ايده

وري كل عوامل  سرمايه انساني و با تأثير بر ديگر عوامل اقتصادي، سبب ارتقاي بهره
  شود.  اقتصادي مي

هاي رشد نئوكالسيك كه  زا برخالف مدل در چهارچوب تئوري (نظريه) رشد درون
هاي  زاست. برمبناي مدل شود، پيشرفت فني درون گرفته ميزا در نظر  پيشرفت فناوري برون

زا، پيشرفت فني از به حداكثر رساندن سود بنگاه يا ثبت اختراع و... حاصل  رشد درون
هاي جديد كه توسط  وجوي ايده زاي رومر براساس جست شود. مدل پيشرفت فني درون مي

كوشد پايداري رشد را  ين مدل ميشود. ا شود، معرفي مي محققان از طريق اختراع ارايه مي
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در كشورهاي پيشرفته توضيح دهد. مدل رومر از اين جهت با الگوي سولو شباهت دارد 
ها را براي توليد مشخص  اي از معادالت كه چگونگي تخصيص نهاده كه براساس مجموعه

خيره سازد، بنا نهاده شده است. وجوه افتراق دو الگو در اين است كه در تابع رومر ذ مي
شود. يادآوري  كار براي توليد با استفاده از ذخيره دانش تركيب مي سرمايه و نيروي

زا باشد، تابع توليد داراي خاصيت  شود، براي يك سطح معين از پيشرفت فني كه برون مي
بازده نسبت به مقياس ثابت در نهاده كار و سرمايه است، اما هنگامي كه ذخيره دانش 

شود، حالت بازدهي به مقياس ثابت تبديل به خاصيت بازده  وارد تابع ميعنوان يك نهاده  به
وري  زا، عوامل مؤثر بر بهره شود. برمبناي نظريات رشد درون نسبت به مقياس صعودي مي

مانده رشد اقتصادي، پيشرفت فني، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي  كل عوامل يا جزء باقي
عنوان موتور رشد اقتصادي تأكيد شده  پيشرفت فني بههاي رشد بر نقش  است. در نظريه

توان گفت، اين است كه  است. آنچه در خصوص ارتباط بين نوآوري و پيشرفت فني مي
كننده رشد اقتصادي  نوآوري يا پيشرفت فني نقش كليدي و مهمي در تحليل عوامل تعيين

سطح بنگاه يا صنعت ايفا بلندمدت و همچنين در بررسي رابطه فناوري و عملكرد اقتصاد در 
كند كه در آن پيشرفت فني  كند. براساس اين تحليل، سولو تابع توليد كلي را ارايه مي مي

مانده رشد اقتصادي قابل مشاهده است. اين عامل از طريق ديگر عوامل  در بخش باقي
 اصطالح درگير در تابع سولو مانند نيروي انساني و سرمايه، قابل محاسبه نيست و به

وري  شود. اين رويكرد، ارتباط مستقيم پيشرفت فني و بهره ناميده مي» 1حسابداري رشد«
كند. براساس چهارچوب تحليلي كه برپايه تابع توليد  كل يك نظام اقتصادي را توصيف مي

ها يا صنعت صورت  هاي اقتصادي كه در سطح بنگاه شكل گرفته است، بيشتر تحليل
گذاري روي  تر سرمايه ي در تحقيق و توسعه و در سطح كالنگذار گيرد، اهميت سرمايه مي

ها و نتايج تحقيقات  كنند، زيرا تحليل شوند تأييد مي هايي را كه منتج به نوآوري مي فعاليت
هاي  پذيري فعاليت شود تا رقابت گذاري در اين حوزه سبب مي نشان داده است كه سرمايه

  اقتصادي بهبود يابند.

                                                                                                                   
1- Growth Accounting 
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قرن بيستم بسياري از اقتصادهاي پيشرفته قبلي (مانند آلمان، ژاپن،  هاي پاياني از سال
گذاري انبوه در بخش نوآوري، تعداد اختراعات ثبت  رغم سرمايه آمريكا، انگلستان و...) به

داري  طور معنا به 1شده آنها در اداره ثبت اختراع و عاليم تجاري اياالت متحده آمريكا
)، 2002(  2بوده است. به اعتقاد اقتصادداناني مانند فاگربرگصنعتي،  كمتر از كشورهاي تازه

ها و اختراعات سبب سرعت  ) سرعت باالي نوآوري1995( 4) و جونز1995( 3گريليچز
گرايي در رشد  صنعتي شده است. در نتيجه، هم گرفتن رشد اقتصادي در اين كشورهاي تازه

)، 1942( 5اي است كه شومپيتر ريهاقتصادي در اين كشورها اتفاق افتاده و اين همان نظ
) به آن معتقد بودند. به اعتقاد آنها عامل تحريك رشد و 1956( 7) و سولو1945( 6بوش

ها  گذاري در اختراعات، ابتكارات و نوآوري پيشرفت اقتصادي در بلندمدت سرمايه
  وري است.  منظور افزايش بهره به

ر زمينه نوآوري در اقتصادهاي ، به پژوهش د8، مدرسه جهاني تجارت2007از سال 
ها و  با هدف بهبود و ارتقاي سنجه 9»شاخص جهاني نوآوري«جهان و انتشار گزارش 

گيري نوآوري در جوامع مختلف پرداخته و كشورها را برحسب اين  رويكردهاي اندازه
طور كه در بخش ابتدايي اين گزارش آمده است،  بندي كرده است. همان شاخص رتبه

چندان  خصوص كشورهاي نه هاي نوآوري در كشور مختلف جهان، به شاخصآوري  جمع
). با نگاهي به 2012رو بوده است (گزارش شاخص جهاني نوآوري،  پيشرفته با مشكل روبه

هاي  گزارش منتشر شده است كه در گزارش 6هاي منتشر شده، تاكنون  مجموعه گزارش
له به آنها پرداخته شده است، مشاهده اول اطالعات و آمار برخي كشورها كه در اين مقا

                                                                                                                   
1 - United States Patent and Trademark Office 
2- Fagerbarg J 
3- Grilches Z 
5- Jones C 
5- Schumpeter J 
6- Buch V 
7- Solow M 
8  - The Business School for the World (INSEAD) 
9- Global Innovation Index 
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در اين گزارش به چشم  2010طور مثال، آمار نوآوري براي ايران از سال  شود؛ به نمي
  خورد.  مي

يافته و  نوآوري براي توسعه و رقابتي شدن اقتصادهاي جهان ـ اقتصادهاي توسعه
ها، نوآوري را  ولتتوسعه ـ از اهميت بسزايي برخوردار است. همچنين بسياري از د درحال

اند.  مدت خود قرار داده هاي راهبردي بلندمدت و كوتاه ريزي در كانون توجه براي برنامه
شود و نوآوري  همچنين امروزه تعريف نوآوري مانند گذشته به چند شاخص محدود نمي

   گيرد. مي بر  اجتماعي و مدل نوآوري تجاري را نيز در
شاخص شاخص جهاني نوآوري برپايه دو زيررش، براساس مدل ارايه شده در اين گزا

هاي  ها فعاليت داده نوآوري و ستانده نوآوري استوار است. هر يك از اين زيرشاخص
دهند. زيرشاخص داده نوآوري  هاي مختلف اقتصاد پوشش مي نوآوري را در بخش

 - 4 ها، زيرساخت -3سرمايه انساني و پژوهش،  -2ها،  مؤسسه -1هاي نوآورانه  فعاليت
گيرد كه زيرشاخص داده نوآوري از  پيچيدگي تجارت را دربر مي -5پيچيدگي بازار و 

شود. زيرشاخص ستانده نوآوري نيز حاصل  ها حاصل مي ميانگين ساده اين فعاليت
هاي خالقانه است. با نگاهي  ستانده -7دانش و فناوري و  -6اي مانند  هاي نوآورانه فعاليت

ها حاصل محاسبه متغيرهايي در  اين گزارش، هر يك از اين فعاليتبه الگوي ارايه شده در 
ها، فضاي مقررات، فضاي  هاي مربوط به مؤسسه اين حوزه است؛ براي مثال، در فعاليت

عنوان متغيرهاي تأثيرگذار در نظر گرفته شده است. متغيرهايي  سياسي و فضاي تجاري به
هاي سرمايه انساني و  ي نشان دادن فعاليتعالي، تحقيق و توسعه برا مانند آموزش، آموزش

هاي عمومي و پايداري  پژوهش، متغيرهاي فناوري ارتباطات و اطالعات، زيرساخت
هاي زيرساخت، متغيرهاي اعتبار، سرمايه، تجارت و  اكولوژيكي براي نشان دادن فعاليت

اقتصادي،  هاي پيچيدگي بازار و در نهايت، متغيرهاي دانش فعاالن رقابت براي فعاليت
هاي نوآوري  عنوان متغيرهاي تجارت در بخش داده ارتباطات نوآوري و جذب نوآوري به

در اين الگو وارد شده است. در مقابل، متغيرهايي مانند توليد دانش، اثر دانش و انتشار 
هاي  هاي دانش و فناوري و متغيرهاي خالقيت هاي بخش ستانده دانش براي محاسبه فعاليت
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هاي بخش  هاي برخط براي محاسبه فعاليت كاالها و خدمات خالقانه و خالقيتنامشهود، 
  هاي خالقانه مورد استفاده قرار گرفته است.  ستانده

و » شاخص جهاني نوآوري«طور كه اشاره شد، مدل ارايه شده در گزارش جهاني  همان
تواند مباني  ين مدل، ميزمان در ا طور هم هاي نوآوري به ها و ستانده زمان از داده استفاده هم

نظري اين پژوهش و متغيرهاي استفاده شده در اين مقاله را بيش از پيش توجيه كند. با 
براي كشورهاي مورد بررسي در اين مقاله، امكان  1توجه به محدوديت اطالعات ارايه شده

ها  شجهاني نوآوري وجود ندارد و تنها الگوي ارايه شده در اين گزار  استفاده از شاخص
زمان در الگوي  هاي نوآوري را به صورت هم ها و ستانده تواند صحت استفاده از داده مي

  مقاله اثبات كند. 
  

  مروري بر تحقيقات انجام شده -3
هاي تلفيقي شش كشور اروپايي آلمان، فرانسه،  با استفاده از داده ،)2008( 2كرسپي و پيانتا

، به تحقيق در 1990وره زماني اواسط تا اواخر دهه ايتاليا، هلند، پرتغال و انگلستان طي د
خصوص اهميت نوآوري در صنعت كشورها پرداختند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان 

اي  داد، اول اينكه، يكپارچگي بين نوآوري و تقاضاي عوامل در سطح صنعت اهميت ويژه
ا دو راهبرد متناقض همراه تواند ب نكه، تنوع در بين صنايع نشان داد نوآوري ميآدارد. دوم 

فني از طريق توليد دانش، ابداع محصول،   شود كه اين راهبردها به تحقيق پيرامون رقابت
پذيري قيمت از طريق  تر در رقابت گذاري وسيع  گسترش بازار يا تحقيق پيرامون هدف

مدل پردازند.  پذيري و بازسازي، مي گذاري كاراندوز، انعطاف سازي شغل، سرمايه كوچك
طور اساسي با  پيشنهادي كرسپي و پيانتا و نتايج تجربي نشان داد كه اين راهبردها به

پردازند. سوم اينكه، تنوع بين كشورها نشان  وري مي هاي كامالً متفاوتي به رشد بهره روش
دهد سيستم ملي نوآوري تأثير عميقي بر نحوه اثر فشار فني و فشار تقاضا بر افزايش  مي

                                                                                                                   
گزارش منتشر شده است كه اطالعات ارايه شده براي كشورهاي مورد مطالعه در  6، 2012تا سال  2007از سال  -1

 شوند.   ديده مي 2012تا  2010هاي  ها موجود نيست و برخي كشورها تنها در سال  تمام گزارش

2 - Francesco Crespi & Mario Pianta 



 54شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال چهاردهم 184

 
 

 

پذيري يا  ها، مدل رقابت ارد. در كشورهاي اروپايي، به روشي مشابه در بخشوري د بهره
شوند. اين نتايج  وري مسلط مي عنوان سازوكار اصلي رشد بهره پذيري قيمت به رقابت

 دهد.  هاي ويژه ملي نوآوري را نشان مي اهميت الگو

وري و تحقيق  بهرهبررسي رابطه «خود با عنوان  )، در مقاله كاري2008(1اورتگا و مارين
) عامل 1953( 2كنند كه تحقيق و توسعه از زمان شولتز ، بيان مي»و توسعه در سطح كشور

كشور  65وري به شمار آمده است. نتايج حاصل از بررسي اين رابطه در بين  رشد بهره
گذاري  حاكي از آن است كه رابطه مستقيمي بين سرمايه 1960 -2000هاي  جهان طي سال

عالوه آنها  وري آنها وجود دارد. به ر زمينه تحقيق و توسعه و افزايش رشد بهرهكشورها د
زا بوده است. اين  شدت برون وري به دريافتند كه هزينه سرانه تحقيق و توسعه در بحث بهره

 كشورهايي كه فعاليت و تمركز بيشتري در زمينه تحقيق و توسعه ،دهد نتيجه نشان مي
  اند. ي باالتري بودهور ، شاهد بهرهاند داشته

وري  نوآوري و بهره«به مطالعه در خصوص  90)، در ابتداي دهه 2008( 3روبين چنگ و 
پرداختند. آنها با استفاده از روش پانل ديتا » هاي صنعتي تايوان كل عوامل در بنگاه

صنعت  23در بين  1997-2003هاي  بنگاه طي سال 48،794وري كل عوامل را براي  بهره
هاي الزم براي  محاسبه كردند. داده 4سر تايوان و به كمك تابع توليد ترنزالگدر سرا

هاي ثبتي بنگاه در  ، از اطالعات مربوط به فروش بنگاه، ارزش كلي داراييTFPمحاسبه 
كل ناخالص حقوق، تعداد كارگران و كارمندان، هزينه انرژي و   پايان سال كاري، جمع

ه است. نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه رابطه منفي آوري شد كل هزينه مواد خام جمع
هاي دو بخشي وجود دارد. اين نتيجه تقريباً  در تمام بنگاه TFPداري بين نوآوري و  و معنا

شود و به الگوريتم به كار رفته براي  داري مشاهده مي صورت قوي و معنا  در هر دو دوره به
هاي تايوان دريافتند  لعه اثر نوآوري بر بنگاهتوازن وابسته نيست. همچنين آنها از مطا

هايي كه در مقوله نوآوري فعاليت دارند، به دليل وجود برخي عوامل غيرقابل مشاهده  بنگاه
                                                                                                                   
1- Ortega & Marín 
2- Schultz 
3- Chia – Lin Chang & Stephan Robin 
4- Translog Production Function 
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وري خود در زمينه  ها دارند. آنها براي بهبود بهره تري نسبت به ديگر بنگاه عملكرد ضعيف
شوند (اين نتيجه ممكن است به  رو مي كنند، در حالي كه با شكست روبه نوآوري هزينه مي

دليل نبودن جايگزين مناسب براي محاسبه خروجي نوآوري يا دانش رخ دهد). توضيح 
تر هستند و براي  هايي كه در زمينه نوآوري فعاليت ندارند به مرز توليد نزديك اينكه بنگاه

هستند كه از مرز  هايي كه نوآورند آنهايي خود نيازي به نوآوري ندارند. بنگاه TFPرشد 
 كوشند به رقباي خود برسند.  فاصله دارند و مي 1توليد

)، در تحقيق خود به بررسي اثر تحقيق و توسعه بر 2012( 2زاده تاالرپشتي عباس
در  1979-2009هاي  وري كل عوامل توليد، با روش توزيع اتورگرسيوني طي سال بهره

وليد داراي بازده نزولي نسبت به مقياس (در كند كه تابع ت ايران، پرداخته است و بيان مي
  وري كل عوامل توليد دارد.  داري با بهره ايران) و تحقيق و توسعه رابطه مستقيم و معنا

» وري رابطه نوآوري چندبعدي و بهره«)، در پژوهش خود با عنوان 2007( 3تنگ و لي
اي صنعتي كانادا طي ه وري را براي بنگاه هاي مختلف نوآوري با بهره رابطه بين شاخص

مورد بررسي قرار دادند. آنها معتقدند، با در نظر گرفتن تنها يك  1997-1999دوره 
شاخص قادر به بررسي تمام ابعاد نوآوري نخواهند بود. آنها بر اين باور بودند كه يك 

وري نيست. براساس اين،  شاخص قادر به بررسي تمام ابعاد نوآوري و يافتن اثر آن بر بهره
  كردند.  تقسيم 5هاي نوآوري و ستانده 4هاي نوآوري نوآوري را به دو قسمت داده

وري، اثر رابطه بين دو متغير نوآوري  تنگ و لي عالوه بر بررسي اثر نوآوري بر بهره
مورد آزمون قرار دادند. نتايج حاصل از آزمون  GLS(داده و ستانده) را نيز از طريق روش 

عنوان يك عامل كمكي براي نوآوري محصول بوده و  ند بهنشان داد كه نوآوري فرآي
ارزش نوآوري فرآيند در نوآوري محصول محدود شده است. همچنين نوآوري ابعاد 

هاي صنعتي و  گوناگوني دارد كه اين ابعاد به اهداف تجاري و چرخه توليد در بنگاه

                                                                                                                   
1- Production Frontier 
2- Zahra Abaszade Talarposhti 
3- Jamin Tang and Can D. Lee 
4- Innovation Inputs 
5- Innovation Outputs 



 54شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال چهاردهم 186

 
 

 

هاي نوآوري  از دادهها با استفاده  طوري كه اين بنگاه خدماتي مختلف وابسته است، به
هاي نوآوري  هاي نوآوري متفاوتي هستند. هر يك از شاخص متفاوت قادر به توليد ستانده

بندي نتايج حاصل از  هاي يك بنگاه است. جمع دهنده جزء كوچكي از فعاليت تنها نشان
داري با  هاي نوآوري، داراي رابطه مثبت و معنا داده  دهد، شاخص اين مطالعه نشان مي

جز كاربرد فناوري  طور خاص، تحقيق و توسعه و مهندسي صنايع به وري است. به رهبه
هاي نوآوري، داراي رابطه  طور مشابه ستانده وري است. به داري با بهره داراي رابطه معنا

   وري ندارد. داري با بهره وري است، اما ثبت اختراع رابطه معنا داري با بهره مثبت و معنا
وري، علم و  پژوهش در خصوص بهره«)، در تحقيق خود با عنوان 2007( 1لين ماركي و

هاي  وري و روش داده هاي تجربي بهره كارگيري مدل با به» نوآوري برمبناي مدل تئوري
 90و اواخر دهه 80تلفيقي دريافتند كه نوسان در ثبت اختراعات در آمريكا در اواسط دهه 

ده است. همچنين دريافتند كه افزايش هاي صنعتي بو به دليل افزايش ميزان فرصت
كارگيري علوم در توسعه دانش فني بوده است.  هاي فني و صنعتي در اثر افزايش به فرصت

هاي فني انجام  هاي اخير اقتصاد كالن كه روي نقش كاهش فرصت آنها براساس تحقيق
 دادند.وري، منابع دانش و نوآوري در بخش صنعت ارايه  شده است، چهارچوبي از بهره

منظور افزايش احتمال  ها به ها را در بنگاه اين مدل مفهومي اهميت افزايش نوظهوري در ايده
وري، مورد توجه قرار داده است. در پژوهش ديگري كه  پيشرفت و بهبود بيشتر در بهره

هاي كاربردي انجام دادند، دريافتند كه  ها و توسعه آنها روي نقش علوم در پژوهش
توانند منابع مورد قبولي براي خلق نوآوري باشند. اين نتيجه  مي به تنهايي ميهاي عل يافته

بدان مفهوم است كه نوسان مشاهده شده در اختراعات ثبت شده در آمريكا طي اين مدت 
اين تحقيق با بسط  وري و نوآوري بوده است. ماريا ماركي و پيتر لين در به دليل رابطه بهره

ها به  هش بازده فني در سطح صنعت نشان دادند كه چگونه بنگاههاي اقتصاد كالن كا مدل
) 1998( 2گل هاي آنها تأييد مضاعف براي مدل نايتين دهند. يافته اين بازده واكنش نشان مي
  هاي علمي و نوآوري پرداخت.  بود كه به رابطه بين يافته

                                                                                                                   
1- Maria Marki and Peter J. Lane 
2- Nightingale 
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وري:  هنوآوري و بهر«)، در پژوهش خود با عنوان 2006و همكارانش ( 1گريفيت
ها در چهار  هاي موجود در سطح بنگاه با استفاده از داده» موردكاوي چهار كشور اروپايي

كشور اروپايي (فرانسه، آلمان، اسپانيا و انگلستان) و تخمين مدل ساختاري كه رابطه بين 
دهد، به  وري را مورد توجه قرار مي هاي نوآوري و بهره هاي تحقيق و توسعه، ستانده هزينه
ها پرداختند.  وري در سطح بنگاه سي انواع نوآوري و نحوه ارتقاي آن از طريق بهرهبرر

هاي  دهد كه بنگاه نتايج حاصل از تخمين مدل در بين چهار كشور مورد مطالعه نشان مي
المللي فعاليت دارند، تمايل بيشتري به  طور عمده در بازارهاي بين هايي كه به بزرگ و بنگاه

هايي كه داراي  دارند. از سوي ديگر، بنگاه R&Dگذاري در زمينه  فعاليت و سرمايه
R&D ازاي هر نفر نيروي كار خود هستند، تمايل بيشتري به فعاليت در زمينه  تري به بزرگ

ازاي هر نفر نيروي كار خود  هايي كه به ند و بنگاهرفرآيند نوآوري و توليد نوآوري دا
كنند، تمايل بيشتري به فعاليت در فرآيند نوآوري  گذاري بيشتري در اين زمينه مي سرمايه

هايي  دارند كه در اين تحقيق اشاره شده است كه توانايي حمايت از يك نوآوري در بنگاه
كه در توليد آن شركت دارند از  يهاي كه در فرآيند نوآوري شركت دارند نسبت به بنگاه

  اهميت كمتري برخوردار است. 
وري و تحقيق و توسعه را در رشد اقتصادي بررسي )، اثر نوآ2005( 2چن و كي

) 1996كنند كه از الگوي مدل رومر ( اند. آنها براي اين منظور مدلي را معرفي مي كرده
زا، رشد بلندمدت اقتصاد را به رشد  نشأت گرفته است. چن و كي با بسط مدل رشد درون

شد اقتصادي كشورهاي تازه سرمايه انساني مرتبط ساختند. براي بررسي اين مسأله آنها ر
صنعتي شده آسياي شرقي را مورد مطالعه قرار دادند. ويژگي اساسي نمونه آماري آنها، 
رشد چشمگير آموزش در زمان كوتاه با وجود كمبود سرمايه انساني در اين كشورها نسبت 
 به كشورهاي صنعتي شده بود. بدين ترتيب اين مدل احتمال تأثيرپذيري رشد پايدار از

  كند.  هاي دولت را در رشد سرمايه انساني دوباره بيان مي ها و مداخله گذاري طريق سياست

                                                                                                                   
1- Rachel Griffith 
2- Chen and Kee 
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)، در مقاله خود به بررسي فرضيه اثر تحقيق و توسعه بر نوآوري برپايه مدل 2004( 1اولكا
سبب رشد پايدار   كند كه نوآوري در بخش تحقيق و توسعه پردازد و بيان مي رشد مي

كه اين رشد پايدار مشروط به وجود بازده ثابت به مقياس برحسب شود  اقتصادي مي
R&D هاي مختلفي از جمله پنل ديتا و اطالعات تحقيق و  است. اين تحقيق از روش

كند.  كشور غيرعضو استفاده مي 10و  OECDكشور عضو  20توسعه و ثبت اختراع در 
و  GDPمثبت بين سرانه  دهد كه يك رابطه ، نتايج نشان مي1981-1997طي دوره زماني 

وجود دارد. اين در حالي است كه  OECDنوآوري در كشورهاي عضو و غيرعضو 
در زمينه نوآوري، تنها داراي يك رابطه معنادار در كشورهاي عضو  R&Dموجودي 
OECD رغم اينكه اين نتايج حاصل تقريبي از مدل رشد  با بازارهاي بزرگ است. به

 R&Dاي در خصوص بازده ثابت در نوآوري برحسب  هزاست، اما هيچ مشاهد درون
وجود ندارد كه اين مطلب داللت بر آن دارد كه نوآوري، اقتصاد را به افزايش دايمي 

  كند. هدايت نمي
)، در تحقيق خود دريافتند كه ايجاد يك فرآيند جديد 2005و همكارانش (2پاريسيا

تأثير بيشتري  3دهد نوآوري فرآيند ان ميوري دارد. نتايج نش اي بر بهره تأثير قابل مالحظه
هاي صنعتي  ه دارد. در اين طرح آمارگيري، بنگا 4وري نسبت به نوآوري در محصول بر بهره

) مورد پرسش 1995 -1997و  1992 -1994ساله ( كارگر طي دوره زماني سه 500با بيش 
به روش پانل ديتا دريافتند  هاي اقتصادي ايتاليا خود روي بنگاه  قرار گرفتند. آنها در مطالعه

كه اطالعات مربوط به نوآوري فرآيند مجازي از جمله شدت تحقيق و توسعه كامالً از 
آيد. همچنين نتايج نشان دادند  دست نمي ها در نوآوري فرآيند به گيري استاندارد داده اندازه

و نه با  كه مخارج تحقيق و توسعه رابطه مثبت و قوي با احتمال ايجاد محصول جديد
احتمال ايجاد يك روش يا شيوه جديد، دارد. يك توضيح ممكن اين است كه 

طوري كه اثر مخارج  شود، به اي جديد مجسم مي هاي جديد در كاالهاي سرمايه تكنيك
                                                                                                                   
1- Ulka 
2- Maria Laura Parisia 
3- Process Innovation 
4- Product Innovation 
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هاي جديد با در نظر گرفتن احتمال ايجاد نوآوري فرآيند با مخارج  اي روي ماشين سرمايه
دهد كه تحقيق و توسعه نقش مهمي در  بد. اين مطلب نشان مييا تحقيق و توسعه افزايش مي
هاي پيشرفته و جديد دارد. در اين تحقيق همچنين پاريسيا دريافت  حمايت از جذب تكنيك

ها با  هاي جديد در خارج از بنگاه هاي اقتصادي، قابليت ايجاد تكنيك كه در سطح بنگاه
  يابد. ش ميورود و حضور مخارج داخلي تحقيق و توسعه افزاي

دند. آنها با استفاده از كر وري را بررسي و بهره R&Dارتباط بين  ،)2003( 1مدا و پيگا
وري  هاي تحقيق و توسعه و رشد بهره هاي صنعت ايتاليا به ارتباط بين هزينه اطالعات بنگاه

ها، مراكز تحقيق و  را به انواع داخلي، خارجي وابسته به دانشگاه R&Dپرداختند. آنها 
وري كل عوامل توليد  ها را بر بهره R&Dتقسيم و اثر هر يك از اين  ي ديگرها بنگاه

دار بين انواع اآنها، وجود يك ارتباط مثبت و معن پژوهش. نتيجه اصلي كردند بررسي
R&D وري كل عوامل توليد بود.  و بهره 

عه هاي تحقيق و توس )، در تحقيقي در خصوص نقش هزينه1386واعظ و همكارانش (
افزوده صنايع با فناوري باال به اين نتايج دست يافتند كه شاخص تحقيق و توسعه  در ارزش

افزوده صنايع با فناوري برتر داراي نقش بسيار مهمي است. به عبارت ديگر،  در رشد ارزش
هاي تحقيق و توسعه  گذاري در فعاليت در كنار عوامل اصلي توليد (كار و سرمايه)، سرمايه

ويژه اين نوع صنايع است. بدين  هاي توليدي و به در انگيزش رشد توليد بخش عامل مهم
گذاري  هاي مطالعه آنها بر تأمين و توسعه منابع مورد نياز براي سرمايه لحاظ دستاورد يافته

عالوه، با  بر فناوري پيشرفته و باالست. به ويژه در صنايع متكي كارآمد تحقيق و توسعه، به
افزوده اين صنايع، افزايش  ت و معنادار هزينه تحقيق و توسعه در ارزشتوجه به اثر مثب

  هاي تحقيق و توسعه در كشور الزم است.  ها و توسعه هزينه حمايت
اثر نوآوري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در «)، در مقاله خود با عنوان 1388ربيعي (

صلي پايين بودن سطح رشد اقتصادي كند كه كمبود نوآوري يكي از عوامل ا بيان مي» ايران
است و تا زماني كه اين كشورها نوآوري و متوسط توسعه با درآمد  حال در كشورهاي در

                                                                                                                   
1- Medda & Piga 
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اند،  اي را ارتقا نداده هاي حرفه هاي استفاده از علوم دانش و افزايش سطح مهارت آموزش
اقتصادي كاهش ماند و رشد  يي نيروي كار و سرمايه در سطح نازل باقي ميابازدهي و كار

يابد. وي با توجه به اين مالحظات و با استفاده از تابع توليد به بررسي اثرات سرمايه  مي
  پردازد. گذاري مي انساني و نوآوري و استخراج رابطه بين نرخ رشد و نرخ سرمايه

تا  1347هاي  هاي آماري در سال ربيعي براي رسيدن به هدف پژوهش خود از داده
هاي  افزوده گروه ها از جمع ارزش خاطرنشان كرده است كه داده استفاده و 1383

استخراج شده است.  1376كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات به قيمت ثابت سال 
ها در الگوي  در قسمت اطالعات مربوط به نيروي انساني از آمار جمع شاغالن همان بخش

افزوده را  الگوي خود، متغير ارزشاقتصادسنجي كالن ايران استفاده شده است. وي در 
عنوان متغير وابسته و متغيرهاي نيروي كار شاغل، نيروي انساني داراي تحصيالت  به

آالت به واردات  دانشگاهي يا سرمايه انساني، موجودي سرمايه، نسبت واردات ماشين
ي مستقل عنوان متغيرها اي، هزينه تحقيق و توسعه و انقالب فرهنگي را به كاالهاي واسطه

  دهد:  وارد مدل خود كرده است. نتايج حاصل از برآورد مدل نشان مي
دهنده نقش سرمايه در  هاست و نشان اي بيشتر از ساير نهاده كشش كاالهاي سرمايه -

  افزايش توليد در كشور است.
كشش عامل نيروي كار و سرمايه انساني باال بوده و حاكي از اهميت نيروي انساني  -

 دي كشور است.در رشد اقتصا

هاي نو دارند و از مهارت  ها كه ايده استفاده بيشتر از افراد خالق و نوآور در سازمان -
هاي  الزم براي انجام تحقيق برخوردارند و قادرند نتايج تحقيق را به فرآورده

  سودمند تبديل كنند، در افزايش توليد مؤثر است. 
نقش سرمايه انساني و تحقيق و )، در تحقيق خود به تحليل 1387اميني و حجازي (
وري كل عوامل  در اين پژوهش، عوامل مؤثر بر بهرهند. وري پرداخت توسعه در ارتقاي بهره

)TFPعنوان جانشين  ) در اقتصاد ايران با تأكيد بر نسبت شاغالن داراي تحصيالت عالي به
د بالفعل به بالقوه سرمايه انساني از نوع آموزش، سرمايه تحقيق و توسعه دولتي و نسبت تولي
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ها مورد بررسي قرار گرفته است. آنها با استفاده از  عنوان شاخص ميزان استفاده از ظرفيت به
وري كل عوامل و عوامل مؤثر بر آن شامل درصد شاغالن داراي  هاي بهره شاخص

، نسبت 1376تحصيالت عالي از كل اشتغال، سرمايه تحقيق و توسعه دولتي به قيمت ثابت 
 د بالفعل به توليد بالقوه و درجه باز بودن اقتصاد الگويي را ارايه كردند. تولي

گيري  و با بهره 1347-1383هاي سري زماني  )، با استفاده از داده1387اميني و حجازي (
دهند كه در بلندمدت سرمايه  ) نشان ميARDLهاي گسترده ( از روش خودتوضيح با وقفه

برداري از ظرفيت،  غالن داراي تحصيالت عالي و نرخ بهرهتحقيق و توسعه دولتي، نسبت شا
وري در  عوامل ديگر مؤثر بر بهره ،وري دارند. در ضمن  هاثرات مثبت و معناداري بر بهر

  وري داشته است.  قالب متغير روند زماني تأثير منفي و معنادار بر بهره
گذاري مستقيم  ش سرمايهتحليل نق«)، در تحقيق خود با عنوان 1389( اميني و ريسمانچي

هاي تابلويي بين  )؛ يك تحليل دادهTFPوري كل عوامل ( ) در ارتقاي بهرهFDIخارجي (
گذاري مستقيم خارجي  وري كل عوامل را با تأكيد بر سرمايه ، عوامل مؤثر بر بهره»كشوري

با مورد بررسي قرار دادند. آنها  1996-2006كشور ديگر منتخب در دوره  23در ايران و 
گيري و  وري كل عوامل را اندازه ترتيب بهره استفاده از روش ديويژيا و تكنيك پنل ديتا به 

دهد كه  سپس، عوامل مؤثر بر آن را شناسايي كردند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
هاي تحقيق و توسعه، نرخ ثبت نام  گذاري مستقيم خارجي، انباشت هزينه انباشت سرمايه
برداري از ظرفيت از جمله  دانشگاهي، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره ناخالص دوره

كننده تأثير مثبت و  وري كل عوامل توليد هستند. همچنين اين نتايج بيان عوامل مؤثر بر بهره
كنند كه  وري كل عوامل است. آنها در ادامه بيان مي معنادار تمام عوامل يادشده بر بهره

هاي تحقيق و توسعه داخلي، تجارت خارجي و  مختلف (هزينه هاي پيشرفت فني از راه
FDIوري مؤثر بوده است و در نهايت، در بين عوامل يادشده، نرخ  ) بر ارتقاي بهره
گذاري مستقيم خارجي كمترين تأثير  برداري از ظرفيت بيشترين تأثير و انباشت سرمايه بهره

  اند.  وري كل عوامل داشته را در ارتقاي بهره
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 15وري كل عوامل در ايران و  اله حاضر در نظر دارد نقش نوآوري را بر ارتقاي بهرهمق
كشور منتخب مورد بررسي قرار دهد. بنابراين، اين مطالعه ضمن بررسي وضعيت ايران و 

وري  يافته، مدل رشد بهره  و توسعهمتوسط توسعه با درآمد  حال مقايسه آن با كشورهاي در
كند و به دنبال آن ميزان تأثيرگذاري متغيرهاي مرتبط با نوآوري  يكل عوامل را برآورد م

  دهد. وري را مورد مقايسه قرار مي بر بهره
  

  هاي آماري داده -4
بر الگوهاي  اي و روش تحقيق از نوع تحليلي و مبتني اين مطالعه از نوع كتابخانه

روش پنل ديتا وري از  اقتصادسنجي است. براي آزمون نقش نوآوري در ارتقاي بهره
توسعه با درآمد متوسط استفاده شده است. جامعه  حال هاي كشورهاي در بر داده مبتني

اند از:  توسعه با درآمد متوسط است كه عبارت حال كشور در 15آماري شامل ايران و 
آرژانتين، برزيل، بلغارستان، چين، مصر، هند، مالزي، پاكستان، لهستان، عربستان سعودي، 

شود، انتخاب اين كشورها  . يادآوري مي1تونس، تركيه، اوكراين و آفريقاي جنوبيتايلند، 
بندي بانك جهاني براساس درآمد به سه گروه كشورهاي داراي درآمد باال،  براساس تقسيم

اند كه داراي درآمد متوسط  متوسط و پايين انجام شده است. دسته دوم شامل كشورهايي
توسعه با درآمد متوسط را دربر  حال روه بيشتر كشورهاي دررود اين گ هستند و انتظار مي

 المللي معتبر و بخش عمده آن از داشته باشد. اطالعات سري زماني اين كشورها از منابع بين
WDI 2010 آوري شده است. عالوه بر اين، آمارهاي مربوط به اشتغال نيروي كار  جمع
  ت.اخذ شده اس (ILO) 2 المللي كار از سازمان بين

در اين تحقيق، براي برآورد موجودي سرمايه از رابطه تعديل موجودي سرمايه استفاده 
  شده كه به صورت زير است: 

 t t tK K I   11  

                                                                                                                   
گذار، امكان در نظر  توسعه و درحال به دليل كمبود آمار در مورد متغيرهاي مورد بررسي در كشورهاي درحال -1

  گرفتن كشورهاي ديگر وجود نداشته است.
2- International Labor Organization 
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نرخ استهالك است كه  گذاري ناخالص و سرمايه Iموجودي سرمايه،  Kكه در آن، 
)، Romer, 2001شود ( درصد در نظر گرفته مي 4شورها با پيروي از رومر براي تمام ك

استهالك كشورها در دسترس نيست. در مطالعات انجام شده در اقتصاد   زيرا آمار نرخ
شود،  طور كه مالحظه مي . همان1درصد برآورد شده است 4ايران، نرخ استهالك حدود 

دست  نياز است. براي به براي استفاده از فرمول يادشده به مقدار اوليه موجودي سرمايه
كمك گرفته شده است. براساس PIM2آوردن مقدار اوليه موجودي سرمايه از روش 

روش يادشده، مقدار اوليه موجودي سرمايه  tK 1 3از رابطه زير قابل محاسبه است:  
It

tK
r  
1  

.گفتني است، در فاصله بين 4ذاري استگ متوسط نرخ رشد ساالنه سرمايه rكه در آن، 
تر و  گذاري باثبات هايي در نظر گرفته شده كه روند سرمايه دوره 1996-2007هاي  سال

  گذاري محاسبه شده است. افزايشي بوده و سپس، متوسط نرخ رشد ساالنه سرمايه

  :5، از روش ديويژيا براساس فرمول زير محاسبه شده است(TFP)وري كل عوامل  بهره
GDP

TFP
K L 

 1  

                                                                                                                   
 ) مراجعه شود.1385براي نمونه به مطالعه اميني و نشاط ( -1

2- Perpetual Inventory Method 
)، براي محاسبه مقدار اوليه موجودي سرمايه 2003تام لي (مطالعه براي محاسبه مقدار اوليه كل موجودي سرمايه به  3-

) و در كشورهاي 2004در ژاپن به مطالعه مياگاوا و همكاران ( )،2003فاوا در آمريكا به مطالعه شينجو و زانگ (
  ) مراجعه شود.2005(آمريكاي مركزي به مطالعه رينسدورف و كاور 

دست آورد و در چنين  ) را به4توان رابطه ( سادگي مي ) به3باشد، از رابطه ( rاگر نرخ رشد موجودي سرمايه ثابت و برابر  - 4
 گذاري برابر است. حالتي نرخ رشد موجودي سرمايه با نرخ رشد سرمايه

سهم نيروي كار در توليد و در روش مانده سولو 1سرمايه در توليد و  سهم  كننده بياندر روش ديويژيا، -5
  كننده كشش توليدي سرمايه و كار است. به ترتيب بيان
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 نيروي كار شاغل، Lموجودي سرمايه،  Kتوليد ناخالص داخلي،  GDPكه در آن، 
كار از توليد است. در شرايط رقابت كامل و  سهم نيروي 1سهم سرمايه در توليد و 

هاي توليدي عوامل برابر  از توليد با كشش هاي عوامل هاي خارجي، سهم فقدان صرفه
هاي عوامل از توليد كشورهاي منتخب، در اين  هستند. با توجه به عدم انتشار آمارهاي سهم

هاي توليدي  هاي توليدي عوامل استفاده شده است. براي برآورد كشش مطالعه از كشش
براي  1996-2007دوره عوامل، ابتدا تابع توليد سرانه نيروي كار به روش پنل ديتا در 
و هاسمن براي  Fهاي  كشورهاي منتخب تخمين زده شده است. گفتني است، آزمون

تشخيص روش مناسب تخمين انجام شده است. نتايج برآورد تابع توليد به روش اثرات 
  است.  37/0 و براي نيروي كار شاغل 63/0دهد كشش توليدي سرمايه معادل  ثابت نشان مي

نام تركيبي بوده كه   در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته، نرخ ثبت متغير ديگري كه
آموزان ثبت نام شده در مقطع  دست آوردن اين متغير، ميانگين وزني نرخ دانش براي به

  ) محاسبه شده است. 3و  2هاي  متوسطه و آموزش عالي (به ترتيب با وزن
  

  هاي تجربي يافته -5
سنجيم،  ها مي ها يا داده يد شده را در مقابل مجموعه نهادهكه مجموعه محصول تول هنگامي

و مصرف   به بيان ديگر، وقتي محصول را با مجموعه منابعي كه در ايجاد آن به كار گرفته
دهيم،  شده، مورد مقايسه قرار مي اي داده  شده و به هر يك برحسب مورد، ضريب ويژه 

وري كل عوامل توليد از  توان گفت، بهره يشود يا م وري كلي عوامل توليد حاصل مي بهره
وري بيشتر شود،  آيد. بديهي است هرچه رشد بهره دست مي ها به نسبت ستاده بر كل نهاده

هاي موجود  گيري از ظرفيت شود و قابليت بهره سهم آن در تأمين رشد توليد بيشتر مي
وري كل عوامل توليد  رهيابد. پيشرفت فناوري يكي از عوامل مؤثر بر به اقتصاد افزايش مي

هاي تحقيق و  شود. منبع داخلي با هزينه است كه از دو منبع داخلي و خارجي تأمين مي
)، تعداد پژوهشگران و تعداد اختراعات ثبت شده و منبع خارجي با اثرات R&Dتوسعه (

  سرريز تحقيق و توسعه كشورهاي طرف تجاري در ارتباط است.
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 شود، چين و اوكراين با متوسط نرخ رشد ، مالحظه مي1طور كه در جدول شماره  همان
درصد  7/0و ايران با متوسط رشد قرار دارند ترتيب در مقام اول و دوم  درصد به 5/3و  4/5

  در جايگاه سيزده قرار گرفته است.
 

1996 - 2007هاي  وري كل عوامل طي سال متوسط نرخ رشد بهره -1جدول   
 متوسط نرخ رشد (درصد) كشورها

  2/0 رژانتينآ
  3/0 برزيل

 5/2 بلغارستان

 4/5 چين

 1/1 مصر

 3/2 هند

 7/0 ايران

 3/1 مالزي

 8/0 پاكستان

 6/2 لهستان

 -6/1 عربستان

 9/1 تايلند

 1/2 تونس

 5/2 تركيه

 5/3 اوكراين

  2/1 آفريقاي حنوبي
  7/1 ميانگين رشد كشورهاي منتخب

  مأخذ: براساس محاسبات تحقيق.

وري در كشورهاي مورد مطالعه از منظر  منظور شناسايي داليل رشد پايين بهره امه بهدر اد
هاي اختراعات ثبت شده در  كننده نوآوري شامل شاخص نوآوري، وضعيت عوامل تعيين

هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي، تعداد  يك ميليون نفر جمعيت، سهم هزينه
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عنوان  نام تركيبي دوره متوسطه و آموزش عالي (به  خ ثبتمحققان در يك ميليون نفر و نر
  دهيم. وري مورد بررسي قرار مي متغير جايگزين سرمايه انساني) را بر بهره

دهد، متوسط نرخ رشد ساالنه شاخص تعداد  ، نشان مي2طور كه جدول شماره  همان
يگاه نهم نسبت در جاكه بوده است  5/14اختراعات در يك ميليون نفر جمعيت در ايران 

اختراع  7/148به ساير كشورهاي مورد مطالعه قرار دارد، در حالي كه لهستان با ميانگين 
ازاي يك ميليون نفر جمعيت، در رتبه اول قرار دارد. دومين عامل اثرگذار بر رشد  به

است كه ايران با ميانگين  GDPهاي تحقيق و توسعه از  وري، متوسط سهم هزينه بهره
قرار دارد، در حالي كه اوكراين با  8هاي مورد مطالعه در رتبه  درصد طي سال 5/0ساالنه 

دست آمده از وضعيت دو  درصد در رتبه اول قرار دارد. نگاهي به آمارهاي به 04/1ميانگين 
شاخص تعداد محقق در يك ميليون نفر جمعيت و نرخ ثبت نام تركيبي در ايران طي 

ترتيب در   كه ايران در بين كشورهاي مورد مطالعه به دهد هاي مورد نظر نشان مي سال
ترتيب كشورهاي لهستان و اوكراين در  كه به  قرار گرفته است، در حالي 11و  10جايگاه 

توسعه مورد نظر نشان  كشور درحال 16جايگاه اول قرار دارند. بررسي جايگاه ايران در بين 
قان در يك ميليون نفر جمعيت و نرخ هاي تعداد محق دهد كه ايران در زمينه شاخص مي

 تركيبي ثبت نام وضعيت چندان مناسبي ندارد. 
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  1996-2007هاي  كننده نوآوري طي سال و عوامل تعيين TFPشاخص  -2جدول 

 شاخص

 كشور هاي داراي رتبه اول مقدار شاخص و رتبه ايران

رتبه 2007 1996
 

متوسط نرخ 
رشد ساالنه/ 
 ميانگين

نام 
 كشور

گين ميان
 شاخص

ميانگين شاخص 
كشور  16 بيندر 

 مورد مطالعه
TFP 574841 618381 12 7/0سطح  4/5 چين   7/1  

تعداد اختراعات در 
يك ميليون نفر 

 جمعيت
5 35 9 5/14 7/148 لهستان   45 

هاي  سهم هزينه
تحقيق و توسعه از 
GDP (درصد)   

41/0  71/0  8 5/0 كراينوا   04/1  5/0  

تعداد محققان در 
ليون نفر يك مي

 جمعيت
 600 1502 لهستان 405 10 725 339

نرخ ثبت نام تركيبي 
 (درصد)

38 4/48  11 2/2 2/83 اوكراين   7/53  

 
از نظر  توسعه با درآمد متوسط مورد مطالعه همچنين مقايسه وضعيت كشورهاي درحال

دهد  م، نشان ميپردازي كننده نوآوري با پنج كشور پيشرفته كه در ادامه به آنها مي عوامل تعيين
كه ميانگين شاخص تعداد اختراعات ثبت شده در يك ميليون نفر جمعيت در بين كشورهاي 

اختراع بوده، در حالي كه اين ميانگين در بين  1141حدود  1996- 2007هاي  پيشرفته طي سال
بوده است. بررسي شاخص ميانگين سهم  اختراع 45كشورهاي مورد مطالعه تحقيق حدود 

دهد كه  هاي مورد مطالعه در كشورهاي منتخب نشان مي ي تحقيق و توسعه طي سالها هزينه
رسيده  2007درصد در سال  72/0به  1996درصد در سال  45/0ميانگين اين شاخص از 

 1996درصد در سال  34/2يافته از  است، در حالي كه اين شاخص در بين كشورهاي توسعه
ته است. نكته قابل توجه اين است كه اگرچه رشد افزايش ياف 2007درصد در سال  52/2به 

يافته  توسعه با درآمد متوسط بيشتر از كشورهاي توسعه حال اين شاخص در بين كشورهاي در
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 2007مطالعه در سال مورد بوده است، اما ميانگين مقدار اين شاخص در بين كشورهاي 
يافته دارد. بررسي ساير  همچنان فاصله زيادي با ميانگين اين شاخص در كشورهاي توسعه

توسعه حاكي  حال يافته و در كننده نوآوري و مقايسه آن در بين كشورهاي توسعه عوامل تعيين
 از آن است كه فاصله زيادي بين اين دو گروه وجود دارد. 

  
يافته  كننده نوآوري در كشورهاي منتخب توسعه وضعيت عوامل تعيين -3جدول 

2007و  1996هاي  در سال  
  2007  1996  نام كشور  صشاخ

ك 
در ي

ت 
راعا

اخت
داد 

تع
يت

جمع
فر 
ون ن

ميلي
  

  68/581  79/632  آلمان
  93/284  46/481  انگلستان

  28/800  75/786  اياالت متحده آمريكا
  13/2610  61/2995  ژاپن
  69/237 59/222 فرانسه

زينه
م ه

سه
 

عه 
وس
 و ت

قيق
 تح

اي
ه از 

GD
P

 
صد)

(در
  

  55/2  19/2  آلمان
  84/1  87/1  انگلستان

  67/2  55/2  اياالت متحده آمريكا
  45/3  81/2  ژاپن
  10/2  27/2  فرانسه

ك 
در ي

ان 
حقق

د م
عدا

ت
يت

جمع
فر 
ون ن

ميلي
  

  3453 2813 آلمان
  2881  2487  انگلستان

  4690  4079  اياالت متحده آمريكا
  5573  4909  ژاپن
  3527  2660  فرانسه

بي 
ركي

ام ت
ت ن

خ ثب
نر

صد)
(در

  

  202  346  آلمان
  371  422  انگلستان

  434  423  اياالت متحده آمريكا
  376  326  ژاپن
  391 380 فرانسه

  .ILO ، 2011و  WDIخذ: Ĥم
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 تصريح مدل -6

زا، بخشي از رشد توليد كه مربوط به نيروي كار و سرمايه نيست  براساس نظريات رشد برون
وري به مانده سولو معروف  بهره شود كه در ادبيات وري كل عوامل نسبت داده مي به بهره

مانده رشد به عواملي مانند دانش، سرمايه انساني  زا، جزء باقي است. در نظريات رشد درون
مانده رشد  شود. با توجه به اهداف تحقيق حاضر، در تبيين جزء باقي و نهادها نسبت داده مي

تري دارند.  باط نزديكشود كه با موضوع نوآوري ارت به دانش و سرمايه انساني تأكيد مي
براساس ديدگاه رومر، توليد دانش جديد به منابع تخصيص داده شده به بخش تحقيق و 
توسعه و موجودي دانش هر كشور بستگي دارد. بنابراين، با افزايش نيروي كار و سرمايه در 

شود. در بخش تحقيق و توسعه، منظور  بخش تحقيق و توسعه، توليد دانش جديد بيشتر مي
هاي صرف شده در زمينه تحقيق و  ز نيروي كار تعداد محققان و مقصود از سرمايه، هزينها

، عالوه بر منابع داخلي 1يافته مانند مدل ادواردز توسعه است. در برخي از الگوهاي توسعه
شود. ادواردز معتقد است،  توليد دانش، به منابع خارجي توليد دانش جديد نيز توجه مي

هاي جديد و اختراعات انجام شده  به سوي تجارت جهاني در جذب ايده اقتصادهاي بازتر
رود با باز  تر هستند. بنابراين، انتظار مي در سطح جهاني در مقايسه با اقتصادهاي بسته موفق

توسعه بتواند اثرات سرريز  حال شدن بيشتر اقتصاد به سوي تجارت جهاني، يك كشور در
رج جذب كند و بر سرعت توليد دانش در داخل بيفزايد. بيشتري را از خا 2تحقيق و توسعه

هاي داخلي و خارجي بيشتر است و  افزون بر اين، در اقتصادهاي بازتر، رقابت بين بنگاه
وري و تقويت  شود كه نتيجه آن، ارتقاي بهره هاي داخلي بيشتر مي انگيزه نوآوري در بنگاه

  مزيت رقابتي است.
)، 2002( به اعتقاد اقتصادداناني مانند فاگربرگ تر مطرح شد، طور كه پيش همان

ها و اختراعات سبب سرعت  ) سرعت باالي نوآوري1995) و جونز (1995گريليچز (
گرايي در رشد  صنعتي شده است. در نتيجه، هم گرفتن رشد اقتصادي در كشورهاي تازه

)، بوش 1942پيتر (اي است كه شوم اقتصادي در اين كشورها اتفاق افتاده و اين همان نظريه
                                                                                                                   
1- Edwards 
2- Spill Over Effect 
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) به آن معتقد بودند. به اعتقاد آنها عامل تحريك رشد و پيشرفت 1956) و سولو (1956(
منظور افزايش  ها به گذاري در اختراعات، ابتكارات و نوآوري اقتصادي در بلندمدت سرمايه

وري است. براساس مدل ارايه شده در گزارش شاخص نوآوري بانك جهاني، شاخص  بهره
نوآوري برپايه دو زيرشاخص داده نوآوري و ستانده نوآوري استوار است. منظور از  جهاني
هاي نوآوري،  ها، همان منابع اختصاص داده شده به تحقيق و توسعه و منظور از ستانده داده

  شود. گيري مي توليد دانش جديد است كه با متغيرهايي مانند اختراعات ثبت شده اندازه
مانـده رشـد    زا به عامل سرمايه انساني در تبيـين جـزء بـاقي    درون دسته دوم نظريات رشد

معمول رابطه بين رشد و سرمايه انساني در دو چهارچوب اصلي مورد طور  كنند. به تأكيد مي
از انباشـت   ويگيـرد.   ت مـي أنشـ  ،)1988گيرد. روش اول از كار لوكـاس (  بررسي قرار مي
طـور خـاص بـين دو منبـع      كنـد. لوكـاس بـه    مـي  يادعنوان منبع رشد پايدار  سرمايه انساني به

، شـود  ل مـي يـ تمايز قا 1انباشت سرمايه انساني، يعني آموزش و يادگيري از طريق انجام كار
اختالف در  رو، ازاينشود؛  مي در اين ديدگاه، رشد ابتدا از انباشت سرمايه انساني ناشي زيرا
هاي انباشت سرمايه انساني طي  در نرخ به تفاوت در بيشتر مواردهاي رشد بين كشورها،  نرخ

 ،)1966( 2روش دوم كه به مقاله نلسـون و فلـپس   .شود زمان در اين كشورها نسبت داده مي
خـود توانـايي يـك     نوبـه  داند كه به مي 3گردد، رشد را ناشي از موجودي سرمايه انساني برمي

دهـد.   ير قـرار مـي  تـر تحـت تـأث    در نوآوري و رسيدن به پـاي كشـورهاي پيشـرفته   را كشور 
هاي رشد بين كشورها، ناشي از تفاوت در موجودي سرمايه انسـاني   بنابراين، تفاوت در نرخ

. نلسـون و  (فناورانه) استآن تفاوت در توانايي آنها در ايجاد رشد تكنولوژيكي  دنبالو به 
 ،ايـن ايـده را كـه نقـش اصـلي آمـوزش، افـزايش ظرفيـت افـراد اسـت          كردند فلپس سعي 

هـاي جديـد،    (يعنـي فعاليـت   كنـد  ابداع مي سو،ازي كنند. فرد آموزش ديده، از يك س مدل
يابـد و   جديد تطبيق مـي  فناوريديگر، با  سويكند) و از  جديد خلق مي فناوريتوليدات و 

كنـد. نلسـون و فلـپس سـطح دسـتيابي بـه        در اقتصاد تسريع ميرا  فناوري از اين طريق، نشر

                                                                                                                   
1- Learning by Doing 
2- Nelson & Phelps 
3- Stock of Human Capital 
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وري نهايي دستيابي به تحصـيل را تـابعي افزايشـي از     ي و بهرهور تحصيل را عامل رشد بهره
زاي خـود بـه نقـش سـطح      . رومـر نيـز در نظريـه رشـد درون    داننـد  مي فناورانهنرخ پيشرفت 

كننـده سـطح سـرمايه انسـاني اسـت تأكيـد        عنوان عاملي كه بيان تحصيالت نيروي انساني به
طور معمول از نرخ ثبت نـام   يه انساني بهگيري سرما كند. در مطالعات تجربي براي اندازه مي

شود، اما نرخ ثبت نام در مقاطع متوسـطه و آمـوزش    در مقاطع تحصيلي مختلف استفاده مي
   عالي ارتباط بيشتري با نوآوري دارد.

وري كل عوامل  با توجه به مباني نظري و هدف اصلي تحقيق، عوامل مؤثر بر رشد بهره
  اند از: د بر نوآوري عبارتمانده رشد) با تأكي (جزء باقي

  عنوان ستانده نوآوري)  تعداد اختراعات ثبت شده در هر ميليون نفر جمعيت (به -1
  عنوان داده نوآوري) هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي (به سهم هزينه -2
  عنوان داده نوآوري) تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت (به -3
 عنوان متغير جانشين سرمايه انساني و آموزش عالي به نام تركيبي متوسطه  نرخ ثبت -4

  هاي انتقال فناوري از خارج به داخل عنوان يكي از راه درجه باز بودن اقتصاد به -5
وري كل عوامل  بنابراين، الگوي در نظر گرفته شده براي توضيح اثر نوآوري بر بهره

طالعات انجام شده مانند مطالعه زا است. گفتني است، بيشتر م بر مدل رشد درون توليد، مبتني
) نيز اين متغيرها را از جمله 1388) و شاكري (2007)، ماركي و لين (2004اولكا (

كارگيري   دانند. توجه به اختراعات ثبت شده و به وري مي متغيرهاي مؤثر بر رشد بهره
ري اثر كند. از و تواند باعث رشد فناوري شود و از اين طريق بر بهره ها مي ها و ايده انديشه

محققان و   هاي الزم را براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه زيرساخت سوي ديگر، هزينه
دهد.  وري عوامل توليد را تحت تأثير قرار مي آورد كه اين خود بهره پژوهشگران فراهم مي

عنوان متغير  نام تركيبي در مقاطع متوسطه و آموزش عالي به در اين مطالعه از نرخ ثبت 
سرمايه انساني استفاده شده است كه تحصيالت دانشگاهي و آكادميك سبب  1نشينجا

تربيت نيروي متخصص و افزايش تعداد محققان و در نتيجه، بسترهاي الزم براي افزايش 

                                                                                                                   
1- Proxy Variable 
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طريق اثر سرريز تحقيق و توسعه  شود. درجه باز بودن اقتصاد از ابداعات و نوآوري مي
تأثير  TFP بر هاي جديد و همچنين گسترش رقابت خارجي و انتقال فناوري و فناوري

=  گذارد. بنابر آنچه بيان شد، شكل قابل برآورد مدل به صورت زير است: مي + ١ & + ٢ + β٣ + β٤ ٤+ β٥ ٥ + ε  

  است:كه اجزاي آن به شرح زير 
 .tدر زمان  iهاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در كشور  سهم هزينه :&  .tدر زمان  iوري كل عوامل توليد در كشور  : نرخ رشد بهره

 .tدر زمان  i: تعداد پژوهشگران در يك ميليون نفر جمعيت در كشور 

 .tدر زمان  iاختراعات ثبت شده در يك ميليون نفر جمعيت در كشور : تعداد 

 .tدر زمان  iنام تركيبي در دوره متوسطه و آموزش عالي در كشور  : نرخ ثبت  

هاي انتقال فناوري از خارج به  عنوان يكي از راه : درجه باز بودن اقتصاد به
 .tدر زمان  iداخل در كشور 

 .tدر زمان  i: جمله اختالل كشور 

رود كه تمام متغيرهاي يادشده رابطه  با توجه به مباني نظري و فرضيات تحقيق انتظار مي
  داشته باشند. TFPمستقيمي با 

  
  روش برآورد الگو -7

وري كل عوامل توليد از روش پنل  در اين تحقيق، براي برآورد اثر نوآوري در ارتقاي بهره
هاي كشورهاي منتخب استفاده شده است. در حالت كلي، مدل زير  بر داده يتا مبتنيد

  هاي تلفيقي است: دهنده يك مدل با داده نشان

= 1 + 	+
2
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دهنده واحدهاي مقطعي (براي مثال، تعداد كشورها)  نشان =n2,1i,.…,كه در آن، 
امين واحد مقطعي در iمتغير وابسته را براي  Yزمان اشاره دارد.  هب =T2,1t,…,است و 

امين متغير مستقل تصادفي براي  kامين متغير مستقل غيرتصادفي براي kنيز  xو  tسال 
i  امين واحد مقطعي در سالt شود جمله اختالل  ام است. فرض ميe ر، داراي ميانگين صف

0E[eيعني  Eو واريانس ثابت، يعني  = [ e2 = σ2
پارامترهاي مدل  βاست.  
امين  iامين متغير مستقل در  kمجهول است كه واكنش متغير وابسته را نسبت به تغييرات 

شود كه اين ضرايب در بين تمام واحدهاي  گيرد. در حالت كلي فرض مي مقطع اندازه مي
ف، متفاوت است، اما در بسياري از مطالعات پژوهشي متغير بودن اين ضرايب مقطعي مختل

براي تمام مقاطع بسيار محدودكننده است و بايد نسبت به ماهيت موضوع مورد مطالعه و 
  هاي مقتضي را در خصوص پارامترها تعيين كند.  ساير شرايط، پژوهشگر خود فرض

هاي آماري  كه امكان ادغام يا تلفيق دادهتوان آزمون كرد  با توجه به فرضيه زير مي
وجود دارد يا خير، يعني آيا عرض از مبدأ الگو براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است 

  يا خير؟
: ....

: ....
N

N

H

H

  
  

  
  

0 11 12 1

1 11 12 1
 

شود. براساس مقادير مجموع مجذور  استفاده مي Fبراي آزمون فرضيه فوق از آماره 
توان  )، ميi1) و نامقيد (متفاوت بودن i1(ثابت بودن  پسماندها از برازش دو مدل مقيد

دست آمده از آزمون  انجام داد. با توجه به نتايج به i1بر يكسان بودن آزمون فرضيه را مبني
براي مدل مورد نظر  Fه مقدار آمار، Eviewsافزار  فرضيه با استفاده از نرم

4/7)=171،15(F دست آمده كه حاكي از رد فرضيه صفر و استفاده از روش پنل براي  به
  برآورد الگو است. 
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شود، اين است  ترين پرسشي كه مطرح مي پس از مشخص شدن روش برآورد مدل، مهم
ي پاسخ به برآورد شود؟ برا 2يا به روش اثرات تصادفي 1كه مدل بايد به روش اثرات ثابت

كند كه  شود. فرضيه صفر آزمون هاسمن بيان مي اين پرسش از آزمون هاسمن استفاده مي
) بيشتر از مقادير بحراني مدل داراي اثرات تصادفي است. اگر مقدار آماره اين آزمون (

بر استفاده از روش اثرات تصادفي پذيرفته نخواهد شد و  آن باشد، فرضيه صفر مبني
هاسمن، آماره اين آزمون با  بايد از روش اثرات ثابت استفاده كنيم. با انجام آزمون  بنابراين،

)، =000/0Prob، با توجه احتمال آماره حاصل (8/36براي مدل برابر  5درجه آزادي 
  شود. شود. بنابراين، براي برآورد مدل، از اثر ثابت استفاده مي فرضيه صفر پذيرفته نمي

  
  براي تعيين اثر تصادفي يا ثابتآزمون هاسمن  -4جدول

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random ٣٣/١٧  ٠٠٣٩/٠ ٥  

 

  برآورد الگو و تحليل نتايج -8
 1996- 2007كشور منتخب در دوره  16نتايج حاصل از تخمين مدل به روش اثرات ثابت براي 

هاي تمام ضرايب  شود، عالمت طور كه مالحظه مي ، ارايه شده است. همان5ول شماره در جد
درصد) معنادار هستند و  90يا  95، 99مطابق انتظار مثبت و ضرايب در سطوح اطمينان متعارف (

درصد بوده و به معناي اين است كه متغيرهاي  73شده رگرسيون برابر   قدرت تشريح تعديل
دهند. با توجه به اينكه متغير وابسته نرخ  تغييرات متغير وابسته را توضيح مي درصد از 73مستقل 

  وري بوده، اين مقدار قدرت تشريح مناسب و نتايج الگوي برآوردي قابل دفاع است. رشد بهره

  

                                                                                                                   
1- Fixed Effects Model 
2- Random Effects Model 



 205وري كل عوامل توليد....  اثر نوآوري در ارتقاي بهره

 
 

 

وري كل عوامل با روش اثرات ثابت در  نتايج تخمين مدل رشد بهره -5جدول 
 1996 -2007دوره 

  سطح معناداري  يبضرا  نام متغيرها
  000/0  410/0 هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي سهم هزينه

 032/0 0016/0 تعداد پژوهشگران در يك ميليون نفر جمعيت

 019/0 0062/0 تعداد اختراعات ثبت شده در يك ميليون نفر جمعيت

 016/0 028/0 نام تركيبي در دوره متوسطه و آموزش عالي نرخ ثبت 

هاي انتقال فناوري از  عنوان يكي از راه جه باز بودن اقتصاد بهدر
 خارج به داخل

026/0  007/0  

٢  قدرت تشريح تعديل شده = ٧٢٨/٠  

٨٩/٢٢ =F آماره معناداري كل رگرسيون  

٧/١ =DW آماره دوربين واتسون  

  
لص داخلي هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخا ، ضريب متغير سهم هزينهبا توجه به جدول

)R&دهد، با فرض ثابت بودن ساير  ) از لحاظ آماري مثبت و معنادار است كه نشان مي
وري كل  هاي تحقيق و توسعه، رشد بهره واحد درصد در نسبت هزينه 1عوامل، با افزايش 

هاي  يابد. بنابراين، اختصاص منابع بيشتر به فعاليت واحد درصد افزايش مي 1/4عوامل
شود. گفتني است،  وري منجر مي به افزايش قابل مالحظه نرخ رشد بهره تحقيق و توسعه

يافته  توسعه و توسعه هاي تحقيق و توسعه كشورهاي درحال شكاف زيادي بين نسبت هزينه
هاي  توانند با گسترش فعاليت توسعه با درآمد متوسط مي حال وجود دارد و كشورهاي در

هاي  ا افزايش دهند. پايين بودن سهم هزينهوري خود ر تحقيق و توسعه نرخ رشد بهره
هاي  هاي بنگاه هاي تشويقي براي فعاليت تحقيق و توسعه به داليلي مانند كمبود سازوكار

هاي خصوصي، فقدان فضاي  بنگاه  بنيان و نوپا، كمبود فضاي مناسب براي فعاليت دانش
ها به اهميت نقش  ولتهاي تجاري و عدم توجه كافي د رقابتي به دليل باال بودن تعرفه
ها و  وري، عدم استفاده از كاربست نتايج تحقيقات در بنگاه تحقيق و توسعه در رشد بهره

  ها در اين كشورهاست.  ضعيف بودن ارتباط دانشگاه، صنعت و ساير بخش
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) از لحاظ آماري مثبت و RESضريب متغير تعداد پژوهشگران در ميليون نفر جمعيت (
با فرض ثابت بودن ساير عوامل، يك افزايش  ،دهد ه است كه نشان ميمعنادار برآورده شد

واحد درصد افزايش 6/1وري كل عوامل را  واحدي در متغير يادشده، رشد بهره 1000
توسعه با درآمد  حال ص يادشده بين كشورهاي دردهد. با توجه به شكاف زياد شاخ مي

شاخص يادشده وجود دارد و در  واحدي در 1000يافته، امكان افزايش  متوسط و توسعه
شود، اطالعات چندان  وري ميسر است. يادآوري مي نتيجه، امكان افزايش نرخ رشد بهره

توسعه با درآمد متوسط در دست نيست و  حال منسجمي از تعداد پژوهشگران كشورهاي در
ر كشورهاي شود، د اي از دقت نتايج كاسته باشد. خاطرنشان مي تواند تا اندازه اين مسأله مي

طور كه بايد و شايد به آموزش عالي و ايجاد فضاي الزم  توسعه با درآمد متوسط آن حال در
هاي اصلي اين  براي فعاليت نخبگان اهميت داده نشده و امروزه فرار نخبگان به يكي از چالش

  كشورها بدل شده است. 
) از لحاظ PATضريب متغير تعداد اختراعات ثبت شده در يك ميليون نفر جمعيت (

آماري مثبت و معنادار برآورد شده و حاكي از آن است كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل، 
واحد درصد  62/0وري كل عوامل را  واحدي در اين متغير، رشد بهره 100يك افزايش 
توسعه و  دهد. با توجه به شكاف زياد اين شاخص بين كشورهاي درحال افزايش مي

داليل اصلي كم  توان ميواحدي در اين شاخص وجود دارد.  100افزايش  يافته، امكان توسعه
توسعه را نبود يا كمبود انگيزه كافي براي ثبت  بودن تعداد اختراعات در كشورهاي درحال

هاي باالي ثبت اختراع  اختراعات، حمايت ضعيف از حقوق مالكيت فكري مخترعان و هزينه
توسعه  حال م انسجام آمار ثبت اختراع در كشورهاي دردانست. البته در كنار اين عوامل، عد

  تواند يكي از عوامل كوچك بودن اين نسبت باشد.  با درآمد متوسط مي
) از لحاظ ENRضريب متغير نرخ ثبت نام تركيبي مقطع متوسطه و آموزش عالي (

، با دهد، با فرض ثابت بودن ساير عوامل آماري مثبت و معنادار برآورد شده كه نشان مي
واحد  2/0وري كل عوامل  درصد در نرخ ثبت نام تركيبي، رشد بهره واحد  10افزايش

دهنده تأثير مثبت ارتقاي سرمايه انساني بر رشد  يابد. اين افزايش نشان درصد افزايش مي
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وري كل عوامل است.گفتني است با توجه به شكاف زياد در نرخ ثبت نام تركيبي بين  بهره
واحدي در شاخص نرخ ثبت نام  10يافته، امكان افزايش  وسعه و توسعهت حال كشورهاي در

توسعه وجود دارد. بنابراين، ارتقاي سطح كمي آموزش در  حال تركيبي در كشورهاي در
تواند از طريق توانمندي و تربيت نيروي كار خالق، نوآوري و  سطح متوسطه و عالي مي

  وري را افزايش دهد. بهره
) از لحاظ آماري مثبت و OPENتغير درجه باز بودن اقتصاد (در نهايت، ضريب م 

معنادار برآورد شده و حاكي از آن است كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل، يك افزايش 
واحد درصد افزايش  6/2وري كل عوامل را  واحد درصدي در اين متغير، رشد بهره 100
د و وابستگي به تجارت است كه اثرات دهنده ميزان باز بودن اقتصا دهد. اين متغير نشان مي

  دهد.  هاي جديد از خارج به داخل را نشان مي توأم افزايش رقابت و انتقال دانش و ايده
ازاي هر ميليون نفر جمعيت،  هاي تعداد اختراعات ثبت شده به با توجه به اينكه شاخص

توسعه به توليد  هاي تحقيق و تعداد پژوهشگران در يك ميليون نفر جمعيت و نسبت هزينه
وري دارند، در  هاي نوآوري هستند و تأثير مثبت و معنادار بر رشد بهره كننده مؤلفه بيان
نام  شود. از منظر ديگر، تأثير مثبت و معنادار نرخ ثبت فرضيه اول تحقيق تأييد مي ،نتيجه

يه انساني بر تأييد اثر مثبت ارتقاي سرما كننده عنوان شاخص سرمايه انساني، بيان تركيبي به
  وري است.  رشد بهره

  
 گيري و پيشنهادها نتيجه -9

وري كل  هاي نوآوري با رشد بهره هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين برخي از مؤلفه
هاي تجربي و سپس،  هاي موجود است. بدين منظور ابتدا يافته عوامل توليد با استفاده از داده

رسي و تحليل قرار گرفت. براساس اين، هر يك از نتايج حاصل از برآورد مدل مورد بر
وري در تأمين رشد  وري كل عوامل توليد، سهم رشد بهره رشد بهره  هاي نرخ شاخص

هاي  ازاي يك ميليون نفر جمعيت، سهم هزينه اقتصادي، نسبت تعداد اختراعات ثبت شده به
ميليون نفر جمعيت و تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي، تعداد پژوهشگران در يك 
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مورد  1996 - 2007هاي  هاي متوسطه و آموزش عالي طي سال نام تركيبي در دوره نرخ ثبت 
ها به ارتقاي  بررسي قرار گرفت. بررسي روند متغيرهاي يادشده حاكي از توجه كم دولت
دست آمده از  شاخص سرمايه انساني، فناوري و نوآوري است. همچنين نگاهي به آمارهاي به

هاي مورد بررسي نشان  سال  ازاي يك ميليون نفر جمعيت طي نسبت اختراعات ثبت شده به
اختراعات ثبت شده همراه   وري باال با افزايش شاخص دهد، در برخي كشورها رشد بهره مي

هاي نوآوري، سرمايه انساني و فناوري  بوده است. ديگر اينكه شكاف عميقي بين شاخص
توسعه با درآمد  حال يافته وجود دارد. بنابراين، كشورهاي در توسعهتوسعه و  كشورهاي درحال

  وري دارند. متوسط ظرفيت زيادي براي افزايش رشد بهره
توسعه منتخب  حال هاي نوآوري در ايران و مقايسه آن با كشورهاي در با نگاهي به شاخص

ي نوآوري كه در باال ها هاي مورد مطالعه ايران همواره با رشد شاخص يابيم كه طي سال درمي
رو بوده است. اين در حالي بوده كه نگاهي به وضعيت ايران در مقايسه با  به آنها اشاره شد، روبه

ها همواره از ميانگين  دهد، با وجود اين رشد، ميانگين اين شاخص كشورهاي منتخب نشان مي
ميزان رشد   د شاخصتر يا در سطح ميانگين و حتي در مواردي مانن كشورهاي مورد نظر پايين

هاي  تر از ميانگين بوده است. اين وضعيت حاكي از آن است كه ظرفيت وري، بسيار پايين بهره
هاي الزم براي  برداري قرار نگرفته يا زيرساخت درستي مورد بهره وري به موجود براي رشد بهره

  نبوده است.  رشد و شكوفايي نوآوري در ايران فراهم
هاي  كننده آن است كه تمام متغيرهاي مستقل مدل (شامل شاخص اننتايج تخمين الگو بي

وري كل عوامل  نوآوري، فناوري و سرمايه انساني) تأثير مثبت و معناداري بر رشد بهره
توليد دارند. بررسي مقادير ضرايب متغيرها به همراه شكاف زياد متغيرهاي كشورهاي 

كننده ظرفيت زياد كشورهاي  انيافته بي توسعه نسبت به كشورهاي توسعه حال در
  وري است.  توسعه با درآمد متوسط براي رشد بهره حال در

  شود: دست آمده از تحقيق حاضر، راهكارهاي زير پيشنهاد مي براساس نتايج به
ازاي هر يك ميليون نفر   هاي افزايش تعداد اختراعات ثبت شده به فراهم كردن زمينه -1

 جمعيت. 



 209وري كل عوامل توليد....  اثر نوآوري در ارتقاي بهره

 
 

 

  تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي.هاي  افزايش سهم هزينه -2
  ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت. افزايش تعداد محققان به -3

 افزايش درجه باز بودن اقتصاد.  -4

  افزايش سرمايه انساني.  -5
  

  منابع
 فارسي -الف

تحليل نقش سرمايه انساني و پژوهش و «)، 1387اميني، عليرضا و زهره حجازي آزاد (
هاي  فصلنامه پژوهش، ») در اقتصاد ايرانTFPوري كل عوامل ( توسعه در ارتقاي بهره

 .35، سال دهم، شماره اقتصادي ايران

تحليل نقش «)، 1389كيا ( اميني، عليرضا، هستي ريسمانچي و عليرضا فرهادي
هاي  وري كل عوامل؛ يك تحليل داده گذاري مستقيم خارجي در ارتقاي بهره سرمايه

 .43، سال سيزدهم، شماره هاي اقتصادي ايران مه پژوهشفصلنا، »تابلويي بين كشوري

گذاري توسعه  اقتصاد نوآور: الگويي جديد براي تحليل سياست«)، 1384انتظاري، يعقوب (
و  35، شماره ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه، »علوم، فناوري و نوآوري

36. 

مجله دانش ، »اني بر رشد اقتصادي در ايراناثر نوآوري و سرمايه انس«)، 1388ربيعي، مهناز (
 .26، سال شانزدهم، شماره و توسعه

اثر مخارج تحقيق و توسعه بر اختراعات و رشد «)، 1388شاكري، عباس و تقي ساالري (
نشريه دانش و ، »)يافته توسعه و توسعه حال اي بين كشورهاي در اقتصادي (تحليل مقايسه

 .29، شماره توسعه

هاي تحقيق و توسعه  نقش هزينه«)، 1386سيدكميل طيبي و عبداهللا قنبري ( واعظ، محمد،
 .4، شماره هاي اقتصادي فصلنامه بررسي، »افزوده صنايع با فناوري باال در ارزش

   



 54شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال چهاردهم 210

 
 

 

  انگليسي - ب
Abaszade Talarposhti, Z. (2012), “The Investigation of Effect of R&D 

on Total Factor Productivity in Iran”. Journal of Basic and Applied 
Scientific Research, 2(4). 

Baldwin, J. (2001), Speaking Notes for Appearance before Standing 
Committee on Industry, Science and Technology, Ottawa, Canada: 
Statistics Canada. 

Bush, V. (1945), Science, the Endless Frontier. National Science 
Foundation, Washington D. C. 

Cameron, G. and J. Muellbauer (1994), R&D, Productivity, and the 
Case for a UK R&D Tax Credit. Nuffield College, Oxford. 

Chang, C. L. and S. Robin (2008), “Public Policy, Innovation and 
Total Factor Productivity :An application to Taiwan’s 
Manufacturing industry”, Mathematics and Computers in 
Simulation, No.79. 

Chen, Derek H. C. and H. Kee (2005), “A Model on Knowledge and 
Endogenous Growth”, World Bank, Working Paper 3539. 

Crespi, F. and M. Pianta (2008), “Diversity in Innovation and 
Productivity in Europe”, Journal of Evolutionary Economics, No. 
18. 

Drucker, P. (1993), “Post-Capitalist Society. New York: Harper 
Collins”. Nonaka, I kujiro. 1994. A Dynamic Theory of 
Organizational Knowledge Creation. Organization Science, Vol. 5. 

Edwards, S. (1992), “Trade Orientation, Distortions and Growth in 
Developing Countries”, Journal of Development Economics, No.39. 

Edwards, S. (1998), “Openness, Productivity and Growth :What We 
Really Know?”, Economic Journal, No.108. 

Fagerberg, J. (2002), “A Layman`s Guide to Evolutionary 
Economics”, International Conference: Industrial R&D and 
Innovation Policy Learning, Evolutionary Perspective and New 
Methods for Impact Assessment, organised by Norges Forskningråd 
(SAKI). 

Fagerberg, J. (2003), Innovation: A Guide to the Literature, Center for 
Technology, Innovation and Culture. 

Geriliches, Z. (1995), “Patent Statistics as Economic Indicator”, 
Journal of Economic Literature, Vol. 92. 

INSEAD (2008), Global Innovation Index 2007-2008. 
INSEAD (2009), Global Innovation Index 2008-2009. 



 211وري كل عوامل توليد....  اثر نوآوري در ارتقاي بهره

 
 

 

INSEAD (2010), Global Innovation Index 2009-2010. 
INSEAD (2013), Global Innovation Index 2012.  
Griffith, R.; E. Huergo, J. Mairesse and B. Peters (2006), “Innovation 

and Productivity Across four European Countries”. Oxford Review 
of Economic Policy, Vol. 22, No. 4. 

http://en.eustat.es/documentos/datos/PI_metod/IDH_1_3_i.asp#axzz2
Hq29D7c3,WebEustat. International Standard Classification of 
Education ISCED 1997 

Jones, C. I. (1995), “R&D-Based Models of Economic Growth”, The 
Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 4. 

Lucas, R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, 
Jurnal of Monetary Economics, Vol. 22(1). 

Marki, M. and P. J. Lane (2007), “A Search Theoretic Model of 
Productivity”, Science and Innovation. R& D Management, Vol. 4, 
No. 37. 

Medda, G. and C. Piga (2003), On the Relationship between R&D and 
Productivity: A Treatment Effect Analysis. Department of 
Economics, Rensselaer Polytechnic Institute 

Nelson, R. and E. Phelps (1966), “Investment in Humans, 
Technological Diffusion, and Economic Growth”. American 
Economic Review, Vol. 56. 

Nightingale, P. (1998), “A Cognitive Model of Innovation”, Research 
Policy, Vol. 27. 

OECD, (1996). “The Knowledge- Based Economy”. 
OECD, (2008). “The Knowledge- Based Economy”. 
OECD (1993), “The Measurement of Scientific Activities: Proposed 

Standard Practice for Surveys of Research and Experimental 
Development”, Paris. 

Ortega, C. and A. G. Marin (2008), “Exploring the Relationship 
between R&D and Productivity: A Country-Level Study”, The 
Central Bank of Chile, Working Paper. No. 472. 

Parisi, M. L., F. Schiantarelli and A. Sembenelli (2006), 
“Productivity, Innovation and R&D: Micro evidence for Italy”. 
European Economic Review, Issue 50. 

Romer, D. (2001), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, Irwin. 
Romer, P. M. (1990), “Endogenous Technological Change”. Journal 

of Political Economy, Vol 98, No 5. 



 54شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال چهاردهم 212

 
 

 

Romer, P. (1990), “Endogenous Technological Change”, Journal of 
Political Economy, Vol. 98, No. 5. 

Romer, Paul M. (1986), “Increasing Returns and Long Run Growth”, 
Journal of Political Economy, 94. 

Schultz, T. (1961), “Investment in Human Capital”, The American 
Economic Review 51(1). 

Schumpeter, J. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy, 2nd 
Edition, George Alle London. 

Solow, R. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic 
Growth”. Quarterly Journal of Economy, No. 70. 

Tang, J. and C. D. Lee (2007), “Multidimensional Innovation and 
Productivity”, Econ. Innov. New Techn, Vol. 16. 

Ulku, H. (2004), “R&D, Innovation, and Economic Growth: An 
Empirical Analysis”. IMF Working Paper. 

World Bank (2004), “Promoting Innovation in Developing 
Countries”. 

World Economic Forum (2011), “The World Global Competitiveness 
Report 2010-2011”. 

 


