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کشورهاي منتخب درحال توسعه و تحقیق و توسعه درکننده شدت بررسی عوامل تعیین
رهیافت پانل دیتا: توسعه یافته

2، آرش حیدري*1آباديابوالفضل شاه

استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان -1
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه بوعلی سینا همدان-2

چکیده
اینگونـه  در یمنـابع کـاف  يهـر کشـور  ،رشـد اسـت  بیـ و ترغ،يوربهـره شیدانش، افزاشرفتیعناصر در پنیتریاز اساسیکیتحقیق و توسعه يگذارهیسرما
رو هـدف ایـن   از ایـن . خواهد داشتبه رشد مطلوب را دنیرسقابلیت، را انجام دهدتحقیق و توسعه يهاتیفعالییطور کاراهو بدینمايگذارهیسرماهاتیفعال

کشور توسعه یافته طـی دوره  14کشور درحال توسعه و 12بدین منظور دو دسته از کشورها، . باشدمیکننده شدت تحقیق و توسعهبررسی عوامل تعیینپژوهش 
ر سه متغیر توضیحی حمایت از حقوق مالکیـت فکـري، بـازبودن    این مطالعه تمرکز بر اث. اندگیري از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفتهبا بهره2006-1995

و ارزش افـزوده صـنعت بصـورت درصـدي از تولیـد      تحقیق و توسعههمچنین دو متغیر تعداد محققین در فعالیت . اقتصادي و رشد اقتصادي یا فشار تقاضا دارد
تحقیـق و  ست متغیر حقوق مالکیت فکري نقش مثبت و معناداري بـر شـدت   العه حاکینتایج مطا. اندعنوان متغیرهاي کنترل در نظر گرفته شدهناخالص داخلی به

متغیرهاي کنترل هر دو از نظر آماري معنادارند و متغیـر تعـداد محققـین در    . دارد و متغیرهاي بازبودن اقتصادي و فشار تقاضا از نظر آماري معنادار نیستندتوسعه
کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته ضریب مثبت دارد اما متغیر ارزش افزوده صنعت بصـورت درصـدي از تولیـد    براي هر دو دسته تحقیق و توسعهفعالیت 

.ناخالص داخلی داراي ضریب مثبت براي کشورهاي توسعه یافته و ضریب منفی براي کشورهاي درحال توسعه است

فشار تقاضا، کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته، پانل دیتاشدت تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکري، بازبودن، : هاواژهکلید

'مقدمه-1

تحوالت دانش و فناوري توسط عمدتاًپیوسته، رشد اقتصادي 
هاي تحقیق و فعالیتوشودداده میو سرمایه انسانی توضیح 

عمده ایجاد تحوالت از منابع اصلی ونیز )R&D1(توسعه
اغلب کشورها براي تداوم روایناز ؛دانش و فناوري است

توسعه هاي تحقیق وفعالیتاقدام به گسترشرشد اقتصادي 
معنايتوسعه بهتحقیق و،2OECDطبق تعریف. ]1[کنند می

است،سازنده برخواسته از یک بنیاد نظام یافتههاي فعالیت«

shahabadia@gmail.com: مکاتباتدارعهدهنویسنده*
1- Research and Development
2- Organization for Economic Co-operation and Development

فرهنگ اجتماعی و ،افزایش دانش انسانیآنکه هدف
یکی از .»باشدمیگیري از این دانش در کاربردهاي جدید بهره

هاي رشد اقتصادي نوین، نقش معناداري است که ویژگی
و رشد اقتصادي پایدار ]2[شود بوسیله تغییر فناوري ایفا می

ین اولویت ملل مختلف چه توسعه یافته و چه در حال نخست
دنبال ظهور صنایع با فناوري بهروایناز . ]3[توسعه است 

و دگرگونی پیشرفتهفناوريبهکه احتیاجصنایعیبرتر، 
بر طراحیفراوانتاکیدوباالتحقیق و توسعههزینهسریع،

ت زیسجدید،موادفناوري اطالعات،و شاملداردمحصول
سهمکهاستغیرهوفضاهوا وصنایعوالکترونیکفناوري،

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390زپایی، 1، شماره چهارمسال 
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هاي باالیی در حال جهان با نرخصنعتیتولیداتدرآنها
.]4[افزایش است 

توصیف 1عنوان عصر اقتصاد دانش بنیانقرن بیست و یکم به
علمی تحقیق و توسعهشده است؛ اقتصادي که بر فعالیت 

فرآیندي خوب سازمان یافته از ، R&Dفعالیت. بنیان دارد
تحقیق و هاي فعالیت. خلق دانش، تولید، انتشار و کاربرد است

هاي مدیریتی موجب نوآوري در فناوري علمی، مقیاستوسعه
هاي بر اساس مدل. گردندهاي اجتماعی و سیاسی میو نظام

عنوان بهتحقیق و توسعهگذاري در ، سرمایه2رشد درونزا
هاي مذکور اذعان مدل. موتور عمده رشد شناخته شده است

دارند عوامل اقتصادي و نهادي، شیوه پیشرفت فناوري را 
هایی که زا همچون مدلهاي رشد درونمدل. دهندتوضیح می

اند، استدالل می کنند ارائه داده4و رومر3منکیو و دیگران
تحصیل و خلق سرمایه انسانی و انباشت دانش ناشی از
اغلب روایناز . دانش، منابع عمده رشد بلند مدت هستند

هاي اخیر که بر رشد اقتصادي ها در سالمطالعات و پژوهش
اي براي اند، نقش برجستهو پیشرفت فناوري تمرکز داشته

توان اند، که میقلمداد کردهتحقیق و توسعهگذاري در سرمایه
اشاره 6کلیر- مالونی و رودریگوئزتا مطالعه 5به مقاله گریلیچز

یکی از تحقیق و توسعهگذاري که سرمایهاز آنجا. نمود
وري، و ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهرهاساسی

هاي ترغیب رشد است، هر کشوري که منابع کافی در فعالیت
R&Dهاي طور کارایی به فعالیتگذاري نماید و بهسرمایه

مشغول شود، پتانسیل رسیدن به رشد مطلوب تحقیق و توسعه
. ]5[دارد تحقیق و توسعهرا در نتیجه 

وجود شکاف فناوري میان ،از سوي دیگر نکته حائز اهمیت
کشورهاي درحال توسعه با کشورهاي توسعه یافته است که 

هاي بزرگ در درآمد این شکاف بخشی معنادار از تفاوت
. کندد را از فقیر جدا میسرانه است، که اقتصادهاي ثروتمن

1- Knowledge-Based Economy
2- Endogenous Growth Models
3- Mankiw et al.
4- Romer
5- Griliches
6- Maloney and Rodriguez-Clare

توان در میزان متفاوت هاي فناوري را مییک اثر مهم شکاف
هاي گذاري کشورهاي فقیر و ثروتمند در فعالیتسرمایه

براي مثال . و تولید دانش مشاهده نمودتحقیق و توسعه
84، 1995کشورهاي تشکیل دهنده گروه هفت در سال 

190اند و حدود اشتهدR&Dدرصد از مخارج جهانی را روي 
اند و در درصد بعدي را انجام داده16کشور باقیمانده تنها 

درصد اختراعات 92نتیجه همان کشورهاي عضو گروه هفت 
. ]6[اند را از آن خود کردهUSPTO7در ) هاپتنت(ثبت شده 

بررسی عوامل تعیین کننده شدت بنابراین هدف این تحقیق 
براي این منظور دو دسته از . باشدمیتحقیق و توسعه

) کشور توسعه یافته14کشور درحال توسعه و 12(کشورها، 
ره وگیري از آمارهاي آنها طی داند که با بهرهانتخاب شده

با روش پانل دیتا به بررسی موضوع مذکور 2006-1995
پس از آشنایی با اهمیت موضوع روایناز . شودپرداخته می

بعدي پژوهش به این صورت هاي در این قسمت، بخش
بخش دوم به بیان مبانی نظري و پیشینه . انددهی شدهسازمان

پژوهش پرداخته و بخش سوم و چهارم به مسائل مربوط به 
پردازد و در پایان بخش پنجم مدل برآورد و نتایج مربوطه می

.دهدبندي و پیشنهادات را ارائه میجمع

مبانی نظري و پیشینه پژوهش-2
تحقیق و اساس پیشینه پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده بر 

، سه عامل حمایت از حقوق مالکیت فکري، بازبودن توسعه
، و درآمد ملی در میان )المللیانتقال فناوري بین(اقتصادي 

عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مورد توجه دیگر عوامل به
، این توسعهتحقیق و بخاطر ماهیت علمی . ]5[باشندمی

بر است و در نتیجه یک کشور با سرمایه انسانیفعالیت سرمایه
تر و تعداد محققین بیشتر گرایش بیشتري به انسانی قوي

خواهد داشتتحقیق و توسعهگذاري در سطوح باالتر سرمایه
ها و گذاريرو رابطه نزدیکی میان اینگونه سرمایهاز این. ]7[

نماگري براي این تولید 8اختراعاتکه تعداد ثبت (تولید دانش 

7- United States Patent and Trademark Office
8- Patent
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هاي تحقیقاتی داراي فعالیت. وجود دارد) باشدتولید دانش می
ها با مشابهتی با دیگر فرآیندهاي تولید است زیرا این فعالیت

تحقیق و هاي گذارياستفاده از محققان علمی و سرمایه
عنوان ستاده، تولید اي بعنوان نهاده، دانش را بهتوسعه

. ]8-10[نمایند می
هاي مختلف طورکلی مطالعات فراوانی در مورد جنبهبه

کننده آنها از جمله عوامل تعیینتحقیق و توسعههاي فعالیت
انجام گرفته است که هر کدام از این مطالعات یکسري 

عنوان متغیر متغیرها را بر اساس نظریه و نیز مطالعات پیشین به
مطالعات به شرح زیر اند، برخی از اینمستقل در نظر گرفته

:هستند
در گذاري هاي سرمایهکنندهبه بررسی تعیین،]5[1وانگ

کشور 26تحقیق و توسعه در سطح ملی براي هاي فعالیت
با تأکید بر نقش )1996-2006(طی دوره OECDعضو 

از المللی انتقال فناوري بین،حمایت ازحقوق ثبت اختراع
انباشت سرمایه انسانی دي،رشد اقتصا، 2FDIتجارت و کانال

دهد مینتایج تحقیق نشان.پرداختتعداد محققان علمی و
تعیین نقش تحصیالت دانشگاهی و نسبت محققین علمی 

انتقال فناوري خارجی از و R&Dشدت و معنادار بر کننده
کننده و منفی بر آننقشی تعیین، نیز FDIو کانال تجارت

و با اثر مثبت حمایت از حقوق ثبت اختراع همچنین . دارد
ی ضعیف یهاکنندهتعیینبا اثر منفی، بعنوان نرخ رشد درآمد 

.اندگزارش شده
عمده هاي سیاستتأثیربه بررسی ،]11[3همکارانوو و 

هاي محرك، حمایت از حقوق ثبت اختراع: نوآوري ملی
هاي یتدر فعالگذاري دولتی سرمایه، مالیاتی تحقیق و توسعه

بر شدت المللیبینتجارتاثر باز بودنو نیز تحقیق و توسعه 
براي دوره زمانی OECDعضو کشور9تحقیق و توسعه 

ي هاکه سیاسته و نشان دادند پرداخت) 1985–1995(
هاي فعالیتمعنادار در تحریک تعیین کننده و نوآوري نقشی 

از حقوق ثبت قوي اجراي حمایت . دارندتحقیق و توسعه 

1- Wang
2- Foreign Direct Investment
3- Wu and et al.

و مخارج تحقیق و توسعه براياختراع بیشترین اهمیت را 
آن توسط دولت اثر مثبتی روي هاي تحقیقاتیانجام فعالیت

.داردنسبتاً ضعیفی ولی نقش مثبت همچنین بازبودن،و دارد
به بررسی عوامل مؤثر بر تحقیق و توسعه بخش ،]12[4فالک
-2002(طی دوره OECDعضو وکار کشورهايکسب
نتایج .پرداختهاي پنج سالهدادهمیانگین با استفاده از) 1995

مخارج انجام شده وهاي مالیاتیمحركدهندتحقیق نشان می
ها رابطه مثبت و معناداري با توسط دانشگاهR&Dروي 

،بیان دیگربه. مخارج تحقیق و توسعه بخش کسب وکار دارد
بخش خصوصی مکمل تحقیق و توسعه بخش عمومی و

حقوق ثبت حمایت از شاخص همچنین .یکدیگر هستند
اي مثبت ومعنادار با شدت رابطه5پارك-گینارتاختراع 

.تحقیق و توسعه بخش کسب و کار دارد
کشور 22هاي نوآوري در کننده، به بررسی تعیین]13[6لجر

) 1970- 1995(کشور درحال توسعه طی دوره 44صنعتی و 
عنوان متغیر نماینده را بهتحقیق و توسعهوي شدت . پرداخت

نتایج تحقیق حاکی از آنست که . براي نوآوري استفاده نمود
براي هر دو گروه نمونه (انباشت مخارج تحقیق و توسعه 
، )کشورهاي درحال توسعهیعنی هم کشورهاي صنعتی و هم 
عنوان سرانه بهدرآمد. باشدعامل مهمی در توضیح نوآوري می

عاملی که اندازه اقتصاد را نشان داده و مقدار آن بر تقاضاي 
کل اثر دارد، در کشورهاي صنعتی بسیار مؤثر است و در 
کشورهاي درحال توسعه اثري ندارد و سرمایه انسانی در کل 

، نقش )عه یافته و درحال توسعه با همکشورهاي توس(نمونه 
شاخص حمایت از حقوق . مثبت و معناداري با نوآوري دارد

اصالً LSDVC7مالکیت فکري با استفاده از روش رگرسیون 
هاي حداقل مربعات، براي تمام معنادار نیست اما در رگرسیون

اي از عنوان زیرمجموعهنمونه و نیز کشورهاي توسعه یافته به
.نه، معنادار استکل نمو

4- Falk
5- Ginarte and Park
6- Leger
7. Least Squares Dummy Variable Corrected
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هاي نوآوري و کننده، به بررسی تعیین]2[1کانوار و اونسون
کشور توسعه یافته و 32هاي پانل تغییر فناوري براي داده

با استفاده از متغیر ) 1981-1995(درحال توسعه طی دوره 
. عنوان نماینده نوآوري، پرداختندبهتحقیق و توسعهشدت 

ق مالکیت فکري تعیین کننده نتایج حاکیست حمایت از حقو
.و در نتیجه تغییر فناوري و نوآوري استR&Dشدت 
هاي مالی بر محركبه بررسی اثر،]14[2همکارانبلوم و

OECDعضو کشور9گذاري تحقیق و توسعه سطح سرمایه

نتایج تحقیق نشان .پرداختند)1979-1997(طی دوره 
شدت اي براي کنندهعامل تعیینهاي مالیاتی دهد محركمی

پس از دارند حتیباشد؛ همچنین بیان میمیتحقیق و توسعه 
هاي بزرگ جهانی کشور، شوكهر پذیرش خصوصیات ویژه 

شاهد تأثیر معنادار و تعیین کننده ها و تأثیرات دیگر سیاست
.هاي مالیاتی هستیممحرك

باز بودن ،به بررسی اثر فرهنگ ملی،]15[3وارساکلیس
درR&Dشدتحمایت از حقوق ثبت اختراع بر تجاري و

بیان نتایج تحقیق . کشور طی یک مطالعه مقطعی پرداخت50
تري از حقوق ثبت اختراع کند کشورهایی که حمایت قويمی

گذاري هاي تحقیق و توسعه بیشتر سرمایهدارند، در فعالیت
بزرگتري دارند، تحقیق و توسعهکنند و درنتیجه شدت می

و داردمنفی تحقیق و توسعه همبستگی شدتفرهنگ ملی با 
.باشدباز بودن اقتصاد تعیین کننده معناداري براي آن نمی

در کل با توجه به پیشینه پژوهش در رابطه با عوامل تعیین 
که ستانکته حائز اهمیت اینتحقیق و توسعهکننده شدت 

ی بررسی بسیاري از مطالعات این موضوع را در سطوح بنگاه
اند و در مقابل، تعداد کمی از مطالعات تجربی به بررسی کرده

لذا بررسی این موضوع در . اندآن در سطح کالن همت گمارده
سطح کالن اقتصادي و تجزیه و تحلیل آن با توجه به این 

بهرحال مطالعه حاضر . تواند تا حدي مشکل باشدمسأله، می
خلی نیز احساس در شرایطی که خأل مطالعات تجربی دا

1- Kanwar and Evenson
2- Bloom and et al
3- Varsakelis

گردد، به بررسی این موضوع پرداخته، با این امید که بتواند می
قدمی هر چند کوچک در روشن نمودن برخی جوانب 

.موضوع مذکور بردارد

و ارائه مدل پیشنهاديها فرضیهمعرفی متغیرها، -3
هاي ساالنه و روش پانل دیتا به این پژوهش با استفاده از داده

12براي تحقیق و توسعهکننده شدت تعیینبررسی عوامل 
کشور توسعه یافته بطور جداگانه 14کشور درحال توسعه و 

و R&Dنام همه کشورها بهمراه میانگین شدت (پردازد می
شاخص حقوق مالکیت فکري طی دروه مورد مطالعه در 

متغیر مذکور بصورت نسبت ). آورده شده است1پیوست 
شود و بعنوان معرفی میGDPبه تحقیق و توسعهمخارج 

هاي این متغیر از داده. متغیر وابسته در نظر گرفته شده است
از سوي دیگر . هاي بانک جهانی گرفته شده استپایگاه داده

با توجه به تئوري اقتصادي و مطالعات انجام شده در رابطه 
، متغیرهاي توضیحی R&Dبا عوامل تعیین کننده شدت 

:شوندنیز بصورت زیر معرفی میاستفاده شده در مدل 

IPR(4(شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکري 1- 3

رسد بتوان با توجه به مطالعات تجربی پیشین به نظر می
را بعنوان یک عامل مهم و کلیدي و اثرگذار IPRشاخص 

و سایر تدابیر مالکیت فکريحمایت از حقوق زیرا . دانست
؛ در ضمن دهدکاهش می، نااطمینانی راآنحمایتی مرتبط با

پیشینه پژوهش در موارد بسیاري اثر مثبت این شاخص را بر 
نظر هطورکلی ببه. گزارش کرده استتحقیق و توسعهشدت 

رسد هر قدر این شاخص در یک کشور قویتر و قوانین می
حمایتی ضمانت اجرایی باالیی داشته باشد مخترعان و 

ور از نگرانی ناشی از نوآوران با آرامش خاطر بیشتر و به د
. توانند به کارهاي نوآورانه خود بپردازنددیگران، می» 5تقلید«

:شوندزیر در نظر گرفته میهاي فرضیهبنابراین 

4- Intellectual  Property Rights
5- Imitation
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و حمایت از حقوق ثبت اختراع تأثیر مثبت : 1یهفرض
.داردکشورهاي توسعه یافتهR&Dشدتبر معناداري 

و حمایت از حقوق ثبت اختراع تأثیر مثبت : 2یهفرض
.داردکشورهاي درحال توسعه R&Dشدتبر معناداري 

پارك بعنوان -بنابراین در این پژوهش از شاخص گینارت
شاخص بر پنج این . استفاده شده استIPRمتغیر نماینده 

گستره پوشش، : دسته از قوانین حق ثبت اختراع بنا شده است
المللی حق ثبت اختراع، هاي بینعضویت در توافقنامه

تمهیدات و تدارکات الزم در صورت فقدان حمایت، 
به هر کدام از این . هاي اجراء و طول دوره حمایتمکانیزم
مجموع غیر وزنی این . شودداده می1تا 0ارزشی بین ،قوانین
؛ هر کشوري که 5تا 0دهد بین ها، عددي بدست میارزش

تر از دهنده حمایت قوينشان،ه باشدباالترین عدد را داشت
این شاخص . ]17و16[باشددر این کشور میمالکیت فکري 

در دسترس است، 2005تا 1960ساله و از بصورت پنج
رو با توجه به اینکه قوانین مربوطه در طول زمان خیلی ازاین

سال، میانگین 5هاي میانی هر کنند، براي سالآهسته تغییر می
هاي این متغیر از مقاله داده. بکار گرفته شده استآن مدت 

.گرفته شده است]17[1پارك

شاخص بازبودن اقتصاد2- 3

خارجی و انتقال فناوري تحقیق و توسعهبا توجه به فرضیه 
گردد انتشار فناوري جدید در گرداگرد دنیا به خاطرنشان می

دو حالت مهم عبارتند از . چندین شکل، ممکن است باشد
اي گذاري مستقیم خارجی و تجارت کاالهاي سرمایهسرمایه

عنوان هر دو شکل مذکور به. جدید یا از پیش موجود
هاي انتقال فناوري خارجی مورد توجه قرار مهمترین کانال

توانند نقش مشابهی در افزایش اند، زیرا هر یک میگرفته
داخلی بازي کنندتحقیق و توسعهوري و باالبردن رشد بهره

:شوندزیر در نظر گرفته میهاي فرضیهبنابراین . ]5[

1- Park

شدت بر و معناداري مثبتباز بودن اقتصاد تأثیر : 3یهفرض
R&Dداردکشورهاي توسعه یافته.

شدت بر و معناداري مثبتباز بودن اقتصاد تأثیر : 4یهفرض
R&D داردکشورهاي در حال توسعه.

از سویی انتخاب شاخص براي جریان فناوري و بازبودن 
اي واردات کاالهاي سرمایه. ]2-5[اقتصاد عملی دشوار است 

را » 2یادگیري همراه با کار«براي کشور واردکننده شرایط 
نماید، بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش فراهم می

ارآالت و از مجموع ارزش واردات ماشین آالت، ابز]5[وانگ 
تجهیزات به کل واردات بعنوان شاخص باز بودن که منجر به 

گردد بهره گرفته شده سرریز فناوري به داخل کشورها می
نشان داده شده است، که MAEIm3این شاخص با . است

اي به کل بیانگر اهمیت و وزن واردات کاالهاي سرمایه
هاي دادهآمار مربوط به این شاخص از پایگاه . واردات است

.گرفته شده است4آماري ملل متحد

شاخص فشار تقاضا3- 3

تحقیق هاي بسیاري از مطالعاتی که به بررسی جوانب فعالیت
، 6، تیتل5اند، همچون لیچتنبرگو نوآوري پرداختهو توسعه

، درآمد سرانه واقعی را 7گینارت و پارك، و هو و ماتیوس
درنظر R&Dهاي ذاريگعنوان یک تعیین کننده مهم سرمایهبه

که درآمد سرانه بیانگر یک دلیل این انتخاب آنست. اندگرفته
هاي تحقیقاتی است و دلیل ظرفیت یک کشور جهت فعالیت

تحقیق و توسعهعنوان پاداش که این شاخص بهدیگر آنست
زیر در نظر گرفته هاي فرضیهبنابراین . ]5[کند کل عمل می

:شوندمی

2- Learning-by-Doing
3- import of (Machinery + Apparatus + Equipment)/total Import
4- UN: Commodity Trade Statistics Database
5- Lichenberg
6- Tietel
7- Hu and mathews
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شدتبر و معناداري تأثیر مثبت اقتصاديرشد: 5یهفرض
.داردکشورهاي توسعه یافتهتحقیق و توسعه 

شدتبر و معناداري تأثیر مثبت اقتصاديرشد: 6یهفرض
.داردکشورهاي در حال توسعه تحقیق و توسعه 

که سطح درآمد در کشورهاي بسیاري یک متغیر از آنجا
متغیري ایستاست، RDI1غیرایستا است و از سوي دیگر 

بنابراین در اینجا از درآمد سرانه واقعی براي ساخت شاخص 
شاخص مورد استفاده در این پژوهش . ]5[استفاده شده است 

DP(2(شاخص فشار تقاضا ]2[به تبعیت از کانوار و اونسون 

GDPسرانه واقعی به GDPباشد که در واقع از نسبت می

شود ورت زیر محاسبه میسرانه واقعی با یکدوره وقفه بص
که فشار تقاضا سبب سودآوري و نهایتاً رشد فرض بر اینست(

). خواهد شدتحقیق و توسعهگذاري سرمایه

)1(

متغیرهاي کنترل4- 3
در این پژوهش از دو متغیر کنترل بسیار مهم استفاده شده 

تجزیه و است که در مطالعات پیشین نیز مورد استفاده و 
زا، نقش بر اساس تئوري رشد درون. اندتحلیل قرار گرفته

مهمی براي سرمایه انسانی و محققان علمی مدنظر قرار گرفته، 
تحقیق و گذاري در زیرا نیروي انسانی عالوه بر سرمایه

. ، در فرآیند تولید دانش، بسیار حیاتی و ضروري استتوسعه
به ازاي هر یک توسعهتحقیق و تعداد محققین در روایناز 

عنوان شاخص متغیر به) 3ResRD(میلیون جمعیت کشور 
از طرفی چون . سرمایه انسانی وارد مدل شده است

ویژه محصوالت هاي تحقیقاتی در صنایع تولیدي و بهفعالیت
ست که اشود بنابراین فرض بر اینفناوري برتر صرف می

تأثیر معناداري بر GDPسهم تولیدات صنعتی از 
براي آزمون این متغیر، . داشته باشدR&Dگذاري سرمایه

GDPشاخص ارزش افزوده صنعت بصورت درصدي از 

1- R&D Intensity
2- Demand Pressure
3- Researchers in R&D

)4IndVa (هاي مربوط به این دو داده. وارد مدل شده است
.هاي بانک جهانی گرفته شده استمتغیر از پایگاه داده

مدل پیشنهادي5- 3
سازي جامع به خاص یا در این مطالعه از روش مدل

General-to-specific) ًکه اختصاراGetsشودهم نامیده می (
سازي در مطالعه کانوار این روش مدل. بهره گرفته خواهد شد

کننده نوآوري و نیز جهت بررسی عوامل تعیین]2[و اونسون 
این رویکرد روشی . تحقیق و توسعه بکار گرفته شده است

سازي، در این نوع مدل. تجربی استهايمهم در انتخاب مدل
تحلیل تجربی با یک مدل آماري جامع که در برگیرنده 

هاي مورد بررسی است، آغاز هاي اساسی مجموعه دادهویژگی
می شود، سپس این مدل جامع از طریق فرآیند حذف 

گردد؛ می) ترخاص(تر معناي آماري، کوچکمتغیرهاي بی
شود تا مناسب بودن بررسی میها در هر مرحله اعتبار کاهش

بنابراین با توجه به . مدل نهایی انتخاب شده تضمین گردد
عنوان مدل به) 2(هاي پیشین، رابطه مطالب مطروحه در بخش

شود برآورد میtو در زمان iکه براي کشور )) 1(مدل (جامع 
:گرددصورت زیر معرفی میبه

)2(

پیش از Lبه شکل لگاریتمی برآورد شده و حرف ) 2(معادله 
RDIمتغیر وابسته . نام هریک از متغیرها گواه این مطلب است

متغیرهاي توضیحی مدل عبارتند . داردR&Dداللت بر شدت 
، شاخص )IPR(شاخص حمایت از مالکیت فکري : از

، شاخص )DP(، شاخص فشار تقاضا )MAEIm(بازبودن 
ازاي یک میلیون جمعیت بهR&Dین در فعالیتهاي تعداد محقق

)ResRD ( و شاخص ارزش افزوده صنعت بصورت درصدي
ذکر است با توجه به قابل ). IndVa(از تولید ناخالص داخلی 

ها براي تمام کشورهاي نمونه طی دوره موجود بودن داده
.انجام شده است5مطالعه، برآورد مدل با روش پانل متوازن

4- Industry Value Added
5- Balanced Panel
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و تحلیل نتایج برآوردتجزیه-4
هاي پانل دیتا تعیین نمودن قیود وارد برآورد مدلاولین گام در 

ابتدا باید ،دیگرعبارتبه. شده بر مدل اقتصادسنجی است
مشخص کنیم رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی داراي 
عرض از مبدأهاي ناهمگن و شیب همگن است یا اینکه 

رك و شیب مشترك در بین فرضیه عرض از مبدأهاي مشت
. ]19و18[شودپذیرفته می) 1هاي تلفیقیمدل داده(مقاطع 

بر . گیردمورد استفاده قرار میلیمر Fزمونبدین منظور آ
صورت مقید و در حالت کلی اساس این آزمون ابتدا مدل را به

)پولینگ(هاي مشتركبا عرض از مبدأهاي مشترك و شیب
پسماندهاي رگرسیون ذوراتمجموع مجبرآورد نموده و 

)RRSS2(مقید ناکنیم، سپس مدل را به صورت را محاسبه می
و با فرض عرض از مبدأهاي ناهمگن در بین مقاطع و 

مجموع مجذوراتزنیم و هاي مشترك تخمین میشیب
Fآماره آزمون . آوریمرا بدست می)URSS3(مقید ناپسماند 

Fو با مقدار ]19[گردیده محاسبه )3(بر اساس رابطه لیمر 

:شودمیجدول مقایسه 

)3(

تعداد kدوره زمانی و tتعداد مقاطع و کشورها، nکه طوريبه
Fکه مقدار درصورتی. باشندمتغیرهاي توضیحی مدل می

جدول با درجات آزادي Fاز )3(محاسبه شده در رابطه 
مبنی بر همگنی مقاطع H0فرضیه ،مشخص شده بزرگتر باشد

شود و لذا اثرات گروه و عرض از مبدأهاي یکسان رد می
عرض از مبدأهاي مختلف را در دبایمیپذیرفته شده و 

توان از روش پانل جهت در نتیجه می. برآورد لحاظ نمود
محاسبه شده براي Fمقدار 1در جدول .برآورد استفاده کرد

1- Pooling Data
2- Restricted Residual Sum of Squares
3- Unrestricted Residual Sum of Squares

براي تحقیق و توسعههاي جداگانه عوامل تعیین کننده مدل
.دو گروه کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه آمده است

:بصورت زیر هستند4و 3، 2هاي مدل

)2(مدل 

)3(مدل 

)4(مدل 

کشورهاي توسعه یافته و درحال براي Fمقادیر با توجه به 
هرآمابراي )[.Prob](و احتمال محاسبه شده در جدولتوسعه

F،لذا شود و اثرات گروهی در بین کشورها پذیرفته می
عرض از مبدأهاي مختلف و ها،برآورد مدلبایستی در

.گروهی را لحاظ نمودمیانیناهمگن

تلفیقی و پانلهاي بررسی مدللیمر برايFآزمون ) 1جدول 
*کشورهاي توسعه یافته

)1(مدل)2(مدل)3(مدل )4(مدل 
52.03
[ 000/0 ]

51.50
[ 000/0 ]

52.32
[ 000/0 ]

52.23
[ 000/0 ]

F-statistic
[Prob.]

*کشورهاي درحال توسعه

98.09
[ 000/0 ]

97.08
[ 000/0 ]

99.74
[ 000/0 ]

97.80
[ 000/0 ]

F-statistic
[Prob.]

.باشددرصد می5سطح معناداري *

دو کنندبیان می]19[بالتاجیو]18[مهرگانزاده واشرف
: هاي پانل وجود داردفرض مهم دربارة اثرات مقاطع در مدل

اثرات مقاطع با متغیرهاي توضیحی ،در مدل اثر تصادفی.1
اثرات مقاطع و کشورها ،در مدل اثر ثابت.2. همبسته نیستند

تصریحآزمون. با متغیرهاي توضیحی همبستگی دارند
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به منظور تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی جهت 1هاسمن
فرضیه صفر در . گیردمورد استفاده قرار میهامدلبرآورد

هیچ ارتباطی بین جزء اخالل «این است کهآزمون هاسمن
متغیرهاي توضیحی وجود ندارد و مربوط به عرض از مبدأ و 

در صورتی که ،عبارت دیگرهب. »آنها مستقل از یکدیگر هستند
فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل پذیرفته شود، روش اثرات 
ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از 

آماره آزمون هاسمن داراي . روش اثرات ثابت استفاده کنیم
ست و در صورتیکه احتمال آن کوچکتر از ادو- کايتوزیع 

اطمیناندرصد95مدل اثر ثابت در سطح ،باشد0.05
به آماره آزمون هاسمن 5و 3ولادر جد. شودپذیرفته می

به ترتیب براي کشورهاي احتمال آن و همراه درجه آزادي
هاي براي هر یک از مدلدرحال توسعه و توسعه یافته و 

آزمون هاسمن براي کشورهاي .ه استشدنشان دادهبرآوردي 
در (درحال توسعه بیانگر انجام برآورد با اثرات تصادفی 

و براي ) اثرات تصادفی مقطعی ارائه شده است) 2(پیوست 
کشورهاي توسعه یافته بیانگر انجام برآورد با اثرات ثابت 

بیانگر معناداري کل رگرسیون در Fعالوه براین، آماره . است
به ترتیب در 4و 2جداول . برآوردشده میباشدهمه مدلهاي 

برگیرنده نتایج برآورد براي کشورهاي در حال توسعه و 
هاي پانل دیتا یک فرض استاندارد در مدل. توسعه یافته هستند

که جمالت پسماند در میان مقاطع از یکدیگر مستقل آنست
تواند منجر به تورش در نتایج وابستگی مقطعی می. هستند

جهت آزمون اینکه پسماندها در میان مقاطع . ها گرددنآزمو
)Cross-section ( همبسته هستند یا خیر، از آزمون استقالل

آماره آزمون پسران از توزیع . گردداستفاده می2مقطعی پسران
هاي نرمال استاندارد پیروي کرده و توانایی کاربرد در پانل

و تصادفی را هاي اثرات ثابتمتوازن و غیرمتوازن و مدل
را 3همچنین آزمون مذکور ماتریس همبستگی پسماندها. دارد

1- Hausman Test
2- Pesaran’s test of cross-sectional independence
3- Correlation matrix of residuals

که فرضیه صفر در این آزمون آنست. دهدنیز ارائه می
پسماندها همبسته نیستند و در نتیجه وابستگی مقطعی وجود 

8نتایج آزمون پسران براي این مطالعه نیز در جدول . ندارد
براي 4)4(پسماندهاي مدل ارائه شده، و ماتریس همبستگی 

7و 6کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته در جداول 
هاي ، در تمامی مدل8بر اساس جدول . اندآورده شده

برآوردي و هر دو گروه کشورهاي درحال توسعه و توسعه 
درصد 95یافته، فرض صفر آزمون پسران در سطح معناداري 

ان مقاطع همبستگی شود، در نتیجه پسماندها در میرد نمی
شایان ذکر است، از نرم افزار . ندارند و مقاطع وابستگی ندارند

EViews6 وStata11 براي انجام برآورد و آزمون ها استفاده
.شده است

R&Dنتایج برآورد مدل عوامل تعیین کننده شدت ) 2جدول 

RDI: متغیر وابستهکشورهاي درحال توسعه 
متغیرهاي توضیحی)1(مدل )2(مدل )3(مدل )4(مدل 

0.269
)2.77(

0.279
)2.85(

0.281
)2.89(

0.290
*)2.96(LIPR

-
0.060-

)0.80 -(-0.056-
)0.74 -(LMAEIm

--
0.531-

)1.403-(
0.514-

)1.35 -(LDP

0.363
)7.27(

0.353
)6.89(

0.368
)7.30(

0.358
)6.90(LResRD

0.484-
)2.16 -(

0.490-
)2.18 -(

0.452-
2.014-(

0.458-
)2.03 -(LIndVa

1.198-
)1.47 -(

0.936-
)1.06 -(

1.342-
)1.63 -(

1.090-
)1.22 -(C

0.350.340.350.34Adjusted R2

0.1760.1750.1740.174S.E. of
Regression

26.91
]0.000[

20.06
]0.000[

20.56
]0.000[

16.31
]0.000[

F-statistics
[Prob.]

12121212No. Country
144144144144No. Obs.

باشدمیt-studentاعداد داخل پرانتز آماره *
.باشدمیدرصد5معناداريسطح**

ها خودداري شده به دلیل قید تعداد صفحات، از ارائه ماتریس مذکور براي سایر مدل-4
.است
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آماره آزمون هاسمن براي کشورهاي درحال توسعه) 3جدول 
Hausman test)1(مدل )2(مدل )3(مدل )4(مدل 

1.491.881.491.72Chi-Sq Statistic
3445df

]0.683[]0.756[]0.827[]0.886[[Prob.]
RERERERERE or FE*

*FEاثرات ثابت و انگریبREاستیاثرات تصادفانگریب.

R&Dنتایج برآورد مدل عوامل تعیین کننده شدت ) 4جدول 

RDI: متغیر وابستهکشورهاي توسعه یافته

متغیرهاي توضیحی)1(مدل )2(مدل )3(مدل )4(مدل 
1.286

)2.80(
1.197

)2.51(
1.154

)2.48(
1.005

*)2.06(LIPR

-
0.062

)0.69(-
0.092

)1.01(LMAEIm

--
0.834-

)1.51 -(
0.945-

)1.68 -(LDP

0.324
)5.36(

0.349
)4.98(

0.316
)5.21(

0.350
)5.04(LResRD

0.211
)1.74(

0.215
)1.76(

0.232
)1.91(

0.241
)1.97(LIndVa

4.587-
)5.75 -(

4.860-
)5.45 -(

4.369-
)5.41 -(

4.744-
)5.34 -(C

0.950.950.950.95Adjusted R2

0.0770.0770.0770.077S.E. of
Regression

230.69
]0.000[

216.45
]0.000[

219.13
]0.000[

207.05
]0.000[

F-statistics
[Prob.]

14141414No. Country
168168168168No. Obs.

باشد میt-studentاعداد داخل پرانتز آماره *
.باشددرصد می5سطح معناداري **

آماره آزمون هاسمن براي کشورهاي توسعه یافته) 5جدول 
Hausman test)1(مدل )2(مدل )3(مدل )4(مدل 

15.4820.0619.9519.30Chi-Sq Statistic
3445df

]0.001[]0.001[]0.001[]0.001[[Prob.]
FEFEFEFERE or FE

R&Dاثر حمایت از حقوق مالکیت فکري بر شدت 1- 4

ضریب متغیر 4و 2جداول اساسبا توجه به نتایج برآورد بر 
IPR براي هر دو گروه کشورها مثبت و از نظر آماري معنادار
رسد هر قدر در یک کشور حمایت در واقع به نظر می. است

هاي نوآور قویتري از مالکیت فکري صورت گیرد، بنگاه
هاي نوآورانه افزایش کنند و فعالیتاحساس امنیت بیشتري می

له گیرد مگر بوسینمیصورتنوآوري روایناز . یابدمی
، به این ترتیب که تحقیق و توسعهبررسی اختراعات از کانال 

شود و از میان چندین اختراع یک اختراع به نوآوري تبدیل می
حاصل این نوآوري یا کاالیی کامالً جدید و یا تکمیل و بهبود 

. کاالي قبلی است
کند لذا حمایت از حقوق مالکیت فکري حاشیه امنی ایجاد می

به نوآوري بیشتر R&Dوآور و فعال در زمینه هاي نکه بنگاه
گرایش پیدا کنند، با اتکا بر اینکه قوانین محکمی وجود دارد 

هاي از نوآوري آنها در مقابل کپی کاري و تقلید توسط بنگاه
.رقیب حمایت نماید

براي کشورهاي IPRکه نتایج برآورد ضریب با توجه به این
توان رحال توسعه است، میدکشورهايتوسعه یافته بزرگتر از 

در IPRنتیجه گرفت حمایت از حقوق مالکیت فکري یا 
در . یافته بسیار قوي و مورد توجه استکشورهاي توسعه

مقابل حمایت از حقوق مالکیت فکري در کشورهاي درحال 
براي این IPRتوسعه ضعیف میباشد چرا که ضریب متغیر 

.دسته از کشورها کوچکتر است
حمایت از حقوق ثبت اختراع مبنی بر 2و1هايرضیهبنابراین ف

کشورهاي تحقیق و توسعهشدتبر و معناداري تأثیر مثبت 
0.05در سطح معناداري ، دارد) درحال توسعه(توسعه یافته

، ]11[اي که وو و همکاران نتیجه مذکور با نتیجه. شودرد نمی
]15[، و وارساکلیس ]2[، کانوار و اونسون ]12[فالک 

.اند یکسان استگرفته



رهیافت پانل دیتا: کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه یافتهتحقیق و توسعه درکننده شدتبررسی عوامل تعیین

104

براي کشورهاي درحال توسعه) 4(ماتریس همبستگی پسماندهاي مدل ) 6جدول 
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12

r1 1.00
r2 0.32- 1.00
r3 0.63- 0.37 1.00
r4 0.60 0.27- 0.35- 1.00
r5 0.65- 0.62 0.51 0.63- 1.00
r6 0.03- 0.73- 0.23 0.19 0.27- 1.00
r7 0.01 0.30 0.11 0.36 0.14 0.04- 1.00
r8 0.08- 0.80 0.13- 0.37- 0.38 0.88- 0.05 1.00
r9 0.059- 0.44 0.62 0.75- 0.68 0.08- 0.25- 0.29 1.00

r10 0.20 0.42 0.25- 0.32 0.27- 0.60- 0.29 0.49 0.19- 1.00
r11 0.44 0.52- 0.16- 0.13 0.38- 0.36 0.39- 0.42- 0.36- 0.33- 1.00
r12 0.49 0.86- 0.63- 0.29 0.63- 0.42 0.53- 0.51- 0.48- 0.35- 0.51 1.00

براي کشورهاي توسعه یافته) 4(ماتریس همبستگی پسماندهاي مدل ) 7جدول 
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14

r1 1.00
r2 0.76- 1.00
r3 0.09- 0.47 1.00
r4 0.16 0.06 0.44 1.00
r5 0.60- 0.42 0.22- 0.80- 1.00
r6 0.21 0.06 0.60 0.65 0.43- 1.00
r7 0.21- 0.37 0.67 0.53 0.32- 0.52 1.00
r8 0.72 0.39- 0.38 0.67 0.86- 0.65 0.39 1.00
r9 0.35- 0.08- 0.42- 0.68- 0.71 0.22- 0.32- 0.64- 1.00

r10 0.80- 0.47 0.12- 0.58- 0.88 0.23- 0.02- 0.80- 0.77 1.00
r11 0.81 0.74- 0.00 0.34 0.70- 0.44 0.09 0.83 0.29- 0.63- 1.00
r12 0.28 0.10- 0.04 0.27- 0.01 0.36- 0.09- 0.03- 0.21- 0.22- 0.02- 1.00
r13 0.75- 0.62 0.23- 0.58- 0.91 0.40- 0.28- 0.86- 0.53 0.84 0.80- 0.08- 1.00
r14 0.26- 0.70 0.50 0.47 0.16- 0.22 0.28 0.11 0.63- 0.18- 0.30- 0.13 0.14 1.00

وابستگی مقطعی و همبستگی پسماندهانتایج آزمون پسران براي بررسی ) 8جدول 
کشورهاي درحال توسعه )1(مدل  )2(مدل  )3(مدل  )4(مدل 

Pesaran’s test of cross-sectional independence
[Prob.]

1.334-
[0.182]

1.739-
[0.082]

1.254-
[0.213]

1.654-
[0.098]

کشورهاي توسعه یافته
Pesaran’s test of cross-sectional independence

[Prob.]
0.922-

[0.356]
0.109

[0.913]
0.552-

[0.580]
0.045-

[0.964]

R&Dاثر متغیر بازبودن بر شدت 2- 4

و 2بر اساس نتایج برآورد موجود در جداول MaeImمتغیر 
این . نکات باشدسري تواند بیانگر یکمعنادار نیست اما می4

متغیر براي کشورهاي توسعه یافته داراي ضریب مثبت 
در آنان شده تحقیق و توسعهباشد و سبب افزایش شدت می

توان اظهار داشت کشورهاي توسعه یافته با در واقع می. است

اند و سبب شده ورود فناوري از سرریز دانش آن بهره گرفته
همبسته یق و توسعهتحقمتغیر بازبودن بطور مثبت با شدت 

اند از عبارت دیگر کشورهاي توسعه یافته توانستههب. باشد
اي با کاربرد سرریز دانش ناشی از واردات کاالهاي سرمایه

مند شوند بهرهR&Dهاي هاي گوناگون از طریق گروهپژوهش
اي وارداتی و به محصولی جدید دست یابند یا کاالي سرمایه

. هاي داخلی خود به تولید برسانندبنگاهرا بومی نموده و در 
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. دیگري است، طوراما وضعیت کشورهاي درحال توسعه
متغیر بازبودن براي کشورهاي در حال توسعه ضریبی منفی 

در واقع با انتقال فناوري از خارج به داخل کشورهاي . دارد
. آنها کاهش یافته استتحقیق و توسعهدرحال توسعه شدت 

همهاند دالیل بسیاري داشته باشد که بیانتواین موضوع می
تواند بخاطر از سویی می. پذیر نیستآنها در این مجمل امکان

بدوي و نتیجتاً در حاشیه بودن » 1نظام ملی نوآوري«
بنابراین با ورود فناوري خارجی . باشدR&Dهاي فعالیت

ها خود را بی نیاز از انجام پژوهش دانسته و از فناوري بنگاه
برند و پس از رداتی تا زمان مستهلک شدنش بهره میوا

استهالك نیز دوباره واردات صورت گرفته و همان دور تکرار 
ها خود را ملزم به انجام البته این موضوع که بنگاه. شودمی

تواند ناشی دانند میدر بسیاري از صنایع نمیتحقیق و توسعه
ها به نفع از مسائل کالن اقتصادي از جمله انحراف قیمت

. ویژه سرمایه فیزیکی وارداتی نیز باشدهسرمایه فیزیکی ب
رسد در کشورهاي درحال توسعه عوامل عالوه بر این بنظر می

هاي بلندمدت با نرخ بهره از جمله یارانه و یا وام(حمایتی 
چندان مورد توجه نیست و R&Dهاي در زمینه فعالیت) پایین

بنابراین با توجه به .رار بگیردشاید اصالً مورد غفلت کامل ق
وضعیت ضریب متغیر بازبودن که از نظر آماري معنادار نیست 

ولی . نمود4و 3هاي فرضیهتوان اقدام به رد یا عدم رد نمی
. توان نتیجه گرفت بازبودن متغیر تعیین کننده ضعیفی استمی

نیز در مورد متغیر ]15[، و وارساکلیس]11[وو و همکاران
.اندبازبودن به این نتیجه رسیده

R&Dاثر فشار تقاضا بر شدت 3- 4

و در تحقیق و توسعهکنند خاطر نشان میکانوار و اونسون
نتیجه نوآوري در مقایسه با دیگر عوامل محرك رشد اقتصادي 

آیند شمار میهاز جمله انباشت نهاده، بخش غیرمعنادار رشد ب
و البته این موضوع امکان رشد اقتصادي بیشتر بدنبال افزایش 

بر اساس نتایج برآورد . ]2[کندرا انکار نمیR&Dمخارج 
براي هر دو گروه کشورهاي DPمتغیر 4و2موجود در جداول

1- National Innovation System (NIS)

. معناستمورد بررسی ضریب منفی داشته و از نظر آماري بی
هاي ون ظرفیترسد چنظر میهدر کشورهاي توسعه یافته ب

اقتصادي این کشورها در بیشینه مقدار و نزدیک به اشتغال 
باشد، بنابراین تغییرات چندانی در درآمدهاي سرانه کامل می

تحقیق و آنها وجود ندارد که بتواند اثر قابل توجهی بر شدت 
همچنین شدت تحقیق و توسعه براي بسیاري . بگذاردتوسعه

درصد 3تا 2اي بین حدودهاز کشورهاي توسعه یافته در م
توان انتظار داشت رشد اقتصادي کشورهاي قرار دارد و نمی

توسعه یافته که معموالً عددي کوچک و تقریباً ثابت است بر 
براي کشورهاي درحال . تأثیر بگذاردتحقیق و توسعهشدت 

از تحقیق و توسعهاثر معناداري بر شدت DPتوسعه نیز متغیر 
این نتایج با نتیجه مطالعه کانوار و . ددهخود نشان نمی

.مشابه می باشند]2[اونسون 
که از نظر آماري معنادار DPبنابراین با توجه به ضریب متغیر 

. نمود6و 5هاي فرضیهنیست، نمیتوان اقدام به رد یا عدم رد 

R&Dبر شدت R&Dاثر تعداد محققین در 4- 4

، متغیر 4و 2بر اساس نتایج برآورد موجود در جداول 
ResRDو چه هادر تمام چهار مدل، چه براي توسعه یافته

بسیار معنادار و داراي عالمت مثبت ها،براي درحال توسعه
هاي تحقیقی تیلدر واقع افزایش تعداد محققین در فعا. است

و نهایتاً تحقیق و توسعهگذاري در سبب افزایش سرمایه
در ResRDمتغیر آنجا که از . گرددمیR&Dافزایش شدت 

وضعیت وراي هر دو گروه کشورها اثر مثبت و معنادار دارد، 
تحقیق و رسد تعداد محققین در نظر میتوسعه کشورها، به

دهنده بسیار مهمی در گسترش عامل توضیحتوسعه
. باشدهاي تحقیقاتی میفعالیت

R&Dوده صنعت بر شدت اثر ارزش افز5- 4

، ضریب متغیر 4و 2بر اساس نتایج برآورد موجود در جداول 
IndVa براي کشورهاي توسعه یافته مثبت ولی براي

کشورهاي درحال توسعه مورد مطالعه منفی است و البته براي 
صنایع تولیدي در . باشدهر دو دسته کشورها معنادار می

را تشکیل GDPکشورهاي توسعه یافته سهم بزرگی از 
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هاي اخیر صنایع فناوري برتر رشد طی سال. دهدمی
ویژه کشورهاي پیشرفته داشته است هچشمگیري در جهان و ب

میلیارد دالر در 455.4ارزش صادرات فناوري برتر جهان از (
رسیده است 2005سال میلیارد دالر در 1404.4به 1990سال 

یافته که در رسد کشورهاي توسعهنظر میهرو باز این) ]4[
حاضر سردمدار فناوري جهان هستند و نیز بیشترین پیشرفت 

توان انتظار داشت می،اندرا در صنایع فناوري برتر داشته
ارزش افزوده صنعت براي آنان نقش اساسی در تعیین شدت 

اي از صنایع را داشته باشد زیرا سهم گستردهتحقیق و توسعه
صنایع فناوري برتر که خود مبتنی بر تحقیقات هستند تشکیل 

ضریب منفی متغیر مذکور براي کشورهاي درحال . دهندمی
توسعه ممکن است به این خاطر باشد که صنایع در کشورهاي 

هاي مورد نیاز خود را وارد درحال توسعه، عمدتاً فناوري
پرورش کافی تحقیق و توسعهنند و چون در زمینه کمی

ها خود بنگاه) همانطور که پیشتر بیان گردید(اند و عمالً نیافته
رسد نظر میلذا به. یابندهاي تحقیقاتی میرا بی نیاز از فعالیت

را برابر با گسترش توان آنافزایش ارزش افزوده صنعت که می
تحقیق و توسعههاي تصنایع در نظر گرفت، ناشی از فعالی

رواینداخلی نبوده و صرفاً مبتنی بر فناوري وارداتی است، از 
این نتایج استدالل مربوط به . گرددداخلی میR&Dجانشین 

متغیر بازبودن در مورد کشورهاي درحال توسعه را که پیشتر 
.نمایدبیان گردید، تقویت می

بندي و پیشنهاداتجمع-5
و استامروزه دانش در اقتصاد جهانی نقش چشمگیري یافته 

تدریج صنایع نیز ببا مطرح شدن مفهوم اقتصاد دانش بنیان
و فیزیکی ند و از اتکاي صرف به سرمایه اهتغییر شکل داد

گیري از دانش عنوان عوامل تولید به سمت بهرهنیروي کار به
یند آشی در فرعنوان یک نهاده غیر قابل چشمپوهو لحاظ آن ب

اقتصادينظرازکهکشورهاییتجربه.نداهتولید روي آورد
هنگامیبیشتر،توسعهکهدهدمینشانبوضوحهستندموفق

وفنیهاينوآوريخواهانتولیدبخشکهشودمیحاصل
هاي باشد؛ نوآوري نیز تنها از طریق انجام فعالیتسازمانی

هر . گرددمتجلی میتحقیقاتی، در محصوالت و یا خدمات 
یافته براي پروژه تحقیق و توسعه، تالش موقتی سازمان

کاال یا -ایجاد یا بهبود یک محصول(دستیابی به هدفی معین 
بودجه، زمان، (در قالب منابع ) یا فرآیند منحصر بفرد- خدمت

نیروي انسانی، ابزار و تجهیزات پژوهش، دانش فنی در 
نابراین کشورهاي درحال ب. ]20[است) دسترس و جز آنها

سوي اقتصاد مبتنی بر دانش و رهایی از هتوسعه براي حرکت ب
اقتصاد تک محصولی و منابع بنیان، الزم است توجه کافی به 

کنند تا بر این اساس به نوسازي و تکامل نظام ملی نوآوري
هاي تحقیقاتی دست توسعه فناوري و در نتیجه رشد فعالیت

ها پیش به توسعه یافته امروزي از سالزیرا کشورهاي. یابند
تدوین و پیاده سازي نظام توسعه فناوري با رویکرد نظام ملی 

اند و ثمره این تالش را اکنون در نوآوري همت گمارده
.]21[بینندپیشرفت روزافزون خود می

و تحقیق و توسعهبنابراین پژوهش حاضر با توجه به اهمیت 
پذیري در افزایش قدرت رقابتپوشی آن نقش غیرقابل چشم

کننده ها و بطور کلی کشورها، به بررسی عوامل تعیینبنگاه
در سطح کالن اقتصاد پرداخت که از تحقیق و توسعهشدت 

توان هاي پیشین میماحصل مطالب ذکر شده در بخش
پیشنهادات زیر را در جهت بهبود وضعیت کشورهاي درحال 

هاي تحقیقاتی ه انجام فعالیتدر زمین) از جمله ایران(توسعه 
:ارائه داد
 انجام اقدامات الزم جهت پیشرفت و تکامل نظام ملی

نوآوري؛ از طریق بررسی وضعیت داخلی کشور، کشف 
هاي موجود و تطابق الگوهاي کشورهاي موفق در قابلیت

این زمینه، بوسیله اقتباس الگوهاي مؤثر مدیریتی و 
.اجرایی کشورهاي توسعه یافته

سترش و تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکري از گ
.طریق وضع قوانین مناسب با بیشترین ضمانت اجرایی

گذاري در جهت افزایش تعداد محققین در سرمایه
سازي وسیله پیادههزیرا ب. تحقیق و توسعههاي فعالیت
هاي هاي کالن اقتصادي در جهت انحراف قیمتبرنامه

تر نسانی و در نتیجه گراننسبی عوامل به نفع سرمایه ا



1390پاییز ، 1شماره ،چهارمسال علم و فناوري،آبادي، آرش حیدري، فصلنامه سیاستابوالفضل شاه

107

توان انتظار داشت شدن سرمایه فیزیکی نسبت به آن، می
هاي تولیدي براي سرمایه انسانی افزایش تقاضاي بنگاه

.یابد
 برقراري ارتباط میان صنعت و دانشگاه جهت سرریز

هاي اصالح سیاستطریق دانش از دانشگاه به صنعت، از 
.کالن اقتصادي

تحقیق و هاي حمایتی به نفع فعالیتهاي اجراي برنامه
هاي بلندمدت با از جمله اختصاص یارانه و وامتوسعه

.هانرخ بهره پایین براي انجام این فعالیت

Referencesنابعم

له، روح او شهنازي،علیرضاوزریري، ،مصطفیمحمدي،دین]1[
موردي مطالعه: تحلیل ساختار فعالیت هاي تحقیق و توسعه"، 1385

اقتصاد و تجارت فصلنامه ،"OECDاقتصاد تحقیق و توسعه کشورهاي 
.62- 99، صص )4(1، نوین

[2] Kanwar, S. and Evenson, R., 2003, “Does
Intellectual Property Protection Spur Technological
Change”, Oxford Economic Papers, 55(2), pp. 235–
264.
[3] Varsakelis, N.C., 2006, “Education, political
institutions and innovative activity: A cross-country
empirical investigation”, Research Policy, 35(7), pp.
1083-1090.

، 1390دهقانپور، محمدرضا و ده موبد، بابک، ،مهرگان، نادر]4[
فصلنامه ، "صادرات مبتنی بر صنایع فناوري برتر و عوامل مؤثر بر آن"

.69-83.، صص)4(3، سیاست علم و فناوري
[5] Wang, E.C., 2010, “Determinants of R&D
Investment: The Extreme-Bounds-Analysis Approach
Applied to 26 OECD Countries”, Research Policy,
39(1), pp. 103–116.
[6] Kemeny, T., 2010, “Does Foreign Direct
Investment Drive Technological Upgrading?”, World
Development, 38(11), pp. 1543–1554.
[7] Bebczuk, R.N., 2002, “R&D Expenditures and
the Role of Government”, Estudios de Economı´a,
29(1), pp. 109–121.
[8] Hu, M.C., Mathews, J.A., 2005, “National
innovative capacity in East Asia”, Research Policy,
34(9), pp. 1322–1349.

[9] Furman, J.L., Porter, M.E. and Stern, S., 2002,
“The Determinants of National Innovation Capacity”,
Research Policy, 31(6), pp. 899–933.
[10] Teitel, S., 1994, “Patents, R&D expenditures,
country size, and per-capita income: an international
comparison”, Scientometrics, 29(1), pp. 137–159.
[11] Wu, Y., Popp, D. and Bretschneider, S., 2007,
“The Effects of Innovation Policies on Business R&D:
A Cross-National Empirical Study”, Economics of
Innovation and New Technology, 16(4), pp. 237–253.
[12] Falk, M., 2006, “What Drives Business Research
and Development (R&D) Intensity across Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD)
Countries?”, Applied Economics, 38(5), pp. 533–547.
[13] Leger, A., 2006, “Intellectual Property Rights and
Innovation in Developing Countries: Evidence from
Panel Data”, Contributed paper prepared at the
International Association of Agricultural Economists
Conference, Gold Coast, Australia.
[14] Bloom, N., Griffith, R. and Van Reenen, J., 2002,
“Do R&D Tax Credits Work? Evidence from a Panel
of Countries 1979–1997”, Journal of Public
Economics, 85(1), pp. 1–31.
[15] Varsakelis, N.C., 2001, “The Impact of Patent
Protection, Economy Openness and National Culture
on R&D Investment: A Cross-Country Empirical
Investigation”, Research Policy, 30(7), pp. 1059–68.
[16] Ginarte, J.C. and Park, W.G., 1997,
“Determinants of patent rights: a cross-national study”,
Research Policy, 26(3), pp. 283–301.
[17] Park, W.G., 2008, “International patent
protection: 1960–2005”, Research Policy, 37(4), pp.
761-766.

اقتصادسنجی ، 1387اشرف زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر، ]18[
.، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، چاپ نخست، صصپانل دیتا

138 -81..
[19] Baltagi, B.H., 2005, Econometric Analysis of
Panel Data, Third Edition, John Wiley & Sons,
England, pp. 11-75.

الگویابی مجازي در فعالیت هاي تحقیق و "، 1387عباسی، فرهاد، ]20[
، سیاست علم و فناوريفصلنامه ، "هاکمک تحلیل پوششی دادهبهتوسعه 

.17-28.، صص)2(1
، 1387نوري، سید سروش، نوري، سید سپهر و قاضیقاضی]21[
استخراج راهکارهاي اصالح نظام ملی نوآوري ایران با تکیه بر مطالعه "

.، صص)1(1، سیاست علم و فناوريفصلنامه ، "تطبیقی کشورهاي منتخب
82-66.



رهیافت پانل دیتا: کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه یافتهتحقیق و توسعه درکننده شدتبررسی عوامل تعیین

108

IPRکشورهاي مورد مطالعه در پژوهش به همراه میانگین ) 1پیوست

دهنده هاي هایالیت شده نشانخانه-)1995-2006(طی دروه RDIو 
.باشندباالي یک درصد میR&Dکشورهاي با میانگین شدت 

RDI and IPRکشورRDI and IPRکشور

آفریقاي 0.725
جنوبی

0.590
ایران

اسپانیا0.951
0.725

هندوستان

اکوادور0.084ایتالیا1.727

ونزوئال0.388نروژ1.776

مالزي0.458استرالیا1.881

ترکیه0.496انگلستان1.890

برزیل0.909بلژیک1.900

چین0.933کانادا1.909

روسیه1.081هلند2.176

سنگاپور2.393

فرانسه2.506

آلمان2.635

کره جنوبی3.077

ایاالت 3.141
متحده

ژاپن3.427

)عرض از مبدأ مقطع(اثرات تصادفی مقطعی ) 2پیوست 
)1(مدل )2(مدل )3(مدل )4(مدل 

برزیل0.230.240.230.24
چین0.330.370.350.38
اکوادور-1.45-1.48-1.44-1.48
هندوستان0.470.430.50.46
ایران-0.05-0.04-0.04-0.04
کره جنوبی0.620.650.610.64
مالزي-0.09-0.05-0.09-0.06
روسیه-0.29-0.30-0.30-0.31
آفریقاي جنوبی0.160.180.150.17
سنگاپور0.120.110.110.10
ترکیه-0.34-0.35-0.34-0.35
ونزوئال0.270.250.260.24




