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Abstract 

Research & development and technology 
progress cause productivity increase, 
enhancement and mobility of production 
factors and more variety in products. The 
important question is why some countries 
assign a higher percentage of their GDP to 
research and development? Good governance 
will cause increase in research and 
development costs to the Gross Domestic 
Product by providing desirable institutional 
framework. The main objective of this study 
is to evaluate the effect of governance on 
R&D intensity by using the data of the selected 
developed and developing countries over the 
1996-2011 periods. The relationships between 
variables estimated by using the generalized 
methods of moments (GMM). As well as the net 
flow of foreign direct investment to GDP 
ratio, an indicator of human capital, industry 
value added sector to GDP ratio, imports of 
goods and services and abundance of natural 
resources are considered as control variables. 
Results obtained from this study show that 
improvement of the governance index has a 
positive and significant effect on the research 
and development intensity in both studied 
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countries. The estimated coefficients of the 
net foreign direct investment to GDP ratio 
variable and human capital are positive and 
significant in both groups. However, the 
estimated coefficients of the industry value 
added sector to GDP ratio is positive and 
significant in developed countries and 
negative insignificant for developing 
countries. As well as the ratio of imports of 
goods and services have negative and 
insignificant impact for both studied countries 
and The coefficient of resource abundance 
index is positive and significant in developed 
countries and negative insignificant for 
developing countries. 
 
Keywords: R&D, Governance, Developing 
Country, Developed Countries, Dynamic Panel 
Methods. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 تابستان، 2، شماره هفتم سال

 

  

 تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه 

  یافته و در حال توسعه کشورهاي منتخب توسعه
  2سلیمیصبا ، *1آبادي ابوالفضل شاه

  ، همداندانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا -1
  دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،ارشد اقتصاد کارشناس -2

  

  دهیچک
مهم این است که  سؤال. گرددمی، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات وري بهرهباعث افزایش  ،تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوري

حکمرانی خوب با فراهم کردن  دهند؟درصد باالتري از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص توانند میچرا برخی از کشورها 
بررسی اثر حکمرانی  ،مقالهاین  هدف اصلی. گرددتحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی می گذاري براي سرمایهافزایش  چارچوب نهادي مطلوب، موجب

روابط موجود بین . است 2011تا  1996دوره زمانی طی یافته و در حال توسعه  هاي آماري کشورهاي منتخب توسعهبر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از داده
گذاري مستقیم خارجی به سرمایهجریان ورودي خالص  نسبتهمچنین متغیرهاي . ه استشدتخمین زده  (GMM) یافته تعمیمهاي متغیرها با استفاده از گشتاور

صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص بخش  ارزش افزودهنسبت تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، 
اثر مثبت و معناداري بر شدت  ،دهد حکمرانی خوبنتایج این مطالعه نشان می. اندداخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهاي کنترل در نظر گرفته شده

از دسته  مستقیم خارجی و سرمایه انسانی براي هر دو گذاري سرمایهخالص جریان ورودي ضرایب تخمینی متغیر . تحقیق و توسعه کشورهاي مورد مطالعه دارد
یافته مثبت و  تغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی براي کشورهاي توسعهاما ضریب تخمینی م. استبوده دار مثبت و معنی کشورها
دسته کشورهاي منتخب  دو براي هر ،همچنین ضریب نسبت واردات کاال و خدمات. استبوده دار براي کشورهاي در حال توسعه منفی و معنیولی  ،دارمعنی

دار  غیرمعنیمنفی و  ،یافته منتخب مثبت و معنادار اما براي کشورهاي در حال توسعه براي کشورهاي توسعه ،ی منابعو ضریب شاخص فراواندار  غیرمعنیمنفی و 
  .است بوده

  
  توسعه، روش پنل پویا یافته، کشورهاي در حال تحقیق و توسعه، حکمرانی، کشورهاي توسعه: ها واژهدیلک

  
  1همقدم -1

تحقیق و توسعه مفهومی است که از سده بیستم به طور جدي 
هایی اطالق به فعالیت ومورد توجه و بحث قرار گرفته 

دهد شود که دانش را در زمینه علم و فناوري گسترش می می
و محصول و فرایندي جدید یا بهبودي قابل توجه در 

دهنده  نشانکند که  محصوالت و فرآیندهاي موجود ایجاد می

                                                 
  shahabadia@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده  1*

اي از علم و فناوري ارتقاء دانش و توانایی کلی در زمینه
پیشرفت فناورانه و  زا، درون هاي رشدمدل براساس. است

 .]1[ است شده شناخته رشد به عنوان موتورتحقیق و توسعه 
 نهاد و اقتصادي عواملکه  اذعان دارند ،مذکور هايمدل

لذا  .دهندمی را توضیح فناوري پیشرفت شیوه ،حاکمیتی
 عناصر تریناز اساسی یکی تحقیق و توسعهدر  گذاريسرمایه

 رشد اقتصادي و ترغیب وري،بهره افزایش دانش، پیشرفت در
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هاي تحقیق و فعالیت دررا  کافی منابع که کشوري هر .است
هاي فعالیت به کارایی طور به و نماید گذاري توسعه سرمایه
مطلوب  رشد به رسیدن قابلیت شود مشغول تحقیق و توسعه

محصول (فناوري شکاف وجود اهمیت، حائز نکته. ]2[ دارد را
 کشورهاي با توسعه در حال میان کشورهاي) تحقیق و توسعه

 هايتفاوت از معنادار بخشی ،شکاف که این است یافته توسعه

 را ثروتمند اقتصادهايو  را تشکیل داده درآمد سرانه در بزرگ
   .کندمی جدا فقیراقتصادهاي  از

که آنها اثر گذارند عوامل متعددي بر شدت تحقیق و توسعه 
فشار تقاضا، باز (عمده عوامل اقتصادي  توان به دو دستهرا می

گذاري مستقیم خارجی، جریان ورودي سرمایهبودن اقتصاد، 
تعداد محققین در فعالیت تحقیق و فراوانی منابع طبیعی، 

راقتصادي از جمله شاخص حکمرانی و عوامل غی...) توسعه و
با تأمین شرایط مناسب  خوبحکمرانی  ].3[ بندي کردتقسیم

هاي تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه براي انجام فعالیت
نقش مهمی در ارتقاء ظرفیت رشد  ،انسانی و انتقال فناوري

، زمانی که 1990حکمرانی خوب در اوایل دهه  .اقتصادي دارد
هاي المللی متوجه این امر شدند که دولتهاي بین سازمان

ضعیف اغلب کشورهاي در حال توسعه مانع مهمی در توسعه 
. ]4[سزایی برخوردار شد هاقتصادي آنها هستند؛ از اهمیت ب

راي و کسه تن از محققان بانک جهانی به نام کافمن، 
حکمرانی خوب را نهادها و آداب و ) 2009( 1ماستروزي

وسیله آنها  کنند که بهتعریف می اي رسوم رسمی و غیررسمی
قدرت در جهت مصلحت عمومی اعمال در یک کشور 

  : ]5[ شود و شامل سه مورد زیر است می
فرآیندي که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت ) 1

  .شوندو تعویض می
ی دولت براي اداره کارآمد منابع و اجراي ظرفیت و توانای) 2

  .هاي درست و کارآمدسیاست
احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعامالت ) 3

  .کننداجتماعی و اقتصادي میان آنها را اداره می
شاخص حکمرانی خوب بر تمرکز تحقیق حاضر، بررسی 

کشورهاي و  2یافته شدت تحقیق و توسعه کشورهاي توسعه

                                                 
1- Kaufmann, Kraay & Mastruzzi  

ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، ژاپن، سوئد،  اتریش، ، اسپانیا، استرالیا،ایسلند -2
  فنالند، فرانسه، نروژ و هلند

. است 1996- 2011 منتخب طی دوره زمانی 3ال توسعهدر ح
هاي آماري براي برخی متغیرها  فقدان و یا منسجم نبودن داده

در بعضی از کشورها به منظور ) مانند شدت تحقیق و توسعه(
دلیل انتخاب  ،بررسی و تجزیه و تحلیل آماري و اقتصادسنجی

 پس از آشنایی با. بررسی استفوق براي جامعه آماري 
اهمیت موضوع در این قسمت، در ادامه ابتدا به بیان مبانی 

سپس . پردازیمنظري و در بخش سوم به پیشینه پژوهش می
در بخش چهارم به مدل برآوردي و در بخش بعد نیز به نتایج 

در پایان و بخش ششم نیز . حاصل از آن خواهیم پرداخت
  .گرددبندي و پیشنهادات ارائه میجمع

  
  نظريمبانی  -2

اهمیت حکمرانی براي انجام تحقیق و توسعه، در رابطه با 
حکمرانی خوب را عاملی  ]7[ 5اوگرو  ]6[  4دیکزیت

ضروري براي تأمین سه پیش شرط الزم براي اقتصاد بازار 
با  حکمرانی خوبدر حقیقت  ؛تأمین حق مالکیت) 1: نددانمی

هاي تحقیق و تأمین حق مالکیت، سود حاصل از فعالیت
گذاران در نمایند و با توانا ساختن سرمایهتوسعه را تضمین می

هاي تحقیق و توسعه، موجب گسترش این نوع فعالیت
اجراي قراردادها را  بهبود حکمرانی) 2. شوندها میفعالیت

ها را هاي معامالتی را کاهش داده و بنگاه هزینه تضمین نموده
در  که معموالً کندمی یهاي نوینقادر به انتخاب فناوري

در نتیجه  .اندهاي وابسته به قراردادها با مشکل مواجه بخش
        .شوند هاي تحقیق و توسعه میموجب تشویق فعالیت

هاي جمعی را حداقل مشکالت فعالیت بهبود حکمرانی) 3
سازي پیامدها یا اثرات خارجی مرتبط با آن، کنند؛ با درونی می

دهند و کشورها را را افزایش میهاي تحقیق و توسعه فعالیت
در جلوگیري از معماي زندانی در مدیریت منابع مشترکی 

با توجه به اینکه دستیابی به بازده . دسازن مانند دانش قادر می
در بوده بر هاي تحقیق و توسعه زمان یا سود ناشی از فعالیت

هاي تحقیق و توسعه، دوره قابل نتیجه براي پوشش هزینه
اقتصادي و اگر در رابطه با محیط  ؛د نیاز استتوجهی مور
اطمینان وجود نداشته باشد در نتیجه اشتیاق و انگیزه  اجتماعی

گذاري در تحقیق و  سرمایهجهت کافی براي تأمین وجوه الزم 
                                                 

  مصر و اکوادور، الجزایر، ایران، تونس، عربستان سعودي، عمان، کویت -3
4- Dixit 
5- Uger 
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چه این موضوع براي  اگر. وجود نخواهد داشتهم توسعه 
مدت و بلندمدت نیز صحیح هاي میانگذاريانواع سرمایه

هاي هاي تولیدشده ناشی از فعالیتست اما چون دانش و ایدها
برداري و تقلید تحقیق و توسعه به راحتی در معرض کپی

هاي تحقیق و توسعه گذاري در فعالیت هستند درنتیجه سرمایه
هاي دیگر در معرض ریسک باالتري نسبت به شکل

هاي ی که شاخصاتبنابراین تأثیر. ]8[ گذاري قرار دارد  سرمایه
دارا مطمئن اقتصادي و اجتماعی حکمرانی در ایجاد محیط 

 هایی ازبا بهبود شاخص حکمران. غیرقابل انکار استهستند 

 کنترل و قانون کیفیت حاکمیت قانون، دولت، اثربخشی قبیل

بازار اي در گسترش تواند سهم عمدهفساد و ثبات سیاسی، می
 سه مشارکت ولمحص حکمرانی. باشد تحقیق و توسعه داشته

 انباشت. است بخش خصوصی و مدنی جامعه دولت، نهاد
گذاري  دانش علمی و فنی به ارث رسیده از گذشته، سرمایه

جدید در تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، و تعامالت 
نیازمند نظام حکمرانی  ،المللی علمی و فنی اي و بین منطقه

. هاي عضالنی را دارد ها و بافت خوب است که حکم ماهیچه
اگر در طول زمان گذشته به خوبی شکل گرفته باشد در یعنی 

 ی،شده را بدون عوارض خاص تواند منابع تزریق زمان حال می
 در غیر این. ه باشدو تولید قوي داشت ههضم و جذب کرد

از عملکرد ضعیف در گذشته،  صورت به دلیل ناتوانی ناشی
عوارض جانبی مانند تأخیر برخی منابع به ناچار همراه با 
گذاري تحقیق و توسعه  هاي سرمایه طوالنی در اجراي پروژه

اگر در تاروپود یک نظام حکمرانی، تقویت . شود جذب می
مندي و  ضابطه ،دانش علمی و فنی حائز اهمیت باشد

باشد و سازمان درونی آن ساالري عنصر ماهوي آن  شایسته
گذاري در صورت ظرفیت جذب سرمایه قوي باشد در این
و به صورت عامل شده خوبی تقویت   تحقیق و توسعه به

 ،نظامی که تخصصدر . آید یادگیري فناورانه در می
هاي عرفی و رسمی مهم  مؤلفه ،مندي ساالري و ضابطه شایسته

نهاد در  شوند علم و دانش به صورت یک آن محسوب می
با تأمین شرایط مناسب براي همراه حکمرانی قوي . آید می

هاي تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه انسانی و انجام فعالیت
نقش مهمی در ارتقاء ظرفیت رشد و توسعه  ،انتقال فناوري
موجب » پاسخگویی حق اظهارنظر و«بهبود . اقتصادي دارد
و اجتماعی  هاي عمومی و شفافیت اقتصاديتقویت آگاهی

چنین شرایطی فضاي مناسب براي نقد  در. شوند می
تغییرات  هاي اقتصادي نادرست دولت و مقابله با  سیاست

با توجه به . ]9[ قوانین فراهم خواهد شد درو ناصحیح نابجا 
هاي تحقیق و توسعه که به مدت زمان بیشتري ماهیت فعالیت

به ثبات در فضاي  براي به ثمر رسیدن نیاز دارند این امر منجر
هاي اطمینانی در جهت انجام فعالیتوکار و کاهش نا کسب

همچنین درصورت نبود ثبات . شودتحقیق و توسعه می
گذاري در تحقیق و توسعه انگیزه کافی براي سرمایه ،سیاسی

رود که ثمره و دانش  وجود نخواهد داشت زیرا بیم آن می
بدیهی . بوده شودگذاري رناشی از این سرمایه هتولید شد

 است که نبود ثبات سیاسی موجب افزایش ریسک و
نااطمینانی در فضاي اقتصادي کشور گردیده و مانعی براي 

جمله تحقیق و توسعه  هاي اقتصادي از انجام کلیه فعالیت
اثربخشی دولت و قوانین و مقررات مطلوب و . خواهد شد

ر بگذارد زیرا تواند بر عملکرد اقتصادي جوامع تأثیمی ،کارآمد
 ،زا، اشکاالت در صدور مجوزهاقوانین و مقررات اختالل

وپاگیر، قوانین و مقررات ناظر بر  هاي دولتی دستنامهموافقت
هاي  هاي خصوصی چون قانون کار، محدودیتفعالیت بنگاه

گذاري در  سرمایه هاي هزینه ،...و  تجاري، بار مالیاتی باال
در صورت  و دادها افزایش هاي تحقیق و توسعه رفعالیت

ها از مرزي مشخص، ممکن است  فراتر رفتن این هزینه
. دست بکشند حوزهگذاري در این  گذاران از سرمایهسرمایه

معرف میزان  ،حاکمیت قانونالزم به ذکر است که همچنین 
قائل شده توسط شهروندان و دولتمردان کشور  یاحترام عمل

براي نهادهایی است که با هدف وضع قوانین، اجراي آنها و 
هاي  حمایت در مقابل اقدام. اندحل اختالفات ایجاد شده

د و نکنهاي اقتصادي را مختل میدولتی که فعالیت هسرانخود
شرایط دیگر منصف از  بینی ووجود نظام قضایی قابل پیش

درصورت عدم حاکمیت . ]10[ د حاکمیت قانون استوجو
بینی آینده و ریسک باالي با مسأله عدم توانایی پیش ،قانون
کننده هاي نوآورانه که از عوامل تعیین گذاري در فعالیتسرمایه

نکته قابل تأمل . ها است مواجه خواهیم شداین قبیل فعالیت
مومی در جهت فساد به معنی استفاده از قدرت ع ،دیگر اینکه

در شرایطی که فساد در . تأمین منافع شخصی یا گروهی است
جامعه شایع شود افراد جامعه خصوصاً نیروهاي انسانی 

کنند به جاي استفاده از ابتکار و نوآوري، سعی می ،بااستعداد
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از رهگذر پرداخت رشوه و تبانی با مقامات دولتی، اقدام به 
حال آنکه این . تی نمایندکسب یک رانت قانونی یا مجوز دول

توانند ظرفیت جامعه را از لحاظ افراد به طور بالقوه می
  .]9[ هاي فنی ارتقاء دهندپیشرفت

  
  پیشینه پژوهش -3

کیفیت  ،که در آن اند کردهمدلی ارائه  ]11[ 1المسالي وتیبالدي
از طریق فرآیند ثبت اختراعات جدید، انتشار و  حکمرانی
محققان و باالبردن شدت تحقیق و توسعه، ها میان پخش ایده

هاي اجراي حقوق مالکیت و کاهش عدم اطمینان از پروژه
با استفاده . گذاردنوآوري اثر میتحقیق و توسعه و جدید، بر 

 کشور 110براي  1970-2003 دوره يهااز میانگین داده
اختراعات و تعداد دار بین رابطه مثبت و معنیجهان، یک 

کنترل فساد، حفاظت از حقوق متشکل از (ی حکمران شاخص
   .قابل مشاهده است )سیستم قضایی مؤثروجود مالکیت و 
گذاري مستقیم خارجی به بررسی اثر سرمایه) 2011( 2تارکان

و واردات بر شدت تحقیق و توسعه کشورهاي اروپایی و 
 هاي یافته. پرداخته است 1995- 2007ترکیه در بازه زمانی 

گذاري مستقیم خارجی  سرمایه کهاست  گر آنبیانوي پژوهش 
(FDI)3،  اثر مثبت و معناداري بر شدت تحقیق و توسعه

اما واردات کاال تأثیر معناداري بر شدت تحقیق و شته دا
  .]12[شته است توسعه کشورهاي مورد بررسی ندا

به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر ) 2008( 4پینگ و کینچان
نتایج تحقیق . اند پرداخته 1990-2005نوآوري چین طی دوره 

 ،انباشت تحقیق و توسعه داخلیآنها نشان داده است که 
هر چند که اثر انتشار فناوري بوده موتور نوآوري چین 

. پوشی نیست قابل چشم ،المللی بر نوآوري داخلی بین
پیشرفت نوآوري را  ،وارداتاند که  داشتهبیان آنها همچنین 
موجب شتاب بیشتر در  FDIکند در حالی که مسدود می

  .]13[بوده است هاي نوآوري چین فعالیت
به بررسی عوامل مؤثر بر تحقیق و توسعه ) 2006( 5فالک

 طی دوره OECDکشورهاي عضو در وکار  بخش کسب
وي،  نتایج تحقیقبنا بر . پرداخته است 2002-1995

                                                 
1- Tebaldi and Elmslie 
2- Turkcan 
3- Foreign Direct Investment 
4- Ping and Qingchang 
5- Falk 

هاي مالیاتی و مخارج تحقیق و توسعه توسط  محرك
رابطه مثبت و معناداري با مخارج تحقیق و توسعه  ،ها دانشگاه

  .]14[شته است وکار دا بخش کسب
هاي استانی کشور با استفاده از داده) 2004( 6چونگ و لین

در میان کشورهاي در  FDIکننده بزرگترین دریافت( چین
به بررسی اثرات  1995-2000زمانی طی دوره) حال توسعه

 FDIداده است که نشان و  پرداختهري بر نوآو FDIسرریز 
بوده و هاي نوآوري در کشور میزبان اثر مثبت بر فعالیتداراي 

 ،همچنین هزینه تحقیق و توسعه داخلی و تعداد محققین
  . ]15[اند  بودهکننده نوآوري در چین عوامل تعیین

سرمایه (به بررسی تأثیر سرمایه ) 2004( 7دخلی و کلرك
هاي فعالیت به عنوان محرك) اجتماعیانسانی و سرمایه 

 1995-1998زمانی کشور طی دوره  59نوآورانه در 
 ،به منظور بررسی تأثیر سرمایه بر نوآورياین دو . اند پرداخته

، فعالیت 9، اطمینان صنعتی8یافتههاي اطمینان تعمیماز شاخص
به عنوان  11و هنجارهاي رفتار مدنی 10فعالیت مشارکتی

شاخص ترکیبی امید ( HDI12اخص سرمایه اجتماعی و از ش
به عنوان ) به زندگی، سطح تحصیلی و استانداردهاي زندگی

اساس نتایج مطالعه  بر. اند کردهنماینده سرمایه انسانی استفاده 
هاي بر فعالیت يدار سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی آنها،

  .]16[شته است نوآوري دا
را طی وسعه ترکیه وتعوامل مؤثر بر تحقیق ]17[ 13لیمانلت
 ويهاي  یافته کهمورد مطالعه قرار داده  2008- 2013 دوره
فروش، سهم مالکیت تأثیر مثبت و معنادار متغیرهاي  بیانگر

خارجی، انگیزه رقابت، مقیاس شرکت، سهام تجارت داخلی 
  .است بوده ترکیه وتوسعههاي تحقیقبر فعالیتو خارجی 
ی و بر سیستم معادالتیک با استفاده از ) 2002( 14زاکاریادیس
زمانی مریکا براي دوره آصنایع ایاالت متحده هاي  مبناي داده

هاي تحقیق و توسعه، نوآوري، ارتباط فعالیت ،1988-1963
نتایج . را ارزیابی نموده استتغییرات فناوري و رشد اقتصادي 

                                                 
6- Cheung and Lin 
7- Dakhli and Clercq 
8- Generalized trust 
9- Industrial trust 
10- Associational activity 
11- Norms of civic behavior 
12- Human Development Index 
13- Limanlı 
14- Zachariadis 



  1394تابستان ، 2م، شماره هفتفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال  صبا سلیمی،، آبادي ابوالفضل شاه
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آوري، این مطالعه بیانگر اثر مثبت تحقیق و توسعه بر نو
  .]18[ استبوده پیشرفت فناوري و رشد اقتصادي 

بر هزینه تحقیق و  حکمرانیبه بررسی اثر ) 2001( 1کالرك
 1983-1995توسعه کشورهاي در حال توسعه در بازه زمانی 

شاخص  دهنده تأثیر مثبت بهبود حاصله، نشاننتایج . پردازدمی
که  و این فرضیهبوده بر هزینه تحقیق و توسعه  حکمرانی

موجب تشویق و تحریک  حکمرانی، بهبود عوامل نهادي
  .]8[نموده است تأیید  گردد رامی هاي تحقیق و توسعههزینه
کننده  در بررسی عوامل تعیین) 1390( آبادي و حیدريشاه

یافته و در  هاي منتخب توسعهشدت تحقیق و توسعه کشور
مایت حکه دریافتند  ،1995-2006بازه زمانی طی حال توسعه 

اثر مثبت و معناداري بر شدت  ،از حقوق مالکیت فکري
رسد هر قدر در واقع به نظر می. شته استتحقیق و توسعه دا

تري از مالکیت فکري صورت حمایت قوي ،در یک کشور
و کرده هاي نوآور احساس امنیت بیشتري گیرد بنگاه

  .]3[ یابدهاي نوآورانه افزایش می فعالیت
هاي به بررسی تأثیر انباشت فعالیت) 1390( آبادي و حواجشاه

تحقیق و توسعه داخلی، سرریز انباشت تحقیق و توسعه از 
گذاري مستقیم کانال واردات کاال و جریان ورودي سرمایه

منطقه  کشورهاي و سرمایه انسانی بر نوآوريخارجی 
 پرداخته 2000-2009دوره طی فارسخاورمیانه، قفقاز وخلیج

داخلی، تأثیر مثبت  توسعه که انباشت تحقیق و اندهداد و نشان
دار بر نوآوري کشورهاي مورد مطالعه داشته در حالی  و معنی

 از کانال واردات کاال المللیاثر انتشار و سرریز فناوري بینکه 
دار  ، بدون وجود سرمایه انسانی غیرمعنیبر نوآوري داخلی

وسعه وتهمچنین ضریب اثر انباشت تحقیق. بوده است
منفی بوده ) گذاري مستقیم خارجی از کانال سرمایه(خارجی 

در حالی که ضریب متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت 
گذاري  وتوسعه خارجی از کانال جریان ورودي سرمایهتحقیق

  .]19[مستقیم خارجی، مثبت اما ناچیز بوده است 
کننده به بررسی عوامل تعیین) 1390( صامتی و همکاران

 کشورهاي عضو در 1996-2008تحقیق و توسعه طی دوره 
OECD اثر مثبت رشد  آنها، مؤیدنتایج تحقیق . اند پرداخته

تجاري و هزینه تحقیق و توسعه محیط اقتصادي، باز بودن 
  .]2[است بخش دولتی بر تحقیق و توسعه 

                                                 
1- Clarke 

  شناسی پژوهش روش -4
مطالعه  در این. تحلیلی است- پژوهش حاضر از نوع توصیفی

هاي شدت تحقیق و توسعه به عنوان متغیر وابسته و شاخص
اي از  حکمرانی به عنوان متغیر مستقل در کنار مجموعه

گذاري مستقیم خارجی،  سرمایهجریان ورود (متغیرهاي کنترل 
و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید  سرمایه انسانی

تولید واردات کاال و خدمات به نسبت ناخالص داخلی، 
. گیرندقرار می) درصد فراوانی منابع طبیعی و ناخالص داخلی

 ارائه شده فوق، به پیروي از مباحث نظري و مطالعات تجربی
 (A1)تصریح اقتصادسنجی معادله مورد نظر به صورت رابطه 

 :گرددمعرفی می

  
RDI = F(GG, FDI, H, IndVa, IM, FuelEx)

 (A1) 

  :لگاریتمی در مدل وارد خواهند شدتمامی متغیرها به فرم 
Log(RDI)it = α0 + β1Log(RDI)it-1 + 

β2Log(GG)it + β3Log(FDI)it + β4Log(H)it + 

β5Log(IndVa)it + β6Log(IM)it + 

β7Log(FuelEx)it + εit 

OR 

LRDIit = α0 + β1LRDIit-1 + β2LGGit + 

β3LFDIit + β4LHit + β5LIndVait + β6LIMit + 

β7LFuelExit + εit   (A2)  

به ترتیب معرف کشور و  tو  iهاي  در معادالت فوق، اندیس
، شدت تحقیق و توسعه )وابسته( تغیرلگاریتم م LRDIزمان، 
LGG  حکمرانی خوب،) مستقل(لگاریتم متغیر LFDI 

گذاري مستقیم سرمایهجریان ورود ) کنترل(لگاریتم متغیر 
 ،انسانی سرمایه) کنترل(لگاریتم متغیر  LHخارجی، 
LIndVa  نسبت ارزش افزوده بخش ) کنترل(لگاریتم متغیر

لگاریتم متغیر  LIM ، صنعت به تولید ناخالص داخلی
واردات کاال و خدمات به صورت درصدي از تولید ) کنترل(

درصد  )کنترل(لگاریتم متغیر  LFuelEx، ناخالص داخلی
  .باشد در مدل می بیانگر جزء خطا εفراوانی منابع طبیعی و 
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  حکمرانی خوب 1- 4
گیري از ها با بهرهاینکه توانایی دستیابی به نوآوريوجود با 

به عنوان نخستین گام براي تبدیل  ،پژوهش و تحقیق و توسعه
الزم براي  باید زمینه و انگیزهاما شناخته شده  ،دانش به ثروت
 گذاري در این بخش براي فعالین تحقیق وورود و سرمایه

با توجه به احتمال باالي سوء استفاده بوده و نیز توسعه فراهم 
بدست این تحقیقات و محصوالت فکري از نتایج حاصل از 

الزم است صاحبان ایده و  ،آمده از آنها توسط اشخاص دیگر
مخترعین و نوآوران که با صرف امکانات و زمان زیاد به 

اند از اطمینان هاي علمی و فناوري جدید دست پیدا کردهیافته
بنابراین قوانین و مقررات  .کافی در این زمینه برخوردار باشند

مد، وجود منصفانه حاکمیت قانون، عدم تصرف آروشن و کار
صاحب هاي هاي قانونی توسط گروهها و چارچوبسیاست

وجود صداي مستقل  و فوذ، وجود نهادهاي دولتی کارآمدن
سخگویی دولت را ارتقاء که پا اي هاي گروهیسانهرجامعه در 

گذاري در د باعث اطمینان و ایجاد انگیزه براي سرمایهندهمی
  ].5[ هاي تولید دانش و تحقیق و توسعه خواهد شدفعالیت
 و اظهارنظر حق جزء شش حکمرانی در بردارنده شاخص

 مقررات، و قوانین کیفیت دولت، اثربخشی پاسخگویی،

این . است فساد کنترل و سیاسی ثبات حاکمیت قانون،
و  کافمن( جهانی بانک محققانشاخص بر مبناي مطالعات 

 مختلف مؤسسات هايیافته کهتعریف گردیده  )همکاران

 اجتماعی و سیاسی اقتصادي، وضعیت پیرامون المللی بین

 حکمرانی را شاخص و کرده یکدیگر ادغام با را کشورها

 کلیه تجمیع و سازي در همگن هاآن کار نتیجه. اندنموده معرفی

 با جزء و شش غالب در خاص، کشور یک درباره اطالعات

بهترین ( 5/2تا ) بدترین حالت( -5/2از  نمراتیاختصاص 
کننده  اجزاء تعریف. ارائه شده است جزءبراي هر ) حالت

کشور  193و براي  1996اولین بار در سال حکمرانی  شاخص
بانک جهانی اقدام  2002از سال . گردیدو محاسبه ارائه جهان 

و در حال حاضر نموده مقادیر این اجزاء به گردآوري سالیانه 
این شاخص  2013تا  1996هاي اطالعات مربوط به سال

جزء در این پژوهش از میانگین وزنی شش . 1موجود است
مقادیر به عنوان  1996-2011براي دوره زمانی مورد اشاره 

  . فاده شده استشاخص حکمرانی است

                                                 
1- http://info.worldbank.org 

  متغیرهاي کنترل 2- 4
  گذاري مستقیم خارجی  خالص جریان ورود سرمایه 2-1- 4

 ،گذاري مستقیم خارجیسرمایهاي از محققین معتقدند عده
هاي تحقیق و تواند جریان فعالیتیکی از عواملی است که می

 )UNCTAD )2005 طبق گزارش. ارتقاء دهدتوسعه را 
خصوص ه کشورها ببراي اینکه  یکی از دالیل اصلی

گذاري مستقیم  جریان ورود سرمایه ،کشورهاي در حال توسعه
دستیابی به فناوري جهانی و نمایند  تسهیل میخارجی را 

 خارجی مستقیم گذاريسرمایه. ]20[ ستا هاي نوآوريشبکه

به فناوري  دستیابی براي مناسب سرمایه، ابزاري کمبود رفع و
 جدید فناوري با تجهیزات و آالتماشین از استفاده وپیشرفته 

ها در رابطه با ورود سرمایه ترین استداللیکی از قوي. است
اي براي ارتقاء فناوري داخلی، عملکرد بهتر به عنوان وسیله

. ]21[ داخلی است هايهاي خارجی نسبت به شرکتشرکت
هاي بنگاه ،گذاري مستقیم خارجی با جریان ورود سرمایه

هاي جدید موفق به یادگیري فناوري "تقلید"ی از طریق داخل
در ضمناً و  گردیدهگذاران خارجی  واردشده توسط سرمایه

هاي جدید، به دلیل ورود کاالها و فناورينیز بازارهاي داخلی 
هاي براي توسعه پروسههم نوآوران و تولیدکنندگان داخلی 

. گیرند می و تشویق قرارتحریک مورد تولید و کاالهاي جدید 
گذاري مستقیم خارجی به  در واقع جریان ورودي سرمایه

هاي داخلی جهت انجام بنگاه در کاهش پروسه آزمون و خطا
. کند هاي نوآورانه و تحقیق و توسعه کمک شایانی میفعالیت

همچنین فناوري و کاالهاي واردشده توسط جریان ورودي 
در  قبالً به دلیل آن که ،گذاري مستقیم خارجی سرمایه

ریسک نوآوري از گردیده بنابراین آزمایش  ،بازارهاي خارجی
 و کندکانال تحقیق و توسعه را براي بازارهاي داخلی کمتر می

توانند بیشتري جذب کنند می FDIاگر کشورها قادر باشند 
هاي هاي تحقیق و توسعه را افزایش داده و در بازارفعالیت
طبق فرضیه  ،از طرف دیگر. نمایندتر عمل رقابتی ،المللیبین

گذاري مستقیم خارجی جریان ورودي سرمایه ،2اثر جانشینی
هاي تحقیق و توسعه داخلی ممکن است اثر منفی بر فعالیت

به عنوان یک  ،داشته باشد زیرا خرید فناوري از خارج
این . شودهاي داخلی محسوب میجانشین براي نوآوري
هاي تحقیق و شود که فعالیتتر میجانشینی هنگامی جذاب

                                                 
2- Crowding out 
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و یا زمانی که فناوري واردشده بوده توسعه داخلی پرریسک 
اي از به بیان دیگر عده. از استانداردهاي باالیی برخوردار باشد

 در خصوص ولیبرالئمعتقدند طرفداران سیاست ننیز محققان 
زیرا . اندبزرگنمایی نمودهگذاري مستقیم خارجی فواید سرمایه

بصورت هدفمند مدیریت نشود اثرات منفی  FDIذب اگر ج
گذاري انتقالی، وابستگی از جمله خروج مازاد از طریق قیمت

هاي تحقیق و اقتصادي و همچنین جایگزین شدن فعالیت
 گذاري مستقیم خارجی را براي  توسعه داخلی با سرمایه

هاي  داده .]22[آورد  به ارمغان میتوسعه در حال  هاياقتصاد
قابل دسترسی  ،بانک جهانیسایت ط به این متغیر در مربو
 .]23[ است

  یسرمایه انسان 2-2- 4
تأثیر سرمایه انسانی بر تحقیق و توسعه  ،قابل تأمل دیگرنکته 

تا زمانی که نوآوري در کشورهاي در حال . و نوآوري است
توسعه به سرمایه و استعداد بیشتر نیاز دارد سرمایه انسانی 

بیان  1ژاموت و پین. ]24[است عامل کلیدي عملکرد نوآوري 
اي از دانش، توانایی و  سرمایه انسانی، مجموعهکه کنند  می
عنوان محرك فرآیند نوآوري، به ه هاي افراد است که ب رتمها

پژوهش  اساس بر. ]25[ شود رشد و توسعه اقتصادي منجر می
تواند در خلق و سرمایه انسانی می ]26[و همکاران 2روس

نقش همچنین بررسی . مورد استفاده قرار گیرد ،کاربرد دانش
و محور در ظرفیت نوآوري  هاي ناملموس و دانشسرمایه

هاي نامشهود سرمایهمهم  نقشدهنده  نشانتحقیق و توسعه، 
  است مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 

هاي گوناگونی به عنوان در مطالعات مختلف از شاخص 
از  مقالهدر این  .است شاخص سرمایه انسانی استفاده شده

بارو ( سال به باال 15هاي آموزش افراد هاي متوسط سالداده
به عنوان شاخصی که هم بیانگر وضعیت آموزشی  )3و لی

است کشورهاي مورد بررسی و هم بیانگر سرمایه انسانی 
  .]27[خواهد شد استفاده 

  افزوده صنعت به تولیدناخالص داخلینسبت ارزش 2-3- 4
ه هاي تحقیقاتی در صنایع تولیدي و ببا توجه به اینکه فعالیت

که منابع بیشتري را به تحقیق  برتر فناوريبا ویژه محصوالت 
شود بنابراین فرض بر صرف می دهندو توسعه اختصاص می

                                                 
1- Jaumotte and Pain 
2- Roos 
3- Barro and Lee 

 ،این است که سهم تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی
 .تحقیق و توسعه داشته باشد هايفعالیتداري بر  یتأثیر معن

براي آزمون  ،)1983( 4طبق تعریف وزارت بازرگانی آمریکا
وارد  GDP5این متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به 

از پایگاه نیز هاي مربوط به این متغیر داده و] 28[مدل شده 
  .]23[ بانک جهانی گرفته شده استاینترنتی 

واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص نسبت  2-4- 4
  داخلی

ق و توسعه، تحقی هايکننده فعالیتیکی دیگر از عوامل تعیین
موجود پیشینه با توجه به . واردات کاال و خدمات استمیزان 

بیان ) 2011( رکاناو ت) 2008( پینگ و کینچان ،در این زمینه
ها یا خدمات براي بنگاهو اگر واردات کاال که  دارندمی

ت اخدم وواردات آن کاال  تر باشد آنها احتماالًکشورها ارزان
خواهند  ترجیحگذاري در تحقیق و توسعه  را نسبت به سرمایه

 اگر محصوالت وارداتی عمدتاً به بیان دیگر،. ]13و12[داد 
شده با فناوري باال باشند اثر جانشینی و  محصوالت ساخته

تواند مانع توسعه صنایع مرتبط با رقابتی این محصوالت می
اثر منفی در نتیجه این محصوالت در کشور واردکننده گردد و 

مأخذ . گذارد میتحقیق و توسعه بر جاي هاي عالیتفبر 
واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی آماري نسبت 

 .]23[هم پایگاه اینترنتی بانک جهانی است 

  فراوانی منابع طبیعی 2-5- 4
شود که این پرسش مطرح می ،در خصوص کشورهاي نفتی

بع طبیعی چرا بیشتر کشورهاي در حال توسعه صادرکننده منا
 قابل شکاف داراي ،طبیعی منابع به ویژه نفت، علیرغم فراوانی

 قدرت و بنیان دانش هاي اقتصادشاخص لحاظ از توجهی

باشند؟ به لحاظ می یافتهتوسعه کشورهاي با پذیريرقابت
منابع طبیعی نقش اساسی در توسعه کشورهاي  ،تاریخی

صنعتی و ثروتمند از قبیل کانادا، آمریکا، استرالیا و کشورهاي 
به لحاظ نظري نیز انتظار . کرده است ءاسکاندیناوي ایفا

توسعه اقتصادي را بهبود بخشیده  ،رود فراوانی منابع طبیعی می
ز نشان مشاهدات عینی نی. و یا حداقل مانعی براي آن نباشد

دهد پدیده بالي منابع طبیعی در همه کشورهاي داراي می
فراوانی منابع طبیعی مصداق ندارد بلکه این پدیده بیشتر در 

                                                 
4- Department of Commerce: http://www.commerce.gov/ 
5- Gross Domestic Product 
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ویژه کشورهاي نفتی مصداق  کشورهاي در حال توسعه و به
داراي منابع طبیعی  و کشور در حال توسعه هر. ]29[یابد  می

اج و صادرات غنی، به دلیل داشتن مزیت نسبی در استخر
به منابع طبیعی، بیشتر توجه و تالش و منابعش را معطوف 

کند و از آنجا که استحصال مواد اولیه و منابع میآن استخراج 
شده، با سطوح پایین  خام در مقایسه با کاالهاي فرآوري

لذا تمایل به باشد  قابل حصول میگذاري ابتدایی سرمایه
اما . خواهد بودشتر سمت استحصال مواد اولیه و خام بی

 که دهدمی نشان پیشرفته کشورهاي توسعه تاریخ بررسی
 و داشته عهده بر آنها پیشرفت فرآیند در مهمی نقش ،نوآوري
 خود فناوري پیشرفت و اقتصادي صنعتی، توسعه جامعه یقیناً

. داندهاي نوآورانه و تحقیق و توسعه میفعالیت مرهون را
ممکن است موجب  طبیعی منابع صادرات از درآمدهاي ناشی

بهبود و یا سبب تخریب بسترهاي رشد و توسعه اقتصادي 
تواند می ،عامل نهادي و منابع طبیعی ترکیبی از دو. ]30[گردد 

سوءمدیریت . بر عملکرد اقتصادي کشورها اثرگذار باشد
 و نیز ضعف سیاستگذاري، ها در استفاده از این منابعدولت

باعث  ،جویانه ناشی از فراوانی منابعتهاي رانتشدید رفتار
درآمدهاي ناشی از صادرات  مناسبانحراف و عدم تخصیص 

برخورداري از  .شودمی) مانند نفت خام(منابع طبیعی 
امکان مدیریت صحیح منابع طبیعی و  ،حکمرانی شایسته

از  کهمقابله با رانت و فساد را فراهم خواهد آورد همچنین 
و طبیعی شده مانع هدر رفتن بیهوده منابع توان  می ،این طریق

معینی از  سهمریزي هدفمند و کارآمد براي اختصاص برنامهبا 
پرداخت گذاري و منابع به سرمایهاین درآمد ناشی از 

 .]32و31[اقدام کرد تولید دانش  هاي تحقیق و توسعه و هزینه
حکمرانی  توان گفت مدیریت منابع طبیعی از کاناللذا می
اي در کننده، نقش تعیینمنابع از سرشار کشورهاي درخوب 

بنیان و بسط بازار عوامل جدید تولید به  تحقق اقتصاد دانش
در این پژوهش از . ویژه بازار تحقیق و توسعه خواهد داشت

نسبت صادرات نفت به کل صادرات به عنوان شاخص 
د فراوانی منابع استفاده شده که آمار و اطالعات آن نیز همانن

موارد قبل، از مجموعه اطالعات بانک جهانی استخراج 
  ].23[گردیده است 

بر  شیوه حکمرانیمطالعات تجربی مربوط به اثرگذاري 
از جمله . عملکرد متغیرهاي اقتصادي با مشکالتی روبروست

 ،هاي نهادي است که بدون حل آنزا بودن متغیرنها درونآ
 ،از طرف دیگر. تخمین مدل با تورش همراه خواهد بود

یک براي مدل ارزیابی این پژوهش،  (A2)مفروض  معادله
اگر براي  ،مدل ییاز اینرو با توجه به پویا .معادله پویاست

مانند اثرات ثابت (هاي معمولی پانل دیتا تخمین مدل از روش
استفاده شود تخمین مدل با تورش همراه ) یا اثرات تصادفی

هاي اقتصادسنجی مناسب از جمله روش .]33[ خواهد بود
استفاده از گشتاورهاي  در فوق، شده براي رفع مشکل مطرح

هاي زننده تخمین ،2نو و باندآرال  .است (GMM) 1یافته تعمیم
GMM  هاي زننده سازگاري تخمین. ]34[اند  کردهرا پیشنهاد
GMM در . هاي به کار رفته داردبستگی به معتبر بودن ابزار

 ]35و34[ 3از آزمون سارگان ،و حل مسألهبراي بررسی اینجا 
را در مدل اعتبار کل ابزارهاي به کار رفته که  دشومیاستفاده 

همبستگی ارزیابی آزمون سارگان براي همچنین  .سنجد می
چرا که در یک  شود به کار برده مینیز بین ابزارها و خطاها 

هیچگونه  ،بین ابزارها و جمالت خطابایست  مدل معتبر می
فرضیه با این توضیحات، . وجود نداشته باشد اي همبستگی

ابزارها تا ارزیابی اعتبار مدل، به صورت اینکه  آزمون صفر
معتبر هستند که با خطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول جایی 

فرضیه (این فرضیه عدم رد  گردد و تعریف می همبسته باشندنا
سب بودن ابزارها شاهدي دال بر منادر حکم توان  میرا ) صفر

متغیرهاي (فرضیه صفر آزمون سارگان . به حساب آورد
را ) همبسته نیستندجزء خطاها، با در مدل شده  فادهتابزاري اس

متغیرهاي ابزاري که توان گفت توان رد کرد و از اینرو مینمی
در نتیجه اعتبار نتایج . مناسب هستند ،در این مدل واردشده

  .تأیید خواهد بود هاي بعدي موردجهت تفسیر
  
 بحث  -5

 یکی از مباحث مهم اقتصادسنجی، بررسی وضعیت مانایی
چنانچه نتوان پایایی متغیرها را اثبات . متغیرهاست )پایایی(

قابل اعتماد نبوده و این مسأله به رگرسیون  ،نمود نتایج تخمین
 هاي براي این منظور با استفاده از آزمون .شودکاذب منتهی می

شود وضعیت تالش می ،5شین- پسران–و ایم 4لین- لوین

                                                 
1- Generalized Methods of Moments technique 
2- Arellano and Bond 
3- Sargan 
4- Levin-Lin 
5- Im-Pesaran-Shi 
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لین - در آزمون لوین .مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد
گیري مرتبه  تفاضل( بیانگر وجود ریشه واحد ،فرضیه صفر

 چنانچه. بیانگر مانایی متغیرهاست ،و فرضیه مقابل آن )اول
مورد  متغیربوده و فرض صفر آزمون رد شود  دار آزمون معنی

است قابل مشاهده  1 همانطور که از جدول. بررسی ماناست
با  ي مدلتمامی متغیرها ،یافته کشورهاي توسعه مجموعهدر 

در رابطه با . شوندمانا می ،)گیري با تفاضل( اضافه کردن روند
 و متغیرهاي سرمایه انسانیتنها یز نکشورهاي در حال توسعه 

مانا ) گیري اضلبدون تف(شاخص ارزش افزوده در سطح 
مانا  ،روندمتغیر هستند اما سایر متغیرها با اضافه کردن 

  .خواهند بود

  
فرض ( هاي صفر و یکشین نیز فرضیه- پسران-در آزمون ایم

در رابطه با . شوندلین تعریف می–همانند آزمون لوین )مقابل
متغیر تمامی متغیرها با اضافه کردن  ،یافته کشورهاي توسعه

 ،کشورهاي در حال توسعه نیزبراي . خواهند بود مانا ،روند
متغیرها با اضافه دیگر و متغیر سرمایه انسانی در سطح ماناست

  .)2جدول ( رسندروند به مانایی میمتغیر کردن 
  

  
در ادامه نتایج فوق در خصوص ارزیابی مانایی اجزاء مدل 

(A2)با استفاده از روش  ، معادله این مدلGMM  14براي 
در حال توسعه منتخب کشور  9یافته و  توسعهمنتخب کشور 

جدول  .استشده تخمین زده  1996-2011دوره زمانی طی 
بر که  دهد را نشان می (A2)نتایج تخمین ضرایب مدل  3

شدت تحقیق و توسعه با ) وابسته(، متغیر آنمبناي مندرجات 
دار بر شدت  یک دوره زمانی وقفه، داراي اثر مثبت و معنی

در بین هر دو گروه از (باشد  تحقیق و توسعه در زمان حال می
بر شدت تحقیق دو گروه نیز در هر حکمرانی متغیر ). کشورها
بهبود  به این اعتبار،. دار دارد اثر مثبت و معنی ،و توسعه

افزایش شدت تحقیق و توسعه  موجبشاخص حکمرانی 

 (LL) لین-آزمون لوین )داري سطوح معنی( نتایج )1جدول 
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که با توجه به مقدار ضرایب مربوطه، این اثر در  شودمی
یافته بیش از کشورهاي در حال توسعه  کشورهاي توسعه

 تر کشورهايعملکرد مناسباین واقعیت بیانگر  .است

نظر مدر حال توسعه از  کشورهايدر قیاس با  یافته توسعه
یافته  کشورهاي توسعه زیرا در استشاخص حکمرانی 

و در این کشورها حکومت در برابر اعمالش پاسخگو بوده 
یافته  همچنین کشورهاي توسعه. استثبات سیاسی حاکم 

 به حاکمیت قانوندر این کشورها و  شتهدابهتري قوانین 
کن کردن فساد نیز براي ریشه شود؛ میاحترام گذاشته 

براي  تريبستر مناسبی دارند لذا مناسبنسبتاً راهکارهاي 
تحقیق و توسعه وجود اقتصادي و از جمله هاي انجام فعالیت

 نوآور احساس هاي ، بنگاهدر فضاي وجود اطمینان. دارد

 نوآورانه تحقیق و توسعه و هاي فعالیت و کرده بیشتري امنیت

با بهبود شاخص رود بنابراین انتظار می. یابدافزایش می
هاي پاسخگویی دولت و نیز از حکمرانی، فراهم آوردن زمینه

وپاگیر که مانع تشویق  میان برداشتن قوانین دست
در کشورهاي در  هاي تحقیق و توسعهگذاري و فعالیت سرمایه

سعه این گردند درصد هزینه تحقیق و توحال توسعه می
در این  که افزایش یابدنیز کشورها از تولید ناخالص داخلی 

و این کشورها در سطح باالیی از تحقیق و توسعه صورت، 
نتایج مطالعات کالرك . تولید دانش قرار خواهند گرفت

هم مؤید تأثیر مثبت شاخص ) 2012(و اوگر ) 2001(
  ].8و7[هاي تحقیق و توسعه است حکمرانی بر فعالیت

  
برآورد معادله مدل ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر ) 3 دولج

  شدت تحقیق و توسعه
در حال  کشورهاي

  توسعه
 کشورهاي
  یافته توسعه

  متغیرها
  )اجزاء مدل(

*63/0  *67/0  LRDIit-1 
***032/0  **055/0  LGGit  
**018/0  **022/0  LFDIit  
**083/0  **035/0  LHit  

01/0-  097/0  LIndVait 
002/0-  074/0-  LIMit  
020/0-  ***018/0  LFuelExit 

 %1و % 5، %10داري ضرایب در سطوح  معنی :***و  ** ،*

  

) 2011( مطالعات تارکانو همچنین  مقالهبر مبناي نتایج این 
 FDI يجریان خالص ورودتأثیر  ،)2008( 1کرکس و بیتزر و

کشورهاي مورد  از هر دو گروه در بر شدت تحقیق و توسعه
بنابراین . ]36و12[بوده است داري اثر مثبت و معنی ،مطالعه
قدرت  به منظور پرکردن شکاف فناوري و افزایشها دولت
گذاري مستقیم  و ایجاد نقش مکملی سرمایهپذیري رقابت

تالشی جدي را باید هاي تحقیق و توسعه،  خارجی با فعالیت
ند جذب منابع مالی، هاي نیازمدر جهت شناسایی دقیق بخش

گذاري مستقیم دانش، فناوري و مدیریت از کانال سرمایه
 خارجی اعمال نموده و بسترسازي الزم را جهت جذب

زیرا در صورت عدم مدیریت صحیح . بنمایند FDIجریان 
هاي تحقیق توان شاهد نقش جایگزینی فعالیتاین بخش، می

هر چه . ی بودگذاري مستقیم خارجو توسعه داخلی با سرمایه
تر و متناسب با شرایط زمان و مکان باشد  حکمرانی، مطلوب

قطعاً بسترسازي قابل قبولی جهت نقش مکمل بودن سرمایه 
به بیان دیگر در . آید خارجی و تحقیق و توسعه فراهم می

گذاران خارجی صرفاً به دنبال کسب صورتی که سرمایه
توان ت نمیحداکثري منافع براي خود باشند در این صور

گذاري مستقیم خارجی بر  همواره انتظار تأثیر مثبت از سرمایه
گسترش بازار تحقیق و توسعه داخلی و افزایش قدرت 

پذیري کشورهاي میزبان را داشت و این امر مستلزم رقابت
گذاران خارجی از اعمال مدیریت و هدایت صحیح سرمایه

مند در مسیر به هاي تشویقی و تنبیهی هدفکانال اتخاذ سیاست
  .بنیان است خدمت گرفتن ابزارهاي متناسب با اقتصاد دانش

 هاي پژوهشمطابق با ، مقاله حاضراي هماهنگ با  در نتیجه
نیز ) 1990( 2و کوهن و لنوینتال) 2008( و کینچان گپین

هاي متوسط سال(شاخص سرمایه انسانی  تأثیرضریب 
یافته  توسعهدر کشورهاي بر شدت تحقیق و توسعه ) آموزش

لذا . ]24و13[بوده است دار  یو در حال توسعه، مثبت و معن
برخوردارند در انجام  تري کشورهایی که از نظام آموزش قوي

برخورداري . اندتر بوده نیز موفقهاي تحقیق و توسعه فعالیت
هاي تواند بر هزینهمختلف می طرقکشور از سرمایه انسانی به 
، کشورهایی با سطوح اوالً. ذاردپژوهش و توسعه تأثیر بگ

به طور بالقوه توانایی بیشتري در انجام سرمایه انسانی  ترباال

                                                 
1- Bitzer and Kerekes 
2- Lenvinthal 
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، دانشمندانو به خدمت گرفتن و توسعه  هاي تحقیقفعالیت
از آنجا که تمرکز و وزن ، ثانیاً. دارندو مهندسان  محققان
بنابراین بوده ها و توسعه در دانشگاه هاي تحقیقفعالیت اصلی
سرمایه انسانی به ویژه گذاري زیادي بر ورهایی که سرمایهکش

هاي قادر به انجام فعالیتتحصیالت عالی دارند در مقطع 
  .تري خواهند بودگستردهو توسعه  تحقیق

بر شدت تحقیق و وانی منابع طبیعی اشاخص فرتأثیر ضریب 
و همراه با اثر مثبت  ،یافته کشورهاي توسعهتوسعه در گروه 

این ضریب در مجموعه کشورهاي در اما بوده است ر دا یمعن
اي  دار مشاهده گردیده است نتیجه حال توسعه، فاقد اثر معنی
. باشد می ]37[زو و شیفرهاي مطالعه  که دقیقاً منطبق با یافته

که به طور  در حال توسعه مورد مطالعه در اینجاکشورهاي 
و بوده ام شان متعلق به نفت خصادرات% 50میانگین بیش از 

درصد پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه تحقیق 
 که کشورها در این دسته از. اندو توسعه اختصاص داده

به دلیل فقدان مدیریت صحیح اقتصادي وابسته به نفت دارند 
بنیان، شاهد  گیري در مسیر اقتصاد دانشمنابع و عدم جهت

و توسعه  تحقیقهاي هاي جدي در فعالیت محدودیت
 و که کشورهایی مانند نروژ، استرالیا در حالی باشیم می

انگلیس، به رغم داشتن منابع معدنی غنی، از شدت تحقیق و 
تحقیق و در روزگاري که . برخوردارندنیز توسعه باالیی 

زا و افزایش توسعه به عنوان یکی از عوامل کلیدي رشد درون
یافته شناخته شده  پذیري کشورهاي توسعهقدرت رقابت

فروشی و  خامسیاست کسب درآمد از راه  که کشوري
 به منابع ءاتکا در پیش گرفته وصادرات منابع طبیعی را 

را در احساس نیاز به تولید دانش و فناوري از آن ، طبیعی
بایست انتظار  طبیعتاً نمیتوجه نموده کانال تحقیق و توسعه بی

ي سریع و پایداري را تجربه رشد اقتصادآن را داشته باشد که 
در جهت حرکت به سمت رسد همچنین به نظر می .نماید

امکان و برخورداري از حکمرانی شایسته ، محور اقتصاد دانش
مقابله با رانت و فساد  در جهتمدیریت صحیح منابع طبیعی 

، بهبود قوانین تنظیمی و اثربخشی دولت نیز افزایش و
د انگیزه فعالین اقتصادي جهت حاکمیت قانون در راستاي ایجا

به خدمت گرفتن این عوامل تولید به ویژه در جهت 
تقویت نهادهاي ناظر همچنین و هاي تحقیق و توسعه  فعالیت

و نحوه  ه از آنهابر منابع طبیعی و درآمدهاي حاصل
  .از اهمیت باالیی برخوردار استشان کرد هزینه

  
  گیرينتیجه -6

توسعه و نوآوري به عنوان موتور با وجود اینکه از تحقیق و 
وري نام برده شده است اما  رشد اقتصادي و افزایش بهره

انجام اي در کشورهاي در حال توسعه، همچنان نقش حاشیه
هاي تحقیق و توسعه دارند در حالی که براي پیشبرد فعالیت

بنیان و افزایش قدرت  و تحقق اقتصاد دانشاي اهداف توسعه
. فناوري مبتنی بر تحقیق و توسعه نیازمندندبه پذیري،  رقابت

سهم قابل توجهی که اکثر کشورهاي در حال توسعه، از آنجا 
نوآوري و  مبتنی بر تحقیق و توسعهتولید محصوالت در 

مبتنی بر تحقیق و تولیدات  کننده مصرف و عمدتاً نداشته
لذا به منظور  .باشندنوآوري کشورهاي صنعتی میو  توسعه

حکمرانی  پذیري، توجه به شاخص رت رقابتافزایش قد
 که خالقیت و نوآوري به منظور بسترسازي فضايخوب 

و دانش حاصل از  نوآوريتواند موجب افزایش  می
. یک ضرورت جدي است هاي تحقیق و توسعه گردد فعالیت

یک به سمت در حال توسعه تسهیل حرکت کشورهاي 
توجه ویژه به ، کاهش شکاف فناوري محور واقتصاد دانش
هاي  هاي کالن اقتصادي هماهنگ با سیاستاتخاذ سیاست

پژوهشی و آموزشی بسترساز افزایش انگیزه براي فعالین 
اقتصادي در جهت گسترش بازار تحقیق و توسعه و بهبود 

گذاري  سرمایه انسانی جهت ایجاد نقش مکملی سرمایه
یق و هاي تحقمستقیم خارجی و نیز تجارت مبتنی بر فعالیت

  .طلبد توسعه را می
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