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  :چکیده

موتـور  را  ابداعات حاصل از تحقیق و توسعهاخیر رشد اقتصادي  هاي هنظری

 مطالعـه بر ایـن اسـاس،   . دانند و رشد اقتصادي می فناورياصلی پیشرفت 

اقتصاد کشورهاي  بر فیزیکیو سرمایه  توسعه تحقیق و سرمایه تأثیر حاضر

 تـوزیعی  هـاي  هوقفرا با استفاده از روش رگرسیون با ایران، ترکیه و مالزي 

ـ  .کند میمقایسه  سازي و مدل 1981-2012طی دوره زمانی  ایج داللـت  نت

 در کشور بر رشد اقتصادي و توسعهتحقیق  سرمایه بلندمدت تأثیر دارند که

تـر و بیشـتر    ثبـات با ،پایدارتر مالزي در مقایسه با کشورهاي ترکیه و ایران

 تأثیرسرمایه فیزیکی  در مقایسه با و توسعهتحقیق  سرمایه است، همچنین

  .بیشتري بر رشد اقتصادي کشورهاي ترکیه و ایران دارد
  

رشد اقتصادي، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی،  :کلیديهاي  واژه

  .آلمون، نوآوري

  .JEL F23 ،F36 ،F43: بندي طبقه

 

Abstract: 
The recent economic growth theories believe that the 
inovation developed in response to economic incentives 
is the main engine of technological progress and 
economic growth traditionally. Thus this study 
investigates the role of capital and R&D activities in 
Iran, Turkey and Malaysia with distributed lag 
regression during 1981-2012. The result indicates that in 
the long term, in Malaysia, impact of R&D activities, is 
sustainable and more stable on economic growth in 
comparison with Iran and Turkey. Also the R&D 
investment compared with physical capital has a greater 
impact on economic growth in Turkey and Iran. 
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  مقدمه .1

، از مقوالت مهم اقتصادي اسـت کـه   )R&D( توسعه تحقیق و

تحقیق و توسعه، پایگاه اصـلی   زیرا. گردد میسبب رشد فناوري 

بـه   تأثیررو  نوآوري و تغییرات فنی در فرآیند تولید است و از این

 هـاي تولیـد دارد   فنـاوري و افـزایش ظرفیـت    سزایی در توسعه

توسعه هم  تحقیق و). 2: 1390پورعبادالهان کویج و همکاران، (

، ظرفیت جـذب تقویت از طریق افزایش نوآوري و هم از طریق 

وري را افزایش داده و به تبـع آن، رشـد اقتصـادي را     رشد بهره

به  ي درحال توسعهزمانی که فناوري در کشورها. شود منجر می

شـود، بـازدهی    کشـورهاي پیشـرفته نزدیـک مـی     1مرز فناوري

یابد و در مقابل، اهمیت نـوآوري در کـاهش    فناورانه کاهش می

نظـر   امروزه .)36: 1387یعی،رب( یابد شکاف فناوري افزایش می

 و ایجـاد مین اعتبـارات تحقیـق و توسـعه    أغالب این است که ت

یک عامل بسیار مهـم در تقویـت   اقتصادي  فعالین براي انگیزه

ــداعات ــوآوري( اب ــاران، ( اســت) ن ــان و همک . )91: 1393زمانی

فرضیه عمومی این است که ابداعات بیشتر، منجر به اختراعـات  

شود و کاهش تعداد اختراعـات ثبـت شـده،     ثبت شده بیشتر می

وري به  هاي ابتکاري و عالمت کندي بهره نشانه کاهش فعالیت

اختراعات ثبت شده  .فرسودگی امکانات اختراع کردن استدلیل 

ي تحقیق و توسـعه  گذار سرمایهاغلب به عنوان محصول نهایی 

: 1388، يسـاالر  شاکري و ابراهیمی( گیرد مورد بررسی قرار می

: 2001( 2به عنوان یک شـاهد تجربـی؛ مایرسـن و محـن    ). 90

هاي بنگاه نشان دادند یک درصد افزایش در  سطح داده ، در)19

هاي داراي فناوري باالتر،  تحقیق و توسعه در بخش هاي فعالیت

دهـد،   درصـد امکـان نـوآوري و اختـراع را افـزایش مـی       20تا 

سـهم و اثـر    هاي داراي فناوري پایین این همچنین براي بخش

هاي تحقیق و توسـعه، بـه    در واقع؛ هزینه. تر است بیشتر و قوي

شکل ابداع و تغییرات فنی در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی و 

 نمایـد و در بهـره   گذارد و آنها را متحول مـی  فنی جوامع اثر می

شـود و عمـدتاً نیـز از     هاي تولید نیز مؤثر واقـع مـی   وري نهاده

هاي تحقیـق و   يگذار سرمایهکه صرف  همین طریق، مخارجی

  .نماید اساسی در رشد اقتصادي ایفاء می تأثیرشود؛  توسعه می

امروزه برخورداري از منابع اولیه و حتی نیروي کـار ارزان و  

سرمایه فیزیکی به مرور زمان اهمیت خود را به عنـوان مزیـت   

                                                   
1. Technology Frontier 
2. Mairesse & Mohen 

ها در تجارت جهـانی و رشـد و توسـعه اقتصـادي از      نسبی ملت

داده است، و کامالً این امر برجسته شده است کـه بـدون   دست 

ي در امـر  گـذار  سـرمایه  از طریـق  توجه به توسعه علمی و فنی

ریزي براي توسعه اقتصادي و به تبع آن  تحقیق و توسعه، برنامه

دستیابی بـه مـرز توسـعه یـافتگی و تـداوم توسـعه غیـرممکن        

ـ  باشد، به طوري می ه، حـدود  که بر اساس مطالعات صورت گرفت

تحقیق و توسعه جهان در کشورهاي گـروه  هاي  از فعالیت% 90

، و ایـن  )417: 1993، 3نکو و هلـپم ( متمرکز است) G7( هفت

طی چند دهه گذشـته   کشورها داراي نرخ رشد مستمر اقتصادي

هـاي تحقیـق و    اند؛ در مقابل کشورهایی که داراي فعالیـت  بوده

همچون  فراوان امل سنتیعواند، ولی داراي  بوده ناچیزي توسعه

انـد،   بـوده  ینیروي کـار ارزان و سـرمایه فیزیکـی قابـل تـوجه     

انـد؛ لـذا    ثبات را تجربه کرده هاي رشد اقتصادي پایین و بی نرخ

 توسعه هاي تحقیق و ي در فعالیتگذار سرمایهتوان ادعا کرد  می

منجـر بـه رشـد و توسـعه     و در نتیجه سرمایه تحقیق و توسـعه  

به مراتب بیشتر از آن  تأثیرشود و  ر و باثبات میاقتصادي مستم

براي آزمون این ادعا، در مطالعه حاضـر،   .استفیزیکی  سرمایه

فیزیکـی در رشـد    و سـرمایه  و توسـعه  تحقیـق  سـرمایه  تـأثیر 

کشـورهاي ایـران،    در 1981-2012زمـانی   هاقتصادي طی دور

شایان ذکر است در  .شده است و مقایسه ترکیه و مالزي بررسی

سازي این تاثیرات از اهمیـت دوچنـدان    این راستا توجه به مدل

وجه تمایز مطالعـه حاضـر از مطالعـات صـورت     . برخوردار است

تأثیرگـذاري سـرمایه    فراینـد سازي  گرفته داخلی در شیوه مدل

تفاوت دیگـر  . فیزیکی و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادي است

  .ان، ترکیه و مالزي استنیز مقایسه سه کشور ایر

تجربـی در  مطالعات مبانی نظري و  ،در بخش دوم در ادامه؛

هاي تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادي ارائـه   فعالیت تأثیرزمینه 

داده  صشده است، بخش سوم به روش شناسی تحقیق اختصـا 

و سـپس   تحقیق ارائـه شـده   خش چهارم، مدلبدر . شده است

و در  اسـت  شـده  مقایسه و تحلیل، نتایج براساس نتایج تخمین

 .ارائه شده است و پیشنهاداتبندي  نهایت در بخش پنجم، جمع

 

 تجربی مطالعات مبانی نظري و .2

 طـور کلـی در دو دسـته    توان بـه  هاي رشد اقتصادي را می مدل

                                                   
3. Coe & Helpam (1993)  
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زا  هاي رشد بـرون  مدل. مورد بررسی قرار داد 2زا درونو  1زا برون

عوامل مـؤثر در تولیـد یعنـی     ت و کیفیتمیبا در نظر گرفتن ک

سـازي و بررسـی رشـد اقتصـادي      نیروي کار و سرمایه، به مدل

خـالی از اشـکال نبـوده و یکـی از      دپردازند که ایـن رویکـر   می

توان عـدم توجـه بـه     اشکاالت عمده وارده بر این دیدگاه را می

امکان رشد پویاي اقتصادي در بلندمدت دانست، چرا که در این 

کار  نیروي واحد هر ازاي بهتولید باثبات  و مستمررویکرد، رشد 

زا و  به رشد فناوري وابسته شده کـه آن نیـز بـه صـورت بـرون     

ز ا). 25: 2006، 3رومـر ( خارج از مدل در نظر گرفته شـده اسـت  

هـاي   هاي جدیدي با ارائه مـدل  دیدگاه میالدي 80اواسط دهه 

کیـد بـر   أت تر فرایند رشد اقتصادي با در جهت بیان جامع بهتري

هـاي   مطرح شد، که سعی در اصالح مـدل  حذف بازدهی نزولی

هـاي   ها که با عنوان مدل در این مدل. رشد نئوکالسیک داشتند

زا  صورت درون شوند دانش و فناوري به زا شناخته می رشد درون

. کنند در نظر گرفته شده و زمینه بازدهی غیرنزولی را فراهم می

توسعه از  زاي مبتنی بر تحقیق و رونبراي اولین بار مدل رشد د

نظـر   زا در بـه منظـور درون  . ارائه شد 1990سوي رومر در سال 

گرفتن دانش و تغییرات فناوري، در این الگـو بخـش تحقیـق و    

زا از دو بخش  مدل رشد درون. شود توسعه نیز در مدل لحاظ می

کاالهـاي   اصلی با عنوان بخش تحقیق و توسعه و بخش تولیـد 

  ).17: همان( تشکیل شده استنهایی 

، گروسـمن و  )1990( رومـر  هـاي  گونه کـه در مـدل   همان

شـود،   دیـده مـی  ) 1992( 5یـت ون و هوقیـو و آ) 1991( 4هلپمن

شـود،   پیشرفت فنی از تالش براي اختـراع و ابـداع نتیجـه مـی    

بنـابراین  . شـود  میدرنتیجه ابداع، موجب افزایش رشد اقتصادي 

توسعه از عوامل مهم تولید بوده  تحقیق وچرا  توان بیان کرد می

 دهـد  و تجربه موجود در پیشرفت اقتصـادي جهـان نشـان مـی    

همراه با افزایش سرمایه تحقیق و توسعه، رشـد اقتصـادي نیـز    

  . افزایش داشته است

ــ ــپمن )1990(ر روم ــمن و هل ــون و ) 1991( ، گروس و آقی

 طراحی نمودند که حتـی در  را الگوهاي رشدي) 1992( هوویت

تواننـد   شرایط ثابت بودن سرمایه فیزیکـی و نیـروي کـار، مـی    

رشد اقتصادي  نشان دادند آنها. دهنده رشد اقتصادي باشند نشان

                                                   
1. Exogenous Growth Models 
2. Endogenous Growth Models 
3. Romer (2006) 
4. Grossman & Helpman (1991) 
5. Aghion & Howitt (1992)  

هاي تحقیق و توسـعه، انتشـار    تواند از طریق گسترش زمینه می

علم و دانش، و توسـعه سـرمایه انسـانی، افـزایش تخصـص و      

در . ي حاصل شودهاي تولید ناشی از توسعه فناور کاهش هزینه

زاي  رشد اقتصادي ناشی از تغییرات درون أمنش مذکورمطالعات 

که خود این تغییرات از طریـق انتشـار و اسـتفاده     استفناوري 

درپی از نتایج تحقیق و توسعه، نوآوري و پیشـرفت فنـاوري    پی

  .)3: 1387آبادي و رحمانی،  شاه( شود حاصل می

ــز ــک)1986و  1980( 6گریلیچیـ ــرر) 1981( 7، لینـ  8و شـ

به بررسی ارتبـاط تحقیـق و توسـعه و رشـد اقتصـادي      ) 1982(

بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بـین   این مطالعاتنتیجه . پرداختند

و ) 1981( لینک .استهاي تحقیق و توسعه و رشد تولید  فعالیت

به بررسی رابطه تحقیق و توسعه بـا میـزان تولیـد    ) 1982( شرر

ورد کشور آمریکا پرداختند که نتـایج آن  واحدهاي تولیدي در م

بیانگر ارتباط بین رشد تحقیق و توسعه و رشد تولیـد واحـدهاي   

/. 5و همچنین نرخ بازدهی تحقیق و توسعه حدود  استتولیدي 

نتـایج تحقیقـات بـارو و سـاالي     . تخمین زده شده است درصد

، جـی  )1990( 11، گومولکا)1997( 10، ورسپاگن)1995( 9مارتین

نیـز بیـانگر   ) 1974( 14و بـرنچ ) 1971( 13، لونارد)1984( 12ویک

ارتباط معنادار بـین سـرمایه تحقیـق و توسـعه داخلـی و رشـد       

  . استاقتصادي 

توسعه  نرخ بازده سرمایه تحقیق و تاثیر گریلیچیز به بررسی

وري بخش صنعت ساخت ایـاالت متحـده آمریکـا     بر رشد بهره

یانگر ارتبـاط مثبـت و   نتایج تحقیق ب. پردازد می 1970طی دهه 

هـاي   وري و نـرخ بـازده فعالیـت    رشد بهـره دار مابین نرخ  معنی

   ).345: 1980، گریلیچیز(تحقیق و توسعه است 

توسـعه بـر رشـد     تحقیـق و  تـأثیر به بررسـی   15لیچتنبرگ

هاي  ي در فعالیتگذار سرمایهدارد،  اقتصادي پرداخته و بیان می

 .وري دارد بهـره رشـد اقتصـادي و   توسعه اثر مثبت بر  تحقیق و

ي تحقیق و توسعه بخـش دولتـی از   گذار سرمایهبا تفکیک  يو

هاي تحقیـق و توسـعه    بخش خصوصی، نشان داد بازده فعالیت

                                                   
6. Griliches (1980, 1986)  
7. Link (1981)  
8. Scherer (1982)  
9. Barro & Sala-i-Martin (1995)  
10. Verspagen (1997)  
11. Gomulka (1990)  
12. Geweeke (1984)  
13. Leonard (1971)  
14. Branch (1974)  
15. Lichtenberg (1992)  
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وري اثـر مثبـت دارد و    و سطح بهـره تولید با تأخیر بر نرخ رشد 

ي تحقیـق و  گـذار  سـرمایه اجتماعی تخمین زده شده نرخ بازده 

از نـرخ بـازدهی    تـر  بـزرگ دود هفت برابـر  توسعه خصوصی، ح

: 1992، لیچتنبـرگ (ي در تجهیزات و ساختار است گذار سرمایه

1 .(  

توسـعه داخلـی و    به محاسبه نـرخ بـازده تحقیـق و    1پارك

بر اساس نتایج . خارجی در اقتصادهاي شرق آسیا پرداخته است

این مطالعه نرخ بازده تحقیق و توسعه داخلی بـراي سـه کشـور    

تـا   7/49کره جنوبی، سنگاپور و تایوان حدود ( صنعتی شده تازه

است در  G7اي از کشوره تر بزرگ) 1991درصد در سال  1/87

غیرآسـیایی بـه    G7که نرخ بازده کشور ژاپن و کشورهاي  حالی

البتـه نتـایج بیـانگر رونــد    . اسـت درصـد   5/20و  3/24ترتیـب  

که به  ستاکاهشی نرخ بازده براي سه کشور تازه صنعتی شده 

همگرایـی   G7سطح نرخ بـازده تحقیـق و توسـعه کشـورهاي     

نرخ بازده تحقیق و توسعه خارجی براي سـه کشـور تـازه    . 2دارد

کـه نـرخ    درصد است درحالی 1تا /. 5صنعتی شده نیز در دامنه 

 2/3تـا   7/2بازده سرمایه تحقیق و توسعه گـروه هفـت حـدود    

بـازده سـرمایه   براساس نتـایج ایـن مطالعـه نـرخ     . استدرصد 

تـر اسـت، بـه     فیزیکی نسبت به سرمایه تحقیق و توسعه پـایین 

، پارك( 3اي که در سایر مطالعات نیز بدان اشاره شده است گونه

1995 :589 .(  

توسـعه   به بررسـی ارتبـاط مـابین تحقیـق و     4کو و هلپمن

وري کل عوامل و رشـد اقتصـادي    داخلی و خارجی با رشد بهره

. انـد  پرداختـه  1971-1990ی دوره ط OECDکشور عضو  21

دار مابین تحقیـق و   نتایج این مطالعه بیانگر رابطه مثبت و معنی

وري کل عوامل و رشد اقتصادي  توسعه داخلی و خارجی با بهره

دارند نرخ بازده تحقیق و توسعه داخلی  و همچنین بیان می است

به ترتیـب   OECDو سایر کشورهاي عضو  G7در کشورهاي 

  ). 883: 1995، کو و هلپمن( است 078/0 و 234/0

                                                   
1. Park (1995)  

متوسط نرخ بازده تحقیقات داخلی بخش خصوصی بـراي  ) 1995(پارك  .2

گریلیچـز و لیچتنبـرگ   . محاسـبه کـرد  % 44، را OECDکشـورهاي عضـو   

بخش خصوصی در بخـش صـنایع    R&Dگذاري  نرخ بازده سرمایه) 1984(

درصــد  84/42-63/74حــدود  1964-1976اقتصــاد آمریکــا را طــی دوره 

  . تخمین زدند

 Griliches and Lichtenberg (1984)و  Park (1995(مطالعه . 3

  . را ببینید

4. Coe & Helpam (1995)  

ي گـذار  سـرمایه به مقایسه نـرخ بـازده    5هسیی و همکاران

تحقیق و توسعه با نرخ بازده تشکیل سـرمایه ثابـت در صـنایع    

دارند نـرخ   پرداخته و بیان می 1990ایی و غذایی طی دهه یشیم

کـه نـرخ بـازده     حـالی  در. اسـت  19/0بازده تحقیـق و توسـعه   

همچنـین  . استدرصد  11تا  9ي فیزیکی در دامنه گذار سرمایه

ــذار ســرمایه ــه   ي فعالیــتگ ــق و توســعه نســبت ب ــاي تحقی ه

تـري در رشـد ارزش    کننـده  تعیـین  تأثیر فیزیکیي گذار سرمایه

: 2003، هسیی و همکـاران ( کند الذکر ایفا می افزوده صنایع فوق

142 .(  

یق و توسعه بـر رشـد   تحق تأثیربه ارزیابی  6مونته و پاپاگنی

 1986-97بنگاه در اقتصاد ایتالیـا طـی دوره    884ارزش افزوده 

هـاي تحقیـق و    دارند نـرخ بـازده فعالیـت    یاند و بیان م پرداخته

  ). 1010: 2003، مونته و پاپاگنی( استدرصد  49توسعه 

ي گـذار  سرمایهبه بررسی ارتباط مابین  7 رودریگزبیل باو و 

ع و ارتباط مابین ابـداع و رشـد اقتصـادي    تحقیق و توسعه و ابدا

پرداختـه و بیـان    1990-1998کشور اروپایی طی دوره  9براي 

هاي تحقیق و توسعه منجر به ابـداع شـده و از    دارند فعالیت می

تواند بر رشد اقتصادي کشـورهاي مـورد مطالعـه     این طریق می

نـرخ بـازده    نهـایی حـاکی از ایـن اسـت کـه     نتایج . اثر بگذارد

هاي تحقیق و توسعه بخش خصوصی و بخـش عمـومی    لیتفعا

  ). 437: 2004 ،رودریگزبیل باو و (است  06/0و  11/0به ترتیب 

ي گـذار  سـرمایه اي به آزمون نرخ بازده  در مطالعه 8وین وال

تحقیق و توسعه بخش دولتی در بخش الکتریسته کشور فنالند 

دارد نــرخ بــازده  پرداختــه و بیــان مــی 1990-2001طــی دوره 

ي تحقیـق و توسـعه در بخـش الکتریسـته کشـور      گذار سرمایه

   ).339: 2007، وین وال( است 66/0فنالند 

با مروري بـر مطالعـات انجـام شـده در      9تگزیراکاردوسو و 

توسعه در سطح کالن،  هاي تحقیق و زده فعالیتخصوص نرخ با

هـاي تحقیـق و    دارند نرخ بـازده فعالیـت   بخشی و خرد بیان می

تـا   6(توسعه در سطح کالن، بخشی و خرد به ترتیب در دامنـه  

 درصد بوده اسـت ) 49تا  27(و ) درصد 7/45تا  19(، )درصد 66

   ).16: 2009 ،تگزیراکاردوسو و (

هاي تـابلویی   با استفاده از داده) 1380( زاده و حیدري حسن

                                                   
5. Hsieh et al. (2003)  
6. Monte & Papagni (2003)  
7. Bilbao-Osorio & Rodríguez-Pose (2004)  
8. Walwyn (2007)  
9. Cardose & Teixeira (2009)  
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به بررسی تأثیر مخارج تحقیـق و توسـعه بـر نـرخ رشـد تولیـد       

ناخالص ملی در گروه کشورهاي با درآمد بـاال و کشـورهاي بـا    

نتـایج  . انـد  پرداختـه  1991-1995درآمد پـایین در دوره زمـانی   

از آن است که کشش رشد اقتصادي نسـبت بـه مخـارج    حاکی 

 وسعه در کشورهاي درحال توسـعه باالسـت و بـازده   ت تحقیق و

نهایی مخارج تحقیق و توسعه مثبت و تقریبا شش برابـر بـازده   

، زاده و حیـدري  حسـن ( استهاي فیزیکی  يگذار سرمایهنهایی 

1380 :76.(  

هـاي تحقیـق و    بـازدهی فعالیـت   به بررسی نـرخ  آبادي شاه

-1388 ي فیزیکـی در اقتصـاد طـی دوره   گذار سرمایهتوسعه و 

ي گذار سرمایهکند نیروي کار،  نتایج داللت می. پردازد می 1338

اثـر  تحقیـق و توسـعه   هاي  ي در فعالیتگذار سرمایه و فیزیکی

ـ دار ایـران اقتصادي رشد مهمی بر  نتـایج تخمـین پیشـنهاد    . دن

هاي تحقیق و توسعه چندین برابر نـرخ   نرخ بازده فعالیتکند  می

کـه  اسـت   نتـایج بیـانگر آن  . استي فیزیکی گذار سرمایهبازده 

ي فیزیکی نسـبت بـه   گذار سرمایهرغم باالتر بودن ضریب  علی

نـرخ  میـانگین  و توسـعه،  هاي تحقیق  ي در فعالیتگذار سرمایه

 هـاي  در فعالیـت  يگـذار  سرمایهفیزیکی و  يگذار سرمایهبازده 

بـوده   95/3و  47/0مـدت بـه ترتیـب     در کوتاهتحقیق و توسعه 

فیزیکـی و   يگـذار  سـرمایه نرخ بازده است و همچنین میانگین 

در بلندمـدت بـه   هاي تحقیق و توسعه  در فعالیتي گذار سرمایه

  . )192: 1391، آبادي شاه( استبوده  2/66و  84/0ترتیب 

مخارج تحقیقـاتی   تأثیربه بررسی  آبادي سیدنورانی و جالل

زا  هاي رشد اقتصادي درون شد اقتصادي ایران در قالب مدلبر ر

. انـد  پرداختـه  1349-1379مبتنی بر تحقیق و توسعه طی دوره 

هـاي اقتصادسـنجی نشـان داد بـه      نتایج حاصل از آزمون مدل

مخــارج (ي در تحقیــق و توســعه گــذار ســرمایهلحــاظ آمــاري 

ره مورد بر رشد اقتصادي ایران طی دوداري  اثر معنی) تحقیقاتی

  ). 49: 1381، آبادي سیدنورانی و جالل(بررسی داشته است 

عوامل تعیـین کننـده    درگاهی و قدیري به تجزیه و تحلیل

دهـد   نتایج حاصـل نشـان مـی   . اند رشد اقتصادي ایران پرداخته

مخارج دولت و درآمدهاي ارزي نفت، بـه عنـوان تنهـا عوامـل     

دهنده رشد اقتصـادي ایـران بـوده و متغیرهـاي      مؤثر و توضیح

زا چـون   مؤثر بر سرمایه انسانی مورد بحث در الگوي رشد درون

وري تـأثیر چنـدانی بـر رشـد      آموزش، تحقیق و توسعه و بهـره 

تداوم چنین ساختاري امکان تحقق رشـد  . اقتصادي ایران ندارند

قتصـاد  اقتصادي پایدار و باال را فـراهم نکـرده و ادوار تجـاري ا   

هاي مالی دولت و  هاي داخلی سیاست ایران را تحت تأثیر شوك

. دهـد  هاي خارجی ارز حاصل از صادرات نفت شـکل مـی   شوك

هاي رشد اقتصادي ایران به علـت ماهیـت    کننده تعیینبنابراین 

انـد   ی را در تولید ایجـاد نمـوده  مدت کوتاهزا بودن، نوسانات  برون

انـد   اقتصاد ایـران باعـث نشـده   ولی رشد باالي بلندمدتی را در 

  ).31: 1382، درگاهی و قدیري(

  

  روش شناسی تحقیق .3

با توجه به مبانی نظري و مطالعـات تجربـی صـورت گرفتـه در     

) 1( مورد تأثیر سرمایه فیزیکی و سرمایه تحقیق و توسعه رابطه

  :به عنوان تابع اولیه تولید در نظرگرفته شده است

)1(             ( , , & )it it it itG D P f L K R D  

رابطه باالدر 
tGDP ،

tL،
tK و

tDR  بـه ترتیـب نشـان    &

تولید ناخالص داخلـی، نیـروي کـار، سـرمایه فیزیکـی و       دهنده

برحسب ) 1(رابطه اگر . است tسرمایه تحقیق و توسعه در سال 

  :بیان شودنیروي کار  ر واحده

)2(  

  
 

)3(               ( ) ( , & )it it itGDPL f K L R DL  

در رابطه فـوق 
tGDPL ،

tKL و
tDLR&    بـه ترتیـب نشـان 

دهنده تولید ناخالص داخلـی بـه ازاي هـر واحـد نیـروي کـار،       

سرمایه فیزیکی به ازاي هر واحد نیروي کار و سرمایه تحقیق و 

  . توسعه به ازاي هر واحد نیروي کار است

دلیـل اینکـه مـدت زمـان      بـه موجود اوالً؛ شواهد  بر اساس

ها  و این طرح هستندبر  هاي تحقیق و توسعه زمان تکمیل طرح

شـوند و   قفه زمانی منجر بـه نـوآوري و فنـاوري جدیـد مـی     با و

هـا در   هـا و فنـاوري   کارگیري این نوآوري ههمچنین معرفی و ب

افـزایش سـرمایه تحقیـق و توسـعه از     بر است،  زماننیز اقتصاد 

بـا تـاخیر زمـانی بـر تولیـد      این بخش ي در گذار سرمایهطریق 

ناشـناخته بـودن   بـه علـت   ثانیاً؛ . گذارد ناخالص داخلی تأثیر می

بر بودن تطبیـق   فناوري جدید حاصل از تحقیق و توسعه و زمان

 افزایش سـرمایه ي اولیه تأثیر ها سالآنها با شرایط محیطی، در 

تحقیق و توسعه بر تولید ناخالص داخلـی انـدك اسـت ولـی در     

کارگیري محصـول حاصـل از    ي بعدي با افزایش بهها سالطی 

( / ) (( / ), ( & / ) )it it it it it itGDP L f K L R D L
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اي  در نقطـه یابد و  اري افزایش میتحقیق و توسعه، این تأثیرگذ

کارگیري محصول حاصل از تحقیـق و توسـعه بـه نقطـه      که به

، امـا در  شـود  مـی رسد، این تأثیرگذاري حـداکثر   اشباع خود می

دلیل اینکه فرآیند تحقیق و توسعه حالتی کـامالً پویـا    نهایت، به

هـاي جدیـد    و فنـاوري  دارد، در نتیجه با گذر زمان، محصوالت

هـاي   ها و نوآوري شوند و به علت تطبیق این فناوري می معرفی

بـر   تحقیقـاتی گذشـته   هاي فعالیتجدید با شرایط محیط، تأثیر 

 هـاي  فعالیـت اي کـه محصـول    یابد و در نقطه تولید کاهش می

هـاي   فعالیـت کامالً جایگزین محصـول   تحقیق و توسعه جدید

قیـق و  ي سـابق تح هـا  فعالیـت ، تأثیر شدقبلی  تحقیق و توسعه

: 1384کرباسی و خاکسارآسـتانه،  (رسد  توسعه به نقطه صفر می

سـازي اسـتفاده از    در مدل مذکوربه منظور لحاظ شرایط . )135

سازي  در مدل. ناپذیر است هاي توزیعی اجتناب هایی با وقفه  مدل

ي هـا  مسائل اقتصادي دالیل مختلفـی بـراي اسـتفاده از مـدل    

توان به موارد زیر اشـاره   نها میتأخیري وجود دارد که از جمله آ

  :کرد

 نـوممکن اسـت    باورکردن یک پدیـده : دالیل فیزیولوژیکی

 .بر باشد زمان

 آالت ممکـن اسـت    تغییر و نوسازي ماشـین : دالیل فناوري

 .بر باشد زمان

 قوانین، مقررات و مالحظات نهـادي ممکـن   : دالیل نهادي

 .است تأثیر یک تغییر را کندتر کند

سازي با  یکی از معروفترین الگوها در زمینه مدل 1الگوي کویک

بر اساس این الگو تأثیر یـک تغییـر یـا    . استهاي توزیعی  وقفه

دوره بعـدي   kشوك در دوره صفر به این دوره ختم نشده و تـا  

  . اثر خواهد داشت

 از Yبر متغیر وابسته  Xتأثیر متغیر مستقل چنانچه فرض شود، 

  .پیروي کند) 4( رابطه

)4(                       
0

0

n

t t i t i t
t

Y X u   


    

سازي چنین رفتاري بر اساس مدل کویک، یـک   به منظور مدل

که مقداري بین صـفر و یـک    الگوي خودرگرسیو با پارامتر 

سـازي   بر این اسـاس جهـت مـدل   . شود کند، ارائه می اختیار می

  :شود میارائه ) 5( به صورت رابطه Xنسبت به  Yمتغیر رفتار 

                                                   
1. Koyck Model 

)5(       
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صورت رابطه خودرگرسیو زیـر خالصـه    درنهایت الگوي فوق به

  :شود می

)6(          
0 1 1(1 )t t t tY X Y w          

از اثـرات بلندمـدت   % 50که در آن وقفه میانه یعنی جـایی کـه   

و متوسـط کـل اثـرات    ) 7(سپري شده است، از طریـق رابطـه   

و همچنین متوسط طول وقفه نیز از ) 8(از طریق رابطه  Xتغییر

  .قابل محاسبه است) 9(طریق رابطه 

)7(                               
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0

0

k
k

M ean

k
k

k 












 


  

)9(                                  1
M e dianL ag




 

  

طور مختصر به آنهـا اشـاره    این روش داراي معایبی است که به

  :شود می

      این الگو بسیار محدودکننده است، چـرا کـه ممکـن اسـت

 .صورت هندسی کاهش نیابند درپی به ضرایب مدل پی

     در این الگو یک روش استقرایی معتبر بـراي تعیـین طـول

 .وقفه وجود ندارد

  هاي بیشتر درجه آزادي مدل نیز به تناسب از دست  وقفهبا

 .رود می

   در این الگو امکان هم خطی میان متغیرهاي مستقل الگـو

 .وجود دارد

  بسـتگی   میان جزء خطا و جزء خودرگرسیو در این مدل هـم

 .وجود دارد

با توجه به مطالب فوق و این نکته که ضرایب متغیر در الگـوي  

حـالی کـه نحـوه     یابـد، در  هش میصورت هندسی کا کویک به

اثرگذاري متغیرهاي اقتصادي ممکن است از یک الگوي درجـه  

دوم یا سوم یا درجات باالتر پیروي کند، استفاده از یک الگـوي  

جایگزین که توانایی لحاظ چنـین شـرایطی را در مـدل داشـته     

هـاي   رو الگوي آلمون بـا وقفـه   از این. ناپذیر است باشد، اجتناب

2

( )
M edian

L og
L ag

L og 
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به منظور رفع نقایص فوق و لحـاظ شـرایط ذکـر     1اي چندجمله

بر اساس این الگـو ضـرایب   . سازي ارائه شده است شده در مدل

براي الگوهـاي درجـه دوم، سـوم و    ) 4(متغیر مستقل در رابطه 

k در نظـر گرفتـه   ) 12(تـا  ) 10(صـورت روابـط    ام به ترتیب بـه

  :شود می

)10(  
2

0 1 2i i i       

)11(  
2 3

0 1 2 3i i i i         

)12(  
2 3

0 1 2 3 ..... k
i ki i i i           

ي آلمـون از  ا چندجمله بر اساس الگوي وقفه) 4(رو رابطه  از این

  :ام به صورت زیر خواهد بودkدرجه 

)13(  

 
  :است زیرمزایاي الگوي آلمون به شرح 

 تواند مدلی بـا   که می استپذیري  این الگو داراي این انعطاف

 .هاي گوناگون ایجاد کند وقفه

 ًصـورت هندسـی کـاهش     بـه  تأثیرگذاري متغیر در مدل لزوما

که در الگوي کویک در ایـن زمینـه یـک شـرط      نیافته در حالی

10( سخت   (در مدل حاکم است. 

      در این الگو وقفه متغیر وابسـته در مـدل وارد نشـده و آمـاره

 .بین واتسن داراي اعتبار استردو

       تعداد ضرایب مدل و درجـات آزادي ازدسـت رفتـه مـدل بـه

  .وضوح کمتر از مدل کویک است

توسعه به صورت  تحقیق و سرمایهبا توجه به مطالب بیان شده، 

بـه عبـارتی، بـر     .کند ثر میأاقتصاد را مت) معکوس U(غیرخطی 

توسعه بر تولید،  تحقیق وسرمایه اساس توابع ریاضی؛ اگر تأثیر 

هاي مختلف برابر با  در زمان
i در نظر گرفته شود که در آنi 

زمان را نشان دهد، این ضریب در طی زمان از یک رابطه درجه 

کنـد، لـذا الزم اسـت در     پیـروي مـی  ) 11(صورت رابطه  دوم به

تحقیق و توسعه بـر روي تولیـد،    سرمایهسازي تأثیر  بحث مدل

توسـعه بـه صـورت تـأخیري وارد      تحقیق و سرمایهاوالً؛ متغیر 

 معکـوس  Uاً؛ ضریب ایـن متغیـر بـه صـورت     نیو ثا شودمدل 

                                                   
1. Almon’s Polynomial Lag Model 

هـاي   رو استفاده از مدل آلمون بـا وقفـه   از این. شودسازي  مدل

سـازي   اي که قادر به لحاظ چنـین شـرایطی در مـدل    چندجمله

مطالعه حاضر بر همین اساس در . رسد ضروري به نظر می ،باشد

. اي استفاده شده اسـت  هاي چندجمله هاي آلمون با وقفه از مدل

، به فرم لگاریتمی زیر بـه عنـوان مـدل    )3(براي این کار رابطه 

  :پایه در این مطالعه در نظر گرفته شده است

)14(  

 
دهنـده تـابع    نشـان  Lدر تـابع فـوق   (استفاده از فرم لگـاریتمی  

ن است کـه ضـرایب مسـتقیماً    متضمن ای) لگاریتم طبیعی است

. دهند هاي تولید را نسبت به متغیرهاي مستقل نشان می کشش

؛)14(لذا در رابطه 
1     کشش تولید ناخالص داخلـی نسـبت بـه

(نیـروي کـار    بـه ازاي هـر واحـد   سرمایه فیزیکی 
tKL( ،

i 

به ازاي حقیقاتی سرمایه تکشش تولید ناخالص داخلی نسبت به 

(کار  ينیرو هر واحد
itDLR & ( امـا از آنجـا کـه قیـد     . اسـت

درجه دو الزم است بر 
i بـر  ) 14(لـذا رابطـه    شود،ها اعمال

  :شود میباز نویسی ) 10(حسب رابطه 

)15(  

2
0 1 0 1 2

0

( ) ( ) ( ) ( & )
n

t t t i
i

L GDPL L KL i i L R DL     


      

)16(  

 
دسـت آورد،   تـوان بـه   را نیز می) 14(؛ رابطه )16(با برآورد رابطه 

مترهاي اشایان ذکر است پار
0 ،

1  و
2  فاقد هرگونه تفسیر

به عنوان پارامترهاي کمکی بـراي تشـریح رونـد     و صرفاً است

i14(شوند، لذا در این مطالعه نیز رابطـه   کار گرفته می ها به (

 .شود میبه عنوان مدل پایه تفسیر 

قبل از تخمین مدل و ارائه نتایج توجه به نکـات زیـر، الزم بـه    

  : رسد نظر می

در این بخـش از مطالعـه، جامعـه آمـاري عبـارت اسـت از        -1

یـد ناخـالص داخلـی، نیـروي کـار      آمارهاي کالن مربوط به تول

سرمایه ثابت ناخالص داخلی و مخارج تحقیـق و   شاغل، تشکیل

که اطالعات مزبور به صورت سـري زمـانی بـراي    است توسعه 

2 3
0 0 1 2 3

0

( ..... )
k

k
t k t i t

i

Y i i i i X u      


      

0 1
1

( ) ( ) ( & )
n

t t i t i
i

L GDPL L KL L R DL   


  

0 1 0
0

2
1 2

0 0

( ) ( ) ( & )

( & ) ( & )

n

t t t i
i

n n

t i t i
i i

L GDPL L K L L R DL

iL R DL i L R DL
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بانـک جهـانی   پایگاه آمـاري  سه کشور ایران، ترکیه و مالزي از 

 . استخراج شده است

بوده و آمارهاي مورد 1980 -2012دوره زمانی مورد مطالعه  -2

  . است) 2000سال پایه (نیاز به قیمت ثابت دالر امریکا 

 در این تحقیق، بـراي بـرآورد سـرمایه فیزیکـی و سـرمایه      -3

  :استفاده شده است) 1962( 1تحقیق و توسعه از رابطه کالین

ي، بـه صـورت   گـذار  سـرمایه طبق این رابطـه؛ از آنجـایی کـه    

  :شود، داریم رزش سرمایه تعریف میتغییرات ایجاد شده در ا

)17(  dK
I

d t
  

  :توان رسید سرمایه می انباشت گیري به فرم زیر به لذا با انتگرال

)18(  dK Idt K dK Idt      

براي تبعی فرم یک باید گیري، انتگرال براي فوق رابطه در
tI 

شود که عامل انتگرال از روي  اینجا فرض میدر . در نظر گرفت

  :رابطه دیگري به شکل زیر قابل برآورد است

)19(  ( )t tLn I t      

با تخمین رگرسیون فـوق بـه روش حـداقل مربعـات معمـولی      

)OLS (     دسـت   رابطه زیر از طریـق آنتـی لگـاریتم گـرفتن بـه

  .آید می

)20(  (0) t
tI I e c   

)21(  (0)I e   

سرمایه به  انباشتدهیم تا  قرار می) 18( را در رابطه) 20(رابطه 

  :دست آید

)22(  
(0 ) t

t

I
K e c


   

  .لذا با لحاظ شرایط اولیه، خواهیم داشت

)23(  0

( 0 )I
K


  

  :سپس رابطه زیر را خواهیم داشت

)24(  0
1

( )
t

t t
i

K K I D


    

 خالص است، معروف )1962( کالین فرمول به که اخیر رابطه

ایـن رابطـه،   در. دهـد  مـی  دست به سال در هر را سرمایه
tK 

ــان اســت tارزش خــالص ســرمایه در زم
0K ــالص  ارزش خ

سال مبنا،سرمایه در 
tI  ي ناخالص در زمـان گذار سرمایهارزش

t وtD هاي ثابت در زمـان  میزان استهالك سرمایهt  اسـت 

                                                   
1. Klein (1962) 

درصـد نـرخ    5در این تحقیق ). 38: 1385شهري،  عاقلی کهنه(

اسـت  شـده  هاي فیزیکی در نظر گرفته  استهالك براي سرمایه

گونـه کـه    همـان توسعه  اما میزان استهالك در بخش تحقیق و

و همچنــین هوانــگ و ) 1388(شــاکري و ابراهیمــی ســاالري 

شـده  در نظـر گرفتـه   کنند، صـفر   پیشنهاد می) 2011( 2دیورت

  .است

  

  برآورد مدل و تفسیر نتایج .4

بـر اسـاس   ) 14رابطـه  ( که مـدل پایـه در ایـن مطالعـه     از آنجا

هاي با وقفه توزیعی آلمون اسـت، بـه منظـور تخمـین آن      مدل

دلیـل تناسـب رونـد     طور که در بخش قبل اشاره شـد، بـه   همان

در بخش تحقیـق و توسـعه بـر روي تولیـد     سرمایه تأثیرگذاري 

  یک معادله درجه دوم؛ بایـد قیـد معادلـه   ناخالص داخلی با روند 

درجه دوم بر مدل تحمیل شود و سپس بر اساس حداقل معیـار  

تحقیـق و   سـرمایه طـول وقفـه بـراي متغیـر     ) AIC( 3آکائیک

وقفه زمانی براي تحقیقات کـاربردي و پایـه   . توسعه تعیین شود

براي کشورهاي درحال توسعه البته سال است،  5تا  2به ترتیب 

: 1381آبادي،  سیدنورانی و جالل(است بیشتر از این مدت بسیار 

حـال توسـعه و    بـاره مشـکل همـه کشـورهاي در      ندر ای .)35

طور دقیق طـول وقفـه را    هتوان ب که نمی توسعه یافته این است

رسـد   به نظر نمی«: گوید در این زمینه گریلیچیز می. تعیین کرد

االت موجود در مورد ساختار وقفه زمـانی  ؤکسی قادر باشد به س

تحقیقات و رشد اقتصـادي پاسـخ قـانع    میان متغیرهاي مخارج 

چنین مشکلی  وجود. »)11: 1994 ،به نقل از رومر( کننده بدهد

ممکـن اسـت آثـار بـرآورد مخـارج تحقیـق و توسـعه در رشــد        

به این ترتیب احتمال . اقتصادي را کمتر از حد واقعی نشان دهد

برآوردها آثار مخارج تحقیق و توسعه را بـیش از حـد   این  اینکه

آبادي،  سیدنورانی و جالل( واقعی نشان دهد، بسیار ضعیف است

 ، در این مطالعه براي تعیینفوقبا توجه به مطالب ). 25: 1381

مورد نظر هر  هاي ابتداي طول وقفه در مدل ،میزان تأثیرگذاري

بـاالتر وارد مـدل شـده    به  2هاي  سه کشور تحت بررسی، وقفه

است، و سپس بر اساس معیار آکائیک، وقفه بهینه انتخاب شده 

  . است

                                                   
2. Huang & Diewert (2011)  
3. Akaik Criteria 
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  هاي مربوطه ها و آزمون نتایج برآورد مدل .1 جدول

 کشور  ایران ترکیه مالزي

 متغیر ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره 

8123/3- * 9295/11 -  2363/1-  0027/5-  2108/0-  8459/0-  o  

4932/6 * 3738/1  8435/2 * 4026/0  0218/2 *** 3358/0  )( tKLL  

3622/3- * 1366/0-  - - - - ( 2008)
t

DC t  

6860/6 * 0307/0  2624/7 * 0427/0  5346/2 ** 0536/0  )&( tDLRL  

7280/6 * 0549/0  2571/7 * 0723/0  5234/2 ** 0889/0  )&( 1tDLRL  

7822/6 * 0724/0  2473/7 * 0887/0  5066/2 ** 1059/0  )&( 2tDLRL  

8548/6 * 0833/0  2272/7 * 0920/0  4784/2 ** 1045/0  )&( 3tDLRL  

9570/6 * 0876/0  1765/7 * 0821/0  422/2 ** 0848/0  )&( 4tDLRL  

1117/6 * 0853/0  9926/6 * 0591/0  2438/2 ** 0467/0  )&( 5tDLRL  

3730/7 * 0764/0  4116/5 * 0228/0  0790/4- * 0096/0-  )&( 6tDLRL  

9081/7 * 0609/0  3416/5- * 0264/0-  - - )&( 7tDLRL  

5902/9 * 0387/0    - - )&( 8tDLRL  

4044/7 * 0099/0    - - )&( 9tDLRL  

3730/7 * 6005/0  0868/7 * 4336/0  4212/2 ** 4750/0   

n

i i0
  

- - - - 1041/7 * 7985/0  Ar(1) 

- - - - 3394/3 * 5724/0  Ma(1) 

7228/40 * 9876/57 * 7511/24  Fآماره  *

9702/0  9062/0  8855/0  2R  

9463/0  8906/0  8499/0  2
R  

5693/1  5934/1  6356/1  D-W 

2577/4-  2664/3  9062/3-   )AIC(معیار آکائیک  

  نوع آزمون آماره مقدار احتمال مقدار احتمال مقدار احتمال

2657/0  2389/1  0000/1  0000/0  1133/0  8164/2  2  
  بستگی آزمون خود هم

Breusch-Godfrey  

2571/0  3087/5  3812/0  0686/3  6300/0  7311/1  2  
 واریانسآزمون ناهمسانی

Breusch-Pagan-Godfrey  

0001/0  
0497/72 -  

)1،1(  
0539/0  

0547/2-  

)0،0(  
0565/0  

9006/1-  

)0،0(  

ADF  
)c,t(  

 1E-Gانباشتگی آزمون هم

  .باشد می% 10و% 5، %1سطح احتمال داري در  دهنده معنی به ترتیب نشان ***و ** ،*: مالحظات

c وt انباشتگی است زمون همآو روند زمانی در مدل مربوط به  أبه ترتیب نشان دهنده حالت وجود عرض از مبدنیز ؛.  

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

                                                   
1. Engle-Granger Cointegration Test 
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  بخش تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادي کشورهاي تحت بررسی سرمایه درروند تأثیرگذاري  .1نمودار 

 ي تحقیقها یافته: مأخذ

 
)شایان ذکر است متغیر مجازي 2008)tDC t   در مدل

پایه مربوط به کشور مالزي نیز وارد شده است، این متغیر بـراي  

مقـدار   هـا  سالبراي بقیه و ي بحران جهانی مقدار واحد ها سال

هاي مربوط بـه هـر سـه     همچنین مدل. صفر اختیار کرده است

. مربعـات، بـرآورد شـده اسـت    حداقل کشور با استفاده از روش 

هـاي مربوطـه در    ها همراه با آزمون ج حاصل از برآورد مدلینتا

  .آورده شده است) 1( جدول

عتبـار  هـا الزم اسـت از ا   قبل از تفسیر نتـایج بـرآورد مـدل   

، 9463/0مقـادیر  . هاي برآورد شده اطمینان حاصل گـردد  مدل

، بـه  )2R(براي ضریب تعیین تعدیل شده  8499/0و  8906/0

دهـد   هاي مالزي، ترکیـه و ایـران نشـان مـی     ترتیب براي مدل

اند درصـد بـاالیی از تغییـرات متغیـر      متغیرهاي مستقل توانسته

در سـطح احتمـال    Fداري مقادیر  معنی .دهندوابسته را توضیح 

مقـادیر  . اسـت ایـن امـر    مؤیدیک درصد نیز براي هر سه مدل 

نیـز بـراي هـر سـه مـدل در      ) D-W(آماره دوربـین واتسـون   

محدوده قابل قبولی قرار دارد لذا هر سـه مـدل فاقـد هرگونـه     

که  ی، اما از آنجا که این آماره براي حاالتهستندبستگی  خودهم

لـذا از آزمـون    ،فاقـد اعتبـار اسـت    ،باشـد  ARداراي جز مدل 

-Breusch( گـــادفري-بســتگی ســـریالی بــروش   خــودهم 

Godfrey (  دهنـده   نیز استفاده شد که نتایج این آزمـون نشـان

بستگی در پسماندهاي هر سه مدل برآوردي  عدم وجود خودهم

-براي آزمون ناهمسانی واریـانس نیـز از آزمـون بـروش    . است

ــان ــادفر-پاگ ــتفاده )Breusch-Pagan-Godfrey( يگ ، اس

دهنـده همسـانی واریـانس     گردید که نتایج این آزمون نیز نشان

در نهایت براي اطمینان . پسماندها در هر سه مدل برآوردي بود

ي ارتبـاط بـین متغیرهـا را بـه     دهـاي بـرآور   از اینکه رگرسیون

هاي برآوردي کاذب  دهند به عبارتی رگرسیون درستی نشان می

اسـتفاده  ) E-G( گرنجـر  -انباشتگی انگـل  یستند از آزمون همن

وردي بـراي  آهـاي بـر   شد، نتایج این آزمون نشان داد رگرسیون

بـا توجـه بـه نتـایج      .نیسـتند  کـاذب سـه کشـور   هیچ یـک از  

 ،هاي برآوردي براي هر سه کشور معتبر ، مدلمذکورهاي  آزمون

    .قابل تفسیر هستندو قابل اعتماد 

تحقیق تغییرات مدت زمان تأثیرگذاري ) 1( بر اساس جدول

و توسعه به ازاي هر واحد نیروي کار بر اقتصاد کشورها متفاوت 

یک درصد افزایش سـرمایه  است به طوري که در کشور مالزي 

سال تأثیر مثبـت بـر تولیـد     9تحقیق و توسعه در این بخش تا 

رصد یک دایران تأثیر کشور که در  حالی در، ناخالص داخلی دارد

 ر تولید ناخالص داخلی تقریبـاً افزایش سرمایه تحقیق و توسعه ب

و در کشور ترکیـه نیـز در سـال     رسد صفر میدر سال ششم، به 

همچنــین در کشــور مــالزي ایــن . رســد بــه صــفر مــیهفــتم 

و در کشـور  افـزایش سـرمایه   تأثیرگذاري در سال چهارم بعد از 

ر کشور ایـران در  و دافزایش سرمایه ترکیه در سال سوم بعد از 

رسـد،   به مقدار حداکثر خود میافزایش سرمایه سال دوم بعد از 

بـه ازاي یـک درصـد افـزایش     ) در بلندمـدت (البته در مجموع 
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به ازي هر واحـد نیـروي    بخش تحقیق و توسعه سرمایهساالنه 

 4750/0 درصد، در کشـور ایـران   6005/0، در کشور مالزي کار

تولید ناخـالص داخلـی    ،درصد 4336/0درصد و در کشور ترکیه 

تحقیـق و  سـرمایه  روند تأثیرگذاري ) 1(نمودار . یابد افزایش می

توسعه به ازاي هر واحد نیروي کار بـر تولیـد ناخـالص داخلـی     

  .دهد کشورهاي مالزي، ترکیه و ایران را نشان می

 بخـش تحقیـق و   ضریب تخمینی سـرمایه  بر اساس نتایج

از ضـرایب   تـر  بـزرگ  کار مالزي توسعه به ازاي هر واحد نیروي

همچنـین نتـایج تخمـین بیـانگر      .تخمینی ترکیه و ایران است

بـه عنـوان عامـل    (سریعتر سرمایه تحقیق و توسعه  تأثیرگذاري

بر تولید ناخالص داخلی ایران نسبت بـه مـالزي و ترکیـه    ) تولید

بر روي تولید ناخالص  تحقیق و توسعهاثرگذاري درضمن  .است

بـه حـداکثر   نیز دیرتر  ایران و ترکیهدر مقایسه با  مالزيداخلی 

تحقیـق و توسـعه   هـاي   که فعالیـت  در حالی. رسد مقدار خود می

سال به حداکثر و سه به سرعت طی دو  و ترکیه به ترتیب ایران

  .رسند میمقدار خود 

 حساسـیت  بر اساس نتایج حاصل از برآورد مـدل تحقیـق،  

کـار نسـبت بـه     واحـد نیـروي  به ازاي هر تولید ناخالص داخلی 

فیزیکی به ازاي هر واحد نیروي کار براي کشور مالزي،  سرمایه

 3358/0و  4026/0، 3738/1ترکیه و ایران به ترتیب برابـر بـا   

در کشـور مـالزي یـک درصـد      توان بیـان داشـت   لذا می. است

فیزیکی به ازاي هر واحد نیروي کـار، تولیـد   رمایه افزایش در س

یابـد،   نیروي کار بیش از یک درصد افزایش مـی  بازاي هر واحد

 در. اسـت بـر   تولید در کشور مالزي بیشتر سـرمایه  به بیان دیگر

که در کشور ایـران و ترکیـه بـا یـک درصـد افـزایش در        حالی

ناخالص داخلی  تولید بازاي هر واحد نیروي کار، فیزیکی سرمایه

یابـد و   افزایش می درصدکمتر از یک  بازاي هر واحد نیروي کار

کشـور ایـران    الـذکر  ضریب تخمینی ضـریب متغیـر فـوق   ته بال

   .کشور ترکیه استتر از ضریب تخمینی  کوچک

  

  گیري بحث و نتیجه .5

طی چند دهه گذشته؛ کشورهاي فاقد نیروي کار ارزان، سرمایه 

ــه   فیزیکــی و همچنــین منــابع طبیعــی قابــل توجــه نســبت ب

و  ارزاننیــروي کــار ، کشــورهاي داراي منــابع طبیعــی فــراوان

هاي فیزیکی قابل توجه، نرخ رشد مسـتمر اقتصـادي و    سرمایه

اند،  هاي تحقیق و توسعه تجربه نموده باثباتی را با اتکا به فعالیت

لذا با توجه به ادبیات مـذکور؛ در مطالعـه حاضـر ایـن موضـوع      

 هتحقیق و توسـعه بـه انـدازه سـرمای    سرمایه بررسی شد که آیا 

یند رشد و توسعه اقتصادي مؤثر است؟، براي این فیزیکی در فرآ

منظور در این مطالعه کشورهاي ایران، ترکیه و مالزي طی دوره 

  .اند قرار گرفتهمورد بررسی  1981-2012زمانی 

 سرمایهمبانی نظري تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین 

 يکشـورها ي فیزیکی با رشد اقتصاد تحقیق و توسعه و سرمایه

مبانی نظـري   لذا بر اساس .زا قرار دارد دل رشد درونمبتنی بر م

نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از . سازي گردید اقدام به مدل

؛ در هر سه کشور مـورد مطالعـه، تأثیرگـذاري    آن بودند که، اوالً

ي در بخـش تحقیـق و توسـعه بـر تولیـد ناخـالص       گذار سرمایه

تأثیرگـذاري   داخلی در ابتدا حالـت افـزایش دارد و سـپس ایـن    

تحقیق و  سرمایه ؛ تأثیرگذاريثانیاً). معکوس U( یابد کاهش می

در کشـور  بر رشد اقتصـادي   توسعه به ازاي هر واحد نیروي کار

 مانـدگارتر و  تـر  باثباتنسبت به دو کشور ایران و ترکیه،  مالزي

تحقیق  سرمایه اهمیتدر فضاي اقتصاد دانش بنیان ثالثاً؛ . است

فیزیکی  سرمایهشورهاي ایران و ترکیه کمتر از و توسعه براي ک

سـطح   ءارتقـا  از طریقتحقیق و توسعه  هاي زیرا فعالیت. نیست

 البته خاطر. کند ، رشد اقتصادي را تسریع میوري فناوري و بهره

هاي بین سه کشور مورد  شود مطالعه حاضر ناهمگونی می نشان

  .سازي لحاظ نکرده است بررسی را در مدل

به نتایج فوق بـه منظـور تخصـیص مجـدد منـابع      با توجه 

هاي تحقیـق و توسـعه و جهـت پـر      اقتصاد ایران به نفع فعالیت

سـازي   کردن شکاف فناوري، کاهش وابستگی فنـاوري، زمینـه  

ایجـاد رقابـت و جـذب بازارهـاي جهـانی، راهیـابی موفـق بــه        

، جذب و انتقال دانش فنی خارجی WTOهاي جهانی و  سازمان

خـارجی، بـا شـناخت     تحقیق و توسـعه  بومی نمودنو انطباق و 

  : دقیق و هدفمند از ساختار اقتصادي کشور ضروریست

هاي توسعه و  هاي پژوهش و جایگاه تحقیقات در برنامه سیاست

 هـا  متوازن نمودن بودجه تحقیقات در مقایسـه بـا سـایر هزینـه    

 . گرددمشخص 

روري تعیین متولی امر تحقیقات کشور و ایجاد نهادهاي ض 

سازي و مـدیریت   پارچه با اختیارات و صالحیت الزم جهت یک

 . صحیح نظام تحقیقاتی

هاي کـالن اقتصـادي و همـاهنگی     اصالح ساختار سیاست

هاي پژوهشی به منظور  هاي کالن اقتصادي با سیاست سیاست
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سـهم  ایجاد انگیـزه در فعـالین اقتصـادي در راسـتاي افـزایش      

ــه ــاتی  هزین ــاي تحقیق ــه ه ــدب ــی  تولی ــالص داخل ــد در ناخ ح

گام ) دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی( استانداردهاي جهانی

 . برداشت

ایجاد ارتباط هر چه بیشـتر میـان مراکـز علمـی پژوهشـی      

داخل و خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین مطالعـات و  

   .نتایج تحقیقات در دنیا
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