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  مقدمه -1
گانـه سـاختار،    ي علم اقتصاد است که به مطالعه عناصر سهها گرایشاقتصاد صنعتی یکی از 

ثر بـر  گانـه و عوامـل مـؤ    چگونگی ارتباط این عناصر سه. پردازد میرفتار و عملکرد بازارها 
سهم بازاري به عنوان یک متغیـر  . ها، موضوع مطالعات متعدد نظري و تجربی بوده است آن

در صـنایع داراي   معمـوالً  هـا  ن باالي سهم بازار بنگاهباشد و میانگیساختاري بازار مطرح می
شود و برعکس در بازارهاي رقابتی شاهد متوسط سـهم بـازار   ساختار انحصاري مشاهده می

بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و . باشیممی ها تر براي بنگاه کم
از جمله متغیرهاي اثرگذار بر . ازار را نیز تغییر دهدد ساختار بتوان میسهم بازار ایجاد نماید، 

هاي تحقیـق و توسـعه، اشـاره    به هزینه توان میتغییرات سهم بازار و تغییرات ساختاري بازار 
برخـی از مطالعـات تجربـی اثـر      کـه  حـالی در  .باشـند  مینمود، که از متغیرهاي رفتاري بازار 

گیرند، در عـین حـال مطالعـات دیگـري توسـط       یممستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه 
مسـتقیم و   نمایند و ارتباط غیـر  مین گیري نتیجهاند که رابطه مستقیم را  اقتصاددانان انجام شده

بنابراین تحقیق حاضر در صدد است تـا نحـوه   . شده است گیري نتیجه خطی غیرارتباط  بعضاً
در بخش صنعت ایران بررسی نموده و  هاي تحقیق و توسعه را بر سهم بازاراثرگذاري هزینه

 uبراي این منظور فرضیه شـومپیتر مبنـی بـر وجـود رابطـه      . چگونگی ارتباط را تحلیل نماید
ي صنعتی ایـران آزمـون   ها ي تحقیق و توسعه و سهم بازار در زیربخشها معکوس بین هزینه

سی نموده باشد، انجام اي که اثر عامل فوق بر سهم بازار را برر در ایران، مطالعه. خواهد شد
هـاي صـنعتی ده نفـر     براي این منظـور، از آمـار و اطالعـات مربـوط بـه کارگـاه      . نشده است

استفاده شده و مـدل   1386-1374هاي  کارکن و بیشتر در سطح کدهاي دو رقمی براي سال
یا روش انتقـال مالیـم    LSTAR1خطی غیرروش و  JMALTIافزار  تحقیق با استفاده از نرم

صـورت  ه براي آزمون این فرضیه مقاله ب. تخمین زده شده است گرسیونی الجستیکر خود
                                                

 
1. Logestic smooth transition autoregration 
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پـس از بیـان ایـن مقدمـه و در قسـمت دوم مقالـه، بـه بررسـی         : زیر سازماندهی شـده اسـت  
ي تحقیق و توسعه بر سهم بازار پرداخته شده و در قسمت سوم ها چارچوب نظري اثر هزینه

در قسـمت  . شـود ات داخلـی و خـارجی مـرور مـی    مطالعات تجربی تحقیق در قالـب مطالعـ  
چهارم به معرفی مدل و روش تخمین پرداخته شده و در قسمت پـنجم مقالـه نتـایج تخمـین     

بنـدي و ارایـه   قسمت ششـم و پایـانی مقالـه نیـز بـه جمـع      . شوندمی ارایهمدل و تحلیل نتایج 
 . هاي سیاستی تحقیق، اختصاص یافته استتوصیه

 ه بین تحقیق و توسعه و سهم بازاررابطچارچوب نظري -2

سهم بازار باید توجـه داشـت کـه     برگذاري مخارج تحقیق و توسعه تأثیردر خصوص نحوه 
و  1هاي تحقیـق و توسـعه از نـوآوري محصـول    نوآوري به عنوان متغیر جایگزین براي هزینه

ت نـوآوري محصـول، تقاضـاي بنگـاه را از طریـق بهبـود کیفیـ       . تشکیل شده اسـت  2فرآیند
هـاي  هزینـه  ،دهـد و نـوآوري فرآینـد   تولیدات موجود یا معرفی محصول جدید افزایش مـی 

  . شوندبه افزایش سودآوري و سهم بازار می تولید را کاهش داده و منجر
ي تحقیـق و توسـعه و   هـا  به منظور بیان رابطه نظري بـین هزینـه   3)2008(لی کیم و یانگ

  : ندا رت زیر استفاده نمودهصوه ب ها سهم بازار از تابع سود بنگاه
)1(                                                                        ititittitit xaSQcp  )(  

در ایـن  باشد،  هاي تعادلی در صنعت می تعداد بنگاهبیانگر  i = 1, 2, …, Nکه در آن 
در نظـر گرفتـه شـده کـه نشـان       زا به صـورت بـرون   Qtو تقاضاي بازار  Pقیمت بازار رابطه 

  .باشندمیپذیر  ها قیمت بنگاهدهد  می
 Git باشد که با ها وابسته به کیفیت محصول می شود سهم بازاري بنگاه فرض می چنین هم

  :هاي صنعت با قیمت یکسان مواجه هستند داریم شود، از آنجا که تمام بنگاه نشان داده می

                                                
 

1- Product Innovation  
2- Process Innovation  
3- Kim, J. and Yang Lee, C. 
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شـود   فرض مـی . باشد شده می کنندگان به کیفیت مشاهده حساسیت مصرف αکه در آن 
0 < α < 1  بوده وSit   نسبت بـهGit     کننـدگان نسـبت بـه     مقعـر بـوده و حساسـیت مصـرف

یک تفسیر دیگر از این فرض این اسـت  . باشد یکیفیت مثبت بوده ولی داراي بازده نزولی م
است موافق تبانی قیمتی باشـند   ممکن ها آنها با یکدیگر رقابت کیفیتی دارند زیرا  که بنگاه

   .کنند کنندگان در انتخاب محصول فقط به کیفیت آن دقت می مصرف که اینیا 
  :شود براساس فرمول زیر تجمعی می Gitشود  فرض می

)3(                                                                                         ititit
it GaG

dt
dG




  
. باشـد  مـی  Gitنـرخ اسـتهالك ثابـت     δمحصول بـوده و   R&Dمخارج  Gitکه در آن 

را  (Ait)، موجـودي تکنولـوژي کاهنـده هزینـه     (xit)فرآیند  R&Dشود مخارج  فرض می
  . دهد زیر افزایش میبراساس معادله 

)4(                                                                                        ititit
it AXA

dt
dA




  
شود افزایش در حجم  فرض می چنین هم. باشد می Aitنرخ استهالك ثابت  ρکه در آن 

   .دهد صورت زیر کاهش میرا به  (Cit)تکنولوژي کاهنده هزینه، هزینه متوسط 

)5(                                                                                                    itbA
it CeC   

پارامتر مـرتبط بـا بـازده نهـایی تکنولـوژي کاهنـده        bهزینه متوسط اولیه و Cکه در آن 
تحت این فروض، هر بنگاه جریان ارزش سـود   .باشد سط میهزینه دراثر تغییرات هزینه متو

   .نماید شده خود را به صورت زیر حداکثر می خالص تنزیل
)6(                                                                 dtXaSQCPe ititittit

rt }){(0    
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  :سازي عبارتند از حداکثر مسألهي ها قید

)7  (                                           ititit
it GaG

dt
dG




ititit و
it AXA

dt
dA




   
jiنیز به ازاءjtAو jtGده هستند وش  مقادیر داده0iAو0iGکه در آن   مقادیر داده شده

همیلتـونین را بـه صـورت زیـر      تـابع  تـوان  مـی  .باشد نرخ تنزیل ثابت می rاشند و در آن ب می
  :ادتشکیل د

)8(                         )()(}){( itittitittititititit AXGaXaSQCPH    
هــاي دیگــر فــرض  بنگــاه R&Dهــا در خصــوص تصــمیمات  بنگــاه کــه ایــنبــا فــرض 

رابطه زیـر  ط ترانسورسالیتی به شرایط مرتبه اول و شرایبا بررسی و حل کورنوئی دارند،  نش
 :خواهیم رسید
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کـل   R&Dبطـه مـابین سـهم بـازار و مخـارج      دهند که را نشان می) 10(و ) 9(معادالت 

  ).Kim & Yang Lee,2008( باشد معکوس می Uتحت شرایط رقابت غیرقیمتی به شکل 
  مروري بر مطالعات پیشین -3

زمـان بـه بررسـی ارتبـاط متغیرهـاي سـهم        با استفاده از سیستم معادالت هـم  1)1993(ناکائو 
دآوري در صـنایع تولیـدي ژاپـن پرداختـه     ي تحقیق و توسعه، تبلیغـات و سـو  ها بازار، هزینه

ها منجربه افـزایش   دهد که افزایش کیفیت محصوالت بنگاهنتایج این مطالعه نشان می. است
  . سهم بازار و سودآوري صنایع گردیده است

                                                
 

1- Nakao (1993) 
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، سـهم بـازار و ارزش   2اي به بررسی رابطه بـین نـوآوري   در مطالعه 1)1997(هال و واپل 
، که با ها رسند که ارزش بازاري بنگاه میدر این مطالعه به این نتیجه  ها آن .پردازند می 3بازار

یی که از سـهم بـاالتر بـازار برخـوردار     ها شود، براي بنگاه میگیري  ها اندازه سهام آنارزش 
ي تحقیـق و توسـعه و نـوآوري در فرآینـدها و محصـوالت      هـا  هستند، بـاالتر بـوده و هزینـه   

  .شوندتلقی می ها زاري بنگاهتولیدي از عوامل افزایش سهم با
ثباتی سهم بازار در  با استفاده از آزمون ریشه واحد به بررسی بی 4 )2001(گالت و لیست 

ي مربوط به سهم ها ها با استفاده از داده آن. پردازند میآمریکا  5صنایع دخانی و سیگارسازي
 1934-1994هاي  ا طی سالي تولیدکننده سیگار و محصوالت دخانیاتی آمریکها بازار بنگاه

ثبات بوده و در حـال نوسـان    ها در طول زمان بی رسند که سهم بازاري بنگاه میبه این نتیجه 
 .باشد میدر این صنعت در آمریکا  6حاکی از وجود رقابت قوي چنین همنتایج . باشد می

لیغـات بـر   هاي تبمدت و بلندمدت هزینه کوتاه تأثیراي به بررسی در مقاله) 2002( 7کلی
وي در این مطالعه . پردازدمی 2001-1990هاي سهم بازار در صنایع دخانی اندونزي طی سال

دار بـر   مثبـت و معنـی   تأثیرمدت داراي  هاي تبلیغات در کوتاهرسد که هزینهبه این نتیجه می
 . دباشهاي تبلیغات و سهم بازار برقرار نمیسهم بازار بوده ولی رابطه بلندمدت بین هزینه

بـر سـهم بـازار صـنایع      مـؤثر اي بـه بررسـی عوامـل    در مطالعـه ) 2003( 8لیو و سـیوکیس 
هـاي  مسـتقیم تبلیغـات و سـایر هزینـه     تأثیرها در این مطالعه  آن. پردازد میخدمات بازاریابی 

هاي تحقیقی و نوآوري از سـوي دیگـر بـر سـودآوري و سـهم      سو و هزینه بازاریابی از یک
  .نمایندمی يگیر نتیجهبازار را 

                                                
 

1- Hall and Vopel (1997) 
2- Innovation 
3- Market Value 
4- Gallet and List (2001) 
5- cigarette industry 
6- strong rivalry 
7- Kelly 
8- Hengzhong Liu and Fotios Siokis 
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متغیرهـاي تمـایز محصـول و     تـأثیر اي به بررسـی  در مطالعه 1)2005(ماتراوس و روندي 
 1997-1987هــاي  ثبــاتی ســهم بــازار در صــنایع تولیــدي آمریکــا طــی ســال تمرکــز بــر بــی

ثباتی سهم بازار با افـزایش انـدازه   دهد که درجه بیهاي این مطالعه نشان مییافته. پردازد می
ثبـاتی سـهم   هاي تبلیغات و تحقیق و توسعه بیگذاري در هزینهاما سرمایه زایش یافتهبازار اف

  .کندبازار را تشدید نمی
هـاي  در مطالعه خود به بررسی ارتباط متقابل متغیرهاي هزینـه  2 )2008(کیم و یانگ لی 

مطالعـه  هـا در   آن. پردازنـد تحقیق و توسعه و سهم بازار در قالب آزمون فرضیه شومپیتر مـی 
رسـند کـه بـین متغیرهـاي نـوآوري      خود با استفاده از رهیافت کنترل بهینه به این نتیجـه مـی  

  .داري برقرار بوده استفرایند و نوآوري در تولید محصول با سهم بازار ارتباط معنی
اثـرات   4اي با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در مطالعه 3)2009(گراونیتز و ساندنر 

ي تحقیق و توسعه و سهم بازار را بررسی نمـوده و نتیجـه   ها ي تبلیغات، هزینهها هزینه متقابل
ي هـا  ي تبلیغـات و هزینـه  هـا  سـو و هزینـه   گیرند که رابطه مستقیمی بین سهم بازار از یک می

   .تحقیق و توسعه از سوي دیگر وجود دارد
سـهم بـازار را بـراي     هـاي تحقیـق و توسـعه و   رابطه بین هزینه 5 )2009(روبل و ورساول 

نتـایج  . دهنـد  مـی مورد بررسی قـرار   2007-1999هاي  صنایع تولیدي اتحادیه اروپا طی سال
دار بـر سـهم   مثبـت و معنـی   تـأثیر هاي تحقیق و توسـعه  این مطالعه بیانگر این است که هزینه

  .بازار این صنایع داشته است
تنها در یک مطالعه بـه  یان کرد که ب توان میگرفته نیز  در زمینه مطالعات داخلی صورت 

هاي تحقیق و توسعه بر سودآوري در بخش صنعت ایران پرداختـه شـده   هزینه تأثیرارزیابی 
ایران  ي تحقیق و توسعه را در صنایعها بخشی هزینه اثر) 1384( خردمنددهقانی و که در آن 

هـا از   مطالعـه، آن در ایـن   .انـد  بررسـی نمـوده  ي تولیدي استان خراسـان رضـوي   ها و تعاونی
                                                

 
1- Matraves and Rondi (2005) 
2- Kim and Yang Lee (2008) 
3- Graevenitz & Sandner (2009) 
4- Generalized Method of Moments 
5- Ruble and Versaevel (2009) 



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  62

 

اســتفاده  1375-79ي هــا ســالکــد صــنعت چهــار رقمــی غــذایی ایــران بــراي   22هــاي  داده
ي هـا  هزینـه  دار بـین  بر اساس نتایج حاصل از تخمین مـدل، ارتبـاط مثبـت و معنـی    . اند نموده

ي هـا  سـال در  ي تولیدي استان خراسان رضـوي ها در صنایع ایران و تعاونی ،تحقیق و توسعه
 .یید شده استمذکور تأ

بیان کرد که در اغلب مطالعات خارجی و  توان میگرفته  بندي مطالعات صورتدر جمع
هـاي تحقیـق و توسـعه و سـهم بـازار مـورد بررسـی قـرار         بین هزینـه  خطی غیرداخلی، رابطه 

بین دو متغیـر رفتـاري و    خطی غیرلذا انجام این پژوهش از حیث بررسی رفتار . نگرفته است
بـراي   رگرسـیونی الجسـتیک  انتقـال مالیـم خـود    کور و استفاده از روش نوینساختاري مذ

  .باشداولین بار در بخش صنعت ایران حائز اهمیت می
 LSTAR معرفی رهیافت تخمین-4

یا روش  LSTAR خطی غیرروش مورد استفاده در تحقیق حاضر براي تخمین مدل، روش 
متغیـر بـه    در روش حاضر ارتبـاط بـین دو  . شدبارگرسیونی الجستیک می انتقال مالیم خود

ر در طول زمان تغییر یابـد،  که ارتباط بین دو متغی در صورتی. کندتغییر می خطی غیرصورت 
گویند تغییر رژیم صورت گرفته و نقطه تغییر رژیم، تحت عنوان سـطح  اصطالحاً می گاه آن

اگـر مقـادیري از متغیرهـا در    کند که  میاین الگوي اقتصادي بیان . گردد میآستانه مشخص 
، در )هاي مختلفی داشته باشـند  رژیم( یک ناحیه و قسمتی در ناحیه دیگر وجود داشته باشند

 .این صورت روابط اقتصادي این متغیرها در نواحی مختلف متفاوت خواهد بود
شـده   ارایـه  هـاي تغییـر ناگهـانی    اي مـدل سازي چنین پدیـده  ها براي مدل در اولین تالش

ایـن انتقـاالت    کـه  ایندلیل ه ب. هاي مختلف فرض شده است که تعداد متناهی از رژیم است
 محققـین گیـرد  ییرات ناگهـانی صـورت مـی   غیرتر از تپذ ها به طور مالیم و انعطاف بین رژیم
  :اندکرده ارایههاي تغییر ناگهانی را به شکل زیر  مدل نوعی از

)11(                                                                        ttttt uscGzzy  ,,.   
در رابطه فوق  p,...,, و  10  p,...,,   .بردارهاي پارامترند 10



 63 ...  / هاي تحقیق و توسعه بر سهم بازار در ارزیابی تأثیر هزینه

  

 

tz   زا یعنـی   یی از متغیـر درونـزا و متغیـر بـرون    هـا  بردار متغیرهاي توضـیحی شـامل وقفـه
     kttptttptt xxyyzzz ,...,,,...,,1,...,,1 ــا   tu .باشــدمــی 111 ــز جملــه خطــا ب نی

تابع انتقال پیوسته است که معمـوالً بـین صـفر و یـک     Gتابع. باشدتوزیع مستقل یکسان می
توسـط مـدل توضـیح داده    Gنهایت تـابع  به این جهت نه تنها دو حالت بی. باشدمحدود می

. نهایت قـرار دارنـد   بین این دو مقدار بی Gاي از یک حاالت پیوسته چنین مهشود بلکه می
اي اشـاره دارد کـه   به نقطـه  cپارامتر آستانه. باشدشاخص سرعت انتقال می پارامتر شیب

هـاي توضـیحی یـا    یکـی از متغیر  معمـوالَ tsنتقالمتغیر ا. افتدانتقال و یا تغییر رژیم اتفاق می
  :بدین صورت است Gترین فرم تابع انتقال میروند زمانی است و عمو

   
1

1

exp1,,




















 
K

k
ktt csscG  

  :به صورت زیر خواهد بود 1LSTRبراي مثال در مدل

  
1G  تابع به طور یکنواخت افزایشی از متغیر انتقالیکtsباشـد و بـین صـفر و یـک      می

ــت ــ. اسـ ــالوه ه بـ عـ  5.0,,1  scGــی ــد مـ ــه  .باشـ ــابراین، نقطـ ــین  بنـ ــال بـ   اي از انتقـ

دو رژیم حدي با 



ts
G 0lim و  1




ts
G 1lim   .دهدرا نشان می 1

از صفر تـا یـک را    1Gچگونگی سرعت انتقال از شکل مشخص استطور که  همان
انتقال آرام و بـا   1با. باشدنشانگر تغییر سریع رژیم می مقادیر بیشتر. کندمشخص می

10 نمـودار زیـر تـابع     .گیـرد از یک رژیم به رژیم بعدي صورت مـی تري  انتقال سریع
  .دهدنشان می 10 و 1انتقال را با فرض

   cst te
scG


 

1
1,,1
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  10 و 1با  1Gاي از تابع نمونه). 1( نمودار

همگرا به یک مدل رگرسیون با دو ) 2(مدل  1G، در تعریف اگر در این تابع 
  :شودرژیم حدي زیر می

ttt uxy   و   tt uxy   
به مدل رگرسـیون   2است و در این مورد، مدل  5/0و برابر  ثابت 1Gتابع  0براي 

  .شودخطی تبدیل می
. دهـد در مورد مدل دو رژیمی، تغییر دوباره رژیم و نتیجتاَ انتقال غیر یکنواخت روي می

  :باشدبه صورت مقابل می )LSTR2(تابع الجستیک انتقال تدریجی 
 

  

2G  اطــراف نقطــه
2

21 cc   متقــارن اســت و



ts
G 1lim 2 .2G  هرگــز برابــر صــفر

را نشـان   2G شـکل زیـر مثـالی از تـابع    . شود و مقادیر مینیمم آن بین صفر و یک است نمی
  .دهدمی

    211
1,,, 212 cscst tte

sccG 
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   10 و 1با  2Gنمونه اي از تابع ). 2(نمودار 

شده  استفاده 3ا ی 2توابع درجه جا اشاره شود، این است که  اي که الزم است در این نکته
. باشندو جزئی از آن می LSTRتنها دو حالت خاص از روش شده  انجام در سایر مطالعات

  :براي اثبات این مطلب تابع غیرخطی الجستیک زیر را در نظر بگیرید
  
 :به صورت زیر است      حول نقطه بع مذکوربسط تیلور مرتبه اول تا 

  
  :خواهیم داشت عبارتیه و ب

                                 
 :زیر LSTRدر رابطه  (a)با جاگذاري

                  
  :آیداین رابطه به صورت زیر درمی

  
  :رابطه فوق خواهیم داشت کردن با ساده

    

0

    1))(exp(1,,  cyycG tt 

  ),,0(),,0()0(,, 11 tttt ycRyycGGycG 

  121,, RyycG tt  

ttttt uycGyyp  ),,(0

ttttt uRyyyp  1
2

210 )()( 

ttttt uRyyyp  )( 1210 
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 :نوشت توان میویا 

  .باشدمی 2فوق تابع درجه  شود که تابعمالحظه می 
ه بـ  3، تابع درجـه  LSTRدر روش  Gتابع  2با انجام چنین عملی براي بسط تیلور مرتبه 

   .آیددست می

  هاي تحقیقتخمین مدل و تفسیر یافته - 5
- انتقال مالیـم خـود   خطی غیررهیافت  چنین همبر اساس مبانی نظري و مطالعات تجربی تحقیق و 

یونی الجستیک، مدل زیر براي بررسی رابطه بـین سـهم بـازار و مخـارج تحقیـق و توسـعه       رگرس
  :تصریح شده است

    tttt uDRcGzzMshare  &,,.   
tzي تحقیق و توسعه بوده وها هزینه R&Dسهم بازار و  Mshareکه در آن  برداري از  

  .باشدمی) Mshare, R&D(دار متغیرهاي وابسته و توضیحی مقدار وقفه
هاي بهینه متغیر وابسـته و توضـیحی بـر اسـاس     قبل از تخمین مدل، الزم است ابتدا وقفه 

تعداد مشاهدات  که ایندر این مطالعه با توجه به . 1هاي تعیین وقفه مناسب انتخاب شود مالك
ز مـالك  باشد، لذا بـراي انتخـاب وقفـه بهینـه ا    می 100مشاهده و کمتر از  52آماري برابر با 

در جدول زیـر نتـایج مربـوط بـه تعیـین وقفـه بهینـه بـراي         . بیزین استفاده شده است ـشوارتز
  :شده است ارایهمتغیرهاي سهم بازار و مخارج تحقیق و توسعه در صنایع دو رقمی ایران 

  

  

                                                
 

ها و اطالعات آماري ساالنه بوده و داده 1386:4 – 1374:1اینکه دوره زمانی مورد مطالعه در این مطالعه با توجه به  -1
وقفـه   8الـی   4ها بین تواند تعداد وقفهمیهاي آماري فصلی، ماهیت دادهاند، لذا بر اساس هاي فصلی تبدیل شدهبه داده

   .در نظر گرفته شده است وقفه 8 حداکثرن مطالعه در نظر گرفته شود که در ای

*2
210 tttt uyyp  



 67 ...  / هاي تحقیق و توسعه بر سهم بازار در ارزیابی تأثیر هزینه

  

 

  ایران صنعت سهم بازار در بخشنتایج تعیین وقفه بهینه براي متغیر ). 1(جدول 
  تعداد وقفه  1  2  3  4  5  6  7  8

مقدار آماره آزمون   *09/27  19/30  98/29  08/31  31/31  29/31  37/31  38/31
  بیزین -شوارتز

         محاسبات تحقیق: مأخذ
بر اساس نتایج حاصل از تعیـین وقفـه بهینـه بـراي متغیـر سـهم بـازار در بخـش صـنعت،          

بـوده کـه    1وقفـه   بیـزین مربـوط بـه    -ترین مقدار آماره آزمون شـوارتز  شود کم میمالحظه 
در مرحله بعد وقفه . باشد، لذا وقفه بهینه متغیر وابسته یک تعیین شده استمی 09/27برابر با 

نتایج به صـورت جـدول زیـر    . شودتعیین می) مخارج تحقیق و توسعه(بهینه متغیر توضیحی 
  :باشدمی

  ایران صنعت ر بخشتحقیق و توسعه دنتایج تعیین وقفه بهینه براي متغیر مخارج ). 2(جدول 
  تعداد وقفه  1  2  3  4  5  6  7  8

مقدار آماره آزمون   *11/26  78/26  80/26  69/26  67/26  73/26  74/26  01/25
  بیزین ـشوارتز

         محاسبات تحقیق: مأخذ
بیـزین   ـترین مقدار آماره آزمون شوارتزـ  شود که کم می، مالحظه )2(بر اساس نتایج جدول  

باشد، لذا وقفه بهینه متغیر مخـارج تحقیـق و توسـعه در    می 11/26و برابر با  بوده 1مربوط به وقفه 
  .باشدبخش صنعت ایران نیز یک می

تخمین پارامترهـاي   چنین همدر ادامه تخمین مدل شامل انتخاب نوع مدل و نقاط اولیه و 
 . اندباشد که در زیر به اختصار شرح داده شدهمدل می

هـا   بودن مدل رد شود، باید مدل را براي تعیین تعداد رژیـم  که فرضیه صفر خطی هنگامی
هاي صفر مورد آزمون بـه صـورت   فرضیه. آزمون کرد LSTR2و  LSTR1و انتخاب بین 

  :گیردانجام می) 1(زیر است که بر روي معادله رگرسیونی 
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1. 0: 304 H  

2. 00: 3203  H  
3. 00: 32102  H  

  .باشد می2Fو3F و 4Fي صفر باال به ترتیب برابرها هاي مربوط به فرضیه اره آزمونآم
ــدل 03Hدر صــورت رد فرضــیه ــا  LSTR2، م ــودن ESTRی ــا آزم ــفر  و ب فرضــیه ص

21 cc  04يهـا  تـرین رد فرضـیه   در مورد قوي. گردداب مییکی از این دو انتخH02وH 
نتایج آزمون خطی بودن مدل و تعیین نوع مـدل در جـدول    .شودانتخاب می LSTR1مدل 

  :زیر گزارش شده است
  

  انتخاب مدل مناسب و متغیر انتقال). 3(جدول 
  متغیر Fآماره  F4اره آم F3آماره  F2آماره   مدل پیشنهادي

LSTAR1  4.48e-10  3.34e-01  2.79e-05  7.98e-12  R&D(t-1)  
 محاسبات تحقیق: مأخذ

  
) c(و مقـدار آسـتانه   ) (شـروع سـرعت انتقـال     در بخش دیگـري از مطالعـه، مقـادیر   

  :شده است ارایهنتایج در جدول زیر . گردندمشخص می
  

  تعیین مقادیر سرعت انتقال و مقدار آستانه). 4(جدول 
  )SSR(مجموع مجذور خطا   )(مقدار   )C1(مقدار آستانه 

1151995.8621  10  169131907212544  
  محاسبات تحقیق: مأخذ
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در مرحلــه بعــد، بــر اســاس مقــادیر ســرعت انتقــال و مقــدار آســتانه، بــه تخمــین مــدل    
LSTAR1 گزارش شده است) 5(نتایج تخمین در جدول . شودپرداخته می:  

  
 LSTAR1تخمین مدل ). 5(جدول 

P_value   مقدارt ضریب (مقدار(  بخش خطی  
010/0  80/1  1/1091030  Constant  
000/0  14/3  87/0  Mshare(t-1) 
000/0  07/9  01/80  R&D(t) 

0005/0  86/4-  09/62-  R&D(t-1)  
P-value   مقدارt ضریب (مقدار(   خطی غیربخش  

000/0  09/3-  88/0-  Mshare(t-1) 
000/0  11/8  09/87  R&D(t) 

0004/0  09/5  09/61  R&D(t-1)  
R2= 99/0 , SC= 77/33  

 محاسبات تحقیق: مأخذ

  
و توسعه بـر سـهم    شود برآیند اثر مخارج تحقیقمالحظه می) 5(با توجه به نتایج جدول 

بازار صنعت در بخش خطی مثبت بوده و همین وضعیت بـراي بخـش غیرخطـی نیـز برقـرار      
به عبارت دیگر مخارج تحقیق و توسعه در دوره جاري و دوره قبل بر سـهم بـازار   . باشدمی

از طرف دیگر بر اساس . دار در بخش غیرخطی داشته استمثبت و معنی تأثیربخش صنعت 
وق، اثر مخارج تحقیق و توسعه دوره جاري نسبت به دوره قبل بر سـهم بـازار   نتایج جدول ف

  .دوره جاري بخش صنعت بیشتر است
تشـخیص   هـاي  آزمـون  اززده شـده بایـد    مـدل غیرخطـی تخمـین   در ادامه براي ارزیابی  

 متغیـر  آزمون عدم وجـود خودهمبسـتگی، آزمـون عـدم وجـود      استفاده شود که عبارتند از
و آزمون نرمال بودن  ARCH- LMی، آزمون ثابت بودن پارامترها، آزمون اضاف خطی غیر

 :دهد میرا نشان  ها نتایج این آزمون) 6(جدول . توزیع جمالت اختالل
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  profوقفه متغیر  8نتایج آزمون عدم وجودخودهمبستگی بین ). 6(جدول 
  F  df1 df2  p-valueمقدار آماره   تعداد وقفه

1  15/0  1  39  67/0  
2  68/0  2  37  49/0  
3  37/0  3  35  75/0  
4  29/0  4  33  87/0  
5  16/0  5  31  96/0  
6  12/0  6  29  99/0  
7  75/0  7  27  99/0  
8  11/0  8  25  99/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
ها خطـاي مربـوط   یک از وقفه بیان کرد که در هیچ توان میبا توجه به نتایج جدول فوق 

هـاي متغیـر وابسـته وجـود     خودهمبسـتگی در وقفـه  و به وجود خودهمبستگی برقـرار نبـوده   
در ادامه براي اطمینان از تصریح مناسـب مـدل و عـدم وجـود متغیـر انتقـال در مـدل        . ندارد

نتـایج در جـدول زیـر گـزارش شـده      . شـود استفاده مـی  Fهاي آزمون برآورد شده از آماره
  :است

  توسط مدلتوضیح داده نشده  خطی غیرآزمون عدم وجود رابطه ). 7(جدول 
  F F4  F3  F2  متغیر انتقال
R&D(t-1) 021/0  099/0  1/0  007/0  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

بیان کرد کـه متغیـر انتقـال دیگـري در مـدل وجـود        توان می، )7(بر اساس نتایج جدول 
هاي تحقیق و توسعه و سـهم بـازار   نداشته و مدل تصریح شده براي بررسی ارتباط بین هزینه

  .باشدیح مدل نمیداراي تورش تصر



 71 ...  / هاي تحقیق و توسعه بر سهم بازار در ارزیابی تأثیر هزینه

  

 

  هاي سیاستی تحقیقتوصیه ارایهگیري و نتیجه -6
تحقیق و توسعه و سـهم بـازار    هايبین هزینه خطی غیرهدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه 

براي این منظور و نمایش رفتار . بوده است 1386-1374ي ها سالصنایع دو رقمی ایران طی 
و  1386-1374ي هـا  سـال ي سري زمانی فصـلی بـراي   هادر متغیرهاي مدل از داده خطی غیر

نتایج حاصـل  . استفاده شده است رگرسیونی الجستیک انتقال مالیم خود خطی غیررهیافت 
مثبت برآیند اثر مخارج تحقیق و توسـعه بـر سـهم     تأثیراز تخمین مدل رگرسیون، داللت بر 

. باشدیز برقرار میبازار صنعت در بخش خطی بوده و همین وضعیت براي بخش غیرخطی ن
به عبارت دیگر مخارج تحقیق و توسعه در دوره جاري و دوره قبـل بـر سـهم بـازار صـنایع      

از طرف دیگـر بـر اسـاس نتـایج     . دار در بخش غیرخطی داشته استمثبت و معنی تأثیرفوق 
اثر مخارج تحقیق و توسعه دوره جاري نسبت به دوره قبل بر سهم بـازار دوره   ،تخمین مدل

از . باشدي بخش صنعت بیشتر است که این نتیجه با مبانی نظري موضوع نیز سازگار میجار
گـذاري و خریـد دارایـی    هاي تحقیق و توسعه را به مثابه نوعی سـرمایه هزینه توان میرو این

با توجه به نتـایج بـه    .شودفرض نمود که ارزش این نوع دارایی، در طول زمان مستهلک می
هاي سیاستی ایـن مطالعـه بـه دولـت،     پژوهش، موارد زیر به عنوان توصیه دست آمده از این

  :شودمی ارایهتنظیم بازار  گزاران سیاستمذکور و مدیران صنایع 
رسـانی بـه واحـدهاي تولیـدي مبنـی بـر ایـن کـه افـزایش           سو با اطالع دولت باید از یک

د و از سوي دیگر از طریـق  را افزایش ده ها آنسهم بازار و سود  تواند میمخارج تحقیقاتی 
افـزایش  ، R&Dي هـا  جبران مالیات بردرآمد در هزینـه معافیت یا از قبیل ( 1هاي مالی مشوق
انـدازي و یـا    در بخش صنعت،اعطاي یارانه براي راه 2شده حمایت هاي براي پژوهش بودجه

، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات هاي صنعتی کشور در بنگاه R&D تجهیز واحدهاي
                                                

 
، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه اي مورد R&Dهاي  هاي مالی می تواند به صورت، جبران مالیات بردرآمد در هزینه برخی از این مشوق - 1

  .باشد.... و R&Dلی خریداري شده توسط واحدهاي ، صرف نظر کردن از دریافت مالیات غیر مستقیم در مورد اقالم داخR&Dنیاز در واحدهاي 
2 - Sponsored 
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هــاي تحقیــق و توســعه را در  زمینــه افــزایش فعالیــت )...و واحــدهاي تحقیقــاتی اي رمایهســ
  . آورد فراهمواحدهاي تولیدي کشور 

ي هـا  که با وضع ابزارهایی نظیر یارانه بـر هزینـه   شود میفوق توصیه  يها با توجه به یافته
هاي  و فعالیتتوسعه  را به سمت تحقیق و ییها توان سرمایه میتحقیق و توسعه صنایع ایران، 

بر اساس نتـایج   چنین هم. گرددسوق داد تا منافع اجتماعی بیشتري حاصل تحقیقات صنعتی 
هـاي تحقیـق و توسـعه در واحـدهاي صـنعتی کشـور مشـابه خریـد نـوعی          این مطالعه، هزینه

ه هـایی کـ  دارایی است که در طول زمان با نرخ کاهنده بر سهم بازار و بنابراین بر سود بنگاه
  .اند، اثر مثبت داردگذاري نمودههاي تحقیق و توسعه سرمایه در فعالیت

ي تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع ایـران بیـانگر   ها بودن اثر هزینه خطی غیر چنین هم
ي تحقیق و توسعه براي بخش صـنعت وجـود   ها اي از هزینه این نکته مهم است که حد بهینه

ي تحقیق و توسعه که منجر به حداکثر شـدن سـهم بـازار    ها ینهدارد و تعیین این حد بهینه هز
اي  تواند موضوع مطالعه دیگري باشد که انجام چنـین مطالعـه   میبخش صنعت ایران گردد، 

  .گردد میتوصیه 
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