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 پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي در ايران  -فصلنامه علمي

 1931 زمستان، 4سال اوّل، شماره 

 98 -36صفحات: 
 

 

 

 صٌعتی ایراىّای  ارگاُکدر  تحقیق ٍ تَسعِساختار بازار ٍ هخارج 
 

 1حویذ کردبچِ    

 2سَدُ السادات اهاهی
 

 
                                  52/88/18 :پذیزشتاریخ                                   81/4/18 تاریخ دریافت: 

 

 چکیذُ
ّای طٌؼتی، بررسی اثر ساختارّای بازاری هتفاٍت بر پیشرفت  سازهاى یاز هباحث هْن در ًظریِ یکی

 یرابطٍِجَد  بر شَهپیتر هبٌی یتکٌَلَشی، ػولکرد اقتظاد هلی ٍ رفاُ اجتواػی است. فرضیِ

تریي هباًی ًظری یکی از هْن ًَآٍریهستقین بیي ساختارّای اًحظاری ٍ هخارج تحقیق ٍ تَسؼِ ٍ 

ای است. ایي هقالِ قظذ دارد اثر ساختار بازار بر هخارج تحقیق ٍ تَسؼِ را در طٌایغ  برای چٌیي رابطِ

ّای ترکیبی دادُبسرگ کشَر هَرد بررسی ٍ آزهَى قرار دّذ. برای ایي هٌظَر، از یک هذل رگرسیَى 

، 1386-1375دٍرُ  ّای طٌؼتی با بیش از دُ ًفر کارکي در ایراى برای ای از کارگاُ برای هجوَػِ

کِ ساختارّای  ّای طٌؼتی ایراى  دّذ کِ در کارگاُ استفادُ شذُ است. ًتایج ایي هطالؼِ، ًشاى هی

 یابذ.  َسؼِ اختظاص هیتحقیق ٍ ت بِتر است، هخارج بیشتری  بازاری آًْا بِ اًحظار ًسدیک
 

 .ایراى، طٌایغ بسرگ، ساختار بازار،  تحقیق ٍ تَسؼِ، ًَآٍری، شَهپیتر :کلیذٍاژُ

 

 JEL : L10, O31, L6 بٌذیطبقِ

 

 

 

 

                                                           
 Email:hkord@basu.ac.ir ػلی سیٌا                                    استادیار، داًشکذُ اقتظاد ٍ ػلَم اجتواػی، داًشگاُ بَ. 1

ریسی، داًشکذُ ارشذ اقتظاد تَسؼِ ٍ برًاهِ. داًشجَی کارشٌاسی2

 سیٌااقتظاد ٍ ػلَم اجتواػی داًشگاُ بَػلی

Email:soodeh.sem@gmail.com    
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 هقذهِ -1

تزیي حمبیك تبریخ التقبدی اعت ٍ ّبهل ثغیبری اس ٍلبیْی اعت وِ در   ًَآٍری اس هْن

، 1950(. در دِّ 89، 1939ؽًَذ)ؽَهپیتز  هیًگبُ ًخغت، ثِ َّاهل دیگز ًغجت دادُ 

خبیشُ ًَثل التقبد، ایي یبفتِ هْن خَد را هيزح ًوَد وِ رؽذ  یراثزت عَلَ، ثزًذُ

ًِ ثب اًجبؽت عزهبیِ ٍ ًیزٍی وبر، ثلىِ اس ىزیك  تحمیك ٍ تَعِْ ٍ  التقبدی افَالً

اس ىزیك ؽَد. تحمیك ٍ تَعِْ ٍ پیؾزفت تىٌَلَصی  پیؾزفت تىٌَلَصی حبفل هی

وِ ثیي  رغن ایي ؽَد. ّلی ثِ رؽذ ثیؾتز هٌدز هی ثیؾتز در اعتفبدُ اس َّاهل تَلیذٍری  ثْزُ

اّویت ٍ ًمؼ تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری در رؽذ  یالتقبدداًبى ٍ هىبتت التقبدی درثبرُ

رّبی ثبساری،  یه اس عبختبایي وِ وذام یالتقبد خْبى، تَافك ٍخَد دارد؛ ایؾبى درثبرُ

ًَزّبی خذی دارًذ. وٌذ، اختالف تزی ثزای پیؾزفت تىٌَلَصی ایدبد هی حیو هٌبعته

هجبحث ًَزی ٍ تدزثی در ایي ثبرُ اس همبیغِ هٌبفِ دٍ عبختبر ليجی هتنبد رلبثت ٍ 

لزار  1وٌٌذ. در یه ليت، هىتت عَد اًحقبری یب هىتت ؽَهپیتز اًحقبر وبهل تجْیت هی

ری، اهىبى توله هٌبفِ ًبؽی اس تحمیك ٍ تَعِْ ٍ دارد وِ هْتمذ ثَد ؽزایو اًحقب

السم ثزای تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ؽزوت در  یدّذ ٍ ثذیي عجت اًگیشُ ًَآٍری را افشایؼ هی

ٍ ًَزیِ آرٍ  2وٌذ. در ليت دیگز، هىتت فؾبر رلبثتی ّبی ًَآٍراًِ  را فزاّن  هیفْبلیت

هحقَالت خذیذ را  یتَعِْ ٍ ارائِ ّبی رلبثتی ثزای تحمیك ٍ ثٌگبُ یلزار دارد وِ اًگیشُ

اًذ. ًتبیح  داًذ. هيبلْبت تدزثی خبرخی ثغیبری ثِ آسهَى ایي دٍ ًَزیِ پزداختِ ثیؾتز هی

هتٌبلل ایي هيبلْبت ٍ ووجَد هيبلْبت تدزثی در ایي سهیٌِ در ایزاى، اًگیشُ اًدبم ایي 

اعت.  ثذیي هٌََر اس دُ ّبی فٌْتی ایزاى ثَهيبلِْ ثزای آسهَى ًَزیِ ؽَهپیتز در ثٌگبُ

-1386 یّبی فٌْتی ثیؼ اس دُ ًفز وبروي ىی  دٍرُوبرگبُ ISICرلوی ّبی دٍ دادُ

ّبی هٌْىظ وٌٌذُ عبختبر ثبسار  ٍ ؽبخـ 3ثزای ثزرعی راثيِ ثیي هخبرج تحمیمبتی 1375

تحمیك  یهمبلِ اثتذا ثِ ثزرعی پیؾیٌِ یدر اداهِ 4در فٌبیِ تَلیذی ایزاى اعتفبدُ ؽذُ اعت.

                                                           
1. Schumpeter school 
2. Competitive pressure school 

 اًذ.. هخارج تحقیقاتی ٍ هخارج تحقیق ٍ تَسؼِ در ایي هطالؼِ هؼادل ّن در ًظرگرفتِ شذ3ُ

 ّای طٌؼتی تْیِ شذُ است. ایراى از ًوًَِ گیری کارگاُّای تحقیق از آهار هٌتشر شذُ تَسط هرکس آهار . داد4ُ
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پزداسین. در ایي ثزرعی، هجبًی ًَزی ٍ تدزثی راثيِ تحمیك ٍ تَعِْ ٍ عبختبر ثبسار را  هی

 وٌین. عپظ تخویي هذل ٍ تحلیل ًتبیح ارائِ خَاّذ ؽذ.  هزٍر هی

 

 تحقیق یپیشیٌِ -2

هيبلْبتی  ّبی تزیي حَسُتحمیك ٍ تَعِْ ثِ ٌَّاى هَتَر تغییزات تىٌَلَصی، یىی اس هْن

 ؽٌبختِ یاعت. در ایي حَسُ، ادثیبت ًغجتبً  گغتزدُ 1ّبی فٌْتی در التقبد عبسهبى

وِ وذام عبختبر  ای در راثيِ ثب ًمؼ عبختبر ثبسار ثز تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری ٍ ایي ؽذُ 

ؽَد، ٍخَد دارد. هجبحث ًَزی در ایي خقَؿ،  ثِ دٍ  ٍ تَعِْ ثیؾتز هٌدز هی  ثِ تحمیك

ؽًَذ. در یه عَ هىتت فؾبر رلبثتی لزاردارد وِ هْتمذ اعت  رلیت تفىیه هی دیذگبُ

اًحقبرگزاى ثِ عجت ثزخَرداری ٍ دعتزعی ثِ ثبساری هيوئي اًگیشُ ووی ثزای ًَآٍری 

ّبی رلبثتی ثِ عجت فؾبر رلبثت ٍ عَد  وِ ثٌگبُ در حبلی 2ٍ تحمیك ٍ تَعِْ دارًذ.

هحقَالت خذیذتز داؽتِ تب ثتَاًٌذ  یٍری ٍ ارائِالتقبدی ففز، اًگیشُ ثیؾتزی ثزای ًَآ

 تَلیذ را وبّؼ دٌّذ ٍ عَد التقبدی ثبالتزی وغت ًوبیٌذ. یثز رلجب تغلو یبفتِ، ّشیٌِ

فؾبر رلبثتی اعت. تَفیف  یوٌٌذُ ًَزیِ ّبی افلی تَفیف هذل آرٍ یىی اس هذل     

( ارائِ ؽذُ 1)همیبط در ؽىلَلَصی ثبثت ًغجت ثِ ایي هذل ثز اعبط فزك تىٌ یعبدُ

وٌین.  اعت. ثزای تَمیح اعتٌتبج هَرد ًَز آرٍ اثتذا ٍمْیت اًحقبری را ثزرعی هی

ّبی دیگز هَاخِ ًجبؽذ ٍ ثٌبثزایي، تٌْب  فزك وٌیذ اًحقبرگز ثب تْذیذ ٍرٍد ثٌگبُ

اًحقبرگز اس هٌبفِ ًَآٍری ثْزهٌذ خَاّذ ؽذ. لجل اس ًَآٍری، اًحقبرگز هحقَل خَد 

  تَلیذ ٍ در لیوت      یدر ّشیٌِرا 
را      ٍ ثٌبثزایي عَد  رعبًذ ثفزٍػ هی   

ثزخَدار گزدد، عَد اٍ ثِ     وٌذ. اگز ثِ عجت ًَآٍری اس وبّؼ ّشیٌِ ثِ  دریبفت هی

                                                           
1. Industrial organization  

ّای الزم  اًذ، بِ سبب کاستی استاًذاردّای حسابذاری، دادُ اشارُ ًوَدُ (25: 2212طَر کِ پالًگکارایا ٍ ّوکاراى). ّواى 2

. بِ ّویي دلیل در اغلب هطالؼات تجربی، هخارج تحقیق ٍ تَسؼِ  هَرد استفادُ باشذ گیری ًَآٍری در اختیار ًویبرای اًذازُ

 (. 1996ٍ سیوًَیذیس،  2211(، ًَّگ، 2212گیرد)کاراهاى،  قرار هی
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   E اثز ًَآٍری ثز یدٌّذُ ثٌبثزایي، تفبٍت عَد دٍ هَلْیت ًؾبى ؛افشایؼ خَاّذ یبفت 

 ثبؽذ. هی          عَد ثٌگبُ اًحقبری اعت وِ ثزاثز ثب ًبحیِ  

وٌذ، درآى فَرت ثٌگبُ،  حبل اگز فزك وٌین ثبسار ؽزایو رلبثتی را تدزثِ هی     

ّزمِ ًوَدُ ٍ عَد التقبدی ففز دارد. اگز ثٌگبُ ثتَاًذ ثب    هحقَل  را ثب ّشیٌِ 

ارائِ ًوبیذ آًگبُ عَد اٍ هفزٍك      یِثزخَداری اس ًَآٍری هحقَل خَد را در ّشیٌ

  ثِ عيح فزٍػ 
خَاّذ ثَد وِ ثِ ٍمَح، ثشرگتز اس عَد ًَآٍری        هْبدل ثب    

گیزد وِ ثٌگبُ  ثزای ثٌگبُ اًحقبری اعت. ثز اعبط ایي اعتذالل عبدُ، آرٍ ًتیدِ هی

همذار عَد  ی. هٌيك ایي اعتذالل همبیغٌِذو رلبثتی تالػ ثیؾتزی ثزای ارائِ ًَآٍری هی

س عَد التقبدی هثجت لجل ٍ ثْذ اس ًَآٍری اعت. لجل اس ًَآٍری ثٌگبُ اًحقبری ا

دّذ. ایي هفَْم،  خَد را پَؽؼ هی  یدر حبلی وِ ثٌگبُ رلبثتی تٌْب ّشیٌِ ثزخَردار اعت؛

ُ رلبثتی، یه عَد ًَآٍری، ثزای ثٌگبتحمیك ٍ تَعِْ ٍ  .ؽَد ًبهیذُ هی 1اثز خبیگشیٌی

وِ ثزای اًحقبرگز عَد هَخَد را ثب یه همذار در حبلی ؛وٌذ خذیذ ایدبد هی وبهالً

 ًوبیذ.  ثشرگتزی خبیگشیي هی

 

                                                           
1. Replacement effect 
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ًَزیِ فؾبر رلبثتی را هَرد چبلؼ لزار دادُ ٍ هْتمذًذ ىزفذاراى هىتت عَد اًحقبری      

ایي اعتذالل وِ ثٌگبُ اًحقبری ثِ عجت اتىب ثِ عَد التقبدی هثجت فبلذ اًگیشُ ثزای 

ای اس فزٍك اعت.  هیي هدوَِّآٍری اعت، ثغیبر عبدُ ٍ هغتلشم تأتحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَ

 تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری اعتثٌبء وِ در ثبسار رلبثتی ًفِ حبفل اسدر همبثل، اس آًدبیی

 ثب عَاری هدبًی ّوزاُ خَاّذ ثَد، پذیز ًیغت، تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری در ایي ثبسار

تَعِْ خذیذ را فزاگزفتِ ٍ ًؾت  ّب عزیْبًسیزا ثب ٍخَد ّزگًَِ ًَآٍری، عبیز ثٌگبُ

بالی خبًؾیي و وٌذ وِ عزیْبًاىالّبت وِ خقَفیت ثبسار رلبثتی اعت، رلجب را لبدر هی

ّبی ّبی رلبثتی در فْبلیتتَاى گفت وِ احتوبل ؽزوت ثٌگبُهی را تَلیذ وٌٌذ. ثٌبثزایي،

(. در دیذگبُ فؾبر رلبثتی، تَاًبیی 507، ؿ2006، 1ووتز اعت )ریىبردR&Dیّشیٌِپز

ّبی اًحقبری ثِ عجت  ثغیبر سیبد اًحقبرگز ثزای ًَآٍری، ًبدیذُ گزفتِ ؽذُ اعت. ثٌگبُ

ؽَد، تَاى  ّبی َّین همیبط وِ اس ّشیٌِ هتَعو ًشٍلی ًبؽی هی داری اس فزفِرثزخَ

ای وِ ثِ عجت  سیبدی ثزای پَؽؼ ّشیٌِ تحمیك ٍ تَعِْ دارًذ، هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ

ّالٍُ، ایي ٍالْیت وِ   ثِ ّبی رلبثتی لبثل تحول ًیغت. ًبپذیزی ثزای ثٌگبُتمغین
                                                           
1. Rickard, Sean 
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وٌذ  وٌٌذ، عَدی ایدبد هی ّشیٌِ ًْبیی دریبفت هی عبختبرّبی اًحقبری لیوتی ثبالتز اس

رٍ، آٍرد. اس ایي گذاری رٍی تحمیك ٍ تَعِْ را ثزای ثٌگبُ فزاّن هی وِ اهىبى عزهبیِ

 ّبی اًحقبر اهىبى پذیز اعت.  عبختبر یٍعیلِ  ؽزایو تحمیك ٍ تَعِْ هذاٍم تٌْب ثِ

وٌذ. ایي فزایٌذ تَفیف هی 1خالقٌَّاى فزایٌذ تخزیت  یی پَیب را ثِرآؽَهپیتز وب     

ثبؽذ وِ ثِ هحقَالت ٍ فزآیٌذّبی خذیذ  هجٌبی رؽذ تىٌَلَصی ٍ عبسهبًذّی خذیذ هی

دًجبل دارد. تئَری ؽَهپیتز ّوَهب  هٌدز ؽذُ ٍ در ًْبیت افشایؼ اعتبًذاردّبی سًذگی را ثِ

ؽَد. در  هی ٌَّاى ارتجبه هثجت ثیي تحمیك ٍ تَعِْ، ًَآٍری ٍ لذرت ثبساری تفغیز ثِ

داری ثَد ٍ اس ًَز اٍ عَد در ىی دًجبل ثزرعی فزایٌذ تىبهلی عزهبیِ حمیمت، ؽَهپیتز ثِ

 یخَیبًِ خَاعتبر تَعِْآیذ. رفتبر راًتدعت هی خَیبًِ ثٌگبُ ثِسهبى اس رفتبر راًت

ثِ  .(506، ؿ2006)ریىبرد، ّب اعتّبی ثٌگبُداًؼ ٍ لبثلیت وبرگیزیِعَدآٍری ٍ ث

دلیل، اًحقبرگز ثزای حذاوثز وزدى عَد خَد دعت ثِ تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری ّویي 

ّب ثِ افشایؼ ّبی تَلیذ ٍ افشایؼ وبرایی ثٌگبُسًذ، وِ ایي، اس ىزیك وبّؼ ّشیٌِ هی

ؽَد اعتبًذاردّبی سًذگی ٍ افشایؼ عَد التقبدی، هٌدز ثِ تمَیت لذرت اًحقبری هی

 (.2)ؽىل 

اًحقبری اعت اثز  اًگیشُ ثیؾتز   ى هىتت عَدراویذ ىزفذادیگزی وِ هَرد تأ یًىتِ     

ثز رفبُ خبهِْ اعت. اگز  ّبی ًَآٍراًِِ ٍ ؽزوت در فْبلیتاًدبم تحمیك ٍ تَعْ

گذاری رٍی ًَآٍری داؽتِ ثبؽذ، آًگبُ در تحلیلی  اًحقبرگز اًگیشُ ثیؾتزی در عزهبیِ

(. در 488: ،2006یؼ رفبُ ول ؽَد)ریىبرد، ز ثِ افشاـپَیب، اًحقبر هوىي اعت هٌد

ولی  ّبی ووتز ٍ ثيَر در لیوتعجت تَلیذ ثیؾتز  ثٌگبُ رلبثتی ثِ التقبد والعیه یًَزیِ

ّبی اًحقبری،  دادُ ؽذُ اعت. اهب ثٌگبُیی ثیؾتز، ّوَارُ ثز ثٌگبُ اًحقبری تزخیحوبرآ

دًجبل دارًذ،  زای خَاهِ ثِّبی همیبط وِ هٌبفِ رٍؽٌی ث گذؽتِ اس ثزخَرداری اس فزفِ

ایي  یوِ ًتیدِ َعِْ ٍ ًَآٍری ٍ پیؾزفت تىٌَلَصیّوچٌیي ثِ عجت هخبرج تحمیك ٍ ت

وٌٌذ  ّب اعت، رؽذ التقبدی ٍ افشایؼ ویفی در اعتبًذاردّبی سًذگی را تمَیت هی ّشیٌِ

                                                           
1. Creative destruction 
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ؽَد در ارسیبثی ّولىزد  (. ثز ایي اعبط، ایي ادّب هيزح هی148، ؿ2000، 1)چزذ

آًْبوِ در اثز اًحقبری ؽذى  2ّبی التقبدی ًجبیذ تٌْب رٍی ًبوبرآهذی تخقیقی ثٌگبُ

 ؽَد، توزوش ًوَد.  ثبسار ایدبد هی

 
، عبختبر ثبساری ثیي رلبثت 3خبًجِ وِ عبختبرّب ٍ فٌبیِ اًحقبر چٌذ ثب تَخِ ثِ ایي     

  ت اًحقبری اًگیشُتَاى تقَر ًوَد وِ در دیذگبُ هىت وبهل ٍ اًحقبر وبهل ّغتٌذ، هی

خبًجِ ثزای تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری ثبیذ ثیي دٍ حذ ثٌگبُ رلبثتی ون  ثٌگبُ اًحقبر چٌذ

اًگیشُ ٍ ثٌگبُ اًحقبری پزاًگیشُ لزار داؽتِ ثبؽذ. ٍخَد ٌّقز رلبثت در ثبسار اًحقبر 

عْی در گغتزػ ٍ  ّب ؽَد در ایي ثبسار، ثٌگبُ ، ثبّث هیٍرٍدچٌذخبًجِ، ٍ تْذیذ ثیؾتز 

 ثبؽٌذ.   تحمیك ٍ تَعِْ ٍ تحمك ًَآٍری داؽتِ یٍعیلِ حفٌ لذرت اًحقبری خَد ثِ

 

ؽَهپیتز را ثزای ثبسار اًحقبر چٌذخبًجِ  یًَزیِ 4(1980داعگَپتب ٍ اعتیگلیتش)     

ای وِ رلجب در هَرد عيح هخبرج عبسی ًوَدًذ. ایؾبى یه هذل ایغتبی یه دٍرُ هذل

                                                           
1. Church, Jeffrey and Ware, Roger 

کٌٌذگاى را رقابتی بِ اًحظاری تبــذیل شَد، کاّش هیساى تَلیـــذ ٍ افسایش قیوــت بخشی از هظرف. ٌّگاهی کِ بازار از 2

کٌٌذگاى با اًتقال تقاضایشاى بِ سایر کاالّا هٌجر بِ افسایش تَلیذ ٍ در ًتیجِ افسایش از بازار کاال خارج کردُ ٍ ایي هظرف

شَد کِ در اًحظار شَد کِ با فاطلِ گرفتي از تخظیض هٌایغ از حالت رقابتی گفتِ هیاستفادُ هٌابغ در تَلیذ سایر کاالّا هی

 ًاکارایی تخظیظی ٍجَد دارد.
3. Oligopolistic  Industries 
4. Dasgupta and Stiglitz 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ّای طٌؼتی ایراىساختار بازار ٍ هخارج تحقیق ٍ تَسؼِ در کارگاُ 

 

72 

 

گیزًذ، هَرد اعتفبدُ لزار دادًذ. در ایي  تقویوبت ّوشهبى هی ییك ٍ تَعِْخَد رٍی تحم

وٌٌذ. ثٌبثزایي، در ثٌگبُ یىغبى اعت وِ وبالی ّوگٌی را تَلیذ هی nهذل فٌْت ؽبهل 

ریشی  را ثزًبهِ ّز دٍرُ، ثٌگبُ ثبیذ تقوین ثگیزد وِ چِ عيحی اس هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ

)هذل وَرًَ(، ؽزه ّب ثز هجٌبی عْن ثبسار ثٌگبُ یزیگًوبیذ. هفزٍك ثِ تقوین

حذاوثزعبسی عَد ثٌگبُ اًحقبری اس ثزاثزی عَد ًْبیی ثب ّىظ وؾؼ لیوتی تمبمب در 

 آیذ. اگز ّز ثٌگبُ عْن هؾبثْی اس ثبسار داؽتِ ثبؽذ، دعت هی ثٌگبُ، ثِ مزیت عْن ثبساری

 عبسی عَد ّز ثٌگبُ ثِ فَرت سیز خَاّذ ثَد:ؽزه حذاوثز

(1)        

 
 

 

      
 

حدن تحمیك ٍ تَعِْ  یوؾؼ لیوتی تمبمبی ثبسار اعت. ایي راثيِ     خب  در ایي     

بیز ــًَز اس عوٌذ. ثزای تْییي ارسػ  تحمیك ٍ تَعِْ، ثب فزفثٌگبُ را هؾخـ ًوی

ّب، ثزای ثٌگبُ ٍاحذ هتغیز یّبی ثبثت ثٌگبُ ٍ فزك یىغبى ٍ ثبثت ثَدى ّشیٌِّشیٌِ

 عَد ّز ثٌگبُ ثزاثز خَاّذ ثَد ثب: یهْبدلِ

(2)       [P( )  C(R )]   R  
( تْییي ؽذُ Qول) یلیوت ثبسار اعت وِ تَعو ّزمِ Pام ٍ iعَد التقبدی ثٌگبُ    

ثبؽذ. ثب هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ثٌگبُ هی Rتَلیذ ثٌگبُ ٍ  qٍاحذ هتغیز،  یّشیٌِ Cاعت. 

ّبی فٌْت، ٍ هفزٍك ثِ اهىبى ٍرٍد ثِ فٌْت، خوِ سدى ایي فزهَل ثزای توبهی ثٌگبُ

 خَاّین داؽت:

(3)            [P  C]   R        و          ∑   
 دارین: PQ( ٍ تمغین آى ثز 3) یثب هزتت وزدى راثيِ

(4)       

 
 
  

  
 

 ( دارین:4) ی( ثب راثي1ِ) یاس همبیغِ راثيِ

(5)                    

  
 

 

      
 

هدوَُ هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ثِ فزٍػ  یدر ایي راثيِ ًغجت عوت چپ ًؾبى دٌّذُ     

ّبی فٌْتی، ؽذت هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ًبهیذُ  فٌْت ثَدُ وِ در ادثیبت عبسهبى
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ؽذت هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ثزای حذاوثز  یؽَد. ثز اعبط ایي راثيِ همذار ثْیٌِ هی

-لیوتی تمبمبی ثبسار مزة در تْذاد ثٌگبُ هْىَعی ثب وؾؼ یوزدى عَد فٌْت، راثيِ

ّز ثٌگبُ وبّؼ  تحمیك ثزای یّب افشایؼ یبثذ، ّشیٌِّب دارد. ثٌبثزایي، اگز تْذاد ثٌگبُ

ّب تَاى گفت وِ افشایؼ تْذاد ثٌگبُ(، هی1)یّوچٌیي ثب تَخِ ثِ راثيِخَاّذ یبفت. 

ّب هحقَل افشایؼ در تْذاد ثٌگبُ خَاّذ ؽذ. در هذل وَرًَ 1هٌدز ثِ وبّؼ عَدآٍری

دّذ. اثز  ول فٌْت را افشایؼ، اهب هحقَل حذاوثز وٌٌذُ عَد ّز ثٌگبُ را وبّؼ هی

ِ اعت. یه ثٌگبُ در ــخبلـ ایي دٍ تغییز، هحقَل ثیؾتز ثب لیوتی ووتز ثزای خبهْ

ٍ هوىي دّذ اػ را وبّؼ هیّب، ّشیٌِ تحمیك ٍ تَعِْالْول ثِ افشایؼ تْذاد ثٌگبُّىظ

)ّوبى( وبّؼ یبثذ. داعگَپتب ٍ اعتیگلیتش( ًیش nRاعت ّشیٌِ تحمیك ٍ تَعِْ ول فٌْت)

ول تحمیك ٍ  یًؾبى دادًذ وِ اگز وؾؼ لیوتی تمبمب ثِ اًذاسُ وبفی ثشري ثبؽذ، ّشیٌِ

سیزا، وؾؼ تمبمبی ثشرگتز، ثذیي هٌْی اعت وِ  ،تَاًذ افشایؼ ثیبثذتَعِْ ًیش هی

ٌْت، ثبّث وبّؼ لیوت ثِ همذار سیبد ًخَاّذ ؽذ ٍ ثٌبثزایي، وبّؼ افشایؼ در تَلیذ ف

  در درآهذ ًْبیی، سیبد ًخَاّذ ثَد.

-( را رٍی ثٌگب4ُ یّب اس ٍمْیت رلبثتی )راثيِاگز ؽبخـ لزًز یب هیشاى اًحزاف ثٌگبُ     

   اػ )ّب خوِ ثغتِ ٍ ثِ ّز ثٌگبُ ٍسًی هْبدل عْن ثبساری
  

 
 داؽت:( دّین، خَاّین 

(6)     
   

 
 
 

 
∑ (  )

  
    

 

 
     

 یّیزؽوي ثزای عٌدؼ درخِ-ؽبخـ ّزفیٌذال یًؾبى دٌّذُ HHIدر ایي راثيِ      

دّذ ثب افشایؼ درخِ توزوش ثبسار، لذرت ثبساری  توزوش ثبسار اعت. ایي راثيِ ًؾبى هی

خَثی  ( ث6ِ) ( 5ٍاس ثزاثز لزار دادى رٍاثو ) یبثذ.  ّبی فْبل در فٌْت افشایؼ هی ثٌگبُ

توزوش ثبسار  یهغتمیوی ثب درخِ یؽَد وِ ؽذت هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ راثيِ هؾبّذُ هی

دّذ وؾؼ  هی  ٍ راثيِ هْىَعی ثب وؾؼ لیوتی تمبمب دارد. ایي ثزاثزی ّوچٌیي ًؾبى

ثیي ؽبخـ توزوش، ؽذت  یفَرت سیز لبثل تْزیف ثَدُ ٍ اس ایي تْزیف راثيِ تمبمب ثِ

 ّشیٌِ تحمیك ٍ تَعِْ ثب وؾؼ تمبمب لبثل تَفیف اعت. یٌْی:

                                                           
1. Price-Cost-Margins 
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(7)          
      

  
 

هيبلْبت تدزثی گًَبگًَی ثزای ثزرعی ًَزیبت آرٍ ٍ ؽَهپیتز فَرت گزفتِ اعت      

 1تحمیك ٍ تَعِْ درًٍی ٍ ثیزًٍی یَّاهل تْییي وٌٌذُ یتَاى اس ایي هیبى ثِ هيبلِْوِ هی

ثیز هتغیزّبی عبختبر ثبسار هبًٌذ: اًذاسُ ثٌگبُ، توزوش ثبسار، ؽذت برُ وزد وِ در آى تأاؽ

ثز تحمیك ٍ تَعِْ   3، رؽذ ثبسار ٍ عْن ّشیٌِ ًیزٍی وبر ثِ فزٍػ2عزهبیِ، عَدآٍری

در  5(1996. ّوچٌیي عیوًَذیظ)4(285: 1993ؽَد)دِى ّزتَق ٍ تَریه، ثزرعی هی

پزداسد. تدزثی ثیي ًَآٍری، عبختبر ثبسار ٍ توزوش هی یخَد ثِ ثزرعی راثيِ یهيبلِْ

ّبی ثشري،  وٌذوِ ثٌگبُییذ ًَزیِ ؽَهپیتز فزاّن هیأاٍ ؽَاّذ هختقزی در ت یهيبلِْ

وٌٌذ ٍ در ول ؽَاّذ ووی اس ارتجبه هثجت ثیؾتز در تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری ؽزوت هی

َد د دارد. در ّز حبل، ارتجبه هثجت هؾزٍه ثِ ٍخثیي ؽذت تحمیمبت ٍ توزوش ٍخَ

ییذ أثبال ثِ اسای ّز پزٍصُ ٍ هشیت همیبط، ت 6لبثل ثبسیبفتّبی غیزؽزایو خبفی هثل ّشیٌِ

ّبی وَچه را در َّاهلی چَى ثزٍوزاعی ووتز، هشیت ثٌگبُ 7(1998ؽَد. ٍُعي)هی

-ٍ ٍزفیت عفبرؽی 8اًگیشُپذیزی، ًیزٍی وبر ٍ هذیزیت ثب تز، ریغهگیزی عزیِتقوین

داًذ. اٍ ّوچٌیي اس تَاًبیی هذیزیت رعوی، تَاًبیی وٌتزل عبسهبًی پیچیذُ، عبسی هی

تز، سهبى ٍ هٌبثِ ثزای ایدبد ّبی تَلیذات، ًیزٍی وبر هتخقـتمغین ریغه رٍی عْن

ّبی ثشري ًبم ّلَم ٍ تىٌَلَصی ٍ هشیت همیبط در تحمیك ٍ تَعِْ ثِ ٌَّاى هشیت ثٌگبُ

ّبی ثشري اس لحبً ّبی وَچه اس ًَز رفتبری ٍ ثٌگبُوٌذ وِ ثٌگبُویذ هیأثزد. اٍ تهی

ثِ تخویي  9(2006دعتزعی ثِ هٌبثِ، در تحمیك ٍ تَعِْ هشیت دارًذ. تیٌگَال ٍ پَلذال )

رٍی رلبثت وِ تَعو ؽبخـ ّزفیٌذال ٍ  یرگزعیَى لگبریتن هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ

ای ثِ ّب حبوی اس ایي ثَد وِ راثيِؽذ، پزداختٌذ. ًتبیح آىگیزی هی عَدآٍری اًذاسُ

                                                           
1. Internal and External R&D 
2. Profitability 
3. Labour cost/sale 
4. Den Hertog, Rene.G.J  and Thurik, A. Roy 
5. Symeonidis, George 
6. Sunk costs 
7. Vossen, Robert W.  
8. Motivated 
9. Tingvall, Patrik Gustavsson & Poldahl, Andreas 
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ّبی ؽَد، ٍلی دادُییذ هیٍ تَعِْ ٍ توزوش تأ تحمیك هْىَط ثیي هخبرج Uؽىل 

خَد  یدر هيبلِْ 1(2009وزدًذ. چِي ٍ ؽَارتش)ییذ ًویأعَدآٍری ایي راثيِ را ت

-ًَآٍری هحقَل، ثٌگبُوٌذ وِ در هيزح هی ی آرٍ در ًَآٍری فزایٌذثزخالف ًَزیِ

 یّبی رلبثتی ثزخَردارًذ ٍ اًگیشُّبی اًحقبری اس اىویٌبى ثیؾتزی ًغجت ثِ ثٌگبُ

ثٌذی  ّب ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ رتجِّبی تحمیمبتی دارًذ. آىثیؾتزی در ؽزوت در فْبلیت

ثِ  ّبی ًَآٍراًِ در تَلیذ ثز اعبط عبختبر ثبسار، وبهالًاًگیشُ ثزای ؽزوت در فْبلیت

پضٍّؼ خَد ثِ ثزرعی  در 2(2010)ات حغبط اعت. در ًْبیت لَثوبیزهبّیت توبیش تَلیذ

 ّبی پشؽىی ثب ریغه ثبال در ایبالت هتحذُ، ثبتَعِْ عبختبرّبی ثبسار در ثخؼ دعتگبُ

ّب پزداخت. ًتبیح ایي هيبلِْ ارتجبه هثجت ثیي توزوشآى ّبی ًَآٍراًِ ٍ تَخِ ثِ فْبلیت

 یدٍعبلِ ثزای هدوَِّ یّبی ًَآٍراًِ را ثب یه ٍلفٍِ توزوش فْبلیت 3یتغییزات ًَبرت

 دّذ.  ّبی هَرد اعتفبدُ ًؾبى هی دادُ

در ایزاى ًیش هيبلْبت هحذٍدی در خقَؿ ًمؼ هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در فٌبیِ       

ای وؾَر اًدبم ؽذُ اعت. ایي هيبلْبت اغلت ثِ ثزرعی اثز ایي هخبرج ثز  وبرخبًِ

)دّمبًی ٍ اًذ ّبی ّولىزد هبًٌذ ارسػ افشٍدُ، عَدآٍری ٍ عْن ثبسار پزداختِـ ؽبخ

(، فذرایی 1386)(، ٍاٌّ ٍ ّوىبراى1384(، ىْزاًی ٍخذاًی ٍ افتخبری)1384خزدهٌذ)

(. ثز 1391( ٍ افغزپَر ٍ ّوىبراى)1390(، هَالیی ٍ دّمبًی)1390خَاّزی ٍ پَرًْوتی)

حبمز، ّیچیه اس هيبلْبت داخلی ًمؼ عبختبر  یاعبط ثزرعی اًدبم ؽذُ ثزای هيبلِْ

اًذ. تٌْب  ثبسار ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در فٌبیِ وؾَر را هَرد ثزرعی ٍ تَخِ لزار ًذادُ

ثبؽذ وِ ثِ ثزرعی  ( هی1388)آراعتی ٍ ّوىبراى ییي تحمیك همبلِهيبلِْ ًشدیه ثِ ا

اتَهبعیَى فٌْتی وؾَر ّبی  ٍزفیت ًَآٍری در ثیي ؽزوت یَُّاهل تْییي وٌٌذ

اعت. در ایي هيبلِْ ًیش تٌْب ثز َّاهل هذیزیتی ٍ عبسهبًی توزوش ؽذُ اعت؛ ایي   پزداختِ

 هٌذ رٍیِ" ،"ًَآٍری فْبلیتْبی ىزیك رّجزی اس هٌبعت وبری فنبی ایدبد"َّاهل ؽبهل 

                                                           
1. Chen, Yongmin and Schwartz, Marius 
2. Lobmayr, Bernhard  
3. Regulatory change 
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 ،"داًؼ هذیزیت اعتزاتضیه" ، "عبسهبًیثزٍى ٍ درٍى ارتجبىبت ٍ فزایٌذّب ثَدى

ثبؽٌذ.  هی "ًَآٍری هحَر ثز اًغبًی هٌبثِ هذیزیت" ٍ "ًَ ّبی ایذُ تَلیذ ٍ آٍری خوِ"

تَاًذ اس ایي ًَز حبیش اّویت ثبؽذ وِ ؽَاّذی تدزثی خذیذی  ، هيبلِْ حبمز هی ثٌبثزایي

را ثزای آسهَى فزمیِ اثز عبختبر ثبسار ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ، ًَآٍری ٍ پیؾزفت 

 ًوبیذ. ِ هیای ایزاى ارائ برخبًِایي راثيِ ثزای فٌبیِ ثشري وتىٌَلَصی، ثب ثزرعی 
 
 تخویي هذل ٍ تحلیل ًتایج -3

ثب تَخِ ثِ هجبحث هَرد اؽبرُ در هجبًی ًَزی ٍ تدزثی، خْت تحلیل راثيِ ثیي  هخبرج 

تحمیك ٍ تَعِْ ثب عبختبر فٌبیِ اس ًَز ؽذت اًحقبر ٍ توزوش آًْب، در ایي هيبلِْ ثب 

رٍی  گزفتِ تَعو ثٌگبُ ّبی تزویجی، هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ فَرتدادُاعتفبدُ اس 

 اًذ.  ؽذُ پزداسػثز ثز تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری ؤای اس هتغیزّبی تَمیحی ه هدوَِّ

وِ فٌبیِ اًحقبر  توزوش ایي هيبلِْ ثز آسهَى فزمیِ ؽَهپیتز اعت هجٌی ثز ایي     

ّب ووتز ٍ ؽذت توزوش ثیؾتز اعت،  تْذاد ثٌگبُ ّبخبًجِ یب رلبثت اًحقبری وِ در آى چٌذ

تز  ٍ ثِ تْجیز ولی در داهٌِ ثیي اًحقبر وبهل ٍ رلبثت وبهل، ثِ ؽزایو اًحقبر ًشدیه

ثیؾتزی فزف تحمیك   ثیؾتزی ثزای ًَآٍری داؽتِ ٍ لذا هخبرج یّغتٌذ، اؽتیبق ٍ اًگیشُ

ثِ   عبختبر فٌبیِ یُوٌٌذبی تْییيّ ّویي هٌََر، ثب اعتفبدُ اس ؽبخـ  وٌٌذ. ثِ ٍ تَعِْ هی

پزداسین. تَفیف ٍ  تحلیل راثيِ ثیي رفتبر هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ٍ عبختبر فٌبیِ هی

 ؽزح سیزاعت : ایي هتغیزّبی هَرد اعتفبدُ در ایي هذل ثِ یهحبعجِ

ّب اعت ٍ ؽبخـ  ّبی عٌدؼ عبختبر ثبسار تزیي ؽبخـاس هْن تمرکس یدرجه     

ّبی عٌدؼ درخِ توزوش در یه فٌْت  ّیزؽوي یىی اس هْوتزیي ؽبخـ -ّزفیٌذال

آیذ. ثز دعت هی ّبی فٌْت ثِثبؽذ. ایي ؽبخـ اس هدوَُ هدذٍر عْن ثبساری ثٌگبُ هی

خيی ثیي ؽبخـ توزوش ٍ ی هثجت ٍ غیزاعبط هجبحث ًَزی، اًتَبر دارین وِ یه راثيِ

وِ ثب افشایؼ توزوش ثبسارّب ثز هخبرج  هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ٍخَد داؽتِ ثبؽذ. ثذیي هٌْب

 Uتَاًذ ثِ ؽىل  ؽَد. ایي راثيِ هی ّب ثيَر وبٌّذُ افشٍدُ هی تحمیك ٍ تَعِْ ثٌگبُ
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هْىَط ثبؽذ. ثذیي هٌْب وِ ثب افشایؼ توزوش ثبسار هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ افشایؼ یبفتِ اهب 

 1ؽَد. پظ اس عيحی اس توزوش ایي راثيِ هْىَط هی

ّبی عٌدؼ عبختبر ثبسارّب ٍ  (، یىی دیگز اس ؽبخـMES)مقیاس کاراحداقل      

ّبی هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ اعت. حذالل همیبط وبرا،  وٌٌذُ ایي، اس دیگز تْییي ثٌبثز

ؽَد. در  یه فزایٌذ تَلیذ اعت وِ در آى ّشیٌِ هتَعو حذالل هی یُحذالل عتبًذ

 ی ، یٌْی عيح حذالل ّشیًٌِغجت ثِ همذار تمبمب وَچىتز ثبؽذ MESؽزایيی وِ 

  هتَعو ووتز اس همذار تمبمب ثبؽذ،  عبختبر ثبسار احتوبال ثِ یه عبختبر رلبثت وبهل ؽجیِ

ثَدُ وِ در آى تْذاد ثٌگبُ ثب یىذیگز رلبثت ًوَدُ ٍ لیوت در عيح حذالل ّشیٌِ هتَعو 

ْب تْذاد ثشري ًجبؽذ، در ایي فَرت تٌ MESؽَد. اهب اگز ثبسار ًغجت ثِ  تْییي هی

هبًذُ ٍ در ًتیدِ عبختبر ثبسار اگز اًحقبر  تَاًٌذ در ثبسار ثبلی ّب هی هحذٍدی اس ثٌگبُ

وبهل یب اًحقبر چٌذخبًجِ ًجبؽذ، ليْبً رلبثت وبهل ًخَاّذ ثَد. ثٌبثزایي، ثزای تْزیف 

 ثیي عبختبر ثبسار ٍ حذالل همیبط وبرا ثزلزار وٌذ، ثبیذ ًغجت یؽبخقی وِ ثتَاًذ راثيِ

MES ثبؽذ. ثز  ثِ فزٍػ را در ًَز گزفت. در ایٌدب فزٍػ ثِ ٌَّاى ؽبخقی اس تمبمب هی

ثِ  MESهْیي ثیي حذالل همیبط وبرای ًغجی) یتَاى گفت یه راثيِ ایي اعبط، هی

همذار فزٍػ( ٍ عبختبر ثبسار ٍخَد دارد. ّزچِ ایي ًغجت ثشرگتز ثبؽذ، فٌْت ثِ عوت 

تزی اس تمبمب ثزای ّز ثٌگبُ ٍ لذرت ثبساری ثیؾتز یه عبختبر اًحقبری ثب عْن ثیؾ

ثِ  MESّویي دلیل، هتغیز حذالل همیبط وبرای ًغجی)  ّب گزایؼ خَاّذ داؽت. ثِ ثٌگبُ

در ایي  2همذار تمبمب( ًیش ثِ ٌَّاى ؽبخقی اس عبختبر ثبسار هَرد اعتفبدُ لزار گیزد.

ییذ دیگزی أغیز ثِ هٌْبی تفَرت، یه مزیت هثجت ثیي هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ایي هت

وِ یه  تز ثبسارّب ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ اعت، در حبلی ثز اثز هثجت عبختبر اًحقبری

وٌذ. در ایي هيبلِْ فزٍػ ثِ ٌَّاى  ِ هیئهٌفی، ؽَاّذی ثزای رد ایي فزمیِ را ارا یراثيِ

ثب اعتفبدُ اس فزهَل  MES ثبسار در ًَز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ  یؽبخـ اًذاسُ

                                                           
 ( رجَع کٌیذ.2212( ٍ بلفالم ٍ پیتس )2226ی بیشتر بِ تیٌگَال ٍ پَلذال، ). برای هطالؼ1ِ

 هراجؼِ کٌیذ.  3( فظل 2222. برای تَضیحات بیشتر بِ چرچ ٍ ٍیر )2
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-ًَز هی ّب را دراعت وِ هیبًگیي اًذاسُ ًیوِ ثشرگتز ثٌگبُ هحبعجِ ؽذُ 1(1967وَهبًَر)

 گیزد.
(8)    ME  ∑   

 
        ⁄ 

ؽذت هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در یه  یوٌٌذُهتغیز دیگز تْییي ،PCM2حاضیه سود یا      

ول لبثل هحبعجِ اعت. ارسػ  یّشیٌِفٌْت اعت. ایي هتغیز اس تفبٍت ثیي درآهذ ول ٍ 

ّبی ّبی فْبلیتول ٍ هدوَُ ارسػ دادُ ٌَّاى درآهذّبی فٌْتی ثِّبی فْبلیتعتبًذُ

ٌَّاى ّشیٌِ ول لبثل تْزیف ّغتٌذ. ثز اعبط هجبًی ّبی غیزفٌْتی ثِفٌْتی ٍ پزداختی

ت عَد ٍ لذر ّب ثب حبؽیِ ًَزی ٍ تدزثی هَرد اؽبرُ در ثخؼ لجل اًتَبر دارین ثٌگبُ

 .هیي هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در التقبد داؽتِ ثبؽٌذثبساری ثیؾتز عْن ثشرگتزی ثز تأ

لزًز،  افشایؼ  یّبی دیگز عبختبر ثبسار اعت. ثز اعبط راثيِ اس تْییي وٌٌذُ کطص تقاضا

ي هخبرج تحمیك ّب ثب وؾؼ تمبمب راثيِ هْىَط دارد. ثز ایي اعبط، ثی لذرت ثبسری ثٌگبُ

(. 5 ی)راثيَِط لبثل تْزیف اعتـــهْى یب یه راثيِـــتی تمبمتَعِْ ٍ وؾؼ لیوٍ 

ثز ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ؤّبی ه ٌَّاى یىی دیگز اس هتغیز  عجت، وؾؼ تمبمب ثِثذیي

ؽذُ اعت. ثب تَخِ ثِ هجبحث ًَزی،  در هذل هَرد اعتفبدُ در ایي تحمیك در ًَز گزفتِ

غیز در هذل هَرد ثزرعی هٌفی ثبؽذ. در ایي تحمیك ثزای اًتَبر دارین مزیت ایي هت

 ( اعتفبدُ ؽذُ اعت. 7) یوؾؼ تمبمب اس راثيِ یهحبعجِ

ثیزگذار ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ًَآٍری ّبی تأیىی دیگز اس هتغیز ضدت سرمایه     

خذیذ ّوزاُ  آالت گذاری رٍی هبؽیي سیزا  هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ اغلت ثب عزهبیِ ؛اعت

ؽَد. ثِ ّویي دلیل ثزای تحلیل دلیك عبختبر ثبسار ٍ هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ،  ؽذت  هی

فَرت اًتَبر دارین  ؽَد. در ایي عزهبیِ ثبیذ ثِ ٌَّاى یه هتغییز وٌتزل در هذل هٌََر 

 هثجت ٍخَد داؽتِ ثبؽذ.  یثیي ؽذت عزهبیِ ٍ هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ، یه راثيِ

 یآیذ. ثزای هحبعجِدعت هی یِ اس ًغجت هَخَدی عزهبیِ ثِ فزٍػ ثِؽذت عزهب     

ؽذت عزهبیِ، السم اعت هَخَدی عزهبیِ را هحبعجِ ًوَد. اهب عٌدؼ هَخَدی عزهبیِ 

                                                           
1. Comonor.W.S 
2. Price-Cost Margin 
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ای ثِ ثبدٍام ثَدى ایي ًْبدُ ثبس ِ ألثزاًگیش اعت. ّلت چٌیي هغاغلت ثغیبر هؾىل ٍ ثحث

ّبی هختلفی را هَرد اعتفبدُ لزار دّذ  زهبیِّالٍُ، یه ثٌگبُ هوىي اعت ع گزدد. ثِ هی

ّب تَخِ ًوَد. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ هَخَدی عزهبیِ ثٌگبُ ثِ آى یوِ السم اعت در هحبعجِ

ؽَد، اعتفبدُ اس هخبرج  گذاری ٍبّز هی تحمیك ٍ تَعِْ، اغلت در ؽىل عزهبیِ

ثِ خبی هَخَدی عزهبیِ  ّب، وِ اىالّبت آى هَخَد اعت، گذاری ثٌگبُ عزهبیِ

گذاری ثِ فزٍػ ثِ ٌَّاى ؽبخـ ؽذت  لذا در ایي هيبلِْ ًغجت عزهبیِ ت؛پذیز اع تَخیِ

ّب ًیش  هْبدل  گذاری هَرد اعتفبدُ لزار خَاّذ گزفت.  ثزای ایي هٌََر فزٍػ ثٌگبُ عزهبیِ

 ُ اعت. ّبی فٌْتی هٌْبی تغییزات هَخَدی اًجبر در ًَز گزفتِ ؽذفْبلیت یارسػ عتبًذُ

ّبی هْن هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ اعت. ّزچِ  وٌٌذُاس دیگز تْییي، انسانی یسرمایه     

ثیؾتزی را ثزای  یرٍد ّشیٌِاًغبًی ثبالتزی ثزخَردار ثبؽذ، اًتَبر هی یثٌگبُ اس عزهبیِ

تحمیك ٍ تَعِْ ثپزداسد. ثزای ثزرعی ایي راثيِ، ؽبخـ تْذاد ًیزٍی وبر ثب هذرن ثبالتز 

ًَز گزفتِ  ٌَّاى ؽبخـ عزهبیِ اًغبًی درلیغبًظ ًغجت ثِ ول ًیزٍی وبر، ثِاس  فَق

 ( ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت.9رگزعیًَی ) یهذل هَرد اؽبرُ فَق در راثيِ ؽذُ اعت.

(9)         R                   
      PCM          

                (ME   )        (   )        
 

اعت.  tهخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در وذ هَرد ًَز در عبل  یًؾبى دٌّذُ   Rدر ایي راثيِ 

HHI ّیزؽوي، -ؽبخـ ّزفیٌذالPMC  ،حبؽیِ ؽَدn ُوؾؼ لیویتی    ّب،  تْذاد ثٌگب

 I/Sحذالل همیبط وبرای ًغجی،   MES/Sؽبخـ عزهبیِ اًغبًی،  Hتمبمب در فٌْت، 

خشء تقبدفی هذل اعت. ثزای تخویي ایي هْبدلِ اس   uگذاری ٍ در ًْبیت ؽذت عزهبیِ

ثب وذّبی  1386-1375 یًفز وبروي ىی دٍرُ 10ّبی فٌْتی ثیؼ اس ّبی وبرگبُدادُ

ISIC 15  ای اس خقَفیبت آهبری  خالفِ)فٌبیِ تَلیذی( اعتفبدُ ؽذُ اعت.  37تب

مویوِ  2مویوِ هٌْىظ ؽذُ اعت. خذٍل  1ّبی هَرد اؽبرُ در خذٍل  ّبی هتغیز دادُ

 وٌذ.ًیش مزایت ّوجغتگی ایي هتغیزّب را ارائِ هی
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 -لیوز ٍ ثزٍػ -Fّب اثتذا ثب اعتفبدُ اس آسهَى  ثزای تؾخیـ خقَفیبت آهبری دادُ     

لیوز اس همذار  -F(. آهبرُ 1پزداسین)خذٍلىَلی هیّبی  پگبى ثِ ثزرعی هبّیت دادُ

(           )Fثحزاًی خَد   ّبی ایي وِ ثز پبًل ثَدى دادُ ثیؾتز ثَدُ           

 ییذ وزد.أوٌذ. اخزای آسهَى ثزٍػ پگبى ًیش ایي ًتیدِ را ت ویذ هیأهيبلِْ ت

افلی اعتمالل همبىِ اس یىذیگز  ّوچٌیي، در تخویي یه هذل پبًل یىی اس فزٍك

ّبی اًذ وِ هذلّبی پبًل اعتٌتبج ًوَدُ اخیزاً حدن رٍ ثِ تشایذی اس ادثیبت دادُ 1اعت.

ّبی تزویجی احتوبالً در هْزك ٍاثغتگی خشء خيبی همبىِ ّغتٌذ)َّیش ٍ عبرافیذط دادُ

بتَر ٍ عبسگبر ّبی اعتبًذارد ًسى(. اگزچِ در فَرت ٍخَد ٍاثغتگی همبىِ، تخویي2006

خَاٌّذ ثَد اهب خيبّبی هْیبر تخویي سدُ ؽذُ تَرػ خَاٌّذ داؽت)َّیش ٍ عبرافیذط 

ّبی تلفیمی اس اّویت  (. ثٌبثزایي، آسهَى ایي هغئلِ در تخویي یه هذل داد2006ُ

یٌْی فٌبیِ  ،ّبوٌین وِ همبىِ آى ّبیی اعتفبدُ هی ثزخَردار اعت. در ایي تحمیك اس دادُ

تَاًذ ثِ عجت فْبلیت در یه ؽزایو  َاًٌذ ٍاثغتگی داؽتِ ثبؽٌذ. ایي پذیذُ هیتهختلف هی

ّب ؽىل گیزد. ثٌبثزایي، آسهَى ّذم ٍخَد  ٍاحذ ٍ ؽجبّت عبختبرّب ٍ ًَُ فْبلیت

 ٍاثغتگی همبىِ ثزای تقزیح هذل مزٍری اعت. 

ٍ  (LM)ّبی مزیت الگزاًض  ( آسهَى   ّبی تلفیمی یلٌذ ) ثزای یه هذل دادُ    

تَاى اس  ثزٍػ پبگبى ثزای ثزرعی ٍاثغتگی همبىِ هٌبعت ّغتٌذ. ثزای ایي هٌََر هی

ّبی تلفیمی وَتبُ  اهب ثزای یه هذل دادُ .اعتفبدُ ًوَد STATA11در  Xttest2دعتَر 

ّبی هذوَر هيلَة  (، هبًٌذ هذل هَرد ثزرعی در ایي تحمیك، اعتفبدُ اس آسهَى   )

( آسهَى 2004ّبیی، پغزاى ) لِ در چٌیي هذل(. ثزای آسهَى ایي هغأ2004)ثبم  دًخَاّذ یَ

CD ّب  تَاًذ ٍخَد چٌیي ٍاثغتگی ثیي همبىِ را در ایي ًَُ هذلرا هْزفی ًوَد وِ هی

اس ىزیك دعتَر  STATA11افشار ًؾبى دّذ. ایي آسهَى در اؽىبل هختلف در ًزم

Xtcsd ثبؽذ. لبثل اخزا هی 

                                                           
1. Cross Sectional Dependence 
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 ،ففز یتَاًذ فزمیِ ًوی CDؽَد، آسهَى  ( هؾبّذُ هی1ّوبًيَر وِ اس خذٍل )     

یٌْی ّذم ٍخَد ٍاثغتگی همبىِ را رد وٌذ. ثِ ّجبرت دیگز، ٍخَد ٍاثغتگی همبىِ در 

ؽَد. ثِ دلیل ٍخَد ّوجغتگی همبىِ ٍ ثب تَخِ ثِ وَتبُ  ییذ هیأّبی هَرد ثزرعی ت دادُ

 -( اس تخویي سًٌذُ دریغىَل9) یُِ، ثزای تخویي راثيّبی پبًل هَرد اعتفبد ثَدى دادُ

ًغجت ثِ اختالالت ًبّوغبًی ٍاریبًظ،  2این وِ اًحزاف هْیبر اعتَار اعتفبدُ ًوَدُ 1وزی

وٌذ  ٍ ّوجغتگی ثیي همبىِ تَلیذ هی qخَدّوجغتگی، هیبًگیي هتحزن هزتجِ 

 (285: 2007)َّچلِ

 
 ّای تشخیصیآزهَى -1جذٍل

 توضیحات احتمال مقدار آماره 

    لیمر -Fآزمون

 پبًل دیتب  11.85 پگان-آزمون بروش

 پبًل دیتب 0 251.35 همبستگی مقاطعآزمون 

 
2.592 0.0096 

هذل ٍاثغتگی 

 دارد
 ّبی تحمیك هٌجِ: یبفتِ

 

، 1( هٌْىظ ؽذُ اعت. هذل  2( در عِ هذل هدشا، در خذٍل )9) یًتبیح تخویي راثيِ     

دّذ. اس ًتبیح  ّبی هفزٍك را ًؾبى هی ثز رٍی ولیِ هتغیز R&Dلگبریتن  ًتبیح رگزعیَى

ؽَد وِ مزایت تخویي سدُ ؽذُ دٍ هتغیز حذالل همیبط وبرای ًغجی  ایي هذل هؾبّذُ هی

وذ، ؤگذاری اس ًَز آهبری هٌْبدار ًیغتٌذ.  اگزچِ ثِ عجت هجبًی ًَزی هٍ ؽذت عزهبیِ

پذیز ٍ مزٍری اعت، اهب ّب تَخیٌِْبدار ًجَدى آىٍخَد ایي دٍ هتغیز در هذل، ّلیزغن ه

ثِ تزتیت ثب  3ٍ  2ّبی  دعت آهذُ، هذل ثزای هؾبّذُ اثز حذف آًْب ٍ اىویٌبى اس ًتبیح ثِ

اًذ. ًتبیح  تْزیف ؽذُ 1گذاری اس هذل  حذف حذالل همیبط وبرای ًغجی ٍ ؽذت عزهبیِ

                                                           
1. Driscoll-Kraay estimator 
2. Robust  
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، تغییزی در ًتبیح 1یز اس هذل دٌّذ وِ ثب حذف ایي دٍ هتغ تخویي ایي دٍ هذل ًؾبى هی

 یؽَد وِ راثيِ ؽَد. ثز اعبط ایي ًتبیح، هؾبّذُ هی مزایت ٍ هٌْبداری آًْب ایدبد ًوی

ّبی فٌبیِ ثشري وؾَر اس ًَز آهبری  ثیي عبختبر ثبسار ٍ هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در دادُ

 ٍ التقبدی وبهالً هٌْبدار اعت. 

ٍ  R&Dهْىَط ثیي  U یراثيِ یفزمیِ یی هؾبّذُّوبًيَر وِ لجالً اؽبرُ ؽذ، ثزا     

  HHIاًذ.  مزیت هثجت  ٍ هزثِ آى در هذل لحبً ؽذُ HHIؽبخـ توزوش ثبسار ؽبخـ 

اگز چِ ّز دٍ  ایي راثيِ ّغتٌذ. یوٌٌذُییذأ(، ت   (  ٍ مزیت هٌفی هدذٍر آى )    )

وٌٌذ وِ ؽبخـ توزوش  ًویییذ أمزیت اس ًَز آهبری هٌْبدار ّغتٌذ، اهب ایي فزمیِ را ت

یه اثز هٌْبدار ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ دارًذ. ثزای آسهَى ایي فزمیِ اس آسهَى اثز 

ٍ هزثِ  HHIففز در ایي آسهَى ففز ثَدى مزایت  یوٌین. فزمیِ اعتفبدُ هی Fهؾتزن 

ثِ هٌْبی رد   pvalue=0ثب  F یثزای  آهبرُ 25/399آى در هذل رگزعیَى اعت. ّذد 

ٍ هزثِ آى ٍ  HHIثبؽذ. ثِ ّجبرت دیگز، هٌْبداری آهبری مزایت  لبىِ ایي فزمیِ هی

ییذ فزمیِ افلی ایي تحمیك أحبفل اس آسهَى اثز هؾتزن ایي مزایت، ت یّوچٌیي ًتیدِ

تز ثبسارّب  هغتمین ثیي هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ٍ عبختبر اًحقبری یهجٌی ثز ٍخَد راثيِ

ؽَد. الجتِ،  تز هخبرج ثیؾتزی فزف تحمیك ٍ تَعِْ هی در ثبسارّبی اًحقبری یٌْی اعت.

اثز یه ٍاحذ توزوش ثز هخبرج تحمیك ٍ  یثزای هالحَِ دلیك ایي راثيِ، یٌْی هؾبّذُ

را هحبعجِ ًوبیین.  R&Dتَعِْ در فٌبیِ وؾَر، السم اعت اثز ًْبیی ؽبخـ توزوش ثز 

 یی ثزاثز  اعت ثب:ثب فزك ثجبت عبیز هتغیزّب، اثز ًْب

(10)                                   

    
      (   )    

هْبدل  52/0در عيح هیبًگیي ایي ؽبخـ یٌْی  R&Dاثز ًْبیی ؽبخـ توزوش ثز      

 یثبؽذ. ثِ ّجبرت دیگز، در عيح هیبًگیي ؽبخـ توزوش، ثب افشایؼ اًذاسُ هی 27/2

درفذ  27/2ثِ همذار یه ٍاحذ، هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در فٌبیِ ثِ همذار  ّب توزوش ثبسار

ثبسگؾت در ایي راثيِ، یٌْی خبیی وِ اًتَبر دارین افشایؼ  یافشایؼ خَاّذ یبفت. ًميِ

هْىَط( در عيح   Uیتحمیك ٍ تَعِْ ؽَد )راثيِ ثیؾتز توزوش ثبّث وبّؼ هخبرج
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⁄(     )               توزوش   بق خَاّذ افتبد؛اتف ⁄      

، افشایؼ توزوش ثبّث 875/0ّجبرت دیگز، ثزای فٌبیْی ثب ؽبخـ توزوشی ثشرگتز اس  ثِ

عجت  آى ؽَد. ّوبًيَر وِ لجالً اؽبرُ ؽذ، ایي ًتیدِ ثِ تحمیك ٍ تَعِْ هی  وبّؼ هخبرج

. وبّؼ یبثذ خبًجِ اس یه عيحی ثِ ثْذ، رلبثت وبّؼ هی اعت در فٌبیِ اًحقبر چٌذ

 1 دّذ. ّب ثزای فزف هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ را وبّؼ هی رلبثت ًیش اًگیشُ ثٌگبُ

تبر فٌْت اعت. ّذد هٌفی ایي ؽبخـ ــّب ؽبخـ دیگزی اس عبخ تْذاد ثٌگبُ 

ّب در  ثبؽذ. ثِ ّجبرت دیگز، ثب افشایؼ تْذاد ثٌگبُ ّالهت هَرد اًتَبر هی یدٌّذُ ًؾبى

ییذ دیگزی ثز ارتجبه أؽَد. ایي ًتیدِ ت تَعِْ وبعتِ هیفٌْت اس ؽذت هخبرج تحمیك ٍ 

ّبی ثشري فٌْتی وؾَر اعت.  عبختبر فٌْت ٍ هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در وبرگبُ

هغتمین ٍ هٌْبدار آهبری ثیي هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ٍ  یعَد ًیش راثيِ یؽبخـ حبؽیِ

ِ خقَفیت عبختبری دّذ. ثب تَخِ ث ّبی فٌْتی وؾَر را ًوبیؼ هی حبؽیِ عَد ثٌگبُ

 ییٌْی ثزخَرداری اس حبؽیِ ؛وٌٌذ ّبیی وِ در ؽزایو اًحقبر چٌذخبًجِ ّول هی ثٌگبُ

تَاى ًتیدِ گزفت ثب حزوت اس عبختبر ثبساری رلبثتی ثِ اًحقبری،  عَد هثجت ٍ ثشرگتز هی

ًبؽی  تَاًذ هغتمین ّوچٌیي هی ییبثذ. ایي راثيِ ؽذت هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ افشایؼ هی

ًبپذیز تحمیك ٍ ّبی اًحقبر چٌذخبًجِ در تحول هخبرج تمغین اس تَاى هبلی ثیؾتز  ثٌگبُ

 تَعِْ ثبؽذ. 
 ًتایج تخویي -2جذٍل 

1مدل   2مدل   3مدل    

 t مزیت t مزیت t مزیت 
constant -1.97 -7.6 -1.93 0.28 -1.93 0.28 

HHI 5/6 28.1 5.58 29.2 5.60 26.9 

HHI2 
-3.20 -13.8 -3.20 -14.7 -3.22 -13.5 

Ln(PCM) 0.96 45.5 0.96 44.5 0.97 41.9 
Ln(n) -0.91 -21 -0.91 -21.28 -0.914 -17.5 

Ln(elasticity) -0.99 -68.6 -0.99 -65.02 -0.99 -62.8 
H 0.021 3.39 0.0211 3.42 0.019 4.39 

MES/S 4.73 0.8 4.72 0.85   
I/S 0.001 0.9     
R2 97.93% 97.92% 97.92% 

Prob> F 0 0 0 

 ّبی تحمیك هٌجِ: یبفتِ
 

                                                           
 ( رجَع کٌیذ.2212( ٍ بلفالم ٍ پیتس )2226(، تیٌگَال ٍ پَلذال، )2225اقیَى )(، 1967. بِ شرر )1
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هٌْبدار اعت،  مزیت وؾؼ تمبمب وِ اس ًَز آهبری ًیش وبهالً ّالهت هٌفی هَرد اًتَبر

دّذ وِ در فٌبیِ ثب وؾؼ تمبمبی ثیؾتز، همذار هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ وبّؼ  ًؾبى هی

تز ثبؽذ  ای ثبؽذ وِ تمبمبی آى پزوؾؼ گًَِ ثِىَر هتمبثل، اگز عبختبر فٌْت ِ یبثذ. ث هی

 هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ثیؾتز خَاّذ ثَد. ؽبخـ عزهبیِ اًغبًی ثب مزیت هثجت ٍ وبهالً

ّبی ثشري فٌْتی وؾَر،  ىَر وِ هَرد اًتَبر ثَد در ثٌگبُدّذ ّوبى هٌْبدرا، ًؾبى هی

یزٍی اًغبًی هَرد ّب اس هدوَُ ًفٌبیْی وِ عْن ًیزٍی اًغبًی هتخقـ ٍ هبّز آى

 وٌٌذ.  اعتفبدُ ثیؾتز اعت، هخبرج ثیؾتزی فزف تحمیك ٍ تَعِْ هی

 گیری ًتیجِ -4

ًفز وبروي ثِ آسهَى دٍ  10ّبی فٌْتی ثیؼ اس ّبی وبرگبُایي همبلِ ثب اعتفبدُ  دادُ

( ىی 37الی  ISIC 15دیذگبُ رلیت ؽَهپیتز ٍ آرٍ در فٌبیِ تَلیذی ایزاى )وذّبی 

ؽَهپیتز را در فٌبیِ ثشري  یًَزیِ ،پزداختِ اعت. ًتبیح ایي هيبلِْ  1386-1375 یدٍرُ

ّبی رلبثتی اس اًگیشُ ٍ ّبی اًحقبر چٌذخبًجِ ًغجت ثِ ثٌگبُوِ ثٌگبُ وؾَر هجٌی ثز ایي

ییذ أت ،اهىبى ثیؾتزی ثزای ؽزوت در ًَآٍری ٍ لجَل هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ ثزخَردارًذ

 وٌذ.  هی

هْىَط ثیي هخبرج  Uای ثِ ؽىل ًتبیح ایي هيبلِْ ًؾبى دادًذ وِ یه راثيِ ّالٍُ ثِ     

ىَری وِ  اٍل ِ تحمیك ٍ تَعِْ ٍ ؽبخـ توزوش در فٌبیِ ثشري وؾَر ٍخَد دارد. ث

وِ اثز ًْبیی ؽبخـ توزوش ثز هخبرج تحمیك ٍ تَعِْ در عيح هیبًگیي ایي ؽبخـ  ایي

 875/0فٌبیْی وِ  ؽبخـ توزوش آًْب  اس  وِ در ثبؽذ. دٍم ایي هی 27/2توزوش هْبدل 

تحمیك ٍ تَعِْ ّوزاُ خَاّذ ثَد. ًتبیح   تدبٍس ًوبیذ، افشایؼ توزوش ثب وبّؼ هخبرج

ّب، حبؽیِ ًغجی عَد ٍ وؾؼ  ّبی دیگز عبختبر ثبسار هبًٌذ تْذاد ثٌگبُ هزثَه ثِ ؽبخـ

وِ ثِ اًحقبر ییذ ًوَدًذ وِ عبختبرّبی ثبساری أتمبمب ًیش ّوگی ایي فزمیِ را ت

 وٌٌذ.  تز ّغتٌذ، هخبرج ثیؾتزی را فزف تحمیك ٍ تَعِْ هی ًشدیه

ثز اعبط ًتبیح ایي هيبلِْ، در فٌبیِ ثشري وؾَر ّزچِ عبختبر ثبساری ثِ اًحقبر      

ثبؽذ، هخبرج ثیؾتزی فزف تحمیك ٍ  875/0ّب  ووتز اس ًشدیىتز، اهب ؽذت توزوش در آى
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تحمیك ٍ تَعِْ اهىبى  ًَآٍری ٍ پیؾزفت تىٌَلَصی را ؽَد. هخبرج ثیؾتز  تَعِْ هی

یی، ٍری ٍ وبرآ ؽذ تَلیذ، افشایؼ ثْزُتَاًذ ثِ ر وٌذ. پیؾزفت تىٌَلَصی ًیش هی فزاّن هی

ّبی تَلیذ ٍ افشایؼ اعتبًذاردّبی سًذگی ٍ در ًْبیت در ثلٌذهذت ثِ وبّؼ ّشیٌِ

ییذی ثز ایي ثبؽذ وِ در أذ تتَاً افشایؼ رفبُ ول هٌدز ؽَد. تحمك چٌیي فزایٌذی هی

ّبی التقبدی در فٌبیِ وؾَر ًجبیذ تٌْب ثز ًبوبرآهذی تخقیقی  ارسیبثی ّولىزد ثٌگبُ

سیزا وِ در وٌبر ایي   ؛ؽَد، توزوش ًوَدآًْبوِ در اثز اًحقبری ؽذى فٌْت ایدبد هی

. ایي ؽَد در هحقَل ٍ تىٌَلَصی خذیذ فزاّن هی ًبوبرآهذی اهىبى اختزاُ ٍ ًَآٍری

 وٌذ.  ًَُ اثذاّبت رؽذ التقبدی ٍ افشایؼ ویفی در اعتبًذاردّبی سًذگی را تمَیت هی
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  ضواین
ّا-دادُ تَصیف -1یضویوِ  

Variable Mean Min Max Std. Dev. Skewness Kurtosis 
R&D 12289 0 167275 23114 3/5 17.6 
HHI 0/52 0/095 1 0/287 0/52 2/01 
PCM 5238474 86 61400000 8978897 3/1 14/3 

n 623 1 3619 808 2/1 7/06 
I/S 5.68 -0.17 51.1 10.17 4.49 4.58 

H 9.466 0.000 36.02 5.988 1.550 6.616 
MES/S 0.001 0.000 0.072 0.006 8.570 95.406 

elasticity 814.7 0.02 1138692 8863.3 14.5 222.5 
 

 
 ضرایب ّوبستگی -2 یضویوِ

  
Research 

HHI PCM n K/S H MES/
S 

Elast
. 

R&D 1               

HHI -0.17 1.00             

PCM 0.81 -0.11 1.00           

n 0.24 -0.56 0.32 1.00         

I/S 0.00 -0.28 0.01 0.23 1.00       

H 0.29 0.21 0.24 -0.25 -0.16 1.00     
MES/

S -0.10 0.33 -0.11 -0.15 0.10 -0.07 1.00   

Elast. -0.35 0.79 -0.27 -0.65 -0.26 -0.01 0.51 1.0 

 
 لیور -Fآزهَى   -3 یضویوِ

 
 

 

1.587551
. dis fcritical

. sca fcritical= invFtail(22,236,0.05)

F test that all u_i=0:     F(22, 236) =    11.85             Prob > F = 0.0000
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 آزهَى برٍش پگاى -4 یضویوِ

 
 

 آزهَى ٍابستگی هقاطع پسراى -5 یضویوِ

 

 

 ًتایج تخویي هذل اٍل -6 یضویوِ

 

 ًتایج تخویي هذل دٍم -7 یضویوِ

 

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =   251.35
        Test:   Var(u) = 0

                       u      .023088       .1519475
                       e     .0190691       .1380911
                      lr      4.69405       2.166576
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        lr[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

Pesaran's test of cross sectional independence =     2.592, Pr = 0.0096
 
 
. xtcsd,pesaran

                                                                              
       _cons    -1.975233   .2612179    -7.56   0.000    -2.550169   -1.400296
          is     .0013355   .0014046     0.95   0.362    -.0017561    .0044271
        mess     4.736652   5.739678     0.83   0.427    -7.896294     17.3696
           h     .0213634   .0063012     3.39   0.006     .0074944    .0352323
         lep    -.9909749   .0144477   -68.59   0.000    -1.022774   -.9591756
          ln    -.9070263   .0432118   -20.99   0.000    -1.002135   -.8119177
        lpcm     .9673595   .0212727    45.47   0.000     .9205385    1.014181
       hhi2p    -3.207519   .2319721   -13.83   0.000    -3.718086   -2.696952
        hhip     5.597745   .1986777    28.18   0.000     5.160458    6.035032
                                                                              
          lr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Drisc/Kraay
                                                                              

                                                 within R-squared  =    0.9793
maximum lag: 2                                   Prob > F          =    0.0000
Group variable (i): id                           F(  8,    11)     =   7279.01
Method: Fixed-effects regression                 Number of groups  =        23
Regression with Driscoll-Kraay standard errors   Number of obs     =       267

. xtscc lr hhip hhi2p lpcm ln lep h mess is,fe

                                                                              
       _cons    -1.935931   .2814967    -6.88   0.000    -2.555501   -1.316361
        mess     4.727912   5.588818     0.85   0.416    -7.572993    17.02882
           h     .0211405   .0061782     3.42   0.006     .0075423    .0347387
         lep    -.9898517   .0152233   -65.02   0.000    -1.023358   -.9563455
          ln    -.9062467   .0425967   -21.28   0.000    -1.000001    -.812492
        lpcm     .9653561   .0217104    44.47   0.000     .9175718     1.01314
       hhi2p    -3.203057    .218006   -14.69   0.000    -3.682885   -2.723229
        hhip     5.582672   .1910356    29.22   0.000     5.162206    6.003139
                                                                              
          lr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Drisc/Kraay
                                                                              

                                                 within R-squared  =    0.9792
maximum lag: 2                                   Prob > F          =    0.0000
Group variable (i): id                           F(  7,    11)     =   5739.44
Method: Fixed-effects regression                 Number of groups  =        23
Regression with Driscoll-Kraay standard errors   Number of obs     =       267

. xtscc lr hhip hhi2p lpcm ln lep h mess ,fe
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 ًتایج تخویي هذل سَم -8 یضویوِ

 

 

                                                                              
       _cons    -1.938213   .2815008    -6.89   0.000    -2.557792   -1.318634
           h     .0194527   .0044316     4.39   0.001     .0096988    .0292067
         lep    -.9918288   .0157933   -62.80   0.000     -1.02659   -.9570679
          ln    -.9147262   .0522344   -17.51   0.000    -1.029693    -.799759
        lpcm      .970244   .0231179    41.97   0.000     .9193619    1.021126
       hhi2p    -3.228527    .238345   -13.55   0.000    -3.753121   -2.703933
        hhip     5.601255   .2082504    26.90   0.000     5.142899    6.059611
                                                                              
          lr        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                           Drisc/Kraay
                                                                              

                                                 within R-squared  =    0.9792
maximum lag: 2                                   Prob > F          =    0.0000
Group variable (i): id                           F(  6,    11)     =   2182.58
Method: Fixed-effects regression                 Number of groups  =        23
Regression with Driscoll-Kraay standard errors   Number of obs     =       267

. xtscc lr hhip hhi2p lpcm ln lep h ,fe
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