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 ببسمو تعبنی
 

مقبیسو تطبیقی عٌامم مٌثز بز بيزه ًری کم عٌامم تٌنیذ 
اقتصبد ایزان در مقبیسو بب اقتصبدىبی تبسه صنعتی ضذه جنٌة 

 ضزق آسیب

اثشا٘يُ ثٙشاِي ٔيب
* 

 

دأؾگبٖ پيبَ ٔٛس  –ٚسٚدی ؽٙش  –ؽٙشعتبْ تفت  –آدسط ِذً کبس : اعتبْ یضد 
 ِشکض تفت

 
 0351 -5232904تٍفٓ تّبط)ِٕضي(: 

 09132739307ّ٘شاٖ: 
 

 چكیذه:

التقبدي ٘ش وؾٛس ِتىي ثٗ پيؾرشفت ثش اعبط تئٛسي ٘بي جذيذ تجبست ثيٓ اًٌٍّ، پيؾشفت 

داخٍري ٚ عرشسيض ٘ضيٕرٗ ٘ربي R&Dفٕي ٚ فرٕتتي اعرت  ٚ ايرٓ اِرش ٔيرض دس عربيٗ فتبٌيرت ٘ربي 

R&D.ثيٓ اٌٍٍّي عشعت افضْٚ تشي ثٗ خٛد ِي گيشد 

ايٓ ِطبٌتٗ ثٗ دٔجبي  تفغيش ٚ تٛضيخ سؽذ ِتجضٖ آعبي التقبد ٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ جٕرٛة 

أجبَ ؽذٖ دس ايٓ صِيٕٗ ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ جرزة فٕربٚسي خربسجي اص ؽشق آعيب اعت. ِطبٌتبت 

طشيك ِؾبسوت دس تجبست ثيٓ اًٌٍّ ٔمؼ اعبعري دس سؽرذ ثٙرشٖ ٚسی کرً عٛاِرً تٌٛيرذ دس ایرٓ 

کؾٛس٘ب ٚ دس ٔتيجٗ سؽذ التقبدي آٔٙب داؽتٗ اعت. ٔتبيج دبفً اص ايٓ ِطبٌتٗ ٔيض ثيربْ گرش ترب يش 

ايٓ وؾٛس٘بعرت. اص طشفري ثىربسگيشي عيبعرت  عٛاًِ تٌٛيذ ثٙشٖ ٚسی کًدس R&D ثبالي عشسيض 

٘بي ٔبِٕبعت التقبدي اص لجيً پربييٓ ثرٛدْ عرطخ ِجربدالت خربسجي ٚ دجرُ پربييٓ ٘ضيٕرٗ ٘ربي 

ِرً ٔتٛإٔرذ ٔمرؼ بتذميك ٚ تٛعتٗ داخٍي دس التقبد ايرشاْ ِٕجرش ثرٗ ايرٓ ؽرذٖ اعرت ورٗ ايرٓ ع

ٗ وؾرؼ ٘ضيٕرٗ ٘ربي تذميرك ٚ تٛعرتٗ ذ. ثرٗ طرٛسي وري دس سؽذ التقبدي ايشاْ ايفبء وٕراعبع

خبسجي دس وؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ ثٗ ِشاتت ثبالتش اص ايشاْ ثٛدٖ اعت. ٌزا ثٗ ٔظرش ِري سعرذ 

ثٙجٛد سؽذ التقبدي وؾٛس فتبٌيت  افضایؼ ثٙشٖ ٚسی ٚ دس ٔتيجٗ يىي اص ِتغيش٘بي اعبعي جٙت

ٗ ثٕذي وؾرٛس دس ايرٓ صِيٕرٗ داخٍي اعت وٗ ٌضَٚ تٛجٗ ثيؾتش دٌٚت سا  دس ٔظبَ ثٛدج R&D٘بي 

خربسجي ثبيرذ تٛجرٗ اعبعري ثرٗ R&Dِي طٍجذ. ثٗ عالٖٚ جٙت اعتفبدٖ ثيؾتش اص فتبٌيرت ٘ربي 

أتخبة ؽشوبي تجبسي ثب دأؼ أجبؽتٗ ثبال، جٙت جزة ٚ ثِٛي ّٔرٛدْ تىٌٕٛرٛ ي خربسجي الرذاَ 

 ّٔبييُ.

 

 :ًاژگبن کهیذي
تجربست ثريٓ   –يرك ٚ تٛعرتٗ عرشسيض ٘ضيٕرٗ ٘ربي تذم  -ثٙشٖ ٚسي کً عٛاًِ تٌٛيذ  

 ايشاْ   -کؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ جٕٛة ؽشق آعيب  -اًٌٍّ 
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 مقذمو :

اص ِجبدث پٛيربي لرشْ ٔرٛصدُ٘  ٚ ثشسعی عٛاًِ ِٛ ش ثش آْ ِغبٌٗ سؽذ التقبدي    

دس  1ثٛد، اِب دس اٚايً لشْ ثيغتُ ٚ ثب ٚلرٛ  جٕرج جٙربٔي اٚي ٚ ثربالخـ سورٛد ثرضس 

خت. ثشسعي ِجذد ايٓ ِغبٌٗ تٛعرظ التقربددأبْ ثرٗ د٘رٗ ِذبفً التقبدي سٔج ثب

 ٘رربي عررٌٛٛ ٔمررؼ گررشدد. تئٛسي ( ثرربص ِي19571956,) 2ٚ ِطبٌترربت عررٌٛٛ  1950

آٚسي ثٗ عٕٛاْ  دس سؽذ سا سٚؽٓ وشد ٚ ثش اّ٘يت سؽذ فٓ 3أجبؽت عشِبيٗ فيضيىي 

ٚ  4ِٚش س التقربددأبْ ورالْ اص جٍّرٗ پرً . ثشخري اصعبًِ ٔٙبيي دس سؽذ تبويذ داؽت

 6٘ب  ٚ عرشِبيٗ أغربٔي ثب تبويذ ثش التقبد أذيؾٗ 1980دس اٚايً د٘ٗ  5ٌٛوبط  ساثشت

تئٛسي سؽذ » سا ثٗ ايٓ ِغبٌٗ صيبد وشد. ادثيبت جذيذ سؽذ وٗ ثٗ ٔبَ  ِذمميٓ عاللٗ

R&Dؽٛد، عٛاٍِي ّ٘چْٛ ٘ضيٕٗ ٘بي  خٛأذٖ ِي 7« صا دسْٚ
ٚ عشسيض ٘ضيٕٗ ٘ربي  8

R&D
وٕرذ. ثرش اعربط ایرٓ  ِٛ ش ٚ ُِٙ ثش سؽذ التقبدي ِطشح ِي سا اصجٍّٗ عٛاًِ 9

تئٛسی ٘ب ایٓ عٛاًِ اص طشیك افضایؼ ثٙشٖ ٚسی ٔمؼ لبثً تٛجٙی دس سؽذ التقبدی 

 کؾٛس٘ب داسٔذ.  

ٔيررض ثررٗ دٔجرربي تفغرريش ٚ تٛضرريخ ٚالتيررت ِّٙرري وررٗ دس التقرربد  ِطبٌتررٗ دس ايررٓ

بْ سؽررذ وررٗ ّ٘رر 10(NICsوؾررٛس٘بي ترربصٖ فررٕتتي ؽررذٖ جٕررٛة ؽررشق آعرريب)

ثبؽذ، دس ِمبيغٗ ثب التقبد ايشاْ خرٛا٘يُ پشداخرت ترب  آعبي ايٓ وؾٛس٘ب ِي ِتجضٖ

گيشيُ، سا٘ىبس٘ربيي  ٘بيي وٗ اص سؽذ التقبدي ايٓ وؾٛس٘ب ِي دسطدس وٕبس  ثتٛأيُ

ثرب تٛجرٗ ثرٗ  ثذيٓ ِٕظٛس دس اثترذا .سا ثشاي ثٙجٛد سؽذ التقبدي وؾٛسِبْ اسائٗ د٘يُ

ش پبيٗ ِذي ٘بي سؽذ دسْٚ صا ٚ ثٗ طرٛس خربؿ ِرذي ٘ربي ايٕىٗ اعبط ايٓ ِطبٌتٗ ث

ثب ٚجٛد ثخؼ تجبست خبسجي ِي ثبؽذ، ثٗ ثشسعري ايرٓ R&D  ٘ضيٕٗ ٘بي ِجتٕي ثش

                                                 

1.Great Depression   . دانش آموخته كارشناسي ارشد از دانشگاه مفيد * 

2.Robert Solow (1956)  

3.Accumulation of physical Capital 

4.Paul Romer  
5.Robert Lucas 
6 .Economics of Ideas & Human Capital 

7.Theary of Endogenous Growth 
8.Research and Development  
9.Research and Development Spillover 
10.Newly Industrialized Contries (NICs) 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3 

ثرٗ ثشسعري عٛاِرً ٚ ِٕربثد سؽرذ التقربدي التقربد٘بي  ِذي ٘ب پشداختٗ ٚ دس اداِٗ

NICs  ٚ عربختبس اص ديذ ِطبٌتبت تجشثي أجبَ ؽذٖ دس ايٓ صِيٕٗ ٚ ثب تذٍيرً ؽرشايظ

دس التقرربدي ايررٓ وؾررٛس٘ب دس ِمبيغررٗ ثررب التقرربد ايررشاْ خررٛا٘يُ پشداخررت. دس اداِررٗ 

دس سؽررذ R&Dساعررتبي ٘ررذن ايررٓ تذميررك وررٗ ثشسعرري ٔمررؼ عررشصيش ٘ضيٕررٗ ٘رربي 

، ِررذي التقرربدي ايررشاْ ٚ وؾررٛس٘بي ترربصٖ فررٕتتي ؽررذٖ جٕررٛة ؽررشق آعرريب اعررت

شسعرري ٔترربيج ٚ اسايررٗ پيؾررٕٙبدي دس ايررٓ صِيٕررٗ سا اسايررٗ دادٖ ٚ ثررب تخّرريٓ ِررذي ثررٗ ث

 پيؾٕٙبدات خٛا٘يُ پشداخت.

 

 :                                                                                                           رًش تحقیق -

ثبؽذ ٚ ثب تٛجرٗ  سٚػ تذميك دس ايٓ ِطبٌتٗ تذٍيٍي ٚ اص ٔٛ  التقبد عٕجي  ِي

ثبؽرٕذ ٌرزا  د کالْ اعت ٚ ٔيبص ثرٗ ِتغيش٘ربي التقربد کرالْ ِيثٗ ايٕکٗ تذٍيً التقب

٘بي تذميرك ٚ تٛعرتٗ  آِبس ٚ اطالعبت ِٛجٛد تٌٛيرذ ٔبخربٌـ داخٍري کؾرٛس، ٘ضيٕرٗ

٘بي تذميرك ٚ  گزاسي، تترذاد ؽربيٍيٓ تذقريٍکشدٖ، ٘ضيٕرٗ کؾٛس، اؽتغبي، عرشِبيٗ

ٚ ...  تٛعررتٗ ؽررشکبء تجرربسي، ٚاسدات کؾررٛس اص ؽررشکبء تجرربسي ثررٗ تفکيرر  کؾررٛس٘ب

اي ٚ ايٕتشٔترري ثررٛدٖ اعررت ٚ اص  ٘ررب کتبثخبٔررٗ آٚسي دادٖ سٚػ جّررد .آٚسي گشديررذ جّررد

سيضي کؾرٛس،  ٘بي التقبدي ٔظيرش عربصِبْ ِرذيشيت ٚ ثشٔبِرٗ عبصِبٔٙبي ِتٌٛي دادٖ

سيضي آِررٛصػ  ِشکررض آِرربس ايررشاْ، ثبٔرر  ِشکررضي  .ا.ايررشاْ، ِٛعغررٗ پرر ٚ٘ؼ ٚ ثشٔبِررٗ

OECD،11يٛٔغکٛعبٌي، گّشک جّٙٛسي اعالِي ايشاْ، 
آٚسي  الرذاَ ثرٗ جّرد ، .... 12

ٚ  ٘بي ِتذاٚي آِبسي ٘بي ِٛسد ٔيبص گشديذٖ اعت ٚ ثب اعتفبدٖ اص تکٕيکٙب ٚ سٚػ دادٖ

التقبدعٕجي الذاَ ثٗ ِذبعجٗ ثشخي اص ِتغيش٘ربي ِرٛسد ٔيربص)ِٛجٛدي عرشِبيٗ ٚ 

شآٚسد ِرذي ٘ربي ِرٛسد خبسجي( ؽذٖ اعت. دس اداِرٗ ثرٗ ثرR&Dأجبؽت ٘ضيٕٗ ٘بي 

ٔظش ٚ آصِْٛ فشضيبت تذميرك ثرب ثرٗ کربسگيشي سٚػ التقربد عرٕجي پبٔرً ديترب ؽرذٖ 

( ِري ثبؽرذ. کؾرٛس٘بي تربصٖ 2002-1990اعت. دٚسٖ ِٛسد ثشسعي دس ايٓ ِطبٌترٗ)

                                                 
11. Unesco.  

12. Organization For Economic Cooperation and Development . 
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فٕتتي ؽذٖ جٕٛة ؽشق آعيب چٙربس کؾرٛس عرٕگبپٛس، ٕ٘رج کٕرج، کرشٖ جٕرٛثي ٚ 

ٚجرٛد اطالعربت کربفي اص کؾرٛس تربيٛاْ يکري تبيٛاْ ِي ثبؽٕذ. اِب ثب تٛجٗ ثٗ عرذَ 

ديگش اص کؾرٛس٘بي ّ٘ريٓ ِجّٛعرٗ، ِبٌضي،کرٗ ثرٗ عٕرٛاْ ٔغرً دَٚ ايرٓ کؾرٛس٘ب 

 خٛأذٖ ِي ؽٛد، جبيگضيٓ ؽذٖ اعت.

 

 تئٌري ىبي رضذ درًن سا: -

ِٛلتي کٗ پً  1980تئٛسي ٘بي سؽذ دسْٚ صا دس اٚاخش د٘ٗ    

ثبسٖ ِغبٌٗ پغّبٔذ کٗ عبًِ تتييٓ دس  13(1988ساثشت ٌٛکبط) ( 1986ٚ1990ٚ(سِٚش

کٕٕذٖ سؽذ دس ِذي ٘بي سؽذ ٔئٛوالعيه ثٛد،  تذميك ِي کشدٔذ، ٚاسد عشفٗ 

 التقبدي ؽذٔذ. 

تئٛسي ٘بي سؽذ دسْٚ صا ثب تبکيذ ثش ايٕکٗ سؽذ التقبدي پيبِذ دسْٚ صاي      

عيغتُ التقبدي، ٔٗ ايٕکٗ ٔيشٚ٘بي ٚاسدٖ اص خبس ، خٛد سا اص تئٛسي سؽذ 

(. ٌزا اسصػ ٔظشيٗ سؽذ دسْٚ صا 1994:12)سِٚش، کالعيکي ِتّبيض ِي عبصٔذٔئٛ

ٔبؽي اص تالػ آْ جٙت ٚاسد کشدْ جضء دسْٚ صاي پيؾشفت فٕي ثٗ عٕٛاْ ثخؼ 

جذايي ٔبپزيش ٔظشيٗ سؽذ التقبدي اعت. ايٓ تئٛسيٙب ثش اعبط ِتغيش اعبعي وٗ 

أجبؽت عشِبيٗ ، ِذي ٘بي ِجتٕي ثش  AKدس ِذي ٚاسد ِي ؽٛد ثٗ ِذي ٘بي

 ٘ضيٕٗ ٘بي أغبٔي،  ِذي ٘بي ِجتٕي ثش ِخبس  دٌٚتي،  ِذي ٘بي ِجتٕي ثش

تذميك ٚ تٛعتٗ ثب ٚجٛد ثخؼ  ٘ضيٕٗ ٘بي تذميك ٚ تٛعتٗ  ٚ ِذي ٘بي ِجتٕي ثش

تجبست خبسجي تمغيُ ثٕذي ِي ؽٛٔذ. اص آٔجب وٗ اعبط ايٓ ِطبٌتٗ ثش پبيٗ ِذي 

تٗ ثب ٚجٛد ثخؼ تجبست خبسجي ِي ثبؽذ تذميك ٚ تٛع ٘ضيٕٗ ٘بي ٘بي ِجتٕي ثش

 .دس لغّت ثتذي ثٗ تؾشيخ ايٓ ِذي ٘ب ِي پشداصيُ

مذل ىبي رضذ درًن سا مبتني بز ىشينو ىبي تحقیق ً تٌسعو بب    

 ًجٌد بخص تجبرت خبرجي:    

                                                 
13 .Robert Lucas (1998) 
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دس ِذي ٘بي جذيذ سؽذ التقبدي اعتمبد ثش ايٓ اعت وٗ تجبست ثيٓ اًٌٍّ،     

ي آٚسدوٗ ثٛاعطٗ آْ، دأؼ ٚ تىٌٕٛٛ ي تٛعتٗ يبفتٗ ديگش سا٘ىبس٘بيي سا فشاُ٘ ِ

ِي تٛأذ آْ سا پشٚسػ دادٖ ٚ ثٗ      ِٕبطك جٙبْ ٚاسد وؾٛس ؽذٖ ٚ وؾٛس ِيضثبْ 

دأؼ ثِٛي تجذيً وٕذ. ثٗ ايٓ تشتيت ِي تٛاْ گفت فشايٕذ أجبؽت تذميك ٚتٛعتٗ 

. دس ٚالد رخيشٖ يه وؾٛس ثٗ سؽذ دأؼ ٚ تىٌٕٛٛ ي جٙبْ خبس  ٔيض ثغتگي داسد

وٗ ثٗ  اص رخيشٖ دأؼ ٚ تىٌٕٛٛ ي جٙبٔي اعت دأؼ ٚ تىٌٕٛٛ ي يه وؾٛس جضئي

ِٙبست فٕي ٚ تٛأبيي وؾٛس دس أتمبي دأؼ ٚتىٌٕٛٛ ي جٙبٔي ثٗ التقبد داخٍي ٔيض 

ثغتگي داسد، اص ايٓ سٚ عيبعتٙبيي وٗ وغت پيؾشفتٙبيي اص تذميك ٚ تٛعتٗ 

 1383ٕذ، ضشٚست پيذا ِي وٕٕذ )عٍّبٔي ثي ؽه، جٙبٔي سا ِذ ٔظش  لشاس ِي د٘

 (.38ؿ:

تتبِالت تجبست ثيٓ اًٌٍّ ِىشس ٚ ِذاَٚ ثبعث ِي ؽٛدوٗ تٌٛيذوٕٕذگبْ داخٍي 

ثتٛإٔذ تىٌٕٛٛ ي خبسجي سا تمٍيذ وٕٕذ ٚ اص ايٓ دأؼ ثشاي فشايٕذ تٌٛيذ ثٙشٖ ثجشٔذ. 

داساي تىٌٕٛٛ ي دعتشعي ثٗ چٕيٓ دأؾي ِي تٛأذ اص ٚاسدات ِغتميُ وبال٘بي 

ثبال يب اص تتبًِ گغتشدٖ تش ثب ِٕبثد اثذاعبت ٚاختشاعبت اص طشيك استجبطبت ٚ تذشوبت 

ثيٓ اٌٍٍّي گغتشدٖ ٔبؽي ؽٛد. چٕيٓ اٌگٛيي لطتبً ثخؾي اص ِتجضٖ سؽذ 

آعيبيي سا تؾىيً ِي د٘ذ. اٌگٛيي وٗ اصِؾخقبت آْ ِي تٛاْ ثٗ گغتشٖ ٚعيد 

ات اصوؾبٚسصي ثٗ فٕبيد عٕگيٓ ٚ ٔٙبيتبً ثٗ وبال٘ب ثب تغييشات دس تشويت تٌٛيذ ٚ فبدس

تىٌٕٛٛ ي ثبال اؽبسٖ وشد، وٗ اص تمٍيذ تىٌٕٛٛ ي ٘بي اسٚپبيي ٚ آِشيىب يي ٔبؽي 

 .14( 1998گشديذ)سِٚيٓ، 

ِتتمذ اعت وٗ تجبست خبسجي چٙبس ٔمؼ اعبعي دس 15دس ّ٘يٓ صِيٕٗ ٘بثشٌش

 تٛعتٗ التقبدي ٘ش وؾٛس ايفب ِي وٕذ:

                                                 
14 .Romain (1998) 
15 .Haberler 
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خبسجي اِىبٔبت اٌٚيٗ الصَ ثشاي سؽذ فٕتتي، ِبٕٔذ وبال٘بي عشِبيٗ تجبست  -1

اي، ِبؽيٓ آالت ٚ ِٛاد اٌٚيٗ وٗ ثشاي تٛعتٗ القبدي الصَ ٚ ضشٚسي ٘غتٕذ، سا 

 تبِيٓ ِي وٕذ.

تجبست خبسجي ِّٙتشيٓ ِٕجد أتمبي تىٌٕٛٛ ي )دأؼ فٕي (ٚ ِذيشيت فٕي  -2

 ِذغٛة ِي ؽٛد.

 أتمبي عشِبيٗ ِي ؽٛد. تجبست خبسجي ثٗ ظب٘ش عجت -3

تجبست خبسجي ٚ ثشداؽتٓ ِٛأد گّشوي ٚ تتشفٗ اي ثبعث ايجبد ِذيظ عبٌُ  -4

 ثشاي سلبثت ثيٓ ثٕگب٘ٙبي التقبدي ِي ؽٛد.

ٔيض دس ثشسعي عًٍ سؽذ التقبدي يه ٍِت عٛاًِ صيش سا ثش  16عيّْٛ وٛصٔتظ

 ِي ؽّشد:

دس پيذايؼ آْ  ِٕجد يب أذٚختٗ دأؼ ثؾشي وٗ ٘ش وؾٛسي ِّىٓ اعت -1

 عُٙ داؽتٗ ٚ وّىي ثٗ أجبؽت آْ وشدٖ ثبؽذ.

عٛاًِ ثيٓ اٌٍٍّي ِختٍف، ِٕبثد التقبدي ٚ يب وبال ٚخذِبت ٚجٛد داسد وٗ  -2

ؽبًِ تجبست خبسجي ثش سٚي وبال٘ب ٚ خذِبت، ِٙبجشت ٔيشٚي وبس، اعتمشاك ٚ اخز 

بثد عشِبيٗ گزاسي وٗ ٚاَ اص ِٕجد عشِبيٗ گزاسي، دسيبفتٙب ٚ پشداختٙبي يىطشفٗ ٚ ِٕ

، 1372ِٛجت أتمبي ٚجٖٛ اص يه وؾٛس ثٗ وؾٛس ديگش ِي ؽٛٔذ )لشٖ ثبييبْ ،  

 (. 161ؿ:

( ٔيض دس ِٛسد تب يش ِؾبسوت ثيؾتش دستجبست ثيٓ اًٌٍّ اص 1991سيٛسا ٚ ثبتيض) -سِٚش

طشيك يه اٌگٛي سؽذ دسْٚ صا ثيبْ ِي وٕٕذ وٗ اٚالً وؾٛس٘بيي وٗ ّ٘گشايي 

لتقبد جٙبٔي داسٔذ،  ٔغجت ثٗ وؾٛس٘بي ِٕضٚي تش اص ادتّبي ثيؾتشي دس ا

دعتشعي ثيؾتشي ثٗ دأؼ ثش خٛسداسٔذ. دس اٌگٛي ِطشح  ؽذٖ، أذٚختٗ دأؼ 

ثؾشي ثش سؽذ ٔٛيٓ  التقبدي تب يش ِي گزاسد ٚ ايٓ ثٗ ٔٛثٗ خٛد ثبعث ثبال سفتٓ  

فضايؼ ِجبدٌٗ سؽذ ثٍٕذ ِذت خٛا٘ذ ؽذ.  بٔيبً ثٙجٛد گغتشػ فٓ آٚسي دس ا ش ا

                                                 
16 .Simoon kuznetse 
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آٚسيٙبي ٔٛآٚسأٗ ٔٗ تٕٙب دس ثبصاس٘بي داخٍي  وبال٘ب ٚ دأؼ، ؽشوتٙب سا ثٗ تٛعتٗ فٓ 

ثٍىٗ دسعشفٗ جٙبٔي ٚاداس ِي وٕذ. ايٓ ِغبٌٗ ٔيض اص دٚثبسٖ وبسي فتبٌيتٙبي 

 فٕتتي، وٗ ٔٛآٚسي چٕذأي ُ٘ ٔذاسٔذ، خٛا٘ذ وبعت. -پ ٚ٘ؾي

بد ديگشي وٗ دسِٛسد تب يشِؾبسوت دس ثٕبثش اعتذالٌٙبي فٛق ٚ اعتذالٌٙبي صي

ثبصسگبٔي ثيٓ اًٌٍّ ثش سؽذ التقبدي ٚ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ،  ِطشح ؽذٖ اعت ِي 

تٛاْ گفت وٗ اٚالً عِّٛبً ثبٚس ثش ايٓ اعت وٗ أتمبي ثيٓ اٌٍٍّي فٓ آٚسيٙب ثب جشيبْ 

ؽذٖ اص  ثبصسگبٔي ثيٓ اٌٍٍّي دس استجبط اعت، چشا وٗ ٚاسدات وبال٘ب ٚ خذِبت تٌٛيذ

طشفٙبي تجبسي ثبعث اعتفبدٖ ِٛ شتش اص ِٕبثد داخٍي وؾٛس ٚاسدوٕٕذٖ ؽذٖ ٚ دس 

ٔتيجٗ ِٛجت افضايؼ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ ِي ؽٛد.  بٔيبً اعتذالي ِي ؽٛد وٗ اص 

آٔجب وٗ ا شات عشسيض دأؼ يىي اص ٔيشٚ٘بي پيؼ ثشٔذٖ سؽذ ِذاَٚ ثٍٕذ ِذت اعت، 

ِٛجٛدي جٙبْ گغتش دأؼ ٘غتٕذ وٗ ثبصد٘ي التقبد٘بي ثبصتش ثيؾتش دس ِتشك 

ِي ثخؾٕذ. ثذيٓ تشتيت آصاد عبصي تجبسي ِي تٛأذ ثب ثٙجٛد تىٌٕٛٛ ي اص  سا استمبء

طشيك أتمبالت تىٌٕٛٛ ي ٚ ٔيض ايجبد أگيضٖ ثيؾتش ثشاي تمٍيذ ٚ اثذا   تىٌٕٛٛ ي سؽذ 

 (. 69: ؿ 1382ثٍٕذ ِذت پبيذاس سا ِّىٓ عبصد ) ٔبجي ِيذأي، 

اعبط ايٓ اعتذالالت دس ادثيبت سؽذ دسْٚ صا، عالٖٚ ثش ايٕکٗ تٛجٗ صيبدي ثٗ  ثش

داخٍي ِي ؽٛد،  ثيبْ ِي ؽٛد کٗ کؾٛس٘ب اص طشيك R&D٘ضيٕٗ ٘بي  تب يشات

ثباليي ٘غتٕذ، ِي تٛإٔذ  سؽذ  R&Dسٚاثظ تجبسي ثب عبيش وؾٛس٘بيي وٗ فبدت 

 التقبديؾبْ سا تذت تب يش لشاس دٕ٘ذ.

سا ِي تٛاْ اص پيؾگبِبْ ايٓ ٔٛ  اص ِذي ٘بي سؽذ  17بن ِبيغتشوٛ، ٍ٘پّٓ ٚ ٘

 ٘ضيٕٗ ٘بي پيشاِْٛ عشسيض 1997ٚ  1994ثشؽّشد. دس ِطبٌتبتي وٗ دس عبي ٘بي 

R&D َاص ؽّبي ثٗ جٕٛة )اصوؾٛس٘بي فٕتتي ثٗ وؾٛس٘بي دس دبي تٛعتٗ( أجب

يك تجبست ثب دادٔذ، ثٗ ِطبٌتٗ ٚ آصِْٛ ايٓ وٗ وؾٛس٘بي وٛچىتش ِي تٛإٔذ اص طش

ِي ثبؽٕذ، ٔفد ثجشٔذ. R&D وؾٛس ٘بي فٕتتي،وٗ داساي رخيشٖ ثبال اص فتبٌيتٙبي 

                                                 
17 .David T.Coe, Elhenan Helpman & Alexander Haffmaister 
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ثٕبثشايٓ وؾٛس٘بي دس دبي تٛعتٗ ِي تٛإٔذ ثٙشٖ ٚسيؾبْ سا ُ٘ اص طشيك ٚاسدات 

ِتٕٛ  تش تٌٛيذات ٚاعطٗ اي ٚ تجٙيضات عشِبيٗ اي وٗ دأؼ خبسجي دس آٔٙب ِتجٍٛس 

ي تىٌٕٛٛ ي ٚ ِٛاد جذيذ، فشايٕذ٘بي تٌٛيذ يب ِتذ٘بي اعت ٚ ُ٘ اص طشيك فشاگيش

 افضايؼ دٕ٘ذ. سا عبصِبٔذ٘ي

( دس ِطبٌتٗ اي پيشاِْٛ ثشسعي ا ش فتبٌيتٙبي 1380وّيجبٔي ٚ ؽبٖ آثبدي)

تذميك ٚ تٛعتٗ داخٍي ٚ خبسجي ثش سؽذ القبدي ايشاْ پشداختٗ أذ. دس ِجّٛ  

شيٓ ِٛاسد افضايؼ ثٙشٖ ٚسي وً ٔتبيج ايٓ ِطبٌتٗ ثيبٔگش آْ اعت وٗ اص عّذٖ ت

ؽشوبي تجبسي ايشاْ، R&Dداخٍي، أجبؽت عشِبيٗ R&Dعٛاًِ، أجبؽت عشِبيٗ 

ٚ ثبال ثٛدْ R&Dتجبست آصاد ثب ؽشوبي تجبسي تٛعتٗ يبفتٗ داساي فتبٌيتٙبي ثبالي 

 ٔغجت ؽبيٍيٓ تذقيً وشدٖ ثٗ وً ؽبيٍيٓ ِي ثبؽذ. 

ً سا ثٗ عٕٛاْ عبٍِي ثشاي ايجبد ( تجبست ثيٓ اٌٍّ 2000 ,1997, 1994) 18پبن

فشايٕذ تىٌٕٛٛ ي ٚ جشيبْ دأؼ ِطشح ِي وٕذ. ٚي ثيبْ ِي وٕذ وٗ ثٗ عٍت ٔمؼ 

داخٍي دس سؽذ التقبدي اوثش وؾٛس٘بي جٕٛة ؽشق آعيب R&Dِذذٚد فتبٌيتٙبي 

اخيشاً پيؾٕٙبد ؽذٖ اعت وٗ تٛضيخ فشايٕذ تىٌٕٛٛ ي ٚ سؽذ التقبدي اوثش 

داخً يه عشي ِذي ٘بي جذيذ وٗ تبويذ ثش ٔمؼ تجبست ثيٓ التقبد٘بي آعيبيي دس 

 ثش سؽذ التقبدي داسٔذ، لبثً تبًِ اعت.R&D اًٌٍّ ٚ تشاٚؽبت 

پيشاِْٛ عشسيض ٘ضيٕٗ ٘بي تذميك ٚ  19دس ِطبٌتٗ اي ديگش کالٔذس ٚ اعٌّٛذسص

تٛعتٗ اص وؾٛس٘بي ؽّبي ثٗ جٕٛة أجبَ دادٔذ، ثيبْ ِي وٕٕذ، عشسيض تىٌٕٛٛ ي 

بي ثب ثٙشٖ ٚسي ثبال دس ؽّبي ِٛجت ثٙجٛد ثٙشٖ ٚسي دسوؾٛس٘بي جٕٛة اصوؾٛس٘

ِي ؽٛد. ثب تٛجٗ ثٗ ايٕىٗ عُٙ وؾٛس٘بي جٕٛة دس ثبصاس٘بي جٙبٔي ثشاي 

تٌٛيذات ثب تىٌٕٛٛ ي ثبال ثٗ طٛس ٔغجي پبييٓ ِي ثبؽذ، ايٓ اِش ِٛجت وب٘ؼ 

تىٌٕٛٛ ي ِي ؽٛد ٚ دس فٛست ٔؾت  20٘ضيٕٗ فشفت، جٙت يبدگيشي اص طشيك عًّ

                                                 
18 .Pack 
19 .Theo Van De Klundert & Sjak Smulders 
20.Learninig by Doing 
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اص ؽّبي ثٗ جٕٛة ِٛجت ِي ؽٛد وٗ وؾٛس٘بي جٕٛة ثتٛإٔذ عُٙ خٛد سا دس 

 تٌٛيذات ٚ فبدسات وبال٘بي ثب تىٌٕٛٛ ي ثبال افضايؼ دٕ٘ذ.

( ٚ ّ٘چٕيٓ جيّض آداِض 1992دسِطبٌتبتي وٗ تٛعظ جفشي .اي ثشٔغتيٓ )

ي ثش ( أجبَ گشفتٗ اعت، ثش ٔمؼ عشسيض٘بي تذميك ٚ تٛعتٗ ثيٓ ا2000ٌٍٍّ)

سؽذ التقبدي تبويذ ؽذٖ اعت.آٔٙب دستذميمبت خٛد ثٗ ايٓ ٔتيجٗ سعيذٖ أذ وٗ 

عشسيض٘بي ثيٓ اٌٍٍّي تذميك ٚ تٛعتٗ اص وؾٛس٘بي پيؾشفتٗ ثٗ وؾٛس٘بي دس 

دبي تٛعتٗ ثبعث افضايؼ ثٙشٖ ٚسي عٛاًِ تٌٛيذ ٚ دس ٔتيجٗ عشيتتش ؽذْ سؽذ 

( ٔؾبْ 1995بالئي ِبستيٓ )التقبدي آٔبْ ؽذٖ اعت. دس ّ٘يٓ صِيٕٗ ثبسٚ ٚ ع

 دادٔذ وٗ التقبد٘بي ثبص فٓ آٚسي سا ثٙتش ٚاسد ِي وٕٕذ.

( ٔيض ساثطٗ جٙت گيشي تجبسي ٚاختالالت تجبسي ٚ سؽذ التقبدي سا 1992ادٚاسدص)

( ثشسعي وشد. ٚي ثب يه 1970-82وؾٛس دس دبي تٛعتٗ سا طي دٚسٖ صِبٔي)30ثشاي

ِتٕي داس ثبص ثٛدْ تجبسي سا ثش سؽذ  ِذي عبدٖ سؽذ دسْٚ صا، تب يشات ِثجت ٚ

ِتيبس ِختٍف  9( ثب ثٗ وبس گيشي 1998التقبدي ٔؾبْ داد. ٚي دس ِطبٌتٗ اي ديگش )

(سا TFPثبص ثٛدْ ٚ جٙت گيشي تجبسي، ساثطٗ ثبص ثٛدْ ٚ سؽذ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ )

ثشسعي وشد ٚ ٔؾبْ داد وٗ ّ٘جغتگي  1960-1990وؾٛس طي دٚٚسٖ 93ثشاي 

ٕي داسي ثيٓ سؽذ ثبصد٘ي وً عٛاًِ ٚ ثبص ثٛدْ تجبسي ٔغجت ثٗ ِثجت ٚ ِت

 ِتيبس٘بي ِختٍف عيبعت تجبسي ٚجٛد داسد.

ثٗ طٛس وٍي ِي تٛاْ اعتذالي وشد داد ٚ عتذ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي دس لبٌت فبدسات 

سٚػ ٘بي فٕي سا ِٕتمً ِي ّٔبيٕذ، ٚ دس ايٓ ساعتب ٘ش     ٚ ٚاسدات تىٌٕٛٛ ي ٚ 

أجبَ ؽذٖ دس وؾٛس ٘بي فٕتتي  R&D( وٗ اص عشِبيٗ گزاسيوؾٛس)دس دبي تٛعتٗ

ثيؾتش اعتفبدٖ ّٔبيذ، عٛد ثيؾتشي ٔقيت خٛد ّٔٛدٖ اعت. ِٕبفد دبفً اص 

خبسجي ِي تٛأذ ِغتميُ يب ييش ِغتميُ ثبؽذ. ِٕبفد ِغتميُ  تذميك ٚ تٛعتٗ

ػ ٘بي ؽبًِ فشاگيشي تىٌٕٛٛ يٙب ٚ ِٛاد جذيذ، فشايٕذ٘بي تٌٛيذ ٚ يب فشايٕذ ٚ سٚ

عيغتّي ٚ عبصِبٔي ِي گشدد. ِٕبفد ييش ِغتميُ ٔبؽي اص ٚاسدات وبال٘ب ٚ 
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، 1375خذِبتي ِي گشدد وٗ تٛعظ ؽشوبي تجبسي تٙيٗ ِي ؽٛد )عجبعٍٛ، 

 (.77ؿ:

تجشيو ً تحهیم سبختبر ً ضزايط اقتصابدي شطاٌرىبي تابسه صانعتي  -3

 :ضذه در مقبيسو بب ايزان

ؽذ کٗ کذاَ کؾٛس٘ب طي چٕذ د٘ٗ آتي دس  عٛاي ِي 1950اگش دس اٚايً د٘ٗ   

اِش فٕتتي ؽذْ ثٗ ِٛفميت خٛإ٘ذ سعيذ، تٕٙرب ير  پيؾرگٛ ِري تٛأغرت ٕ٘رج 

کٕج، عٕگبپٛس،کشٖ جٕٛثي ٚ تبيٛاْ سا ٔبَ ثجشد. ٘ش چٙربس کؾرٛس فبلرذ ِٕربثد طجيتري 

ثٛدٔذ ٚ دس تبِيٓ ٔيبص٘بي اعبعي خٛد ثب ِؾکً ِٛاجرٗ ثٛدٔرذ. اِرشٚصٖ ٘ري  ير  اص 

شٚ٘ٙبي کؾٛس٘بي دس دبي تٛعتٗ دس ترذاَٚ سؽرذ عرشيد التقربدي، کرب٘ؼ عبيش گ

فمش ٚ يب افرضايؼ اعرتبٔذاسد٘بي عرطخ صٔرذگي ثرٗ خرٛثي وؾرٛس٘بي ِرزکٛس عّرً 

ٔکشدٖ أذ. ِٛفميت سؽذ ٚ پيؾشفت التقبدي ايرٓ کؾرٛس٘ب ترب آْ درذ ؽربيبْ تٛجرٗ 

َ ثرشدٖ ِري ؽذ کٗ اص آْ تذت عٕٛاْ ِتجضٖ سؽذ يب سؽذ ٔجِٛي دس ايٓ کؾٛس٘ب ٔب

ؽٛد. ايٓ کؾٛس٘ب ثب تٛجٗ ثٗ ايٕکٗ دس ايرٓ عشفرٗ تبخرت ٚتربص لبثرً ترٛجٙي اص خرٛد 

ِؾٙٛس ؽذٔذ. ثش اعبط آِبس٘بي اسائرٗ ؽرذٖ، طري  21ٔؾبْ دادٔذ ثٗ ثجش٘بي آعيب 

کرب٘ؼ يبفترٗ، ِيرضاْ سؽرذ جّتيرت ثرٗ  دٚ عرَٛتمشيجب عٗ د٘ٗ گزؽتٗ ِيضاْ فمش

بْ ٚ آِررٛصػ ٚ پررشٚسػ ثررٗ طررٛس عررشعت پرربييٓ آِررذٖ ٚ ٚضررتيت ثٙذاؽررت ٚ دسِرر

 (.1-15،فـ:1375چؾّگيشي ثٙجٛد يبفتٗ اعت)فشجبدي،

عٛاٌي کٗ ثشاي اکثش تذٍيً گشاْ التقبدي ِطرشح ثرٛدٖ ٚ ٘غرت، ايرٓ اعرت     

کٗ چشا التقبد٘بي آعيبيي ايٓ لذس ِٛفك ثٛدٖ أذ؟ دس ثشسعي عًٍ سؽرذ التقربدي 

ثرش ايرٓ عميرذٖ اعرت 22تيگٍيضِطبٌتبت صيبدي أجبَ ؽذٖ اعت. اع NICsالتقبد٘بي

کٗ تشکيجي اص عٛاًِ گٛٔبگْٛ ثرٗ ِٛفميرت کؾرٛس٘بي آعريبي جٕرٛة ؽرشلي ِٕجرش 

ؽذٖ اعت. ِّٙتشيٓ ايٓ عٛاًِ، ٔشر ثربالي عرشِبيٗ گرزاسي دس ٔيرشٚي أغربٔي ثرٗ 

ّ٘شاٖ ٔشر ثبالي پظ أذاص ٚ ِذيظ ِتّبيً ثرٗ ثربصاس ترٛاَ ثرب ِذاخٍرٗ ِرٛ ش دٌٚرت کرٗ 

                                                 
21 .Asian tiger 
22 .Stiglize(1996) 
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بٚسي ثغيبس ِٛ ش ثٛدٖ اعت. ثرٗ عميرذٖ ٚي، دٌٚرت ٘ربي ايرٓ ثشاي أتمبي ٚ جزة فٕ

ٚ ايرٓ اِرش  کؾٛس٘ب دس تٛعتٗ عشيد فٕتتي فٕبٚسأٗ ٔفرؼ افرٍي سا ايفرب کرشدٖ أرذ

ثيؾتش اص طشيك عيبعت ٘بي ِٕبعت ثٗ ٚي ٖ سا٘جشد گغتشػ فربدسات ٚ ّ٘کربسي 

 ٚ سلبثت ثجغيبس ٔضدي  ثٗ ثخؼ خقٛفي فٛست گشفتٗ اعت.

اؽربسٖ  NICsشخي اص صِيٕرٗ ٘ربي ِٙرُ دس ِٛفميرت التقربد٘بي ٔيض ثٗ ث 23٘بثذي

ِي کٕذ کٗ ؽربًِ عيبعرت ٘ربي کرالْ التقربدي ٚ ثشٔبِرٗ ٚ سا٘جشد٘ربي تٛعرتٗ 

فٕتتي ٚ فٕبٚسأٗ اتخبر ؽذٖ دس ايرٓ کؾٛس٘بعرت. ثٕرب ثرٗ ٔظرش ٘بثرذي، اعرتذکبَ 

پرظ أرذاص  ِذاَٚ ٚ پبيذاس ِذيظ التقبدي تٛاَ ثب ٔشر ٘بي پبييٓ تٛسَ ٚ ٔشخٙبي ثبالي

ثٗ ايٓ کؾٛس٘ب دس ثشٔبِرٗ سيرضي ثٍٕرذ ِرذت تٛعرتٗ فرٕتتي ٚ فٕبٚسأرٗ کّر  کرشدٖ 

اعت. ٚي ّ٘چٕيٓ ِتتمذ اعت کٗ اتخبر سا٘جشد ثشْٚ ٔگش دس ايٓ کؾرٛس٘ب ِٛججربت 

کغت ٚ جزة فٕبٚسيٙبي خبسجي، استمربي عرطخ ثٙرشٖ ٚسي آٔٙرب ٚ سلبثرت دس عرطخ 

عالٖٚ عشِبيٗ گزاسي گغرتشدٖ دس تٛعرتٗ  ثبصاس ثيٓ اٌٍٍّي سا تغشيد کشدٖ اعت. ثٗ

ِيؾرٛد  دس ٘رش  24صيشثٕبي آِٛصؽي ٚ فٕبٚسأٗ]کٗ ِٕجش ثٗ ثبال سفتٓ عشِبيٗ أغبٔي

 ي  اص ايٓ کؾٛس٘ب عبًِ ضشٚسي دس تٛعتٗ فٕتتي آٔٙب ثٗ ؽّبس ِي آيذ.

کؾرٛس  87دس ِرٛسد سؽرذ التقربدي  25دس ثشسعي ديگشي کٗ تٛعظ پي  ٚ پتشي    

ثٗ ايٓ ٔتيجٗ سعيذٔذ کرٗ کؾرٛس٘بي آعريبي جٕرٛة ؽرشلي)ٕ٘ج جٙبْ أجبَ ؽذ 

کٕج،  اپٓ، کشٖ، تبيٛاْ، ٚ تبيٍٕذ( اص ٔظش ٔشر ٘بي سؽذ ثربصد٘ي کرً عٛاِرً جرضٚ دٖ 

دس ِمبيغرٗ  26کؾٛس سدٖ ثبال لشاس داسٔذ. دس ِطبٌتٗ اي ِؾبثٗ ساثيٕغْٛ ٚ عيشکٛيٓ 

التقربدي دس ايرٓ جٛاِد آعيبي ؽشلي، أجبَ ؽذ ثرٗ ايرٓ ٔتيجرٗ سعريذٔذکٗ سؽرذ 

کؾررٛس٘ب ؽررجب٘ت ثيؾررتش ثررٗ سؽررذ التقرربدي دس کؾررٛس٘بي فررٕتتي سا داسد تررب 

کؾٛس٘بي دس دبي تٛعتٗ، چشا کرٗ ٔضدير  ثرٗ ٔقرف سؽرذ ثربصد٘ي خرٛد سا اص سؽرذ 

ثبصد٘ي کً عٛاًِ ثٗ دعت آٚسدٖ أذ تب أجبؽت عشِبيٗ فيضيکي. ٔکترٗ ديگرشي کرٗ 

                                                 
23 .Hobdy(1995) 
24 .Human Capital 
25 .Page & Petri (1993) 
26 .Rabinson & Syrquin (1986) 
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بت صيربدي سا ثرٗ خرٛد ٚاداؽرتٗ دس ثشسعي عٍرً سؽرذ التقربدي ايرٓ کؾرٛس٘ب تٛجٙر

ٚ ديگش طشفرذاسْ  28ٚکشٚگش 27ثبالعب اعت، جٙت گيشي ثشْٚ ٔگش دس ايٓ کؾٛس٘بعت.

ٔظشيٗ ٔئٛکالعي  ٘ب اعتذالي ِي کٕٕذ ثبص ثٛدْ تجبست ثيٓ اًٌٍّ، عبًِ ِّٙي دس 

ِتجضٖ آعيبي ؽشلي ثٛدٖ اعت. اص ديذگبٖ کالعيکي ٔيض گشايؼ ثيشٚٔي ِجتٕري ثرش 

ققي اعت ٚ ٔيض ثش دعتبٚسد٘بي پٛيبيي ِجتٕي اعت کٗ ّ٘شاٖ ثب دعتبٚسد٘بي تخ

 سلبثت فضايٕذٖ ٚ دعتشعي ثٗ تکٌٕٛٛ ي ثيٓ اٌٍٍّي ِي ثبؽذ.

( دس تٛضيخ سؽذ عشيد التقبدي کؾرٛس٘بي تربصٖ 1982( ٚ ِبٔيت)1971ثبالعب)   

فٕتتي ؽذٖ اعتشات ي تٛعتٗ فٕتتي کٗ دس ايٓ کؾٛس٘ب ثٗ کبس گشفتٗ ؽذٖ اعت 

ْ ِي کٕٕذ. ثٗ ايٓ فٛست کٗ دس ايرٓ کؾرٛس٘ب ثرٗ ثخرؼ خقٛفري اجربصٖ دادٖ سا ثيب

ِي ؽذ کٗ آصادأٗ ٚ تذت ليّت ٘بي جٙبٔي عّرً کٕٕرذ. ايرٓ عيبعرت ثرٗ دٔجربي 

خٛد ِٛ  ٘بي جذيذ فٕتتي ؽذْ کٗ ٔبؽي اص ٔضدي  ؽذْ ثٗ التقبد جٙبٔي ثرٛد،  

تش ِٕربثد اص ايرٓ عيبعرت ثٗ ّ٘شاٖ آٚسد. ِتتبلجبً ٔشر ٘بي سؽذ ثبالتش ٚ تخقيـ کربسا

 دبفً ؽذ.

دس گررضاسػ عرربٌيبٔٗ ِشکررض تٛعررتٗ ٚ  1995دس ِمبٌررٗ اي کررٗ دس عرربي 29عرريٕج   

تجبست عبصِبْ ًٍِ ثٗ چبپ سعيذ، ثرٗ تذٍيرً ٚ ثشسعري عٍرً ِٛفميرت کؾرٛس٘بي 

تبصٖ فٕتتي ؽذٖ ِٕطمٗ ؽشق آعيب پشداخت. ثٗ عميذٖ ٚي، عٛاًِ ِٛ ش دس سؽرذ ٚ 

کؾرٛس٘ب عجبستٕرذ اص: ٔرشر ٘ربي ٔغرجتبً ثربالي عرشِبيٗ تٛعتٗ عرشيد التقربدي ايرٓ 

گزاسي ٚ پرظ أرذاس، ثربص ثرٛدْ التقربد ٚ اديربَ سا٘جرشدي التقربدي ايرٓ کؾرٛس٘ب دس 

التقبد ثيٓ اًٌٍّ، سؽذ ثبالي ٔشر ثٙشٖ ٚسي ٔيشٚي کبس، اتخبر عيبعت ٘ربي کبسآِرذ 

٘ربي  تٛعتٗ فرٕتتي، ايجربد ٚ گغرتشػ ٔظربَ فٕربٚسي ٍِري ثرشاي استمربي تٛأربيي

ٔيض دس ثشسعي سؽرذ التقربدي کؾرٛس٘بي آعريبي جٕرٛة  30ٚعتفبي فٕبٚسي داخٍي.

                                                 
27  .Ballasa (1981) 
28 .Ann Kreuger(1985) 
29 .Sing(1995) 
30 .Westphall (1990) 
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ؽشلي، ثذث تجبست ٚ عشِبيٗ گزاسي ثيٓ اٌٍٍّي دس أتمبي تکٌٕٛرٛ ي اص کؾرٛس٘بي 

 فٕتتي ٚ افضايؼ ثبصد٘ي ٚ ثٙشٖ ٚسي کً عٛاًِ ثيبْ ِي کٕذ.

ِري کٕرذ ( دس ثشسعي ٔمؼ جزة فٕبٚسي دس سؽذ التقبدي ثيربْ 1379ِٙذٚي)  

کٗ دس کٕبس سا٘جشد٘بيي کٗ ثخرؼ دٌٚتري جٙرت جرزة فٕربٚسي ٚاسداتري أجربَ ِري 

د٘ذ، دس ثذٚ اِش ِٛعغبت تذميك ٚتٛعتٗ ثشٔبِرٗ ٘بيؾربْ سا ثرب ِؾرکالت فٕربٚسي 

ٚاسداتي ِٛسد اعتفبدٖ دس فٕتت آيبص ِي کٕٕذ. دس ايٓ ِشدٍرٗ آٔٙرب )ِشاکرض تذميرك ٚ 

بي ِٛجٛد دشکرت کرشدٖ ٚ عرشأجبَ خرٛدسا ثٗ عٛي أطجبق ٚ ثٙجٛد فشايٕذ٘ تٛعتٗ(

لبدس ثٗ خٍك ٚ ٔرٛآٚسي فٕربٚسي ِري عربصٔذ. ٕ٘گربِي کرٗ فشايٕرذ آِرٛختٓ ثرٗ جرزة 

فٕبٚسي ٚاسداتري آيربص ِري ؽرٛد ِٛعغربت ٍِري اعرتبٔذاسد ثرب ايجربد ٚ سٚػ ٘ربي 

کٕتشي کيفيت خٍك فٕبٚسي سا تغٙيً ِي کٕٕذ. داعتبْ ِٛفميت کؾٛس٘بي آعريبي 

دٕ٘ذٖ ٔتبيج ِطٍٛة دخبٌت ِغتميُ دٌٚت دس اسصيبثي ٔيبص٘ب ٚ  ؽشلي آؽکبسا ٔؾبْ

تٛأبيي ٘ب، تتييٓ عيبعت ٘بي عٍَٛ ٚ فٓ آٚسي، ٘ذن ٘ب ٚ ٚظبيف، تتييٓ اٌٚٛيرت 

٘ب، تٕظيُ سا٘جشد٘ب ثشاي دسخٛاعت فٕبٚسي، پزيشػ، جزة ٚ ثرِٛي ّٔرٛدْ فٕربٚسي 

 ثٛدٖ اعت.

ثرٗ عّرً آِرذٖ،  1993بي ثٕب ثٗ ثشسعي ديگشي کٗ تٛعظ ثبٔر  جٙربٔي دس عر   

 چٕذ عبًِ افٍي دس ِٛفميت کؾٛس٘بي تربصٖ فرٕتتي ؽرذٖ ؽرشق آعريب عجبستٕرذاص:

ٚجٛد ٚضتيت ٔغجتب پبيذاس کالْ التقبدي ّ٘چْٛ ٔشر تٛسَ پربييٓ کرٗ ِٛججربت ايجربد 

ِذيطي ِٕبعت ثشاي دعتيبثي ثٗ ٔشر سؽذ ثبال سا فشاُ٘ ِي عبصد، اتخبر، تطجيرك 

ِٕجررش ثررٗ اعررتذکبَ تٛأرربيي داخٍرري فٕبٚسأررٗ دس ايررٓ ٚ جررزة فٕرربٚسي خرربسجي کررٗ 

کؾٛس٘بعت ٚ ثبالخشٖ عيبعت ٘بي ثشْٚ ٔگش ِجتٕي ثرش ثربصاس ٚ گغرتشػ فربدسات 

 اعت.

ثيبْ ِي کٕذ کٗ ثٗ عٍت ٔمؼ ِذذٚد فتبٌيت ٘ربي 31دس ِطبٌتٗ اي ديگش پبک    

R&Dايٕذ دس تٛعتٗ اکثش التقبد٘بي آعيبيي اخيشاً پيؾٕٙبد ؽذٖ اعت کٗ تٛضيخ فش

                                                 
31 .Pack (1994) 
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تکٌٕٛٛ ي ٚ سؽذ التقبدي اکثش التقبد٘بي آعيبيي دس داخرً ير  عرشي ِرذي ٘ربي 

ثرش سؽرذ التقربدي داسٔرذ، R&Dجذيذ کٗ تبکيذ ثش ٔمؼ تجبست ثيٓ اًٌٍّ ٚ تشاٚؽربت 

 لبثً تبًِ اعت.

ٌزا ثٗ طٛس کٍي ِي تٛاْ گفت ّ٘بٔطٛس کٗ ِطبٌتبت اص تجشثٗ ِٛفميرت آِيرض       

ايٓ کؾٛس٘ب ثب اعتفبدٖ اص عيبعرت ٘ربي گٛٔربگْٛ  آعيبي ؽشلي ٔؾبْ ِي د٘ذ،

ٚ ِٛ ش دس أتمبي ٚ تٛعتٗ فٓ آٚسي، جزة ٘ش چرٗ ثيؾرتش عرشِبيٗ گرزاسي ِغرتميُ 

(، ٚاسدات کبال٘بي ٚاعطٗ اي ٚعشِبيٗ اي، عشِبيٗ گزاسي ِؾرتشک  FDIخبسجي ) 

ٕري ير  ٚ لشاسداد دك اِتيبص، تٛأبيي ٘بي داخٍي فٕبٚسي خٛد سا افضايؼ دادٖ أذ. يت

عبًِ ِؾتشک دس اکثش التقبد٘بي آعيبيي ثش اعبط ِطبٌتبت فٛست گشفتٗ دس سؽرذ 

التقبدي ايٓ کؾٛس٘ب ّ٘ٛاسٖ دخيرً ثرٛدٖ اعرت ٚ آْ اتخربر عريب عرت ٘ربي ِرٛ ش 

جزة ٚ ثِٛي ّٔٛدْ فٕربٚسي خربسجي ثرٛدٖ اعرت دس ضرّٓ ايرٓ کؾرٛس٘ب عرالٖٚ ثرش 

ثرب ؽرشايظ ِذٍري اص طشيرك  أتمبي فٕبٚسيٙبي ِٕبعت خبسجي ٚ جرزة ٚ تطجيرك آٔٙرب

افضايؼ کّي ٚ کيفي فتبٌيت ٘بي تذميك ٚ تٛعتٗ ٚ آِٛصػ ٚ استمبي ِٙبست ٘ربي 

 ٘بي فٕبٚسي خٛد الذاَ کشدٔذ. أغبٔي خٛد ثٗ تٛعتٗ تٛأبيي

اص طشفي ؽٛا٘ذ ٔظشي پيشاِْٛ تب يش ثخؼ تجربست خربسجي ثرش سؽرذ التقربدي ٚ 

ؾبْ ِي د٘ذ ورٗ تجربست خربسجي اص ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ وٗ ثٗ آْ ٘ب اؽبسٖ ؽذ، ٔ

طشيك فشاُ٘ آٚسدْ اِىبٔبت اٌٚيٗ ثشاي سؽذ فٕتتي ٚ أتمبي تىٌٕٛٛ ي دأرؼ فٕري، 

أتمبي عشِبيٗ ٚ ايجبد فضبي سلربثتي ِري تٛأرذ ؽرشايظ ِٕبعرت سا دس جٙرت ثٙجرٛد 

سؽذ التقبدي فشاُ٘ آٚسد. ثشسعي سٚٔذ تذٛالت ٚاسدات وبال ٚ خذِبت دس التقبد ايشاْ 

ٚ ّ٘چٕيٓ دسجٗ ثبص ثٛدْ التقبد ٔغرجت ثرٗ تجربست ثريٓ اٌٍّرً   NICsتقبد٘بي ٚ ال

أذ اص ترب يشات تجربست  ثٗ طٛس ِٛ شتشي تٛأغتٗ NICsالتقبد٘بي گٛيبي ايٓ اعت وٗ 

خبسجي ثش سؽذ التقبدي ٚ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ خٛد اعتفبدٖ ثجشٔرذ. دس صِيٕرٗ ترب يش 

ٌٛٛ ي ٚ دأرؼ فٕري ِري ترٛاْ گفرت ورٗ تجبست خبسجي ثش سؽذ اص طشيك أتمبي تىٕ

ٚاسدات وبال ٘بي ٚاعطٗ اي ٚ عشِبيٗ اي ٔمؼ ِغٍظ دس ايٓ ِٛسد داسد. ثرٗ عجربست 
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ديگررش وؾررٛس٘بيي وررٗ تٛأغررتٗ أررذ ٚاسدات ثيؾررتشي اص وؾررٛس٘بي فررٕتتي داؽررتٗ 

ثبؽٕذ، تٛأغتٗ أذ اص ايٓ عبًِ جٙت سؽذ التقبدي خرٛد اعرتفبدٖ ِرٛ شي داؽرتٗ 

ييشات ٚاسدات وبال ٚ خرذِبت دس ايرٓ وؾرٛس٘ب ٔؾربْ ِري د٘رذ ورٗ دس ثبؽٕذ. سٚٔذ تغ

ثجض التقبد ايشاْ سٚٔذ تغييشات اص يه سٚٔذ فرتٛدي ثشخرٛسداس اعرت.  NICsالتقبد٘بي 

ثٗ ثترذ ثرب تٛجرٗ ثرٗ اعّربي عيبعرت ٘ربي تذذيرذ  1993دس التقبد ايشاْ عبي ٘بي 

ايٓ  NICsالتقبد٘بي ٌي دس ٚاسدات، ٚاسدات وبال ٚ خذِبت سٚٔذ ٔضٌٚي ثٗ خٛد گشفتٗ ٚ

سٚٔذ ثب ٔشر سؽذ ثباليي سٚثشٚ ثٛدٖ اعت. اص ديگرش ؽربخـ ٘ربيي ورٗ ٔؾربْ دٕ٘رذٖ 

عررذَ ِٕبعررت ثررٛدْ ؽررشايظ جٙررت اعررتفبدٖ اص ِضايرربي تجرربست خرربسجي دس سؽررذ دس 

اعت دسفرذ ٚاسدات وربال  NICsالتقبد٘بي التقبد ايشاْ ٚ ِذمك ثٛدْ ايٓ ؽشايظ دس 

( ٔؾربْ ِري د٘رذ ايرٓ 1ٌـ ٍِي اعت. ّ٘بٔطٛس وٗ جذٚي )تٌٛيذ ٔبخبٚ خذِبت اص 

ثٗ ِشاتت ثيؾتش اص التقبد ايشاْ اعت. ِثال دس اکثش عربي  NICsسلُ ثشاي التقبد٘بي 

ثشاثرش  6٘ب دسفذ ٚاسدات اص تٌٛيرذ ٔبخربٌـ داخٍري ثرشاي التقربد ٕ٘رج وٕرج ثريؼ اص 

 التقبد ايشاْ اعت.

 

 يذ ٔبخبٌـ داخٍي دس التقبد (: دسفذ ٚاسدات کبال ٚ خذِبت اص ت1ٌٛجذٚي)

 ايشاْ ٚ کؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ
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199
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 کٕج

عٕگبپٛ 111 113 115 121 132 148 114 134 104 112 118 104 102

 س

 ِبٌضي  72 81 75 79 91 98 90 92 94 96 105 98 97

کشٖ  30 30 29 27 29 32 34 36 36 35 42 40 39

 جٕٛثي

 ايشاْ 23 23 21 28 24 18 17 17 17 18 13 21 29

 ِآخز: ِذبعجبت ِذمك
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ؽبخـ ديگش دسجٗ ثبص ثرٛدْ التقربد ٔغرجت ثرٗ تجربست خربسجي اعرت. يىري اص  

ثٗ وبس گشفترٗ ِري ؽرٛد ٔغرجت اسصػ ؽبخـ ٘بيي وٗ ثشاي دسجٗ ثبص ثٛدْ التقبد 

ِجّٛ  فبدسدات ٚ ٚاسدات ثٗ  تٌٛيذ ٔبخبٌـ داخٍري  اعرت. ايرٓ ؽربخـ ٔيرض ِٛيرذ 

 ( ِالدظرٗ ِري ؽرٛد دسجرٗ ثربص ثرٛد2ْٔتبيج لجٍي اعت. ّ٘بْ طٛس وٗ دس جرذٚي )

ٔغجت ثٗ تجبست جٙبٔي ثغيبس ثيؾتش اص التقبد ايشاْ اعرت. ِرثال  NICsالتقبد٘بي 

تمشيجب دس اوثش عبي ٘ب عٗ ثشاثش ثبصتش اص التقربد ايرشاْ ثرٛدٖ اعرت. التقبد ٕ٘ج وٕج 

ّ٘ٗ  ايٓ ؽشايظ ثبعث ؽذٖ اعت وٗ ايٓ وؾٛس٘ب ثتٛإٔذ اص ِضايبي تجبست خربسجي 

اص وؾٛس٘بي فٕتتي ثٗ ايرٓ وؾٛس٘بعرت  R&Dوٗ ِّٙتشيٓ آْ عشسيض ٘ضيٕٗ ٘بي 

  اعتفبدٖ ِٕبعجي جٙت سؽذ التقبدي خٛد وٕٕذ.

 

 

 سجٗ ثبص ثٛدْ التقبد ثشاي ايشاْ ٚ کؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ(: د2جذٚي)
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 ِآخز:ِذبعجبت ِذمك
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ثشسعي  ديگشي ورٗ ثبٔره جٙربٔي دس صِيٕرٗ عٍرً سؽرذ التقربدي ِتجرضٖ آعربي 

التقبد٘بي جٕٛة ؽشق آعيب أجبَ دادٖ اعت ٔيض گٛيبي ايٓ ِطٍرت اعرت. دس ايرٓ 

ثشسعي اص ٔظش ثبٔه جٙبٔي ٔشر سؽذ التقبدي وؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽرذٖ ٔبؽري 

ت ٚ ايرٓ خرٛد  اعبعربً ٔبؽري اص اص ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ دس التقبد ايٓ وؾرٛس ٘بعر

عيبعت گزاسي ٘بي التقبدي ِٕبعت يتٕي ِيضاْ ثبص ثٛدْ التقبد، سلبثرت دس ثربصاس 

وبال ٚ عٛاًِ تٌٛيذ ٚ عشِبيٗ گزاسي دس جٙت ثٙجرٛد عرشِبيٗ أغربٔي اعرت. ساثطرٗ 

عٍيت ثيٓ ايٓ عٕبفش ثٗ ؽشح صيش اعت: سلبثت ٚ آِٛصػ ثبعرث پيؾرشفت فٕري ِري 

ي ثٙشٖ ٚسي سا ثبال ِي ثشد ٚ دس ٔٙبيت التقبد سؽذ ِي وٕرذ. ثرٗ ؽٛد ٚ پيؾشفت فٕ

ثيبْ ديگش تذشن آصادأٗ ٔيشٚي وبس، عرشِبيٗ ٚ تىٌٕٛرٛ ي عّرالً ثرٗ گغرتشػ دأرؼ ٚ 

تغييشات فٕي دس ايٓ التقبد٘ب ِٕجش ؽذٖ اعت. ٔىتٗ لبثً تٛجٗ ديگرش دس ايرٓ صِيٕرٗ 

ِشادرً اٌٚيرٗ تٛعرتٗ ٔٙبيتربً ايٓ اعت وٗ اتخبر  ايٓ عيبعت ٘ب دس ايٓ وؾٛس٘ب دس 

ِٕجش ثٗ ايٓ ؽذٖ اعت وٗ ايٓ وؾٛس٘ب ثتٛإٔذ ثب افضايؼ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ خرٛد 

اص طشيك ثبال ثشدْ دأؼ فٕي ٚ تىٌٕٛٛ ي تٌٛيذ داخٍي، سا٘جشد تٛعتٗ فرٕتتي سا ثرش 

اعبط جٙت گيشي ثٗ ثيشْٚ ٚ گغتشػ فبدسات ثٗ وبس گيشٔذ. ثٗ عجبست ديگش تّبِي 

٘ب ثٗ دٌيً وّجٛد ِٛاد اٌٚيٗ ٚ ٔجٛد تمبضبي داخٍي ٘ذن خٛد سا دعرتيبثي ايٓ وؾٛس

ثٗ ثبصاس ٘بي خبسجي ٚ سلبثت ثيٓ اًٌٍّ لشاس دادٖ أذ. ٌزا ِري ترٛاْ گفرت عيبعرت 

٘بي تبويذ ثش آِٛصػ ٔيشٚي أغبٔي ٚ افضايؼ ِٙبست ٘بي ٔيشٚي وبس ٚ ثٗ طٛس وٍري 

ٚ اتخربر عيبعرت سا٘جرشد فرٕتتي  افضايؼ عشِبيٗ أغبٔي دس ِشادً اٌٚيٗ تٛعرتٗ

ؽذْ ثرش اعربط جبٔؾريٕي ٚاسدات پرظ اص ايرٓ ِشادرً ٚٔٙبيترب تبويرذ ثرش اعرتشات ي 

تٛعتٗ فربدسات ٚ دعرتيبثي ثرٗ ثبصاس٘ربي ثريٓ اٌٍٍّري دس ِشادرً ثترذي تٛعرتٗ اص 

ِّٙتشيٓ عيبعت ٘بيي ثرٛدٖ اعرت ورٗ دس ثخرؼ تجربست خربسجي ثبعرث ِٛفميرت 

 ؽذٖ اعت. NICsالتقبد٘بي 

 داِٗ ثٗ ثشسعي عٛاًِ ِٛ ش ثش سؽذ ثٙشٖ ٚسی کً عٛاِرً تٌٛيرذ التقربد٘بيدس ا

NICs ُِمبيغٗ آْ ثب التقربد ايرشاْ ثرش اعربط ِرذي ٘ربي التقربد عرٕجي خرٛا٘ي ٚ
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پشداخت. ثذيٓ ِٕظٛس دس اثتذا ِذي ثٙشٖ ٚسي کً عٛاًِ تٌٛيذ سا ثش اعبط ِذي ٘ربي 

سا اسايرٗ خرٛا٘يُ کرشد ٚ  ثب دضٛس ثخؼ تجربست خربسجيR&D سؽذ دسْٚ صا ِجتٕي ثش 

عررپظ ثررب تخّرريٓ ِررذي ٘رربي اسايررٗ ؽررذٖ عٛاِررً ِررٛ ش ثررش ثٙررشٖ ٚسي کررً عٛاِررً 

 ( سا ثشسعي خٛا٘يُ کشد. R&Dالتقبد٘بي ِٛسد ٔظش)ثب تّشکض ثش عشسيض ٘ضيٕٗ ٘بي 

 

               ارائو مذل رضذ بيزه ًري کم عٌامم تٌنیذ:  -

)ثٗ ِتٕبي عشؽبسي، دبفٍخيضي،   productivityٚا ٖ ثٙشٖ ٚسي سا دس ِمبثً

لشاس دادٖ أذ. دايشح اٌّتبسن ثشيتبٔيکب ثٙشٖ ٚسي سا ٔغجت  ثبسٚسي ٚ اعتتذاد تٌٛيذي(

عتبدٖ )کبال ٚ خذِبت( ثٗ دادٖ )عٛاًِ يب عبًِ تٌٛيذ کٕٕذٖ کبال ٚ خذِبت (تتشيف 

کٗ ِي کٕذ. ثٗ طٛس کٍي ثٙشٖ ٚسي استجبط ثيٓ عتبدٖ ٚ عبًِ ٚ يب تّبِي عٛاٍِي 

 دس ايجبد آْ ٔمؼ داؽتٗ أذ سا ِطشح ِي کٕذ 

اِشٚصٖ دس التقبد تّبِي کؾٛس٘ب استمبي ثٙشٖ ٚسي ثٗ اٌٚٛيتي ٍِي تجذيً ؽذٖ 

اعت. التقبددأبْ اداِٗ ديبت ٚ ثمبي التقبدي کؾٛس٘ب سا ثٗ تٛأبيي ِغتّش دس 

داسٔذ کغت تٌٛيذ ثٙيٕٗ دس اصاي ٘ش ٚادذ عتبٔذٖ ٚاثغتٗ ِي دإٔذ ٚ ّ٘ٗ عميذٖ 

کٗ ثٙشٖ ٚسي ِٛججبت سؽذ التقبدي ٚ ثٙجٛد ثخؾيذْ ثٗ عطخ صٔذگي افشاد جبِتٗ 

 سا فشاُ٘ ِي کٕذ. 

دس ايٓ لغّت اص ِمبٌٗ عتي داسيُ ثب اعتفبدٖ اص ايٓ فشك اعبعي کٗ استمبي 

ِي تٛأذ ِٕجش ثٗ اعتفبدٖ ثٙيٕٗ ٚدس ٔتيجٗ سؽذ        ثٙشٖ ٚسي کً عٛاًِ تٌٛيذ

اعتفبدٖ اص ِطبٌتبت فٛست گشفتٗ دس ايٓ صِيٕٗ، ِذي سؽذ ثٙشٖ  التقبدي ؽٛد، ٚ ثب

ٚسي کً عٛاًِ تٌٛيذ سا اسائٗ د٘يُ ٚ ثب تخّيٓ آْ دس لغّت ثتذي ثٗ ِمبيغٗ 

خبسجي ثش ثٙشٖ ٚسي  R&Dداخٍي ٚ أجبؽت عشِبيٗ R&D ٔمؼ أجبؽت عشِبيٗ 

تي ؽذٖ جٕٛة کً عٛاًِ تٌٛيذ دس التقبد ايشاْ ٚ ِمبيغٗ آْ ثب کؾٛس٘بي تبصٖ فٕت

 1990-2002ؽشق آعيب )کشٖ جٕٛثي، عٕگبپٛس، ٕ٘ج کٕج ٚ ِبٌضي( دس دٚسٖ

 ثپشداصيُ.
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داخٍي يىي اص عٛاًِ ِٛ ش دس سؽذ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ  R&Dأجبؽت عشِبيٗ 

تٌٛيذ ِي ثبؽذ. ايٓ ِٛضٛ  ثٗ ٚعيٍٗ التقبددأبْ ِختٍف ثشسعي ؽذٖ ٚ اص 

بدي ثشخٛسداس اعت. اص طشن ديگش ثش اّ٘يت ثغيبسي دس عيبعت گزاسي ٘بي التق

ثٗ عٕٛاْ ِٛتٛس پيؾشفت فٕبٚسأٗ   32اعبط ٔظشيٗ ٘بي جذيذ سؽذ دسْٚ صا  ٔٛآٚسي

ؽٕبختٗ ؽذٖ ٚ ثيبْ ِي وٕٕذ وٗ فٕبٚسي خٛد ِذقٛي وبسخبٔٗ تذميك ٚ تٛعتٗ 

 اعت. ثٕبثشايٓ ثش اعبط ايٓ سٚيىشد ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تبثد أجبؽت عشِبيٗ 

R&Dت.داخٍي اع 

اص طشن ديگش ِؾبسوت دس ثبصسگبٔي ثيٓ اٌٍٍّي اص طشيك افضايؼ ثٗ دعتشعي 

، صيشا دس ايٓ فٛست وؾٛس٘ب ِي   وبال٘بي ٚاعطٗ اي سؽذ التقبدي سا ثبال ِي ثشد

تٛإٔذ اص ٔٙبدٖ ٘بي تٌٛيذ ؽذٖ تٛعظ ؽشوبي تجبسي ٔيض اعتفبدٖ وٕٕذ. ثش اعبط 

ثيبْ ِي وٕٕذ وٗ دس فٛست ٚجٛد تجبست  ايٓ اعتذالي ٔظشيٗ ٘بي جذيذ سؽذ دسْٚ صا

ثيٓ اًٌٍّ ِيبْ وؾٛس٘ب، ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ ثغتگي ثٗ أجبؽت عشِبيٗ 

R&D ٗخبسجي ِبٕٔذ أجبؽت عشِبيR&D33داخٍي داسد. 

 ثب تٛجٗ ثٗ ايٕىٗ يىي اص عٛاٍِي وٗ دس گغتشػ ٚ تتّيك فتبٌيت ٘بي 

R&D داخٍي ٚ جزة R&D ٓ34د، عشِبيٗ أغبٔياًٌٍّ ٚ پٛيبيي آْ ٔمؼ داسثي 

 اعت. ثٕبثشايٓ ِتغيش عشِبيٗ أغبٔي ٔيض دس وٕبس ِتغيش أجبؽت عشِبيٗ 

R&D ٗداخٍي ٚ أجبؽت عشِبيR&D .خبسجي ٚاسد ِذي ِي ؽٛد 

ثش اعبط ايٓ ِمذِٗ ِي تٛاْ عٛاًِ تتييٓ وٕٕذٖ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تٌٛيذ سا 

أجبؽت  -2(RDخٍي)داR&Dأجبؽت عشِبيٗ -1      ثٗ فٛست صيش ثش ؽّشد: 

(. ثٕبثشايٓ فشَ وٍي ٚ عبدٖ تبثد Hعشِبيٗ أغبٔي) -3(Sخبسجي) R&Dعشِبيٗ 

 ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تٌٛيذ ثٗ فٛست صيش ثيبْ ِي ؽٛد:

(1                                                                  )  

                                                 
32 .Innovation 

ر تعلق دارد.ف مايستاهعمده ترين مطالعات انجام شده در اين زمينه به كو هلپمن و . 33
  

34 .Human Capital 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 21 

خطي،  –ب اعتفبدٖ اص ؽىً وٍي فٛق ٚ ثب اعتفبدٖ اص يه تبثد ٌگبسيتّيايٕه ث

داخٍي، أجبؽت عشِبيٗ R&Dثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ سا ثٗ ِٛجٛدي أجبؽت عشِبيٗ 

R&D خبسجي ٚ عشِبيٗ أغبٔي ِشتجظ ِي عبصيُ. ٌزا ؽىً وٍي ِذي عبدٖ فٛق

 ثٗ فٛست صيش خٛا٘ذ ؽذ:

(2)                         

 ساثطٗ فٛق:وٗ دس 

TFPًِثٙشٖ ٚسي وً عٛا : 

RD ٗأجبؽت عشِبي :R&Dداخٍي 

S ٗأجبؽت عشِبي :R&Dخبسجي 

Hعشِبيٗ أغبٔي : 

Cپبساِتش  بثت : 

ε.جضء اخالي اعت: 

خبسجي ثٗ دٚ فٛست R&Dأجبؽت عشِبيٗ اِب اص آٔجب وٗ اعتذالي ِي ؽٛد وٗ 

ب يش لشاس ِي د٘ذ، ٌزا ِغتميُ ٚ ييش ِغتميُ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تٌٛيذ سا تذت ت

خبسجي ٚ دٚ ِتغيش عُٙ ٚاسدات ٚ R&Dأتظبس ِي سٚد وٗ ثيٓ ِٛجٛدي عشِبيٗ 

عشِبيٗ أغبٔي ا شات ِتمبثً ٚجٛد داؽتٗ ثبؽذ. چشا کٗ افضايؼ ٚاسدات صِيٕٗ ٘بي 

ٚاسد ؽذْ تکٌٕٛٛ ي ثيؾتش ثٗ کؾٛس سا فشاُ٘ ِي آٚسد. اص طشن ديگش ساثطٗ ثيٓ 

ٔيض ثٗ ايٓ فٛست تجييٓ ِي ؽٛد کٗ دس فٛست افضايؼ R&D عشسيض ٘ضيٕٗ ٘بي 

عشِبيٗ أغبٔي دس کؾٛس صِيٕٗ ٘بي جزة ٚ ثِٛي ّٔٛدْ تکٌٕٛٛ ي ٚاسداتي ٚ 

( سا ثب ٌذبظ 2ٌزا چٕبٔچٗ ِذي) عشسيض ؽذٖ اص کؾٛس٘بي فٕتتي افضايؼ ِي يبثذ.

 ا شات ِتمبثً دس ٔظش ثگيشيُ، ؽىً وٍي آْ ثٗ فٛست صيش خٛا٘ذ ؽذ:

(3 )                             

 t

t

HLogSC

LogSMCLogHCLogSCLogRDCCLogTFP





)6(

.)5().4().3().2()1(

tLogHCLogSCLogRdCCLogTFP  )4()3()2()1(
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ثش اعبط ساثطٗ فٛق چٕبٔچٗ ا شات ِتمبثً ثيٓ تجبست ٚ أجبؽت عشِبيٗ 

R&D(خبسجي ٚجٛد داؽتٗ ثبؽذC(5)>0 ِي تٛاْ ادعب وشد وٗ ا ش أجبؽت ،)

خبسجي ثش سٚي ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ ٚلتي ثضسگتش اعت وٗ التقبد دس R&Dعشِبيٗ 

ؽذ ٚا شات خبسجي ثش سٚي ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ ساثطٗ ثب تجبست خبسجي ثبصتش ثب

خبسجي ثيؾتش ثبؽذ. ثطٛس ِؾبثٗ R&Dٕ٘گبِي صيبدتش اعت وٗ أجبؽت عشِبيٗ 

 C(6)>0خبسجي اگشR&Dثشاي ا شات ِتمبثً عشِبيٗ أغبٔي ثب أجبؽت عشِبيٗ 

ثش سٚي ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ ٕ٘گبِي R&Dثبؽذ، ا شات خبسجي أجبؽت عشِبيٗ 

ٔيشٚي وبس داخٍي آِٛصػ ديذٖ ثبؽذ ٚ ثٗ ّ٘يٓ تشتيت ا ش آِٛصػ ثش  ثضسگتش اعت وٗ

 خبسجي ثضسگتش ثبؽذ.R&Dسٚي ثٙشٖ ٚسي ٚلتي ثضسگتش اعت وٗ أجبؽت عشِبيٗ 

خربسجي ّ٘ربْ ساثطرٗ اي اعرت R&Dساثطٗ اعتفبدٖ ؽذٖ جٙت ِذبعجٗ أجبؽت      

 کٗ کٛ ٚ ٍ٘پّٓ اص آْ اعتفبدٖ کشدٖ أذ:

(4                )                                                                      

کؾرٛس تذرت ثشسعري اص ؽرشکبي تجربسي  5جشيبْ ٚاسدات کبال ثٗ ٘ش ي  اص  ijmکٗ 

 ( jتٛعتٗ يبفتٗ ِٛسد ِطبٌتٗ آٔٙب)

jmاؽبْ اعٕت.ٌزا ثشاي ٘شي   :کً ٚاسدات ٘ش ي  اص کؾٛس٘ب اص ؽشکبي تجبسي

 اصکؾٛس٘بداسيُ:                                                   

 

ٔيض ِي ثبؽيُ، ٌزا ثبيذ  TFPاص آٔجب وٗ جٙت تخّيٓ ِذي ٔيبص ثٗ دادٖ ٘بي 

سا ثشاي وؾٛس٘بي ِٛسد ٔظش دس دٚسٖ ِٛسد ثشسعي ثٗ دعت آٚسيُ. سٚػ  TFPِمبديش 

ٖ ٚسي وٗ يبٌجب ٚي ٖ التقبددأبْ ِي ثبؽذ، اعتفبدٖ اص تبثد ِشعَٛ أذاصٖ گيشي ثٙش

تٌٛيذ اعت. ايٓ سٚػ ثٗ طشيك سيبضي ثيٓ عتبٔذٖ ٘ب ٚ دادٖ ٘بي ِختٍف استجبط 

ِي  ثشلشاس ِي وٕذ. يىي اص ؽبخـ ٘بيي وٗ ثٗ طٛس ِغتميُ اص ايٓ سٚػ اعتفبدٖ

d

j

ji i

ijf

i S
m

m
S 

,

 iji mm
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tt

t
t

LK

Y
TFP

.


ثٗ فٛست وٕذ، ؽبخـ وٕذسيه اعت. ثش اعبط ايٓ ؽبخـ ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ 

    :ؽٛد صيش ِذبعجٗ ِي

  (5)    

  

 ٚفشَ ٌگبسيتّي آْ: 

      (6) 

 اعت. 

ثٗ تشتيت ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تٌٛيذ،  TFP , Y , K , L , α , β ٚtدس ساثطٗ فٛق 

تٌٛيذ ٔبخبٌـ داخٍي، عشِبيٗ، ٔيشٚي وبس، عُٙ عشِبيٗ اص تٌٛيذ ٔبخبٌـ داخٍي، 

 اخٍي ٚ صِبْ ِي ثبؽذ.عُٙ ٔيشٚي وبس اص تٌٛيذ ٔبخبٌـ د

 

 : 35مزًري شهي بز مذل ىبي پبنم ديتب  -   

دس ادثيبت التقبد عٕجي، اطالعبت آِبسي ثٗ عٗ دعتٗ: اٌف( عرشي صِربٔي، ة( 

ؽٛٔذ. ِٕظٛس اص اطالعربت عرشي  تمغيُ ِي 36ِمطتي ٚ   ( اطالعبت تٍفيمي)پبًٔ(

بْ اعررت. ِٕظررٛس اص اي اص صِرر گيشي ٚ  جررت ِمررذاس يرره ِتغيررش دس دٚسٖ صِرربٔي، أررذاصٖ

گيشي يه ِتغيش دس يه صِبْ ثرشاي ٚادرذ٘بي ِتفربٚت اعرت.  اطالعبت ِمطتي، أذاصٖ

اطالعبت تٍفيمي)پبًٔ( تشکيجي اص دٚ گشٖٚ اطالعبت فٛق اعت. ثغريبسي اص ِطبٌتربت 

اخيش کٗ دس صِيٕٗ التقبد فٛست گشفتٗ اص ِجّٛعٗ دادٖ ٘بي پبًٔ ؽذٖ ثشاي ثشسعري 

اص ِٛضرٛعبت جذيرذ ٚ کربسثشدي  تجضيٗ ٚ تذٍيً پبًٔ ديتب يکري اعتفبدٖ گشديذٖ اعت.

يٕري اص اطالعربت سا  دس التقبد عٕجي ِي ثبؽذ، چشا کٗ پبًٔ ديتب ي  ِذيظ ثغريبس

دس تخّيٓ ايرٓ   .ثشاي گغتشػ دادْ تکٕيکٙبي تخّيٓ ٚ ٔتبيج تئٛسي  فشاُ٘ ِي آٚسد

ٛاجٗ ِي ؽٛيُ. وٗ دس ايٓ ِذي ٘ب ثب گضيٕٗ ٘بي ِختٍف اص ٔٛ  ا شات ٚ ٔٛ  ِتبدٌٗ ِ

سٚػ خرٛد ايرٓ   لغّت فمظ اؽبسٖ اي وٍي ثش أٛا  ايٓ ِرذي ٘رب خرٛا٘يُ داؽرت.

                                                 
35.Models For Panel Data 
36 .Cross Sectional Data 

ttt LKYTFP log.log.loglog  
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ِؾتًّ  ثش عٗ ٔٛ  تخّيٓ اعت :تخّيٓ ٘بي ثيٓ گشٖٚ، تخّيٓ ٘بي دسْٚ گرشٖٚ) 

 ِي ثبؽذ. 38، ٚ ا شات تقبدفي 37ا شات  بثت(

الن ثريٓ وؾرٛس٘ب دس تخّيٓ ٘بي ثيٓ گشٖٚ ِي تٛاْ گفت وٗ ايٓ تخّيٓ اص اخت  

ثٗ عٕٛاْ ٚادذ٘بي أفشادي ثٙشٖ ثشداسي ِي وٕذ، اِب اص ٌذبظ ٘ش گٛٔرٗ اطالعربتي دس 

دسْٚ وؾٛس٘ب فشن ٔظش وشدٖ ٚ ثٗ عجبستي ايٓ تخّيٓ ٘رب، ثرشاصػ سگشعريٛٔي سٚي 

 ِيبٔگيٓ ثٛدٖ ٚ ِتّٛال ثشاي تخّيٓ ثٍٕذ ِذت اص ايٓ سٚػ اعتفبدٖ ِي ؽرٛد )اگرش،

2000)39. 

دبي ثش اعبط ٔٛ  ِرذي أتخربة ؽرذٖ،  تّبِي ضشايت  بثتٕذ  بثت، دس سٚػ ا شات

ٚادذ٘بي ِمطتي ٚ صِبْ سا جٍّٗ اخرتالي ٚ يرب عرشك اص ِجرذا  تّبَ تفبٚت ٘بي ِيبْ

ٔيض ٔبِيذٖ ِري ؽرٛد،  40ايٓ سٚػ وٗ سٚػ دذالً ِشثتبت ِجبصي  تٛضيخ ِي د٘ذ.

اي اعت ورٗ ِخرتـ  ثٗ ِتشفي ِتغيش٘بيي ِي پشداصد وٗ ثيبٔگش آ بس دزن      ؽذٖ

٘ش يه اص وؾٛس٘ب ثٗ عٕٛاْ ٚادذ٘بي أفشادي ثٛدٖ ٚ دس لبٌت آ بس أفرشادي ٚاسد ِرذي 

. ٔىترٗ لبثرً تٛجرٗ ايرٓ اعرت ورٗ دس سٚػ ا رشات  بثرت، 41(1986ِي ؽٛٔذ) ٘بعيٛ،

عٛاٍِي ثٗ عٕٛاْ ا شات أفشادي دس ٔظش گشفتٗ ِري ؽرٛٔذ ورٗ ِخقرٛؿ وؾرٛس٘بي 

 ثتٕذ.خبفي ثٛدٖ ٚ دس طٛي صِبْ  ب

دس سٚػ ا شات تقبدفي فشك ِي ؽٛد وٗ عشك اص ِجذا٘ب داساي تٛصيرد ِؾرتشوي 

 ثٛدٖ ٚ ثش خالن سٚػ ا شات  بثت ثب ِتغيش٘بي تٛضيذي ِذي ٔب ّ٘جغتٗ أذ. 

دادٖ ٘بعت کٗ ايٓ ِغبٌٗ ٘رُ تٛجرٗ ثرٗ   42ٔکتٗ لبثً تٛجٗ ديگش پيشاِْٛ ِبٔبيي

چشا کٗ ٕ٘گبَ ثرٗ کربسگيشي آِربس سٚػ التقبد عٕجي ثٗ کبس ثشدٖ ؽذٖ ِشتفد اعت. 

 ثٗ فٛست پبًٔ ٔگشأي اص ثبثت تب يش ايٓ ِغبٌٗ ثش ٔتبيج ٚجٛد ٔذاسد.

 

                                                 
37 .Fixed effect 
38. Random effect 
39 .Egger (2000) 
40 .Least Squres Dummy Variables. 
41 .Hasio(1986) 
42 .Stationarity 
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 تحهیم نتبيج آسمٌن مذل بيزه ًري شم عٌامم تٌنیذ: -

خربسجي ٚ عربيش ِتغيش٘ربثش R&Dثٗ ِٕظٛس ِمبيغرٗ ٔمرؼ أجبؽرت عرشِبيٗ       

٘بي تربصٖ فرٕتتي ؽرذٖ جٕرٛة ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تٌٛيذ دس التقربد ايرشاْ ٚ وؾرٛس

( سا ثررب اعررتفبدٖ اص سٚػ پبٔررً ديتررب ثررشاصػ 4-2( ٚ )4-1ؽررشق آعرريب ِتبدٌررٗ ٘رربي)

خٛا٘يُ وشد. اٌجتٗ الصَ ثٗ رکش اعت کٗ دس دبٌتي کٗ ثشاي ثشاصػ اص سٚػ پبٔرً ديترب 

ِذي اعتفبدٖ ِي ؽٛد ٔيبصي ثٗ ثشسعي ِبٔبيي دادٖ ٘ب ٚجرٛد ٔرذاسد. ٌرزا دس اداِرٗ 

 آٚسد ِذي ٘بي ِشثٛطٗ کشدٖ ٚ ثٗ ثشسعي ٔتبيج ِي پشداصيُ.الذاَ ثٗ ثش

اٌٚيٓ لذَ دس جٙت تخّيٓ ِتبدالت فرٛق، ِذبعرجٗ ثٙرشٖ ٚسي ورً عٛاِرً تٌٛيرذ 

اعتفبدٖ ؽذٖ اعت، ورٗ  TFPاعت.ثشاي ايٓ وبس اص ؽبخـ وٕذسيه جٙت ِذبعجٗ 

د تٌٛيرذ ثرش ثش اعبط آْ دس اثتذا عُٙ ٔيشٚي وبس ٚ عشِبيٗ دس تٌٛيرذ سا ثرب تخّريٓ تربث

ٚسد وشدٖ ٚ عپظ ثرش اعربط آاعبط سٚػ دذالً ِشثتبت ِتٌّٛي ثش

 سا ِذبعجٗ ِي وٕيُ: TFPساثطٗ صيش 

 

گبَ ثتذي ثشآٚسد ِذي ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ تٌٛيذ ثب اعتفبدٖ اص سٚػ پبًٔ ديتب 

( اسايٗ ؽذٖ اعت. 3ٚسي وً عٛاًِ دسجذٚي) اعت. ٔتبيج دبفً اص ثشآٚسد ِذي ثٙشٖ

ؽٛد، ضشايت تّبَ ِتغيش٘بي ِذي ثب تئٛسيٙبي جذيذ سؽذ  ذٖ ِيچٕبٔچٗ ِؾب٘

دسفذ اص تغييشات  99التقبدي ّ٘خٛأي داسد. ِتغيش٘بي ِٛسد اعتفبدٖ دس ِذي دذٚد 

ٚسي وً عٛاًِ دس وؾٛس٘بي ِٛسد ٔظش دس طٛي دٚسٖ ِٛسد ثشسعي تٛضيخ  دس ثٙشٖ

دسٔظشگشفتٓ تّبَ  تٛأذ ثٗ دٌيً دٕ٘ذ، ثبال ثٛدْ ضشيت تتييٓ دس ايٕجب ِي ِي

٘ب ثبؽذ.  ٚسي وً عٛاًِ ٚ ّ٘يٓ طٛس ثبال ثٛدْ تتذاد دادٖ ِتغيش٘بي تٛضيذي ثٙشٖ

ٚي گي ديگش ِذي ايٓ اعت وٗ ثب تٛجٗ ثٗ تتشيف وؾؼ ٚ ٌگبسيتّي ثٛدْ ِتغيش٘بي 

٘ب  ثبؽٕذ وٗ ثٗ تذٍيً ايٓ وؾؼ ِذي، ضشايت تخّيٕي ّ٘بْ وؾؼ ِي

 پشداصيُ: ِي


tt

t

LK

Y
TFP

.
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صا اص جٍّٗ عٛاًِ ِٙرُ  ٖ ؽذ، اص ديذگبٖ تئٛسي سؽذ دسّْٚ٘بٔطٛس وٗ پيؾتش اؽبس

ثبؽذ ورٗ دس  ِيR&D ٘بي  ٚسي وً عٛاًِ، فتبٌيت ٚ ا شگزاس ثش سؽذ التقبدي ٚ ثٙشٖ

داخٍري R&D٘بي  اي ثرشاي ٘ضيٕرٗ ايٓ تذميك اص اعتجبسات پ ٚ٘ؾي ثٗ عٕٛاْ ّٔبيٕذٖ

ذ، تأ يش ايرٓ ِتغيرش د٘ اعتفبدٖ ؽذٖ اعت ٚ چٕبٔچٗ ٔتبيج دبفً اص ثشآٚسد ٔؾبْ ِي

، دس طررٛي دٚسٖ ِررٛسد  NICsٚسي وررً عٛاِررً دس التقرربد ايررشاْ ٚ وؾررٛس٘بي  ثررش ثٙررشٖ

ثشسعي ِثجت ثٛدٖ اعت ٚ ثجض ثشاي وؾرٛس ِربٌضي ثرشاي عربيش وؾرٛس٘ب دس عرطخ 

 داس ثٛدٖ اعت. % ٔيض ِتٕي95

 (: ٔتبيج دبفً اص ثشآٚسد ِذي ثٙشٖ ٚسي وً عٛا3ًِجذٚي)

 تمبطتي ثب دس ٔظش گشفتٓ ا شات

HLS MLS   LH LS LRD  

062/0 

(004/5) 

025/0 

(18/4) 

625/0 

(3/7) 

065/0 

(57/2) 

046/0 

(3/2) 

 ايزان

64/0 

(02/2) 

011/0 

(85/1) 

898/0 

(13/2) 

307/0 

(98/4) 

135/0 

(6/4) 

 ىنگ شنگ

39/0 

(44/6) 

053/0 

(2/9) 

35/0 

(12/4) 

078/0 

(58/6) 

173/0 

(17/8) 

 شزه جنٌبي

26/0 

(34/1) 

014/0 

(27/1) 

21/0 

(43/3) 

478/0 

(9/4) 

566/0 

(06/2) 

 سنگبپٌر 

14/0 

(79/2) 

039/0 

(65/4) 

585/0 

(47/3) 

096/0 

(9/1) 

061/0 

(57/1) 

 مبنشي

  99             2R 

  14/2 Durbin Watson:   

 

 ِبخز: ِذبعجبت ِذمك 

ّ٘ربْ  R&Dثرشاي فتبٌيرت ٘ربي  ّ٘بْ طٛس کٗ گفتٗ ؽذ ؽبخـ أتخربة ؽرذٖ 

٘ضيٕٗ ٘بي تذميك ٚ تٛعتٗ دٌٚتي اعت. ثشسعي ايٓ ؽبخـ دس فقً دَٚ ٔؾربْ 

دادکٗ کؾٛس ايشاْ اص ٔظش ٘ضيٕٗ ٘بي تذميرك ٚ تٛعرتٗ جبيگربٖ ِٕبعرجي ٔرذاسد، ٌرزا 

أتظبس ِي سٚد عذَ تٛجٗ ثٗ ايٓ ِغبٌٗ دس التقبد ايشاْ ِٕجش ثٗ ِؾبسکت کّتش ايرٓ 

ي کً عٛاًِ ؽٛد. اص طشن ديگش دس کؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ ثٗ عبًِ دس ثٙشٖ ٚس

خقررٛؿ کررشٖ ٚ  عررٕگبپٛس کررٗ دسفررذ ٘ضيٕررٗ ٘رربي تذميررك ٚ تٛعررتٗ اؽرربْ اص تٌٛيررذ 
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ٔبخبٌـ داخٍي ثبال اعرت، تٛأغرتٗ ثبؽرٕذ اص ايرٓ عبِرً جٙرت افرضايؼ ثٙرشٖ ٚسي 

٘ذکرٗ عٛاًِ ٚ سؽذ التقبدي ثٙشٖ ثيؾتشي ثجشٔذ. ٔتبيج تخّريٓ ِرذي ٔؾربْ ِري د

اعت اِب ايٓ وؾؼ  04/0داخٍي ثشاي التقبد ايشاْ تمشيجبً R&Dٔغجت  TFPوؾؼ 

ترٛاْ  اعت ورٗ پربثيٓ ثرٛدْ ايرٓ ضرشيت سا ِي1/0ثشاي عبيش وؾٛس٘ب تمشيجبً ثيؼ اص 

ٔبؽي اص عرذَ تٛجرٗ جرذي ثرٗ فتبٌيتٙربي پ ٚ٘ؾري دس وؾرٛسِبْ سا دأغرت. ايرٓ 

 سعبٔذ.  ٗ ايٓ ِغبٌٗ ِئتيجٗ ٌضَٚ تٛجٗ ثيؾتش عيبعتّذاساْ کؾٛس سا ث

ٚسي ورً عٛاِرً  اٌٍّرً، ثٙرشٖ ثش اعبط تئٛسيٙبي اخيش سؽذ التقبدي ٚ تجبست ثيٓ

داخٍري، أجبؽرت R&Dيه وؾٛس ٚلتي ثيؾتش اعت وٗ عرالٖٚ ثرش أجبؽرت عرشِبيٗ 

R&D ّٓخبسجي آْ وؾٛس ٔيض ثيؾتش ثبؽذ. ثٗ عالٖٚ التقربد آْ وؾرٛس ثربصتش ٚ دس ضر

اص R&Dوٗ ٔؾبْ دٕ٘رذٖ عرشسيض   LSثبؽذ. ضشيت ِتغييش  ويفيت ٔيشٚيي وبسػ ثبالتش

ثبؽرذ، ترأ يش  وؾٛس٘بي طشن تجبسي وؾٛس٘بي ِرٛسد ِطبٌترٗ ثرٗ ايرٓ وؾرٛس٘ب ِي

ٚسي ورً عٛاِرً تٌٛيرذ ثرشاي وؾرٛس٘بي ِرٛسد ِطبٌترٗ  خبسجي سا ثش ثٙشR&Dِٖثجت 

 د٘ذ.  ٔؾبْ ِي

د٘بي د٘ذ وٗ ايٓ وؾؼ ثشاي التقرب ٔؾبْ ِي Sٔغجت ثٗ  TFPِمبيغٗ وؾؼ

NICs تٛأرذ ٔبؽري اص ثربصثٛدْ ثيؾرتش  ثبؽرذ ورٗ ايرٓ ِي ثٗ ِشاتت ثبالتش اص ايرشاْ ِي

ثربال R&Dالتقبد ايٓ وؾٛس٘ب ٔغجت ثٗ ٚاسدات آُٔٙ اص وؾٛس٘بي فٕتتي ثب أجبؽت 

ٔغرررجت ثرررٗ عرررشِبيٗ  TFPخررربسجي دس R&Dثبؽرررذ. ثررربالتش ثرررٛدْ عرررُٙ عرررشِبيٗ 

R&Dايرٓ ِغربٌٗ ادتّربالً ثرٗ دٌيرً ورُ  ثبؽرذ. داخٍي اص ٔتربيج ديگرش ايرٓ ثرشآٚسد ِي

دسفرذ وربال اص  80تٛجٙي وؾٛس٘بي ِزوٛس ثٗ اِش پ ٚ٘ؼ دس داخً ٚ ٚاسدات ثيؼ اص 

اٌٍٍّرري ٔمررؼ ثيؾررتشي  ثيR&Dٓوؾررٛس٘بي تٛعررتٗ يبفتررٗ فررٕتتي عررجت عررشسيض 

داخٍي ثش تٌٛيذ داؽتٗ اعت. ّ٘بْ طٛس کٗ ِالدظٗ ِي ؽٛد ٔتربيج R&Dٔغجت ثٗ 

ت تجشثي أجبَ ؽذٖ دسپيشاِْٛ کؾٛس٘بي ِٛسد ثشسعري دس دبفً اص ِذي، ثب ِطبٌتب

لغّت ٘بي لجً ّ٘خٛأي داسد. چشا کٗ کؾٛس٘بي تربصٖ فرٕتتي ؽرذٖ ثرب داؽرتٓ 

التقبد ثبصتش ٚ ٚاسدات ثيؾرتش اص کؾرٛس٘بي فرٕتتي ؽرذٖ تٛأغرتٗ ثٛدٔرذ ِؾربسکت 
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دس R&Dثيؾتشي دس تجبست ثيٓ اًٌٍّ داؽتٗ ثبؽٕذ ٚ ٌزا ٔتبيج دبفً اص ٘ضيٕٗ ٘ربي 

ايٓ کؾٛس٘ب سا ثٗ ٔذٛ ِٕبعت ترشي جرزة کٕٕرذ. ثرٗ عرالٖٚ دّبيرت ٘رب ٚ عيبعرت 

٘بي دٌٚت دس ايٓ صِيٕٗ ) اعتشات ي فٕتتي ؽذْ ٚ ٔظربَ تکٌٕٛرٛ ي ٍِري( ؽرشايظ 

ثِٛي ؽذْ دأؼ فٕري ٚ تکٌٕٛرٛ ي جرزة ؽرذٖ سا ثرٗ ٔذرٛ ِٕبعرجي فرشاُ٘ آٚسدٖ 

دس ِمبيغرٗ ثرب التقربد ايرشاْ  اعت. ٌزا تب يش آْ دس ثٙشٖ ٚسي کً عٛاًِ ايٓ کؾٛس٘ب

 ثيؾتش ثٛدٖ اعت. 

ثبؽذ ٌٚي ٔجبيذ ايرٓ  داخٍي ِيR&Dخبسجي ثضسگتش اص ضشيت R&Dاگشچٗ ضشيت    

داخٍي چؾُ پٛؽي کشد  R&Dطٛس تفغيش ؽٛد وٗ ثبيذ اص پشداختٓ ثٗ فتبٌيت ٘بي 

ٗ وٕذ وٗ دس فرٛستيى ٚ ثٗ عّت ٚاسدات وبال گشايؼ ايجبد وشد ثٍىٗ ثٗ عىظ ثيبْ ِي

فشفبً ثٗ ٚاسدات جٙت أتمبي تىٌٕٛٛ ي ٚ دأؼ فٕي اوتفرب وٕريُ، ّ٘رٛاسٖ ٚاسد وٕٕرذٖ 

وبال ٚ تىٌٕٛرٛ ي خرٛا٘يُ ثرٛد. ٌرزا جٙرت سعريذْ ثرٗ سؽرذ پبيرذاس ، پشورشدْ ؽرىبن 

ثبيررذ  …تىٌٕٛررٛ ي ثررب وؾررٛس٘بي تٛعررتٗ يبفتررٗ، وررب٘ؼ ٚاثغررتگي تىٌٕٛررٛ يىي ٚ 

داخٍري فرٛست پرزيشد. ثٕربثشايٓ R&D ٘بي گزاسي لبثً تٛجٙي ثش سٚي فتبٌيت عشِبيٗ

يبفتٗ ثررب عررشِبيٗ  اص ؽررشکبء تجرربسي تٛعررتٗ R&Dٔترربيج ثيرربٔگش آْ اعررت وررٗ عررشسيض 

R&D ٗثبال ثٗ وؾٛس٘بي ِٛسد ِطبٌتٗ اعبعري ٚ ِٙرُ ثرٛد ٚ ايرٓ عبِرً ثرٗ ترأ يش ثر

 داؽتٗ اعت. NICsِشاتت ثيؾتشي دس ثٙشٖ ٚسي وً عٛاًِ دس التقبد٘بي 

أغبٔي دس ِذي دس ٔظش گشفتٗ ؽذٖ اعت تأ يش ِثجرت  جبٔؾيٕي وٗ ثشاي عشِبيٗ

ترٛاْ ايرٓ  وؾٛس٘بي ِٛسد ِطبٌتٗ داسد. پرظ ثرب تٛجرٗ ثرٗ ٔتيجرٗ ِرذي ِي TFPسٚي 

گزاسي سٚي ٔيرشٚي ؽربيً تذقريً ورشدٖ ٚ افرضايؼ  گٛٔٗ اعرتٕجبط ورشد ورٗ عرشِبيٗ

دٖ سا ثذْٚ آٔىٗ ٔيربصي ثرٗ افرضايؼ ٔٙرب TFPتٛأذ  عُٙ ايٓ طجمٗ دس وً ؽبيٍيٓ ِي

تٛاْ ثٗ ِٕضٌٗ ِٙش تأييذي  بس ثبؽذ، افضايؼ د٘ذ. ايٓ ٔتيجٗ ثشاي التقبد ايشاْ سا ِيو

گزاسي سٚي تذقرريالت عرربٌي وررٗ دس دٚسٖ ِررٛسد ِطبٌتررٗ فررٛست  ثررش افررضايؼ عررشِبيٗ

 پزيشفتٗ اعت تٍمي ّٔٛد.          
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خربسجي ثرب عرُٙ R&Dٔؾبْ دٕ٘ذٖ ا شات ِتمبثً ثيٓ عرشسيض  MLSضشيت ِتغيش  

د٘ذ وٗ ٕ٘گبِي ورٗ  ثبؽذ. ِثجت ثٛدْ ضشيت ٔؾبْ ِي ِي GDPت وبال اص وً ٚاسدا

خبسجي ثرش سٚي تٌٛيرذ R&Dالتقبد دس ساثطٗ ثب تجبست خبسجي ثبصتش ثبؽذ، ا ش عشِبيٗ 

ؽرٛد ايرٓ ضرشيت  ( ِالدظرٗ ِي3ثضسگتش اعت ٚ ثبٌتىظ. وٗ ّ٘بٔطٛس وٗ اص جذٚي )

اس اعررت. ّ٘چٕرريٓ ضررشيت ثجررض ثررشاي وؾررٛس عررٕگبپٛس ثررشاي عرربيش وؾررٛس٘ب ِتٕرربد

خرربسجي ثررب عررشِبيٗ أغرربٔي R&Dثيرربٔگش ا ررش ِتمبثررً ِرربثيٓ عررشِبيٗ  HLSِتغيررش

ٕ٘گبِي صيبدتش اعت ورٗ عرطخ  TFPاًٌٍّ سٚي  ثيR&Dٓ يتٕي ا ش عشسيض ثبؽذ، ِي

خربسجي ثرب R&Dعشِبيٗ أغربٔي ثربالتش ثبؽرذ ٚ ثربٌتىظ. ترأ يشات ِتمبثرً عرشِبيٗ 

خبسجي ثب R&Dالتقبدي ٔغجت ثٗ تأ يشات ِتمبثً ثش سؽذ  GDPعُٙ ٚاسدات وبال ثٗ 

ثبؽرذ. ورٗ ايرٓ تفربٚت ِيتٛأرذ ثرٗ دٌيرً تٛجرٗ جرذي ثرٗ  عشِبيٗ أغبٔي وّتش ِي

 عشِبيٗ أغبٔي ثشاي التقبد ايشاْ طي دٚسٖ ِٛسد ِطبٌتٗ ثبؽذ.

 

 پیطنيبدات سیبستي: -

ٛاًِ ايرشاْ پيؾٕٙبدات صيش ثش اعبط ٔتبيج دبفً اص ثشآٚسد ِذي ٘بي ثٙشٖ ٚسي کً ع 

ٚ کؾٛس٘بي تبصٖ فٕتتي ؽذٖ جٕٛة ؽشق آعيب ثٗ ِٕظٛس اسائٗ سا٘ىبس٘ربيي جٙرت 

 ثٙجٛد سؽذ التقبدي ايشاْ  اسائٗ ِي ؽٛد:

ثٙبي ثيؾتشي ثٗ عُٙ ايٓ ِخربس  R&Dدس ساعتبي استمبء ثبصد٘ي فتبٌيت ٘بي  -

 GDPدس ٔظبَ  ثٛدجٗ ثٕذي وؾرٛس دادٖ ؽرٛد ٚ ؽربخـ عرُٙ اعتجربس  تذميمربتي اص

افضايؼ يبثذ وٗ ايٓ اِش   ِي تٛأذ ثٗ ٚعيٍٗ افالح ديرذگبٖ عيبعرتگزاساْ ٚ ثشٔبِرٗ 

سيضاْ والْ التقبدي وؾٛس ِجٕي ثش ايٕىٗ تٛعتٗ اعبعبً ِشْ٘ٛ عرشِبيٗ گرزاسي دس 

 43ثخؼ تذميمبت ِي ثبؽذ، اِىبْ پزيش اعت.

دس داخرً وؾرٛس، جٙرت اعرتفبدٖ R&Dعالٖٚ ثش تٛجرٗ جرذي ثرٗ فتبٌيرت ٘ربي   -

ؽرشوبي تجربسي ثبيرذ تٛجرٗ R&Dداخٍي ٚ فتبٌيرت ٘ربي R&Dش اص فتبٌيت ٘بي ثيؾت

                                                 
اما متاسفانه چیشی که امزوسعملکزد سیاستگذارات کشور نشان می دهد رویکزد معکوص است.   .43  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 29 

جذي ٚ اعبعي ثٗ أتخبة ؽشوبي تجبسي ثب دأؼ أجبؽتٗ ثبال، دس ساعتبي جزة ٚ 

 ثِٛي ّٔٛدْ تىٌٕٛٛ ي خبسجي الذاَ ّٔبييُ.

ثب تٛجٗ ثٗ تب يش ثباليي وٗ عشِبيٗ أغبٔي دس سؽذ التقربدي وؾرٛس٘بي ِرٛسد   -

ِي ترٛاْ ثرب R&Dؽتٗ ٚ ثتالٖٚ ثب تٛجٗ ثٗ تب يش ِتمبثً ايٓ عبًِ ثب عشسيض ِطبٌتٗ دا

تالػ جٙرت استمربء عرُٙ ؽربيٍيٓ داساي تذقريالت عربٌي اص ورً ؽربيٍيٓ ٚ ٍِرضَ 

ّٔٛدْ ٚادذ٘بي التقبدي خقٛفي ٚ دٌٚتي ثٗ ثٙشٖ گيرشي اص ايرٓ ٔيشٚ٘رب، ِٛججربت 

 ُ آٚسيُ.ثٙجٛد سؽذ التقبدي سا دس وؾٛس ثٗ ٔذٛ ؽبيغتٗ اي فشا٘

عشأجبَ ِي تٛاْ ثب اتخبر عيبعت ٘بي ِٕبعت جٙت ايجربد فضرب ٚ فشٕ٘رج   -

پ ٚ٘ؼ دس وؾٛس ِذيطي ِٕبعت جٙت جزة ِذمميٓ وؾرٛس سا اص عربيش وؾرٛس٘ب 

فشاُ٘ آٚسد ٚ ثتالٖٚ ِبٔد اص خشٚ  ٔيشٚ٘بي داخٍي ثٗ خبس  اص وؾٛس ؽذ. ِغربٌٗ اي 

س ِربْ ِذغرٛة ِري ؽرٛد. چٕريٓ وٗ دس دبي دبضش ثٗ عٕٛاْ يىي اص ِتضالت وؾٛ

وبسي ِي تٛأذ اص طشيك اؽبعٗ فشٕ٘ج ٚ سٚح تذميك دس وؾٛس، ؽىً گيشي فشٕ٘ج 

اعررتفبدٖ اص پ ٚ٘ؾررگشاْ دس ٔٙبد٘ررب ٚ ِٛعغرربت دٌٚترري ٚ ييررش دٌٚترري ، تٛعررتٗ 

تذميمبت ثٕيبدي دس دأؾگب٘ٙب ٚ اّ٘يت دادْ ثٗ دسٚط پر ٚ٘ؼ ٚ سٚػ تذميرك دس 

 دأؾگب٘ٙب ٚ ... فٛست گيشد

 
 

 فيزست منببع ً مآخذ:

 انف( منببع فبرسي:

ثبٔه ِشوضي جّٙٛسي اعالِي ايشاْ،" گضاسػ التقبدي ٚ تشاصٔبِٗ، عربي ٘ربي  -1

 ِختٍف.

ثبٔه ِشوضي جّٙٛسي اعالِي ايشاْ،" ّٔبگش٘بي التقبدي، اداسٖ ثشسعي ٘بي  -2

 التقبدي، عبي ٘بي ِختٍف.

ِذّررذ سضررب اثشا٘يّرري ِٙررش، پشٚوٛپٕىررٛ، جررٛصن." ِررذيشيت ثٙررشٖ ٚسي" تشجّررٗ  -3

 .1372ِٛعغٗ وبس ٚ تبِيٓ اجتّبعي، 
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تيشي، ا.پ."سؽذ ٚ تٛعتٗ ثب اؽبسٖ ثٗ وؾٛس ٘بي سٚ ثٗ تٛعرتٗ" تشجّرٗ دوترش  -4

ِٕٛچٙش فشٕ٘رج، دوترش فشؽريذ ِجربٚس دغريٕي. ٚصاست فشٕ٘رج ٚ اسؽربد اعرالِي، 

 . 1378عبصِبْ چبپ ٚ أتؾبسات، تٙشاْ: 

اي ثررش سؽررذ التقرربدي" تشجّررٗ دّيررذ ثٙشاِرري ٚ چرربسٌض. آي. جررٛٔض،" ِمذِررٗ -5

 .1379يالِشضب گشايي ٔ اد، أتؾبسات عبصِبْ ثشٔبِٗ ٚ ثٛدجٗ، 

دّيذي صادٖ، ِذّذ سضب." ثشسعي عبختبس تذميك ٚ تٛعرتٗ ٚ سؽرذ التقربدي  -6

 ايشاْ" ِجٍٗ س٘يبفت.

سِٚش، ديٛيذ ." التقربد ورالْ پيؾرشفتٗ" تشجّرٗ دوترش ِٙرذي تمرٛي، أتؾربسات  -7

 .1383ٔؾگبٖ آصاد اعالِي ) ٚادذ عٍَٛ ٚ تذميمبت (، تبثغتبْ دا

سٚعتٛ، ٚاٌت ٚيتّٓ." ٔظشيٗ پشداصاْ سؽذ التقبدي" تشجّٗ ِشتضي لشٖ ثبييربْ  -9

 .1372، أتؾبسات دأؾگبٖ ؽٙيذ ثٙؾتي، 

صٔٛص، ٘بدي. فشصيٓ، ِذّذسضب.عشة ِبصاس يضدي، عٍي. "آصِْٛ وبسثشد اٌگٛ٘ربي  -10

 .1376، تيشِبٖ 15التقبد ايشاْ"ِجٍٗ ثشٔبِٗ ٚ ثٛدجٗ ، ؽّبسٖ سؽذ دسْٚ صا دس 

عٍّبٔي ثري ؽره،ِذّذ سضرب. "ثشسعري ا رش ٔرشر عرشِبيٗ گرزاسي ٚ ِخربس   -11

R&D ثش سٚي ٔشر سؽذ التقبدي ايشاْ" پبيبْ ٔبِٗ وبسؽٕبعري اسؽرذ ، ثرٗ سإّ٘ربيي

 .1383دوتش تيّٛس ِذّذي ، دأؾگبٖ عالِٗ طجبطجبيي، تبثغتبْ  

بصِبْ پ ٚ٘ؾررٙبي عٍّرري ٚ فررٕتتي کؾررٛس ، ِجّٛعررٗ ِمرربالت عررّيٕبس عرر -12

 .1369، تٙشاْ،  1368تذميك ٚ تٛعتٗ 

ؽبٖ آثبدي، اثٛاٌفضرً." ثشسعري عٛاِرً تتيريٓ وٕٕرذٖ ثٙرشٖ ٚسي ورً عٛاِرً  -13

 .1382، ِٙش ٚ آثبْ 38ؽّبسٖ   التقبدي دس ايشاْ" ٔبِٗ ِفيذ،

يٓ وٕٕرذٖ سؽرذ التقربدي ايرشاْ" ؽبٖ آثبدي، اثٛاٌفضً." ثشسعري عٛاِرً تتير -14

 .1380، پبييض27ؽّبسٖ   ٔبِٗ ِفيذ،

عجبعٍٛ، ِذّذ." عٛاًِ ٚ ِٕبثد سؽذ التقربدي اص ديرذگبٖ تذميرك ٚ تٛعرتٗ"  -15

 .1375، 31ِجٍٗ التقبد ٚ ِذيشيت، دأؾگبٖ آصاد اعالِي، ؽّبسٖ 
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لررشٖ ثبييرربْ، ِشتضرري ٚ خغررشٚي ٔرر اد، عٍرري اوجررش." ثشسعرري ِٕرربثد سؽررذ  -16

، 2قبدي دس ايشاْ " فقٍٕبِٗ عٍّي  پ ٚ٘ؾٙب ٚ عيبعت ٘بي التقبدي، ؽّبسٖ الت

 .1378(، تبثغتبْ 10عبي ٘فتُ)پيبپي

وّيجرربٔي ، اوجررش ٚ ِتّرربسٔ اد، عجرربط." اّ٘يررت ويفيررت ٔيررشٚي أغرربٔي ٚ -17

R&D ٗتذميك ٚ تٛعتٗ( دس سؽذ التقربدي ايرشاْ" پ ٚ٘ؾرٕبِٗ ثبصسگربٔي ، ِٛعغر(

 .1383، تبثغٕبْ  31سگبٔي، ؽّبسٖ ِطبٌتبت ٚ پ ٚ٘ؾٙبي ثبص

ثرب اعرتفبدٖ اص ِرذي R&Dوّيجبٔي، اوجش ٚ عغىشي، ِٙذي." ثشسعي تئٛسيره -18

دس وؾرٛس٘بي ِختٍرف "ِٛعغرٗ R&D٘بي سؽذ ٚ تذٍيً ِمبيغٗ اي ٘ضيٕٗ ٘ربي 

 .1371، ثٙبس ٚ تبثغتبْ 45تٛعتٗ ٚ تذميمبت التقبدي، دأؾگبٖ تٙشاْ، ؽّبسٖ 

 R&Dآثرربدي، اثٛاٌفضً."ثشسعرري ا ررش فتبٌيررت ٘رربي  وّيجرربٔي، اوجررش ٚ ؽرربٖ -19

داخٍي ٚ خبسجي )اص طشيك تجبست خبسجي (ثرش ثٙرشٖ ٚسي ورً عٛاِرً تٌٛيرذ سؽرذ ". 

 .1380، ثٙبس  18پ ٚ٘ؾٙبي ثبصسگبٔي ، ؽّبسٖ 

وٛصٔتظ، عيّْٛ. " سؽذ ٔٛيٓ التقربدي" تشجّرٗ دوترش ِشتضري لرشٖ ثبييربْ، -20

 .1372أتؾبسات سعب،

اعالِي ايرشاْ ،" عربٌٕبِٗ آِربسي ثبصسگربٔي کؾرٛس)ٚاسدات( ، گّشک جّٙٛسي -22

 عبٌٙبي ِختٍف.

گّررشک جّٙررٛسي اعررالِي ايررشاْ ، "عرربٌٕبِٗ آِرربسي ثبصسگرربٔي کؾررٛس" ،  – 23

 عبٌٙبي ِختٍف.

ِٙشاثي، ِغتٛد،" عيش تذٛي اعتجبسات پ ٚ٘ؾي دس کؾٛس"، ِشکض تذميمبت  – 24

 . 1381عٍّي کؾٛس، تٙشاْ، 

 شاْ، عبٌٕبِٗ آِبسي وؾٛس، عبي ٘بي ِختٍف.ِشوض آِبس اي -25

ٔظشي، ِذغٓ. " تخقيـ عشِبيٗ گزاسي دس تذميمبت ثب تبويذ ثش ِرٛسد ايرشاْ  -26

 .1375" سعبٌٗ دوتشي دأؾىذٖ التقبد دأؾىبٖ تٙشاْ، 
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ٔٛاص ؽرشيف،ِذّذ،" ِرذيشيت أتمربي تکٌٕٛرٛ ي" ، تشجّرٗ: سؽريذ افرالٔي ،  – 27

 . 1367ي کؾٛس ، تٙشاْ،عبصِبْ ِذيشيت ٚ ثشٔبِٗ سيض

٘ ثش کيبٔي ،کبِجيض ٚ اٌجشت ثغضيبْ ،" سٚؽي ثشاي ثش آٚسد ِٛجرٛدي عرشِبيٗ  – 28

 . 1376،  6ثخؾٙبي ِختٍف عّذٖ التقبد ايشاْ" ، ِجٍٗ التقبد، ؽّبسٖ 
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