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تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنووان اموری مموو  و بودی ی      روی گذاری سرمایهاهمیت 

 در .کنود  موی مالی را تعیین  لئممااین تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و  امروزه است. شدهفرض 

 اموروزه  .آیود  موی به عنوان یک مزیت رقوابتی بوه شومار     1(R&D) در واحدهای گذاری سرمایهحال حاضر 

 های فناوری ازشوند که همواره در پی استفاده  المووی بینوارد عرصه رقابت در سطح  توانند میکشورهایی 

با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعوال و مطوابق بوا معیارهوای نووین ج وانی        جز بهجدید برآمده و این امر 

لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طوول دوره   نخواهد بود. پذیر امکان

موورد بررسوی قورار     2(ARDL) گموترده  هوای  وقفهبا استفاده از روش خودرگرسیون با  1367-1394زمانی 

ممتقی  و  تأثیرنشان داد که تحقیق و توسعه، مقاالت و اختراعات  بوندمدتاز رابطه  آمده دست بهنتایج گرفت. 

 معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

 ARDL تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخوی، سرمایه انمانی،واژگان کویدی: 

  

                                                             
1. Research and development 
2. Auto Regressive Distributed Lag 
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 مقدمه .1

پژوهش و  های زمینه ترین عمدهدر طول چند دهه اخیر مطالعه عوامل اصلی رشد اقتصادی به یکی از 

است و در این میان مباحث مربوط بهه تقییهو و توسهعه و رابطهه آن بها       شدهمطالعه در اقتصاد تبدیل 

طوری که بیشهترین مطالعهاا اقتصهادی صهورا      به .استرشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار 

گرفته در طی دو دهه اخیر پیرامون بررسی رابطه بین تقییو و توسهعه بها رشهد اقتصهادی کشهورها و      

 مناطو مختلف بوده است.

 یکه ی و شده شناخته ها بنگاه هیکل یاقتصاد توسعه یاصل عامل و مقرک توسعه و ویتقی امروزه

 یهها  زمیمکهان  و هها  روش .کشورهاسهت  یاقتصهاد  رشهد  و یتکنولهو   توان تیتیو در مهم عوامل از

 و ویه تقی ،یداخله  توسهعه  و ویه تقی ماننهد  توسهعه  و ویه تقی ویطر از یتکنولو  توسعه یبرا یمختلف

 .دارد وجود توسعه و ویتقی قرارداد و مشترک توسعه

 نیهش  بهه  تهوان  یمه  ،توسعه در حال  موفو و یصنعت یکشورها ریاخ سال پنجاه تجربه به ینگاه با

 کننهده  تعیهین  و مههم  نیهش  بهه  وقهو   بها  کشهورها  نیه ا .بهرد  یپه  کشهورها  نیا شرفتیپ در یاایتقی

 ههای  شهاخ   سهط   یارتیا و تیتیو به را خود توجه عمده مختلف، های بخش توسعه در یاایتقی

 .اند کرده معطو  ییاتیتقی

 .میهست رانیا دری اقتصاد رشد بر توسعه و ویتقی نیب  رابطه دنبال به ویتقی نیا در ثیح نیا از

 شهوپژ پیشینه و ینظر مبانی. 2

 پیشینه داخوی. 2-1

 و الملهل  بهین  تجهارا  ،یخهارج  میمسهتی  گهااری  سهرمایه  اثر عنوان به یییتقی در ،(1380) یآباد شاه

 و ویتقی  سرمایه انباشت که است کرده عنوان زین رانیا اقتصاد عوامل کل وری بهره بر یانسان  سرمایه

 .دارند عوامل کل وری بهره بر یمثبت تأثیر یخارج و یداخل  توسعه

رشههد  کننههده تعیههینعوامههل  وتقلیههل تجزیهههدر تقیییههی بههه عنههوان  ،(1382) یریقههددرگههاهی و 

 وری بههره کهه تقییهو و توسهعه و     انهد  داده( نشان زا دروناقتصادی ایران )با مروری بر الگوهای رشد 

 چندانی بر رشد اقتصادی ندارد. تأثیر

 و ویه تقی و یانسهان  نیهروی  کیفیهت  اهمیهت  عنهوان  بها  ای مطالعهه  ،(1383معمارنژاد )کمیجانی و 

بهر   ایهن پهژوهش   در .اند داده( انجام 1378-1337را برای دوره زمانی ) رانیا یاقتصاد رشد در توسعه
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گرفتهه و   در نظهر برای رشد اقتصادی ایهران   ییالگو ی تکنولو ی،زا درونالگوی رشد با تغییر  اساس

فیزیکی و درآمدهای حاصل از صادراا نفهت و   هیسرما انسانی، هیسرما مثبت نیروی کار، تأثیرنتایج 

( ARDLگسهترده )  ههای  وقفهه آزمون انجام شده و به روش خودتوضی  بها   بر اساسمنفی تورم  تأثیر

 است. شدهبرآورد 

  ارزش در توسهعه  و ویه تقی ههای  هزینهه  نیهش  عنهوان  بهه  ییه یتقی در ،(1386همکاران ) و واعظ

 ارزش در توسهعه  و ویه تقی ههای  هزینهه  نیهش  1367 -1385دوره  یطه  بها،،  یفنهاور  با عیصنا  افزوده

 بهر  .انهد  داده قهرار  یبررسه  مورد ییتابلو های داده روش از استفاده با را با، یفناور با عیصنا به افزوده

 داشهته  عیصهنا  نیه ا افهزوده  ارزش شیافهزا  در یمهم نیش ها هزینه نوع نیا ،ها آن ویتقی جینتا اساس

 .است

 و ویه تقی و یانسهان   سهرمایه  نیهش  لیه تقل عنهوان  بهه  ییه یتقی در ،(1387آزاد ) یحجاز و ینیام

در  عوامهل  کهل  وری بههره  بهر  مهثثر  عوامهل  ران،یه ا در اقتصاد عوامل کل وری بهره یارتیا در توسعه

  سهرمایه  بلندمهدا  در کهه  دههد  می نشان الگو برآورد جینتا .اند داده قرار یبررس مورد را رانیا اقتصاد

 اثهراا  ها ظرفیت از برداری بهره نرخ و یعال الایتقص یدارا شاغالن نسبت ،یدولت توسعه و ویتقی

 .است داشته وری بهره بر یمعنادار و مثبت

 بهه  ران،یه ا در یاقتصاد رشد بر یانسان هیسرما و ینوآور اثر عنوان به یییتقی در، (1388) یعیرب

 نشهان  یو ویتقی جینتا .است پرداخته رانیا در یاقتصاد رشد بر یانسان هیسرما و ینوآور اثر یبررس

 وارداا وی که یزیف  هیسهرما  ،یانسهان   هیسهرما  کهار،  یرویه ن ،ای واسهطه  یکا،ها بیترت به که دهد می

 .شوند می رانیا اقتصاد در دیتول شیافزا سبب آ،ا ماشین

داخلی و سهرمایه انسهانی    R&Dنیش انباشت  (، در تقیییی با عنوان1389و رحمانی ) آبادی شاه

( به بررسی ایهن موضهوع پرداختهه اسهت. نتهایج      1338 -1385بر رشد بخش صنعت ایران طی دوره )

ایهن مطلهب اسهت کهه انباشهت سهرمایه        بیهانگر تابع تولید کاب داگهالس   کارگیری بهبا  آمده دست به

 امها  کل عوامل تولید بخش صنعت ایران دارند. وری بهرهمثبت بر رشد  تأثیرنسانی خارجی و سرمایه ا

 نیهمچن .است کوچک کل عوامل تولید، وری بهرهداخلی بر رشد  R&Dمثبت انباشت سرمایه  تأثیر

در ایهن   بیشهتری )سهرمایه انسهانی بها،تری(     کهرده  تقصهیل هر چه بخش صنعت دارای نسبت شاغلین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 16

https://ejip.ir/article-1-1057-en.html


 8 و 7 های شمارههجده   سال اقتصادی مجوه  74

 

 

کهل عوامهل تولیهد     وری بههره بیشتری بر روی رشهد   تأثیرخارجی  R&Dسرمایه  انباشت بخش باشد،

 بخش صنعت خواهد داشت.

شهدا تقییهو و    کننهده  تعیهین ( در تقیییی با عنوان بررسهی عوامهل   1390) یدریحو  آبادی شاه

کشهور   12به بررسی دو دسته از کشهورها،  افتهی توسعهو  توسعه در حال توسعه در کشورهای منتخب 

از روش پانهل دیتها    گیهری  بههره بها   1995-2006طهی دوره   یافتهه  توسهعه کشهور   14و  توسهعه  حال در 

فردی نیش مثبت و معناداری بهر   تیمالک پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیر حیوق،

 شدا تقییو و توسعه دارد.

عه بهر رشهد اقتصهادی    تقییهو و توسه   تأثیرتقیییی با عنوان  ( در1392) یدریحسنگین آبادی و 

از )خهارجی    توسهعه داخهل و تقییهو و     توسهعه و بلندمدا تقییو و  مدا کوتاه تأثیرایران به بررسی 

بهر رشهد اقتصهادی، بها      (مسهتییم خهارجی   گهااری  سهرمایه و  ای سهرمایه وارداا کا،ههای   های کانال

 .اند پرداختهر ایران د 1351-1386طی دوره  ها کرانهو آزمون  زا درونرشد  های مدل کارگیری به

ی تقییهو و توسهعه در بخهش    ها هزینهبا عنوان بررسی اثر  در تقییو( 1392پژویان و همکاران )

آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتقادیه اروپا بها اسهتفاده از مهدل پانهل دیتها پویها صهورا        

 دههد  مهی که نشهان   است 2002-2010 های سال های دادهبرآورد الگو با استفاده از  جینتا گرفته است.

ی تقییو و توسعه در بخش آموزش عالی اثر مثبت و معناداری بر روی رشد اقتصهادی  ها هزینهمیزان 

 .گاارد می

 پیشینه خارجی. 2-2

کهل عوامهل بهه سهط  موجهودی       وری بههره که نرخ رشهد   اند داده( نشان 1994) 1بن حبیب و اشپیگل

انسهانی بها تعیهین ظرفیهت       سهرمایه در این صورا از یک سو  که استانسانی کشورها وابسته   سرمایه

و از سوی دیگهر   دهد میقرار  تأثیررا تقت  وری بهرهمستییم  طور  بهکشورها جهت ابداع تکنولو ی 

 .دهد میانسانی سرعت جاب و انتشار تکنولو ی را افزایش   سرمایه

تقییهو و    زمینهه در  گهااری  سرمایهکه سهم بزرگی از منافع  اند داده نشان (،1995) 2کو و هلپمن

 .شود می ها آنای تجاری رککشورهای گروه هفت نصیب ش  توسعه

                                                             
1. Ben Habib and Spiegel 
2. Koo and Hellpoman 
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خارجی سبب  مستییم گااری سرمایهکه جریان  اند داشته ابراز (،1996) 1لیچتنبرگ و پوتلسبرگ

 نشده است. 1990-1971  دورهطی  OECDسرریز دانش از کشورهای عضو 

نسهبت   تهری  مناسبمعیار  ای سرمایهکه تجارا در کا،های  اند افتهیدر (،1997) 2و همکارانکو 

 .استگرفتن سرریز تقییو و توسعه  در نظربه کل تجارا کا،ها به منظور 

مسهتییم خهارجی موجهب     گهااری  سرمایهو  الملل بینکه تجارا  کند می(، تأکید 1997) 3هلپمن

 عهدم وجهود آن،   در صهورا کهه   شهود  مهی کردن تکنولو ی خارجی و دانش فنی و مدیریتی  فراهم

 با، ممکن خواهد بود. نهیبا هزدانش و تکنولو ی خارجی یا غیرقابل دسترس یا  انتیال

و بررسههی  آوری فههنرشههد، تغییههراا »مطالعههه خههود بهها عنههوان  در ،(2002) 4پتارسکاا و باسانینی

در  OECDی هارکشو بین در وری بههره  و دیقتصاا شدر دعملکر یابیارز به« اقتصهادی  های سیاست

 در ههها آن نتایج سساا بر. ختندداپر تابلویی هههای داده روش از دهستفاا ( با1998–2000دوره زمههانی )

 که دارد دجوو کمشتر عامل چند ،انههد کههرده تجربه 1990 ههد در را خوبی شدر که هاییرکشو بین

 از دهستفاا و نسانیا سرمایه یشافزا ر،کا وینیر کارگیری به در دبهبو ،ستا هشد ها آن پیشرفت باعث

 و تقییو رجمخا یشافزا توسط که کهه بهین تهالش بهرای نهوآوری      انهد  ها نشهان داده  آن وا،فا سرمایه

 دیقتصاا شدر و تولید ملاعو کل وری بههره  شدر و وافا در یگاار هیسرما ،شود می داده ننشا توسعه

 ،رابطههه بهها موانههع ورود، نههوع مالکیههت   در که نینیاقو چه هر یگرد یسو از. دارد دجوو مثبتی بطهرا

 ملاعو کل وری بههره  شدر و نهآورانو یهها  تیه فعال ،باشند تر پیچیده قیمتی های کنترل و زاربا رساختا

 .شد هداخو کمتر

و  اطالعهاا و ارتباطهاا   آوری فهن »تقت عنوان  ای مطالعه( در 2005) 5ستر،سچینیا و میتوسی

 ابعهه ت بچوراهچ از دهتفاهسا اهب «اییهیتالیا تولید های بنگاه از یهداشو وری بهره شدتقییو و توسعه ر

 شدر سیربر به توسعه و تقییو و اتباطاار و اطالعاا آوری فههن تقلیل به سگالدا باهههک دهههتولی

 ههههنمون یک و یتالیاییا هبنگا 1119 ههها آن همشاهدرد مو نمونه. انههد پرداختههه لهههماعو لهههک وری بهههره

 ننشا هشوپژ ینا نتایج. ست( ا1998-2000) سیربر ردمو و دوره اییهههیتالیا هاهه بنگ 3918 تهر  بهزرگ 

                                                             
1. Lichtenberg and Potslesberg 
2. Ku and colleagues 
3. Helampman 
4. Bassanini and Scarpetta 
5. Mateucci and Sterlacchini 
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 منافع نشد مشخ  و وافا سرمایهو بههزرگ بههودن بههازدهی    1دهههد بههر اسههاس فرضههیه تههأخیر     مههی

 و راکا کافی ازهندا به وافا یهها  یگهاار  هیسرما ینکها ایبر نیهمچن. ستا بر زمان آن، از آمده دست به

 ااتغییر و سغیرمقسو یهها  ییدارا نظیر مکملی یها یگاار هیسرما اهب که ستا زنیا ،باشند اثربخش

 توسعه و تقییو ثرا به نسبت اتباطاار و اطالعاا آوری فهههن ثرا ،ینا بر وهعال .باشند اههمر مانیزسا

 .است بیشتر وری بهره شدر بر

آزادسهازی   اسهت یس تقصهیل،  ههای  سهال  ،آموزش تقییو و توسعه، ریتأث (،2006)کواک و لی 

 .اند کردهمالی و اندازه دولت را بر رشد اقتصادی جنوبی گزارش 

 ی تقییو و توسعه بهر رشهد اقتصهادی فیهط    ها هزینه تأثیرکه  اند داشته ابراز (،2008استر،چینی )

 .است دار یمعن از مرز خاصی با،تر است، ها آنبرای کشورهایی که تولید ناخال  داخلی سرانه 

در  توسعهو  تقییو یهههها تیهههفعال ی درارسرمایهگا یهاهتعیینکنند سیربر به(، 2010)وانههه  

حمایت از حیوق  بر نیشبا تأکید  (1996-2006دوره )طی  OECDکشور عضو  26 ایبر ملی سط 

2کانههال تجههارا و از  لمللیابین وریفنا لنتیاا ثبههت اختههراع،
FDI، ،سرمایه نباشتا رشههد اقتصههادی 

 نسبتو  نشگاهیدا اتقصیال هددمی ننشا تقییو یجنتا پرداخههههههت.  علمی نمقییا ادتعدو  نسانیا

کانال تجهارا   از جیرخا وریفنا لنتیاو ا R&Dو معنادار بر شدا  کننده نییتع نیش علمی مقییین

و  مثبت ثرا با اعخترا ثبت قحیواز  حمایت چنینهم و منفی بر آن دارد. کننده تعیین، نیز نیش FDIو 

 .اند شده ارشگز ضعیف هاییهتعیینکنند عنوان  به ،منفی ثرا با مددرآ شدر خنر

 یشازهفا ناهمی یهخط ههبطرا کهی یاآ انعنو تقت ای میاله در ،(2011) 3نراهمکاو  نونس زماکا

 ونبدو  با،  یتکنولو با های شرکتاز  تجربی یهداشودارد؛  دجوو دیقتصاا شدو ر توسعه وهتقیی

در  دیقتصاا شدو ر اینکه آیا ارتباطی مشهابه بهین افهزایش تقییهو و توسهعه      سیربر به با،  یتکنولو

از  دهتفاهه سا بادارد  دجوو با،  یتکنولو ونبدو  های متوسهط و کوچهک بها تکنولهو ی بها،      شرکت

از  حاکی مطالعه ینا نتایج. ستا ختهپردا( 2009-2005) مانیو در دوره ز یا دومرحله ینهتخمروش 

 حسطورا در  با،  یتکنولو با هههای شههرکت شدر ،توسعهو  وهههتقییج راهههمخ یشازهههفا که ستآن ا

 رجمخا یشافزو ا هددمی یشافزا با،تر حسطورا در  ههها آن دهههشر یهههلو کنههد یمهه ودمقد تههر نییپهها

                                                             
1. Delay Hypothesis 
2. foreign Direct Investment 
3. Macas Nunes colleag 
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 توسعهو  تقییو سط  به توجه ونبدرا  ا،هههب  یوهههتکنول وندهههب هههای شههرکت شدر توسعهو  تقییو

 ههای  شهرکت از  تهر  عیسهر  تهر  کوچکو  جدیدتر یبا،  یتکنولو ونبد های شرکت. هددمی کاهش

 قتفاا با،  یتکنولو اهه ب ههای  شهرکت  ردوهه مدر  تهه حال نهه یا ،کننهد  یمه  دهشر تر یمیقدو  تر بزرگ

 .افتد ینم

آمریکها بهه    ههای  دادهو بها اسهتفاده از    ها کرانهآزمون  کارگیری به با (،2013) 1کارانمراجیو و ه

خهال  بیشهتر    بهر  کهه  اند داشتهبیان  ها آن .اند پرداختهبررسی ارتباط تقییو و توسعه و رشد اقتصادی 

 دهد میتقییو و توسعه دولتی غیردفاعی را نشان  تر بزرگ تأثیر حاصله های نیتخم باورها،

 مدل تحقیق. 3

-1394تقییو و توسعه بر رشد اقتصهاد ایهران در طهول دوره زمهانی      تأثیردر این تقییو برای بررسی 

مدل مورد نظر به صورا زیهر   ARDLهای گسترده  با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه 1367

 :تصری  شده است

𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑅&𝐷𝑡 + 𝛽2𝐿𝑃𝐴𝑃𝑡 + 𝛽3𝐿𝑃𝐴𝑇𝑡 + 𝛽4𝐿𝑃𝐻𝐶0 + 𝛽5𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝛽6𝐿𝐻𝐶𝑡 + 𝜀𝑡    

 :استدر مدل ماکور شرح متغیرها بدین گونه 

LGDP     ههای آمهاری از شهاخ  توسهعه      : لگاریتم تولید ناخهال  داخلهی حیییهی در ههر سهال )داده

 استخراج شده است(. 2017جهانی 

LR&D2017ههای آمهاری از شهاخ  توسهعه جههانی       : لگاریتم مخارج هزینه تقییو و توسعه )داده 

مخارج تقییو و توسعه در طول سری زمانی مورد بررسهی در   نکهیابا توجه به  استخراج شده است(.

 استفاده شده است. 2ها شرکتفنی  نهیهز کمکاز آمار  ،دسترس نبود

LPAP ههای آمهاری از شهاخ      در مجهالا معتبهر جههانی )داده    شهده  چها  : لگاریتم تعداد میا،ا

 استخراج شده است(. 2017توسعه جهانی 

LPAT: 2017هههای آمههاری از شههاخ  توسههعه جهههانی  )داده شههده ثبههتم تعههداد اختراعههاا لگههاریت 

 استخراج شده است(.

                                                             
1. Rajiv colleagues 
2. Technical cooperation grants 
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LPHC      ههای  )داده اسهت : لگاریتم سرمایه فیزیکی که همان تشهکیل سهرمایه ثابهت ناخهال  داخلهی

 استخراج شده است(. 2017آماری از شاخ  توسعه جهانی 

LOPEN     همهان نسهبت مجمهوع صهادراا و وارداا بهه تولیهد       : لگاریتم درجه بهاز بهودن اقتصهاد یها

 استخراج شده است(. 2017های آماری از شاخ  توسعه جهانی ناخال  داخلی )داده

LHC ههای  : لگاریتم سرمایه انسانی که از شاخ  تقصیالا میطع ابتدایی استفاده شده اسهت، )داده

 استخراج شده است(. 2017آماری از شاخ  توسعه جهانی 

𝜺: استمانده مدل  باقی جمله. 

 
 

 :استبه شرح زیر  (1) تفسیر نتایج جدول

نادار در سط  معناداری یهک درصهد   مستییم و مع تأثیر 094/0با ضریب  مخارج تقییو و توسعه

 یدرصد کیبا افزایش  بلندمدادر  درواقعدارد.  بلندمدابر تولید ناخال  داخلی حیییی ایران در 

درصهد افهزایش پیهدا     094/0مخارج تقییو توسعه در ایران، تولید ناخال  داخلی حیییهی بهه میهزان    

های نوین و پیشهرفته دارد. تقییهو و   کند. تقییو و توسعه ارتباط تنگاتنگی با فناوری و تکنولو یمی
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د کهرده و  سرمایه انسانی و با توجه به موجودی دانهش، دانهش جدیهدی را تولیه     کارگیری بهتوسعه با 

. همچنهین،  دهد میقرار  تولیدکنندگانو توان تولیدی با، را در اختیار  وری بهرههای جدیدی با طرح

کهرده و بهه رشهد     فراهمتولید هر چه بیشتر  فرایندتقییو و توسعه امکان انتیال دانش و فناوری را در 

های فراینهد ی و اصهالح  تقییهو و توسهعه بقهث نهوآور     درواقع. شود میتولید و رشد اقتصادی منجر 

ارتیهای کیفیهت مقصهو،ا     همچنینو  کند جلوگیری می کند و از بروز ضایعاامی تر قویتولید را 

 .شود یمواقع  مثثرو از سمت بازار نیز بر رشد اقتصادی  را در پی دارد

مسهتییم و معنهادار در    تأثیر 111/0با ضریب  المللی بیندر مجالا معتبر  شده چا تعداد میا،ا 

در  درواقهع دارد.  بلندمهدا سط  معناداری یک درصد بر تولیهد ناخهال  داخلهی حیییهی ایهران در      

در ایران، تولید ناخال  داخلی حیییی بهه   شده چا تعداد میا،ا  یدرصد کیبا افزایش  بلندمدا

پیشهرفت علمهی ههر    ههای مههم   کند. تولید علم یکهی از شهاخ   درصد افزایش پیدا می 111/0میزان 

 اسهت های جدید علمی از طریو انتشار میا،ا رود. تولید علم از طریو انتشار یافتهکشور به شمار می

به توسعه علم و دانش در جامعه شده و شرایط را برای تولیدکنندگان در راستای استفاده از  منجر که

 .شود میو رشد اقتصادی  وری بهرهافزایش  موجبکه در کل  دهد میهای جدید علمی بهبود  یافته

درصد بر  5 یو معنادار در سط  معنادار میمستی ریتأث 073/0 بیبا ضر شده ثبتاختراعاا  تعداد

 یدرصهد  کیه  شیبا افهزا  بلندمدادر  درواقعدارد.  بلندمدادر  رانیا یییحی یناخال  داخل دیتول

 دایپ شیدرصد افزا 073/0 زانیبه م یییحی یناخال  داخل دیتول ران،یدر ا شده ثبتتعداد اختراعاا 

کا،هها و خهدماا    دیه در تول یاز عوامهل اساسه   دیه تول شهده  نهیبهو اصالح و  نینو یهاروش. کندیم

 تیه حما نیمختهرع  یو تجهار  یفکهر  تیاز حیوق مالک ها آن. اختراعاا صورا گرفته و ثبت است

 یهها نهه یگز اختراعهاا  تعهداد  شیافزا با لاا. آوردیم فراهمرا بهتر  ها آنشدن  یکرده و امکان صنعت

 نهد یفرا یو نهو سهاز   هها  آن یریکهارگ  بهه و بها   افتهی شیافزا دکنندگانیتول یرو شیدر پ نهیبه یدیتول

 ایه مه شیاز په  شهتر یب یرشد اقتصاد یبرا طیو شرا افتهی شیافزا نیانبوه و نو دیتول یبرا طیشرا ،دیتول

 .شود یم

مستییم بر تولید ناخهال  داخلهی حیییهی ایهران دارد کهه       تأثیر 146/0سرمایه فیزیکی با ضریب 

. امها  اسهت . سرمایه فیزیکی از ملزوماا تولید و رشد اقتصادی ستینآن از لقاظ آماری معنادار  تأثیر

 نیافتگی توسعهکمبود آن دلیل  لاا ،وجود دارد وفور بهدر ایران میزان سرمایه و منابع  نکهیابا توجه به 
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بگاارد نه خود سرمایه. لهاا سهرمایه    تأثیرتواند بر رشد اقتصادی ریت سرمایه می. لاا بقث مدیستین

 معناداری بر رشد اقتصادی نداشته است. تأثیرفیزیکی 

مستییم و معنادار در سط  معناداری یک درصد بر  تأثیر 121/0درجه باز بودن اقتصاد با ضریب 

 درصهدی  یهک با افهزایش   بلندمدادر  درواقعدارد.  بلندمداتولید ناخال  داخلی حیییی ایران در 

درصهد افهزایش پیهدا     121/0درجه باز بودن اقتصاد در ایران، تولید ناخال  داخلی حیییی بهه میهزان   

 های مزیت به توجه با را بالیوه اقتصادی هایتوانمندی از گیری بهره امکان الملل بین کند. تجارامی

 ههای طهرح  در گهااری  سرمایه برای را روشنی عالئم و آوردمی وجود به خلو، قابل و نسبی موجود

بهاز   یها  الملل بین تجارا سازد. همچنینمی پدیدار جهانی عرصه در رقابت قابل و اقتصادی سودآور

 تقهت  منهابع  و تکنولو ی خارجی، بازارهای به دسترسی طریو از را اقتصاد رشد اقتصاد، نرخ بودن

 .دهد می قرار تأثیر

سرمایه انسانی بر تولید ناخال  داخلی حیییی ایران در طهول دوره مهورد بررسهی در بلندمهدا     

 وری بههره توانهد از طریهو ارتیهای دانهش و مههارا و      معناداری نداشته است. سرمایه انسانی می تأثیر

 مثبت بگاارد. امها در کشهورهای در حهال توسهعه افهزایش سهرمایه       تأثیرنیروی کار بر رشد اقتصادی 

تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. آن هم بدین دلیل که بها افهزایش سهط  تقصهیالا و     انسانی می

نبود ظرفیت ،زم برای جاب چنین جمعیت از نیروی کار رشد اقتصادی کاهش پیدا کننهد. بنهابراین   

 توانهد  مهی چندانی بر رشد اقتصادی ن تأثیرچنین استد،ل کرد که سرمایه انسانی  تواند میدر ایران نیز 

 داشته باشد.

 گیری نتیجه. 4

 دارد.رابطه معناداری وجود رشد اقتصادی  اتقییو و توسعه ببین : فرضیه اصوی

 تهأثیر از برآورد مهدل مشهاهده شهد کهه مخهارج تقییهو و توسهعه         آمده دست بهبا توجه به نتایج 

ش مخارج تقییو و توسعه افزای درواقعدارد.  بلندمدامستییم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در 

به طور معناداری رشد تولید ناخال  داخلی را در پی دارد. بنابراین فرضیه اصهلی ایهن تقییهو مهورد     

 .شود میپایرش واقع 

 ارد.ی رابطه معناداری وجود درشد اقتصادبین ثبت اختراع با : اول فرعی فرضیه
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مسهتییم و   تهأثیر از بهرآورد مهدل مشهاهده شهد کهه ثبهت اختهراع         آمهده  دسهت  بهبا توجه به نتایج 

و پهایرش واقهع    تأییهد معناداری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول ایهن تقییهو مهورد    

 .شود می

 ی رابطهه معنهاداری  رشهد اقتصهاد   در مجالا معتبر با شده چا تعداد میا،ا  نیب: دوم فرعی فرضیه

 .وجود دارد

 تهأثیر  شهده  چها  از برآورد مدل مشهاهده شهد کهه تعهداد میها،ا       آمده دست بهبا توجه به نتایج 

مستییم و معناداری بر رشهد اقتصهادی دارنهد. بنهابراین فرضهیه دوم ایهن تقییهو مهورد پهایرش واقهع           

 .شود می

 پیشن ادها. 5

سیاسهتی و کهاربردی و    پیشنهادهایی را بهه صهورا پیشهنهادهای    توان می آمده دست بهبر اساس نتایج 

 :کردپیشنهادهای پژوهشی ارائه 

 پیشن ادهای سیاستی و کاربردی. 5-1

تقییو و توسعه بر رشد اقتصادی ایران  تأثیراز برآورد مدل مبنی بررسی  آمده دست بهبر اساس نتایج 

 :کردپیشنهادهای کاربردی را به شرح زیر ارائه  توان می

   مسهتییم و معنهاداری بهر رشهد      تهأثیر  بلندمهدا توسهعه در   مخهارج تقییهو و   نکهه یابا توجه بهه

و برنامه ریهزان بقهث توسهعه تقییهو و توسهعه را در       گااران استیساقتصادی ایران دارد، لاا 

توسهعه بخهش تقییهو و     ازجملهه خود مهد نظهر قهرار دهنهد.      ها یگاار استیسو  ها یزیر برنامه

ههای علمهی و فنهی    یافتهه  کردنتوسعه در واحدهای تولیدی و دانشگاهی و همچنین هماهن  

بخش تقییهو و توسهعه بها مراکهز پژوهشهی و اسهتاندارد در راسهتای بهبهود کیفیهت کا،هها و           

بها تیویهت بخهش تقییهو و توسهعه دینامیهک        چراکهه کنند.  یزیر برنامهرا  دشدهیتولخدماا 

و نتیجهه ایهن    شهود  مهی  برطهر  تولید پویاتر شده و ایهراداا موجهود در تولیهد کا،هها      فرایند

تولیهد بهه سهمت     فراینهد  نکهه یاخواهد بود که هم کیفیت کا،ها و خهدماا ارتیها یابهد و ههم     

ههای  یی بخشزا درونخواهد رفت. از سوی دیگر  تر شرفتهیپو  تر نهیهز کمهای علمی و فرایند

 تیه درنهابهه افهزایش تولیهد و     جهه یدرنتکهه   شهود  مهی  فراهمیو و توسعه تولیدی با توسعه تقی

 صادراا نیز خواهد شد.
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  و تعهداد اختراعهاا    شهده  چها  مالحظه شهد کهه تعهداد میها،ا      آمده دست بهبر اساس نتایج

باید به این نکته توجه  درواقعاثراا مستییم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد.  شده ثبت

آید به وجود می ها دانشگاه ازجملهداشت که اختراعاا و ابداعاا از مراکز علمی و پژوهشی 

و این مسئله تولید علم را در پی دارد. بنابراین با توسعه علم و تولید علوم جدید و انتشهار آن و  

و معنوی از اختراعاا ،زم برای اختراعاا و حمایت مادی  یها رساختیزهمین طور تیویت 

در  مهثثر اختراعهاا یکهی از راهکارههای بسهیار      یسهاز  یتجهار تالش بهرای   نکهیاو  شده ثبت

بهتهرین راه نیهز حمایهت از مقییهان بها       نکهه یاراستای پویایی تولید داخلهی خواههد بهود. کمها     

 .است انیبن دانش یها شرکت یانداز راه

 پیشن ادهای پژوهشی .5-2

 بخش صنعت خصوصاًهای اقتصادی توسعه بر رشد بخش بررسی مخارج تقییو و -

 پژوهشی بر تولید و رشد اقتصادی یها بودجهبررسی  -

 های اقتصاد میاومتیتقلیل رابطه تقییو و توسعه در موفییت سیاست -

 

 

 منابع

نیش سهرمایه انسهانی و تقییهو و توسهعه      لیتقل» (.1387) آزاد یحجاززهره و  رضایعو امینی، -

سهال  . اقتصهادی ایهران   یها پژوهش فصلنامه «.کل عوامل در اقتصاد ایران وری بهرهدر ارتیای 

 .1-30. ص 35 شمارهدهم. 

 ایبر دیبررکامهدلی سهاده و    یمعرفه » (.1384) ندیریاووو قلوی  ینعووحمو  دوومحم زی،اوویا -

 . ص 36 . شمارهتههیافر یههشوپژ علمی لنامههفص «.توسعهو  تقییو کزامردر  یریگ میتصم

39-44. 

همهایش سراسهری مراکهز     مجموعهه  «.تقیییاا در ایران مشکالا» (.1378) محمد ایرانمنش، -

 .پژوهش معاونت .صنایع وزارا .تقییو و توسعه صنایع کشور
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بررسهی اثهر   »(. 1392) حوا  موسووی  سوادات   سوارا و  رضایعو دقیقی اصوی، ؛دیجمش پژویان، -

 «.کشورهای اتقادیه اروپا یرشد اقتصادی تقییو و توسعه در بخش آموزش عالی بر ها هزینه

 .100-73. ص  24هفتم. شماره  سال .علوم اقتصادی فصلنامه

 «.سهرمایه انسهانی بهر رشهد اقتصهادی در ایهران       ریتأث» (.1385) حمدیم نیحم  دی وم تقوی، -

 .22-15. ص  3. شماره 6. دورهاقتصادی پژوهشنامه

 ن،جهاو  انیردر ا تقیییاتی مهم ی(. شاخ ها1383) یطاهرفمانه او  هللاسدا ،یآبواد  جالل -

 .59-70 . ص 33 . شمارههیافتر هشیوپژ علمی فصلنامه

بهه تقییهو و    یا سهه یمیاتقلیلهی   کردیرو» (.1391) زاده عیشفاحمان و  یمرتض جمالی پا قوعه، -

. هفهتم  سهال  .و مراکز رشد ها پارکفصلنامه تخصصی  «.توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته

 .21شماره 

 یهی گراترجمه حمید سههرابی و غالمرضها    .بر رشد اقتصادی یا میدمه(. 1379) چالزای، جونز -

 سازمان برنامه و بودجه. انتشاراا :تهران .نژاد

در نهرخ رشهد    R&Dبررسهی و نیهش مخهارج    »(. 1380) حیودری  حمون و  یعوو  ،زاده حمن -

 .78-59 . ص 8 . شماره3 . دورهاقتصادی ایران یها پژوهش فصلنامه «.اقتصادی

عهالی بهر رشهد     آمهوزش  ریتهأث » (.1390) سونگین آبوادی   ب رامو   یرح دباغ، ؛حمن حیدری، -

. در آموزش عالی یزیر برنامه فصلنامه «.ها کرانهرهیافت آزمون  کاربرد اقتصادی کشور ایران:

 .115-136. ص  161. شماره 59دوره 

رشهد اقتصهادی    کننهده  تعیهین عوامل  وتقلیل هیتجز» .(1382) قدیریامراهللا  و درگاهی، حمن -

. صه   26. شماره بازرگانی  نامه پژوهشفصلنامه  «.(زا درون)با مروری بر الگوهای رشد  ایران

33-1. 

دانهش و   مجلهه  (. اثر نوآوری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایهران، 1388) م ناز ربیعی، -

 .122-142(،26)16توسعه 

 «.تقییو و توسعه بر رشد اقتصادی ایهران  ریتأث» (.1392) حیدری حمنو  ب رام سنگین آبادی، -

 .23-1ص  .2 . شماره48 . دورهتقیییاا اقتصادی مجله
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در ثبههت اختههراع و رشههد اقتصههادی،   R&D اثههر» (.1388) سوواالری عبوواو و تقووی شوواکری، -

. دانهش و توسهعه   مجلهه  «.افتهه ین توسهعه و  توسعه در حال از کشورهای  یا سهیمیا وتقلیل تجزیه

 .38-57ص   29. شماره 16دوره 

تقییو و توسهعه خهارجی )از طریهو تجهارا      یها تیفعالنیش »(. 1381) ابوالفضل ،آبادی شاه -

رسهاله دکتهری دانشهگاه     «.کل عوامل و رشهد اقتصهادی ایهران    وری بهرهو داخلی بر  (خارجی

 تربیت مدرس.

شهدا تقییهو و    کننهده  تعیهین بررسی عوامهل  »(. 1390) حیدریو آرش  ابوالفضل ،آبادی شاه -

پژوهشهی سیاسهت    علمهی  فصلنامه «.یافته توسعهتوسعه در کشورهای منتخب در حال توسعه و 

 .1 . شمارهچهارم . دورهعلم و فناوری

 و یهه خلدا عههه توس و وهه تقیی نباشتا نیش»(. 1389) حمانیر و امیود  ابوالفضول  ،یآبواد  شاه -

 فصهلنامه «. انیرا صنعت بخش تولید ملاعو کل وری بهره دهشر رهب انیهنسا رمایههس و جیراهخ

 .28-38 . ص 25 . شمارهشدر کزامر و ها پارک تخصصی

و  تقیییاتی گههااری سههرمایه یاثربخشهه سنجش»(. 1384) ریفتخاا دیههه و عبدالرضههاه ،نیاطهر -

.  24 . شههههمارهرسمد نسانیا معلو فصههههلنامه «.نمعدو  صنعت بخش ودهفزارزش ا بر فیزیکی

 .462-542ص  

 یشناس بیآس»(. 1388) صالحیان عمرانابوالفضل جمشیدی، محمدتقی و  ؛عباو عرب مازار، -

 .207 . شمارهفصلنامه اقتصاد کاربردی «.دولتی یها سازمانتقییو و توسعه در 

مجموعهه   «.نیش قوانین حمایتی در نظام تقییو و توسهعه کشهور  »(. 1372) فریبا ،ف ی  یحیایی -

 .میا،ا دومین سمینار علم، تکنولو ی و توسعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 «بررسی منابع رشهد اقتصهادی در ایهران   »(. 1378) خمروی نژاد اکبر یعو، مرتضی و انیباغ قره -

 دوم. . شمارههفتم . دورهاقتصادی های سیاستعلمی پژوهشی  فصلنامه

 نشر نی. :تهران .اول . چا اقتصاد رشد و توسعه (.1372) ، مرتضیانیباغ قره -

 3ص  .ینگر ندهیآ تیسا «.موانع پژوهش در ایران»(. 1383) دیام کاوه، -

در رشهد   R&Dاهمیت کیفیهت نیهروی انسهانی و    »(. 1383) معمارنژادباو عو  کبرا کمیجانی، -

 .1-33. ص  31 . شماره8سال . بازرگانی یها پژوهش فصلنامه «.اقتصادی ایران
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برآورد مدل رشد اقتصادی در ایهران بها اسهتفاده از    »(. 1389) میمتری کایمالگمکری، ریحانه و  -

 سوم. . شمارهاول . دورهاقتصاد کاربردی فصلنامه «.گسترش مدل فدر

دانشهگاه   انتشهاراا  .ابریشهمی حمیهد   ترجمهه  .مبانی اقتصادسهنجی (. 1378) امودارد گجراتی، -

 .تهران

 .تهران: انتشاراا بدر .طرح تقییو یساز فراهمراهنمای عملی (. 1384) .نادری، عزت اله -

ی تقییهو و توسهعه در   هها  هزینهه نیهش  »(. 1386) قنبری میل و عبداهللاک ،طیبی حمد؛م واعظ، -

 .53-72 ص . 4. شماره اقتصادی یها یبررس فصلنامه «.ارزش افزوده صنایع با فناوری با،
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