Identifying the factors affecting the regional innovation system (with
emphasis on Iran)
Shima Shirdel1 , Reza fathy2
1. Master of Economics. shirdel@gmail.com
2. Assistant Professor of Management, University of Meybod, Meybod – Iran. Reza.fathi@meybod.ac.ir

Article Info
Article type:
Research Article

Article history:
Received: 2020.7.31
Revised: 2020.10.17
Accepted: 2020.11.1

Keywords:
Regional Innovation
System, Research and
Development, Panel

ABSTRACT
One of the features of new theories of development is that it considers
dynamism at the regional level, innovation, production and transfer of
knowledge as a key factor in regional development. Accordingly,
innovation at the regional level is mainly done through collective learning
and synergy between different actors who work inside and outside the
organization. The central goal of this article is to identify the factors
affecting the regional innovation system. In order to investigate the impact
of different variables on the rate of regional innovation, the panel model
related to the variables of one hundred and fifty countries during the years
2017-2013 has been used. Then, according to the hypotheses and
diagnostic tests using panel data and the fixed effects pattern method, the
relationship between innovation and the factors affecting it is examined.
The results confirm that the variables of R&D expenditures, industry and
university participation in R&D, access to the latest technology and finally
higher education and patent programs have a positive and significant effect
on countries' innovation.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

یکی از ویژگیهای نظریههای جدید توسعه این است که پویایی در سطح منطقهای ،نوآوری ،تولید و انتقال
دانش را یک عامل کلیدی در توسعۀ منطقهای درنظر میگیرد .بر این اساس ،نوآوری در سطح منطقه عمدتاً
از طریق یادگیری جمعی و همافزایی بین بازیگران مختلف انجام میشود که در داخل و خارج از سازمان

تاریخ دریافت1399/5/10 :
تاریخ ویرایش1399/7/26 :
تاریخ پذیرش1399/8/11 :

فعالیت میکنند .هدف محوری این مقاله ،شناسایی عوامل مؤثر بر نظام نوآوری منطقهای است .بهمنظور
بررسی تأثیرگذاری متغیرهای مختلف بر میزان نوآوری منطقهای ،از مدل پانل مربوط به متغیرهای
صدوپنجاه کشور طی سالهای  2017–2013استفاده شدهاست .پس از آن با توجه به فرضیهها و آزمونهای
تشخیصی با استفاده از دادههای تابلویی (پانل) و به روش الگوی اثرات ثابت ،رابطۀ نوآوری با عوامل

واژههای کلیدی:

تأثیرگذار بر آن ،مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج بهدستآمده بیانگر این مطلب است که متغیرهای مخارج

نظام نوآوری منطقهای،
تحقیق و توسعه،
مدل پانل

تحقیق و توسعۀ بنگاه ،مشارکت صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه ،دسترسی به آخرین فناوری و درنهایت
آموزش عالی و برنامههای ثبت اختراع ،اثر مثبت و معناداری بر میزان نوآوری کشورها دارند.

استناد :شیردل ،شیما؛ فتحی ،رضا( .)1400شناسایی عوامل مؤثر بر نظام نوآوری منطقهای (باتأکیدبر ایران) .زیستبوم نوآوری.69-81 ،)1( 1،
DOI: 10.22111/INNOECO.2020.5786
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مقدمه

نوآوری یکی از مفاهیمی استتتت که از اوایل دهۀ دوم قرن بیستتتتم مورد بررستتتی و توجه قرار گرفت .در اوایل این قرن
دانشتتمندانی نون شتتوم یتر به بررستتی عوامل توضتتیحدهندۀ نوآوری و نتایج آن پرداختند .ستتیر تکاملی مفهوم نوآوری و
ادبیات تولیدشتده ،به نوآوری بهعنوان یک فرایند پویا ،یک ارنه ،قابلمدیریت ،و انباشتتی رستیدهاستت که نوآوری را بهعنوان
محصول جدید تجاریشده میبیند (تید و پاویت.)2005 ،1
در ستتالهای اخیر توجه به مفهوم نظام نوآوری بهعنوان رویکردی برای تحلیل و ستتیاستتتگذاری در عرصتتۀ علم،
فناوری و نوآوری بهصتتورت گستتترده مورد توجه قرارگرفتهاستتت .در ایران نیز از مفهوم نظام نوآوری در عرص تۀ تحلیل و
عارضتهیابی و ارائۀ راهکارهای ستیاستتی توستعۀ فناوری و نوآوری ملی استتفادۀ گستتردهای شتدهاستت .امروزه توستعۀ نظام
نوآوری ،یکی از مهمترین مؤلفههای برنامهریزی برای شتکوفایی اقتصتادی ،اجتماعی ،تأمین امنیت و رفاه جامعه استت .با
توسعۀ مفهوم نظام ملی نوآوری ،نقش و اهمیت جایگاه دولتها نیز در هدایت و سازماندهی به نظام ملی نوآوری دونندان
شتدهاستت .اصتطح نظام نوآوری را نخستتین بار فریمن در ستال  1987مورد استتفاده قرار داد .مفهوم نظام نوآوری به نظام
تجاری ستازی علم و فناوری اشتاره دارد که تاکنون تعاریف مختلفی از آن ارائه شتدهاستت .فریمن ( )1987آن را شتبکهای از
نهادها در بخشهای عمومی و خصتتتوصتتتی که عملکرد و تعامل میان آنها موجب توستتتعه ،انتقال ،اصتتتح و انتشتتتار
فناوریهای نوین میشود ،تعریف میکند.
مجموعهای از شتتواهد و نمونههای عملی وجود دارد که تأیید میکند مناطق و شتتهرها با قرارگرفتن در شتتکلگیری
خوشتههای صتنعتی ،انکوباتورها ،پارکهای فناوری و بستیاری دیگر از فضتاهای نوین رستمی و غیررستمی ،نقش مهمی در
توستتعۀ نوآوری ایفا میکنند .دولتها با ایجاد ستیاستتتهای اختصتتاصتی ،بهویژه در مورد توستتعۀ علمی و فناوری ،بهطور
فزاینتدهای در تحش برای تقویتت روابط موجود بین مرزهتای نوآوری و جغرافیتایی هستتتتنتد (بوستتتا و همکتاران.)2006 ،2
ازستویدیگر ،توستعۀ منطقهای مستتلزم تقدیر و تعهدِ شتماری از بازیگران مانند مؤستستات تحقیقاتی دولتی ،شترکتها،
مؤستتستتات آموزش عالی و ادارههای دولتی استتت که روابط متقابل آنها یک زیستتتگاه نوآوری استتت .بهطورخاص،
ستیستتمهای نوآوری منطقهای ( 3)RISبهعنوان نقاط قوّت نوآوری ،آموزش تکنولوژی و فنی ،شتناستایی تقاضتای صتنعتی
در این مناطق و تسهیل روابط و تعامل بین شرکتهای خصوصی ،محققان و سایر بازیگران نهادی ظاهر شدهاند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tidd and Pavitt
2. Buesa
3. Regional Innovation System

زیستبوم نوآوری ،دورۀ  ،1شمارۀ 1400 ،1

72

با توجه به اهمیت نظام نوآوری منطقهای در رشتد و توستعۀ منطقهای ،این مطالعه به بررستی تأثیر عوامل مختلف بر
نوآوری منطقهای میپردازد.
ادبیات تحقیق

تعاریف متعددی از نوآوری توستط اندیشتمندان مختلف ارائه شتدهاستت .کانون ،1نوآوری را ایجاد ایدههایی میداند که برای
ستتازمان جدید استتت .زورکرمن ،2نوآوری را مجموعهای از عملیات فنی ،صتتنعتی و تجاری معرفی کرد (طالب بیدختی و
انوری .)1383 ،دیتک ،3مفهوم نوآوری را در قتالتب مراحتل انجتام آن تعریف میکنتد .از دیتدگتاه او ،نوآوری فراینتدی پنج
مرحلهای استت که از شتناستایی مستلله شتروع میشتود و با بستط و انتشتار و گستترش نوآوری در بین همۀ همکاران به پایان
میرستد .وارکین ،،نوآوری را هر نیز تجدیدنظرشتده می داند که طراحی و به حقیقت درآمده باشتد و موقعیت ستازمان را در
مقابل رقبا مستحکم کند و نیز برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد (دراکر.)1381 ،
مباحث جدی مبتنیبر نوآوری در اواسط دهۀ  1980منجر به پیدایش ایدۀ نظام نوآوری در بستر سیاستگذاری صنعتی
در اروپا شتد و علیرغم جهتگیریهای اقتصتاد جهانی ،مباحثات نظام نوآوری تأکید بر سهم دولت و سیاستهای دولت در
شتکلگیری نهادهای مؤثر بر نوآوری داشتت (شتریف .)2006 ،4بهدلیل پذیرش این ایده در ستازمان توستعۀ همکاریهای
اقتصتادی و مطالعات گستتردۀ این ستازمان بر پایۀ آن ،کاربرد این ایده بهسترعت در جهان گستترش یافت و شتاید بهدلیل
پذیرش وستی و توستعۀ ستری این مفهوم از دیدگاههای متفاوت ،ابهامات و گستستتگیهایی در نوشتتهها و پژوهشهای آن
وجود دارد (ادکویستت و هومن .)2008 ،اولین تحشهای نظریهپردازی در این مفهوم توستط الندوال 5انجام شتد .نظام باید
دارای مرز مشتتتخ

و کارکرد یا هدف معیّن باشتتتد .در مورد خط مرزی نظتام نوآوری توافق وجود ندارد و این امر آن را

تبدیل به مفهومی مبهم میکند .این ابهام مانعی در برابر پیشترفتهای بعدی به ستمت مفهوم دقیق و نظری استت .روشتی
که برای تحلیل دقیقتر نظامهای نوآوری پیشتنهاد میشتود ،تمایز بین ستازمانها از یک ستو و فعالیتها ،کارکردها ،عوامل
تأثیرگذار بر نوآوری از ستتوی دیگر استتت .بهعبارتیدیگر ،نظام عحوهبر آنکه بهعنوان موجودیتی متشتتکل از ستتازمانها
تعریف میشتود ،باید با مشتخ کردن کارکردهای مختلف آن تدقیق شتود؛ یعنی باید بر تدوین نظاممند فعالیتهایی که در
نظتام نوآوری صتتتورت میگیرد و بتاعتث تغییر میشتتتود ،تمرکز کرد (آلکمتد و همکتاران .)2007 ،النتدوال نظتام نوآوری را
بهعنوان فرایندی انباشتتتتی تعریف کرد که ریشتتته در دانش و تجربیات انباشتتتتهشتتتده و تعامحت کاربر-تولیدکننده دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kanon
2. Zurckerman
3. Dick
4. Sharif
5. Lundvall
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(الندوال .)1985 ،فریمن 1مفهوم نظام نوآوری را به صتورت شتبکهای از نهادها در بخش دولتی و خصتوصتی که فعالیت ها
و تعامحت آن ها فناوری های جدید را پایه ریزی و کستتب کرده و انتشتتار می دهد ،تعریف کردهاستتت (فریمن.)1995 ،
نلستون 2هم از نظام نوآوری تعریفی بهصتورت مجموعهای از نهادها که تعامحت آنها تعیینکنندۀ عملکرد نوآورانهاستت،
ارائه میدهد .توجه نلستون متمرکز بر ستاختار نهادی فناوری ،همکاری در تحقیق و توستعه و تغییرات فنی استت .در نگاه
نلسون ،نهادها بیشتر به معنای سازمانهای پشتیبانیکننده از تحقیق و توسعه هستند (نلسون و روزنبرگ.)1993 ،3
شاخص نوآوری جهانی

شتاخ

نوآوری جهانی ( 4)GIIتوستط مدرستۀ کستبوکار جهانی  ،Inseadدر ستال  2007با هدف تعیین نگونگی یافتن

رویکردها و شتاخ هایی که نوآوری را مشتخ

میکنند ،ابداع شتد .همننین شتاخ های نوآوری ستنتی را نیز با توجه به

ال در نوآوری برای رقابت در عرصتتتۀ
مقتاالت پژوهشتتتی تعیین می کننتد؛ اما برای این هدف ننتدین محرک وجود دارد :او ً
اقتصتادی ،هم اقتصتادهای پیشترفته و هم اقتصتادهای کشتورهای توستعهنیافته مهم استت .دولتهای زیادی نوآوری را در
مرکز فعتالیتتهتای خود قرار می دهنتد و در درجتۀ دوم ،تعریف نوآوری توستتتعته یتافتته و فقط محتدود بته مقتاالت علمی
منتشرشده و آزمایشگاههای  R&Dنمیشود .امروزه نوآوری از حالت خاصبودن درآمده و عمومیتر شدهاست؛ بهطوریکه
در طبیعت نیز بهوفور یافت میشتود و فقط منحصتر به آزمایشتگاههای تحقیقاتی نیستت و نوآوریهای اجتماعی نیز بهخوبیِ
نوآوریهتای فنی و تکنیکی ،جتایگتاه علمی در جوام و بتهویژه جوام پیشتتترفتته یتافتتهانتد .همننین نوآوری در بتازارهتای
فروش نیز برای ترغیب مردم به خرید اجناس بهکار گرفته شتدهاستت .شتاخ

نوآوری جهانی ( ،)GIIفاکتورهای نوآوری را

در جهان توستتتعه داده ،تکمیل کردهاستتتت و ابزار توستتتعۀ ستتتیاستتتتهای نوآوری را در جهان ترویج میدهد .همننین
اقتصتادهای دنیا را ازلحا بهکارگیری شتاخ های نوآوری رتبهبندی میکند .ارزیابی شتاخ های نوآوری و اثرات آن بر
اقتصادهای مهم دنیا ،بسیار سخت است؛ بنابراین تأکید اصلی بر نارنوب اصلی نوآوری و ارزیابی نتایج مرتبط با آن است.
ارکان هفتگانۀ مورد ارزیابی در شتاخ

نوآوری جهانی عبارتاند از -1 :نارنوب نهادی؛  -2سترمایۀ انستانی و تحقیقات؛

 -3زیرستاخت؛  -4پینیدگی بازار؛  -5پینیدگی کستبوکار؛  -6خروجیهای دانشتی و فناورانه؛  -7خروجیهای خحقانه.
این ارکان در قالب دو دستتۀ ورودی نوآوری و خروجی نوآوری طبقهبندی میشتوند .دستتۀ ورودی نوآوری شتامل پنج رکن
اول میشتتود که بهعنوان توانمندستتاز نوآوری عمل میکنند .دستتتۀ خروجی نوآوری شتتامل دو رکن آخر میشتتود و نتایج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Freeman
2. Nelson
3. Nelson and Rosenberg
4. Global Innovation Index
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فرایند نوآوری را دربر دارند .الزمبهذکر استتت ،نستتبت خروجیها به ورودیها بهعنوان بازدۀ نوآوری (شتتاخ
نوآوری) تعریف میشود .شاخ

اثربخشتتی

نوآوری جهانی نیز میانگین سادۀ دستۀ ورودیها و خروجیهاست.

پیشینۀ تحقیق

باقرینژاد ( )1387با گردآوری عواملی و انجام پیمایش از  150نفر ،موضتوعاتی نون :نبود مرکز در شترکتها برای ارتباط
با دانشتتگاه ،وجود کمترین ارتباط با افراد نوآور ،دانشتتگاههای داخلی و شتترکتهای داخلی ،استتتفاده از دانشتتگاها بهعنوان
مرکزی برای آموزش ،نبود تبتادل موقتی کتارکنتان ،نبود همکتاریهتای بلنتدمتدت ،شتتتکتاف میتان تحقیقتات دانشتتتگتاهی و
شترکت ،نبود یک ستازمان فصتل مشتترک ،نبود ستازمان اطحعرستانی ،عدمحمایت مؤثر مؤستستات مالی ،ازجمله آستیبهای
نظام ملی نوآوری کنونی در ایران بیان شدهاست.
صتتوفی و پورفتحی ( ،)1388با مطالعۀ بخش اقتصتتادی در نظام نوآوری ایران بر مفهوم اشتتاعه در ستتطو انفرادی،
گروهی و ملی میپردازند .در این تحقیق بیان شتدهاستت که فعالیت کشتاورزی در کشتور با کمبود تحقیق و توستعه مواجه
استت و موجب شتده تا نظام نوآوری محدود به جذب ،تطبیق ،نستخهبرداری از فناوری باشتد .همننین ستنجش میزان اشتاعۀ
نوآوری با تأکید بر اینکه میزان رشتتد در تولید نهایی و اقتصتتاد متأثر از نوآوری استتت .با استتتفاده از تخمین جریانهای
تحقیق و توستعۀ کاالهایی که میان صتنای مختلف در یک اقتصتاد مبادله میشتوند ،درنظر گرفته میشتود .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که شبکۀ نوآوری ایران دارای غلظت کم است و روابط اندکی برای اشاعۀ نوآوری وجود دارد.
حاجی حستینی و همکاران ( ) 1390به تحلیل نظام ملی نوآوری ایران با تأکید بر حکمرانی به معنای پیگیری کارکرد
سیاستگذاری نظام ملی نوآوری ایران ،پرداختهاند .آنها بیان کردهاند که انواع سیاستگذاریها درجهت حکمرانی بر نظام
ملی نوآوری از منظر وضتعیت فرایند تعیین اولویتها و ستیاستتهای نوآوری ،دارای فقدان نظامیافتگی ،تفکیک وظایف و
یک ارنهستازی استت .همننین فقدان یک ارنهستازی افقی ،عمودی و زمانی در نظام ملی نوآوری وجود دارد و مشتارکت
ذینفعان شتتکل نگرفتهاستتت .همننین ازنظر طراحی و پیادهستتازی ،نظام ملی نوآوری در ایران فاقد ارتباط مناستتبی بین
ستیاستتهای کحن و طر ها و برنامهها استت .ازستویدیگر ،تطابقی میان فرایند تخصتی

بودجه با برنامههای اجرایی که

به مشتارکت گروههای ذینف در تدوین و اجرای برنامه مربوط استت ،وجود نداشتته و ارزیابی و یادگیری در این نظام بدون
نظامیافتگی و اثربخشی است.
کوک )1997( 1برای اولین بار ،مفهوم ستتیستتتم نوآوری منطقهای را مطر کرد .او تأیید کرد که ستتیستتتم نوآوری
منطقهای ،ازجمله شترکتها ،مؤستستات تحقیقاتی و مؤستستات آموزشتی ،یک ستیستتم ستازمانی منطقهای استت که نوآوری را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cooke
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پشتتیبانی و تولید میکند .از آن زمان به بعد مستائل مربوط به نوآوری منطقهای و توستعۀ اقتصتادی منطقهای مورد توجه
آکادمیها قرار گرفته و تحقیق در مورد ستیستتم نوآوری منطقهای را بهعنوان یک تحقیق نقطهای امکانپذیر کردهاستت.
اشتتایم )2002( 1تأیید کرد که ستتیستتتم نوآوری منطقهای شتتامل دو نوع موضتتوع استتت :شتترکتها بهعنوان نوع اول و
زیرستاختهای نهادی بهعنوان نوع دوم .گادموندستون ،توور و هارمن )2003( 2دریافتند که پشتتیبانی فرهنگی و ستازمانی
در کستبوکارهای کونک برای تستهیل نوآوری ضتروری استت .گلوت )2004( 3بیان میکند ،رابطۀ معنادار و مثبتی بین
متدیریتت دانش و عملکرد نوآوری در ستتتازمتانهتا وجود دارد .الزمبتهذکر استتتت عملکرد نوآوری کته در ستتتازمتانهتا بته
نوآوریهای محصتول و فرایند کمک میکند ،بهعنوان مزیت رقابتی شتناخته شتدهاستت .والنستیا ،وال و جیمنز)2010( 4
روابط پینیدۀ بین فرهن ،،ستاختار و نوآوری را با استتفاده از دادههای نظرستنجی شترکتهای است انیایی شتناستایی میکنند.
شترکتهایی با فرهن،های موقت -تأکید بر آزادی عمل توستط کارکنان و تمرکز خارجی -نوآورانهتر از آنهایی هستتند
که فرهن،های ستلستلهمراتبی دارند .والنستیا و همکاران نشتان میدهند که همکاری و گرایش خارجی برای نوآوری مهم
استت و گادموندستون و همکاران ،نشتان میدهند که فرهن ،برای اجرا بستیار مهم استت .دیوید و متکالف )2010( 5اظهار
داشتتتند که اصتتطح «ستتیستتتمهای نوآوری» گیجکننده استتت؛ زیرا جنبههای نهادی پویا و پایدار را برجستتته نمیکند.
ستاختارهای بادوام که ستیستتمهای نوآورانۀ منطقهای را مشتخ

میکنند ،روزبهروز بهطور مداوم توستط تعداد بیشتماری از

تعامحت اجتماعی ایجاد میشتتوند .این تعامحت به نوبۀ خود بهطور مداوم توستتط ستتازههایی که تعامحت ایجاد کردهاند،
تقویت شتده یا نابود میشتوند .زوکاستکیت )2010( 6در پژوهشتی بر نقش دانشتگاه و اقتصتاد دانشبنیان در نظام نوآوری
صتتتنتای فرهنگی تتأکیتد میکنتد .وی همننین بته موضتتتوع همکتاری بین الگوهتای دانشتتتگتاهی و فراینتدهتای نوآوری در
شترکتهای رستانهای میپردازد .یافتههای وی نشتان داد که نوآوری تحتتأثیر همکاریهای دانشتگاهی ،نهتنها در صتنای
مبتنیبر فناوری ،بلکه در تغییر مفهوم بازار و فعالیتهای اجتماعی مربوط نیز بسیار مؤثر بودهاند.
روش تحقیق

روشتی که براستاس آن میتوان فرضتیات این تحقیق را مورد آزمون قرار داد ،روش پانل دیتاستت .مبانی تلوریک بهصتورت
کتابخانهای از مقاالت مرتبط استخراج شدهاست؛ س س با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی ،به برآورد مدل میپردازیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Asheim
2. Gudmundson, Tower and Harman
3. Gloet
4. Valencia, Valle and Jimenez
5. David and Metcalfe
6. Zukauskaite
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مدل پانل دیتا

دادههای پانل مجموعهای از اطحعات را به وجود میآورد که میتواند محقق را در زمینۀ تحلیل مستائل پینیدۀ اقتصتادی
یاری کند .بهطورکلی یک مدل پانل را میتوان بهصورت زیر ارائه کرد:
t= 1,2,3,…, T

𝑡𝑖𝑢 𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝑐𝑡 +

()1
بهطوریکه 𝑡𝑖𝑋 یک بردار  K× 1بوده و شامل سه نوع متغیر معلوم است :اول ،متغیرهایی که در طول دورۀ زمانی
 tتغییر میکنند ،ولی در مقاط مختلف  iثابت هستتتند .دوم ،متغیرهایی که به ازای  iتغییر کرده ،ولی در طول زمان ثابت
هستتتتنتد .و ستتتوم ،متغیرهتایی کته هم در طول دورۀ زمتانی و هم بته ازای مقتاط مختلف متغیر هستتتتنتد 𝐶𝑖 .نیز متغیر
غیرقابلمشتتاهدهای استتت که بهعنوان جزء غیرقابلمشتتاهده یا ناهمگونی غیرقابلمشتتاهده یاد میبرند 𝑢𝑖𝑡 .هم جمحت
خطا است که در طول  tو  iتغییر میکنند.
روش های متداول برای تخمین معادلۀ فوق با استتفاده از دادههای تابلویی عبارتاند از( :صتالحی دزفولی-1 )1388 ،
روش مدل اثرات مشترک؛  -2روش مدل اثرات ثابت؛  -3روش مدل اثرات تصادفی.
مدل تجربیای را که در این تحقیق به دنبال برآورد و تخمین آن هستیم ،میتوان بهصورت زیر نمایش دهیم:
) 𝑡𝑖𝑦𝑖𝑡 = 𝑓(𝑥1𝑖𝑡 , 𝑥2𝑖𝑡 , 𝑥3𝑖𝑡 , 𝑥4𝑖𝑡 , 𝑥5

که در آن متغیر وابستتۀ 𝑡𝑖𝑦 بیانگر نوآوری کشتور iام در زمان tام استت .همننین متغیرهای مستتقل استتفادهشتده در
این مدل را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
𝑡𝑖 :𝑥1آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی کشور iام در زمان tام.
𝑡𝑖 :𝑥2هزینههای شرکت در تحقیق و توسعۀ کشور iام در زمان tام.
𝑡𝑖 :𝑥3همکاری دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعۀ کشور iام در زمان tام.
𝑡𝑖 :𝑥4برنامههای ثبت اختراع کشور iام در زمان tام.
𝑡𝑖 :𝑥5دسترسی به آخرین فناوریهای کشور iام در زمان tام.
برآورد مدل و تجزیهوتحلیل نتایج مدل
برای تعیین نوع مدل مورد استتفاده در دادههای ترکیبی ،آزمونهای مختلفی بهکار میرود .یکی از این آزمونها ،آزمون F

لیمر استتت .از این آزمون برای انتخاب بین روشهای دادههای تلفیقی و دادههای ترکیبی ،استتتفاده میشتتود .نتیجۀه این
آزمون در جدول  1نشان دادهشدهاست.
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جدول  .1نتایج آزمون  Fلیمر
آمارۀ  Fدرجۀ آزادی سطح معناداری

آزمون اثرات

18/55

Cross-section F

0/00

147/53

خروجی آزمون نشتان میدهد که ستطح معناداری برای آمارۀ  Fکمتر از  5درصتد استت؛ بنابراین روش مورد استتفاده
در این مدل ،روش دادههای تلفیقی (پانلی) است.
آزمون دوم برای انتخاب ،مدل بهینۀ آزمون هاستمن استت که برای تعیین استتفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل
اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج این آزمون در جدول  2نشان دادهشدهاست.
جدول  .2نتایج آزمون هاسمن
خالصۀ آزمون آمارۀ X2درجۀ آزادی  X2سطح معناداری
آزمون هاسمن

68/08

0/00

5

نتیجۀ آزمون هاستمن نشتان میدهد که ستطح معناداری آن کونکتر از  5درصتد استت و نشتان میدهد مدل تحقیق
بهصورت اثرات ثابت است.
جدول  3نتایج تخمین مدل اثرات ثابت را نشتان میدهد .نتایج تخمین مدل نشتان میدهد که مقدار ضتریب تعیین
برابر با  0/99استتت .بر این استتاس میتوان گفت که متغیرهای مستتتقل تحقیق 99 ،درصتتد از تغییرات متغیر وابستتته را
توضیح میدهند.
جدول  .3نتایج تخمین مدل
نام متغیر

ضریب

خطای استاندارد آمارۀ  tسطح معناداری

عرض از مبدأ

0/70

0/10

6/99

0/00

مخارج تحقیق و توسعه

0/35

0/01

24/04

0/00

آموزش عالی

0/06

0/01

3/75

0/0002

مشارکت صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه

0/17

0/01

15/22

0/00

برنامههای ثبت اختراع

0/001

0/0008

2/17

0/03

دسترسی به آخرین فناوری

0/13

0/01

7/19

0/00
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)AR (1

0/42

ضریب تعیین ((𝑅 2

0/99

ضریب تعیین تعدیلشده

0/99

آمارۀ F

1204/11

سطح معناداری F

0/00

0/04

10/32

آمارۀ دوربین واتسون

0/00
1/98

منبع :محاسبات تحقیق

مقدار آمارۀ دوربین واتستون در ابتدای تخمین برابر با  1/34شتدهاستت که خارج از محدودۀ  1/5تا  2/5استت؛ یعنی
دارای خودهمبستگی است .برای رف این مشکل از فرایند خودهمبستگی مرتبۀ اول () )AR (1استفاده شد .آمارۀ دوربین
واتستتون پس از این کار بین  1/5تا  2/5و در محدودۀ قابلقبول خود استتت؛ بنابراین نشتتاندهندۀ نبود خودهمبستتتگی
جمحت اختحل است.
براستاس نتایج تخمین ،مقدار مخارج تحقیق و توستعۀ بنگاه با ضتریبی برابر با  0/35بیشتترین اثر را بر نوآوری دارد.
این ضتتریب نشتتان میدهد که به ازای  1درصتتد افزایش در مخارج تحقیق و توستتعۀ بنگاه ،نوآوری منطقهای  35درصتتد
افزایش پیدا می کند .بعد از آن مشتتارکت صتتنعت و دانشتتگاه در تحقیق و توستتعه با ضتتریبی برابر با  0/17رابطۀ مثبت و
معناداری با نوآوری دارد و بهازای  1درصتد افزایش در آن ،نوآوری  17درصتد افزایش پیدا میکند و همننین دستترستی به
آخرین فناوری با ضریب  0/13اثری مثبت و معنادار بر نوآوری دارد که به ازای  1درصد افزایش در این نوآوری 13 ،درصد
افزایش پیتدا میکنتد و درنهایت آموزش عالی و برنامههای ثبت اختراع بهترتیب با ضتتترایب  0/06و  0/001رابطۀ مثبت و
معناداری با نوآوری دارد و بهازای  1درصد افزایش در آنها ،نوآوری بهترتیب  6و  0/1افزایش پیدا میکند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در این تحقیق به بررستی تأثیر پنج متغیر اقتصتادی (مخارج تحقیق و توستعۀ بنگاه ،مشتارکت صتنعت و دانشتگاه در تحقیق و
توستعه ،دستترستی به آخرین فناوری ،آموزش عالی و برنامههای ثبت اختراع) بر میزان نوآوری برای  150کشتور مذکور طی
ستتالهای  2017-2013و بهصتتورت دادههای تابلویی پرداخته شتتد .با توجه به نتایج بهدستتتآمده از آزمون فرضتتیهها
مشتتخ

شتتد که متغیرهای مورد بررستتی در این تحقیق ،ازجمله عوامل مؤثر بر میزان نوآوری در کشتتورهای ذکرشتتده

هستتند و همننین نتایج حاصتل از این تحقیق نشتان داد ،متغیرهای مخارج تحقیق و توستعۀ بنگاه ،مشتارکت صتنعت و
دانشتگاه در تحقیق و توستعه ،دستترستی به آخرین فناوری و درنهایت آموزش عالی و برنامههای ثبت اختراع ،اثر مثبت و
معناداری بر میزان نوآوری کشورها دارند.
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 .1براستاس نتایج بهدستت آمده در این تحقیق ،آموزش عالی یکی از عوامل اصتلی اثرگذار بر میزان نوآوری منطقهای
استتت؛ ازاینرو پیشتتنهاد میشتتود که ایجاد دانشتتگاه در مناطق با ضتتریب نوآوری پایین میتواند بخش مؤثری از یک
استراتژی توسعه برای آن منطقه باشد .این امر میتواند به پیشبُرد یک منطقه به مسیر نوآوری باالتر کمک کند.
 .2برنامههای ثبت اختراع و مخارج تحقیق و توستعۀ شترکتها نیز از عوامل اصتلی اثرگذار بر میزان نوآوری منطقهای
هستتتتند .دولت باید یارانهها و پاداشهای درخواستتتت ثبت اختراع با خاصتتتیت ارتجاعی قیمت را در مناطق تقویت کند.
عحوهبراین ،دولت باید پشتتیبانی تحقیق و توستعه را به شترکتها افزایش دهد و آنها را به انجام نوآوری و سترمایهگذاری
بیشتتر در تحقیق و توستعه انگیزه دهد .آنها باید کانالهای مختلف تأمین مالی را برای شترکتها توستعه دهند تا نوآوری
خود را تسهیل کنند و درنتیجه قدرت رقابتی خود را افزایش دهند.
 .3یکی دیگر از عوامل اصتلی اثرگذار بر میزان نوآوری منطقهای ،مشتارکت صتنعت و دانشتگاه در تحقیق و توستعه
استت .اکثر دانشتگاهها بیشتتر بر روی فعالیتهای تحقیق و توستعه متمرکز شتدهاند؛ بنابراین برخی از اقدامات ستیاستتهای
نوآورانه ،بهعنوانمثال ،استتتخدام و معرفی استتتادان و پژوهشتتگران با تجربۀ عملی دارای مجوز ،در مؤستتستتات تحقیقاتی
عمومی است.

1400 ،1  شمارۀ،1  دورۀ،زیستبوم نوآوری
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