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نوآوری صفحه 88-67مدیریت 

اثر متقاطع توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری  
در کشورهای منتخب کارایی محور

ابوالفضل شاه آبادی1*، علی مرادی2، قاسم مومیوند3

تاریخ دریافت: 1399/04/28     تاریخ پذیرش: 1399/10/30

چکیده
نوآوری حاصل فعالیت  و تعامل شبکه اي از نهادهاي عمومي و خصوصي یک کشور است که امکان خلق، جابجایي، جذب، 

تغییر، اشاعه و به-کارگیري دانش سودآور را ایجاد مي کنند؛ بنابراین، مطالعه حاضر با یک رویکرد سیستمي به بحث نوآوری 

ورود نموده و اثر متقاطع توسعه مالی و شاخص های نهادی حکمرانی خوب )حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و 

مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد( بر نوآوری در 21 کشور منتخب 

کارایی محور طی دوره زمانی 2018-2007 بررسی گردیده است. مدل پژوهش با استفاده از داده های تابلویی و به روش 

گشتاورهای تعمیم یافته برآورد و نتایج حاصله نشان داد اثر متقاطع توسعه مالی و کلیۀ شاخص  های حکمرانی خوب بر 

نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، اثر مجزای توسعه مالی و شاخص های حکمرانی خوب 

بر نوآوری مثبت و معنادار؛ اما ضریب تخمینی اثر مجزا از ضریب تخمینی اثر متقاطع آن ها کوچک تر بوده است. مضافًا، 

بررسی اثر دیگر متغیرهای لحاظ شده در مدل نشان داد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت فکری، 

جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. 

واژگان کلیدي: توسعه مالی، حکمرانی خوب
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1- مقدمه 
نزدیک به یک قرن است که از نوآوری به عنوان نیروی محرکۀ رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود؛ اما با 
طرح نظریات رشد درون زا1 در اواسط دهه 1980 توسط رومر2 )1986( و لوکاس3 )1988( بود که بر نقش 
دانش، نوآوری و فناوری در فرایند رشد اقتصادی کشورها تأکید شد )برقندان و همکاران، 1389(. تاحدی 
که از اقتصادهای پیشرفتۀ امروزی با  عنوان اقتصادهای نوآور یاد می شود و گزارش شاخص جهانی نوآوری4  
نیز نشان می دهد کشورهای پیشرفتۀ سوئیس، سوئد، آمریکا، هلند، انگلستان، فنالند، دانمارک، سنگاپور، 
آلمان و رژیم اشغالگر قدس در صدر نوآورترین کشورهای جهان قرار دارند. این در حالی است که اغلب 
کشورهای درحال توسعه از نظر نوآوری عملکرد ضعیفی دارند. مشخصاً، ایران با کسب نمره 34/43 از 100 
در بین 129 کشور مورد بررسی در رتبه 61 قرار دارد )شاخص جهانی نوآوری5، 2019( که با حجم اقتصاد6  
و جمعیت7 کشور تناسبی ندارد و نمی تواند پاسخگوی نیازهای کشور در دنیای پر رقابت کنونی باشد؛ 
زیرا برخالف سابق که عوامل طبیعی نظیر نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی تعیین-کننده های  مزیت نسبی 
بودند، نوآوری در تولید کاالها و خدمات است که مزیت نسبی خلق می کند و با تجلی اقتصاد دانش بنیان، 

رشد اقتصادی را سرعت می بخشد.
اولیه  اما خروجی  مالي است؛  تأمین  نیازمند  اقتصادي  فعالیت هاي  از  به عنوان بخشی  نوآوري  از سویی، 
منابعی که به نوآوري تخصیص داده می شود، دانش چگونگی تولید کاالها و خدمات جدید را ایجاد می کند 
که این دانش غیررقابتی است؛ یعنی اگر توسط بنگاهی به کار گرفته شود، مانع از آن نخواهد بود که در 
بنگاه دیگر مورد بهره برداری قرار گیرد. ازاین رو، بازده سرمایه گذاری در دانش متناسب با منابع تخصیص 

داده شده به آن نیست و به همین دلیل، بنگاه ها نسبت به انجام این گونه سرمایه گذاری ها بی میل هستند که 
در نهایت به کاهش فعالیت های نوآورانه می انجامد. دراین بین، نظام مالی8 با ارائه کارکردهاي مشخص مانند 
تجمیع و تجهیز منابع مالی مازاد در اقتصاد و تخصیص آن به صورت آسان و کم هزینه به بنگاه ها و افراد 
نوآور می تواند نوآوري را تسهیل کند. مخصوصاً این که فعالیت های نوآورانه در زمره فعالیت های پرریسک 
نااطمینانی ها  انواع  فراهم سازی خدمات تسهیم ریسک و کاهش  با  مالی  بازارهای  محسوب می شوند و 
می توانند انگیزه انجام این گونه فعالیت ها را تقویت کنند )ابوجعفری و همکاران، 1393(؛ اما نتایج مطالعات 
متعدد ازجمله کانیدا و همکاران9 )2016(، آلتونباس و تورنتون10 )2012(، کورای11 )2011(، روی و سیکل12 
)2011( و گیرما و شورتالند13 )2008( نشان می دهد توسعه مالی در بستر کیفیت نهادی مطلوب امکان 
تحقق می یابد؛ زیرا نهادهاي14 سیاسی و حقوقی در شکل دهی به تالش ها و فعالیت هاي افراد و سازمان ها 
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نقش تعیین کننده ای دارند. به این صورت که ساختار نهادي با فراهم سازی ثبات سیاسی، ایجاد سیستم اداری 
کارا و با کیفیت، ایجاد سیستم قضایي عدالت محور، تضمین حقوق مالکیت و اجراي صحیح قراردادها و 
کنترل فساد باعث تخصیص بهینه منابع مالی به فعالیت هاي مولد و نوآور می شود. نظام ملی نوآوری15 نیز به 
همین موضوع اشاره دارد و نوآوری را نتیجۀ فعالیت گستره ای از نهادهای مرتبط با هم می داند که به عنوان 

پشتیبان و تسهیل کنندۀ نوآوری عمل می  کنند )انصاری و طیبی، 1392(.
با عنایت به مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر سعی نموده اثر متقاطع16 توسعه مالی و عوامل نهادی بر 
نوآوری در کشورهای منتخب درحال توسعه را طی دوره 2007-2018 بررسی و تعیین نماید؛ زیرا روش 
تحلیل اثر متقاطع، یک رویکرد کارا و مفید در تشخیص روابط متقابل بین عناصر متفاوِت و مرتبط با هم در 
یک ماتریس تحلیل است )موالیی و طالبیان، 1394(. به طور مشخص در این پژوهش، توسعه مالی و عوامل 
نهادی ضمن این که به عنوان متغیرهای مستقل در رابطه نوآوری در کنار هم قرار گرفته اند؛ طبق رویکرد 
نهادگرایی، عوامل نهادی به عنوان بسترساز افزایش سطح توسعه مالی نیز می توانند نوآوری را تحت تأثیر 

قرار دهند که از این تأثیر با عنوان اثرمتقاطع یاد شده است.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تغییر و تحول17 بیرونی و درونی بنگاه های اقتصادی در دنیای امروزی به قدری سریع، همه جانبه، پیچیده و 
فراگیر شده که بدون پیش بیني، برنامه ریزی و تدوین راهبرد مناسب، امکان ادامه حیات و رشد و بالندگی 
آن ها وجود ندارد )جمالی پاقلعه و شفیع زاده، 1391(. لذا، نوآوري مستمر و فراگیر به عنوان نوعی کندوکاو 
است  شده  تبدیل  غیرقابل انکار  به ضرورتی  تحوالت جدید  به  نو  پاسخ هاي  و  شیوه ها  یافتن  در  منظم 
)فتحی زاده و همکاران، 1390(. به اعتقاد آگیون و هویت18 )1992( و گروسمن و هلپمن19 )1991( نیز 
تالش برای اختراع و نوآوری با تأثیر مثبت بر بهره وری، زمینۀ افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت را فراهم 
می کند )ربیعی، 1384(. منظور از نوآوری نیز هر سه رویکرد نوآوری شامل نوآوری به معنای اقالم جدید 
)نتایج حاصل از فرآیند توسعه شامل محصوالت، خدمات، فرآیندها یا فنون مدیریتی جدید یا بهبودیافته(، 
نوآوری به معنای پذیرش پدیده های جدید )فرآیند اقتباس و اشاعه شامل پذیرش نوآوری توسط کاربر و 
به کارگیری آن( و نوآوری به معنای فرآیند توسعۀ پدیده های جدید )فرآیند نوآوری شامل پژوهش براساس 
نیاز بازار و توسعه محصول جهت استفاده گسترده( است )کوبن هاگن20، 1999 به نقل از شفقت و همکاران، 
1394( که می تواند در سطح کالن )داخل مرزهاي ملي(، میانی )منطقه جغرافیایي محدود( و خرد )یک 
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شرکت یا سازمان( مورد بحث قرار بگیرد )عبادی، 1390(.
دراین بین، پژوهش حاضر بر نوآوری در سطح کالن یا نظام ملی نوآوری تمرکز نمود که اولین بار توسط 
فریمن21 )1982( و الندوال22 )1985( مطرح شد. وی با مطالعۀ سیستم نوآوری ژاپن دریافت که سازمان های 
تحقیق و توسعه، بنگاه های صنعتی و سازمان های دولتی در یک چارچوب و بستر نهادی مناسب و در 
رابطه ای متقابل با هم زمینۀ توسعه فناوری را فراهم نموده اند. فریمن، مجموعۀ  این عوامل را ذیل مفهوم نظام 

ملی نوآوری مطرح کرد و سامان دهی مطلوب آن را از عوامل اصلی توسعه برشمرد. بر این اساس، نظام ملی 
نوآوری یک نظام مدیریت فراسازمانی و در مقیاس کالن و کشوری است که نقش و نحوه تعامل مجموعه ای 
از سازمان ها نظیر دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، پارک های فناوری، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی 
و غیره را در فرایند نوآوری تعیین می کند و از زیر نظام های عدیده ای مانند نظام ملی پژوهش، نظام ملی 
خالقیت، نظام ملی مالکیت فکری، نظام ملی مدیریت فناوری و نظام های محلی یا منطقه ای نوآوری تشکیل 
می شود )لندری و همکاران23، 2002(. درنتیجه، نظام ملی نوآوري تعیین کننده عملکرد نوآورانه کشورهاست 
و سنجش نوآوری در سطح ملی می تواند نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوري را شناسایی کند و از محیط 
علم و فناوری ملی تصویر دقیق تری ارائه دهد. همچنین، میزان اثربخشی سیاست هاي توسعه نوآوری را 
نشان دهد و به تدوین سیاست هاي جدید متناسب با تحوالت جدید کمک نماید. مضافاً، مقایسه عملکرد 

نوآورانه کشورها در قالب مطالعات تطبیقی را میسر سازد )حقی و صباحی، 1393(.
مطالعه حاضر نیز با فرض این که نوآوري حاصل تصمیم گیري مستقل بنگاه ها و سازمان ها نیست و از 
تعامالت پیچیده بین بنگاه ها و سازمان ها با ترتیبات نهادي جامعه تأثیر می پذیرد، سعی نمود اثر متقاطع 
توسعه مالی و عوامل نهادی بر عملکرد نوآوری کشورهای منتخب را بررسی نماید؛ زیرا حوزه نوآوری 
به دلیل نبود یا کمبود منابع مالِی شخص یا بنگاه نوآور، نیازمند تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی 
جمعی24، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی25 و ... است؛ اما ابهام در فروش محصوالت و خدمات 
حاصل از نوآوری سبب شده انگیزۀ چندانی برای مشارکت در تأمین مالی فعالیت های نوآورانه وجود نداشته 
باشد. تاحدی که کوالنکو26 )2015( که عوامل مؤثر بر نوآوری شرکت ها به عنوان زمینه ساز تحقق نظام ملی 
نوآوری را بررسی کرده؛ نتیجه گرفته که فقدان منابع مالی در کنار هزینه های باالی نوآوری از مهم ترین 
موانع نوآوری هستند. همچنین، رمضان پور نرگسی و همکاران )1393( که عوامل اثرگذار بر نوآوری را در 
دو بعد عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار داده اند به این نتیجه دست یافتند که بعد تأمین مالی یکی 

از عوامل درونی مؤثر بر نوآوری است.
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ازاین رو، برخورداری از یک نظام مالی توسعه یافته که دسترسی آسان و کم هزینۀ  اشخاص و بنگاه های 
نوآور به منابع مالی را فراهم کند در افزایش نوآوری نقش بسیار مؤثری خواهد داشت )مرتون27، 1995( 
و  مرکزی  بانک  )مانند  مالی  نهادهای سیاست گذار  نقش  معتقدند  نیز  ابوجعفری و همکاران )1393(  و 
سازمان بورس اوراق بهادار( و پوشش نااطمینانی )مانند خدمات بیمه ای( باید در مطالعات حوزه نوآوری 
مورد بررسی قرار بگیرد. در این راستا، میرریکس28 )2014( با بررسی اثر توسعه مالی بر نوآوری 51 کشور 
طی دوره 1993-2008 نشان داد بین توسعه مالی و فعالیت های نوآورانه ارتباط مثبت و معناداری وجود 
دارد. همچنین، تی و همکاران )2014( بامطالعه نقش توسعه مالی در ترویج فعالیت های نوآورانه 7 کشور 
آسیای شرقی را طی دوره 2009-1998 چنین نتیجه گرفتند که توسعه بانکداری به طور مثبت و معنا داری 
بر فعالیت های نوآورانه تأثیر دارد؛ زیرا توسعه مالی با تجمیع و هدایت منابع پس اندازی به افراد و بنگاه های 
نوآور، سرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه را سرعت می  بخشد. همچنین، با واگذاری اعتبارات بلندمدت 
به فعالیت های نوآورانه، ریسک کسری نقدینگي آن ها را کاهش می دهد. مضافاً، بخش مالی توسعه یافته 
به علت برخورداری از ابزارها و نرم افزارهای متنوع مالی و نیروي انساني متخصص به جمع آوري و پردازش 
اطالعات الزم برای ارزیابی طرح های نوآور کمک می نماید و کارایی سرمایه  در حوزه نوآوری را افزایش 
می دهد )شاه آبادی و محمودی، 1389(. تاحدی که تامس و همکاران29 )2016( نوآوری  مالی را با نوآوری 
در محصول هم تراز دانسته و تأکید کرده اند با طراحی ابزارهای متنوع مالی می توان محدودیت منابع مالی 

نوآوری را رفع کرد. بالعکس آن نیز صادق است.
از سویی، توسعه مالی در بستر کیفیت نهادی مطلوب رخ می دهد و در بین نهادهای فعال در یک جامعه، 
نهاد دولت بسیار برجسته  است )راجان و زینگالس30، 1998(. دراین بین، حکمرانی خوب31 به عنوان یکی از 
شاخص های اصلی کمی سازی و اندازه گیری عوامل نهادی نیز به تدارک موفقیت آمیز نهادها توسط دولت، 
جهت تنظیم روابط اقتصادی آحاد جامعه به شیوه ای ساده، کم هزینه و به دور از اتالف وقت اشاره دارد 
)سامتی و همکاران، 1390( که در نقش یاری دهنده بازار می تواند به توسعه مالی و در نهایت رشد نوآوری 
کمک  نماید. به طور مثال، حق اظهارنظر و پاسخگویی که از آن با عنوان شاخص دموکراسی یاد می شود 
از طریق کنترل رفتار سیاست مداران و احزاب سیاسی، مانع از اتخاذ سیاست های نامتعادل و نادرست در 
بخش مالی می شود و زمینه تخصیص بهینه منابع مالی را فراهم می کند )جانسون و ندلسکو32، 2005(. ثبات 
سیاسی نیز نهادهای پشتیبان از امور مالی، مانند دادگاه ها، قوانین و ناظران را در انجام درست وظایف محوله 
یاری رسانده و به توسعه مالی کمک می کند. همچنین، ثبات سیاسی با رشد فعالیت های اقتصادی، تقاضا 
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برای خدمات مالی را تحریک نموده و توسعه مالی را شدت می بخشد )روی و سیکل، 2011(. بهبود کارایي 
و اثربخشی دولت نیز به منزله ارتقای کیفیت سیستم اداري و اجرای قابل قبول و با تعهد کامل سیاست های 
مالی دولت است و لزوم مداخله دولت در فرایند تخصیص منابع مالی نظیر پرداخت تسهیالت تکلیفی به 
بخش های دولتی و کم بازده را منتفی می سازد )کورای، 2011(. همچنین، وضع قوانین و مقررات شفاف و 
روان با کمک به تخصیص منابع مالی به بخش های مولد و پربازده سبب توسعه مالی  می شود )میلتکوف و 
وینتوکی33، 2008(. به عالوه، وجود چارچوب قانونی مشخص و مدون که حدودوثغور فعالیت ها، حقوق، 
امتیازات و اختیارات طرفین فعال در بازارهای مالی را تعیین کرده باشد، تقاضا برای خدمات مالی را افزایش 
و توسعه بازارهای مالی را بهبود می بخشد )پور رستمی، 1390(. حاکمیت قانون نیز یک اصل حیاتی در 
معامالت مالی است که با حفاظت از حقوق مالکیت سبب گسترش ابزارهای تضمین وام، افزایش امکان 
افزایش امکان تجمیع سرمایه های کوچک در طرح های بزرگ  بازارهای مالی و  به  انواع دارایی ها  ورود 
می گردد )صمدی، 1388(. ضمناً، وجود نظام قضایی بی طرف، با سرعت عمل باال، قابل دسترس و کم هزینه، 
از طریق رسیدگی عادالنه به شکایات فعاالن اقتصادی از یکدیگر یا از واسطه های مالی، سرمایه اجتماعی 
را بهبود و اعتماد به بازارهای مالی را ارتقاء می دهد )روی و سیگل، 2011(. کنترل فساد نیز از رانت جویی 
رقابتی و پرداخت رشوه به مسئوالن و کارکنان بخش مالی بابت دسترسی به منابع ارزان قیمت جلوگیری 

می کند )کانیدا و همکاران، 2016 و آلتونباس و تورنتون، 2012(.
قرار  تأثیر  نوآوری را تحت  نیز  به طور مستقیم  نهادی حکمرانی خوب  بهبود شاخص  این که  نهایت  در 
می دهند و محترمی و همکاران )1393( معتقدند نهادهاي فیزیکي مهم ترین تعیین کننده های میزان و سرعت 
نوآوري اند و نهادهای مقرراتي و هنجاري نیز بسترساز تعامالت بین نهادهاي فیزیکي اند و از این طریق بر 
نوآوری تأثیر می گذارند. همچنین، نهاد حکمرانی از طریق انتقال منابع مالی بخش عمومی به سمت تحقیقات 
در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، ایجاد انگیزش از طریق مالیات ها و یارانه ها و ایجاد زیرساخت های 
مناسب، نقشی محوری در هدایت اجزاء نظام ملی نوآوری جهت تعامل سازنده با یکدیگر بازی می کند. 
به عالوه، می تواند از طریق سیستم انگیزش مالیاتی، ایجاد محیط مالی مناسب همراه باثبات سیاسی، ایجاد 
سیاست های مرتبط با تحرک پذیری بازار کار، تجاری کردن نتایج تحقیقات و ارتقای پژوهشی آن از طریق 
ایجاد انگیزش های مالی و مالیاتی، ایجاد قوانین حمایت از نوآوری به خصوص قوانین حقوق مالکیت فکری، 
نوآوران را به سمت توسعه فعالیت های نوآورانه حرکت دهد. در نهایت این که نهاد حاکمیت با اجرای 
سیاست های دور از تنش نقش مهمی برای فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری و نوآوری ایفا 
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می کند )شاکری و همکاران، 1393(.
بنابراین، ازآنجاکه جستجوی نگارندگان نشان داد، بررسی اثر انفرادی عوامل نهادی و توسعه مالی بر نوآوری 
در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه است؛ اما بررسی اثر متقاطع آن ها بر نوآوری در مطالعات انجام شده 
سابقه ندارد؛ این پژوهش سعی نمود اثر متقاطع توسعه مالی و عوامل نهادی -مشخصاً حکمرانی خوب- را 

بر نوآوری در کشورهای منتخب بررسی و تعیین نماید)شکل)1((.

3- روش پژوهش
نمونه آماری پژوهش از 21 کشور34 درحال توسعۀ کارایی محور35 )مرحله مقابل نوآوری محوری( تشکیل شده 
است. مالک تعیین سطح توسعۀ کشورهای انتخابی نیز گزارش سال 2017-2018 شاخص رقابت پذیری 
جهانی36 است. البته، باید اشاره شود که تعداد کشورهای کارایی محور در این گزارش 31 کشور است که 

شکل )1(: رابطه بین متغیرهای پژوهش



74

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

داده های مورد نیاز 10 کشور حداقل در یک متغیر یا وجود نداشت و یا درصورت وجود به صورت منظم 
برای کلیه سال های مورد مطالعه وجود نداشت؛ بنابراین، به صورت سیستماتیک از جمع کشورهای مورد 
مطالعه حذف شدند. مدل این پژوهش نیز از نوع داده های تابلویی پویاست که وقفه متغیّر وابسته )نوآوری(، 
به صورت متغیّر مستقل در طرف راست ظاهر مي  شود و به درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها کمک 
می کند؛ زیرا بسیاری از روابط اقتصادي به طور طبیعي پویا هستند )آرالنو و بوند، 1991(. به طور مشخص، 

عملکرد نوآورانه یک کشور در دوره جاري قابل تسری به دوره بعد است که به معنای پویایی فرایند 
امکان  باوقفه،  متغیر وابستۀ  به واسطه اضافه شدن  پویا  تابلویی  اما در مدل  نوآوری در طول زمان است 
استفاده از روش های تخمین معمولی مانند حداقل مربعات معمولی )37OLS(، حداقل مربعات متغیر مجازی 
)38LSDV( و حداقل مربعات تعمیم یافته )39GLS( وجود ندارد. چون جزء اخالل با متغیر وابسته با وقفه 
همبستگی پیدا می کند و نتایج تخمین دچار تورش می شود؛ بنابراین، آرالنو و باند )1991( تخمین زننده ای 
با عنوان گشتاورهای تعمیم یافته )40GMM( پیشنهاد دادند که ضمن رفع مشکل همبستگی متغیر مستقل 
با جزء اخالل، درون زایی متغیرها و ناهمسانی واریانس مدل را نیز رفع می کند. این تخمین زن در هر دو 
حالت اثرات ثابت و تصادفی کارایی دارد و به آزمون هاسمن نیاز ندارد، زیرا در مدل های تابلویی پویا بین 
جز اخالل و متغیرهای توضیحی ارتباط وجود دارد )هایاشی41، 2000(. به عالوه، این روش اغلب هنگامی 
به کار می رود که تعداد متغیرهاي برش مقطعی )N( بیشتر از تعداد زمان و سال ها )T( باشد )T<N( که در 
مقاله حاضر این گونه است و تعداد کشورها )21( از تعداد سال ها )12( بیشتر است. همچنین، کلیه متغیرها 
به  پیروی از خانی و نصرالهی )1396( بصورت لگاریتمی لحاظ شده اند تا تفسیر ضرایب به آسانی صورت 
پذیرد؛ زیرا فرم لگاریتمی نشان دهنده درصد تغییر در متغیر وابسته به ازای درصد تغییر در متغیّر توضیحی 

است. مدل به شرح رابطه زیر است که برای کشور i در زمان t برآورد می شود:

)1(

در معادله باال: نوآوری )IOit( متغیر وابسته پژوهش است و از زیرشاخص ستاده های نوآوری42 منتشره ذیل 
شاخص جهانی نوآوری به-عنوان جایگزین آن استفاده شده که معرف نوآوری تجربی است و خود از دو 

رکن ستادۀ علمی43 و ستادۀ خالقیت44 تشکیل شده است )شاخص نوآوری جهانی، 2018(.
β 0 اثرات ثابت کشوری یا عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع، IOit-1 متغیر وابسته با وقفه و متغیرهای مستقل 

مدل نیز عبارتند از:
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در این رابطه،Kt موجودی سرمایه سال kt-1، t موجودی سرمایه سال t-1، It سرمایه گذاری سال t و δ نرخ 
استهالک را نشان می دهد که به پیروی از کو و همکاران67 )2009( 5 درصد لحاظ شده است. موجودی 

شاخص متقاطع توسعه مالی و عوامل نهادی )45FG( به صورت ضرب شاخص توسعه مالی در عوامل 
نهادی تعریف شده و متغیر کلیدی پژوهش است که به پیروی از تامس و همکاران )2016(، الو و همکاران 
)2015(، کوالنکو )2015(، تی و همکاران )2014(، میرریکس )2014( و سوبل )2008( انتخاب شده و 
انتظار می رود بر نوآوری تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین، از شاخص جامع توسعه مالی46 منتشره توسط 
بازارهای مالی48  صندوق بین المللی پول متشکل از دو شاخص اصلی توسعه نهادهای مالی47 و توسعه 
به عنوان جایگزین توسعه مالی استفاده شده است. شاخص توسعه نهادهای مالی خود شامل سه زیرشاخص 
عمق نهادهای مالی49، دسترسی به نهادهای مالی50 و کارایی نهادهای مالی51 و شاخص توسعه بازارهای 
مالی نیز شامل سه زیرشاخص عمق بازارهای مالی52، دسترسی به بازارهای مالی53 و کارایی بازارهای مالی54  
است. به نمایندگی از عوامل نهادی نیز از شش شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی شامل حق اظهارنظر 
و پاسخگویی55، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت56، اثربخشی دولت57، کیفیت مقررات58، حاکمیت قانون59  
و کنترل فساد60 استفاده شده است. ازاین رو، مدل پژوهش در 12 حالت برآورد می شو د. در شش حالت اول، 
شاخص متقاطع توسعه مالی و یکی از شاخص های حکمرانی خوب به تناوب به عنوان متغیر کلیدی در مدل 
لحاظ می شود. در شش حالت دوم، شاخص انفرادی توسعه مالی و یکی از شاخص های حکمرانی خوب 

به تناوب به عنوان متغیر کلیدی در مدل لحاظ می شود.
انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی )61FDI( به پیروی از اردال و گوکر )2015(، چونگ و لین62 )2004(، 

مطیعی )1390( و شاه آبادی و نیلفروشان )1390( در مدل پژوهش لحاظ شده است.
انباشت سرمایه تحقیق و توسعه )63RD( به  پیروی از جافه و لی )2015(، لگار64 )2006(، هو و ماتیوس65  
)2005( و شاه آبادی و سلیمی )1394( در مدل پژوهش لحاظ شده که داده های خام آن به صورت نسبت 
هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی66 در دسترس قرار دارد. درنتیجه، با ضرب آن در تولید 
ناخالص داخلی مبلغ هزینه های تحقیق و توسعه به دست آمده و سپس، مقادیر انباشت سرمایه تحقیق و 
توسعه با استفاده از رابطه )2( محاسبه شده است. دلیل استفاده از متغیر انباشت به جای متغیر جریان نیز چنین 
است که بخشی از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه طی سال مستهلک شده و خالص  یا انباشت آن باید 

به عنوان عامل مؤثر بر نوآوری درنظر گرفته شود.
)2(
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سرمایه اولین سال دوره نیز با استفاده از فرمول گریلیچیز68 )رابطه3( به دست آمده که g متوسط نرخ رشد 
سرمایه گذاری در دوره موردنظر است.

)3(

سرمایه انسانی )69HC( به پیروی از لگار )2006(، آسموگال و زیلیبوتی70 )2001( و شاه آبادی و همکاران 
افراد باالی 25 سال71 به عنوان  )1393( در مدل پژوهش لحاظ شده و از متوسط کل سال های تحصیل 
جایگزین آن استفاده شده است؛ اما این داده ها به صورت 5 ساله در دسترس قرار دارد و مقادیر سال های 

میانی به روش درون یابی خطی محاسبه شده است.
حقوق مالکیت فکری )72IPR( به پیروی از گامبا )2016(، چن و پوتیتانون73 )2005( و کانوار و اوانسون74  

)2003( و فطرس و همکاران )1389( در مدل پژوهش لحاظ شده است.
جمعیت )75PT( به پیروی از کولینز و همکاران )2013(، کوسسیا76 )2013(، خانی و نصرالهی )1392( و 
فطرس و همکاران )1389( در مدل پژوهش لحاظ شده است. مأخذ آماری متغیرهای پژوهش به شرح 

جدول )1( است.

جدول )1(: مآخذ آماری متغیرها
 ینترنتی ا ینشان ی آمار یگاهپا یر متغ

محصوالت، خدمات   تولیددر جهت  هاآن  یح صح  یدرست و اجرا  یهایده: انتخاب انوآوری
 است.  یبه سود و رشد اقتصاد  یابیدست منظوربه جدید یندهایو فرآ

  یسازمان جهان
 77یفکر یت مالک

https://www.wipo.int/global_inno
vation_index/en/ 

  یکشور برا  یک( منابع …و ییاجرا ی،اقتصاد یاسی،)س یریتمد ینخوب: تمر حکمرانی 
است که   ییراهکارها و نهادها یرندهدربرگ ین تمر ینشده است که ا یینبه اهداف تع یدنرس

خود را با   یو حقوق قانون  یقدنبال کردن عال ییآن، توانا یقاز طر یاجتماع یهاافراد و گروه 
 داشته باشند. هایت توجه به محدود

http://info.worldbank.org/governa 78جهانیبانک 
nce/wgi 

به منابع   هاآن  یلخرد و تبد هاییه سرما یع تجم یکارا برا یستمس یک: به وجود یتوسعه مال
 ها اشاره داردبنگاه یازموردندر گردش  یهسرما  ینتأمها و  گذارییهسرما یبرا یمال

  یالمللینصندوق ب
 https://data.imf.org 79پول

  گرید یدر کشور یقیشخص حق ایشرکت  کی یگذارهی: سرمایخارج می مستق یگذارهیسرما
در سهام قرار   یگذارهیکه از منظر علم اقتصاد در نقطه مقابل سرما دیتول  ایجهت تجارت 

 . ردیگیم
 80آنکتاد

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/
World%20Investment%20Report/

Tables.aspx-nnexA 

و   یفزایدشود تا بر دانش موجود بانجام    یستماتیکطور سکه به  یا: کار خالقانهتوسعه و  قیتحق
 گیرد تازه مورد استفاده قرار   یدانش در جهت ابداع و کاربردها ینا

https://data.worldbank.org/indicat یبانک جهان
or/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

  ی برا انسان یتیو شخص یاجتماع یهای ژگیدانش، و ها،یستگیشا ی: موجودیانسان هیسرما
 . است یارزش اقتصاد دی انجام کار جهت تول

http://barrolee.com/data/oup_dow 81یبارو و ل یهاداده
nload_b.htm 

ارزش   یدارا که انسان   یو ابتکار ی فکر یهات یاز فعال یور: حق بهره یفکر   تیحقوق مالک
 . ستین یماد نی مع  ءیموضوع آن ش ی. ولاستدادوستد  ت یو قابل یاقتصاد

  یسازمان جهان
 ی فکر یت مالک

https://www.internationalproperty
rightsindex.org/ 

https://data.worldbank.org/indicat یبانک جهان کنند یم یزندگ نی معمکان و زمان  کیکه در  ی: مجموعه افرادتیجمع
or/SP.POP.TOTL 
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آمارهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )2( ارائه شده است.

استفاده از داده های تابلویی در تحقیقات اقتصادی به علت مزایای آن نسبت به داده های مقطعی82 و سری 
زمانی83 به طور فزاینده افزایش یافته است؛ زیرا به واسطه ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، مشکل 
ناهمسانی واریانس84 را محدود، همخطی85 بین متغیرها را کاهش، درجۀ آزادی را افزایش و برآورد کارآتری 
را انجام می دهد )بالتاجی86، 2005(؛ اما پرهیز از تشکیل رگرسیون کاذب ایجاب می کند تا پیش از برآورد 
مدل، ایستایی متغیرها بررسی شود؛ زیرا روش های معمول اقتصادسنجی بر فرض ایستایی متغیرها استوار 
است. در غیر این صورت، آزمون های t، f و استنتاج آماری معتبر نخواهد بود. بررسی ایستایی متغیرها در 
داده های تابلویی نیز به روش های متعددی انجام می شود که در این پژوهش از روش لوین، لین و چو 87 
استفاده شده و نتایج آن به شرح جدول )3( نشان داد، کلیه متغیرهای پژوهش در سطح ناایستا و با یک مرتبه 

تفاضل گیری ایستا می شوند؛ بنابراین، می توانند در تحلیل های هم انباشتگی وارد شوند.

جدول)2(: آمار توصیفی متغیرها

 یرها متغ
 

 هاشاخص 

 لگاریتم
 نوآوری 

 لگاریتم
حق  

 اظهارنظر

 لگاریتم
ثبات 
 سیاسی

 لگاریتم
 اثربخشی
 دولت 

 لگاریتم
  حاکمیت

 قانون

 لگاریتم
 کیفیت
 مقررات 

 لگاریتم
کنترل 
 فساد 

 لگاریتم
توسعه 

 مالی
 52/0 10/2 25/2 30/2 13/2 51/2 23/2 83/1 یشینه ب

 15/0 10/1 17/1 30/1 73/0 24/1 61/0 56/1 ینه کم
 32/0 80/1 07/2 14/2 74/1 27/2 97/1 72/1 یانگین م

 31/0 78/1 09/2 08/2 70/1 28/2 97/1 72/1 یانه م
 12/0 46/1 66/1 62/1 48/1 88/1 64/1 48/0 یارانحراف مع

 متغیرها 
 هاشاخص

 لگاریتم
 گذاریسرمایه
 خارجی  مستقیم

نباشت  لگاریتم
 و توسعه تحقیق

  سرمایه لگاریتم
 انسانی

حقوق  لگاریتم
 فکری  مالکیت

 جمعیت لگاریتم

 28/8 72/0 95/0 74/2 97/1 یشینه ب
 74/6 32/0 11/0 01/0 28/0 ینه کم

 75/7 60/0 76/0 61/1 35/1 یانگین م
 47/7 59/0 79/0 07/1 10/1 یانه م

 76/7 16/0 26/0 85/1 33/1 یارانحراف مع
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جدول )3(: آزمون ایستایی متغیرها

 نماد متغیر نام 
 تفاضل مرتبه اول  سطح 

 آماره نتیجه 
LLC 

 آماره احتمال 
LLC 

 احتمال 

 LnIO 401 /7 - 23/0 274 /4 - 0.00 I(1) نوآوری
 LnFDI 863 /7 - 21/0 903 /4 - 0.00 I(1) خارجی  مستقیم گذاریسرمایه

 LnRD 112 /8 - 24/0 513 /4 - 0.00 I(1) و توسعه تحقیقانباشت 

 LnHC 023 /9 - 17/0 239 /5 - 0.00 I(1) انسانی  سرمایه

 LnIPR 554 /8 - 12/0 009 /5 - 0.00 I(1) فکری  مالکیتحقوق 

 LnPT 333 /8 - 18/0 414 /4 - 0.00 I(1) کل  جمعیت

 LnFD 746 /6 - 22/0 386 /6 - 0.00 I(1) مالی توسعه 

 LnVA 101 /9 - 23/0 717 /6 - 0.00 I(1) پاسخگوییحق اظهارنظر و 

 LnPC 008 /9 - 23/0 204 /7 - 0.00 I(1) و مقابله با خشونت  یاسیثبات س

 LnGE 991 /8 - 22/0 221 /5 - 0.00 I(1) دولت  اثربخشی

 LnRQ 159 /9 - 19/0 533 /6 - 0.00 I(1) مقررات   کیفیت

 LnRL 248 /9 - 20/0 881 /5 - 0.00 I(1) قانون  حاکمیت

 LnCC 367 /9 - 21/0 666 /5 - 0.00 I(1) کنترل فساد 

 1GGLn 182 /9 - 19/0 397 /5 - 0.00 I(1) مالی شاخص متقاطع حق اظهار نظر و توسعه 

 2FGLn 961 /9 - 21/0 926 /5 - 0.00 I(1) مالی و توسعه  سیاسیشاخص متقاطع ثبات 

 3FGLn 216 /8 - 22/0 076 /6 - 0.00 I(1) مالی دولت و توسعه  اثربخشیشاخص متقاطع 

 4FGLn 473 /9 - 25/0 498 /6 - 0.00 I(1) مالی مقررات و توسعه  کیفیتشاخص متقاطع 

 5FGLn مالی قانون و توسعه   حاکمیتشاخص متقاطع 
482 /10
- 

24/0 331 /6 - 0.00 I(1) 

 6FGLn 167 /8 - 20/0 728 /5 - 0.00 I(1) مالیشاخص متقاطع کنترل فساد و توسعه 

 
اما تفاضل گیری سبب از دست رفتن اطالعات ارزشمندی از سطح متغیرها می شود و روش مناسبی برای 
اجتناب از رگرسیون کاذب نیست. به همین منظور، از آزمون هم انباشتگی کائو88 برای بررسی رابطه بلندمدت 

بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل استفاده شد. در آزمون کائو، فرضیه صفر مساوی با عدم هم انباشتگی و 
فرضیه مخالف دال بر وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل است. نتایج به شرح جدول )4( نشان داد فرضیۀ 
صفر برای کلیه حاالت تخمین رد شده و رابطه بلندمدت بین نوآوری و متغیرهای توضیحی تأیید می گردد؛ 

بنابراین، احتمال تشکیل رگرسیون کاذب وجود ندارد.
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جدول )4(: نتایج آزمون هم جمعی کائو

جدول)5(: نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته

 cointegration Kao 1حالت  2حالت  3حالت  4حالت  5حالت  6حالت 
73/4 - 

[00/0 ] 
07/5 - 

 [00/0 ] 
15/5 - 

[00/0 ] 

02/5 - 

[00/0 ] 
06/5 - 

[00/0 ] 
89/4 - 

[00/0 ] 
t_statistic 
value_p 

 cointegration Kao 7حالت  8حالت  9حالت  10حالت  11حالت  12حالت 
20/5 - 

[00/0 ] 
04/5 - 

 [00/0 ] 
13/5 - 

[00/0 ] 
95/4 - 

[00/0 ] 
06/5 - 

[00/0 ] 
17/5 - 

[00/0 ] 
t_statistic 
value_p 

 
در نهایت، مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته در 12 حالت برآورد شد و نتایج به شرح جداول)5( 
و )6( است. در این جداول، آماره سارگان حاصل بررسی اعتبار ماتریس ابزارها توسط آزمون سارگان است 

که مقدار بزرگتر از 0/05 آن، مؤید تأیید اعتبار ابزارهای مورد استفاده است.

منبع: یافته های پژوهش - نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1%، 5% و 10% را نشان می دهند.

 یوابسته: نوآور  یرمتغ 1حالت 2حالت 3حالت 4حالت 5حالت 6حالت
 ▼ یحی توض  یرهایتغم ( t)آماره  یبضر ( t)آماره  یبضر ( t)آماره  یبضر ( t)آماره  یبضر ( t)آماره  یبضر ( t)آماره  یبضر

     **034/0  (301 /3 ) LnVA 
    *026/0 (462/3 )  LnPC 
   **020/0  (417 /3 )   LnGE 
  **028/0  (580 /3 )    LnRQ 
 *023/0 (621/3 )     LnRL 

*037/0 (743/3 )      LnCC 
*371/0 (005/4 ) *355/0 (633/4 ) *345/0 (499/4 ) *362/0 (471/4 ) *346/0 (606/4 ) *358/0 (811/4 ) LnIO (-1) 

**013/0  (116 /3 ) **016/0  (998 /2 ) **017/0  (009 /3 ) **020/0  (209 /3 ) **018/0  (098 /3 ) **019/0  (172 /3 ) LnFD 
**071/0  (077 /3 ) **082/0  909/2 ) **089/0  (043 /3 ) **081/0  (902 /2 ) **076/0  (813 /2 ) **073/0  (767 /2 ) LnFDI 
*368/0 (909/4  ) *383/0 (876/4  ) *351/0 (569/4  ) *360/0 (611/4  ) *379/0 (813/4  ) *385/0 (846/4  ) LnRD 

***200/0 (032/2 ) ***229/0 (047/2 ) ***204/0 (033/2 ) ***203/0 (018/2 ) ***215/0 (014/2 ) ***224/0 (009/2 ) LnHC 
*505/0 (916/4 ) *516/0 (838/4 ) *481/0 (853/4 ) *508/0 (940/4 ) *506/0 (987/4 ) *482/0 (979/4 ) LnIPR 

***100/0 (135/2 ) ***097/0 (124/2 ) ***096/0 (227/2 ) ***095/0 (132/2 ) ***094/0 (089/2 ) ***098/0 (107/2 ) LnPT 
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 chi2 (Prob) 
353/5 209/5 261/5 106/5 162/5 115/5 Sargan test 

231 Number of obs 
21 Number of groups 
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جدول)6(: نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته

 یوابسته: نوآور  یرمتغ 7حالت   8حالت   9حالت   10حالت   11حالت   12حالت
 یب ضر

 ( t)آماره
 یب ضر

 ( t)آماره
 یب ضر

 ( t)آماره
 یب ضر

 ( t)آماره
 یب ضر

 ( t)آماره
 یب ضر

 ( t)آماره
 ▼ یحی توض  یرهایمتغ

     
**045/0 

(956/3 ) LnFG1 

    
**038/0 

(613/3 )  LnFG2 

   
**041/0 

(882/3 )   LnFG3 

  
**040/0 

(934/3 )    LnFG4 

 
**042/0 

(919/3 )     LnFG5 
**043/0 

(948/3 )      LnFG6 
*420/0 

(537/4 ) 
*414/0 

(411/4 ) 
*405/0 

(409/4 ) 
*431/0 

(498/4 ) 
*429/0 

(552/4 ) 
*436/0 

(650/4 ) LnIO (-1)  
**076/0 

(393/3 ) 
**078/0 

(270/3 ) 
**083/0 

(134/3 ) 
**083/0 

(354/3 ) 
**085/0 

(250/3 ) 
**081/0 

(326/3 ) LnFD 
*367/0 
(994/4  ) 

*382/0 

(087/5  ) 
*400/0 

(123/5  ) 
*381/0 

(861/4  ) 
*406/0 

(043/5  ) 
*392/0 

(835/5  ) LnFDI 
***211/0 

(017/2 ) 
***208/0 

(077/2 ) 
***184/0 

(098/2 ) 
***203/0 

(056/2 ) 
***257/0 

(009/2 ) 
***227/0 

(031/2 ) LnRD 

*466/0 

(255/5 ) 
*503/0 

(887/4 ) 
*511/0 

(998/4 ) 
**521/0 

(034/5 ) 
*509/0 

(993/4 ) 
*450/0 

(993/4 ) LnHC 
***109/0 

(101/2 ) 
***102/0 

(165/2 ) 
***103/0 

(039/2 ) 
***102/0 

(110/2 ) 
***111/0 

(112/2 ) 
***107/0 

(049/2 ) LnIPR 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 chi2 (Prob) 
794/5 731/5 952/5 869/5 878/5 775/5 Sargan test  

231 Number of obs 
21 Number of groups 

منبع: یافته های پژوهش - نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1%، 5% و 10% را نشان می دهند. 
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4- تجزیه وتحلیل یافته ها
در این پژوهش، اثر متقاطع و مجزای توسعه مالی و شاخص های حکمرانی خوب به نمایندگی از عوامل 
نهادی بر نوآوری در کشورهای منتخب کارایی محور طی دوره 2007-2018 در 12 حالت برآورد گردید. به 
این صورت که در حاالت 1 تا 6، اثر متقاطع توسعه مالی و یکی از شاخص های حکمرانی خوب )به ترتیب 
حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت 
قانون و کنترل فساد( بر نوآوری تخمین زده شد. در حاالت 7 تا 12 نیز اثر مجزای توسعه مالی و یکی از 
شاخص های حکمرانی خوب )به ترتیب حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، 
اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد( بر نوآوری برآورد گردیده است. نتایج به 

شرح ذیل می باشد:
با  معنادار است که  مثبت و  مالی و شش شاخص  حکمرانی خوب  متقاطع توسعه  اثر  ضریب تخمینی 
مبانی نظری و نتایج مطالعات تامس و همکاران )2016(، الو و همکاران )2015(، کوالنکو )2015(، تی 
و همکاران )2014(، میرریکس )2014( و سوبل )2008( نیز سازگار است؛ زیرا بهبود حکمرانی خوب 
با ممانعت از اتخاذ سیاست های نامتعادل و نادرست مالی، تقویت نهادهای پشتیبان از امور مالی، اجرای 
قابل قبول سیاست های مالی، وضع قوانین شفاف، مشخص و مدون، رسیدگی عادالنه به شکایات مطروحه 
از واسطه های مالی و جلوگیری از پرداخت رشوه جهت دسترسی ارزان قیمت به منابع مالی، زمینه تخصیص 

بهینه منابع مالی به فعالیت های نوآور را فراهم و موجب افزایش نوآوری می گردد.
ضریب تخمینی اثر مجزای توسعه مالی و کلیه شاخص های حکمرانی بر نوآوری مثبت و معنادار است که 

با مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی همخوانی دارد؛ زیرا توسعه مالی فرایند تأمین مالی حوزه نوآوری 
را تسهیل می کند. نهادها نیز با تسلط بر فرایند ادراکی افراد جامعه و تنظیم فرایند یادگیری و نایادگیری 
)فراموشی( جمعی از طریق عادات، آداب و آئین های فرهنگی، نوع و کیفیت رفتار فراگیری بر نوآوری تأثیر 
دارند )الندوال و همکاران89، 2009(؛ اما ضرایب تخمینی اثر مجزای توسعه مالی و شاخص-های حکمرانی 

خوب نسبت به ضریب تخمینی اثر متقاطع آن ها کوچک تر است.
ضریب تخمینی متغیر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است که با مبانی نظری و نتیجه 
مطالعات اردال و گوکر )2015(، چونگ و لین )2004(، شاکری و همکاران )1393(، مطیعی )1390( و 
شاه آبادی و نیلفروشان )1390( مطابقت دارد؛ زیرا انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مجاري تأمین 
سرمایه، انتقال فناوري، انتقال مهارت مدیریتي و ارتقاي توان نیروي کار، تسهیل ورود کشور میزبان به بازار 
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جهاني و ایجاد رقابت موجب افزایش نوآوري کشورهاي میزبان می شود.
ضریب تخمینی متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه مثبت و معنادار است که با مبانی نظری و نتیجه 
مطالعات جافه و لی )2015(، لگار )2006(، هو و ماتیوس )2005( و شاه آبادی و سلیمی )1394( مطابقت 
دارد؛ زیرا فعالیت هاي تحقیق و توسعه موجب استفاده کاراتر از منابع داخلي و جذب فناوري پیشرفته 
خارجي مي شود و نه تنها به خلق فناوري ساخت کاالهاي جدید مي انجامد. بلکه، زمینه برای ابداع روش های 

نوین جهت کاربرد عوامل تولید و کشف مواد اولیه نوظهور را فراهم نموده و در نهایت نوآوری را افزایش 
می دهد.

ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی مثبت و معنادار است که با مبانی نظری و نتیجه مطالعات لگار )2006( 
و آسموگال و زیلیبوتی )2001( و شاه آبادی و همکاران )1393( همخوانی دارد؛ زیرا افراد متخصص و 

مجرب با خلق و گسترش ایده هاي جدید موجب افزایش نوآوری می شوند.
ضریب تخمینی متغیر حقوق مالکیت فکری مثبت و معنادار است که با مبانی نظری و نتیجه مطالعات گامبا 
)2016(، چن و پوتیتانون )2005(، کانوار و اوانسون )2003( و فطرس و همکاران )1389( مطابقت دارد؛ 
زیرا اندیشه های خالق انسانی زمانی شکوفا می شود که کار نوآورانه با بهره مالی همراه باشد و نسخه برداری 
از اثر نوآورانه تحت کنترل شاخص یا بنگاه نوآور باشد. به عبارتی، حقوق مالکیت فکری حلقۀ مکمل چرخۀ 

نوآوری است.
ضریب تخمینی متغیر جمعیت مثبت و معنادار است که با مبانی نظری و نتیجه مطالعات کولینز و همکاران 
)2013(، کوسسیا )2013(، خانی و نصرالهی )1392( و فطرس و همکاران )1389( مطابقت دارد؛ زیرا 
فکری  تماس های  سبب  و  داده  افزایش  را  جدید  ایده-های  با  افراد  پیدایش  احتمال  جمعیت  افزایش 

تخصصی تر   و فشرده تر می شود.

5- جمع بندی
برآورد مدل پژوهش نشان داد اثر متقاطع و مجزای توسعه مالی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر 
نوآوری در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2007-2015 مثبت و معنادار است. با این تفاوت 
که ضریب تخمینی اثر متقاطع از ضریب تخمینی اثر مجزا بزرگ تر می باشد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود: 
کشورهای منتخب با پاسداشت حق مردم در انتخاب حکومت، حمایت از آزادی بیان، عدم اعمال خشونت 
با انگیزه های سیاسی، افزایش کارایی و کیفیت سیستم اداری، اصالح قوانین باهدف توسعه بخش خصوصی، 
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از قدرت عمومی در جهت  استفاده  قوانین و مقررات موضوعه و عدم  به  پایبندی کارگزاران حکومت 
کسب منافع خصوصی نسبت به بهبود حکمرانی اقدام نمایند. به عالوه، از طریق تسهیل فرایند تأمین مالی 
فعالیت های نوآورانه، زمینه تولید کاالها و خدمات جدید را فراهم کنند تا نیل به رشد و توسعه اقتصادی 

بیش ازپیش هموار گردد.

6-مراجع
Acemoglu, D. & Zilibotti, F. 2001. Productivity differences. Quarterly Journal of Economics, 116: 563-

606.

Altunbas, Y. & Thornton, J. 2012. Does financial development reduce corruption? Economics Letters, 

114(2): 221–223.

Baltagi, B. H. 2005. Econometric analysis of Panel Data (third Ed.) John Wiley and Sons.

Chen, Y. & Puttitanun, T. 2005. Intellectual property rights and innovation in developing countries, 

Journal of Development Economics, 78(2): 474-493.

Cheung, K. y. & Lin, P. 2004. Spillover effects of FDI on innovation in China: Evidence from the 

Provincial data. China Economic Review, 15(1): 25-44.

Cobbenhagen, J. 1999. Managing innovation at the company level: A s tudy on non-sector-specific success 

factors. Mass tricht: Universitaire Pers Mass tricht.

Coccia, M. 2013. Population and technological innovation: The optimal interaction across modern 

countries. Working Paper Ceris del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Anno XV, (n.7-ISSN (Print): 

1591-0709).

Collins, J., Baer, B. & Weber, E. G. 2013. Population, technological progress and the evolution of 

innovative potential. Discussion Paper 13.21, the University of Wes tern Aus tralia.

Cooray, A. 2011. The role of the government in financial sector development. Economic Modeling, 28(3): 

928-938.

Erdal, L. & Gocer, I. 2015. The effects of foreign direct inves tment on R&D and innovations: Panel data 

analysis for developing Asian countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195: 749–758.

Freeman, C. 1982b. Technological infras tructure and international competitiveness. Indus trial and 

Corporate Change, 13(3): 541-569.

Gamba, S. 2016. The effect of intellectual property rights on domes tic innovation in the sector 

pharmaceutical. CESifo Working Paper Series 6004, CESifo Group Munich.

Girma, S. & Shortland, A. 2008. The political economy of financial development. Oxford Economic 

Papers, 60 (3): 567–596.

Hu, M. C. & Mathews, J. A. 2005. Innovative capacity in Eas t Asia. Research Policy, 34(9): 1322–1349.

Jaffe, A. B. & Le, T. 2015. The impact of R&D subsidy on innovation: A s tudy of New Zealand firms. 



84

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

Working Paper, 21479.

Johns ton, B. R. & Nedelescu, O. M. 2006. The impact of terrorism on financial markets, Journal of 

Financial Crime, 1: 7-25.

Kanwar, S. & Evenson, R. 2003. Does intellectual property protection spur technological change? Oxford 

Economic Papers-New Series, 55: 235-264.

Kaufmann, D., Kraay, A. & Mas truzzi, M. 2008. Governance matters VII: Aggregate and individual 

governance indicators 1996-2007. Policy Research Working Paper 4654, World Bank.

Kovalenko, A. A. 2015. Innovation activity management at the enterprises in the context of national 

innovation sys tem development. Ves tnik Moskovskogo aviatsionnogo ins tituta Journal, 22(2): 107-118.

Kunieda, T., Okada, K. & Shibata, A. 2016. Corruption, financial development and economic growth: 

Theory and evidence from an ins trumental variable approach with human genetic diversity. Economic 

Notes, 45(3): 353-392.

Landry, R., Amara, N. & Lamari, M. 2002. Does social capital determine innovation? To what extent? 

Technology Forecas ting and Social Change, 69: 681-701.

Leger, A. 2006. Intellectual property rights and innovation in developing countries: Evidence from panel 

data. Contributed paper prepared at the International Association of Agricultural Economis ts Conference, 

Gold Coas t, Aus tralia.

Lundvall, B. A. 1985. Product innovation and user-producer interaction. Aalborg: Aalborg University 

Press.

Lundvall, B. A., Joseph, K. J., Chaminade, C. & Vang, J. 2009. Handbook of innovation sys tems and 

developing countries. Building Domes tic Capabilities in a Global Setting in a Global Setting (Cheltenham, 

UK: Edward Elgar Publishing).

Low, S. W., Tee, L. T., Kew, S. R. & Ghazali, N.A. 2015. The link between financial development and 

knowledge-based economy - Evidence from Emerging markets. Journal of Economic Cooperation and 

Development, 36(1): 51-88.

Merton, R. C. 1995. A functional perspective of financial intermediation. Financial Management, 24: 

23–41.

Meierrieks, D. 2014. Financial development and innovation: Is there evidence of a Schumpeterian finance-

innovation nexus? Annals of Economics and Finance, 15(2): 343-363.

North, D. 1990. Ins titutions ins titutional change and economic performance. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Perez, C. 2011. Finance and technical change: A long-term view. African Journal of Science, Technology, 

Innovation and Development, 3(1).

Rajan, R. G. & Zingales, D. 1998. Financial dependence and growth. American Economic Review, 88(3): 

559-586.

Roe, M. & Siegel, J. 2011. Political ins tability: Effects on financial development, roots in the severity of 

economic inequality, Journal of Comparative Economics, 39(3): 279–309.



ور
مح
یی
ارا
بک

تخ
من
ای

ره
شو

رک
د
ری

وآو
رن
بب

خو
ی
ران
کم

ح
یو

مال
عه
وس

عت
قاط

مت
اثر


85

Schumpeter, J. A. 1934. The theory of economic development. Harvard University Press, Cambridge, 

MA.

Sobel, R. S. 2008. Tes ting Baumol: Ins titutional quality and the productivity of entrepreneurship, Journal 

of Business Venturing, 23.

Tee, L. T., Low, S. W., Kew, S. R. & Ghazali, N. A. 2014. Financial development and innovation activity: 

Evidence from selected Eas t Asian countries. Prague Economic Papers, 2(19): 162-180.

Toms, S., Wilson, N. & Wright, M. 2016. The impact of financial and product market innovation on the 

nature of entrepreneurship: A his torical perspective. The Social Science Research Network, 1-14.

White, M. & Bruton, G. 2007. The management of technology and innovation: A s trategic approach. 

Mason, OH. Thompson South-Wes tern.

Vahter, P., Love1, J. H. & Roper, S. 2012. Openness and innovation performance: Are small firms 

different? Working Paper, 113.

Yaffee, R. 2003. A primer for panel data analysis. New York University, Information Technology Services. 

Available at: http:// www. Nyu. Edu/ its/ pubs/ connect.

ابوجعفری، روح اله، الهی، شعبان، پیغامی، عادل و یاوری، کاظم. 1393. تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله ای: 
مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره 19، شماره 4، صص 146-109.

ابوجعفری، روح اله، الهی، شعبان، پیغامی، عادل و یاوری، کاظم. 1393. چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک: مطالعه 
نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری. فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 2، شماره 3، صص 124-99.

انصاری، رضا و طیبی، حمیدرضا. 1392. بررسی و تبیین سازمان های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران موردمطالعه: 
جهاد دانشگاهی. فصلنامه رشد فناوری، دوره 10، شماره 37، صص 21-13.

بی تعب، علی.، قاضی نوری، سید سپهر و شجاعی، سعید. 1392. مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوري در سطح ملي. فصلنامه 
مدیریت توسعه فناوری، دوره 1، شماره 2، صص 29-3.

پوررستمی، ناهید. 1390. نقش نهادهاي قانوني )عمومي( و تنظیمي در توسعه مالي با تأکید بر بخش بانکي. پژوهش های اقتصادی 
ایران، دوره 16، شماره 48، صص 85-55.

جمالی پاقلعه، مرتضی و شفیع زاده، احسان. 1391. رویکرد تحلیلي مقایسه ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته. 
فصلنامه رشد فناوری، دوره 8، شماره 31، صص 34-23. 

حقی، سیدرضا و صباحی، احمد. 1393. بررسی تعامالت دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور 
)موردمطالعه: استان خراسان رضوی(. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 3، شماره 6، صص 23-13.

خانی، ریحانه و نصراللهی، زهرا. 1392. تأثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه. فصلنامه 
سیاست های راهبری و کالن، دوره 1، شماره 4، صص 106-87.

ربیعی، مهناز. 1384. نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها. فصلنامه رشد فناوری، دوره 4، شماره 15، صص 40-35. 
رمضان پور نرگسی، قاسم.، داوری، علی.، افراسیابی، راحله و زرگران یزد، بهاره. 1393. بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر 
نوآوری باز )مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم(. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 2، شماره 1، صص 



86

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

.46-29
سامتی، مرتضی.، رنجبر، همایون و محسنی، فضیلت. 1390. تحلیل تأثیر شاخص هاي حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی 
مطالعه موردي: کشورهاي جنوب شرقی آسیا). فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 4، صص 223-183. 
شاه آبادی، ابوالفضل و سلیمی، صبا. 1394. تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب توسعه یافته و 

درحال توسعه. فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 7، شماره 2، صص 47-35.
شاه آبادی، ابوالفضل.، صادقی، حامد و امیری، بهزاد. 1393. تأثیر سرمایه انساني بر نوآوري کشورهاي منتخب سازمان توسعه 

همکاري اسالمي. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 70، صص 22-1.
شاه آبادي، ابوالفضل و محمودی، حسین. 1389. بررسي رابطۀتوسعۀ واسطه هاي مالي و ارزش افزوده بخش کشاورزي اقتصاد 

ایران. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 2، شماره 4، صص 508-496.
شاه آبادی، ابوالفضل و نیلفروشان، نیما. 1391. رابطه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای 

سند چشم انداز. فصلنامه رشد فناوری، دوره 8، شماره 30، صص 42-32.
شاکری، عباس.، مؤمنی، فرشاد.، محمدی، تیمور.، بهمن  پور، حمید و علیزاده، سعیده. 1393. بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در 
کشورهای با درآمد متوسط )با تأکید بر شعاع بی اعتمادی فوکویاما(. فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 8، شماره 29، صص 48-19.

شفقت، ابوطالب.، الیاسی، مهدی.، طباطبائیان، سیدحبیب اهلل و بامداد صوفی، جهانیار. 1394. گونه شناسی فرآیندهای موفق 
نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران. فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 4، شماره 4، صص 154-131.

صمدی، علی حسین. 1388. سرمایه اجتماعي و توسعه مالي: اقتصاد ایران )1350-1385(. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 44، 
شماره 88، صص 144-117.

عبادی، فرزانه. 1390. بررسي تجربیات کشورهاي منتخب )اتحادیه اروپا، امریکا، ژاپن، چین، ترکیه( در زمینه ارتقاء نوآوري، 
با تأکید بر صنایع کوچک. تهران: جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش هاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایي گروه 

پژوهشي صنایع تبدیلي و تکمیلي.
عطارزاده، بهرام و سیدحسینی، سیدمصطفی. 1391. دولت، توسعه و اصالحات مالی در فضای جهانی شده. فصلنامه مطالعات 

راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 3، شماره 6، صص 148-115.
فتحی زاده، علی.، پاک طینت، اقبال و شهبا، محمدجواد. 1390. بررسي میزان خالقیت و نوآوري در سه اداره دولتي آموزش وپرورش، 
جهاد کشاورزي و بهداشت و درمان شهرستان سیرجان و ارائه یک مدل پیشنهادي جهت افزایش خالقیت و نوآوري در سازمان ها. 

فصلنامه پژوهشگر )مدیریت(، دوره 8، ویژه نامه، صص 94-79. 
فطرس، محمدحسن.، فرزین، محمدرضا و نجارزاده نوش آبادی، ابوالفضل. 1389. بررسي اثر حقوق مالکیت معنوي روي نوآوري 

کشورهاي اسالمي درحال توسعه. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره 11، شماره 1، صص 322-303.
 .OPEC و  OECD کمیجانی، اکبر و سالطین، پروانه. 1389. تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب

فصلنامه مدل سازی اقتصادي، دوره 2، شماره 2، صص 24-1.
محترمی، امیر.، خداداد حسینی، سید حمید و الهی، شعبان. 1393. ارائه چارچوبي براي معماري نظام نوآوري فناوري اطالعات با 

تأکید بر اشاعه فناوري. فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 21، شماره 79، صص 65-37.
مطیعی، محسن. 1389. تأثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه. فصلنامه 



ور
مح
یی
ارا
بک

تخ
من
ای

ره
شو

رک
د
ری

وآو
رن
بب

خو
ی
ران
کم

ح
یو

مال
عه
وس

عت
قاط

مت
اثر


87

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 2، صص 69-41.
موالیی، محمدمهدی و طالبیان، حامد. 1394. آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری. فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 

23، شماره 86، صص 32-5.

1 . Endogenous Growth Theory 
2 . Romer 
3 . Lucas
4 . Global Innovation Index
5 . https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4064 (2017)
6 . بر اساس گزارش سال 2016 صندوق بین المللی پول، ایران با مبلغ 412 میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید( در رتبه بیست و هفتم 

جهان جای دارد.
7 . براساس گزارش سال2016 بانک جهانی، ایران با جمعیتی بالغ بر 79 میلیون نفر در رتبه هجدهم جهان جای دارد.

8 Financial Market
9 Kunieda et al
10  Altunbas and Thornton
11 Cooray
12 Roe and Siegel
13 Girma and Shortland 
14 Ins titutions
15 National Sys tem of Innovation) NSI(
16 Cross Impact Analysis
17 در یک دسته بندی کلی شامل تغییر در فناوری، تغییر در علم و دانش )وسعت دامنه علم و ایجاد رشته های جدید(، تغییر محصول و خدمت )تولید 
کاالها و خدمات جدید و روش های نوین تولید( و تغییرات اجتماعی )تغییر ارزش های فکری، انتظارات و سالیق افراد نسبت به نسل های پیشین( می باشد.
18 Aghion and Howitt
19 Grossman and Helpman
20 Cobbenhagen
21 Freeman
22 Lundvall
23 Landry et al
24 Crowdfunding
25 Private Capital Funds
26 Kovalenko
27 Merton
28 Meierrieks
29 Toms et al
30 Rajan and Zingales
31 Good Governance
32 Johns ton and Nedelescu
33 Miletkov and Wintoki
34 آفریقای جنوبی، اردن، اکوادور، اندونزی، ایران، برزیل، بلغارستان، پرو، تایلند، تونس، جامائیکا، جمهوری دومینیکن، چین، روسیه، سریالنکا، صربستان، 

کلمبیا، مراکش، مصر، مکزیک و نامیبیا.
35 شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها را در سه سطِح اصلی توسعه و دو سطِح درحال گذار )گذار از مرحله یک به دو و از مرحله دو به سه( تقسیم بندی 
می کند. کشورهای در سطح اول توسعه )عامل محور(، تنها بر اساس منابع طبیعی و نیروی کار فاقد مهارت ابتدایی رقابت می نمایند. در مرحله دوم توسعه 
)کارایی محوری(، کشورها از طریق استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش کیفیت تولیدات رقابت می نمایند. در مرحله سوم و نهایی توسعه )نوآوری محور(، 

کشورها با تولید کاالهای جدید و گوناگون و استفاده از پیچیده ترین فرایندهای تولید رقابت می نمایند.
36 The Global Competitiveness Report 2018-2017
37 Ordinary Leas t Squares
38 Las t Squares Dummy Variable
39 Generalized leas t squares
40 Generalized Method of Moments



88

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

41 Hayashi
42 Innovation Output Sub-Index
43 Knowledge and technology outputs
44 Creative outputs
45 Crossover index Financial Development and Good Governance
46 Financial Development
47 Financial Ins titutions
48 Financial Markets
49 Financial Ins titutions Depth
50 Financial Ins titutions Access
51 Financial Ins titutions Efficiency
52 Financial Markets Depth
53 Financial Markets Access
54 Financial Markets Efficiency
55 Voice and Accountability
56 Political S tability and Absence of Violence
57 Government Effectiveness
58 Regulatory Quality
59 Rule of law
60 Control of Corruption
61 Foreign direct inves tment
62 Cheung and Lin
63 Research and Development
64 Leger
65 Hu and Mathews
66 Research and development expenditure (% of GDP)
67  Coe et al
68  Griliches
69  Human Capital
70  Acemoglu and Zilibotti
71  Avg Years of Total Schooling (Aged 25 and Over)
72  Intellectual Property Rights
73  Chen and Puttitanun
74  Kanwar and Evenson
75  Population, Total
76  Coccia
77  World Intellectual Property Organization
78  World Bank
79  International Monetary Fund
80  The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
81  Barro-Lee
82  Cross Section Data
83  Time Series
84  Heteroscedas ticity
85  Collinearity
86  Baltaghi
87  Levin-Lin-Cho (LLC)
88  Kao
89  Lundvall et al




