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ارتباط نوآوری و بهزهوری اقتصادی بنگاههای اقتصادی فعال در بخص دفاعی
فليهحوذ فليهحوذي1؛ هديذ فجذي2؛ ًبكش سضبیي3؛ هْذي ادیجيبى
تبسیخ دسیبفت1396/10/20 :
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تبسیخ پزیشؽ1397/05/10 :

چکیذه
پظٍّؾ حبضش ثب ّذف ثشسػي ساثغِي هيبى ػغح ًَآٍسي ؿشکتّبي ثخؾ دفبفي ٍ ثْرشٍُسي
اقتلبدي آىّب ثِ سؿتِ تحشیش دسآهذُ اػت .ثشاي ایي هٌؾَس اص ثريي ؿرشکتّربي فقربد دس ثخرؾ
دفبفي تقذاد  22ؿشکت اًتخبة ؿذُ ٍ اص اعالفبت ػبدّبي  1395 ٍ 1394آىّب اػرتابدُ رشدیرذ.
ػغح ًَآٍسي ّش ؿشکت ثش اػبع هقيبسّبي کليذي سّجشي ٍ اػتشاتظي ًرَآٍسي هرذیشیت هٌربثـ
ًَآٍسي ػغح َّؿيبسي دس ؿٌبػربیي ایرذُّربي ًَآٍساًرِ هرذیشیت تح يرت ٍ تَػرقِ ًرَآٍسي
هذیشیت ؿجکِ ًَآٍسي ٍ فشآیٌذ یبدريشي تدبسيػبصي ٍ ثْرشُثرشداسي اص ًرَآٍسي ٍ ًتربیح هرب ي
هٌبثـ اًؼبًي ٍ اختوبفي حبكل اص ًَآٍسي اسصیبثي ؿذ .دس ایي ساػرتب اص کرل يؼرت  112رضیٌرِ
اسصیبثي ػغح ًَآٍسي عشاحي ؿذُ تَػظ اًدوي هذیشیت فٌربٍسي ایرشاى اػرتابدُ رشدیرذ .خْرت
ثشسػي فشضيِي پظٍّؾ اص تحليل ّوجؼتگي اػتابدُ ؿذً .تبیح حبکي اص ٍخرَد ساثغرِي هثجرت ٍ
هقٌبداس هيبى ػغح ًَآٍسي ٍ ثْرشُ ٍسي اقتلربدي دس ثخرؾ دفربفي ثرَدُ ٍ هـرخق رشدیرذ کرِ
ؿشکتّبي ثخؾ دفبفي هيتَاًٌذ ثِعَس ّوضهبى سٍي ثْشٍُسي اقتلبدي ٍ ًَآٍسي توشکض ًورَدُ
ٍ اص هضایبي ّش یل ثْشُهٌذ ؿًَذ.

کلیذواصههاًَ :آٍسي ثْشٍُسي اقتلبدي اسصؽ افضٍدُ اقتلبدي.

 -1داًـدَي دکتشي سؿتِ حؼبثذاسي ٍ ًَیؼٌذُ هؼئَد (سایبًبهِ)Alimohamadi8821@gmail.com :
 -2داًؾآهَختِ دکتشي حؼبثذاسي
 -3کبسؿٌبػياسؿذ حؼبثذاسي
 -4کبسؿٌبػياسؿذ حؼبثذاسي
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مقذمه
اًؼبى اص دیشثبص دس اًذیـِ اػتابدُ هايذ کبسا ٍ اثشثخؾ اص تَاًبیيّب اهکبًبت ٍ هٌربثـ دس دػرتشع
خَد ثَدُ اػت .دس فلش کًٌَي ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثـ دس دػتشع افضایؾ خوقيرت ٍ سؿرذ
ًيبصّب ٍ خَاػتِّبي ثـش ایي اهش ثيؾ اص ّش صهبى دیگشي هَسد تَخِ خرذي قرشاس رشفترِ اػرت.
اهشٍصُ هَضَؿ ثْشٍُسي دس ّش فقب يت اقتلبدي اّويت ٍ ضرشٍست ٍیرظُاي داسد .هيرضاى تَاًربیي
ثٌگبُ دس اػتابدُ ثْتش اص هٌبثـ دس دػتشع ثِهٌؾَس تَ يذ ٍ فشضِ کبال ٍ خذهبت ؿشط اداهِ حيبت
ٍ تَػقِ ٍ ثب ٌذري دس كحٌِ سقبثت اػت .دس ح ي ت ّيچ ثٌگبّي ثذٍى تالؽ پيَػتِ ثشاي حاؼ
ٍ است بء ثْشٍُسي خَد ًِتٌْب قبدس ثِ تَػقِ ًجَدُ ثلکِ حتي قبدس ثِ حاؼ ٍضقيت هَخَد ٍ اداهِ
حيبت ًيؼت .دس خْبى كٌقتي اهشٍص ؿشکتي هيتَاًذ دس كٌقت خَد پيـرشٍ ٍ هَفرت ثبؿرذ کرِ
ثْشٍُسي اقتلبدي ثبالیي داؿتِ ثبؿذ .هذیشیت ثْشٍُسي اقتلبدي كشفبً سٍیکشد کبّؾ ثْبي توربم
ؿذُ سا ؿبهل ًوي ؿَد ثلکِ سٍیکشد ثربًَي دس ایري هرذیشیت افوربد ًارَر دس دسآهرذّب اص عشیرت
ػشهبیِرزاسي دس ًَآٍسي اػت (صٍسصٍ ٍ ّوکبساى  .)2017اًدوي هذیشیت فٌبٍسي ایشاى دس کٌرذ
ػبد اخيش ثب حوبیت هقبًٍرت فلوري ٍ فٌربٍسي سیبػرتخوْرَسي ٍ ٍصاست فلرَم تح ي ربت ٍ
فٌبٍسي كٌذٍق ًَآٍسي ٍ ؿکَفبیي ٍ هـبسکت ػبیش ًْبدّبي هشتجظ عي ثشرضاسي کٌرذیي دٍسُ
«خبیضُ هلي هذیشیت فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي» تالؽ ًوَدُ ضوي اسصیبثي تَاًوٌذيّب ٍ فولکشد فٌبٍساًِ
ٍ ًَآٍساًِ ثٌگبُّب ثِ ا گَػبصي ٍ است بء تَاًبیيّبي ثٌگبُّب ٍ ًْبیتبً تَاًربیيّربي هلري دس تَػرقِ
فٌبٍسي کول ًوبیذ .عيف ٍػيقي اص ثٌگبُّبي اقتلبدي اص خولِ ؿشکتّب ٍ ػربصهبىّربي ٍصاست
دفبؿ اص عشح هزکَس اػت جبد ًوَدُ ٍ خْت ثْجَد ٍ است بء فقب يتّبي ًَآٍساًِ خرَد ترالؽ قبثرل
هالحؾِاي داؿتِ ٍ ّضیٌِّبي قبثل تَخْي سا دس ایي خلَف هتحول ؿذُاًذ .زا اًدبم پظٍّـري
کِ ثِ ثشسػي ساثغِ فقب يتّبي ًَآٍساًِ ؿشکتّرب ٍ ثْرشٍُسي اقتلربدي آىّرب ثررشداصد ضرشٍسي
ثًِؾش هيسػذ.
مبانی نظزی و پیطینهضناسی پضوهص
نوآوری

دس تقشیف اسائِ ؿذُ تَػظ اًدوي هذیشیت فٌبٍسي ایشاى ًَآٍسي فجبست اػرت اص فشآیٌرذ هقشفري
یل اختشاؿ یل ایذُ یب کبسثشد خذیذ ٍ تجذیل آى ثشاي اػتابدُ فوَهي .ثٌبثشایي اسائِ یل اختشاؿ یب
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اثذاؿ ثِ ثبصاس ٍ یب تدبسيػبصي آى ًَآٍسي ًبهيذُ هي ؿَد ٍ هٌؾرَس اص تدربسيػربصي ثکربسريشي
رؼتشدُ آى اختشاؿ یب اثذاؿ دس فول اػت .اًدوي هزکَس ًَآٍسي سا ثش اػبع هَضَؿ تغييش دس ػرِ

تغييش دس ػِ رشٍُ ًَآٍسي تذسیدي ًَآٍسي سادیکرب ي ٍ ًرَآٍسي تحرَ ي تاکيرل ٍ عج رِثٌرذي
هيًوبیذ.
افَ ( )1998هقت ذ اػت ًَآٍسي اػتابدُ اص اثضاسّبي ًَیي تکٌَ َطي ٍ داًرؾ ثربصاس ثرشاي فشضرِ
دفبفي

هحلَد یب ػشٍیغ خذیذ ثِ هـتشیبى اػت.

اػچبهتش ( )1928هَضَؿ ًَآٍسي سا ثِفٌَاى هَسدي اص ثيثجربتي دس ػيؼرتن ػرشهبیِداسي دس ًؾرش
رشفتِ ٍ هقت ذ اػت ًَآٍسي تغييش ؿکل دائوي ثِ ٍاػغِ اكالح ؿکؼتّب دس خبهقِ ثَدُ ٍ قبثرل
عج ِثٌذي دس دٍ رشٍُ اٍ يِ ٍ ثبًَیِ اػت.
پظٍّـگشاى دیگشي ّوچَى اًذسیرَ ض ٍ يرَص ( ٍ )2009ري یرَ ٍ يتٌرش ( )2012ثرِعرَس هـربثِ
ًَآٍسي سا تحت فٌبٍیي اكلي یب تَػقِاي عج ِثٌذي هريًوبیٌرذ .دس تقربسیف اسائرِ ؿرذُ تَػرظ
پظٍّـگشاى هزکَس ًَآٍسيّبي اٍ يِ یب اكلي فجبستٌذ اص ًَآٍسيّبیي ثرب پيـرشفت ريرش هٌتؾرشُ ٍ

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

رشٍُ ًَآٍسي دس هحلَد ًَآٍسي دس خذهت ٍ ًَآٍسي دس فشآیٌذ ٍ ثرش اػربع کگرًَگي اًدربم

پيشٍصهٌذاًِ کِ کشیؼتٌؼي ( )2002ثشاي ایي ًَآٍسيّب اكغالح ًَآٍسيّبي ثبص سا ثِکبس هيثشد ٍ
ًَآٍسيّبي ثبًَیِ یب تَػقِاي فجبستٌذ اص ثْجَد دس کيضّبیي کِ قجالً ٍخَد داؿتِ اػت .ثرِ افت ربد
اػچبهتش فقب يتّبي ًَآٍساًِ ٍقتي ًَآٍسي تل ي هيرشدد کِ تَػظ اػتابدُکٌٌذربى هَسد پرزیشؽ
ٍاقـ ؿَد .اػچبهتش دس ثحث سیؼل فقب يتّبي ًَآٍساًِ هقت ذ اػت فقب يت ًَآٍساًِاي کِ هٌبفقي
ثشاي اػتابدُکٌٌذربى ایدبد ًکٌذ اثذافي فبقذ ػرَدآٍسي ٍ هَخرت صیربى اػرت .ػربًٍي ٍ کربتَ
آسًٍبیض (ّ )2006نػَ ثب ًؾش اػچبهتش ایٌگًَِ اؽْبس هيکٌٌذ کِ ًَآٍسي ٍقتي هقتجش اػت کِ ثرشاي
ؿخق ؿشکت هـتشیبى ؿشکت ٍ یب ثشاي خبهقِ ایدبد اسصؽ ًوبیذ.
کَتلش ( )1964دٍ ًَؿ سیؼل سا ثِ فقب يتّبي ًَآٍساًِ ًؼجت هيدّذ .یکري سیؼرل سػريذى ثرِ
ػغحي اص پشٍطُ کِ فٌَى فلوي ريشهوکي ٍ ًـذًي اػت ٍ دیگشي سیؼل فذمپزیشؽ پرشٍطُ اص
ػَي ثبصاس هلشفکٌٌذُ.
دس تح ي بت آسکي ثيَخي ٍ کَکَ ( ٍ )2004ثبهَد يتربى ٍ اػرچشام (ً )2007يرض ًرَآٍسيّربي
تکٌَ َطیکي ثِفٌَاى ّذایتکٌٌذُ تَػقِ اقتلبدي دس ًؾش رشفتِ ؿذُ اػت.
آًچِ اص پيـيٌِ پظٍّؾ ثش هيآیذ ایي اػت کرِ تَخرِ ثرِ خشٍخري فقب يرتّربي ًَآٍساًرِ اهرشي
ضشٍسي اػت .ثِفجبست دیگش هَضَؿ ثْشٍُسي اقتلبدي ثبیذ دس کٌبس هَضَؿ ًَآٍسي هَسد تَخِ
قشاس ريشد.
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بهزهوری

سؿذ تَ يذ اص دٍ هٌجـ افضایؾ ًْبدُّب (ًيشٍي کبس ٍ ػشهبیِ) ٍ اػتابدُ ثْتش اص ؽشفيتّبي هَخرَد
(ثْشٍُسي) هيؼش اػت .ثِ ٍاػغِي هحذٍدیتّبي هَخَد دس تأهيي هٌبثـ دس ارلرت هرَاسد ایدربد
سؿذ تَ يذ اص عشیت افضایؾ ًْبدُّب اهکبىپزیش ًجَدُ ٍ الخرشم ثْرشٍُسي ثرِفٌرَاى یکري اص هٌربثـ
کليذي سؿذ هذًؾش قشاس هيريشد .دس هتَى اقتلبدي ثْشٍُسي رب جبً ثِ كَست خبسج قؼوت ت ؼرين
ػتبًذُ ثِ ٍسٍديّبي هَسد اػتابدُ (ًْبدُ) تقشیف ؿذُ اػت .ػبصهبى ّوکربسيّربي اقتلربدي ٍ
تَػقِ ( )OECDثْشٍُسي سا خبسج قؼوت هيضاى تَ يذ ثش یکي اص فَاهل تَ يذ یب کل آى فَاهرل
تقشیف هيکٌذ .ػبصهبى ثيي ا وللي کبس (ً )ILOيض ثْشٍُسي سا ساثغِي ػتبًذُّبي حبكرل اص یرل
ػيؼتن تَ يذ ثب دادُّبي ثِ کبس سفتِ خْت تَ يذ آى ػتبًذُّب دس ًؾش هيريشد (فجرذي ٍ ّوکربساى
.)1394
فبسد ( )1957استجبط ٍسٍديّب ٍ خشٍخيّبي ػيؼتن تَ يذ سا تحتفٌَاى تبثـ تَ يذ ثيربى کرشدُ ٍ
دس تقشیف ثْشٍُسي هيرَیذ :ثْشٍُسي فجربست اػرت اص تقرذاد خشٍخريّربیي کرِ یرل ػيؼرتن
هيتَاًذ اص تشکيت تقذاد هـخلي ٍسٍدي کؼت ًوبیذ .فبسد ثِ ایري هَضرَؿ اؿربسُ هريکٌرذ کرِ
ؿشکتّبي هؼت ش سٍي هرشص ثْرشٍُسي ا گرَي ثْرشٍُسي ّؼرتٌذ .ثرذیيهقٌرب کرِ ػرغح تَ يرذ
ؿشکتّبي صیش خظ ثْشٍُسي هيتَاًذ ثب ػغح تَ يذ ؿشکتّبي ٍاقـ سٍي خظ ثْشٍُسي ه بیؼرِ
ؿَد .ایي قيبع رشفتي خْت ؿٌبػبیي ا گَّبي ثْجَد الصم ٍ ضشٍسي اػت.
پيي ّشٍ ( )2012خْت ثْجَد ػغح تَ يذ ؿشکتّبي ريش ثْشٍُس دٍ پيـٌْبد اسائِ هريکٌرذ :اٍ ريي
پيـٌْبد حاؼ ػغح تَ يذ قجلي ثب كشف هٌبثـ کوتش اػت ٍ دٍهيي پيـٌْبد افضایؾ ػغح تَ يرذ ثرب
حاؼ ػغح هٌبثـ قجلي اػت .ثٌبثشایي هذیشیت ثْشٍُسي اقتلبدي كشفبً سٍیکشد کبّؾ ثْربي توربم
ؿذُ سا ؿبهل ًوي ؿَد ثلکِ سٍیکشد ثربًَي دس ایري هرذیشیت افوربد ًارَر دس دسآهرذّب اص عشیرت
ػشهبیِرزاسي دس ًَآٍسي اػت .ثش ایي اػبع تقبهل ثْشٍُسي ٍ ًَآٍسي قبثل پيؾثيٌي اػت.
توسعه فزضیهها و الگوی مفهومی
الف) راهبزد رهبزی هشینه در بزابز راهبزد تمایش

ساّجشدّبي فوَهي پَستش ( )1980دس حَصُ سقبثت ثيبى هيداسد کِ یل ؿشکت ثبیذ اص ثريي ساّجرشد
سّجشي ّضیٌِ (سقبثت ثِ فٌَاى تَ يذ کٌٌذُ ثب کن تشیي ّضیٌرِ دس كرٌقت خرَد) یرب ساّجرشد توربیض
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(سقبثت اص عشیت تَ يذ هحلَالت هتوبیض ٍ ثيًؾيش اص حيث کيايت ٍیظريّبي فيٌري هحلرَد ٍ
هدوَفِ خذهبت هشتجظ ثب آى) یکي سا ثشرضیٌذ .پَستش هقت ذ ثرَد کرِ ؿرشکتّربي داساي ساّجرشد

ًَآٍسي ثبصاسیبثي ٍ تجليغبت اختٌبة هيٍسصًذ ٍ دس هشحلِ فشٍؽ ثشاي افرضایؾ هيرضاى فرشٍؽ ٍ
ثْشُهٌذي اص ؿبخق كشفِخَیي دس ه يبع اقذام ثِ کربّؾ قيورت هحلرَالت خرَد هريکٌٌرذ
(سضبیي ٍ فبصم  1391ثِ ً ل اص فؾيوي یبًچـوِ ّ .)1394ذف ؿشکت دس ایي ساّجشد ایري اػرت
دفبفي

کِ هحلَالتي ثب قيوت پبیييتش اص ؿشکتّبي سقيت ثِ ثربصاس فشضرِ کرشدُ ٍ ثرذیي ٍػريلِ ػرْن
ثيـتشي اص ثبصاس سا ثذػت آٍسد ٍ آًگبُ ثب ثبال ثشدى فشٍؽ تالؽ ًوبیذ کِ ؿشکتّبي سقيت سا ثرِ
کلي اص ثبصاس خبسج کٌذ(دیَیذ  1391ثِ ً ل اص فؾيوي یبًچـوِ  .)1394ؿشکتّبیي کرِ ساّجرشد
سّجشي ّضیٌِ سا ثش هيرضیٌٌذ هيکَؿٌذ تب اص عشیت ثِ حذاقل سػبًذى ّضیٌِّبي تَ يرذ ٍ تَصیرـ ٍ
فشٍؽ قيوت توبم ؿذُ هحلَالت خَد سا ًؼجت ثِ سقجب تب حذ اهکبى کبّؾ دٌّرذ ٍ ثرب افرضایؾ
ؿوبسربى فشٍؽ ٍ ثْشُريشي اص هضیت كشفِخَیي دس ه يبع ػْن ثيـتشي اص ثربصاس سا اص آى خرَد
کٌٌذ (فؾيوي یبًچـوِ .)1394

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

سّجشي ّضیٌِ ثِ ؿذت ًيبصهٌذ کٌتشد ّضیٌِّبي خَد ّؼتٌذ اص تحول هخربسج ٌّگارت دس خْرت

دس ً غِ ه بثل ؿشکتّبي داساي ساّجشد توبیض ثِ ؿذت توبیل ثِ ػرشهبیِررزاسي دس فقب يرتّربي
تح يت ٍ تَػقِاي داسًذ .تب اص عشیت آى ثتَاًٌذ ؽشفيتّب ٍ قبثليتّبي ًرَآٍسي خرَیؾ سا ثْجرَد
ثخـٌذ ٍ ّوَاسُ خَد سا آهبدُ سٍیبسٍیي ثب هحلَالت ًَیي سقجب ًگرِ داسًرذ ٍ اص ایري عشیرت ثرِ
ّذف حاؼ ٍ است بء ػْن ثبصاس خَیؾ دػت یبثٌذ .ؿشکتّبیي کِ ایي ساّجشد سا اًتخبة هريکٌٌرذ
دسكذد ّؼتٌذ تب هحلَالتي هتوبیض ثب هحلَالت ػبیش ؿشکتّبي حبضش دس كرٌقت ٍ هتوربیض اص
حيث کيايت اسائِ دٌّذ .اص آًدب کِ هـتشیبى ثبصاس ّذف دس ایي ساّجشد تدبسي اص حذاقل حؼبػيت
ًؼجت ثِ قيوت ثشخَسداس ّؼتٌذ ایي ؿشکتّب هيکَؿٌذ ترب اص عشیرت تَ يرذ هحلرَ ي هٌحلرش
ثِفشد دس ؿبخقّربیي ّوچرَى هدوَفرِ ٍیظرريّربي فيٌري ٍ هلورَع هحلرَد تجليغربت ٍ
ثبصاسیبثي رؼتشدري ؿجکِ تَصیـ خذهبت پغ اص فشٍؽ ٍ ػبیش خٌجرِّربي هرشتجظ ثرب هحلرَد
ضوي ایدبد تقْذ ٍ ٍفبداسي دس هـتشیبى ثِ هضیت كشف قيوت ٍ تح ت هيضاى ػَد د خَاُ دػرت
یبثٌذ (سضبیي ٍ فبصم  1391ثِ ً ل اص فؾيوي یبًچـوِ )1394
ب) راهبزد آینذهنگز (پیطگام) در بزابز راهبزد پذافنذی (تذافعی)

ؿشکتّبي آیٌذًُگش (پيـگبم) فوَهبً ثِفٌرَاى ًرَآٍساى ٍ پيـرگبهبى ثربصاس ٍ هحلرَد هحؼرَة
هيؿًَذ دس حب يکِ ؿشکتّبي پذافٌذي هتوشکض ثش ثْشٍُسي ثَدُ ٍ ًؼرجت ثرِ ًرَآٍسي تَخرِ
قبثل هالحؾِاي ًذاسًذ (هربیلض ٍ اػرٌَ  1978ثرِ ً رل اص هَػرَي ؿريشي  .)1393ػربصهبىّربي
آیٌذًُگش ثِعَس دائن تالؽ هيکٌٌذ تب اص فشكتّبي ثبصاس اػتابدُ کٌٌذ ٍ هحلَالت خذیذ فشضرِ
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ًوبیٌذ دس حب ي کِ ؿشکتّبي پذافٌذي دس تالؽ ّؼتٌذ کِ ثخـي اص یل ثبصاس سا قجضِ کٌٌرذ ترب
ثتَاًٌذ هدوَفِاي اص هحلَالت ٍ هـتشیبى ثبثت سا ثشاي خَدؿبى ثذػت آٍسًرذ (هربیلض ٍ اػرٌَ
 1978ثِ ً ل اص ـکشي  .)1393توشکض اكلي ٍ فورذُ ؿرشکتّربي آیٌرذًُگرش ثرش کربسآفشیٌي ٍ
ًَآٍسي اػت .ایي ؿشکتّب خْتريرشي ثيشًٍري داؿرتِ هٌقغرف ثرَدُ ٍ هحرذٍد ثرِ قَافرذ ٍ
ه شسات ػبصهبى ًيؼتٌذ .اص تغييشات اػت جبد هيکٌٌذ هحيظ سا ثب اعويٌبى هيثيٌٌذ ٍ ثِعرَس هؼرتوش
دس خؼتدَي فشكتّبي خذیذ ّؼتٌذ؛ دس حب يکِ توشکض اكلي ٍ فوذُ ؿشکتّبي تذافقي دفبؿ
اص ثبصاس هَخَد اػت .ایي ؿشکتّب داهٌِ هحذٍدي اص هحلرَالت ٍ خرذهبت سا اسائرِ هريدٌّرذ
خْتريشي داخلي هجتٌيثش هقيبسّبي کبسایي داؿتِ ٍ اص سیؼلّبي ريشضرشٍسي پشّيرض هريکٌٌرذ.
کٌتشد دس ایي ؿشکتّب هتوشکض ثَدُ ٍ ػبختبسّبي ٍؽياِاي دس آىّب فوَهيت داسد .ایي ؿشکتّرب
ثلٌذ پشٍاصي ضقياي داؿتِ ٍ ثِ کبس کشدى دس ثبصاسّبي ثبثجبت اؿتيبق صیبدي داسًرذ (هربیلض ٍ اػرٌَ
 1978ثِ ً ل اص تيوَسي .)1388
ج) استنتاج رابطه بهزهوری و نوآوری

ثش اػبع هابّين ثيبى ؿذُ پيشاهَى ساّجشدّبي فوَهي هبیلض ٍ اػٌَ ( ٍ )1978پَستش ( )1980ساثغِ
ثْشٍُسي ٍ ًَآٍسي دس ًوبیِ ؿوبسُ  1خالكِ رشدیذُ اػتّ .وچٌبى کِ دس ًوبیِ ًـربى دادُ ؿرذُ
دس ثحث توشکض سٍي ًَآٍسي ؿشکتّبي آیٌذًُگش (پيـگبم) ّوبٌّگ ٍ ػبصربس ثرب ؿرشکتّربي
هتوبیض ثَدُ ٍ دس ثحث توشکض سٍي ثْشٍُسي ؿشکتّبي پذافٌذي (تذافقي) ّوبٌّگ ٍ ػبصربس ثرب
ؿشکتّبي داساي ساّجشد سّجشي ّضیٌِ ّؼتٌذ .یکي اص ساُّبي پيؾسٍي ثٌگبُّبي اقتلبدي خْت
دػتيبثي ثِ هضیت سقبثتي اتخبر ساّجشد توبیض پَستش یب ساّجشد آیٌذًُگش (پيـگبم) هبیلض ٍ اػٌَ اػرت.
دس ٍاقـ ثٌگبُ ّبي اقتلبدي ثب اتخربر ایري دٍ ساّجرشد كرذ دسكرذ ترَاى ٍ ؽشفيرت خرَد سا سٍي
فقب يتّبي ًَآٍساًِ هتوشکض ًوَدُ ٍ اص آًدب کِ هـتشیبى ثبصاس ّرذف دس ایري ساّجشدّرب اص حرذاقل
حؼبػيت ًؼجت ثِ قيوت ثشخَسداس ّؼتٌذ ایي ثٌگبُّب ّيچ رًَرِ ترشع ٍ ٍاّورِاي اص افرضایؾ
ثْبي توبم ؿذُ هحلَد ًذاؿتِ ٍ دس تحويل ّضیٌِّبي تح يت ٍ تَػقِ ّيچگًَِ هحذٍدیتي قبئرل
ًويؿًَذ .دس ً غِ ه بثل ایي ثٌگبُّب ثٌگبُ ّبیي قشاس داسًذ کِ خْت دػرتيبثي ثرِ هضیرت سقربثتي
ساّجشد سّجشي ّضیٌِ پَستش ٍ یب ساّجشد تذافقي هبیلض ٍ اػٌَ سا اتخبر هيکٌٌذ ٍ كذ دسكذ ترَاى ٍ
ؽشفيت خَد سا كشف کٌتشد ّضیٌِّبي تَ يذ ٍ کبّؾ ثْبي توبم ؿذُ هحلرَد ًورَدُ ٍ ثرِعرَس
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کلي سٍي است بء ثْشٍُسي هتوشکض هيؿًَذ .ثش اػبع اػتذالدّبي هغشح ؿذُ تَػظ هبیلض اػٌَ ٍ
پَستش ؽبّشاً سٍیکشدّبي هتوشکض ثش ًَآٍسي ثب سٍیکشدّبي هتوشکض ثش ثْرشٍُسي دس تضربد ٍ ت بثرل

تشدیذ ًوبیذ .ثٌبثشایي هؼأ ِ اكلي پظٍّؾ ایي اػت کِ آیب یل ثٌگبُ اقتلبدي هريتَاًرذ ثرب اتخربر
اػتشاتظيّبي تشکيجي هٌبػت ثِعرَس ّرنصهربى اص هضایربي توشکرض سٍي ثْرشٍُسي ٍ توشکرض سٍي
ًَآٍسي ثْشُهٌذ ؿَد .پَستش هقت ذ اػت فولکشد ثبالتش اص هتَػظ تٌْب ثب تقْذ ؿرشکت ثرِ حرذاقل
دفبفي

یل اػتشاتظي فوَهي (توبیض توشکض ٍ یب سّجشي ّضیٌرِ) قبثرل دػرتيبثي اػرت .ثرِ افت ربد اٍ تٌْرب
خلَف اػتشاتظیل هٌدش ثِ فولکشد ثشتش هيؿَد ٍ تشکيت اػتشاتظيّب هٌدش ثِ ٍضقيت «دس هيبًرِ
ساُ هبًذُ» ٍ فولکشد ضقيف هيؿَد .ثشخالف پَستش عشفذاساى هکتت «اػتشاتظي تشکيجي» هقت ذًرذ
کِ تشکيت اػتشاتظيّب ًؼجت ثِ اػتشاتظيّربي ٍاحرذ ثبفرث فولکرشد ثْترش ؿرشکتّرب هريؿرَد
( ـکشي  .)1393هبیلض ّوؼَ ثب تاکش پيشٍاى هکتت اػتشاتظي تشکيجري یرل رًَرِؿٌبػري تحليلري
تحتفٌَاى «ػبصهبىّبي تحليلرش» سا پيـرٌْبد هريکٌرذ کرِ دس آى ػربصهبى خلَكريبت ترَ م اص
اػتشاتظيّبي تذافقي ٍ پيـگبم سا اتخبر هيکٌذ .ثرِ فجربست دیگرش یکري اص رًَرِّربي اػرتشاتظي

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

ّؼتٌذ .تضبد ٍ ت بثل تـشیح ؿذُ هوکي اػت ثٌگبُّبي اقتلبدي سا دس اتخبر ساّجشد هٌبػت دکبس

فوَهي هقشفي ؿذُ اص ػَي هبیلض تحليلرشاى ّؼتٌذ کِ دس حذ ٍػظ ثيي آیٌرذًُگرشاى ٍ هرذافقبى
قشاس هيريشًذ ٍ اص ً بط قَت ّش دٍ رشٍُ اػتابدُ هيکٌٌذ .اص عشیت پيشٍي اص آیٌذًُگشاى دس قلوشٍ
هحلَالت ٍ ثبصاسّبي خذیذ حشکت کشدُ ٍ دس فيي حربد پيرشٍ هرذافقبى ثرشاي حابؽرت اص یرل
هدوَفِ هـتشیبى ٍ هحلَالت ثبثت هيثبؿٌذ ( ـکشي  .)1393ثٌبثشایي عجت تحليل هبیلض ٍ اػرٌَ
دػتيبثي ّوضهبى ثِ ثْشُ ٍسي ٍ ًَآٍسي هوکي ٍ ؿذًي اػت .دس پظٍّؾ حبضش ایي هَضرَؿ ثرِ
ؿکل تدشثي هَسد آصهَى قشاس هيريشد .ثٌبثشایي فشضيِي پظٍّؾ ثِ ؿکل صیش تذٍیي هيرشدد:
"ثيي اقذاهبت ًَآٍساًِ ثٌگبُّبي اقتلبدي ثخؾ دفبفي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي آىّبساثغرِ هقٌربداسي
ٍخَد داسد".
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روش ضناسی
دس ایي پظٍّؾ ساثغِ ثيي ػغح فقب يتّبي ًَآٍساًِ ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخرؾ دفربفي ٍ
ثْشٍُسي اقتلبدي آىّب هَسد ثشسػي قشاس هيريشد .ثٌبثشایي خبهقِ آهبسي هَسد پظٍّؾ ثٌگربُّربي
اقتلبدي فقبد دس ثخؾ دفبفي کـَس ایشاى هيثبؿذ .اًتخبة ًوًَِ اص ایي خبهقِ آهبسي ثش اػربع
دٍ ؿشط هحذٍدکٌٌذُ كَست رشفت .اٍد ایٌکِ ثٌگبُ ًوًَِ ثبیذ دس خبیضُ هلي فٌربٍسي ٍ ًرَآٍسي
ػبدّبي  1395 ٍ 1394ؿشکت کشدُ ثبؿذ ٍ دٍم ایٌکِ اعالفبت هب ي ثٌگبُ اًتخبثي قبثل دػرتيبثي
ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثٌگبُّبي اقتلبدي ؿشکتکٌٌذُ دس خبیضُ هلري فٌربٍسي ٍ ًرَآٍسي خْرت
دسیبفت خبیضُ هضثَس اص حذاکثش پتبًؼيل ّبي هَخَد دس خْت است بء ػغح فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي خَد
اػتابدُ ًوَدُ ٍ ّش یل ثِ ًحَي خَد سا ؿبیؼتِي دسیبفت ایي خبیضُ هيداًٌذ زا هيتَاى رارت
ًوًَِ آهبسي هَسد ثشسػي اص ایذُآدتشیي ؿشایظ ثشاي اسصیبثي ػغح ًَآٍسي ثشخَسداس اػتًْ .بیتربً
ثب افوبد توبم ؿشایظ ٍ هحذٍدیتّب تقذاد  22ثٌگبُ اقتلبدي اًتخبة ٍ اص دادُّبي هب ي ٍ ريشهب ي
آىّب خْت آصهَى فشضيِي تح يت اػتابدُ رشدیذ.دس خذٍد ؿوبسُ  1يؼت ثٌگربُّربي اقتلربدي
هَسد ثشسػي ثِ تاکيل ػبد ؿشکت دس خبیضُ ٍ ًَؿ ًـبى کؼت ؿذُ اسائِ ؿرذُ اػرت .دادُّربي
هشثَط ثِ ػغح ًَآٍسي اص ثبًل اعالفبتي اًدوي فٌبٍسي ایشاى اػرتخشاج ؿرذُ ٍ خْرت هحبػرجِ
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ثْشٍُسي اقتلبدي اص اعالفبتلَستّبي هب ي ٍ ػيؼرتن حؼربثذاسي ثٌگربُّربي هرَسد ثشسػري ٍ
ؿبخقّبي تقذیل قيوت ثبًل هشکضي اػتابدُ رشدیذًْ .بیتبً تحليلّبي آهبسي پظٍّؾ ثب اػرتابدُ

جذيل  .1لیست تىگاٌَای اقتصادی اوتخاب شذٌ

1394

91395

كٌبیـ ؿْذاي ؿيويبیي پبسکيي

ؿبیؼتگي دٍ ػتبسُ

ؿبیؼتگي دٍ ػتبسُ

كٌبیـ ؿْذاي ّاتن تيش اكاْبى

ؿبیؼتگي یل ػتبسُ

ؿبیؼتگي دٍ ػتبسُ

كٌبیـ ساکتي ؿْيذ هؼلوي

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

ؿبیؼتگييکؼتبسُ

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

ؿبیؼتگي یل ػتبسُ

كٌبیـ ؿْذاي ؿيويبیي اكاْبى

ؿبیؼتگي یل ػتبسُ

ؿبیؼتگي یل ػتبسُ

كٌبیـ ؿْذاي هْبم پبسکيي

-

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

كٌبیـ هْبم ؿْيذ ػتبسي

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

كٌبیـ ؿيويبیي ؿْيذصیيا ذیي

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

كٌبیـ هْبم ؿْيذخبى ًثبسي

تَاًوٌذي دٍ ػتبسُ

تَاًوٌذي ػِ ػتبسُ

كٌبیـ ساکتي ؿْيذ سحين یغبسي

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

تَاًوٌذي دٍ ػتبسُ

كٌبیـ ؿْيذ ثبقشي

_

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

كٌبیـ تؼليحبتي ؿْذاي حذیذ

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

كٌبیـ هْبم ؿْذاي یضد

_

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

كٌبیـ صسّي ؿْيذکالّذٍص

_

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

كٌبیـ ؿْيذکبٍُ

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

كٌبیـ تؼليحبتي ؿْيذکوشاى

_

تقْذ

كٌبیـ هْبم ؿْيذ دٍساى

تَاًوٌذي یل ػتبسُ

تقْذ

هشکضتَػقِ فٌبٍسي ؿيويبیي

ؿبیؼتگي دٍ ػتبسُ

_

كٌبیـ ؿْيذ ؿيشٍدي

تقْذ

_

كٌبیـ اًلبس ا وْذي

ؿبیؼتگي یل ػتبسُ

_

وام تىگاٌ

دفتش عشاحي ػبهبًِّبي ساکتي
ؿْيذ ًَساًي

كٌبیـ هْبم ؿْيذ حددي
اكاْبى

دفبفي

عىًان کسة شذٌ در سال

عىًان کسة شذٌ در سال

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

اص ًشمافضاس اع.پي.اع.اع 1اًدبم ؿذ.
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تجشیهوتحلیل دادهها و یافتههای پضوهص
متغیز نوآوری

دس حَصُ اسصیبثي ػغح ًَآٍسي هذدّبي هختلاي تَػظ پظٍّـگشاى عشاحي ٍ هَسد اػتابدُ قرشاس
رشفتِ اػت .ثِفٌَاى هثبد کشیؼتٌؼي ( )2002کبسٍا َ ػٌتَع ٍ ثبسٍع ًترَ ( )2013هرذدّربي
ػبصهبًذّي ؿذُ ثب اثضاسّبي اًؼبًي هب ي ٍ هذیشیتي سا هَسد ثشسػي قشاس دادُاًرذ .فشیضاتري ثيرذٍ
کشاص ٍ هچبدٍ (ً )2014يض دس عشفذاسي اص هذد کشیؼتٌؼي ٍ کبسٍا َ هقت ذًذ کِ اسصیبثي هرذیشیت
ًَآٍسي ثب ؿبخقّبي فشاهب ي یل هَضَؿ اػبػي اػت صیشا ثيبى ًَآٍسي ثش حؼت اثقبد دیگشي
ّوچَى هـتشیبى فشآیٌذّب پشٍػِي یبدريشي ٍ  ...اعالفبت هايذي ساخـ ثِ کبسایي فشاّن هيکٌذ.
ثِ ّش حبد اريٌل ( ٍ )2012ػٌتَع ثبػَ ٍ کيوَسا ( )2014ثب اػتذالد ثرِ هَضرَفبتي ّوچرَى
ف ذاى هاَْم ٍاحذ دس هَسد ًَآٍسي خلَكيبت ًبّوگي فقب يتّبي ًَآٍساًِ دؿَاسي تقشیف ٍ
اًذاصُريشي هتغيشّبي حَصُ ًَآٍسي ٍ ف ذاى ؿابفيت آهربسي دس هرَسد اثرشات ًرَآٍسي هقت ذًرذ
ّيچ هذد ثْتش یب ثذتشي ٍخَد ًذاسد .دس ایي پظٍّؾ خْت اسصیبثي ػغح ًَآٍسي اص کرل يؼرت
عشاحي ؿذُ تَػظ اًدوي هذیشیت فٌربٍسي ایرشاى اػرتابدُ ؿرذ ٍ ػرغح فٌربٍسي ٍ ًرَآٍسي ثرب
هقيبسّبي ٍضقيت سّجرشي ٍ اػرتشاتظي فٌربٍسي ٍ ًرَآٍسي ًحرَُي هرذیشیت هٌربثـ فٌربٍسي ٍ
ًَآٍسي ػغح َّؿيبسي پيؾثيٌي ٍ ؿٌبػبیي ایذُّبي ًَآٍساًِ ًحَُي هذیشیت تح يت ٍ تَػرقِ
فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ًحَُي هذیشیت ؿجکِ ًَآٍسي ٍ فٌبٍسي ٍ فشآیٌذ اکتؼربة ٍ یربدريشي ػرغح
تدبسيػبصي ٍ ثْشُثشداسي اص فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ًتبیح هب ي ًتبیح هٌبثـ اًؼبًي ٍ ًتربیح اختوربفي
حبكل اص فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي هَسد اسصیبثي قشاس هيريشد .کبسؿٌبػبى ٍ اسصیبثبى خبیضُ هلي فٌبٍسي ٍ
ًَآٍسي خْت تقييي ثشتشیيّبي حَصُ فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي دس هحل فقب يت ثٌگبُّبي ؿرشکتکٌٌرذُ
دس خبیضُ حضَس یبفتِ رضیٌِّبي يؼت عشاحي ؿذُ سا پبیؾ ًوَدُ ٍ ًْبیتربً ثرب تخلريق اهتيربص
هٌبػت ثِ ّش آیتن ػغح ًَآٍسي ثٌگبُّب سا ثِ كَست کؼشي اص ّضاس هحبػجِ هريًوبیٌرذ .دس ایري
پظٍّؾ خْت تقييي ػغح ًَآٍسي ؿشکتّبي ًوًَِ اص ًتبیح افالم ؿذُ تَػظ اًدوري هرذیشیت
فٌبٍسي ایشاى دس ػبدّبي  1395 ٍ 1394اػتابدُ رشدیذ.
متغیز بهزهوری

ؿبخقّبي اػتبًذاسد ثْشٍُسي دس دٍ رشٍُ کلري ؿربخقّربي ثْرشٍُسي ترل فربهلي(ٍ )SFP
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ؿبخقّبي ثْشٍُسي کل فَاهل( )TFPعج ِثٌذي هيؿًَذ .ثْرشٍُسي کربس ثْرشٍُسي ػرشهبیِ ٍ
ثْشٍُسي اًشطي سایحتشیي ؿبخقّبي ثْشٍُسي تل فبهلي ّؼرتٌذ کرِ اص دیشثربص هرَسد اػرتابدُ

کل ًْبدُّب ثِدػت هيآیذ .ثشاي اًذاصُريشي ایي ًؼجت یرل ػرشي سٍؽ هؼرت ين ًؾيرش ؿربخق
اثتذایي ػَ َ ؿبخق کٌرذسیل ؿربخق دیَیظیرب ؿربخق دیرَست ٍ ًبکربهَسا سٍؽ تحليرل
پَؿؾ دادُّب ٍ یل ػشي سٍؽ ريشهؼت ين ًؾيش ؿبخق هبًذُ ػَ َ ٍ ؿبخق تبثـ تَ يذ ػرَ َ
دفبفي

پيـٌْبد ؿذُ اػت (فجذي ٍ ّوکبساى  .)1394دس ایي پظٍّؾ ثب تَخِ ثرِ هبّيرت هَضرَؿ هرَسد
ثشسػي خْت هحبػجِ هتغيش ثْشٍُسي اص ؿبخق ثْشٍُسي کل کِ تَػظ فجذي ٍ ّوکربساى اسائرِ
ؿذُ اػتابدُ هيؿَد .دس ایي سٍؽ ػتبًذُ ػغح اسصؽ افضٍدُ اقتلبدي دس ًؾش رشفتِ ؿذُ کرِ ثرِ
دٍ سٍؽ تَ يذ (تاشیت) ٍ تَصیـ (خوـ) قبثرل اًرذاصُريرشي اػرت .دس سٍؽ تَ يرذ اسصؽ افرضٍدُ
اقتلبدي اص تاشیت ّضیٌِّبي ٍاػغِ اص اسصؽ کل ػتبًذُ دٍسُ هحبػجِ هيؿَد:
ّضیٌِ ٍاػغِ – ػتبًذُ ; اسصؽ افضٍدُ اقتلبدي

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

پظٍّـگشاى قشاس رشفتِاًذ .ؿبخق ثْشٍُسي کل فَاهل( )TFPاصًؼجت ػتبًذُ یب اسصؽ افضٍدُ ثش

دسحب يکِ دس سٍؽ تَصیـ اسصؽ افضٍدُ اقتلبدي اص حبكرل خورـ ّضیٌرِّربي خجرشاى خرذهبت
ؿبرليي ّضیٌِ اػتْالک ّضیٌِ ثْشُ اخبسُ هحرل ٍ هبؿريي آالت تَ يرذ هب يربت ٍ ػرَد خرب ق
ثِدػت هيآیذ:
خجشاى خذهبت  +هب يبت  +اخبسُ  +ثْشُ  +اػتْالک  +ػَد خب ق; اسصؽ افضٍدُ اقتلبدي
اص آًدبیي کِ دس فشآیٌذ تقذیل قيوتّبي خربسي ثرِ قيورتّربي ثبثرت تقرذیل قيوتري ػرتبًذُ ٍ
ّضیٌِّبي ٍاػغِ ثِ هشاتت آػربىترش اص تقرذیل ه ربدیش ػرَد ّضیٌرِ خجرشاى خرذهبت ؿربرليي ٍ
اػتْالک ثِ قيوتّبي ػبد پبیِ اػرت رزا ثرشاي هحبػرجِ اسصؽ افرضٍدُ اقتلربدي سٍؽ تَ يرذ
(تاشیت) اًتخبة رشدیذ .دس سٍؽ تَ يذ هحبػجِ دقيت ػتبًذُ ٍ ّضیٌِّبي ٍاػغِ اص اّويت ٍیظُاي
ثشخَسداس اػت .ػتبًذُ ّوبى اسصؽ هحلَد ًْبیي تَ يذ ؿذُ تَػظ ثٌگبُ اقتلبدي هريثبؿرذ کرِ
دس ػِ دػتِ کلي ػتبًذُ ثبصاسي ػتبًذُ خَدهلشفي ًْبیي ٍ ػتبًذُ ريش ثبصاسي عج ِثٌذي هيؿَد.
ػتبًذُ ثبصاسي کبال ٍ خذهبتي اػت کِ ثب قيوتّبي هقٌيداس اص ًؾش اقتلبدي فشضِ ٍ فشٍختِ ؿذُ
یب تَ يذکٌٌذُ قلذ فشضِ ٍ فرشٍؽ آى سا داؿرتِ ثبؿرذ .ػرتبًذُ خَدهلرشفي ًْربیي ثرِ کبالّرب ٍ
خذهبتي اعالق هيؿَد کِ كبحجبى ثٌگبُ ثشاي هلشف ًْبیي خَد هرَسد اػرتابدُ قرشاس هريدٌّرذ.
ػتبًذُ ريشثبصاسي ًيض ثِ کبالّب ٍ خذهبتي اعالق هيرشدد کِ تَػظ ثٌگربُ تَ يرذ ٍ ثرب قيورتّربي
ريشثبصاسي دس اختيبس خبًَاسّب کبسکٌبى ٍ یب دٍ ت قشاس هيريشد .دس ایي پظٍّؾ ثب تَخرِ ثرِ ًربدس

211

فللٌبهِ فلوي پظٍّـي هغب قبت هذیشیت ساّجشدي دفبؿ هلي ػبد دٍم ؿوبسُ  7پبیيض 1397

ثَدى ػتبًذُ ريشثبصاسي دس ثيي ثٌگبُّبي ًوًَِ ٍ ًيض ثب تَخِ ثِ حبػ ؿذى ػتبًذُ خَدهلشفي دس
ػتبًذُ ثبصاسي (دس قب ت ثخـي اص هَخَدي ًيوِ ػربختِ) ف رظ اص هاْرَم ػرتبًذُ ثربصاسي خْرت
هحبػجِ ػتبًذُ اػتابدُ رشدیذ کِ فجبست اػت اص حبكلخورـ فرشٍؽ خرب ق ػربیش دسآهرذّبي
فوليبتي ٍ تابضل هَخَدي کبالي ػبختِ ؿذُ ٍ ًيوِ ػبختِ اثتذاي دٍسُ اص اًتْبي دٍسُ:
ػبیش دسآهذّب  +افضایؾ (کبّؾ) هَخَدي کبال  +فشٍؽ خب ق کبال ٍ خذهبت ; ػتبًذُ
ّضیٌِّبي ٍاػغِ ثِ اسصؽ کبالّب ٍ خذهبتي اعالق هيؿَد کِ دس قب ت ٍسٍدي یل فشآیٌرذ تَ يرذ
کبال ٍ خذهبت هَسد اػتابدُ قشاس هيريشًذ .هَاد اٍ يرِ اًرشطي ٍ خرذهبت ترأهيي ؿرذُ اص خربسج
ػبصهبى اص فوذُتشیي ّضیٌِّبي ٍاػغِاي ثِؿوبس هيآیٌذ .ثشاي هحبػجِ ّضیٌرِّربي ٍاػرغِ سٍؽ
هؼت ين ٍ سٍؽ ريشهؼت ين تَػظ فجذي ٍ ّوکبساى پيـٌْبد ؿذُ اػت .دس ایي پظٍّؾ ثرِ د يرل
هحذٍدیتّبي هَخَد دس دػتيبثي ثِ اعالفبت ثٌگبُّبي هَسد سػيذري سٍؽ ريرشهؼرت ين هرَسد
اػتابدُ قشاس رشفت.
ػبیش ّضیٌِّبي ٍاػغِ ّ +ضیٌِ اًشطي ّ +ضیٌِ خذهبت قشاسدادي ّ +ضیٌِ هَاد ; ّضیٌِّبي ٍاػغِ
(اػتْالک  +خجشاى خذهبت ؿبرليي) – کل ّضیٌِّب ; ّضیٌِّبي ٍاػغِ
پغ اص هحبػجِ اسصؽ افضٍدُ اقتلبدي ػغح ًْبدُّبي تَ يذ ثب اػتابدُ اص ّضیٌِ کل فَاهل تَ يرذ
تقييي رشدیذُ ٍ توبهي هجب غ ثش اػبع ؿبخقّبي تقذیل قيوت ثبًل هشکضي تقذیل ؿذًْ .بیتبً ثرب
ت ؼين اسصؽ افضٍدُ تقذیل ؿذُ ثش ًْبدُّبي تقذیل ؿرذُ ثْرشٍُسي کرل ثرشاي ّشثٌگربُ هحبػرجِ
رشدیذ.
آمار توصیفی

آهبس تَكياي هتغيشّب دس خذٍد ؿوبسُ ً 2ـبى دادُ ؿذُ اػت .داهٌِ تغييرشات هتغيرش ثْرشٍُسي اص
 0/253تب  3/363ثَدُ دسحب يکِ هتغيش ًَآٍسي تحت ّوبى ؿشایظ ثيي  0/425 ٍ 0/150دس ًَػبى
ثَدُ اػت .دس ایي پظٍّؾ اثشات هت بثل ایي دٍ هتغيرش هرَسد اسصیربثي قرشاس هريريرشد ٍ هـرخق
هيرشدد کِ آیب داهٌِ تغييشات آىّب هتأثش اص یکذیگش ّؼت یب خيش.
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تعذاد مشاَذات

33

33

میاوگیه

1/403527

0/29964

میاوٍ

1/279400

0/31200

مذ

0/2529

0/237

اوحراف معیار

0/5603122

0/082443

کمتریه

0/2529

0/150

تیشتریه

3/6157

0/425

دامىٍ تغییرات

3/3628

0/275

مجمًع

46/3164

9/888

دفبفي

تُرٌيری

وًآيری

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

جذيل  .2آمارتًصیفی

آسمون فزضیهی پضوهص

ثش اػبع هجبًي ًؾشي هغشح ؿذُ پيشاهَى هجبحث ثْرشٍُسي ٍ ًرَآٍسي کرِ خالكرِ آى دس ًوبیرِ
ؿوبسُ  1اسائِ رشدیذُ استجبط هتغيش ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي هوکي ٍ هحتول هيثبؿذ اهب دقي بً هـخق
ًيؼت کِ کذام هتغيش تحت تأثيش هتغيش دیگشي اػت .ثٌبثشایي خْت ثشسػري فشضريِي پرظٍّؾ اص
تحليل ّوجؼتگي اػتابدُ هيرشدد .ثشاي ایي هٌؾَس فشضيِي كاش ( ٍ )H0فشضيِي هخب ف ()H1
ثِ ؿشح صیش تذٍیي رـتٌذ:
ّ :H0وجؼتگي هقٌبداسي ثيي اقذاهبت ًَآٍساًرِ ثٌگربُّربي اقتلربدي ثخرؾ دفربفي ٍ ثْرشٍُسي
اقتلبدي آىّب ٍخَد ًذاسد.
ّ :H1وجؼتگي هقٌبداسي ثيي اقذاهبت ًَآٍساًرِ ثٌگربُّربي اقتلربدي ثخرؾ دفربفي ٍ ثْرشٍُسي
اقتلبدي آىّب ٍخَد داسد.
ًتبیح ّوجؼتگي اػريشهي دس خذٍد ؿوبسُ ً 3ـبى دادُ ؿذُ اػت .دٍ هتغيش ثْشٍُسي ٍ ًَآٍسي دس
تقذاد  33هَسد هـبّذُ داساي ضشیت ّوجؼتگي  +0/368دس ػغح هقٌبداسي ( )0/035ثرَدُاًرذ.
ثٌبثشایي اص آًدبیي کِ ػغح هقٌبداسي( )Sigکوتش اص  0/05اػت فشم  H0سد هيؿَد ٍ ثرب تأیيرذ
فشم ّ H1وجؼتگي دٍ هتغيش تأیيذ هيرشددّ .وچٌيي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ه ذاس ضرشیت ّوجؼرتگي
هثجت هيثبؿذ هيتَاى ًتيدِ رشفت کِ ّوجؼتگي هثجت ٍ هقٌبداسي ثيي اقذاهبت ًَآٍساًِ ثٌگبُّبي
اقتلبدي ثخؾ دفبفي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي آىّب ٍخَد داسد .ثذیي هقٌب کِ دس ایي ثٌگبُّب تغييشات
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ثْشٍُسي اقتلبدي ّوبٌّگ ٍ ّوؼَ ثب تغييشات اقذاهبت ًَآٍساًِ ثَدُ ٍ ثب قکغ.
جذيل  .3ماتریس َمثستگی متغیرَا

متغیر تُرٌيری
َمثستگی
اسپیرمه
متغیر وًآيری

متغیر تُرٌيری

متغیر وًآيری

ضشیت ّوجؼتگي

1

*0/368

Sig. (2)tailed
تقذادهـبّذات

33

33

ضشیت ّوجؼتگي

*0/368

1

Sig. (2)tailed
تقذادهـبّذات

0/035

0/035

33

33

نتیجهگیزی و پیطنهاد
تأیيذ ؿذى فشضيِي پظٍّؾ رَیبي ایي ٍاققيت اػت کِ توشکض سٍي ًرَآٍسي هٌبفربتي ثرب توشکرض
سٍي ثْشٍُسي ًذاسد .ثب تَخِ ثِ هثجت ٍ هقٌبداس ثَدى ساثغِ ثْشٍُسي ٍ ًرَآٍسي هريترَاى ًتيدرِ
رشفت کِ ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ دفبفي کـَس هيتَاًٌذ ثب اتخبر ساّجشد تحليلي هربیلض ٍ
اػٌَ ( )1978ضوي توشکض سٍي ًَآٍسي اص هضایبي ساّجرشد آیٌرذًُگرش (پيـرگبم) هربیلض ٍ اػرٌَ ٍ
ساّجشد توبیض پَستش ثْشُهٌذ ؿذُ ٍ ثرب توشکرض سٍي ثْرشٍُسي اص هضایربي ساّجرشد ترذافقي هربیلض ٍ
اػٌٍَساّجشد سّجشي ّضیٌِ پَستش ًيض ثِعَس ّنصهبى اػتابدُ ًوبیٌذ .ثِفجبست دیگش ثٌگبُّبي هزکَس
ثبیذ دس فقب يتّبي ًَآٍساًِ اكل هٌاقرت ّ -ضیٌرِ سا هرذًؾش داؿرتِ ٍ ثرِعرَس هرذاٍم دادُّرب ٍ
ػتبًذُّبي ایي فقب يتّب سا پبیؾ ًوبیٌذّ .وچٌيي دس ساػتبي است بء ثْشٍُسي ثبیذ فالٍُثرش تأکيرذ
سٍي کبّؾ ثْبي توبم ؿذُ ٍ ثْجَد دادُّب ثب ػشهبیِرزاسي هٌبػت دس ثخؾ تح يرت ٍ تَػرقِ ٍ
اضبفِ کشدى هحلَالت ًَآٍساًِ ثِ ػجذ هحلَالت ؿشکت ػتبًذُّبي تَ يذ ٍ دسًتيدِ ثْرشٍُسي
سا ثْجَد ثخـٌذ.
ایي پظٍّؾ كشفبً ثِ ثشسػي ساثغِ کلي ثيي ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اختلبف یبفت .ثٌربثشایي ثشسػري
ساثغِ اخضاء ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي هيتَاًذ هَضَفي ثشاي تح ي بت آتي ثبؿذ .ثرذیي هقٌرب
کِ دس پظٍّؾّبي آتي هيتَاى ساثغِ اخضاء ًَآٍسي ؿبهل سّجشي ٍ اػتشاتظي فٌبٍسي ٍ ًرَآٍسي
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هذیشیت هٌبثـ فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ػغح َّؿيبسي پيؾثيٌي ٍ ؿٌبػبیي ایذُّبي ًَآٍساًِ هرذیشیت
تح يت ٍ تَػقِ فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي هذیشیت ؿجکِ ًَآٍسي ٍ فٌبٍسي ٍ فشآیٌذ اکتؼبة ٍ یبدريشي

اص فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي سا ثِ تاکيل ثب ثْشٍُسي اقتلبدي ػبصهبى ثشسػي ًوَد.

دفبفي

استجبط ًَآٍسي ٍ ثْشٍُسي اقتلبدي ثٌگبُّبي اقتلبدي فقبد دس ثخؾ

ػغح تدبسيػبصي ٍ ثْشُثشداسي اص فٌبٍسي ٍ ًَآٍسي ًتبیح هب ي هٌبثـ اًؼبًي اختوربفي حبكرل
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