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چکيده
هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه 
است. روش شناسی این پژوهش کّمی و با رویکرد پیمایشی نمونه ای شامل 27 نفر از مدیران واحدهاي 
تحقیق و توس��عه ش��رکت ها در صنایع دارو و تجهیزات پزش��کی، نانوفناوری و مواد پیشرفته انتخاب و 
داده هاي گردآوري ش��ده به روش مدل س��ازي معادالت س��اختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئي با 
نرم افزار اس��مارت پی ال اس تحلیل شده اند. نتایج، فرضیه هاي تأثیر دسترسي به منابع مالي و غیرمالي 
)منابع انس��اني، اطالعاتي و تجهیزات( و همچنین تأثیر رقابت یا همکاري بین ش��رکت ها را بر افزایش 
هزینه کرد کس��ب و کارهای ایرانی در فعالیت های تحقیق و توس��عه در سطح اطمینان 0/95 تأیید کرد. 
همچنین نش��ان داده شد که سیاس��ت ها و قوانین دولت بر دسترسي به منابع مالي و غیرمالي )منابع 
انساني، اطالعاتي و تجهیزات( تأثیر معناداري مي گذارند. به لحاظ میزان تأثیر نیز عوامل مرتبط با رقابت 
یا همکاري شرکت ها، عوامل مرتبط با دسترسي به منابع غیرمالي و مالي به ترتیب بیشترین تأثیر را بر 

هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه دارند.
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1- مقدمه
اهمیت فعالیت هاي تحقیق و توسعهR&D( 1( براي نوآوري و رشد اقتصادي غیر قابل انکار است، به ویژه 
زماني که این فعالیت ها توسط کسب و کارها انجام شوند )بنیاد ملي علوم2، 2012؛ سازمان همکاري هاي 
اقتص��ادي و توس��عه3، 2010؛ کاینلي4 و دیگ��ران، 2006؛ ماني5، 2004؛ وون��گ6 و دیگران، 2005(. 
از این رو، بس��یاري از دولت ها به دنبال افزایش کمیت و اثربخش��ي س��رمایه گذاري براي انجام پژوهش 
هستند. برای این منظور، الزم است نسبت به انجام تحقیق و توسعه در بخش کسب و کار اطمینان داشت 
)اُزچلیک و تایماز7، 2008؛ شارنیتزکی و لوپزبنتو8، 2010(، زیرا احتمال تجاري سازي نتایج فعالیت هاي 
تحقیق و توسعه اي که در بخش کسب و کار انجام می شود، به طور معمول بیشتر است. الگوي غالب جهاني 
هم نشان مي دهد که در کشورهاي توسعه یافته تر، بخش کسب و کار در مقایسه با بخش هاي دیگر )بخش 
دولت، آموزش عالي و غیرانتفاعي( بیشترین سهم را در هزینه کرد براي فعالیت هاي تحقیق و توسعه دارد. 
به عنوان مثال، طبق آمار سال 2009، در آمریکا، 70 درصد، در کانادا، 50 درصد، در آلمان حدود 70 
درصد، در فرانس��ه حدود 65 درصد، در مالزی، 80 درصد، در رژیم اشغال گر قدس، ژاپن و کره، حدود 
75 درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریباً 60 درصد از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشور در 
بخش کسب و کار است. برآوردها نشان می دهند که نسبت هزینه کرد بخش کسب و کار در فعالیت های 
تحقیق و توسعه به هزینه کرد کل بخش هاي کشور9 در این فعالیت ها حدود 20 درصد است )قاضي نوري 

و دیگران، 1392(.
نکته مهم این اس��ت که ش��رکت ها اعم از دولتي و غیردولتي )به ویژه ش��رکت هاي غیردولتي( را 
نمي توان ملزم به س��رمایه گذاري در تحقیق و توس��عه نم��ود، بلکه باید طیف گس��ترده اي از ابزارهاي 
سیاستي در حوزه هاي مالي و غیرمالي )منابع انساني، اطالعاتي و تجهیزات( عالوه بر اصالح یا تقویت 
زیرساخت هاي قانوني مورد استفاده قرار گیرند تا شرکت ها نسبت به انجام تحقیق و توسعه ترغیب شوند 

1 . Research & Development
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3 . Organization for Economic Cooperation and Development
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9 . طبق راهنمای فراسکاتی این بخش ها در هر کشور شامل بخش دولت، آموزش عالی، کسب و کار و بخش غیرانتفاعی است.
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یا موانع پیش روی آن ها برای انجام تحقیق و توسعه برداشته شود. برای تعیین ابزارهای سیاستی مناسب 
نیز باید نخس��ت عوامل مؤثر بر میزان هزینه کرد بخش کس��ب و کار در فعالیت های تحقیق و توس��عه را 
شناسایی کرد، سپس سیاست ها و ابزارهای سیاستی متناسب با آن ها را تعیین کرد. ابزارهای سیاستی 
مناسب نیز بسته به شرایط هر کشوری متفاوت خواهند بود و نمی توان بسته های سیاستی مورد استفاده 
در کش��ورهای دیگر را عیناً و بدون توجه به تفاوت عوامل مؤثر در مورد بخش کس��ب و کار کش��ورها 
پیاده سازی کرد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مزبور در بخش کسب و کار ایران در فعالیت های 
تحقیق و توسعه انجام شده است. به عبارت دیگر، سؤال اصلی تحقیق این است که چه عواملی بر میزان 
هزینه کرد بخش کس��ب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توس��عه مؤثر هستند و ارتباط این عوامل با 
یکدیگر چیس��ت؟ با پاسخ به این س��ؤال امکان تجویز دقیق و متناسب ابزارهای سیاستی برای هدف 
قراردادن عوامل و ارتقای هزینه کرد بخش کس��ب و کار در فعالیت های تحقیق و توس��عه و منتفع شدن 

اقتصاد کشور از نتایج آن فعالیت ها میسر می شود. 
بدین منظور ابتدا مبانی نظری و پژوهش هاي پیش��ین مرور شده است. سپس چارچوب مفهومي و 
فرضیه هاي پژوهش ارائه شده اس��ت. در قسمت سوم مقاله، روش پژوهش شرح داده شده و پس از آن 
تجزیه و تحلیل یافته ها انجام گرفته است. در پایان نیز پس از جمع بندي نتایج به دست آمده، پیشنهادات 

کاربردی و پیشنهادات براي پژوهش هاي آتي ارائه شده است.

2- مبانی نظری و پيشينه پژوهش

2-1- مبانی نظری

فریمن1 )1974( تحقیق و توسعه2 را به صورت کار خالقانه ای تعریف می کند که به طور منظم برای افزایش 
ذخیره علمی و دانش فنی و همچنین اس��تفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید انجام 
می شود. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد3 )1982(، تحقیق و توسعه را فرآیند پویای 
به هم پیوسته ای از تحقیقات پایه ای، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای تعریف کرده است که نتایج 
علمی هر مرحله به صورت ذخیره ای از دانش در طول زمان گردآوری می گردند و این ذخایر، ورودی مهم 
و با ارزشی است که منشاء ایده ها و اختراعات جدیدی برای مرحله ی عمل می باشد. کومبس4 )1996( 

1 . Freeman
2 . Research and Development
3 . United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
4 . Coombs
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تحقیق و توس��عه را دارای دو رکن س��رمایه گذاری و بهره برداری می داند. در رکن س��رمایه گذاری، انجام 
فعالیت های تحقیق و توس��عه با توسعه قابلیت های فناورانه س��ازمان مرتبط شده و در رکن بهره برداری، 
عملکردهای تحقیق و توس��عه با س��ایر عملکردهای محرک بازار در ارائه محصوالت و خدمات خاص به 
مش��تریان س��هیم می گردند. محصول اقدامات تحقیق و توسعه در بعد س��رمایه گذاری، فناوری در قالب 
دان��ش و مهارت و در بع��د بهره برداری، خصوصیات کارکردی و دس��تورالعمل هاي فناورانه اس��ت. اما 
مرجعي که امروزه تقریباً در همه کشورها به عنوان استاندارد اصلي برای تعریف و اندازه گیري هزینه هاي 
تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار مي گیرد، راهنماي فراسکاتي1 از سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه 
)OECD( است. طبق این راهنما، هر فعالیت  تحقیق و توسعه باید شامل سه عنصر نوآوري، هدف خاص 

و نتیجه جدید باش��د. به عبارت دیگر، بر اساس راهنماي فراسکاتي، براي اینکه فعالیتي تحقیق و توسعه 
محسوب شود باید دو شرط اصلي داشته باشد: نخست، حاوي نوآوري باشد و دوم، تکمیل آن فعالیت به 

پیشرفت علمي فني منتهي شود )سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، 2015(. 
هزینه کرد تحقیق و توس��عه2 به کلیه پرداخت هاي واقعي که براي انجام تحقیق و توسعه توسط یک 
واحد یا مؤسس��ه مشخص در طول س��ال مرجع انجام مي شود، اطالق مي گردد. سال مرجع، یک دوره 
زمان��ي متش��کل از 12 ماه متوالي اس��ت که داده هاي آم��اري به آن ارجاع داده مي ش��وند. باید توجه 
داش��ت هزینه کرد تحقیق و توس��عه برابر اس��ت با منابعی که در عمل برای فعالیت های تحقیق و توسعه 
مصرف می ش��وند نه بودجه پیش بینی شده. هزینه هایي که هر سازمانی به فعالیت های تحقیق و توسعه 
اختصاص می دهد ش��امل هزینه هاي درون س��ازماني3 و هزینه هاي برون س��ازماني4 اس��ت. هزینه هاي 
درون س��ازماني پرداخت هایي هس��تند که طي یک دوره معین جهت اجراي فعالیت تحقیق و توسعه در 
داخل واحد تحقیق و توسعه یا بخش اقتصادي انجام مي گیرد، صرف نظر از منبع تأمین وجوه. هزینه هاي 
برون س��ازماني یا هزینه هاي پرداخت ش��ده به خارج از واحد تحقیق و توسعه س��ازمان یا شرکت براي 
حمایت از تحقیق و توس��عه درون س��ازمان یا  شرکت )مثاًل براي خرید تجهیزات( نیز باید در هزینه کرد 

تحقیق و توسعه منظور شود )سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، 2015(. 
راهنماي فراس��کاتي توصیه می کند هزینه کرد تحقیق و توسعه به تفکیک پنج بخش اصلي گزارش 

1 . Frascati Manual
2 . Expenditure on Research and Development
3 . Intramural expenditures
4 . Extramural expenditures
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ش��ود که عبارتند از: )1( کس��ب و کار، )2( دولت، )3( آموزش عال��ي، )4( خصوصي غیر انتفاعي و )5( 
خارج از کش��ور. هسته اصلي بخش کسب و کار، شرکت هاي خصوصي )شرکت سهامي یا نیمه سهامي( 
هس��تند، خواه سود خود را توزیع کنند یا خیر. در میان این شرکت ها ممکن است شرکت هایي وجود 
داشته باشند که فعالیت اصلي آن ها تحقیق و توسعه است. به طور کلي این بخش شامل همه شرکت ها، 
س��ازمان ها و نهاد هایي اس��ت که فعالیت اصلي آن ها تولید کاال یا خدمات بازار براي فروش به عموم با 
قیمتي اس��ت که از نظر اقتصادي نا چیز نیست. شرکت هاي دولتي )شرکت هاي سهامي و نیمه سهامي 
متعل��ق به واحد هاي دولتي( که عمدتاً براي بازار تولی��د مي کنند و در کار فروش خدمات یا کاال هایي 
هس��تند که معموالً ش��رکت هاي خصوصي عرض��ه مي کنند حتي اگر عرضه ای��ن کاال ها یا خدمات با 
قیمتي کمتر از هزینه تمام ش��ده تولید صورت گیرد نیز در بخش کس��ب و کار قرار مي گیرد )س��ازمان 

همکاري هاي اقتصادي و توسعه، 2015(.
در ای��ن پژوه��ش، کلیه فعالیت های انجام ش��ده در بخش کس��ب و کار که ح��اوی عناصر نوآوري، 
هدف خاص و نتیجه جدید هس��تند و تکمیل آن ها به پیش��رفت علمي فني منتهي می شود، به عنوان 
تحقیق و توس��عه تعریف مي شوند که مي توانند ش��امل تحقیقات بنیادین، تحقیقات کاربردی و توسعه 
تجربی باشند. هزینه کرد این فعالیت ها عبارت است از منابعی که شرکت برای انجام آن ها طی یک بازه 
زمانی مشخص )معموالً یک ساله( و بدون توجه به منبع تأمین وجوه مصرف می شوند و شامل هزینه هاي 
درون سازماني و هزینه هاي برون سازماني هستند. بخش کسب و کار نیز شامل کلیه شرکت ها، سازمان ها 
و نهاد هایي است که فعالیت اصلي آن ها تولید کاال یا خدمات بازار براي فروش است؛ اعم از شرکت هاي 
خصوصي )شرکت سهامي یا نیمه سهامي(، یا شرکت های دولتی که فعالیت اصلي آن ها تحقیق و توسعه 

است )مانند آزمایشگاه ها و مؤسسات تجاري تحقیق و توسعه( یا دارای واحد تحقیق و توسعه هستند.

2-2- پيشينه پژوهش

پژوهش هاي متعددي عوامل مؤثر بر هزینه کرد کسب و کارها براي فعالیت های تحقیق و توسعه را بررسي 
کرده اند. گرابوفس��کی1 )1968( عوامل مؤثر بر س��رمایه گذاری در پژوهش را در س��ه صنعت دارویی، 
شیمیایی و پاالیش نفت مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که میزان دسترسی به منابع 
مالی و نقدینگی در س��ازمان از جمله عوامل مهم مؤثر بر میزان سرمایه گذاری سازمان در فعالیت های 

1 . Grabowski
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تحقیق و توسعه هستند. در تحقیق دیگری حضور کارمندان، دانشمندان مجرب و مهندسان با تحصیالت 
باال که در واقع س��رمایه ی انس��انی یک سازمان را تشکیل می دهند، از عوامل مهم و تعیین کننده  برای 

انجام تحقیق و توسعه شناخته شده است )رومر، 1987(.
کیم و لی1 )1993( مطالعه ای درباره 152 ش��رکت فعال در کره ی جنوبی در فاصله ی س��ال های 
1985 تا 1989 انجام داده اند و در آن مش��خص شده اس��ت که میزان فروش و س��ود خالص شرکت، 
تأثیر مثبتي بر میزان سرمایه گذاری آن در تحقیق و توسعه دارد. عاصم اوغلو )1998( در پژوهشی نشان 
داده است که وجود نسبت باالیی از نیروی انسانی متخصص و ماهر در اقتصاد، موجب تشویق تغییرات 
فناوران��ه در جهت فناوری های باال می ش��ود )عاصم اوغلو و زیلیبوت��ی2، 2001( که خود نیازمند انجام 

تحقیق و توسعه است. 
وارساکلیس3 )2001( نیز تأثیر قوانین و مقررات را بر فعالیت هاي تحقیق و توسعه ی سازمان ها در چند 
کشور بررسي کرده است. این مطالعه نشان مي دهد که قوانین و مقررات اثری دو سویه در فعالیت های 
تحقیق و توس��عه ی س��ازمان ها دارند. از یک س��و، کمبود قوانین ضروري مانند قوانین مربوط به حقوق 
مالکیت فکري باعث می شود سازمان ها نتوانند عملکرد مناسبی در فعالیت های تحقیق و توسعه داشته 
باشند، زیرا حفاظت از پتنت و سایر حقوق مالکیت فکري، منافع حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه 
را افزای��ش می دهد. از س��وی دیگر، وجود قوانین بیش از حد س��ختگیرانه در ح��وزه مالکیت فکری، 
تمایل س��ازمان ها برای انجام فعالیت های تحقیق و توس��عه را کاهش می دهد. در همین ارتباط، مطالعه 
کالسنس و الون4 )2003( نیز تأیید مي کند که حفاظت از حقوق مالکیت، بر انگیزه ی سازمان ها برای 

سرمایه  گذاری در دارایی های ملموس یا ناملموس، یا کسب فناوری های پیشرفته اثر می گذارند.
باسانینی و ارنست5 )2002( مطالعه اي در زمینه ابعاد قانوني تأثیرگذار بر تحقیق و توسعه و نوآوري 
انجام داده اند. بررس��ي آن ها نش��ان داده اس��ت که محافظت قوی تر از حق��وق مالکیت فکري رابطه ی 
مستقیم با شدت تحقیق و توسعه ی کسب وکارها دارد. زیرا تحقیق و توسعه فرآیندی است که از طریق آن 
شرکت ها محصوالت یا فرآیندهای جدیدی ایجاد می کنند که بعدتر می توانند تجاری شوند )از طریق 
همان شرکت یا از طریق دادن لیسانس به شرکت های دیگر(. بنابراین می توان نتیجه گرفت که وجود 
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قوانین س��خت گیرانه بار بیش از حدی را به سازمان تحمیل کرده و مجدداً به مانعی برای فعالیت های 
تحقیق و توس��عه ی س��ازمان ها تبدیل می شود. کانوار و اونس��ن1 )2003( نیز به این نتیجه رسیدند که 
س��رمایه ی انسانی در معنای س��طح سواد کارکنان س��ازمان، تأثیر مثبتی در ش��دت تحقیق و توسعه 
دارد. لی و هوانگ2 )2003( پش��تیبانی مالی در مقیاس ب��زرگ و در درازمدت برای انجام فعالیت های 
تحقیق و توسعه ضروری مي دانند. در مطالعه ی آن ها روی 515 شرکت فعال در 23 حوزه ی صنعتی در 
کره ی جنوبی در فاصله ی سال های 1980 تا 1999، سودآوری، به عنوان عامل مؤثر بر تحقیق و توسعه 
شناخته شد. در این مطالعه همچنین نشان داده شده است که حمایت ها و مشوق هاي مالي و مالیاتي 

دولتی نیز می توانند تأثیر مهمی بر میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه ی شرکتی داشته باشند. 
وضع استانداردها نیز بر حجم فعالیت هاي تحقیق و توسعه شرکت ها مؤثر است. مکانیزم تأثیرگذاری 
اس��تانداردها بر میزان هزینه کرد برای فعالیت های تحقیق و توس��عه، مشابه مکانیزم تأثیرگذاری قوانین 
اس��ت. به این معنا که فقدان اس��تانداردهای الزم با از بین بردن انگیزه های سازمان برای تغییر و رشد، 
تمایل سازمان به انجام فعالیت های تحقیق و توسعه را کاهش می دهد. از سوی دیگر وجود استانداردهای 
بسیار سخت گیرانه نیز باعث می شود سازمان ها دست یابی به این استانداردها را غیرممکن فرض کرده 
و در نتیجه بازهم تمایلی برای تحقیق و توس��عه نداشته باشد. بنابراین حد متعادلی از استانداردها الزم 
اس��ت تا به موجب آن ها س��ازمان ها به انجام فعالیت های تحقیق و توسعه تش��ویق شوند )گروه مشاوره 

بوستون3، 2005(.
در مطالع��ه فالک4 )2006(، دسترس��ی به مناب��ع مالی به عنوان یکي از عوام��ل مهم تأثیرگذار بر 
س��رمایه گذاری کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توس��عه عنوان شده است. حمایت ها و مشوق هاي 
مالي و مالیاتي دولتی نیز می توانند تأثیر مهمی در افزایش تحقیق و توس��عه ی ش��رکتی داشته باشند. 
به همین ترتیب، یارانه های مس��تقیم برای انجام فعالیت های تحقیق و توس��عه نیز تأثیر بزرگ و مثبتی 
در شدت تحقیق و توس��عه در کسب  وکارها دارند. مطالعه فالک عنوان مي کند که میزان سرمایه گذاري 
ش��رکت ها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه تنها به ابعاد مالي بستگي ندارد و دسترسی به نیروی انسانی 
مناس��ب و متخصص نیز مي تواند بر افزایش سرمایه گذاري شرکت ها در فعالیت ها تحقیق و توسعه تأثیر 
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بگذارد. عالوه بر منابع انساني، نوآوری های فناورانه معموالً نیاز به تجهیزات و امکانات پیشرفته جدید 
دارند. در نتیجه میزان س��رمایه گذاری های فیزیکی و دسترسي به امکانات و تجهیزات پیشرفته نیز بر 
میزان هزینه کرد براي فعالیت هاي تحقیق و توسعه تأثیر دارند. در همین ارتباط، انتظار مي رود عضویت 
در یک سرمایه گذاري مشترک تحقیقاتي و همکاري پژوهشي با سایر مؤسسات و شرکت ها، تأثیر مثبتي 
بر هزینه کرد تحقیق و توسعه یک شرکت داشته باشد. در حقیقت، رابطه ی بین تحقیق و توسعه در بخش 
دولتی و بخش خصوصی از دو طریق برقرار مي ش��ود. تحقیق و توسعه ی بخش دولتی می تواند به عنوان 
جایگزینی برای تحقیق و توسعه ی بخش خصوصی باشد و نه تنها از منابع متعددی برای تحقیق و توسعه 
استفاده کند، بلکه از حقوق مالکیت انحصاری نیز بهره مند شود. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کمبود 
نیروی انسانی متخصص وجود داشته باشد و استفاده ی دانشگاه ها و دولت ها از نیروهای متخصص، باعث 
کاهش دسترس��ی بخش خصوصی به این نیروها شود. در حالت دیگر، تحقیق و توسعه ی بخش دولتی 
می تواند به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل کرده و باعث کاهش هزینه های پژوهش در صنعت شود. 
این امر از طریق انجام تحقیقات پایه و انتش��ار عمومی نتایج آن میس��ر می شود. تحقیقات دانشگاهی 
همواره منبع مهمی از دانش، تجهیزات، ابزارها و روش ها برای تحقیقات صنعتی در توسعه ی فرآیندهای 
جدید تولید و محصوالت بوده است. در حالت اول رابطه ی یک سازمان یا شرکت با سازمان های پژوهشی 
دولتی باعث دسترسی به نیروی انسانی و نتایج حاصل از تحقیق و توسعه ی بخش دولتی شده و در حالت 
دوم نیز ارتباط داشتن با این قبیل سازمان ها، دسترسی سازمان به نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات و 
دانش و فناوری را میسر می سازد. بنابراین به طور کلی داشتن ارتباط با سازمان های پژوهشی دولتی در 
افزایش هزینه کرد فعالیت های تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار تأثیر خواهد داشت. از سوی دیگر در 
پژوهش ها مشخص شده است که هزینه کرد دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی، تأثیر بزرگ و مثبتی 
در هزینه کرد کسب وکارها برای فعالیت های تحقیق و توسعه دارد که نشان دهنده ی رابطه ی تکاملی بین 
تحقیق و توسعه در بخش دولتی و بخش خصوصی است. عالوه بر منابع مالي و انساني، بهبود زیرساخت 
قانونی اثر مثبتی بر قابلیت های س��ازمان برای نوآوری و توس��عه ی محصوالت جدید خواهد داشت. در 
همی��ن ارتباط مطالعه فالک )2006( نیز همانند مطالعات پیش��ین تأکید می کند که وجود یک نظام 
متعادل ثبت پتنت بر انجام تحقیق و توس��عه مؤثر اس��ت و تقویت بیش از حد نظام پتنت ها، به ویژه در 

مورد تحقیقات پایه، می تواند مانعی برای رشد فناورانه باشد.
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دبس��کی و ویلیامز1 )2007( نیز در مطالعه اي پیرامون تحقیق و توس��عه در بخش کس��ب و کار در 
نیوزیلند، دسترسی به منابع مالی را به عنوان یکي از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری کسب و کارها 
در فعالیت های تحقیق و توسعه عنوان کرده اند. عالوه بر این، گاهی منابع مالی در دسترس سازمان هستند، 
اما استفاده از آن ها هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل می کند یک مثال برای این حالت، نرخ بهره ی 
باال براي وام ها اس��ت. در این تحقیق نش��ان داده شده است که حمایت ها و مشوق هاي مالي و مالیاتي 
دولتی نیز می توانند تأثیر مهمی در تحقیق و توس��عه ی شرکتی داشته باشند. تحقیق دبسکی و ویلیامز 
نشان می دهد که دیگر عامل مهم مؤثر بر هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه، رقابت 
اس��ت. در حقیقت، اصلی ترین دلیل نیاز س��ازمان ها به تحقیق و توسعه، نیاز به ایجاد و حفظ مزیت های 
رقابتی برای باقی ماندن در عرصه ی رقابت اس��ت. هر اندازه ش��دت رقابت در محیط کم تر باشد، تمایل 
س��ازمان ها به انجام فعالیت های تحقیق و توس��عه کاهش یافته و ش��رکت صرف هزینه در فعالیت های 
تحقیق و توسعه را به عنوان اتالف منابع تلقی خواهد نمود. در حالی که با افزایش شدت رقابت در محیط 
رقابتی سازمان، نیاز سازمان به انجام فعالیت های تحقیق و توسعه افزایش خواهد یافت و سازمان صرف 
هزینه در این بخش را به عنوان یک س��رمایه گذاری ب��رای موفقیت در عرصه رقابت تلقی خواهد کرد. 
عالوه بر مواردي که ذکر ش��د، مطالعه دبس��کی و ویلیامز نش��ان داده است که قوانین و مقررات به ویژه 
در زمینه حقوق مالکیت فکري نیز بر افزایش هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه 

تأثیر مي گذارند. 
در مطالعه ی لین2 و دیگران )2010( در مورد 2400 شرکت چینی مشخص گردید سودآوري منابع 
مالی بنگاه ها را افزایش داده و امکان س��رمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را افزایش می دهد. 
این موضوع در س��ازمان های دولتی و س��ازمان هایی که گردش مالی و نقدینگ��ی پایینی دارند، نمود 
بیشتری دارد. آن ها همچنین نشان دادند که حمایت ها و مشوق هاي مالي و مالیاتي دولتی نیز می توانند 
تأثیر مهمی بر میزان تحقیق و توس��عه ی ش��رکتی داشته باش��ند. این حمایت ها به ویژه در کشورهای 
در حال توس��عه که مکانیزم های بازار کامل نیس��تند و دامنه ی وس��یعی از مبادالت اقتصادی و اجرای 
قراردادها به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر دست مرئی قرار می گیرد، تأثیر بیشتري اعمال مي کنند. 
حمایت های دولتی از طریق یارانه های تحقیق و توس��عه نیز صورت مي گیرد. ش��رکت هایی که حمایت 
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کامل از طرف دولت دریافت می کنند، 6 تا 7 درصد بیشتر از شرکت هایی که از حمایت دولت برخوردار 
نیستند، تمایل به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارند. نکته قابل توجه در مطالعه لین و دیگران این 
اس��ت که تأمین مالی فعالیت های تحقیق و توسعه، تنها به در دسترس بودن منابع مالی داخلي محدود 
نمی ش��ود. دسترسی یک ش��رکت به منابع مالي خارجي نظیر منابع بانکی یا منابع خصوصی نیز تأثیر 
زیادی در کاهش بار مالی تحقیق و توس��عه ی شرکتی دارد. آن ها همچنین تأثیر قوانین مالکیت فکري 
بر انجام تحقیق و توس��عه توسط شرکت ها را بررسي کردند. در حالی که قوانین مالکیت فکري، حفاظت 
الزم از محصوالت تحقیق و توس��عه )پتنت، کپی رایت و نش��ان های تجاری( را فراهم می کنند، حفاظت 
وسیع تر از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، در عمل از سرمایه گذاری هایی که مکمل تحقیق و توسعه 
هس��تند، محافظت می کند؛ به ویژه در مراحل بعد از تحقیق و توسعه و در نتیجه به درک ارزش تجاری 
تحقیق و توسعه کمک می کنند. به عبارت بهتر، پس از انجام تحقیق و توسعه، شرکت ها نیاز دارند خطوط 
تولید و تجهیزات مورد نیاز را برای رس��یدن به ارزش تجاری س��رمایه گذاری خود در تحقیق و توس��عه 
ایجاد نمایند، که خود نیازمند س��رمایه گذاری مجدد اس��ت. بازگشت س��رمایه ای که در این دو مرحله 
صرف می ش��ود، وابستگی زیادی به س��طح حفاظت از حقوق مالکیت دارد. در اقتصادی که حفاظت از 
حقوق مالکیت ضعیف باش��د، دارایی های فیزیکی و محصوالت ش��رکت ها به خوبی حفاظت نمی شوند 
و در نتیجه انگیزه برای سرمایه گذاری در این دارایی ها کاهش می یابد. این کاهش انگیزه  در مرحله ی 
پس از تحقیق و توس��عه، روی مرحله ی تحقیق و توس��عه تأثیر می گذارد و بازگشت سرمایه ی صرف شده 
در تحقیق و توس��عه را کاهش می دهد. یک سیس��تم قانونی مؤثر که از حقوق مالکیت حفاظت کند و 
اجرای قراردادها را تضمین کند، کس��ب وکار را تس��هیل نموده و در نتیجه به ترویج سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه کمک می کند. بنابراین حفاظت از حقوق مالکیت، از طریق تأثیر روی عوامل اقتصادی 
و قانونی در طول مراحل تحقیق و توسعه و تجاری سازی، بر تحقیق و توسعه ی شرکتی تأثیر می گذارد و 

براي توسعه ی اقتصادی بلندمدت ضروری است.
در مطالعه استنت1 )2011( که روي داده هاي پیمایش نوآوري بریتانیا در کشورهای انگلستان و ایرلند 
در دو دسته ی کل صنایع و صنایع کوچک و متوسط انجام شده، دسترسی به منابع مالی به عنوان یکي 
از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه عنوان شده است. در 
همین ارتباط نشان داده شده است که حمایت ها و مشوق هاي مالي و مالیاتي دولتی می توانند تأثیر مهمی 

1 . Stennett
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در تحقیق و توس��عه ی شرکتی داشته باشند. همچنین مشخص ش��ده که هزینه ی تأمین مالي از طریق 
وام ها برای کس��ب وکارهای کوچک تر در حال افزایش اس��ت و این کسب وکارها تمایل زیادی به استفاده 
از روش های جایگزین دارند. این هزینه ها به س��ایر هزینه های فعالیت های تحقیق و توس��عه اضافه شده و 
به عنوان مانعی بر س��ر راه سازمان ها در انجام فعالیت های تحقیق و توسعه قرار می گیرند. به طور دقیق تر، 
در انگلستان برای تمامی پاسخ دهندگان مهم ترین مانع سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه، هزینه ی تأمین 
مالی1 بوده است که 17/2% از پاسخ دهندگان آن را مانعی با اهمیت باال دانسته اند. عامل بعدی هزینه ی 
نوآوری است که با 16/4% به عنوان مانع دوم با اهمیت باال شناخته شده است و ریسک اقتصادی درک شده 
به عنوان س��ومین عامل در این فهرس��ت قرار گرفته است. در ایرلند شمالی در دسترس بودن منابع مالی و 
هزینه های تأمین مالی به عنوان مهم ترین موانع در صدر قرار گرفته اند )هر دو با 16/3%( و پس از آن ریسک 
اقتصادی درک شده با 15/4% و هزینه های نوآوری با 15/1% در رده های بعدی قرار گرفته اند. این مطالعه 
همچنین عنوان مي کند که میزان سرمایه گذاري شرکت ها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه تنها به ابعاد مالي 
بستگي ندارد. دسترسی شرکت ها به نیروی انسانی مناسب و متخصص، منابع اطالعاتی و اطالعات به روز 
درباره روندهای توسعه علم و فناوری نیز از عوامل مؤثر بر انجام تحقیق و توسعه است. عامل دیگر ذکر شده 
در این مطالعه، تسلط شرکت هاي بزرگ بر بازار است. شرکت های بزرگ با سلطه بر بازار، شرایط رقابت 
را برای محصوالت و خدمات نوآورانه ی شرکت های دیگر بسیار دشوار می سازند و با استفاده از ابزارهایی 
که در اختیار دارند، از قبیل کاهش ناگهانی قیمت ها، تولید س��ریع نمونه های مش��ابه و ... باعث شکست 

شرکت های کوچک و متوسط می شوند.
افزای��ش دس��تمزدها در اقتصادهایی با ب��ازار کار انعطاف پذی��ر نیز می تواند محرک��ی برای انجام 
تحقیق و توس��عه در بخش کس��ب و کار باشد و سبب شود تا شرکت ها به نوآوری به عنوان یک استراتژی 
رقابتی نگاه کنند. اما در اقتصادهای بسیار آزاد یا اقتصادهایی با بازار کار غیرمنعطف، افزایش دستمزدها 
می تواند بیشتر به صورت معکوس عمل کند )بایز2 و دیگران، 2016(. مطالعه بایز و دیگران در کشورهای 
عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، انباشت سرمایه انسانی دارای تحصیالت عالی را به عنوان 
پیشران کلیدی تحقیق و توسعه در بخش کسب و کار عنوان کرده است. آن ها همچنین به تأثیر یارانه های 
دولت در افزایش س��رمایه گذاری در تحقیق و توس��عه اش��اره مي کنند که به نوبه خود می تواند موجب 

1 . Cost of Finance
2 . Buyse
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افزایش تأمین مالي خصوصي نیز بش��ود چون نشانه اي از کیفیت شرکت و احتمال موفقیت آمیز بودن 
پروژه هاي آن است.

بک��ر1 )2013( نیز دسترس��ی به منابع مالی را به عن��وان یکي از عوامل مه��م تأثیرگذار بر میزان 
س��رمایه گذاری کس��ب و کارها در فعالیت ه��ای تحقیق و توس��عه ذکر کرده اس��ت. در م��ورد یارانه های 
تحقیق و توس��عه، مقادیر یارانه خیلي زیاد یا خیلي کم به کاهش س��رمایه گذاري در تحقیق و توس��عه و 
سطوح متوسط و میاني یارانه ها به تحریک فعالیت هاي تحقیق و توسعه منتهي مي شوند. ادعا شده است 
که اعتبارهای مالیاتي تأثیر مثبت بیشتري )از یارانه ها( بر تحریک تحقیق و توسعه در بخش کسب و=کار 
مي گذارند زیرا به تدریج باعث جذب و جایگزین ش��دن تأمین مالي خارجي مي ش��وند. عالوه بر منابع 
مالي، دسترس��ی به نیروی انس��انی مناس��ب و متخصص نیز از عوامل مؤثر بر افزایش تحقیق و توسعه 
ش��رکتي است. دیگر عامل مهم مؤثر بر هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و=توسعه، رقابت 
اس��ت. به طور کلي انتظار مي رود رقابت کم یا خیلي زیاد تأثیري منفي بر هزینه کرد کس��ب و کارها در 
فعالیت هاي تحقیق و توس��عه داشته باشد اما رقابت در سطوح میاني و متوسط باعث افزایش هزینه کرد 
کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه شود. در مورد شرکت هاي حوزه فناوري هاي پیشرفته انتظار 
مي رود یک رابطه خطي مثبت بین رقابت و هزینه کرد در فعالیت هاي تحقیق و توس��عه وجود داش��ته 
باش��د. در مجموع، سیاس��ت هاي معطوف به افزایش یا کاهش رقابت ممکن است به خودي خود براي 
افزایش س��رمایه گذاري در تحقیق و توسعه کافي نباشند و حتي ممکن است بسته به ترکیب شرکت ها 
کارا و عقب مانده تر تأثیر معکوسي نیز داشته باشد. همچنین انتظار مي رود نزدیکي فیزیکي به دانشگاه 
و عضویت در یک سرمایه گذاري مشترک تحقیقاتي و همکاري پژوهشي با سایر مؤسسات و شرکت ها، 
تأثیر مثبتي بر هزینه کرد تحقیق و توسعه یک شرکت داشته باشد. این تأثیر مثبت به دلیل سرریزهاي 
دانشي، تبادل نیروي انساني، قراردادهاي رسمي ]و غیررسمي[ همکاري و مشاوره است. بخشي از این 
سرریزها نیز خاص صنعت است. به عنوان مثال نزدیکي فیزیکي به دانشگاه بیشتر به افزایش هزینه کرد 
تحقیق و توس��عه توسط ش��رکت هاي حوزه فناوري هاي پیشرفته منتهي مي ش��ود. عالوه بر موارد باال، 
حفاظت مناس��ب از حقوق مالکیت نیز برای تش��ویق تحقیق و توسعه ی ش��رکتی و توسعه ی اقتصادی 
بلندمدت ضروری اس��ت. در مطالعه ی عوامل مؤثر بر فعالیت های تحقیق و توسعه ی بنگاه های صنعتی 
ایران نیز عالوه بر مش��خصه هاي ش��رکت ها )مانند نوع مالکیت(، دسترسی به منابع مالی و دسترسی 

1 . Becker
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به نیروی انس��انی مناسب و متخصص به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری کسب و کارها در 
فعالیت های تحقیق و توسعه شناسایي شده است )محمد زاده و دیگران، 1391(.

جدول 1- جمع بندی عوامل موثر بر هزينه كرد بخش كسب و كار در فعاليت های تحقيق و توسعه 

مراجععاملنوع عامل

دسترسی به منابع 
مالی )تأمین مالی(

 میزان فروش و نقدینگی 
در سازمان 

گرابوفسکی )1968(، کیم و لی )1993(، لی 
و هوانگ )2003(، فالک )2006(، دبسکی 
و ویلیامز )2007(، لین و دیگران )2010(، 
استنت )2011(، بکر )2013(، محمد زاده و 

دیگران )1391(

یارانه ها و سایر مشوق های مالی و 
مالیاتی دولتی

لی و هوانگ )2003(، فالک )2006(، دبسکی و 
ویلیامز )2007(، لین و دیگران )2010(، استنت 
)2011(، بکر )2013(،  بایز و دیگران )2016(

وجود منابع مالي خصوصي خارجي 
لین و دیگران )2010()تأمین مالي به شکل سهام(

دسترسی به منابع 
غیرمالی )منابع 

اطالعاتي، انساني، 
تجهیزات و امکانات 

فیزیکي(

دسترسی به منابع انسانی 
باکیفیت و مورد نیاز

رومر )1987(، عاصم اوغلو و زیلیبوتی )2001(، 
فالک )2006(، استنت )2011(، بکر )2013(، بایز 
و دیگران )2016(، محمد زاده و دیگران )1391(

دسترسی به اطالعات در مورد 
استنت )2011(فناوری ها و بازارها

 دسترسی به تجهیزات و
فالک )2006( امکانات پیشرفته

رقابت یا همکاري 
پژوهشي شرکت ها

وجود رقابت بین شرکت هاي 
دبسکی و ویلیامز )2007(، بکر )2013(بخش )صنعت( در بازار داخلي

تسلط شرکت هاي بزرگ بر بازار 
استنت )2011(، بکر )2013(داخلي 

عضویت در سرمایه گذاري های 
مشترک تحقیقاتي یا 

همکاري های پژوهشي با سایر 
مؤسسات و شرکت ها

فالک )2006(، دبسکی و ویلیامز )2007(، 
بکر )2013(



فصلنامه مديريت توسعه فناوری/ دوره چهارم/ شماره 4/  بهار 1396 22

مراجععاملنوع عامل

سیاست ها و قوانین 
دولت

حفاظت از حقوق مالکیت فکري

وارساکلیس )2001(، باسانینی و ارنست 
)2002(، کالسنس و الون )2003(، فالک 

)2006(، دبسکی و ویلیامز )2007(، لین و 
دیگران )2010(، بکر )2013(

گروه مشاوره بوستون )2005(وضع استانداردها

هزینه )نرخ بهره( منابع مالی 
دبسکی و ویلیامز )2007(، استنت )2011(خارجی )منابع بانکی(

بایز و دیگران )2016(افزایش دستمزدها

جمع بندی نتایج مطالعات فوق درباره عوامل مؤثر بر هزینه کرد بخش کس��ب و کار در فعالیت های 
تحقیق و توس��عه در جدول 1 ارائه شده اس��ت. برای ارائه یک تصویر بهتر، مي توان این عوامل را به چهار 
دس��ته تقس��یم کرد: دسترسي به منابع مالي، دسترس��ي به منابع غیرمالي )منابع انساني، اطالعاتي و 

تجهیزات و امکانات فیزیکي(، رقابت یا همکاري پژوهشي شرکت ها و سیاست ها و قوانین دولت. 

2-3- چارچوب مفهومی پژوهش

با توجه به پیشینه پژوهش، چارچوب مفهومی این تحقیق به صورت شکل 1 ارائه می شود. 

2-4- فرضيه های پژوهش

فرضیه 1: دسترسی کسب و کارها به منابع مالی بر میزان هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توسعه 
مؤثر است. 

فرضیه 2: دسترس��ی کس��ب و کارها ب��ه منابع غیرمال��ی بر می��زان هزینه کرد آن ه��ا در فعالیت های 
تحقیق و توسعه مؤثر است.

فرضی��ه 3: رقابت یا همکاری پژوهش��ی بین کس��ب و کارها بر میزان هزینه کرد آن ه��ا در فعالیت های 
تحقیق و توسعه مؤثر است.

فرضیه 4: سیاست ها و قوانین دولت بر میزان دسترسی کسب و کارها به منابع مالی مؤثر است. 
فرضیه 5: سیاست ها و قوانین دولت بر میزان دسترسی کسب و کارها به منابع غیرمالی مؤثر است. 
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شکل 1- چارچوب مفهومی پژوهش

3- روش پژوهش
این تحقیق به دنبال شناسایي عوامل مؤثر بر افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های 
تحقیق و توس��عه است. با توجه به مدل پیاز پژوهش )دانایی فرد، 1388(، پارادایم حاکم بر این تحقیق 
پارادایم اثبات گرایي اس��ت. به لحاظ نوع تحقیق، یک تحقیق کاربردي است و در آن راه حل کاربردي 
براي یک مس��ئله منحصر به فرد جستجو مي ش��ود. بدین منظور از رویکرد استقرایي و از استراتژي هاي 
مختلف )مطالعات کتابخانه اي و مطالعات میداني( اس��تفاده می شود. بازه زماني تحقیق، تک مقطعي و 

ابزارهاي گردآوري داده ها عبارتند از اسناد و مدارک و پرسشنامه. 
در مرحله اول تحقیق و برای شناس��ایی فهرس��ت اولیه عوامل مؤثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار 
در فعالیت های تحقیق و توس��عه پیشینه پژوهش مرور می ش��ود. ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری 
داده ها در این مرحله کتب، مقاالت، گزارش��ات پژوهش��ی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع می باشند 
که از طریق پایگاه های داده داخلی و خارجی قابل دسترس��ی هستند. مؤثر بودن عوامل شناسایی شده 
در مرحل��ه مطالع��ه کتابخانه ای در مورد بخش کس��ب و کار ای��ران به کمک پیمایش )با اس��تفاده از 
پرسشنامه نیمه ساخت یافته( در بین مدیران واحدهای تحقیق و توسعه 27 شرکت  از سه صنعت با شدت 
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تحقیق و توسعه باال که با روش نمونه گیری هدفمند از نمونه های در دسترس نمونه گیري شده اند، تأیید 
می شود. برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار اسمارت پي ال اس 31 استفاده شده است. واحد تحلیل این 
پژوهش، کسب و کارهای دارای واحد تحقیق و توسعه در سه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، نانوفناوری 
و مواد پیش��رفته اس��ت. قلمروی مکانی این تحقیق، کشور ایران و جامعه آماری مورد تحقیق، مدیران 
مجرب واحدهای تحقیق و توسعه کسب و کارهاي فعال در صنایع دارو و تجهیزات پزشکی، نانوفناوری و 
مواد پیشرفته است. کلیه پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحقیق بیش از ده سال سابقه فعالیت یا مدیریت 

در واحدهای تحقیق و توسعه صنعت مربوطه را داشتند. 
این پژوهش شامل چهار گام است. در گام اول تعاریف و پیشینه پژوهش بررسی گردیده و فهرست 
عوامل مؤثر بر هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه استخراج و مدل مفهومی پژوهش 
)شکل 1( طراحی شده است. در مرحله دوم، مدل مفهومي و فرضیات تحقیق توسط گروه کانونی متشکل 
از 7 نفر از خبرگان و مدیران واحدهای تحقیق و توس��عه کس��ب و کارها مورد بررسي قرار گرفته در نتیجه 
س��ازه های مدل معادالت ساختاری و رابطه های بین آن ها تعریف شده است. پس از طراحی پرسشنامه 
پژوهش و تأیید آن توس��ط گروه کانونی، در گام س��وم، جمع آوری داده ها انجام ش��ده و در گام چهارم 

تجزیه و تحلیل اطالعات و یافته ها به منظور استخراج پیشنهادات سیاستی کاربردی انجام گرفته است.
پرسش��نامه این تحقیق ش��امل دو بخش اس��ت. در بخش اول چهار س��ؤال مربوط به مشخصات 
ش��رکت ها مطرح ش��ده که عبارتند از نوع مالکیت )دولتی، غیردولتی(، تعداد پرسنل )کمتر از 5 نفر، 
50 تا 250 نفر، بیش از 250 نفر(، س��ابقه یا عمر ش��رکت )کمتر از 10 سال، 10 تا 20 سال، بیش از 
20 س��ال( و نوع صنعت )دارو و تجهیزات پزش��کی، نانوفناوری، مواد پیشرفته(. در بخش دوم با توجه 
به نتایج پیشینه پژوهش 13 گویه مربوط به مؤثر بودن عوامل مختلف بر افزایش هزینه کرد شرکت ها 
در فعالیت های تحقیق و توس��عه آورده ش��د که مدیران واحدهای تحقیق و توسعه با استفاده از مقیاس 
لیکرت به هر گویه امتیاز داده اند. به منظور س��نجش روایي پرسش��نامه، دو نوع روایي محتوا و روایي 
همگرا ارزیابي شده است. روایی محتوای پرسشنامه توسط گروه کانونی بررسي و پس از انجام اصالحات 
مورد نیاز، تأیید گردید. روایي همگراي پرسشنامه نیز که نشان مي دهد شاخص هاي تبیین کننده ی هر 
 )AVE( 2سازه با یکدیگر همبستگي میانه اي دارند، با بررسي شاخص متوسط واریانس استخراج شده

1 . SmartPLS3
2 . Average Variance Extracted
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تعیین شده است. براي ارزیابي پایایي یا هماهنگي دروني پرسشنامه نیز، ضریب آلفاي کرونباخ بررسي 
شده است.

3-1- مدل سازی معادالت ساختاری

مدل سازي معادالت ساختاري مثالی از تحلیل عاملی تأییدیCFA( 1( است زیرا بررسی می کند که آیا 
یک س��اختار تئوریک مفروض از طریق داد های اندازه گیری شده منعکس می شود یا نه )آذر، 1381(. 
در ادبیات دو رویکرد برای برآورد پارامترهای مدل هایی که از مدل س��ازی معادالت س��اختاری حاصل 
می گردند، مطرح شده است: رویکرد مبتنی بر کوواریانس و رویکرد مبتنی بر واریانس. رویکرد اول تالش 
می کند تا اختالف بین کوواریانس های نمونه و آنچه که مدل نظری پیش بینی کرده را کمینه سازد. بر 
خالف رویکرد اول، هدف رویکرد حداقل مربعات جزئی، بیش��ینه کردن واریانس متغیرهای وابسته ای 
اس��ت که توسط متغیرهای مستقل تعریف می ش��وند. دالیل مختلفی برای استفاده از رویکرد حداقل 
مربعات جزئی وجود دارد. مهم ترین دلیل، برتري این روش براي نمونه هاي کوچک ذکر شده اس��ت و 
در مواردي که تعداد گویه هاي اندازه گیري کم است و توزیع متغیرها نیز مشخص نیست، کاربرد دارد. 
 )PLS( 3با رویکرد حداقل مربعات جزئي )SEM( 2در این پژوهش از مدل س��ازي معادالت س��اختاري
براي آزمون فرضیه هاي پژوهش و برازندگي مدل استفاده شده است زیرا هدف، آزمودن مدل خاصي از 

رابطه ها بین متغیرهاست.

3-2- اعتبارسنجی مدل معادالت ساختاری

یک مدل معادالت ساختاری کامل از دو بخش تشکیل شده است؛ یک مدل اندازه گیری که روابطی را 
بین متغیرهای پنهان و متغیرهای نش��انگر )شاخص ها یا متغیرهای اندازه گیری شده( تعریف می کند 

و یک مدل ساختاری که ساختار علّی خاصی را بین متغیرهای پنهان در نظر می گیرد )آذر، 1381(. 

3-2-1- اعتبارسنجی مدل اندازه گيری

آلفای کرونباخ میزان پایایی مدل اندازه گیری را نش��ان می دهد. مقادیر باالی 0/7 )و در برخي مراجع 

1 . Confirmatory Factor Analysis
2 . Structural Equation Modeling
3 . Partial Least Squares
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مقادیر باالتر از 0/6( برای آلفای کرونباخ مطلوب و مقادیر کمتر از 0/6 نامطلوب تلقی می ش��ود. معیار 
دیگری که به منظور ارزیابی پایایی پیش��نهاد شده است پایایی ترکیبیCR( 1( است که مزایایی نسبت 
به معیار س��نتی آلفای کرونباخ دارد. ش��اخص پایایی ترکیبی، پایایی س��ازه های مدل را نه به صورت 
مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه هایشان با یکدیگر محاسبه می کند. همچنین در محاسبه آن، 
شاخص هایی با بار عاملی بیشتر اهمیت زیادتری دارند. مقادیر مطلوب شاخص پایایی ترکیبی مقادیر 
بزرگ تر از 0/6 هستند. برای ارزیابی بهتر پایایی، هر دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده 
می ش��ود. روایی هم گرا، معیار دیگری برای برازش مدل های اندازه گیری در روش مدل سازی معادالت 
ساختاری است. فورنل و الرکر2 )1981( استفاده از متوسط واریانس استخراج شده3 )AVE( را به عنوان 
معیاری برای اعتبار هم گرا پیش��نهاد کرده اند. مقادیر مطلوب شاخص متوسط واریانس استخراج شده، 
مقادیر بزرگ تر از 0/5 هس��تند )هنس��لر و دیگران، 2016(. برای اندازه گیری روایی واگرا نیز شاخص 
فورنل الرکر و بارهای عاملی متقابل بررس��ی می ش��ود. روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن 
اس��ت که یک سازه در مدل، نس��بت به سازه های دیگر تعامل بیشتری با شاخص هایش دارد )فورنل و 

الرکر، 1981(.
عالوه بر ش��اخص های فوق، بار عاملی نشانگرها نیز باید به اندازه کافی باال باشد. قدرت رابطه بین 
عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده می شود که مقداری بین صفر 
و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 0/3 باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می شود. 
بار عاملی بین 0/3 تا 0/6 قابل قبول اس��ت و اگر بزرگ تر از 0/6 باش��د بسیار مطلوب است. بار عاملی 
در حقیقت یک ضریب همبس��تگی بین متغیرهای پنهان و متغیرهای آشکار در یک مدل اندازه گیری 
است. این ضریب تعیین می کند که متغیر پنهان چقدر از واریانس متغیرهای آشکار را تبیین می کند و 
از آن جا که یک ضریب همبستگی است باید از نظر آماری معنادار باشد. یعني ضریب معناداری متناظر 
بزرگ تر از 1/96 باشد تا قدرت رابطه در سطح اطمینان 95 درصد تأیید  شود )تقوا و دیگران، 1392(. 

3-2-2- اعتبارسنجی مدل ساختاری

براي ارزیابي مدل س��اختاري، معیار اندازه تأثیر )f2( بررس��ي مي شود که شدت رابطه میان سازه های 

1 . Composite Reliability
2 . Fornell and Larcker
3 . Average Variance Extracted



27 بررسي عوامل مؤثر بر هزينه كرد بخش كسب و كار ايران در فعاليت هاي ...

مدل را تعیین می کند. مقادیر 0/02، 0/15 و 0/35 به ترتیب اندازه تأثیر کم، متوسط و زیاد یک سازه 
بر س��ازه دیگر را نش��ان مي دهد )چن1، 1998(. سنجش رابطه بین سازه ها در مدل نیز بخش دیگري 
از ارزیابی مدل س��اختاري اس��ت. سرراست ترین معیار برای س��نجش این رابطه، ضرایب مسیر است. 
عالم��ت ضرای��ب، اندازه مطلق آن ها و س��طح معناداری باید در تحلیل ضرای��ب مورد توجه قرار گیرد. 
ضرایب منفی نشان دهنده تأثیر در جهت خالف ادعا شده هستند. به لحاظ اندازه مطلق ضرایب نیز، در 
مراجع مختلف، ضرایب بزرگ تر از 0/1 نشان دهنده تأثیر در مسیر دانسته شده است. اگر مقدار ضریب 
معناداری بزرگ تر از 1/96 باش��د ضرایب مس��یر و فرض برقراری رابطه بین س��ازه های مدل در سطح 

اطمینان 95 درصد تأیید می شود. 

4- تجزيه و تحليل يافته ها
بررس��ی ترکیب 27 ش��رکتی که مدیران واحدهای تحقیق و توس��عه آن ها در پیمایش شرکت کرده اند 
از نظر نوع مالکیت، س��ابقه، تعداد پرس��نل نش��ان می دهد که 58/8 درصد از شرکت ها دارای مالکیت 
غیردولتی و 41/2 درصد دارای مالکیت دولتی هس��تند. از نظر س��ابقه، 25/9 درصد از شرکت ها کمتر 
از 10 س��ال س��ابقه فعالیت دارند، 33/05 درصد بین 10 تا 20 سال و 41/05 درصد بیش از 20 سال 
س��ابقه فعالیت دارند. ترکیب شرکت های مورد مطالعه از نظر تعداد پرسنل نیز نشان می دهد که 18/5 
درصد از ش��رکت ها کمتر از 50 نفر، 59/3 درصد 50 تا 250 نفر و 22/2 درصد از آن ها بیش از 250 
نفر پرسنل دارند. به لحاظ نوع صنعت، 36 درصد از شرکت ها در صنعت دارو و تجهیزات پزشکي، 29 
درصد در بخش نانو فناوري و 36 درصد در صنعت مواد پیش��رفته فعالیت داشته اند. بنابراین، مشاهده 
می شود که ترکیب متعادلی از شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ و شرکت های تازه تأسیس و باسابقه 

در سه صنعت با شدت تحقیق و توسعه باال توسط پیمایش پوشش داده شده است. 

4-1- نتايج ارزيابی مدل اندازه گيری

نتایج ارزیابی پایایی و روایی مدل اندازه گیری در جدول 2 ارائه شده است. چنانچه در قسمت قبل اشاره 
شد، برای ارزیابی پایایی مدل اندازه گیری باید معیار آلفای کرونباخ ارزیابی گردد. جدول 2 مقادیر این 
معیار را برای س��ازه های مدل معادالت س��اختاری باالتر از حد آستانه 0/6 نشان می دهد و پایایی مدل 

1 . Chin
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اندازه گیری تأیید می شود. همچنین شاخص پایایی ترکیبی )CR( برای همه متغیرهای پنهان باالتر از 
0/7 و مقادیر شاخص متوسط واریانس استخراج شده )AVE( بزرگ تر از 0/5 است. مقادیر بار عاملی 

و ضرایب مسیر نیز در شکل 2 نشان داده شده است.

جدول 2- نتايج ارزيابی روايی هم گرا و پايايی مدل اندازه گيری

آلفای كرونباخسازه ها
پايايی تركيبی 

)CR(

متوسط واريانس 
استخراج شده 

)AVE(

0/8080/9060/828هزینه کرد کسب و کار برای فعالیت های تحقیق و توسعه

0/6610/8160/604دسترسی به منابع انسانی، اطالعاتی و تجهیزات

0/7170/8450/675دسترسی به منابع مالی

0/8660/9140/780رقابت/ همکاری بین کسب و کارها

0/7270/8230/543سیاست ها و قوانین دولت

شکل 2- مقادير بار عاملی و ضرايب مسير در مدل معادالت ساختاری
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برای بررس��ی روایی واگرای مدل اندازه گیری نیز مقادیر ش��اخص فورنل و الرکر و ضرایب بارهای 
عاملی متقابل استفاده می شود که مقادیر مربوط به آن ها به ترتیب در جداول 3 و 4 ارائه شده و با توجه 

به مقادیر به دست آمده روایی واگرا تأیید می شود.

جدول 3- مقادير شاخص فورنل و الركر

سازه ها

هزينه كرد 
كسب و كار برای 

فعاليت های 
تحقيق و توسعه

دسترسی به 
منابع انسانی، 

اطالعاتی و 
تجهيزات

دسترسی 
به منابع 

مالی

رقابت/ 
همکاری بين 
كسب و كارها

سياست ها 
و قوانين 

دولت

هزینه کرد کسب و کار برای 
0/910فعالیت های تحقیق و توسعه

دسترسی به منابع انسانی، 
0/1910/777اطالعاتی و تجهیزات

0/0480/0220/821دسترسی به منابع مالی

رقابت/ همکاری بین 
0/0120/1670/883-0/221کسب و کارها

0/0970/4250/6320/0610/737سیاست ها و قوانین دولت

جدول 4- ضرايب بارهای عاملی متقابل برای مدل معادالت ساختاری

نشانگرها

هزينه كرد 
كسب و كار برای 

فعاليت های 
تحقيق و توسعه

دسترسی به 
منابع انسانی، 

اطالعاتی و 
تجهيزات

دسترسی 
به منابع 

مالی

رقابت/ 
همکاری بين 
كسب و كارها

سياست ها 
و قوانين 

دولت

0/0350/1560/038-0/8570/089هزینه کرد برون سازمانی

0/9600/2230/0870/2300/118هزینه کرد درون سازمانی

0/2240/8300/1080/0710/348دسترسی به منابع انسانی

دسترسی به اطالعات در 
0/0370/397-0/0840/8860/016مورد فناوری ها و بازارها
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نشانگرها

هزينه كرد 
كسب و كار برای 

فعاليت های 
تحقيق و توسعه

دسترسی به 
منابع انسانی، 

اطالعاتی و 
تجهيزات

دسترسی 
به منابع 

مالی

رقابت/ 
همکاری بين 
كسب و كارها

سياست ها 
و قوانين 

دولت

دسترسی به تجهیزات و 
0/0940/223-0/124-0/1360/581امکانات پیشرفته

میزان فروش، سودآوری و 
0/0640/3440/3600/1930/183نقدینگی در سازمان 

یارانه ها و سایر مشوق های 
0/0670/9700/1480/060-0/048مالی و مالیاتی دولتی

0/0310/0060/9760/1360/464وجود منابع مالي خصوصي خارجي 

وجود رقابت بین شرکت هاي 
0/0330/1120/8720/063-0/142بخش )صنعت( 

بر  بزرگ  شرکت هاي  تسلط 
0/2670/0280/1710/9610/091بازار داخلي 

عضویت در سرمایه گذاري های 
مشترک تحقیقاتي یا 

همکاري های پژوهشي با سایر 
مؤسسات و شرکت ها

0/107-0/0770/1520/809-0/042

0/2670/2090/1500/1300/598حفاظت از حقوق مالکیت فکري

0/1070/4050/2980/1260/898وضع استانداردها

هزینه )نرخ بهره( دسترسی 
0/0720/700-0/0210/1900/177-به منابع مالی خارجی

0/0720/4360/3170/0780/719جبران افزایش دستمزدها

در جدول 5 نیز ضرایب مسیر و مقادیر متناظر آماره تی در سطح اطمینان 95 درصد ارائه شده است. 
همانطور که مشاهده مي شود کلیه بارهاي عاملي در سطح اطمینان مذکور، معنادار هستند.
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جدول 5- مقادير بار عاملي و مقادير متناظر آماره تی برای سازه های مدل معادالت ساختاری

آماره تیوضعيتبار عاملینشانگرها

3/156بسیار مطلوب0/857هزینه کرد برون سازمانی

5/130بسیار مطلوب0/960هزینه کرد درون سازمانی

8/594بسیار مطلوب0/830دسترسی به منابع انسانی

10/923بسیار مطلوب0/886دسترسی به اطالعات در مورد فناوری ها و بازارها

2/585قابل قبول0/581دسترسی به تجهیزات و امکانات پیشرفته

2/184قابل قبول0/360میزان فروش، سودآوری و نقدینگی در سازمان 

14/081بسیار مطلوب0/970یارانه ها و سایر مشوق های مالی و مالیاتی دولتی

14/868بسیار مطلوب0/976وجود منابع مالي خصوصي خارجي 

10/528بسیار مطلوب0/872وجود رقابت بین شرکت هاي بخش )صنعت( 

9/003بسیار مطلوب0/961تسلط شرکت هاي بزرگ بر بازار داخلي 

عضویت در سرمایه گذاري های مشترک تحقیقاتي یا 
همکاري های پژوهشي با سایر مؤسسات پژوهشی و 

شرکت ها
4/469بسیار مطلوب0/809

2/703قابل قبول0/598حفاظت از حقوق مالکیت فکري

12/122بسیار مطلوب0/898وضع استانداردها

3/028بسیار مطلوب0/700هزینه )نرخ بهره( دسترسی به منابع مالی خارجی

5/074بسیار مطلوب0/719جبران افزایش دستمزدها

4-2- نتايج ارزيابی مدل ساختاری

ارزیابي مدل ساختاري با بررسی شاخص اندازه تأثیر )f2( در جدول 6 ارائه شده است. 
در جدول 7 نیز ضرایب مسیر و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق آورده شده است. همانطور که نتایج 
نش��ان می دهند، دسترسی کسب و کارها هم به منابع مالی و هم به منابع غیرمالی بر میزان هزینه کرد 
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آن ها در فعالیت های تحقیق وتوسعه مؤثر است. رقابت یا همکاری پژوهشی بین کسب و کارها نیز تأثیر 
معناداري بر میزان هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توس��عه دارد. سیاست ها و قوانین دولت نیز 
تأثیر معناداری بر دسترسی شرکت ها هم به منابع مالي و هم به منابع غیرمالی )منابع انسانی، اطالعاتی 

و تجهیزات( دارند. 

جدول 6- شاخص اندازه تاثير برای ارزيابي مدل ساختاري

وضعيتاندازهمسير

متوسط0/14منابع مالی میزان هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه 

متوسط0/16منابع غیرمالی میزان هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه 

متوسط0/19رقابت یا همکاری پژوهشی میزان هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه

خوب0/67سیاست ها و قوانین دولت میزان دسترسی کسب و کارها به منابع مالی 

متوسط0/20سیاست ها و قوانین دولت میزان دسترسی کسب و کارها به منابع غیرمالی 

جدول 7- مقادير ضرايب مسير و نتايج آزمون فرضيه های تحقيق در سطح اطمينان 95 درصد

آماره تیوضعيتضريب مسيرفرضيه

فرضیه 1: دسترسی کسب و کارها به منابع مالی بر میزان 
2/025تأثیر در مسیر 0/107هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توسعه مؤثر است.

فرضیه 2: دسترسی کسب و کارها به منابع غیرمالی بر میزان 
2/195تأثیر در مسیر0/193هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توسعه مؤثر است.

فرضیه 3: رقابت یا همکاری پژوهشی بین کسب و کارها بر میزان 
2/240تأثیر در مسیر0/222هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توسعه مؤثر است.

فرضیه 4: سیاست ها و قوانین دولت بر میزان دسترسی 
2/673تأثیر در مسیر0/632کسب و کارها به منابع مالی مؤثر است.

فرضیه 5: سیاست ها و قوانین دولت بر میزان دسترسی 
2/874تأثیر در مسیر0/425کسب و کارها به منابع غیرمالی مؤثر است.

نتایج نشان داد مي دهد که هم راستا با نتایج تحقیقات پیشین میزان فروش و نقدینگی در سازمان، 
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یارانه ها و س��ایر مش��وق های مالی و مالیاتی دولتی، وجود منابع مالي خصوصي خارجي )تأمین مالي 
به ش��کل س��هام(، دسترسی به منابع انس��انی باکیفیت، دسترس��ی به اطالعات در مورد فناوری ها و 
بازارها، دسترسی به تجهیزات و امکانات پیشرفته، وجود رقابت بین شرکت هاي بخش )صنعت( در بازار 
داخلي، تسلط شرکت هاي بزرگ بر بازار داخلي و عضویت در سرمایه گذاري های مشترک تحقیقاتي یا 
همکاري های پژوهشي با سایر مؤسسات و شرکت ها بر افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در سه 
صنعت مورد مطالعه مؤثر است. همچنین از نظر مدیران واحدهاي تحقیق و توسعه کسب و کارهاي مبتني 
بر فناوري هاي پیش��رفته در ایران، دسترس��ي به منابع غیرمالي در مقایسه با دسترسي به منابع مالي، 

تأثیر بیشتري بر هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه دارد.
در تکمیل نتایج مطالعات پیش��ین نیز مش��اهده مي شود که سیاس��ت ها و قوانین دولت به صورت 
غیرمستقیم و با تأثیر بر مجموعه عوامل مالی و غیرمالی بر میزان هزینه کرد کسب وکارهای ایرانی در 

صنایع نانو، مواد پیشرفته و دارو و تجهیزات پزشکی در فعالیت های تحقیق و توسعه تأثیر می گذارند. 

5- نتيجه گيري
این تحقیق با هدف شناس��ایي عوامل مؤثر بر هزینه کرد کسب و کارها براي فعالیت هاي تحقیق و توسعه 
انجام شده اس��ت. بدین منظور با اتکا بر مطالعات کتابخانه اي یک مدل معادالت س��اختاري طراحي و 
توس��ط گروه کانوني تأیید ش��د. براي اعتبارس��نجي مدل، داده هاي مربوط به 27 شرکت داراي واحد 
تحقیق و توس��عه و فعال در صنایع دارو و تجهیزات پزشکي، مواد پیشرفته و نانو فناوري گردآوري شد. 
با توجه به ش��اخص هاي محاس��به ش��ده، پایایي و روایي مدل اندازه گیري تأیید گردید. ارزیابي مدل 

ساختاري نیز با استفاده از شاخص هاي مربوطه صورت گرفت و برازش مدل ساختاري تأیید شد. 
الزم به ذکر است در تحقیقات پیشین داخلی و خارجی صرفاً تأثیر عوامل مختلف به صورت انفرادی 
و بدون ارتباط با یکدیگر بر سرمایه گذاری کسب و کارها در فعالیت های تحقیق و توسعه ارزیابی شده است. 
همچنین بر خالف تحقیقات پیشین داخلی که عمدتاً میزان سرمایه گذاری شرکت ها با تأکید بر عوامل 
درون بنگاهی بررس��ی شده اس��ت؛ در این تحقیق با افزودن عوامل احصاشده از پژوهش های خارجی و 
یافته های تحقیقات پیش��ین داخلی مجموعه کامل تری از عوامل مؤثر به خصوص با تأکید بیش��تر بر 
عوامل برون بنگاهی که به طور مستقیم و قابل توجه از سیاست های دولتی تأثیر می پذیرند مورد بررسی 

قرار گرفت. 
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با توجه به نتایج این تحقیق ابزارهاي سیاس��تي که دسترسی کسب و کارها به منابع مالی را بهبود 
دهد باید در سبد سیاستي دولت براي ارتقاي هزینه کرد بخش کسب و کار در فعالیت هاي تحقیق و توسعه 
قرار داشته باشد. از جمله این ابزارها می توان به کمک مالي بالعوض براي انجام تحقیق و توسعه، یارانه 
مس��تقیم براي انجام تحقیق و توسعه، یارانه استخدام پرسنل تحقیق و توسعه، معافیت مالیاتی بر درآمد 
شرکت، اعتبارهاي مالیاتي بر درآمد شرکت و اعتبارهاي مالیاتي بر حقوق پرسنل تحقیق و توسعه اشاره 
کرد. دسترسی به منابع بیرونی برای تأمین مالی )مانند وام های بانکی( نیز با استفاده از ابزارهایي نظیر 
ضمانت وام یا طراحي وام هاي خاص براي تحقیق و توسعه در بخش کسب و کار تسهیل مي گردد. بنابراین 
این ابزارها نیز از گزینه هاي مهم براي قرار گرفتن در س��بد سیاس��تي حمایتي دولت هستند. به طور 
مش��ابه، دسترسی کسب و کارها به منابع غیرمالی )منابع انساني و اطالعاتي( به طور معناداري بر میزان 
هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توسعه تأثیر می گذارد. با توجه به این نتیجه و به طور مشخص، 
ابزارهاي سیاستي نظیر بورسیه دانشجویي براي پژوهش صنعتي، حمایت مالي از جذب دانشمندان در 
بخش کس��ب و کار، تأس��یس و کمک به اداره صحیح صندوق هاي مشاوره بومي )عمدتاً با هدف تدارک 
اطالعات فني و تجاري( و اجراي منظم آینده نگاري فناوري و انتش��ار نتایج آن مي تواند براي افزایش 

دسترسي شرکت ها به منابع انسانی و اطالعاتی مفید باشد. 
از دیگر نتایج این تحقیق آن است که رقابت یا همکاری پژوهشی بین کسب  و کارها تأثیر معناداري 
بر میزان هزینه کرد آن ها در فعالیت های تحقیق و توسعه دارد. با توجه به این موضوع، اتخاذ سیاست های 
مناسب برای ایجاد رقابت مثبت بین شرکت ها وکاهش تسلط شرکت هاي بزرگ بر بازار داخلي، حمایت 
از اتحادهاي تحقیق و توسعه یا کنسرسیوم ها )دولت، بنگاه ها، دانشگاه ها( و استفاده از ابزارهای سیاستی 
نظیر اعطاي گرنت براي تحقیق و توس��عه همکارانه باید مورد توجه سیاس��ت گذاران باشد. سیاست ها و 
قوانین دولت نیز تأثیر معناداري بر دسترس��ي کس��ب و کارها هم به منابع مالي و هم به منابع غیرمالي 
)انساني، اطالعاتي و تجهیزات( براي انجام فعالیت هاي تحقیق و توسعه دارند. شایان ذکر است که طیف 
سیاس��ت ها و قوانین بسیار وسیع است. مواردي که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت عبارت بود 
از سیاس��ت ها و قوانین دولت براي حفاظت از حقوق مالکیت فکري، وضع استانداردها با هدف ترغیب 
نوآوري و سیاست هاي دولت براي جبران افزایش دستمزدهاي نیروي انساني تحقیق و توسعه. بنابراین، 
بس��ته هاي سیاستي براي ارتقاي هزینه کرد کسب و کارها در فعالیت هاي تحقیق و توسعه باید سه محور 
حفاظت از حقوق مالکیت فکري، وضع اس��تانداردها و جبران افزایش دس��تمزدهاي نیروي انس��اني را 
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پوشش دهد. 
نتایج این تحقیق با وجود محدودیت هایي حاصل شده است. نخست، گردآوري داده ها از سه صنعت 
دارو و تجهیزات پزش��کي، مواد پیشرفته و نانو فناوري امکان پذیر شد. تحلیل اولیه داده ها، تفاوت هاي 
قابل توجهي بین پاس��خ هاي ارائه شده توس��ط مدیران واحدهاي تحقیق و توسعه در این صنایع را نشان 
نمي داد. از سوي دیگر، بررسي بسته هاي سیاستي حمایت از تحقیق و توسعه در مطالعات مختلف انجام 
شده در دنیا نشان داد که این بسته ها مستقل از نوع صنعت و عمدتاً شامل سیاست هاي افقي هستند. 
ب��ه همی��ن دلیل، در این مطالعه از تأثیر نوع صنعت صرف نظر ش��د. تعداد مح��دود نمونه نیز از دیگر 
محدودیت هاي این تحقیق بود هرچند اجماع در پاسخ های به دست آمده کفایت نمونه را تا حد زیادی 

نشان داد. 
در نمونه مورد بررس��ي ترکیب نسبتاً متعادلي از شرکت هاي دولتی و غیردولتی کوچک، متوسط و 
بزرگ تازه تأسیس و با سابقه برای اطمینان از تعمیم پذیری نتایج پوشش داده شده است. با این وجود، 
انجام این تحقیق در محدوده های مکانی مشخص برای مثال در سطح استان های مختلف و یا به تفکیک 
صنایع مختلف در بخش دولتی و غیردولتی و با تعداد نمونه بیش��تر و مقایس��ه یافته ها در گروه هاي 
مختلف ممکن است نتایج بیشتري برای سیاست گذاران به منظور طراحی بسته های سیاستی خاص هر 
گروه و احتماال شامل برخی سیاست های عمودی فراهم کند و به عنوان پیشنهادات براي پژوهش هاي 
آتي قابل طرح است. همچنین با توجه به روش تحقیق در این مطالعه، عوامل احصاشده از پژوهش های 
خارجی به یافته های تحقیقات پیشین داخلی اضافه شد و در قالب مجموعه کامل تری از عوامل مؤثر بر 
میزان هزینه کرد کسب و کار در امر تحقیق و توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت. راستی آزمایی عوامل احصاء 
ش��ده در تحقیقات قبلی از طریق چند مصاحبه عمیق در بخش کس��ب و کار ایران و س��پس شناسایی 
عوامل جدید به کمک پیمایش نیز می تواند به عنوان روش دیگری برای شناسایی مجموعه عوامل مؤثر 

بر بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه پیشنهاد شود. 
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