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Abstract: 
Fast growth of level of technological capabilities of India and China has attracted the 

attention of policy makers and researchers in recent years. In addition to their domestic 

efforts, transfer of R&D activities of MNCs to these countries facilitates their rapid 

growth. In this context, this study intends to analyze the features foreign direct 

investment by multinational companies in R&D activities in India and China and its 

impact on their level of R&D activities through examination of international patents. For 

this purpose a new database has been created through cleaning and selecting of related 

data from USPTO database and joining the data to ORBIS dataset. After that the research 

hypothesis were analyzed by using a panel regression models. The result of the analysis 

confirms the important role of multinational companies in the development of 

technological capabilities in target countries, also the impact of competitive incentives for 

the development of innovative activities as well as evolutionary nature of multinational 

companies R&D activities. Based on the results of this study, the two main policies for 

the development of technological capabilities of the country are focusing on those MNCs 

that have market in Iran to transfer of their R&D activities, and second is to create a 

competition between the rival MNCs. 

 

Keywords: International R&D, Multinational Corporations, Patents, China, India 

                                                      
1. Corresponding author: thyasory@ut.ac.ir 
2. ghazinoory@gmail.com 

3. aheidary@ut.ac.ir 

4. msaremi@ut.ac.ir 



71 

    

هاي چندملیتی در توسعه  توسعه شرکت و  تحقیق  هاي بررسی نقش فعالیت
هاي  هاي فناورانه کشورهاي در حال توسعه از طریق تحلیل پتنت توانمندي

  المللی؛ مطالعه موردي کشورهاي چین و هند بین

  *4محمدصادق صارمی، 3حیدريعلی ، 2نوري سید سپهر قاضی، 1پور طهمورث حسنقلی

  5چکیده
. گذاران و محققین قرار گرفته است هاي اخیر مورد توجه ویژه سیاست هاي فناورانه چین و هند در سال رشد سریع توانمندي

هاي  هاي چندملیتی و انتقال فعالیت هاي داخلی یکی از عواملی که این رشد را تسهیل نموده حضور شرکت در کنار تالش
ها و عوامل مرتبط با  با مقدمه فوق، این مقاله قصد داشته ویژگی. توسعه آنها به این کشورها بوده استتحقیق و 
توسعه کشورهاي چین و هند را از طریق تحلیل  و  هاي تحقیق  هاي چندملیتی در فعالیت گذاري مستقیم شرکت سرمایه
براي این منظور از طریق . مورد بررسی قرار دهد) USPTO(شده در اداره ثبت اختراعات آمریکا  هاي اختراعات ثبت داده

پایگاه داده  ORBISهاي پایگاه  و تلفیق آنها با داده USPTOاستخراج و پاالیش اطالعات اختراعات چین و هند در 
نتایج تحلیل ضمن تأیید نقش تأثیرگذار . جدیدي ایجاد و با استفاده از مدل رگرسیون پنل مورد تحلیل قرار گرفت

هاي  هاي رقابتی بر گسترش فعالیت هاي فناورانه کشورهاي مذکور، تأثیر انگیزه هاي چندملیتی در توسعه توانمندي کتشر
بر این اساس، . توسعه را نشان داده است هاي چندملیتی و همچنین ماهیت تکاملی مشارکت در تحقیق و  نوآورانه شرکت
هاي تحقیق و توسعه  ی و ایجاد رقابت بین آنها به منظور انتقال فعالیتهاي چندملیتی فعال در بازار داخل تمرکز بر شرکت

هاي فناورانه  تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر در توسعه توانمندي اي مانند ایران می خود به کشورهاي در حال توسعه
  .کشورها تلقی شود
  چندملیتی، هند، چینهاي  المللی، شرکت پتنت، تحقیق و توسعه بین :واژگان کلیدي

  مقدمه -1
بر خالف گذشته که . به سرعت در حال تغییر است هاي چندملیتی شرکت نوآورانههاي  جغرافیا و شدت فعالیت

                                                                 
 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران -1
 دانشگاه تربیت مدرس، تهراناستاد گروه مدیریت فناوري اطالعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد،  -2
 ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهرانMBAاستادیار گروه  -3
 گذاري بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران آموخته دکتري سیاست دانش -4
 msaremi@ut.ac.ir: مسئول مکاتبات نویسنده *

  پژوهشی-فصلنامه علمی
  بهبود مدیریت
  دوره دوازدهم

  )41: شماره پیاپی( 3شماره 
 1397پائیز 



 …هاي فناورانه کشورهاي در حال توسعه از طریق  هاي چندملیتی در توسعه توانمندي توسعه شرکت و  هاي تحقیق  بررسی نقش فعالیت

 72                                                               1397 پائیز ،)41: پیاپی شماره( 3 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی- علمی هفصلنام

توسعه مشغول بودند امروزه با پدیده  در مثلث شمال شامل آمریکا، ژاپن و اروپا به تحقیق و  تنهاهاي چندملیتی  شرکت
توسعه و صنایع  هاي تحقیق و  گذاري در بخش ها اقدام به سرمایه این شرکت وتوسعه مواجهیم  جهانی شدن تحقیق و 

  ].13و8[ اند با فناوري پیشرفته کشورهاي در حال توسعه به خصوص چین و هند نموده
و تبدیل به بازیگران اصلی   بوده فناورانههاي اقتصادي شاهد جهش  چین و هند در تعدادي از بخشي اخیر، ها سالدر 

یادگیري و تالش داخلی در زمینه تحقیق و توسعه در  نیز دلیل اصلی این جهش .]4[ اند و جدید نوآوري جهانی شده
  ].1[ هاي چندملیتی خارجی بوده است از جانب شرکت توسعهو تحقیق ي ها فعالیتفزاینده  نرخکنار 

در را وري و ارتقاء فناوري کشورهاي در حال توسعه اجماعی  هاي چندملیتی در رشد بهره شرکت ریتجارب مثبت تأث
هاي  خارجی به خصوص در فناوري میمستق يگذار هیگذاران این کشورها براي تشویق و جذب سرما میان سیاست
تر  هاي چندملیتی و شناخت دقیق بررسی رفتار شرکت ،از این رو ].3[ است آوردهق و توسعه به وجود پیشرفته و تحقی

هاي تحقیق و توسعه و  فعالیت ها در شرکتاین مندي از  هاي جذب و بهره طراحی سیاست برايتواند  آنها می
  .هاي پیشرفته در کشورهاي در حال توسعه مفید باشد فناوري

هاي چندملیتی در تحقیق و توسعه واجد  ي شرکتگذار هیسرمابر  رگذاریتأثشناخت عوامل  نیز دیدگاه پژوهشیاز 
که به دنبال تحلیل رفتار  (IB) 1وکار جهانی راهبرد و کسبحوزه  از سویی، پژوهشگران. ي نظري استها تیجذاب

 ها براي ورود به کشورهاي در حال توسعه بررسی انگیزه اصلی این شرکت به مند عالقههستند هاي چندملیتی  شرکت
وري که به دنبال بررسی تغییر و تکامل آاین موضوع براي محققین حوزه اقتصاد نواز دیگر سو،  و] 5[ ندهست

  ].20[ هستند در مرکز توجه قرار دارد اقتصاد هاي مختلف در بخش اتو منابع این تغییر ها فناوري
هاي چندملیتی در تحقیق و توسعه در کشورهاي در حال توسعه  گذاري شرکت دالیل سرمایهت مضاعف شناخت جذابی

هاي چندملیتی کافی به  در توجیه این رفتار شرکت الملل نیبهاي موجود اقتصاد و مدیریت  ناشی از آن است که نظریه
و  هستندنسبت به کشورهاي در حال توسعه  يرت شرفتهیهاي چندملیتی عمدتاً صاحب فناوري پ شرکت .رسد یمنظر ن
باشد اما با  شان می هاي نوینی که منشاء اصلی مزیت رقابتی آنهاست اولویت نخست حفاظت از دانش و فناوري عتاًیطب

نهادها و  عموماًکه  کنند یماي  ي نوآورانه در کشورهاي در حال توسعهها فعالیتهاي مذکور اقدام به  این حال شرکت
ها به  احتمال سرریز دانش این شرکت بنابراین تر است و رهاي حمایت از حقوق مالکیت معنوي در آنها ضعیفساختا
  .باالست یالملل نیبي داخلی و رقبا
هاي چندملیتی در کشورهاي در حال توسعه  شرکت گذاري علل سرمایهکه  الملل نیبوکار  کسب هاي کالسیک نظریه

در بخش تحقیق و توسعه ي گذار هیسرمابراي  ها شرکتاین  دهند در تبیین انگیزه میي توضیح اقتصادرا از منظر 
هاي خارجی به کشورهاي در  اغلب منابع تولید و نیروي کار ارزان را عامل ورود شرکت ها هینظراین  .ناکارآمد هستند

توجه به ماهیت ضمنی و محلی وري در کالس جهانی با آاما باید توجه داشت که نو ]19[ کنند یمحال توسعه معرفی 
رنج  آنکشورهاي در حال توسعه عموماً از کمبود  که هاي خاصی دارد نیاز به منابع انسانی و زیرساخت ،بودن دانش

بازارهاي بزرگ کند  را توجیه میدر حال توسعه هاي چندملیتی به کشورهاي  عامل دیگري که ورود شرکت .برند می
هاي چندملیتی براي دسترسی بیشتر و پاسخگویی  شرکت چنین فرض کرد کهتوان  میبنابراین  ست واین کشورها

در صورت صحت گمانه . نمایند بهتر به نیاز این بازارها اقدام به انجام تحقیق و توسعه در کشورهاي در حال توسعه می
اما  برسندبه ثبت  کشورها گرفته در کشورهاي در حال توسعه باید در همان ها و اختراعات صورت نوآورياخیر، 

هاي  شده در کشورهاي در حال توسعه توسط شرکت اختراعات انجام بسیاري ازدهد که  مشاهدات اخیر نشان می
                                                                 

1- International Business 
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  .اند رسیده  ثبتبه یافته  توسعه چندملیتی عموماً در کالس جهانی و در کشورهاي 
هاي چندملیتی به کشورهاي در حال توسعه را به صورت عمومی  ي ورود شرکتها زهیانگفوق که  يها هینظرعالوه بر 
تمرکز  دالیل تحقیق و توسعه خارجیبر تبیین  مشخصاًو حوزه نوآوري از نظریات بر دیگري گروه  دهند یمتوضیح 
یی در زمان و جو صرفه، تحقیق و توسعه به منظور تطبیق محصوالت با نیاز بازارهاي محلیدالیلی همچون . اند کرده

این  هر چند. اند شدهبر این تصمیم برشمرده  رگذاریتأثعوامل  دانش و نیروي انسانی مکمل از جملهبه عالوه هزینه 
اما از تبیین علل  دنده یمي چندملیتی را توضیح ها شرکتي ا توسعههاي تحقیق و  عوامل بخشی از فعالیت

ی که در قالب پتنت الملل نیبي در مقیاس ساز يتجارو با ارزش  خارجی در نوآوري در کالس جهانی يگذار هیسرما
رجوع و  سطح بنگاه يها هینظرهاي موجود، مقاله حاضر به  کردن نظریه  به منظور کامل. ماند یبازم شوند ثبت می

که منجر به نوآوري در مقیاس در تحقیق و توسعه هاي چندملیتی  شرکت گذاري بر سرمایه مؤثرکوشیده عوامل 
  .را در این چارچوب تبیین کند شود میجهانی 
ی، پایگاه داده تحلیل براي تکمیل مباحث نظري در قالب به عالوه هاي  اي مشتمل بر اطالعات پتنت هاي کم
هاي آماري به آزمون  و فرضیات مرتبط با روش دیتولهاي چندملیتی در کشورهاي در حال توسعه چین و هند  شرکت
 طیاقتصادي  يرشد باال وجمعیت باال، بازار بزرگ  از جملهبسیاري جهات  درچین و هند کشورهاي . اند شده  گذاشته
نیروي  اقتصادي همچون متغیرهاي کالن ریتوان تأث می رواز این  اند و داشته فراوانیهاي  شباهت هاي اخیر سال

 همسان و تا حدوديبراي آنها در خارج را  کرده لیجمعیت مهاجر تحصو انسانی متخصص، نیروي کار ارزان 
  .کرد يگیري بهتر نتیجهدر این دو کشور هاي چندملیتی  از تفاوت و یا تشابه رفتار شرکتبنابراین و  لحاظشده  کنترل

هاي چندملیتی در کشورهاي دیگر پرداخته و  گذاري شرکت دهنده رفتار سرمایه ابتدا به مرور نظریات اقتصادي توضیح
در سطح بنگاه را مورد  مؤثرتوسعه را بررسی و عوامل  ها در بخش تحقیق و  گذاري این شرکت هاي سرمایه انگیزه

 سؤاالتها براي پاسخ به  سپس فرآیند ایجاد پایگاه داده تحقیق معرفی و روش تحلیل داده. دهیم مطالعه قرار می
ي از ریگ جهینتبه بحث و  تاًینهاتبیین و هاي توصیفی و نتایج مدل رگرسیون  در ادامه نیز یافته. شود یمپژوهشی ارائه 

  .پردازیم ي مذکور میها افتهی
  
  هاي چندملیتی گذاري شرکت رفتار سرمایه دهنده حیتوضهاي مفهومی  چارچوب -2

بوده و  در حال توسعهتري نسبت به کشورهاي  پیشرفته يفناورصاحب  عمدتاًی تیچندمل هاي شرکتبا توجه به اینکه 
و بنابراین احتمال سرریز دانش آن  تر فیضعنهادها و ساختارهاي حمایت از حقوق مالکیت معنوي در این کشورها 

 در حال توسعهی در تحقیق و توسعه در کشورهاي تیچندمل هاي شرکتگذاري  رقبا باالست دالیل سرمایه به ها شرکت
  .توجه بسیاري را به خود جلب کرده است

و در بخش تحقیق و  در حال توسعهی در کشورهاي تیچندمل هاي شرکتگذاري مستقیم خارجی  سرمایه در مورد علل
 .الملل استفاده کرد بینوکار  کسبي کالسیک ها هینظراز  توان یمتوسعه 

 گذاري مستقیم خارجی ها و عوامل سرمایه تبیین انگیزه هاي مفهومی چارچوب) 2-1
الملل و چگونگی و چرایی حرکت عوامل تولید در  وکار بین متعددي در توضیح کسبپس از جنگ جهانی دوم نظرات 
توان در سه  این نظرات را می. هاي چندملیتی ارائه شد گذاري مستقیم خارجی شرکت میان اقتصادها و خصوصاً سرمایه

  .بندي کرد خُرد و اقتصاد سیاسی دسته کالن، اقتصاد هاي مبتنی بر اقتصاد گروه فرضیه
و یا اهمیت اندازه  ها هاي چندملیتی بر اساس نرخ بازدهی متفاوت، ایجاد تنوع در سبد دارایی ر گروه اول، رفتار بنگاهد
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تر و  استفاده از منابع باکیفیت] 11[گذاري شده  ها پایه بر مبناي نظریه نئوکالسیک
اما باید توجه داشت که نوآوري در کالس جهانی با توجه به ]. 19

هاي خاصی دارد و کشورهاي در حال توسعه  ماهیت ضمنی و محلی بودن دانش، نیاز به منابع انسانی و زیرساخت
تی در نوآوري در کالس جهانی ح. برند هاي مناسب رنج می عموماً از کمبود دانشمندان نخبه و نبود زیرساخت

هر چند برخی کشورهاي در حال توسعه مانند . پذیرد هایی خاص و معدود انجام می
اند تا حدي شرایط بهتري را در زمینه  زا علم و دانش توانسته گذاري سنگین در زمینه تولید درون

لیکن صرف دسترسی به نیروي کار  نسانی براي خود به وجود آورند
وکار  کسبهاي کالسیک  در نظریه]. 6[هاي چندملیتی باشد  رفتار شرکت

علل اصلی  قیمت در کشورهاي در حال توسعه، بازارهاي بزرگ این کشورها نیز از
توان  گذاري مستقیم در بخش تحقیق و توسعه نیز می در مورد سرمایه

هاي چندملیتی براي دسترسی بیشتر و پاسخگویی بهتر به نیازهاي این بازارها اقدام به انجام تحقیق 
ها و  در اینجا البته این نکته نیازمند توجه است که اگر نوآوري. 
بایست در  صرفاً با هدف بازار این کشورها انجام شده پس می گرفته در کشورهاي در حال توسعه
هاي چندملیتی در کشورهاي در حال توسعه  شرکت از اختراعاترسیدند اما بسیاري 
  .اند ثبت شده افته

ها  بر گرایش بنگاه 1هایمر :گذاري مستقیم خارجی سه دیدگاه اصلی مطرح شده است
بر چرخه عمر  2گذار و ورنون هاي سرمایه هاي شرکت خصهبه انتقال رقابت درون صنعت به بازار سایر کشورها و مش

] 19[هاي کشورهاي میزبان تأکید کرده است  محصول، مالکیت معنوي و تالش براي حفظ محصوالت از تقلید بنگاه
گذاري خارجی  سازي را به عنوان شروط الزم براي سرمایه گانه مالکیتی، موقعیت مکانی و درونی

هاي دانینگ و هایمر از مقبولیت باالتري برخوردارند و این دو نفر به عنوان پدران 
  ].7[شوند  گذاري مستقیم خارجی شناخته می
بین شرکت چندملیتی و زنی  بر قدرت چانه دیتأکشده نیز مبتنی بر اقتصاد سیاسی و با 

 
 یخارج يگذار هیسرما يها هی

هاي  تحقیق و توسعه و فناوري گذاري در هاي چندملیتی براي سرمایه

در این مدل، توسعه . هاي چندملیتی بر اساس سطوح توسعه مطرح کرده است

1- Hymer 
2- Ray Vernon 

اقتصاد سیاسی
چانه زنی دولت کشور میزبان و •

شرکت چندملیتی

سازمان صنعتی/اقتصاد خُرد
درونی سازي•
هزینه مبادله•
تئوري التقاطی•

•...

هاي چندملیتی در توسعه توانمندي توسعه شرکت و  هاي تحقیق  بررسی نقش فعالیت

( 3 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی- علمی هفصلنام

بر مبناي نظریه نئوکالسیک در این نگاه که. شد بازار تحلیل می
19[یگر است تر دلیل اصلی ورود به کشوري د ارزان

ماهیت ضمنی و محلی بودن دانش، نیاز به منابع انسانی و زیرساخت
عموماً از کمبود دانشمندان نخبه و نبود زیرساخت

هایی خاص و معدود انجام می کشورهاي پیشرفته نیز در مکان
گذاري سنگین در زمینه تولید درون چین و هند با سرمایه

نسانی براي خود به وجود آورندهاي تحقیق و توسعه و توسعه منابع ا زیرساخت
رفتار شرکت دهنده حیتوضتواند  نمی به تنهاییارزان 
قیمت در کشورهاي در حال توسعه، بازارهاي بزرگ این کشورها نیز از عالوه بر نیروي کار ارزان المللی بین

در مورد سرمایه. هاي چندملیتی دانسته شده است ورود شرکت
هاي چندملیتی براي دسترسی بیشتر و پاسخگویی بهتر به نیازهاي این بازارها اقدام به انجام تحقیق  گفت که شرکت

. نمایند و توسعه در کشورهاي در حال توسعه می
گرفته در کشورهاي در حال توسعه اختراعات صورت

رسیدند اما بسیاري  همان کشورها نیز به ثبت می
افتهی توسعه عموماً در کالس جهانی و در کشورهاي 

گذاري مستقیم خارجی سه دیدگاه اصلی مطرح شده است هاي سرمایه در گروه دوم نظریه
به انتقال رقابت درون صنعت به بازار سایر کشورها و مش

محصول، مالکیت معنوي و تالش براي حفظ محصوالت از تقلید بنگاه
گانه مالکیتی، موقعیت مکانی و درونی و دانینیگ مزایاي سه

هاي دانینگ و هایمر از مقبولیت باالتري برخوردارند و این دو نفر به عنوان پدران  امروزه نظریه. رح کرده استمط
گذاري مستقیم خارجی شناخته می الملل و سرمایه وکار بین علم کسب
شده نیز مبتنی بر اقتصاد سیاسی و با  هاي مطرح نظریه گروه سوم

  ).1شکل (اند  دولت میزبان توسعه یافته

ینظر) 1شکل 
هاي چندملیتی براي سرمایه هاي شرکت انگیزه) 2-2

  پیشرفته در کشورهاي در حال توسعه
هاي چندملیتی بر اساس سطوح توسعه مطرح کرده است دانینگ مدلی را براي رفتار شرکت

                                                                 

اقتصاد خُرد فروض نئوکالسیک/اقتصاد کالن
اربیتراژ•

موانع تجارت•
نرخ بازگشت و کاهش ریسک•

•...
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). 1جدول (هاي متفاوتی براي حضور شرکت چندملیتی وجود دارد  کشورها به پنج سطح تقسیم و در هر سطح انگیزه
ساختار اقتصادي آن نیز تغییر یافته و با پیشرفت کشور در مراحل مختلف توسعه،  زمان همبر اساس این مدل 

با  زمان هم .یابد هاي مالکیتی هم افزایش می هاي تأمین و مزیت هاي مکانی مانند اندازه بازار، تشکیل زنجیره مزیت
شوند به نحوي که  گذاري نیز دگرگون می براي سرمایه هاي چندملیتی هاي شرکت ارتقاء سطح توسعه کشورها، انگیزه

ترین سطح توسعه به توجه به بازار، توجه  قیمت در پائین از دسترسی به منابع اولیه و طبیعی ارزان ها زهیانگاین 
  ].7[یابند  هاي راهبردي تغییر می روزافزون به کارایی و ایجاد دارایی

  یخارج میمستق يگذار هیسرما يبرا یتیهاي چندمل شرکت زهیارتباط سطح توسعه و انگ )1جدول 
  ي خارجیگذار هیسرمادلیل   ساختار اقتصادي کشور مقصدویژگی   توسعه

دسترسی به منابع اولیه و طبیعی   هاي اولیه مانند معادن و کشاورزي مبتنی بر بخش  اول
  قیمت ارزان

 و قیمت منابع و مواد اولیه ارزان  گیري صنایع تولیدي شکل  دوم
  گیري بازار به شکل توجههمچنین 

برداري از بازار داخلی و توجه  بهره  اولیه و حضور تدریجی در بازارهاي فراملیتوان صادراتی  ایجاد  سوم
  روزافزون به کارایی

  چهارم
گذاري خارجی در کشور پیشی  گذاري در خارج از میزان سرمایه سرمایه
هاي رقابتی و نوآوري هم شکل  گیرد و صنایع مبتنی بر مزیت می

  گیرند می
و  جویی، دسترسی به بازار کارایی

  هاي راهبردي نهایتاً ایجاد دارایی

ساختار اقتصادي مبتنی بر بخش خدمات، توسعه صنایع مبتنی بر   پنجم
  رنگ شدن نقش صنعت و کم هاي پیشرفته فناوري

و  هاي راهبردي افزایش دارایی
جویی و دسترسی به  سپس کارایی

  بازار
 

هاي پیشرفته،  تی در تحقیق و توسعه و فناوريهاي چندملی ي خارجی شرکتگذار هیسرمامطابق این مدل، اساس 
و توسعه در دنیا جهانی   دهد که فرآیند تحقیق هر چند شواهد موجود نشان می ستا یافته محدود به کشورهاي توسعه
امروزه کشورهاي در حال توسعه به منبع و مقصد  .]24[و توسعه نیز منجر شده است   و به چندقطبی شدن تحقیق

بخش ]. 18[ ستینیافته  اند و این موضوع دیگر منحصر به کشورهاي توسعه تحقیق و توسعه جهانی تبدیل شده
هاي چندملیتی در  هاي تحقیق و توسعه توسط شرکت شدن تحقیق و توسعه به گسترش انجام فعالیت مهمی از جهانی

هاي نوآورانه خود را به صورت سنتی و  گردد که تا اواخر دهه نود میالدي فعالیت مبدأ برمی خارج از مرزهاي کشور
المللی  هاي چندملیتی به تحقیق و توسعه بین شرکت% 65حدود  2006در سال . دادند تنها در کشور خود انجام می
و  داف مختلفی از اقدام به تحقیق اه]. 12[افزایش پیدا کرده است  2010در سال % 84مشغول بودند که این رقم به 

توان به تطبیق محصوالت با نیاز بازارهاي محلی، حمایت از  توسعه در خارج از مرزها وجود دارد که از آن جمله می
گیري از دانش و نیروي انسانی مکمل و  جویی در زمان و هزینه و همچنین بهره تولید در کشورهاي مقصد، صرفه

عوامل مکانی مؤثر در جذب تحقیق . ت شخصی افراد تأثیرگذار در کشورهاي دیگر اشاره کردعوامل انسانی و ارتباطا
مکانی تولید و تحقیق و توسعه، استاندارد بودن  و توسعه خارجی هم به ترتیب شامل بازار بزرگ و پویا و هم

ي صنعتی، وجود ها هاي محلی، سرمایه انسانی، وجود خوشه هاي تحقیق و توسعه، کیفیت دانشگاه  فعالیت
و توسعه در  گذاري در تحقیق  این نیز گفتنی است که سرمایه. هاي تحقیق و همچنین عوامل انسانی است زیرساخت

  .خارج از مرزها از منظر حوزه تأثیر شامل تأثیرات متفاوت محلی و جهانی است



 …هاي فناورانه کشورهاي در حال توسعه از طریق  هاي چندملیتی در توسعه توانمندي توسعه شرکت و  هاي تحقیق  بررسی نقش فعالیت
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تحقیق و چندملیتی در  هاي شرکت يگذار هیسرمابر ) سطح بنگاه( مؤثربررسی عوامل ) 2-3
  توسعه در کشورهاي در حال توسعه

 مورد بررسیتوان  ي مستقیم خارجی در کشورها را از زوایا و سطوح مختلفی میگذار هیسرمابر میزان  مؤثرعوامل 
ی، عوامل تیچندمل  هاي شرکت عوامل سطح بنگاه و ویژگی: هستند میتقس قابلاین زوایا در چهار دسته کلی . قرارداد

گذاري و کشور میزبان و نهایتاً عوامل  سرمایه مبدأهاي صنایع مختلف، عوامل مرتبط با رابطه کشور  یمرتبط با ویژگ
ي گذار هیسرماهاي چندملیتی به عوامل مرتبط با  در این مقاله با بررسی رفتار شرکت. مرتبط با شرایط کشور میزبان

  .پردازیم ها در سطح بنگاه می مستقیم این شرکت
  به رقباواکنش ) 2-3-1

هاي  گذاري مستقیم خارجی توسط یک شرکت، اقدام مشابه دیگر شرکت سرمایه 1در یک محیط انحصار چندجانبه
ترین انگیزه براي  حفظ سهم بازار مهم]. 17[کند  ایجاد می - حفظ سهم بازارشان  به منظور -پیشرو در صنعت را 

است که هیچ یک  اي به گونهدر ساختار خاص رقابت انحصار چندجانبه، وضعیت . گذاري مستقیم خارجی است سرمایه
ایجاد رقابت میان بر این اساس برخی کشورها با . پوشی اقدامات سایرین نیستند ها قادر به چشم از شرکت
ایجاد رقابت . کنند تالش می ورانه خودهاي فنا هاي مبتنی بر توانمندي هاي خارجی، براي پیشبرد سیاست تولیدکننده

به عنوان مثال . شود هاي خارجی می هاي خارجی سبب پذیرش شروط انتقال فناوري از طرف شرکت میان تولیدکننده
هایی  اندازي و تجهیزات و بورسیه ها راه با چینی هایی را براي انجام تحقیقات مشترك ام و ونگ آزمایشگاه بی اینتل، آي
 .کارگران چینی را نیز آموزش دادند را اهداء و

مرتبط با آن وجود  ي بسیاري براي تولید هواپیماهاي مسافربري و تجهیزاتها فرصتهمچنین در بازار بزرگ چین 
هاي بزرگ تولید هواپیما در جهان تبدیل و دو سازنده  دارد و این کشور به یک هدف اصلی و بالقوه براي شرکت

ي ها سال. اند و بوئینگ همواره رقابت شدیدي براي نفوذ به بازار بزرگ چین داشته بزرگ هواپیما یعنی ایرباس
ي از همین رقابت ریگ بهرهچین با  و موفقیت کمتري داشت) بوئینگ(یی خود کایآمرمتمادي ایرباس نسبت به رقیب 

ایرباس با اقداماتی که ]. 21[گذاري مشترك با ایرباس منعقد نماید  ایرباس و بوئینگ توانست قراردادهاي سرمایه
موقعیت . یافته را برآورده سازد ي توانمند شدن در زمینه فناوري انتقالراستاها در  انجام داد توانست انتظارات چینی
 ها ینیچشرکت به . برد بود- موقعیت بردیک آورد  به دستن قراردادها در چین جدیدي هم که ایرباس به تبع ای

نیز از طریق یادگیري مداوم، دانش تمامی مراحل طراحی، مونتاژ و ساخت هواپیما را  ها ینیچفروخت و  هواپیما می
  ].21[ کردند یمکسب 

ها سیگنال جذابیت بازار را  دیگر شرکت ها البته این موضوع هم مهم است که ورود یک شرکت خارجی به براي چینی
ها و در صورت  گذاري شرکت این مهم همراه با افزایش سرمایه. کند ي میگذار هیسرمادهد و آنها را هم تشویق به  می

مندي از  ها براي بهره آمدن مراکز برتر نوآوري و بالتبع جذب هر چه بیشتر شرکت به وجودتجمیع مکانی آنها باعث 
 .پذیري اقتصاد مانند سرریز دانش خواهد شد یعمزایاي تجم

  فرآیند تکاملی تحقیق و توسعه جهانی) 2-3-2
تشکیل شبکه ارزش جهانی منجر به انتقال فرآیند از طریق  ها شرکتمکانی  طور که تغییر راهبردهاي همان
در فروش و همچنین خدمات پس از فروش به خارج از مرزها شد تحقیق و توسعه نیز تولید، بازاریابی،  يها بخش
که با گذر زمان و تقویت  هستهاي تابعه در کشور مقصد  هاي بازاریابی و تولیدي شرکت گسترش طبیعی فعالیت واقع

                                                                 
1- Oligopolistic Reactions Hypothesis 
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ق و توسعه فعالیت تحقی بخش مهمی از. کنند طبیعی شروع به انجام این فعالیت می به صورتشرکت تابعه 
 هاي شرکتي ها يتوانمندي تولید و بازاریابی و در راستاي تکامل ها فعالیتگسترش  پیامد چندملیتی هاي شرکت
هاي تابعه  آربیتراژ، تجمیع اقتصادي و نیاز به تطبیق کاالها در طول زمان به تکامل شرکت در واقع. ستآنهاتابعه 

  ].15[شود  منجر می
  
 روش تحقیق -3

ها مورد بررسی قرار  قسمت نخست نحوه ایجاد پایگاه داده مورد نیاز تشریح و سپس روش تحلیل دادهدر این 
ها نیز از آمار توصیفی و  اي بوده و براي تحلیل داده ي اطالعات این تحقیق، کتابخانهآور جمع روش .گیرد می

  .رگرسیون دینامیک پنل استفاده شده است
 ایجاد پایگاه داده) 3-1
و  شرفتهیپ يها يفناورهاي چندملیتی در  فعالیت شرکت کینامیساختار و د ،ها یژگیبه منظور مشاهده و مقاله نیدر ا

مالك  (USPTO)آمریکا  در اداره ثبت اختراعات یالملل نیثبت اختراع ب يها فعالیت چین و هند، تحقیق و توسعه در
  ].22و13[مطالعه قرار گرفته است 

مخترعان و  تحقق و توسعه يها از اطالعات در مورد فعالیت یمنسجم و غن يا مجموعه یالملل نیثبت اختراعات ب
ها  استفاده از پتنت اما ].23[کند  طوالنی ارائه می یزمان يها يسر يبرارا  مختلف يها يفناور ها ودر کشور ها شرکت
 هاي نخست، ارزش :است روبرو یمهمجدي و  يها تیمحدود باکشورها  درنوآورانه  يها فعالیت يریگ اندازه براي
و  ياختراعات ارزش اقتصاد ياریبس. قابل توجه متفاوت استي مختلف به صورتی ها پتنتدر  يو اقتصاد یفن

از  ياریدوم، بس. )]10[به عنوان مثال (ارزشمند هستند  اریاز آنها بس یکه تعداد کم یدر حال ی دارندفناورانه پائین
ها و  چرا که شرکت کشورهاي در حال توسعه مهم استدر  ژهیمشکل به و نیا. دنشو یثبت نمهیچگاه اختراعات 
تمرکز بر . کنند ینماستفاده ثبت اختراع  یالملل نیب ستمیاز س شده ساماندهیاقتصادها به طور  نیدر ا یقاتیمراکز تحق

که ثبت اختراع در خارج از  آنجا از. کند فوق را تا حدي رفع می تیدو محدود یالملل نیشده ب ثبت اتاز اختراع ستفادها
 يارزش اقتصاد USPTOمانند  یالملل نیشده در مؤسسات ب اختراع ثبت رود یگران است انتظار ممعموالً کشور 

از طرف دیگر چون استانداردهاي اداره ثبت اختراع آمریکا جزء باالترین استانداردهاست و کیفیتی . باالئی داشته باشد
 USPTOشده در  ي ثبتها پتنترود  انتظار می ردیگ یمها در نظر  ي را براي ثبت پتنتنوآوردیدگاه  ازحداقلی 
در  هاحفاظت از محصوالت و فرآیند يو برا 1دیدر جهان جد کههایی باشند  يمهم و مربوط به نوآور یاختراعات

راهبرد  ياجرا و تواناستطاعت در کل، صاحبان اختراعات باید  .دنریگ می مورد استفاده قرار یالملل نیب يارهاباز
  .ي را داشته باشندمعنو تیمالک
 و USPTO2از اتصال دو پایگاه  دیداده جد گاهیپا کهاي چندملیتی، در این تحقیق ی فتار شرکتبررسی ر براي

ORBIS3 اطالعات مندرج در . است شده ساختهUSPTO در  .شود یماي نگهداري  در قالب یک پایگاه داده رابطه
) متقاضی(اختراع دارد که مالك تشخیص صاحب  code firmنام کد به  کی applicantهر  CRIOSپایگاه داده 

و  انتخاباند  بوده نیچ هند یاساکن  ین آنهامخترع ی ازکیحداقل  هایی که هاي تمام پتنت در این پایگاه داده. است
در پایگاه  .آمد به دستساکن چین یا هند  نوآوران اتدر مورد اختراع الزم اطالعات USPTO ازهمچنین 

                                                                 
1- New to the world innovation 
2- United States Patent and Trademark Office 
3- Bureau van Dijk's Flagship database 
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USPTO شرکت، دانشگاه و مؤسسه (ثبت اختراع شامل نوع متقاضی حقوقی  یو خارج یداخل یانمتقاضهاي  داده
 ORBISاین پایگاه داده با پایگاه داده  اتصال بانیز  تینها در. ي شده استبند یا افراد ثبت و دسته) 1تحقیقاتی دولتی

 USPTOبه اطالعات موجود در پایگاه داده  هاي چندملیتی که محور اصلی این مقاله بوده اطالعات تکمیلی شرکت
 USPTOبه  ORBISجدید براي این مقاله و اتصال پایگاه داده ي ساخت یک پایگاه داده ها گام. اضافه شده است

  :شرح ذیل است به
  سکونت مخترعینمحل  ها بر اساس انتخاب پتنت: گام اول ·

توجه  اصلیعلت  .مخترعین استخراج شده است محل اقامتبر اساس  2008سال شده از ابتدا تا  هاي ثبت تمام پتنت
آدرس دفتر با  عموماً یتیچندمل يها شرکت اتکه اختراع بوده هم اینانتخاب اختراع  اریبه آدرس مخترع به عنوان مع

مطابق این مدرك، شرکت اصلی مایکروسافت اقدام به ثبت ). 2شکل (بد یا میاختصاص آنها ستاد نام به و  يمرکز
یک شرکت تابع مایکروسافت  در واقع. نموده لیکن هر دو مخترع آن ساکن پکن هستند USPTOپتنت در سیستم 

) شرکت مایکروسافت(در چین اقدام به انجام این نوآوري کرده ولی این پتنت به استناد محل استقرار مالک اصلی آن 
  .شود در جغرافیاي آمریکا معرفی می پتنت کی

  
  نمونه یک پتنت داراي مالک خارجی و مخترعین ساکن چین) 2 شکل

 صاحبان پتنتي بند میتقس: گام دوم ¸
از  یشرح مفصل بر داشتنعالوه  USPTOپایگاه داده . شناسایی شد 2ثبت اختراع دهدارنهزار  30بیش از  اول در گام
نام ثبت، نام مخترعین، سال اطالعات  ياوح ،)OSTدوازده رقمی و  IPC( فناوريطبقه و فناوري محصول  اتیجزئ

بر اساس اطالعات مزبور و همچنین جستجوي نام متقاضیان در . ستا ...متقاضی و  آدرسی، کشور متقاضی، متقاض

                                                                 
1- Public Research Organization 
2- Assignees 
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ها، مؤسسات تحقیقاتی عمومی،  ها، دانشگاه هاي شرکت از رده در یکی 2اینترنت، صاحبان پتنت به شرح جدول 
  .ي شدندبند دستهها و افراد  بیمارستان

  ي صاحبان حق اختراعبند دسته) 2جدول 
  ها نشانهبرخی  تعریف عملیاتی دسته

 ها شرکت
 از طریقسود کسب به دنبال  هایی که سازمان

هستند اعم از  خدمات ایفروش محصوالت 
 هاي دولتی، تعاونی یا خصوصی شرکت

LTD; Corp 

 ها دانشگاه

ها،  شامل تمام دانشگاه یبخش آموزش عال
مؤسسات ارائه  ریو سا يفناور هاي کالج
نظر از منبع  صرف ،از متوسطه پس هاي آموزش
مؤسسات (ی آنها حقوق تیوضع ای یمال نیتأم
تحت  هاي کینیو کل ها شگاهیآزما ،یقاتیتحق

در ارتباط با مؤسسات آموزش  ای میکنترل مستق
 )اند شده بخش گنجانده نیدر ا زین یعال

Universi*; *Univ.*; 
*College*; *School*; 

*Regents*; 
*Ecole*; *Faculte*; *Schule*; 

*Univeristy*; *Universtiy* 

مؤسسات 
تحقیقاتی 
 عمومی

یا  یدولت یرانتفاعیغ یقاتیتمام مؤسسات تحق
نشده و  يبند که به عنوان دانشگاه طبقهعمومی 
هستند و توسعه  قیتحق يها فعالیت ریدرگ

 ،يکشاورز هاي انجمن ی وبازرگان يها اتاق(
 مؤسساتو همه انواع دیگر  يتجار ای يدیتول
 )اند ي شدهبند طبقهی نیز در این گروه رانتفاعیغ

*Gouvernment*; *Ministro*; 
*Instit*; *Instytut*; 

*Fondation*; *Foundation*; 
*Church*; *Trust*; 

*Kenkyusho*; *Stiftung* 
Associations 

  ها و مراکز خصوصی درمانی کینیکل ها، بیمارستان  ها بیمارستان

*Hospital*; *Medical 
Center*; *Medical Centre*; 
*Ziekenhuis*; *Clinique*; 
*Nosocomio*; *Clinica*; 
*Policlinica*; *Hopital*; 

*Hopitaux* 
   هاي حقیقی صاحب پتنت تیشخص افراد

 

اقدامات زیر به منظور باال بردن  (code firm) گریبازپس از جستجوي اینترنتی و مشخص کردن وضعیت هر 
 :داده انجام گرفتکیفیت پایگاه 

هاي  در دستهي درست آنها بند میتقسسی و از برري جدول فوق، بازیگران مختلف دوباره ها دواژهیکلبا استفاده از  -
  .اطمینان حاصل شدمربوطه 

 این متغیر( در بانک داده پتنت I/C1ي دوگانه بند دستهالذکر با توجه به متغیر داراي  ي فوقبند میتقسکنترل  -
ي ناقص و یا اشتباه تکمیل شده بود مواردالبته این متغیر در ). کند که صاحب پتنت فرد است یا شرکت مشخص می

 .شد استفادهکه براي حصول اطمینان از صحت آن از جستجوي اینترنتی 
 و تجمیع اطالعات آنها هاي خارجی فعال در چین و هند شناسایی شرکت: گام سوم ¹
 در گام دوم شده انجامي بند دستههاي خارجی از  نام شرکت استخراج ▪
 مشترك اما اسامی متفاوت داشتند code firmهایی که  ي شرکتساز کسانی ▪

                                                                 
1- Individual/Company 
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 ي اصلی تحقیق و توسعهها شرکتشده  ها با استفاده از لیست ساده کنترل اسامی شرکت ▪
هاي با  ، لیست شرکتFortuneمجله یی تا500هاي چندملیتی برتر از طریق لیست  تهیه لیست اسامی شرکت ▪

هاي پایگاه داده  هاي باال بر اساس داده هاي با تعداد پتنت و لیست شرکت USPTOدر  هاي باال تعداد پتنت
ORBIS 

با  USPTOمثال شرکت گوگل در پایگاه داده  به عنوانهاي دستی،  شده اسامی بر اساس داده تهیه لیست ساده ▪
 googleبود که براي آن کلمه  شده ظاهر google incو  google ،google corporationاسامی مختلف 
  .انتخاب گردید

 آن شده تجمیع اطالعات هر شرکت خارجی با استفاده از اسم ساده ▪
º هاي هر بازیگر شمارش تعداد پتنت: گام چهارم  

هاي  اند در این مقاله براي شمارش تعداد پتنت ها و اختراعات به صورت مشترك انجام شده از آنجا که بسیاري از پتنت
مثال اگر پتنتی سه صاحب اختراع داشته این پتنت  به طورو  میتقسیک بازیگر هر پتنت بر تعداد صاحبان آن اختراع 

 .است شده در نظر گرفته سوم کبراي هر صاحب اختراع برابر ی
  ORBISي خارجی موجود در پایگاه داده ها شرکتیی شناسا :گام پنجم «

هاي  شده و نیز ابزار هوشمند این پایگاه داده در تشخیص اسامی، شرکت با استفاده از جستجوي لیست اسامی ساده
شرکت  ونیلیم 99از  شیاطالعات بذکر این توضیح الزم است که در این پایگاه داده . خارجی شناسایی شدند

 .آنها موجود استثبت اختراعات  و تیمالک ت،ساختار شرک ،یاز جمله اطالعات مال یخصوص
  هاي چندملیتی منتخب براي شرکت ORBISاز پایگاه داده  مورد نیازاستخراج اطالعات : گام ششم ¼

کند از  در این خصوص اطالعات مالی، اطالعات تحقیق و توسعه و اطالعات نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می
 .استخراج گردید ORBISپایگاه داده 

هاي  براي شرکت USPTOو  ORBISایجاد کد اصلی و مرتبط کردن اطالعات دو پایگاه داده : گام هفتم ½
  چندملیتی

 USPTOو  ORBISاز تلفیق اطالعات دو پایگاه داده  3مل متغیرهاي مندرج در جدول نهایتاً یک پایگاه داده شا
  .ایجاد شد

  ها هداد لیتحل روش) 3-2
ی را در سه نوع داده توان یم یکل يبند طبقه کیدر  ي ها داده. ي کردبند و پانل طبقه یزمان يسر ،مقطعی هاي کم

 کیاست که  ییها داده یزمان يسر .مقطعی خاص از زمان استمقطعی دربرگیرنده طیف متنوعی از متغیرها در 
و  یزمان يعد سردو ب يپانل دارا يها داده. دهد ي زمانی طوالنی مورد مشاهده قرار میها بازهرا در  ریمتغ) چند(

امکان تجزیه و تحلیل یک پدیده را به کمک مشاهده چندین متغیر در یک بازه زمانی مشخص است که  یمقطع
 هاي روش از براي تحلیل آنها دلیل نای به وبوده  تایبه شکل پانل د پژوهش نیا هاي داده. کند می فراهم

ماهیتی تکاملی دارد و متغیر وابسته در  مطالعه موردپدیده  کهمواردي  در .]14[ استشده  استفاده ردخُ یاقتصادسنج
در مقاطع زمانی قبلی است براي تحلیل آماري ) و همچنین متغیرهاي مستقل(از متغیر وابسته  متأثرهر مقطع زمانی 

این مدل به صورت خودکار خودرگرسیونی متغیرها را . شود یماستفاده ) ایپو( کینامید ای 1یونیمدل خودرگرس آن از
  .ی اریب نخواهند بودونیرگرسدر مدل  شده محاسبهکنترل و در نتیجه ضرایب 

                                                                 
1- Auto-regressive model 
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  تلفیقی ایجادشده داده گاهیپا يرهایمتغ )3دول ج
  )پایگاه داده(محل دستیابی  توضیحات/انگلیسی نام متغیر
 The Firm Coutry of Origin USPTO, ORBIS مبدأکشور 

 Small/Medium/Large/Very Large ORBIS  اندازه بنگاه
 Code SIC ORBISاساس حوزه فعالیت بنگاه بر  صنعت محور فعالیت شرکت

هاي شرکت بر اساس اطالعات  تعداد کل پتنت  ها تعداد کل پتنت
ORBIS 

ORBIS 

 Trademark ORBIS  هاي تجاري تعداد کل نشان
 Total Assets ORBIS دارایی شرکت

 Competitor Patent USPTO, ORBIS سال هرهاي رقبا در  تعداد پتنت
هاي شرکت در چین و هند  تعداد پتنت

  به تفکیک سال
The Number of Patent of Each 

Firms 
Country/Year 

USPTO 

 Patent Year-1 USPTO  سال قبل هاي تعداد پتنت
 Sector Technology USPTO شرکت/حوزه فناوري هر پتنت

  

 یبر تکامل یمبتن ی،اصل فروضاز  یکیکه  آنجااز نیز حاضر  پژوهشدر  .هستند ایپو ذاتاً ياقتصاد روابط از ياریبس
 يبرا یفرض اصل کی. ه استاستفاده شدالذکر  فوقاز مدل  بوده چندملیتیهاي  فناورانه شرکت هاي يبودن توانمند

 که باشد یم قبلسال در آنها  هاي تعداد پتنت گرید يدر کشورها چندملیتیهاي  و توسعه شرکت قیرفتار تحق حیتوض
  :باشد یم ریز صورت به قیتحق نیاشده در  استفاده یونیرگرس مدلبر این اساس، 

MNC Patentsijt = β0 + β1 (Competitors’ Patents)ijt + β2 MNC Patentsij(t-1) + BXit + ε 
توانمندي  گیري شاخصی براي اندازهبه عنوان  j کشور در و tسال  در i شرکت پتنت تعداد متغیر وابسته، که در آن

تعداد  و رقبا هاي پتنت تعدادمتغیرهاي مستقل این مدل هم عبارتند از . است نظردمچندملیتی  کلی فناورانه شرکت
سال و تکاملی  هر ختی تعداد پتنت یک شرکت درلَدهنده  که نشان( در سال گذشته در همان کشورشرکت  هاي پتنت

ارزش  متغیرهاي کنترلی مدل نیز لگاریتم .)استدر چین و هند  چندملیتیهاي  بودن روند تحقیق و توسعه شرکت
  .اند بوده سال همان درشرکت  شده ثبت يتجار هاي نشانها و تعداد  پتنت ، تعداد کلشرکت يها ییدارا مجموع

  
  ها یافته -4
 رفتار بر تمرکز با چین و هند در ينوآور مختلف گرانیباز رفتار یفیتوص اطالعات) 4-1

  یتیچندمل هاي شرکت
 2008تا  1990سال  ازو هند  نیچ در ينوآور یاصلان گریباز از کی هر يها پتنت تعدادبه ترتیب  4و  3هاي  شکل

 اند و و هند بوده نیدر چ یدر کالس جهان ينوآور دیتول گریباز نیتر یاصل یتیهاي چندمل شرکت. دنده یمرا نشان 
 شخصکامالً م 2000 سال از خصوص به این دو کشورو توسعه در  قیدر تحق یخارج يگذار هیسرما يرشد تصاعد

ند که نشان ا هداشت یالملل نیب هاي  رشد باالئی در ثبت پتنت زین ینیهاي چ شرکت ،یهاي خارج شرکت از ریغ به. است
ی به مانند الملل نیب هاي  پتنتدر ثبت  هاي هندي لیکن رشد شرکت دارد یهاي داخل سطح فناورانه شرکت شرفتیاز پ
اهمیت دیگر هم  حائزنکته . هاي هندي است هاي فناورانه شرکت دهنده رشد کمتر توانمندي نبوده و نشان چین

ها را نشان  افراد در هر دو کشور است که افزایش حمایت از مالکیت فکري و کیفیت پتنت هاي  پتنتکاهش تعداد 
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ها به نام افراد ثبت  حقوق خود حمایت کنند پتنت توانند از نمی مؤسساتها و  در مواردي که شرکت عموماًدهد زیرا  می
هاي افراد  ها است پتنت ي نامشهود شرکتها ییداراپتنت یک ابزار راهبردي براي حمایت از  از آنجا که. شود می

  .]2[کمتري هستند  عموماً داراي ظرفیت تجاري و نوآورانه

  
  نیدر چنوآوري مختلف  گرانیروند اختراعات باز) 3شکل 

  
  هنددر نوآوري مختلف  گرانیروند اختراعات باز) 4شکل 
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هاي فناوري که این  المللی در چین و هند باید به حوزه فزاینده ثبت اختراعات بین براي داشتن تصویري بهتر از رشد
دو هاي مختلف،  و توسعه در بخش قیتحقدر خصوص ارتباط فعالیت . اند نیز توجه نمود دو کشور در آنها فعالیت کرده

و دیگري توسعه در یک  ها نهیزمنخست توسعه متوازن در همه : هاي فناورانه وجود دارد اصلی توسعه توانمندي مدل
که چین و هند در مسیر دوم یعنی  ها مشخص است بر اساس اطالعات پتنت. مسیر مشخص و متخصص شدن

هاي فناوري اطالعات و الکترونیک و هند بر  وزهچین بر ح. دباشن متخصص شدن و تمرکز بر صنایع خاص می
هاي  چین و هند در توانمندي العاده خارقمشاهده رشد  .هاي فناوري اطالعات، شیمی و دارو تمرکز نموده است حوزه

این است که با راهبرد تمرکز بر روي یک بخش پیشرو مانند حوزه الکترونیک و فناوري اطالعات  دهنده نشانفناورانه 
به نقش بازیگران مختلف  این موضوع تر قیدقبراي بررسی . افتی دستنیز به رشد باالئی  در مجموعتوان  می
هم  5و  4هاي  دولمطابق ج. هاي اصلی تحقیق و توسعه و نوآوري در چین و هند پرداخته شده است حوزه
هاي خارجی در چین بیشترین تمرکز را در سه حوزه ارتباطات، فناوري اطالعات و  هاي داخلی و هم شرکت شرکت

  .اند مهندسی الکترونیک داشته
  )2008تا  1990(ی در چین داخل يها تعداد پتنت شرکت بر حسب فناوري ده حوزه برتر) 4جدول 

  )درصد(هاي حوزه  سهم از کل پتنت  پتنت تعداد  داخلی يها شرکتفناوري با بیشترین تمرکز  هاي حوزه ردیف
 %46 1610 ارتباطات 1
 %20 969 فناوري اطالعات 2
 %13 523 مهندسی الکترونیک 3
 %36 377 کاالهاي مصرفی 4
 %18 291 تصویري صوتی يها يفناور 5
 %22 291 تحلیلتجزیه و /يریگ اندازه/ فناوري کنترل 6
 %33 265 ها يهاد مهین 7
 %29 238 دارو و لوازم آرایشی 8
 %38 154 )مکانیکی و شیمیایی، فیزیکی(فرآیندهاي فنی  9
 %38 148 مهندسی پزشکی 10

  
  )2008تا  1990(خارجی در چین  يها تعداد پتنت شرکت بر حسب فناوري ده حوزه برتر )5جدول 

  )درصد(هاي حوزه  سهم از کل پتنت  پتنت تعداد  خارجی يها شرکتفناوري با بیشترین تمرکز  هاي حوزه ردیف
 %73 3547 فناوري اطالعات 1
 %79 3257 مهندسی الکترونیک 2
 %44 1523 ارتباطات 3
 %73 1181 تصویري صوتی يها يفناور 4
 %58 768 تجزیه و تحلیل/يریگ اندازه/فناوري کنترل 5
 %51 533 مصرفیکاالهاي  6
 %63 437 نورشناسی 7
 %46 369 ها يهاد مهین 8
 %34 272 دارو و لوازم آرایشی 9
 %66 270 مهندسی عمران 10
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هاي الکترونیک و فناوري اطالعات  راستا و هر دو در بخش در چین هم هاي داخلی و خارجی تخصص و تمرکز شرکت
فناوري  ي الکترونیک،ها بخشدر . ستهاي فوق در جهش اقتصادي چین ا نقش برجسته حوزه دیمؤبوده که این 
باشند اما در دو بخش  هاي چندملیتی می شرکتبازیگر اصلی در چین تصویري  صوتی يها يفناور اطالعات و

مانند هواوي  چندملیتی چینیهاي  ظهور شرکت. اند هاي داخلی نیز رشد باالئی داشته و ارتباطات شرکت ها يهاد نیمه
  .]9[ ي بر این آمارها هستندتأییددر بخش ارتباطات  (ZTE)اي  و زدتی
توان مشاهده  می 7و  6هاي  هاي داخلی و خارجی در هند را از جدول هاي داراي بیشترین تمرکز توسط شرکت حوزه
هاي  هاي خارجی است و شرکت رکتهاي اصلی فعالیت ش در این کشور، فناوري اطالعات و ارتباطات حوزه. کرد

  .اند هاي دارو و شیمی تمرکز داشته داخلی در حوزه
  )2008تا  1990(ی در هند داخل يها تعداد پتنت شرکت بر حسب فناوري ده حوزه برتر) 6جدول 

  )درصد(هاي حوزه  سهم از کل پتنت  پتنت تعداد  داخلی يها شرکتفناوري با بیشترین تمرکز  هاي حوزه ردیف
 %49 516 دارو و لوازم آرایشی 1
 %51 406 شیمی ارگانیک 2
 %6 236 فناوري اطالعات 3
 %6 90 ارتباطات 4
 %21 59 بیوفناوري 5
 %26 51 شیمی عمومی 6
 %15 24 مهندسی پزشکی 7
 %6 23 تصویري صوتی يها يفناور 8
 %26 22 کاالهاي مصرفی 9
 %4 21 تحلیلتجزیه و /يریگ اندازه/فناوري کنترل 10

  
  )2008تا  1990(خارجی در هند  يها تعداد پتنت شرکت بر حسب فناوري ده حوزه برتر) 7جدول 

  )درصد(هاي حوزه  سهم از کل پتنت  پتنت تعداد  خارجی يها شرکتفناوري با بیشترین تمرکز  هاي حوزه ردیف
 %87 3306  فناوري اطالعات 1
 %82 1259 ارتباطات 2
 %71 411 تجزیه و تحلیل/يریگ اندازه/کنترلفناوري  3
 %80 284 تصویري صوتی يها يفناور 4
 %82 274 مهندسی الکترونیک 5
 %20 207 دارو و لوازم آرایشی 6
 %18 146 شیمی ارگانیک 7
 %51 124 یشیمی ماکرومولکول 8
 %83 103 توربین و پمپ ،موتور 9
 %58 93 مهندسی پزشکی 10

  

 3300درصدي و بیش از  87سهم  هاي چندملیتی در بخش فناوري اطالعات در هند با اینکه شرکت توجهقابل نکته 
هاي  همچنین شرکت. اند حوزه تخصصی فناوري در هند را تشکیل داده نیتر یاصلشده،  ی ثبتالملل نیبپتنت 

 20به طوري که تنها  اند داکردهیپورود  ستچندملیتی کمتر به حوزه بعدي تخصصی هند که مرتبط با شیمی و دارو ا
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روند تغییرات  6و  5هاي  شکل. ثبت شده است هاي چندملیتی ی این حوزه توسط شرکتالملل نیبي ها پتنتدرصد 
هاي اصلی تحقیق و توسعه و  هاي چندملیتی در چین و هند را براي حوزه شرکتشده  ثبتساالنه تعداد اختراعات 

  .دهند نوآوري نشان می

  
 نیو توسعه در چ قیتحق یاصل يها در حوزه یتیچندمل يها روند تعداد اختراعات شرکت) 5شکل 

  
 و توسعه در هند قیتحق یاصل يها در حوزه یتیچندمل يها وند تعداد اختراعات شرکتر) 6شکل 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

مهندسی الکترونیک فناوري هاي صوتی تصویري ارتباطات
فناوري اطالعات نیمه هادي ها نورشناسی

تجزیه و تحلیل/اندازه گیري/فناوري کنترل دارو و لوازم آرایشی کاالهاي مصرفی
مهندسی عمران

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

199
0

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

مهندسی الکترونیک فناوري هاي صوتی تصویري ارتباطات
فناوري اطالعات تجزیه و تحلیل/اندازه گیري/فناوري کنترل مهندسی پزشکی
شیمی ارگانیک شیمی ماکرومولکولی دارو و لوازم آرایشی
موتور، پمپ و توربین



 …هاي فناورانه کشورهاي در حال توسعه از طریق  هاي چندملیتی در توسعه توانمندي توسعه شرکت و  هاي تحقیق  بررسی نقش فعالیت

 86                                                               1397 پائیز ،)41: پیاپی شماره( 3 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی- علمی هفصلنام

  یتیچندمل هاي شرکت يها یژگیو با مرتبط عوامل یبررس) 4-2
  .آورده شده است 8و برآورد هر یک از ضرایب آن در جدول ) >001/0P(دار بوده  ها معنی ده بر دادهش مدل برازش

 هاي شرکت در هر سال برآورد مدل رگرسیونی تبیین تعداد پتنت) 8جدول 
  آزمون P آماره آزمون انحراف معیار ضریب )مستقل(پیشگو متغیر 
  >001/0 830/7 009/0 074/0 هاي شرکت در سال قبل تعداد پتنت

 >001/0 830/84 176/0 887/14 رقبا هاي تعداد پتنت
 >001/0 670/20 000/0 005/0 هاي شرکت تعداد کل پتنت
 003/0 -940/2 012/0 -035/0 هاي تجاري شرکت تعداد کل نشان

 >001/0 -690/3 823/0 -042/3 هاي شرکت گاریتم مجموع داراییل
 196/0 290/1 285/10 295/13  مقدار ثابت مدل

  

در همان ( سال قبل هاي آن شرکت در پتنتهاي یک شرکت در هر سال تابعی از تعداد  تعداد پتنتبر این اساس 
. گردد می تأییدهاي شرکت نیز  پتنتهاي نوآورانه رقبا بر افزایش تعداد  فعالیت ریتأثهمچنین فرضیه . است) کشور

شرکت  فناورانه آن هاي يتوانمند شاخصی از عنوانبه ) و در همه کشورها در یک سال(شرکت  يها تعداد کل پتنت
هاي  بوده یعنی توانمندي )چین و هند( توسعه حال در يکشورها در توسعه تحقیق و ي ها فعالیتاثري مثبت بر  داراي
نقش کلیدي  مسئلهاین . شرکت انتشار یابد 1بین توابع تواند یم شده جادیاهاي چندملیتی  اي که در شرکت فناورانه
در ایجاد  -هاي نوآورانه  هاي مرتبط با فعالیت مخزن تجارب و دانش به عنوان -هاي چندملیتی  ر مرکزي شرکتدفت

 ریتأث بهتوان  می مدل نیا جینتادیگر  از .دهد یمقرار  دیتأکها را مورد  ي فناورانه این شرکتها يتوانمندو گسترش 
هاي  کاربرد نشان. اشاره کردآن  تحقیق و توسعه خروجیي شرکت بر رو شده یک ي ثبتتجار هاي نشان تعداد یمنف

خاصی نیستند و  فناورانهواجد نوآوري  لزوماًبراي حفاظت از ارزش برندها و محصوالت خاص است که  عموماًتجاري 
بال هایی که بیشتر به دن توان چنین تفسیر کرد که شرکت را می ها پتنتشده بر تعداد  اثر منفی تعداد نشان تجاري ثبت

ي بازاریابی ها يتوانمندهاي تجاري هستند بیشتر هم بر روي  هاي معنوي خود از طریق ثبت نشان حفاظت از دارایی
هاي چندملیتی که در سطحی  نسبت به دیگر شرکت ها شرکتهاي فناورانه این  بنابراین توانمندي و دارند هیتکخود 
  .و تبعاً تولید پتنت کمتري نیز دارند افتهی عهتوسکمتر  برند یمتر از ثبت نشان تجاري بهره  پائین

  
  يریگ جهینتبحث و  -5

هاي تحقیق و  افزایش هزینه. داشته است ریتأثی چین و هند الملل نیبعوامل مختلفی در توسعه فعالیت ثبت اختراع 
آموختگان آموزش عالی و تربیت  دانش قابل توجهي آن همراه با افزایش ها رساختیزي در گذار هیسرماتوسعه و 

همچنین با تغییر رویکرد دو کشور . این توسعه بوده است ساز نهیزممهندسین و دانشمندان از جمله عواملی بوده که 
هاي  هاي خارجی نیز عامل مهم دیگري در توسعه توانمندي ی و استفاده از ظرفیتالملل نیبهاي  چین و هند، همکاري

هاي چندملیتی  شرکتدر بین بازیگران مختلف سازمانی و فردي، . اقتصادي این دو کشور بوده استفناورانه و جهش 
رفتار مقاله  نیابه همین منظور در . اند داشتهها در کالس جهانی در چین و هند  بیشترین نقش را در توسعه نوآوري

در این پایگاه  .است شدهی بررس جدید داده گاهیپا استفاده از یکبا  شرفتهیپ يها يفناور هاي چندملیتی در شرکت
 مؤسسات ها، ها، دانشگاه شرکت(، نوع سازمان )یخارج ای یداخل( تیتوجه به ملداده، بازیگران مختلف نوآوري با 

                                                                 
1- Subsidiaries 
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هاي چندملیتی نیز از پایگاه  شناسایی و اطالعات تکمیلی شرکت ي،وراتخصص در فن و )عمومی و افراد یقاتیتحق
  .است شدهو اضافه  راجاستخ ORBIS داده
هاي فناورانه کشورهاي چین و هند نشان  هاي چندملیتی در توسعه توانمندي نقش اصلی شرکت تأییدضمن  ها یافته

فناوري اطالعات و  .اند ها در مسیر متخصص شدن و تمرکز بر صنایعی خاص حرکت کرده داده که این شرکت
مدل  .اند داشتهي چندملیتی در آنها تمرکز ها شرکتي است که ا حوزه نیتر یاصلالکترونیک  عیصنا زینارتباطات و 
هاي فناورانه به  که در مراحل آغازین توسعه توانمندي دهد یمنشان و هند  نیچفناوري در دو کشور  تیانباشت قابل
ها در این  زمان نقش شرکت گذشت بااند اما  نقش مهمی ایفاء کرده یعموم یقاتیتحق يها سازماندر هند، خصوص 

  .هاي افراد در طول زمان با نرخ کاهشی باالئی روبرو بوده است  همچنین تعداد پتنت. شده است پررنگزمینه 
هاي  هاي داخلی و هم شرکت ها هم شرکت در برخی بخش: شود می  هاي اقتصادي سه مدل رشد مشاهده بخشدر 

فناوري اطالعات، ارتباطات و الکترونیک در چین، تابع این مدل . کنند زمان براي توسعه فناوري تالش می خارجی هم
فناورانه آن   هاي چینی و خارجی تالش بسیاري در توسعه توانمندي به خصوص بخش ارتباطات که شرکت. ستا

هاي خارجی در تحقیق و توسعه جهانی پیشرو هستند مانند بخش فناوري  مدل دوم، شرکت در. اند انجام داده
در مدل سوم پس از . هاي چندملیتی انجام گرفته است عات در هند که در آن عمده ثبت اختراعات توسط شرکتاطال

گردد  هاي داخلی ایفاء می به یک حوزه، نقش اصلی در آن حوزه توسط شرکت هاي خارجی و داخلی ورود اولیه شرکت
  .است شده دهیدصنایع دارو و شیمی در هند براي  این مدل. آن دارند رنگ در هاي خارجی نیز حضوري کم و شرکت

هاي  هاي تابعه شرکت هاي فناورانه شرکت فرآیند توسعه توانمندي یک فرضیه اصلی این تحقیق نیز تکاملی بودن
ها در کشور  تر شرکت که فعالیت طوالنی دهد یم اهمیت دارد که نشان  از آن جهتاین موضوع . بوده است چندملیتی

هاي چندملیتی در بدو امر صرفاً مرتبط  هاي بسیاري از شرکت شروع فعالیت .ها مؤثر است توانمنديمیزبان در توسعه 
هاي خود و حرکت به سمت  است و واحدهاي تابعه آنها در طول زمان به سمت افزایش توانمنديبا فروش و تولید 

تواند به خاطر اربیتراژ و یا نیاز به انطباق محصوالت باشد و حتی با  تحقیق و توسعه می. روند تحقیق و توسعه می
این تحقیق براي کشور، تمرکز بر هاي  آموخته ترین درس یکی از اصلی]. 16و15[هدف افزایش دانش انجام پذیرد 

زمان با  ها به مرور زمان و هم شعبات این شرکت. کنند هاي چندملیتی است که از بازار کشور استفاده می شرکت
هاي با ارزش افزوده باال مانند تحقیق و توسعه روي آورند که براي  ها ممکن است به سمت فعالیت گسترش فعالیت

بازار و یا ارزش  ازاءکه در  امؤثر استفاده کرد به این معن يبازار کشور به عنوان ابزارز توان ا تسریع این موضوع می
هاي چندملیتی را وادار به انتقال فناوري یا بخش مهمی از زنجیره ارزش خود به داخل  هاي بزرگ کشور، شرکت پروژه

با باید زنند  تحقیق و توسعه سرباز  گذاري تحقیقاتی و ایجاد شعبات هاي خارجی که از سرمایه شرکت. دنموکشور 
 تواند حتی میاین شرایط . فعالیت تجاري داشته باشند کشورهاي خارجی در  شرکت دیگرتري نسبت به  شرایط سخت

درگیر کردن تعداد تواند  دیگر هم میسیاست  .پیش برودهاي گمرکی ورود محصوالت آنها نیز  دن تعرفهرباال ب تا
ها براي ورود به  این موضوع سبب پدید آمدن رقابت میان شرکت .باشدن خارجی در یک پروژه کنندگا زیادي از تأمین

دادن بازار و ایجاد رقابت میان  با اهرم قرار. کند بازار شده و آنها را مجبور به پذیرش شروط انتقال فناوري می
ها، استخدام  هاي تحقیقاتی با دانشگاه امتیازات فناورانه زیادي از قبیل برقراري فعالیتتوان  میهاي خارجی  شرکت
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