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Abstract 

In the recent years, innovation has become an 
important indicator of sustainable economic 
growth in most countries. Therefore, there are 
different models for evaluating and 
comparing the national innovation system of 
countries. This paper is out to represent a 
model for evaluating the effectiveness of 
innovation at the nation-wide level by the 
means of studying the models proposed 
around the world. For this purpose, a variety 
of models are studied and the key indicators 
of national innovation systems are identified. 
From these indicators, those which are 
indicated in at least five models are chosen 
and after interviewing with several elites in 
this area, the most important key indicators 
are specified. Using the finalized key 
indicators, a model including 7 factors and 29 
indicators is developed in order to evaluate 
the amount of innovation at the nation-wide 
level. There are four groups of base, input, 
process and output factors. Furthermore, by 
the use of data’s from different international 
sources and the conformity factor Analysis 
method, the aspects and the factors of the 
model are verified. In the next step, 146 
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countries were ranked and compared by the 
use of this model. Finally in each of the 7 
factors, Iran’s status was assigned and by the 
use of the T-Test on the average scores of all 
countries, the strengths and weaknesses of 
Iran’s national Innovation system were 
determined and suggestions for improvement 
were represented. 
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کشور و  146سنجش در : هاي ملی نوآوريارائه مدلی براي ارزیابی و مقایسه نظام
  تحلیلی بر وضعیت ایران

  3آرش شجاعی چرمینه، 3سیدمصطفی محمدپور نارنجی، 2مهدي الیاسی، *1يمهدي محمد

  استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران -1
  استادیار دانشکده حسابداري و مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران -2

  ارشد مدیریت فناوري، دانشگاه تهران کارشناس -3
  

  دهیچک
 وجود کشورها نظام ملی نوآوري مقایسه و ارزیابی براي مختلفی هايعوامل رشد اقتصادي پایدار کشورها تبدیل شده و مدلترین امروزه نوآوري به یکی از مهم

براین بنا. ملی نوآوري، مدلی براي ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی ارائه دهد شده و با تأکید بر ابعاد نظام هاي ارائهمقاله حاضر تالش دارد با بررسی مدل .دارد
 پانل هاي مربوط به هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري استخراج و پس از آن با برگزاريهاي مختلف، شاخصاي و بررسی مدلابتدا با انجام مطالعات کتابخانه

اي، ورودي، غالب عوامل زمینهشاخص در  29عامل و  7هاي نهایی احصاء گردید که بر پایه آن مدلی با حوزه، شاخص این نظرصاحب پنج از متشکل خبرگان
المللی و شده از منابع مختلف بین هاي استخراجدر ادامه با استفاده از داده. دشفرآیندي و خروجی محیط نوآوري، براي سنجش میزان نوآوري در سطح ملی ارائه 

بندي کشور جهان از منظر نظام ملی نوآوري رتبه 146این مدل،  هاي مدل مورد تأیید قرار گرفتند و سپس بر مبناي روش تحلیل عاملی تأییدي، ابعاد و مؤلفه
مشخص  )عامل مورد اشاره 7مرتبط با ( گانه در نهایت نیز وضعیت ایران در هر یک از کارکردهاي هفت. هاي مشابه مقایسه گردیدشدند که نتایج آن با سایر مدل

  .قوت و ضعف نظام ملی نوآوري ایران تعیین و راهکارهایی جهت بهبود آن ارائه شده است بر روي میانگین امتیازات کشورها، نقاط tو بر مبناي آزمون 

  بندينظام ملی نوآوري، سنجش توان نوآوري ملی، تحلیل عاملی تأییدي، رتبه: ها کلیدواژه

  

  1همقدم -1
در گذشته بسیاري از اقتصاددانان معتقد بودند سرمایه انباشته 

1به ازاء هر نیروي کار
کننده تفاوت در  تنها عامل توصیف، 2

ایده  1960از دهه . ]1[باشد یافتگی کشورها می سطح توسعه
یافتگی کشورها بر اساس تفاوت سنجش تفاوت توسعه

این دیدگاه منطبق بر  .]2[فناورانه با اقبال بیشتري مواجه شد 
2تئوري رشد شومپیتر

 1980بود و در دهه  1943- 1934 3
مطالعات زیادي در تفاوت توسعه کشورها به استناد این 

                                                 
  memohammadi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

1-2 Accumulated Capital per Worker 
2-3 Schumpeter 

اي  امروزه فناوري به صورت گسترده. ]3-5[دیدگاه انجام شد 
هاي اصلی رشد اقتصادي پایدار  به عنوان یکی از پیشران

تواند با عنوان نوآوري نیز می. ]6-8[پذیرفته شده است 
توسعه، بکارگیري و استفاده اقتصادي از محصوالت جدید، 
فرآیندها و یا خدمات جدید تعریف شود و یکی از عوامل 

با این . یدار در سطح خُرد و کالن باشدمهم رشد اقتصادي پا
هاي فناورانه و گیري قابلیتتوجیه، مطالعات متعددي در اندازه

ها مطالعه عمیق ریشه. نوآوري در سطح ملی انجام شده است
 دهد تمرکز نوآوري تنهاو پیامدهاي نوآوري فناورانه نشان می

اي در واقع تنها کشوره. ]9[در چند کشور جهان وجود دارد 
هاي دانشی خود را بهبود محدودي به صورت مستمر پایه
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رو آنها هستند که حتی در بخشند و اکثر کشورها دنباله می
هاي منسوخ دیگر کشورها نیز مشکل دارند جذب توانمندي

در نتیجه به سبب تمرکز جغرافیایی نوآوري، عالقه . ]10[
جود رشدي در فهم تفاوت در قابلیت نوآوري کشورها و روبه
امروزه نیاز مداوم و مشخصی در مقایسه عملکرد . ]11[دارد 

براي مثال سیاستگذاران و گاهی . نوآوري ملی وجود دارد
گذاران خارجی تمایل دارند نگاهی به عملکرد نوآوري سرمایه

بر این اساس . بین کشورهاي مختلف داشته باشند
هاي ترکیبی مختلفی در سطح ملی توسط چندین  شاخص
هاي المللی نظیر بانک جهانی، نهاد ان و مؤسسه بینسازم

وابسته به سازمان ملل، بانک اقتصاد جهانی، کمیسیون اروپا و 
سه دلیل اصلی براي انجام چنین . ]12[ده است شارائه ... 

  :مطالعاتی وجود دارد
کننده در نوآوري عاملی تعیین: هاي تئوریکتحلیل •

تی و اشتغال در نظر وري، محیط رقاب رشد اقتصادي، بهره
گیري مناسب براي بنابراین ابزارهاي اندازه. شود گرفته می

ی 13[باشد ها مورد نیاز می سازي و آزمون این فرضیهکم[. 

: هاي عمومیمنبع اطالعاتی در سیاست •
سیاستگذاران براي شناسایی نقاط ضعف و قدرت کشور 
خود نیازمند شناخت جایگاه کشور در میان کشورهاي 

 .]14و9[ها هستند جهان و ارزیابی اثربخشی سیاست

مدیران از : گذارانجلب نظر مدیران و سرمایه •
تر موقعیت رقابتی در مطالعات نوآوري براي فهم عمیق

گذاري داخل و خارج و همچنین نقاط مناسب سرمایه
  .]15و13[کنند استفاده می

هاي متعددي مبتنی بر رویکردهاي مختلف براي شاخص
در حالی که . اندش نوآوري در سطح ملی تدوین شدهسنج

هاي نوآوري مانند تعداد پتنت یا نیروي  بعضی از شاخص
، مستقیماً با نوآوري در ارتباط هستند وتوسعه تحقیقانسانی 
به دلیل اینکه نوآوري در آن موضوع خاص کامالً نیز گاهی 

 اه شاخصبرخی ملموس نبوده و مستقیماً قابل مشاهده نیست 
ها آن مشخصه اصلی این دست شاخص. غیرمستقیم هستند

است که حجم زیادي از اطالعات و همچنین جوانب مختلفی 
از نوآوري و توانمندي فناورانه را در یک قالب واحد ادغام 

ها، تصویري بندي این شاخصشناسایی و دسته. ]13[کنند  می
سریع و شفاف از سطح توانمندي و عملکرد هر کشور در 

هدف این . دهدهاي مختلف مرتبط با نوآوري ارائه میحوزه
ملی نوآوري  هاينظام مقایسه و ، ارائه مدلی براي ارزیابیمقاله
نوآوري و  هايدر بخش دوم مقاله به بررسی نظریه. است

ملی  سطح در هاي سنجش نوآوريهمچنین سایر مدل
 در بخش سوم، روش تحقیق و مدل مفهومی. شودپرداخته می

هاي چهارم و پنجم مقاله  در قسمت. گرددپژوهش تشریح می
المللی  بین مختلف منابع از شده استخراج هايداده از استفاده با

کشور  146شده پرداخته شده و  به بررسی و تحلیل مدل ارائه
نهایتاً در بخش . انددهشبندي دنیا بر اساس این مدل رتبه

و نقاط شده ان بررسی پایانی، وضعیت نظام ملی نوآوري ایر
قوت و ضعف آن مشخص گردیده که راهکارهایی نیز براي 

 .بهبود شرایط نوآوري ملی در ایران ارائه شده است

  
  پیشینه پژوهش -2
  نظریه نوآوري در سطح ملی 1- 2
ها، به دو جنبه هاي نوآوري و به تبع آن سیاستشاخص یگاه

جدید و  برداري از دانشاصلی ایجاد دانش جدید و بهره
در واقع این دیدگاه، ریشه در الگوي . پردازندها مینوآوري

 تبیین براي شده ارائه ابتدائی الگوهاي. خطی نوآوري دارد
 عامل را علم انباشت که بودند خطی الگوهایی، نوآوري
 نوآوري دهنده توضیح اصلی دلیل را فناوري و فناوري توسعه
 ملی را در نوآوري شدت و میزان این دیدگاه .دانستند می

 اما .دانستمی وتوسعه تحقیق هايفعالیت با مستقیمی ارتباط
مطالعات زیادي نشان دادند که ، 1960 دهه اواسط در

 هاغیرهدفمند، سهم اندکی در نوآوري بنیادي هايپژوهش
که  )تقاضا طرف(بنابراین دیدگاه کشش بازار . ]16[دارند 

مورد  موجود بود معضالت هایی جهت رفعمبتنی بر ایده
 چون افرادي 1970 دهه در و آن از پس. حمایت قرار گرفت

، خطی الگوي بر انتقاداتی آوردن وارد با 2کالین و 1فریمن
 دندکر مطرح اي رازنجیره تعاملی الگوي نام به دیگري الگوي
، نوآوري فرآیند بودن غیرخطی بر تأکید بر عالوه آن در که

 نیروهاي محرکه تریناصلی از یکی عنوان به تقاضا کشش
. ]20-16[شد  فناوري مطرح/علم فشار کنار نوآوري در

 عوامل و نوآوري فرآیند به )سیستمی(مند نظام نگرش

                                                 
1- Freeman 
2- Kline 
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میالدي  90 دهه اوایل و 80 دهه اواخر کننده آن در تعیین
 )1993( 2نلسون و) 1992( 1لوندوال، )1995(توسط فریمن 

 نوآوري ملی نظام نظریه گیريشکل به مطرح گردید که منجر
هایی را  هر نظام ملی نوآوري بایستی کارکردها و فعالیت. شد

در جهت توسعه نوآوري ملی داشته باشد که این کارکردها و 
 .ها در سطوح مختلفی قابل شناسایی و تبیین هستندفعالیت

هاي مختلفی در خصوص بندينیز طبقه 1990پس از دهه 
هاي نظام ملی نوآوري توسط اندیشمندان کارکردها و فعالیت
توان بندي کلی و ابتدایی میدر یک دسته. ارائه شده است

 ،ترین کارکردهاي یک نظام نوآوري را تولیدترین و مهماصلی
هر یک از کارکردهاي . انتشار و بکارگیري نوآوري دانست

. گیرنداي از عوامل تحت تأثیر قرار میاصلی توسط مجموعه
کننده نوآوري محسوب  توان عوامل تعیینامل را میاین عو
صورت  وتوسعه تحقیقبراي مثال تولید نوآوري از طریق . کرد
را یک عامل مؤثر بر  وتوسعه تحقیقتوان پذیرد پس میمی

در مطالعه  4و جاکوبسن 3جانسون. ]21[نوآوري تلقی کرد 
هدایت فرآیند  ،خود پنج کارکرد اصلی شامل خلق دانش

تسهیل در خلق منابع  ،هاحمایت از نتایج و شایستگی ،تحقیق
گیري بازارها را براي یک نظام اقتصادي و تسهیل در شکل

بندي خود براي یک در دسته 5ریکن .اندنوآوري در نظر گرفته
 ،هاي انسانی نظام نوآوري نُه کارکرد اصلی شامل خلق سرمایه

 ،خلق و انتشار محصول ،هاي فناوريخلق و انتشار فرصت
ایجاد  ،ایجاد شرایط حمایتی براي ارائه تسهیالت و تجهیزات
ایجاد  ،تسهیالت قانونی براي دسترسی به مواد و محصوالت

خلق  ،محور هاي فناوريمشروعیت و مقبولیت دادن به بنگاه
سازي هدایت توسعه شبکه ،بازارها و انتشار دانش بازاریابی

قات مشارکتی و ارائه تسهیالت مالی بازار و تحقی ،فناوري
نیز کارکردهاي  6ادکوئیست. ]22[خلق بازار را ارائه داده است 

ایجاد  ،وتوسعه تحقیقنظام نوآوري را ذیل ده محور شامل 
تبیین و تفسیر نیازهاي  ،دهی به بازار محصوالتقابلیت شکل

خلق و  ،سازي شبکه ،هاخلق و تغییر سازمان ،کنندگانمصرف
تأمین منابع  ،هاي پرورشی و انکوباتوريفعالیت ،ر نهادهاتغیی

. ]23[. اي مطرح کرده است مالی نوآوري و خدمات مشاوره
                                                 
1- Lundvall 
2- Nelson 
3- Jhonson 
4- Jackobson 
5- Rickne 
6- Edquist 

سازمان  ها توسطبنديترین دستهیکی از کاربردي
که ارائه شده  (OECD)هاي اقتصادي و توسعه  همکاري

کارکردهاي یک نظام ملی نوآوري را در قالب هفت کارکرد 
 ،تأمین منابع مالی و تسهیل نوآوري و تحقیقات ،سیاستگذاري

تولید  ،حمایت از کارآفرینی ،انتشار فناوري ،انجام تحقیقات
نیز همین  مقالهدر این  که ]24[کاال و خدمات ارائه نموده 

  .دشوبندي از کارکردهاي نظام نوآوري استفاده میدسته
 سـطح در آورينـو بـه مربـوط الگوهـاي و هـامدل تکامل
 و فرآیندها از سیاسـتگذاران و دانشـمندان فهـم، ملـی

 به. است داده ارتقاء را نوآوري ایجاد به مربوط سازوکارهاي
 توانمندي ارزیابی براي نیز هاییمدل، الگوها این موازات
 به عمدتاً هامدل این .است یافته توسعه ملی سطح در نوآوري
 و بوده آن بر مؤثر هايمؤلفه و نوآوري کمی گیرياندازه دنبال
 فراهم یکدیگر با کشورها مقایسه براي مالکی، طریق این از

  .]25[است  آمده
بندي هاي ارزیابی نظام ملی نوآوري و دستهمدل 2- 2

 هاشاخص

د ابعا ارزیابی مختلفی جهت هايمدل متون، بررسی در
ها این مدل .کشورها وجود دارد نوآوري و فناورانه توانمندي

هاي کمی و در نظر داشتن عوامل و با استفاده از شاخص
بندي و مقایسه کشورها هاي مؤثر بر نوآوري ملی، رتبهمؤلفه

هاي در ادامه چند مورد از مدل. سازند پذیر می را امکان
ارزیابی توانمندي نوآوري و فناوري در سطح ملی مورد 

  .گیردبررسی قرار می
  ) TAI7( فناوري به ستیابید شاخص مدل 2-1- 2
 اي مجموعه سازمان ملل، 2001 سال انسانی توسعه گزارش در
 فناوري به دستیابی هاي شاخص عنوان تحت هاشاخص از

عد چهار شامل که شده ارائه کشورها مقایسه و ارزیابی براي ب 
 جدید،) فناوري( نوآوري انتشار فناوري، خلق هايشاخص
 هايمهارت قدیمی و) فناوري( نوآوري انتشار هاي شاخص
 شده به کمک این ارزیابی انجام مطابق. است انسانی
 کمتر و توسعه حال در یافته، توسعه کشور 72 ،ها شاخص
  .]26[ .انددهشبندي  رتبه یافته توسعه

  
  

                                                 
7- Technology Achievement Index 
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  )1آرکو( فناوري هاي توانمندي ارزیابی مدل 2-2- 2
 2آرچیبوگی حوزه، این برجسته محقق دو توسط که مدل این
 ابعاد تحلیل و بررسی با که دارد سعی شده ارائه 3کوکو و

 به اقدام مختلف، کشورهاي در فناوري هاي توانمندي
 هاي توانمندي. کند المللی بین سطح در کشورها این بندي رتبه

 فناوري، خلق ابعاد شامل مدل این توسط شده ارائه فناوري
باشد که به استناد می فناوري زیرساخت انسانی و هايمهارت

 هايسالمربوط به  اطالعات اساس بر جهان کشور 162 آن
  .]10[اند  ارزیابی قرار گرفته مورد 2000-1990

 تعیین براي ملل سازمان صنعتی توسعه سازمان مدل 2-3- 2
 (4UNIDO) صنعتی توسعه هاي شاخص

 توسعه اساس این مدل، بر ملل سازمان صنعتی توسعه سازمان
 قرار ارزیابی مورد را جهان کشورهاي فناورانه و صنعتی
 فناوري، واردات فناورانه، تالش ابعاد که در آن دهد می

شده است  گرفته نظر در صنعت رقابتی عملکرد زیرساخت و
  ].27و28[
  )2006( 5جهانی بانک دانش ارزیابی مدل 2-4- 2

 درباره قوي بسیار اطالعات بانک یک ایجاد با جهانی بانک
 مختلف ارزیابی کشورهاي سعی در محور دانش اقتصاد ابعاد
 در ها شاخص این. دارد محور دانش اقتصاد ابعاد منظر از جهان
عد چهار نوآوري، ساختار اقتصادي، هايمحرك و ساختار ب 
 قرار توجه مورد ICT توسعه ساختار آموزش و ساختار
مختلف  بر مبناي نتایج حاصل از این مدل، کشورهاي و گرفته
  ]29[ .اند شده بندي رده جهان

  )2003( 6گودینهو نوآوري ملی نظام ارزیابی مدل 2-5- 2
 نهادي، شرایط بازار، شرایط اساس بر الگویی ارائه با گودینهو
 اقتصادي، ساختار علمی، دانش گذاري،  سرمایه فضاي

 و فناوري جذب و انتشار براي بودن باز و بیرونی ارتباطات
  .]30[است  کرده اقدام جهان کشور 69 ارزیابی به نوآوري

  )2006( 7اروپا اتحادیه نوآوري مدل سنجش 2-6- 2
 کشورهاي نوآوري هايتوانمندي ارزیابی براي مدل این

 هايارزیابی از آن و گیردمی قرار استفاده مورد اروپایی
                                                 
1- Arco 
2- Archibugi 
3- Coco 
4- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
5- World Development Indicators 
6- Godinho 
7- European Innovation Scoreboard 

. گردد ارائه می اروپا اتحادیه کشورهاي وضعیت از اي سالیانه
عد شامل چهار مدل این در ارزیابی هايشاخص منابع ب 
گذاري و  سرمایه دانش؛ بکارگیري و انتقال خلق، انسانی؛
  .]31[است  نوآوري بازارهاي و خروجی همچنین

 و فناوري علم، سنجش براي ملل سازمان مدل 2-7- 2
  )2003( 8محور دانش اقتصاد در نوآوري
 از اي مجموعه آسیا غرب اقتصادي و اجتماعی کمیسیون
 در نوآوري و فناوري علم، ارزیابی براي را ها شاخص

 عربی کشورهاي بر تأکید و با غربی جنوب آسیاي کشورهاي
 دانش، خلق ابعاد شامل مدل، این هايشاخص که کرده ارائه
 و وري بهره دانش، از برداري بهره دانش، انتقال دانش، انتشار
  .]32[است  نوآوري

  )2003 ،1999( 9آرکلوس و یروفسکیصن مدل 2-8- 2
 که است نوآوري ملی نظام ارزیابی براي فرآیندي مدلی

 مانند(ورودي  هاي توانمندي ابعاد شامل مدل این هايشاخص
 مانند( خروجی هاي توانمندي ،)مالی و انسانی هايرقابت

 )اجتماعی عوامل مانند( هامیانجی و )انتشارات و اختراعات
  .]34و33[باشد می
  )2002( 10نیوسی مدل 2-9- 2
 کارایی و اثربخشی ارزیابی براي مدلی نظر، صاحب این
 شامل آن هايشاخص که کرده ارائه نوآوري ملی هاي نظام
 و هاجریان ها، خروجی کیفیت کارایی، اثربخشی، ابعاد
  ].35[است  اقتصادي کالن هايشاخص و افزایی هم
  )2002( 11مدل کارلسون 2-10- 2

نوآوري بر پایه ابعاد  ملی هاينظام ارزیابی برايمدلی کارلسون
  .]36[برداري از دانش ارائه کرده است  خلق، انتشار و بهره

  )2002( 12نوآوري ملی ظرفیت مدل 2-11- 2
 تدویـن 14اسـترن و 13پورتر نوآوري توسط ملی ظرفیت مدل
 نـوآوري ملی توان ارزیابی براي مناسب مدلـی که شـده

 در نوآوري ملی توان مدل، ایـن در. است پیشرفته کشورهاي
 هستند هاییشاخص داراي کدام هر که اصلی مؤلفه سه قالب
 :عبارتند از هـامؤلفه این. گیردمی قرار ارزیابی مورد

                                                 
8- UN-ESCWA 
9- Nasierowski and Arcelus 
10- Niosi 
11- Carlsson 
12- National innovative capacity 
13- Porter 
14- Stern 
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 انسـانی نیروي مبناي بر(نوآوري  عمومی هايزیرساخت

 براي شـده هزینـه مالی منابع، وتوسعه تحقیق بخش در شاغل
 میزان، معنوي مالکیت از حمایت میزان، وتوسعه تحقیق
 ؛ محیط)... و داخلی ناخالص تولید، آموزش در کرد هزینه

 بخش/صنعت کرد هزینه مبناي بر(نوآوري  تخصصی
 شـده ثبـت اختراعات نسبت، وتوسعه تحقیق براي خصوصی

 اختراعات کل به شیمی و مکانیک الکترونیک و هايرشته در
 قراردادهاي مبناي بر( ارتباطات کیفیت و )... و شده ثبت

  .]9[ )دانشگاه و صنعت/خصوصی بخش بیـن پژوهشی
  اقتصاد جهانی مجمع 1فناوري شاخص 2-12- 2

نوآوري  ظرفیت مؤلفه اصلی سه شامل شاخصاین 
 سهم، آمریکا در شده ثبت اختراعات اساس بر گیري اندازه(

 ارتباطات فناوري نفوذ، )نظرسنجی و عالی آموزش در نام ثبت
 کامپیوتر، تلفن، اینترنت نفوذ مبناي بر گیرياندازه( مطالعات و

 مبناي بر گیري اندازه( فناوري انتقال و )نظرسنجی و شخصی
   .]37[است ) نظرسنجی غیراولیه و محصوالت صادرات میزان

  فکري مالکیت جهانی سازمان 2-13- 2
 بنديرتبه منظور به شده ارائه 2نوآوري جهانی شاخص مدل در

 هايخروجی و هاورودي کلی مؤلفه دو از کشورها، بندي
 پنج شامل نوآوري ورودي مؤلفه. است شده استفاده نوآوري
 بلوغ، زیرساخت، تحقیقات و انسانی سرمایه، نهادها بخش

 بخش دو شامل خروجی وکار و مؤلفه کسب بازار و بلوغ
باشد خالقانه می هايخروجی فناوري و و دانش خروجی

]38[ .  
  )رند مؤسسه( 3فناوري و علم ظرفیت شاخص 2-14- 2

 بر و شده تدوین رند مؤسسه براي همکاران که و 4وگنر مدل
 هشت شامل اندشده بنديرتبه کشورجهان 76 آن مبناي بر

توانمندساز،  عوامل کلی مؤلفه قالب سه در که است شاخص
  ].39[اند  شده بندي دانش تقسیم انباشت و منابع

  5آسیاي مرکزي-ظرفیت نوآوري اروپاشاخص  2-15- 2
این مدل توسط کمیسیون اروپا و به منظور سنجش ظرفیت 

 1996نوآوري در کشورهاي اروپایی و آسیاي مرکزي از سال 
هاي آن مورد استفاده قرار گرفته و شاخص 2010تا سال 

                                                 
1- Teclonology Index (Tech) 
2- The Global Innovation Index (WIPO) 
3- Science  and  Technology  Capacity  
4- Wenger 
5- Europe-Central Asia Innovative Capability Indicator (ECAICI) 

عد خلق جذب ، اقتصادي هاي پیچیدگی، دانش مشمول چهار ب
  .]40[ انسانی است سرمایه تولید دانش و انتشار و

هاي مختلف هاي مربوط به مدلبا بررسی جامع شاخص
 :توان آنها را در دو دسته جاي داد موجود در متون، می

هاي فناوري در سطح ملی  هایی که بر توانمندي مدل .1
  .اند تمرکز نموده

ها و ابعاد نظام ملی  هایی که بر توانمندي مدل .2
سیار زیادي از نوآوري تمرکز نموده و ابعاد ب

 .گیرند هاي فناوري را نیز در بر می توانمندي

هاي فناورانه و  اند ابعاد توانمندي ها سعی داشته همه این مدل
نوآورانه ملی را روشن نموده و به این منظور از منظرها و 

از آنجا که . اند رویکردهاي مختلفی به موضوع پرداخته
نوآوري براي توسعه پارادایم استفاده از علم و فناوري و 

محور  اقتصادي، پیوند عمیقی با مفاهیم مرتبط با اقتصاد دانش
هاي  دارد اغلب رویکردهاي مرتبط با ارزیابی ابعاد توانمندي

فناورانه و نوآورانه نیز با همین رویکرد و از منظر توسعه 
بسیاري از این . اند هاي فناورانه نگاه کرده دانش به توانمندي

هاي دانشی را براي یک اقتصاد  بعاد توانمنديرویکردها، ا
عد خلق، انتشار و بهره دانش برداري از دانش  محور، در سه ب

عد نیز اقدام به ارزیابی و  خالصه نموده و بر مبناي همین سه ب
برخی نیز با باز کردن این ابعاد سعی کرده که . اند تحلیل کرده

به عنوان . بیفزایند آن را توسعه داده و ابعاد دیگري نیز بر آن
برداري یا ابعاد  مثال برخی به ابعاد خلق، انتقال، انتشار و بهره

به هر . اند کسب، انتقال، انتشار و جذب فناوري اشاره کرده
اند سعی  آمده 1حال هر کدام از این رویکردها که در جدول 

اند که به نوعی همه ابعاد توسعه فناوري در سطح ملی را  کرده
  .دپوشش دهن

  
  روش تحقیق و ارائه مدل مفهومی -3

همانگونه که . باشدتحلیلی می-توصیفی پژوهش حاضر از نوع
هاي ملی هاي مختلفی در زمینه سنجش نظام د مدلشبیان 

هاي ها شاخصهر یک از این مدل. نوآوري وجود دارد
نظام نوآوري در نظر  گوناگونی را براي مطالعه و سنجش

هاي ملی نوآوري داراي دیگر نظاماز طرف . اندگرفته
دهنده عملکرد  کارکردهایی هستند که تحقق آن کارکردها نشان

این پژوهش با تمرکز بر کارکرد و ابعاد . باشدنظام نوآوري می



  ایرانکشور و تحلیلی بر وضعیت  146سنجش در : هاي ملی نوآوريارائه مدلی براي ارزیابی و مقایسه نظام

62  

ترکیبی براي  هاي نوآوري به دنبال طراحی یک شاخصنظام
در جهت دستیابی به این هدف، . ستهاارزیابی اینگونه نظام

هاي اي و بررسی و مقایسه مدل با انجام مطالعات کتابخانهابتدا 
هاي ملی هاي کلیدي مؤثر بر نظامها و مؤلفهمختلف، شاخص

نوآوري و مربوط به هر یک از کارکردهاي مختلف این 
و سپس با برگزاري پانل خبرگان  هها، استخراج شد نظام

هاي نهایی نظر این حوزه، شاخصمتشکل از پنج صاحب
و بر پایه آن مدلی براي سنجش میزان نوآوري  هء گردیداحصا

هاي ارزیابی نظام مدل فوق شاخص. دشدر سطح ملی ارائه 
ملی نوآوري را به تفکیک هر کارکرد نشان داده و نتایج آن در 
تحلیل نقاط ضعف و قوت کشورهاي مختلف در مقایسه با 

  . دیگر کشورها بسیار حائز اهمیت است

  هاي ارزیابی نوآوري ملیبندي مدلجمع) 1جدول 
  دهنده ارائه

  UNIDO  )سازمان/شخص(
آرچیبوگی و 

  کوکو
سانجاي الل و 

UNIDO  
  اتحادیه اروپا  گودینهو  بانک جهانی

یروفسکی صن
 و آرکلوس

  کارلسون  نیوسی

  ]36[ ]35[ ]34و33[  ]31[  ]30[ ]29[  ]28و27[  ]10[ ]26[  مراجع

  عنوان

شاخص 
دستیابی به 
فناوري 
(TAI) 

ارزیابی 
هاي  توانمندي

فناوري 
Arco  

هاي  شاخص
  توسعه صنعتی

  ارزیابی دانش
ارزیابی ابعاد 

نظام ملی 
  نوآوري

سنجش  
  نوآوري

سنجش ابعاد 
نظام ملی 
نوآوري 

  )فرآیندي(

تحلیل 
کارایی و 
اثربخشی 
نظام ملی 
  نوآوري

ارزیابی 
 هاي سیستم

  فناورانه

بندي  دسته
  ها شاخص

  تالش فناورانه  خلق فناوري  خلق فناوري

ساختار و 
هاي محرك

اقتصادي و 
  نهادي

 منابع انسانی شرایط بازار
هاي  شاخص
 ورودي

 اثربخشی

هاي خلق شاخص
دانش مانند 

گذاري در  سرمایه
R&D انتشارات ،

 و ثبت اختراعات

انتشار 
نوآوري 

) فناوري(
  جدید

زیرساخت 
  فناوري

واردات 
  فناوري

ساختار 
  نوآوري

 خلق دانش شرایط نهادي
هاي  شاخص
 میانجی

 کارایی

هاي شاخص
انتشار دانش مانند 

هاي  همکاري
 فناورانه

انتشار 
نوآوري 

) فناوري(
  قدیمی

هاي مهارت
  انسانی

زیرساخت 
  فناوري

ساختار 
آموزش و 
  نیروي کار

فضاي 
 گذاري  سرمایه

انتقال و 
بکارگیري 
 دانش

هاي   شاخص
 خروجی

کیفیت 
 ها خروجی

هاي شاخص
برداري از  بهره

دانش مانند رشد 
 اقتصادي

هاي مهارت
  انسانی

  
هاي مهارت
  انسانی

ساختار 
 ICTتوسعه 

 دانش علمی

گذاري،  سرمایه
خروجی و 
بازارهاي 
 نوآوري

  
ها و جریان
 افزایی هم

 

  

شاخص 
عملکرد 

  رقابتی صنعت
  

ساختار 
 اقتصادي

    
هاي  شاخص

کالن 
 اقتصادي

 

    

ارتباطات 
بیرونی و باز 
بودن براي 
 جذب

      

     انتشار فناوري    

     نوآوري    
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 هاي منابع مختلف اطالعاتی دردر ادامه با استفاده از داده
افزار  المللی و انجام تحلیل عاملی تأییدي توسط نرم سطح بین

لیزرل، مدل پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و بر مبناي این 
بندي کشور جهان از منظر نظام ملی نوآوري رتبه 146مدل 

  هاي ارزیابی نوآوري ملی بندي مدلجمع) 1جدول ادامه 

  دهنده ارائه
  )سازمان/شخص(

  رند مؤسسه
مجمع جهانی 

  اقتصاد
  اروپااتحادیه 

 جهانی سازمان
  فکري مالکیت

  پورتر و استرن  ملل سازمان مدل

 ]9[  ]32[ ]38[ ]40[  ]37[  ]39[  مراجع

  عنوان
 و علم ظرفیت شاخص

 فناوري
  شاخص فناوري

شاخص ظرفیت 
- نوآوري اروپا
  آسیاي مرکزي

شاخص ملی 
  نوآوري

 و فناوري، علم سنجش
 اقتصاد در نوآوري
  محور دانش

  نوآوري ملی ظرفیت مدل

  ها بندي شاخص دسته

 توانمندساز عوامل
 مبناي بر گیري اندازه(

 و داخلی ناخالص تولید
 آموزش نام ثبت میزان

  )عالی

 دانش خلق  نهادها  دانش خلق  ظرفیت نوآوري

 عمومی هايزیرساخت
 بر گیري اندازه( نوآوري
 انسـانی نیروي مبناي

 بخش در شاغل
 مالی منابع ،وتوسعه تحقیق

 در شـده هزینـه
میزان  ،وتوسعه تحقیق
 معنوي مالکیت از حمایت

  ...) و

 بر گیرياندازه(منابع 
 مخارج مبناي
 تعداد، وتوسعه تحقیق
 تعداد و علمی نهادهاي
  )مهندسین و دانشمندان

نفوذ فناوري 
اطالعات و 
  ارتباطات

 هاي پیچیدگی
  اقتصادي

 و انسانی سرمایه
  تحقیقات

 دانش انتشار

 نوآوري تخصصی محیط
 مبناي بر گیري اندازه(

 کرد میزان هزینه
 خصوصی بخش/صنعت

 نسبت ،وتوسعه تحقیق در
 در شـده ثبـت اختراعات
 الکترونیک و هايرشته

 کل به شیمی و مکانیک
  ...) و شده ثبت اختراعات

 دانش انباشت
 اساس بر گیري اندازه(

 انتشارات، اختراع ثبت
 مقاالت میزان و علمی

  )مشترك

  انتقال فناوري
 انتشار جذب و
  دانش

 دانش انتقال  زیرساخت

 ارتباطات کیفیت
 مبناي بر گیري اندازه(

 بیـن پژوهشی قراردادهاي
 و صنعت/خصوصی بخش

  )دانشگاه

    
 سرمایه تولید

  انسانی
   دانش از برداري بهره بازار بلوغ

   نوآوري و وري بهره  وکار کسب بلوغ   

    فناوري و دانش   

   
 هايخروجی
     خالقانه
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هاي دیگر شده در اینجا با مدل همچنین مدل ارائه. گردیدند
و شاخص  (KEI Innovation)همچون مدل بانک جهانی 

مقایسه و میزان همبستگی نتایج  (GII)نوآوري جهانی 
هاي پیرسون و تاو ها بر مبناي آزمونحاصله با نتایج آن مدل

دهنده کندال مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج، نشان
در نهایت . باشدها میال میان این مدل و سایر مدلهمبستگی با

ها  و با استفاده از آزمون میانگین شدهنیز وضعیت ایران مطالعه 
به نقاط قوت و ضعف نظام  SPSSافزار  در نرم )t تست(

روند کلی این تحقیق . ملی نوآوري کشورمان پرداخته شد
  . نشان داده شده است 1حاصل به طور خالصه در شکل 

  
 روند کلی تحقیق) 1شکل 

  
ها بر اساس کارکردهاي بندي کارکردي شاخصعالوه بر دسته

توان  ، می)OECDشده توسط  ارائه(نظام نوآوري 
هاي نهایی احصاءشده براي ارزیابی در پانل خبرگان   شاخص

هاي نوآوري و به منظور تحلیل نتایج را با توجه به ابعاد نظام
عد عوامل زمینه هاي سیاستگذاري و رژیم( ايدر چهار ب

، )هاي اقتصادي حمایت از کارآفرینی و مشوق؛ نهادي
 ؛ توسعه نیروي انسانی مربوط به علم و فناوري( ها ورودي

انجام تحقیقات و خلق ( ، فرآیند)تأمین منابع مالی نوآوري
 ها و خروجی )سازي و انتشار دانش دانش جدید؛ انتقال، شبکه

بندي تقسیم )و تولید کاال و خدمات نتایج از برداريبهره(
  .قابل مشاهده است 2نمود که در شکل 

  
  مدل مفهومی پژوهش) 2شکل 

مـدل   نیز قابل مشاهده اسـت ورودي  2همانطور که از جدول 
عـد  . شامل کارکردهاي انسانی و مالی نظام نوآوري اسـت  در ب

فرآیند، کارکردهایی همچون خلق و انتشار دانش مطرح اسـت  
خدمات در  و کاال تولید و نتایج از برداري و نهایتاً کارکرد بهره

عد خروجی مدل مشـاهده مـی   از دو کـارکرد حمایـت  . شـود  ب 
 هـاي رژیـم  و تگذارياقتصادي، سیاس هاي مشوق و کارآفرینی

اي بر روي تمام مراحـل مـدل   نهادي نیز به عنوان عوامل زمینه
  .تأثیرگذار هستند

 گانه از دیدگاه فرآینديبندي کارکردهاي هفتدسته) 2جدول 

 فرآیندي/کارکردي ورودي فرآیند خروجی محیط

ü    
حمایت از کارآفرینی و 

 هاي اقتصادي مشوق

ü    
هاي سیاستگذاري و رژیم

 نهادي

  ü  
انجام تحقیقات و خلق دانش 

 جدید

   ü تأمین منابع مالی نوآوري 

   ü 
توسعه نیروي انسانی مربوط 

 به علم و فناوري

  ü  
سازي و انتشار  انتقال، شبکه

 دانش

 ü   
نتایج و تولید  از برداريبهره

 کاال و خدمات

  
بـا سـایر   اي میان عوامل مدل پژوهش هم مقایسه 3در جدول 

  .هاي موجود انجام گرفته استمدل

مطالعه و بررسی مدل 
هاي نظام نوآوري ملی 

استخراج شاخص 
هاي موجود

غربال شاخص ها

ارائه مدلی براي سنجش 
نوآوري ملی

تحلیل عاملی 
تأییدي

کشور  146رتبه بندي 
دنیا بر پایه مدل

مقایسه رتبه بندي ارائه 
شده با سایر مدل ها

تحلیل و ارزیابی 
وضعیت موجود ایران
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 و کارآفرینی از عامل اصلی حمایت 7مدل پژوهش متشکل از 
؛ انجام 2نهادي هايرژیم و ؛ سیاستگذاري1اقتصادي هايمشوق

؛ 4نوآوري مالی منابع ؛ تأمین3تحقیقات و خلق دانش جدید
 ؛ انتقال،5فناوري و علم به مربوط انسانی نیروي توسعه
 و نتایج از برداري و نهایتاً بهره 6دانش انتشار و سازي شبکه
هر کدام از این عوامل نیز داراي . است 7خدمات و کاال تولید

شاخص  30باشند و در مجموع، مدل داراي  هایی میشاخص

                                                 
1- Supporting Entrepreneurship and Economic Incentives 
2- Policy Making and Institutional regime 
3- Research and Creation of new knowledge 
4- Supply financial resources for innovation 
5- Developing human capital for S&T 
6- Knowledge transfer, networking and diffusion 
7- Utilization of outcomes and the production of goods and services  

هاي مدل به صورت تمام عوامل و شاخص 4در جدول . است
  .مختصر معرفی گردیده است

  
  ارزیابی نوآوري ملیتجزیه و تحلیل مدل  -4

کشور  146هاي براي بررسی و تأیید الگوي پیشنهادي از داده
هاي افزار لیزرل تجزیه و تحلیل دنیا استفاده و با استفاده از نرم

مربوطه انجام شده است که در ادامه، مراحل کار به صورت 
در پژوهش فوق از تحلیل عاملی تأییدي . گرددکامل بیان می

اي و از پنل خبرگان براي تأیید روایی سازهجهت ارزیابی 
جهت بررسی پایایی . روایی محتوایی مدل استفاده شده است

اي نظیر پیرسون و  هاي آماريها و آزمونمدل نیز از روش
  .کندال استفاده شده استتاو

 هاي موجودشده با سایر مدل مقایسه مدل ارائه) 3جدول 

 از برداريبهره
نتایج و تولید 
 کاال و خدمات

انتقال، 
سازي و  شبکه

 انتشار دانش

توسعه نیروي 
انسانی مربوط 

به علم و 
 فناوري

تأمین منابع 
مالی 
 نوآوري

انجام تحقیقات 
و خلق دانش 

 جدید

سیاستگذاري و 
 هاي نهاديرژیم

حمایت از 
کارآفرینی و 

هاي مشوق
 اقتصادي

 

 ü ü   ü    UNIDO 
  ü   ü    آرچیبوگی و کوکو 

 ü  ü  ü  ü    
سانجاي الل و 

UNIDO 
ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  بانک جهانی 

 ü  ü   ü  ü  ü  گودینهو 

ü  ü  ü   ü    اتحادیه اروپا 

ü  ü    ü   

پورتر و استرن 
سنجش در (

اقتصادهاي 
  )بنیان دانش

  ü ü  ü   
یروفسکی و صن

 آرکلوس

 ü   ü  ü  نیوسی  
ü ü   ü   کارلسون  

  ü ü ü   رند مؤسسه  
 ü   ü   اقتصاد جهانی مجمع  

 ü ü  ü ü  

سنجش ظرفیت 
نوآوري اروپا و 
  آسیاي مرکزي

ü  ü  ü ü  
 جهانی سازمان
  فکري مالکیت

ü ü   ü   ملل سازمان مدل  
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  هاي مدلمعرفی عوامل و شاخص) 4جدول 
  منبع  ویژگی  هاشاخص  عوامل  ردیف

1  
هاي مشوق

اقتصادي 
(E)  

اي اي و غیرتعرفهموانع تعرفه
(E1)  

 همچنین و بندي سهمیه و واردات ممنوعیت توان بهجمله موارد این شاخص می از
 درجه امتیاز این شاخص مبتنی بر. اشاره کرد مجوزها صدور در قوانین سختگیرانه

  آزادي تجاري است
]42[  

  (E2)میزان رقابت محلی 
اي بزرگ این است که آیا رقابت در شده در این شاخص از جامعه سؤال مطرح

  باشد هفت تا یک شده باید عددي مابین بازار محلی شدید است یا خیر؟ پاسخ ارائه
]37[  

 خصوصی بخش داخلی اعتبارات
تولید  از درصدي صورت به

  (E3)ناخالص داخلی 

، وام به شکل جمله از بخش خصوصی به شده ارائه مالی منابع به اشاره این شاخص
  است قابل دریافت دیگر حسابهاي و تجاري بهادار، اعتبارات اوراق خرید

]43[  

به صورت  تجاري ثبت هزینه
ملی  ناخالص درآمد سرانه درصد

(E4)  
  ]44[  وکار کسب نام ثبت رسمی هاي هزینه

وکار  مدت زمان شروع یک کسب
(E5)  

  ]44[  اشدب شرکت می یک ثبت براي تمام مراحل نیاز مورد زمان شامل مدت

2  
هاي رژیم
 (I) نهادي

  (I1)مقررات  تنظیم کیفیت
 همچنین و بانک نظارت یا و قیمت کنترل مانند بازارپسند هايسیاست شاخص این

 توسعه و خارجی تجارت زمینه در حد از بیش مقررات به وسیله کم کردن بار
  کندگیري میرا اندازه وکار کسب

]45[  

  (I2)قانون  حاکمیت
 حد چه تا دهدگیري است که نشان میاندازه شاخص چند شامل شاخص این

  کنندمی رعایت جامعه را قوانین و داشته اعتماد عوامل،
]45[  

  (I3) فکري مالکیت از حفاظت
 از حفاظت که آیا اي بزرگ این استشده در این شاخص از جامعه سؤال مطرح

 شده باید عددي مابین پاسخ ارائه دانند؟قوي می را خود کشور در فکري مالکیت
  باشد هفت تا یک

]37[  

  (I4)دولت  اثربخشی
، عمومی خدمات ارائه کیفیت از گروه برداشت یک به را ترکیبی شاخص این
 فشارهاي از مدنی خدمات استقالل، دولت کارمندان صالحیت، بوروکراسی کیفیت

  سیاست است براي دولت تعهد اعتبار و سیاسی
]45[  

3  
خلق دانش 

  (C)جدید 

هر  در و فنی علمی سرانه مقاالت
  (C1)جمعیت  یک میلیون

  ]46[  جمعیت هر یک میلیون در و فنی علمی سرانه مقاالت

درخواسث ثبت اختراعات  سرانه
هر  در USPTOتأییدشده توسط 
  (C2)جمعیت  یک میلیون

 هر یک میلیون در USPTOشده توسط  درخواسث ثبت اختراعات تأیید سرانه
  جمعیت

]47[  

 وتوسعه سرانه تعداد محققان تحقیق
  (C3)جمعیت  هر یک میلیون در

هاي سال  وتوسعه در هر یک میلیون نفر بر اساس کتاب تعداد کل محققان تحقیق
  یونسکو

]48[  

4  
تأمین منابع 

مالی 
 (S)نوآوري 

وتوسعه از  سهم کل هزینه تحقیق
  (S1)تولید ناخالص داخلی 

 به تولید که منجر است تجربی وتوسعه تحقیق و کاربردي و بنیادین شامل تحقیقات
  شودمی فرآیندهاي جدید و محصوالت، هادستگاه

]48[  

وتوسعه بخش  میزان مخارج تحقیق
  (S2)خصوصی 

ها  شرکت آیا بزرگ این است کهاي شده در این شاخص از جامعه سؤال مطرح
شده باید  پاسخ ارائه گذاري سنگینی براي پژوهش در این کشور دارند؟سرمایه

  باشد هفت تا یک عددي مابین
]37[  

گذاري  در دسترس بودن سرمایه
  (S3)خطرپذیر 

آیا کارآفرینان با  اي بزرگ این است کهشده در این شاخص از جامعه سؤال مطرح
شان در  گذاري براي پروژه توانند سرمایهآمیز، می نوآورانه اما مخاطرههاي پروژه

  باشد هفت تا یک شده باید عددي مابین پاسخ ارائه کشور خود پیدا کنند؟
]37[  
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  هاي مدلمعرفی عوامل و شاخص) 4جدول 
  منبع  ویژگی  هاشاخص  عوامل  ردیف

5  

توسعه 
نیروي 
انسانی 

مربوط به 
علم و 

 (D)فناوري 

هاي علوم پایه نام در رشتهنرخ ثبت
  (D1)و مهندسی 

، مهندسی، ]اجتماعی علوم به غیر از[ علوم هايزمینه شامل این شاخص
  وساز است ساخت و تولید

]48[  

نام در  ناخالص ثبت] درصد[میزان 
  (D2)سطح آموزش متوسطه 

 به، سن گرفتن نظر در بدون کل و در نام ثبت این شاخص اشاره به نسبت
  دارد پرورش و آموزش در سطح سنی گروه جمعیت

]48[  

اي و فنی از کل  درصد کارگر حرفه
 (D3)نیروي کار 

 کل به عنوان درصدي از فنی و ايحرفه این شاخص اشاره به کل کارگر
  کار دارد نیروي

]49[  

 (D4)فرار مغزها 

 با افراد آیا که است این بزرگ ايجامعه از شاخص این در شده مطرح سؤال
کشور  معمول طور به"= 1[کنند؟  استعداد جامعه، کشور خود را ترك می

= 7تا  "دیگر هستند کشورهاي در فرصت دنبال و به خود را ترك کرده
  ]"مانند می باقی کشور در همیشه تقریباً"

]37[  

6  

انتقال، 
سازي شبکه

و انتشار 
 (K)دانش 

هاي پرداختی مجوز و حق هزینه
  (K1)امتیاز 

هاي پرداختی ساالنه حقوق تجاري و ملموس فناوري مانند پتنت، هزینه
و همچنین هزینه استفاده از فناوري در قالب هزینه حق ... نشان تجاري و 

  امتیاز
]43[  

  گذاري مستقیم درصد سرمایه

خارجی در  کشور از تولید 
  (K2)ناخالص داخلی 

خارجیان در کشور انجام گذاري که توسط جریان رو به داخل سرمایه
  شود می

]50[  

گذاري  سرمایه] درصد[میزان 
مستقیم در کشوري دیگر از تولید 

  (K3)ناخالص داخلی 

گذاري خارجی که توسط افراد کشور در جریان رو به بیرون سرمایه
  شودکشورهاي دیگر انجام می

]50[  

  (K4)وجود زنجیره ارزش 
اي بزرگ این است که آیا در جامعهشده در این شاخص از  سؤال مطرح

پاسخ  ها در زنجیره تولید و توزیع جهانی قرار دارند؟کشور شما شرکت
  باشد هفت تا یک ارائه شده باید عددي مابین

]37[  

جذب فناوري در سطح بنگاه 
(K5) 

 آیا که است این بزرگ ايجامعه از شاخص این در شده مطرح سؤال
هاي جدید توانمند  هاي موجود در کشور براي جذب فناوري شرکت
پیشرو در "= 7تا  "قادر به جذب فناوري جدید نیستند"= 1[ هستند؟ 

  ]"جذب فناوري جدید هستند

]37[  

لیسانس  و رویالتی سرانه هزینه
(K6) 

هر  در] دالر به میلیون[ میزان دریافت و پرداخت هزینه رویالتی و لیسانس
  جمعیت لیون نفریک می

]43[  

همکاري تحقیقاتی دانشگاه و 
  (K7) ت صنع

اي بزرگ این است  که در کشور شده در این شاخص از جامعه سؤال مطرح
هاي محلی  وتوسعه با دانشگاه هاي تحقیقها در پروژهشما همکاري شرکت

  باشد هفت تا یک شده باید عددي مابین پاسخ ارائه چگونه است؟
]37[  

7  

ارتقاء 
کارآفرینی و 

برداري  بهره
از نتایج 
(EN) 

درآمد حاصل از لیسانس و حق 
  (EN1)امتیاز 

 نشان، پتنت مانند فناوري ناملموس و تجاري حقوق ساالنه درآمد دریافتی
  امتیاز حق هزینه قالب در فناوري از استفاده درآمد همچنین و... و  تجاري

]43[ 

درصد تجارت تولیدي از تولید 
 (EN2)ناخالص داخلی 

 ]43[  ملی ناخالص تولید کل بر واردات و تولید صادرات کل حجم

تک -صادرات هاي] درصد[میزان 
  (EN3)از صادرات تولیدي 

وتوسعه  گذاري تحقیقتک به محصوالت با سرمایه- محصوالت هاي -تبصره
  باال گویند

]43[ 

صادرات ] درصد[میزان 
محصوالت و خدمات از تولید 

  (EN4)ناخالص داخلی 
 ]43[  داخلی ناخالص تولید از خدمات و محصوالت صادرات] درصد[میزان 
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  هاسازي دادهمقیاسآوري و بیجمع 1- 4
کشورها المللی براي هاي منابع مختلف بیناز داده مقالهدر این 

اي که به دلیل انجام مقایسه بین کشورها استفاده شده و نکته
در . ها استسازي داده مقیاسباید بدان توجه نمود لزوم بی

واقع براي اینکه کشورها به درستی با هم مقایسه شوند باید 
سازي مقیاسمقیاس گردند که براي بیهاي مربوطه بی داده
 :استفاده شده استها از مراحل و فرمول زیر داده

اطالعاتی  هايداده مجموعه از (U) واقعی هايداده .1
 آوريجمع کشورها، و متغیرها تمام براي المللی معتبر بین
 .شده است

هاي واقعی در این مرحله، کشورها بر اساس داده .2
در واقع هر کشوري که داده . شوندبندي میآنها رتبه

نسبت به سایر واقعی آن بزرگتر است در رتبه باالتري 
 .گیردکشورها قرار می

تعداد کشورهایی که داراي رتبه باالتري از کشور  .3
به آن  (Nh)مورد نظر هستند را محاسبه و پارامتر 

 .شوداختصاص داده می

را به تعداد کل کشورها اختصاص  (Nc)پارامتر  .4
 .دهیممی

ها استفاده سازي دادهمقیاسبراي بی A1از فرمول  .5
آید عددي که از این فرمول بدست می عددي. شده است

 :شده هستند مقیاساست که همان اعداد بی 10تا  0بین 
Normalized (u) = 10*(1-Nh/Nc)    (A1)  

  تحلیل عاملی 2- 4
شده از  اي مدل ارائهدر این پژوهش براي بررسی روایی سازه

مدل مورد نظر . روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده است
هاي جواب. باشدمتغیر آشکار می 30و  1تغیر پنهانم 8داراي 

سنجش  براي. دهنده برازش مناسب مدل است نشان 2استاندارد
در مدل فوق، دستور  متغیرها بین رابطه میزان معناداري

د که بر شنیز بر روي مدل اجرا  t-valuesمحاسبه شاخص 
 K3این اساس تمامی مسیرهاي موجود به غیر از شاخص 

گذاري مستقیم در کشورهاي دیگر از تولید  درصد سرمایه(
را به خود اختصاص داده  39/0که مقدار ) ناخالص داخلی
لذا براي تجزیه و تحلیل دقیق و مناسب، این . اند معنادار بوده

                                                 
1- Latent 
2- Standardized Solution 

مجدداً  K3در ادامه بعد از حذف شاخص  وشاخص حذف 
  . دشافزاري اجرا  تحلیل نرم

هاي به دست زرل، هر یک از شاخصبه طور کلی در کار با لی
آمده براي مدل، به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم 

ها را باید در کنار برازندگی آن نیستند بلکه این شاخص
 ، هايدر این پژوهش از شاخص. یکدیگر و با هم تفسیر نمود

RMSEA 

3 ،GFI 

4 ،CFI 

5 ،NNFI 

 NFI و 6

براي برازش  7
 دربرازش مدل استفاده شده که مقادیر مربوط به هر یک 

همه مقادیر به دست آمده براي . آمده است 5جدول 
ها در محدوده قابل قبول خود بوده و این امر  شاخص
  . باشد ها میدهنده برازش خوب مدل با داده نشان

  شده توسط لیزرل هاي محاسبهشاخص) 5جدول 
  نتیجه  قابل قبولحدود   پژوهش مدل  شاخص

RMSEA 042/0   تأیید مدل  05/0کمتر از  
GFI  94/0   تأیید مدل   1نزدیک  
CFI  92/0   تأیید مدل 9/0بزرگتر از  

NNFI  92/0   تأیید مدل 9/0بزرگتر از  
NFI  91/0   تأیید مدل 9/0بزرگتر از  

  
  بندي کشورهارتبه -5

 146نوآوري، ملی  هاينظام شده براي ارزیابی طبق مدل ارائه
بندي گردیدند که نتایج آن در کشور دنیا بر این اساس رتبه

بندي نهایی بر اساس مجموع رتبه. آمده است 6جدول 
ها میانگین امتیازهاي به دست آمده براي کلیه شاخص

بندي کشور سنگاپور در رتبه اول قرار در این رتبه. باشد می
فنالند در دارد و پس از آن کشورهاي سوئد، سوئیس و 

بندي ایران در این رتبه .هاي دوم تا چهارم قرار دارند رتبه
  .جهان را به دست آورده است 97جایگاه 

 بنديبندي کشورها بر مبناي درآمد سرانه و رتبهدسته 1- 5
  بر اساس مدل ارزیابی نظام ملی نوآوري

با استفاده از  تر،دقیق بنديیک رتبه ارائه جهت ادامه، در
 سه به سرانه درآمد منظر از بندي بانک جهانی کشورهاتقسیم
 کشورهاي با درآمد باال، سرانه درآمد با کشورهایی دسته

                                                 
3- Root mean square error of approximation (RMSEA) 
4- Goodness of fit index (GFI) 
5- Comparative fit index (CFI) 
6- Non-normed fit index  (NNFI) 
7- Normal fit index (NFI) 
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 و بنديطبقه پائین سرانه کشورهاي با درآمد و متوسط سرانه
در اینجا  پیشنهادي ملی نوآوري نظام ارزیابی بر مبناي مدل

بندي کشورها توسط بانک جهانی در دسته .گردیدند بنديرتبه
 74کشور با درآمد سرانه باال،  54و بر اساس درآمد سرانه، 

کشور هم با درآمد سرانه  17کشور با درآمد سرانه متوسط و 
ایران در این دسته بندي در دسته کشورهاي با . اند پائین بوده

کشور  74درآمد متوسط جاي گرفته و رتبه ایران از میان 
  .باشدمی 43ین دسته، موجود در ا

  
بندي کشورهاي با درآمد باال را بر اساس نتایج رتبه 7جدول 

. دهدمدل پیشنهادي براي ارزیابی نظام ملی نوآوري نشان می
نکته قابل توجه این که کشورهاي با درآمد باال از منظر 

ها باالتري نسبت به سایر کلی نیز در جایگاهبندي  رتبه
بندي کلی، بندي همانند رتبهدر این رتبه. کشورها قرار دارند

 هاي ملی نوآوريکشورها بر اساس مدل ارزیابی نظامکلی بندي  رتبه) 6جدول 

 کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه کشور رتبه

 کامبوج 121 السالوادور 91 اوکراین 61 پرتغال 31 سنگاپور 1

 لسوتو 122 کنیا 92 اروگوئه 62 مجارستان 32 سوئد 2

 بولیوي 123 مولدووا 93 کویت 63 اسپانیا 33 یسئسو 3

 اکوادور 124 مغولستان 94 روسیه 64 قبرس 34 فنالند 4

 الجزایر 125 گویان 95 ترکیه 65 شیلی 35 دانمارك 5

 نیکاراگوئه 126 فیجی 96 مکزیک 66 قطر 36 هنگ کنگ، چین 6

 ونزوئال 127 ایران 97 هندوستان 67 اسلواکی 37 هلند 7

 تاجیکستان 128 هندوراس 98 مقدونیه 68 عمان 38 کانادا 8

 مالی 129 آلبانی 99 اندونزي 69 باربادوس 39 لوکزامبورگ 9

 کامرون 130 جمهوري دومینیکن 100 بوتسوانا 70 ایتالیا 40 آلمان 10

 ساحل عاج 131 و هرزگوینبوسنی  101 ترینیداد و توباگو 71 لیتوانی 41 بلژیک 11

 گینه 132 زامبیا 102 جامائیکا 72 لهستان 42 اتریش 12

 اتیوپی 133 پاکستان 103 لبنان 73 بحرین 43 ایرلند 13

 بورکینافاسو 134 ارمنستان 104 مراکش 74 تونس 44 نروژ 14

 بنگالدش 135 ازبکستان 105 کلمبیا 75 تایلند 45 تایوان 15

 یمن، جمهوري 136 موزامبیک 106 ویتنام 76 کاستاریکا 46 اسرائیل 16

 آنگوال 137 ماالوي 107 دومینیکا 77 آفریقاي جنوبی 47 ایاالت متحده آمریکا 17

 زیمبابوه 138 کوبا 108 صربستان 78 لتونی 48 انگلستان 18

 موریتانی 139 پاراگوئه 109 مصر 79 چین 49 فرانسه 19

 سودان 140 کیپ ورد 110 پرو 80 کرواسی 50 اسلوونی 20

 الئوس 141 بنین 111 رواندا 81 موریس 51 استرالیا 21

 نپال 142 قرقیزستان 112 فیلیپین 82 عربستان سعودي 52 کره، جمهوري 22

 اریتره 143 غنا 113 قزاقستان 83 یونان 53 ایسلند 23

 سیرالئون 144 سوریه 114 آذربایجان 84 پاناما 54 استونی 24

 هائیتی 145 جیبوتی 115 سریالنکا 85 بلغارستان 55 نیوزیلند 25

 میانمار 146 نیجریه 116 سنگال 86 آروبا 56 جمهوري چک 26

   تانزانیا 117 آرژانتین 87 بالروس 57 جزیره مالت 27
   جزیره ماالگازي 118 نامیبیا 88 رومانی 58 ژاپن 28
   اوگاندا 119 گرجستان 89 برزیل 59 مالزي 29
   سوازیلند 120 گواتماال 90 اردن 60 امارات 30
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  .اندبه خود اختصاص دادههاي اول تا سوم را کشورهاي سنگاپور، سوئد و سوئیس رتبه
  

 ال بر اساس مدل ارزیابی نظام ملی نوآوريبندي کشورهاي با درآمد سرانه بارتبه) 7جدول 

 نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل

 ژاپن 28 28 سنگاپور 1 1

 امارات 29 30 سوئد 2 2

 پرتغال 30 31 سوئیس 3 3

 مجارستان 31 32 فنالند 4 4

 اسپانیا 32 33 دانمارك 5 5

 قبرس 33 34 هنگ کنگ، چین 6 6

 شیلی 34 35 هلند 7 7

 قطر 35 36 کانادا 8 8

 اسلواکی 36 37 لوکزامبورگ 9 9

 عمان 37 38 آلمان 10 10

 باربادوس 38 39 بلژیک 11 11

 ایتالیا 39 40 اتریش 12 12

 لیتوانی 40 41 ایرلند 13 13

 لهستان 41 42 نروژ 14 14

 بحرین 42 43 تایوان 15 15

 لتونی 43 48 اسرائیل 16 16

 چین 44 49 ایاالت متحده آمریکا 17 17

 کرواسی 45 50 انگلستان 18 18

 عربستان سعودي 46 52 فرانسه 19 19

 یونان 47 53 اسلوونی 20 20

 آروبا 48 56 استرالیا 21  21

 اروگوئه 49 62 کره، جمهوري 22 22

 کویت 50 63 ایسلند 23 23

 روسیه 51 64 استونی 24 24

 ترینیداد و توباگو 52 71 نیوزیلند 25 25

 آرژانتین 53 87 جمهوري چک 26 26

 ونزوئال 54 127 جزیره مالت 27 27

  
بندي کشورهاي با درآمد سرانه دهنده رتبهنشان 8جدول 

مالزي رتبه اول را به بندي کشور در این رتبه. باشدمتوسط می
کشور  146خود اختصاص داده است در حالی که در میان 

کشورهاي تونس، تایلند و . باشدرا دارا می 29دنیا، رتبه 
 .هاي بعدي قرار دارندبندي در ردهکاستاریکا در این رتبه

بندي کشورهاي با درآمد سرانه دهنده رتبهنشان 9جدول 

شود این کشورها بینی مییشهمانطور که پ. باشدپائین می
. از منظر نظام ملی نوآوري در جایگاه مناسبی قرار ندارند

کشور با درآمد سرانه پائین،  17کشور رواندا از میان 
 146باشد در حالی که در میان بهترین رتبه را دارا می
 .را کسب نموده است 81کشور مورد بررسی رتبه 
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 بندي کشورهاي با درآمد سرانه متوسط بر اساس مدل ارزیابی نظام ملی نوآوريرتبه) 8جدول 

 نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل

 ازبکستان 51 105 صربستان 26 78 مالزي 1 29

 کوبا 52 108 مصر 27 79 تونس 2 44

 پاراگوئه 53 109 پرو 28 80 تایلند 3 45

 قرقیزستان 54 112 فیلیپین 29 82 کاستاریکا 4 46

 غنا 55 113 قزاقستان 30 83 آفریقاي جنوبی 5 47

 سوریه 56 114 آذربایجان 31 84 موریس 6 51

 جیبوتی 57 115 سریالنکا 32 85 پاناما 7 54

 نیجریه 58 116 سنگال 33 86 بلغارستان 8 55

 سوازیلند 59 120 نامیبیا 34 88 بالروس 9 57

 لسوتو 60 122 گرجستان 35 89 رومانی 10 58

 بولیوي 61 123 گواتماال 36 90 برزیل 11 59

 اکوادور 62 124 السالوادور 37 91 اردن 12 60

 الجزایر 63 125 کنیا 38 92 اوکراین 13 61

 نیکاراگوئه 64 126 مولدووا 39 93 ترکیه 14 65

 تاجیکستان 65 128 مغولستان 40 94 مکزیک 15 66

 کامرون 66 130 گویان 41 95 هندوستان 16 67

 ساحل عاج 67 131 فیجی 42 96 مقدونیه 17 68

 بنگالدش 68 135 ایران 43 97 اندونزي 18 69

 یمن، جمهوري 69 136 هندوراس 44 98 بوتسوانا 19 70

 آنگوال 70 137 آلبانی 45 99 جامائیکا 20 72

 موریتانی 71 139 جمهوري دومینیکن 46 100 لبنان 21 73

 سودان 72 140 بوسنی و هرزگوین 47 101 مراکش 22 74

 الئوس 73 141 زامبیا 48 102 کلمبیا 23 75

 میانمار 74 146 پاکستان 49 103 ویتنام 24 76

    ارمنستان 50 104 دومینیکا 25 77
  

 بندي کشورهاي با درآمد سرانه پائین بر اساس مدل ارزیابی نظام ملی نوآوريرتبه) 9جدول 

 نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل نام کشور رتبه در گروه رتبه در کل

 گینه 10 132 رواندا 1 81

 اتیوپی 11 133 موزامبیک 2 106

 بورکینافاسو 12 134 ماالوي 3 107

 زیمبابوه 13 138 بنین 4 111

 نپال 14 142 تانزانیا 5 117

 اریتره 15 143 جزیره ماالگازي 6 118

 سیرالئون 16 144 اوگاندا 7 119

 هائیتی 17 145 کامبوج 8 121

    مالی 9 129
  
هاي به دست آمده از مدل  بنديبراي بررسی و تأیید نتایج رتبه هامدل با سایر مدل بنديمقایسه نتایج رتبه 2- 5

هاي دیگر بندي مدلپیشنهادي، الزم است که نتایج با رتبه
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بانک جهانی کشورها را از منظر دو شاخص . مقایسه گردد
. بندي کرده استرتبه 2و نوآوري (KEI) 1محور اقتصاد دانش

دیگري همچون شاخص  بنديتوان از رتبهاز طرف دیگر می
نتایج . استفاده نمود 2013در سال  (GII) 3نوآوري جهانی
ها بنديکشور برتر در این رتبه 30گرفته براي  مقایسات انجام

  .نشان داده شده است 10در جدول 
هاي شده با سایر روش بندي روش ارائهبراي آزمون رتبه

                                                 
1- Knowledge Economy index 
2- Innovation 
3- Global Innovation Index 

ها در نتایج  موجود، از روش محاسبه همبستگی بین رتبه
کشور مشترك  135(تمام کشورها  ها استفاده شده وبندي رتبه
آزمون مورد استفاده . اند در آزمون وارد شده) هاتمام مدلدر 

  .هاي همبستگی پیرسون و تاوکندال بوده است نیز آزمون
شده به وسیله  از آنجا که آزمون ضرایب همبستگی محاسبه

دهنده وجود رابطه معناداري  همگی نشان SPSSافزار  نرم
شده توسط مدل  بندي ارائهباشد بنابراین رتبه ها می میان مدل

 هاي مختلفبندي کشورها بر اساس مدلمقایسه نتایج رتبه) 10جدول 

 (GII) جهانیشاخص نوآوري  (Innovation)بانک جهانی  (KEI)بانک جهانی  شده مدل ارائه رتبه

 سوئیس سوئیس سوئد سنگاپور 1

 سوئد سوئد فنالند سوئد 2

 انگلستان فنالند دانمارك یسئسو 3

 هلند سنگاپور هلند فنالند 4

 ایاالت متحده آمریکا دانمارك نروژ دانمارك 5

 فنالند ایاالت متحده آمریکا نیوزیلند هنگ کنگ، چین 6

 )چین(هنگ کنگ  هلند کانادا هلند 7

 سنگاپور اسرائیل آلمان کانادا 8

 دانمارك تایوان، چین استرالیا لوکزامبورگ 9

 ایرلند کشور کانادا سوئیس آلمان 10

 کانادا انگلستان ایرلند بلژیک 11

 لوکزامبورگ آلمان ایاالت متحده آمریکا اتریش 12

 ایسلند ایرلند تایوان، چین ایرلند 13

 اسرائیل چینهنگ کنگ،  انگلستان نروژ 14

 آلمان ژاپن بلژیک تایوان، چین 15

 نروژ بلژیک ایسلند اسرائیل 16

 نیوزیلند نروژ اتریش ایاالت متحده آمریکا 17

 کره لوکزامبورگ هنگ کنگ، چین انگلستان 18

 استرالیا استرالیا استونی فرانسه 19

 فرانسه اتریش لوکزامبورگ اسلوونی 20

 بلژیک کره، جمهوري اسپانیا استرالیا 21

 ژاپن نیوزیلند ژاپن کره، جمهوري 22

 اتریش فرانسه سنگاپور ایسلند 23

 جزیره مالت اسلوونی فرانسه استونی 24

 استونی اسپانیا اسرائیل نیوزیلند 25

 اسپانیا مجارستان جمهوري چک جمهوري چک 26

 قبرس ایتالیا مجارستان جزیره مالت 27

 جمهوري چک ایسلند اسلوونی ژاپن 28

 ایتالیا جزیره مالت کره، جمهوري مالزي 29

 اسلوونی جمهوري چک ایتالیا امارات 30
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هاي ملی نوآوري قابل قبول بوده و مدل ارزیابی نظام
مقادیر ضرایب . گرددبندي نیز تأیید میشده از نظر رتبه مطرح

محاسبه شده است در  SPSSافزار  همبستگی که توسط نرم
 .باشدقابل مشاهده می 11جدول 

با ضرایب همبستگی بین نتایج مدل پیشنهادي ) 11جدول 
 هاي مشابه سایر مدل

 
بانک جهانی 

(KEI) 
بانک جهانی 

(Innovation) 

شاخص 
نوآوري جهانی 

(GII) 

قاله
ل م
مد

 

دال
وکن
تا

 

ون
رس
پی

دال 
وکن
تا

 

ون
رس
پی

دال 
وکن
تا

 

ون
رس
پی

 

77/0 93/0 75/0 91/0 77/0 93/0 

  
 بررسی وضعیت ایران -6

 براي بررسی و تعیین جایگاه ایران به تجزیه و تحلیل رتبه
گانه مدل ارزیابی  ایران در هر یک از کارکردهاي هفت

در مدل پژوهش، کشور . پردازیمهاي ملی نوآوري می نظام
رتبه اول را در کارکرد حمایت از  37/9دانمارك با امتیاز 
 هاي اقتصادي به دست آورده و در عوامل کارآفرینی و مشوق

ین هاي نهادي، خلق دانش جدید، تأم سیاستگذاري و رژیم
منابع مالی نوآوري و توسعه نیروي انسانی مربوط به علم و 

در . فناوري، کشور فنالند رتبه نخست را کسب نموده است
سازي و انتشار دانش و کارکرد مورد کارکرد انتقال، شبکه

برداري از نتایج و تولید کاال و خدمات، به ترتیب بهره
 کشورهاي سوئیس و سنگاپور رتبه نخست را به خود

دهنده مقایسه امتیازات ایران نشان 3شکل . انداختصاص داده

با میانگین امتیازات تمام کشورها و همچنین امتیاز کشورهاي 
   .باشداول دنیا در هر کارکرد می

براي بررسی شرایط ایران در هر یک از کارکردها و 
ها و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف نظام ملی  شاخص

نوآوري به این صورت عمل شده که امتیاز و رتبه ایران 
 tتست کشور جهان از طریق  146محاسبه و با میانگین امتیاز 

مقایسه گردید که نهایتاً نقاط قوت و ضعف موجود در هر 
 13و  12جداول . ها بدست آمدیک از کارکردها و شاخص

 .باشدمی tتست بندي و نتایج امتیازات، رتبهدهنده نشان

توان  ، می13و  12شده در جداول  با توجه به نتایج ارائه
وضعیت ایران را در هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري به 

 :صورت زیر بیان نمود

شرایط ایران در کارکرد حمایت از کارآفرینی و  ×
  هاي اقتصادي مشوق

هاي اقتصادي  ایران در کارکرد حمایت از کارآفرینی و مشوق 
را در میان  33کشور دنیا و رتبه  146را در میان  83رتبه 

 متوسط، کسب نموده که از این کشورهاي با درآمد سرانه
. باشدالمللی میتر از متوسط بینلحاظ در وضعیتی پائین

اي و همچنین میزان اعتبارات اي و غیرتعرفهوجود موانع تعرفه
داخلی به بخش خصوصی از جمله مواردي است که باعث 

مهمترین  14در جدول . ضعف ایران در این محور شده است
کرد حمایت از کارآفرینی و نقاط ضعف ایران در کار

از طرف دیگر پائین بودن . هاي اقتصادي بیان شده است مشوق
وکار جدید و همچنین  مدت زمان الزم براي شروع کسب

هزینه ثبت تجاري به صورت درصدي از درآمد ناخالص ملی 

 گانه ایران با سایر کشورها در هر یک از کارکردهاي هفتمقایسه امتیازات ) 3شکل 

 امتیاز ایران امتیاز میانگین کشورها امتیاز کشورهاي برتر
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  .محسوب نمودهاي مؤثر در تقویت این کارکرد توان به عنوان شاخصرا می

 )کارکردها(نتایج آزمون و مقایسه امتیازات ایران با میانگین امتیاز دیگر کشورها در هر یک از عوامل ) 12جدول 

 امتیاز ایران رتبه ایران کارکرد

میانگین امتیاز 
کشورهاي با 
 درآمد متوسط

میانگین امتیاز 
 دیگر کشورها

 آزمون

 نتیجه
T P-value 

 ضعف 000/0 28/4 07/5 16/4 26/4 83 هاي اقتصادي حمایت از کارآفرینی و مشوق

 ضعف 000/0 9/14 9/4 59/3 55/1 128 هاي نهادي سیاستگذاري و رژیم

 متوسط 79/0 -27/0 97/4 7/3 03/5 73 انجام تحقیقات و خلق دانش جدید

 ضعف 000/0 9/8 11/5 0/4 23/3 97 تأمین منابع مالی نوآوري

 متوسط 18/0 -35/1 08/4 0/4 04/5 60 توسعه نیروي انسانی مربوط به علم و فناوري

 ضعف 000/0 2/10 018/5 8/3 86/2 109 سازي و انتشار دانش انتقال، شبکه

 ضعف 000/0 57/4 08/5 6/4 3/4 88 برداري از نتایج و تولید کاال و خدماتبهره

  

 ها مقایسه امتیازات ایران با میانگین امتیاز دیگر کشورها در هر یک از شاخص و نتایج آزمون) 13جدول 

 امتیاز ایران رتبه ایران شاخص
میانگین امتیاز دیگر 

 کشورها

 آزمون
 نتیجه

T P-value 
 ضعف 143 07/0 19/5 20 000/0 (E1)اي اي و غیرتعرفهموانع تعرفه

 ضعف 108 06/2 2/5 5/12 000/0 (E2)میزان رقابت محلی 

اعتبارات داخلی بخش خصوصی به صورت 
 (E3)درصدي از تولید ناخالص داخلی 

 ضعف 003/0 3/2 08/5 34/4 81

هزینه ثبت تجاري به صورت درصد سرانه درآمد 
 (E4)ناخالص ملی 

 قوت 000/0 -3/8 06/5 09/7 42

 قوت 36 73/7 16/5 3/10- 000/0 (E5)وکار  مدت زمان شروع یک کسب

 ضعف 143 27/0 04/5 9/19 000/0 (I1)کیفیت تنظیم مقررات 

 ضعف 110 98/1 19/5 13 000/0 (I2)حاکمیت قانون 

 ضعف 120 85/1 04/5 3/13 000/0 (I3)حفاظت از مالکیت معنوي 

 ضعف 116 12/2 03/5 1/12 000/0 (I4)اثربخشی دولت 

سرانه مقاالت علمی و فنی در هر یک میلیون 
 (C1)جمعیت 

 قوت 000/0 -8/6 03/5 69/6 49

درخواسث ثبت اختراعات تأییدشده توسط  سرانه
USPTO  در هر یک میلیون جمعیت(C2) 

 ضعف 000/0 34/9 3/5 36/3 98

وتوسعه در هر یک  سرانه تعداد محققان تحقیق
 (C3)میلیون جمعیت 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ

وتوسعه از تولید ناخالص  سهم کل هزینه تحقیق
 (S1) داخلی 

 قوت 000/0 -47/4 05/5 34/6 38

وتوسعه در بخش خصوصی  میزان مخارج تحقیق
(S2) 

 ضعف 000/0 3/11 29/5 52/2 102

 ضعف 124 84/0 25/5 8/17 000/0 (S3) گذاري خطرپذیر  در دسترس بودن سرمایه

 هاي علوم پایه و مهندسینام در رشتهنرخ ثبت
(D1) 

 قوت 000/0 -15 06/5 89/9 2

 نام در سطح آموزش متوسطه درصد ناخالص ثبت
(D2) 

 متوسط 24/0 -16/1 03/5 32/5 67
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 ها مقایسه امتیازات ایران با میانگین امتیاز دیگر کشورها در هر یک از شاخص و نتایج آزمون) 13جدول 

 امتیاز ایران رتبه ایران شاخص
میانگین امتیاز دیگر 

 کشورها

 آزمون
 نتیجه

T P-value 
 درصد کارگر حرفه اي و فنی از کل نیروي کار

(D3) 
 ضعف 000/0 5/9 06/5 98/1 66

 ضعف 98 98/2 19/5 9/8 000/0 (D4) فرار مغزها 

 ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ (K1)هاي پرداختی مجوز و حق امتیاز هزینه

گذاري مستقیم خارجی در کشور از  درصد سرمایه
 (K2)تولید ناخالص داخلی 

 ضعف 000/0 4/8 04/5 89/2 92

 ضعف 95 13/3 21/5 36/8 000/0 (K4) وجود زنجیره ارزش 

 ضعف 109 91/1 22/5 3/13 000/0 (K5) جذب فناوري در سطح بنگاه 

 ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ (K6)سرانه هزینه رویالتی و لیسانس 

 ضعف 89 51/3 03/5 84/6 000/0 (K7) همکاري تحقیقاتی دانشگاه و صنعت 

 ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ (EN1)درآمد حاصل از لیسانس و حق امتیاز 

درصد تجارت تولیدي از تولید ناخالص داخلی 
(EN2) 

 ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

 تک از صادرات تولیدي-درصد صادرات هاي
(EN3) 

 ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

درصد صادرات محصوالت و خدمات از تولید 
 (EN4) ناخالص داخلی 

 ضعف 001/0 39/3 1/5 3/4 82

  
نقاط ضعف ایران در کارکرد حمایت از کارآفرینی ) 14جدول 

 هاي اقتصادي و مشوق

 نقاط ضعف ترتیب

ایران  رتبه
 146در بین 

 کشور جهان

 143 اي اي و غیرتعرفه موانع تعرفه 1

 108 میزان رقابت محلی 2

3 

میزان اعتبارات داخلی به بخش 
درصدي از تولید ناخالص (خصوصی 

 )داخلی

81 

  
 هاي نهادي شرایط ایران در کارکرد سیاستگذاري و رژیم ×

نهادي هاي  شرایط ایران در کارکرد سیاستگذاري و رژیم
 146از میان  128باشد و بدترین رتبه خود یعنی مناسب نمی

کشور دنیا را در این کارکرد به دست آورده است که با 
. میانگین امتیازات دیگر کشورها فاصله معناداري دارد

هایی همچون وضعیت نامطلوب تنظیم مقررات، نظام شاخص
خشی مالکیت معنوي، حاکمیت قوانین و همچنین میزان اثرب

توان از جمله عوامل ضعف نظام ملی نوآوري دولت را می
بنابراین این کارکرد یکی از . ایران در این بخش قلمداد نمود

نقاط ضعف اساسی در نظام ملی نوآوري ایران به شمار 
الزم به ذکر است که ایران در این کارکرد در میان . آید می

ی برخوردار کشورهایی با درآمد متوسط نیز از شرایط مطلوب
را دارا  62کشور با درآمد متوسط، رتبه  74نبوده و از میان 

ترین نقاط ضعف ایران در کارکرد مهم 15در جدول . باشدمی
  .هاي نهادي بیان شده است سیاستگذاري و رژیم

  
نقاط ضعف ایران در کارکرد سیاستگذاري و ) 15جدول 

 هاي نهادي رژیم

 نقاط ضعف ترتیب
 146بین رتبه ایران در 

 کشور جهان

 143 کیفیت تنظیم مقررات 1

 120 حفاظت از مالکیت معنوي 2

 116 اثربخشی دولت 3

 110 حاکمیت قانون 4

  
شرایط ایران در کارکرد انجام تحقیقات و خلق دانش  ×

  جدید
در کارکرد سوم یعنی انجام تحقیقات و خلق دانش جدید، 

التین همچون کوبا، شرایط ایران همانند کشورهاي آمریکاي 
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در  73باشد و رتبه ونزوئال، مکزیک و کشور هندوستان می
در میان کشورهاي با درآمد متوسط را به دست  21دنیا و 

کشور  146شرایط ایران در این کارکرد در میان . آورده است
دنیا متوسط، اما در میان کشورهایی با درآمد متوسط در 

هایی که یکی از شاخص. باشدوضعیتی نسبتاً مطلوبی می
باعث ایجاد شرایط مناسب براي ایران در این کارکرد شده و 
امتیاز ایران را نزدیک به میانگین سایر کشورها و حتی کمی 
باالتر از آنها قرار داده وجود تعداد زیاد مقاالت علمی در دنیا 

ترین نقطه ضعف ایران در این کارکرد تعداد کم  اصلی. است
  .باشدمی USPTOتأییدشده در ثبت اختراعات 

  شرایط ایران در کارکرد تأمین منابع مالی نوآوري ×
در کارکرد چهارم یعنی تأمین منابع مالی نوآوري، ایران دقیقاً 

بندي کلی به دست آورده را کسب اي که در ردههمان رتبه
با وجود اینکه . باشدمی 97نموده، در این کارکرد رتبه ایران 

شاخص هزینه کل تحقیقاتی از تولید  وضعیت ایران در
ناخالص داخلی باالتر از متوسط جهانی و جزء نقاط قوت 

شود ولی عملکرد ضعیف سهم بخش خصوصی محسوب می
هاي تحقیقاتی ملی و همچنین ضعف در تأمین در هزینه
هاي خطرپذیر و عملکرد ضعیف در این بخش باعث سرمایه

ایران . ه شدت کاهش یابدشده که رتبه ایران در این کارکرد ب
را بدست  42در میان کشورهاي با درآمد متوسط نیز رتبه 

ترین نقاط ضعف ایران در مهم 16در جدول . آورده است
  .تأمین منابع مالی نوآوري بیان شده است

  
 نقاط ضعف ایران در تأمین منابع مالی نوآوري) 16جدول 

 نقاط ضعف ترتیب
رتبه ایران در بین 

 جهانکشور  146

1 
وتوسعه بخش  میزان مخارج تحقیق
 خصوصی

124 

2 
گذاري در دسترس بودن سرمایه

 خطرپذیر
102 

  
  شرایط ایران در کارکرد توسعه نیروي انسانی ×

در کارکرد توسعه نیروي انسانی مربوط به علم و فناوري، 
کشور و رتبه  146را در میان  60خود یعنی  ایران بهترین رتبه

کشور با درآمد متوسط به دست آورده است  74را در میان  13
و در این کارکرد، ایران از شرایط نسبتاً مناسبی برخوردار 

گذاري در توسعه تواند سرمایهباشد که یکی از دالیل آن می می
ها تحصیالت تکمیلی و جذب گسترده دانشجویان در این رده

این واقعیت از شاخص نرخ ورودي تحصیالت تکمیلی . باشد
اما در . هاي فنی و علوم پایه نیز کامالً مشخص استدر رشته

هاي کلیدي مانند حجم همین کارکرد هم برخی از ضعف
اي و فنی و فرار مغزها براي کشور وجود نیروي کار حرفه

رد ترین نقاط ضعف ایران در کارکمهم 17در جدول . دارد
  .توسعه نیروي انسانی بیان شده است

  
 نقاط ضعف ایران در کارکرد توسعه نیروي انسانی) 17جدول 

 نقاط ضعف ترتیب
رتبه ایران در بین 

 کشور جهان 146

 98 فرار مغزها 1

2 
اي و فنی از درصد کارگر حرفه

 کل نیروي کار
66 

  
سازي و انتشار شرایط ایران در کارکرد انتقال، شبکه ×

  دانش
سازي و انتشار دانش کشور ایران در کارکرد انتقال، شبکه 

ایران و همچنین  109باشد که رتبه شرایط مناسبی را دارا نمی
تفاوت امتیاز ایران با میانگین امتیازات کشورهاي دیگر در این 

این کارکرد که یکی . باشدکارکرد خود گواه بر این موضوع می
گیري مفهوم واقعی یک نظام  هاي کلیدي در شکلاز مؤلفه

ملی نوآوري است در قالبی کامالً روشن به عنوان یک نقطه 
بسیاري از . باشدضعف اساسی براي کشور مطرح می

هاي کلیدي یک نظام نوآوري پویا و به ویژه شاخص
گیري یک نظام ملی یادگیري در این کارکرد قرار دارند  شکل

گذاري خارجی، یهها، جذب سرمامانند ظرفیت جذب بنگاه
المللی و هاي ارزش ملی و بینگیري زنجیرهشکل

ها هاي دانشگاه و صنعت، که نتایج ارزیابی همکاري
. باشد ها میدهنده ضعف اساسی در کلیه این شاخص نشان

کشورهایی نظیر مالزي، برزیل و کاستاریکا در این کارکرد در 
بهترین کشور با درآمد متوسط به ترتیب داراي  74میان 

باشند و ایران در فاصله بسیار زیادي از این کشورها شرایط می
 50رتبه ایران در میان کشورهاي با درآمد متوسط . قرار دارد

ترین نقاط ضعف ایران در کارکرد مهم 18در جدول . باشدمی
  .سازي و انتشار دانش بیان شده استانتقال، شبکه
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سازي و انتقال، شبکهنقاط ضعف ایران در کارکرد ) 18جدول 

 انتشار دانش

 نقاط ضعف ترتیب

رتبه ایران در 
 146بین 

 کشور جهان

 109  جذب فناوري در سطح بنگاه 1

 95  وجود زنجیره ارزش 2

3 

گذاري مستقیم خارجی در میزان سرمایه
درصدي از تولید ناخالص (کشور 

 )داخلی

92 

 89  همکاري تحقیقاتی دانشگاه و صنعت 4

  
برداري از نتایج و تولید کاال شرایط ایران در کارکرد بهره ×

  و خدمات 
برداري از نتایج و تولید کاال و خدمات، نسبت کشور در بهره

به کشورهایی آسیایی همچون ازبکستان و بحرین داراي 
را در میان  41در جهان و  88شرایط مناسبی نیست و رتبه 

هر چند . وده استکشورهاي با درآمد سرانه متوسط کسب نم
هاي که در این کارکرد صرفاً وضعیت کشور از منظر شاخص

صادرات محصوالت و خدمات غیرنفتی بررسی شده و از 
هاي این سایر شاخص. باشدشرایط مطلوبی نیز برخوردار نمی

هاي قابل اطمینان مورد کارکرد به علت عدم وجود داده
 . اندبررسی قرار نگرفته

  
 گیرينتیجه -7

بندي در این مقاله سعی شد که با شناسایی و دسته
هاي نظام ملی نوآوري، تصویري سریع و شفاف از  شاخص

سطح توانمندي و عملکرد هر کشور در کارکردهاي مختلف 
شده با  وجه تمایز مدل ارائه. مرتبط با نوآوري نشان داده شود

هاي نوآوري هاي مشابه، تأکید بر کارکردهاي نظامسایر مدل
هاي نوآوري در نتایج حاصل از مدل ارزیابی نظام. باشدمی

سطح ملی براي کشور ایران بیانگر این موضوع است که ایران 
هاي  اي حمایت از کارآفرینی و مشوقدر عوامل زمینه

هاي نهادي دچار  اقتصادي و همچنین سیاستگذاري و رژیم
باشد و مجموع امتیاز ایران در این بخش ضعف اساسی می

است که اختالف معناداري با میانگین امتیازات سایر  81/5

توان از دالیل این اختالف زیاد می. دارد 97/9کشورها یعنی 
  :هاي زیر اشاره نمودبه ضعف در شاخص

  اياي و غیرتعرفهموانع تعرفه •
 میزان رقابت محلی  •

اعتبارات داخلی بخش خصوصی به صورت درصدي از   •
 تولید ناخالص داخلی 

  فیت تنظیم مقرراتکی •
 حاکمیت قانون •

 حفاظت از مالکیت معنوي  •

 اثربخشی دولت •

ایران از لحاظ توسعه نیروي انسانی دانشی در بخش ورودي 
هاي نوآوري نسبتاً داراي شرایط مناسبی مدل ارزیابی نظام

هایی چون میزان با این حال باید بر روي شاخص. باشد می
کل نیروي کار و همچنین اي خود از نیروي کار حرفه] درصد[

کارکرد مهم دیگر در بخش . فرار مغزها تمرکز بیشتري نماید
ورودي مدل نیز میزان تأمین منابع مالی نوآوري است که ایران 

باشد و باید براي در این کارکرد شرایط خوبی را دارا نمی
گذاران بهبود این وضعیت بر نقش مؤثر مراکز و سرمایه

همچنین افزایش میزان . نمودخطرپذیر تأکید ویژه 
وکارها در زمینه  گذاري بخش خصوصی و کسب سرمایه
تواند عامل بسیاري مؤثري براي بهبود وتوسعه نیز می تحقیق
  .هاي مدل باشدورودي

دهنده این موضوع است که نتایج مدل در بخش فرآیند، نشان
ایران از لحاظ ایجاد دانش جدید در وضعیت متوسطی قرار 

براي بهبود این وضعیت باید سرانه ثبت اختراعات  دارد و
اما . افزایش دهد USPTOخود را در مراکز معتبري همچون 

ضعف اصلی ایران در بخش فرآیندي مدل، به انتقال، 
در واقع یکی از . شودسازي و انتشار دانش مربوط می شبکه
هاي مناسب هاي اساسی کشور عدم وجود مکانیزمضعف

اوري و یادگیري فناورانه و به ویژه ضعف در براي انتقال فن
هاي ارزش گیري ظرفیت جذب و ورود به زنجیرهشکل
ها و توسعه سازي از سوي دیگر، شبکه. المللی است بین

هاي ضعیف هاي میان دانشگاه و صنعت از مشخصههمکاري
یکی دیگر از راهکارهاي . نظام ملی نوآوري ایران است
ایران در بخش فرآیندي مدل،  مناسب براي بهبود وضعیت

المللی و جذب گیري مؤثر از مکانیزم تعامالت بینبهره
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باشد که در هاي مختلف میگذاري خارجی در بخشسرمایه
حال حاضر کشورمان از این نظر شرایط مناسبی را دارا 

  .باشد نمی
از دیگر مواردي که باید براي ارتقاء وضعیت نوآوري در ایران 

ملی بدان اشاره و به دنبال بهبود آن بود  آن هم در سطح
باشد جایی که وضعیت کشور از مرحله خروجی مدل می

هاي صادرات محصوالت و خدمات غیرنفتی منظر شاخص

هر چند که در این بخش به علت . چندان مناسب نیست
توان تحلیل دقیقی ارائه داد هاي قابل اطمینان نمیکمبود داده

هاي هاي اساسی در شاخصضعف رسد کهولی به نظر می
دیگر بخش خروجی مدل همانند فروش لیسانس و رویالتی و 
حجم صادرات محصوالت با فناوري سطح باال نیز وجود 

دهنده نقاط قوت و ضعف ایران نشان 20و  19جداول . دارد
  .باشددر نظام ملی نوآوري خود می

 ضعف ایران در نظام ملی نوآوري نقاط) 19جدول 

 نقاط ضعف ترتیب
اختالف امتیاز ایران با میانگین 

 امتیاز سایر کشورها

 12/5 (E1) اي  ي و غیرتعرفهاموانع تعرفه 1

 77/4 (I1) کیفیت تنظیم مقررات  2

 41/4 (S3) گذاري خطرپذیر در دسترس بودن سرمایه 3

 31/3 (K5) جذب فناوري در سطح بنگاه  4

 21/3 (I2)حاکمیت قانون  5

 19/3 (I3) حفاظت از مالکیت معنوي  6

 14/3 (E2) میزان رقابت محلی  7

 08/3 (D3) درصد کارگر حرفه اي و فنی از کل نیروي کار  8

 91/2 (I4)اثربخشی دولت  9

 77/2 (S2) وتوسعه بخش خصوصی  میزان مخارج تحقیق 10

 21/2 (D4) فرار مغزها  11

 15/2 (K2) گذاري مستقیم خارجی در کشور از تولید ناخالص داخلی  درصد سرمایه 12

 08/2 (K4)وجود زنجیره ارزش  13

 94/1 (C2) در هر یک میلیون جمعیت  USPTO سرانه درخواسث ثبت اختراعات تأییدشده توسط 14

 52/1 (K7) همکاري تحقیقاتی دانشگاه و صنعت  15

 8/0 (EN4) درصد صادرات محصوالت و خدمات از تولید ناخالص داخلی  16

 74/0 (E3) اعتبارات داخلی بخش خصوصی به صورت درصدي از تولید ناخالص داخلی  17

  
 نقاط قوت ایران در نظام ملی نوآوري) 20جدول 

 نقاط قوت ترتیب
اختالف امتیاز ایران با میانگین 

 امتیاز سایر کشورها

 83/4 (D1) هاي علوم پایه و مهندسی نام در رشتهثبتنرخ  1

 57/2 (E5) وکار  مدت زمان شروع یک کسب 2

 03/2 (E4)هزینه ثبت تجاري به صورت درصدي از سرانه درآمد ناخالص ملی  3

 66/1 (C1) سرانه مقاالت علمی و فنی در هر یک میلیون جمعیت  4

 29/1 (S1) وتوسعه از تولید ناخالص داخلی  سهم کل هزینه تحقیق 5

 29/0 (D2) نام در سطح آموزش متوسطه  درصد ناخالص ثبت 6
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