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Abstract 

Considering the detailed document of the 

Sixth Development Plan of the country, the 

essence of focusing on the export of products 

with advanced technology as an indicator of 

the effectiveness of national innovation 

capability, is one of the important goals of 

development. Therefore, in this study in order 

to designing a dynamic system in evaluating 

the extent of access to the mentioned goal, 

through examining the evolution of the 

intellectual structure of national innovation 

capability by using the bibliographic analysis 

approach, the key concepts related to it were 

classified in clusters, and based on the 

extracted concepts, the main components of 

the promotion model of national innovation 

capability were identified. Then, based on the 

research background and holding of the focus 

group with experts, other variables were 

determined in accordance to the dimensions 

of promoting national innovation capability, 

and based on the system dynamics approach, 

a dynamic model was drawn. Then, different 

strategies to innovation capability based on 

behavior of the main variable of the ratio of 

exports of high-tech products to patents were 

examined and analyzed.  The findings 
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indicated the extraction of 5 clusters which 

were technological catch-up and productivity, 

knowledge absorptive capacity, dynamic 

capability, technological capability, and 

strategic alliance, as the main concepts 

extracted from bibliographic analysis. By 

applying two main strategies of encouraging 

the return of elites to the country, and 

facilitating the commercialization of 

knowledge-based products, the simulated 

variable of the ratio of exports of high-tech 

products to patents showed better behavior in 

the future. 
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 1400 زمستان، 4، شماره چهاردهم سال

 

 مقاله پژوهشی

 شناختیکتاب لیبر تحل یمبتن یملّ ینوآور تیقابل یدر ارتقا نظام ییایمدل پو

 2، عليرضا موتمنی2 مسعود ربيعه، *2بهروز درّي نوکورانی ، 1محمدعلی ترابنده 

 .، تهراندانشجوی دکتری مدیریت صنعتي، گرایش تولید و عملیات، دانشگاه شهید بهشتي -1

 .دانشگاه شهید بهشتي، تهرانگروه مدیریت صنعتي و فناوری اطالعات، عضو هیات علمي  -2

 

 

 دهيچك

 نیدر ا رونی. از اشودياز اهداف مهم توسعه محسوب م يکی ،يملّ ینوآور تیقابل يباال به عنوان شاخص اثربخش یتمرکز بر صادرات محصوالت با فناور

با استفاده از  يملّ ینوآور تیقابل یتحول ساختار فکر ریس يبا بررس ذکور،کشور به هدف م يابیدست زانیدر سنجش م اینظام پو کی يپژوهش به منظور طراح

 تیقابل یمدل ارتقا ياصل اجزای شده،استخراج میو بر اساس مفاه ،بندیطبقه هامرتبط با آن در قالب خوشه یدیکل میمفاه ،شناختيتابک لیتحل کردیرو

 تیمتناسب با ابعاد ارتقادهنده قابل  یرهایمتغ ریبا خبرگان، سا يجلسات گروه کانون یبرگزار وپژوهش  نهیشیشدند. سپس بر اساس پ یيشناسا يملّ ینوآور

 ریبر اساس رفتار متغ ینوآور تیمتفاوت ارتقادهنده قابل هایراهبردشد. سپس  میترس ایمدل پو کی ،نظام یيایپو کردیرو یشدند و بر مبنا نییتع يملّ ینوآور

)جهش  يخوشه فرارس 5استخراج  انگریپژوهش ب هایافتهیقرار گرفتند.  لیو تحل بررسي مورد اختراعاتباال به  یبا فناور تنسبت صادرات محصوال ياصل

 لیو تحل هتجزی از حاصل شدهاستخراج ياصل میبه عنوان مفاه ،راهبردیو اتحاد  ،یفناور تیقابل ا،یپو تیجذب دانش، قابل تیظرف ،وری( و بهرهیفناور

 ریمتغ ان،یمحصوالت دانش بن سازییدر تجار التیتسه ارائهمشوق در بازگشت نخبگان به کشور، و  جادیا ياصل راهبردبود. با اعمال دو  شناختي  کتاب

 داد.خواهد نشان  ندهیدر آ بهتری رفتار اختراعات،باال به  یشده نسبت صادرات محصوالت با فناور سازیهیشب

 .نظام یيایپو ،شناختيکتاب لیتحل ،يملّ ینوآور تیقابل: ها    کليدواژه

 شود:    برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Torabandeh, M, A., Dorri Nokorani, B., Rabieh, M., Motameni, A. (2022). The System Dynamic Model in National 

Innovation Capability Promotion Based on Bibliometric Analysis. Journal of Science & Technology Policy, 14(4), 

49-72. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2022.14.4.1405 

 

 1مقدمه -1
با تغییرات فناورانه،  همراه بنیان، به سمت اقتصاد دانش حرکت

   ایجادکنندههای سطح ملّي است که  کلیه فعالیت زیربنای

قابلیت نوآوری نقش مهمي در  .[1] قابلیت نوآوری ملّي است

است که در  عوامليمعنای    و به دارداقتصاد ملّي  توسعه

معنای   )جهش فناورانه به 2منظور فرارسي توسعه کشورها به

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2022.14.4.1405

 

 ber_dorri@yahoo.com :مكاتباتدار     نويسنده عهده *
2 Catch-up 

به دلیل  باید توجه داشت . [2] دارند بودن( تعامل   پیشرو

بنیان هستند،  اینکه بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، دانش

دانش موجود و نوین برای نوآوری  ترکیبظرفیت دسترسي و 

حائز ها   ها، مناطق و ملّت  پذیری شرکت باال برای رقابت

های اقتصادی   در بند دوم از سیاست . [3] اهمیت است

بنیان در بستر قابلیت  اهمیت اقتصاد دانش برنیز مقاومتي 

نوآوری و ارتقای جایگاه جهاني کشور و دستیابي به رتبه 

اقتصاد  پیشتازی": [4]تأکید شده است    نخست منطقه

کشور و  نقشه جامع علمي سازی و اجرای بنیان، پیاده دانش
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جایگاه جهاني  یمنظور ارتقا به نظام ملّي نوآوری ساماندهي

فزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات کشور و ا

بنیان در  اقتصاد دانش نخستبنیان و دستیابي به رتبه  دانش

 ."منطقه

توسعه، جهت گیری سیاستگذاری از یک  در کشورهای درحال

ها و   منظاهای زیر  مبتني بر رویکرد نوآورانه که پراکندگي نظام

مطالعه قرار دهد ارتباطات و پویایي های آن ها را مورد 

کند، و تمایل متداول به سمت یک رویکرد غیرپویا   تبعیت نمي

. [5]گذارد   بر سیاستگذاری در سطوح مختلف دولت تأثیر مي

های انتهایي قرن بیستم،   این در حالي است که در سال

فرایندهای نوآوری با بررسي چگونگي تعامل بازیگران 

ها در توسعه های عمومي و خصوصي و نقش نهاد  بخش

.  [6]پذیری، در قالب نظام ملّي نوآوری نمود پیدا کردند   رقابت

یکي از پیوندهای مهم به منظور ارتقای قابلیت نوآوری، 

همکاری مابین دانشگاه و صنعت در تحقیق و توسعه است که 

 . [7]تقریباً در ایران ضعیف است 

و در سند تفصیلي برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي 

طراحي چارچوب  اهمیت( بر 1399-1395فرهنگي کشور )

 سازگان بومارزیابي وضعیت عملکردی کشور، در قالب یک 

های نوآورانه و   ها و خروجي  ورودی کردن  نوآوری با لحاظ

ای به موضوع قابلیت نوآوری کشور از نگاه جزیره جلوگیری

در کلیه اجزای نظام  متعادلدر جهت تحقق هدف رشد 

پذیری   نوآوری تأکید شده و این اقدام به ارتقای جایگاه رقابت

. خواهد شدمنتهي کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 

عملکرد کشور در ارزیابي ، گزارش مذکوردر سند . [8]

و  ها  ه، کیفیت مقالها  ههای مرتبط با تعداد مقال  شاخص

با فناوری باال تا پایان سال  درنهایت صادرات محصوالت

کشور در اجزای مختلف نظام  توسعهکه دهد   نشان مي، 1394

که با وجود رشد  طوری به ؛نوآوری ناهمگون و نامتقارن است

(، کشور 1394-1390) پنجمدر برنامه توسعه  ها  هسریع مقال

عبارتي،   نرسیده و به مورد انتظارهای نوآورانه   به خروجي

های منابع انساني و  با توجه به ورودی مطلوبوری قابلیت نوآ

که نگاه ؛ بدین معنا دست نیامده است  التحصیالن به  فارغ

به موضوع قابلیت نوآوری  سازگان بومدر قالب یک  مند نظام

مشاهده  1همانطور که در جدول . است   نداشتهملّي وجود 

های نوآورانه و   بر اهمیت خروجي مذکوردر سند شود  مي

جهاني در چارچوب ارتقای قابلیت  گسترهعملکرد کشور در 

 نوآوری تأکید شده است.

هدف ایجاد قابليت نوآوري در بستر نظام ملّی نوآوري  -1 جدول

  [8] سند تفصيلی برنامه ششم توسعه مطابق با

 هدف کمّی هدف کلی

قابلیت نوآوری در  

بستر نظام ملّي 

 نوآوری

پیشتازی در حوزه تولید محصوالت با 

 فناوری متوسط به باال در منطقه

پیشتازی در حوزه صادرات محصوالت با 

 فناوری متوسط به باال

پیشرفت در شاخص جهاني نوآوری در 

 منطقه

یکي از پر اهمیت ترین ابزارهای ارزیابي و مقایسه شرایط 

... بررسي وضعیت های اقتصادی، علمي و  حاکم بر فعالیت

ها و   هایي است که از سوی سازمان  کشورها بر اساس شاخص

پایگاه  شود. طبق گزارش  المللي تدوین مي  مؤسسات بین

، به عنوان مرجع [9]( WIPO) 1مالکیت فکری جهاني سازمان

دهنده عملکرد کشورهای جهان درتمامي ابعاد شاخص  ارائه

،  روند رتبه 2019تا  2015،  مابین سال های جهاني نوآوری

ایران در این شاخص در میان کشورهای خاورمیانه، شمال 

اما   (،1 شکلآفریقا و حوزه قفقاز در حال بهبود بوده است )

شده، و صادرات   ثبت اختراعاتهای   وقتي در زیرشاخص

محصوالت با فناوری پیشرفته به عنوان اجزای شاخص مذکور 

صورت گرفت، مالحظه شد روند رتبه کشور در مطالعه 

در قالب محصوالت با فناوری  اختراعاتسازی   تجاری

وب نبوده است. در واقع روند ها مطل  پیشرفته و صادرات آن

بندی کشور در شاخص جهاني صادرات محصوالت با  رتبه

مهم نوآورانه قابل تحسین فناوری پیشرفته، به عنوان خروجي 

تر با وجود پیشرفت کشور در   طور دقیقه ب(. 3 شکلنیست )

به صادرات  اختراعات(، در تبدیل 2 شکل) اختراعاتثبت 

با  محصوالت محصوالت با فناوری پیشرفته )نسبت صادرات

( موفقیتي حاصل نشده است اختراعاتپیشرفته به  فناوری

(. با مدنظر قرار دادن مزیت رقابتي به عنوان شاخصه 4شکل)

انش بنیان، کامالً مشهود است که مسأله ای در اصلي اقتصاد د

قابلیت نوآوری ایران وجود دارد. مسأله اصلي این است که 

                                                 
1 World Intellectual Property Organization. www.wipo.int 
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به صادرات محصوالت با  اختراعاتچرا کشور در تبدیل 

 فناوری پیشرفته موفق نبوده است؟ 

شود که شاخص جهاني   رو، این نتیجه حاصل مي  از این

پذیری   وضعیت صحیح رقابتکننده   نوآوری به تنهایي منعکس

کشور نیست. بنابراین ضرورت بررسي سیر ساختار فکری 

مفاهیم مرتبط با نوآوری ملّي به منظور تشکیل مدل ارتقای 

شناسي دقیق از عملکرد   آسیب ارائهقابلیت نوآوری ملّي در 

 شود.  کشور مشهود مي

مرتبط ، مفهوم قابلیت نوآوری و مفاهیم مقالهبنابراین، در این 

با آن با مرور ساختار و تکامل فکری این پدیده مورد مطالعه 

نظام نوآوری  گیرد. سپس برای تعیین نقاط ضعف  قرار مي

کشور در قابلیت نوآوری ملّي، یک چارچوب ساختاربندی 

 خواهد شد. ارائهشده پیشنهادی 

های نوآورانه، و   با توجه به تعدد ابعاد و علل مؤثر بر خروجي

ي روابط متقابل و بازخوردی بین عوامل، الزم است پیچیدگ

سازی مدل ارتقای قابلیت نوآوری با تأکید بر   طراحي و شبیه

های نوآورانه صورت گیرد، و نیاز به مدلي پویا به   خروجي

ریزان   گیرندگان و برنامه  تر تصمیم  منظور درک بیشتر و عمیق

نتایج تصمیمات  یابي علل و آزمودن پیامدها و  کشور در ریشه

ضروری است. بنابراین هدف اصلي این پژوهش طراحي مدل 

ارتقای قابلیت نوآوری ملّي با لحاظ نمودن روابط پیچیده و 

های ارتقادهنده خروجي   پویای اجزای تشکیل دهنده حلقه

نوآورانه است. در ادامه پس از بیان پیشینه و روش پژوهش، 

های   به خروجي مدل پویای قابلیت نوآوری در رسیدن

شود و روند شاخص اصلي نسبت     نوآورانه ترسیم مي

پس از  اختراعاتصادرات محصوالت با فناوری باال به 

های پیشنهادی متناسب با   سازی، با بررسي سیاست شبیه

 شود.  های تدوین شده تحلیل مي  راهبرد

 بنابراین سؤاالت تحقیق بصورت زیر تدوین مي شوند:

قابلیت نوآوری ملّي با لحاظ نمودن مفاهیم ساختار فکری  -1

 مرتبط با آن چیست؟

های نوآورانه قابلیت نوآوری   های ارتقادهنده خروجي  سیاست -2

ها به منظور رفع مسأله پویای تناقض   ملّي کدامند؟ و تأثیر آن

شده در قیاس با روند خروجي نوآورانه   ثبت اختراعاتروند 

چیست؟ )چگونه نسبت  صادرات محصوالت با فناوری باال

ارتقا  اختراعاتصادرات محصوالت با فناوری پیشرفته به 

 یابد(.

 
     روند رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوري در منطقه -1 شكل

     

           

)درصد از توليد ناخالص  اختراعاترتبه ایران در شاخص  -2شكل

 داخلی( در منطقه

   

 

در شاخص صادرات محصوالت با  رانیروند رتبه ا  -3شكل          

باال در منطقه يفناور  

15 
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رتبه ایران در شاخص نسبت صادرات محصوالت با فناوري  -4شكل

در منطقه اختراعاتباال به   

 

 پژوهشپيشينه  -2

 قابليت نوآوري 2-1

قابلیت نوآوری یک چارچوب نظری است که هدف آن، 

های  توانند در بهبود فعالیت  ست که ميهایي ا  توصیف فعالیت

و  1نوآورانه بکارگرفته شوند و مطابق با دیدگاه یانگ

بر اساس تجزیه و تحلیل اولیه دیدگاه دانش محور،  همکاران،

ها   قابلیت نوآوری به عنوان توانایي مستمر تبدیل دانش و ایده

های جدید به منظور   امانهبه محصوالت و فرایندها و س

به  همچنین ، وشود  تلقي ميسهامدارانش سودآوری شرکت و 

عنوان توانایي بالقوه یک سازمان به منظور قرار دادن خود در 

و  فناوریهمچون توسعه محصول جدید،  گرایي  میدان مدرن

هایي که منتج به مزیت رقابتي در مقایسه با   سایر پیشرفت

کنند   شود و برخي نیز مطرح مي  شود، تعریف مي  رقبایش مي

های نو   آمیز ایده  قابلیت نوآوری به منزله اجرای موفقیتکه 

 .[10]  شود  مي محسوبدرون یک سازمان 

نوآوری ملّي یک فرایند یادگیری در حال تکامل در  قابلیت  

طول زمان است که از تعامالت مابین پژوهش و نیروی 

انساني، زیرساختارها، نهادها، شرایط بازار، و شرایط کسب و 

. بنابراین فرایند یادگیری تکاملي [11]شود   حاصل ميکار 

 .[12]تشکیل دهنده ماهیت قابلیت نوآوری ملّي است 

قابلیت نوآوری نقش کلیدی در توسعه اقتصاد ملّي بازی 

میکند و به معنای عواملي است که در توسعه کشورها به 

)جهش( به سمت پیشرو بودن در  2منظور فرارسي

                                                 
1  Yang 
2 Catch-up 

قابلیت نوآوری به   .[2] تعامل دارند های اقتصادی  شاخص

عنوان یک فرایند یادگیری در حال تکامل در چشم انداز 

 .[12]شود   نوآوری ملّي تلقي مي

( 1همانطور که ذکر شد، ترکیبات مناسب شامل:  در سطح ملّي

( 4( نهادها، 3ها،   ( زیرساخت2نیروی انساني و پژوهش، 

کسب و کار به عنوان یک  پیچیدگي( 5بازار، و  پیچیدگي

های نوآورانه   چارچوب یکپارچه در رسیدن به خروجي

. شاخص جهاني نوآوری یک معیار [11]پیشنهاد مي شوند 

برده شده که منجر به   شرط نام 5ارزیابي عملکرد است که 

شوند در چارچوب آن مورد مطالعه   قابلیت نوآوری باال مي

یگاه سازمان جهاني قرار مي گیرند. این شاخص توسط پا

 پیشتاز بودن منظور به شود.  منتشر مي (WIPOمالکیت فکری )

 تیقابل  ستیبا  يم کشورها، ریسا با سهیمقا در کشور کی

شرایط  مناسب تعامل بازخور جهینت يبررس با يملّ ینوآور

 .[2] ردیگ قرار نظر مدّ اشاره شده

پویا به شکاف پژوهشي یک مدل ، وجود 2با توجه به جدول 

ابعاد قابلیت نوآوری ملّي با بین که بیانگر روابط علّي  نحوی

تمرکز بر نهادها و سرمایه انساني و پژوهش باشد، مشخص 

تمامي نظرات شود   مي دیده 2در جدول  همانطور کهاست. 

 .هستندمبتني بر نگاه ایستا نسبت به قابلیت نوآوری شده   ارائه

نوآوري در سطح ملّی نظریات در خصوص قابليت -2جدول  

 منبع نظریات در خصوص قابلیت نوآوری ملّي

مطرح شدن سه بعد قابلیت شرکت، قابلیت فرایند و 

 قابلیت دانش در تشکیل قابلیت نوآوری
 2015، 3یانگ

[10] 

های   یک فرایند یادگیری در حال تکامل شامل بخش

ها و تعامالتشان   عمومي و خصوصي که فعالیت

های جدید است.   و انتشار فناوری ایجاد، اصالح

مقوله زیرساخت،  5قابلیت نوآوری نتیجه تعامل 

سرمایه انساني و پژوهش، نهادها، بازار و شرایط 

 کسب و کار است.

خدهاریا و 

 2017، 4تریک

[11] 

کشور در   فرارسي )جهش( به سمت پیشتاز بودن

های مختلف   مقایسه با سایر کشورها در شاخص

 اقتصادی.

و  5نگوا

 2020دیگران، 

[2] 

ترکیب دو بعد سرمایه انساني و پژوهش، و نهادها 

شرط رسیدن به نسبت کارایي مطلوب در صادرات 

 شوند.  تلقي مي اختراعاتمحصوالت با فناوری باال به 

ترابنده و 

همکاران، 

2021 [13] 

                                                 
3Yang 
4Khedhaouria & Turik  
5Wang 
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در  شناختیکتاببكارگيري تجزیه و تحليل  2-2

 سازي نوآوري  مفهوم

با توجه به اهمیت رشد زمینه نوآوری، نیاز برای بررسي 

.  برخي از مطالعات [14]ساختار فکری آن کامالً روشن است 

در چارچوب نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن از طریق تجزیه و 

از  شناختيکتابانجام شده است. تحلیل  شناختيکتابتحلیل 

مسیریابي و  مند ادبیات، زمینه پژوهشي در  طریق مرور نظام

ردیابي پیشرفت موضوع مورد بررسي را با بازشناسي عناویني 

. در [15]کند   که در طول یک دوره ایجاد شده اند تسهیل مي

ها مورد پیمایش قرار   این شیوه مروری، سیر و جریانات واژه

د و عناوین اصلي پدیدارشده در ادبیات مورد بررسي نگیر  مي

 های  پژوهشای از   خالصه ،3جدول شوند.   استخراج مي

 شناختيکتابشده در حوزه نوآوری با استفاده از تحلیل   انجام

 دهد.   را نشان مي

بر اساس تجزیه و  3شده در جدول  های ارائه  در پژوهش

بندی مفاهیم مرتبط با موضوع   ، خوشهشناختيکتابتحلیل 

مورد بررسي انجام شده است. ویژگي پژوهش حاضر در 

که از مفاهیم  این است 3شده در جدول   ارائهمقایسه با موارد 

شده بر اساس بررسي سیر مطالعاتي قابلیت  بندی خوشه

 رسد.  از آن مي نظامنوآوری، به طراحي یک مدل پویایي 

 

شناختی  کتابمختلف در تحليل  پژوهشگرانمقایسه رویكرد  -3لجدو   

 مفاهيم مرتبط با نوآوري

 پژوهشگران
مفهوم 

 موردبررسی
 بازه موردبررسی

 1961-2019 نوآوری فناورانه [16] (2020) ،اکبری و همکاران

 (2020) ،و همکاران 1داهش

[17] 
 1988-2019 های نوآوری  نظام

 1990-2019 و پایداری نوآوری [18] (2020) ،و همکاران 2مایر

 (2018)، و همکاران 3تي کوتر

[19] 

کنترل مدیریت 

 نوآوری
2014-1953 

 1991-2010 نظام ملّي نواوری [20] (2014) 4تیکسیرا

 

 

                                                 
1 Dahesh  
2Maier  
3 Tkotz  
4 Teixeira 

 در قابليت نوآوري پویایی نظامرویكرد  2-3

یک رویکرد "در مقاله خود تحت عنوان  ،5لي و تانزلمان

به شبیه سازی  "ملّي نوآوری در تایوان   منظاتحلیل پویا به 

ها پرداختند.   منظاو فرایند بکارگیری پویایي  نوآوری محصول

ها در مدل پویای خود به  هر دو بعد نوآوری محصول و   آن

ها تنها شامل   . پژوهش آن[21]نوآوری فرایند پرداختند 

شود، در حالیکه بررسي اعتبار مدل، مشخص   مدلسازی مي

های پیشنهادی و   متغیرهای کلیدی و اعمال سیاستنمودن 

سازی متغیرهای کلیدی در آن مشاهده   بررسي روند شبیه

 شود.  نمي

 یافتند منظا های  پویایي رویکرد بکارگیری با ،6ویلکو و ماکینن

 ظرفیت دادن قرار مالحظه با مدیریتي تصمیمات چگونه که

محصول، که  پورتفولیوی تکامل بر است ممکن دانش  جذب

 .[22]بگذارد  تأثیر های قابلیت نوآوری است  از خروجي

 جذب ظرفیت آن در که است رو آن از ها  پژوهش آن اهمیت

 مدل در است  نوآوری های شبکه در مهم متغیری که دانش

 است. شده وارد ها  منظا شناسي پویایي

چارچوبي پویا به  هشي دیگر، بچاری و همکاران،در پژو

منظور بررسي روابط علّي میان توانمندسازهای قابلیت 

 راهبردها و منابع، کارکنان،   نوآوری )فرایند نوآوری، شراکت

نوآوری، و رهبری( و نتایج مورد انتظار )سازمان و عملکرد 

کردند، و به منظور  ارائهکلي شرکت، کارکنان، و مشتری( 

مدل از روش دیمتل استفاده  تعیین شدت تأثیر عناصر اصلي

نتایج توانمندسازهای قابلیت  نمودارکردند، و در نهایت 

نوآوری را در سطوح مختلف عملکرد شرکت مورد بررسي 

 .[23]سازی کردند   شبیه

 در پژوهش خود، بررسي د،ون جلیل و اصفهاني،، سیدراد فاتح

را بر اساس پیمایش رابطه بین دانشگاه و صنعت به عنوان دو 

جزء اصلي زیر ساختي نظام ملّي نوآوری در تمامي 

راهبردهای تدوین علمي و صنعتي بنا نهادند. آن ها مطرح 

از قواعد  کردند سازمان های پیچیده بزرگ با فناوری باال که

و  کنند نیاز به تعریف مفاهیم پویای غیرخطي پیروی مي

اقتباس رویکردهای نوین به منظور دستیابي به کارایي و 

اثربخشي سازماني دارند، و در میان مدل های متنوع، یک مدل 

پویای نوآوری مبتني بر سرمایه گذاری مشترک بین صنعت و 

                                                 
5Lee & Tanzelmann 
6Makinen & Vilkko 



 یشناخت  کتاب لیبر تحل یمبتن یملّ ینوآور تیقابل یدر ارتقا نظام يیايمدل پو

54 

دانشگاه توسعه داده شد که در آن از مفاهیم تفکر سیستمي و 

ها شناسایي سطوح  م استفاده شد. نتایج کار آننظاهای   پویایي

مختلف ارتباطي صنعت و دانشگاه از سطوح پایین به سطوح 

برای نشان دادن  و همکاران، 1ر همین زمینه لي.  د[7]باال بود 

فرایند نوآوری حاصل از همکاری دانشگاه و صنعت، یک 

با محوریت میزان دانش انتقال یافته بر  نظاممدل پویایي 

 .[21]ودند نم ارائهاساس ظرفیت جذب دانش 

های   در مطالعه خود به بررسي تأثیر پارک و همکاران، 2زی

ای و کشور با استفاده   علم و فناوری در ارتقای نوآوری منطقه

ها در   سازی آن  پرداختند. مدل شبیهپویایي نظام از ابزار 

برگیرنده سه حلقه بود. حلقه اول در خصوص الزامات بازار 

ها، و موسسات تحقیقاتي سبب   دانشگاهها،   بود. درآمد شرکت

گذاری بیشتر روی   سرمایههای نوآورانه، و   فعال شدن فعالیت

زمین و نیروی انساني برای نوآوری منجر به افزایش ثبت 

شد. در واقع در حلقه   ها و فروش محصوالت جدید مي  اختراع

اول، بیشتر تأثیر تعامل بین نوآوری و کارآفریني در منطقه 

رفت. حلقه دوم به بررسي ان چین مورد بررسي قرار گووه

و نوآوری اختصاص داده شده بود.  فناوریافزایي بین  تأثیر هم

ها دریافتند بهبود سطح نوآوری و الزامات توسعه اقتصادی   آن

ای منجر به تحریک دولت در دنبال کردن سیاست برای   منطقه

ورودی مالي  شود. چنین سیاستي منجر به  نوآوری بیشتر مي

بیشتر در قالب وام و اوراق قرضه خواهد شد. این کار منجر 

به افزایش ورود استعدادها و در نهایت افزایش ثبت اختراع و 

شود که در نهایت درآمد   درآمد فروش محصوالت جدید مي

دهد و منجر به توسعه سطح اقتصاد و   دولت را افزایش مي

ها بیانگر این بود که   شود. حلقه سوم در مدل آن منطقه مي

افزایش در سطح نوآوری، سبب ارتقای وضعیت مراکز علم و 

فناوری و در نهایت منجر به ارتقای فناوری و محصوالت 

 .[ 25]شد   مي

شود، در برخي از   مشاهده مي 4همانطور که در جدول 

مدل پویا اکتفا شده است و رفتار  ارائهها تنها به   پژوهش

رفتار مرجع با  نمودارمتغیرهای اصلي مورد بررسي به عنوان 

 سازی نشده است.  های مختلف شبیه  راهبردبررسي 

                                                 
1Lee 
2Xie 

پویایی هاي   شده در خصوص مدل  هاي انجام  پژوهش خالصه  -4جدول

هاي نوآوري  نظام   

 پژوهشگران
موضوع مورد 

 بررسی

رفتار  نمودار

مرجع مورد 

 بررسی

 [21] (2005) لي و تانزالمن،

نوآوری با  یها  منظا

بررسي نوآوری 

 محصول و فرایند

- 

 (2014) بچاری و همکاران،

[23] 

قابلیت نوآوری 

شرکت با بررسي 

تأثیر توانمندساز روی 

 نتایج نوآوری

نتایج قابلیت 

 نوآوری شرکت

 (2014) فاتح زاده و همکاران،

[7] 

رابطه دانشگاه و 

صنعت به عنوان 

اجزای اصلي نظام 

 ملّي نوآوری

- 

 [24] (2016)لي و همکاران، 

ارتقای نوآوری ملّي 

حاصل از همکاری 

 دانشگاه و صنعت

دانش  

 -یافته  انتقال

 انباشت صنعت

 نظام ملّي نواوری [ 25] (2018) زی و همکاران
ي اختراعاتتعداد 

 کاربردی

 

 نوآوري ملّیکارایی و  2-4

ارایي نوآوری ملّي در در مطالعه خود موضوع ک ،3چوی و زو

ای   توسعه را مطرح کردند، و مدل دو مرحله کشورهای درحال

ها و   های هزینه  های تولید دانش )شامل ورودی  را در گام

و تعداد  اختراعاتهای   نیروهای تحقیق و توسعه، و خروجي

های  مقاالت علمي و فني( و کاربرد دانش )شامل ورودی

، تعداد مقاالت علمي و فني، واردات کاالهای با اختراعات

گذاری خارجي، و همچنین   فناوری باال و نرخ خالص سرمایه

وری، تراکم کسب و کارهای نوپا و ستاده   های بهره  خروجي

 .[ 26]دند های پیشرفته و مترسط( معرفي نمو  فناوری

در زمینه کارایي نوآوری، مدل تحلیل  و همکاران، 4ماوی

ای را در ارزیابي عملکرد کشورهای   ای دو مرحله  پوششي داده

                                                 
3Choi and Zo 
4Mavi  
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، که مرحله اول آن نشانگر 

کارایي زیست محیطي و مرحله دوم نشانگر نوآوری 

ی مرحله اول ها  بکار گرفتند. ورودی ،محیطي بود  زیست

های زمیني بود   دربرگیرنده نیروی کار، مصرف انرژی، وبخش

های تولید ناخالص داخلي، و انتشار گاز   که منجر به خروجي

شد، و این دو خروجي در مرحله دوم به عنوان   ای مي  گلخانه

ه دوم شامل خروجي مرحل شد.  ورودی مرحله بعد تلقي مي

صادرات فناوری پیشرفته، توسعه،  و محققان حوزه تحقیق

 .[27] شدند  و تولید برق مي 14001استانداردهای ایزو 

به منظور سنجش کارایي کشورهای حوزه  و همکاران، 1کوا

OECDای را در   های دو مرحله  ، مدل تحلیل پوششي داده

ها استفاده از   کردند. ویژگي مدل آن ارائهفرایند نوآوری 

ا از یک دوره زماني به دوره ه  متغیرهای ناقل که سطح آن

شده در   کند، بود. متغیرهای ناقل معرفي  زماني دیگر تغییر مي

ها عبارت بودند از : سطح صنعت و سطح تحقیق و   مدل آن

 .[28]توسعه  

نوآوری ، به منظور ارزیابي کارایي قابلیت ترابنده و همکاران

خاورمیانه، شمال آفریقا و حوزه  ملّي در میان کشورهای

ای   ، مدل سه مرحله2019تا  2013های   قفقاز، در بین سال

ای پویا را در سه مرحله کارایي   تحلیل تحلیل پوششي شبکه

آموزشي، کارایي کاربرد دانش، و کارایي ثبت اختراع در 

های آموزش،   سازی با معرفي متغیرهای ناقل هزینه  تجاری

های بزرگ و   قیق و توسعه، و تعداد کارخانههای تح  هزینه

ها   نمودند. نتایج مطالعه آن ارائهمتوسط در تشکیل شبکه 

بیانگر ضعف عملکردی کشور در مرحله سوم از قابلیت 

های نواورانه صادرات   نوآوری ملّي، یعني همان خروجي

محصوالت با فناوری پیشرفته و کاالهای خالقانه بود. 

گران برای شناسایي مفاهیم پرتکرار در همچنین آن پژوهش

 شناختيکتابحوزه قابلیت نوآوری ملّي از تحلیل 

 .[13]رویدادی استفاده کردند   هم

 بندي پيشينه  جمع 2-5

با توجه به پیشینه پژوهش، تحقیق جامعي که از بررسي 

ساختار فکری مفاهیم حوزه نوآوری ملّي، در طراحي مدل 

ارتقای عملکردی نوآوری استفاده کند و همچنین امکان 

های بهبودی را بر کارایي   راهبردسازی بررسي تأثیر   شبیه

                                                 
1Kou 

این های نوآورانه مهیا نماید مغفول مانده است. بنابر  خروجي

بکارگیری نتایج حاصل از بررسي ساختاری فکری قابلیت 

نوآوری در قالب یک مدل پویا به منظور بررسي رفتار 

های نوآورانه در سطح ملّي، کامالً ضروری است. در   خروجي

های گذشته به کاربرد نتایج حاصل از تحلیل   واقع در پژوهش

رچوب کتابشاختي مفاهیم مرتبط با نوآوری در قالب یک چا

های نوآورانه   که ارتقادهنده خروجي علّي و معلولي به نحوی

این است  مقالهای نشده است. بنابراین نوآوری این   باشد اشاره

مفاهیم  شناختيکتاببندی حاصل از تحلیل   که از نتایج خوشه

که  مرتبط با قابلیت نوآوری در تدوین یک مدل پویا به نحوی

کننده رفتار متغیر خروجي نوآورانه، که   به درستي منعکس

است  اختراعاتنسبت صادرات محصوالت با فناوری باال به 

بایست امکان   شده مي  گیرد. همچنین مدل طراحي  بهره مي

های بهبودی در ارتقای خروجي نوآورانه   بررسي تأثیر سیاست

صادرات محصوالت با نمودار سازی روند   در قالب شبیه

بایست   شده مي  رو مدل طراحي  فته را بدهد. از اینفناوری پیشر

 سه ویژگي زیر را داشته باشد:

پویا بودن: اینکه قابلیت نوآوری ملّي به عنوان یک فرایند  .1

 .[10]شود   یادگیری در حال تکامل تلقي مي

بررسي کارایي عملکرد کشور: نتیجه قابلیت نوآوری ملّي،  .2

ی ملّي )در این های اقتصاد  فرارسي در گستره شاخص

، نسبت صادرات محصوالت با فناوری باال به مقاله

( با هدف پیشتاز بودن کشور در مقایسه با سایر اختراعات

 .[2]کشورهای منطقه است 

متغیر هدف که در این  نمودارسازی روند   امکان شبیه .3

پژوهش، نسبت صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته به 

 است. اختراعات

های انجام شده در حوزه   انگر خالصه پژوهشبی  5جدول 

نوآوری ملّي به همراه بررسي موضوع استفاده از ابرازهای 

ای نوآوری ملّي، و   های چند مرحله  ، مدلشناختيکتابتحلیل 

، و تفاوت رویکرد مورد استفاده در این مقاله با پویایي نظام 

 سایر پژوهشگران است. 

شود در این پژوهش،   مي مشاهده 5همانطور که در جدول 

های نوآورانه، مبتني بر   عالوه بر رصد کارایي خروجي

اطالعات مرجع جهاني مالکیت فکری، اجزای مدل ارتقای 

شوند   قابلیت نوآوری مطابق با تحلیل کتابشاختي شناسایي مي
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و سپس بعد از ترسیم مدل علّي و معلولي متغیرهای حاصل از 

های   راهبرداستفاده از نظر خبرگان، شده، با   مفاهیم استخراج

های نوآورانه مورد بررسي و رفتار   دهنده خروجيبهبود

 گیرد.  سازی قرار مي    های نوآورانه مورد تحلیل و شبیه  خروجي

 

 شناسی پژوهش روش -3

نوع پژهش حاضر از نوع آمیخته کمّي، کیفي و کمّي است، و 

 های آن متشکل از موارد زیر است:  گام

 شناختیکتابنخست: تجزیه و تحليل  گام 3-1

در مرحله اول به منظور استخراج متغیرهای مرتبط با سیر  

ساختار فکری قابلیت نوآوری ملّي، از تجزیه و تحلیل 

شود.  نتیجه این اقدام، شناسایي   استفاده مي شناختي  کتاب

قابلیت نوآوری ملّي  پویایي نظام متغیرهای کلیدی در مدل 

 است.

ها از طریق پایگاه   ، فرادادهشناختيکتاببرای انجام تحلیل 

Web of Science زمینه ،مذکورآوری شدند. پایگاه  جمع 

 .[17] کند  مي مهیارا  شده یآور های جمع  دسترسي به فراداده

در حوزه قابلیت نوآوری و ها   هدر بخش عنوان، کلیدواژ

گزینش  ،فناورانههمانند فرارسي )جهش(  با آن، مفاهیم مرتبط

 صورت زیر بودند: جستجو به  عبارات موردشدند.

“Innovation Capability*”, “Innovation Capabilities*”, 

“Technological Capability*”, “Capability of 

Innovation*”,“Innovational Capabilities*” 

“Capabilities of Innovation*”, “Innovation and 

Catching up*” “Innovational Capabilities*”, 

“Innovational Capability*”, “Technological Catch-

Up*”, “Technological Accumulation*”, “Capabilities 

of Technology*”, “Capability of Technology*”, 

“Technological Capabilities*”, “Economic Catch-

up*”, “Catching up and Innovation*”. 

این پژوهش سطح ملّي است، دوره  گسترهبا توجه به اینکه 

 «نظام نوآوری ملّي»که واژه  1988   شده از سال زماني انتخاب

؛ تعیین شد 2020تا سال  ،[29]د بار استفاده ش اولینبرای 

 ـ علمي های  هسپس نتایج بر اساس نوع سند بر مبنای مقال

کننده  زیرا این اسناد فراهم ؛پژوهشي و مروری انتخاب شدند

 شناختيکتابوتحلیل  برای تجزیه مورد نیازهای   فراداده

هستند.

 

 و ارتقاي قابليت نوآوري ملّی در تحليل اجزاي نظام نوآوري  مختلف سندگانینو كردیرو سهیمقا -5 جدول

فیرد سندگانینو   
های   بررسي کارایي خروجي

 نوآورانه

کتاباستفاده از تحلیل 

در شناسایي اجزای  شناختي

  نوآوری ملّي

های   سازی کارایي خروجي  شبیه

های   راهبردنوآورانه با اعمال 

 بهبودی

[16] (2020) ،اکبری و همکاران 1   *  

[17] (2020) ،و همکاران 1داهش 2   *  

[18] (2020) ،و همکاران 2مایر 3   *  

[19] (2018)، و همکاران 3تي کوتر 4   *  

[20] (2014) 4تیکسیرا 5   *  

[28] (2016) همکاران و کوا 6  *   

[26] (2019چوی و زو ) 7   *   

[27] (2019ماوی و همکاران ) 8  *   

[13] (2021ترابنده و همکاران ) 9  * *  

[24] (2016لي و همکاران ) 10    * 

[25] (2018زی و همکاران ) 11     * 

 * * * نگارندگان مقاله حاضر 12

                                                 
1 Dahesh  
2 Maier  
3 Tkotz  
4 Teixeira 
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در  .[30] انتخاب شدند اسناد انگلیسي زباندر مرحله بعدی، 

 تحقیق در عملیات، ها، موارد مدیریت، بندی میان دسته

وکار، علم مدیریت، مهندسي صنایع، علوم اجتماعي و  کسب

ریاضي علوم اجتماعي، مدیریت اجرایي عمومي و  های  روش

سند انتخاب  1816 درنهایتشدند.  گزینشوکار مالي  کسب

 VOSviewerافزار  ، نرمشناختيکتاببرای انجام تحلیل شدند. 

های   شهها در قالب خو  کار رفت، و داده  به  1.6.17 نسخه

و مورد تحلیل قرار گرفتند. در این  هرنگي، تصویرسازی شد

به عنوان  شناختيکتابسازی   ، تجزیه و تحلیل جفتمقاله

 شناختي  کتابسازی   های تحلیل جفت  یکي از انواع روش

، یک شناختي  کتابسازی   انتخاب شد. تجزیه و تحلیل جفت

رویکرد مناسب به منظور بررسي سیر زمینه فکری موضوع 

. تجزیه و [30]مورد بررسي در میان اسناد تلقي مي شود 

کنند را   ، اسنادی که استناد ميشناختيکتابسازی   تحلیل جفت

استنادی، به   که تجزیه و تحلیل هم کند در حالي  بررسي مي

، شناختيکتابل های تجزیه و تحلی  عنوان نوعي دیگر از روش

. تجزیه و [30]اسناد استناد شده را مورد بررسي قرار مي دهد 

استنادی منشأ تاریخي سند مورد نظر را بررسي   تحلیل هم

 شناختيکتابسازی   میکند در حالیکه تجزیه و تجلیل جفت

. [30] دهد  نقطه نظر معاصر موضوع را مورد پیمایش قرار مي

معکوس  شناختيکتابسازی   در نتیجه تجزیه و تحلیل جفت

. بنابراین در [17]تجزیه و تحلیل هم استنادی قلمداد مي شود 

پژوهش حاضر به منظور ساخت یک مدل مفهومي از قابلیت 

 شناختيکتابسازی   نوآوری ملّي، نتیجه تجزیه و تحلیل جفت

متناسب با  پویایي نظام استفاده شد. مفاهیم اصلي مدل 

سازی   یه و تحلیل جفتهای تولیدشده تجز  خوشه

 ایجاد شدند.  شناختي  کتاب

 گام دوم. برگزاري جلسات گروه کانونی 3-2
کار   ههای کانوني ب  در بخش کیفي، روش طرح تحقیق گروه

توان   های کانوني مي  . با استفاده از روش تحقیق گروهرفت

در مدتي  را از یک گروه افراد عمیقطور  به زیادیهای   داده

دست آورد و به بصیرت درباره موضوع پژوهشي  کوتاه به

 6 از متشکلگروه کانوني در این بررسي  .[31دست یافت ]

جمهور در  نفر از خبرگان معاونت علمي و فناوری رئیس

سازی فناوری، توسعه مدیریت   های نوآوری و تجاری    معاونت

گذاری و توسعه و نوسازی اداری  و جذب سرمایه و سیاست

پژوهشگران  .بودنداداری و استخدامي کشور  از سازمان

عنوان نقش میانجي در فرایند مصاحبه گروهي و هدایت  به

مدل پویا مبتني بر گروه کانوني به سمت هدف طراحي 

ملّي، نتایج  های علّي و معلولي از قابلیت نوآوری  حلقه

از مفهوم قابلیت نوآوری و سایر مفاهیم  شناختيکتابپیمایش 

جلسه، تا جایي که توافق نظر حاصل   مرتبط با آن را در سه

 موردبحث قرار دادند.  ،شود

 پیمایشمنظور  به شناختيکتابتحلیل  تجزیه و کارگیری به     

سیر تحول ساختاری فکری قابلیت نوآوری و مفاهیم مرتبط با 

ر کنار مقوله کیفي نظر خبرگان د مذکورشد تا تحلیل سبب آن 

نقش مکمل را ایفا کند و پژوهشگران را در هدف رسیدن به 

 به مفاهیم استخراجي با توجهقابلیت نوآوری ملّي  مدل پویای

یاری کند و روایي پژوهش افزایش  VOSviewerافزار  نرم

 .[17] یابد

در بخش دوم از روش گروه کانوني، پس از شناسایي مفاهیم 

سایر متغیرهای تأثیرگذار  رتبط با قابلیت نوآوری،اصلي م

های علّي و معلولي شناسایي   مرتبط به منظور تشکیل حلقه

 شدند. 

 پویایی نظام گام سوم: طراحی و تبيين مدل  3-3

های   ارتقای خروجي پویایي نظام در ادامه با استفاده از مدل 

ها   جهت آنشده و   نوآورانه، ارتباطات بین متغیرهای شناسایي

شود. در طراحي مدل، از مفاهیم   مي ارائهبا نظر خبرگان 

در ترسیم  شناختيکتابسازی   شده تحلیل جفت  استخراج

شناسي   روشهای علّي و معلولي استفاده شد.   حلقه

ها، به دلیل درک و تحلیل رفتار پویا در   منظاشناسي   پویایي

زا بر   مولد رفتار مشکلهای پیچیده، با معرفي ساختار   منظا

های مختلف   اساس تفکر سیستمي، امکان ارزیابي سیاست

گیری در قالب سناریو را در یک محیطي که در   تصمیم

کند و شامل   شود، فراهم مي  اصطالح خرده جهان نامیده مي

های بیان مسأله پویا، تدوین فرضیه پویا و طراحي و   گام

بنابراین  .[32]شود   شده مي  اعتبارسنجي مدل طراحي

  5 چارچوب مفهومي پژوهش بصورت خالصه در قالب شکل

 است.

در این پژوهش از  ،شود  مشاهده مي 5 همانطور که در شکل

پویایي در طراحي مدل  شناختيکتابنتایج حاصل از تحلیل 

    خروجيشود. سپس   گیری مي  قابلیت نوآوری بهره نظام 
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چارچوب مفهومی پژوهش –5شكل 

های پیشنهادی   راهبردشود، و در نهایت   سازی مي  ورانه شبیهآنو

شده، اعمال  به منظور ارتقای وضعیت کشور در مدل طراحي

شوند. نتیجه این کار کاهش شکاف وضعیت مطلوب و   مي

 موجود خروجي نوآورانه است.

شود، و   مي افزار ونسیم، مدل اعتبارسنجي  با استفاده از نرم 

های شرایط حدّی، آزمون بازتولید رفتار و آزمون   نتایج آزمون

شود. در نهایت با   مي ارائهماری جذر میانگین مربع خطاها آ

های پیشنهادی، تدوین و رفتار   مشورت خبرگان، سیاست

گیرد. در واقع مراحل   متغیر مرجع، مورد بررسي قرار مي

ای به سیاستگذاری عمومي شامل تعریف   رویکرد مرحله

ارزیابي سازی و   های پیشنهادی، و پیاده  مسأله، تدوین سیاست

سازی و ارزیابي   . البته این پیاده[33]د نگیر  ها مدّنظر قرار مي  آن

 شود.  شده بررسي مي  سازی  در قالب مدل شبیه

 بيان مسأله پویا 3-4

همانطور که در بخش بیان مسأله تشریح شد، با وجود روند 

در میان  اختراعاتمطلوب جایگاه ایران در موضوع ثبت 

کشورهای منطقه، این روند و جایگاه مطلوب در شاخص 

 اختراعاتنسبت صادرات محصوالت با فناوری باال به 

(. هدف از این پژوهش 4و  2های   شکلشود )  مشاهده نمي

مدلي است که ضمن اینکه در قالب فرضیه پویا به کمک  ارائه

را در  های نوآورانه  خروجي پویایي نظام نظر خبرگان، مدل 

های علّي و معلولي ترسیم   بستر نظام نوآوری در قالب حلقه

 شده  ي ثبتاختراعاتهای   کند، روند عملکرد کشور در شاخص

فناوری صادرات محصوالت با فناوری و همچنین نسبت 

 سازی نماید، بطوری  را به درستي شبیه اختراعاتپیشرفته به 

 سازی تأیید شود.  که اعتبار مدل شبیه

ند عملکرد کشور بر اساس اطالعات پایگاه جهاني مالکیت رو

(  و بررسي اسناد معاونت علمي و فناوری WIPOفکری )

ثبت شده ) بر  اختراعات( 1رئیس جمهور برای دو شاخص 

( نسبت صادرات 2اساس درصد تولید ناخالص داخلي(، و 

محصوالت با فناوری پیشرفته )بر اساس درصد تولید ناخالص 

شده )بر اساس درصد تولید   ثبت اختراعاتداخلي( به 

 است. 7و  6های   شکلناخالص داخلي( مطابق با 

، شود  دیده مي 7و  6 شکلهمانطور که در مقایسه بین دو 

، اما اختراعاتکشور در ثبت صعودی رغم عملکرد   علي

پیشرفتي در صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته مشاهده 

شود و حتي این روند نزولي نیز بوده است. از نظر جایگاه   نمي

 2شکلایران در میان کشورهای منطقه نیز همانطور که در 

ست، به مطلوب بوده ا اختراعاتمشاهده شد، رتبه ایران در 

سال رتبه اول را کسب کرده است اما در  که در چند نحوی

کشور در شاخص نسبت صادرات محصوالت با  جایگاه

 (.4شکلبا نزول روبرو بوده است ) اختراعاتفناوری باال به 

 شکاف 

وضعیت مطلوب 

 خروجی نوآورانه

وضعیت موجود 

 خروجی نوآورانه

مفهوم خوشه 

بر اساس  1شماره 

تحلیل کتابشناختی 

 قابلیت نوآوری

جایگذاری مفهوم 

در طراحی  1خوشه 
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  جایگذاری مفهوم خوشه
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 نوآوری

های بهبودی در ارتقای راهبرداعمال 

های نواورانه خروجی  
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عملكرد ایران در شاخص نسبت صادرات محصوالت با  روند  -6شكل

 اختراعاتفناوري باال به 

 

)بر اساس درصد  ثبت اختراععملكرد ایران در شاخص  روند  -7شكل

 (GDPاز 

 هاي تحقيق یافته -4

 شناختیسازي کتاب  نتایج تجزیه و تحليل جفت 4-1

بایست   شناختي، هر سند ميسازی کتاب  در ترسیم شبکه جفت

بار مورد استناد قرار گرفته باشد. بدین ترتیب،  10حداقل 

 8سند در شبکه مورد استفاده قرار گرفتند. شکل شماره  1000

شناختي قابلیت نوآوری ملّي و مفاهیم سازی کتاب  شبکه جفت

دهد. خروجي کل مقاالت حاصل از تحلیل   مرتبط را نشان مي

ی هر خوشه، سند شد. معیار اسناد منتخب برا 765مذکور 

مجموع قدرت یا استناد هر سند بود. خالصه محتوای 

نشان داده شده است. در این جدول،  6ها در جدول  خوشه

 عناوین اصلي مطابق با محتوای هر خوشه انتخاب شده است.

، خوشه اول که با رنگ قرمز نشان داده شده 6در جدول 

است، مرتبط با موضوعات فرارسي )جهش( فناورانه و 

 وری است.  رهبه

افزار طبق منطق جفت سازي   اطالعات حاصل خروجی نرم -6جدول 

 شناختیکتاب

 

در خوشه دوم، که با رنگ سبز نشان داده شده است، موضوع 

ظرفیت جذب  اصلي ظرفیت جذب و فرایند یادگیری است.

تواند توانایي  ای که مي شده شرایط مرزبندی"ان به عنو

ها در استفاده از منابع دانش از طریق همکاری با  شرکت

. در [34]تعریف مي شود  "بازیگران بیروني را تسهیل کند

، مفهوم تسهیم دانش را به 1کنار مفهوم ظرفیت جذب، لین

، که شامل تغییر دانش "یک فرهنگ تعامل اجتماعي "عنوان 

 .[35]کارکنان، تجربه، و مهارت ها مي شود تعریف کرد 

خوشه آبي، مفهوم اصلي، قابلیت پویا است. شرکت ها نیاز در 

ها در فرایند کسب و کار   به یکپارچه کردن تجربه پروژه

مستمر خود هستند تا بتوانند مزیت رقابتي در یک محیط پویا 

 .[36]داشته باشند 

با رنگ زرد، مرتبط با مطالعات در موضوع خوشه چهارم 

تواند با استفاده از  ميورانه قابلیت فناورانه است. قابلیت فنا

، شدت تحقیق و توسعه، شاخص اختراعاتهایي مثل   شاخص

زمان فناوری، قدرت علم، پیوند علم و  چرخهتأثیر رایج، 

 .[37]قدرت فناوری اندازه گیری شود 

مطالعاتي است که عمدتاً  دربارهخوشه پنجم با رنگ بنفش، 

 شود.  مابین دانشگاه و صنعت مي  راهبردیاتحاد  مربوط به

نتایج برگزاري جلسات گروه کانونی و طراحی مدل  4-2

 قابليت نوآوري ملّی پویایی نظام 

شده تحلیل کتابشاختي،  خوشه استخراج 5ا توجه به عناوین ب

 9با برگزاری جلسه گروه کانوني، مدل ایستای شکل 

 استخراج شد.
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 شناختیکتابشبكه جفت سازي   -8شكل

 

بنیان با صادرات محصوالت با فناوری   های دانش  شرکت (1)

 شوند.  پیشرفته )باال( منجر به ورود ارز به کشور مي

این رویداد سهم صادرات محصوالت با فناوری پیشرفته   (2)

را افزایش داده که منجر به پیشتازی کشور  GDPنسبت به 

در میان کشورهای منطقه و تحقق فرارسي )جهش( 

 یابد.  شود. در نتیجه قدرت دولت افزایش مي  فناورانه مي

بین دانشگاه و  راهبردیدولت با مشارکت در ایجاد اتحاد  (3)

ها در   و معرفي آن اختراعاتسازی   صنعت،  زمینه تجاری

 کند.  های علم و فناوری را فراهم مي  پارک

بنیان با افزایش صادرات، قدرت قابلیت   های دانش  شرکت (4)

پویا )پاسخگویي به تغییرات سریع محیطي( در بازار 

 دهند.  جهاني را افزایش مي

شور منجر به افزایش ظرفیت افزایش ورود نخبگان به ک (5)

 بنیان خواهد شد.  های دانش  جذب دانش و رشد  شرکت

موفقیت ایران در بازار جهاني در قیاس با کشورهای  (6)

منطقه منجر به افزایش جذابیت برای مراکز نوآوری و 

های علم و فناوری   شتابدهنده به منظور استقرار در پارک

 شود.  مي

 

 

 مدل ایستاي اجزاي اصلی قابليت نوآوري ملّی -9شكل
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دهنده   پس از افزایش انگیزه برای مراکز نوآوری و شتاب (7)

های علم و فناوری، آن مراکز   به منظور استقرار در پارک

 خواهند نمود.های   اقدام به استقرار در پارک

های علم   گذاری بخش خصوصي در پارک  جذب سرمایه (8)

ها در اشتغال   و فناوری منجر به افزایش حمایت پارک

شود. همچنین نتیجه اتحاد   بنیان مي  های دانش  شرکت

ها، منجر به   بین صنعت و دانشگاه در پارک راهبردی

بنیان   های دانش  افزایش توان قابلیت فناورانه شرکت

 شود.  مي

پذیری کشور در بازار جهاني منجر   بهبود وضعیت رقابت (9)

 شود.  به افزایش انگیزش در بازگشت نخبگان به کشور مي

دولت از طریق حمایت از مرکز نوآوری و شتابدهنده   (10)

 شود.  های علم و فناوری مي  ها در پارک  سبب استقرار آن

 های  دهنده از شرکت  کز نوآوری و شتاباحمایت مر  (11)

ها و   بنیان و واحدهای فناور سبب اشتغال بیشتر آن  دانش

 شود.  سازی مي    ها در تجاری  همچنین موفقیت آن

های   دولت نیز خدمات کریدور صادرات را برای شرکت  (12)

 کند.  بنیان فراهم مي  دانش

 

 تدوین فرضيه پویا-الف

شده، با نظر   در این بخش با توجه به مدل ایستای طراحي 

های قابلیت   پویا به منظور ارتقای خروجي   خبرگان، فرضیه

 شد. ارائهنوآوری ملّي در قالب دو حلقه علّي زیر 

حلقه علّی مرتبط با ارتقاي قابليت نوآوري ناشی از  1-الف

 هاي علم و فناوري  ها و پارک دهنده  بهبود وضعيت شتاب

شود، با توجه به نتایج   مشاهده مي 10همانطور که در شکل 

، یکي شناختيکتابسازی   مبتني بر جفت شناختيکتابتحلیل 

از عوامل پایین بودن قابلیت نوآوری ملّي، پایین بودن قابلیت 

دهي به تغییرات سریع محیطي است. وقتي   پویا به منظور پاسخ

کند، جذابیت برای   قابلیت نوآوری ملّي افزایش پیدا مي

های   نده فناوری در حمایت از شرکتواحدهای شتابده

دهد. افزایش رغبت در حمایت از   بنیان نیز افزایش مي  دانش

بنیان برای واحدهای شتابدهنده سبب   های دانش  شرکت

ها در پارک   ها به منظور درخواست استقرار آن  ترغیب آن

ها در پارک   شود. وقتي موضوع استقرار شتابدهنده  فناوری مي

شود، نیاز به استقرار نظام مدیریت عملکرد   طرح ميفناوری م

ها مطرح   از سوی پارک فناوری به منظور رصد عملکرد آن

ها کاراتر   شود. هرچه نظام مدیریت عملکرد شتابدهنده  مي

سازی   بنیان در تجاری  های دانش  باشد، روی موفقیت شرکت

کند. وقتي میزان موفقیت در   محصوالتشان کمک مي

بنیان افزایش یابد،   های دانش  سازی محصوالت شرکت  یتجار

بنیان مطرح   پس از مدتي، فکر صادرات محصوالت دانش

بنیان در   های دانش  شود، همچنین از نتایج موفقیت شرکت  مي

ها و   سازی محصوالت، ترغیب سایر استارتاپ  تجاری

بنیان است که در   های دانش  پژوهشگران در ایجاد شرکت

بنیان خواهد شد.   های دانش  نهایت منجر به افزایش شرکت

بنیان منجر به   های دانش  رغبت در صادرات و رشد شرکت

شود.   افزایش نیاز به دریافت خدمات کریدور صادرات مي

شده به صادرات،   بنیان ترغیب  های دانش  زماني که شرکت

منجر  کنند، در نهایت  خدمات کریدور صادرات را دریافت مي

ها به   ها در امر صادرات و تبدیل شدن آن  به تسلط آن

شود. در نهایت نسبت   های دانش بنیان صادرکننده مي  شرکت

افزایش  اختراعاتصادرات با محصوالت با فناوری باال به 

بنیان صادرکننده   های دانش  یابد. زماني که تعداد شرکت  مي

یابد، بدین معنا که   يیابد، قابلیت پویا افزایش م  افزایش مي

پذیری کشور در پاسخگویي به تغییراتي محیطي   قدرت رقابت

یابد. نتیجه این افزایش قابلیت پویا نیز افزایش   افزایش مي

 قابلیت نوآوری ملّي کشور است.

حلقه علّی مرتبط با بهبود قابليت نوآوري ناشی از  2-الف

 بازگشت نخبگان و ظرفيت جذب دانش

شود، با توجه به نتایج   مشاهده مي 11در شکل همانطور که 

، یکي شناختيکتابسازی   مبتني بر جفت شناختيکتابتحلیل 

از عوامل پایین بودن قابلیت نوآوری ملّي، پایین بودن میزان 

وقتي میزان قابلیت نوآوری ملّي ظرفیت جذب دانش است. 

یابد، شکاف بین وضعیت موجود با وضعیت   افزایش مي

یابد. با کاهش این   قابلیت نوآوری ملّي کاهش مي مطلوب

شکاف، فرارسي فناورانه، به معنای تبدیل شدن به کشوری 

یابد. با افزایش قابلیت   پیشتاز در قابلیت نوآوری افزایش مي

یابد. این   پذیری کشور بهبود مي  فناورانه، عملکرد رقابت

رق افزایش قدرت رقابت پذیری کشور منجر به افزایش ع

انداز مطلوبي را   شود و چشم  دوستي در میان نخبگان مي  وطن

کند. وجود چشم انداز   بنیان ترسیم مي  های دانش  برای شرکت
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مطلوب منجر به افزایش استخدام نیروی دانشي در 

شود. همین سبب بازگشت نخبگان   بنیان مي  های دانش شرکت

جذب دانش به کشور خواهد شد، و به معنای دیگر منجر به 

های دانش بنیان در   انداز شرکت  شود. همچنین وقتي چشم  مي

شود، احساس امنیت شغلي در میان نیروهای   کشور بهتر مي

یابد، و همین احساس امنیت شغلي   ها افزایش مي  این شرکت

بنیان، جذابیت در بازگشت   های دانش  در میان نیروهای شرکت

دهد. این جذابیت منجر به   نخبگان به کشور را افزایش مي

شود. بازگشت نخبگان، سبب   تحقق بازگشت نخبگان مي

شود و افزایش ظرفیت جذب   افزایش ظرفیت جذب دانش مي

دانش منجر به افزایش نسبت صادرات محصوالت با فناوری 

مي شود. همچنین حمایت بیشتر  اختراعاتمتوسط به باال به 

 اختراعاتفزایش های پژوهشي، منجر به ا دولت از طرح

میان دانشگاه و صنعت افزایش  راهبردیشود. هرچه اتحاد   مي

به محصوالت تجاری  اختراعاتیابد، انتقال دانش تبدیل 

شود. همین اتفاق سبب افزایش انگیزه و رغبت   بیشتر مي

نخبگان در بازگشت به کشور خواهد شد. همچنین هرچه 

افزایش یابد، قدرت علمي کشور افزایش  اختراعاتتعداد 

یابد. افزایش قدرت علمي کشور نیز منجر به افزایش   مي

قابلیت فناورانه کشور و در نهایت ارتقای قابلیت نوآوری ملّي 

 خواهد شد.

 اعتبارسنجی مدل-ب

 پویایي نظام های مهم اعتبارسنجي مدل   از جمله روش

آزمون شرایط حدّی، و عبارتند از: آزمون باز تولید رفتار، 

 .[38]آزمون آماری جذر میانگین مربع درصد خطاها 

 اعتبارسنجی از طریق آزمون باز توليد رفتار  1-ب

در مدل طراحي شده برای دو متغیر اصلي نسبت صادرات 

 اختراعات، و درصد اختراعاتمحصوالت با فناوری باال به 

( آزمون باز تولید رفتار اجرا شد. همانطور GDP)نسبت به 

شده   سازی  شود. مقدار شبیه  مي دیده 13و  12های   که در شکل

 با مقدار واقعي تفاوت اندک دارد.

 

 
  هاي علم و فناوري  ها و پارک  حلقه علّی حاصل از بهبود وضعيت شتابدهنده  -10شكل
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حلقه علّی حاصل از بازگشت نخبگان به کشور -11شكل

 

 

اختراعاتمقایسه مقدار وافعی و شبيه سازي شده متغير نسبت صادرات محصوالت با فناوري باال به  -12شكل  
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 (GDP)بر اساس درصد از  اختراعاتمقایسه مقدار واقعی و شبيه سازي شده متغير  -13 شكل

 
 آزمون شرایط حدی  2-ب

( نرخ تبدیل تغییر شرکت های دریافت کننده خدمات 1

کریدور صادرات به شرکت های مستقل صادرکننده را صفر 

نسبت صادرات به  14 شکلمي کنیم. مشاهده مي شود که در 

 دچار نزول خواهد شد. اختراعات

( در صورتیکه که سهم تولید محصوالت با فناوری باال از 2

شاهد نزول نسبت صادرات تولید ناخالص داخلي صفر شود، 

 شکلشویم که در   مي اختراعاتمحصوالت با فناوری باال به 

نشان داده شده است. بنابراین از آزمون شرایط حدی این  15

آید که در صورت تغییر برخي از متغیرهای   نتیجه بدست مي

رفتار عجیبي از خود  اختراعاتنسبت صادرات به  شکلمهم، 

 نشان نمي دهد.

 

 

هاي مستقل   هاي دریافت کننده خدمات کریدور صادرات به شرکت  آزمون شرایط حدي در صورت صفر شدن نرخ تبدیل تغيير شرکت -14 شكل

 صادرکننده
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محصوالت با فناوري باال از توليد ناخالص داخلیآزمون شرایط حدي در صورت صفر شدن سهم توليد  -15 شكل  

 آزمون آماري  جذر ميانگين مربع درصد خطاها  3-ب

بر اساس این آزمون، مقدار واقعي نسبت صادرات به 

سازی شده آن   های گذشته با مقدار شبیه  در سال اختراعات

تر   این میزان به صفر نزدیکگیرد. هرچه   مورد مقایسه قرار مي

باشد، بیانگر اعتبار باالتر مدل است. محاسبات و نتایج آن در 

 آورده شده است. 7خصوص شاخص مذکور در جدول 

برای شاخص نسبت صادرات محصوالت با  RMPSEمقدار 

 شد. 0.01تقریباً برابر با  اختراعاتفناوری باال به 

نیز  8در جدول  اختراعاتاین آزمون در خصوص شاخص 

 اجرا شد.

( GDP)درصد از  اختراعاتبرای شاخص  RMPSEمقدار 

 شد. 0.01بصورت تقریبي برابر با 

 

 بر اساس مقادیر واقعی و شبيه سازي اختراعاتهاي شاخص نسبت صادرات به   داده -7جدول 

 یالدیم سال 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0.0526691 0.0616256 0.0593114 0.0567349 0.0593114 0.0616256 0.0625 

 مقدار

ی ساز  هیشب

(𝑆𝑡) 

0.0537634 0.0609756 0.0588235 0.0568182 0.0588235 0.0609756 0.0625 
 یوافع مقدار

 (𝐴𝑡) 

 

𝑅𝑀𝑃𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(

𝑆𝑡 − 𝐴𝑡
𝐴𝑡

)2
𝑡

1

 

 

 ( بر اساس مقادیر واقعی و شبيه سازيGDP)درصد از اختراعاتهاي شاخص   داده –8جدول 

یالدیم سال 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

9.65942 9.37307 9.09021 8.81115 8.53632 8.26589 7.99685 

 مقدار

یساز  هیشب  

یوافع مقدار 8 8.2 8.5 8.8 9 9.6 9.3  
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 پيشنهاديهاي  سياست-ج

ایجاد مشوق در بازگشت  راهبردایجاد حلقه جدید  1-ج

 نخبگان به کشور

متغیرهایي که به مدل اولیه اضافه شدند  17در حلقه شکل

جویي در خروج ارز از کشور، توانایي در   عبارتند از: صرفه

جذب نخبگان خارج بصورت هیأت علمي دانشیار. تشریح 

جویي خروج ارز از این حلقه بدین صورت است که صرفه 

کشور منجر به ایجاد اعتبار به منظور جذب نخبگان خارج از 

شود، و همین امر سبب   کشور در قالب هیأت علمي مي

جذابیت بیشتر برای نخبگان در بازگشت به کشور خواهد شد. 

یابد، با بازگشت   در نتیجه میزان بازگشت به کشور افزایش مي

بنیان   های دانش  در شرکتنیروی دانشي، ظرفیت جذب دانش 

های   شود. این منجر به افزایش دانش شرکت  بیشتر مي

ها در امر صادرات   ساز موفقیت بیشتر آن  بنیان و زمینه  دانش

شود. با افزایش صادرات محصوالت با فناوری باال، در   مي

بیشتر  اختراعنهایت سهم محصوالت با فناوری باال به نسبت 

صادرات بجای واردات افزایش یابد، شود، و هرچه   مي

شود. این   جویي در خروج ارز از کشور هم بیشتر مي  صرفه

نامگذاری شد. همانطور که  1جدید با سناریوی شماره  راهبرد

، نسبت شاخص 1 شود در سناریوی  مشاهده مي 16 شکلدر 

افزایش یافته  اختراعاتصادرات محصوالت با فناوری باال به 

 است.

 

 ایجاد مشوق در بازگشت نخبگان به کشور راهبردتغييرات حاصل از اجراي  -16شكل

 

  حلقه ایجاد مشوق در جذب نخبگان بصورت جذب هيأت علمی -17شكل
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ایجاد تسهيالت در  راهبردایجاد حلقه جدید  2-ج

 سازي محصوالت  تجاري

مطابق با مدل پیشنهادی پژوهش به منظور افزایش نسبت 

، حلقه جدید  اختراعاتصادرات محصوالت با فناوری باال به 

به عنوان یک تغییر ساختاری در مدل پیشنهاد   19شکل

جویي در خروج ارز   شود. در حلقه جدید، متغیرهای صرفه  مي

از کشور، و برگزاری نمایشگاه مجازی ساخت ایران اضافه 

شده است. زماني که نسبت صادرات محصوالت با فناوری 

یابد، بیانگر خودکفایي بیشتر   افزایش مي اختراعاتباال به 

باشد.   کشور در آن محصوالت و عدم نیاز به واردات مي

افتد. این   جویي در خروج ارز از کشور اتفاق مي  بنابراین صرفه

های   شود هم در حمایت از شرکت  جویي را مي  صرفه

بنیان به منظور برگزاری نمایشگاه مجازی ساخت ایران   دانش

و معرفي  ارائهها در   ای به آن  و اعمال کمک هزینه

ران از محصوالتشان در نمایشگاه بکاربرد، و هم به خریدا

طریق اعمال تحفیف در خرید اعمال کرد. وقتي از این طریق 

ها   سازی آن  ها با معرفي محصوالت و تجاری  فروش شرکت

ها و افزایش   باال رود سبب رونق گرفتن کسب و کار آن

شود. با افزایش اشتغال،  و ورود   ها مي  بنیان  اشتغال دانش

رود.   ها باال مي  نیروی دانشي، ظرفیت جذب دانش در شرکت

بنیان از جمله  های دانش این منجر به افزایش مهارت شرکت

شود. سناریوی حاصل از آن   دانش و مهارت در صادرات مي

 شود.  نامگذاری مي 2به عنوان سناریوی شماره  18 شکلدر 

 

 

 ایجاد تسهيالت در تجاري سازي محصوالت راهبردتغييرات حاصل از اجراي -18شكل

 

  ایجاد حلقه جدید مبتنی بر برگزاري نمایشگاه مجازي ساخت ایران -19شكل
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 ترکيبی راهبرد  3-ج

قبلي  راهبردنتیجه حاصل از اجرای همزمان دو  راهبرددر این 

که شود   نامیده مي 3شده است. سناریوی حاصل از آن  ارائه

های   راهبردنمایش داده شده است. خالصه ای از  20 شکلدر 

 شده است. ارائه 9پیشنهادی در جدول 

توان گفت،   های پژوهش مي  بنابراین درخصوص یافته

مفهوم اصلي فرارسي فناوری، ظرفیت جذب  5استخراج 

، با راهبردیفناوری، و اتحاد دانش، قابلیت پویا، قابلیت 

، منجر به استخراج شناختيکتاباستفاده از تجزیه و تحلیل 

ساختار فکری قابلیت نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن شد. در 

نتیجه سؤال اول تحقیق پاسخ داده شد. در ادامه پژوهش پس 

از استفاده از روش کیفي گروه کانوني به منظور شناسایي سایر 

کتابشده از تحلیل     رتبط با مفاهیم استخراجمتغیرهای م

های   راهبردهای علّي و معلولي، و همچنین   ، حلقهشناختي

های نوآورانه ترسیم شدند.   پیشنهادی در ارتقای خروجي

قابلیت  پویایي نظام افزار ونسیم، مدل   سپس با استفاده از نرم

اتخاذ شده های   راهبردنوآوری ملّي اعتبارسنجي شد و تأثیر 

رو   بر روند خروجي نوآورانه مورد تحلیل قرار گرفت. از این

 به سؤال دوم تحقیق  نیز پاسخ داده شد. 

 

 گيري  نتيجه -5

در این بخش، نوآوری پژوهش حاضر در ترکیب دو ابزار 

به عنوان بازتاب پژوهش  پویایي نظام و  شناختيکتابتحلیل 

ژوهشگران،  و همچنین از منظر بعد نظری و آکادمیک برای پ

های   گیری  کاربرد نتایج پژوهش در بعد اجرایي و تصمیم

کننده این پژوهش در   مدیریتي کالن کشور، نفش تکمیل

های قبلي، و در نهایت پیشنهادات برای   راستای پژوهش

 شود.  تحقیقات آتي تشریح مي

 

 هاي ایجاد مشوق در بازگشت نخبگان و تسهيالت تجاري سازيراهبردنتایج حاصل از اجراي همزمان  -20شكل

 اختراعاتصوالت با فناوري پيشرفته به ي پيشنهادي به منظور ارتقاي وضعيت کشور در شاخص نسبت صادرات محراهبردهانتایج اجراي  -9جدول 

 تغییر حاصل شده تشریح سیاست راهبردعنوان  ردیف

 سازی محصوالت  ایجاد تسهیالت در تجاری 1

برپایي نمایشگاه محصوالت ساخت ایران و حمایت از 

تولید کنندگان در فروش با پرداخت یارانه از محل 

جویي حاصل از عدم خروج ارز از کشور که ناشي   صرفه

 از مدل پیشنهادی پژوهش است.

درصدی  نسبت محصوالت  5رشد 

تا پایان  اختراعاتبا فناوری باال به 

 سازی شده.  سال شبیه

 در بازگشت نخبگان به کشور   ایجاد مشوق 2

جذب نخبگان خارج از کشور بصورت هیآت علمي 

جویي ارزی بر اساس مدل   دانشیار از محل صرفه

 پیشنهادی پژوهش

درسدی نسبت محصوالت  5رشد 

تا پایان  اختراعاتبا فناوری باال به 

 شده.سازی   سال شبیه

 اعمال هر دو سیاست قبلي در مدل پیشنهادی پژوهش 2و  1 راهبردترکیبي دو  3

درصدی نسبت  10رشد 

محصوالت با فناوری باال به 

سازی   تا پایان سال شبیه اختراعات

 شده.
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 بازتاب نظري پژوهش 5-1

گیری از مفاهیم استخراج شده از   نوآوری این پژوهش بهره

مفهوم قابلیت نوآوری و مقاهیم مرتبط  شناختيکتابتحلیل 

 پویایي نظامهای علّي و معلولي مدل   با آن در طراحي حلقه

ارتقای قابلیت نوآوری است. مفاهیم اصلي استخراج شده 

( 5)جدول  شناختيکتابسازی   ناشي از تحلیل معاصر جفت

های علّي و معلولي و شناسایي   رسیم حلقهپژوهشگران را در ت

گیری از   چگونگي بهره  10نقاط مفقوده یاری کرد. جدول  

 دهد.  ها را نشان مي  شده در ترسیم حلقه  مقاهیم استخراج

در ادامه برای ارتقای وضعیت عملکرد کشور در شاخص 

، دو تغییر ساختاری با اضافه اختراعاتنسبت صادرات به 

قه جدید در مدل صورت گرفت. یکي حلقه نمودن دو حل

ناشي از جذب نخبگان بر اساس جذب بصورت هیأت علمي 

بنیان   تسهیالت تجاری سازی محصوالت دانش ارائهو دیگری 

از طریق برگزاری نمایشگاه مجازی ساخت ایران. با این اقدام 

مذکور بر ارتقای شاخص  راهبردمشاهده شد که اعمال دو 

 گذارد.  مي هدف تأثیر مثبتي

به مقایسه رویکرد پژوهش حاضر با سایر  که 5در جدول 

چارچوب  مقالهاین دیدیم که ها پرداخته شد،   پژوهش

های نوآورانه،   بررسي کارایي خروجي ارائهتری با  کامل

در شناسایي اجزای نوآوری  شناختيکتاباستفاده از تحلیل 

های نوآورانه با اعمال   سازی کارایي خروجي ملّي، و شبیه

 ( 11جدول  . )کرد ارائههای بهبودی   راهبرد

 بازتاب سياستی و مدیریتی 5-2

در میان اسناد و قوانین باالدستي، در برنامه پنجم از برنامه -1

نامه شماره   )تصویب  اصالح نظام اداری دوره دوم

هیأت وزیران(،  02/09/1397ه تاریخ  55853/ت 102030

های مدیریتي، به مقوله   ها و فناوری  بهبود در نظامموضوع 

طراحي و استقرار نظام مدیریت دانش تأکید شده، و در این 

راستا در حال حاضر، دستورالعمل نظام مدیریت دانش در 

تاریخ  15474های اجرایي )بخشنامه شماره   دستگاه

سازمان اداری و استحدامي کشور( ابالغ شده  26/03/1400

ر دستورالعمل مذکور تنها به موضوع مدیریت دانش است. د

های اجرایي اشاره شده   در حیطه واحدهای داخلي دستگاه

است. با عنایت به اهمیت توجه به بازگشت نخبگان خارج از 

های حمایتي آن، و همچنین نقش مهم     کشور و تأثیر سیاست

های علم و فناوری در بهبود روند   ها و پارک  شتابدهنده

پویایي های نوآورانه، مطابق با مدل   عملکرد کشور در خروجي

پژوهش حاضر، خأل مدیریت جذب دانش و بکارگیری  نظام

های اجرایي محسوس است.   نیروهای دانشي خارج از دستگاه

شود دستورالعمل مذکور به منظور توجه   رو پیشنهاد مي  از این

گیری سازی در جهت بکار  به ظرفیت جذب دانش و شبکه

 های اجرایي اصالح شود.  نیروهای دانش خارج از دستگاه
 

 

 هاي علّی و معلولی  در تدوین حلقه شناختیکتاباستفاده از مفاهيم حاصل از تحليل  - 10جدول 

شماره 

 خوشه

عنوان انتخابي بر اساس 

 محتوای اسناد

 معلوليجایگاه مفهوم در حلقه علّي و 

1 
فرارسي )جهش( فناوری و 

 بهره وری

های   انداز موفقیت شرکت  در حلقه علّي بازگشت نخبگان به عنوان عامل مهم در بهبود چشم

 بنیان  دانش

2 
ظرفیت جذب و فرایند 

 یادگیری

های علم و فناوری به عنوان عامل مهم در افزایش   ها و پارک  در حلقه علّي  وضعیت شتابدهنده

 بنیان صادرکننده  های دانش  شرکت

 قابلیت پویا 3
های علم و فناوری و هم حلقه بازگشت   ها و پارک  هم در حلقه علّي  وضعیت شتابدهنده

 نخبگان به عنوان عامل ارتقای قابلیت نوآوری مورد انتظار

 قابلیت فناوری 4
قابلیت نوآوری مورد  در حلقه علمي بازگشت نخبگان به کشور به عنوان یکي از عوامل ارتقای

 شود.  انتظار که در اثر افزایش قدرت علمي حاصل مي

 در حلقه علمي بازگشت نخبگان به کشور به عنوان عامل مهم در افزایش قدرت علمي راهبردیاتحاد  5
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 ليت نوآوري ملّینتایج استفاده از مراجع و ابزارهاي مورد استفاده در تحليل اجزاي نظام نوآوري و ارتقاي قاب -  11جدول

 های نوآورانه  کارایي خروجي
در شناسایي  شناختيکتاباستفاده از تحلیل 

  اجزای نوآوری ملّي

های   راهبردهای نوآورانه با اعمال   سازی کارایي خروجي  شبیه

 بهبودی

   بررسي کارایي کشور در شاخص

نسبت صادرات محصوالت با فناوری 

بر اساس اطالعات  اختراعاتباال به 

 پایگاه جهاني مالکیت فکری

در استخراج  شناختيکتابسازی   تحلیل جفت

مفاهیم معاصر مبتني بر ساختار فکری قابلیت 

نوآوری ملّي به منظور حل مسأله عدم تناسب 

، با صادرات اختراعاتروند شاخص ثبت 

 محصوالت با فناوری باال 

س مفاهیم های علّي و معلولي بر اسا  ترسیم حلقه

سازی روند   ، و شبیهشناختيکتابشده از تحلیل   شناسایي

با  اختراعاتنسبت صادرات محصوالت با فناوری باال به 

های ایجاد مشوق در بازگشت نخبگان به   راهبرداستفاده از 

 تسهیالت در تجاری سازی محصوالت ارائهکشور، و 

 

 82و  81نامه اجرایي مواد   آیین 3استناد بند الف از ماده به  -2

نامه شماره   قانون مدیریت خدمات کشوری )تصویب

(، سازمان اداری و 14/01/1389تاریخ  4225/44327

های اختصاصي   استخدامي کشور مکلف به تدوین شاخص

ها است.   های اجرایي کشور و ابالغ آن  ارزیابي عملکرد دستگاه

 های سیاستي مبتني بر  رو پیشنهاد مي شود توصیه  از این

های بازگشت نخبگان و تسهیالت تجاری سازی   مشوق

شده در پژوهش   های بررسي  راهبردمحصوالت، به عنوان 

های اجرایي   (، در قالب تکلیف به دستگاه9حاضر )جدول

علمي و فناوری رئیس جمهور    ربط از جمله معاونت  ذی

صاصي ارزیابي عملکرد از طرف سازمان بصورت شاخص اخت

 اداری و استخدامي کشور ابالغ شود.

 پيشنهادات براي تحقيقات آتی 5-3

و  شود   انجامرد طراحي مدل قابلیت نوآوری در سطح خُ-1

رقابتي با  محیطبنیان در یک  های دانشمقایسه عملکرد شرکت

 صورت گیرد.ای و چندبخشي  دوره  چند DEAاستفاده از 

مقررات و عوامل سیاسي دیگر همانند بررسي متغیرهای   -2

اگر  مورد بررسي قرار گیرد.برای بهبود قابلیت نوآوری ملّي 

نباشند، موانعي در جهت بهبود قابلیت  کارآمداین مقررات 

ویژه در مرحله ثبت اختراعات تجاری و  نوآوری ملّي به

خواهد  ایجادپیشرفته  فناوریصادرات کاالهای خالق و با 

ای   شده  مرتبط با مقررات تسهیل رقابتيبنابراین وضعیت  شد؛

رهبر و پیشتاز در عرصه  بهسازد  است که کشور را قادر مي

عنوان  ای تبدیل شود که در این پژوهش این پیشتازی به  منطقه

 مطرح شد. فرارسي فناورانه )جهش فناوری(

کتابسازی   در این پژوهش از رویکرد تحلیل جفت-3

کننده سیر تحوالت معاصر در  هئبه عنوان ابزار ارا شناختي

گیری   خصوص قابلیت نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن بهره

کتابهای   شود در تحقیقات آتي سایر تحلیل  شد. پیشنهاد مي

استنادی، و هم رویدادی نیز مورد   شامل تحلیل هم شناختي

کتابسازی   جفتبررسي قرار گیرند و نتایج آن با تحلیل 

 مقایسه شوند. شناختي

ارتقاي قابليت نوآوري  پویایی نظامتصویر کامل مدل  5-4

 ملّی

های علّي و معلولي، متغیرهایي که ماهیت انباشت   در حلقه

کننده خدمت از کریدور   های دریافت  دارند عبارتند از: شرکت

بنیان صادرکننده، بازگشت   های دانش  صادرات، شرکت

بنیان ایجاد شده.    های دانش  ، و شرکتاختراعاتنخبگان، 

 21کننده مدل کامل بصورت شکل  ارائهبنابراین تصویر زیر 

 است:
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