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Innovation is a key element in national and international development of the countries. 
Accordingly, this study aims to investigate the innovation status of Iran in comparison 
with some selected countries mentioned in the 2025 vision document. The research meth-
od is descriptive-analytical. The sample include Emirate, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Qa-
tar, and Egypt from 2011 to 2018, all of which were analyzed through Promethee mod-
el. The data are extracted from the reports in the global innovation index. The findings 
showed that Emirate and Turkey have the highest level of innovation, Saudi Arabia and 
Qatar have the middle, and Egypt and Iran have the lowest level. Also, countries such 
as Emirate and Turkey can be considered as the main regional competitors of Iran with 
regards to the innovation indexes. Although Iran has had a rise in innovation during this 
period, it failed to achieve the promised level indicated in the vision document. 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نــوآوری عاملــی کلیــدی در رشــد و توســعۀ کشــورها و پیشــرفت آن هــا در عرصه هــای داخلــی و 
بین المللــی اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، هــدف ایــن پژوهــش بررســی وضعیــت نــوآوری 
ایــران در مقایســه بــا کشــورهای منتخــب ســند چشــم انداز 1404 اســت. روش پژوهــش توصیفی 
ـ تحلیلــی اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش به لحــاظ مکانــی کشــورهای امــارات، ایــران، ترکیــه، 
عربســتان، قطــر و مصــر، و به لحــاظ زمانــی ســال های 2011 تــا 2018 م اســت کــه بــا اســتفاده 
ــوآوری  ــه گــزارش شــاخص ن ــه تحلیــل شــده اســت. اســاس داده هــای به کاررفت از مــدل پرومت
جهانــی اســت. نتایــج تحلیــل داده هــای نــوآوری نشــان داد کشــورهای امــارات و ترکیــه در ســطح 
ــعۀ  ــن توس ــطح پایی ــران در س ــر و ای ــی و مص ــطح میان ــر در س ــعودی و قط ــتان س ــاال، عربس ب
ــان  ــن رقیب ــه اصلی تری ــارات و ترکی ــورهای ام ــن کش ــرار دارد؛ همچنی ــوآوری ق ــاخص های ن ش
منطقــه ای ایــران در زمینــۀ بهره منــدی از شــاخص های نــوآوری اســت. هرچنــد کشــور ایــران در 
ایــن بــازۀ زمانــی رونــد صعــودی داشــته اســت، نتوانســته بــه جایــگاه اول منطقــه کــه در ســند 
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1. مقدمه  
نــوآوری، به منزلــۀ شــاخص رقابت پذیــری ملــی، بــه فراینــد خلــق، توســعه و اجــراي ایــده یــا رفتــاری 
ــاي  ــی فرصت ه ــرف در پ ــک  ط ــه از ی ــت ک ــی اس ــام مدیریت ــک نظ ــوآوری ی ــود. ن ــه می ش ــو گفت ن
 Veselica, 2019,( ــد ــوم می کن ــت را معل ــاي موفقی ــر معیاره ــازه اســت و از طــرف دیگ اســتثنایی و ت
p. 445(. نــوآوري موفــق مســتلزم کار ســخت، متمرکــز و هدفمنــد اســت و عاملــی اساســی در ایجــاد 
ــده می شــود و  ــروزی در آین ــه رشــد و پی ــه منجــر ب ــی محســوب می شــود ک ــت در ســطح جهان رقاب
هماننــد موتــوري اســت کــه بــه کشــورها اجــازه می دهــد در اقتصــاد جهانــی کارایــی مســتمر داشــته 
باشــند )Lin & Yi-Chiy, 2007, p. 117(. به عبارتــی نــوآوري عاملــی کلیــدي در خلــق ارزش و کســب 
ــه  ــد )Lockhart, 2018, p. 9( و ب ــمار می آی ــي به ش ــدۀ کنون ــط پیچی ــدار در محی ــي پای ــت رقابت مزی
افزایــش بهــره وری و ســودآوري، دسترســي بــه بازارهــاي جدیــد و بهبــود بخشــیدن بازارهــاي موجــود 
ــوآوري  ــوزۀ ن ــرمایه گذاری در ح ــه  س ــان ب ــر جه ــورها در سراس ــل کش ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می انجام
ــِم  ــۀ مه ــار مرحل ــوآوری دارای چه ــد ن ــد )Zhu, Xiao, Dong & Gu, 2019, p. 78(. فراین روي آورده ا ن
ــا اکتشــاف، توســعۀ نتایــج تحقیــق در قالــب  ــه اختــراع ی ــرای تبدیــل ایــده ب تولیــد ایــده، تحقیــق ب
ــدی، 1397، ص.  ــریف آبادی و زاه ــی ش ــوری، مروت ــت )میرغف ــازار اس ــه ب ــيء ب ــی ش ــيء و راهیاب ش
ــر  ــک  ب ــه هری ــرآورده ک ــر ب ــیاری س ــوآوری بس ــتم ن ــای سیس ــر، رویکرده ــال های اخی 109(. در س
جنبه هــای مختلــف آن، شــامل سیســتم نــوآوری ملــی، سیســتم نــوآوری منطقــه ای، سیســتم نــوآوری 
بخشــی و سیســتم نــوآوری فناورانــه، تأکیــد کــرده اســت. هــر سیســتم نــوآوری هفــت کارکــرد دارد: 
ــکل گیری  ــات، ش ــه تحقیق ــی ب ــش، جهت ده ــار دان ــش، انتش ــعۀ دان ــه، توس ــای کارآفرینان فعالیت ه
بــازار، بســیج منابــع و ایجــاد مشــروعیت. مرحلــۀ شــکل گیری سیســتم نــوآوری شــامل خلــق دانــش و 
پژوهــش، تبدیــل دانــش بــه محصــوالت و کارآفرینــی، جهــت دادن بــه نهادهــای منســجم مدیریتــی و 
شــکل گیری بــازار اســت )Wieczorek et al., 2013, p. 300(. در نظریه هــاي رشــد و توســعۀ اقتـــصادي، 
ــدار کشــورها،  ــن عوامــل رشــد اقتصــادي پای ــوآوري، به عنــوان یکــی از مهم تری اســتفاده از دانــش و ن
اهمیـــت فراوانــي دارد؛ زیــرا دانــش و نــوآوري موجبــات تحـــوالت ســریع در فنــاوري تولیــد را فراهــم 
مــي آورد و از طریــق بهبــود فراینـــد تولیـــد یــا ایجــاد محصــوالت جدیــد، زمینـــه ساز افزایــش بهره وري 
ــادی، 1390،  و اســتفادۀ کارآمــد از نهاده هــاي تولیــدي می شــود )فطــرس، فرزیــن و نجــارزاده نوش آب
ص. 305(. اقتصاددانــان معتقدنــد پیشــرفت فنــی بــدون وجــود نظــام نــوآوری کارآمــد محقــق نخواهــد 
شــد. بــر همیــن اســاس، اقتصــاد دانش محــور در تقســیمات صورت  گرفتــه دارای چهــار رکــن نیــروی 
ــی و ارتباطــی  ــات، زیرســاخت اطالعات ــوآوری و ابداع ــده و متخصــص، سیســتم کارای ن کار آموزش دی
مناســب و رژیــم نهــادی و محــرک اقتصــادی اســت )امجــدی، رهبــری بنائیــان و ســلطانی فســقندیس، 
 Hölzl( به عبارتــی نــوآوری ابــزاری کلیــدی بــرای حفــظ رشــد اقتصــادی و رفــاه اســت .)1391، ص. 87
Janger, 2014, p. 709 &(. حقیقــت ایــن اســت کــه نــوآوری علمــي تصادفــي نیســت؛ بلکــه فراینــدی 
ــت  ــایي و مدیری ــر آن شناس ــر ب ــل مؤث ــي، عوام ــد و تعال ــرای رش ــد ب ــه بای ــده اســت ک برنامه ریزی ش
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شــود )Stefan & Bengtsson, 2017, p. 255(. در ایــن میــان، شــاخص جهانــی نــوآوري مرجعــی مهــم 
ــوآوري  ــرد ن ــدف توســعۀ عملک ــا ه ــران سیاســی ب ــه تصمیم گی ــوده اســت؛ به طــوری  ک ــوآوري ب در ن
ــای  ــی ارتق ــه ارزیاب ــد ب ــوآوری می توان ــاخص ن ــد. ش ــتفاده می کنن ــزار اس ــوان اب ــورها از آن به عن کش
نــوآوری در کشــورها کــه بــه رشــد اقتصــادی و ایجــاد شــغل منجــر می شــود، کمــک می کنــد. افــزون 
ــن  ــی را به منظــور ایجــاد راهبردهــای نوی ــوآوری خط مشــی های سیاســت های مل ــن، شــاخص ن ــر ای ب
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــداف کل ــد )Wonglimpiyarat, 2010, p. 249(. اه ــان می ده ــوآوری نش ــی ن مل
ــده  ــخص  ش ــالغ مش ــی اب ــت های کل ــاله و سیاس ــم انداز بیست س ــب چش ــز در قال ــران نی ــالمی ای اس
ــی و  ــادی، علم ــگاه اول اقتص ــعه یافته و در جای ــوری توس ــران کش ــردی، ای ــند راهب ــن س ــت. در ای اس
فنــاوری در ســطح منطقــه و دارای تعامــل فعــال بــا اقتصــاد جهانــی تعریــف  شــده اســت )نیاکوئــی و 
عســگریان، 1394(. ایــن ســند در ســال 1384 بــا هــدف تبدیــل بــه کشــوری توســعه یافته بــا جایــگاه 
اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در بیــن کشــورهای آســیای جنــوب غربــی ابــالغ  شــده اســت. بنابرایــن 
براســاس چشــم انداز بیست ســالۀ افـــق 1404، بایــد ایــران به لحــاظ شــاخص های نــوآوری در منطقــه، 
ــا در  ــرط بق ــعه یافته، ش ــوان محــرک اقتصــاد توس ــوآوری، به عن ــن ن ــرد. بنابرای ــرار گی ــۀ اول ق در رتب
عرصــۀ بین المللــی و الزمــۀ تعامــل مقتدرانــه بــا ســایر کشورهاســت. بــا توجــه بــه اهمیــت نــوآوری در 
مســیر توســعه و رشــد اقتصــادی کشــورها، ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی وضعیــت نــوآوری ایــران در 
مقایســه بــا کشــورهای منتخــب ســند چشــم انداز 1404، در بــازۀ زمانــی ســال های 2011 تــا 2018 م 

انجــام  شــده اســت. به منظــور رســیدن بــه هــدف پژوهــش، ایــن ســؤاالت مطــرح  شــده اســت: 

1. کدام کشورها رقیب ایران در برخورداری از نوآوری باال هستند؟

2. روند ایران به لحاظ نوآوری در بازۀ زمانی 2011 تا 2018 م صعودی بوده یا نزولی؟

2. پیشینۀ تحقیق 
پژوهش هایی که درخصوص ارزیابی نوآوری کشورها انجام  شده، به شرح زیر است:

ــند  ــب س ــورهای منتخ ــوآوری کش ــطح ن ــی س ــا ارزیاب ــن زاده )1400( ب ــر و حس ــوی، نظم ف عل
1404 و تأثیــر آن در عملکــرد شــهرها در ســطح جهانــی بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد که امــارات و 
ــد؛ همچنیــن وضعیــت  ــوآوری را در میــان دیگــر کشــورهای منتخــب دارن ترکیــه بهتریــن عملکــرد ن
ــی  ــازار، پیچیدگ ــاخت، ب ــش، زیرس ــانی و پژوه ــرمایۀ انس ــادی، س ــای نه ــران در مؤلفه    ه ــوآوری ای ن
ــا کشــورهای منتخــب به ترتیــب  ــه در مقایســه ب کســب وکار، دانــش و فنــاوری و خروجی    هــای خالقان
در ســطح خیلــی پاییــن، متوســط، خیلــی پاییــن، متوســط، پاییــن، متوســط و پاییــن قــرار دارد. نتایــج 
ــاز 0.907 را نشــان  ــا امتی ــوی ب ــا    دار ق ــۀ شــهرها رابطــۀ معن ــا رتب ــۀ کشــورها ب ــن رتب هم بســتگی بی
ــا رتبــۀ 26 و 28، در میــان دیگــر  ــی، پایتخــت ترکیــه و امــارات، ب داد؛ به طــوری  کــه اســتانبول و دب

شــهرهای پایتخــت مــورد مطالعــه از برتریــن شــهرهای جهــان اســت. 
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ــه مطالعــۀ  ــوآوری، ب ــر ن ــا بررســی تأثیــر ســرمایۀ  انســانی ب مــرادی، اکبــری و بشــارتی )1397( ب
تطبیقــی کشــورهای در حال  توســعه و توســعه یافته پرداختنــد. در ایــن پژوهــش، بــا اســتفاده از 
ــن،  ــدی )پایی ــۀ درآم ــور در 4 طبق ــوآوری، 113 کش ــی ن ــاخص جهان ــی و ش ــک جهان ــای بان داده ه
ــاال( تحلیــل شــد. نتایــج بررســی فرضیه هــا پــس از طبقه بنــدی  ــاالی متوســط و ب پاییــن متوســط، ب
داده هــا در قالــب داده هــای پانــل دیتــا )تابلویــی( و بــا اســتفاده از روش هــای اقتصادســنجی از طریــق 
نرم افــزار ایویــوز1 )نســخۀ 7( حاکــی از تأییــد فرضیــۀ اصلــی پژوهــش، مبنــی بــر تأثیــر منابــع انســانی 
ــک از طبقــات درآمــدی  ــج در هری ــود. نتای ــوآوری در کشــورهای درحال توســعه و توســعه یافته، ب در ن
نشــان داد در مســیر توســعه )حرکــت از طبقــۀ درآمــدی پاییــن به ســمت طبقــۀ درآمــدی باالتــر( الزم 

اســت تــا توجــه بــه مهــارت  و آمــوزش منابــع انســانی متناســب بــا وضعیــت کشــور باشــد.

خانــی و نصراللهــی )1396( پژوهشــی بــا عنــوان نقــش عوامــل مؤثــر بــر نــوآوری میــان کشــورهای 
ــر  ــی اث ــای تابلوی ــتفاده از داده ه ــا اس ــه، ب ــن مطالع ــد. در ای ــام دادن ــعه انج ــعه یافته و درحال توس توس
ــداز، نــرخ  شــاخص حقــوق مالکیــت فکــری، تغییــرات در تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، نــرخ پس ان
بهــرۀ واقعــی و ســرمایۀ انســانی بــر نــوآوری در دورۀ زمانــی 2007 تــا 2014 م بررســی و ایــن نتایــج 
حاصــل شــد کــه در هــر دو دســته کشــور، حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــری، فشــار تقاضــا و نــرخ 
پس انــداز رابطــۀ مســتقیم بــا نــوآوری و نــرخ بهــرۀ واقعــی رابطــۀ معکــوس بــا نــوآوری دارد؛ در حالــی 

ــی در کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه دارد.  ــر متفاوت ــر ســرمایۀ انســانی اث ــه متغی ک

ــورهای  ــوآوری کش ــر ن ــانی ب ــرمایۀ انس ــر س ــی تأثی ــی )1393( در پژوهش ــاه آبادی و صادق  ش
منتخــب ســازمان توســعۀ همــکاری اســالمی در بیــن ســال های 2009 تــا 2011 م را مطالعــه کردنــد. 
نتایــج برآوردهــا نشــان دهندۀ بی معنــا بــودن تأثیــر متغیــر ســرمایۀ انســاني بــر نــوآوري، چــه در حالــت 
کلــي و چــه در حالــت زیرشــاخص ها )آمــوزش پایــه، آمــوزش دانشــگاهی و بخــش تحقیــق و توســعه(، 
ــر  ــا، زیرســاخت ها و پیشــرفت کســب وکار ب ــر مثبت محــور نهاده ــج بیانگــر تأثی اســت. همچنیــن نتای

نــوآوري اســت. 

 یــو، هورانــگ و هوانــگ2 )2021( بــا تحلیــل پیچیدگــی علـّـی شــاخص جهانــی نــوآوری، بــا اســتفاده 
ــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه به دلیــل ثبــات شــاخص های  ــا 2020، ب از داده هــای ســال 2016 ت
ــوآوری  ــرای ســنجش ن ــزار مناســبی ب مــورد مطالعــه و پوشــش دهی عوامــل متعــدد، ایــن شــاخص اب
کشورهاســت. در ایــن پژوهــش، از روش مجموعــۀ فــازی/ تحلیــل مقایســۀ کیفــی بــرای تجزیه وتحلیــل 
اســتفاده شــد. ایــن روش مزایایــی بــر تجزیه وتحلیــل آمــاری مرســوم دارد و بــرای بیــان پیچیدگی هــای 

علـّـی مســئله مناســب اســت. 

1. Eviews 7
2. Yu, Huarng & Huang
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ــد.  ــی کردن ــی بررس ــت رقابت ــاد مزی ــوآوری را در ایج ــش ن ــی3 )2018( نق ــتانت و خونگ مال  دیس
نتایــج مطالعــات آن هــا نشــان داد کــه افــزون بــر زمینه هــای داخلــی درون ســازمان، عوامــل خارجــی، 
ــوآوری به عنــوان  ــوآوری می انجامــد، نیــز مهــم اســت. همچنیــن ن ــه توســعۀ ن به ویــژه آن هایــی کــه ب
ابــزار راهبــردی در ایــن رقابــت مهــم بــرای بهبــود، ایجــاد و تقویــت کســب وکار بــرای ایجــاد مزیــت 

رقابتــی به منظــور تحقــق توســعۀ پایــدار منجــر خواهــد شــد.  

ــتان،  ــور مجارس ــار کش ــری چه ــر رقابت پذی ــوآوری ب ــرد ن ــر عملک ــل4 )2018( تأثی ــوا و کپ  ایوان
ــه  ــورد مطالع ــورهای م ــق، کش ــج تحقی ــق نتای ــد. طب ــی کردن ــلواکی را بررس ــک و اس ــتان، چ لهس
ــدی  ــا در رتبه بن ــابه اند، ام ــاًل مش ــادی کام ــعۀ اقتص ــر توس ــذار از نظ ــای در حال گ ــوان اقتصاده به عن
ــاوت اســت. اقتصــاد چــک  ــا متف ــت آن ه ــه، موقعی ــه عملکــرد نوآوران ــی، بســته ب ــری جهان رقابت پذی
بهتریــن عملکــرد را در بیــن چهــار اقتصــاد ایــن کشــور دارد و  بدتریــن شــاخص ها بــه اقتصــاد اســلواکی 
و مجارســتان نســبت داده  شــده اســت. اقتصــاد لهســتان از توســعۀ نســبتاً متعادلــی برخــوردار اســت. 
نتایــج ایــن تحلیل هــا بــه ایجــاد یــک بســتر بحــث بــا تمرکــز بــر ارزیابــی وضعیــت بالقــوۀ نــوآوری و 
عوامــل تعیین کننــدۀ آن در اســلواکی، بــا هــدف اشــاره بــه حوزه هــای حیاتــی در رشــد رقابت پذیــری 

ــی، منجــر شــده اســت.  ــاس بین الملل ــن کشــور در مقی ای

ایــزل، ناگــر و اتکینســون5 )2016( در مطالعــه اي بــا عنــوان تأثیــرات رتبه بنــدي کشــورها براســاس 
ــا  ــن عوامــل نشــان می دهــد ت ــد. ای ــای 27 عامــل بررســی کردن ــي، 56 کشــور را برمبن ــوآوري جهان ن
ــد.  ــوآوري در ســطح جهانــی کمــک مي کن ــه ن ــدازه سیاســت های اقتصــادي و تجــاري کشــور ب چــه ان
ــي و ســطح  ــوآوري جهان ــن ســهم کشــورها در ن ــوي بی ــن پژوهــش نشــان داد هم بســتگي ق ــج ای نتای
موفقیت هــای نــوآوري آن هــا، بــه ایــن معناســت کــه اجــراي درســت سیاســت های نوآورانــه در داخــل 

ــي می انجامــد.  ــوآوري در ســطح جهان ــه موفقیــت ن کشــور ب

3. چارچوب نظری

3ـ1. رویکردهای سیستم  نوآوری
نگرش سیستم های نوآوری را در سطح ملی، منطقه ای، بخشی و فناورانه می توان بررسی کرد.

3ـ1ـ1. سیستم نوآوری ملی 
مفهــوم نظــام ملــی نــوآوری را فریمــن6 نخســتین بــار در اواخــر دهــۀ 1980 توســعه داد. وي نظــام 

3. Distanont & Khongmalai
4. Ivanová & Čepel
5. Ezell, Nager & Atkinson
6. Freeman
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ــی  ــای خصوصــی و دولت ــا در بخش ه ــرد: »شــبکه ای از نهاده ــف ک ــه تعری ــوآوري را این گون ــی ن مل
ــد  ــای جدی ــوذ فناوری ه ــود و نف ــه واردات، اصالحــات و بهب ــا منجــر ب ــل آن ه ــت و تعام ــه فعالی ک
ــرد  ــاوري و عملک ــت فن ــاب سیاس ــوم را در کت ــن مفه ــن ای ــال 1987 م، فریم ــود«. در س می ش
ــی  ــام مل ــارت نظ ــت. او از عب ــه کار گرف ــخص تر ب ــی مش ــن به صورت ــی از ژاپ ــادي: درس های اقتص
ــد  ــح رش ــی توضی ــه توانای ــن ک ــادي ژاپ ــادي و نه ــای اقتص ــان دادن ویژگی ه ــراي نش ــوآوري ب ن
اقتصــادي آن را دارد، اســتفاده کــرد و پنــج عامــل اساســی در موفقیــت ژاپــن را این گونــه 

ــمرد:  برش

ــی اقتصــاد کشــور و به خصــوص نقــش وزارت صنعــت و تجــارت  ــت ژاپــن در نوگرای 1. نقــش دول
ــور؛  ــل آن کش بین المل

2. نهاد آموزش ابتدایی و پرورش حرفه ای مهارت ها در این نوگرایی؛  

3. تــالش منســجم بــراي وارد کــردن و بهبــود فناوری هــای جدیــد دنیــا بــا اســتفاده از مهندســی 
؛  س معکو

4. تعامل نزدیک میان دولت با صنعت و آگاهی از تغییرات فناورانه؛  

5. نهادهاي شکل یافته در بخش اقتصاد و به خصوص بنگاه های بزرگ.

ــد  ــان می کن ــاً بی ــبی، صریح ــت نس ــوم مزی ــاي مرس ــه رویکرده ــن ب ــای پرداخت ــن به ج فریم
کــه زیرســاخت های نهــادي در کشــور بــه ایجــاد مزیــت رقابتــی میــان کشــورها منجــر 
می شــود. او در مطالعــه اش بیــان کــرد کــه مهم تریــن علــت عملکــرد اقتصــادي چشــمگیر 
ــوده  ــادي آن ب ــای نه ــوآوري و ویژگی ه ــی ن ــی دوم، وجــود نظــام مل ــس از جنــگ جهان ــن پ ژاپ
اســت )میرعمــادی، 1398، ص. 136(. عملکــرد نوآورانــۀ هــر کشــور به وســیلۀ نظــام ملــی 
ــی و  ــرکت هاي خصوص ــه اي از ش ــوآوري مجموع ــی ن ــام ملـ ــود. نظـ ــن می ش ــوآوري آن تعیی ن
دولتــی )اعــم از کوچـــک و بـــزرگ(، دانـــشگاه ها و آژانس هــاي دولتــی در تعامــل بــا هــم اســت 
ــی،  ــه تولیــد علــم و فنــاوری کمــک می کنــد. ایــن تعامـــل به صــورت فنــی، تجــاري، قانون کــه ب
ــور  ــش به منظ ــعۀ دان ــا توس ــامالت آن ه ــدف تعـ ــا هـ ــرد؛ امـ ــورت می گی ــی ص ــی و مال اجتماع
 .)Carayannis, Goletsis & Grigoroudis, 2017, p. 4( پاســخ گویی بــه نیازهــاي جامعــه اســـت
ــۀ تاریخــی رشــدیافته ای از اجــزای  ــوان مجموع ــی را می ت ــوآوری مل ــت ن به طــور خالصــه، ظرفی
 Proksch,( ــت ــور اس ــوآوری کش ــی ن ــی خروج ــوق و حام ــه مش ــت ک ــی دانس ــتم مل اکوسیس
Haberstroh & Pinkwart, 2016, p. 256(. همچنیــن عملکــرد مناســب نظــام ملــی نــوآوری 
ــه در شــکل 1  ــی و اقتصــادی کشورهاســت ک ــط سیاســی، فرهنگــی ـ اجتماع ــر محی تحــت تأثی

نشــان داده  شــده اســت. 
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شکل 1. کارکردهای نظام ملی نوآوری )منبع: سلطانی و دیگران، 1396، ص. 187(

اجزای سیستم ملی نوآوری عبارت است از: 

1. عناصــر ســاختار: شــامل ترکیــب صنعــت، رقابت، ســاختار هزینه، دسترســی به بــازار، منابــع طبیعی، 
مالکیــت خارجــی، جهانــی  شــدن، انــدازۀ شــرکت ها، شــبکه ها و خوشــه های صنعتــی، و صادرات گرایــی؛

2. چارچوب قانونی و مقرراتی: شامل فضای مقرراتی و حمایت معنوی؛

3. فرهنگ نوآورانه/ کارآفرینانه: شامل منابع انسانی، نظام های تعلیم و تربیت و عوامل بیرونی؛

ــک پذیر  ــرمایۀ ریس ــدوق س ــت، صن ــای  دول ــت ها و برنامه ه ــام سیاس ــوآوری: ش ــای ن 4. محرک ه
و مراکــز پژوهشــی؛

5. زیرساخت های نوآوری: شامل قطب های علمی، آژانس نوآوری دولتی و پارک های فناوری؛

6. اعتبارات مالی؛

7. انتشار اطالعات؛

8. ساِزکار انتقال و انتشار فناوری؛ 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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.)Kim & Shin, 2016, p. 221( 9. حمایت برای تجاری سازی

3ـ1ـ2. سیستم نوآوري منطقه ای 
مفهــوم نظــام نــوآوري منطقــه ای اولیــن بــار از مفهــوم نظــام نــوآوري بــا تمرکــز بــر ایجــاد و مدیریــت 
 Iammarino,( ــت ــده اس ــتق ش ــاص مش ــی خ ــدودۀ جغرافیای ــوآوري در مح ــعۀ ن ــاخص هاي توس ش
p. 499 ,2005(. نظــام  نــوآوري منطقــه ای، به عنــوان ابــزاري مفهومــي و تحلیلــي و عنصــري کلیــدي، 
ــتم  ــراي سیس ــمولي ب ــف جهان ش ــد. تعری ــک می کن ــهرها کم ــق  و ش ــت گذاري در مناط ــه سیاس ب
ــاختی  ــه ای »زیرس ــوآوری منطق ــتم ن ــد سیس ــی معتقدن ــدارد. برخ ــود نــ ــه ای وجـ ــوآوري منطق ن
ــر  ــد«. از نظ ــت مي کن ــه حمای ــک منطق ــدي یـ ــاختار تولیـ ــوآوري در س ــه از ن ــت ک ــازماني اس س
جغرافیایــي نیــز چنیــن تعریــف شــده اســت: »مجموعــه اي از حمایت هــاي مدیریتي بـــراي شـبکه هـــا 
و مؤسســه هاي نــوآور کــه در یــک منطقــۀ جغرافیایــي بـــا یکـــدیگر تعامل هــاي قــوي و قانونــي دارنــد 
و به منظــور ارتقــاي خروجـــي شــرکت هاي موجــود در یــک منطقــه بــه فعالیــت مي پردازنــد«. دلیــل 
ــي و  ــي جغرافیای ــان نزدیک ــه می ــاد رابط ــه ای ایج ــوآوري منطق ــتگاه های نـ ــکیل دس ــت از تش حمای
ــر،  ــارت  دیگ ــه  عب ــه اســت؛ ب ــاي نوآوران ــود فراینده ــي در بهب ــاي محل ــوآوري و نقــش توانمندي ه ن
ــر  ــاختار بـ ــن سـ ــد و در ایـ ــاختار متمرکزن ــی س ــال برپای ــه ای به دنب ــوآوري منطق ــتگاه های ن دس
بـــازیگران و مؤسســه هایی تأکیــد می شــود کـــه از نـــوآوري حمایـــت می کننــد و بســیار با هــم تعامل  
دارنــد. شــایان  ذکــر اســـت اســتارت آپ ها، شــرکت های دانـش بنیـــان، سـرمایه گـــذاران خطرپذیــر و... 
از بازیگرانی انــد کـــه در ایـــن سیســـتم نقش آفرینــي مي کننــد. همچنیــن مؤسسـه هـــاي دولتـــي و 
ــد  ــت، از فراین ــت هاي درس ــاذ سیاس ــا اتخـ ــه بـ ــازمان هایي اند ک ــزو س ــهرداری ها ج ــوص ش به خص
ــعدآبادی، 1398، ص.  ــی و س ــاش، فیروزجای ــی، فرت ــد )صارم ــت مي کنن ــه حمای ــوآوري در منطق ن
ــل  ــطح قاب ــه س ــق در س ــوآوری مناط ــعۀ ن ــۀ توس ــده در زمین ــی های انجام ش ــۀ بررس 29(. مجموع

ارزیابــی اســت: 

الــف. ســطح اول مطالعــات مقایســه ای بیــن مناطــق مختلــف اســت کــه شــاید معتبرتریــن آن هــا را 
بتــوان در اروپــا جســت وجو کــرد؛ 

ب. ســطح دوم مطالعــۀ عمیــق یــک منطقــه و بررســی دلیــل توســعۀ نــوآوری در آن اســت؛ بــرای 
ــه به طــور  ــک منطق ــف را در ی ــاد مختل ــه ابع ــۀ درۀ ســیلیکون از نمونه هــای آن اســت ک ــال مطالع مث

ــه اســت؛  ــن مطالعــات افزایــش  یافت ــه ای ــر توجــه ب ــد. در ســال های اخی عمیــق بررســی می کن

ــردازد  ــد می پ ــای جدی ــا و مفهوم ه ــی ایده ه ــا و طراح ــۀ نظریه پردازی ه ــه مقول ــوم ب ــطح س ج. س
 .)Chapple, Kroll, Lester & Montero, 2011, p. 7(

پــس از جنــگ جهانــی دوم کــه مقولــۀ توســعۀ منطقــه ای اهمیتــی ویــژه  یافــت، جریان هــای فکــری 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

453

پاییز 1401. دورۀ 10. شمارۀ 3

سعیده علوی و همکاران. بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404.

متفاوتــی در حــوزۀ توســعۀ نــوآوری در مناطــق شــکل گرفــت کــه برخــی از آن هــا بــا وجــود مشــابهت هایی، 
دارای تفاوت هــای ماهیتــی زیــادی اســت. براســاس ارزیابــی کلــی می تــوان ســه اصــل اساســی را کــه در 

تمــام مکتب هــای فکــری حــوزۀ توســعۀ نــوآوری در مناطــق مشــترک اســت، شناســایی کــرد: 

1. نــوآوری بــا توجــه بــه ویژگی هــای زمینــه ای منطقــه: به طــور عمــده بــه موضــوع وضعیــت امکانــات 
فیزیکــی موجــود، منابــع انســانی و ظرفیت هــای بالفعــل و بالقــوۀ صنعتــی و فناورانــه می پــردازد؛ 

ــی  ــه ویژگ ــه: ب ــده در منطق ــی تعریف ش ــات اجتماع ــگ و ارتباط ــه فرهن ــه ب ــا توج ــوآوری ب 2. ن
ارتباطــات اجتماعــی و فرهنــگ در مناطــق اشــاره دارد کــه ایجــاد شــبکه های محلــی، روابــط متقابــل، 

ــی رود؛ ــوارد آن به شــمار م ــی از م ــرمایۀ اجتماع ــاد و س اعتم

ــی  ــی، ویژگ ــای اصل ــه بازاره ــکان ب ــه نزدیکــی م ــی: ب ــای مکان ــه مزیت ه ــا توجــه ب ــوآوری ب 3. ن
ــاره  ــکان اش ــادی م ــی و اقتص ــای سیاس ــت جغرافی ــی اهمی ــور کل ــق و به ط ــایر مناط ــا س ــاط ب ارتب
دارد )نقــی زاده، الهــی، منطقــی و قاضی نــوری، 1393، ص. 29(. از نظــر کراتکــه7 )2010(، نظــام 
نــوآوري منطقــه داراي ســه مؤلفــۀ کلیــدي اســت: 1. ظرفیـــت نـــوآوري درونـــی بنگاه هــاي منطقــه ای؛ 
2. زیرســاخت های نــوآوري منطقــه ماننــد مؤسســات پژوهشـــی عمـــومی منطقـــه و...؛ 3. شــبکه هاي 

ــعیدی، 1395، ص. 4(.   ــور و س ــه ای )داداش پ ــش منطق دان

3ـ1ـ3. سیستم نوآوری بخشی  
بنابــه تعریــف مالربــا و نلســون8 )2011(، نظــام نــوآوري بخشــی شــامل مجموعــه اي از بازیگــران اســت 
ــروش  ــد و ف ــق، تولی ــه خل ــا ب ــالت آن ه ــا و تعام ــازاری دارد و کارکرده ــازاري و غیرب ــالت ب ــه تعام ک
مجموعــه ای از محصــوالت جدیــد یــا موجــود قابــل  اســتفاده در حوزه هــای خــاص می  انجامــد. نظــام 
نــوآوري بخشــی دربرگیرنــدۀ پایــۀ دانشــی، فناوری هــا، ورودی هــا و تقاضــاي )موجــود و بالقــوه( خــاص 
خــود اســت. بازیگــران تشــکیل دهندۀ نظــام نــوآوري بخشــی می تواننــد ســازمان ها )بنگاه هــا، 
دانشــگاه ها، مؤسســات مالــی، آژانس هــای دولتــی، اتحادیه هــای تجــاري و مؤسســات فنــی( و 
ــر را  ــاي زی ــان و دانشــمندان( باشــند )p. 1649(. مؤلفه ه ــراد )سیاســت گذاران، مشــتریان، کارآفرین اف

ــرد:  ــی ک ــی معرف ــوآوري بخش ــام ن ــزای نظ ــن اج ــوان مهم تری می ت

ــه در  ــت ک ــی بنگاه هاس ــی و صنعت ــای تحقیقات ــول فعالیت ه ــاوري: محص ــی و فن ــۀ دانش 1. پای
ــیر دارد؛   ــه مس ــتگی ب ــتی و وابس ــی انباش ــت آمده و ویژگ ــان به دس ــول زم ط

ــالت  ــا و تعام ــه رفتاره ــمی ک ــمی و غیررس ــای رس ــا محدودیت ه ــازي ی ــن ب ــا: قوانی 2. نهاده
بازیگــران را شــکل می دهــد؛

7. Kratke
8. Malerba & Nelson 
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3. تقاضــا: یکــی از پیشــران های نــوآوري و ایجادکننــدۀ انگیــزه در بنگاه هــا بــراي خلــق و انتشــار 
نــوآوري اســت؛

4. بازیگــران و شــبکه ها: بنگاه هــا، دانشــگاه ها، مراکــز تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی، مؤسســات 
ــا کارکردهایشــان و تعامــل  مالــی، آژانس هــای دولتــی، اتحادیه هــای تجــاري و مؤسســات فنــی کــه ب
ــد  ــم می آورن ــادي را فراه ــی و اقتص ــش صنعت ــک بخ ــل ی ــکل گیری و تکام ــۀ ش ــر زمین ــا یکدیگ ب

)صفــدری، رحمان سرشــت، منطقــی و قاضی نــوری، 1396، ص. 65(.

3ـ1ـ4. سیستم نوآوری فناورانه 
ــادی  ــای نه ــوب فض ــه در چارچ ــت ک ــی اس ــبکه ای از بازیگران ــه ش ــوآوری فناوران ــتم ن سیس
ــن  ــی ای ــاوت اصل ــد. تف ــخص می پردازن ــاوری مش ــرد فن ــترش و کارب ــاد، گس ــه ایج ــن ب معّی
ــر  ــارف، ب ــات متع ــان کاال و خدم ــه جری ــه به جــای توجــه ب ــه آن اســت ک ــا بقی ــوع نگــرش ب ن
شــبکه های دانشــی و توانمندی هــا تمرکــز دارد. شناســایی مجموعــۀ بازیگــران، شــبکه ها و 
نهادهــای سیســتم، تابعــی از ظرفیــت تشــریحی ایــن نگــرش اســت. بــرگک9 و دیگــران )2015( 
سیســتم نــوآوری فناورانــه را مجموعــه ای از اجــزا، شــامل فناوری هــا، فعــاالن، شــبکه ها 
ــل  ــه عم ــی فعاالن ــاوری خاص ــوزۀ  فن ــعۀ ح ــت توس ــه درجه ــد ک ــف می کنن ــا، تعری و نهاده
ــایی  ــر شناس ــزون ب ــه اف ــوآوری فناوران ــتم ن ــر سیس ــی ب ــای مبتن ــد )p. 55(. تحلیل ه می کنن
ــی  ــت. به عبارت ــاوری اس ــار فن ــعه و انتش ــود توس ــرای بهب ــی ب ــدۀ راهکارهای ــا، دربردارن ضعف ه
ــریع  ــر تس ــی ب ــت های مبتن ــۀ سیاس ــل و ارائ ــن، تحلی ــف، تبیی ــرد در توصی ــن رویک ــرد ای کارب
فراینــد گــذار فناورانــه اســت ) Wieczorek & Hekkert, 2012, p. 76(. همچنیــن تفــاوت 
سیســتم های نــوآوری فناورانــه بــا دیگــران تأکیــد بــر پویایــی فناورانــۀ سیســتم اســت. 
ــی  ــردی آن بررس ــالت کارک ــاختاری، تعام ــزای س ــر اج ــزون ب ــی اف ــن پویای ــۀ ای ــرای مطالع ب
ــی؛  ــارب کارآفرین ــت از: 1. تج ــارت  اس ــوآوری عب ــتم ن ــداول سیس ــای مت ــود. کارکرده می ش
ــیج  ــازی؛ 6. بس ــق؛ 5. بازارس ــت تحقی ــش؛ 4. هدای ــار دان ــع و انتش ــش؛ 3. توزی ــد دان 2. تولی
منابــع؛ 7. مشروعیت ســازی )Markard & Truffer, 2008, p. 599(. مطالعــۀ پویایــی کارکــردی 
ــد  ــارکارد10 )2020( می گوی ــد. م ــی می بخش ــت تحلیل ــرش ظرفی ــن نگ ــه ای ــوآوری ب ــتم ن سیس
ــه  ــط ب ــه  فق ــوآوری فناوران ــتم های ن ــوزۀ سیس ــده در ح ــات انجام ش ــار و مطالع ــتین آث نخس
مرحلــۀ ظهــور و رشــد اولیــۀ یــک فنــاوری توجــه کــرده اســت؛ در حالــی  کــه می تــوان بــرای 
ــه براســاس  ــت ک ــات در نظــر گرف ــاوری چرخــۀ حی ــد خــود فن ــز مانن ــوآوری نی سیســتم های ن
آن، رابطــۀ کارکردهــای سیســتم بــا یکدیگــر و رابطــۀ سیســتم بــا محیــط در دوره هــای 

.)p. 65( ــد ــاوت باش ــف متف مختل

9. Bergek
10. Markard
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جدول 1 . مقایسۀ رویکردهای سیستم های نوآوری

سیستم نوآوري سیستم نوآوري ملی
منطقه ای

سیستم نوآوری 
سیستم نوآوری فناورانهبخشی

سطح تمرکز )مرز 
مرزهای جغرافیایی مرزهای جغرافیایی ملیسیستم(

منطقه ای

بخش و زیربخش 
)گروه ها  و 
بخش های 
محصول،  
محصول(

فناوری به معنای دانش، محصول 
و مجموعه ای از محصوالت 
مرتبط، با هدف برآوردن 

کارکردی خاص

هدف تحلیل

مقایسۀ عملکرد نوآورانه 
کشورها؛ تحلیل نقش 

پیشرفت های فناورانه در 
رشد اقتصادی؛ سیاست ها 
و راهبردهای اقتصادی و 

اجتماعی برای بارور کردن 
نوآوری در هر کشور

تعیین عملکرد 
اقتصادی یک منطقه؛ 

سیاست گذاری 
توسعۀ نوآوری 

منطقه ای

تحلیل تفاوت 
نوآوری در 
بخش های 

مختلف؛ تعیین 
سیاست ها و 

راهبردهای توسعۀ 
صنایع

ارزیابی روند توسعۀ یک نوآوری 
فناورانه از نگاه ساختار و کارکرد؛ 

شناسایی موانع و محرک های 
توسعه؛ سیاست گذاری توسعۀ 

فناوری

ویژگی محوری

تأکید بر نوآوری و 
پیشرفت های فناورانه 

به منزلۀ عامل اثرگذار در 
رشد اقتصادی کشورها

خوشه های منطقه ای 
به منزلۀ یکی از 

عوامل اثرگذار مهم 
در فرایند نوآوری

وابسته بودن 
عوامل اثرگذار بر 
نوآوری به بخش

تأکید بر نقش شایستگی 
اقتصادی به معنای توانایی 
در توسعه و بهره برداری از 

فرصت های جدید کسب وکار در 
ایجاد نوآوری فناورانه؛ تأکید 
بر پویایی سیستم و چگونگی 

شکل گیری سیستم

)منبع: زمانی، 1397، ص. 132(

4. روش تحقیق
ــرای  ــت. ب ــی اس ــی ـ تحلیل ــت، توصیف ــاظ ماهی ــردی و به لح ــدف، کارب ــاظ ه ــش به لح ــن پژوه ای
تحلیــل وضعیــت نــوآوری از دو شــاخص ورودی و خروجــی نــوآوری اســتفاده  شــده اســت. 
شــاخص ورودی نــوآوری شــامل چارچــوب نهــادی، ســرمایۀ انســانی و پژوهــش، زیرســاخت، بــازار 
ــای  ــاوری و خروجی ه ــش و فن ــامل دان ــوآوری ش ــی ن ــاخص خروج ــب وکار، و ش ــی کس و پیچیدگ
خالقانــه اســت. مجمــوع زیرشــاخص های به کاررفتــه در شــاخص ورودی و خروجــی نــوآوری 
ــی )GII(11 در  ــوآوری جهان ــاخص ن ــزارش ش ــش از گ ــای پژوه ــت. داده ه ــب 54 و 26 اس به ترتی
بیــن ســال های 2011 تــا 2018 م اســتخراج  شــده اســت. داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از مــدل 
ــه خروجــی حاصــل از مــدل ، کشــورهای مــورد  ــا توجــه ب ــرار گرفتــه و ب پرومتــه مــورد تحلیــل ق
ــاال )80ـ60(، متوســط )60ـ40(، پاییــن  ــاال )80ـ1(، ب ــی ب ــوآوری خیل ــۀ ن ــه پنــج طبق مطالعــه ب

11. Global Innovation Index
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ــور  ــش کش ــامل ش ــه ش ــدودۀ مطالع ــت. مح ــده اس ــیم ش ــن )20ـ0( تقس ــی پایی )40ـ20( و خیل
ــران،  ــی، ای ــدۀ عرب ــارات متح ــی ام ــه، یعن ــۀ خاورمیان ــم انداز 1404 از منطق ــند چش ــد س قدرتمن
ــران و ترکیــه پرجمعیت تریــن  ترکیــه، عربســتان، قطــر و مصــر اســت. از نظــر جمعیتــی، مصــر، ای

ــه اســت.   کشــورهای منطق

4ـ1. مدل پژوهش
ــه اســت  ــي گســترش یافت ــم درســت و علم ــه تصمی ــک ب ــور کم ــری به منظ ــای تصمیم گی مدل ه
ــه  ــای چندهدف ــود. از مدل ه ــیم می ش ــاخصه تقس ــه و چندش ــای چندهدف ــروه مدل ه ــه دو گ و ب
و  هدف گــذاری  طراحــي،  به منظــور  غالبــاً  داده هــا(  پانــل  و  آرمانــي  برنامه ریــزی  )ماننــد 
ــور  ــاخصه به منظ ــای چندش ــود. مدل ه ــتفاده می ش ــدف اس ــن ه ــان چندی ــردن هم زم ــه ک بهین
ــخص  ــاي مش ــاس معیاره ــف براس ــای مختل ــان گزینه ه ــاب از می ــدی و انتخ ــي، اولویت بن ارزیاب
ــی رود.  ــه کار م ــت، ب ــراه اس ــز هم ــی نی ــا وزن ده ــوالً ب ــه معم ــض( ک ــوارد متناق ــي م )و در برخ
تصمیم گیــری  مدل هــای  هســتند.  گزینه هــا  ویژگــي  تبیین کننــدۀ  معمــوالً  معیارهــا  ایــن 
 Chou,( چندشــاخصه داراي فن هــای مختلفــي اســت کــه یکــي از آن هــا خانــوادۀ پرومتــه12 اســت
Lin, Lin, Chou & Huang, 2004, p. 51(. پرومتــه روش ســاختاریافتۀ رتبه بنــدی ترجیحــی 
ــۀ 1985 م  ــن روش را در ده ــک 13)1985( ای ــس و وین ــت. بران ــی  اس ــازی ارزیاب ــرای غنی س ب
ــه  ــوان ب ــه می ت ــم روش پرومت ــای مه ــد )p. 649(. از مزای ــه کردن ــدی ارائ ــام رتبه بن ــرای انج ب
ــل حساســیت به صــورت ســاده و ســریع اشــاره  ــکان تحلی ــج و ام ــی نتای  ســادگی، وضــوح و پایای
 Wu,( کــرد. درنهایــت رتبه بنــدی از بزرگ تریــن تــا کوچک تریــن عــدد صــورت می گیــرد
ــه  ــه در ادام ــورت خالص ــه به ص ــل روش پرومت Wanga, Chena, Xu & Li, 2017, p. 526(. مراح

بیــان شــده اســت.  

گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم گیری

ــس  ــکیل ماتری ــس از تش ــت. پ ــری اس ــس تصمیم گی ــکیل ماتری ــه تش ــه در روش پرومت ــن مرحل اولی
تصمیم گیــری در گام نخســت، بایــد برپایــۀ رابطــۀ  تفــاوت هریــک 
از گزینه هــا را در هریــک از شــاخص ها نســبت بــه یکدیگــر به دســت آورد. ایــن تفــاوت بــرای شــاخص 
Max زمانــی معنــادار خواهــد بــود کــه  باشــد. بــرای شــاخص های Min ایــن رابطــه 

 .)Brans & Mareschal, 2005( برعکــس اســت

گام دوم: میزان مجموع موزون برتری گزینه 
ــزان   ــه می ــود. هرچ ــبه می ش ــۀ b محاس ــر روی گزین ــۀ a ب ــر گزین ــرای ه ــت کل π(a,b) ب ــزان اولوی می

12. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation
13. Brans & Vincke
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π(a,b) بیشــتر باشــد، گزینــۀ a ترجیــح بیشــتری دارد. π (a,b) بــا اســتفاده از رابطــۀ 1 محاســبه می شــود.

( , ) ( , ),      1
k k

j j j
j i j i

a b w p a b wπ
= =

= =∑ ∑                              )1(

به گونــه ای کــه  برابــر وزن شــاخص jام  اســت. وزن هــا توســط تصمیم گیرنــده تعییــن و ســپس 
ــود.  ــال  می ش نرم

گام سوم: جریان رتبه بندی مثبت و منفی

ــی  ــدی پایان ــد، رتبه بن ــا باش ــتر از دوت ــود( بیش ــان داده می ش ــا n نش ــه ب ــا )ک ــداد گزینه ه ــر تع اگ
ــا در  ــۀ  و ب ــر گزین ــرای ه ــد. ب ــت می آی ــی به دس ــات زوج ــر مقایس ــوع مقادی ــیلۀ مجم به وس
ــب  ــی را به ترتی ــت و منف ــدی مثب ــان رتبه بن ــوان جری ــر  می ت ــای دیگ ــن گزینه ه ــر گرفت نظ

 :)Brans, Vincke & Marechal, 1986( بــا رابطــۀ 2 و 3 به دســت آورد

( )   ( , )
( 1)

Phi na x a a b
n

π+ = ∈
− ∑                     )2(

ایــن جریــان نشــان می دهــد کــه گزینــۀ a چقــدر بــر گزینه هــای دیگــر اولویــت دارد. بزرگ تریــن 
 به معنــای بهتریــن گزینــه اســت.

 )P ( )      hi ( ,
( 1)

na x a a b
n

π− = ∈
− ∑                                   )3(

ــت   ــۀ a اولوی ــر گزین ــزان ب ــه می ــا چ ــر ت ــای دیگ ــه گزینه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــان بیانگ ــن جری ای
ــی  ــتن و بررس ــا داش ــن ب ــت. بنابرای ــه اس ــن گزین ــان دهندۀ بهتری ــن  نش دارد. کوچک تری
و می تــوان یــک رتبه بنــدی جزئــی را انجــام داد )رتبه بنــدی  جداگانــۀ دو جریــان

.)PROMETHEE I

گام چهارم: جریان رتبه بندی خالص

ــف  ــه تعری ــرای هــر گزین ــدی را ب ــص رتبه بن ــان خال ــد جری ــا بای ــدی کامــل گزینه ه ــرای رتبه بن ب
 Brans( جریــان خالــص باالتــر نشــان دهندۀ گزینــۀ برتــر اســت .) PROMETHEE IIکــرد )رتبه بنــدی
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ــا اســتفاده از رابطــۀ 4 محاســبه می شــود:  Mareschal, 2005 &(. جریــان خالــص رتبه بنــدی ب

( ) ( ) ( )Phi Phi Phia a a+ −= −                                                )4(

ــک  ــه 1 نزدی ــدر ب ــه هرق ــت ک ــا 1- اس ــن 1 ت ــددی بی ــان ورودی ع ــاز جری ــی امتی ــور کل به ط
باشــد، نشــانۀ عملکــرد بهتــر و هرچــه بــه 1- نزدیــک باشــد، نشــانۀ عملکــرد بدتــر اســت. درنهایــت 
ــاز  ــن امتی ــد کــه ای ــان مثبــت و منفــی نمــرۀ عملکــرد عمومــی به دســت می آی ــا نســبت گیری جری ب

ــا 100 اســت. عــددی بیــن 0 ت

4ـ2. شاخص های مورد استفاده در پژوهش
الــــف. مؤلفــــۀ ورودی نــــوآوری شــــامل پنــــج بخــــش: نهادهــــا )محیــــط سیاســــی، محیــــط 
مقــررات گــــذاری و محیــــط کســــب وکار(، ســــرمایۀ انســــانی و تحقیقــات )آمــــوزش، آمــوزش 
ابتدایــــی، تحقیــــق و توســــعه(، زیرســاخت )فنــــاوری اطالعــــات و ارتباطــــات، زیرســاخت های 
عمومـــی و پایـــداری بـوم شـــناختی(، بـــازار )اعتبـار، سـرمایه گـــذاری، تجـارت و رقابـــت( و پیچیدگی 

کسب وکار )شــــاغالن دانــش بنیــــان، ارتباطــــات نــــوآوری و جــــذب دانــــش(. 

ب. مؤلفــــۀ خروجــی نــوآوری شــــامل دو بخــش: خروجــی دانــش و فناوری )خلــق دانــش، 
تأثیـــر دانـــش و نفـــوذ دانـــش( و خروجـی هـــای خالقانه )خالقیـت نامشـهود، محصـــوالت و خدمـات 

خالقانــــه و خالقیــــت آنالین(. 

5. یافته های تحقیق 
ــه در جــدول 2 مشــاهده می شــود، در ســال 2011 م،  ــه ک ــدل پرومت ــه خروجــی م ــا توجــه ب ب
کشــورهای امــارات، عربســتان ســعودی، قطــر، ترکیــه، مصــر و ایــران در عرصــۀ توســعۀ نــوآوری 
ــتان  ــارات، عربس ــورهای ام ــال، کش ــن س ــته اند. در ای ــرار داش ــم ق ــا شش ــای اول ت در رتبه ه
ــورهای  ــاال، و کش ــی ب ــطح خیل ــب 100، 95 و 90/28 در س ــاز به ترتی ــا امتی ــر ب ــعودی و قط س
ــط  ــاال، متوس ــطح ب ــب 49/68، 51/53 و 38/84 در س ــاز به ترتی ــا امتی ــران ب ــر و ای ــه، مص ترکی
و پاییــن جــای گرفته انــد. همان طــور کــه شــکل 2 نشــان می دهــد، کشــورهای امــارات، 
عربســتان ســعودی و قطــر عملکــرد نزدیــک بــه هــم دارنــد و کشــورهای ترکیــه، مصــر و ایــران 
ــد.  ــه دارن ــۀ خاورمیان ــوآوری در منطق ــۀ ن ــد در عرص ــور قدرتمن ــه کش ــا س ــادی ب ــۀ زی فاصل
ــتان  ــارات، عربس ــورهای ام ــال 2011 م کش ــران در س ــب ای ــن رقی ــب، اصلی تری ــن  ترتی ــه  ای ب

ســعودی و قطــر اســت. 
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جدول 2. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2011 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال

100 امارات 0/173 0/240 0/413 امارات

95 عربستان -0/290 0/483 0/193 ایران

90/28 قطر -0/015 0/380 0/365 ترکیه

باال 68/49 ترکیه 0/148 0/270 0/418 عربستان سعودی

متوسط 53/51 مصر 0/123 0/235 0/358 قطر

پایین 38/84 ایران -0/138 0/428 0/290 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 2. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2011 م

رتبــۀ کشــورهای منتخــب مــورد مطالعــه در ســال 2012 م، به جــز تغییــر جایــگاه قطــر و عربســتان 
ســعودی، همــان رتبه هــای ســال 2011 م اســت؛ بــه  ایــن  ترتیــب کــه در ســال 2012 م کشــور قطــر 
بــا یــک پلــه صعــود در رتبــۀ دوم و کشــور عربســتان ســعودی بــا یــک پلــه نــزول در رتبــۀ ســوم قــرار 
گرفتــه اســت. در ایــن ســال، از میــان کشــورهای مــورد مطالعــه فقــط کشــور امــارات توانســته ظرفیــت 
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نــوآوری خــود را بهبــود ببخشــد و بقیــۀ کشــورها نتوانســته اند عملکــرد ســال 2011 م را حفــظ کننــد 
ــارات در ســطح  ــده اســت، کشــور ام ــد. براســاس خروجــی تحلیــل کــه در جــدول 3 آم ــا دهن و ارتق
خیلــی بــاال، کشــورهای قطــر، عربســتان ســعودی و ترکیــه در ســطح بــاال و کشــورهای مصــر و ایــران 
در ســطح پاییــن قــرار گرفتــه  اســت. در ایــن میــان، کشــورهای قطــر و عربســتان ســعودی از ســطح 
خیلــی بــاال بــه ســطح بــاال و کشــور مصــر از ســطح متوســط بــه ســطح پاییــن نــزول کــرده اســت. بــا 

مقایســۀ شــکل 2 و 3 ایــن رونــد مشــاهده می شــود. 
جدول 3. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2012 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال 100 امارات 0/254 0/212 0/466 امارات

باال

74/21 قطر -0/278 0/490 0/212 ایران

71/34 عربستان سعودی 0/044 0/363 0/407 ترکیه

65 ترکیه 0/090 0/324 0/415 عربستان سعودی

پایین
38/10 مصر 0/110 0/281 0/390 قطر

33/63 ایران -0/220 0/481 0/261 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 3. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2012 م
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ــارات  ــور ام ــل، کش ــال قب ــد دو س ــد به مانن ــان می ده ــال 2013 م نش ــای س ــل داده ه ــج تحلی نتای
به لحــاظ نــوآوری همچنــان در ســطح اول قــرار دارد. در ایــن ســال، کشــور ترکیــه یــک جهــش خیلــی 
بلنــد در عرصــۀ نــوآوری داشــته؛ به طــوری کــه از رتبــۀ چهــارم در ســال های 2011 و 2012 م بــه رتبــۀ 
دوم منطقــه صعــود کــرده اســت. کشــور عربســتان ســعودی بــا بهبــود عملکــرد نــوآوری در ایــن ســال، 
به ماننــد ســال 2011 م، باالتــر از کشــور قطــر بــوده اســت. در ســطوح پاییــن نــوآوری نیــز، تفاوت هایــی 
در مقایســه بــا دو ســال قبــل دیــده می شــود؛ به طــوری کــه کشــور ایــران باالتــر از کشــور مصــر قــرار 
گرفتــه اســت. در یــک ســطح بندی کلــی، ســطح تمــام کشــورها، به جــز ایــران، به نســبت ســال 2012 م 
تغییــر نکــرده اســت. در ایــن ســال، کشــور ایــران از ســطح پاییــن بــه ســطح متوســط صعــود کرده اســت. 

بــا توجــه بــه شــکل 4، کشــورهای ترکیــه، عربســتان ســعودی و قطــر عملکــرد نزدیــک بــه هــم دارنــد.
جدول 4. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2013 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال 100 امارات 0/237 0/188 0/424 امارات

باال
78/49 ترکیه -0/212 0/463 0/251 ایران
68/40 عربستان سعودی 0/120 0/307 0/427 ترکیه
66/75 قطر 0/051 0/322 0/373 عربستان سعودی

متوسط 40/12 ایران 0/039 0/217 0/356 قطر
پایین 38/31 مصر -0/234 0/478 0/244 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 4. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2013 م
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ــتان  ــر، عربس ــه، قط ــارات، ترکی ــورهای ام ــال 2014 م، کش ــا در س ــل داده ه ــه تحلی ــه ب ــا توج ب
ــا  ــه ب ــال، کشــور ترکی ــن س ــد. در ای ــرار دارن ــا ششــم ق ــای اول ت ــران در رتبه ه ســعودی، مصــر و ای
ــاال برســاند و به همــراه  ــی ب ــه ســطح خیل ــاال ب ــوآوری توانســته خــود را از ســطح ب ــود عملکــرد ن بهب
امــارات در ســطح خیلــی بــاال قــرار گرفتــه اســت. قطــر و عربســتان ســعودی به ماننــد ســال های قبــل 
ــه شــکل 4،  ــا توجــه ب ــد. ب ــرار گرفته ان ــران در ســطح متوســط و پاییــن ق ــاال و مصــر و ای در ســطح ب
ــه  ــوآوری داشــته و ب ــن ســال موفقیــت چشــمگیری در پیشــرفت شــاخص های ن کشــور ترکیــه در ای

ــک شــده اســت. ــه، نزدی ــوآوری در منطق ــوان کشــور ســطح اول ن ــارات، به عن کشــور ام
جدول 5. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2014 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال
100 امارات 0/223 0/210 0/433 امارات

81/56 ترکیه -0/261 0/471 0/210 ایران

باال
74/01 قطر 0/124 0/304 0/428 ترکیه

70/70 عربستان سعودی 0/053 0/319 0/372 عربستان سعودی

متوسط 41/05 مصر 0/076 0/299 0/375 قطر

پایین 37/27 ایران -0/215 0/458 0/243 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 5 . نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2014 م
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در ســال 2015 م، به جــز تغییــر رتبه هــای قطــر و عربســتان ســعودی، همــان رونــد ســال 2014 
م حاکــم اســت. در ایــن ســال، امــارات در ســطح خیلــی بــاال، ترکیــه، عربســتان ســعودی و قطــر در 
ــد. در ایــن ســال، کشــور مصــر از ســطح  ــران در ســطح پاییــن قــرار گرفته ان ــاال و مصــر و ای ســطح ب
متوســط در ســال 2014 م بــه ســطح پاییــن در ســال 2015 م و کشــور ترکیــه از ســطح خیلــی بــاال 

ــوان مشــاهده کــرد. ــد کــه در شــکل 6 می ت ــزول یافته ان ــاال ن ــه ســطح ب در ســال 2014 م ب
جدول 6. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2015 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال 100 امارات 0/247 0/179 0/426 امارات

باال
79/71 ترکیه -0/231 0/442 0/210 ایران

68/89 عربستان سعودی 0/138 0/304 0/442 ترکیه

متوسط 59/17 قطر 0/073 0/286 0/358 عربستان سعودی

پایین
38/99 مصر -0/010 0/346 0/335 قطر

37/73 ایران -0/216 0/457 0/242 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 6. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2015 م
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در ســال 2016 م، به جــز تغییــر رتبــۀ کشــورهای مصــر و ایــران، همــان رونــد ســال 2015 م ادامــه 
ــرار دارد.  ــاال ق ــی ب ــطح خیل ــته، در س ــال های گذش ــد س ــارات، به مانن ــور ام ــال، کش ــن س دارد. در ای
ــد ســال  ــی داشــته، در ســال 2016 م، به مانن ــد نزول ــه رون ــه کشــور ترکی برخــالف ســال 2015 م ک
ــه اســت. عربســتان ســعودی در  ــرار گرفت ــاال ق ــی ب ــارات در ســطح خیل 2014 م، به همــراه کشــور ام
ــد. همان طــور  ــرار گرفته ان ــن ق ــران و مصــر در ســطح پایی ــاال، قطــر در ســطح متوســط و ای ســطح ب
کــه در شــکل  7 نشــان داده شــده، در ایــن ســال اولیــن بــار کشــور قطــر بــا تنــزل روبــه رو بــوده و از 

ســطح بــاال بــه ســطح متوســط رســیده اســت.
جدول 7. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2016 م 

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال
100 امارات 0/245 0/205 0/450 امارات

91/92 ترکیه -0/220 0/453 0/233 ایران

باال 66/03 عربستان سعودی 0/205 0/270 0/475 ترکیه

متوسط 59/44 قطر 0/043 0/315 0/358 عربستان سعودی

پایین
38/77 ایران -0/010 0/353 0/343 قطر

35/42 مصر -0/263 0/495 0/233 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 7. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2016 م
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در ســال 2017 م، بــا اینکــه هیــچ تغییــری در رتبــۀ کشــورها اتفــاق نیفتــاده، تنــزل ســطح در ایــن 
ــه و عربســتان ســعودی  ــن ســال، کشــورهای ترکی ــوده اســت؛ به طــوری کــه در ای ســال چشــمگیر ب
ــا امتیــاز 27/53 و  ــران و مصــر ب ــوآوری در کشــورهای ای تنــزل ســطح داشــته اند. همچنیــن ســطح ن
25/65 بــه پایین تریــن ســطح در بیــن ســال های مــورد مطالعــه رســیده اســت. در ایــن ســال، کشــور 
امــارات بهتریــن عملکــرد را در بیــن ســال های مــورد مــورد مطالعــه تــا ســال 2017 م دارا بــوده کــه 

در شــکل 8 نشــان داده  شــده اســت.
جدول 8. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2017 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال
100 امارات 0/348 0/198 0/545 امارات

76/94 ترکیه -0/275 0/515 0/240 ایران

باال 53/52 عربستان سعودی 0/228 0/258 0/513 ترکیه

متوسط 44/47 قطر 0/050 0/330 0/380 عربستان سعودی

پایین
27/53 ایران -0/043 0/385 0/343 قطر

25/65 مصر -0/308 0/543 0/235 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 8. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2017 م

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

466

پاییز 1401. دورۀ 10. شمارۀ 3

سعیده علوی و همکاران. بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404.

در ســال 2018 م، به ماننــد ســال های 2016 و 2017 م، هیــچ تغییــری در رتبــه و ســطح 
کشــورهای مــورد مطالعــه رخ نــداده اســت. در ایــن ســال، کشــور امــارات و ترکیــه در ســطح خیلــی 
بــاال و بــاال، کشــورهای عربســتان ســعودی و قطــر در ســطح متوســط و کشــورهای ایــران و مصــر در 

ــد. ــرار گرفته ان ــن ق ــطح پایی س
جدول 9. وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2018 م

سطح امتیاز رتبه بندی Phi Phi- Phi+

خیلی باال
100 امارات 0/350 0/200 0/550 امارات

69/65 ترکیه -0/258 0/513 0/255 ایران

باال 49/61 عربستان سعودی 0/183 0/313 0/495 ترکیه

متوسط 46/96 قطر 0/015 0/350 0/365 عربستان سعودی

پایین
28/43 ایران -0/013 0/373 0/360 قطر

27/23 مصر -0/278 0/523 0/245 مصر

)منبع: محاسبات تحقیق(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 9. نمودار وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال 2018 م
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بــا توجــه بــه خروجــی جــدول 10 و شــکل 10، کشــور امــارات، اصلی تریــن رقیــب ایــران، تنهــا کشــوری 
اســت کــه در همــۀ  ســال های مــورد بررســی در ســطح اول منطقــۀ خاورمیانــه قــرار داشــته اســت. این کشــور 
بیــن ســال های 2011 و 2012 م جهــش موفــق و رو بــه رشــدی تجربــه کــرده، پــس از آن بیــن، ســال های 
2012 تــا 2016 م رونــد خطــی داشــته و ســپس در ســال 2017 و 2018 م رونــد رو بــه رشــد داشــته اســت؛ 
ــه دومیــن  ــن عملکــرد را در دو ســال 2018  و 2017 م ازآن خــود کــرده اســت. ترکی به طــوری کــه بهتری
رقیــب ایــران در ســطح منطقــه اســت کــه به همــراه قطــر موفق تریــن کشــور در زمینــۀ نــوآوری محســوب 
می  شــود. ایــن کشــور هرچنــد در ســال 2011 و 2012 م در ســطح چهــارم بــوده، پــس از ایــن دو ســال بــا 
بهبــود عملکــرد تــا 2018 م، در ســطح دوم منطقــۀ خاورمیانــه جــای گرفتــه اســت. بهتریــن عملکــرد ایــن 
کشــور مربــوط بــه ســال 2017 م بــا جریــان خالــص 0/228 و ســال 2016 م بــا امتیــاز 0/205 اســت. کشــور 
عربســتان ســعودی در تمــام دوره هــا رونــد منفــی و نزولــی داشــته؛ به طــوری کــه از امتیــاز 0/148 در ســال 
2011 م بــه  امتیــاز 0/015 رســیده اســت. ایــن کشــور در ســال 2011 م در ســطح دوم، در ســال های 2012 
و 2013 م در ســطح ســوم، در ســال 2014 م در ســطح چهــارم و در ســال های 2015 تــا 2018 م در ســطح 
ســوم قــرار داشــته اســت. کشــور قطــر، به عنــوان پنجمیــن کشــور مــورد مطالعــه، در ســال 2011، 2012، 
2013 و 2014 م بــه ترتیــب در ســطح ســوم، دوم، چهــارم و ســوم و در بیــن ســال های 2015 تــا 2018 م 
در ســطح چهــارم منطقــه قــرار داشــته اســت. بهتریــن عملکــرد ایــن کشــور مربوط بــه ســال 2012 م اســت. 
کشــور مصــر، به عنــوان آخریــن کشــور مــورد مطالعــه، نیــز رونــد منفــی را تجربــه کــرده اســت؛ به گونــه ای 
کــه در ســال های 2011 و 2012 م در ســطح پنجــم، در ســال 2013 م در ســطح ششــم، در ســال 2014 و 
2015 م در ســطح پنجــم و در ســال های بیــن 2016 تــا 2018 م در ســطح ششــم منطقــه قــرار گرفته اســت.

ــاخص های  ــعۀ ش ــی در توس ــرد ضعیف ــا 2018 م عملک ــال های 2011 ت ــن س ــران در بی ــور ای کش
ــم و در  ــطح شش ــال های 2011، 2012، 2014 و 2015 م در س ــه در س ــوری ک ــته؛ به ط ــوآوری داش ن
ســال های 2013، 2016، 2017 و 2018 م در ســطح پنجــم کشــورهای مــورد مطالعــه قرار داشــته اســت. 

درواقــع جایــگاه ایــن کشــور در طــول دورۀ مــورد بررســی بــا مصــر جابه جــا شــده اســت.
جدول 10. امتیازات به دست آمده از مدل پرومته

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0/350 0/348 0/245 0/247 0/223 0/237 0/254 0/173 امارات
-0/258 -0/275 -0/220 -0/231 -0/261 -0/212 -0/278 -0/290 ایران
0/183 0/228 0/205 0/138 0/124 0/120 0/044 -0/015 ترکیه
0/015 0/050 0/043 0/073 0/053 0/051 0/090 0/148 عربستان سعودی
-0/013 -0/043 -0/010 -0/010 0/076 0/039 0/110 0/123 قطر
-0/278 -0/308 -0/263 -0/216 -0/215 -0/234 -0/220 -0/138 مصر
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شکل 10. روند نوآوری کشورهای مورد مطالعه

همان طــور کــه در جــدول10 آمــده، امــارات قدرتمندتریــن کشــور در زمینــۀ نــوآوری کشــورهای 
منتخــب خاورمیانــه اســت. پــس از کشــور امــارات، ترکیــه بــا بهبــود عملکــرد در ردۀ دوم قــرار دارد کــه 
از ســال 2013 م به بعــد توانســته جایــگاه خــود را حفــظ کنــد. کشــورهای عربســتان ســعودی و قطــر 
ــع  ــد. درواق ــه خــود اختصــاص دادن به ترتیــب پــس از ترکیــه در ســال 2015 م رتبه هــای بعــدی را ب
ــر عمــل کــرده اســت.  ــت بیــن عربســتان ســعودی و قطــر، کشــور عربســتان ســعودی موفق ت در رقاب
همچنیــن در ســطوح پاییــن توســعۀ نــوآوری، کشــور ایــران و مصــر قــرار دارنــد کــه ایــن دو کشــور از 

ــد.  ــظ کرده ان ــگاه خــود را حف ــد جای ســال 2016 م به بع

6. نتیجه
در دنیــاي پیچیــدۀ امــروز، ادامــۀ حیــات هــر کشــوري وابســته بــه نــوآوری اســت. بــه همیــن دلیــل 
شــناخت وضعیــت نــوآوری و به دنبــال آن اندازه گیــري پیشــرفت در ایــن زمینــه، مهم تریــن گام بــراي 
ــناخت  ــا ش ــد ب ــعي مي کنن ــورها س ــزان کش ــت. برنامه ری ــت گذاري کشورهاس ــزي و سیاس برنامه ری
دقیــق وضــع موجــود و همچنیــن تعقیــب رونــد تغییــرات در طــول زمــان، ضمــن مقایســۀ تــوان خــود 
ــن  ــن اســاس، ای ــر ای ــد. ب ــي کنن ــز پیش بین ــداف تعیین شــده را نی ــه اه ــتیابي ب ــان دس ــا، زم ــا رقب ب
ــند  ــی در شــش کشــور منتخــب س ــوآوری جهان ــاخص های ن ــت ش ــل وضعی ــال تحلی ــش به دنب پژوه

ــت.   ــم انداز 1404 اس چش

در پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش، مبنــی بــر اینکــه »کــدام کشــورها رقیــب ایــران در برخــورداری 
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ــارات  ــورهای ام ــاله، کش ــی هشت س ــازۀ زمان ــه در ب ــان داد ک ــج نش ــتند؟« نتای ــاال هس ــوآوری ب از ن
ــاخص های  ــورداری از ش ــاظ برخ ــران به لح ــه ای ای ــای منطق ــن رقب ــه اصلی تری ــی و ترکی ــدۀ عرب متح
نــوآوری هســتند و ایــران رتبــۀ پایین تــری از کشــورهای منطقــه دارد و فقــط از کشــور مصــر در ایــن 

شــاخص وضعیــت بهتــری دارد. 

همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه »آیــا ایــران به لحــاظ نــوآوری، در بــازۀ زمانــی 2011 تــا 
2018 م رونــد صعــودی داشــته یــا نزولــی؟« نتایــج تحلیل هــا حاکــی از ایــن اســت کــه هرچنــد رونــد 
صعــودی را تجربــه کــرده و در مقایســه بــا ســال 2011 م توانســته باالتــر از کشــور مصــر قــرار گیــرد، 

نتوانســته از قدرت هــای بــزرگ منطقــه پیشــی بگیــرد. 

ــی و  ــدۀ عرب ــارات متح ــان داد ام ــاله نش ــی هشت س ــازۀ زمان ــا در ب ــج تحلیل ه ــی نتای ــور کل به ط
ترکیــه قدرتمندتریــن و مصــر و ایــران ضعیف تریــن کشــورها در عرصــۀ نــوآوری هســتند. کشــورهای 
ــج  ــۀ نتای ــن مقایس ــد. همچنی ــرار دارن ــروه ق ــن دو گ ــن ای ــگاه بی ــعودی در جای ــتان س ــر و عربس قط
ــا  ــا داده هــای جمعیتــی ســال 2018 م روشــن کــرد کــه کشــورهای مصــر و ایــران ب ایــن پژوهــش ب
97میلیــون و 81میلیــون نفــر بــا اینکــه پرجمعیت تریــن کشــورهای مــورد مطالعــه هســتند، در زمینــۀ 

ــوند.  ــوب می ش ــه محس ــورهای منطق ــن کش ــزو ضعیف تری ــوآوری ج ن

 بــا اینکــه برخــي کشــورهاي منطقــه )ماننــد عربســتان ســعودی و قطــر( برنامــۀ منســجمي بــراي 
ــرد  ــل عملک ــر به دلی ــن ام ــه ای ــد ک ــرار گرفته ان ــران ق ــر از ای ــگاه باالت ــد، در جای ــوآوري ندارن ــام ن نظ
ــاوري و  ــم و فن ــت گذاري عل ــف سیاس ــرد ضعی ــي از عملک ــه ناش ــت، بلک ــورها نیس ــن کش ــوب ای خ

ــران اســت.  ــوآوري در ای ن

ــۀ تمــام برنامه ریزي هــاي مناســب داشــتن اطالعــات صحیــح و ســنجش  ــه اینکــه پای ــا توجــه ب ب
ــاي  ــه معیاره ــود ک ــنهاد می ش ــور پیش ــوآوري در کش ــت ن ــراي تقوی ــن گام ب ــت، در اولی ــق اس دقی
مناســب پایــش نــوآوري تدویــن و ســنجش و ارزیابــي آن در بخش هــا و ســطوح مختلــف در دوره هــاي 

کوتــاه ، میــان و بلنــد مــدت اســت. 

7. پیشنهادها
ــا اســتفاده از -  ــوآوری در کشــور را ب ــور ن ــرای ظه ــای الزم ب ــزان و سیاســت گذاران زمینه ه برنامه ری

تجــارب کشــورهای موفــق منطقــه فراهــم آورنــد. 
ــای -  ــت مؤلفه ه ــعه و تقوی ــاخت، توس ــاد و زیرس ــای نه ــور در مؤلفه ه ــف کش ــه ضع ــه ب ــا توج  ب

ــد.  ــور باش ــعه کش ــای توس ــت برنامه ه ــده در اولوی یادش
برقــرای تــوازن و کــم  کــردن شــکاف میــان میــان ابعــاد ورودی و خروجــی نــوآوری کــه در تمــام - 

 دوره هــای مــورد بررســی وضعیــت ابعــاد خروجــی خیلــی بهتــر از ابعــاد ورودی بــوده اســت.
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بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت ســرمایۀ انســانی و پژوهــش در کشــور ایــران بهتــر از بقیۀ کشــورهای - 
ســند چشــم انداز 1404 اســت، الزم اســت طــی برنامه ریــزی دقیــق، نتایــج ایــن پژوهش هــا کاربــردی 

شــود و بــه مرحلــۀ تجاری ســازی برســد. 
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