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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 method is descriptive-analytical. The sample include Emirate, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, and Egypt from 2011 to 2018, all of which were analyzed through Promethee model. 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.
JEL Classification: O00.
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نــوآوری عاملــی کلیــدی در رشــد و توســعۀ کشــورها و پیشــرفت آنهــا در عرصههــای داخلــی و
بینالمللــی اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،هــدف ایــن پژوهــش بررســی وضعیــت نــوآوری
ایــران در مقایســه بــا کشــورهای منتخــب ســند چشـمانداز  1404اســت .روش پژوهــش توصیفی
ـ تحلیلــی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش بهلحــاظ مکانــی کشــورهای امــارات ،ایــران ،ترکیــه،
عربســتان ،قطــر و مصــر ،و بهلحــاظ زمانــی ســالهای  2011تــا  2018م اســت کــه بــا اســتفاده
از مــدل پرومتــه تحلیــل شــده اســت .اســاس دادههــای بهکاررفتــه گــزارش شــاخص نــوآوری
جهانــی اســت .نتایــج تحلیــل دادههــای نــوآوری نشــان داد کشــورهای امــارات و ترکیــه در ســطح
بــاال ،عربســتان ســعودی و قطــر در ســطح میانــی و مصــر و ایــران در ســطح پاییــن توســعۀ
شــاخصهای نــوآوری قــرار دارد؛ همچنیــن کشــورهای امــارات و ترکیــه اصلیتریــن رقیبــان
منطقـهای ایــران در زمینــۀ بهرهمنــدی از شــاخصهای نــوآوری اســت .هرچنــد کشــور ایــران در
ایــن بــازۀ زمانــی رونــد صعــودی داشــته اســت ،نتوانســته بــه جایــگاه اول منطقــه کــه در ســند
چشمانداز ترسیم شده ،برسد.
طبقهبندی .O00 :JEL
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 .1مقدمه

نــوآوری ،بهمنزلــۀ شــاخص رقابتپذیــری ملــی ،بــه فراینــد خلــق ،توســعه و اجــراي ایــده یــا رفتــاری
نــو گفتــه میشــود .نــوآوری یــک نظــام مدیریتــی اســت کــه از یــکطــرف در پــی فرصتهــاي
اســتثنایی و تــازه اســت و از طــرف دیگــر معیارهــاي موفقیــت را معلــوم میکنــد (Veselica, 2019,
 .)p. 445نــوآوري موفــق مســتلزم کار ســخت ،متمرکــز و هدفمنــد اســت و عاملــی اساســی در ایجــاد
رقابــت در ســطح جهانــی محســوب میشــود کــه منجــر بــه رشــد و پیــروزی در آینــده میشــود و
هماننــد موتــوري اســت کــه بــه کشــورها اجــازه میدهــد در اقتصــاد جهانــی کارایــی مســتمر داشــته
باشــند ( .)Lin & Yi-Chiy, 2007, p. 117بهعبارتــی نــوآوري عاملــی كليــدي در خلــق ارزش و كســب
مزيـ�ت رقابتـ�ي پايـ�دار در محيـ�ط پيچيـ�دۀ كنونـ�ي بهشـ�مار میآیـ�د ( )Lockhart, 2018, p. 9و بــه
افزايــش بهــرهوری و ســودآوري ،دسترســي بــه بازارهــاي جديــد و بهبــود بخشــیدن بازارهــاي موجــود
میانجامــد؛ بــه همیــن دلیــل کشــورها در سراســر جهــان بــه ســرمایهگذاری در حــوزۀ نــوآوري
مهـ�م
روي آورد هانــد ( .)Zhu, Xiao, Dong & Gu, 2019, p. 78فراينـ�د نـ�وآوری دارای چهـ�ار مرحلـ�ۀ
ِ
تولیــد ايــده ،تحقیــق بــرای تبديــل ايــده بــه اختــراع يــا اكتشــاف ،توســعۀ نتايــج تحقیــق در قالــب
شــيء و راهیابــی شــيء بــه بــازار اســت (میرغفــوری ،مروتــی شــریفآبادی و زاهــدی ،1397 ،ص.
ک بــر
 .)109در ســالهای اخیــر ،رویکردهــای سیســتم نــوآوری بســیاری ســر بــرآورده کــه هریــ 
جنبههــای مختلــف آن ،شــامل سیســتم نــوآوری ملــی ،سیســتم نــوآوری منطقـهای ،سیســتم نــوآوری
بخشــی و سیســتم نــوآوری فناورانــه ،تأکیــد کــرده اســت .هــر سیســتم نــوآوری هفــت کارکــرد دارد:
فعالیتهــای کارآفرینانــه ،توســعۀ دانــش ،انتشــار دانــش ،جهتدهــی بــه تحقیقــات ،شــکلگیری
بــازار ،بســیج منابــع و ایجــاد مشــروعیت .مرحلــۀ شــکلگیری سیســتم نــوآوری شــامل خلــق دانــش و
پژوهــش ،تبدیــل دانــش بــه محصــوالت و کارآفرینــی ،جهــت دادن بــه نهادهــای منســجم مدیریتــی و
شـ�کلگیری بـ�ازار اسـ�ت ( .)Wieczorek et al., 2013, p. 300در نظريههــاي رشــد و توســعۀ اقتـــصادي،
اســتفاده از دانــش و نــوآوري ،بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل رشــد اقتصــادي پایــدار کشــورها،
اهميـــت فراوانــي دارد؛ زیــرا دانــش و نــوآوري موجبــات تحـــوالت ســريع در فنــاوري توليــد را فراهــم
مـيآورد و از طريــق بهبــود فراينـــد توليـــد یــا ايجــاد محصــوالت جديــد ،زمينــهساز افزايــش بهرهوري
و اســتفادۀ كارآمــد از نهادههــاي توليــدي میشــود (فطــرس ،فرزیــن و نجــارزاده نوشآبــادی،1390 ،
ص .)305 .اقتصاددانــان معتقدنــد پیشــرفت فنــی بــدون وجــود نظــام نــوآوری کارآمــد محقــق نخواهــد
شــد .بــر همیــن اســاس ،اقتصــاد دانشمحــور در تقســیمات صورتگرفتــه دارای چهــار رکــن نیــروی
کار آموزشدیــده و متخصــص ،سیســتم کارای نــوآوری و ابداعــات ،زيرســاخت اطالعاتــی و ارتباطــی
مناسـ�ب و رژیـ�م نهـ�ادی و محـ�رک اقتصـ�ادی اسـ�ت (امجــدی ،رهبــری بنائیــان و ســلطانی فســقنديس،
 ،1391ص .)87 .بهعبارتــی ن��وآوری ابزــاری کلیـ�دی بـ�رای حفـ�ظ رشـ�د اقتصـ�ادی و رفـ�اه اسـ�ت (Hölzl
 .)& Janger, 2014, p. 709حقیقــت ایــن اســت کــه نــوآوری علمــي تصادفــي نیســت؛ بلكــه فراينــدی
برنامهریزیشــده اســت كــه بايــد بــرای رشــد و تعالــي ،عوامــل مؤثــر بــر آن شناســايي و مديريــت
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شــود ( .)Stefan & Bengtsson, 2017, p. 255در ای�نـ می�اـن ،شــاخص جهانــی نــوآوري مرجعــی مهــم
در نــوآوري بــوده اســت؛ بهطــوریکــه تصمیمگیــران سیاســی بــا هــدف توســعۀ عملکــرد نــوآوري
کشوــرها از آن بهعن��وان اب�زـار اس��تفاده میکنن��د .شــاخص نــوآوری میتوانــد بــه ارزیابــی ارتقــای
نــوآوری در کشــورها کــه بــه رشــد اقتصــادی و ایجــاد شــغل منجــر میشــود ،کمــک میکنــد .افــزون
بــر ایــن ،شــاخص نــوآوری خطمش ـیهای سیاس ـتهای ملــی را بهمنظــور ایجــاد راهبردهــای نویــن
ملــی نــوآوری نشــان میدهــد ( .)Wonglimpiyarat, 2010, p. 249اهــداف کلــی نظــام جمهــوری
اســامی ایــران نیــز در قالــب چشــمانداز بیستســاله و سیاســتهای کلــی ابــاغ مشــخص شــده
اســت .در ايــن ســند راهبــردی ،ايــران کشــوری توســعهيافته و در جايــگاه اول اقتصــادى ،علمــى و
فنــاورى در ســطح منطقــه و داراى تعامــل فعــال بــا اقتصــاد جهانــى تعریــفشــده اســت (نیاکوئــی و
عســگریان .)1394 ،ایــن ســند در ســال  1384بــا هــدف تبدیــل بــه کشــوری توســعهیافته بــا جایــگاه
اول اقتصــادی ،علمــی و فنــاوری در بیــن کشــورهای آســیای جنــوب غربــی ابــاغشــده اســت .بنابرایــن
براســاس چش ـمانداز بیستســالۀ افـــق  ،1404بایــد ایــران بهلحــاظ شــاخصهای نــوآوری در منطقــه،
در رتبــۀ اول قــرار گيــرد .بنابرایــن نــوآوری ،بهعنــوان محــرك اقتصــاد توســعهیافته ،شــرط بقــا در
عرصــۀ بینالمللــی 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 چشـمانداز  ،1404در بــازۀ زمانــی ســالهای  2011تــا  2018م
انج�اـم ش��ده اس��ت .بهمنظــور رســیدن بــه هــدف پژوهــش ،ایــن ســؤاالت مطــرحشــده اســت:
 .1کدام کشورها رقیب ایران در برخورداری از نوآوری باال هستند؟
 .2روند ایران بهلحاظ نوآوری در بازۀ زمانی  2011تا  2018م صعودی بوده یا نزولی؟

 .2پیشینۀ تحقیق

پژوهشهایی که درخصوص ارزیابی نوآوری کشورها انجامشده ،به شرح زیر است:
علــوی ،نظمفــر و حســنزاده ( )1400بــا ارزیابــی ســطح نــوآوری کشــورهای منتخــب ســند
 1404و تأثیــر آن در عملکــرد شــهرها در ســطح جهانــی بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد که امــارات و
ترکیــه بهتریــن عملکــرد نــوآوری را در میــان دیگــر کشــورهای منتخــب دارنــد؛ همچنیــن وضعیــت
نــوآوری ایــران در مؤلفههــای نهــادی ،ســرمایۀ انســانی و پژوهــش ،زیرســاخت ،بــازار ،پیچیدگــی
کس ـبوکار ،دانــش و فنــاوری و خروجیهــای خالقانــه در مقایســه بــا کشــورهای منتخــب بهترتیــب
در ســطح خیلــی پاییــن ،متوســط ،خیلــی پاییــن ،متوســط ،پاییــن ،متوســط و پاییــن قــرار دارد .نتایــج
همبســتگی بیــن رتبــۀ کشــورها بــا رتبــۀ شــهرها رابطــۀ معنــادار قــوی بــا امتیــاز  0.907را نشــان
ی کــه اســتانبول و دبــی ،پایتخــت ترکیــه و امــارات ،بــا رتبــۀ  26و  ،28در میــان دیگــر
داد؛ بهطــور 
شــهرهای پایتخــت مــورد مطالعــه از برتریــن شــهرهای جهــان اســت.
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مــرادی ،اکبــری و بشــارتی ( )1397بــا بررســی تأثیــر ســرمای ۀ انســانی بــر نــوآوری ،بــه مطالعــۀ
تطبیقــی کشــورهای درحالتوســعه و توســعهیافته پرداختنــد .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از
دادههــای بانــک جهانــی و شــاخص جهانــی نــوآوری 113 ،کشــور در  4طبقــۀ درآمــدی (پاییــن،
پاییــن متوســط ،بــاالی متوســط و بــاال) تحلیــل شــد .نتایــج بررســی فرضیههــا پــس از طبقهبنــدی
دادههــا در قالــب دادههــای پانــل دیتــا (تابلویــی) و بــا اســتفاده از روشهــای اقتصادســنجی از طریــق
نرمافــزار ایویــوز( 1نســخۀ  )7حاکــی از تأییــد فرضیــۀ اصلــی پژوهــش ،مبنــی بــر تأثیــر منابــع انســانی
در نــوآوری در کشــورهای درحالتوســعه و توســعهیافته ،بــود .نتایــج در هریــک از طبقــات درآمــدی
نشــان داد در مســیر توســعه (حرکــت از طبقــۀ درآمــدی پاییــن بهســمت طبقــۀ درآمــدی باالتــر) الزم
ت و آمــوزش منابــع انســانی متناســب بــا وضعیــت کشــور باشــد.
اســت تــا توجــه بــه مهــار 
خانــی و نصراللهــی ( )1396پژوهشــی بــا عنــوان نقــش عوامــل مؤثــر بــر نــوآوری میــان کشــورهای
توســعهیافته و درحالتوسعــه انج��ام دادندــ .در ای��ن مطالع��ه ،بــا اس��تفاده از دادههــای تابلویــی اثــر
شــاخص حقــوق مالکیــت فکــری ،تغییــرات در تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ،نــرخ پسانــداز ،نــرخ
بهــرۀ واقعــی و ســرمایۀ انســانی بــر نــوآوری در دورۀ زمانــی  2007تــا  2014م بررســی و ایــن نتایــج
حاصــل شــد کــه در هــر دو دســته کشــور ،حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــری ،فشــار تقاضــا و نــرخ
پسانــداز رابطــۀ مســتقیم بــا نــوآوری و نــرخ بهــرۀ واقعــی رابطــۀ معکــوس بــا نــوآوری دارد؛ در حالــی
کــه متغیــر ســرمایۀ انســانی اثــر متفاوتــی در کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه دارد.
شــاهآبادی و صادقــی ( )1393در پژوهشــی تأثیــر ســرمایۀ انســانی بــر نــوآوری کشــورهای
منتخــب ســازمان توســعۀ همــکاری اســامی در بیــن ســالهای  2009تــا  2011م را مطالعــه کردنــد.
نتايــج برآوردهــا نشــاندهندۀ بیمعنــا بــودن تأثيــر متغيــر ســرمايۀ انســاني بــر نــوآوري ،چــه در حالــت
کلــي و چــه در حالــت زيرشــاخصها (آمــوزش پايــه ،آمــوزش دانشــگاهی و بخــش تحقیــق و توســعه)،
اســت .همچنیــن نتايــج بیانگــر تأثيــر مثبتمحــور نهادهــا ،زیرســاختها و پيشــرفت کس ـبوکار بــر
نــوآوري اســت.
یــو ،هورانــگ و هوانــگ )2021( 2بــا تحلیــل پیچیدگــی علّــی شــاخص جهانــی نــوآوری ،بــا اســتفاده
از دادههــای ســال  2016تــا  ،2020بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه بهدلیــل ثبــات شــاخصهای
مــورد مطالعــه و پوش ـشدهی عوامــل متعــدد ،ایــن شــاخص ابــزار مناســبی بــرای ســنجش نــوآوری
کشورهاســت .در ایــن پژوهــش ،از روش مجموعــۀ فــازی /تحلیــل مقایســۀ کیفــی بــرای تجزیهوتحلیــل
اســتفاده شــد .ایــن روش مزایایــی بــر تجزیهوتحلیــل آمــاری مرســوم دارد و بــرای بیــان پیچیدگیهــای
علّــی مســئله مناســب اســت.
1. Eviews 7
2. Yu, Huarng & Huang
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دیســتانت و خونگمالــی )2018( 3نق��ش ن��وآوری را در ایج��اد مزی��ت رقابت��ی بررس��ی کردن��د.
نتایــج مطالع�اـت آنه�اـ نش��ان داد ک��ه اف��زون ب��ر زمینههــای داخلــی درون ســازمان ،عوامــل خارجــی،
بهویــژه آنهایــی کــه بــه توســعۀ نــوآوری میانجامــد ،نیــز مهــم اســت .همچنیــن نــوآوری بهعنــوان
ابــزار راهبــردی در ایــن رقابــت مهــم بــرای بهبــود ،ایجــاد و تقویــت کس ـبوکار بــرای ایجــاد مزیــت
رقابتــی بهمنظــور تحقــق توســعۀ پایــدار منجــر خواهــد شــد.
ایوانــوا و کپــل )2018( 4تأثیــر عملکــرد نــوآوری بــر رقابتپذیــری چهــار کشــور مجارســتان،
لهســتان ،چــک و اســلواکی را بررســی کردنــد .طبــق نتایــج تحقیــق ،کشــورهای مــورد مطالعــه
بهعنــوان اقتصادهــای درحالگــذار از نظــر توســعۀ اقتصــادی کامــ ً
ا مشــابهاند ،امــا در رتبهبنــدی
رقابتپذیــری جهانــی ،بســته بــه عملکــرد نوآورانــه ،موقعیــت آنهــا متفــاوت اســت .اقتصــاد چــک
بهتریــن عملکــرد را در بیــن چهــار اقتصــاد ایــن کشــور دارد و بدتریــن شــاخصها بــه اقتصــاد اســلواکی
و مجارســتان نســبت دادهشــده اســت .اقتصــاد لهســتان از توســعۀ نســبتاً متعادلــی برخــوردار اســت.
نتایــج ایــن تحلیلهــا بــه ایجــاد یــک بســتر بحــث بــا تمرکــز بــر ارزیابــی وضعیــت بالقــوۀ نــوآوری و
عوامــل تعیینکننــدۀ آن در اســلواکی ،بــا هــدف اشــاره بــه حوزههــای حیاتــی در رشــد رقابتپذیــری
ایــن کشــور در مقیــاس بینالمللــی ،منجــر شــده اســت.
ایــزل ،ناگــر و اتکینســون )2016( 5در مطالعـهاي بــا عنــوان تأثیــرات رتبهبنــدي كشــورها براســاس
نــوآوري جهانــي 56 ،كشــور را برمبنــای  ٢٧عامــل بررســی کردنــد .ايــن عوامــل نشــان میدهــد تــا
چــه انــدازه سیاس ـتهای اقتصــادي و تجــاري كشــور بــه نــوآوري در ســطح جهانــی كمــك ميكنــد.
نتايــج ايــن پژوهــش نشــان داد همبســتگي قــوي بيــن ســهم كشــورها در نــوآوري جهانــي و ســطح
موفقیتهــای نــوآوري آنهــا ،بــه ايــن معناســت كــه اجــراي درســت سیاس ـتهای نوآورانــه در داخــل
كشــور بــه موفقيــت نــوآوري در ســطح جهانــي میانجامــد.

 .3چارچوب نظری
م نوآوری
3ـ .1رویکردهای سیست 
نگرش سیستمهای نوآوری را در سطح ملی ،منطقهای ،بخشی و فناورانه میتوان بررسی کرد.
3ـ1ـ .1سیستم نوآوری ملی

مفهــوم نظــام ملــی نــوآوری را فریمــن نخســتین بــار در اواخــر دهــۀ  1980توســعه داد .وي نظــام
6

3. Distanont & Khongmalai
4. Ivanová & Čepel
5. Ezell, Nager & Atkinson
6. Freeman
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ملــی نــوآوري را اینگونــه تعریــف کــرد« :شــبکهای از نهادهــا در بخشهــای خصوصــی و دولتــی
کــه فعالیــت و تعامــل آنهــا منجــر بــه واردات ،اصالحــات و بهبــود و نفــوذ فناوریهــای جدیــد
میشــود» .در ســال  1987م ،فریمــن ایــن مفهــوم را در کتــاب سیاســت فنــاوري و عملکــرد
اقتصــادي :درسهایــی از ژاپــن بهصورتــی مشــخصتر بــهکار گرفــت .او از عبــارت نظــام ملــی
نــوآوري بــراي نشــان دادن ویژگیهــای اقتصــادي و نهــادي ژاپــن کــه توانایــی توضیــح رشــد
اقتصــادي آن را دارد ،اســتفاده کــرد و پنــج عامــل اساســی در موفقیــت ژاپــن را اینگونــه
برشــمرد:
 .1نقــش دولــت ژاپــن در نوگرایــی اقتصــاد کشــور و بهخصــوص نقــش وزارت صنعــت و تجــارت
بینالملــل آن کشــور؛
 .2نهاد آموزش ابتدایی و پرورش حرفهای مهارتها در این نوگرایی؛
 .3تــاش منســجم بــراي وارد کــردن و بهبــود فناوریهــای جدیــد دنیــا بــا اســتفاده از مهندســی
معکو س ؛
 .4تعامل نزدیک میان دولت با صنعت و آگاهی از تغییرات فناورانه؛
 .5نهادهاي شکلیافته در بخش اقتصاد و بهخصوص بنگاههای بزرگ.
فریمــن بهجــای پرداختــن بــه رویکردهــاي مرســوم مزیــت نســبی ،صریحــاً بیــان میکنــد
کــه زیرســاختهای نهــادي در کشــور بــه ایجــاد مزیــت رقابتــی میــان کشــورها منجــر
میشــود .او در مطالعــهاش بیــان کــرد کــه مهمتریــن علــت عملکــرد اقتصــادي چشــمگیر
ژاپــن پــس از جنــگ جهانــی دوم ،وجــود نظــام ملــی نــوآوري و ویژگیهــای نهــادي آن بــوده
اسـ�ت (میرعمــادی ،1398 ،ص .)136 .عملکــرد نوآورانــۀ هــر کشــور بهوســیلۀ نظــام ملــی
نــوآوري آن تعییــن میشــود .نظـــام ملـــی نــوآوري مجموعــهاي از شــرکتهاي خصوصــی و
دولتــی (اعــم از کوچـــک و بـــزرگ) ،دانـــشگا هها و آژانسهــاي دولتــی در تعامــل بــا هــم اســت
کــه بــه تولیــد علــم و فنــاوری کمــک میکنــد .ایــن تعامـــل بهصــورت فنــی ،تجــاري ،قانونــی،
اجتماعــی و مالــی صــورت میگیــرد؛ امـــا هـــدف تعـــامالت آنهــا توســعۀ دانــش بهمنظــور
پاس ـخگویی بــه نیازهــاي جامعــه اســـت ( .)Carayannis, Goletsis & Grigoroudis, 2017, p. 4
بهطــور خالصــه ،ظرفیــت نــوآوری ملــی را میتــوان مجموعــۀ تاریخــی رشــدیافتهای از اجــزای
اکوسیســتم ملــی دانســت کــه مشــوق و حامــی خروجــی نــوآوری کشــور اســت ( Proksch,
 .)Haberstroh & Pinkwart, 2016, p. 256همچنیــن عملکــرد مناســب نظــام ملــی نــوآوری
تحــت تأثیــر محیــط سیاســی ،فرهنگــی ـ اجتماعــی و اقتصــادی کشورهاســت کــه در شــکل 1
نشــان داده شــده اســت.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
شکل  .1کارکردهای نظام ملی نوآوری (منبع :سلطانی و دیگران ،1396 ،ص)187 .

اجزای سیستم ملی نوآوری عبارت است از:
 .1عناصــر ســاختار :شــامل ترکیــب صنعــت ،رقابت ،ســاختار هزینه ،دسترســی به بــازار ،منابــع طبیعی،
ی شــدن ،انــدازۀ شــرکتها ،شــبکهها و خوشـههای صنعتــی ،و صادراتگرایــی؛
مالکیــت خارجــی ،جهانـ 
 .2چارچوب قانونی و مقرراتی :شامل فضای مقرراتی و حمایت معنوی؛
 .3فرهنگ نوآورانه /کارآفرینانه :شامل منابع انسانی ،نظامهای تعلیم و تربیت و عوامل بیرونی؛
 .4محرکهــای نــوآوری :شــام سیاســتها و برنامههــای دولــت ،صنــدوق ســرمایۀ ریســکپذیر
و مراکــز پژوهشــی؛
 .5زیرساختهای نوآوری :شامل قطبهای علمی ،آژانس نوآوری دولتی و پارکهای فناوری؛
 .6اعتبارات مالی؛
 .7انتشار اطالعات؛
 .8سا ِزکار انتقال و انتشار فناوری؛
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 .9حمایت برای تجاریسازی (.)Kim & Shin, 2016, p. 221
3ـ1ـ .2سیستم نوآوري منطقهای

مفهــوم نظــام نــوآوري منطقـهای اولیــن بــار از مفهــوم نظــام نــوآوري بــا تمرکــز بــر ایجــاد و مدیریــت
شــاخصهاي توســعۀ نــوآوري در محــدودۀ جغرافیایــی خــاص مشــتق شــده اســت (Iammarino,
 .)2005, p. 499نظــام نــوآوري منطقـهای ،بهعنــوان ابــزاري مفهومــي و تحليلــي و عنصــري كليــدي،
بــه سياســتگذاري در مناطــق و شــهرها کمــک میکنــد .تعريــف جهانشــمولي بــراي سيســتم
نــوآوري منطقــهای وجـــود نــــدارد .برخــی معتقدنــد سیســتم نــوآوری منطقــهای «زيرســاختی
ســازماني اســت كــه از نــوآوري در ســاختار توليـــدي يـــك منطقــه حمايــت ميكنــد» .از نظــر
جغرافيايــي نیــز چنیــن تعریــف شــده اســت« :مجموعـهاي از حمايتهــاي مديريتي بـــراي شـبكههـــا
و مؤسسـههاي نــوآور كــه در يــك منطقــۀ جغرافيايــي بـــا يكـــديگر تعاملهــاي قــوي و قانونــي دارنــد
و بهمنظــور ارتقــاي خروجـــي شــركتهاي موجــود در يــك منطقــه بــه فعاليــت ميپردازنــد» .دلیــل
حمايــت از تشــكيل دســتگاههای نـــوآوري منطقــهای ايجــاد رابطــه ميــان نزديكــي جغرافيايــي و
نــوآوري و نقــش توانمنديهــاي محلــي در بهبــود فرايندهــاي نوآورانــه اســت؛ بــه عبــارتدیگــر،
دســتگاههای نــوآوري منطقــهای بهدنبــال برپایــی ســاختار متمركزنــد و در ايـــن ســـاختار بـــر
بـــازيگران و مؤسسـههایی تأکیــد میشــود كـــه از نـــوآوري حمايـــت میکننــد و بســیار با هــم تعامل
دارنــد .شــایانذکــر اســـت اســتارتآپها ،شــرکتهای دانـشبنيـــان ،سـرمايهگـــذاران خطرپذيــر و...
از بازیگرانیانــد كـــه در ايـــن سيســـتم نقشآفرينــي ميكننــد .همچنيــن مؤسسـههـــاي دولتـــي و
بهخصــوص شــهرداریها جــزو ســازمانهايياند كــه بـــا اتخـــاذ سياســتهاي درســت ،از فراينــد
نـ�وآوري در منطقـ�ه حمايـ�ت ميكننـ�د (صارمــی ،فرتــاش ،فیروزجایــی و ســعدآبادی ،1398 ،ص.
 .)29مجموعــۀ بررســیهای انجامشــده در زمینــۀ توســعۀ نــوآوری مناطــق در ســه ســطح قابــل
ارزیابــی اســت:
الــف .ســطح اول مطالعــات مقایسـهای بیــن مناطــق مختلــف اســت کــه شــاید معتبرتریــن آنهــا را
بتــوان در اروپــا جس ـتوجو کــرد؛
ب .ســطح دوم مطالعــۀ عمیــق یــک منطقــه و بررســی دلیــل توســعۀ نــوآوری در آن اســت؛ بــرای
مثــال مطالعــۀ درۀ ســیلیکون از نمونههــای آن اســت کــه ابعــاد مختلــف را در یــک منطقــه بهطــور
عمیــق بررســی میکنــد .در ســالهای اخیــر توجــه بــه ایــن مطالعــات افزایــشیافتــه اســت؛
ج .ســطح ســوم بــه مقولــۀ نظریهپردازیهــا و طراحــی ایدههــا و مفهومهــای جدیــد میپــردازد
(.)Chapple, Kroll, Lester & Montero, 2011, p. 7
پــس از جنــگ جهانــی دوم کــه مقولــۀ توســعۀ منطقـهای اهمیتــی ویــژه یافــت ،جریانهــای فکــری
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متفاوتــی در حــوزۀ توســعۀ نــوآوری در مناطــق شــکل گرفــت کــه برخــی از آنهــا بــا وجــود مشــابهتهایی،
دارای تفاوتهــای ماهیتــی زیــادی اســت .براســاس ارزیابــی کلــی میتــوان ســه اصــل اساســی را کــه در
تمــام مکتبهــای فکــری حــوزۀ توســعۀ نــوآوری در مناطــق مشــترک اســت ،شناســایی کــرد:
 .1نــوآوری بــا توجــه بــه ویژگیهــای زمینـهای منطقــه :بهطــور عمــده بــه موضــوع وضعیــت امکانــات
فیزیکــی موجــود ،منابــع انســانی و ظرفیتهــای بالفعــل و بالقــوۀ صنعتــی و فناورانــه میپــردازد؛
 .2نــوآوری بــا توجــه بــه فرهنــگ و ارتباطــات اجتماعــی تعریفشــده در منطقــه :بــه ویژگــی
ارتباطــات اجتماعــی و فرهنــگ در مناطــق اشــاره دارد کــه ایجــاد شــبکههای محلــی ،روابــط متقابــل،
اعتمــاد و ســرمایۀ اجتماعــی از مــوارد آن بهشــمار مــیرود؛
 .3نــوآوری بــا توجــه بــه مزیتهــای مکانــی :بــه نزدیکــی مــکان بــه بازارهــای اصلــی ،ویژگــی
ارتبــاط بــا ســایر مناطــق و بهطــور کلــی اهمیــت جغرافیــای سیاســی و اقتصــادی مــکان اشــاره
دارد (نقـ�یزاده ،الهـ�ی ،منطقـ�ی و قاضینـ�وری ،1393 ،ص .)29 .از نظــر کراتکــه ،)2010( 7نظــام
نــوآوري منطقــه داراي ســه مؤلفــۀ کلیــدي اســت .1 :ظرفیـــت نـــوآوري درونـــی بنگاههــاي منطقـهای؛
 .2زیرســاختهای نــوآوري منطقــه ماننــد مؤسســات پژوهشـــی عمـــومی منطقـــه و...؛  .3شــبکههاي
دانـ�ش منطقـ�های (داداشپــور و ســعیدی ،1395 ،ص.)4 .
3ـ1ـ .3سیستم نوآوری بخشی

بنابــه تعریــف مالربــا و نلســون ،)2011( 8نظ��ام ن��وآوري بخش��ی ش�اـمل مجموعـ�هاي از بازیگــران اســت
کــه تعامــات بــازاري و غیربــازاری دارد و کارکردهــا و تعامــات آنهــا بــه خلــق ،تولیــد و فــروش
مجموع ـهای از محصــوالت جدیــد یــا موجــود قاب ـل اســتفاده در حوزههــای خــاص میانجامــد .نظــام
نــوآوري بخشــی دربرگیرنــدۀ پایــۀ دانشــی ،فناوریهــا ،ورودیهــا و تقاضــاي (موجــود و بالقــوه) خــاص
خــود اســت .بازیگــران تشــکیلدهندۀ نظــام نــوآوري بخشــی میتواننــد ســازمانها (بنگاههــا،
دانشــگاهها ،مؤسســات مالــی ،آژانسهــای دولتــی ،اتحادیههــای تجــاري و مؤسســات فنــی) و
افــراد (سیاســتگذاران ،مشــتریان ،کارآفرینــان و دانشــمندان) باشــند ( .)p. 1649مؤلفههــاي زیــر را
میتــوان مهمتریــن اجــزای نظــام نــوآوري بخشــی معرفــی کــرد:
 .1پایــۀ دانشــی و فنــاوري :محصــول فعالیتهــای تحقیقاتــی و صنعتــی بنگاههاســت کــه در
ط��ول زم��ان بهدس��تآمده و ویژگ��ی انباش��تی و وابس��تگی ب��ه مس��یر دارد؛
 .2نهادهــا :قوانیــن بــازي یــا محدودیتهــای رســمی و غیررســمی کــه رفتارهــا و تعامــات
بازیگــران را شــکل میدهــد؛
7. Kratke
8. Malerba & Nelson
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 .3تقاضــا :یکــی از پیشــرانهای نــوآوري و ایجادکننــدۀ انگیــزه در بنگاههــا بــراي خلــق و انتشــار
نـ�وآوري اسـ�ت؛
 .4بازیگــران و شــبکهها :بنگاههــا ،دانشــگاهها ،مراکــز تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی ،مؤسســات
مالــی ،آژانسهــای دولتــی ،اتحادیههــای تجــاري و مؤسســات فنــی کــه بــا کارکردهايشــان و تعامــل
بــا یکدیگــر زمینــۀ شــکلگیری و تکامــل یــک بخــش صنعتــی و اقتصــادي را فراهــم میآورنــد
(صفــدری ،رحمانسرشــت ،منطقــی و قاضینــوری ،1396 ،ص.)65 .
3ـ1ـ .4سیستم نوآوری فناورانه

سیســتم نــوآوری فناورانــه شــبکهای از بازیگرانــی اســت کــه در چارچــوب فضــای نهــادی
معیــن بــه ایجــاد ،گســترش و کاربــرد فنــاوری مشــخص میپردازنــد .تفــاوت اصلــی ایــن
ّ
ن�وـع نگــرش ب�اـ بقی��ه آن اسـ�ت کهــ بهج��ای توجـ�ه ب�هـ جری��ان کاال و خدمــات متعــارف ،بــر
شــبکههای دانشــی و توانمند یهــا تمرکــز دارد .شناســایی مجموعــۀ بازیگــران ،شــبکهها و
نهادهــای سیســتم ،تابعــی از ظرفیــت تشــریحی ایــن نگــرش اســت .بــرگک  9و دیگــران ( )2015
سیســتم نــوآوری فناورانــه را مجموعــهای از اجــزا ،شــامل فناور یهــا ،فعــاالن ،شــبکهها
و نهادهــا ،تعریــف میکننــد کــه درجهــت توســعۀ حــوزۀ فنــاوری خاصــی فعاالنــه عمــل
میکننــد (  .)p. 55تحلیلهــای مبتنــی بــر سیســتم نــوآوری فناورانــه افــزون بــر شناســایی
ضعفهــا ،دربردارنــدۀ راهکارهایــی بــرای بهبــود توســعه و انتشــار فنــاوری اســت .بهعبارتــی
کارب��رد ایــن رویک�رـد در توصی��ف ،تبیینــ ،تحلی��ل و ارائ��ۀ سیاســتهای مبتنــی بــر تســریع
فراینــد گــذار فناورانــه اســت (  .)Wieczorek & Hekkert, 2012, p. 76همچنیــن تفــاوت
سیســتمهای نــوآوری فناورانــه بــا دیگــران تأکیــد بــر پویایــی فناورانــۀ سیســتم اســت.
بــرای مطالعــۀ ایــن پویایــی افــزون بــر اجــزای ســاختاری ،تعامــات کارکــردی آن بررســی
میشــود .کارکردهــای متــداول سیســتم نــوآوری عبــارت اســت از .1 :تجــارب کارآفرینــی؛
 .2تولیــد دانــش؛  .3توزیــع و انتشــار دانــش؛  .4هدایــت تحقیــق؛  .5بازارســازی؛  .6بســیج
منابــع؛  .7مشروعیتســازی (  .)Markard & Truffer, 2008, p. 599مطالعــۀ پویایــی کارکــردی
سیســتم نــوآوری بــه ایــن نگــرش ظرفیــت تحلیلــی میبخشــد .مــارکارد  )2020 ( 10میگویــد
نخســتین آثــار و مطالعــات انجا مشــده در حــوزۀ سیســتمهای نــوآوری فناورانــه فقــط بــه
مرحلــۀ ظهــور و رشــد اولیــۀ یــک فنــاوری توجــه کــرده اســت؛ در حالــی کــه میتــوان بــرای
سیســتمهای نــوآوری نیــز ماننــد خــود فنــاوری چرخــۀ حیــات در نظــر گرفــت کــه براســاس
آن ،رابطــۀ کارکردهــای سیســتم بــا یکدیگــر و رابطــۀ سیســتم بــا محیــط در دور ههــای
مختلــف متفــاوت باشــد ( .)p. 65
9. Bergek
10. Markard
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جدول  . 1مقایسۀ رویکردهای سیستمهای نوآوری
سیستم نوآوري ملی

سیستم نوآوري
منطقهای

سیستم نوآوری
بخشی

سیستم نوآوری فناورانه

سطح تمرکز (مرز
سیستم)

مرزهای جغرافیایی ملی

مرزهای جغرافیایی
منطقهای

بخش و زیربخش
(گروهها و
بخشهای
محصول،
محصول)

فناوری بهمعنای دانش ،محصول
و مجموعهای از محصوالت
مرتبط ،با هدف برآوردن
کارکردی خاص

هدف تحلیل

مقایسۀ عملکرد نوآورانه
کشورها؛ تحلیل نقش
پیشرفتهای فناورانه در
رشد اقتصادی؛ سیاستها
و راهبردهای اقتصادی و
اجتماعی برای بارور کردن
نوآوری در هر کشور

تعیین عملکرد
اقتصادی یک منطقه؛
سیاستگذاری
توسعۀ نوآوری
منطقهای

تحلیل تفاوت
نوآوری در
بخشهای
مختلف؛ تعیین
سیاستها و
راهبردهای توسعۀ
صنایع

ویژگیمحوری

تأکید بر نوآوری و
پیشرفتهای فناورانه
بهمنزلۀ عامل اثرگذار در
رشد اقتصادی کشورها

خوشههای منطقهای
بهمنزلۀ یکی از
عوامل اثرگذار مهم
در فرایند نوآوری

وابسته بودن
عوامل اثرگذار بر
نوآوری به بخش

(منبع :زمانی ،1397 ،ص)132 .

ارزیابی روند توسعۀ یک نوآوری
فناورانه از نگاه ساختار و کارکرد؛
شناسایی موانع و محرکهای
توسعه؛ سیاستگذاری توسعۀ
فناوری
تأکید بر نقش شایستگی
اقتصادی بهمعنای توانایی
در توسعه و بهرهبرداری از
فرصتهای جدید کسبوکار در
ایجاد نوآوری فناورانه؛ تأکید
بر پویایی سیستم و چگونگی
شکلگیری سیستم

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .4روش تحقیق

ایــن پژوهــش بهلحــاظ هــدف ،کاربــردی و بهلحــاظ ماهیــت ،توصیفــی ـ تحلیلــی اســت .بــرای
تحلیلــ وضعی��ت ن��وآوری از دو شــاخص ورودی و خروجــی نــوآوری اســتفاده شــده اســت.
ش��اخص ورودی نــوآوری شــامل چارچــوب نهــادی ،ســرمایۀ انســانی و پژوهــش ،زیرســاخت ،بــازار
و پیچیدگــی کســبوکار ،و شــاخص خروجــی نــوآوری شــامل دانــش و فنــاوری و خروجیهــای
خالقان��ه اس��ت .مجم��وع زیرش��اخصهای بهکاررفتـ�ه در ش��اخص ورودی و خروجــی نــوآوری
بهترتیــب  54و  26اسـ�ت .دادههـ�ای پژوهـ�ش از گـ�زارش شـ�اخص نـ�وآوری جهانـ�ی (  11 )GIIدر
بیــن ســالهای  2011تــا  2018م اســتخراج شــده اســت .دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از مــدل
پرومتــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه خروجــی حاصــل از مــدل ،کشــورهای مــورد
مطالعــه بــه پنــج طبقــۀ نــوآوری خیلــی بــاال (80ـ ،)1بــاال (80ـ ،)60متوســط (60ـ ،)40پاییــن
11. Global Innovation Index
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(40ـ )20و خیلــی پاییــن (20ـ )0تقســیم شــده اســت .محــدودۀ مطالعــه شــامل شــش کشــور
قدرتمنــد ســند چشــمانداز  1404از منطقــۀ خاورمیانــه ،یعنــی امــارات متحــدۀ عربــی ،ایــران،
ترکیــه ،عربســتان ،قطــر و مصــر اســت .از نظــر جمعیتــی ،مصــر ،ایــران و ترکیــه پرجمعیتتریــن
کشــورهای منطقــه اســت.
4ـ .1مدل پژوهش
مد لهــای تصمیمگیــری بهمنظــور كمــك بــه تصميــم درســت و علمــي گســترش یافتــه اســت
و بــه دو گــروه مدلهــای چندهدفــه و چندشــاخصه تقســيم میشــود .از مدلهــای چندهدفــه
(ماننــد برنامهریــزی آرمانــي و پانــل داد ههــا) غالبــاً بهمنظــور طراحــي ،هد فگــذاری و
بهينــه كــردن همزمــان چنديــن هــدف اســتفاده میشــود .مد لهــای چندشــاخصه بهمنظــور
ارزيابــي ،اولویتبنــدی و انتخــاب از ميــان گزینههــای مختلــف براســاس معيارهــاي مشــخص
(و در برخــي مــوارد متناقــض) كــه معمــو الً بــا وز ندهــی نيــز همــراه اســت ،بــهکار مــیرود.
ايــن معيارهــا معمــو الً تبیینکننــدۀ ويژگــي گزینههــا هســتند .مد لهــای تصمیمگیــری
چندشــاخصه داراي فنهــای مختلفــي اســت كــه يكــي از آ نهــا خانــوادۀ پرومتــه  12اســت ( Chou,
 .)Lin, Lin, Chou & Huang, 2004, p. 51پرومتــه روش ســاختاریافتۀ رتبهبنــدی ترجیحــی
بــرای غنیســازی ارزیابــی اســت .برانــس و وینــک  )1985 (13ایــن روش را در دهــۀ  1985م
بــرای انجــام رتبهبنــدی ارائــه کردنــد (  .)p. 649از مزاياــی مهــم روش پرومتــه میتــوان بــه
ســادگی ،وضــوح و پاياي��ی نتاي��ج و ام��کان تحلیلــ حساس�یـت بهصــورت س�اـده و سرــیع اشــاره
كــرد .درنهایــت رتبهبنــدی از بزر گتریــن تــا کوچکتریــن عــدد صــورت میگیــرد ( Wu,
 .)Wanga, Chena, Xu & Li, 2017, p. 526مراحــل روش پرومتــه بهصــورت خالصــه در ادامــه
بیــان شــده اســت.
گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری
اولیــن مرحلــه در روش پرومتــه تشــکیل ماتریــس تصمیمگیــری اســت .پــس از تشــکیل ماتریــس
تفــاوت هریــک
تصمیمگیــری در گام نخســت ،بایــد برپایــۀ رابطــۀ
از گزینههــا را در هریــک از شــاخصها نســبت بــه یکدیگــر بهدســت آورد .ایــن تفــاوت بــرای شــاخص
باشــد .بــرای شــاخصهای  Minایــن رابطــه
 Maxزمانــی معنــادار خواهــد بــود کــه
برعکــس اســت (.)Brans & Mareschal, 2005
گام دوم :میزان مجموع موزون برتری گزینه
می��زان اولوي��ت كل ) π(a,bبــرای هــر گزينــۀ  aبــر روی گزينــۀ  bمحاســبه میشــود .هرچــه میــزان
12. Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation
13. Brans & Vincke
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) π(a,bبیشــتر باشــد ،گزينــۀ  aترجی��ح بیش��تری دارد π (a,b) .ب��ا اســتفاده از رابطــۀ  1محاسـ�به میشـ�ود.
k

k

w j p j (a , b ), ∑w j 1
=∑

()1

) π (a, b

=
=j i
j i

بهگون ـهای کــه برابــر وزن شــاخص jا م اســت .وزنهــا توســط تصمیمگیرنــده تعییــن و ســپس
میشــود.
نرمــال
گام سوم :جریان رتبهبندی مثبت و منفی
اگــر تعــداد گزینههــا (کــه بــا  nنش��ان داده میش�وـد) بیشــتر از دوتــا باشــد ،رتبهبنــدی پایانــی
و بــا در
بهوســیلۀ مجمــوع مقادیــر مقایســات زوجــی بهدســت میآیــد .بــرای هــر گزینــۀ
میتــوان جریــان رتبهبنــدی مثبــت و منفــی را بهترتیــب
نظــر گرفتــن گزینههــای دیگــر
بــا رابطــۀ  2و  3بهدســت آورد (:)Brans, Vincke & Marechal, 1986
n
) ∑ x ∈ a π (a, b
)(n − 1

()2

=
) Phi + (a

ایــن جریــان نشــان میدهــد کــه گزینــۀ  aچقــدر بــر گزینههــای دیگــر اولویــت دارد .بزرگتریــن
بهمعنــای بهتریــن گزینــه اســت.
()3

) π (a , b

n
∑ x ∈a
)(n − 1

=
) Phi − (a

ایــن جریــان بیانگــر ایــن اســت کــه گزینههــای دیگــر تــا چــه میــزان بــر گزینــۀ  aاولویــ 
ت
نش��اندهندۀ بهتری��ن گزین��ه استــ .بنابرايــن بــا داشــتن و بررســی
دارد .کوچکتریــن
میتــوان يــك رتبهبنــدی جزئــی را انجــام داد (رتبهبنــدی
و
جداگانــۀ دو جريــان
.)PROMETHEE I
گام چهارم :جریان رتبهبندی خالص
بــرای رتبهبنــدی كامــل گزينههــا بايــد جريــان خالــص رتبهبنــدی را بــرای هــر گزينــه تعريــف
کــرد (رتبهبنــدی .) PROMETHEE IIجریــان خالــص باالتــر نشــاندهندۀ گزینــۀ برتــر اســت (Brans
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 .)& Mareschal, 2005جریــان خالــص رتبهبنــدی بــا اســتفاده از رابطــۀ  4محاســبه میشــود:

=
) Phi(a ) Phi + (a ) − Phi − (a

()4

بهطــور کلــی امتیــاز جریــان ورودی عــددی بیــن  1تــا  -1اســت کــه هرقــدر بــه  1نزدیــک
باشــد ،نشــانۀ عملکــرد بهتــر و هرچــه بــه  -1نزدیــک باشــد ،نشــانۀ عملکــرد بدتــر اســت .درنهایــت
بــا نســبتگیری جریــان مثبــت و منفــی نمــرۀ عملکــرد عمومــی بهدســت میآیــد کــه ایــن امتیــاز
عــددی بیــن  0تــا  100اســت.
4ـ .2شاخصهای مورد استفاده در پژوهش
الــــف .مؤلفــــۀ ورودی نــــوآوری شــــامل پنــــج بخــــش :نهادهــــا (محیــــط سیاســــی ،محیــــط
مقــرراتگــــذاری و محیــــط کســـبوکار) ،ســــرمایۀ انســــانی و تحقیقــات (آمــــوزش ،آمــوزش
ابتدایــــی ،تحقیــــق و توســــعه) ،زیرســاخت (فنــــاوری اطالعــــات و ارتباطــــات ،زیرســاختهای
عمومـیــ و پایــ�داری بـومشـ��ناختی) ،بـ��ازار (اعتبـار ،سـرمایهگـ�ذـاری ،تجـارت و رقابـ��ت) و پیچیدگی
کسبوکار (شــــاغالن دانــشبنیــــان ،ارتباطــــات نــــوآوری و جــــذب دانــــش).
ب .مؤلفــــۀ خروجــی نــوآوری شــــامل دو بخــش :خروجــی دانــش و فناوری (خلــق دانــش،
تأثیـــر دانـــش و نفـــوذ دانـــش) و خروجـیهـــای خالقانه (خالقیـت نامشـهود ،محصـــوالت و خدمـات
خالقانــــه و خالقیــــت آنالین).

 .5یافتههای تحقیق

بــا توجــه بــه خروجــی مــدل پرومتــه کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،در ســال  2011م،
کشــورهای امــارات ،عربســتان ســعودی ،قطــر ،ترکیــه ،مصــر و ایــران در عرصــۀ توســعۀ نــوآوری
در رتبههــای اول تــا ششــم قــرار داشــتهاند .در ایــن ســال ،کشــورهای امــارات ،عربســتان
ســعودی و قطــر بــا امتیــاز بهترتیــب  95 ،100و  90/28در ســطح خیلــی بــاال ،و کشــورهای
ترکیــه ،مصــر و ایــران بــا امتیــاز بهترتیــب  51/53 ،49/68و  38/84در ســطح بــاال ،متوســط
و پاییــن جــای گرفتهانــد .همانطــور کــه شــکل  2نشــان میدهــد ،کشــورهای امــارات،
عربســتان ســعودی و قطــر عملکــرد نزدیــک بــه هــم دارنــد و کشــورهای ترکیــه ،مصــر و ایــران
فاصلــۀ زیــادی بــا ســه کشــور قدرتمنــد در عرصــۀ نــوآوری در منطقــۀ خاورمیانــه دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،اصلیتریــن رقیــب ایــران در ســال  2011م کشــورهای امــارات ،عربســتان
ســعودی و قطــر اســت.
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جدول  .2وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2011م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

امارات

0/413

0/240

0/173

امارات

100

ایران

0/193

0/483

-0/290

عربستان

95

ترکیه

0/365

0/380

-0/015

قطر

90/28

عربستان سعودی

0/418

0/270

0/148

ترکیه

68/49

باال

قطر

0/358

0/235

0/123

مصر

53/51

متوسط

مصر

0/290

0/428

-0/138

ایران

38/84

پایین

(منبع :محاسبات تحقيق)

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

سطح

خیلی باال

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

رتبــۀ کشــورهای منتخــب مــورد مطالعــه در ســال  2012م ،بهجــز تغییــر جایــگاه قطــر و عربســتان
ســعودی ،همــان رتبههــای ســال  2011م اســت؛ بـه ایـن ترتیــب کــه در ســال  2012م 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 نتوانســتهاند عملکــرد ســال  2011م را حفــظ کننــد
و ارتقــا دهنــد .براســاس خروجــی تحلیــل کــه در جــدول  3آمــده اســت ،کشــور امــارات در ســطح
خیلــی بــاال ،کشــورهای قطــر ،عربســتان ســعودی و ترکیــه در ســطح بــاال و کشــورهای مصــر و ایــران
در ســطح پاییــن قــرار گرفتــهاســت .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
مقایسـ�ۀ شــکل  2و  3ایــن رونــد مشــاهده میشــود.
جدول  .3وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2012م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

سطح

امارات

0/466

0/212

0/254

امارات

100

خیلی باال

ایران

0/212

0/490

-0/278

قطر

74/21

ترکیه

0/407

0/363

0/044

عربستان سعودی

71/34

عربستان سعودی

0/415

0/324

0/090

ترکیه

65

قطر

0/390

0/281

0/110

مصر

38/10

مصر

0/261

0/481

-0/220

ایران

33/63

(منبع :محاسبات تحقيق)
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باال

پایین

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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نتایــج تحلیــل دادههــای ســال  2013م نشــان میدهــد بهماننــد دو ســال قبــل ،کشــور امــارات
بهلحــاظ نــوآوری همچنــان در ســطح اول قــرار دارد .در ایــن ســال ،کشــور ترکیــه یــک جهــش خیلــی
لهای  2011و  2012م بــه رتبــۀ
بلنــد در عرصــۀ نــوآوری داشــته؛ بهطــوری کــه از رتبــۀ چهــارم در ســا 
دوم منطقــه صعــود کــرده اســت .کشــور عربســتان ســعودی بــا بهبــود عملکــرد نــوآوری در ایــن ســال،
بهماننــد ســال  2011م ،باالتــر از کشــور قطــر بــوده اســت .در ســطوح پاییــن نــوآوری نیــز ،تفاوتهایــی
در مقایســه بــا دو ســال قبــل دیــده میشــود؛ بهطــوری کــه کشــور ایــران باالتــر از کشــور مصــر قــرار
گرفتــه اســت .در یــک ســطحبندی کلــی ،ســطح تمــام کشــورها ،بهجــز ایــران ،بهنســبت ســال  2012م
تغییــر نکــرده اســت .در ایــن ســال ،کشــور ایــران از ســطح پاییــن بــه ســطح متوســط صعــود کرده اســت.
بــا توجــه بــه شــکل  ،4کشــورهای ترکیــه ،عربســتان ســعودی و قطــر عملکــرد نزدیــک بــه هــم دارنــد.
جدول  .4وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2013م

امارات
ایران

ترکیه

عربستان سعودی
قطر

مصر

Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

سطح

0/424

0/188

0/237

امارات

100

خیلی باال

0/251

0/463

-0/212

ترکیه

78/49

0/427

0/307

0/120

عربستان سعودی

68/40

0/373

0/322

0/051

قطر

66/75

0/356

0/217

0/039

ایران

40/12

متوسط

0/244

0/478

-0/234

مصر

38/31

پایین

(منبع :محاسبات تحقيق)
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باال

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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بــا توجــه بــه تحلیــل دادههــا در ســال  2014م ،کشــورهای امــارات ،ترکیــه ،قطــر ،عربســتان
ســعودی ،مصــر و ایــران در رتبههــای اول تــا ششــم قــرار دارنــد .در ایــن ســال ،کشــور ترکیــه بــا
بهبــود عملکــرد نــوآوری توانســته خــود را از ســطح بــاال بــه ســطح خیلــی بــاال برســاند و بههمــراه
امــارات در ســطح خیلــی بــاال قــرار گرفتــه اســت .قطــر و عربســتان ســعودی بهماننــد ســالهای قبــل
در ســطح بــاال و مصــر و ایــران در ســطح متوســط و پاییــن قــرار گرفتهانــد .بــا توجــه بــه شــکل ،4
کشــور ترکیــه در ایــن ســال موفقیــت چشــمگیری در پیشــرفت شــاخصهای نــوآوری داشــته و بــه
کشــور امــارات ،بهعنــوان کشــور ســطح اول نــوآوری در منطقــه ،نزدیــک شــده اســت.
جدول  .5وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2014م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

امارات

0/433

0/210

0/223

امارات

100

ایران

0/210

0/471

-0/261

ترکیه

81/56

ترکیه

0/428

0/304

0/124

قطر

74/01

عربستان سعودی

0/372

0/319

0/053

عربستان سعودی

70/70

قطر

0/375

0/299

0/076

مصر

41/05

متوسط

مصر

0/243

0/458

-0/215

ایران

37/27

پایین

(منبع :محاسبات تحقيق)
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سطح
خیلی باال
باال

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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در ســال  2015م ،بهجــز تغییــر رتبههــای 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
ســطح بــاال و مصــر و ایــران در ســطح پاییــن قــرار گرفتهانــد .در ایــن ســال ،کشــور مصــر از ســطح
متوســط در ســال  2014م بــه ســطح پاییــن در ســال  2015م و کشــور ترکیــه از ســطح خیلــی بــاال
در ســال  2014م بــه ســطح بــاال نــزول یافتهانــد کــه در شــکل  6میتــوان مشــاهده کــرد.
جدول  .6وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2015م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

سطح

امارات

0/426

0/179

0/247

امارات

100

خیلی باال

ایران

0/210

0/442

-0/231

ترکیه

79/71

ترکیه

0/442

0/304

0/138

عربستان سعودی

68/89

عربستان سعودی

0/358

0/286

0/073

قطر

59/17

قطر

0/335

0/346

-0/010

مصر

38/99

مصر

0/242

0/457

-0/216

ایران

37/73

(منبع :محاسبات تحقيق)
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باال
متوسط
پایین

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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در ســال  2016م ،بهجــز تغییــر رتبــۀ کشــورهای مصــر و ایــران ،همــان رونــد ســال  2015م ادامــه
دارد .در ایــن ســال ،کشــور امــارات ،بهماننــد ســالهای گذشــته ،در ســطح خیلــی بــاال قــرار دارد.
برخــاف ســال  2015م کــه کشــور ترکیــه رونــد نزولــی داشــته ،در ســال  2016م ،بهماننــد ســال
 2014م ،بههمــراه کشــور امــارات در ســطح خیلــی بــاال قــرار گرفتــه اســت .عربســتان ســعودی در
ســطح بــاال ،قطــر در ســطح متوســط و ایــران و مصــر در ســطح پاییــن قــرار گرفتهانــد .همانطــور
کــه در شــکل  7نشــان داده شــده ،در ایــن ســال اولیــن بــار کشــور قطــر بــا تنــزل روبـهرو بــوده و از
ســطح بــاال بــه ســطح متوســط رســیده اســت.
جدول  .7وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2016م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

امارات

0/450

0/205

0/245

امارات

100

ایران

0/233

0/453

-0/220

ترکیه

91/92

ترکیه

0/475

0/270

0/205

عربستان سعودی

66/03

باال

عربستان سعودی

0/358

0/315

0/043

قطر

59/44

متوسط

قطر

0/343

0/353

-0/010

ایران

38/77

مصر

0/233

0/495

-0/263

مصر

35/42

(منبع :محاسبات تحقيق)
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در ســال  2017م ،بــا اینکــه هیــچ تغییــری در رتبــۀ کشــورها اتفــاق نیفتــاده ،تنــزل ســطح در ایــن
ســال چشــمگیر بــوده اســت؛ بهطــوری کــه در ایــن ســال ،کشــورهای ترکیــه و عربســتان ســعودی
تنــزل ســطح داشــتهاند .همچنیــن ســطح نــوآوری در کشــورهای ایــران و مصــر بــا امتیــاز  27/53و
 25/65بــه پایینتریــن ســطح در بیــن ســالهای مــورد مطالعــه رســیده اســت .در ایــن ســال ،کشــور
امــارات بهتریــن عملکــرد را در بیــن ســالهای مــورد مــورد مطالعــه تــا ســال  2017م دارا بــوده کــه
در شــکل  8نشــان داده شــده اســت.
جدول  .8وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2017م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

امارات

0/545

0/198

0/348

امارات

100

ایران

0/240

0/515

-0/275

ترکیه

76/94

ترکیه

0/513

0/258

0/228

عربستان سعودی

53/52

باال

عربستان سعودی

0/380

0/330

0/050

قطر

44/47

متوسط

قطر

0/343

0/385

-0/043

ایران

27/53

مصر

0/235

0/543

-0/308

مصر

25/65

(منبع :محاسبات تحقيق)
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در ســال  2018م ،بهماننــد ســالهای  2016و  2017م ،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
ســطح پاییــن قــرار گرفتهانــد.
جدول  .9وضعیت نوآوری کشورهای مورد مطالعه در سال  2018م
Phi+

Phi-

Phi

رتبهبندی

امتیاز

امارات

0/550

0/200

0/350

امارات

100

ایران

0/255

0/513

-0/258

ترکیه

69/65

ترکیه

0/495

0/313

0/183

عربستان سعودی

49/61

باال

عربستان سعودی

0/365

0/350

0/015

قطر

46/96

متوسط

قطر

0/360

0/373

-0/013

ایران

28/43

مصر

0/245

0/523

-0/278

مصر

27/23

(منبع :محاسبات تحقيق)
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بــا توجــه بــه خروجــی جــدول  10و شــکل  ،10کشــور امــارات ،اصلیتریــن رقیــب ایــران ،تنهــا کشــوری
اســت کــه در همــۀســالهای مــورد بررســی در ســطح اول منطقــۀ خاورمیانــه قــرار داشــته اســت .این کشــور
بیــن ســالهای  2011و  2012م جهــش موفــق و رو بــه رشــدی تجربــه کــرده ،پــس از آن بیــن ،ســالهای
 2012تــا  2016م رونــد خطــی داشــته و ســپس در ســال  2017و  2018م رونــد رو بــه رشــد داشــته اســت؛
بهطــوری کــه بهتریــن عملکــرد را در دو ســال  2018و  2017م ازآن خــود کــرده اســت .ترکیــه دومیــن
رقیــب ایــران در ســطح منطقــه اســت کــه بههمــراه قطــر موفقتریــن کشــور در زمینــۀ نــوآوری محســوب
میشــود .ایــن کشــور هرچنــد در ســال  2011و  2012م در ســطح چهــارم بــوده ،پــس از ایــن دو ســال بــا
بهبــود عملکــرد تــا  2018م ،در ســطح دوم منطقــۀ خاورمیانــه جــای گرفتــه اســت .بهتریــن عملکــرد ایــن
کشــور مربــوط بــه ســال  2017م بــا جریــان خالــص  0/228و ســال  2016م بــا امتیــاز  0/205اســت .کشــور
عربســتان ســعودی در تمــام دورههــا رونــد منفــی و نزولــی داشــته؛ بهطــوری کــه از امتیــاز  0/148در ســال
 2011م بــه امتیــاز  0/015رســیده اســت .ایــن کشــور در ســال  2011م در ســطح دوم ،در ســالهای 2012
و  2013م در ســطح ســوم ،در ســال  2014م در ســطح چهــارم و در ســالهای  2015تــا  2018م در ســطح
ســوم قــرار داشــته اســت .کشــور قطــر ،بهعنــوان پنجمیــن کشــور مــورد مطالعــه ،در ســال ،2012 ،2011
 2013و  2014م بــه ترتیــب در ســطح ســوم ،دوم ،چهــارم و ســوم و در بیــن ســالهای  2015تــا  2018م
در ســطح چهــارم منطقــه قــرار داشــته اســت .بهتریــن عملکــرد ایــن کشــور مربوط بــه ســال  2012م اســت.
کشــور مصــر ،بهعنــوان آخریــن کشــور مــورد مطالعــه ،نیــز رونــد منفــی را تجربــه کــرده اســت؛ بهگونـهای
کــه در ســالهای  2011و  2012م در ســطح پنجــم ،در ســال  2013م در ســطح ششــم ،در ســال  2014و
 2015م در ســطح پنجــم و در ســالهای بیــن  2016تــا  2018م در ســطح ششــم منطقــه قــرار گرفته اســت.
کشــور ایــران در بیــن ســالهای  2011تــا  2018م عملکــرد ضعیفــی در توســعۀ شــاخصهای
نــوآوری داشــته؛ بهطــوری کــه در ســالهای  2014 ،2012 ،2011و  2015م در ســطح ششــم و در
ســالهای  2017 ،2016 ،2013و  2018م در ســطح پنجــم کشــورهای مــورد مطالعــه قرار داشــته اســت.
درواقــع جایــگاه ایــن کشــور در طــول دورۀ مــورد بررســی بــا مصــر جابهجــا شــده اســت.
جدول  .10امتیازات بهدستآمده از مدل پرومته
امارات
ایران

2011

0/173

2012

0/254

2013

2014

2015

2016

2017

0/237

0/223

0/247

0/245

0/348

2018

0/350

-0/290

-0/278

-0/212

-0/261

-0/231

-0/220

-0/275

-0/258

عربستانسعودی

0/148

0/090

0/051

0/053

0/073

0/043

0/050

0/015

مصر

-0/138

ترکیه
قطر

-0/015

(منبع :محاسبات تحقيق)

0/123

0/044
0/110

-0/220

0/120
0/039

-0/234

0/124
0/076

-0/215

0/138

-0/010
-0/216

0/205

-0/010
-0/263

0/228

-0/043
-0/308

0/183

-0/013
-0/278
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همانطــور کــه در جــدول 10آمــده ،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  2013م بهبعــد توانســته جایــگاه خــود را حفــظ کنــد .کشــورهای عربســتان ســعودی و قطــر
بهترتیــب پــس از ترکیــه در ســال  2015م رتبههــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص دادنــد .درواقــع
در رقابــت بیــن عربســتان ســعودی و قطــر ،کشــور عربســتان ســعودی موفقتــر عمــل کــرده اســت.
همچنیــن در ســطوح پاییــن توســعۀ نــوآوری ،کشــور ایــران و مصــر قــرار دارنــد کــه ایــن دو کشــور از
ســال  2016م بهبعــد جایــگاه خــود را حفــظ کردهانــد.

 .6نتیجه

در دنيــاي پيچيــدۀ امــروز ،ادامــۀ حیــات هــر كشــوري وابســته بــه نــوآوری اســت .بــه همیــن دلیــل
شــناخت وضعيــت نــوآوری و بهدنبــال آن اندازهگيــري پيشــرفت در ایــن زمینــه ،مهمتریــن گام بــراي
برنامهريــزي و سياســتگذاري كشورهاســت .برنامهريــزان كشــورها ســعي ميكننــد بــا شــناخت
دقيــق وضــع موجــود و همچنيــن تعقيــب رونــد تغييــرات در طــول زمــان ،ضمــن مقايســۀ تــوان خــود
بــا رقبــا ،زمــان دســتيابي بــه اهــداف تعیینشــده را نيــز پيشبينــي کننــد .بــر ايــن اســاس ،ايــن
پژوهــش بهدنبــال تحلیــل وضعیــت شــاخصهای نــوآوری جهانــی در شــش کشــور منتخــب ســند
چشــمانداز  1404اســت.
در پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش ،مبنــی بــر اینکــه «کــدام کشــورها رقیــب ایــران در برخــورداری
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از نــوآوری بــاال هســتند؟» نتایــج نشــان داد کــه در بــازۀ زمانــی هشتســاله ،کشــورهای امــارات
متحــدۀ عربــی و ترکیــه اصلیتریــن رقبــای منطقــهای ایــران بهلحــاظ برخــورداری از شــاخصهای
نــوآوری هســتند و ایــران رتبــۀ پایینتــری از کشــورهای منطقــه دارد و فقــط از کشــور مصــر در ایــن
شــاخص وضعیــت بهتــری دارد.
همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا ایــران بهلحــاظ نــوآوری ،در بــازۀ زمانــی  2011تــا
 2018م رونــد صعــودی داشــته یــا نزولــی؟» نتایــج تحلیلهــا حاکــی از ایــن اســت کــه هرچنــد رونــد
صعــودی را تجربــه کــرده و در مقایســه بــا ســال  2011م توانســته باالتــر از کشــور مصــر قــرار گیــرد،
نتوانســته از قدرتهــای بــزرگ منطقــه پیشــی بگیــرد.
بهطــور کلــی نتایــج تحلیلهــا در بــازۀ زمانــی هشتســاله نشــان داد امــارات متحــدۀ عربــی و
ترکیــه قدرتمندتریــن و مصــر و ایــران ضعیفتریــن کشــورها در عرصــۀ نــوآوری هســتند .کشــورهای
قطــر و عربســتان ســعودی در جایــگاه بیــن ایــن دو گــروه قــرار دارنــد .همچنیــن مقایســۀ نتایــج
ایــن پژوهــش بــا دادههــای جمعیتــی ســال  2018م روشــن کــرد کــه کشــورهای مصــر و ایــران بــا
97میلی��ون و 81میلیــون نفــر بــا اینکــه پرجمعیتتریــن کشــورهای مــورد مطالعــه هســتند ،در زمینــۀ
نــوآوری جــزو ضعیفتریــن کشــورهای منطقــه محســوب میشــوند.
بــا اينكــه برخــي كشــورهاي منطقــه (ماننــد عربســتان ســعودی و قطــر) برنامــۀ منســجمي بــراي
نظــام نــوآوري ندارنــد ،در جایــگاه باالتــر از ایــران قــرار گرفتهانــد کــه ایــن امــر بهدليــل عملكــرد
خــوب ایــن كشــورها نیســت ،بلكــه ناشــي از عملكــرد ضعيــف سياســتگذاري علــم و فنــاوري و
نــوآوري در ايــران اســت.
بــا توجــه بــه اينكــه پايــۀ تمــام برنامهريزيهــاي مناســب داشــتن اطالعــات صحيــح و ســنجش
دقيــق اســت ،در اوليــن گام بــراي تقويــت نــوآوري در كشــور پیشــنهاد میشــود کــه معيارهــاي
مناســب پايــش نــوآوري تدویــن و ســنجش و ارزيابــي آن در بخشهــا و ســطوح مختلــف در دورههــاي
كوتــاه ،میــان و بلنــد مــدت اســت.

 .7پیشنهادها

	-برنامهریــزان و سیاســتگذاران زمینههــای الزم بــرای ظهــور نــوآوری در کشــور را بــا اســتفاده از
تجــارب کشــورهای موفــق منطقــه فراهــم آورنــد.
	 -بــا توجــه بــه ضعــف کشــور در مؤلفههــای نهــاد و زیرســاخت ،توســعه و تقویــت مؤلفههــای
یادشــده در اولویــت برنامههــای توســعه کشــور باشــد.
م کــردن شــکاف میــان میــان ابعــاد ورودی و خروجــی نــوآوری کــه در تمــام
	-برقــرای تــوازن و کـ 
دورههــای مــورد بررســی وضعیــت ابعــاد خروجــی خیلــی بهتــر از ابعــاد ورودی بــوده اســت.
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

	-بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت ســرمایۀ انســانی و پژوهــش در کشــور ایــران بهتــر از بقیۀ کشــورهای
ســند چشـمانداز  1404اســت ،الزم اســت طــی برنامهریــزی دقیــق ،نتایــج ایــن پژوهشهــا کاربــردی
شــود و بــه مرحلــۀ تجاریســازی برســد.
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