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چکیده:
امروزه دیگر جایگاه و اهمیت نوآوري در پیشرفت کشورها در عرصه داخلی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست .ارزیابی توان
نوآوري در سطح ملی مقدمه سیاستگذاري در این حوزه است .به همین دلیل تاکنون مطالعات گستردهاي در این حوزه انجام
گرفته است .در ایران اسالمی نیز با تعیین «نوآوري و شکوفایی» به عنوان شعار سال  7831توسط مقام معظم رهبري و اعالن
عمومی بسیج ظرفیتهاي داخلی بهمنظور توسعه زیرساختهاي نوآوري ،اهمیت موضوع فوقالذکر بیش از پیش نمایان گردید.
در مقاطع بعدي نیز این شعار راهبردي با عباراتی از جمله"این یک شعار حقیقی است و نوآوري یک نیاز کنونی حرکت کشور
است" در بیانات مقام معظم رهبري مورد تأکید قرار گرفت .در سالهاي اخیر هم "اقتصاد مقاومتی" به عنوان یک فراراهبرد در
سیاستهاي کالن جمهوري اسالمی ایران مطرح شده است که از ارکان مهم آن اقتصاد مبتنی بر دانش میباشد .لذا ضرورت
هدایت هدفمند نوآوري در سطح ملی به عنوان یک نیاز بحرانی در مقطع کنونی مورد نظر میباشد .توسعه نظام ملی نوآوري
تنها به وسیله تعامل هدفمند مجموعهاي از نهادها امکانپذیر است .نهادهاي مرتبط با نظام ملی نوآوري در صورت ایجاد انسجام
و برقراري ارتباطات هدفمند میان خود ،میتوانند در قالب یک نظام پویا و مولد ،نوآوري را در کشور ترویج و توسعه دهند .در
این مقاله وضعیت و ظرفیت نوآوري ایران طبق شاخصهاي جهانی نوآوري ارزیابی میشود و سعی بر آن است تا با تکیه بر
اطالعات معتبر جهانی تحلیل مناسب از جایگاه نوآوري ایران در مقایسه با سایر کشورها ارائه و پیشنهاداتی به سیاستگذاران ارائه
شود تا با استفاده از آن بتوانند براي ادامه راه تدابیري بیندیشند.
كلمات كلیدي :نوآوري؛ مدل هاي ارزیابی در سطح ملی؛ شاخص جهانی نوآوري؛ نقاط قوت و ضعف
مقدمه
نوآوري مسیرحرکت به سوي جامعه دانشی را میسازد .در
اقتصاد امروز که از مشخصههاي اصلی آن ،دانش مداري
وجهانیشدن رو به تزاید میباشد ،نوآوري به عنوان قابلیت
بکار بستن دانشهاي نو بهمنظور بهبود تولید و خلق
محصوالت و خدمات نو قلمداد شده و همچنین به عنوان
محور توانائی رقابت هم در سطح نهادهاي اقتصادي و هم
در سطح کشورها مورد اتفاق نظر میباشد ].[7
بی تردید مدیریت نوآوري بدون اندازهگیري و ارزیابی آن
امکانپذیر نمیباشد .ارزیابی نوآوري در سطح ملی مبتنی

بر شاخصها و معیارها و به طور اساسی یک نظام ارزیابی
صورت میپذیرد .از این رو یکی از عوامل ضروري
پیادهسازي هر برنامه ،استفاده از یک نظام پایش عملکرد
نوآوري میباشد ] .[2ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی
مقدمه سیاستگذاري در این حوزه است .به همین دلیل
تاکنون مطالعات گستردهاي در این حوزه انجام گرفته و
مدلهاي مختلفی نیز براي آن ارائه شده است .با ظهور
نشانه هایی از اقتصاد مبتنی بر دانش ،مفاهیم نوآوري به
صورت جدي مورد توجه قرار گرفت و کشورهاي پیشرفته
به دنبال مدلهایی بودند که ارزیابی مناسبی از میزان
نوآوري در سطح ملی را انجام دهد .در کشور ما نیز با توجه
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به چشم انداز  22ساله افق  ،7323میبایست شاخصهاي
نوآوري در منطقه چشماندازي در رتبه اول قرار گیرد .بر
همین مبنا ،ابتدا تاریخچهاي از نحوه شکلگیري و بلوغ
مفهوم نوآوري در سطح ملی ارائه شده و سپس مدلهاي
مختلفی که براي ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی ارائه
شده است بیان میشود ] [8و سپس با توجه به یکی از
مدلها به بررسی نقاط قوت و ضعف ایران پرداخته میشود.

نوآوري در سطح ملی ،فهم دانشمندان و سیاستگذاران از
فرایندها و سازوکارهاي مربوط به ایجاد نوآوري را ارتقا داده
است .به موازات این الگوها ،مدلهایی نیز براي ارزیابی
توانمندي نوآوري در سطح ملی توسعه یافته است .این
مدلها عمدتا به دنبال اندازهگیري کمّی نوآوري و
مؤلفههاي موثر بر آن بودهاند و از این طریق ،مالکی براي
مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم آورده است ].[8
مدلهاي بینالمللي ارزيابي توانمندي نوآوري در

پیشینه پژوهش

سطح ملي

نظريههاي نوآوري در سطح ملي

مدلهاي مختلفی براي ارزیابی توان نوآوري کشورها و
مقایسه بین آنها تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است.
این مدلها سعی داشتهاند عوامل و مؤلفههاي تاثیرگذار بر
نوآوري یک کشور را مدنظر داشته و از طریق شاخصهاي
کمی اقدام به ارزیابی آن مؤلفهها نمایند .این مدلها عبارتند
از ]:[8

برنال 7در سال  7383بیان کرد که الگوهاي ابتدایی ارائه
شده براي تبیین نوآوري ،الگوهاي خطی بودند که در ابتدا
انباشت علم را عامل توسعه فناوري و فناوري را دلیل اصلی
توضیح دهنده نوآوري میدانستند .در این نگاه فشار علم به
عنوان نیروي محرکه نوآوري مطرح شد .در دهه  12میالدي
افرادي همچون فریمن )7331( 2با وارد آوردن انتقاداتی بر
الگوي خطی ،الگوي دیگري به نام الگوي تعاملی زنجیرهاي
را مطرح نمود که در آن عالوه بر تأکید بر غیرخطی بودن
فرایند نوآوري ،کشش تقاضا نیز ،در کنار فشار علم/فناوري،
به عنوان یکی از اصلیترین نیرو محرکههاي نوآوري مطرح
شد.
نگرش نظاممند(سیستمی) به فرایند نوآوري و عوامل
تعیینکننده آن ،الگوي دیگري بود که در اواخر دهه هشتاد
و اوایل دهه نود میالدي توسط برخی از صاحبنظران
سیاستگذاري علم ،فناوري و نوآوري از قبیل فریمن
( ،)7331الندوال )7332( 8و نلسون )7338( 3مطرح شده
و منجر به شکلگیري نظریه نظام ملی نوآوري گردید.
پس از آن در دهه  32میالدي ،متخصصین حوزه نوآوري
مانند اتزکویچ ،1در تالش براي شناسایی سازوکارهاي
پیچیدهاي بودند که طی آن دانش ایجاد شده در دانشگاه
به بنگاههاي صنعتی راه یافته و موجبات توانمندي آنها را
فراهم مینماید .براین اساس ابتدا بحث ارتباط صنعت و
دانشگاه مطرح شد و سپس مدل "دولت -صنعت -دانشگاه"
و سپس چارچوب جامعتر آن یعنی "نهاد علمی -دولت-
جامعه" مطرح گردید .تطور مدلها و الگوهاي مربوط به

گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
مورد استفاده قرار گرفته است ()2222
هشتاد و هفت کشور براي ارزیابی مدنظر قرار
گرفتهاند .از مشخصات اصلی این مدل وجود
مؤلفهاي براي نشاندادن فضاي رقابت
صنعتی است .در مدل مذکور چهار مؤلفه
فعالیتهاي فناورانه ،کارآیی صنعت رقابتی،
واردات فناوري و مهارتها و زیرساختها در
نظر گرفته شده است ].[8
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 .7شاخص دستیابي به فناوري (برنامه
توسعه ملل متحد) :6در این مدل ،نویسنده
براي رتبهبندي کشورها در سطح دستیابی به
فناوري ،چهار مؤلفه تولید فناوري ،نفوذ
فناوريهاي جدید ،نفوذ فناوريهاي قدیمی
و مهارتهاي انسانی (اندازهگیري بر اساس
میزان سالهاي تحصیلی و ثبت نام آموزش
عالی) را مدنظر قرار داده است ].[8
 .2نشانگر توسعه صنعتي (سازمان توسعه
صنعتي ملل متحد) :7در این مدل که در
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 .8شاخص ظرفیت علم و فناوري( 8موسسه
رند) :مدل وگنر 3و همکاران ( )2223که
براي موسسه رند تدوین شده و بر مبناي آن
هفتاد و شش کشور رتبهبندي شدهاند ،شامل
هشت شاخص بوده که در سه مؤلفه اصلی
شامل عوامل توانمندساز ،منابع و انباشت
دانش تقسیم بندي شده است ].[8
 .3مدل ظرفیت ملي نوآوري :10مدل "ظرفیت
ملی نوآوري" در سال  2222توسط پورتر و
استرن 77تدوین شده و مدلی مناسب براي
ارزیابی توان ملی نوآوري کشورهاي پیشرفته
است که توان ملی نوآوري در قالب سه مؤلفه
اصلی زیرساختهاي عمومی نوآوري ،محیط
تخصصی نوآوري و کیفیت ارتباطات مورد
ارزیابی قرار میگیرد ].[8
 .1شاخص

فناوري

(مجمع

جهاني

اقتصاد) :12شاخص فناوري نشست جهانی
اقتصاد شامل سه مؤلفه ظرفیت نوآوري ،نفوذ
فناوري ارتباطات و اطالعات و انتقال فناوري
است ].[8
 .6نظام ملي

يادگیري :13ویوتی73

()2222

براي اولین بار مفهوم نظام ملی یادگیري را
پیشنهاد نموده و سعی کرد مدل مناسبی
براي ارزیابی قابلیت نوآوري کشورهاي در
حال توسعه ارائه نماید .این مدل چهار مؤلفه
الگوي ملی تحصیل و آموزش نیروي کار،
الگوي ملی اکتساب فناوري ،الگوي ملی
تخصیص منابع براي یادگیري فناورانه و
شاخصهاي پیامدهاي تالش فناورانه را براي
ارزیابی توان ملی نوآوري پیشنهاد میدهد
].[8
 .1مدل سازمان همکاريهاي اقتصادي و
توسعه :15بنیاد ملی علوم 76در ایاالت متحده

28
امریکا در اوایل دهه  12میالدي اولین اقدام
نظاممند را در زمینه تدوین و ثبت آمارهاي
مرتبط با هزینههاي تحقیقاتی انجام داد .در
ابتداي دهه  62میالدي سازمان همکاري
اقتصادي و توسعه نیز وارد این عرصه شد و
در سال  7362به تدوین دستورالعملی
روششناختی پرداخت که شیوههاي
اندازهگیري پرداختها در قلمرو تحقیق و
توسعه را تعریف و مشخص میکرد .این
دستورالعمل همان جزوهاي است که به
دستورالعمل فراسکاتی 71معروف شده است.
دستورالعمل فراسکاتی مجموعهاي از تعاریف
پایه را پیشنهاد میکرد که بهطور مثال شامل
تعریفی براي تحقیق و توسعه ،طبقهبندي
انواع تحقیق و توسعه ،مشخص ساختن انواع
گوناگون محیطهاي اجرایی در امر پژوهش و
نیز تعیین روشهایی براي اندازهگیري
هزینههاي تحقیق و توسعه مشتمل بر
پیمایشهاي خاص و به دقت تعیین شده
بودند .این دستورالعمل تاکنون هفت مرتبه
مورد بازنگري قرار گرفته ] [1که در هر مرتبه
گستره شمول آن افزایش افزایش بیشتري
پیدا کرده است .در عین حال با وجود تمامی
تحوالت باید توجه داشت که ساختار عمومی
و طرح کلی طبقات و تعاریف اصلی باقی
ماندند و از زمان تدوین نسخه اولیه تغییر
چندانی در آنها صورت نگرفت ].[3
دستورالعملهاي خانواده فراسکاتی ،مشتمل
بر دستورالعملهاي فراسکاتی ،اسلو ،73کانبرا،
موازنه قراردادهاي فناوري و پروانههاي ثبت
اختراعات است .دستورالعمل فراسکاتی براي
ارزیابی فعالیتهاي تحقیق و توسعه ،بخشی
از فعالیتهاي مربوط به علم و فناوري
کشورها را در بر میگیرد .این دستورالعمل،
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رهنمودها و شاخصهایی را براي سنجش و
ارزیابی فعالیتهاي تحقیق و توسعه ارائه
میکند و براساس آن ،برونداد تحقیق و
توسعه را میتوان به چند طریق اندازهگیري
کرد.
دستورالعمل اسلو رهنمودها و شاخصهایی را براي
سنجش و ارزیابی نوآوري ارایه میکند .با استفاده
از شاخصهاي نوآوري که توسط دستورالعمل اسلو
ارایه میشود ،میتوان نوآوري را در تولید ،فرایند،
سازمان و بازاریابی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد
] 1و  .[3در واقع راهنماي اسلو دومین دستورالعمل
از خانواده فراسکاتی است که با هدف ارائه
شاخصها و رهنمودهایی براي سنجش و ارزیابی
نوآوري تدوین شده است و راهنمایی براي گردآوري
و تفسیر اطالعات نوآوري به شمار میرود و همه
فعالیتهاي نوآورانه ،مشتمل بر تمام مراحل عملی،
فناوري ،سازمانی ،اداري و تجاري را که در عمل به
اجرا و راهاندازي نوآوري میانجامد در برمیگیرد و
موارد نوآوري در مشاغل بنگاههاي تجاري و
بازرگانی ،نوآوري در سطح موسسهها ،اشاعه تا حد
نو بودن براي موسسه و چهارنوع نوآوري تولید،
فرایند سازمان ،بازاریابی را تحت پوشش قرار
میدهد 78 .شاخص مهمی که در "دستورعمل
اسلو" معرفی شده است ،براي اندازهگیري نوآوري
به کار میرود .این شاخصها در قالب منابع انسانی،
خلق دانش ،پروانههاي ثبت اختراع ،انتقال واشاعه
دانش و بازارها و خروجیهاي مالی نوآوري قابل
دسته بندي هستند ].[6

عصر حاضرکه شاهد سرعت باالي تغییرات تکنولوژي
هستیم ،نوآوري از مهمترین عوامل افزایش بهرهوري و رشد
اقتصادي کشورها بهشمار میآید .امروزه راز ماندگاري
کشورها در عرصه رقابت جهانی به میزان نوآوري آنها
بستگی دارد ] .[3به همین دلیل مدرسه جهانی
کسبوکار  22هر ساله (از سال  )2221رتبهبندي شاخص
نوآوري خود را براي سنجش بهتر میزان موفقیت کشورها
در این شاخص منتشر میکند .گزارش نوآوري جهانی با
هدف بررسی ابعاد مختلف نوآوري و ارائه ابزاري کمکی
جهت سیاستگذاريهاي بلندمدت و کالن کشورها انتشار
مییابد تا منجر به رشد نتایج و خروجیهاي آن ،افزایش
بهرهوري و بهبود وضع اشتغال شود .در طول هشت سال
گذشته شاخص جهانی نوآوري یک مرجع مهم در نوآوري
بوده است؛ بهطوريکه تصمیمگیران سیاسی با هدف توسعه
عملکرد نوآوري کشورها از آن بهعنوان یک ابزار استفاده
میکنند .برگزار کنندگان و شرکاي آن طی هشت سال
گذشته در جدول شماره  7آمده است ] 72 ،3و .[77

 .3مدل شاخص جهانی نوآوري (سازمان جهانی
مالکیت فکري)73

مدل شاخص جهاني نوآوري (سازمان جهاني مالکیت
فکري)
این مدل به لحاظ تعدد شاخصها و ابعاد در نظر گرفته شده
براي ارزیابی کشورها ،مدلی غنی قلمداد میشود ] .[8در

)Global Innovation Index (GII
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INSEAD The Business School for the World
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شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
جدول  .7ناشران گزارش سالیانه شاخصهاي جهانی نوآوري
سال

2007

ويراستار و ناشر

INSEAD

سال

2012

ويراستار و ناشر

 INSEADو
WIPO22

2008-2002
 INSEADبا همکاري
CII27

2002-2010
 INSEADبا همکاري

2013
 INSEAD، Cornellو

WIPO

WIPO

محاسبه شاخصهاي نوآوري
نمره شاخص فرعی از میانگین وزنی زیرشاخصها و نمره
شاخص اصلی از میانگین وزنی شاخصهاي فرعی متناظر
خود به دست میآید .درنهایت چهار عدد شاخص ورودي
نوآوري (میانگین ساده پنج شاخص فرعی ورودي) ،شاخص
خروجی نوآوري (میانگین ساده دو شاخص فرعی خروجی)،
شاخص نوآوري جهانی (میانگین ساده دو شاخص خروجی

CII

2012
 INSEAD ،Cornellو

28

در مدل ارائه شده از سوي سازمان جهانی مالیکت فکري در
گزارش شاخص جهانی نوآوري ،به منظور رتبهبندي کشورها
از دو مؤلفه کلی وروديهاي نوآوري و خروجیهاي نوآوري
استفاد شده است .هر کدام از این دو مؤلفه شامل زیر
شاخههایی است (در کل داراي  1شاخص اصلی و 27
شاخص فرعی میباشد) که در زیر بدان اشاره شده است
]:[3
الف -مؤلفه ورودي نوآوري شامل پنج بخش :نهادها یا
موسسات (محیط سیاسی ،محیط قانونی ،محیط کسب و
کار) ،سرمایه انسانی و تحقیقات (آموزش ،آموزش
دانشگاهی ،تحقیق و توسعه) ،زیرساخت (فناوري اطالعات
و ارتباطات ،زیرساختهاي عمومی ،پایداري بومشناختی)،
پیچیدگی بازار (اعتبار ،سرمایهگذاري ،تجارت و رقابت(،
پیچیدگی کسب و کار (کارکنان دانشی ،ارتباطات و
پیوندهاي نوآوري ،جذب دانش(
ب-مؤلفه خروجی نوآوري شامل دو بخش :خروجی دانش و
فناوري (خلق دانش ،تاثیر دانش ،نشر دانش) ،خروجیهاي
خالقانه (دارائیهاي نامشهود ،کاالها و خدمات خالقانه،
خالقیت برخط)

2010-2011
INSEAD

2015
 INSEAD ،Cornellو
WIPO

و ورودي نوآوري) و شاخص بازده نوآوري (نسبت شاخص
خروجی بر ورودي) را محاسبه میکنند ].[3
شایان ذکر است که دسته ورودي به عنوان توانمندساز
نوآوري عمل میکنند .دسته خروجی نوآوري نتایج فرآیند
نوآوري را در بر دارند .نمره کل شاخص جهانی نوآوري و
شاخصهاي اصلی و فرعی بین  2تا  722میباشد .البته
ارزش واقعی این دادهها بیشتر در زیرشاخصها است چون
به بررسی جزئیات پرداخته و نشاندهنده نقاط ضعف و قوت
کشورها است .بر اساس شاخصهاي مربوطه به هریک از
کشورها امتیازي اختصاص مییابد که مبناي رتبهبندي
میباشد ] 72 ،3و .[77
خصوصیات گزارش جهاني نوآوري در سالهاي  2012و
2015
 -7گزارش سال  2273با عنوان "فاکتور انسانی در نوآوري"
با مشارکت دانشگاه کرنل ) ،(Cornell Universityمدرسه
جهانی کسبوکار ) (INSEADو سازمان جهانی مالکیت
فکري ) (WIPOاندازهگیري شده که پایگاه دادهاي غنی و
ابزاري کلیدي است که اطالعات دقیق و جامع  738اقتصاد
دنیا را که معرف حدود  31درصد جمعیت جهان و 33
درصد تولید ناخالص داخلی در دنیاست ،شامل میشود.
موضوع سال  2273گزارش نشاندهنده نقش افراد و تیمها
در فرآیند نوآوري است و بر نقش نوآوران فردي و خالقان
در فرآیند نوآوري تاکید دارد .محرک اصلی در پس هر
فرآیند نوآوري فاکتور انسانی همراه با آن است .برخی
کشورها در قابلیت نوآور بودن از برخی دیگر پیشی
میگیرند .دلیل اصلی این پراکندگی ،نوآوري و کیفیت
21
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23 Cornell University
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سرمایه انسانی مرتبط با این فعالیتهاي نوآوري است.
فاکتورهاي دیگر ،مانند تکنولوژي و سرمایه نیز بر
فرآیندهاي نوآوري اثر میگذراند که با فاکتور انسانی رابطه
مستقیم دارند .بنابراین تقویت سرمایه انسانی در کلیه
سطوح و در همه بخشهاي جامعه براي توسعه شالوده
نوآوري مهم و حیاتی است ].[72
 -2گزارش سال  2271با عنوان "سیاستهاي نوآوري موثر
براي توسعه" با مشارکت دانشگاه کرنل ،مدرسه جهانی
کسبوکار  INSEADو سازمان جهانی مالکیت فکري
اندازهگیري شده که پایگاه دادهاي غنی و ابزاري کلیدي
است که اطالعات دقیق و جامع  737اقتصاد دنیا را که
معرف حدود  31/7درصد جمعیت جهان و  33/6درصد
تولید ناخالص داخلی در دنیاست ،شامل میشود.
کشورها متوجه شدهاند که پذیرش فناوري دیگر به تنهایی
براي رشد باال کافی نیست .در حال حاضر نوآوري براي
رسیدن به کشورهاي با درآمد باال بسیار مهم است .در
نتیجه ،برنامههاي سیاست ملی نوآوري در کشورهاي کم
درآمد و با درآمد متوسط اهمیت زیادي پیدا کردهاست.
یافتههاي پنج سال گذشته نشان میدهد که برخی از
کشورها به طور مداوم بهتر از همردههاي خود در یک سطح
درآمد و دستهبندي منطقه عمل میکنند .اگر چه عوامل
متعددي در عملکرد نوآوري برتر دخیل هستند ،ولی
سیاست یک فاکتور اساسی در اکثر موارد میباشد .نوآوري
بهدست آوردن شهرتی براي فعالیتهاي اقتصادي در سراسر
جهان میباشد .نه تنها اقتصادهاي پیشرفته حتی کشورهاي
در حال توسعه نیز نوآوري را یکی از محرکهاي اصلی رشد
اقتصادي میدانند .این درک تازه اهمیت نوآوري یک تاثیر
رو به رشدي در زمینه تدوین سیاست در بسیاري از کشورها
دارد ].[77
نتايج گزارش ردهبندي
در سال  2273سوئیس ،انگلستان ،سوئد ،فنالند ،هلند،
آمریکا ،سنگاپور ،دانمارک ،لوکزامبورگ و هنگکنگ 72
کشوري هستند که با ترکیبی نسبتا ثابت نسبت به سال
 2278نوآورترین کشورهاي جهان را تشکیل میدهند.

جالب است که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا
جایگاهی باالتر از  23در این فهرست جهانی نیافته است.
در منطقه خاورمیانه ،رژیم اشغالگر قدس در رتبه ،71
امارات متحده عربی در رتبه  ،86عربستان سعودي در رتبه
 ،83قطر در رتبه  ،31ترکیه در رتبه  ،13بحرین در رتبه
 ،62اردن در رتبه  ،63ارمنستان در رتبه  ،61کویت در رتبه
 ،63عمان در رتبه  16و لبنان در رتبه  11قرار دارند که با
توجه به برنامهریزي ایران براي کسب جایگاه اول منطقه در
افق چشمانداز بسیار هشداردهنده است .در جهان اسالم هم
مالزي با رتبه سی و سوم به همراه امارات و عربستان ،سه
کشوري هستند که بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص
نوآوري دارند ].[72
ردههاي نخست رتبهبندي در سال  2271به کشورهاي
سوئیس ،انگلیس ،سوئد ،هلند ،آمریکا ،فنالند ،سنگاپور و...
اختصاص دارد ] .[77شکل  7ده کشور برتر طی سالهاي
 2272تا  2271را نشان میدهد.
نوآوران حوزههاي مختلف جغرافیايي
همانطور که گفته شد در این گزارش کشورهاي جهان از
لحاظ جغرافیایی در قالب  1منطقه اروپا ،23آمریکاي
شمالی ،21آمریکاي التین و کارائیب ،26آسیاي مرکزي و
جنوبی  ،21آسیاي جنوب شرقی و اقیانوسیه ،23آسیاي غربی
و آفریقاي شمالی 23و صحراي آفریقا 82تقسیمبندي
میشوند .در جدول  ،2رتبههاي نخست نوآوري هر منطقه
را مالحظه میکنید.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود منطقهاي با
عنوان خاورمیانه وجود ندارد و ایران و کشورهاي مجاورش
در قالب دو منطقه "آسیاي غربی و آفریقاي شمالی" و
"آسیاي مرکزي و جنوبی" تقسیمبندي شدهاند که ایران در
گروه دوم قرار دارد.
رتبه و جايگاه ايران در شاخص نوآوري جهاني
ایران از سال  2277ایران به جمع کشوران این رتبهبندي
پیوست .طبق گزارش جهانی در سال  2271ایران جایگاه

24

28

25

29

EUR = Europe
NAC = Northern America
26 LCN = Latin America and the Caribbean
27 CSA = Central and Southern Asia

SEAO = South East Asia and Oceania
NAWA = Northern Africa and Western Asia
30 SSF = Sub-Saharan Africa

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
 726را در میان  737کشور دنیا کسب کرده است .این در
حالی است که رتبه ایران در سال  2278برابر  778و در
سال  2273برابر  722بوده است .ایران در سالهاي  2273و
 2271در طبقهبندي درآمدي بانک جهانی پول در دسته
اقتصادهاي با درآمد بیشتر از متوسط 87در جایگاه  81و 86
ام قرارگرفته است .رتبههاي نخست رتبهبندي شاخص
نوآوري براساس درآمد در گروه درآمد بیشتر از متوسط ،به
چین ،مالزي و مجارستان تعلق گرفتهاست .در جدول 8
رتبه ایران در سالهاي  2273و  2271و رتبه در منطقه
مشاهده میشود ].[77 ،72

21

رتبه ایران در پنج سال اخیر در شکلهاي  7و  2نمایش داده
شده است .ایران در شاخص نوآوري از سال  2278تا 2273
هفت پله سقوط کردهاست .این در حالی است که کشورهاي
همسایه در همین مدت افزایش رتبه داشتهاند .ولی در
گزارش امسال شاخص جهانی نوآوري ،ایران با  73پله رشد
در جایگاه  726قرار گرفته است.

شکل  )7ده کشور برتر از سال  2272تا 2271

با اقتباس از WIPO

جدول  .2رتبه هاي برتر هر منطقه جغرافیایی در سالهاي  2273و  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

رتبه در 2015

رتبه در 2012

كشور اول منطقه

منطقه

7

7

سوییس

EUR

1

6

آمریکا

NAC

1

3

سنگاپور

SEAO

22

71

اسرائیل

NAWA

33

32

موریس

SSF

81

37

باربادوس

LCN

37

16

هند

CSA

UM = Upper-Middle Income

31
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جدول  .8مقایسه رتبه ایران در سالهاي  2273و  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

رتبه در

رتبه بازده

بازده نوآوري

722

2/11

6

728

2/ 6

3

منطقه

منطقه

رتبه
درآمدي

درآمد

امتیاز

رتبه

سال

كل

() 0-100

CSA

81

UM

722

26/73

2273

CSA

86

UM

726

23/3

2271

شکل  )2رتبه ایران طی سالهاي  2277تا  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

شکل  )8امتیاز ایران طی سالهاي  2277تا  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)
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جدول  .3مقایسه رتبه هاي کل ،ورودي و خروجی ایران در سالهاي  2277تا  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

سال

رتبه كل

رتبه در ورودي

رتبه در خروجي

رتبه در بازده

2011

25

726

17

73

2012

102

31

771

773

2013

113

721

722

721

2012

120

721

721

722

2015

106

726

721

728

جدول  .1رتبه ایران در مقایسه با عربستان و ترکیه در سالهاي  2273و  2271با اقتباس از وایپو (ساخته مولف)

2015

سال

2012

عربستان

تركیه

ايران

عربستان

تركیه

ايران

1/32

3/81

3/23

6/37

2/83

7/26

امتیاز

38

13

726

83

13

722

رتبه

33

36

721

37

83

721

31

17

726

83

13

721

رتبه شاخص ورودي

63

28

728

12

77

722

رتبه بازده نوآوري

رتبه شاخص
خروجي

جدول  .6نمره و رتبه ایران در شاخصهاي اصلی در سال  2271با اقتباس از ( WIPOساخته مولف)

سرمايه انساني

نهادها

زيرساخت

پیچیدگي

پیچیدگي كسب

خروجي دانش و

خروجي

بازار

و كار

فناوري

خالقانه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

33/8

726

81/7

36

83/3

63

23/3

783

22/6

782

22/1

32

27/1

776
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جدول  .1نمره و رتبه ایران در برخی از شاخصهاي فرعی در سال  2271با اقتباس از وایپو (ساخته مولف)

پايداري زيست

فناوري اطالعات

تحقیق و

محیطي

و ارتباطات

توسعه

آموزش عالي

آموزش مقدماتي محیط كسبوكار

محیط سیاسي

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

23/1

36

83

36

73

13

67/3

3

81/6

31

62/3

38

21/1

721

خالقیت برخط

نشر دانش

تولید دانش

جذب دانش

كاركنان دانشي

تجارت و رقابت

سرمايهگذاري

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

نمره

رتبه

1/8

31

2/2

781

23

81/1

22/8

781

28/3

723

83/3

732

26

776
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رتبه ایران در ورودي ،خروجی و بازده نوآوري درسالهاي
 2277تا  2271در جدول  3نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود در طی پنج سال گذشته عملکرد
نوآوري کشور در گروه ورودي به استثناي سال  2272که رتبه
 31را کسب کرده است تغییرات زیادي نداشته است و در سال
 2271در جایگاه به نسبت ضعیف  726قرار گرفته است.
عملکرد نوآوري کشور در گروه خروجی وضعیت نگران
کنندهاي داشته و بهطور مداوم با کاهش رتبه مواجه بودهاست.
در دسته خروجیها رتبه متوسط  17در سال  2277به رتبه
ضعیف  721در سال  2273و به رتبه بهتر  721در سال
 2271نسبت به سالهاي گذشته ختم شده است.
در جدول  1رتبه ایران در مقایسه با عربستان و ترکیه در
سالهاي  2273و  2271نشان داده شده است .همانطور که
از جدول برداشت میشود ،فاصله معناداري در عملکرد نوآوري
میان ایران و کشورهاي ترکیه و عربستان وجود دارد .براي
اینکه ایران بتواند مطابق سند چشم انداز  22ساله در افق
 7323به جایگاه اول اقتصادي ،علمی و فناوري در سطح
منطقه دست یابد باید تالش مضاعفی نماید.
همچنین نمره و رتبه ایران در شاخصهاي اصلی و برخی از
شاخصهاي فرعی در جداول  6و  1نشان داده شده است.
طبق این جداول بهترین شاخص ،سرمایه انسانی با رتبه 36
است .بدترین شاخص مربوط به پیچیدگی بازار با رتبه 783
است .در بین شاخصهاي فرعی یکی از بدترین رتبهها مربوط
به محیط سیاسی با رتبه  721است .در ادامه وضعیت ایران
در این شاخصها به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
بررسي وضعیت ايران در شاخصهاي  2015و ارائه
راهکار
عدم فرهنگ نوآوري در سطح دانش کشور ،عدم ایجاد ارتباط
بینالمللی با سازمانهاي مربوطه که در ارتباط با رتبهبنديها
نیز بسیار تاثیرگذارند ،عدم ورود بخشهاي خصوصی ،عدم
تخصیص بودجه کافی به بخش پژوهش ،وضعیت بازار و تقاضا
براي نوآوري ،آمار پایین ثبت اختراعات بینالمللی کشور و
نبود فضاي مناسب نوآوري در کشور که باعث تشدید روند
مهاجرت شده است از عوامل موثر بر رتبه نه چندان مطلوب
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ایران میباشد .پیشرفت ،شناخت مهارتهاي خود ،نوآوري و
تبدیل آنها به فناوري و صنعتیکردن فناوريها و تولید انبوه
الزمه پیشرفت این رتبه است .در ادامه وضعیت ایران در
شاخصهاي نوآوري مورد بررسی قرار میگیرد ].[2

 -1شاخص نهادها (رتبه )126
توسعه نهادها به منظور خلق و ترویج نوآوري یک عامل
ضروري میباشد .این شاخص تعادلی میان حفاظت از نوآوري
و ایجاد انگیزه براي کسب و کارها بهمنظور ورود به حوزه
نوآوري ایجاد میکند و شامل شاخصهاي محیط سیاسی،
محیط قانونی و محیط کسب و کار میشود ] 72و  .[77یکی
از مهمترین عواملی که موجب کاهش رتبه کشورمان میشود
این شاخص است .این تنزل به طور قطع به واسطه تنزل
زیرشاخصها بوده است که در ادامه بررسی خواهد شد.

 -1-1بررسي شاخص محیط سیاسي
محیط سیاسی شامل دو موضوع است و به دنبال انعکاس
بیثباتی حکومت کشور میشود .این شاخصها عبارتند از)7 :
ثبات یا پایداري سیاسی )2 ،تاثیرگذاري دولت.
مشخص نیست رتبه کشور در شاخص محیط سیاسی با چه
اطالعاتی سنجیده شده است .به نظر میرسد ارزیابی صورت
گرفته در این بخش یا مبتنی بر اطالعات نادرست بوده است
و یا اصوالً بهطور منصفانه انجام نگرفته است .براي نمونه ثبات
سیاسی ایران از بسیار از کشورهاي بیثبات منطقه نیز پایینتر
گزارش شده است .به نظر می رسد بهتر باشد براي محاسبه
رتبه اصلی کشور ،این زیررکن را اصالح کرد و سپس رتبه
واقعی کشور را محاسبه نمود ].[2
 -2-1بررسي شاخص محیط قانوني
محیط قانونی به دنبال بررسی  )7کیفیت مقررات)2 ،
حاکمیت قانون و  )8هزینه اضافی ناشی از اخراج کارگران
میباشد.
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محیط قانونی و نظارت بر اجراي قانون بهخصوص در
حوزههایی که ارتباط مستقیم با ترغیب و انگیزش صاحبان
ایده و نوآوران دارد ،در ارتقاء سطح نوآوري کشور تاثیر به
سزایی دارد؛ و این رتبه براي کشور نشان از عدم اهتمام ویژه
در این بخش است .موضوع کیفیت قانون و نظارت در واقع
نشان دهنده توانایی حکومت در وضع و اجراي قوانین براي
ارتقاء و توسعه بخش خصوصی است .مجلس شوراي اسالمی
اهتمام الزم را در وضع قوانین مشوق نوآوري نداشته است و
دولت نیز در اجراي قوانین موجود کارآمد عمل نمیکند .در
کشور ما همچنان رابطه بر ضابطه غلبه داشته و وضع قوانین
و نظارت بر آن نیز بسیار کم صورت میگیرد.
موضوع حاکمیت قانون در کشور که شامل میزان نفوذ و سلطه
قانون است ،در ایران شرایط مناسبتري نسبت به موضوع
قبلی دارد اما باز هم این حوزه به علت ضعف در محیط قانونی
شاهد شرایط مطلوب نیست.
موضوع دیگر هزینه اضافی ناشی از اخراج کارگران است و بر
تنظیم قوانین مناسب که بتواند حقوق کارگران و کارفرمایان
را تامین نماید تمرکز دارد و از این طریق در کمکردن این
هزینهها بسیار موثر است ].[2

سرمایه در حوزه کسب و کارهاي نوآورانه ،راهاندازي کسب و
کار جدید بسیار دشوار است.
موضوع سهولت حلکردن مشکل ورشکستگی کسب و کارها
در کشور وضعیت نامناسب تري دارد .در صورتی که کسب و
کاري ورشکسته شود ،دمیدن نفس تازه به آن بسیار دشوار
است یکی از دالیل مهم عدم اهتمام ویژه دولت به بخش
خصوصی است.
در موضوع سهولت پرداخت مالیات میبایست تصریح کرد که
عدم تناسب نرخ مالیات با درآمد افراد ،عدم شفافیت درآمد در
بخشهاي مختلف و فرارهاي مالیاتی از مهمترین عوامل
چالشزا در این شاخص میباشند ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
نهادها
-

 -3-1بررسي شاخص محیط كسب و كار
محیط کسب و کار از طریق مطالعه  )7سهولت شروع کسب
وکار )2 ،سهولت حل ورشکستگی و  )8سهولت پرداخت
مالیات به طور مستقیم تالشهاي پیشگامانه شرکتهاي
خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد.
موضوع سهولت راه اندازي کسب و کار به دلیل چند برابر شدن
قیمتها و نیز سقوط ارزش واحد پولی کشور بسیار دشوارتر
شده است .بدیهی است که در این شرایط با توجه به ریسک
قابل توجه سرمایهگذاري در کسب و کارها ،بسیاري از
سرمایهها در خارج از محیط کسب و کار صرف خواهند شد.
همچنین عدم تجمیع سرمایههاي خرد (عدم وجود سازوکار)
و مشارکت نکردن آنها براي راهاندازي کسب وکار از دیگر
دالیل این وضعیت نامناسب میباشند .به طور کلی در محیط
کسب و کار کشور ،با توجه به سرمایهگذاري اندک صاحبان

-

-

همراستا و هماهنگ بودن قوه قانونگذار و قوه اجرایی
کشور جهت همافزایی در وضع و اجراي قوانین،
تقویت ضمانت اجرایی قوانین حوزه نوآوري و
همچنین نحوه نظارت بر آنها،
ایجاد نهادي غیردولتی و مستقل براي پایش وضعیت
نوآوري در ایران جهت ارائه گزارشات دقیق و منصفانه
دورهاي،
تدوین و اجراي طرح ویژهاي براي افزایش میزان
سهولت راهاندازي کسب و کارهاي نوآورانه مانند
تسهیل دسترسی کارآفرینان به سرمایه ،کاهش زمان
سیکل فرآیند راهاندازي کسب و کار و ایجاد محیط
مناسب براي رشد کسب و کار در مرحله بذر،
بازطراحی نظام ملی نوآوري که در سیاستهاي ابالغی
اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرارگرفته است ،در
کنار بازنگري در اجراي اصل  33قانون اساسی و قانون
بهبود فضاي کسب و کار ].[2

 -2شاخص سرمايه انساني و تحقیقات (رتبه )26
این شاخص به سطح و استاندارد تحصیالت و فعالیتهاي
تحقیقاتی بهعنوان اجزاي کلیدي ظرفیت نوآوري هر کشور

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
میپردازد .آموزش مقدماتی ،آموزش عالی و فعالیتهاي
تحقیق و توسعه ،زیرشاخصهاي این رکن هستند ] 72و .[77
یکی از نقاط روشن ایران در شاخص سرمایه انسانی و
تحقیقات میباشد .وضعیت کشور در این شاخص مناسب و رو
به رشد بوده است .بدین معنی که در حوزه آموزش مقدماتی
(قبل از ورود به دانشگاه( ،آموزش عالی و تحقیق و توسعه
کارهاي به نسبت خوبی در حال انجام است که موجب ارتقاء
سطح سرمایه انسانی کشور شده است .وضعیت مناسب هرم
جمعیتی کشور در کنار فرهنگ علم دوستی و عالقمندي به
طی مدارج تحصیالت عالی و همچنین وجود ظرفیتهاي
مناسب دانشگاهی عمدهترین علل کسب رتبه مناسب در این
رکن میباشند .تعداد باالي نیروي جوان حاضر در دانشگاههاي
داخل و دانشجویان ایرانی در سایر کشورها نشاندهنده وجود
ظرفیتهاي بالقوه بسیاري در سرمایه انسانی کشور است که
در یک برنامهریزي جامع و منسجم امکان متبلورسازي
تواناییهاي خود را خواهند داشت و خروجیهاي نوآوري هم
بهبود خواهد یافت .در ادامه وضعیت زیرشاخصها بررسی
خواهد شد ].[2
 -1-2تحصیالت مقدماتي
شاخص تحصیالت مجموعهاي از شاخصها است که هدف آنها
نمایش چگونگی کسب موفقیت در تحصیالت ابتدایی و
متوسطه است .این شاخص شامل بررسی  )7هزینههاي
مستقیم براي آموزش و پرورش )2 ،هزینههاي عمومی به ازاي
هر دانشآموز )8 ،انتظار تعداد سالهاي تحصیلی براي
واردشدن به مقطع جدید )3 ،سطح توانایی در خواندن،
ریاضیات و علوم و  )1نسبت دانشآموزان به معلمان میباشد.
در بخش آموزش و پرورش با وجود پیشرفت قابل مالحظهاي
که در شاخص امید به تحصیل و میزان دانشآموزان به موقع
وارد شده در هر مقطع تحصیلی در کشورصورت گرفته است
که علت آن نیز میتواند تغییرات سیستم آموزشی در چند
سال اخیر باشد ولی در بخش سرمایهگذاري و هزینه براي
دانشآموزان و کل آموزش و پرورش شاهد پسرفت و تنزل
هستیم.
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در دو موضوع نسبت تعداد دانشآموزان به معلمان و ارزیابی
دانش آموزان پانزده ساله در خواندن ،ریاضی و علوم اطالعاتی
براي ایران موجود نبوده است .ولی باید اذعان کرد در کشور
همواره نسبت معلمان به دانشآموزان از حد استاندارد پایینتر
بوده است .در حال حاضر کالسهایی در سطوح مختلف با
تعداد نفرات زیادي از دانش آموزان تشکیل میشوند که معلم
فرصت کافی براي رسیدگی به تمامی دانشآموزان را ندارد.
بدیهی است که سطح کیفی کاهش مییابد ].[2
 -2-2تحصیالت عالي
تحصیالت عالی براي اقتصاد ضروري است تا زنجیره ارزش را
فراتر از فرآیندهاي ساده تولید محصوالت /خدمات ببرد .وجود
این شاخص ،اهمیت تحصیالت عالی را نشان میدهد .این
شاخص به دنبال مطالعه و بررسی  )7ثبت نام در تحصیالت
عالی )2 ،تعداد فارغالتحصیالن علوم و مهندسی و  )8میزان
ورود دانشجویان خارجی به کشور براي تحصیالت عالی و ثبت
نام دانشجویان داخلی در خارج از کشور میشود.
در زمینه آموزش عالی ایران رتبه بسیار خوبی بهویژه در زمینه
فارغ التحصیالن علوم و مهندسی دارد و موجب شده است
ایران به یکی از کشورهاي خوب منطقه در طی پنج سال
متوالی تبدیل شود و بهترین مقام ایران در بین شاخصهاي
اثرگذار نیز هست که بیشک عملکرد خوب در موضوعهاي
ثبت نام در تحصیالت عالی و به خصوص تعداد فارغالتحصیالن
علوم و ریاضی موجب این امر گردیده است .امروزه اقبال
عمومی به تحصیالت عالی به امري فراگیر در کشور تبدیل
شده است و موجب گسترش و افزایش ظرفیتها در
دانشگاههاي دولتی و غیردولتی گردیده است .اما در کنار این
گسترش کمی متاسفانه دانشگاههاي غیردولتی از کیفیت
باالیی برخوردار نیستند .چالش دیگر مرتبط با این حوزه عدم
تناسب آموزشها و دانش فارغالتحصیالن با نیازهاي بازار کار
است که براي ارتقاء سطح کیفیت دانشگاهها باید به دقت مورد
توجه قرار گیرد و در واقع نبود فرصتهاي مناسب کار و
فعالیت در بازار ،بازده نوآوري در ایران را مورد تهدید قرار
میدهد.
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در موضوع جذب دانشجویان خارجی موفقیت چندانی عاید
ایران نشده است .علت این امر میتواند رتبه عدم هدفگیري
مناسب دانشگاههاي ایران در جذب دانشجویان خارجی و
ظرفیت محدود آنها باشد ].[2

حفظ روند رشد کنونی با توجه به روند سالخوردگی جمعیت
و کاهش جمعیت جوانان چندان آسان بهنظر نمیرسد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
سرمايه انساني و تحقیقات

 -3-2تحقیق و توسعه
آخرین شاخص بر روي تحقیق و توسعه تمرکز دارد و سطح و
کیفیت فعالیتهاي تحقیق و توسعه را میسنجد .این شاخص
با معیارهایی نظیر  )7سرمایه گذاري براي تحقیق و توسعه و
 )2تعداد محققین در هر میلیون نفر و نیز  )8میانگین امتیازات
 8دانشگاه اول توسط موسسه  82 QSاندازهگیري شده است.
هزینه بر روي تحقیق و توسعه بسیار حائز اهمیت است زیرا
پیشران حرکت کشور به سمت پیشرفت مستمر و دائمی است
و در واقع سرمایهگذاري براي آینده کشور است .در طی
سالهاي گذشته در کشور کارهاي خوبی انجام شده است که
از جمله آنها میتوان سرمایهگذاري براي ایجاد پارکهاي علم
و فناوري اشاره کرد؛ البته به برنامههاي هدفمندي براي یک
تحقیق و توسعه نیازمحور و کاربردي مطابق با معیارهاي جدید
جهانی نیاز است.
موضوع دیگر رتبه دانشگاههاي کشور در بین دانشگاههاي
جهان است .علل مختلفی مانند کمبود فضا و امکانات و عدم
جذب دانشجویان خارجی از عوامل مهمی است که ایران را از
کسب رتبه واقعی خود بازداشته است .همچنین خروج نخبگان
ایرانی از کشور بسیار زیاد است .از طرفی مهیا نبودن فضاي
دانشگاهی داخلی (امکانات ،بودجه ،انگیزش ،قدرشناسی و )...
موجب خروج نخبهها شده است و از طرفی خروج نخبهها از
کشور یکی از عوامل افت سطح کیفی دانشگاهها خواهد بود و
این چرخه ادامه خواهد داشت.
به طور کلی رشد وضعیت ایران در شاخص سرمایه انسانی و
تحقیقات وابستگی زیادي به وضعیت جمعیت جوانان دارد .لذا
32مؤسسه "کاکارلی سیموندز" ()QS = Quacquarelli Symonds Ltd
 21سال است که دانشگاهها را در سطح جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی
قرار داده است و با طراحی شاخصهایی بنا دارد تا کیفیت حداقل سه مورد
از مؤسسات تحصیالت عالی در هر اقتصاد را به دست آورد .این نظام
بینالمللی با بهره جستن از  4حوزه کلی پژوهش ،آموزش ،استخدام و چشم

-

-

-

اصالح سیاستهاي جمعیتی کشور و تالش در جهت
حفظ جمعیت جوان براي سالهاي آتی،
اصالح نظام آموزش و پرورش در راستاي تقویت
خالقیت و تفکر سیستمی در نوجوانان و جوانان و
حرکت از نظام محفوظات محور به سمت نظام
آموزشی مبتنی بر حل مسئله،
تقویت نظام آموزش عالی از طریق آمایش رشتههاي
دانشگاهی با توجه به نیازها و مزیتهاي منطقهاي،
محور قرارگرفتن علم و فرهنگ در دانشگاهها و پرهیز
از آلودهکردن فضاهاي دانشگاهی به کارزار رقابتهاي
سیاسی ،رعایت عدالت و شایستهساالري در جذب
دانشجو و هیأت علمی ،محور قرارگرفتن مسائل واقعی
کشور در نظام ارزیابی دانشجویان و اساتید در مقابل
تاکید بر خروجیهاي غیرهدفمند ،توسعه کیفی و
غناي علمی در مقابل توسعه کمی،
تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه بهطور مستقیم و یا از
طریق سازمانهاي واسطهاي بهمنظور حل مسائل
دنیاي واقعی و تقویت ارتباطات بینالمللی بهمنظور
افزایش تبادالت علمی و صنعتی ].[2

 -3شاخص زيرساختها (رتبه )68
زیرساختهاي انرژي ،ارتباطات و حمل و نقل موجب تسهیل
به ثمر رسیدن ایدهها و تولید و تبادل کاالها و خدمات
میشود .افزایش بهرهوري ،هزینه پایین مبادالت ،دسترسی به

انداز بینالمللی و  6شاخص بررسی شهرت دانشگاه با وزن  ،%44ارزیابی
کارفرمایان با وزن  ،%24میزان گرایش بینالمللی با وزن  ،%24میزان
استناد به ازای هر عضو هیئت علمی با وزن  %14و نسبت اعضای هیئت
علمی به دانشجو با وزن  %14بیش از  044دانشگاه برتر جهان را مورد
ارزیابی و رتبهبندی قرار داده است.

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
بازار و توسعه پایدار کشور ،متأثر از این شاخص میباشند .و
شامل شاخصهاي فناوري اطالعات و ارتباطات،
زیرساختهاي عمومی و پایداري زیست محیطی میشود ]72
و  .[77در ادامه وضعیت زیرشاخصها بررسی خواهد شد.

 -1-3فناوري اطالعات و ارتباطات
شاخص فناوري اطالعات و ارتباطات شامل چهار زیرشاخص
 )7دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات )2 ،استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات )8 ،خدمات برخط دولتی و )3
مشارکت الکترونیکی میشود.
در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات با تنزل همراه هستیم
که با توجه به سرعت پایین اینترنت ،عدم وجود امکانات
مناسب و  ...میزان بهرهگیري از این فناوري پایین است .البته
نباید پیشرفتهاي کشور را در حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطات نادیده گرفت ولی میبایست خاطرنشان کرد که این
زیرشاخص از منظر زیرساختی در کشور با استانداردهاي
جهانی و منطقهاي فاصلهاي محسوس دارد .لذا میبایست به
عنوان یکی از پیشنیازهاي کلیدي توسعه کشور مورد توجه
قرار گیرد .سرعت پایین و گرانی قیمت اتصال به اینترنت
موجب ایجاد اختالل ،ضعف و عدم انگیزش در استفاده مردم
از فناوري اطالعات و ارتباطات میشود.
دولت الکترونیک و به تبع آن خدمات الکترونیک مدت زمان
زیادي نیست که در کشورمان فراگیر شده اند .نقاط قابل
توجهی از کشور دسترسی به این نوع خدمات دارند ولی هنوز
تمامی مناطق کشور بهخصوص بعضی از روستاها تحت نفوذ
کامل اینترنت قرار نگرفتهاند .از این رو عملکرد در شاخص
خدمات دولتی برخط را تحت تاثیر خود قرار میدهد ].[2
 -2-3پايداري زيست محیطي
شاخص پایداري زیستمحیطی از سه زیرشاخص  )7تولید
ناخالص داخلی براي هر واحد استفاده از انرژي )2 ،عملکرد
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زیست محیطی و  )8تعداد گواهینامه کسب شده در تطابق با
استاندارد ایزو  73227است.
وضعیت کشور در بخش محیط زیست حکایت از ضعف جدي
و رو به رشد در این حوزه دارد .به عنوان نمونه بسیاري از
شهرهاي کشور از آلودگی هوا ،فرسایش خاک و بیابانزایی
رنج میبرند که این موارد همگی تهدیدکننده توانایی توسعه
نوآوري در مناطق موردنظر هستند.
علیرغم روند رو به رشد کشور در این شاخص ،ولی عملکرد
مناسبی در این حوزه دیده نمیشود .یک از عواملی که موجب
نامطلوب بودن رکن زیرساخت شده است ،عملکرد نامطلوب
پایداري زیست محیطی است .پایداري زیست محیطی در کنار
اقتصاد و اجتماع ،سه ضلع توسعه پایدار محسوب میشوند.
الزم به توضیح است که این شاخص از سال  2272به بعد
جایگزین شاخص انرژي شده است.
موضوع تولید ناخالص داخلی به ازاي هر واحد استفاده از انرژي
نشاندهنده رابطه تولید ناخالص داخلی 88با میزان استفاده از
انرژي است .انرژي صورتهاي مختلفی دارد که از جمله
میتوان به انرژيهاي فسیلی ،انرژي برق و انرژيهاي
تجدیدپذیر اشاره کرد .بدترین امتیاز ایران در بین
زیرشاخصهاي این شاخص ،تولید ناخالص داخلی است .این
امر نشاندهنده عدم کارایی مصرف انرژي ،تبدیل نشدن آن
به تولید ناخالص داخلی و هدر رفت زیاد آن در ایران است .از
دالیل عمده اتالف انرژي در ایران میتوان به فرسوده بودن
تجهیزات تولید و انتقال انرژي و فرهنگ غلط مصرف انرژي
اشاره کرد.
در خصوص موضوع عملکرد زیست محیطی ،شاخص نوآوري
جهانی با استفاده از بیست معیار مهم به مطالعه عملکرد
کشورها در حفظ سالمت محیط زیست ،اکوسیستم موجود در
منطقه و نیز کارایی سیاستهاي زیست محیطی پرداخته
است .آلودگی شدید هوا بهخصوص در فصول پاییز و زمستان،
عدم توفیق در حل مشکل ریزگردها ،اخبار از بین رفتن عمدي
گونههاي زیستی ،ورود فاضالبها و پسابهاي کارخانهها به
رودها و مراتع ،لحاظ سالیق حزبی و گروهی در تصمیمات
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مدیریتی در حوزه محیط زیست و  ...موجبات این عملکرد را
فراهم آورده است.
سازمان بینالمللی استاندارد یا همان ایزو 762 ،کشور را در
برمیگیرد و ایزو  73227مرجع تأیید استاندارد بودن جنبه
زیست محیطی عملکردهاي مختلف کشورها میباشد .کسب
گواهینامههاي بینالمللی در حوزههاي مختلف ،نشاندهنده
مورد قبول بودن فعالیتهاي هر کشور در سطح جهان است.
اهمیت روزافزون محیط زیست با توجه به گرم شدن مستمر
کره زمین و کاهش شدید منابع طبیعی براي همه کشورها
امروزه به یک چالش بزرگ تبدیل شده است ].[2
 -3-3زيرساخت عمومي
شاخص زیرساختهاي عمومی شامل  )7سرانه میانگین
بازدهی انرژي برق (کیلووات بر ساعت) )2 ،معیارهاي مختلف
در عملکرد لجستیکی و  )8شکلگیري سرمایه ناخالص که
شامل مبلغ سرمایهگذاري شده روي داراییهاي ثابت و
موجودي شبکه اقتصادي میشود (شامل توسعه زمینها،
خودکارسازي و خرید تجهیزات ،ساخت راهها ،راه آهنها و
مدارس ،بیمارستانها و مسکنهاي خصوصی و ساختمانهاي
تجاري و صنعتی).
در شاخص زیرساخت ،زیرشاخص زیرساختهاي عمومی
بهترین عملکرد را داشته است .این زیرشاخص مانع از بدتر
شدن رتبه کشور در حوزه زیرساخت شده است .این پیشرفت
در حوزه سدسازي ،نیروگاهسازي ،راهسازي ،راهآهن شهري و
بین شهري ،لوکومتیوسازي ،ساختمان سازي و مواردي از این
دست بیشتر به چشم میآید .شایان ذکر است که
زیرساختهاي عمومی کشور نظیر زیرساختهاي لجستیکی،
منابع آب و انرژي هر چند که در سی سال اخیر پیشرفتهاي
خوبی را تجربه کرده است اما همچنان نسبت به وضعیت
مطلوب فاصله قابل توجهی دارد
با بررسی دقیقتر میتوان گفت علیرغم توسعه کشور در
ساختن سدهاي متعدد و نیروگاههاي متنوع به دلیل بازدهی
نه چندان باالي این نیروگاهها (به طور عمده فسیلی)،
هدررفت باالي انرژي در بدو تولید در نیروگاهها ،هدررفت
باالي انرژي در مرحله انتقال و توزیع ،عدم تمرکز بهرهبرداري

کشور از انرژيهاي نو و پاک مانند انرژي هستهاي و
خورشیدي با توجه به ظرفیتهاي باالي موجود ،کشورمان
نتوانسته است در شاخص بازدهی انرژي برق در سالهاي اخیر
عملکرد مناسبی داشته باشد .البته شایان ذکر است ،مسئوالن
کشور از دیرباز به فکر استفاده از انرژي هستهاي بودهاند اما
مانع تراشیهاي قدرتهاي ظالم جهانی تاکنون مانع از آن
شده است که ایران بتواند به طور مناسب از حقوق خود
بهرهبرداري کند .در مورد انرژيهاي پاک مانند انرژي
خورشیدي و بادي نیز طرحهایی انجام شده است که از جمله
میتوان به نیروگاههاي خورشیدي با وسعت کوچک ،استفاده
از انرژي خورشیدي براي تأمین برق موردنیاز چراغهاي شهري
و همینطور نیروگاههاي بادي نظیر نیروگاه بادي منجیل اشاره
کرد .اما این اقدامات آن چنان چشمگیر نبودهاند .یکی از
عوامل در بهرهبرداري از انرژيهاي پاک هزینه اولیه باالي
تأمین زیرساختهاي آن است.
شاخص عملکرد لجستیکی شامل حاالت گوناگون حمل و نقل
کاال و رساندن بهموقع و سریع آن به مشتري میشود ،لذا
بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که علیرغم موقعیت
استثنایی ایران از منظر ترانزیت و لجستیک توفیقات چندانی
در این حوزه کسب نشده است .البته در کنار ضعفهاي
مدیریتی ،تحریمها هم بهخصوص در صنعت هوایی در کسب
این نتایج بیتاثیر نبوده است.
شبکه حمل و نقل ریلی درون شهري و برون شهري پیشرفت
داشته است ولی هنوز نتوانسته به خوبی گسترش یابد .در
حالی که در جهان قطارها به سمت برقیشدن به پیش
میروند ،در ایران قطارهاي دیزلی کهنه همچنان مشغول
فعالیت هستند .خطوط راهآهن نیز براي انطباق با قطارهاي
مدرن نیازمند ترمیم و بازسازي هستند.
در زمینه حمل و نقل جادهاي نیز با وجود تالشهاي بسیار و
امیدوارکننده ،همچنان ایران یکی از پرحادثه ترین
کشورهاست تا جایی که بعد از بیماريهاي قلبی ،تصادفات
دومین علت مرگ و میر در کشور هستند .بسیاري از جادهها
باید استانداردسازي شوند ،وسایل نقلیه با کیفیت بهتري تولید
شوند و در تعلیم رانندگان نیز باید تجدید نظر صورت پذیرد.
وجود بنادر متعدد در شمال و جنوب و دسترسی به دریاي
آزاد ،از آنجا که بیشترین حجم حمل و نقل بینالمللی از طریق

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
دریا صورت میپذیرد ،فرصت طالیی براي کشور است تا با
تقویت ناوگان کشتیرانی و نیز احیاء و بازسازي صنعت رو به
افول کشتیسازي ،سهم بزرگی از تجارت حمل و نقل آبی را
براي ایران به دست آورد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
زيرساختها
 توسعه زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات بهخصوص پهناي باند در کنار رعایت موازین قانونی و
مالحظات فرهنگی و امنیتی و ایجاد دسترسی مناسب
براي آحاد افراد،
 توسعه زیرساخت لجستیکی کشور با تمرکز بر حملو نقل ریلی که از نظر هزینه ،مصرف انرژي ،بار محیط
زیستی و ایمنی بسیار کارا میباشد در کنار تقویت
منابع انرژي تجدید پذیر و توازن سبد انرژي ].[2
 -2شاخص پیچیدگي بازار (رتبه )132
سهولت دسترسی به اعتبارات ،وجوه قابل سرمایهگذاري،
دسترسی به بازارهاي بینالمللی ،میزان رقابتیبودن بازار
کشور براي پیشرفت کسب وکارها ضروري میباشد .اعتبارات،
سرمایهگذاري و تجارت و رقابت از شاخصهاي این رکن
محسوب میشوند ] 72و .[77
پیچیدگی بازار مابین شاخصهاي ورودي نوآوري بدترین و
ضعیفترین عملکرد را در این سالها داشته است .بدین معنی
که در حال حاضر که در کشور اخذ اعتبار دشوار است ،رغبتی
به سرمایهگذاري وجود ندارد و تجارت و به خصوص رقابت
جایگاهی در بازار ندارد .این در حالی است که در مسیر
پیشرفت نوآوري عوامل پشتیبان نظیر اعتبار و سرمایه و نیز
محیط رقابتی پویا در موفقیت و به هدف رسیدن فرآیند
تجاري سازي نقش کلیدي بازي میکنند .بازار حال حاضر
کشور فاقد رنگ و بوي رقابت واقعی است .بسیاري از
سازمانها ،شرکتها ،کارخانهها و  ...بهطور مستقیم و یا
غیرمستقیم تحت مدیریت دولتی هستند و قدرت مانور و
بارورسازي رقابت بازار از بخش خصوصی گرفته شده است .در
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حوزه تجارت هم باید اذعان داشت که از طرفی واردات موجب
ورشکستگی بخشی از تولیدکنندگان داخلی شده است و
طرفی دیگر صنعتگران ایرانی حضور پررنگی در بازارهاي
خارجی ندارند .البته در این شاخص ،عالوه بر دالیل فنی،
دالیل سیاسی که موجب محدودیت فعالیتهاي تجاري کشور
میشوند هم بر عملکرد حوزه پیچیدگی بازار اثرگذار بودهاند.
سهولت گرفتن وام و تسهیالت مالی ،سهولت حفاظت از
سهامداران ،سرمایهگذاري در کسب وکار (ایران وضع بهتري
نسبت به گذشته دارد البته حمایت از سرمایهگذاران در این
بخش هنوز ضعیف است که شاید خالءهاي قانونی و همچنین
رابطه مداري بیش از حد باعث بروز این مشکل شده است)،
ارزش کل سهام معامله شده و حجم سرمایهگذاريهاي
خطرپذیر از جمله موضوعاتی است که ایران توفیقات چندانی
در آنها کسب نکرده است .در ادامه وضعیت زیرشاخصها
بررسی خواهد شد ].[2
 -1-2اعتبارات
این شاخص شامل اندازهگیري میزان سادگی دریافت اعتبار
است و اینکه کدام قوانین ضمانتی و ورشکستگی ،وام دادن را
با رعایت حقوق وامگیرنده و وامدهنده تسهیل میکند را
اندازهگیري میکند .همچنین شامل بررسی قواعد و
تکنیکهاي اثرگذار بر پوشش ،محدوده و در دسترس بودن
اطالعات اعتبار میشود .این زیررکن شامل شاخصهاي )7
سهولت کسب اعتبار )2 ،اعطاي اعتبار داخلی به بخش
خصوصی و  )8وام ناخالص مؤسسات قرضه کوچک ،میشود.
در میان زیرشاخصهاي پیچیدگی بازار ،شاخص اعتبارات
عملکرد مناسبتري نسبت به سایر شاخصها داشته است.
شاخص سهولت کسب اعتبار توسط بانک جهانی ارزیابی و
ارائه میشود .گرفتن اعتبار در کشور براي افراد عادي چندان
ساده نیست و دادن اعتبار اغلب توسط بانکها صورت
میپذیرد .از دالیلی که بانکها مجبور به ایجاد چارچوبهاي
سخت براي اعطاي اعتبار میکنند ،عدم بازگرداندن اعتبار
توسط وامگیرندگان است که مشکالت زیادي را براي شبکه
بانکی کشور بهوجود آورده است.
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در شاخص اعطاي اعتبار به بخش خصوصی به عنوان درصدي
از تولید ناخالص داخلی ،ایران طبق آخرین آمار منتشر شده
توسط بانک جهانی در رده  788از بین  737کشور حاضر
است .این وضعیت بد با برخی مفاد برنامه پنجم توسعه مغایرت
دارد .طبق این برنامه دولت موظف است در راستاي ایجاد
اشتغال پایدار ،توسعه کارآفرینی ،کاهش عدم تعادل منطقهاي
و توسعه مشاغل نو به حمایت مالی و تشویق توسعه شبکهها،
خوشهها و زنجیرههاي تولیدي ،ایجاد پیوند مناسب بین
بنگاههاي کوچک ،متوسط ،بزرگ (اعطاي کمکهاي هدفمند)
و انجام تمهیدات الزم براي تقویت توان فنی مهندسی
تخصصی ،تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههاي کوچک و
متوسط و توسعه مراکز اطالعرسانی و تجارت الکترونیک براي
آنها بپردازد .آنچه از این آمار برمیآید این است که اهداف
پیشبینی شده در برنامه پنجم توسعه براي کشور به طور
قطعی محقق نخواهد شد.
در شرایطی که دولت و مجلس به کمک هم شروع به وضع و
اجراي قوانین و مقررات الزم براي تسهیل هرچه بیشتر اعطاي
اعتبار به بخش خصوصی نمایند ،ممکن است شرایط کمی
تلطیف شود .عدم اجراي درست قانون هدفمندي یارانهها و
تخصیصنیافتن منابع حاصل از آن به بخش صنعت و
تصديگري دولت از دیگر علل حضور ایران در جمع کشورهاي
بسیار پایین در این شاخص است.
اطالعاتی براي ایران در مورد شاخص وام ناخالص مؤسسات
قرضهکوچک بهازاي درصد تولید ناخالص داخلی وجودندارد
].[2

در شرایطی که در جهان امروز یکی از اصلیترین شاخصها
در حوزه مدیریت نوآوري کسب توفیق در آن ،جذب سرمایه
و سرمایهگذاري میباشد ،مطابق آمارها عملکرد کشور در
حوزه سرمایهگذاري بسیار ضعیف است .یکی از دالیل آن
تحریمهاي اقتصادي و به تبع آن عدم صرفه سرمایهگذاري در
ایران میباشد .ایران در شاخص حفاظت از سرمایهگذاران و
بازار نیز وضعیت خوبی ندارد .در واقع دولت باید سازوکارهایی
را مهیا کند تا سرمایهگذاران بهراحتی و با خیال آسوده
سرمایهگذاري کنند.
در بازار سرمایه و تعداد سهام معامله شده شرایط ایران کمی
بهتر است ولی بازهم چندان مناسب نیست .عدم حضور
سرمایهگذاران خارجی در بازار سهام و رونق کم بازار بورس،
به دنبال رکود و تحریمها از علل این رتبه میباشند.
مهمترین دلیل کمبود نسبت سهام معاملهشده به درصد تولید
ناخالص داخلی ،کم رونق بودن بازار بورس به علت فراز و
نشیبهاي مختلف در طول چند سال اخیر است.
سرمایهگذاران خرد و کالن براي سرمایهگذاري در بازار بورس
با تردید مواجه هستند.
در شاخص سرمایهگذاري ریسکپذیر گزارش شاخص نوآوري
جهانی به دلیل نبود اطالعات کافی امتیازي براي ایران در نظر
نگرفته است .حوزه سرمایهگذاري ریسکپذیر در ایران بسیار
نوپا و جوان است و نیاز به زمان است تا به حالت مطلوبی
دست یابد .از این رو باید دولت از این نوع سرمایهگذاري
حمایت الزم را به عمل آورد و ثروتمندان را تشویق به این نوع
سرمایهگذاري نماید].[2

 -2-2سرمايهگذاري

 -3-2تجارت و رقابت

سرمایهگذاري در واقع مانند سوخت براي خودرو است.
همانطور که خودرو بدون سوخت حرکت نمیکند ،بدون
سرمایهگذاري پیشرفت در حوزه نوآوري تا اندازه زیادي
غیرممکن خواهد بود .این شاخص شامل سه زیرشاخص )7
سهولت حفاظت از سهامداران )2 ،سرمایهگذاري در بازار)8 ،
ارزش کل سهام معامله شده و  )3معامالت سرمایهگذاريهاي
ریسکپذیر میباشد.

آخرین شاخص به بررسی نحوه عملکرد تجارت و رقابت
میپردازد .در حوزه تجارت ،شرایط بازار براي تجارت را با
شاخص نرخ تعرفه گمرکی میانگین (وزندهی از طریق تسهیم
واردات) و در حوزه رقابت شاخصی به شدت رقابت در بازارهاي
داخلی میپردازد.
مشابه زیرشاخص سرمایهگذاري ،عملکرد کشور در زیرشاخص
تجارت و رقابت نیز بسیار بد است .وضعیت تجارت و رقابت در

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
بازار کشور نیز موجب کاهش رتبه در رکن پیچیدگی بازار
شده است.
در شاخص شدت رقابتهاي محلی نیز ایران رتبه نامناسبی
دارد .الزم به ذکر است ،اندازه بازار داخلی از مجموع تولید
ناخالص داخلی و ارزش واردات خدمات و کاالها منهاي ارزش
صادرات کاال و خدمات محاسبه میشود.
اقتصاد دولتی و عدم اجراي کامل اصل  33قانون اساسی و به
دنبال آن مشارکت ضعیف بخش خصوصی در کنار تحریمها
به خصوص تحریم سخت بانک مرکزي باعث شد تا ایران در
حوزه تجارت و رقابت جزء ده کشور آخر باشد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
پیچیدگي بازار
-

-

-

بازنگري در بودجه پژوهش دستگاهها و نظام تخصیص
آن،
ایجاد نظام نظارت بر فعالیت سرمایهگذاریهاي
ریسکپذیر در کنار در نظرگرفتن حمایت از نمونههاي
با عملکرد مناسب،
ایجاد تنوع در روشهاي تأمین مالی طرحها و
پروژههاي نوآورانه و استفاده از روشهاي نوین تأمین
مالی مانند تأمین مالی جمعی و اتکاء بر سرمایههاي
در درست مردم بهجاي سرمایههاي دولتی،
تعبیه راهکارهایی بهمنظور کاهش ریسک
سرمایهگذاري در طرحهاي نوآورانه بهخصوص براي
سرمایهداران خرد از طریق بیمه سرمایهگذاري ].[2

 -5پیچیدگي كسب و كار (رتبه )130
این شاخص به قابلیت و ظرفیت کسب وکارهاي موجود در
کشور در زمینه خلق و توسعه نوآوري میپردازد .کارکنان
دانشی ،ارتباطات و پیوندهاي نوآوري و جذب دانش
شاخصهایی میباشد که در این رکن مورد بررسی قرار
میگیرند ] 72و .[77
قرار گرفتن در گروه کشورهاي آخر فهرست در این زمینه
نشاندهنده ضعف کشور در زمینه توانمندي کسب و کارها
جهت خلق نوآوري است .بررسی نقاط ضعف کشور در
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زیرشاخصهاي مربوط به توانمندي کسب و کارهاي کشور در
زمینه نوآوري ،مسایلی از جنس ساختاري و نهادي را نمایان
میکند .زمانی که وجود رانت و انحصار در بازار داخل ،فضا را
براي ایجاد و رشد شرکتهاي واقعی خصوصی محدود و مسدود
کرده است ،انتظار هزینه کردن در زمینه تحقیق و توسعه از
طرف شرکتهاي واقعی خصوصی به واسطه اندازه کوچک آنان،
انتظاري معقول نیست.
تأمین بخش عمده هزینه دانشگاهها از طرف دولت هیچ
انگیزهاي براي دانشگاهیان جهت توانمندکردن خود در
راستاي حل مشکالت کسب و کارهاي کشور به وجود
نمیآورد.
براي جذب سرمایه خارجی ،عالوه بر شرایط عمومی،
هوشمندي و مدیریت فرصتها مورد نیاز است .ایجاد فضایی
جذاب براي سرمایهگذاري توسط سرمایهداران داخلی و
خارجی ،قاعدهگذاري دقیق و هوشمندانه میتواند عواقب
منفی سرمایهگذاري خارجی را به حداقل برساند و منافع
حداکثري از جمله جذب دانش و امثال آن را افزایش دهد .در
ادامه وضعیت زیرشاخصها بررسی خواهد شد.
 -1-5كاركنان دانشي
شاخص کارکنان دانشی شامل زیرشاخصهاي  )7استخدام
افراد دانشی )2 ،درصد بنگاههاي ارائهدهنده آموزش رسمی،
 )8هزینه تحقیق و توسعه انجام شده درون شرکتها و )3
درصد پشتیبانی مالی تحقیق و توسعه توسط شرکتها و )1
درصد استخدام بانوان میباشد.
این بخش شاخصهاي متنوعی را در بر دارد .یکی از این
شاخصها ،درصد شاغلین در خدمات دانشی نسبت به تمامی
شاغلین است .ایران در حوزه تربیت نیروي انسانی با دانش
کاربردي در بخش کار داراي زمینههاي بهبود قابل توجهی
میباشد .یکی از مشکالتی که روز به روز بیشتر جلب توجه
میکند این است که فارغ التحصیالن دانشگاهی در ایران براي
تبدیلشدن به یک نیروي دانشی فعال در صنعت ،نیازمند
کسب شایستگیهاي قابل توجهی میباشند .درصد کمی از
نیروي انسانی کشور دانش کاربردي مرتبط با حوزه کار خود
را دارا میباشند .یکی از دالیل مهم این امر نیاز محور نبودن
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دانشگاهها و رشتههاي دانشگاهی میباشد .کمبود بسترهاي به
اشتراکگذاري دانش در محیطهاي صنعتی و بین کسب و
کاري که خود ناشی از فرهنگ ضعیف به اشتراکگذاري دانش
و ضعف قوانین مالکیت معنوي میباشد نیز نقشی به سزا در
رتبه ضعیف ایران در این شاخص دارد ].[2
 -2-5پیوندهاي نوآوري

نهایت مهاجرت عده زیادي از روستاییان به شهرها باعث شده
است تا اوضاع ایران بسیار نامطلوب باشد.
موسسه آمارهاي یونسکو 83براي سرمایهگذاري خارجی در
تحقیق و توسعه ایران رتبه و امتیاري قائل نشده است که علت
مهم آن تحریمها است .البته دالیل دیگري مانند قوانین و
مقررات کشور در رابطه با سرمایهگذاري خارجی نیز در میزان
جذب این نوع از سرمایه مؤثر است .البته این موضوع به معناي
عدم وجود قانون و سیاستگذاري در این حوزه نمیباشد.
شاخص سرمایهگذاري مشترک و همکاريهاي استراتژیک هم
در ایران به علت محدود بودن اندازه و توانایی شرکتها
خصوصا شرکتهاي واقعی خصوصی ،شرایط نامناسبی دارد و
باعث شده است تا کشور رتبه مناسبی نداشته باشد ].[2

ارتباط کسب و کارها با فعالیتهاي دانشگاهی براي نوآوري
ضروري است .در بازارهاي نوظهور منابع ثروت پیرامون
شاخهها و شبکههاي صنعتی و فناورانه توسعه یافتهاند .زیر
شاخصها شامل  )7همکاري و تحقیقات مشترک دانشگاه و
صنعت )2 ،خوشهبندي ناحیههاي مختلف از منظر توسعه)8 ،
سرمایهگذاري خارجی در تحقیق و توسعه )3 ،تعداد
سرمایهگذاري مشترک و تفاهمهاي راهبردي بین المللی و )1
ثبت پتنتهاي ایجادشده توسط حداقل سه شرکت ،میشود.
زیرشاخصهاي ایران در این بخش هم وضعیت نامناسبی
دارند .شاخص اول همکاري دانشگاه و صنعت است که بسیار
نامطلوب است .وابستگی  722درصد بودجه دانشگاههاي
دولتی به منابع سهلالوصول بیتالمال هیچ انگیزه و تحرکی
در دانشگاهها براي ورود به مسایل و مشکالت کشور ایجاد
نمیکند .در ماده  77قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،بازنگري
آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوي است که تا پنجاه
درصد امتیازات پژوهشی اعضاي هیأت علمی باید معطوف به
رفع مشکالت کشور باشد که این موضوع بهطور یقین باعث
خواهد شد تا ارتباط صنعت و دانشگاه افزایش یابد و
سرمایهگذاري اي که دولت براي پرورش اساتید دانشگاهی
مینماید از طریق رفع مشکالت کشور برگشت پذیر گردد.
در خوشهبندي ناحیههاي مختلف از منظر توسعه که به تمرکز
یا پراکندگی کارخانهها و خدمات و  ...در کشور مربوط است،
عدم توسعه متوازن در ایران و تمرکز امکانات در مراکز
استانها و بهخصوص در پایتخت کشور ،عدم رسیدگی به
روستاها و محروم ماندن آنها از امکانات مورد نیازشان و در

چهار زیرشاخص در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد که
به شرح زیر میباشد )7 :حق امتیاز 81و پرداخت هزینه آن به
صورت درصدي از کل تجارت )2 ،واردات محصوالت با فناوري
باال 86به عنوان درصدي از تجارت کل )8 ،واردات خدمات
کامپیوتري و ارتباطات در نهایت  )3جریان خالص
سرمایهگذاري مستقیم خارجی به عنوان درصدي از درآمد
ناخالص داخلی.
در شاخص اول که ثبت حق امتیاز و پرداخت هزینههاي
الیسنس نسبت به کل تجارت کشور میباشد ،تالشهاي زیادي
را براي بهبود مورد نیاز میباشد .اگر قانون کپی رایت در ایران
وجود داشت ،به تبع آن مبالغ زیادتري نصیب دولت از بابت
ثبت امتیازها میشد که دولت میتوانست از آنها براي حمایت
از مخترعان و نوآوران استفاده کند.
کشور ایران در واردات صنایع پیشرفته و نیز خدمات
کامپیوتري ،ارتباطی و اطالعاتی هم جایگاه مناسبی ندارد .در
واقع علت این جایگاه با وجود حضور فراوان محصوالت
پیشرفته خصوصا الکترونیکی در بازار به این دلیل است که
بخش عظیمی از محصوالت پیشرفته مانند گوشی تلفن همراه
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 -3-5جذب دانش

High Tech

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
از طریق قاچاق وارد کشور میشوند که در آمارهاي بینالمللی
جزء واردات آن کشور محسوب نمیشود.
سرمایهگذاري خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در این
بخش به علت مشکالت سیاسی با وضعیت مطلوب فاصله
زیادي دارد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
پیچیدگي كسب و كار
 افزایش آموزشهاي مهارتی و کاربردي و همچنینتشکیل شبکههاي تخصصی اشتراک دانش در
حوزههاي تخصصی مختلف (شبکهسازي تخصصی
صنعتی)،
 ترویج و دمیدن فرهنگ نوآوري در کسب و کارهايایرانی و ارائه آموزشهاي الزم ].[2
 -6شاخص خروجيهاي دانشي و فناورانه (رتبه )20

37

بهطور کلی کارکرد نشر دانش از جمله کارکردهاي ضعیف
نظام نوآوري ایران میباشد .در ادامه وضعیت زیرشاخصها
بررسی خواهد شد.
 -1-6خلق دانش
زیرشاخصهاي ارزیابی در این بخش عبارتند از )7
درخواستهاي پتنت ثبت شده توسط افراد مقیم در هر کشور
در دفاتر محلی )2 ،تعداد درخواستهاي پتنت ثبت شده در
دفاتر بینالمللی )8 ،ثبت داخلی مدل کاربردي 81در دفاتر
محلی )3 ،تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات علمی و )1
میزان ارجاعات به مقاالت.83
تعداد پتنتهاي ملی ثبت شده اولین زیرشاخص این بخش
است که ایران وضع خیلی خوبی در آن دارد .بهتر است تا
پیش از تغییر شرایط ،نگاهی به ضوابط ثبت اختراع در
کشورهاي اول جهان انداخته شود .شاخص بعدي شاهدي بر
تفاوت ضوابط ثبت اختراع در ایران و کشورهاي صنعتی
دنیاست .زیرا رتبه ایران در شاخص ثبت بینالمللی اختراعات
بسیار نامناسب است .در مقاالت علمی و فنی جایگاه ایران
مقداري مناسبتر است زیرا ارتقاء اعضاي هیئت علمی
دانشگاههاي کشور وابسته به انتشار مقاالت علمی است.
طبق یکی از آخرین آمارهاي منتشره ،رتبه ایران در تولید
مقاالت علمی و کاربردي در پایگاه استنادي  Scopusو ISI
به ترتیب  76و  71است .این آمار بیانگر فضاي مستعد تولید
علم در ایران است .با این وجود حقیقتی که امروز در دانشگاهها
میگذرد بیش از آن که مقالهنویسی هدفمند باشد مقالهزدگی
است .علت این امر را باید در نظامات ارزیابی غیر متوازن
دانشگاهی و آکادمیک ایران در سطح اساتید و دانشجویان
جستجو کرد ].[2

در این شاخص تمامی نتایج متداول حاصل از ابداعات و
نوآوريها مورد بررسی قرار میگیرد .خلق دانش ،تأثیر دانش
و نشر دانش شاخصهاي این رکن میباشند ] 72و .[77
ارکان خروجی نوآوري در حقیقت نشاندهنده منفعت کسب
شده از طرف کشور از طریق نوآوري است .در نتیجه اگر
کشوري در زمینه توانمندسازهاي نوآوري اقداماتی انجام دهد
ولی به خروجی منجر نشود ،اهداف اولیه محقق نشده و مزایاي
سرمایهگذاري بر نوآوري به دست نیامده است.
یکی از نقاط قوت کشور تولید دانش است .علیرغم اینکه در
ورودیهاي دانش و تولید دانش وضعیت خوبی داریم (براي
مثال میتوان به ثبت مقاالت علمی و فنی  ISIو مقالههاي
پربازدید و پراستناد اشاره کرد) اما تاثیرپذیري از این دانش و
تبدیل آن به خروجی مطلوب وضعیت ناامیدکنندهاي دارد .در
اینجا نیز به نظر میرسد حلقه واصله بین مراکز علمی و
پژوهشی و مراکز صنعتی بسیار ضعیف عمل میکنند.
در حوزه انتشار دانش نیز بهخصوص در فضاهاي صنعتی (در
مقابل فضاي آکادمیک) توفیقات چندانی کسب نشده است.

زیرشاخصهاي این بخش شامل  )7میزان بهرهوري نیروي
کار )2 ،میزان رشد تولید ناخالص ملی به ازاي مشارکت هر
یک نفر بین  71تا  63سال در یک کسب و کار )8 ،میزان
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Utility Model

 -2-6تأثیر دانش

H Index
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هزینه براي نرمافزارهاي کامپیوتري نسب به تولید ناخالص
داخلی )3 ،تعداد گواهینامههاي ایزو  3227مدیریت کیفیت
اخذشده توسط کسب وکارها و  )1درصد تولید کنندگان با
فناوري باال و متوسط 83میباشد.
یکی از اهداف توسعه و ترویج نوآوري ،تأثیر خروجیهاي
پدیدآمده بر اقتصاد کشور است که هر اندازه در این بخش
وضعیت با رشد و صعود همراه باشد ،میتوان میزان تحقق
اهداف نظام نوآوري کشور را مشاهده نمود.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی به ازاي هر فردي که در کسب
وکار مشارکت میکند بسیار نامناسب است که نشان از عدم
تأثیر نیروي انسانی تربیت شده در سیستم آموزشی کشور بر
صنعت و سازمانهاي داخلی میباشد.
در شاخص هزینهکرد بر روي نرمافزارهاي کامپیوتري رتبه
ایران داراي انحرافاتی است ،زیرا قانون کپیرایت عموم
نرمافزارها رعایت نمیشود.
شاخص بعدي نسبت تولیدات صنعتی پیشرفته یا نیمه
پیشرفته به کل تولیدات است که وضعیت ایران در آنها نسبتاً
مناسب است .سرمایهگذاريهاي اخیر در صنایعی مانند تلفن
همراه در خرمشهر و همچنین تولید مانیتور و محصوالت
الکتریکی پیشرفته برندهاي معتبر کرهاي در جزیره قشم هم
میتواند از دیگر علل این وضعیت نسبتا مناسب براي ایران
باشد ].[2
 -3-6نشر دانش

سالهاي اخیر بیشتر شاهد وضع قوانین و تالشهاي
ارگانهاي مختلف براي اجراي قوانین مالکیت معنوي بوده
است.
شاخص صادرات محصوالت پیشرفته وضعیت نامطلوبی دارد.
تولید محصوالت پیشرفته نتیجه اعمال سیاستهاي بلندمدت
توسعه صنعتی است و نیاز دارد تا مراحلی طی شود تا کشوري
به چنین سطحی دست یابد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
خروجي هاي دانشي و فناورانه
-

-

-

هدایت توانمندي مناسب ایجاد شده در کشور براي
انتشار مقاالت علمی به سمت نیازهاي کشور و پیوند
آن با پژوهشهایی که توسط نیروي انسانی شاغل در
صنعت انجام میشود،
راهاندازي و توسعه شبکههاي انتشار دانش بهخصوص
در فضاي صنعت و کسب و کار،
اعطاء بهاي بیشتر به حق ثبت اختراع و مقاالت علمی
پراستناد و ارزشمند در نظامات ارزیابی دانشگاهی و
صنعتی،
تفکیک مدیریت علمی دانشگاهها از تغییرات
پستهاي سیاسی و دولتی و ایجاد ثبات مدیریت در
دانشگاهها ].[2

 -7شاخص خروجيهاي خالقانه (رتبه )116

در این بخش زیرشاخصهاي  )7میزان دریافتی به ازاي
الیسنس و حق امتیاز به عنوان درصدي از تجارت کل)2 ،
میزان صادرات محصوالت با فناوري باال )8 ،صادرات خدمات
اطالعات و ارتباطات و کامپیوتر و  )3میزان سود سرمایهگذاري
خارجی به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی ،مورد
بررسی قرار میگیرند.
نسبت هزینههاي حق امتیاز و الیسنس دریافت شده به کل
میزان تجارت به عنوان شاخص اول در زیرشاخص محسوب
میشود که ایران در آن رتبههاي نامناسبی دارد .حق امتیاز
در ایران نسبت به جهان چندان رعایت نمیشود .البته در
Medium-High Tech Industrial Output
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این شاخص به مطالعه نتایجی از نوآوري میپردازد که عموما
نامشهود هستند .شاخصهاي این رکن شامل داراییهاي
نامشهود ،کاالها و خدمات خالقانه و خالقیتهاي برخط
میباشد ] 72و .[77
عملکرد ایران در این شاخص خروجی نسبت به شاخص قبل
بدتر است .با توجه به پایین بودن خروجیهاي فناورانه طبیعی
است که در این زمینه نیز ضعف داشته باشیم .الزم به ذکر
است ،شاخص خروجیهاي خالقانه در روشهاي معمول
اندازهگیري نوآوري در سطح ملی مورد اقبال عموم کارشناسان

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
نیست .با این حال کارشناسان مدرسه جهانی کسب وکار بر
این باورند که این دیدگاه سنتی باید کنار رود و شاخص
خروجیهاي خالقانه که نقش مهمی در اقتصاد نوآوري میتواند
ایفا کند ،مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد .در ادامه وضعیت
زیرشاخصها بررسی خواهد شد.
 -1-7دارائيهاي نامشهود
داراییهاي نامشهود شامل  )7ثبت عالمت تجاري داخلی)2 ،
ثبت عالمت تجاري بینالمللی )8 ،بهکارگیري فناوري
اطالعات و ارتباطات و مدلهاي کسب و کار و  )3بهکارگیري
فناوري اطالعات و ارتباطات و تعامالت سازمانی میباشد.
داراییهاي نامشهود کشور در حوزه نوآوري جایگاه مناسبی
ندارد .اولین زیرشاخص این بخش کاربردهاي دفتر ملی ثبت
عالمت تجاري است که به عنوان نمونه آمار ثبت عالمت
تجاري در کشور ضعیف است.
وضعیت ثبت بینالمللی شرکتهاي ایرانی در سطح جهانی
مناسب نیست و ایران در این شاخص هم جایگاه مناسبی
ندارد .امکانی که فناوري ارتباطات و اطالعات براي ایجاد
کسب وکار جدید ایجاد میکند شاخص بعدي است .یکی از
مهمترین عوامل موثر در ضعف این فناوري مهم در کشور
پهناي باند کم ایران است که مانعی جدي در تجارت
الکترونیکی و کسب و کارهاي الکترونیکی است .عامل مهم
دیگر در رتبه بسیار ضعیف ایران در این شاخص ،عدم اطمینان
تاجران و سرمایهداران سنتی کشور به فضاي مجازي و کسب
و کارهاي موجود در بستر آن است .کمتر روزي وجود دارد که
خبري از کالهبرداريهاي اینترنتی منتشر نشود .وجود این
جرائم و همینطور عدم تمایل سرمایهداران سنتی باعث شکوفا
نشدن این شاخص در ایران نسبت به جهان است.
ترکیب مدل فعالیت سازمانی و فناوري اطالعات و ارتباطات
شاخص دیگري است که ناظر بر سبک جدیدي از روابط
سازمانی است .به عنوان نمونه دورکاري و یا آموزش مجازي
میتوانند در این شاخص جاي گیرند .ایران به دلیل اینکه هنوز
زیرساختهاي اینترنتی مناسبی ندارد نتوانسته در این زمینه
موفقیتهاي الزم را کسب کند ].[2
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 -2-7كاالها و خدمات خالقانه
شاخص کاالها و خدمات خالقانه ،شامل زیرشاخصهایی براي
دریافت خروجیهاي خالقانه در اقتصاد است که به شرح زیر
میباشد )7 :از سال  2273در تالش براي پوششدهی وسیعتر
خروجیهاي خالقانه ،ترکیبی از خروجیهاي سرگرمی و
رسانهاي جهانی به معیارهاي ارزیابی اضافه شد )2 .عالوه بر
این ،زیرشاخص صوتی -تصویري به خدمات وابسته به صادرات
خدمات خالقانه و فرهنگی تغییر نام داده است تا شامل
خدمات اطالعاتی ،تبلیغات ،تحقیقات بازار ،رايگیري افکار
عمومی و دیگر خدمات فردي ،فرهنگی و تفریحی شود (به
عنوان درصدي از تجارت کل) )8 ،شاخص بعدي خصوصیات
فیلمهایی که در کشور مربوطه تولید شده بودند را اندازه
میگیرد (تعداد سرانه) .همچنین دو شاخص آخر شامل )3
خروجیهاي منتشرشده و چاپ شده (به عنوان درصدي از
خروجی تولید کل) و  )1صادرات خالقانه کاالها (به عنوان
درصدي از تجارت کل) میباشند.
کشور در تولید کاال و خدمات فناورانه داراي کاستیهاي جدي
است .علیرغم رشد خوب کشور در تولید مقاالت علمی
همچنان ایران در تبدیل ایدهها و نتایج کارهاي تحقیقاتی به
کاال و خدمات نوآورانه و تولید ثروت از این راه ناتوان است .با
توجه به مشکالت ریشهدار در نظام آموزشی کشور ،راهی جز
اصالح شیوههاي آموزشی جهت ارتقا خالقیت در کشور وجود
ندارد.
زیرشاخص اول این بخش ،صادرات خدمات فرهنگی و خالقانه
نسبت به کل تجارت است که ایران جایگاه مطلوب خود را
نتوانسته کسب نماید که با توجه به فرهنگ غنی کشور و
تمدن کهن اسالمی و ایرانی بسیار نامناسب است.
سرمایهگذاري در تولید و صادرات محصوالت فرهنگ نظیر آثار
نقاشی و گرافیکی ،تولید فیلمهاي فاخر از اساطیر ایرانی و
معرفی آن به کشورهاي جهان سبب میشود تا از طرفی
مردمان کشورهاي جهان که زیر بمباران شدید تبلیغات ضد
ایرانی قرار دارند با حقیقت فرهنگ غنی ایرانی آشنا شوند و
از طرفی دیگر با خرید محصوالت فرهنگی ایران موجب
بهوجود آمدن فرصتهاي شغلی در داخل کشور شوند.
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شاخص بعدي تعداد فیلمهاي ساخته شده با زمان باالي 62
دقیقه در کشور است .امروزه صنعت فیلم سازي در جهان نه
تنها به عنوان صنعتی پرسود مطرح شده است ،بلکه ابزاري در
دست تهیه کنندگان است تا عقاید ،منشها ،شیوه زندگی و
تعامالت مختلف خود را در جهان تبلیغ کند .استفاده از این
هنر پرنفوذ در حوزه نوآوري و خالقیت از ضرورتهایی است
که ترویج آن می تواند نقشی مهم در ارتقاء وضعیت کشور ایفا
کند.
شاخص بعدي درصد خروجیهاي منتشر شده نسبت به کل
تولیدات است .یکی از عوامل پایین بودن سرانه مطالعه کتاب
در کشور متأثر از شیوه غلط آموزش میباشد که دانش آموزان
را از کتاب بیزار میکند .عامل دیگر صنعت نشر ایران است که
غالب ًا با مشکل کاغذ وارداتی دست و پنجه نرم میکند .عامل
سوم هم رشد و توسعه روزافزون کتابهاي الکترونیکی است
که سبب شده است به دلیل رایگان و یا ارزانتر بودن ،مردم
کمتر به سوي خرید کتابهاي منتشر و چاپ شده بروند.
درصد صادرات محصوالت خالقانه و فرهنگی نسبت به تجارت
کل هم شاخص آخر این مجموعه است .حمایت از صنایع
دستی مانند صنایع دستی اصفهان و یا فرش تبریز و کاشان و
دیگر محصوالت فرهنگی و خالقانه میتواند سهم این شاخص
را در تجارت کل ایران باالتر ببرد ].[2
 -3-7خالقیت برخط
این شاخص شامل  3زیرشاخص میباشد که همه در مقیاس
جمعیت با سنهاي  71تا  63سال در نظر گرفته شدهاند و
شامل  )7دامنههاي عمومی سطح باال )2 ،دامنههاي سطح باال
در کشور )8 ،میانگین ویرایشهاي ماهیانه ویکی پدیا و )3
ویدیوهاي بارگذاري شده در پایگاه اینترنتی یوتیوب ،میباشد.
این شاخص جزو مواردي است که موجب ایجاد انحراف در
امتیاز ایران شده است .در ارزیابی خالقیتهاي برخط میزان
مرجع قرار دادن پایگاه یوتیوب به عنوان یکی از عوامل
امتیازآور در نظر گرفته شده است .این در حالی است که در
ایران امکان دسترسی به آن وجود ندارد ،لذا وضعیت ایران در
این شاخص بهدرستی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

شایان ذکر است که تنها نقطه روشن در این زمینه ،پیشرفت
خالقیت در زمینههاي برخط و در واقع اینترنت و سایتها
میباشد که این امر نیز میتواند با توجه به رشد پهناي باند
در کشور نسبت به سالیان گذشته باشد ].[2
راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد در شاخص
خروجي هاي خالقانه
-

-

-

-

استفاده و ترویج مدلهاي تجاريسازي نوین در کنار
توجه به ویژگیهاي غیرفنی مانند مشروعیتبخشی به
محصوالت نوآورانه و کاهش مقاومت بازار و همچنین
تحلیل شکست بازار به تفکیک بخشهاي مختلف،
تقویت زیرساختها و آسانسازي فرآیند صادرات
محصوالت دانشبنیان در کنار سیاستهاي تشویقی
(مانند جوایز صادراتی)،
آموزش و فرهنگسازي در زمینه اهمیت حضور و
مشارکت فعال شرکتهاي دانشبنیان و دانشگاهها در
فضاي مجازي و دخیلکردن این مورد در نظامات
ارزیابی و اعطاي تسهیالت،
اتخاذ سیاستهاي تشویقی و استفاده از مدلهاي
مشارکت برخط در نشر و تولید دانش براي ترغیب
محققان کشور به تولید و نشر نوآوريهاي برخط ].[2

نتیجهگیري
جهان امروز جهان نوآوريهاست و افزایش رقابت و انگیزه بقا،
کشورها در تمامی سطوح توسعه را بر آن داشته تا فعالیتهاي
خود را بر اساس تولیدات و توانمنديهاي محوري متمرکز
کنند که این امر مستلزم سرمایهگذاري بهمنظور ایجاد
نوآوريهاي فناورانه است .تغییر جهت سیاستگذاریها از
رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور ،همسوسازي
سیاستهاي کالن اقتصادي با سیاستهاي علمی-پژوهشی و
آموزشی ،لزوم رعایت حقوق مالکیت فکري به عنوان یکی از
چالشهاي اساسی حقوقی جهت انجام مطلوب همکاريهاي
ملی و بین المللی و توسعه نوآوري ،تدوین بانکهاي اطالعاتی
کارآمد در خصوص اطالعرسانی اختراعات و دستاوردهاي
تحقیقاتی قابل تجاريسازي در سطوح ملی و بین المللی و

شاخصهاي نوآوري جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخصها
توسعه امکانات سختافزاري و نرمافزاري حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات در سیستم آموزش و پرورش و آموزش
عالی از راهبردهاي بهبود شاخصهاي تعیین کننده نوآوري
در کشورهاي درحال توسعه میباشد.
بهطور کلی راهکارهاي توسعه نوآوري در کشورهاي در حال
توسعه از جمله ایران عبارتند از:
الف) تدوین استراتژي نوآوري در سطح ملی ،ب) ایجاد
زیرساختارهاي تحقیقاتی و تکنولوژیکی مرتبط با صنعت و
اقتصاد ،ج) ایجاد پارکهاي علمی فناوري محلی ،د) ایجاد یا
تقویت نهادهاي توسعهاي در سطح ملی ،ه) حمایت کارآمد از
نوآوران و کارآفرینان ،و) جلب سرمایهگذاريهاي مستقیم
خارجی ،ز) همکاري کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته،
ح) تاکید بر آموزش و توسعه کارآفرینی با رویکرد نوآوري.
در نهایت ارتقاي رتبه ایران ،در گروي نگرش نو به فرایند
پژوهش و تولید فناوري با استفاده از نوآوري میباشد.
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