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چکیده
در این پژوهش نظام ملی نوآوری ایران و کشورهای هدف در سند چشمانداز مورد مقایسه قرارگرفتهاند .به
این منظور از تکنیک تحلیل پوششی دادهها بهره گرفته شده است .جهت محاسبه کارایی کشورها متغیرهای
نهادی و قانونی ،سرمایههای انسانی ،زیرساختها ،میزان توسعۀ بازار و کسبوکار بهعنوان ورودیِ مدل و
تولید ،نشر و جذب دانش و تجاریسازی آن در قالب کاال و خدمات بهعنوان خروجی مدنظر قرارگرفتهاند.
نتایج تحلیل نشان میدهد ایران میان  02کشور منطقه در رتبۀ  31قرار دارد .بهعالوه در کشور ایران به رغم
برخورداری از سرمایه ارزشمند انسانی ،کارایی این عامل پایین است .همچنین نتایج تحلیل حساسیتِ مدل
حاکی از اهمیت باالی خروجیهای خالقانه و تجاریسازی ایدهها بوده است .در نهایت نیز با توجه به
امتیازهای کارایی ایران در عوامل مختلف و تعیین نقاط قوت و ضعف کشور ،پیشنهادهایی جهت
سیاستگذاری در نظام ملی نوآوری مطرح شده است .شایان ذکر است که وضعیت کارایی نظام ملی نوآوری
ایران و کشورهای منطقه برای نخستین بار است که مورد تحلیل قرار میگیرند.
کلیدواژهها :نظام ملی نوآوری؛ تحلیل پوششی دادهها؛ کارایی.
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 .1مقدمه

در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران بر آرمان دستیابی به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در منطقه تأکید شده است .در این سند آمده است ،کشور در سال 3121بایستی برخوردار از
دانش پیشرفته در زمینه تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در
تولید ملی باشد .همچنان که مشاهده میشود یکی از اهداف اصلی کشور در سند چشمانداز بیستساله
افزایش قابلیت تولید فناوری ،توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای تولید ملی است .بدون شک دستیابی
به این اهداف ارزشمند با برقراری یک نظام ملی نوآوریِ کارآمد امکانپذیر خواهد بود .نظام ملی
نوآوری ،مجموعهای از سازمانها و نهادهایی است که در توسعه و انتشار فناوریهای نو مشارکت
میکنند و چارچوبی را فراهم میآورد که دولتها از طریق آن ،سیاستهای خود را برای تأثیرگذاری
بر فرایند نوآوری تدوین و پیادهسازی میکنند [.]32
بنابراین ،عملکرد نوآورانه یک اقتصاد ،نهتنها به چگونگی عملکرد این نهادها به شکل منفرد
(مانند بنگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهها) بستگی دارد ،بلکه به چگونگی تعامل آنها با یکدیگر
بهعنوان اجزای یک سیستم کلی برای خلق و بهرهبرداری از دانش و تأثیر متقابل آنها با عرفهای
اجتماعی (مانند ارزشها ،هنجارها و چارچوبهای حقوقی و قانونی) وابسته است [.]31
با این تعریف ،سیاستگذاریِ پژوهش ،تولید علم ،نوآوری ،فناوری و کارآفرینی در چارچوب
سیاستگذاری نظام ملی نوآوری یک کشور قرار میگیرد .از اینرو کارایی نظام ملی نوآوری میتواند
عاملی مهم در دستیابی به توسعه همهجانبه و ایجاد مزیت رقابتی پایدار محسوب شود .بر اساس
یافتههای پژوهشهای پیشین عدم پیوند نتایج سیستم ملی نوآوری با اهداف چشمانداز ملی ،ضعف در
کارکردهای انتشار فناوری و تجاریسازی در نظام ملی نوآوری و تمرکز بر سیاست تولید جایگزین
واردات بهجای سیاست تولید برای صادرات حاکی از ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در ایران است [.]1
از اینرو پی بردن به جایگاه کارایی نظام ملی نوآوری ایران و فاصله آن با سایر کشورهای منطقه
میتواند گامی مناسب جهت بازبینی سیاستهای موجود در این عرصه تلقی گردد.
در این مقاله تالش شده تا کارایی نظام ملی نوآوری در ایران با  02کشور منطقه سند چشمانداز
مقایسه گردد .بدین منظور دادههای موردنیاز از آخرین گزارش شاخص نوآوری جهانی)0231( 3
گردآوریشده است .این گزارش که با همکاری سازمان ملل ،دانشگاهها و سازمان جهانی مالکیت
فکری منتشر میشود به بررسی و رتبهبندی نظام ملی نوآوری در کشورها میپردازد .در ادامه نیز
1. GII: Global Innovation Index
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بهمنظور بررسی کارایی نظام ملی نوآوری در کشورها از تکنیک تحلیل پوششی دادهها بهره گرفته
شده است.
 .0مبانی و چارچوب نظری تحقیق

کارایی نظام ملی نوآوری در پژوهش های متعددی موردبررسی قرارگرفته است .دریکی از این
پژوهشها گان و چن ( )0230به مدلسازی ظرفیتهای نسبی نظامهای ملی نوآوری پرداختهاند .در
این مقاله که با روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEA1و رویکرد  BCCبر روی  00کشور عضو
 OECDصورت گرفته است ،کارایی فعالیتهای باالدستی  ( R&Dشامل تحقیق و توسعه) و کارایی
فعالیتهای پاییندستی شامل تجاریسازی بهطور جداگانه بررسی شدهاند .نتایج بیانگر آن بود که
کارایی کلی یک نظام ملی نوآوری بیشتر تحت تأثیر فعالیتهای پاییندستی و تجاریسازی است .در
نتیجه سیاستگذاری در این کشورها باید بیشتر حول مسائل مربوط به تجاریسازی نوآوری صورت
پذیرد [.]33
عباسی ،حاجی حسینی و هائوکا ( )0232در مقالهای دیگر به بررسی شاخصهای مجازی کارایی
نظام ملی نوآوری با بهرهگیری از تکنیک  DEAو رویکرد  BCCپرداختند .در این مقاله تعداد
دانشمندان فعال در  ،R&Dهزینههای آموزش و هزینههای  R&Dبهعنوان ورودی و تعداد اختراع
ثبت شده ،درآمدهای ناشی از حق تألیف و حق امتیاز و صادرات ماشینآالت و محصوالت با فنّاوری
باال بهعنوان خروجی در نظر گرفته شدهاند.
یافتههای تحقیق گویای آن بود که چین ،هنگ کنگ ،اسرائیل ،ژاپن ،کرهجنوبی ،انگلستان و
تایلند کامالً کارا و قزاقستان ،هلند و آمریکا ناکارا هستند [.]1
سو ( ،)0233با استفاده از تکنیک  DEAو با هر دو رویکرد  BCCو  CCRبه مقایسه نظام ملی
نوآوری 11کشور پرداخته است .در این پژوهش سرمایههای انسانی ،محرکهای نوآوری و کارآفرینی
بهعنوان ورودی و کاربریهای نوآورانه و داراییهای ناملموس بهعنوان خروجی انتخابشدهاند.
یافتهها نشان میدهد دانمارک ،آلمان ،ایرلند ،لوکزامبورگ ،مالتا و سوییس دارای نظام ملی نوآوری
کارا هستند [.]33

1. Data Envelopment Analysis
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چن و یانگ ( )0233در پژوهشی تحت عنوان "مقایسه بینالمللی کارایی  R&Dدر خروجیهای
نوآورانه چندگانه :نقش نظام ملی نوآوری"  01کشور را مورد ارزیابی قرار میدهد .نتایج این تحقیق
که با روش  DEAو رویکرد  CCRصورت گرفته است نشان میدهد مجارستان ،اسرائیل ،انگلستان و
آمریکا کامالً کارا و سایر کشورها ناکارا هستند [.]3
سای ( )0233در مقاله خود به بررسی کارایی  00کشور شامل آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه ،اروپای
شرقی ،اروپای غربی ،آمریکا و آمریکای التین پرداخته است .در این تحقیق هزینههای R&Dو تعداد
کارکنان این بخش بهعنوان ورودی و مقاالت و اختراعات ثبت شده و صادرات کاال و خدمات فناورانه
بهعنوان خروجی در نظر گرفته شدهاند .یافتههای این پژوهش که با استفاده از تکنیک  DEAو
رویکرد  CCRخروجی محور صورت گرفته نشان میدهد هلند و سوئد تنها کشورهای کارا در میان
سایر کشورها بودهاند [.]7
ماتئی و آلدیا ( )0232در پژوهشی به رتبهبندی نظامهای ملی نوآوری کشورهای عضو اتحادیه
اروپا بر اساس کارایی فنی" پرداختهاند .نتایج این مقاله که با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و بر
اساس گزارش امتیاز نوآوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( )IUSصورت گرفته است حاکی از آن
است که آلمان ،انگلستان و ایرلند بیشترین کارایی را در نظام ملی نوآوری کسب نمودهاند [.]31
وانگ لیمپیارات ( )0232در مقالهای تحت عنوان " شاخص نوآوری و ظرفیت نوآوری کشورها "
وضعیت نوآوری در کشور تایلند را بررسی نموده است .در این مقاله پنج سطح از ظرفیت نوآوری
شامل :ظرفیت نوآوری سازمانی ،ظرفیت نوآوری فرایندی ،ظرفیت نوآوری خدماتی ،ظرفیت نوآوری
محصول و ظرفیت نوآوری بازاریابی مدنظر قرارگرفتهاند .یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که
امتیاز نوآوری در این کشور  0/1از  1بوده و بهعبارت دیگر این کشور تنها از  % 17/1از ظرفیتهای
خود برای نوآوری استفاده نموده است [.]31
همانطور که مالحظه میشود در اکثر تحقیقات پیشین سرمایههای انسانی و تحقیق و توسعه
بهعنوان متغیرهای ورودی و تولید دانش و محصوالت خالقانه بهعنوان خروجی انتخاب شدهاند .از
اینرو در پژوهش حاضر نیز از این متغیرها بهره گرفته شده است ،بهعالوه شاخصهای دیگری نیز به
مدل افزوده شدهاند که در ادامه معرفی خواهند شد.
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 .3روششناسی تحقیق

در این پژوهش بهمنظور بررسی وضعیت ایران در کـارایی نظـام ملـی نـوآوری و مقایسـه آن بـا
کشورهای سند چشمانداز از تکنیک تحلیل پوششی دادهها استفاده شده است .تحلیل پوششی دادههـا
یک مدل برنامهریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحدهای تصـمیمگیرنـدهای ) (DMUاسـت کـه
چنــدین ورودی و چنــدین خروجــی دارنــد .فــارل در ســال  ،3317بــااســتفاده از روشــی هماننــد
اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ،بـه انـدازه گیـری کـارایی بـرای واحـد تولیـدی اقـدام کـرد.
چارنز،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازهگیری کارایی با
چندین ورودی و خروجی را داشت .این الگو ،تحت عنوان تحلیل پوششی دادهها نام گرفت [.]1
در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که بهوسیله برنامهریزی خطی تعیین میشود
ایجاد میگردد .برای تعیین این نقاط میتوان از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس
استفاده کرد .روش برنامهریزی خطی پس از یک سری بهینهسازی مشخص میکند که آیا واحد
تصمیمگیرنده مورد نظر روی مرز کارایی قرارگرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدینوسیله
واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک میشوند [.]0
استفاده از الگوی  ،DEAبرای ارزیابی نسبی واحدها ،نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی :ماهیت
الگو و بازده به مقیاس الگو است که در زیر به تشریح هر یک پرداخته میشود؛
ماهیت الگوی تحقیق

ـ ماهیت ورودی محور :کاهش نهادهها بدون کاهش در ستاندهها تا رسیدن به مرز کارایی
ـ ماهیت خروجی محور :افزایش ستاندهها بدون افزایش دردادهها تا رسیدن به مرز کارایی
بازدهی نسبت به مقیاس .بازده به مقیاس بیانگر پیوند میان تغییرات ورودیها و خروجیهای یک
سیستم است.
ـ بازده به مقیاس ثابت :یعنی هر مضربی از ورودیها همان مضرب از خروجیها را تولید میکند.
الگوی  CCRبازده به مقیاس واحدها را ثابت فرض میکند .بنابراین واحدهای کوچک و بزرگ باهم
مقایسه میشوند.
ـ بازده به مقیاس متغیر :یعنی هر مضربی از ورودیها ،میتواند همان مضرب از خروجیها یا کمتر از
آن و یا بیشتر از آن را در خروجیها تولید کند .الگوی BCCبازده به مقیاس را متغیر فرض میکند
[.]1
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محاسبه کارایی بر اساس معیار متغیر BCCشامل کارایی مقیاس نخواهد بود ،اما اگر این کارایی
بر اساس معیار ثابت  CCRمحاسبه شود ،عالوه بر کارایی فنی ،دربردارنده کارایی مقیاس نیز خواهد
بود .بهعبارت دیگر ایجاد تمایز میان واحدهای تصمیمگیرنده در مدلهای  CCRبسیار بهتر از BCC
صورت میگیرد و به همین دلیل تعداد واحدهای کارا در مدل CCRبسیار کمتر از  BCCاست [ .]3از
اینرو در مطالعۀ حاضر مدل  CCRخروجی محور مدنظر قرار گرفته است .درصورتیکه هدف بررسی
کارایی  nواحد تصمیمگیرنده ( )DMU1که هرکدام دارای  mورودی و  sخروجی است باشد،کارایی
واحد jدم بهصورت زیر محاسبه میشود [.]8
مدل  CCRخروجی محور
= MAX 
St:
)(i=1,2, …, m
)(j=1,2, …, n
)(r=1, 2, …, s

در این پژوهش بهمنظور محاسبه کارایی نوآوری 1 ،ورودی و  0خروجی مورد استفاده قرار
گرفتهاند که اطالعات مربوط به هریک از آنها در جدول ( )3نشان داده شده است.

1. Decision Making Unit
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جدول  .3شاخصهای کارایی نوآوری
ورودی /
خروجی

عنوان

نام
اختصاری

ورودیهای
3
نهادی

INS

سرمایه
انسانی و
0
پژوهش

HUM

زیرساختها

INF

ورودیها
میزان توسعه
1
بازار

میزان توسعه
1
کسبوکار
دانش و
فنّاوری

MS

BS

K&T

1

خروجیها
فعالیتهای
7
خالقانه

CO

تحقیقات پیشین

شاخصها
محیط قانونی
محیط سیاسی
محیط تجاری
آموزش
تحصیالت دانشگاهی
تحقیق و توسعه
فناوری اطالعات
زیرساختهای عمومی
پایداری زیستمحیطی
تأمین مالی طرحها
دریافت اعتبار
سرمایهگذاری
تجارت و رقابت
کارکنان فعال در بخشهای
دانشبنیان
پیوندهای نوآورانه
جذب دانش
خلق دانش
اثرگذاری دانش
انتشار دانش
داراییهای ناملموس
کاال و خدمات خالقانه
خالقیت در فضای مجازی

رضوی و اکبری()3132
گان و چن()0230
عباسی و همکاران()0232
چن و یانگ()0233
رضوی و اکبری()3132

رضوی و اکبری()3132
پن و هانگ ()0232
رضوی و اکبری()3132
گان و چن()0230
عباسی و همکاران()0232
گان و چن()0230
چن و یانگ()0233
عباسی و همکاران()0232
گان و چن()0230
چن و یانگ()0233

بهمنظور گردآوری دادههای موردنیاز جهت مقایسه کارایی نظام ملی نوآوری کشورها از گزارش
شاخص نوآوری جهانی در سال  0231استفاده شده است .در این گزارش هرساله  310کشور جهان بر
1. Institutional
2. Human Capital And R&D
3. Infrastructures
4. Market Sophistication
5. Business Sophistication
6. knowledge & technology output
7. Creative Output
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اساس طیف گستردهای از شاخصهای نوآوری رتبهبندی میشوند .با توجه به هدفِ پژوهش از این
میان  02کشور که بهعنوان کشورهای منطقه در سند چشمانداز به آنها اشاره شده است مدنظر
قرارگرفتهاند.
 .4تحلیل یافتهها

در این بخش ابتدا امتیاز کشورهای مختلف در برخورداری از ورودیها و خروجیها از گزارش
شاخص نوآوری جهانی ( )0231استخراج و با امتیازهای ایران مقایسه شده است.
جدول  .0مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها در هریک از شاخصها
Max
Min

CO
18/1
1/3

K&T
11/7
1/0

BS
13/1
33/3

MS
11/1
13/1

INF
13/7
31/3

HUM
12
33/7

INS
71/1
17/1

Average

13/37

01/33

12/31

11/38

10/31

10/1

18

Iran

01/1

02/3

01/0

13/1

03/1

11

10/8

زیرساختها و خلق دانش نسبت به کشورهای منطقه در وضعیت مطلوبی بسر میبرد زیرا در
تمامی این موارد امتیازهای ایران نزدیک به میانگین و حتی در مورد سرمایههای انسانی بیش از
میانگین منطقه است .اما فاصله قابلتوجه امتیازهای ایران در تولید کاال و خدمات فناورانه ،توسعۀ
بازارها و کسبوکار و همچنین عوامل نهادی و قانونی حاکی از نقاط ضعف کشور در این موارد نسبت
به سایر کشورهای منطقه است.
در گام بعد به محاسبه کارایی نوآوری در بین کشورهای منتخب پرداخته شده و نتایج آن در
جدول شماره ( )1نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ایران در زمره واحدهای ناکارا
و در رتبه  31کشورهای منطقه سند چشمانداز قرار گرفته است .امتیازهای کارایی با روش CCR
نشان میدهد کشورهای قطر ،کویت ،ترکیه ،عربستان ،تاجیکستان ،ارمنستان و یمن کاراترین و عمان
و قرقیزستان ناکاراترین کشورهای منطقه میباشند.
موضوع شناسایی کشورهای مرجع ،از موارد پیشرفتهای است که مخصوص رویکرد  DEAاست.
در این رویکرد ،بر اساس خط پوششی کارایی و نزدیکی به این خط ،یک یا چند کشور کامالً کارا،
بهعنوان مرجع برای سایر کشورها معرفی میگردند ،با این رویکرد در صورتی کشور میتواند کارایی
خود را به حداکثر برساند که نحوۀ کارکرد خود را در شاخصهای مختلف به کشور مرجع نزدیک
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گرداند .اغلب کشورهای مرجع از نظر ساختاری شباهت بسیاری به کشورهای مربوطه دارند .برای
مثال کشورهای قطر ،عربستان و کویت برای ایران مرجع محسوب میشوند [.]3
جدول  .1امتیاز کارایی و تحلیل حساسیت

شاید مهمترین تحلیلهایی که از رویکرد  DEAمیشود ،کاربرد حساسیت محور این نرمافزار
باشد ،بهگونهای که با حذف هر شاخص و محاسبه کارایی جدید میتوان نتیجه گرفت ،هر کشور به
کدام شاخص حساسیت بیشتری داشته است .در جدول ( ،)1این تحلیل به تفکیک انجامشده است.
همانگونه که مشاهده میشود حساسیت کارایی کشورها نسبت به خروجیهای مدل بسیار بیشتر از
ورودیهاست .زیرا با حذف ورودیهای مختلف امتیاز کارایی کشورها تغییرات فاحشی نداشته است اما
با حذف خروجیها میزان کارایی کشورها بهشدت تغییریافته است.

04
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بررسی حساسیت متغیرهای نهادی( )INSحاکی از آن است که کشورهای عربستان ،لبنان ،ایران
و مصر حساسیت اندکی نسبت به این متغیر داشته و سایر کشورها نیز نسبت به آن بیتفاوت هستند.
البته اهمیت این متغیر برای کشور عربستان بیش از سایرین است؛ زیرا با حذف این متغیر از زمره
کشورهای کارا خارج گردیده است.
در شاخص سرمایههای انسانی و تحقیقاتی ( )HUMکشورهای گرجستان ،آذربایجان و بحرین
حساسیت اندکی از خود نشان میدهند و سایر کشورها نیز کامالً بیتفاوت هستند .این امر بیانگر آن
است که در اکثر کشورها سرمایههای انسانی و نیروی متخصص به میزان کافی تربیت شدهاند و علت
ناکارایی برخی کشورها را ازجمله ایران باید در عوامل دیگری که در ادامه مطرح میشوند جست.
حساسیت کارایی نسبت به شاخص زیرساختها ( )INFدر کشورهایی همچون اردن ،لبنان،
ازبکستان ،قرقیزستان و عمان قابلتوجه بوده است .بنابراین در چنین کشورهایی با بهبود زیرساختها
میتوان به افزایش کارایی نظام ملی نوآوری کشورها کمک نمود .بررسی حساسیت کارایی ،نسبت به
شاخص توسعۀ بازارها ( )MSنشان میدهد که این شاخص در کشورهای امارات ،ایران ،قزاقستان و
عمان از حساسیت باالیی برخوردار است .از اینرو میتوان انتظار داشت با فراهم آوردن تسهیالت
بیشتر ،امکانات سرمایهگذاری و کمک به تجاریسازی طرحهای نوآورانه ،کارایی این کشورها نیز به
میزان قابلتوجهی بهبود یابد .حساسیت کارایی نسبت به شاخص توسعه کسبوکار ( )BSدر اکثر
کشورها قابلچشمپوشی است و بهجز یمن ،آذربایجان و سوریه سایر کشورها حساسیت خاصی نسبت
به این شاخص نشان ندادهاند .به رغم حساسیت اندک کارایی نوآوری کشورها به شاخصهای فوق
که همگی ورودیهای مدل را تشکیل میدادند ،متغیر دانش و فناوری ( )K&Tدر اکثر کشورها
ازجمله تاجیکستان ،گرجستان ،ایران و ازبکستان دارای حساسیت بسیار باالیی است .این امر بیانگر
آن است که در کشورهایی همچون ایران خلق ،انتشار و جذب دانش تأثیر معناداری بر کارایی نظام
ملی نوآوری خواهند داشت .در نهایت مهمترین متغیری که اکثریت کشورها نسبت به آن حساسیت
باالیی را از خود نشان میدهند خروجیهای خالقانه ( )COاست .کشورهای کارایی همچون قطر،
ترکیه ،عربستان ،ارمنستان و یمن با حذف این شاخص در زمرۀکشورهای ناکارا قرار گرفتهاند .کارایی
نظام ملی نوآوری ایران نیز با حذف این شاخص از  %81به  %11تنزل پیدا میکند .همچنین
کشورهای امارات و سوریه با بیش از  %71کاهش در امتیاز کارایی بیشترین حساسیت را به این
شاخص داشتهاند .چنین تغییرات فاحشی بیانگر اهمیت نقش خروجیهای خالقانه در کارایی نوآوری
است .بهبیان دیگر کشورهای این منطقه با سرمایهگذاری بیشتر تجاریسازی ایدهها ،صادرات آنها و
ثبت و ارزشگذاری داراییهای ناملموس رشد قابلتوجهی در کارایی نوآوری را تجربه خواهند نمود.

04
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محاسبه کارایی ورودیها و خروجیها .در قسمت بعد به بررسی کارایی هریک از ورودیها و
خروجیهای تحقیق پرداخته شده است .به این صورت که برای محاسبه کارایی یکی از ورودیها ،آن
ورودی را حفظ و سایر ورودیها حذف میشوند .این فرایند در مورد خروجیها نیز تکرار میپذیرد .در
نهایت میتوان ورودیها و خروجیهای کارا و ناکارا را از یکدیگر متمایز نمود [ .]31این تحلیل
اطالعات مناسبی را جهت سیاستگذاری و تصمیمسازی مسئولین در جهت تقویت نقاط قوت و
برطرفسازی نقاط ضعف فراهم میآورد.
جدول  .1محاسبه کارایی هریک از ورودیها و خروجیها
کشور
سوریه
ازبکستان
عمان
امارات
قرقیزستان
قزاقستان
یمن
بحرین
آذربایجان
لبنان
مصر
ایران
گرجستان
قطر
اردن
عربستان
ارمنستان
ترکیه
تاجیکستان
کویت

امتیاز کارایی شاخصِ:
INS
2/173
2/180
2/11
2/713
2/111
2/118
2/13
2/111
2/717
2/780
2/713
2/731
2/131
2/731
2/71
3
2/781
2/81
2/307
2/811

HUM
2/111
2/113
2/173
2/101
2/182
2/111
2/117
2/833
2/811
2/718
2/733
2/102
2/383
3
2/787
2/807
2/31
2/311
3
3

INF
2/101
2/183
2/171
2/133
2/131
2/130
2/111
2/131
2/73
2/700
2/137
2/118
2/137
2/113
2/313
2/711
3
2/821
3
2/817

MS
2/1
2/171
2/111
2/381
2/111
2/730
2/117
2/723
2/110
2/781
2/803
2/811
2/111
3
2/833
2/333
2/880
2/883
2/771
3

BS
2/18
2/131
2/117
2/111
2/111
2/131
3
2/120
2/811
2/130
2/113
2/113
2/712
2/710
2/182
2/837
2/883
2/317
2/313
3

K&T
2/383
2/783
2/111
2/018
2/187
2/13
2/182
2/132
2/113
2/118
2/113
2/170
2/101
2/110
2/112
2/117
2/721
2/703
3
3

CO
2/711
2/331
2/117
2/381
2/120
2/702
3
2/137
2/318
2/888
2/813
2/730
2/831
3
3
3
3
3
2/703
3

03

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  02ـ زمستان 9818

همانطور که در جدول ( )1مالحظه میگردد کشورهای کارا نظیر قطر ،عربستان ،کویت،
تاجیکستان و ارمنستان در اکثر شاخصهای خود دارای کارایی کامل هستند .بهعالوه کمترین امتیاز
کارایی در اکثر کشورها مربوط به شاخص خلق دانش و فناوری ( )K&Tاست .سوریه ،عمان ،امارات،
آذربایجان و قطر ناکاراترین کشورها در شاخص خلق دانش و فناوری هستند .بهعبارت دیگر در این
کشورها با توجه به زیرساختها ،عوامل نهادی ،عوامل انسانی و توسعه بازارها و کسبوکارها،
می توان مقادیر بسیار بیشتری از دانش و فناوری را نسبت به وضع موجود خلق نمود.
کارایی شاخصها در ایران نیز بین  %81تا  %10نوسان مینماید .بیشترین کارایی مربوط به
توسعه بازارها بوده و کمترین کارایی به عوامل انسانی تعلق دارد .پس از عامل انسانی زیرساختهای
کشور نیز کارایی متوسط  11درصدی را نشان میدهند .امتیاز کارایی در سایر شاخصها نیز حاکی از
آن است که این کشور در هیچیک از عوامل نتوانسته کارایی بیش از  %32ایجاد کرده و به مرز کارایی
نزدیک گردد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در جهت تحقق اهداف متعالی سند چشمانداز بیستساله کشور که همانا قرار گرفتن در جایگاه
نخست اقتصادی ،علمی و فناوری در منطقه است؛ بهبود وضعیت نظام ملی نوآوری یک ضرورت به
شمار میرود .به همین سبب در پژوهش حاضر کارایی نظام ملی نوآوری در ایران و  02کشور منطقه
در سند چشمانداز با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار گرفت.
مقایسه میزان برخورداری ایران از هریک از ورودیها و خروجیها در مقایسه با  02کشور منطقه
نشان میدهد نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده ،زیرساختهای عمومی و خلق دانش نقاط قوت
ایران نسبت به سایر کشورها هستند .اما کشور به لحاظ تجاریسازی ایدهها و تولید کاالی خالقانه،
میزان توسعه بازارها و تأمین مالی طرحها ،شرایط قانونی و نهادی و میزان توسعۀ کسبوکار دارای
ضعف است .نتایج پژوهش منطقی و همکاران ( )3188نیز حاکی از آن بود که ضعف در نهادهای
تخصصی ،مالکیت فکری ،کمبود نهاد سرمایهگذاری و ضعف در کارگروهی مهمترین عوامل
ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در ایران هستند [ .]1از اینرو پیشنهاد می شود که سیاستگذاری در این
بخش با تأکید بر تقویت نقاط قوت و همچنین بهبود نقاط ضعف صورت پذیرد.
نتایج تحلیلها حاکی از آن است که کارایی نظام ملی نوآوری در ایران  %81بوده و در بین 02
کشورِ منطقه در جایگاه چهاردهم قرارگرفته است .کشورهای قطر ،کویت ،ارمنستان ،تاجیکستان،
اردن ،ترکیه و عربستان دارای کاراترین و عمان و قرقیزستان دارای ناکاراترین نظامهای ملی نوآوری
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در منطقه هستند .بهعالوه ازآنجاکه کشورهای قطر ،عربستان و کویت بهعنوان کشورهای مرجع برای
ایران معرفی شدهاند ،انجام مطالعات تطبیقیِ نظام ملی نوآوری در این کشورها و ایران میتواند به
سیاستگذاریهای مناسب جهت بهبود جایگاه ایران در منطقه کمک نماید.
نتایج تحلیل حساسیت مدل نشان میدهد اکثر کشورها به خروجیهای نوآوری که همان خلق
دانش ،فناوری و تولید کاال و خدمات خالقانه است ،حساسیت باالیی دارند .خصوصاً در مورد ایران
بیشترین حساسیت در تولید کاال و خدمات خالقانه دیده میشود .بنابراین مهمترین مسئله در بهبود
نظام نوآوری تجاریسازی ایدهها و تولید کاال و خدمات است.
محاسبه کارایی هریک از ورودیها و خروجیها نیز بیانگر آن است که عوامل انسانی و
فرایندهای تحقیق و توسعه در ایران نسبت به کشورهای منطقه از کارایی بسیار پایین ( )%12برخوردار
است .از اینرو به نظر میرسد نیروهای متخصص و آموزشدیده در کشور نتوانستهاند بهطور متناسبی
دانش ،فناوری و محصوالت خالقانه تولید نمایند .بنابراین ظرفیتهای استفاده نشده زیادی در این
بخش وجود دارد که باید در جهت استفاده کاراتر از آنها برنامهریزیهای بیشتری صورت پذیرد.
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