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مقایسه کارایی نظام ملی نوآوری در ایران و کشورهای هدف در سند 

  ساله 02 انداز چشم

 
**، فیروزه ستوده*علی محمدی  

1 
 چکیده

. به اند قرارگرفتهه مورد مقایس انداز چشمدر این پژوهش نظام ملی نوآوری ایران و کشورهای هدف در سند      
است. جهت محاسبه کارایی کشورها متغیرهای  شده  گرفتهها بهره این منظور از تکنیک تحلیل پوششی داده

ورودیِ مدل و  عنوان به وکار کسبها، میزان توسعۀ بازار و ی انسانی، زیرساختها هیسرمانهادی و قانونی، 
. اند قرارگرفته مدنظرخروجی  عنوان بهب کاال و خدمات ی آن در قالساز یتجارتولید، نشر و جذب دانش و 

در کشور ایران به رغم  عالوه بهقرار دارد.  31کشور منطقه در رتبۀ  02دهد ایران میان نتایج تحلیل نشان می
. همچنین نتایج تحلیل حساسیتِ مدل استبرخورداری از سرمایه ارزشمند انسانی، کارایی این عامل پایین 

نیز با توجه به  تینها درها بوده است. ی ایدهساز یتجاری خالقانه و ها یخروجمیت باالی حاکی از اه
یی جهت ها شنهادیپامتیازهای کارایی ایران در عوامل مختلف و تعیین نقاط قوت و ضعف کشور، 

وری است که وضعیت کارایی نظام ملی نوآ ذکر  انیشااست.  شده  مطرحی در نظام ملی نوآوری گذار استیس
 گیرند.ایران و کشورهای منطقه برای نخستین بار است که مورد تحلیل قرار می

 

 .کارایی ؛هاتحلیل پوششی داده ؛: نظام ملی نوآوریهاواژهکلید
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 مقدمه. 1

ی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و ابی دستجمهوری اسالمی ایران بر آرمان  انداز چشمدر سند      
برخوردار از بایستی 3121شده است. در این سند آمده است، کشور در سال  دیتأکفناوری در منطقه 

تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در  نهیزم در دانش پیشرفته
 ساله ستیب انداز چشمشود یکی از اهداف اصلی کشور در سند مشاهده می که همچنانباشد.  تولید ملی
. بدون شک دستیابی استی منابع انسانی و ارتقای تولید ملی توانمندسازقابلیت تولید فناوری، افزایش 

 ملی نظام خواهد بود.  ریپذ امکانین اهداف ارزشمند با برقراری یک نظام ملی نوآوریِ کارآمد ا هب
نو مشارکت های  ها و نهادهایی است که در توسعه و انتشار فناوری ای از سازمان نوآوری، مجموعه

 یرگذاریتأثهای خود را برای  ها از طریق آن، سیاست آورد که دولت  کنند و چارچوبی را فراهم می می
 [.32] کنند سازی می بر فرایند نوآوری تدوین و پیاده

به چگونگی عملکرد این نهادها به شکل منفرد  تنها نهبنابراین، عملکرد نوآورانه یک اقتصاد،      
ها با یکدیگر  ها( بستگی دارد، بلکه به چگونگی تعامل آن تحقیقاتی و دانشگاه مؤسساتها،  )مانند بنگاه

های  ها با عرف متقابل آن ریتأثبرداری از دانش و  خلق و بهره اجزای یک سیستم کلی برای عنوان به
 [.31] های حقوقی و قانونی( وابسته است ها، هنجارها و چارچوب اجتماعی )مانند ارزش

پژوهش، تولید علم، نوآوری، فناوری و کارآفرینی در چارچوب  گذاریِ با این تعریف، سیاست     
تواند کارایی نظام ملی نوآوری می رو نیا از گیرد. گذاری نظام ملی نوآوری یک کشور قرار می سیاست

اساس و ایجاد مزیت رقابتی پایدار محسوب شود. بر  جانبه همهعاملی مهم در دستیابی به توسعه 
ملی، ضعف در  انداز چشمهای پیشین عدم پیوند نتایج سیستم ملی نوآوری با اهداف های پژوهشیافته

ی در نظام ملی نوآوری و تمرکز بر سیاست تولید جایگزین ساز یتجارکارکردهای انتشار فناوری و 
[. 1] استایران  ی سیاست تولید برای صادرات حاکی از ناکارآمدی نظام ملی نوآوری درجا بهواردات 

ی منطقه کشورها ریساپی بردن به جایگاه کارایی نظام ملی نوآوری ایران و فاصله آن با  رو نیا از
 های موجود در این عرصه تلقی گردد.تواند گامی مناسب جهت بازبینی سیاستمی

 انداز چشمسند کشور منطقه  02در این مقاله تالش شده تا کارایی نظام ملی نوآوری در ایران با      
( 0231) 3از آخرین گزارش شاخص نوآوری جهانی ازیموردنهای مقایسه گردد. بدین منظور داده

ها و سازمان جهانی مالکیت است. این گزارش که با همکاری سازمان ملل، دانشگاه شده یگردآور
د. در ادامه نیز پردازمی  کشورهای نظام ملی نوآوری در بند رتبهشود به بررسی و فکری منتشر می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. GII: Global Innovation Index 
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  گرفتهها بهره بررسی کارایی نظام ملی نوآوری در کشورها از تکنیک تحلیل پوششی داده منظور به
 است. شده

 

 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق0

ی از این کیدراست.  قرارگرفتهی موردبررسکارایی نظام ملی نوآوری در پژوهش های متعددی      
. در اند پرداختههای ملی نوآوری ی نسبی نظامها تیظرفی ساز مدله ( ب0230ها گان و چن )پژوهش

DEAها )این مقاله که با روش تحلیل پوششی داده
کشور عضو  00بر روی  BCC و رویکرد (1

OECD های باالدستیصورت گرفته است، کارایی فعالیت R&D  شامل تحقیق و توسعه( و کارایی (
. نتایج بیانگر آن بود که اند شده  یبررسجداگانه  طور بهی ساز یتجاری شامل دست نییپاهای فعالیت

 در. استی ساز یتجاری و دست نییپای ها تیفعال ریتأثکارایی کلی یک نظام ملی نوآوری بیشتر تحت 
ی نوآوری صورت ساز یتجاری در این کشورها باید بیشتر حول مسائل مربوط به گذار استیس جهینت

 [.33] پذیرد
های مجازی کارایی ای دیگر به بررسی شاخص( در مقاله0232) ، حاجی حسینی و هائوکاعباسی     

پرداختند. در این مقاله تعداد  BCC رویکرد و DEAی از تکنیک ریگ بهرهنظام ملی نوآوری با 
ورودی و تعداد اختراع  عنوان به R&Dهای های آموزش و هزینههزینه ،R&Dدانشمندان فعال در 

ی فنّاورو محصوالت با  آالت نیماشو حق امتیاز و صادرات  فیتألدرآمدهای ناشی از حق ، شده  ثبت
 .اند شده  گرفتهخروجی در نظر  عنوان بهباال 
جنوبی، انگلستان و ی تحقیق گویای آن بود که چین، هنگ کنگ، اسرائیل، ژاپن، کرهها افتهی     

 [.1] اکارا هستندکارا و قزاقستان، هلند و آمریکا ن کامالًتایلند 
 به مقایسه نظام ملی CCR و BCC و با هر دو رویکرد DEA(، با استفاده از تکنیک 0233) سو

های نوآوری و کارآفرینی های انسانی، محرککشور پرداخته است. در این پژوهش سرمایه 11نوآوری
. اند شده انتخابجی خرو عنوان بههای ناملموس های نوآورانه و داراییورودی و کاربری عنوان به

، مالتا و سوییس دارای نظام ملی نوآوری لوکزامبورگدهد دانمارک، آلمان، ایرلند، ها نشان می یافته
 [.33] کارا هستند

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Data Envelopment Analysis 
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ی ها یخروجدر  R&Dی کارایی الملل نیبمقایسه "( در پژوهشی تحت عنوان 0233چن و یانگ )     
دهد. نتایج این تحقیق کشور را مورد ارزیابی قرار می 01 "نوآورانه چندگانه: نقش نظام ملی نوآوری

دهد مجارستان، اسرائیل، انگلستان و صورت گرفته است نشان می CCRو رویکرد  DEAکه با روش 
 [.3] کارا و سایر کشورها ناکارا هستند کامالًآمریکا 

اقیانوسیه، اروپای  و ایآسکشور شامل آفریقا،  00( در مقاله خود به بررسی کارایی 0233) سای     
و تعداد  R&D هایشرقی، اروپای غربی، آمریکا و آمریکای التین پرداخته است. در این تحقیق هزینه

و صادرات کاال و خدمات فناورانه  شده  ثبتورودی و مقاالت و اختراعات  عنوان بهکارکنان این بخش 
و  DEAوهش که با استفاده از تکنیک ی این پژها افته. یاند شده  گرفتهخروجی در نظر  عنوان به

دهد هلند و سوئد تنها کشورهای کارا در میان خروجی محور صورت گرفته نشان می CCRرویکرد 
 [.7] اندسایر کشورها بوده

های ملی نوآوری کشورهای عضو اتحادیه ی نظامبند رتبه( در پژوهشی به 0232ماتئی و آلدیا )     
و بر  ها داده. نتایج این مقاله که با استفاده از تحلیل پوششی اند پرداخته "اروپا بر اساس کارایی فنی

صورت گرفته است حاکی از آن  (IUS) اساس گزارش امتیاز نوآوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 [.31] اند نمودهاست که آلمان، انگلستان و ایرلند بیشترین کارایی را در نظام ملی نوآوری کسب 

 "شاخص نوآوری و ظرفیت نوآوری کشورها  "ای تحت عنوان ( در مقاله0232مپیارات )وانگ لی     
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 

های این پژوهش حاکی از آن است که . یافتهاند قرارگرفته مدنظرت نوآوری بازاریابی محصول و ظرفی
های % از ظرفیت 1/17این کشور تنها از  گرید  عبارت بهبوده و  1از  1/0امتیاز نوآوری در این کشور 

 [.31] خود برای نوآوری استفاده نموده است
های انسانی و تحقیق و توسعه ات پیشین سرمایهشود در اکثر تحقیقکه مالحظه می طور همان     

 از. اند شده  انتخابخروجی  عنوان بهمتغیرهای ورودی و تولید دانش و محصوالت خالقانه  عنوان به
های دیگری نیز به شاخص عالوه بهاست،  شده  گرفتهدر پژوهش حاضر نیز از این متغیرها بهره  رو نیا

 معرفی خواهند شد. که در ادامه اند شده  افزودهمدل 
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 ی تحقیقشناس روش. 3

بررسی وضعیت ایران در کـارایی نظـام ملـی نـوآوری و مقایسـه آن بـا        منظور بهدر این پژوهش      
 هـا  دادهتحلیل پوششی است.  شده  استفادهها از تکنیک تحلیل پوششی داده انداز چشمکشورهای سند 

اسـت کـه    (DMU) یا رنـده یگ میتصـم  یواحدها اراییک برای ارزیابی ،ریاضی یزیر برنامهیک مدل 
ــد   ــی دارن ــدین خروج ــدین ورودی و چن ــال   .چن ــارل در س ــا3317ف ــد  ، ب ــی همانن ــتفاده از روش اس

 .گیـری کـارایی بـرای واحـد تولیـدی اقـدام کـرد       انـدازه   بـه مهندسی،  کارایی در مباحث یریگ اندازه
کارایی با  یریگ اندازهکردند که توانایی  ارائهگویی را چارنز،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و ال

 [.1] نام گرفت ها دادهتحت عنوان تحلیل پوششی  این الگو، چندین ورودی و خروجی را داشت.
 شود یمخطی تعیین  یزیر برنامه لهیوس بهر این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که د     

از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس  توان یماط برای تعیین این نق .گردد یمایجاد 
که آیا واحد  کند یممشخص  یساز نهیبهخطی پس از یک سری  یزیر برنامهروش  استفاده کرد.

 لهیوس نیبداست و یا خارج آن قرار دارد؟  قرارگرفتهروی مرز کارایی  نظر مورد رندهیگ میتصم
 [.0] شوند یمکیک کارا و ناکارا از یکدیگر تف یواحدها

ماهیت : نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی برای ارزیابی نسبی واحدها، ، DEAاستفاده از الگوی     
 ؛ شود یمکه در زیر به تشریح هر یک پرداخته  استالگو و بازده به مقیاس الگو 

 
 تحقیقماهیت الگوی 

 ا رسیدن به مرز کاراییها تها بدون کاهش در ستاندهماهیت ورودی محور: کاهش نهادهـ 
 تا رسیدن به مرز کارایی ها دردادهها بدون افزایش ماهیت خروجی محور: افزایش ستاندهـ 
 

های یک ها و خروجیتغییرات ورودیمیان بازده به مقیاس بیانگر پیوند  .بازدهی نسبت به مقیاس
 . استسیستم 

 .کند یمرا تولید  ها یخروجن مضرب از هما ها یورودیعنی هر مضربی از  بازده به مقیاس ثابت: ـ
 باهمبنابراین واحدهای کوچک و بزرگ . کندثابت فرض میرا  واحدها مقیاس به بازده CCR الگوی

 .شوند یممقایسه 
ها یا کمتر از خروجی زتواند همان مضرب امی ،هاورودی از مضربی هر یعنی بازده به مقیاس متغیر: ـ

 کند یم فرض متغیر را مقیاس به بازده BCCالگوی. ها تولید کندخروجی در آن و یا بیشتر از آن را
[1.] 
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مقیاس نخواهد بود، اما اگر این کارایی  کاراییشامل  BCCبر اساس معیار متغیر کاراییمحاسبه      
کارایی مقیاس نیز خواهد  دربردارندهفنی،  کاراییمحاسبه شود، عالوه بر  CCRمعیار ثابت  اساس بر

 BCCبسیار بهتر از  CCRهای در مدل رندهیگ میتصمایجاد تمایز میان واحدهای  گرید  عبارت بهبود. 
 از[. 3] است BCCبسیار کمتر از CCR گیرد و به همین دلیل تعداد واحدهای کارا در مدلصورت می

 هدف بررسی که یدرصورتاست.  گرفته قرار مدنظرخروجی محور  CCRدر مطالعۀ حاضر مدل  رو نیا
DMU) رندهیگ میتصمواحد  nکارایی 

خروجی است باشد،کارایی  sورودی و  m( که هرکدام دارای 1
 [.8] شود یمزیر محاسبه  صورت به دم jواحد

 
 خروجی محور CCR مدل 

 
MAX  =    

St: 

                               (i=1,2, …, m)            

             (j=1,2, …, n)      

                     (r=1, 2, …, s) 

 

 
 قرار استفاده موردخروجی  0ورودی و  1محاسبه کارایی نوآوری،  منظور بهدر این پژوهش      

 ت.اس شده  داده( نشان 3در جدول ) ها آنکه اطالعات مربوط به هریک از  اند گرفته
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Decision Making Unit 
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 های کارایی نوآوریشاخص .3جدول 

ورودی / 

 خروجی
 عنوان

نام 

 اختصاری
 تحقیقات پیشین هاشاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاورودی

های ورودی
 3نهادی

INS 

 محیط قانونی
 محیط سیاسی
 محیط تجاری

 (3132رضوی و اکبری)

سرمایه 
انسانی و 
 0پژوهش

HUM 

 آموزش
 تحصیالت دانشگاهی

 تحقیق و توسعه

 (0230ن و چن)گا
 (0232عباسی و همکاران)

 (0233چن و یانگ)

 INFها رساختیز

 فناوری اطالعات
 های عمومیزیرساخت
 یطیمح ستیزپایداری 

 (3132رضوی و اکبری)

میزان توسعه 
 1بازار

MS 

 هامالی طرح نیتأم
 دریافت اعتبار

 یگذار هیسرما
 تجارت و رقابت

 (3132رضوی و اکبری)
 (0232پن و هانگ )

 میزان توسعه
 1وکار کسب

BS 

 

های کارکنان فعال در بخش
 انیبن دانش

 پیوندهای نوآورانه
 جذب دانش

 (3132رضوی و اکبری)
 (0230گان و چن)

 (0232عباسی و همکاران)

 
 

 

 هاخروجی

دانش و 
 1ی فنّاور

K&T 

 

 خلق دانش
 اثرگذاری دانش

 انتشار دانش

 (0230گان و چن)
 (0233چن و یانگ)

های یتفعال
 7خالقانه

CO 

 های ناملموسدارایی
 خدمات خالقانه و کاال

 خالقیت در فضای مجازی

 (0232عباسی و همکاران)
 (0230گان و چن)
 (0233چن و یانگ)

 

جهت مقایسه کارایی نظام ملی نوآوری کشورها از گزارش  ازیموردنهای گردآوری داده منظور به     
کشور جهان بر  310 هرسالهاست. در این گزارش  شده  ستفادها 0231شاخص نوآوری جهانی در سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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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شوند. با توجه به هدفِ پژوهش از این ی میبند رتبههای نوآوری ای از شاخصاساس طیف گسترده
 مدنظراست  شده  اشاره ها آنبه  انداز چشمکشورهای منطقه در سند  عنوان بهکشور که  02میان 

 .اند قرارگرفته
   

 هاتهیاف لیتحل. 4

ها از گزارش ها و خروجیدر این بخش ابتدا امتیاز کشورهای مختلف در برخورداری از ورودی     
 ( استخراج و با امتیازهای ایران مقایسه شده است.0231) شاخص نوآوری جهانی

 
 هامقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها در هریک از شاخص .0جدول 

INS HUM INF MS BS K & T CO  

1/71  12 7/13  1/11  1/13  7/11  1/18  Max 

1/17  7/33  3/31  1/13  3/33  0/1  3/1  Min 

18 1/10  31/10  38/11  31/12  33/01  37/13  Average 

8/10  11 1/03  1/13  0/01  3/02  1/01  Iran 

 
برد زیرا در و خلق دانش نسبت به کشورهای منطقه در وضعیت مطلوبی بسر می ها رساختیز     

های انسانی بیش از موارد امتیازهای ایران نزدیک به میانگین و حتی در مورد سرمایهتمامی این 
امتیازهای ایران در تولید کاال و خدمات فناورانه، توسعۀ  توجه قابل. اما فاصله استمیانگین منطقه 

سبت و همچنین عوامل نهادی و قانونی حاکی از نقاط ضعف کشور در این موارد ن وکار کسببازارها و 
 به سایر کشورهای منطقه است.

و نتایج آن در  شده  پرداختهدر گام بعد به محاسبه کارایی نوآوری در بین کشورهای منتخب      
شود ایران در زمره واحدهای ناکارا که مشاهده می گونه هماناست.  شده  داده( نشان 1جدول شماره )

  CCRاست. امتیازهای کارایی با روش  گرفته قرارانداز کشورهای منطقه سند چشم 31و در رتبه 

دهد کشورهای قطر، کویت، ترکیه، عربستان، تاجیکستان، ارمنستان و یمن کاراترین و عمان نشان می
 باشند.و قرقیزستان ناکاراترین کشورهای منطقه می

. تاس  DEAای است که مخصوص رویکرد موضوع شناسایی کشورهای مرجع، از موارد پیشرفته     
کارا،  کامالًو نزدیکی به این خط، یک یا چند کشور  کاراییخط پوششی  بر اساسدر این رویکرد، 

 کاراییتواند گردند، با این رویکرد در صورتی کشور میمرجع برای سایر کشورها معرفی می عنوان به
ع نزدیک های مختلف به کشور مرجخود را به حداکثر برساند که نحوۀ کارکرد خود را در شاخص
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ساختاری شباهت بسیاری به کشورهای مربوطه دارند. برای  نظر ازگرداند. اغلب کشورهای مرجع 
 [.3] شوندمثال کشورهای قطر، عربستان و کویت برای ایران مرجع محسوب می

 
 و تحلیل حساسیت کاراییامتیاز  .1 جدول

 

افزار اربرد حساسیت محور این نرمشود، کمی DEAهایی که از رویکرد تحلیل نیتر مهمشاید      
توان نتیجه گرفت، هر کشور به جدید می کاراییی که با حذف هر شاخص و محاسبه ا گونه بهباشد، 

 است. شده انجام(، این تحلیل به تفکیک 1) جدول درکدام شاخص حساسیت بیشتری داشته است. 
ی مدل بسیار بیشتر از ها یخروج کشورها نسبت به کاراییشود حساسیت که مشاهده می گونه همان
های مختلف امتیاز کارایی کشورها تغییرات فاحشی نداشته است اما . زیرا با حذف ورودیهاست یورود

 است.  افتهیرییتغ شدت بهمیزان کارایی کشورها  ها یخروجبا حذف 



 9818زمستان  ـ 02شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                       04

ان، ایران ( حاکی از آن است که کشورهای عربستان، لبنINSبررسی حساسیت متغیرهای نهادی)     
هستند.  تفاوت یبو مصر حساسیت اندکی نسبت به این متغیر داشته و سایر کشورها نیز نسبت به آن 

؛ زیرا با حذف این متغیر از زمره استالبته اهمیت این متغیر برای کشور عربستان بیش از سایرین 
 کشورهای کارا خارج گردیده است.

کشورهای گرجستان، آذربایجان و بحرین  (HUM) تیی انسانی و تحقیقاها هیسرمادر شاخص      
هستند. این امر بیانگر آن  تفاوت یب کامالًدهند و سایر کشورها نیز حساسیت اندکی از خود نشان می

و علت  اند شده  تیتربی انسانی و نیروی متخصص به میزان کافی ها هیسرما کشورها اکثراست که در 
 شوند جست.ایران باید در عوامل دیگری که در ادامه مطرح می ازجملهناکارایی برخی کشورها را 

در کشورهایی همچون اردن، لبنان،  (INF) هاحساسیت کارایی نسبت به شاخص زیرساخت
ها بوده است. بنابراین در چنین کشورهایی با بهبود زیرساخت توجه قابلازبکستان، قرقیزستان و عمان 

بررسی حساسیت کارایی، نسبت به  ی نوآوری کشورها کمک نمود.توان به افزایش کارایی نظام ملمی
دهد که این شاخص در کشورهای امارات، ایران، قزاقستان و ( نشان میMSشاخص توسعۀ بازارها )

توان انتظار داشت با فراهم آوردن تسهیالت می رو نیا ازعمان از حساسیت باالیی برخوردار است. 
های نوآورانه، کارایی این کشورها نیز به ی طرحساز یتجارو کمک به  یگذار هیسرمابیشتر، امکانات 

( در اکثر BS) وکار کسبحساسیت کارایی نسبت به شاخص توسعه  ی بهبود یابد.توجه قابلمیزان 
یمن، آذربایجان و سوریه سایر کشورها حساسیت خاصی نسبت  جز بهی است و پوش چشم قابلکشورها 

های فوق به رغم حساسیت اندک کارایی نوآوری کشورها به شاخص اند.به این شاخص نشان نداده
( در اکثر کشورها K&Tدادند، متغیر دانش و فناوری )های مدل را تشکیل میکه همگی ورودی

تاجیکستان، گرجستان، ایران و ازبکستان دارای حساسیت بسیار باالیی است. این امر بیانگر  ازجمله
نظام  کاراییمعناداری بر  ریتأثمچون ایران خلق، انتشار و جذب دانش که در کشورهایی ه است آن

کشورها نسبت به آن حساسیت  تیاکثرمتغیری که  نیتر مهم تینها در ملی نوآوری خواهند داشت.
. کشورهای کارایی همچون قطر، است( COهای خالقانه )دهند خروجیباالیی را از خود نشان می
. کارایی اند گرفته قرارو یمن با حذف این شاخص در زمرۀکشورهای ناکارا  ترکیه، عربستان، ارمنستان

کند. همچنین % تنزل پیدا می11% به 81نظام ملی نوآوری ایران نیز با حذف این شاخص از 
% کاهش در امتیاز کارایی بیشترین حساسیت را به این 71کشورهای امارات و سوریه با بیش از 

های خالقانه در کارایی نوآوری ییرات فاحشی بیانگر اهمیت نقش خروجی. چنین تغاند داشتهشاخص 
و  ها آنها، صادرات ی ایدهساز یتجاری بیشتر گذار هیسرماکشورهای این منطقه با  گرید  انیب بهاست. 
 ی در کارایی نوآوری را تجربه خواهند نمود.توجه قابلهای ناملموس رشد ی داراییگذار ارزشثبت و 
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ها و هریک از ورودی کاراییدر قسمت بعد به بررسی  .هاها و خروجیورودی اراییکمحاسبه 
ها، آن است. به این صورت که برای محاسبه کارایی یکی از ورودی شده  پرداختهی تحقیق ها یخروج

 درپذیرد. ها نیز تکرار میشوند. این فرایند در مورد خروجیها حذف میورودی را حفظ و سایر ورودی
[. این تحلیل 31] و ناکارا را از یکدیگر متمایز نمود های کاراها و خروجیتوان ورودیمی تیهان

سازی مسئولین در جهت تقویت نقاط قوت و گذاری و تصمیماطالعات مناسبی را جهت سیاست
 آورد. سازی نقاط ضعف فراهم میبرطرف

 
 هاها و خروجیمحاسبه کارایی هریک از ورودی. 1جدول 

 شورک
 امتیاز کارایی شاخصِ:

INS HUM INF MS BS K&T CO 

111/2 173/2 سوریه  101/2  1/2  18/2  383/2  711/2  

183/2 113/2 180/2 ازبکستان  171/2  131/2  783/2  331/2  

171/2 173/2 11/2 عمان  111/2  117/2  111/2  117/2  

133/2 101/2 713/2 امارات  381/2  111/2  018/2  381/2  

131/2 182/2 111/2 نقرقیزستا  111/2  111/2  187/2  120/2  

130/2 111/2 118/2 قزاقستان  730/2  131/2  13/2  702/2  

111/2 117/2 13/2 یمن  117/2  3 182/2  3 

131/2 833/2 111/2 بحرین  723/2  120/2  132/2  137/2  

73/2 811/2 717/2 آذربایجان  110/2  811/2  113/2  318/2  

700/2 718/2 780/2 لبنان  781/2  130/2  118/2  888/2  

137/2 733/2 713/2 مصر  803/2  113/2  113/2  813/2  

118/2 102/2 731/2 ایران  811/2  113/2  170/2  730/2  

137/2 383/2 131/2 گرجستان  111/2  712/2  101/2  831/2  

113/2 3 731/2 قطر  3 710/2  110/2  3 

313/2 787/2 71/2 اردن  833/2  182/2  112/2  3 

711/2 807/2 3 ستانعرب  333/2  837/2  117/2  3 

880/2 3 31/2 781/2 ارمنستان  883/2  721/2  3 

821/2 311/2 81/2 ترکیه  883/2  317/2  703/2  3 

771/2 3 3 307/2 تاجیکستان  313/2  3 703/2  

817/2 3 811/2 کویت  3 3 3 3 
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یر قطر، عربستان، کویت، گردد کشورهای کارا نظ( مالحظه می1که در جدول ) طور همان     
کمترین امتیاز  عالوه بههای خود دارای کارایی کامل هستند. تاجیکستان و ارمنستان در اکثر شاخص

. سوریه، عمان، امارات، است( K&T)کارایی در اکثر کشورها مربوط به شاخص خلق دانش و فناوری 
در این  گرید  عبارت بهری هستند. آذربایجان و قطر ناکاراترین کشورها در شاخص خلق دانش و فناو

،  وکارها کسبها، عوامل نهادی، عوامل انسانی و توسعه بازارها و کشورها با توجه به زیرساخت
 توان مقادیر بسیار بیشتری از دانش و فناوری را نسبت به وضع موجود خلق نمود. می

د. بیشترین کارایی مربوط به نمای% نوسان می10% تا 81در ایران نیز بین  ها شاخصکارایی      
های توسعه بازارها بوده و کمترین کارایی به عوامل انسانی تعلق دارد. پس از عامل انسانی زیرساخت

ها نیز حاکی از . امتیاز کارایی در سایر شاخصدهند یمدرصدی را نشان  11متوسط  کارایی زینکشور 
% ایجاد کرده و به مرز کارایی 32کارایی بیش از از عوامل نتوانسته  کی چیهآن است که این کشور در 

 نزدیک گردد.
 
 و پیشنهاد یریگ جهینت. 5

کشور که همانا قرار گرفتن در جایگاه  ساله ستیب انداز چشمدر جهت تحقق اهداف متعالی سند      
ی یک ضرورت به نوآوراقتصادی، علمی و فناوری در منطقه است؛ بهبود وضعیت نظام ملی نخست 

کشور منطقه  02کارایی نظام ملی نوآوری در ایران و  رود. به همین سبب در پژوهش حاضرر میشما
 ی قرار گرفت. بررس موردها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده انداز چشمدر سند 

کشور منطقه  02در مقایسه با  ها یخروجها و مقایسه میزان برخورداری ایران از هریک از ورودی     
ی عمومی و خلق دانش نقاط قوت ها رساختیز، دهید آموزشدهد نیروی انسانی متخصص و نشان می

ها و تولید کاالی خالقانه، ی ایدهساز یتجارایران نسبت به سایر کشورها هستند. اما کشور به لحاظ 
دارای  کارو کسبها، شرایط قانونی و نهادی و میزان توسعۀ مالی طرح نیتأممیزان توسعه بازارها و 

( نیز حاکی از آن بود که ضعف در نهادهای 3188) . نتایج پژوهش  منطقی و همکاراناستضعف 
عوامل  نیتر مهمی و ضعف در کارگروهی گذار هیسرماتخصصی، مالکیت فکری، کمبود نهاد 

ر این گذاری دپیشنهاد می شود که سیاست رو نیا از[. 1] ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در ایران هستند
 بر تقویت نقاط قوت و همچنین بهبود نقاط ضعف صورت پذیرد. دیتأکبخش با 

 02% بوده و در بین 81ها حاکی از آن است که کارایی نظام ملی نوآوری در ایران نتایج تحلیل     
است. کشورهای قطر، کویت، ارمنستان، تاجیکستان،  قرارگرفتهکشورِ منطقه در جایگاه چهاردهم 

های ملی نوآوری رکیه و عربستان دارای کاراترین و عمان و قرقیزستان دارای ناکاراترین نظاماردن، ت
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کشورهای مرجع برای  عنوان بهکشورهای قطر، عربستان و کویت  ازآنجاکه عالوه بهدر منطقه هستند. 
تواند به می ، انجام مطالعات تطبیقیِ نظام ملی نوآوری در این کشورها و ایراناند شده  یمعرفایران 

 ی مناسب جهت بهبود جایگاه ایران در منطقه کمک نماید. ها یگذار استیس

ی نوآوری که همان خلق ها یخروجدهد اکثر کشورها به نتایج تحلیل حساسیت مدل نشان می     
در مورد ایران  خصوصاًدانش، فناوری و تولید کاال و خدمات خالقانه است، حساسیت باالیی دارند. 

مسئله در بهبود  نیتر مهمشود. بنابراین دیده می خالقانهرین حساسیت در تولید کاال و خدمات بیشت
 .استها و تولید کاال و خدمات ی ایدهساز یتجارنظام نوآوری 

ها نیز بیانگر آن است که عوامل انسانی و ها و خروجیمحاسبه کارایی هریک از ورودی     
%( برخوردار 12ران نسبت به کشورهای منطقه از کارایی بسیار پایین )فرایندهای تحقیق و توسعه در ای

متناسبی  طور به اند نتوانستهدر کشور  دهید آموزشرسد نیروهای متخصص و به نظر می رو نیا ازاست. 
زیادی در این  نشده  استفادهی ها تیظرفدانش، فناوری و محصوالت خالقانه تولید نمایند. بنابراین 

 ی بیشتری صورت پذیرد.ها یزیر برنامه ها آنارد که باید در جهت استفاده کاراتر از بخش وجود د
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