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 رزيابي جايگاه نوآوري و رقابت پذيري ايران در جهانا

  نگارش: دكتر زاهدي

 

 Global 2015شاخص نوآوري و رقابت پذيري سال اخير هرچند انتشار  innovation  index 

GII  ،اما با كمي تأمل ميتوان  دارد،از بهبود نسبي جايگاه ايران نسبت به سال هاي قبل  تيحكا
، بخصوص وقتي اين  نمي باشدو مطلوبي هيچ عنوان رتبه مقبول و شايسته  بهاين رتبه دريافت كه 

از ديگاههاي اين جايگاه ضرورت دارد مقايسه گردد.لذا منطقه  وهمجوار ،كشورهاي همسايه  ابرتبه 
 بهبود عدمتاريخي آسيب شناسي گردد وداليل  اجتماعي، سياسي، ،متفاوت علمي ، فني، اقتصادي

  شناسايي وهوشمندانه براي بهبود آن ارائه طريق گردد.، اين موقعيت بررس

اعالم گرديد كه نسبت به سال  106كشور جهان  141در ميان  2015رتبه شاخص نوآوري ايران در سال 
دست  2012ولي هنوز هم به رتبه  پله صعود نشان ميدهد 7،  2013و نسبت به سال پله  14، 2014

  . نيافته ايم

   كشور سوئيس و تركيهومقايسه با  ي ايران در جهان: جايگاه نوآور1جدول 

1220 سال  2013 2014 2015 

  ايران  تركيه  سوئيس  ايران  تركيه  سوئيس  ايران  تركيه  سوئيس  ايران  تركيه  سوئيس كشور

 68.2 34.1 27.3 66.59 36.3 27.30 64.78 3.82 26.14 68.30 27.81 28.37 امتياز

 1 74 104 1 68 113 1 54 120 1 58 106 رتبه

به ايران  2015ما رتبه شاخص نوآوري نطريكه اشاره شد هرچند بهبود نسبي حاصل گشته است ،اهم
  وبه نتايج آن نبايد خشنود شد:يك جهش  محسوب نمي گردد به دودليل لحاظ آماري
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 X‐bar.اگر است 110معادل  7با انحراف استاندارد ميانگين رتبه نوآوري اين چهار سال گذشته:1

chart   در بازه يك انحراف  2015سال  رتبه اين سالها را ترسيم نماييم، مشاهده مي شود كه ارقام
ورتبه بدست آمده در يك بازه  ، لذا نمي توان آنرا يك جهش معني دار تلقي نموداستاندارد قرار دارد

  آماري قرار دارد.

از نظر آماري رتبه بدست ) 1دار قرار دارد (نمو مينممدر نقطه  2014 كسب شده از آنجايكه رتبه:2
 يكسب گردد يا بهبود يابد، پايدار تلق "و چنانچه سال آتي اين رتبه مجددا آمده فاقد پايداري است

  .دار خواهد بود معنيو

.براي اميدوار بود كه اين روند ادامه داشته باشدرتبه رابايد مثبت ارزيابي نمود وعلي ايحال كسب اين 
 اين رتبهداليل بهبود زم ملي وبرنامه ريزي علمي نياز است .براي اينكار تدوام اين روند يك ع

و اگر عوامل  اين اتفاق بوده اند مشخص شود ومعلوم گردد كه عوامل برونزا ويادرونزا عامل بهبود
باچه   درونزاباعث بهبود شده اند، رويكردهاي اتخاذ شده چگونه انتخاب شده اند و الگوي انتخابي

مللي لشده اند، و اگر از عوامل برونزا از قبيل اقتضاء شرايط سياسي  واز بهبود روابط بين ااخذ  يمالك
 حادث شده اند، فرصت بدست آمده غنيمت شمرده شوند وبه نحو احسن از اين قرصت استفاده نمود

بهرجهت اندازه گيري پيشرفت در شاخص نوآوري براي كشورها تا اين روند همچنان ادامه يابد.
وزه به يك امر بسيار مهم تبديل شده است زيرا از اين طريق  به سياست گزاران شاخصي براي امر

  ارزيابي اثر بخشي سيستم نوآوري كشورشان ارائه مي دهد.
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 : روند تغييرات جايگاه نوآوري ايران در چهار سال اخير1نمودار

  

ت نقطه عطف مي توانرا  2014سال  اخص نوآوري درسالهاي اخير،تغييرات نزولي ش با توجه به روند
وهم  شودپرداخته و تحليل آنها  2014منتهي به روند سالهايهم بايد به داليل افت لذا ، تلقي نمود

هاي آتي بررسي سال   ايران درموقعيت ي صعودروند  ادامه داليل توقف وآغاز بهبود واحتمال
بررسي مي گردد و سپس  2014يل افت شاخص نوآوري ايران در سال  دالدر اين گزارش ابتدا گردد.

  ارزيابي مي شود. 2015شاخص 

مجمع جهاني اقتصاد هر ساله كشورها را به لحاظ شاخص نوآوري و رقابت پذيري   2007از سال 
 Globalمقايسه و رتبه بندي و در گزارشي موسوم به  innovation  index  (GII)   در سطح

  نمايد. جهاني ارائه

روند  2014تا  2012خص نوآوري و رقابت پذيري ايران سال شامجمع اين مجمع  بر اساس برآوردهاي
شور هاي توسعه يافته و درحال توسعه شاخص نوآوري و اين در حاليست كه ككاهشي است .نزولي و 
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خود راحفظ ويا شرايط  نتوانستهنه تنها و رقابت پذيري خود را حفظ و يا بهبود بخشيده اند، ايران 
بهبود بخشد، بلكه سوء مديريت ها و اتخاذ تصميمات نا درست باعث شده كه جايگاه خودرا از دست 

بشدت البته بايد اذعان نمود كه فضاي رقابت سقوط نمايد.هفت پله  2014به دهد و نسبت به سال 
استفاده از فرصت  نياز به درك صحيح و سريع از تغير فضاي كسب و كار ، شدنسرآمد و محدود است

وكوچكترين كم توجهي به اين مباني باعث از  داردقوانين پيچيده علمي تخصصي  ها و آشنايي با 
و  2012 به عنوان مثال كشور سوئد كه دوسال پي در پيدست دادن رتبه و جايگاه خواهد شد. 

بعضي از .دكن به پله سوم تنزل پيدا مي 14و 2013دوم را احراز كرده بود، در سال رتبه 2013
ي در صعودبهبود و روند قوام بخشيده و توانسته نظام نوآوري خود را  هم  ركيهكشورهاي مانند ت

كشور  10تغيرات رتبه بندي  2جدول  . پله رتبه خود را بهبود بخشد 14در همين مدت پيش گيردو 
  برتر از منظر نوآوري را نشان مي دهد.

  برتر از منظر نوآوري: تغييرات رتبه بندي ده كشور 2جدول 
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مبتني بر  مي گردد  كه قابل اعتبار است و لحاظ  هايي نوآوري ، ز ديدگاه مجمع جهاني اقتصادا
 Research & Developmentنظام مند و سيستماتيك فعاليت هاي برخاسته از يك بنياد 

activity     آن از نتايج ره گيري به با و باشد افزايش دانش انساني  و فرهنگ اجتماعي  رويكردبا
و در نهايت ، براي آن پول بپردازد  حاضر مشتري خلق گردد بطوريكه در كاربرد هاي جديد ارزش 

آفريني مي گردد مجموع كل نوآورهاي يك كشور كه منجر به ثروت  لذاتنها.اثرگذار باشد.  GDPدر
به نتيجه نظام مند غير خالقيت هاي فردي و برمبتني  نوآوري هايي كهو مد نظر قرار مي گيرد ،

هم اثر گذار نخواهند بود واين رتبه  نوآوري كشور راجايگاه مد نظر قرار نمي گيرند و در  رسيده اند،
  .دنمي دهنارتقاء 

شاخص در هفت طبقه  81براي محاسبه شاخص نوآوري ورقابت پذيري بر اساس نظر كارشناسان 
طبقه بروندادهاي و  2ري را مد نظر قرار مي دهدو طبقه ورودي نظام نوآو 5. گرديده استدسته بندي 
  بررسي مي نمايد. اين هفت عوامل كه مد نظر قرار مي گيرند ،عبارتند از:ستانده ها را

و  ، زير ساختها، كارايي بازار و كاال، كارايي بازارهاي مالي و تجاريوپژوهش  منابع انسانينهادها،
اين هفت وخروجي هاي خالقانه است.فناوري انش ود متغيرهاي خروجي نوآوري شامل خروجي هاي

طبقه به ريز شاخه با شاخص هاي ريز ترو دقيق تري دسته بندي شده اند كه در چارت ذيل به نمايش 
  شده است. گذاشته

  

  

  

  

  

  

  



6 

 

  شاخصه هاي نوآوري اركان: 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

مد نظر قرار مي  ،بر نمره ورودي نسبت نمره هاي برونداد نظام نوآوريشاخص نوآوري براي محاسبه 
  گيرد.هر چقدر اين نمره باالتر باشد، امتياز بهتري منظور خواهد شد.

علل سقوط هفت و مقايسه رتبه نوآوري ايران  با سالهاي پيشين مي توان  2014با مراجعه به گزارش 
نزل رتبه كه باعث ت پله ايي را معلوم نمودو مشخص نمود كدام عامل افت محسوس داشته است

كه باعث كاهش رتبه نوآوري مهمترين عوامل تاثير گذار بخشي از 4در جدول نوآوري شده است. 
  شده است ، درج شده است. 
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  : عوامل تاثيرگذار بر شاخص نوآوري ايران4جدول  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يشترين بدريافت كه بخوبي مي توان نوآوري شاخص هاي  مياندر  امتيازات  بدست آمدهبه  نگاهي با 
اين نوع فن آوري به دليل انتقال عدم دسترسي به فناوري هاي نوين وعدم امكان به شاخص افت 

  ميزان افت  شاخص هايي كه افت نموده اند  رديف

  رتبه 39  استفاده وانتقال فناوري هاي نوين  1

  رتيه 27 اثر بخشي دانش  2

  رتبه 24  يبكار گيري نيروي هاي دانش  3

  رتبه 17  بروندادهاي دانشي فناورانه  4

  رتبه 16  كارايي تجاري  5

  رتبه15  ارائه كاالها وخدمات نوين  7

  رتبه 12  توليد كاالهاي پيشرفته ونيم پيشرفته  8

  رتبه 7  كيفت آموزش  9

  رتبه 6 كارايي بازار  10

رتبه GDP 5 نسبت هزينه تحيق وپژوهش به  11  

  رتبه 3 تحقيق وپژوهش  12
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متاثر كم وبيش  عدم دسترسي به فناوري هاي نوين ديگرشاخص ها مربوط مي شود.  اه تحريماعمال 
 از ديگر عوامل تحت تاثير قرار دادهبيش  اثر بخشي دانش رالي ونموده  و باعث تنزل آنها نيز گرديده 

 17بابروندادهاي دانشي فناورانه هاي  شاخصباعث تنزل و افت  ،تاثير مضاعف اين دو پديده.،است
تاثير مخرب  گرديده است. رتبه  15بارتبه و ارائه كاالها و خدمات نوين را  16با كارايي تجاري  ،بهرت

تمامي زاوياو فاكتور هاي تاثير گذار در شاخص نوآوري در و عدم مراودات علمي و فنيتحريم ها
كاالهاي شاخص توليد پله تنزل و2به همين دليل ميانگين رتبه دانشگاهي كشور  بخوي مشهود است.

پيشرفته و نيمه پيشرفته و كيفيت آموزش هم تحت تاثير همين عوامل بطور محسوسي نيز كاهش 
لذا جا دارد حوصله اين مقاله خارج است يافته است. ارزيابي تاثير مخرب ابعاد متفاوت تحريم از 

ي و ارزيابي قرار اين رويداد را از نقطه نظرات گوناگون مورد بررسمحققان و صاحب نظران تاثير ابعاد 
  دهند.

كار گيري نيروي مخربي ديگري كه باعث افت شاخص نوآوري شده است ، عدم بهره گيري و ب پديده
نسبت به سال  ايي رتبه 24باعث كاهش كه  هاي دانشي ، نخبگان و دانش آموختگان ممتاز است

تاسف ديده مچنان پعدم فضاي مناسب كاري، نبود امكانات و جاذبه هاي مالي،ه. شده استگذشته 
وتاكنون راه حلي براي جلوگيري از پديده هنوز را تداوم بخشيده و مهاجرت نخبگان مغزها فرار بار 

   .يافت نشده است

چاپ مقاالت علمي وتخصصي ومراجعه به مقاالت  محققان نكته جالب در ميان رتبه هاي كسب شده 
ن مطلب حاكي از آنست كه هرچند روند چاپ رتبه بهبود داشته اند. اي 5و  1به ترتيب  است  كشور

مقاالت علمي و با كيفيت صعودي است ، ولي تاثير آنها در دانش و فناوري بسيار كم است وبه ثروت 
همچنين در رتبه سرمايه  .وبنظر مي رسد در بهبود رتبه نوآوري هم تاثيرگذار نبوده اندنمي انجامد

آن بدليل عدم فضاي مناسب جهت جذب و ايم ولي تاثير پله بهبود ثبت كرده  10انساني وپژوهش  هم
  مهاجرت نخبگان مشهود نمي باشد

عدم تغيير در شاخص تعرفه تجاري است كه سالهاست ميان رتبه هاي كسب شده اما بدترين رتبه در 
 143در ميان  141رتبه  2014.شاخص ايران در سال  در رتبه آخر در ميان كشورها قرار گرفته ايم
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خودرو در ايران باالترين تعرفه ها براي واردات   .استكشور بوده  142در ميان 142رتيه 2013ودرسال
.اثرات مخرب و منفي اين سياست كه در ظاهر به حمايت از صنايع داخلي اجرا ميشود، اعمال مي شود

نه  اين سياستتداوم عدم قدرت رقابت پذيري صنعت خودرو در ميان بازار جهاني در پي داشته است.
 افزايشكاهش كيفيت وبلكه ،گرديده در محصوالت محسوس و بهبود عدم نوآوري تنها باعث 
محصوالت خودرويي و تا حد تحريم خريد عمومي  در پي داشته  شكايت مشتريانناخشنودي و

    كشانده است. 

د جهت از اميكوچك و بارقه اي روند نزولي سالهاي گذشته را قطع  2015اماشاخص هاي نوآوري سال 
شاخص نوآوري شده اند ، نشان عواملي كه باعث بهبود  5جدول  .بهبود براي سالهاي آتي ايجاد نمود
  پله جايگاه ايران راارتقاء داده است. 14مي دهد.مجموع اين بهبودها تنها 

  : شاخص هايي كه بهبود يافته اند5جدول 

  ميزان رشد شاخص هايي بهبود داشته اند  رديف

  رتبه 23 انش و فناوريخروجي هاي د  1

  رتيه 16  دانش خلق  2

  رتبه15 بهبود محيط سياسي  3

  رتبه 12 خروجي هاي خالقانه  4

  رتبه 7 كيفت آموزش  5

  رتبه 6 كارايي تجاري  6

  رتبه6   آموزش هاي دانشگاهي  7

  رتبه 6  انتقال فناوري هاي نوين  8

  رتبه 6 كارايي تجاري  8
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  رتبه5 نهادها  10

رتبه 4 ژوهشتحقيق وپ  11  

  رتبه 3   تعرفه تجاري  12

  

اما با شرايط آرماني و هدف گذاري شده فاصله فراوان داريم. بر اساس سند چشم انداز ايران بايد در 
جايگاه اول علمي و فناوري منطقه را داشته باشد.با نگاهي به آمار اعالم شده مشاهده مي  1404سال 

اين شاخص از ايران وضعيت مناسب تري دارند.وضعيت ايران شود كه كشورهاي فراواني در منطقه در 
نه تنها مطلوب نيست بلكه نگران كننده نيز مي باشد. عربستان سرسخت در حوزه فناوري و نوآوري 

ايستاده و امارات  و  43تنزل نسبت به سال قبل در رتبه  پله رتبه5ترين رقيب ايران در منطقه با 
جايگاه اركان شاخص نوآوري  2نمودار را به خود اختصاص داده اند. 58و  47تركيه به ترتيب رتبه 

  ايران در مقايسه با عربستان و سوئيس نشان مي دهد.

كشور هاي ديگر منطقه هم مانند آذربايجان ، اردن، ارمنستان،بحرين ،قطر وقزاقستان به مراتب  
به آساني ميسر ه اول در منطقه بنابراين كسب رتبرتبه هاي باالتري را از ايران كسب نموده اند. 

  نخواهد شد و مستلزم برنامه ريزي منسجم مبتني بر قواعدعلمي و متمركز بر سرمايه انساني است.
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: شاخص نوآوري ايران در مقايسه باعربستان و سوئيس 2نمودار 
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از آنست كه روند نزولي چهار سال حاكي به هر صورت مطالعه سال گذشته وضعيت نوآوري در ايران 
گذشته متوقف گشته وبهبود نسبي حاصل شده است. هرچند در اركان ورودي ازوضعيت بهتري 

در ركن دانش  22,5برخوردار است ، اما دراركان خروجي همچنان وضعيت مناسبي ندارد. امتياز 
با كارايي متوسط كشورهاي  در خروجي هاي خالقانه ايران در رديف21,5وخروجي تكنولوژي و امتياز 

باتوجه به اين روندها چنانچه متغيرهاي تاثيرگذار بر افزايش خروجي هاي و ضعيف قرار مي دهد.
محقق نخواهد شد و تنها تالش هاي علمي  "قطعا 2014خالقانه بهبود نيابند، اهداف سند چشم انداز 

  خواهد شد.به يافته هاي علمي محدود  "مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي صرفا

لذا اين امر توجه سياستگذاران براي بهبود شرايط الزم در نوآوري ايجاب مي نمايد. كشورهاي پيشرو 
وضعيت كل كشور تلقي مي نمايند و مدتهاست كه بطور اصلي ارزيابي را ابزار شاخص علم و فناوري

سياست هاي آينده  مستمر و براساس اصول علمي شاخص علم و فناوري را اندازه گيري مي نمايند و
اين شاخص موتور در اين كشورها خود را با توجه به خروجي هاي علم و فناوري طراحي مي كنند.

شيمي به عنوان پيشران وموتور با توجه به نقش پترومحركه رشد اقتصادي محسوب مي شوند. 
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هش وفناوري محركه صنعت الزم است و جا دارد مديران و مسئولين اين صنعت توجه ويژه اي به پژو
  داشته باشند تا سهم خود را در ارتقاء جايگاه نوآوري كشور ايفاء نمايند.

   


