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  چکیده

اي در ایـن  به همین دلیل تاکنون مطالعات گسـترده . ارزیابی توان نوآوري در سطح ملی مقدمه سیاستگذاري در این حوزه است
هـاي ارائـه شـده در    مقاله حاضر تالش دارد تا با مروري بر مدل. ه استشدهاي مختلفی نیز براي آن ارائه حوزه انجام گرفته و مدل

بـر ایـن   . ایران نمایـد . ا.دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی براي ارزیابی توان نوآوري ج
مـورد بررسـی قـرار     -هاي ارائه شده براي کشـورهاي در حـال توسـعه   با تأکید بر مدل -هاي ارائه شده ابتدا تعدادي از مدل ،اساس
هاي تاثیرگذار در نوآوري را براي ارزیابی مورد بررسی قرار دهدکه برخی از آنها تمام مولفهها نشان میمقایسه بین مدل. رفته استگ

از ایـن  . هاي تاثیرگذار نوآوري در سطح ملی را مورد ارزیابی قرار دهـد  مند مولفهتواند به صورت نظاممدل آنها نمی ؛ بنابرایناندنداده
بندي نقاط ضعف و قوت آنهـا و همچنـین در نظـر گـرفتن مالحظـات بـومی       له حاضر با مروري بر رویکردهاي مختلف، جمعرو، مقا
مندي براي ارزیـابی تـوان    چارچوب مفهومی نظام -استایران .ا.هاي اقتصادي، سیاسی واجتماعی جکه نشات گرفته از ویژگی-کشور

هـاي نـوآوري بـه صـورت کلـی در چهـار دسـته         مند بوده اسـت، مولفـه   رائه مدلی نظاماز آنجا که سعی بر ا. نوآوري ارائه داده است
در ارائـه چـارچوب   . انـد  هاي محیطی مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه     هاي فرایندي و مولفه مولفه  هاي خروجی، هاي ورودي، مولفه مولفه

  .یاستگذار ایجاد شودپیشنهادي سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام نوآوري براي س
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  مقدمه - 1
از جملـه اقـدامات بسـیار     در سطح ملـی  نوآوري توانارزیابی 

مهمی است که اغلب کشورهاي توسعه یافته و یا در حال توسـعه  
، دانـش هایی از اقتصاد مبتنی بر با ظهور نشانه. بدان اهتمام دارند

مفــاهیم نــوآوري بــه صــورت جــدي مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
هایی بودند که فراینـد نـوآوري   کشورهاي پیشرفته به دنبال مدل

از را در سطح ملی را تشریح کرده و بر مبناي آن ارزیابی مناسبی 
ایـن  نگـارش  هـدف از   .سطح ملـی انجـام دهـد   نوآوري در  میزان
از فراینـد نـوآوري و    مناسـب  يتصـویر  و جامعارائه مدلی  ،لهمقا

نقاط ضعف و قوت نظـام  است تا عوامل موثر بر آن در سطح ملی 
براي رفع نقاط ضـعف   زمینهو هد را نشان د ایران. ا.جنوآوري در 

  .گرددفراهم  در سطح ملی نوآوري توانآن و افزایش 
گیـري و بلـوغ   اي از نحـوه شـکل  ابتدا تاریخچـه  بر این اساس
هـاي  سـپس مـدل   گردیـده و ارائـه   در سطح ملـی  مفهوم نوآوري

نوآوري در سطح ملـی ارائـه شـده     ارزیابی توانمختلفی که براي 
از آنجا که کشور ایـران از  . گیردمورد نقد و بررسی قرار می ،است

کشـورهاي در حـال    ءنظر سـاختارهاي نـوآوري و اقتصـادي جـز    
توسـعه داده شـده بـراي ایـن     هاي مدل حاضر ، مقالهاست توسعه

ــورها  ــی  کش ــرار م ــورد بررســی ق ــتر م ــدرا بیش ــس از آن  .ده پ
هاي انجام شده تاکنون براي ارزیابی نوآوري در کشـور بـه    فعالیت

در نهایـت بـا در نظـر    . گیـرد  صورت مختصر مورد بررسی قرار می
هاي بررسی شـده و بـا توجـه بـه     گرفتن نقاط ضعف و قوت مدل
می گـردد چـارچوب مفهـو   سعی می ،مالحظات بومی کشور ایران

  .فراهم شود در کشور نوآوري ارزیابی توانمناسبی براي 
  

  در سطح ملی مرور ادبیات نوآوري -2
الگوهاي ابتدایی ارائه شـده بـراي تبیـین نـوآوري، الگوهـاي      
خطی بودند که در ابتدا انباشت علـم را عامـل توسـعه فنـاوري و     

در ایـن  . دانستندفناوري را دلیل اصلی توضیح دهنده نوآوري می
  ].1[فشار علم به عنوان نیروي محرکه نوآوري مطرح گردیـد  ،نگاه

گیري از آمار نوآوري ملی یکی از پیشگامان طرح این الگو، با بهره
در انگلستان، ادعا نمود که میزان و شدت نـوآوري ملـی، ارتبـاط    

 ١بـوش همچنـین  . هاي تحقیق و توسعه داردمستقیمی با فعالیت
رئیس جمهور ایاالت متحـده، چنـین    در گزارشی به عنوان مشاور

  ].2[نموداهی را مطرح و از آن دفاع دیدگ
با انجام مطالعه نسبتاً  2، وزارت دفاع آمریکا60در اواسط دهه 

  
1 Bush 
2  Department of defense 

سـال   8فنـاوري تسـلیحاتی توسـعه یافتـه در      20بـر   ايگسترده
هـا  از نـوآوري  3/0%گیري نمود کـه تنهـا   طور نتیجهگذشته، این

بـه طـور   . بنیـادي غیرهدفمنـد بـوده اسـت    هـاي  نتیجه پـژوهش 
گزارشی مـدعی شـد کـه     با ارائه ٣علوم آمریکاهمزمان، بنیاد ملی 

مـیالدي   60و  50هـاي  هـاي تأثیرگـذار در دهـه   از نوآوري %70
گـذاري در تحقیـق و توسـعه    برآمده از فشار علم و نتایج سـرمایه 

هـاي  دیـدگاه هـایی در  بنابراین با توجه به مشاهده نقیصه. اندبوده
مطرح شده در فشار علم، این تفکر نیز مورد حمایت قـرار گرفـت   

طـرف  (هاي منجر به رفع معضالت موجود، برآمده از بـازار که ایده
بـازار را عامـل   ) عالئـق موجـود در  (توان بنابراین می. است) تقاضا

هـاي  در این گـروه از نظریـه  . اصلی توضیح دهنده نوآوري دانست
کـه نتـایج تحقیقـات عامـل ایجـاد تحـول       ایـن علیـرغم  نوآوري، 

به طرف  ریشه موفقیت و به ثمر نشستن آنشود اما برشمرده می
  ]. 3[تقاضا نسبت داده شده است
جارت ه توسط وزارت بازرگانی و تشد یکی از مطالعات منتشر

ه کمک آمـار نشـان داد کـه تنهـا     ، ب1967ایاالت متحده در سال 
پس  ].4[ربوط به تحقیقات استي منوآور هايدرصد از هزینه10

نظران حوزه نوآوري با اتکا از ارائه گزارش مذکور، برخی از صاحب
هاي مشابه ادعا نمودند که تحقیقـات بـه   به این گزارش و گزارش

  پس از آن و در دهـه . دهنده فرایند نوآوري نیستتنهایی توضیح 
بـا وارد آوردن انتقـاداتی    فریمن و کالینمیالدي افرادي همچون 

را  4ايبر الگوي خطی، الگوي دیگري به نام الگوي تعاملی زنجیره
مطرح نمودند که در آن عالوه بر تأکید بر غیرخطی بودن فراینـد  

، به عنوان  6فناوري/ نیز، در کنار فشار علم 5نوآوري، کشش تقاضا
 ].6و  5[هاي نوآوري مطرح گردیـد ترین نیرو محرکهیکی از اصلی
هاي یک کنش و تعامل حلقه نوآوري حاصل برهم ،در این دیدگاه

هـاي ملمـوس،   فرایند است که در آن عالوه بـر نیـاز بـه سـرمایه    
اطالعات بازار، ارتباط بـا  (هاي غیر ملموس اهمیت نیاز به سرمایه

-نیـز مـورد تأکیـد قـرار مــی    .) ..تـأمین کننـدگان و مشـتریان و    
  ].7[گیرد

-به فرایند نوآوري و عوامل تعیین) سیستمی(مندنگرش نظام
و اوایـل دهـه    80کننده آن، الگوي دیگري بود که در اواخر دهـه  

نظـران سیاسـتگذاري علـم،    میالدي توسط برخـی از صـاحب   90
 ]10[نلسـون  و] 9[النـدوال  ،]8[فریمن فناوري و نوآوري از قبیل

گیـري نظریـه نظـام ملـی نـوآوري      مطرح شده و منجر بـه شـکل  
  

3  National Science Foundation 
4  Interactive Chan-Linked 
5  Demand Pull 
6  Science/Technology Push 
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بدین ترتیـب کـه فـریمن بـا تحلیلـی تـاریخی و نظـري،        . گردید
 در سطح ملی بررسـی نمـود و  سامانمند با نگرش  نوآوري ژاپن را

 هـاي تحقیـق و  هایی ماننـد سـازمان  نتیجه گرفت که زیر سیستم
هاي دولتی در رابطـه متقابـل   سازمان هاي صنعتی وتوسعه، بنگاه

نی در سـطح ملـی،   سـازما  –نهـادي   با یکدیگر در یک چـارچوب 
نلسـون نیـز مطالعـاتی را در    ]. 8[شـوند موجب توسعه فناوري می

رابطه با سیستم ملی نوآوري آمریکـا و چنـدین کشـور دیگـر بـه      
 هـاي خصوصـی، دولتـی و   انجام رساند و با تمرکز بر نقـش بنگـاه  

ها در تولید فنـاوري جدیـد اقـدام بـه شـناخت و تعریـف       دانشگاه
]. 10[ادهــا در فراینــد نــوآوري نمــودن نهجایگــاه هــر یــک از ایــ

مفهوم نظام ملی نوآوري را بر مبناي تولیـد، یـادگیري و    الندوال،
انباشت دانش تعریف کرده و بیان داشـته کـه در اقتصـاد نـوین و     

ترین منبع و یادگیري یک فرایند بسـیار مهـم   دانش اساسی ،پویا
ي هـاي دولـت در حمایـت از فرآینـدها    در این رابطه کمک. است

هـا نیـز در راسـتاي ارتقـاي سـطح      یادگیري ملـی بـوده و بنگـاه   
هــا و مراکــز یــادگیري در جســتجوي پیونــدهایی بــا ســایر بنگــاه

ایـن  ]. 9[هستنددر درون شبکه هاي دانشی  "تحقیقاتی -علمی"
رویکرد، بـرخالف رویکردهـاي خطـی، نـوآوري را حاصـل تعامـل       

طریـق   کـه از  پنداردنهادهاي مختلف می پیچیده بین بازیگران و
در مرکز . هاي بازخور و طی یک فرایند یادگیري میسر استحلقه

هـایی را بـراي سـازماندهی    دارند کـه روش  ها قراراین نظام بنگاه
  . گیرندکار میبنوآوري  تولید و

میالدي، متخصصین حوزه نوآوري، در  90پس از آن در دهه 
ي بودنـد کـه طـی آن    اهاي پیچیدهتالش براي شناسایی مکانیزم

هـاي صـنعتی راه یافتـه و    دانش ایجاد شده در دانشگاه بـه بنگـاه  
براین اساس ابتدا بحث . نمایدموجبات توانمندي آنها را فراهم می

 "دانشگاه -صنعت -دولت"ارتباط صنعت و دانشگاه و سپس مدل 
 "جامعه-دولت -د علمینها "تر آن یعنی و سپس چارچوب جامع

تـوان گفـت کـه مـدل مـذکور بـا       بنابراین می]. 11[دمطرح گردی
نگرش تکاملی اقدام به ترسیم یک چارچوب دینامیک و در حـال  
تغییر از نهادهاي مختلف نموده که با تشکیل نهادهاي جدیـد در  

تواند بـا  درون هر یک، که خود ناشی از تعامل با دیگري است، می
. نیز تـأثیر بگـذارد  بازتعریف کارکردها و نقش خود بر سایر نهادها 

در این دیدگاه با اشاره به این مهم که در شرایط رقـابتی کنـونی،   
دیگر دسترسی به ابزارهاي فنی به عنوان یک مزیت رقابتی جدي 

هـاي ارتبـاطی و   کننـد کـه دسترسـی   آید، ادعا میبه حساب نمی
هـا و سـایر بـازیگران    هستند که براي بنگـاه  7هاي همکاريشبکه
  

7  Networks of Cooperation 

وري کـل معـادل   بنابراین، بهره ].12[کنندقابتی میایجاد مزیت ر
-بهـره "تک عوامل نیست، بلکه معادل بـا  وري تکبا مجموع بهره

هـا و  وري بنگـاه به عبارت دیگر، بهره. است "روابط سامانمندوري 
شـدت و  (و کیفیـت  ) تعـداد ( گیري کمیتسایر بازیگران با اندازه

-کننـدگان، مصـرف  ینبـا تـأم  (تعـامالت و ارتباطـات آنهـا    ) عمق
  .شودتعیین می...) تأمین مالی و کنندگان، همکاران، نهادهاي 

  
  هاي بین المللی ارزیابی توان نوآوري مرور مدل -3

نـوآوري کشـورها و    تـوان  هـاي مختلفـی بـراي ارزیـابی    مدل
ایـن  . اسـت  قـرار گرفتـه  مقایسه بین آنها تدوین و مورد اسـتفاده  

اند ، سعی داشتهمفهوم نظام ملی نوآوري در نظر داشتنها با مدل
مد نظر قـرار  گذار بر نوآوري یک کشور را هاي تاثیرعوامل و مولفه

هـا  قدام بـه ارزیـابی آن مولفـه   هاي کمی اداده و از طریق شاخص
بنـدي  هـا رتبـه  هـدف از ایـن مـدل   در نهایـت  از آنجا که . نمایند

که در انتخاب بوده لذا سعی بر این  ؛کشورهاي مختلف بوده است
هاي نوآوري و همچنین انتخاب شاخص موثر درهاي ابعاد و مولفه

قرار هاي موجود در دسترسی به آمار را مدنظر محدودیت ،مربوطه
دهد که ایـن  هاي ارائه شده به خوبی نشان میمقایسه مدل. دهند
انـد و لـذا   ها متناسب با ساختار کشورهاي هدف تدوین شدهمدل

-مـدل  براي مثـال . از قابلیت ملی نوآوري ندارند برداشت یکسانی
هاي بیشتري با هاي استفاده شده براي کشورهاي پیشرفته تفاوت

در  .هاي استفاده شده براي کشورهاي در حال توسـعه دارنـد  مدل
در  قابلیـت نـوآوري   ارزیابیهاي متداول براي ادامه برخی از مدل

  .گیردو مورد بررسی قرار می تبیین سطح ملی
برنامـه توسـعه ملـل    (نمایه دسـتیابی بـه فنـاوري     -3-1

  ]15و  14، 13[ 8)متحد
دستیابی بـه   نمایه"گیرد اولین مدلی که مورد بررسی قرار می

که در گزارش توسعه انسـانی برنامـه توسـعه ملـل      است "فناوري
در این مدل، نویسنده براي رتبه بنـدي  . متحد گزارش شده است

مولفه را مدنظر قـرار   کشورها در سطح دستیابی به فناوري، چهار
  .داده است

گیري بر اساس میـزان ثبـت اختراعـات    اندازه(تولید فناوري  -الف
ق اختراع و حق پروانه بهره ملی و میزان درآمد حاصل از فروش ح

  )برداري
گیري براساس میـزان کـاربران   اندازه(هاي جدید نفوذ فناوري -ب

  )اینترنت و میزان صادرات محصوالت با فناوري متوسط و باال
  

8 UNDP Technology Achievement Index 



    توانمندي نوآوري در سطح ملی مند نظام تبیین
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گیري براساس خطـوط اصـلی   اندازه(هاي قدیمی نفوذ فناوري -ج
  )تلفن و میزان مصرف برق

هـاي  سـال  گیـري براسـاس میـزان   انـدازه (هاي انسانی مهارت -د
  )آموزش عالیتحصیلی و ثبت نام 

سازمان توسعه صـنعتی  (اسکوربورد توسعه صنعتی  -3-2
 ]17و  16[ ٩)ملل متحد

گیـرد، مـدلی   دومین مدلی که در اینجا مورد بررسی قرار مـی 
است که در گزارش سـازمان توسـعه صـنعتی ملـل متحـد مـورد       

کشور را مورد بررسی قرار  87 این مدل. استفاده قرار گرفته است
اي براي نشان مشخصات اصلی این مدل وجود مولفه از. داده است

در مدل مذکور چهار مولفه زیـر   .استدادن فضاي رقابت صنعتی 
  .دنظر قرار گرفته استم

گیري بر مبناي میـزان ثبـت   اندازه(هاي فناورانه فعالیت -الف
اختصـاص داده شـده بـه    اختراعات در آمریکا و میـزان اعتبـارات   

  )تحقیق و توسعه
انـدازه گیـري بـر مبنـاي ارزش     ( صنعت رقـابتی کارآیی  -ب

هـاي متوسـط و بـاال در ارزش    افزوده در تولیدات، سـهم فنـاوري  
هـاي  افزوده تولیدات، صادرات تولیدات و مصنوعات، سهم فناوري

  )متوسط و باال در صادرات تولیدات و مصنوعات
-گیـري بـر مبنـاي میـزان سـرمایه     ندازها(واردات فناوري  -ج

بـراي حـق اختـراع،     هاي خارجیگذاري خارجی، میزان پرداخت
  )ايکاالهاي سرمایه

ناي میزان ثبت گیري بر مباندازه(ها ها و زیرساختمهارت -د
و میـزان خطـوط    آموزش عـالی هاي فنی و مهندسی در نام رشته
  )اصلی تلفن

 ]18[)موسسه رند( ١٠نمایه ظرفیت علم و فناوري -3-3
که براي موسسـه رنـد تـدوین    ) 2004(و همکاران  وگنرمدل 

انـد، شـامل هشـت    کشور رتبه بندي شده 76آن  و بر مبنايشده 
  .شاخص بوده که در سه مولفه اصلی زیر دسته بندي شده است

اندازه گیـري بـر مبنـاي تولیـد     (فاکتورهاي توانمندساز  -الف
  )آموزش عالی ناخالص داخلی و میزان ثبت نام

اندازه گیري بـر مبنـاي میـزان مخـارج تحقیـق و      (منابع  -ب
  )توسعه، تعداد نهادها و تعداد دانشمندان و مهندسان

انـدازه گیـري بـر اسـاس ثبـت اختـراع،       (انباشت دانـش   -ج
  )هاي مشتركانتشارات علمی و میزان مقاله
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 ]19[ ١١ظرفیت ملی نوآوريمدل  -3-4

پـورتر و  توسـط   2002در سـال   "ملی نـوآوري  ظرفیت"مدل 
ملی نوآوري  توانارزیابی  و مدلی مناسب برايتدوین شده  استرن

ملی نوآوري در قالـب   تواندر این مدل . استکشورهاي پیشرفته 
مـورد  است، هایی سه مولفه اصلی که هر کدام مشتمل بر شاخص

هاي مدنظر ایـن مـدل بیـان    در ادامه مولفه. گیردقرار می ارزیابی
  .ده استش

ایـن مولفـه بـه صـورت      :هاي عمومی نوآوريزیرساخت -الف
هـاي  شاخص. کلی سعی دارد فضاي عمومی نوآوري را نشان دهد

ارائه شده سـعی دارد میـزان منـابع مـالی و انسـانی و همچنـین       
اندازه گیري بـر  (کیفیت سیاستگذاري در سطح ملی را نشان دهد

تحقیـق و توسـعه،   مبناي میزان نیروي انسـانی شـاغل در بخـش    
میزان منابع مالی هزینه شده در تحقیق و توسعه، میزان حمایـت  
از مالکیت معنوي، میزان هزینه کرد در آمـوزش، تولیـد ناخـالص    

  ؛... )داخلی و 
ایـن مولفـه سـعی دارد میـزان     . محیط تخصصی نوآوري -ب
ها و نهادهاي تخصصی نوآور مـورد  در گروه را هاي نوآورانهفعالیت
صـد هزینـه کـرد    رگیـري بـر مبنـاي د   انـدازه (دهـد  بی قـرار ارزیا
هـاي  توسـعه، نسـبت پتنـت    و بخش خصوصی در تحقیق/صنعت

هاي الکترونیـک، مکانیـک و شـیمی بـه کـل      ثبت شده در رشته
  ؛)...هاي ثبت شده و پتنت
ایـن مولفـه سـعی دارد میـزان ارتبـاط       :کیفیت ارتباطات -ج

هـاي عمـومی   ایجاد شده بین بخش تخصصی نوآوري و زیرساخت
گیري بـر مبنـاي میـزان قراردادهـاي     اندازه(فناوري را نشان دهد

  .)صنعت و دانشگاه/ پژوهشی بین بخش خصوصی
و  21، 20[ ١٢)نشست جهانی اقتصـاد (نمایه فناوري  -3-5

22[ 
هایی است کـه  از جمله گزارش گزارش نشست جهانی اقتصاد
 .اسـت اي ههـاي آمـاري پیشـرفت   شامل اطالعـات زیـاد و تحلیـل   

ـ آمارهاي نشست جهانی اقتصاد در سال  روز رسـانی هاي بعد نیز ب
نشست جهانی اقتصاد دو شاخص بسیار مهم اقتصادي . شده است

را تعریف کرده که نشان دهنده وضعیت رقابتی و توسعه اقتصادي 
شـاخص رشـد   (شاخص، بیانگر رقابت در میان مـدت  اولین . است
و دومـین شـاخص بیـانگر رقابـت حـال حاضـر       ) ١٣پـذیري رقابت
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  زادهتعب و سید سعید منجمسعید شجاعی، علی بی  
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این شاخص متغیرهـایی را  . است )١٤کنونی پذیريشاخص رقابت(
دهـد، بـراي   دربردارد که بیشتر سیماي اقتصاد خرد را نشان مـی 

هـا  راهبردها و توان به فضاي کسب و کار اطراف شرکتنمونه می
بـر روي  در اینجـا  . ها اشاره نمودهاي داخلی سازمانو سازماندهی

پـذیري  رشد رقابـت  هاي شاخصکه یکی از مولفه "فناوري نمایه"
  .تمرکز شده است است،

شـامل سـه مولفـه زیـر      ،فناوري نشست جهانی اقتصاد نمایه
  :است
هاي ثبـت شـده   گیري براساس پتنتاندازه(ظرفیت نوآوري  -الف

  ؛)سهم ثبت نام در آموزش عالی و نظرسنجی در آمریکا،
گیري بر مبناي نفوذ اندازه(اوري ارتباطات و اطالعات نفوذ فن -ب

  ؛)اینترنت، تلفن، کامپیوتر شخصی و نظرسنجی
ــدازه(انتقــال فنــاوري  -ج ــر مبنــاي میــزان صــادرات  ان گیــري ب

  .)محصوالت غیر اولیه و نظر سنجی
اي تعیـین  بـر کشورهاي مختلف  يهاهنحوه وزن دهی به مولف

در ارزیـابی شـاخص فنـاوري    . شاخص فناوري، متفاوت بوده است
. انـد کشور، کشورها بـه دو دسـته کلـی تقسـیم بنـدي شـده       75

کشــور جــز کشــورهاي  21براســاس میــزان پتنــت ثبــت شــده، 
اي در حـال پیشـرفت تقسـیم    کشور جـز کشـوره   54پیشرفته و 
اي پیشرفته تنها با استفاده از بر این اساس کشوره .اندبندي شده

 چراکـه فـرض بـر ایـن بـوده کـه       ؛انددو مولفه اول سنجیده شده
 .انتقال فناوري نقشی در ارتقاي قابلیت نوآوري این کشورها ندارد

کشور بعدي، وزن مولفـه اول کاسـته شـده و مولفـه      54در مورد 
. سوم نیز در ارزیابی شاخص فناوري مورد لحاظ واقع شـده اسـت  

ن روش بر این فرض استوار بوده است کـه کشـورهاي در حـال    ای
پیشرفت کمتر توانایی تولید فنـاوري داشـته و بیشـتر متکـی بـر      

  .هستندنتقال فناوري و یادگیري ا
 ]23[ ١٥نظام ملی یادگیري -3-6

پدیـده نـوآوري    ،"نظام ملی یادگیري"بر طبق فرضیات مدل 
. بیانگر فرایند توسعه فناوري در کشورهاي دیرصنعتی شده نیست

هاي مورد استفاده در نظـام ملـی نـوآوري ماننـد     به عالوه شاخص
عملکـرد مناسـب    ،هزینه تحقیق و توسعه، انتشارات و ثبت پتنت

به طور کلی نـوآوري  . دهدشورهاي در حال توسعه را نشان نمیک
ورهاي در حال توسعه فاصـله زیـادي از آن   اي است که کشپدیده

بایـد   یاساسبه طور دارند و فرایند توسعه فناوري در این کشورها 
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بـراي   ١٦ویـوتی . بر روي یادگیري متمرکز باشد تا بر روي نوآوري
اولین بار مفهوم نظام ملی یادگیري را پیشنهاد نموده و سعی کرد 

هاي در حـال  کشـور  قابلیـت نـوآوري  مدل مناسبی براي ارزیـابی  
  .توسعه ارائه نماید

 ملـی نـوآوري   تـوان این مدل چهـار مولفـه را بـراي ارزیـابی     
  .دهدپیشنهاد می

انـدازه گیـري بـر    (الگوي ملی تحصیل و آموزش نیروي کار  -الف
هـاي مهندسـی، درصـد    مبناي درصد مدارك دانشگاهی در رشته
 کـرد دولـت در تحصـیل،   دانشجویان خارج از کشور، درصد هزینه

نرخ خالص ثبت نام، نرخ ترکیبی ثبت نام، شاخص توسعه انسانی، 
  ؛)شاخص آموزش و رتبه شاخص توسعه انسانی

بر مبناي نسبت واردات کاالهاي (الگوي ملی اکتساب فناوري  -ب
، سرمایه گذاري خارجی به عنـوان درصـدي از   GDIاي به سرمایه
GDP(؛  
-انـدازه (رانـه  الگوي ملی تخصیص منابع بـراي یـادگیري فناو   -ج

گیري بـر مبنـاي مخـارج تحقیـق و توسـعه بـه تفکیـک منـابع،         
محققان شاغل در تحقیق و توسعه، پژوهشـگران براسـاس مکـان    

  ؛)فعالیت
گیـري بـر مبنـاي    اندازه(پیامدهاي تالش فناورانه  هايشاخص -د

صـادرات   درصد صادرات فناوري برتر از کل هاي ثبت شده،پتنت
  .)صنعتی

 24[17هاي اقتصادي و توسـعه  زمان همکاريسا  مدل -3-7
 ]25و 

هاي اقتصـادي و   هایی که توسط سازمان همکاري یکی از مدل
شــده، مــدلی مبتنــی بــر رویکــرد ارائــه  2009توســعه در ســال 

یـک قابـل مشـاهده    شماره که در شکل  این مدل. است سامانمند
  : شامل سه بخش زیر است ،است

مخـارج تحقیـق و   (اي  سـرمایه هاي مـالی و   ورودي: ها ورودي
هاي بخش خصوصی، دولت، آموزش عالی، توسعه به تفکیک بنگاه

، سـرمایه انسـانی   )هاي خطرپـذیر  هاي غیرانتفاعی و سرمایه بخش
هاي علمـی و فنـاوري،    کارکنان تحقیق و توسعه، کارکنان بخش(

کارکنان ماهر، دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی، محققـان، افـراد      
  )هاي بلندمدت زشتحت پوشش آمو

 مـالی  تـأمین (تعامالت بازیگران کلیدي : ارتباطات و تعامالت
، عمـومی  و خصوصـی  هايبخش توسط توسعه و تحقیق مشترك
 هـاي  برنامـه  در مشارکت، توسعه و  تحقیق هاي پروژه در همکاري
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هـاي   ، خروجـی )هـا  بخـش  توسط اختراع  حق ثبت، 
 و خـدمات  هـاي  بخـش  در اشـتغال  افـزایش (اجتماعی 
 ناخـالص  تولیـد ( روي بهـره  بهبود، برتر فناوري داراي
  )ها بخش بین و ها بخش در سرریز، )کارکن نفر هر ازاي

  
  براي ارزیابی نظام نوآوري در سطح ملی

ز شته و بسیاري اگیري توان ملی نوآوري اشتراکات زیادي دا
مفـاهیمی نزدیـک بـه هـم     اي هاي بـه کـار بـرده شـده دار    

هاي مورد استفاده در هـر کـدام از   اي که شاخص، به گونه
 شـماره  جـدول ( بنـدي نمـود  بخش دسته 7توان در 

 در ادامه سعی بر این است کـه بـا در نظـر گـرفتن جـدول     
   .ها ارائه گرددیک، تحلیلی مختصر از مدل

    توانمندي نوآوري در سطح ملی مند نظام
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 ثبـت  در مشـارکت ، سـپاري  بـرون ، فنـاوري  و
  )تألیفات

، جدیـد  محصـوالت  تولیـد (هاي فیزیکـی   خروجی
 صـادرات ، برتـر  هـاي  فنـاوري  تولیـد ، جدیـد  

 و) مقـاالت ( انتشـارات (هـاي ضـمنی    خروجـی 

، ها دهی مرجع
اجتماعی  -اقتصادي
داراي کارخانجات
ازاي به داخلی
  

براي ارزیابی نظام نوآوري در سطح ملی OECDمدل : 1شکل 
  

توسـط   سامانمندهایی که مبتنی بر دیدگاه  یکی دیگر از مدل
هـاي   تري که توسط سـازمان همکـاري   این سازمان در مدل جامع

اقتصادي و توسعه براي ارزیابی نظام نـوآوري کشـور چـین ارائـه     
الذکر، سه دسته شـاخص زیـر    شده است، عالوه بر سه محور فوق
  : هاي حیاتی آورده شده است نیز ذیل محور محیط و زیرساخت
اري علـم و فنـاوري،   سیاسـتگذ : (محیط سیاستگذاري و بـازار 

  )گذاري و قانونگذاري، تغییرات نظام ملی نوآوري
نانوفنـاوري و    فناوري اطالعات و ارتباطـات، : (

توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، نظـام      
  ) آموزشی، نظام مالی و نظام تحقیقاتی

  مورد بررسیهاي تحلیلی بر مدل
هـاي  هـاي موجـود در مـدل   اي از اشتراکات و تفـاوت 

جـدول  . یک نشان داده شده اسـت شماره در جدول 
بـراي   بررسی شـده هاي دهدکه مدلمذکور در یک نگاه نشان می

گیري توان ملی نوآوري اشتراکات زیادي دااندازه
هاي بـه کـار بـرده شـده دار    مولفه
، به گونههستند
توان در ها را میمدل
در ادامه سعی بر این است کـه بـا در نظـر گـرفتن جـدول     ). یک

یک، تحلیلی مختصر از مدل شماره

نظام تبیین
 

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی
  

و علمی ملی و محلی
تألیفات و اختراع حق

خروجی: ها خروجی
 محصـوالت  صادرات
خروجـی  ، )برتر هاي فناوري

  
یکی دیگر از مدل

این سازمان در مدل جامع
اقتصادي و توسعه براي ارزیابی نظام نـوآوري کشـور چـین ارائـه     

شده است، عالوه بر سه محور فوق
نیز ذیل محور محیط و زیرساخت
محیط سیاستگذاري و بـازار 

گذاري و قانونگذاري، تغییرات نظام ملی نوآوري چارچوب قاعده
: (هاي عام فناوري
  )بیوفناوري

توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، نظـام      : (هـا  زیرساخت
آموزشی، نظام مالی و نظام تحقیقاتی 

  
تحلیلی بر مدل -4

اي از اشتراکات و تفـاوت خالصه
در جدول  بررسی شده

مذکور در یک نگاه نشان می
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  هاي مورد بررسیمقایسه مدل: 1جدول 
 UNDP  UNIDO  RAND  Porter WEF  Viotti  OECD  ارائه دهنده

ــه  نام کامل ــه   نمای ــتیابی ب دس
 )UNDP)TAIفناوري 

توسعه صنعتی  اسکوربورد
UNIDO 

علـم و   ظرفیت نمایه
  فناوري

فنـاوري   نمایه  ملی نوآوري نمایه ظرفیت
WEF  

  مدل ارزیابی نوآوري  نظام ملی یادگیري

هــاي شــاخص فعالیــت  -  منابع مالی
ــاوري ــرد   :فن ــه ک هزین

) شـرکت (تحقیق و توسعه 
  خصوصی

هزینه کرد در  :منابع
  تحقیق و توسعه

رصد د :محیط تخصصی نوآوري
بخش خصوصی /کرد صنعتهزینه

  توسعهو در تحقیق 
هــاي عمــومی  زیرســاخت

میزان منابع مالی هزینه  :نوآوري
  شده در تحقیق و توسعه

الگوي ملی تخصیص منـابع بـراي     -
مخارج تحقیـق و   :یادگیري فناورانه

توســعه بــه تفکیــک منــابع، محققــان 
شــــاغل در تحقیــــق و توســــعه،   

  پژوهشگران براساس مکان فعالیت

مخـارج  : اي هاي مالی و سـرمایه  ورودي
هــاي تحقیــق و توســعه بــه تفکیــک بنگــاه

ش خصوصــی، دولــت، آمــوزش عــالی، بخــ
ــرمایه  بخــش ــاعی و س ــاي غیرانتف ــاي  ه ه
  خطرپذیر

 :هاي انسانیمهارت  سرمایه انسانی
هــاي تحصــیلی، ســال

میزان ثبت نام آموزش 
  عالی

میزان ثبت نام  :هامهارت
  فنی در آموزش عالی

فاکتورهاي توانمند 
ثبـــت نـــام  :ســـاز

  آموزش عالی
ــابع ــداد  :منــ تعــ

ــمندان و  دانشـــــــ
  مهندسان

هــاي عمــومی  زیرســاخت
میـزان نیـروي انسـانی     :نوآوري

شاغل در بخش تحقیق و توسـعه،  
  میزان هزینه کرد در آموزش

  

ثبت  :نوآوري
ــوزش   ــام آم ن

  عالی

الگوي ملـی تحصـیل و آمـوزش    
درصد مدارك دانشـگاهی   :نیروي کار
هـــاي مهندســـی، درصـــد در رشـــته

درصــد دانشــجویان خــارج از کشــور،  
کــرد دولــت در تحصــیل، نــرخ هزینــه

خالص ثبت نام، نرخ ترکیبی ثبت نام، 
  ارزش شاخص توسعه انسانی 

ــانی ــرمایه انس ــق و  :س ــان تحقی کارکن
ــش  ــان بخ ــعه، کارکن ــی و   توس ــاي علم ه

فنـــاوري، کارکنـــان مـــاهر، دانشـــجویان 
تحصیالت تکمیلی، محققـان، افـراد تحـت    

  هاي بلندمدت پوشش آموزش
  

ــد  ــم و تولی عل
  فناوري

 :تولیـــد فنـــاوري
هاي ملی، میزان پتنت

دریافت حق اختـراع و  
  حق بهره برداري

هــاي شــاخص فعالیــت
هــاي  پتنــت :فنــاوري
  آمریکا

ــته  ــش انباش  :دان
هــاي آمریکــا، پتنــت

  .مقاالت علمی
  

ــوآوري  ــی ن ــیط تخصص  : مح
هـاي ثبـت شـده در    نسبت پتنت

هاي الکترونیک، مکانیـک و  رشته
  اهشیمی به کل پتنت

ــوآوري : نــ
هـــاي نـــتتپ

  آمریکا

هــاي پیامــدهاي تــالش شــاخص
  هاي ثبت شده پتنت :فناورانه

) مقـاالت ( انتشارات: هاي ضمنی خروجی 
 وسـط  اختـراع   حـق  ثبـت ، ها دهی مرجع و

  ها بخش

از  فناوري جذب
  کشورهاي دیگر

ــاوري  -  :واردات فنــــ
گــذاري خــارجی، ســرمایه
هاي خارجی حـق  پرداخت
 بــرداري، کاالهــاي بهــره
  ايسرمایه

ــته  ــش انباش  :دان
ــترك   ــاالت مشـ مقـ

  المللیبین

  :الگــوي ملــی اکتســاب فنــاوري  -  -
اي بـه  نسبت واردات کاالهاي سـرمایه 

GDI   ــه ــارجی ب ــذاري خ ــرمایه گ ، س
  GDPعنوان درصدي از 

-  
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ــاخت  ــر س  /زی
ــت  کیفیـــــ

  سیاستگذاري

 هـاي  فنـاوري نفوذ 
 :و قـــدیم جدیـــد
مصرف ، تلفن اینترنت،

  برق

ــاخت ــر س ــوط  :زی خط
  اصلی تلفن

ــابع ــداد  :منــ تعــ
  ي سرانهنهادها

هــاي عمــومی  زیرســاخت
میـــزان حمایـــت از  :نـــوآوري

  مالکیت معنوي
  

فنــــاوري  
ــات و  اطالع
 :ارتباطـــات

ــت،  اینترنــــ
ــه ــاي رایانـ هـ

  شخصی، تلفن

فنـاوري اطالعـات و    :هـاي عـام   فناوري  -
  نانوفناوري و بیوفناوري  ارتباطات،

ت و توسعه فنـاوري اطالعـا  : ها زیرساخت
آموزشی، نظام مالی و نظام  ارتباطات، نظام 

  تحقیقاتی
-سیاسـت  :گذاري و بازارمحیط سیاست

گـــذاري علـــم و فنـــاوري، چـــارچوب    
گذاري، تغییرات نظـام  گذاري و قانون قاعده

  ملی نوآوري
،  ســازي تجــاري
اقتصادي محیط 

  و صنعتی

 هـاي  فنـاوري نفوذ 
سـهم   :و قدیم جدید

ــادرات ــاوري  صــ فنــ
  باالو  متوسط

ــاخص  ــت در شـ رقابـ
ارزش افــزوده   :صــنعت
ــنوعات ــهم MVA مص ، س
هاي متوسط و بـاال  فناوري

ــادرات MVAدر  ، صــــــ
-مصنوعات، سهم فنـاوري 

ــاال در   ــط و ب ــاي متوس ه
  صادرات مصنوعات

 :توانمندساز عوامل
  تولید ناخالص داخلی

هــاي عمــومی  زیرســاخت
  تولید ناخالص داخلی :نوآوري

  

انتقـــــال 
ــاوري  :فنــ

ــادرات  صـــــ
 محصـــــوالت

  غیر اولیه

هــاي پیامــدهاي تــالش شــاخص
صد صادرات فناوري برتـر  در :فناورانه

  از کل صادرات صنعتی

 محصـوالت  تولیـد : هاي فیزیکی خروجی
 تولیـد ، جدیـد  محصـوالت  صادرات، جدید
 برتر هاي فناوري صادرات، برتر هاي فناوري

: اجتمـاعی  -هـاي اقتصـادي   خروجی
 و خـدمات  هـاي  بخـش  در اشـتغال  افزایش

ــات ــاوري داراي کارخانج ــر فن ــود، برت  بهب
 هـر  ازاي به داخلی ناخالص تولید( روي بهره
 بــین و هــا بخــش در ســرریز، )کــارکن نفـر 
  ها بخش

انتشار فنـاوري  
کیفیــــــت (

  )ارتباطات

میــزان  :کیفیــت ارتباطــات   -  -  -
قراردادهاي پژوهشی بـین بخـش   

  صنعت و دانشگاه/ خصوصی

تعـامالت بـازیگران    :تعامالتارتباطات و   -  -
 و تحقیــق مشــترك مــالی تــأمین(کلیــدي
ــعه ــط توس ــاي بخــش توس ــی ه  و خصوص
 و  تحقیـق  هـاي  پروژه در همکاري، عمومی
 و محلـی  هـاي برنامـه  در مشـارکت ، توسعه
ــی ــی مل ــاوري و علم ــرون، فن ــپاري ب ، س

  )تألیفات و اختراع حق ثبت در مشارکت
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  نمایه دستیابی به فناوري -4-1
دهد که مدل برنامه توسـعه ملـل   یک نشان می شماره جدول
هـاي محـدودي را   رزیابی توان ملـی نـوآوري، مولفـه   متحد براي ا

هـاي ضـعیف   مدل ءمورد لحاظ قرار داده است و از این منظر، جز
در ایـن مـدل،    جذب فناوريعدم توجه به مولفه . رودبه شمار می

گویاي آن است که مدل مـذکور بـراي کشـورهاي کمتـر توسـعه      
 هـاي از طرفی، این مدل فاقد شـاخص . یستیافته مدل مناسبی ن

   .منابع مالی و کیفیت ارتباطات است
  اسکوربورد توسعه صنعتی -4-2

هاي مختلف اي که در مدلتوجه به شش مولفه از هفت مولفه
صـنعتی ملـل    مورد توجه قرار گرفته است، مدل سازمان توسـعه 

ر داده هـاي مـورد بررسـی قـرا    ترین مـدل متحد را در زمره جامع
هـاي محیطـی نـوآوري    اي به مولفـه مدل مذکور توجه ویژه. است

هاي ارائه شده توسط این مدل بـراي  چراکه شاخص ؛داشته است
تی صنعت، نسـبت بـه سـایر    تبیین محیط اقتصادي و فضاي رقاب

دهد کـه تعریـف   این وضعیت نشان می. استها داراي برتري مدل
تر بوده و بـا توجـه بـه    نوآوري، تعریفی جامع توانمدل مذکور از 

مفهوم نوآوري که مفهومی شـکل گرفتـه در اقتصـادهاي رقـابتی     
هاي دیگـري کـه   از مزیت. است، به واقعیت نزدیکی بیشتري دارد

ي این مدل برشمرد، توجه همزمان ایـن مـدل بـه دو    توان برامی
شـود کـه   این ویژگی باعث می. استفناوري  جذبمولفه تولید و 

توسعه یافته  –بتوان این مدل را براي محدوده وسیعی از کشورها 
توجه به این نکتـه نیـز   . مورد استفاده قرار داد -و در حال توسعه

و  حائز اهمیت است که عدم توجه مدل مذکور به مولفه ارتباطات
  .شود، از نقاط ضعف آن قلمداد میانتشار فناوري

 نمایه ظرفیت علم و فناوري -4-3
 هـاي زیـادي را  مدل ارائه شده توسط موسسه رند نیـز مولفـه  

هاي استفاده شده در برخـی  نظر قرار داده است اما نوع شاخصمد
هایی کـه ایـن   صیکی از شاخ. استها قابل نقد و بررسی از مولفه

سازد، استفاده از شاخص تعـداد  ها متمایز میمدل را از سایر مدل
وجود چنین شاخصی حاکی از آن است کـه  . استنهادهاي سرانه 

 تـوان مدل مذکور، شکل گیـري نهادهـا را عامـل مـوثر در رشـد      
هاي دیگري که در این مدل بکار از جمله شاخص. داندنوآوري می

اگـر چـه ایـن    . باشـد المللـی مـی  رفته است، شاخص مقاالت بین
سـازد  فناوري را به ذهن متبادر میجذب شاخص تا حدي مفهوم 

فناوري در مدل مذکور  جذبهاي اصلی عدم توجه به شاخص اما
توان از این مدل بـراي کشـورهاي   حاکی از آن است که کمتر می
استفاده از شـاخص تولیـد ناخـالص    . در حال توسعه استفاده نمود

داخلی توسط این مدل براي ارزیابی محیط نوآوري، محل بحث و 

توانـد تبیـین   ی نمـی چراکه میزان تولید ناخالص داخل ؛تامل است
این مطلب در . کننده وضعیت محیط اقتصادي براي نوآوري باشد

ایران که اقتصاد متکی بر منابع دارند بیشـتر  . ا.کشورهایی نظیر ج
  .صادق است

 نمایه ظرفیت ملی فناوري -4-4
از آنجا که این مدل براي کشـورهاي پیشـرفته تـدوین شـده     

ار نداده اما توجه بـه سـایر   قر مدنظرفناوري را  جذب است، مولفه
داشـته و  ملی نوآوري، نشان از جامعیت این مدل  توانهاي  مولفه

در ایـن مـدل بـه    . منـد تبـدیل کـرده اسـت     آن را به مدلی نظـام 
هاي دیگر بـدان  هایی پرداخته شده که در مدل موضوعات و مولفه

تـوان بـه مولفـه کیفیـت     از جملـه آن مـی  . توجهی شده استبی
 پـورتر و همکـارش،  از نظر . اشاره نمود )انتشار فناوري( ارتباطات
هـایی  ابد که در ضمن تمامی فعالیـت ینوآوري وقتی ارتقا می توان

-که توسط دولت، نهادهاي علمی و نهادهاي اقتصادي انجـام مـی  
ها و منـابع  شود، ارتباط مناسبی بین بازیگران، نهادها، زیر ساخت

اي هـر کشـوري حـائز اهمیـت     اگر چه این مولفه بر. برقرار گردد
است اما براي کشورهاي کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتري دارد، 

هاي مختلـف یکـی از   عدم هماهنگی بین نهادها و فراینـد چرا که 
مسئله دیگري که مورد توجـه ایـن   . استعوارض توسعه نیافتگی 

این مـدل، کیفیـت   . استمدل است، کیفیت سیاستگذاري دولت 
 هاي عمـومی معرفـی و از  ن زیر ساختت عنواسیاستگذاري را تح

 ارزیـابی هایی چون میزان حمایت از مالکیت فکري بـراي  شاخص
با وجود آنکه مـدل مـذکور توجـه     .این مولفه استفاده کرده است

تـوان آن را  هاي محیطی نداشته اسـت امـا مـی   زیادي به شاخص
  .مدلی نظام مند براي کشورهاي توسعه یافته قلمداد کرد

 نمایه فناوري -4-5
ملـی نـوآوري    تواناین مدل تنها مدلی است که براي ارزیابی 

کشورهاي توسعه یافته و در حال توسـعه تمـایز قائـل شـده و در     
در . ارزیابی هر دو استفاده کرده اسـت اي عین حال از یک مدل بر

وجـه تمـایز کشـورهاي در حـال      انتقـال فنـاوري  این مدل مولفه 
ي بـراي  وزن بیشترها گیريو در اندازه ه در نظر گرفته شدهتوسع

آن در نظر گرفته شده است اما شاخص بکـار گرفتـه شـده بـراي     
میــزان صــادرات (گیــري میــزان انتقــال و جــذب فنــاوري انــدازه

شاخص مناسبی براي ایـن مولفـه بـه نظـر     ) محصوالت غیر اولیه
این شـاخص بیشـتر تـوان تجـاري سـازي و همچنـین       . رسد نمی

عـدم توجـه بـه     .دهـد  را مورد سنجش قـرار مـی   محیط اقتصادي
 ءکیفیت ارتباطات، این مدل را جـز  هایی چون منابع مالی ومولفه
  .قرار داده است )سیستمی غیر(مند نظامهاي غیرمدل
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 نظام ملی یادگیري -4-6
را  "جذب و یادگیري فنـاوري "نظام ملی یادگیري سعی دارد 

عامل اصلی توضیح دهنده نوآوري براي کشورهاي در حال توسعه 
نظـام مـذکور توسـعه فنـاوري را یـک فراینـد سـه        . مایدنمعرفی 
عمـومی مناسـب منجـر بـه      داند که طی آن آموزشاي میلهمرح

هـاي موجـود در   ارتقاي سرمایه انسانی شده و پس از آن فنـاوري 
گذاري خارجی، خرید فنـاوري و  کشورهاي دیگر از طریق سرمایه

شود تا طی مرحله سوم نیـروي انسـانی متخصـص از    جذب می... 
طریق تحقیق و توسـعه هدفمنـد، سـعی در یـادگیري و ارتقـاي      

هاي تحقیق و از این منظر فعالیت. دنهاي جذب شده نمایفناوري
در جهـت   وآوري را تقویت نماید کـه ن توانتواند توسعه وقتی می

  .هاي جذب شده عمل نمایدیادگیري و ارتقاي فناوري
تواند مفهوم جـذب و ارتقـاي فنـاوري    مدل مذکور اگر چه می

توانـد توضـیح دهنـده یـک     در سطح ملی را فرموله نماید اما نمی
حتی در مورد کشورهاي در حـال توسـعه کـه مولفـه     . نظام باشد

اي دارد، عوامــل دیگــري همچــون ویــژهجــذب فنــاوري اهمیــت 
... ها، کیفیت سیاستگذاري و نهادهاي مالی خطرپذیر، زیر ساخت

نکتـه قابـل   . کننـد وجود دارند که در نوآوري ملی نقش ایفـا مـی  
میزان منابع تخصـیص   ارزیابیتوجه دیگر آنکه در این مدل براي 
 هاي تحقیـق و توسـعه اسـتفاده   داده شده به یادگیري از شاخص

توان ثابت کرد که منابع هزینه شده در شده است، حال آنکه نمی
و یـا در جهـت    گشـته تحقیق و توسعه صرف یـادگیري فناورانـه   

  .انجام تحقیقات پایه و کاربردي هزینه شده است
   هاي اقتصادي و توسعه سازمان همکاري  مدل -4-7

تـوان گفـت مـدل سـازمان      مـی  1 شـماره  با توجه به جـدول 
هـاي ارزیـابی    ترین مـدل  هاي اقتصادي و توسعه از جامع همکاري

مـدل اخیـر تنهـا مـدلی اسـت کـه بـه        . اسـت توانمندي نوآوري 
ـ    هاي سیاستگذاري و فنـاوري  شاخص عنـوان بخـش   ههـاي عـام ب

ها و محیط نظام علم و فنـاوري توجـه نمـوده     مهمی از زیرساخت
 .اسـت  هاي سخت و فیزیکی اکتفا نکرده ختاست و تنها به زیرسا

وري بــه عنــوان بخشــی از  همچنــین توجــه بــه اشــتغال و بهــره
هاي واقعی نظام علم و فناوري از دیگـر نقـاط قـوت ایـن      خروجی

فناوري  در عین حال در این مدل نیز جذب. رود مدل به شمار می
رسد بـا توجـه بـه سـطح      به نظر می. مورد توجه قرار نگرفته است

وجـه بـه ایـن امـر     یافتگی کشورهاي عضو این سازمان، از ت وسعهت
  .خودداري شده است

  
  
  

هاي ارزیابی تـوان نـوآوري در   مروري بر چارچوب -5
  ایران

در کشــور بــا عنــاوین مختلــف ســعی در نهادهــاي متعــددي 
اند که در ادامه بـه برخـی از   ارزیابی توان نوآوري در کشور داشته

  .شود آنها اشاره می
  ]28و  27، 26[ فرهنگی انقالب عالی شوراي -5-1

 انقـالب  عـالی  شوراي وظایف و اهداف جایگاه، براساس قانون 
بررسـی و ارزیـابی وضـع فرهنـگ،     ، 1376فرهنگی مصوب سـال  

اولین اقدام . بر عهده این شورا قرار دارد آموزش و تحقیقات کشور
و هـاي ارزیـابی علـم    این شورا در این خصوص تصـویب شـاخص  

انسـانی،   هـاي فناوري در دو سطح کالن و خرد در قالب شـاخص 
وري و نیـز تعـدادي شـاخص     مالی، ساختاري، عملکـردي و بهـره  

هـا   پس از تصویب ایـن شـاخص  . بوده است 1381کیفی در سال 
تاکنون سه گزارش ارزیابی کـالن علـم و فنـاوري توسـط هیئـت      

ده است کـه  نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی این شورا منتشر ش
ــابی ــر    در ارزی ــالوه ب ــورا، ع ــن ش ــوم ای ــاي دوم و س ــته  5ه دس
هاي توسعه متوازن علـم   الذکر، به ترتیب شاخص هاي فوق شاخص

هاي نـوین   سازي فناوري و فناوري هاي تجاري و فناوري و شاخص
نیـز ارائـه   ) فنـاوري  شامل فناوري اطالعات، نانو فناوري و زیست(

  .ستشده ا
  ]29[ نظام مصلحت تشخیص مجمع -5-2

 نظام مصلحت تشخیص مجمعاي که توسط  ترین مطالعه مهم
-سیاسـت  هاي شاخص تدوین«در این زمینه صورت گرفته است، 

بوده  1387در سال » فناوري وضعیت ارزیابی و فناوري کلی هاي
 تـدوین بـراي   محـور  زیـر  67و  محـور  12 در این مطالعـه . است

 محاسبه براي نماگر 131 هایتندر و  انتخاب فناوري هاي شاخص
 کشـورهاي  آمـار  میـانگین بکار گرفته شـده و   ترکیبی شاخص 7
 گرفتـه  نظـر  در نماگرها مطلوب حد عنوان به اروپا و ژاپن مریکا،آ
هاي مد نظر مجمع تشخیص براي ارزیابی مشـتمل بـر    مولفه. شد

  .هستندموارد زیر 
 ؛محور عملکرد کلی اقتصاد -1
 ؛انسانیمحور آموزش و منابع  -2
 ؛محور تولید علم و فناوري -3
 ؛محور تعامالت علم و فناوري -4
 ؛هاي مالی و اقتصادي توسعه فناوريمحور زیرساخت -5
 ؛هاي اجتماعی و فرهنگی در توسعه فناوريمحور زیرساخت - 6
 ؛هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتمحور زیر ساخت -7
 ؛هاي پیشرفتهمحور تولید و صادرات فناوري -8
 ؛معنويمحور مالکیت  -9
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 ؛فرآیند و کارآفرینی/ محور نوآوري محصول -10
 ؛محور آینده پژوهی فناوري -11
 .محور توسعه، انرژي و محیط زیست -12
  ]31و  30[سایر موارد  -5-3

اي در سطح کشور  هاي پراکنده هاي اخیر تالش در سال - 1- 1
در . انجام شده است توان نوآوريدر خصوص ابعاد مختلف ارزیابی 

پـایش جهـانی توانمنـدي    «تهیه گزارش توان به  همین زمینه می
به عنوان یکی از اولین تجربیات روشمند و علمی داخـل  » فناوري

هاي فناوري ایران با سایر کشورهاي  کشور براي بررسی توانمندي
بویژه کشورهاي در حال توسـعه و داراي ابعـاد اقتصـادي مشـابه،     

  . ایران اشاره نمود فناوريتوسط انجمن مدیریت 
نیـز در همـین سـال     جمهـور  رییس فناوري و میعل معاونت

 و فنـاوري  علـم،  نظـام  بر راهبردي نظارت«اقدام به تهیه گزارش 
نمـود کـه در آن ضـمن مـرور مطالعـات قبلـی،       » کشـور  نوآوري

چارچوبی براي ارزیابی علم و فنـاوري و نـوآوري در کشـور ارائـه     
  . شده است

  
  هاي ارزیابی داخلیتحلیلی بر چارچوب -6

اجتماعی نظام علمی و فنـاوري  -توجه به نتایج اقتصاديعدم 
محـور و   هـاي فنـاوري   کشور، نظیر ایجاد اشتغال پایدار در بنگـاه 

 هـاي  مولفـه هـا و   میزان خلق ارزش افزوده در این بخش، در مدل
در . شـود  دیـده مـی   الذکر هاي فوق ح شده در گزارشارزیابی مطر

زیابی ذکر شـده در بـاال،   هاي ار ها و چارچوب واقع بسیاري از مدل
 اي تولیدات فنـاوري  تا اندازه ،تولیدات علمی ،منابعها و  بر ورودي

و در برخی موارد فراینـدهاي موجـود در نظـام علمـی و فنـاوري      
ها نیز به صـورت جـامع    البته همین بخش. اند کشور تمرکز نموده

مـثال عنصـر سیاسـتگذاري بـه عنـوان یکـی از       . انـد  بررسی نشده
تـرین نقـش را در نظـام علـم و فنـاوري       هاي اصلی که مهمفرایند

هاي ارزیابی بررسی نشده  کند، در هیچیک از مدل کشور بازي می
ها تفکیـک دقیقـی بـین فراینـدهاي      همچنین در این مدل. است

دیده ... مختلف مانند تولید علم، انتقال و انتشار دانش و فناوري و
هاي یکسان و علمـی   بندي توجهی به مفاهیم و طبقه بی. شود نمی

ترین ایراداتی است  هاي ارزیابی از مهم در تعریف و محاسبه مولفه
  .هاي ارائه شده وارد است که به اکثر مدل

  
  کشور ایرانتوان نوآوري مالحظات بومی ارزیابی  -7

فرایند نوآوري در کشـورهاي در حـال توسـعه بـا کشـورهاي      
ــعه  ــتر توس ــاوت بیش ــه تف ــایی دارد یافت ــ. ه ــورها داراي ای ن کش

لـذا تاکیـد بـر    . ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي متفاوتی هستند

هاي نوآوري به منظور تسریع در ارتقاي قابلیت ملـی  برخی مولفه
ایـران بـه لحـاظ    . ا.ج. نوآوري در این کشورها حائز اهمیت اسـت 

ساختارهاي اقتصادي داراي خصوصیات کشورهاي در حال توسعه 
هاي سیاسی و اجتماعی منحصـر  داراي ویژگی بوده و عالوه بر آن

ها، ارزیابی توان ملی نـوآوري را   به فردي است که عدم توجه بدان
هـایی را کـه در ارزیـابی قابلیـت     اهم ویژگـی . کند دچار نقص می

تـوان بـه صـورت زیـر     ایران باید بدان توجه کرد مـی . ا.نوآوري ج
  .برشمرد

در حال توسعه اسـت و  نوآوري جز کشورهاي ایران در . ا.ج. 1
توانـد راه  مـی ) یـادگیري (به همین لحاظ انتقال و جذب فنـاوري  

 ].32[میانبري براي ارتقاي قابلیت ملی نوآوري قلمداد شود
ایران هر نوع وابستگی به کشورهاي دیگر . ا.نظام ارزشی ج. 2

در ابعاد مختلف از جمله فنـاوري را نفـی کـرده و در مواجهـه بـا      
دهـد، اسـتفاده   الل کشور را تحت الشعاع قرار میمسائلی که استق

بـر ایـن   . دهداز توان داخل و خودکفایی را در دستور کار قرار می
توانـد بـه تنهـایی    اساس تاکید بر یادگیري و جذب فنـاوري نمـی  

لذا در ارزیـابی  . ایران باشد. ا.ارزیابی مناسبی از توان نوآوري در ج
علم و فناوري مورد تاکیـد  ولید زا و تتوان ملی نوآوري، رشد دورن

 ].33[است
ایران ساختاري دولتـی و متکـی بـر    . ا.ساختار اقتصادي ج. 3

منابع است و اغلب نهادهاي موجود در کشور تولد و رشد طبیعـی  
لذا توجه . نداشته و ارتباطات مناسبی بین آنها شکل نگرفته است

 به کمیت و کیفیـت نهادهـاي مـورد نیـاز و همچنـین توجـه بـه       
کیفیت ارتباطات و چگونگی انتشار فنـاوري در تبیـین چـارچوب    

ی نـوآوري بایسـتی مـورد    مفهومی مناسب براي ارزیابی تـوان ملـ  
 ].34[تاکید باشد

هـــاي گذشـــته  تصـــور عمـــومی خبرگـــان و  در ســـال. 4
سیاستگذاران کشور براي ارتقاي قابلیت نوآوري، تصـوري مبتنـی   

-وجه به این که در این سالبا ت. بر فشار عرضه فناوري بوده است
تبیـین   عرضه کننده توجـه بیشـتري شـده اسـت،     ها به نهادهاي

مدلی براي ارزیابی نوآوري تاکید بر کشش تقاضا و تجاري سـازي  
آوري تواند درك بهتري از نقاط ضعف و قوت نظـام نـو  فناوري می
 ].35[ایران ایجاد کند. ا.کشور ج

  
ملـی   قابلیتبراي ارزیابی  یمدلجمع بندي و ارائه  -8

  نوآوري
ملـی   تـوان  ارزیـابی هـاي مختلفـی بـراي    در این مقاله مـدل 

هاي مختلـف نشـان   مقایسه مدل. نوآوري مورد بررسی قرار گرفت
هـاي محـدودتري را بـراي    مولفـه   هـا، داد که برخی از ایـن مـدل  
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-چنین به نظـر مـی  . اندارزیابی قابلیت ملی نوآوري در نظر گرفته
گذار در فرایند نوآوري هاي تاثیرهها تمامی مولف ه این مدلرسد ک

اند و تنها با هدف رتبـه بنـدي   در سطح ملی را مد نظر قرار نداده
هـایی قابلیـت هـدایت و    چنـین مـدل  . انـد کشورها تـدوین شـده  

مناسبی  چراکه ارزیابی ؛سازي براي سیاستگذاران را ندارندتصمیم
گذار در نوآوري را بـه دسـت   تاثیرهاي از نقاط ضعف و قوت مولفه

 ظرفیـت مانند مدل  –هایی وجود دارند در مقابل مدل. دهندنمی
هـا و ابعـاد معنـاداري از قابلیـت     کـه مولفـه   -Porterملی نوآوري 

هـا  این مدل. ستقرار داده ا ارزیابینوآوري در سطح ملی را مورد 
اصلی تاثیرگذار در نوآوري را شناسایی و  اند که عواملمدعی بوده

هـا و  مقایسه انجام شده بین ایـن مـدل  . اندر دادهقرا ارزیابیمورد 
هاي مورد بررسی در ایـن  دهد که مولفهها نیز نشان میسایر مدل

. انـد  هاز جامعیت بیشتري برخوردار بود آنهاها به نسبت سایر مدل
هـاي مهـم و   تمام مولفه مدل پیشنهادي این مقاله نیز سعی دارد

را مـورد   -ایـران . ا.جبا تاکید بـر کشـور   -تاثیرگذار در سطح ملی 
نکته اساسی آن است که این مدل بتوانـد مـدلی   . لحاظ قرار دهد

  .مناسب و معنادار براي سیاستگذاران باشد
  :تبیین مدل پیشنهادي -8-1

نوآوري در سـطح ملـی مسـتلزم    ) سیستمی(مند  ارزیابی نظام
هـاي   توجه به چهار رکن ورودي و خروجی نظـام نـوآوري، مولفـه   

  . استفرایندي نوآوري و محیط نوآوري 
نوآوري موتور محرك اقتصـادهاي مبتنـی بـر دانـش      :محیط

توانـد بـدون تحلیـل و بررسـی     بوده و عوامل موثر در نوآوري نمی
بـر ایـن   . ارزیابی شودکشور  هاي اقتصادي یک مشخصهها و  مولفه

هـاي اقتصـادي   ملی نوآوري بایستی مولفه توان ارزیابی اساس در
  . موثر بر نوآوري نیز مدنظر قرار گیرد

ور همـان  خروجی نهایی نظام نوآوري در یـک کشـ   :خروجی
هایی است که نظام نوآوري بر نظـام اقتصـادي آن کشـور    خروجی

تـوان ارزش افـزوده ناشـی از    خروجـی را مـی   ایـن . خواهد داشت
   .ه و مورد ارزیابی قرار داداقتصادي دانست نظامنوآوري در 
ارنــد از نهادهــاي حــاکمیتی و سیاســتگذار ســعی د :ورودي
نوآوري را در سطح ملی   هاي تشویقی،سازي و حمایتطریق بستر

کشـور  ترویج نمایند و بدین منظور اعتباراتی را به نظـام نـوآوري   
هـاي غیـر حـاکمیتی نیـز     عالوه بر آن، بخش. دهندتخصیص می

چراکه فضـاي رقـابتی موجـود،     ؛کنند منابعی را صرف نوآوري می
تخصـیص   منابعلذا هیچ بنگاهی بدون نوآوري بقا نخواهد داشت، 

به نوآوري در سـطح   )اعم از منابع انسانی و منابع مالی(داده شده 
  .وآوري دانستتوان ورودي نظام نملی را می

اسـت کـه در    نظـامی ملی نوآوري به منزله  تواناز این منظر 

نظـام  خروجی ایـن  . بستر اقتصادي و صنعتی یک کشور قرار دارد
زان منابع تخصـیص  و ورودي آن می ارزش افزوده ناشی از نوآوري

هایی را کـه منـابع ورودي بـه     تمامی مولفه. استداده شده به آن 
هـاي   کنـد، مولفـه   مناسـب تبـدیل مـی   این نظام را بـه خروجـی   

  . فرایندي نام دارند که در ادامه بدان پرداخته شده است
این مولفه شـامل عـواملی اسـت کـه     : هاکیفیت زیر ساخت

 براي تمامی بازیگران فعال در نظام نـوآوري  را پایههاي نیازمندي
مـواردي چـون کیفیـت زیـر سـاخت اطالعـات و       . کنـد تامین می
هـاي ارائـه   این مولفـه در اکثـر مـدل   ... . و  قوانین، نهادها، ارتباط

  .شده مورد تاکید بوده است
تعیـین اهـداف و نحـوه هـدایت و     : کیفیت سیاسـتگذاري 

هایی است کـه   ن نظام نوآوري نیز از جمله مولفهسازماندهی فعاال
کشـورهایی نظیـر   . دارد مهمـی ملی نوآوري نقش  تواندر ارتقاي 

هاي جهانی نداشـته و   رتبه بندي گاه مناسبی درایران که جای. ا.ج
تـر  رنـگ  کشورهاي در حال توسعه است نیازمند حضـور پـر   ءجز

مـواردي چـون کیفیـت    . اسـت دهی نظام نـوآوري  دولت در شکل
هاي کوتاه و بلند  ، جامعیت برنامهفناوري واولویت گذاري در علم 

مولفـه مـورد   د در این تواناز جمله مواردي است که می... و  مدت
ارزیابی این مولفه بیشتر به صورت کیفی بـوده  . ارزیابی قرار گیرد

و عملکرد سیاستگذار در مـدیریت کـالن نظـام نـوآوري را مـورد      
  .دهد سنجش قرار می

اي کـه ایـن مولفـه بـراي     اهمیت ویژه: جذب علم و فناوري
ها مورد تاکید قـرار  در برخی مدل ،کشورهاي در حال توسعه دارد

نـوآوري در کشـورهاي    تـوان  هاي ارتقـاي یکی از راه. ه استگرفت
ایـران نیـز در ایـن    . ا.ج. اسـت کمتر توسعه یافته جـذب فنـاوري   

هایی چون میزان واردات کاالهـاي  شاخص. زمینه مستثنی نیست
ها بـراي حـق بهـره بـرداري، نهادهـاي      میزان پرداخت اي، سرمایه

-هایی است که مـی خصاز جمله شا... انتقال فناوري در کشور و 
  .فناوري باشد جذب تواند نشان دهنده وضعیت
هاي توسـعه یافتـه   هسته مرکزي مدل: تولید علم و فناوري

هاي فناورانه و یا همـان تولیـد   براي کشورهاي پیشرفته را فعالیت
ایـن در حـالی اسـت کـه بـراي      . دهـد علم و فناوري تشکیل مـی 
و جذب فناوري هسـته   ه تاکید بر انتقالکشورهاي در حال توسع
واقعیت آن است که بـراي کشـورهاي   . دهدمرکزي را تشکیل می

هاي در حال توسعه نیز انتقال و جذب فناوري بدون انجام فعالیت
عالوه بر ایـن بایـد گفـت    . تحقیق و توسعه بازدهی مناسبی ندارد

هـاي  توانـد تمـام نیازمنـدي   اي نمـی هیچ کشور در حـال توسـعه  
لذا مولفه تولیـد  . فناوري مرتفع نماید ز راه جذبوري خود را افنا

ي هاي اصلی نظام نوآوري در هـر کشـور  کی از مولفهفناوري نیز ی
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کند زا ایجاب میایران بر رشد درون. ا.عالوه بر آن، تاکید ج .است
هایی شاخص .که مولفه تولید فناوري مورد توجه جدي قرار گیرد

سـعه، تعـداد نهادهـاي    چون میزان هزینـه کـرد در تحقیـق و تو   
... هـاي ثبـت شـده در مراجـع معتبـر و      تمیـزان پتنـ    پژوهشی،
توان براساس آن به ارزیابی این مولفه هایی هستند که میشاخص
  .پرداخت

انتشـار فنـاوري   : و کیفیت ارتباطات انتشار علم و فناوري
-به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازها و عوامل موفقیـت برنامـه  

. شوداقتصادي کشورهاي در حال توسعه محسوب می هاي توسعه
تواند موفق قلمداد شده و بـه هـدف   یک نوآوري فناورانه وقتی می

نهایی خود نائل آیـد کـه از طـرف کـاربران پذیرفتـه و از طریـق       
بـر طبـق تعریـف سـازمان توسـعه و      . جامعه کاربران منتشر شود

سـترده  انتشار فناوري بـه مفهـوم پـذیرش گ    ١٨همکاري اقتصادي
فناوري به وسیله کاربرانی غیر از منبع فناوري، براي تولید ثـروت  

این مولفـه کیفیـت    ].36[و بازگشت هزینه تحقیق و توسعه است
مثـل دانشـگاه و   (ارتباطات بین بازیگران مختلـف نظـام نـوآوري    

و همچنین میزان انتقال فناوري داخل مرزهاي کشـور را  ) صنعت
هـا و  چون تعـداد بـولتن   هاییخصشا .دهد مورد سنجش قرار می

هاي تخصصی، فن ها و کنفرانسمقاالت تخصصی، تعداد نمایشگاه
بازارهاي تخصصـی، میـزان حمایـت از صـنایع بـراي اسـتفاده از       

هاي جدید، میزان قراردادهاي بـین  ماشین آالت، ابزارها و فناوري
هایی هستند کـه براسـاس   از جمله شاخص... صنعت و دانشگاه و 

   .توان به ارزیابی این مولفه پرداختمیآن 
 یـا جـذب  تولیـد و  : سازي، نـوآوري و کـارآفرینی  تجاري

فناوري مادامی که نتواند در تولید ثروت ملی نقش داشته باشد به 
ها و فرایند کاربردي کردن فناوري. استهدف نهایی خود نرسیده 

قـدري  ، بـه  محصولی با فناوري جدید به بازارهاي رقـابتی  یا ورود
هـایی مخـتص بـه     که اکثر کشورها برنامهبر است پیچیده و هزینه

. انـد دهایی را به ایـن کـار اختصـاص داده   آن را تدوین کرده و نها
... و  هاي خطر پـذیر هاي فناوري، مراکز رشد، صندوقایجاد پارك

. انـد از جمله نهادهایی هسـتند کـه بـدین منظـور شـکل گرفتـه      
هـاي  هـاي مـذکور، میـزان حمایـت    هایی چون تعداد نهادشاخص

، هاي دانشگاهیآفهاي دانش بنیان، میزان اسپینمالیاتی از بنگاه
هایی هستند شاخص... و  هاي کارآفرینانه میزان حمایت از فعالیت

مـدل   .توان با استفاده از آن به ارزیابی این مولفه پرداخـت که می
در  رح کلـی یـک طـ  توان به صـورت  ارائه شده در این مقاله را می

  
18 OECD 

  .مشاهده نمود 2شماره شکل
  

  نتیجه گیري -9
 در این مقاله ابتدا مروري بر ادبیـات نظـام نـوآوري در سـطح    

گیـري  داد که چگونه با شـکل  مطالعات انجام شده نشان. ملی شد
هاي نوآوري در اقتصادهاي مبتنی بر دانش، مفهوم نوآوري و مدل

هـایی مبتنـی   مـدل ها به ترتیب این مدل. سطح ملی شکل گرفت
-هاي نظاماي و مدلهاي زنجیرهبر فشار عرضه، کشش بازار، مدل

 يهـا کشورهاي مختلـف بـر مبنـاي مـدل    . بودند) سیستمی(مند 
کمـی بـه ارزیـابی تـوان      هايشکل گرفته و با استفاده از شاخص

در ایـن   هـا برخی از ایـن مـدل  . کنندمینوآوري کشورشان اقدام 
هـا بـا یکـدیگر    مقایسه ایـن مـدل  . گرفت مقاله مورد بررسی قرار
ها هاي بکار برده شده در این مدلها و شاخصنشان داد که مولفه

 .)یـک شماره جدول (توان در هفت مولفه تقسیم بندي نمودرا می
هـا  براساس این تقسیم بندي، نقاط ضعف و قوت هر یک از مـدل 

د اسـتفاده  مـور   ،انرای. ا.جی بومی براي لبررسی شد تا در ارائه مد
هـاي انجـام شـده توسـط نهادهـاي       همچنین فعالیـت . قرار گیرد

متولی در کشور نیز به اجمال بررسی و نقاط ضـعف آنهـا مـدنظر    
ایـران توجـه   . ا.ارائه مدلی مناسب براي کشور ج براي. قرار گرفت
بـر ایـن   . شمرده شـد و مالحظات بومی حائز اهمیت  هابه ویژگی

بـر،  جذب فناوري به عنـوان راهـی میـان    اساس تاکید بر انتقال و
ــه منظــور رشــد درون تو ــاوري ب ــد فن کیفیــت ارتباطــات و   ،زالی

کشش بازار و تجاري سـازي فنـاوري از    به همچنین اهمیت دادن
بـا   .بودند که مورد توجه قرار گرفـت جمله مالحظات بومی کشور 

هـاي بررسـی شـده و همچنـین     توجه به نقاط ضعف و قوت مدل
نـوآوري   چارچوبی مفهومی بـراي ارزیـابی    بومی کشور،مالحظات 

کـه   مـدل شـامل یـازده مولفـه بـوده     ایـن  . ایران تبیین شـد . ا.ج
 ارزیـابی  را تشـکیل داده و  )2شـماره   شـکل (مند  ساختاري نظام

نوآوري و قضاوت در مورد نقاط ضعف و قوت نظام نوآوري را  توان
  .سازدبراي سیاستگذاران کشور میسر می
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