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  مقدمه -1

 مینز ترتیب به که صنعتی  اقتصاد  و کشاورزي  اقتصاد  از پس

صاد  به نوبت بودند؛ کلیدي منابع طبیعی، منابع و   بنیاندانش اقت

  اقتصــاد در. اســت کلیدي منبع دانش آن در که اســت رســیده

 در کلیدي نقش دانش، از برداريبهره و اشاعه و تولید بنیان،دانش

ــاد، نوع این در. کند می ایفا  ثروت خلق ب   تنها  اقتصـ   جایی هجا

شی  مرزهاي ست؛  مطرح دان ستفاده  بلکه نی   ترثروم برداريبهره و ا

.  شود می گذاريهدف نیز اقتصادي  هايفعالیت در هادانش انواع از

  ودمحد بنیاندانش اقتصـاد  عصـر  به تنها دانش از اسـتفاده  البته

ستفاده  این لیکن شود؛ نمی صر  در ا ضر  ع سیده  خود اوج به حا   ر

ست  صر  به را دانش و ا صاد  ايپایه عن   تتحوال که کرده تبدیل اقت

  . ]1[شودمی باعث را اقتصادي بنیادین

صاد ت  تغییر در پایهاین  سترده ااقت سایر مف ثیرات گ اهیم اي بر 

شت که می  شورها با     خواهد دا سعه ک سعه یا عدم تو تواند باعث تو

ــی این    هاي خاص منطقه    توانمندي  لذا بررسـ ــود.  اي و ملی شـ

ت   عاد  به  ثیر آن میاتغییرات و اب ند  یل    توا ــطح تحل یک سـ عنوان 

سطح ت   سب موردتوجه قرار گیرد. اما  یرات این تغییر در ابعاد ثامنا

بررســی و تحلیل تمام این جوانب  مســلماکند و مختلفی بروز می

عنوان یک پژوهش مســـتقل موردتوجه قرار گیرد. لذا تواند بهنمی

یه         با تک گان  ند گار فاهیم مطرح در حوزه   در این پژوهش ن بر م

رابطه میان چند مفهوم کلیدي در حوزه      ،کنند فناوري تالش می 

ق یافتگی، حقوامل نوآوري، انتقال فناوري، سطح توسعه  فناوري ش 

بنیان را بررســی و فرضــیات زیر را  مالکیت فکري و اقتصــاد دانش

  مورد آزمون قرار دهند.

ــتر تحلیل اقتصــاد دانش : 1فرضــیه  - ــعه ،بنیاندر بس   توس

سعه     ايهرابط بنیاندانش اقتصاد  توسعه  و یافتهکشورهاي تو

 ؛دارند یکدیگر با مستقیم

ــتر تحلیل اقتصــاد دانش : 2فرضــیه  - ــعه ،بنیاندر بس   توس

  ايرابطه بنیاندانش اقتصاد توسعه توسعه وکشورهاي درحال

 دارند؛ یکدیگر با مستقیم

 ناوريف انتقال ،بنیاندر بستر تحلیل اقتصاد دانش  : 3فرضیه   -

  ايیافته رابطهدر کشــورهاي توســعه فکري مالکیت حقوق و

  ؛دارند یکدیگر با مستقیم

 ناوريف انتقال ،بنیاندر بستر تحلیل اقتصاد دانش  : 4فرضیه   -

شورهاي درحال  فکري مالکیت حقوق و سعه رابطه در ک   ايتو

 ؛دارند یکدیگر با مستقیم

 ناوريف انتقال ،بنیاندر بستر تحلیل اقتصاد دانش  : 5فرضیه   -

ــعه  نوآوري و ــورهاي توس ــتقیم ايیافته رابطهدر کش   با مس

 ؛دارند یکدیگر

 ناوريف انتقال ،بنیاندر بستر تحلیل اقتصاد دانش  : 6فرضیه   -

  با مســتقیم ايتوســعه رابطهدر کشــورهاي درحال نوآوري و

  ؛دارند یکدیگر

 یتمالک حقوق ،بنیاندر بستر تحلیل اقتصاد دانش  : 7فرضیه   -

سعه   نوآوري و فکري شورهاي تو ستقی  ايیافته رابطهدر ک  مم

 ؛دارند یکدیگر با

 یتمالک حقوقبنیان در بستر تحلیل اقتصاد دانش  : 8فرضیه   -

ــعه رابطه      نوآوري و فکري ــورهاي در حال توسـ   ايدر کشـ

  .دارند یکدیگر با مستقیم

این پژوهش پس از بررســـی مفهوم اقتصـــاد  ،در این راســـتا

ــرورت  بنیان و معرفی مفاهیم بیاندانش ــده و بیان اهمیت و ض ش

اي بر آمارهکند با تکیهیبنیان تالش مهر مفهوم در اقتصــاد دانش

سعه     سطوح مختلف تو شور در  ه یافتگی، بجهانی و انتخاب چند ک

  بررسی فرضیات اصلی این پژوهش بپردازد.
  

  ررسی مبانی نظري  و مرور ادبیاتب -2

 یلتبد مدرن اقتصاد پایه به روزافزونی طوربه اطالعات و دانش

 درش پیشران نیروي عنوانبه در آن دانش که اقتصادي. است شده

صادي    نبنیادانش اقتصاد  عبارت. شود می شناخته  وريبهره و اقت

شأت  صاد  در فناوري و دانش مهم جایگاه شناخت  از گرفتهن   اقت

ــت ــازمان و اس ــد رابطه اهمیت به OECD همچون هاییس   رش

 یپ بنیاندانش اقتصاد  به معناي توسعه دانش و فناوري و  زادرون

 در "بنیاندانش اقتصـاد " یا "اقتصـاددانشـی  " مفهوم ].20[اندبرده

  این جدي . اما توسعه ]18[در امریکا ظهور یافت 1960 دهه اوایل

سیا  در و دنیا در 1990 دهه به مفهوم  دلیل به(1997 سال  به آ

سیا  شرق  جنوب مالی هايبحران صل  برمی) آ گردد. این توجه حا

  تخصــیص به صــرفا که از دیدگاهی اســت که در آن کشــورهایی

 و دادند دســت از را خود اقتصــادي موفقیت نمودند توجه منابع

  کنند، اســتفاده خود جدید هايایده و افکار از قادرند که هایینآ

   .]4[اندشده موفق

سعه  سازمان  تعریف در صادي،  هايهمکاري و تو صاد  اقت  اقت

صادي  محوردانش ست  اقت ستقیما  که ا ساس  م   و توزیع تولید، برا

ــرف   این براســاس بنابراین. کندمی عمل اطالعات و دانش مص

 تعداد به محوردانش اقتصاد  در موردبحث موضوعات  دامنه تعریف،

  و نشده  محدود پیشرفته  بسیار  فناوري بر مبتنی صنایع  محدودي

  هايفعالیت مانند ،دارد تکیه دانش بر که اقتصادي هايفعالیت هر

  .]4[شودمی محسوب حوزه این جز نیز کشاورزي و معدن حوزه

صاد دانش پژوهش شده  هاي متعددي در حوزه اقت بنیان انجام 

سندگان تالش نموده   ست و نوی سایر  ا اند این مفهوم را در تقابل با 
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ــی و ارزیابی قرار دهند. اما با توجه به رویکرد          مفاهیم موردبررسـ

و   بنیانهایی که به رابطه میان اقتصــاد دانشاین نوشــتار پژوهش

فاهیم         نوآوري با م طه آن  مالکیت فکري و همچنین راب و حقوق 

ــعه فناوري می ــتر قرار گرفته  ،پردازدانتقال و توس موردتوجه بیش

  است. 

 شــده  اصــالح  چارچوبی در پژوهش خود 3و کوهندر 2آمس

 بر مبتنی اقتصــاد منظر از آوريفن انتقال روند تحلیل و درک

پژوهش آن است    این اساسی   فرضیه . دهندمی ارائه) KBE(دانش

ساسی   تغییر دانش بر مبتنی اقتصاد  زمینه که  اورينف انتقال در ا

  حرکت دیدگاه براســاس وريافن انتقال ســنتی مدل. طلبدمی را

صادي  واحد یک از فناوري شخص  اقت شخص  واحد به م   دیگري م

ست  شده  تعریف شنهاد  آنها در این پژوهش. ا  در که کنندمی پی

 یک نوانعبه فزاینده طوربه فناوري انتقال ،بنیاندانش اقتصاد نگاه

  یتمدیر نحوه به که شود  گرفته درنظر خاص دانش انتقال فرایند

ــرکت دانش  و جذب قابلیت تکامل ویژهبه و نهادها دیگر و شـ

ــت   آنها  دانش انتقال  راهبردهاي  ــته اسـ  از حمایت  براي. وابسـ

  50 در را Nortel Networks وکارکسب  آنها نظري، وتحلیلتجزیه

ــال ــی  .]8[کنندمی تحلیل گذشــته س پژوهش دیگري به بررس

انتقال فناوري نرم و به تعبیري دیگر دانش صــریح و ضــمنی در  

ــاد دانش ــرکتیک اقتص پرداخته و بیان  SMEهاي بنیان و در ش

ــمنی در این   می ــبت به دانش ض ــریح نس کند که انتقال دانش ص

   ]. 11[بیشتري همراه استها با گستردگی دسته شرکت

ــی نقش نوآوري در اقتصـــاد دانش  گاه    بررسـ یان نیز از ن بن

مثال جورج و همکاران در عنواننویســندگان دور نمانده اســت. به

یان می  ــی   پژوهش خود ب که بررسـ ند  ــاد هاي ویژگی کن   اقتصـ

  تسـریع  براي مناسـب  اقتصـادي  پارادایم یک ایجاد بنیان ودانش

. ]3[اســت هادولت براي فوري وظیفه یک ،فناورانه هاينوآوري

  هايبرنامه شامل  که "2020 اروپا"بر برنامهپژوهش دیگري با تکیه

ــرفت ــادي پیشـ ــوداروپا می اتحادیه اقتصـ ــازيبه پیاده ،شـ   سـ

 موانع نیز در بســتر اقتصــاد دانش بنیان و ســازمانی هاينوآوري

نگیزه    و پــذیرش  ــازمــان هــايا   هــانوآوري  معرفی    در هــاســ

د کننود بیان میدر تحقیق خپژوهشگران دیگري   .]13[پردازدمی

  ،وآورين تولید: عبارتنداز اقتصاددانشی   یک اساسی   ویژگی که سه 

ــندگان زیرروندها. این روابط کنترل و ثروت حفظ و تولید   نویس

 سه  املش  که کنندمی تشبیه  ملی توانایی مفهوم به را ضوابط  این

سی،   معرفت قابلیت که شود می ملی توانایی نوع   هايقابلیت شنا

Amess 

Cohender 

صادي    توانایی سه  این. شود می نامیده سازمانی  هايتوانایی و اقت

 صلا سه آنها زیرا شود،می نامیده ملی ايپایه هايتوانایی عنوانبه

سی    سا صاد  ا شی  اقت شان  را دان در هم  توانندنمی که دهندمی ن

  به لیم شناختی معرفت کنند که تواناییآنها بیان می .شوند  ادغام

ستفاده  و جذب ترکیب، انتشار،  تولید، هايفعالیت تمام  انشد از ا

شاره  اقتصاد  در  ازجمله است،  متفاوت هافعالیت این اشکال . دارد ا

  . ]1[بیشتر استفاده براي دانش جذب و شناخت بازشناخت،

بنیان، طور که بیان شــد رکن اصــلی یک اقتصــاد دانشهمان

  نماید بیان تا کندمی تالش 4این راســتا لوندوالدانش اســت. در 

ست،  مطرح بنیاندانش اقتصاد  عنوانبه آنچه  تصاد اق یک بیشتر  ا

 ود طورکلی دربه به اعتقاد وي دانش .شود می محسوب  یادگیرنده

صلی  محور سی  تحت ا سته  که اول محور در. گیردمی قرار برر  واب

صاد  به ست،  خرد اقت ست  این سر  بر بحث ا ستم    که ا  هايسی

  ندنیازم تعقل این و کنندمی رفتار عقالنیت براســاس اقتصــادي

 اطالعات آن پردازش توانایی همچنین و اطالعات به دســترســی

ــت. در   ورودي در دارایی، یک  عنوانبه  دانش دوم، تعریف اسـ

  فرآیند در) نوآوري(سازمان خروجی و) محوري شایستگی (سازمان 

 رینتمهم از یکی کند که نوآوريوي بیان می .گیردمی جاي تولید

 چیز اوال نوآوري، تعریف، بر بنا چراکه ؛اسـت  دانش هايخروجی

 نیاز یکثانیا،  کند؛می اضــافه قبلی دانش و به اســت جدیدي

  خالق تخریب بر مبتنی نوآوري اگرچه. نمایدمی برطرف را موجود

ست    از برخی نماید،می ایجاد جدیدي بازارهاي که حالدرعین و ا

ــعه  توان گفت برد ولی میمی بین از را ترقدیمی  بازارهاي   توسـ

دانش و در کنار آن توســعه نوآوري از اهداف کلیدي یک اقتصــاد 

  . ]17[شودبنیان محسوب میدانش

یان می      به م ــخن از نوآوري  گاه سـ ید از طرفی هر حقوق  ،آ

ــتاورد   مالکیت نیز به    هاي نوآورانه   عنوان ابزاري بر حفاظت از دسـ

 براي مســـاعد محیط یک چرا که ایجاد ؛گیردموردتوجه قرار می

. ]20[بنیان حائز اهمیت استها در یک اقتصاد دانشبنگاه نوآوري

ــاید بتوان این جمله را به    اي مبنی بر الزام وجود عنوان مقدمه  شـ

ــاد   چارچوب ــعه یک اقتص ــتاي حمایت از توس هاي قانونی در راس

ــاد دانشبنیان دانش ق بنیان به حقودرنظرگرفت. در ادبیات اقتصـ

ــت.   مالکیت به ــده اس ــاخص مهم توجه ش عنوان یک فاکتور یا ش

 اقتصاد  به نیل جهت در گذاريسیاست   هايبانک جهانی شاخص 

ــت  ،بنیاندانش ــیاس ــت  ،ICT هايس ــیاس   ،نوآوري نظام هايس

ــت  ــیاس ــی هايس ــعه و آموزش ــانی را به نیروي توس عنوان انس

Lundvall 
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ــاخص ــاد هايش دهد. موردتوجه قرار می) KEI(بنیاندانش اقتص

ــاخص ــلی این حوزه یکی از زیرش  مالکیت حقوق تقویت"هاي اص

عنوان یک اسـت که در کشـورهاي مختلف به   "آن اجراي و فکري

صاد دانش مو ضیح  ]19[شود رح میطبنیان ملفه معرف اقت . در تو

رابطه نوآوري و حقوق مالکیت فکري دو نگاه مختلف در ادبیات        

  شود. این حوزه مشاهده می

 درتق وسیله به را مالکیتی معنوي مالکیت حقوق ،در نگاه اول

شیدن  قانونی ستفاده  می ایجاد نوآوران به بخ سوءا   کند. این امر از 

ــگیري      هــاينوآوري  و ابــداعــات از دیگران   کرده و   افراد پیشـ

ــرمایه بر هابازدهی و هاترتیب انگیزهاینبه  و تحقیق در گذاريس

ــعه ــودهاي و یافتهافزایش توس آورد. می فراهم را توجهیقابل س

ــد   ــادي خواهد بود. اما نگاه دوم بیان      نتیجه این اتفاق رشـ اقتصـ

 اربه انتش معنوي مالکیت حقوق از ازاندازهبیش کند که حمایتمی

 براي کندتري شـود و این امر رشـد  جدید منجر می دانش ناکافی

ــتیابی گســترش موجود را در پی دارد. نتیجه این  فناوري به دس

ست که کشورهاي    یندفرا به دستیابی  از توسعه درحال اتفاق این ا

شورهاي  اختیار در که مانندبازمی جدید هاينوآوري و ابداعات   ک

 میان فناوري شــکاف بر و اســت فناوري صــاحب و یافتهتوســعه

ــورها ــود که نتیجه آن چیزي جز عملکردهايمی افزوده کشـ  شـ

ــعیف ــد ض ــادي رش ــطوح و اقتص ــرانه درآمدهاي ترپایین س   س

  .]9[توسعه نیستدرحال کشورهاي

عه        ــ مالکیت و توسـ با حقوق  طه  یات   در راب یافتگی نیز در ادب

شاهده می     ستقیم م شود. به این معنی   شواهدي مبنی بر رابطه م

 هاهزینه فناورانه، و صنعتی  توسعه  مختلف سطوح  در اکه کشوره 

ــطوح در معنوي مالکیت حقوق با را متفاوتی فواید و  مختلف س

سب  زمینه این در گیريسخت  میزان. کنندمی تجربه  اوتتف برح

 است  صورت  این به امر این. بود خواهد متفاوت کشورها  درآمدي

 از باالیی نســبت(باال به رو متوســط درآمد داراي کشــورهاي که

 زا بیشــتري ســهم یا داخلی ناخالص تولید بر توســعه و تحقیق

ــمندان ــان و دانش ــعه خود را  نیروي در مهندس کار دارند و توس

ــیر  یت می    5STIمبتنی بر مسـ به تعبیري می   هدا ند و  توان کن

 زا بیشــتري حمایت ،)تر قلمداد نمودبنیاناقتصــاد آنها را دانش

  اننش  معنوي مالکیت حقوق از حفاظت یکپارچه نظام شدن  پیاده

  از. برخوردارند تريسخت  IP رژیم از سایرین  به نسبت  و دهندمی

شورهای  ،طرفی   ظرفیت و از نوآوري منابع کمبود خاطر که به یک

ــخت  ،کمتري برخوردارند  جذب    زمینه  این در کمتري گیريسـ

  گونهاین توانمی را گیريســخت عدم این علت. دهندنشــان می

شورهاي  در IP نظام سازي پیاده هزینه که کرد بیان  در فقیر، ک

 ترجیح کشورها این چراکه ؛است آن هايمزیت از بیش مدتکوتاه

  کشورهاي به 6DUI بر مبتنی هايسیاست   طریق از ابتدا دهندمی

ــط درآمد داراي ــتر جذب قابلیت و داخلی نوآوري با متوس  بیش

تر باوجود حقوق مالکیت فکري قوي ،از طرفی .]16[شــوند تبدیل

یافته به رود انتقال فناوري از ســمت کشــورهاي توســعهانتظار می

  . ]22[توسعه افزایش یابدکشورهاي درحال
  

  روش پژوهش -3

ــتاي جمع ــیفی بوده و در راسـ آوري این پژوهش از نوع توصـ

نه       ،ادبیات این حوزه  خا عات کتاب گیرد. روش اي کمک می از مطال

مورداستفاده در این پژوهش براي بررسی مدل مفهومی، مطالعات   

یا     ته دوم  ــ تا،    desktop researchدسـ ــ اســـت. در همین راسـ

شاخص     ستفاده از  سندگان با ا سعه  نوی سانی  تو شاخص )HDI(ان  ،  

  ، شاخص )TAI(فناوري به دستیابی  ، شاخص )GII(جهانی نوآوري

  )IPRI(فکري مالکیت حقوق جهانی و شاخص )KEI(دانش اداقتص

سی مدل مفهومی این پژوهش ارائه می   دهد. به شواهدي براي برر

  طحس افزایش کند مشخص نماید باتعبیري این پژوهش تالش می

و   "انتقال فناوري"میزان  IPR سطح  همزمان و بنیاندانش اقتصاد 

 توسعه چه یافته و درحالتوسعه کشورهاي   در "نوآوري " همچنین

دام  ک توسعه درحال کشورهاي  براي بهینه کند و نقطهمی تغییري

شاخص       ستگی میان  سی همب ست. در این پژوهش براي برر هاي ا

شــده از ضــریب همبســتگی پیرســون و براي تحلیل نتایج از بیان

  استفاده شده است. 19نسخه  SPSSافزار نرم
  

  هاافتهی -4

ــی  ــورهاي مختلف در مفاهیم نوآوري،  در بررس ــعیت کش وض

یافتگی، حقوق مالکیت فکري و انتقال فناوري، وضـــعیت توســـعه

بایســت اســتفاده هاي مختلفی میبنیان از شــاخصاقتصــاد دانش

شاخص  1 شماره  شود که در جدول  ها به همراه منابع هر یک از 

  .ارائه دهنده آنها نمایش داده شده است

  

  

Science & Technology & Innovation Doing & Using & Intracting 



  
  سیدرضا سالمی و مهدي حمیدي

 

  63  1398سی و شش، تابستان شماره   تیلوژي صنعفصلنامه توسعه تکنو

  هاي سنجش ابعاد مطرح در مدل مفهومی پژوهش: شاخص1جدول 

 مفهوم شاخص  شاخص دهندهارائهمنبع 

 یافتگیسطح توسعه )HDIشاخص توسعه انسانی ( �  )UNDPسازمان ملل متحد ( �

  )Cornellکرنل ( دانشگاه �

  )INSEADاینسید ( مؤسسه �

  )WIPOوایپو ( مؤسسه و �

 نوآوري )GIIشاخص نوآوري جهانی ( �

 انتقال فناوري )TAIشاخص دستیابی به فناوري ( �  (UNDP) متحد ملل توسعه و پیشرفت برنامه �

  بنیاناقتصاد دانش  )KEIشاخص اقتصاد دانش ( �  )WBبانک جهانی ( �

� Property Rights Alliance  � ) شاخص جهانی حقوق مالکیت فکريIPRI(  حقوق مالکیت فکري  

شود براساس   شده تالش می با توجه به مجموعه اطالعات ارائه

شورهاي مختلف که در        سانی توزیع نرمالی از ک سعه ان شاخص تو

 72016بندي این شاخص در سال  تر رتبههاي برتر تا پایینجایگاه

هاي پیشنهادي در  شده و وضعیت سایر شاخص    دارند انتخابقرار 

ان بندي سازمبراساس تقسیم ،مورد آن بررسی شود. به این منظور

، 8کشــورها به ســه دســته کشــورها توســعه یافته     ،ملل متحد

ــعه ــعه یافته 9کشــورهاي در حال توس ــورهاي کمتر توس  10و کش

بندي در شـــود. مدل امتیازي براي این دســـتهبندي میتقســـیم

 2016گزارش این سازمان در شاخص توسعه توسعه انسانی سال       

شماره  براساس امتیاز کسب شده توسط کشورها به شرح جدول        

  :است 2

  HDIیافتگی براساس شاخص : سطوح توسعه2جدول 
  )HDIامتیاز در شاخص توسعه انسانی (  یافتگیسطح توسعه

سطح توسعه یافتگی بسیار 

  باال
  X <800/0  

  X <701/0  >799/0  سطح توسعه یافتگی باال

  X <550/0  >699/0  سطح توسعه یافتگی متوسط

   X  >549/0  سطح توسعه یافتگی پایین
  

در این پژوهش تالش شــد از هر دســته  و بنديبا این دســته

اب و مورد بررسی عنوان نمونه مطالعاتی انتخکشور به 10کشورها  

کشورهاي منتخب در هر دسته را ارائه  3واقع شود. جدول شماره  

  نماید.می

  یافتگی: کشورهاي منتخب در سطوح مختلف توسعه3جدول 

  کشورهاي منتخب  یافتگیسطح توسعه

یافتگی سطح توسعه

  بسیار زیاد

نروژ؛ آلمان؛ دانمارک؛ کانادا؛ سوئد؛ ژاپن؛ فرانسه؛ 

  اسلونی؛ قطر؛ شیلی 

  ادیافتگی زیسطح توسعه
مالزي؛ پاناما؛ ایران؛ ترکیه؛ مکزیک؛ برزیل؛ عمان؛ 

  چین؛ کلمبیا؛ تونس

یافتگی سطح توسعه

  متوسط

پاراگوئه؛ مصر؛ ویتنام؛ فیلیپین؛ آفریقاي جنوبی؛ 

  تاجیکستان؛ هندوستان؛ غنا؛ نپال؛ پاکستان 

یافتگی سطح توسعه

  پایین

تانزانیا؛ نیجریه؛ کامرون؛ ماداگاسکار؛ سنگال؛ توگو؛ 

  وپی؛ مالی؛ موزامبیکیمن؛ اتی

 1شماره  هاي جدول شود وضعیت شاخص    ر ادامه تالش مید

شورهاي منتخب     ستاي انجام این پژوهش براي هر یک از ک در را

  ارائه شود.

  

هاي منتخب در کشورهاي منتخب: وضعیت شاخص4جدول 

- سطح توسعه

  یافتگی
  کشور

سطح 

  )HDI(یافتگیتوسعه

)2018( 

  )GII(نوآوري

)2018( 

انتقال 

  )TAI(فناوري

)2016( 

اقتصاد 

  )KEI(بنیاندانش

)2012(  

حقوق مالکیت 

  )IPRI(فکري 

)2018(  

  بسیار زیاد

  8,25  9,11  0,544 52,01 0,953 نروژ

  7,60  8,87  0,531  57,94  0,936  آلمان

  8,16  9,58  -  58,45  0,929  دانمارک

  8,01  8,92  0,548  54,71 0,926 کانادا

  8,39  9,52  0,661  53,57  0,933  سوئد

  8,1  8,28  0,630  54,52  0,909  ژاپن

  7,18  8,47  0,528  54,04  0,901  فرانسه

  6,27  8,25  0,499  45,97  0,896  اسلونی

http://hdr.undp.org 

Developed countries 

Developing countries 

Least developed countries 
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- سطح توسعه

  یافتگی
  کشور

سطح 

  )HDI(یافتگیتوسعه

)2018( 

  )GII(نوآوري

)2018( 

انتقال 

  )TAI(فناوري

)2016( 

اقتصاد 

  )KEI(بنیاندانش

)2012(  

حقوق مالکیت 

  )IPRI(فکري 

)2018(  

  7,17  6,15  -  37,47  0,856  قطر

  6,88  6,92  0,398  38,41  0,843  شیلی

  زیاد

  6,33  5,37  0,297  32,21  0,821  عمان

  6,75  6,1  0,490  43,36  0,802  مالزي

  5,83  4,69  0,319  33,49  0,789  پاناما

  4,24  3,91  0,325  30,52  0,798  ایران

  5,28  5,61  0,312  39,03  0,791  ترکیه

  5,17  5,45  0,364  34,56  0,774  مکزیک

  5,74  5,57  0,335  33,19  0,759  برزیل

  5,41  4,37  0,334  55,69  0,752  چین

  5,51  4,42  0,314  34,16  0,747  کلمبیا

  5,09  4,73  0,255  30,55  0,735  تونس

  متوسط

  4,51  3,62  0,254  28,20  0,702  پاراگوئه

  5,06  4,03  0,236  25,96  0,696  مصر

  5,07  3,02  -  35,37  0,694  ویتنام 

  5,21  4,25  0,411  31,83  0,699  فیلیپین

  6,59  5,21  0,326  35,85  0,699  آفریقاي جنوبی

  -  2,79  -  29,62  0,650  تاجیکستان

  5,22  3,06  0,215  33,61  0,640  هند

  5,63  2,50  0,169  26,66  0,592  غنا

  4,95  1,61  0,081  23,13  0,575  نپال

  3,68  2,45  0,168  22,63  0,562  پاکستان

  کم

  5,17  2,28  0,080  26,35  0,538  تانزانیا 

  3,92  2,04  0,167  23,15  0,532  نیجریه

  4,32  1,69  0,173  22,82  0,503  کامرون

  4,04  2,37  -  24,79  0,519  ماداگاسکار

  5,00  2,63  0,158  26,14  0,505  سنگال

  -  -  -  18,42  0,503  توگو

  2,79  1,8  -  14,55  0,452  یمن

  4,42  1,18  -  24,83  0,463  اتیوپی

  4,72  1,78  -  24,77  0,427  مالی

  4,48  1,71  0,179  29,84  0,437  موزامبیک

ــود فرضـــیات پژوهش با تکیهدر ادامه تالش می   .آماري مورد تحلیل قرار گیردبر نمودارهاي شـ
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  اقتصاد(اعداد نرماالیز شده است)بنیان بودن یافتگی و دانش: رابطه سطح توسعه1نمودار 

  

ــماره   با توجه به نمودار    ــی میزان    1شـ ــتاي بررسـ و در راسـ

یب بنیان بودن اقتصاد ضر  یافتگی و دانشهمبستگی سطح توسعه   

  .همبستگی پیرسون محاسبه شد

  

ــطح معناداري     طه در سـ ــریب   ،0,01براي این راب میزان ضـ

سون    ستگی پیر شد که میزان آن باالي    0,94همب سبه   0,69محا

  sigاســـت که همبســـتگی زیاد میان این دو متغیر بوده و میزان 

داري رابطه همبسـتگی قابل تعریف اسـت.   به معناي معنی 0برابر 

 دهنده رابطههمچنین میزان این همبستگی مثبت است که نشان   

ــاخص   ــتقیم میان شـ ــ مسـ ــطح  اد دانشهاي اقتصـ بنیان و سـ

سعه  ست. لذا می تو  این هايتوان در اولین نتیجه از یافتهیافتگی ا

سطح توسعه   سطح توسعه     تحلیل بیان کرد که  یافتگی کشورها و 

  اي مستقیم با یکدیگر دارندبنیان رابطهاقتصاد دانش

  

  
  فکري(نرماالیز شده و حذف کشورهاي فاقد اطالعات) مالکیت حقوق و فناوري انتقال : رابطه2نمودار 
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  66  1398و شش، تابستان  سیشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

Correlations 

 TAI IPRI 

TAI Pearson Correlation 1 .653**

Sig. (2-tailed)  .000

N 40 40

IPRI Pearson Correlation .653** 1

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ناداري     ــطح مع طه در سـ یب   0,01براي این راب ــر میزان ضـ

تا  0,3محاسبه شد که میزان آن بین    0,653همبستگی پیرسون   

دهنده همبستگی متوسط میان این دو متغیر  است که نشان 0,69

ــتگی   داري رابه معناي معنی   0برابر  sigبوده و میزان  بطه همبسـ

ست. همچنین میزان این همبستگی مثبت است که     قابل تعریف ا

  و فناوري هاي انتقالدهنده رابطه مســتقیم میان شــاخصنشــان

لذا می  فکري مالکیت   حقوق ــت.  اي دیگر از  نتیجه  توان دراسـ

هاي این تحلیل بیان کرد که انتقال فناوري و حقوق مالکیت   یافته  

طه  با فکري راب ــتقیم  با افزایش      اي مسـ به تعبیري  کدیگر دارد.  ی

ــطح انتقال فناوري افزایش پیدا می      ند.  کحقوق مالکیت فکري سـ

توجه در این نمودار رابطه بین حقوق مالکیت فکري      اما نکته قابل    

عه توسیافته و درحالو انتقال فناوري در دودسته کشورهاي توسعه

در مورد  ،دهش نمایش داده 2شماره   طور که در نموداراست. همان 

یافته(نروژ، آلمان، کانادا، سـوئد و ژاپن)  کشـورهاي بسـیار توسـعه   

ــطح حقوق مالکیت فکري و ســطح انتقال   رابطه مســتقیم بین س

شدت این رابطه نیز با تغییر     خوبی قابلفناوري به ست و  مشاهده ا

شدت این رابطه  حقوق مالکیت فکري تغییر می کند. اما تغییر در 

ع    ــ ــورهاي توسـ به دنبال آن     ه یافته و درحال   در کشـ ــعه و  توسـ

کشــورهاي کمتر توســعه یافته ملموس نیســت. به این ترتیب که 

ثیر اافزایش و کاهش حقوق مالکیت فکري در این دسته کشورها ت

قابل توجهی بر روي میزان انتقال فناوري صــورت گرفته نداشــته 

ست. لذا می  که در دریافت  2شماره  توان این نتیجه را از نمودار ا

ــورها افزایش یا کاهش حقوق مالکیت از حدي           ــته کشـ این دسـ

  .تواند به انتقال فناوري کمتر یا بیشتر منجر شودمشخص نمی
  

  
  نوآور و جذب و فناوري انتقال : رابطه3نمودار 

ــماره  با توجه به نمودار     ــی میزان    3شـ ــتاي بررسـ و در راسـ

ی  نیز ضریب همبستگ "نوآوري" و "فناوري انتقال"همبستگی میان 

  پیرسون محاسبه شد. 
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  سیدرضا سالمی و مهدي حمیدي

 

  67  1398سی و شش، تابستان شماره   تیلوژي صنعفصلنامه توسعه تکنو

Correlations 
 GII TAI 

GII Pearson Correlation 1 .692**

Sig. (2-tailed)  .000
N 40 40

TAI Pearson Correlation .692** 1
Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

ــطح معناداري     طه در سـ ــریب   ،0,01براي این راب میزان ضـ

  0,69محاسبه شد که میزان آن باالي  0,692همبستگی پیرسون 

ــت و ــان اس دهنده معناداري این رابطه بوده و همچنین مثبت  نش

 هاي انتقالدهنده رابطه مســتقیم میان شــاخصاســت که نشــان

هاي نتیجه دیگر از یافته توان درنوآوري اســت. لذا می و فناوري

تقیم اي مسنوآوري رابطه و فناوري این تحلیل بیان کرد که انتقال

یش ســطح انتقال فناوري ســطح با یکدیگر دارد. به تعبیري با افزا

یدا می  هاي کمتر       نوآوري افزایش پ ــور ما این امر در کشـ ند. ا ک

  .شودتوسعه یافته کمی نامتقارن مشاهده می

نوآوري و فکري مالکیت حقوق : رابطه4نمودار 

ــماره      ــی میزان    4با توجه به نمودار شـ ــتاي بررسـ و در راسـ

ستگی حقوق  ستگی     و فکري مالکیت همب ضریب همب نوآوري نیز 

 پیرسون محاسبه شد.
Correlations 

 GII IPRI 
GII Pearson Correlation 1 .770**

Sig. (2-tailed)  .000
N 40 40

IPRI Pearson Correlation .770** 1
Sig. (2-tailed) .000  
N 40 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

ــطح معناداري    ب طه در سـ ــریب   ،0,01راي این راب میزان ضـ

سون    ستگی پیر شد که میزان آن باالي    0,77همب سبه   0,69محا

شان    ست که ن دهنده معناداري این رابطه بوده و همچنین مثبت  ا

ــت  ــان واس ــاخص نش ــتقیم میان ش   هاي حقوقدهنده رابطه مس

ــت. لذا می  و فکري مالکیت   اي دیگر از  توان درنتیجه نوآوري اسـ

وآوري ن و فکري مالکیت هاي این تحلیل بیان کرد که حقوقیافته

طه  با ی راب ــتقیم  با افزایش حقوق   کدیگر دار اي مسـ به تعبیري  د. 

یدا می      ــطح نوآوري افزایش پ یت فکري، سـ ته     مالک ما نک ند. ا ک

ــطح نوآوري و حقوق مالکیت       قابل   توجه در این نمودار تفاوت سـ

فکري کشور ایران در مقایسه با کشورهاي کمتر توسعه یافته بعد     

، شده استمشخص 4شماره طور که در نمودار از خود است. همان

کشـور پس از ایران در سـطح توسـعه یافتگی، سـطح      24 در بین

یت فکري در ایران از    مالک ــور پس از خود کمتر   16حقوق  کشـ

ــت ــور بعد از خود  15که میزان نوآوري در آن از درحالی ؛اس کش

ست. لذا می    شتر ا سیر کرد که    بی صورت تف توان این امر را به این 

ت فکري  توسـعه سـطح بیشـتر حقوق مالکی   در کشـورهاي درحال 

  کننده نوآوري بیشتر باشد.تواند تضمیننمی
  

 وتحلیل نتایجتجزیه -5

هاي مختلف با توجه به آنچه در بررســی روابط میان شــاخص

شد   فرضیه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته    8در ادامه  ،مشخص 

هاي حاصـل از بررسـی آمارهاي جهانی در   شـود یافته و تالش می

پژوهش ها مورد تحلیل و بررســـی کنار مفاهیم مطرح در ســـایر 

  واقع شود.

ــلبا توجه به یافته - ــی آمارهاي جهانی در  هاي حاصـ از بررسـ

صاد دانش    ستر تحلیل اقت سعه ب شورها  بنیان، تو س  و ک   عهتو

صاد  ستقیم  ايرابطه بنیاندانش اقت یرش دارد(پذ یکدیگر با م
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  68  1398و شش، تابستان  سیشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

ــیه  ــیه در پژوهش انجام. )2و  1فرض ــط  این فرض ــده توس ش

ــود. این پژوهش با یید می) نیز تا1389(همکارانناظمان و  ش

صاد دانش      ستگی میان اقت سه همب سعه مقای تگی یافبنیان و تو

کند رابطه میان این دو مفهوم را تبیین نماید. نتایج       تالش می

ــان می ــعه  این پژوهش نشـ یافتگی (که در این دهد بین توسـ

پژوهش از ترکیب ســه شــاخص تولید ســرانه، توزیع درآمد و 

ــل می محیط ــت حاص ــطح دانش زیس ــود) و س بنیان بودن ش

هاي . پژوهش]7[اقتصـــاد رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

ست که نتایج آن ت   دیگري نیز در این حوزه انجام ي ییداشده ا

مثال در مطالعه چن و عنوانهاي این پژوهش است. به بر یافته

هــاي مختلف دانش(در      ثیر جنبــه    ا) کــه تــ2004داهلمن(   

صاد دانش چ صادي    ارچوب اقت شد اقت شور   92بنیان) را بر ر ک

ــال ــی می 2000 – 1960هاي  طی سـ ند بررسـ و  ]23[کن

عه لیدرمن(    ــور طی  126) در مورد 2008همچنین مطال کشـ

ثیر پژوهش و توســعه انتایج مثبتی از ت که1975-2000 دوره

ــادي را نمایش می   ــد اقتص ــعه و رش . ]15[دهددانش بر توس

ثیر اکشــور به بررســی ت 148ن نیز با تحلیل امجدي و همکارا

ــاخص ــاد دانش شـ بنیان بر تولید ناخالص داخلی     هاي اقتصـ

ــ     پرداختــه   ــد کــه آنهــا نیز این ت ثیر را مثبــت ارزیــابی      اان

)  1392(. در پژوهش دیگري جنگانی و همکاران  ]14[کنند می

سی تا  صاد دانش با برر صادي ایران و    ثیر اقت شد اقت بنیان بر ر

  2001-2009 هايطی سال  OECDمقایسه آن با کشورهاي   

ــی ]10[کنندرابطه مثبتی را ارزیابی و تحلیل می . در پژوهشـ

صاد دانش    سی اثر اقت شد تولیدات در  دیگر و در برر بنیان بر ر

  . ]24[شودایران این رابطه مثبت ارزیابی می

ــی آمارهاي جهانی در افتهبا توجه به ی - ــل از بررسـ هاي حاصـ

ــاد دانش   ــتر تحلیل اقتصـ   حقوق و فناوري  بنیان انتقال  بسـ

یت   طه  فکري مالک ــتقیم ايراب کدیگر  با  مسـ ما در  ی  دارد ا

 حدي از مالکیت حقوق افزایش توســعه درحال کشــورهاي 

رش شود(پذی  منجر بیشتر  فناوري انتقال به تواندنمی مشخص 

در این راســتا در . )4پذیرش کامل فرضــیه و عدم  3فرضــیه 

یت قوي در        برخی پژوهش مالک یاي حقوق  ها در مورد مزا

].  22[شود توسعه ابهاماتی مطرح می توسعه کشورهاي درحال  

 مبهم تئوري در فناوري  انتقال  در IPR قوي حمایت   ثیرات 

ست  ستگی  و ا شور  شرایط  به ب  زا حفاظت طرف،ازیک. دارد ک

IPR ــار تواندمی قوي  اختراع، حقوق ثبت با را فناوري انتش

ستفاده  از جلوگیري د کن محدود اختصاصی   دانش از دیگران ا

Kim 

ــار بالقوه طورو به  و ترپایین خروجی دلیل به را دانش انتش

  هاينامهآیین دیگر، ســوي از. دهد کاهش باالتر هايقیمت

 رازی کند، ایفا دانش انتشار  در را مهمی نقش تواندمی حقوقی

ــایر براي حقوقی ادعاهاي در موجود اطالعات  مخترعان سـ

 قوي IPR از حفاظت این، بر عالوه. اســت دردســترس بالقوه

 و کاالها تجارت افزایش طریق از را فناوري انتقال تواند می

 هايگذاريســرمایه  و وريافن مجوز صــدور  ،FDI خدمات،

 هب مربوط متعدد مطالعات هايیافته. کند تشــویق مشــترک،

مه   آیین ن  انتشــــار حقوقی هاي نا جارت  طریق از اوريف   ت

  که دهدمی نشان  اختراع ثبت و مجوز صدور  ،FDI المللی،بین

ند می ترقوي IPR از حفاظت    طریق از را فناوري  انتقال  توا

 توانایی به آن ثیرات هرچند کند، تشــویق هاکانال از تعدادي

شور  تقلیدي سعه  سطح  و ک ستگی  تو یید این اما تا .]6[دارد ب

انتقال فناوري و “با عنوان  11توان در نوشـــتار کیمیافته را می

یات کره جنوبی     مالکیت فکري، تجرب فت. در این    ”حقوق  یا

توسعه حقوق   حال شود که در کشورهاي در  پژوهش بیان می

تا     انی میمالکیت فکري زم    ند بر انتقال فناوري  بتی  ثیر مثتوا

شورها به حد      شد که ک شته با ستانه  دا سعه آ  یافتگیاي از تو

رسیده باشند. در مراحل اولیه توسعه کشورها، حقوق مالکیت     

  . ]21[تواند آنها را از مسیر توسعه بازداردفکري قوي می

ــی آمارهاي جهانی در با توجه به یافته - ــل از بررسـ هاي حاصـ

ــاد دانش   ــتر تحلیل اقتصـ   نوآوري و فناوري بنیان انتقالبسـ

). 6و  5دارد(پذیرش فرضـــیه  یکدیگر با مســـتقیم ايرابطه

ــی رابطه میان نوآوري و انتقال پژوهش هاي متعددي به بررس

توان در دو مفهوم پردازد که رویکرد کلی آنها را میفناوري می

STI  وDUI  ــی نمود. در رویکرد بر دانش با تکیه   DUIبررسـ

ــب ــده از محیط و همچنین توســعه نظام کس هاي نوآوري ش

ــوتالش می ــورت    شـ ــوالت و خدمات صـ د نوآوري در محصـ

سن . پژوهش]5[گیرد سته در  عنوان نقطهبه 12هاي جن اي برج

با     ــت. رویکرد نوآوري  این مفهوم همواره موردتوجه بوده اسـ

ــتیابی به آن  تکیه ــیرهاي دس بر دانش بیرونی که یکی از مس

ــت گیرد در این پژوهش موردتوجه قرار می ،انتقال فناوري اس

به  ناوري در      و از آن  عه ف ــ هاي توسـ عنوان یکی از راهبرد

حال    هاي در ــور یاد می   کشـ عه  ــ ــودتوسـ مدي و  ]2[شـ . مح

سبک  1396همکاران(   STI) نیز در پژوهش خود با تحلیل دو 

ــورهاي درحال DUIو  ــبک ترکیبی را در مورد کش ــعه س توس

ــعه فناوري و نوآوري د ــنهاد براي توسـ ــورها پیشـ ر این کشـ

Jensen 



  
  سیدرضا سالمی و مهدي حمیدي

 

  69  1398سی و شش، تابستان شماره   تیلوژي صنعفصلنامه توسعه تکنو

ید رابطه مســتقیم میان انتقال فناوري و ودهند که خود ممی

  .]12[توسعه استنوآوري در کشورهاي درحال

ــی آمارهاي جهانی در با توجه به یافته - ــل از بررسـ هاي حاصـ

ــاد دانش ــتر تحلیل اقتصـ  و فکري مالکیت بنیان، حقوقبسـ

ستقیم  ايرابطه نوآوري شورهاي  در دارد اما یکدیگر با م  رد ک

ــعه حال  تواندنمی فکري مالکیت حقوق بیشــتر ســطح توس

ضمین  شتر  نوآوري کنندهت ضیه     بی شد(پذیرش فر و عدم  7با

ضیه   ستاي ت  .)8پذیرش کامل فر توان یید این یافته میادر را

طه انتقال فناوري، نوآوري و حقوق     UNIDOبه گزارش   از راب

ــود که ش بیان میمالکیت فکري مراجعه نمود. در این گزار ش

صلی  مزیت ست  این IPR از قوي حمایت ا  دادن اجازه با که ا

  هايفعالیت مزایاي گذاشــتن  اشــتراک  به براي نوآوران به

سعه  و تحقیق خود، خالقانه شویق  تو  هب منجر که شود، می ت

ــد و نوآوري  در IPR حفاظت ثیرتا. شــودمی بلندمدت رش

سعه  سطح  با زیاد احتمال به داخلی نوآوري شور  تو متغیر  ک

ست  شان  شواهد  طورکلی،به. ا  IPR از حفاظت که دهدمی ن

 ظرفیت که کشورهایی  در را داخلی هاينوآوري تواندمی قوي

شویق  دارند نوآوري براي توجهیقابل  رد ثیرتا این اما کند، ت

شورهاي  نوآوري ست  نوآوري ظرفیت با ک لذا  .]6[اندک کم ا

سعه   می سطح تو ستقی ایافتگی تتوان بیان کرد که  می بر ثیر م

د ثیر در مورابنیان دارد ولی این تنوآوري در یک اقتصاد دانش 

 توسعه صادق نیست. کشورهاي درحال

آمده هاي این پژوهش و تحلیل نتایج بدســت با توجه به یافته

پژوهش(شامل: توان مدل نهایی رابطه میان ابعاد مطرح در این می

)، انتقال DLیافتگی()، ســطح توســعه KBEبنیان(اقتصــاد دانش

  . نمایش داد 1شماره )) را در شکل In) و نوآوري(TTفناوري(

  : مدل نهایی پژوهش1شکل 

  

ــنهاد یپي و ریگجه ینت -5 -2 هاي   یی جهت پژوهش ها ش

  آتی

سرمایه و زمین       شورها دیگر از معادالت کار،  سعه ک امروزه تو

ید و            پیروي نمی نایی تول نایی توا به مع عه امروزه  ــ ند. توسـ ک

ــعه پایدار معنی   به کارگیري دانش در راســتاي خلق ثروت و توس

سعه و به     می ستاي تو سعه  کارگیري دانش بهشود. در را منظور تو

ت موردتوجه قرار گیرد. بایسیک کشور همواره عوامل متعددي می

این عوامل شامل عوامل اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ...     

ــعه   ــد بعد فناورانه توس و فناورانه اســت. در این پژوهش تالش ش

صاد تحلیل و برخی از ابعاد کلیدي م دانش ر بر آن ثوبنیان یک اقت

شناسایی شود. در این راستا حقوق مالکیت فکري، نوآوري، انتقال  

هاي کلیدي انتخاب و سعی شد رفتار این عنوان شاخصفناوري به

دسته کشورهاي    بنیان در دوها در بستر یک اقتصاد دانش  شاخص 

توســعه بررســی و مدلی مفهومی آن ارائه  حال یافته و درتوســعه

  شود.

سایر   نتایج این پژوهش با تکیه بر آمارهاي جهانی و همچنین 

 این عوامل آنچه در شــکل د رابطههاي این حوزه، در مورپژوهش

دهد. با توجه به نتایج نمایش داده شده است را نشان می 1شماره 
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ــت وان عنتوان گفت توجه به حقوق مالکیت فکري بهآمده میبدس

 ربنیان در کشورهاي د یک فاکتور کلیدي در توسعه اقتصاد دانش  

سعه    حال سعه و تو شکل متفاوتی می  تو صورت   یافته به  ست   بای

توسعه حد مشخصی     حال رسد در کشورهاي در  پذیرد. به نظر می

ــعه فناوري و بالطبع آن      از حقوق مالکیت فکري می   تواند به توسـ

ــاد دانش  ــعه نوآوري و اقتص بنیان بیانجامد. حد بیشــتري از  توس

IPRs شورهاي در نمی ضمین    حال تواند همانند ک سعه ت کننده  تو

  ي آن نوآوري و اقتصاد باشد. ازا رشد انتقال و توسعه فناوري و در

 بر رصد وضعیت نوآوري و   لذا شناسایی این حد بهینه با تکیه  

شور می  ست   انتقال فناوري در ک سیا گذاران این حوزه را در تواند 

ست    کمک نموده و توسعه بر   IPRهاي صحیح  راستاي تبیین سیا

  توسعه تسهیل نماید.پایه دانش را براي اقتصاد کشورهاي درحال

محاسبه  HDIیافتگی بر مبناي در این پژوهش شاخص توسعه

وان تهاي ترکیبی میرسد با استفاده از شاخص   شد که به نظر می 

اي هتر ارائه نمود. لذا براي پژوهشیافتگی را دقیقمفهوم توســـعه

ستفاده   شود این شاخص به  آتی پیشنهاد می  صورت ترکیبی موردا

سی در این پژوهش قرار گیرد. همچنین عالوه بر مفاه  ،یم موردبرر

ــی علم و فناوري و       مفاهیم دیگري چون ظرفیت جذب، دیپلماسـ

هاي این پژوهش اضــافه توان به مجموعه شــاخصیادگیري را می

 .تحلیل نمود هاي بازبر این شاخصنمود و نتایج را با تکیه
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