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 مقدمه 

  2021سپتامبر سال    20(، در روز  GII( یا )Global Innovation Indexچهاردهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری ) 

اقتصاد در    132منتشر شد. در این گزارش، ظرفیت و عملکرد نوآوری    1400شهریور ماه سال    29میالدی، مطابق با  

، پیگیری نوآوری در دوران  سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوع اصلی )تم( گزارش سال جاری

مورد تحلیل و بررسی  بحران پاندمی کرونا بر نوآوری در سطح جهان    راتیتأثانتخاب شده است تا    19بحران کووید  

افزوده شده است.    پیگیر نوآوری جهانیقرار گیرد. در گزارش سال جاری، برای اولین بار بخش جدیدی با عنوان  

ها برای سه سطح مهم نوآوری،  ای از شاخصاز طریق بررسی مجموعهترین روندهای نوآوری،  در این بخش، کلیدی

. نتایج این بخش شودمی  تبییناقتصادی  -اجتماعی   راتیتأثت فناورانه و  گذاری در علم و نوآوری، پیشرفیعنی سرمایه

 دهد که: جدید نشان می

مهم • با  مواجهه  وجود  اخیربا  دهه  در  اقتصادی  بحران  داده   ترین  رخ  کرونا  پاندمی  اثر  در  روند  که  اما   ،

 ؛ گذاری در علم و نوآوری پایدار باقی مانده است سرمایه

و سفر به جهت آسیب شدید ناشی از کرونا مجبور به کم کردن    ونقلحملها همچون  با اینکه برخی از بخش  •

شدندهزینه نوآوری  برای  خود  بخش  ،های  ارتباطات  اما  و  اطالعات  فناوری  و  داروسازی  مانند  هایی 

 ؛ خود را بر روی نوآوری مضاعف کردند   ی گذارهیسرما

انجام  ،پاندمی • جهت  تغییر  است  فعالیت  روند  بخشیده  تسریع  را  آسیا  به سمت  نوآورانه  که    هرچندهای 

 ؛کشورهای آمریکای شمالی و اروپا همچنان رهبران نوآوری در جهان هستند

دهنده این پیشرفت های کرونا نشانتوسعه سریع واکسن  قرار دارد.   ی توجهقابلپیشرفت فناوری در سطح   •

  یتوجهقابلهای تجدیدپذیر نیز رشد  اطالعات و ارتباطات و انرژیسریع است. عالوه بر داروسازی، فناوری  

سبب  داشته و  بال   ریتأثاند  بر  زندگی،    رفتن  مثبت  در  بهبوداستاندارد  و  بشر  از    سالمت  حفاظت  نهایت 

 ؛ اندشده  ستی زط یمح

کشورهای جهان قرار  ، سوئد و آمریکا همانند سال گذشته در رده اول تا سوم نوآورترین  سیسوئ کشورهای   •

 ای برای اولین بار در رده پنجم جهان ایستاده است. پله  5عود رند حال آنکه کشور کره جنوبی با صدا
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 مروری بر وضعیت ایران  

هر و    زیررکن(  21  مجموعا  رکن )زیر  سهشاخص جهانی نوآوری از هفت رکن تشکیل شده است. هر رکن نیز از   

. هفت رکن شاخص جهانی نوآوری در دو است  تشکیل شده  شاخص(  81  مجموعا )  از چندین شاخص   زیررکن

انجام   منظوربهتوانایی اقتصاد یک کشور    دهندهنشانها که  اند. در دسته ورودیدسته ورودی و خروجی سامان یافته

زیرساختفعالیت تحقیقات،  و  انسانی  سرمایه  نهادی،  ارکان  است،  نوآورانه  بازاهای  پیچیدگی  پیچیدگی  ها،  و  ر 

دسته خروجی  وکار کسب در  فعالیتو  نتایج  که  میها  نشان  را  اقتصاد یک کشور  در  نوآورانه  رکن  های  دو  دهد، 

امتیاز هر کشور در هر یک از ارکان هفتگانه، از طریق    .های دانشی و فناورانه و خروجی خالقانه وجود دارندخروجی

های آن به آید. امتیاز هر زیررکن نیز از میانگین امتیاز شاخصست میها به دمحاسبه میانگین ساده امتیاز زیررکن

 آید.  دست می

برای    2021ایران در سال    ایران برای یازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور دارد.کشور  

گزارش دست یافت  در طول مدت حضور خود در این    رتبهاولین بار در رده شصتم جهان قرار گرفت و به بهترین  

 (.  1شکل  )

 
 رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری  ساله 11 : روند1شکل 
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( قرار گرفته Innovation Achieversیافته به نوآوری )عالوه بر این، ایران برای اولین بار در جمع کشورهای دست

به نوآوری کشورهایی هستند که فراتر از سطح انتظار، نسبت به سطح توسعه اقتصادی    یافتهدستاست. کشورهای  

 (.2اند )شکل  به نوآوری دست یافته)سرانه تولید ناخالص داخلی( خود  

 

  

 (GDPبه سرانه  GII: کشورهای دارای عملکرد فراتر از انتظار در نوآوری )امتیاز 2شکل 
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 (.3همچنین ایران بر اساس نسبت خروجی به ورودی، جزء کشورهای کارا در نوآوری شناخته شده است )شکل 

 

 

 کشورهای مختلف: نسبت خروجی به ورودی )کارایی( نوآوری 3شکل 

 عنوان به  GIIایران پس از هند در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در رتبه دوم ایستاده و از سوی    ،عالوه بر این

 ای نوآوری شناخته شده است.  رهبر منطقه

پیچیدگی  دهنده بهبود در ارکان  نسبت به سال گذشته، نشان  GIIمقایسه وضعیت ایران در سال جاری در ارکان هفتگانه  

رتبه( و نزول ایران در ارکان    2های خالقانه )رتبه(، خروجی  13های دانشی و فناورانه )رتبه(، خروجی  26بازار )

رتبه( است    3)  وکارکسبرتبه( و پیچیدگی    1ها ) رتبه(، زیرساخت  3)  قاتیتحقرتبه(، سرمایه انسانی و    4نهادی )

 (. 4شکل  )
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 شاخص جهانی نوآوری  ارکان مختلف : رتبه ایران در4شکل 

مختصر و به تفکیک ارکان هفتگانه تالش خواهد شد تا نکات مهم در مورد وضعیت ایران   صورتبهدر این مطلب، 

 مورد بررسی قرار گیرد. GIIهای مختلف  در شاخص

 رکن نهادی

یکی از ارکانی که همواره سبب تضعیف جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری بوده، رکن نهادی است. در سال   

جهان قرار گرفته است. ایران در دو زیررکن رکن نهادی،    124پله تنزل در رده    4جاری نیز ایران در این در رکن با  

تغییری نداشته   وکارکسبیگاه داشته و در رکن محیط  پله( افت جا  2)   یگرمحیط تنظیمو    پله(  8)  یاسی سیعنی محیط  

. بیشترین افول مربوط به زیررکن  شود 125و   119،  114ها به ترتیب  است که سبب شده رتبه کشور در این زیررکن

پله بوده است. با توجه به وجود اختالفات مبنایی نگرش به سیاست و حکمرانی میان ایران با    8محیط سیاسی با  

ها های این شاخصتوان صحت دادهها استناد کرده است، نمیبرای امتیازدهی به این شاخص بدان  GIIه  مراجعی ک

کننده از بخش که کیفیت قوانین حمایت-  گریتنظیم  رکنزیرذیل    گذاریکیفیت قانوندر شاخص  .  نمود  د یتائرا  

نباید از تکرار   حالنیبااجهان )سوم از آخر( قرار گرفته است.    130ایران در رده    -خصوصی را هدف قرار داده است

رتبه وکار )اندازی کسبآسانی راهکه شامل دو شاخص    وکارکسبایران در زیررکن محیط    125  فیضع   اریبسرتبه  

2020 2021

امتیاز کلی 67 60

نهادی 120 124

سرمایه انسانی و تحقیقات 46 49

زیرساخت ها 69 70

پیجیدگی بازار 108 82

پیجیدگی کسب و کار 112 115

خروجی های دانشی و فناورانه 59 46

خروجی های خالقانه 48 46
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در سه شاخص از هفت شاخص این   مجموع در.  غافل شد  است، (111رتبه  ) یورشکستگآسانی حل کردن    ( و129

در گزارش   ضعف در نوآوریایران در بین پنج کشور انتهایی جهان قرار دارد که این موضوع تحت عنوان    ،رکن

 انعکاس یافته است. 

 

 تغییرات رتبه ایران در رکن نهادی : 5شکل  

 رکن سرمایه انسانی و تحقیقات

همواره  ،  زیررکن تحصیالت عالیه  ژهیوبهنمایان است، رکن سرمایه انسانی و تحقیقات،    زیرکه از نمودار    طورهمان 

رتبه تنزل یافته و   سهایران  در سال جاری همانند سال پیش از آن، حال نی باابوده است،  GIIاز نقاط قوت کشور در  

پله   3دهد، در زیررکن تحصیالت ایران  ها نشان میجهان قرار گرفته است. مشاهده وضعیت زیررکن  49در جایگاه  

زیررکن    (. در9رتبه  است )پله تنزل داشته    دو(، حال آنکه در زیررکن تحصیالت عالیه  80رتبه  است )صعود داشته  

در زیررکن تحصیالت   توجهقابلجهان(. نکته    48جایگاه  )باقی مانده است  تحقیق و توسعه وضعیت کشور بدون تغییر  

  حالنیباااست.    مهندسی  و  علوم  التحصیالنفارغ  تعداد عالیه، حفظ جایگاه مهم سوم جهان برای ایران در شاخص  

تغییر مهمی است که    در تحصیالت عالیه  نامثبتدر شاخص    46جهان به رتبه    31ای و رسیدن از رتبه  رتبه  15افول  

تعداد  های دو شاخص مهم آن یعنی  شود. در زیررکن بسیار مهم تحقیق و توسعه هم دادهدر گزارش امسال دیده می

شاخص  همچنان قدیمی است و تغییری در رتبه  عه گذاری ناخالص در تحقیق و توسسرمایهو همچنین  پژوهشگران

 شود. دیده نمی، QSموسسه   توسط  اول کشور  دانشگاه سه امتیازات میانگین

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

نهادی 128 132 131 126 112 106 110 116 120 124

محیط سیاسی 139 138 140 125 102 99 87 90 106 114

محیط تنظیم گری 128 128 126 125 115 115 109 115 117 119

محیط کسب و کار 75 88 91 93 90 98 114 123 125 125
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 تغییرات رتبه ایران در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات : 6شکل 

 هارکن زیرساخت

سال گذشته    10ها طی  که از شکل ذیل نمایان است، ایران وضعیت چندان پایداری در رکن زیرساخت  طورهمان

ها نشان  مرور وضعیت زیررکن  شدن است.  70نداشته است. در سال جاری، در این رکن، رتبه ایران با یک پله تنزل،  

در دو    حالنیبااجهان شده است.    25  پله صعود  ششهای عمومی، با  زیرساخت  جایگاه ایران در زیررکن  دهد کهمی

پله تنزل رتبه داشته و در   یک و    سه ، ایران به ترتیب  یطیمحستیززیررکن فناوری اطالعات و ارتباطات و پایداری  

)ذیل زیررکن   ناخالص سرمایه  گیریشکلکشور در شاخص   6کسب رتبه    جهان قرار گرفته است.  93و   83جایگاه 

  37ترین نقاط عملکردی ایران در این رکن است. عالوه بر این، قرار گرفتن در رتبه  ههای عمومی( برجستزیرساخت

ارتباطاتدر شاخص   ارتباطات(    دسترسی به فناوری اطالعات و  نقطه   عنوانبه)ذیل زیررکن فناوری اطالعات و 

پایداری زیست ایران شناخته شده است. در زیررکن  بهبود  قوت  نیز    هایگواهینامهای در شاخص  پله  15محیطی 

 بوده است.  توجهقابلجهان نقطه   77و قرارگیری در رده   14001 ایزو استاندارد با تطابق  در  شده کسب

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

سرمایه انسانی و تحقبقات 54 56 46 46 48 45 45 43 46 49

تحصیالت 90 89 95 97 89 93 93 80 83 80

تحصیالت عالیه 24 26 10 4 4 3 3 2 7 9

تحقیق و توسعه 52 52 55 59 63 58 58 59 48 48
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 ها تغییرات رتبه ایران در رکن زیرساخت : 7شکل  

 پیچیدگی بازاررکن 

پله   26دهد، اما ایران در سال جاری  وضعیت مناسبی را نشان نمی  هسال  10بازار با اینکه روند    یدگی چیپدر رکن   

(، در دو  78رتبه  اعتبارات )   ای در زیررکنقرار گرفته است. با وجود کاهش یک رتبه  82صعود داشته و در جایگاه  

جهان    71و    85  پله صعود در رده  36و    30، کشور به ترتیب با  اندازه بازار  تجارت، رقابت و و    گذاریسرمایهزیررکن  

 قرار گرفته است. 

از نقاط برجسته و مثبت  بازار    اندازه  و  رقابت  تجارت،در زیررکن    داخلی  بازار  مقیاسدر شاخص    25کسب رتبه  

دنیا    130، ایران در جایگاه  واردات  تعرفه  نرخ  وزنی  میانگینکشور است. حال آنکه در همین زیررکن، در شاخص  

در    38قرار گرفته و جزء سه کشور آخر جهان شده است. نکته دیگر در مورد این رکن، قرارگیری ایران در رتبه  

های مختلف صنعتی از کل خروجی  شاخص بر روی سهم زیربخشاست. این    تنوع صنایع داخلیشاخص جدید  

نام داشت    شدت رقابت در بازار محلی تولیدات داخلی متمرکز است. این در حالی است که در شاخص پیشین که  

 گزارش شده بود.  113آخرین رتبه ایران 

 کروشه قرارگیری رتبه در داخل    شود، گذاری مشاهده مینکته بسیار مهم در مورد رتبه ایران که در زیررکن سرمایه

بار در گزارش سال جاری   اولین  برای  این نوع نمادگذاری که  آن است که   دهندهنشان  استفاده شده است،است. 

به عبارت دیگر قدیمی بودن یا نبود داده  ؛  برآورده نشده است  برای ایران   در این زیررکن  از یموردنحداقل پوشش داده  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

زیرساخت ها 88 79 81 68 91 99 87 68 69 70

فناوری اطالعات و ارتباطات 79 76 87 96 88 98 97 79 80 83

زیرساخت های عمومی 60 47 41 10 41 59 39 23 31 25

پایداری زیست محیطی 114 110 101 96 110 105 98 97 92 93
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  سرمایه   کنندگانافتیدر  و   ریپذ سک یر   گذارانسرمایه،  سرمایه بازاردر سه شاخص از چهار شاخص این زیررکن یعنی  

 نباشد.  اتکاقابلگذاری، با وجود محاسبه چندان سبب شده است که رتبه ایران در زیررکن سرمایه پذیرریسک 

 
 بازار یدگیچیپتغییرات رتبه ایران در رکن : 8شکل  

 وکار کسبرکن پیچیدگی 

همواره وضعیت نامناسبی داشته است و در سال جاری نیز با سه پله نزول در    وکارکسبایران در رکن پیچیدگی   

ترین تغییر رتبه  ، مهم117جذب دانش و قرار گرفتن در جایگاه    ای در زیررکنپله  18قرار گرفته است. افت    115رده  

 بوده است.  2021ایران در سال  

شده در تحقیق های انجامهزینه  و  های رسمی در سطح شرکت آموزشدر زیررکن کارکنان دانشی برای دو شاخص  

ای برای ایران وجود ندارد با این حال برای اولین بار رتبه  داده  اند وکارها تأمین مالی شدهو توسعه که توسط کسب

  های هزینهبه دست آمده است. عالوه بر این در شاخص    بال  تحصیلی  تعداد زنان شاغل با مدارج  در شاخص  80

داده ایران قدیمی است. این وضعیت سبب شده است تا مانند    وکارها،کسب  توسط  افتهیاختصاص  توسعه  و  تحقیق

نیز حاصل نشود و لذا رتبه ایران در آن، در    کارکنان دانشی  ای لزم برای زیررکن، پوشش دادهگذاریسرمایه  زیررکن

  دانشگاه  پژوهشی  شاخص همکاریدر    120کسب رتبه    ،قرار گرفته است. در زیررکن پیوندهای نوآوری  کروشهداخل  

که به ترتیب سه    گذاری مشترک و همکاری استراتژیک تعداد معامالت بر روی سرمایهشاخص  در    127و  صنعت    و

در رکن   جدی ایران در مقایسه با سایر کشورها است.  ضعف نقطهاند  گذشته هم نزول داشتهو پنج پله نسبت به سال  

 محصولت   وارداتها،  تر هستند. یکی از این شاخصمقایسه، قدیمی  مبدأجذب دانش هم سه شاخص نسبت به سال  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

پیچیدگی بازار 133 133 139 139 102 112 106 100 108 82

اعتبارات 97 74 95 95 67 69 58 54 77 78

سرمایه گذاری 134 136 131 116 117 126 125 128 115 85

تجارت، رقابت و اندازه بازار 136 137 136 140 96 99 100 90 107 71
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قرار گرفته است.    119پله تنزل داشته و کشور در رده    27است که    کل  تجارت  از  درصدی  عنوانبه  بال  فناوری  با

و    کل  تجارت  از  درصدی   صورتبه  آن  هزینه  پرداخت  و  امتیاز  حقهای دو شاخص  شدن داده  روزبهعالوه بر این  

  97یابد ) پله تنزل    6و    3ها به ترتیب  سبب شده است تا رتبه آن  کل  تجارت  از  درصدی  عنوانبه  فاوا  خدمات  واردات

 جهان(  107و 

 
 وکار کسبیدگی چتغییرات رتبه ایران در رکن پی :9شکل  

 های دانشی و فناورانه رکن خروجی

  برخالفهمواره مناسب بوده است. در این رکن    2014های دانشی و فناورانه، از سال  وضعیت ایران در رکن خروجی

را باز پس گرفته و در    2019پله بهبود جایگاه خود در سال    13پله تنزل داشت، امسال با    13  سال گذشته که کشور

جهان قرار گرفته است. با   14پله صعود در رده    11ا  جهان قرار گرفته است. ایران در زیررکن خلق دانش ب  46رده  

جهان( اما در زیررکن جذب   85ود یافته است )جایگاه  بدانش تنها یک پله به  ر یتأثاین حال رتبه کشور در زیررکن  

 قرار گرفته است.  119دانش با دو رتبه تنزل در رده 

 اختراع  ثبت   هایدرخواستهای  در شاخص  ه توج قابلای ایران در زیررکن خلق دانش مرهون رشد  پله  11صعود  

 اختراع ثبت هایدرخواستو  علمی  نشریات  در  شدهچاپ مقالت   تعداد، ایمنطقه و ملی دفاتر در مقیم افراد توسط 

قرار   44و    11،  7های  در رده  ،پله صعود  9و    10،  7ترتیب با    بهاست که    اختراع  ثبت   همکاری  معاهده  در  یالمللنیب

  شده انجام  هایهزینه  مجموعهای  ای در شاخصپله  9و    20دانش، بهبود رتبه    ریتأثاست. عالوه بر در زیررکن    گرفته 

برای ایران شده    87و    38که به ترتیب سبب کسب رتبه    ایزو  کیفیت   هایگواهینامهو    کامپیوتر   افزارهای نرم  برای

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

پیچیدگی کسب و کار 49 120 136 130 111 115 108 113 112 115

کارکنان دانشی 103 107 131 109 102 96 94 93 103 104

پیوندهای نوآوری 49 99 109 107 65 65 75 84 100 102

جذب دانش 13 125 136 137 125 124 122 120 99 117
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نسبت تولیدات محصولت با فناوری پیشرفته ای در شاخص  شود. همچنین کشور با وجود تنزل دو پلهاست، دیده می

  101  پله تنزل( و   4) 119با این حال دو رتبه نامناسب    جهان قرار دارد.  28همچنان در رده مناسب    به کل تولیدات

های  ترین ضعف، مهمجدید  یوکارها کسبچگالی  و    نیروی کار   یوربهرهرشد  تغییر رتبه( در دو شاخص    )بدون 

 ایران در این شاخص است. 

  و امتیاز حق رسیدهایهای در شاخصایران در زیررکن انتشار دانش وضعیت کشور به هیچ عنوان مناسب نیست و 

  درصدو    صادرات  کل  میزان  به  نسبت  بال  فناوری  با  محصولت  صادرات  میزان  درصد،  هاگواهی   از  حاصله  درآمد

پله تنزل    33و    27،  9به ترتیب با    تجارت کشور  کل  به  نسبت(  فاوا)  یاطالعات  و  یاانهیرا  ارتباطاتی،  خدمات  صادرات

نیز  پیچیدگی تولید و صادرات محصولت    جدیدجهان قرار گرفته است. در شاخص    125و    117،  95های  در رده

 قرار گرفته است.  100ایران در رده نامناسب  

 
 های دانشی و فناورانهتغییرات رتبه ایران در رکن خروجی : 10شکل  

 خالقانه های رکن خروجی

( 2020در سال    جزبه)  2015های خالقانه، ایران از سال  که از نمودار ذیل نمایان است، در رکن خروجی  طورهمان 

جهان قرار گرفته است. در    46همواره روند صعودی داشته است. در سال جاری نیز کشور با دو پله صعود در رده  

جهان قرار دارد. در این زیررکن و همانند    13یگاه، در رده ارزشمند  ایران بدون تغییر جا   ،های نامشهودزیررکن دارایی

نخست جهان    کنندهرهیخ، در رده  ایدر دفاتر ملی و منطقه  شدهثبتهای تجاری  عالمتسال گذشته، ایران در شاخص  

پله صعود در جایگاه    10کشور با    محلی   و  ملی  دفاتر  در  شدهثبت  صنعتی  هایطرحقرار دارد. همچنین در شاخص  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

خروجی های دانشی و فناورانه 73 96 113 90 65 47 41 46 59 46

خلق دانش 55 34 40 24 26 36 35 32 25 14

تاثیر دانش 108 64 91 114 63 24 12 23 86 85

انتشار دانش 138 139 135 127 121 123 116 117 119
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  فرهنگی  خدمات   صادراتعالی چهار جهان قرار گرفته است. در زیررکن کالها و خدمات فناورانه، در شاخص مهم  

 جهان قرار گرفته است.  81هفت پله نزول کرده و در رده  خالقانه کشور و

 
 های خالقانه تغییرات رتبه ایران در رکن خروجی  :11شکل  

 بندیجمع 

مختصر تغییرات وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. در    صورت بهدر این گزارش،  

کشورهایی  )  ینوآوریافته به  کشورهای دستتر در بین  جهان و از آن مهم  60این سال برای اولین بار ایران در جایگاه  

اند( قرار تولید ناخالص داخلی خود امتیاز مناسبی در نوآوری به دست آورده  سرانه  که فراتر از انتظار و نسبت به

بندی کلیت گزارش و همچنین وضعیت ایران، ضروری به نظر  جمع  عنوانبهگرفته است. با این حال ذکر چند نکته  

 رسد: می

و استفاده    آوری پیگیر نوبا اضافه کردن بخش    GIIهستند و    توسعهدرحال  دائما  های سنجش نوآوری  شاخص •

آن بر زندگی    ریتأثدر سطوح مختلف سنجیده و حتی  نوآوری را  ها، در نظر دارد تا  ای از شاخصاز مجموعه

 بشر را نیز تخمین بزند. 

ها شده است، اما  گذاری در تحقیق و توسعه در برخی از بخشسبب کاهش سرمایه  هرچند   19- بروز کووید •

سازی و همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات  های دارو و واکسنبخشسبب تسریع شکوفایی نوآوری در 

 شده است. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

خروجی های خالقانه 131 127 128 116 75 65 59 45 48 46

دارایی های نامشهود 130 131 132 113 55 47 26 6 13 13

کاال و خدمات خالقانه 108 90 105 106 101 101 102 120 114 113

خالقیت های برخط 115 111 85 85 67 68 80 77 71 75
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 پیچیدگی بازار و همچنین  ورودیدر رکن    توجهقابلپیشرفت  در گزارش جدید،  ایران    رتبهعلت اصلی بهبود   •

 های خالقانه است. های دانشی و فناورانه و خروجیبهبود جایگاه در دو رکن خروجی

  13ایران نمایان است. قدیمی بودن    ط بهمربو   قسمتهمچنان در    ،یا عدم وجود داده  مشکل قدیمی بودن و •

ها را تشکیل  شاخص % 26در حدود   مجموعا شاخص که  81شاخص از  8شاخص و عدم وجود داده برای 

که پوشش    را  هاییامسال رتبه ارکان و زیررکن  GII.  سبب کاهش دقت نتایج برای ایران شده است  ، دهندمی

در گزارش از ایران، ها متمایز گردند.  است تا از بقیه دادهقرار داده    کروشه  داخل، در  اندای نداشتهسب دادهمنا

 گذاری و کارکنان دانشی دارای چنین وضعیتی هستند. دو زیررکن سرمایه

است تا جایی    و تحقیق و توسعه  مالی نوآوری  نی تأمترین موضوعات در توسعه نوآوری، بحث یکی از مهم •

. در گزارش شاخص  اندحول آن سامان یافته  پیگیر نوآوری های اصلی بخش جدید  از شاخص  بخش مهمیکه  

نوآوری مهم  شاخص  ،جهانی  همچون    ن یتأمهای  توسعه هزینهمالی  و  تحقیق  روی  بر  ناخالص  ،  کرد 

توسط    شدهنیتأمهای تحقیق و توسعه  هزینه،  پذیرریسک کنندگان سرمایه  دریافت،  پذیرگذاران ریسک سرمایه

های تحقیق و توسعه  هزینه  ، وکارکسبتوسط بخش    شدهصرفعه  های تحقیق و توس هزینه،  وکارکسببخش  

یا قدیمی هستند یا    گذاری مستقیم خارجی در کشورجریان سرمایهو    مالی شده از خارج از کشور  نیتأم

 است.  توجهقابلداده وجود ندارد که این موضوع بسیار   هاآنبرای 

رکن نهادی    در  GII  یامنبع داده  ی کهمؤسساتها و  ایران با سازمان  نگرش و مبانیبا وجود علم به تفاوت   •

از  ، نمی( هستندمسائل حکمرانی و سیاسی) بین  راتیتأثتوان  بر خوانندگان  المللی غافل شد. گزارش آن 

گذاران  و سرمایه  وکارکسبمورد استقبال بخش    ،گذاران استیسری امروزه عالوه بر  شاخص جهانی نوآو

نیز قرار دارد و مشاهده چنین وضعیتی در شاخص   از ها  های رکن نهادی، سبب رانده شدن آنغیردولتی 

یا سرمایه ایران میهمکاری  در  اتصال  گذاری  اختالل در  این موضوع سبب  )زیستشود.   ( اکوسیستمبوم 

و همچنین عدم توانایی عقد    یالمللنی بمحروم شدن از بازارهای صادراتی  به جهان خارج و  نوآوری ایران  

گری های رکن نهادی، موضوع تنظیمداده  وسقمصحتشود. فارغ از  قرارداد انتقال فناوری به داخل کشور می

های  وکارکسبتا  ز پیش مورد توجه قرار گیرد  باید بیش ا  نوآوری و هم تکاملی آن با توسعه نوآوری در کشور 

  بوم زیستو فاقد وجاهت، به کار خود در    الساعهخلقبخش خصوصی بتوانند بدون دغدغه از وضع قوانین  

 نوآوری کشور ادامه دهند. 

موضوعی    ؛ ها است ظرفیت دانشگاه  نهای فعلی نظام آموزش عالی کشور، خالی ماند ترین چالشیکی از مهم •

 وکتابحسابیبآن است. رشد    دیمؤ  عالیه  تحصیالت  در  نامثبتای رتبه کشور در شاخص  پله  15که کاهش  



  2021 نوآوری جهانی شاخص در  ایران  وضعیت اجمالی مروری

14 

 
 

از    یتوجهقابلهای گذشته، کاهش جمعیت جوان کشور و همچنین گسیل تعداد  شگاهی در سالنظرفیت دا

عالیه   تحصیالت  که    هایرشته  یسوبهداوطلبین  تجربی  پذیرش    مراتببهعلوم  برای  ظرفیت محدودتری 

 ترین دلیل بروز چنین وضعیتی است. دانشجو دارد، از مهم

نوآوری  بوم  زیستنوآوری کشور، یکی دیگر از معضالت    بومزیستهای بزرگ در  عدم حضور جدی شرکت •

صنایعی چون فولد و پتروشیمی که یا به    های بزرگِشرکت  :نمود یافته است  GIIایران است که در گزارش  

خود را از طریق    یکنند یا نیازهادلیل وجود رانت بسیار و بازار غیررقابتی نیازی به نوآوری احساس نمی

گذاری در تحقیق و  نوآوری از طریق سرمایهبوم زیستها به کنند. ورود جدی این شرکتمی  ن یتأمواردات 

داخلی،    انیبندانشهای  ر و همچنین خرید محصولت فناورانه از شرکتپذیگذاری ریسک توسعه، سرمایه

 بنیان شود. های دانششرکت بازارِساز رشد جهشی تواند زمینهمی

چه اینکه وضعیت نامناسب    دارد؛نوآوری کشور    بومزیستبرای توسعه    اهمیتی حیاتی  یالمللنیبارتباطات   •

های جذب  های مربوط به صادرات و واردات محصولت فناورانه و نوآورانه و همچنین شاخصشاخص

های تحقیق و توسعه از خارج و همچنین هزینه  نی تأمگذاری مستقیم خارجی،  منابع مالی از طریق سرمایه

نوآوری کشور شده    بومزیستسیب دیدن  گذاری مشترک و اتحاد استراتژیک، سبب آعقد قرارداد سرمایه

می نظر  به  اساس  همین  بر  دانشاست.  برای محصولت  بازار  باید ضمن جستجوی  در  رسد  ایرانی  بنیان 

المللی  های بیننوآوری جهت جلب اعتماد طرف  یگذار استیسکشورهای مختلف، نسبت به ارائه ابزارهای  

 . یرانی اقدام نمود های ابا شرکت مشارکتعقد قرارداد و  منظوربه
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