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 گذار بر روند پیشرفت علم و فناوریتأثیر هایبررسی شاخص

 2، ناصر نوروزی1 *ت نیمریم پاک

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه اصفهان. 1

 گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، استاد همکار دانشگاه اصفهان. دکترای سیاست2

 

 دهیچک

قابل اطمينان در های كشورهايي كه از آمار .گذاران و جامعه استامری حياتي برای سياست گيری پيشرفت،اندازه

تر از مهو م چيستيشان هاو محدوديتها اند، قابليتتادهسدانند كه كجا ايمي برند،مورد ميزان پيشرفت خود سود مي

 .خواهند به آنجا برسندمي گونهچروند و مي دانند كه كجامي همه،

ها، به منظور راهنمايي رشد آن چگونگيهدف از اين مقاله اطالع از وضعيت علم و فناوری ساير كشورها و 

دنيا  فناوری خود و ساير كشورهایهای از توانمندی درستي. داشتن درک گذاران عرصه علم و فناوری استاستسي

 گذاران و مجريان توسعهو توسعه فناوری بايد همراه سياستگذاری ل سياستماند كه در تمامي مراحمي مانند بستری

ای صنعتي و فناوری يک كشور، ارزيابي مقايسه هایارزيابي توانمندی جهتمنظور  برای اينعلم و فناوری كشورها باشد. 

جهاني به ارزيابي سه های ارو بررسي آمای در اين مقاله سعي شده است با استفاده از مطالعات كتابخانه ضروری است.

عمومي، زيرساختي و تخصصي در های گذار بر روند پيشرفت علم و فناوری از جمله شاخصهای تأثيردسته از شاخص

 ايران و كشورهای در حال توسعه آسيای شرقي و آسيای مركزی پرداخته شود.

 . علم و فناوریهای لم و فناوری، شاخصگذاری علم و فناوری، ارزيابي ععلم و فناوری، سياست واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

ای در جهان در قرن اخير شاهد تحوالت گسترده

م و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعي عرصه عل

كشورها بوده است. منشاء اين تحوالت سه نيروی 

متعامل: جهاني شدن اقتصاد و گسترش سريع 

تجاری بين كشورها، توسعه شتابان های نامهموافقت

طور عام و انقالب در فناوری اطالعات هعلوم و فناوری ب

پر واضح [. 12] و تحول در مفاهيم دانش بوده است

باعث افزايش فاصله  21قرن  است كه تفاوت فناوری در

ن شود. بنابراين، در چنيمي يافتگي بين كشورهاتوسعه

در  متناسبهای گذاریسياستفضايي تأكيد بر اتخاذ 

برخوردار است.  ایويژه وری از اهميتحوزه علم و فنا

ی مناسب يکي از گذارحقيقت آن است كه سياست

حركت به سمت اقتصادی پويا و اركان اصلي برای 

يافته و پيشرو در است. كشورهای توسعه بنياندانش

 مناسب در پيهای كارگيری سياستهحوزه فناوری با ب

وسعه و كشورهای در حال ت هستند ظ جايگاه خودحف

 هایماندگييافته در صدد جبران عقبو كمتر توسعه

. با توجه به نقشه راه پيشرفت كشورها، بايد هستند خود

ی علم و فناوری گذاربه چند نکته مهم در امر سياست

 .كردتوجه 

از وضعيت ساير  درستدر دنيای امروز، درک 

اقتصاد و فناوری  ويژهمختلف بههای كشورها در حوزه

 هاینيازهای اساسي برای اتخاذ سياستاز پيش يکي

 . است بومي مناسب

، اطالع از وضعيت علم و برای تحقق اين هدف

 1رشد و همپايي چگونگيو  ی ديگرفناوری كشورها

ان گذارتواند راهنمايي خوب برای سياستمي ها،آن

از  درست يعرصه علم و فناوری باشد. داشتن درك

توانمندی فناوری خود و ساير كشورهای دنيا مانند 

 ی وگذارماند كه در تمامي مراحل سياستمي بستری

ان و مجريان گذارتوسعه فناوری بايد همراه سياست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Catch Up 

توسعه علم و فناوری كشورها باشد. بنابراين، برای 

فناوری يک كشور، ارزيابي  ارزيابي توانمندی صنعتي و

 ر پايهبها زم است، زيرا سنجش زيرشاخصال 2ایمقايسه

از سطح توانمندی ای تواند ايدهعلت و معلولي نمي

كشورها ارائه دهد. همچنين برای بسياری از 

، هيچ مقياس ارزيابي وجود ندارد. آيا رشد هازيرشاخص

ی ها؟ آيا شركتاستاستخدام، صادرات و فناوری كافي 

ازه يا كارگران به اند وبومي به اندازه كافي نوآور هستند؟ 

صنعتي با های ساختاند؟ آيا زيروزش ديدهكافي آم

 رشد اقتصادی هماهنگ است؟

گويي به اين رای پاسخترين راهکار بمناسب
ای است. اگر كشورهای ديگر ، ارزيابي مقايسههاپرسش

ور كش كاركردبهتری دارند و در  كاركردصورت مداوم به
 توان نتيجه گرفت كه درمي شود،نمي پيشرفتي حاصل

كشور مشکلي وجود دارد. علت ديگر استفاده از ارزيابي 
سرعت باالی تغييرات در بين كشورها و ای مقايسه

اقتصاد جهاني است. در اين جهان تغييرات، كشورها به 
صنعتي خود را در يک زمان  كاركردتوانند مي سختي

 يرسد ارزيابمي مشخص تعيين كنند، پس به نظر
توان نمايش جايگاه كشورها در عرصه جهاني ای مقايسه

ای را در يک زمان مشخص دارد. ارزيابي مقايسه
همچنين برای كشورهايي كه در حال تغيير ساختار 

خود هستند بسيار مهم های دروني و بازبيني سياست
جديد خود را با توجه های د سياستتوانمي است، زيرا

ف قرار دادن يک كشور به وضعيت فعلي كشور و هد
في در سطوح مختلای الگو، تدوين كنند. ارزيابي مقايسه

و ها ، نهادها، صنايع، دولتهااز جمله سطوح شركت
 شود. همچنينمي دولتي و غيره انجامهای بخش
 نيروی كار، تواند روی بحث خاصي مانند سرمايه،مي

ركز كند. هر چه سطح ارزيابي فناوری و نوآوری تم
ای تر باشد، ارزيابي مقايسهتر و تخصصيمشخص
تر باشد، تعريف تر است و هر چه سطح، عموميراحت

ری گياينکه چه چيزی مرتبط است و چگونه آن را اندازه

2. Benchmarking 
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ای شود. بنابراين ارزيابي مقايسهمي تركنيم، مشکل
ای تر از ارزيابي مقايسهراحتبه مراتب  ،صنعتي كاركرد

اين مقاله با  به همين منظور،[. 21]رقابت كشورها است
 در وضعيت علم و فناوری 2و پايش 1توجه به پويش

ايران و كشورهای جهان، به سراغ شرق آسيا و 
ا توجه به ب .كشورهای آسيای مركزی رفته است

از داليل مهم انتخاب ، يکي آماریهای بررسي
بسيار با های وجود شباهت های آسيای مركزی،كشور

ي ايران و قرار گرفتن در وضعيت وضعيت فعل
 شرق آسياهای ژئوپوليتيک يکسان بوده و كشور

ه تحريم را بايي از ايران آينده در دوران پساتوانند نممي
در زمينه توليد ناخالص  ،به عنوان مثال ؛ما بدهند
آسيای مركزی دارای وضعيت های ايران و كشور ،داخلي
ص توسعه در شاخيکساني هستند، همچنين  نسبتا  

ده ثبت شهای تعداد پتنت وكار،انساني، سهولت كسب
تخصصي علم و فناوری ايران به های و شاخص

اين در حالي است  های مذكور بسيار نزديک است.كشور
آسيا با رشد سريع در تمامي  شرقهای كه كشور
تواند مي ايران نيز ها در حال پيشروی هستند.شاخص
در اين مقاله و در نظر  موجودهای شاخص با ارتقای

تحريم از در دوران پساگرفتن اقتصاد مقاومتي 
د وآسيای مركزی سبقت بگيرد و شرايط خهای كشور

با وجود  تر كند.را به كشورهای شرق آسيا نزديک
های نقش جهاني شدن شاخص مطالعاتي كه در زمينه
های استفاده از شاخص[، 4] سنجش علم و فناوری

فرايندی برای سنجش وضعيت علم ورودی، خروجي و 
بررسي وضعيت موجود [، 10] و فناوری كشور

علم و فناوری در حوزه فناوری اطالعات های شاخص
 یهابررسي شاخص[، 5] ايران و كشورهای منطقه

نوآوری  و فناوری ،علمي انتشارات مقوله سه در موجود
فته است، تا كنون صورت گر[ 6]المللي بين مشاركت و

عمومي، زيرساختي و های شاخص كه همه پژوهشي
ان ها شرايط ايرتخصصي را در نظر بگيرد و به واسطه آن

نام برده شده با استفاده از های را با دو دسته از كشور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Scanning 

بسنجد، انجام نگرفته است. از ای ارزيابي مقايسه روش
 ادبياتتواند شکاف موجود در اين حيث اين پژوهش مي

 ند. را از اين طريق پر ك

ه در اين مقاله تالش شده وضعيت چهار كشور كر

كنگ و تايوان كه به عنوان جنوبي، سنگاپور، هنگ

شوند و كشورهای آسيای مي ببرهای آسيا شناخته

)تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان  مركزی

ا جمهوری اسالمي ايران مقايسه و در و تاجيکستان(، ب

شرفت ايران با استفاده از پي نهايت راهکارهايي برای

در سه ها تجميعي ارائه شود. اين مقايسههای مقايسه

زيرساختي و های عمومي، شاخصهای بخش شاخص

 شود. مي تخصصي علم و فناوری ارائههای شاخص

  مطالعه موردهای کشور -2

 وریكش يا منطقه يک به كه است نامي ببر، اقتصاد

 سريع اقتصادی رشد يک انجام عهده از كه شودمي داده

 برای بار نخستين واژه اين. باشد برآمده سنگين و

 و كنگهنگ سنگاپور، جنوبي،كره چونهم كشورهايي

 كشور چهار اين 1960 سال از. رفته است كار به تايوان

و  15اند ]شده شناخته شرقي آسيای ببرهای عنوان به

16 .] 

 شاهد آسيا شرق كشورهای اخير، دهه يک طول در

 هایكشور اين. ندبود سريعيو  بلندمدت اقتصادی رشد

 يدتول سرانه رشد نرخ تجربه حال در شده صنعتي تازه

 هستند درصدی شش تا هفت حدوددر  ملي ناخالص

 اغلب درصدی سه تا دو رشد با مقايسه در كه

وهي هيچ گر .است توجه قابل بسيار صنعتي اقتصادهای

اند از نظر رشد نتوانستهز كشورهای در حال توسعه ا

اقتصادی، كاهش فقر، ادغام در بازارهای جهاني و 

افزايش سطح زندگي به اندازه اين كشورها به موفقيت 

ای موفقيت كنوني بر ،1950دست يابند. در اوايل دهه 

جنوبي، سنگاپور و كنگ، كرهكشورهايي مانند هنگ

ي ينبي سال آينده به هيچ وجه قابل پيشتايوان طي س

2. Monitoring 
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سال گذشته درآمدهای سرانه در اين  25نبود. طي 

چهار برابر شده است. طي اين دوره، فقر  منطقه تقريبا 

متوسط حدود دو سوم كاهش يافته، ميزان  طوربهمطلق 

رشد جمعيت به شدت پايين آمده و وضعيت بهداشت 

چشمگيری بهبود  طوربهو درمان و آموزش و پرورش 

عنوان توانند بهها ميكشوريافته است. اين گروه از 

انداز ايران در زمينه رشد و پيشرفت علم و فناوری چشم

سرزمين پهناوری در  ،آسيای مركزی محسوب شوند.

كيلومتر مربع  3.994.400ست با حدود ا قاره آسيا

نفر جمعيت كه هيچ  64.200.000وسعت و بيش از 

 لشما از منطقه آزاد جهان ندارد. اينهای مرزی با آب

 جنوب از خزر، دريای با غرب از روسيه، با غربي شمال و

. است مرز هم چين با شرق از و افغانستان و با ايران

 ه،نشد تعريف اين سرزمين برای دقيقي مرزهای اگرچه

كشورهای  دربرگيرنده آن، امروزی رايج مفهوماما 

 و قرقيزستان قزاقستان، ازبکستان، تاجيکستان،

دليل انتخاب اين گروه از . [1] است تركمنستان

های منطقه آسيای مركزی وجود شباهتهای كشور

ايران و اين  مورد مطالعه درهای زياد شاخص نسبتا  

كه با استفاده از ارزيابي  ها استدسته از كشور

نقاط قوت و ضعف ايران نسبت به ها شاخصای مقايسه

 . در جدولاست نام برده شده قابل شناساييهای كشور

كه  اندمشخص شدهكشورهای مورد مطالعه  همه (،1)

بر روند  گذارهای تأثيردر ادامه به تفسير شاخص

 پيشرفت علم و فناوری در هريک پرداخته شده است.

 مورد مطالعههای کشور -1جدول 

 ایران

 آسيای مركزی آسيای شرقي

 تركمنستان كره جنوبي

 ازبکستان سنگاپور

 قرقيزستان كنگهنگ

 قزاقستان تايوان

 تاجيکستان -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. NSF: National Science Foundation 

 پیشینه پژوهش -3

برای  ترين گاممهم موجود، وضعيت شناخت

 نظام هر مورد در آينده گذاریسياست و ريزیبرنامه

 قاعده اين از نيز كشورها فناوری و نظام علم. است

 گذاریسياست وريزی برنامه به منظور و نيست مستثني

 همچنين و موجود دقيق وضع شناخت آن، مورد در

 اهداف با در مقايسه زمان، طي تغييرات روند تعقيب

. ستا كشورها ضروری ديگر با مقايسه در يا شده تعيين

 ابزار اصلي فناوری و علم یهاشاخص گفت توانمي

 . هستند كشور در فناوری و علم وضعيت سنجش

ری فناو و علم عرصه در پيشرو كشورهای دليل به همين

 را خود فناوری و ی علمهاشاخص كه ستا هامدت

 ندكنمي گيری اندازه شدهريزیبرنامه و مستمر طوربه

 جنتاي به توجه با را خود آينده یهاو سياستها برنامه و

 . (1389 )عليزاده، كنندمي طراحيها گيریاندازه اين
ی كّمي در سنجش علم و فناوری هاشاخص نعييت

را به  ارانذگياستسدر دهه اخير توجه متخصصان و 

 زمينه نای در ايستردهگی هاخود جلب كرده و فعاليت

ت هيأ( آمريکا علوم ملي كميته. رفته استگصورت 

 گزارش نخستين )1علوم ملي بنياد در سازسياست

 منتشر ،1973 سال در را دانشهای شاخص رسمي

 ار گزارش اين تا آن داشت بر را آمريکا كنگره و 2كرد

 از امروزه بسياری. كند منتشر بار يک سال دو هر

و  خودهای شاخص توسعه برایها داده اين از كشورها

 اين. كنندمي استفاده شاخص تعيينهای سيستم

. است شده پذيرفته كشورها اغلب توسطها شاخص

های شاخص دبيرخانه ،1970دهه  اواخر از همچنين

 هایهمکاری و سازمان توسعه به وابسته فناوری و علم

 وعض بين كشورهای در را مهمي بسيار نقش اقتصادی

 را هكننداستاندارد نقش نوعي به واقع در و كندمي ايفا

 .[7]است داشته عهده بر

2. NSB: National Science Board 
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( در پژوهشي با عنوان 1391) دانش و همکاران

 ،های توليد علم و فناوریردپای جهاني شدن بر شاخص

سنجش علم و فناوری های نقش جهاني شدن شاخص

 و نگاهي به پيامدهای جهاني شدن و كردند بررسي را

ها از محورهای اصلي اين شناسي آنهمچنين آسيب

 .[4]پژوهش بوده است

( در پژوهشي تحت عنوان 1391) نوری و همکاران

مقايسه وضعيت علم و فناوری ايران با كشورهای منطقه 

از ده شاخص ورودی،  منتخب،های با استفاده از شاخص

رايندی برای سنجش وضعيت علم و فناوری خروجي و ف

 .[10]ند ده كردكشور استفا

( در پژوهشي تحت عنوان بررسي و 1392) پاكزاد

فناوری  های علم و فناوری در حوزهتحليل شاخص

 ، بهاندازيران و كشورهای منطقه در افق چشماطالعات ا

علم و فناوری در های بررسي وضعيت موجود شاخص

ران و كشورهای منطقه عات ايحوزه فناوری اطال

 پذيری تحققها امکانو با تحليل روند شاخصپرداخته 

اطالعات را  انداز در حوزه فناوریاهداف سند چشم

 .[5]است  بررسي كرده

 ( در پژوهشي تحت عنوان بررسي1393) رادفر

 اندازچشم سند در سنجيعلمهای شاخص تحقق ميزان

 اشاره مورد سنجيعلمهای شاخص به بررسي، 1404

 نتعيي منظور به ايران ساله بيست اندازچشم سند در

، انتظار وضعيت مورد با مقايسه وها آن تحقق ميزان

 و اسنادی مطالعه روش از گيریبهره با و پرداخته

 همقول سه در موجودهای شاخص كيفي، محتوای تحليل

 و مورد( 4) نوآوری و فناوری مورد(، 5) علمي انتشارات

 مطالعات به كه مورد( 2) الملليبين مشاركت

 . [6] استشود را بررسي كرده مي مربوطسنجي علم

وجه تمايز پژوهش حاضر با مطالعات گذشته، در 

وند بر ر گذارهای تأثيرنظر گرفتن تمامي شاخص

 وروضعيت كش آخرين پيشرفت علم و فناوری، برمبنای

 لو قاب معتبر رآما با توجه به منطقه كشورهای ايران با

بندی است. همچنين تقسيم هاآن به مربوط استناد

 دارای وضعيت تقريبا  هایكشور ها به دو گروه:كشور

مورد بررسي و های مشابه با ايران از لحاظ اكثر شاخص

نند نمايانگر ايران در شرايط توامي كههايي كشور

يابي دستانداز ايران در پساتحريم باشند و به نوعي چشم

های مورد بررسي هستند، به شرايط بهتر در شاخص

  .صورت گرفته است

 روش تحقیق -4

تحليلي است. برای  –اين تحقيق از نوع توصيفي

های مورد نياز از بررسيهای آوری اطالعات و دادهجمع

ي از منابع معتبر اينترنت ای و مطالعهاسنادی و كتابخانه

ملل استفاده شده است و  وابسته به سازمانهای و نهاد

مده، به بررسي آبا توجه به اطالعات به دست 

بر پيشرفت علم و فناوری  گذارهای تأثيرشاخص

پرداخته و به تجزيه و تحليل اطالعات و بررسي نقش 

وضعيت ايران و ساير ای وارزيابي مقايسهها اين شاخص

 كشورهای مورد مطالعه و در نهايت ارائه راهکارها و

هادهای توسعه و پيشرفت علم و فناوری پرداخته پيشن

 شده است. 

 مفاهیم و مبانی نظری -5

وار روند ر تالطم امروز كه با سرعت ديوانهدر جهان پ

گذارد، علم مي پشت سر طور مستمربهجهاني شدن را 

 ترين سالح رقابت كشورها به شمارو فناوری مهم

سازماندهي در راستای ريزی برنامه آيد. بنابراينمي

از اهميت خاصي برخوردار است. استفاده ها توسعه آن

، به عنوان شاخصي در راستای هينه از علم و فناوریب

ار ، به كهاارزيابي ميزان رشد اقتصادی و توسعه كشور

 .[3]شود مي گرفته

 پيشقدم نوين فناوری و علم در كه كشورهايي

 مؤسسات وها شركت مستمر ارزيابي از تنها نه اندبوده

 اتکای به بلکه ،نبوده غافل خود مراكز علمي و

 برای مؤثر راهبردهايي به خردمندانه یهاارزيابي

 كيفيت افزايش انساني پژوهشگر، نيروی از وریبهره
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 برای سازیزمينه و آمده دستهب نتايج و تحقيقات

 .انديافته دست مراكز المللي اينبين و ملي هایهمکاری

ته خود و رقبا شوضعيت موجود و روند گذآگاهي از 

ريزی و تدوين نياز اساسي برای برنامهعنوان پيشبه

هر ميزان كه . ودشمي ناختهشها در همه حوزه راهکار

ناخت و آگاهي با دقت و وضوح بيشتری صورت شاين 

 را امکاناين ها تسريزان و استراتژيگيرد، برنامه

عملياتي های و برنامهيابند تا با تدوين راهبردها مي

اط ديدها، تقويت نقته دقيق و با ترميم نقاط ضعف، رفع

های فرارو در راستای تحقق ز فرصتی ارگيرههقوت و ب

  م بردارند.جايگاه گا یاهداف و ارتقا

 ريزی ودر حوزه علم و فناوری نيز به منظور برنامه

خت ناشآگاهي و  دش، بايخربثی مناسب و اگذارسياست

های توانمندی ته،شروند گذ وضعيت موجود، ازكافي 

قه و كشورهای طو همچنين كشورهای رقيب من كشور

 .[11] دشته باشپيشرفته وجود دا

 در را و فناوری علمهای شاخص اروپا، كميسيون

 درها شاخص مختلف انواع كه كندمي هدايت جهتي

ن توامي به اين ترتيب و شده جمع ترساده ساختارهای

 بر عالوه. كرد خالصه را پيچيده چندبعدیهای پديده

 مرجع نهادهای اغلب مذكور،های و سازمانها نهاد

و و يونسک ملل، سازمان بانک جهاني، نظير الملليبين

 و علمهای شاخص گيریو اندازه تعريف به اقدام غيره،

 را گرفته صورتهای نتايج سنجش و هكرد فناوری

 . [10] كنندمي منتشر

 ،1های اقتصادیهمکاریو  توسعهقيده سازمان به ع

های است كه تالشها از دادهای ، مجموعهيک شاخص

علمي و فناورانه را اندازه گرفته و نقاط قوت و ضعف 

د ملي علوم آمريکا هدف از بنيا .دهدمي كشور را نشان

را نشان دادن نقاط قوت و ضعف ها گيری شاخصاندازه

های در حال تغيير ويژگيعلم و همچنين دنبال كردن 

 . [8] داندمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. OECD 

اند هايي بودهمجامع علمي همواره به دنبال شاخص

كه وضعيت پيشرفت علم را بسنجند و جوامع را با 

ای هو ارزيابيكنند ، با هم مقايسه های استانداردسنجه

 .[9]الزم را انجام دهند

 هایهمکاری و توسعه سازمان ،1984 سال در

 و علمهای شاخص»عنوان  با راای اقتصادی مجموعه

های شاخص» 1998سال  در و كرد منتشر «فناوری

 اروپا اتحاديه. كرد آن جايگزين را2«فناوری و علم عمده

های شاخص گزارش» 1994سال  در آن از پيروی نيز به

 انسهفر آن دنبال به و كرد منتشر را« اروپا فناوری و علم

 را مشابهيهای مجموعه التين آمريکای و كشورهای

 انديشه كه شده فراموش عموما   اما. كردند گزارش

 نکرده، ظهور آمريکا در فناوری و علم سازی ازشاخص

 هایهمکاری و توسعه سازمان در بار نخستين بلکه

 . [11] شد اقتصادی ابداع

بازيگران دخيل در حوزه دهي بين به منظور سازمان

، امروزه نگاهي متمركز و گذاری علم و فناوریسياست

 شودمي ی به اين حوزهگذارسياستهای در قالب نظام

[17] . 

 هایاخصشتم سحاصل از سيهای اده از دادهفبا است

 کلشتوانند منابع را به مي گذارانگيری، سياستاندازه

ني دولتي را رساخدمات ،تری اختصاص دهنداثربخش

شند، آگاهانه تصميم بگيرند و ميزان پيشرفت خبود بهب

. از [27] بسنجندخود را در قياس با كشورهای ديگر 

يي كه بتوانند تمامي ابعاد هااخصشاده از فسترو ااين

فناوری را به صورت كّمي مورد  علم و سيستميک 

ارزيابي قرار دهند و تصويری از وضعيت موجود و روند 

های نيازپيشته آن را نشان دهند، از شگذ

 .فناوری است ی علم وگذارسياست

 گذار بر پیشرفت علم و فناوری تأثیرهای شاخص -5-1

برای  يلفختبا رويکردهای م متعددیهای اخصش

. انددهشملي تدوين  طحسنجش علم و فناوری در س

2. Main Science and Technology Indicators 
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تواند مي هابندی آنو دستهها اخصشناسايي اين ش

های هر كشور را در حوزه كاركردو ها دیتوانمن طحس

های بندیهدست به اين منظور. لف نشان دهدخم

فناوری انجام شده است  علم وهای اخصشي از فتلخم

در چارچوب مفهومي مورد استفاده كه با توجه به 

 خاصهای كاركرد ،هابندیيک از اين دسته تحليل، هر

 بندی، دستههابندیترين ردههميکي از م. خود را دارند

سعه وت گذار بر فرايندتأثيرتلف خمهای حوزه مبنایبر

های اني، فعاليتسمنابع ان هعلم و فناوری همچون توسع

 منابع مالي مورد نياز برای نوآوری و تحقيق و توسعه،

های اخصش، هااست كه در هر يک از اين حوزه غيره

  [5] ودشمي تعريف و سنجش جداگانهبه صورت  طمرتب

 بر پیشرفت علم و فناوری در ایران گذارتأثیرهای شاخص -2جدول 

 شاخصزیر -زیر شاخصزیر شاخص

  شاخص توسعه انساني 1-1 عموميهای شاخص -1

 یفناور يآمادگ 1-1-2 ساختي انتشار و دسترسي به فناوریزير 1-2 ساختيهای زيرشاخص-2

 ICTبه  يدسترس 2-1-2

 ICTاز  استفاده 2-1-3

 برخط دولت 2-1-4

 نترنتيكنندگان از ااستفاده درصد 2-1-5

 ييبهداشت و آموزش ابتدا 1-2-2 انسانيهای ساختي مهارتزير 2-2

 يليتکم التيتحص 2-2-2

 بازار كار ييكارا 2-2-3

 شودمي كه صرف آموزش GDPاز  یدرصد 2-2-4

 یريذپرقابت یبرا يرساختيز ینهادها 1-3-2 ساختي محيط كالن اقتصاد و فناوریزير 2-3

 یريپذرقابت یبرا يکيزيفهای رساختيز 2-3-2

 اقتصاد كالن طيمح 2-3-3

 بازار كاال ييكارا 2-3-4

 يمال یبازارها توسعه 2-3-5

 بازار اندازه 2-3-6

  ینوآور يجهان شاخص 2-3-7

 ياسيس ثبات 2-3-8

 دولت ياثربخش 2-3-9

 مقررات وضع شده تيفيك 2-3-10

 و توسعه قيناخالص در تحقهای نهيهز 2-3-11

 صنعت/دانشگاه يقاتيتحق یهمکار 2-3-12

 شاخص سهولت كسب و كار 2-3-13

  تعداد انتشارات علمي 3-1 تخصصيهای شاخص -3

 ثبت شدههای تعداد پتنت 3-2

 سرانه ارزش افزوده توليدات 3-3

 متوسط و برترهای با فناوریهای سهم فعاليت 3-4

 سرانه صادرات توليدات صنعتي به دالر آمريکا 3-5

 سهم توليدات صنعتي به كل صادرات 3-6

 با فناوری برتر و متوسط از كل صادرات محصوالتهای سهم فعاليت 3-7
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 گذارهای تأثيردر اين مقاله سعي شده كه شاخص

ايران شناسايي شود و  بر پيشرفت علم و فناوری در

 (2)استخراج شده از جدول های داده برمبنای

عمومي، های در سه بخش شاخصها شاخص

های تخصصي ساختي و شاخصهای زيرشاخص

به ای تفاده از ارزيابي مقايسهبا اس بندی شده وتقسيم

ی هاايران با كشور در بررسي پيشرفت علم و فناوری

 آسيای شرقي و آسيای مركزی پرداخته شده است.

 عمومیهای شاخص -5-1-1

 سير رشدگيرند ممي هنگامي كه كشورها تصميم

آينده خود را ترسيم كنند، بررسي شرايط جغرافيايي، 

. در بسيار ضروری استاختي و اقتصادی شنجمعيت

زمان مقايسه كشورها نيز الزم است فاكتورهايي به 

در اين  جمعيت، مساحت، قدرت اقتصادی و غيرهمانند 

  مقايسه مورد توجه قرار بگيرند.

كنگ و تايوان چهار جنوبي، سنگاپور، هنگكره

شرقي كوچک در منطقه شرق و جنوب كشور نسبتا  

كيلومتر مربع  99538جنوبي با آسيا هستند. كره

كيلومتر مربع،  648ترين و سنگاپور تنها با بزرگ

ترين كشور عضو ببرهای آسيا است. مساحت كوچک

متر ويک به يک ميليون و ششصد هزار كيلايران نيز نزد

ابر مجموع مساحت ببرهای آسيا بر 12 در حدودمربع و 

جمعيت در ببرهای آسيا بسيار اما چگالي  است،

 كه با مساحتيای به گونه ،است ور ايرانتر از كشحجيم

شتر از ايران را در خود جای داده كوچک، جمعيتي بي

 . است

از نظر اقتصادی وضعيت كشورهای ملقب به ببرهای 

 54776با  و تايوان آسيا با ايران متفاوت است. سنگاپور

دالر آمريکا، به ترتيب بيشترين و كمترين  20930و 

. ايران نيز با انه را دارندسر 1توليد ناخالص داخلي

 انهبسيار زياد و توليد ناخالص داخلي سرای فاصله

بندی قرار دارد. ضمن دالر در انتهای اين رده 4751

تراز  ز تجاری همه ببرهای آسيا مثبت امااينکه ترا

 (. 3)جدول  تجاری ايران منفي است

تا  كم جمعيت كشورهای آسيای مركزی نسب

 هستند.

 [28]و  [26]، [20]، [18] عمومی میان ایران، ببرهای آسیا و کشورهای آسیای مرکزیهای از شاخصای مقایسه -3جدول 

 کشور
  جمعیت

 ()میلیون نفر

 تولید ناخالص داخلی

 دالر( )میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه 

 )دالر(

مساحت 

 )کیلومترمربع(

  تراز تجاری

 )میلیارد دالر(

 510/26 99538 24329 8/1221 2/50 كره جنوبي

 980/56 648 54776 7/295 4/5 سنگاپور

 910/12 1104 37777 7/273 2/7 كنگهنگ

 910/40 36000 20930 2/489 4/23 تايوان

 -212/7 1648195 4751 3/366 1/77 ايران

 54/1 488100 12460 5/65 2/5 تركمنستان

 22/7 447400 4705 1/140 9/28 ازبکستان

 -66/0 143100 2320 6/18 2/8 تاجيکستان

 -318/0 198500 2847 16 5/5 قرقيزستان

 11/14 27273002 21506 1/361 4/16 قزاقستان

 

 29نزديک به اين ميان، ازبکستان با جمعيتي در 

ميليون  2/5تان با و تركمنس ترينپرجمعيتميليون نفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. GDP 

ترين اين كشورها هستند. همچنين جمعيتنفر، كم

يرا ز عيتي اين كشورها بسيار پايين است،چگالي جم

 نهمين كشور پهناور دنيا.  2
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 د؛نقابل سکونت نيستها بسياری از مناطق اين سرزمين

برای مثال، قزاقستان با دو ميليون و هفتصد هزار 

 عيت دارد. ميليون جم 16كيلومتر مساحت، تنها 

توليد ناخالص داخلي »از لحاظ شاخص اقتصادی 

متفاوت است. در  طور كاملبه، وضعيت كشورها «سرانه

رين ميزان دالر، كمت 2320حالي كه تاجيکستان با 

، سرانه قزاقستان حدود نه برابر بيشتر از سرانه را دارد

دالر آمريکا است. آنچه  21506اين مقدار و در حدود 

جز كشور قزاقستان، ( مشخص است، به3)از جدول 

ساير كشورهای آسيای مركزی  وضعيت ايران از

بهتری  دالر، وضعيت 15461ست و با سرانه تر امناسب

نسبت به ميانگين اين كشورها دارد. در ديگر شاخص 

تراز كشورهای تركمنستان،  ،«تراز تجاری»اقتصادی 

نفي م ازبکستان و قزاقستان مثبت و تراز ديگر كشورها

بدترين وضعيت را  21/7است. كشور ايران با تراز منفي 

 دارد. 

تواند وضعيت مي كه به خوبيهايي يکي از شاخص

، ا توصيف كندعمومي رشد و پيشرفت كشورها ر

 برای تركيبي است. اين شاخص، 1شاخص توسعه انساني

 از پايه معيار سه در كشور، هر در موفقيت سنجيدن

 هب دسترسي سالم، و طوالني زندگي: انساني توسعه

 .مناسب است زندگي سطح و معرفت و دانش

 2متحد ملل سازمان توسعه برنامه ،0819 سال در

 ينا در. منتشر كرد را انساني توسعه گزارش نخستين

 توسعه شاخص نامهب جديدی هایشاخص از گزارش

 قرار همحاسب مورد تازگي به كه بود شده استفاده انساني

 اده،س بسيار انساني توسعه شاخص فرضيه. بود گرفته

 كه است اين آن كلي پيام و است ظريف و منطقي

ود ش ارزيابي ملي درآمد قالب در نبايد تنها ملي توسعه

 بلکه شد(، اعمال صورت ينبه هم هامدت كه ایرويه)

 توجه مورد نيز را سواد سطح و زندگي به اميد بايد

  .دهد قرار اساسي

 کي تا صفر بين انسانى توسعه شاخص عددى ارزش

 ره كه دهدمى نشان انسانى توسعه شاخص ارزش. است

 به رسيدن براى را خود مسير از مقدار چه كشورى

 و است كرده طى يک، يعنى ممکن ارزش باالترين

 . كندمى فراهم را كشورها بين مقايسه امکان همچنين

 [22] ساله از شاخص توسعه انسانی 33روند  -4جدول 

 کشور
 3شاخص توسعه انسانی

2013 2012 2011 2010 2008 2005 2000 1990 1980 

 - 744/0 800/0 840/0 868/0 894/0 896/0 899/0 901/0 كره جنوبي

 698/0 775/0 810/0 839/0 877/0 882/0 886/0 889/0 891/0 سنگاپور

 628/0 731/0 819/0 856/0 874/0 882/0 886/0 888/0 891/0 كنگهنگ

 - - - - - - - - - تايوان

 - - - - - 687/0 690/0 693/0 698/0 تركمنستان

 - - - 626/0 643/0 648/0 653/0 657/0 661/0 ازبکستان

 - 610/0 529/0 572/0 591/0 596/0 600/0 0603/ 607/0 تاجيکستان

 - 607/0 586/0 605/0 617/0 614/0 618/0 0621/ 628/0 قرقيزستان

 - 686/0 679/0 734/0 744/0 747/0 750/0 0755/ 757/0 قزاقستان

 490/0 552/0 652/0 681/0 711/0 725/0 733/0 0749/ 0749/ ايران

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Human Development Index 

2. United Nation Development Programme 

3. Human Development Index 
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ئه از اين شاخص اراای ساله 33، روند (4)در جدول 

، ببرهای آسيا و برای ايرانشده است. اين روند 

كشورهای آسيای مركزی ، روندی صعودی است و حتي 

ر آسيا دببرهای  تر نيز بوده است، امارشد ايران سريع

د و ايران، گيرنمي قرار 1يافتهگروه انساني بسيار توسعه

با توجه به آمار سال  .2يافتهدر گروه انساني توسعه

ترين ضعيف ،607/0، تاجيکستان با مقدار عددی 2013

كاركرد را بهترين  901/0جنوبي با مقدار عددی و كره

در رتبه چهارم  749/0ايران نيز با مقدار عددی  دارند و

مشخص ( 4)يات اين شاخص در جدول قرار دارد. جزي

 است.

 زیرساختیهای شاخص -5-1-2

به سعه اقتصادی در هر كشوری، رشد و تو برای

از عوامل نياز است. اين عوامل در ارتباط با ای مجموعه

كننده توسعه و رشد اقتصادی توانند تضمينمي هم

كشورها باشند. شايان توجه است كه اين ارتباط در 

 د.رگيمي توسعه فناوری شکلهای بستری از زيرساخت

توان در سه بخش مي هر كشوری راهای زيرساخت

های زيرساخت كرد. در بخش نخست،كلي بررسي 

ال است؛ برای مث انتشار و دسترسي به فناوری مورد نظر

، ICTمانند دسترسي به هايي هتوان به شاخصمي

 و آمادگي فناوری اشاره كرد. 3دولت برخط

های انساني مورد توجه است. در بخش دوم، مهارت

ه های پژوهش و توسعآموزش ابتدايي و تکميلي و فعاليت

ها هستند. بيشتر توجه بخش هايي از اين شاخصنمونه

های محيط كالن اقتصادی و فناوری سوم به شاخص

های فيزيکي و نهادی هايي مانند زيرساختاست. شاخص

شي دولت و يا مجموعه پذيری، اثربخبرای رقابت

( مشخص 5وكار كه در جدول )های انجام كسبشاخص

های محيط ای از شاخصتوانند نمونهشده است، مي

 كالن اقتصادی و فناوری باشند. 

 [26و ] [13] زیرساختی میان ایران و ببرهای آسیاهای از شاخصای مقایسه -5جدول 
 قزاقستان قرقیزستان تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان ایران تایوان کنگهنگ سنگاپور نوبیجکره 

 زیرساختی انتشار و دسترسی به فناوری

 آمادگي فناوری
 2/4 9/2 8/2 - - 95/2 24/5 10/6 09/6 42/5 مقدار

 61 111 116 - - 107 30 5 7 25 رتبه جهاني

 ICTدسترسي به 
 66 - - 8/23 - 8/46 - 8/91 1/83 8/82 مقدار

 38 - - 116 - 71 - 1 8 9 رتبه جهاني

 ICTاستفاده از 
 1/37 - - 5/19 - 4/11 - 2/66 5/72 2/82 مقدار

 49 - - 83 - 103 - 15 11 2 رتبه جهاني

 دولت برخط
 4/78 5/42 2/24 7/49 - 49 - - 100 100 مقدار

 21 90 131 68 - 72 - - 1 1 رتبه جهاني

 اينترنت درصد كاربران
درصد از كل 

 جمعيت
1/84 2/74 8/72 - 2/26 - - 16 4/23 54 

 انسانیهای زیرساختی مهارت

 بهداشت و آموزش ابتدايي
 37/5 29/5 56/5 - - 6 49/6 28/6 73/6 31/6 مقدار

 96 101 83 - - 52 13 32 3 27 رتبه جهاني

 تحصيالت تکميلي
 51/4 89/3 97/3 - - 17/4 63/5 44/5 09/6 38/5 مقدار

 62 91 88 - - 78 12 22 2 23 رتبه جهاني

 كارايي بازار كار
 9/4 4 2/4 - - 01/3 59/4 57/5 69/5 07/4 مقدار

 15 92 63 - - 142 32 3 2 86 رتبه جهاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Very High Human Development 

2. High Human Development 

3. Online Government 



 95، بهار 61شماره  هیافتر

 

35 

 قزاقستان قرقیزستان تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان ایران تایوان کنگهنگ سنگاپور نوبیجکره 

كه صرف  GDPدرصدی از 

 شودآموزش مي

 1/3 8/6 9/3 - - 7/3 - 5/3 0/3 0/5 مقدار

 110 17 91 - - 95 - 97 111 59 رتبه جهاني

 زیرساختی محیط کالن اقتصاد و فناوری

نهادهای زيرساختي برای 

 پذيریرقابت

 02/4 21/3 90/3 - - 36/3 84/4 63/5 98/5 70/3 مقدار

 57 124 65 - - 108 27 8 3 82 رتبه جهاني

فيزيکي برای  هایزيرساخت

 پذيریرقابت

 25/4 80/2 65/2 - - 15/4 82/5 69/6 54/6 74/5 مقدار

 62 115 120 - - 69 11 1 2 14 رتبه جهاني

 محيط اقتصاد كالن
 74/5 16/4 70/4 - - 77/4 83/5 17/6 13/6 44/6 مقدار

 27 104 69 - - 62 23 14 15 7 رتبه جهاني

 كارايي بازار كاال
 46/4 25/4 99/3 - - 93/3 23/5 59/5 64/5 70/4 مقدار

 54 77 114 - - 120 11 2 1 33 رتبه جهاني

 توسعه بازارهای مالي
 70/3 73/3 40/3 - - 05/3 91/4 91/5 84/5 81/3 مقدار

 98 95 113 - - 128 18 1 2 80 رتبه جهاني

 اندازه بازار
 26/4 76/2 76/2 - - 09/5 23/5 89/4 71/4 60/5 مقدار

 52 117 116 - - 21 17 27 31 11 رتبه جهاني

 1نوآوریشاخص جهاني 
 7/32 7/27 7/23 2/25 - 1/26 - 8/56 2/59 3/55 مقدار

 79 112 137 128 - 120 - 10 7 16 رتبه جهاني

 ثبات سياسي
 5/56 9/43 2/37 9/52 - 3/33 - 6/89 6/98 7/69 مقدار

 86 115 122 97 - 130 - 20 4 60 رتبه جهاني

 اثربخشي دولت
 1/29 2/23 9/15 8/15 - 26/4 - 6/89 3/98 9/72 مقدار

 94 113 127 129 - 102 - 7 2 27 رتبه جهاني

 كيفيت مقررات وضع شده
 7/38 8/39 5/22 7/6 - 6/11 - 5/99 100 9/71 مقدار

 101 98 131 141 - 138 - 2 1 36 رتبه جهاني

ناخالص در های هزينه

 و توسعه پژوهش

 2/0 2/0 1/0 - - 7/0 - 7/0 2/2 4/4 مقدار

 91 94 100 - - 46 - 45 16 1 جهانيرتبه 

همکاری تحقيقاتي 

 صنعت/دانشگاه

 5/40 3/20 - - - 7/38 - 3/64 77 3/61 مقدار

 76 131 - - - 86 - 20 4 25 رتبه جهاني

 

زیرساختی انتشار و دسترسی به های شاخص -5-1-2-1

 فناوری اطالعات و ارتباطات

 توسعه توجه قابل و مهم پيامدهای از يکي امروزه

 فضای گيریشکل ارتباطات، و اطالعات نوين فناوری

 يبرخ تعبير به كه است اينترنت بستر در جديدی

 كند.مي خلق را مجازی عصر عنوان با عصری

 تأثيرات ارتباطات و اطالعات فناوری كه عصری در

 رد را بسياری غيرملموس و ملموس شگرف تغييرات و

كشوری موفق است  كرده، ايجاد بشری زندگي و جوامع

های انتشار و دسترسي به فناوری كه بتواند زيرساخت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Global Innovation Index 

اطالعات و ارتباطات را بهتر مهيا كند. ببرهای آسيا در 

طور كه در اند و هماناين زمينه به خوبي عمل كرده

( مشخص است، در دسترسي 5قسمت نخست جدول )

، ببرهای آسيا جزو كشورهای پيشرو ICTو استفاده از 

قرار دارند. همچنين بيش از هفتاد درصد از مردم اين 

كشورها كاربران اينترنت هستند و اين آمار در كشور 

رسد، اما وضعيت در درصد نيز مي 85جنوبي به كره

درصد از مردم  26طور كامل متفاوت است. تنها ايران به

ن مقدار كم، كنند. اياز اينترنت استفاده مي

های ديگر فراهم های بسياری را در بخشمحدوديت

هايي مانند تجارت الکترونيک، دولت كند. بخشمي
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برخط، خدمات اجتماعي و غيره نيز از اين درصد پايين 

بينند، زيرا با گسترش كاربران اينترنت لطمه مي

ها مهيا اينترنت، امکان ارائه خدمات در ديگر بخش

  شود.مي

مشخص است، در  (5)كه در جدول  گونههمان

، كشورهای آسيای ICTدسترسي و استفاده از شاخص 

بندی كشورها قرار دارند. جداول رتبه مركزی در ميانه

ازبکستان با رتبه جهاني ، ICTدر شاخص دسترسي به 

بهترين  38ترين و قزاقستان با رتبه جهاني ضعيف 116

همانند بخش پيشن اين دسترسي كم ند. كاركرد را دار

  ه است.كند كه در باال ذكر شدمشکالتي را فراهم مي

دارد،  ICTدسترسي به را در جهان  71ايران رتبه 

جهان است.  103رتبه دارای ، ICTدر استفاده از  اما

ه اينک ه با وجوددهد كمي اين تفاوت در دو رتبه نشان

 قرار دارد در اختيار تعدادی از ايرانيان ICTخدمات 

ولي آنها تمايلي به استفاده از اين خدمات ندارند. به 

به  ICTهمين علت است كه رتبه ايران در استفاده از 

 است. ICTمراتب بدتر از دسترسي به 

شود كه اين مي مشاهده (5)با مراجعه به جدول 

جنوبي و سنگاپور وجود كشورهای كرهتفاوت معنادار در 

دارند، از اين  ICT يعني كساني كه دسترسي به ؛ندارد

ولي وضعيت در تايوان  ،كنندمي خدمات استفاده نيز

و تفاوت در دسترسي و استفاده از  به ايران استشبيه

ختالف در كشورهای وجود دارد. اين ا ICTخدمات 

مانند ايران است و در بيشتر اين آسيای مركزی ه

بهتر از رتبه دسترسي به  ICTكشورها، رتبه استفاده از 

ICT دهد كه اين كشورها از مي است. اين امر نشان

 .برندميمناسبي  بهرههمان امکانات محدود نيز 

دولت برخط، قزاقستان اختالف در شاخص 

، 21دارد و با رتبه جهاني  ی ديگرداری با كشورهامعنا

با  زپيشروی كشورهای همسايه است. تاجيکستان ني

ست. ا كاركردترين ، دارای ضعيف131رتبه جهاني 

 كاركردیكشورهای ازبکستان و قرقيزستان، نيز 

 16در كشورهای مورد مطالعه، تنها . ايران دارند بهشبيه

كنند مي درصد از مردم تاجيکستان از اينترنت استفاده

 (.5)جدول  درصد است 4/31و اين آمار برای ايران 

 انسانیهای زیرساختی مهارتهای شاخص -5-1-2-2

يکي از  طور قطعانساني به هایزيرساخت مهارت

. شومحسوب مي ترين عوامل توسعه هر كشوریمهم

توجه به سرمايه انساني يکي از اصول اساسي توسعه 

 ای بركيد ويژهتأان بايد گذارو سياست است پايدار

داشته باشند. در قسمت دوم های انساني توسعه مهارت

شاخص برای اين شاخص در نظر (، چهار زير3)جدول 

آموزش ابتدايي و » شاخص رفته شده است. درگ

ر را داشته است و د كاركرد، سنگاپور بهترين «بهداشت

 ترتيبني قرار دارد. پس از سنگاپور، بهرتبه سه جها

 32و  27، 13در رتبه كنگ جنوبي و هنگن، كرهتايوا

ترين از ضعيف 52با رتبه  جهاني قرار دارند. ايران

تحصيالت »شاخص  برخوردار است. در كاركرد

نسبت به آموزش ای رتبه 26، ايران سقوطي «تکميلي

در حالي كه ديگر كشورهای آسيای  ،ابتدايي دارد

اند يا اختالف مركزی يا رتبه خود را بهبود داده

داری با آموزش ابتدايي خود ندارند و ببرهای آسيا معنا

 در تحصيالت تکميلي كاركردیدارای همان  نيز تقريبا  

وع اين موض اند.كه در تحصيالت ابتدايي داشته تندهس

دهد كه ايران نتوانسته است كميت مي نشان

 .كنددانشجويان خود را متناسب با نرخ جهاني حفظ 

، «شودمي كه صرف آموزش GDPدرصد »در شاخص 

 كاركرددرصد،  كرد باالی ششقرقيزستان با هزينه

درخشاني در بين كشورهای منطقه داشته است.  بسيار

 و ايران نيز با هزينه كشورهای تاجيکستان، قزاقستان

ا ولي ب ،متوسطي دارند كاركرددرصد،  سه تا چهار بين

توجه به رتبه كشورهای مورد مطالعه در تحصيالت 

ي آموزشهای مقدماتي و تکميلي، اثربخشي اين بودجه

 محل سوال است.

 86ز وضعيت مطلوبي ندارد و با رتبه جنوبي نيكره

كنگ و سنگاپور ، ولي هنگدر ميانه كشورها قرار دارد
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ار ككاراترين بازارهای  ازكارايي بسيار بااليي دارند و 

كارايي بازار كار ايران در جهاني برخوردار هستند. 

تر رهای آسيای مركزی به مراتب پايينمقايسه با كشو

كارايي بازار كار را  142به در حالي كه ايران رت است،

قزاقستان با  ر بين كشورهای جهان برخوردار است.د

 دارپرچمكشورهای منطقه  جهاني، در بين 15رتبه 

 . ( 5)جدول است 

زیرساختی محیط کالن های شاخص -5-1-2-3

 اقتصاد و فناوری

كار، گامي اساسي در جهت وبهبود محيط كسب

توليد و سطح ی بخش خصوصي، گذارتوسعه سرمايه

شود و از طريق مي اشتغال در كشور محسوب

ری و بسترسازی مناسب پذيشرايط رقابت سازیفراهم

ای كنندهبرای ورود مؤثر بخش خصوصي، نقش تعيين

اين  كند.مي در رشد و توسعه اقتصادی كشور ايفا

بر توصيف شرايط اقتصاد كالن، اصالح ها شاخص

قوانين و استانداردها، های رقابتي، تبيين سياست

آموزشي پايه، ايجاد و تقويت های آموزش و زيرساخت

روابط بين نهادی، توسعه فرهنگ كارآفريني، اصالح و 

تقويت نظام مالکيت فکری و ديگر عوامل زيرساختي و 

با توجه به قسمت سوم جدول . دنمحيطي تمركز دار

های ايران در شاخص كاركرد، پرواضح است كه (5)

اختي محيط كالن اقتصادی و فناوری و در مقايسه زيرس

با ببرهای آسيا و كشورهای آسيای مركزی مناسب 

نيست. عمده وظايف تسهيل شرايط زيرساختي محيط 

ن اي بيشتركالن بر عهده دولت است و رتبه ايران در 

صد است. در بين كشورهای جهان باالی ها شاخص

، گرفتها رتبه توان از اينمي كهای ترين نتيجهساده

شرايطي برای  سازیضعيف دولت ايران در مهيا كاركرد

ه كنندهای اقتصادی است. تنها شاخص اميدوارفعاليت

« R&D1ناخالص در های هزينه»اين قسمت، شاخص 

باالتر از كشورهای  46است كه ايران با رتبه جهاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Research and development  

ر دها ولي اثربخشي اين هزينه ،آسيای مركزی قرار دارد

 به راحتي قابل مشاهده نيست.ها خشديگر ب

كننده تواند توصيفمي كههايي يکي از شاخص

و فناوری باشد، شرايط زيرساخت كالن وضعيت علم 

 است. 2كاروشاخص سهولت كسب

، قوانين «كار بانک جهانيوسهولت كسب»شاخص 

و  وكارطور مستقيم بر انجام كسببهو مقرراتي را كه 

ثرند، معرفي و بررسي كرده و رشد اقتصادی كشورها مؤ

. كرده است بندیكشور جهان را رتبه 189آن  مبنایبر

كار، سهولت وده زيرشاخص شروع كسباين شاخص از 

اخذ مجوز، دسترسي به برق، ثبت مالکيت، اخذ 

ان خرد، تجارت گذاراعتبارات، حمايت از سرمايه

فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگي و 

 يون تشکيل شده است. پرداخت د

وكار ايران در شاخص تركيبي سهولت كسب جايگاه

دو پله صعود  2014نسبت به سال است كه  130رتبه 

ايران در های كرده است. بهترين وضعيت زيرشاخص

كار مربوط است وبه زيرشاخص شروع كسب 2015سال 

است. بدترين  كردهرا كسب  37/89و امتياز  62كه رتبه 

وز مج اخذرتبه ايران نيز به زيرشاخص شرايط و مقررات 

 72/49و امتياز  172ساز مربوط است كه رتبه وساخت

 را به خود اختصاص داده است.

جنوبي در شاخص ، رتبه كشور كره2015در سال 

نگ كوكار پنج بوده است، هنگتركيبي سهولت كسب

و  19رتبه تايوان در جايگاه سوم اين شاخص قرار دارد. 

كشورهای جهان در  ، در صدريکسنگاپور با رتبه 

كار قرار دارد. پرواضح است كه وشاخص سهولت كسب

فاصله زيادی با ببرهای آسيا از ايران در اين شاخص، 

به ترتيب، بهترين  2015. در سال برخوردار است

در بين كشورهای منطقه آسيای مركزی متعلق  كاركرد

، 102، قرقيزستان با رتبه 77ا رتبه به قزاقستان ب

 است.  166و تاجيکستان با رتبه  141ازبکستان با رتبه 

2. Doing Business 
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نک جهاني، رتبه و وضعيت باهای بر اساس گزارش

ايران فاصله زيادی با وضعيت در كار وفضای كسب

ببرهای آسيا برای ورود به بازارهای رقابت جهاني را 

اوليه برای اصالح های که گامدهد. با وجود اينمي نشان

ما ، ابرداشته شده كار در كشورووضعيت فضای كسب

انداز و وضعيت ين اقدامات با توجه به اهداف چشما

 نامناسب كنوني بسيار ناچيز بوده است.

وكار نوعا  دهنده وضعيت فضای كسبعوامل نشان

يزی رها نه تنها نيازمند برنامهماهيتي دارند كه اصالح آن

گذاران و متوليان اقتصاد كشور ه سياستو تالش مجدان

مر يابند. اين امدت تحقق نمياست، بلکه اغلب در كوتاه

ها يا اخالق هايي كه به زيرساختبه ويژه در مورد شاخص

شوند، مصداق دارد. تجاری يا باورهای فرهنگي مربوط مي

وكار در كشور نيازمند يک بنابراين بهبود فضای كسب

مدت است. همچنين از ديدگاه بانک ريزی بلندبرنامه

های ايران برای ارتقای رتبه در هر يک جهاني، محدوديت

 ها، مشتمل بر موارد زير است:از زيرشاخص

وجود قوانين،  وپاگير و غيرشفاف،قوانين دست

 های همپوشان و متعارض،نامهها و آييننامهبخش

ه، يافتنر اخذ مجوز، بازارهای مالي توسعهمراحل دشوا

كار هدايت ها، فقدان سازومين مالي طرحدشواری تأ

های اندازها به سوی طرحهای سرگردان و پسسرمايه

ثباتي داران خرد، بيتوليدی، حمايت ناكافي از سهام

 ويژه در بخش توليدهای پولي، مالي و تجاری بهسياست

كار و و(، شاخص سهولت كسب6)در جدول و غيره. 

 .[25] ر آن شرح داده شده استد گذارتأثيرعوامل 

 کار ایران و کشورهای آسیای مرکزی و شرقی وهای سهولت کسبمقایسه شاخص -6جدول 

  [25]( است100و مقادیر از  189)تعداد کل کشورها 

 قزاقستان قرقیزستان تاجیکستان ازبکستان ترکمنستان ایران تایوان کنگهنگ سنگاپور جنوبیکره مقدار و رتبه 

شروع 

 كاروكسب

 19/90 35/96 83 89 - 37/89 39/94 38/96 48/96 36/94 (100مقدار)از

 55 9 106 65 - 62 15 8 6 17 رتبه جهاني

تهيه مجوزهای 

 سازوساخت

 39/58 80/78 13/52 28/60 - 72/49 20/86 53/95 84/92 89/85 (100مقدار)از

 154 42 168 149 - 172 11 1 2 12 رتبه جهاني

 تهيه برق
 96/72 64/49 59/38 54/60 - 22/71 94/98 54/91 45/92 83/99 (100مقدار)از

 97 168 178 145 - 107 2 13 11 1 رتبه جهاني

 ثبت دارايي
 83/89 25/93 06/72 21/55 - 78/48 14/80 19/66 78/84 99/70 (100مقدار)از

 14 6 70 143 - 161 40 96 24 79 رتبه جهاني

 گرفتن اعتبار
 50 65 35 40 - 45 60 70 75 65 (100مقدار)از

 71 36 116 104 - 89 52 23 17 36 رتبه جهاني

حمايت از 

ان گذارسرمايه

 خرد

 83/65 50/62 33/58 83/50 - 67/41 17/64 83/80 80 67/66 (100مقدار)از

 25 35 56 100 - 154 30 2 3 21 رتبه جهاني

پرداخت 

 ماليات

 04/90 15/63 06/46 30/68 - 78/66 90/82 51/98 19/97 09/86 (100مقدار)از

 17 136 169 118 - 124 37 4 5 25 رتبه جهاني

تجارت 

 فراسوی مرزها

 87/7 70/9 85/3 56/2 - 81/56 38/84 36/95 47/96 45/93 (100مقدار)از

 185 183 188 189 - 148 32 2 1 3 رتبه جهاني

قراردادهای 

 نيروی كار

 33/69 63/64 42/67 47/69 - 35/63 75/57 32/80 54/89 71/81 (100مقدار)از

 30 56 40 28 - 66 93 6 1 4 رتبه جهاني

حل و فصل 

 ورشکستگي

 45/51 38/24 26/29 45/46 - 38/32 41/78 06/75 94/77 06/90 (100مقدار)از

 63 157 149 77 - 138 18 25 19 5 رتبه جهاني
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وكار بانک كاركرد كشورها در شاخص سهولت كسب

های محيط كالن جهاني كه به نوعي نمايانگر زيرساخت

توان از دو بعد پيشتازی و اقتصادی كشور است را مي

قش وكار نبهبود فضای كسب. تناسب نيز بررسي كرد

توسعه اقتصادی از طريق ای در رشد و كنندهتعيين

پذيری و بسترسازی مناسب سازی شرايط رقابتفراهم

برای ورود مؤثر بخش خصوصي در اقتصاد كشور ايفا 

كنند با بهبود و كند. بنابراين، كشورها تالش ميمي

اصالح اين شرايط، پيشتازی خود در عرصه جهاني را 

، 1) حفظ كنند. وضعيت كشورها در نمودارهای عنکبوتي

هر چقدر اضالع اين  نشان داده شده است. (3و  2

تر باشد، وضعيت كشورها در نمودارها به عدد صد نزديک

تر است؛ برای مثال، امتيازهای شاخص تركيبي مناسب

كشور سنگاپور، بيشترين نزديکي را به اضالع كامل شکل 

دارد و به همين علت است كه اين كشور در صدر 

 وكار قرار دارد. ی كسببندی شاخص سهولت فضارده

كار، عالوه بر امتيازهای وبرای تسهيل شرايط كسب

باال در هر شاخص، الزم است كه تناسب الزم بين 

، شکل نمودارهای نيز برقرار شود. به عبارتيها شاخص

كار هر كشور بايد به صورت يک وشاخص سهولت كسب

برای مثال،  تناسب و با اضالع هم اندازه باشد؛شکل م

وكار كشور ايران در (، شاخص شروع كسب3)ر نمودار د

مجوزهای شاخص تهيه وضعيت مطلوبي قرار دارد، اما 

ارن شکل ساز، با اختالف زيادی باعث عدم تقوساخت

دهنده ناهمگوني شرايط شده است. عدم تناسب نشان

 كار كشورها است. ببرهای آسيا عموما  وتسهيل كسب

هرچند تايوان تا  ،(1 ر)نمودااشکال متناسبي دارند 

هايي مانند دارد و شاخص يشکل نامتناسبای اندازه

قراردادهای نيروی كار و گرفتن اعتبار باعث عدم 

تناسب شکل شده است. كشورهای آسيای مركزی 

 نيستند. يدارای اشکال متناسب عموما 

 
 تایوانکنگ و هنگ سنگاپور، جنوبی،های کرهکار برای کشوروت کسبشکل عنکبوتی شاخص سهول -1نمودار 
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 قزاقستانقرقیزستان و  تاجیکستان، ازبکستان، هایکار برای کشوروشکل عنکبوتی شاخص سهولت کسب -2 نمودار

 
 کار برای کشور ایرانوشکل عنکبوتی شاخص سهولت کسب -3نمودار 

 تخصصی علم و فناوریهای شاخص -5-2

ز توان ابرای تحليل سطح علم و فناوری كشورها مي

های مختلفي به پژوهش و بررسي پرداخت. در ديدگاه

های فناورانه های توانمندیتوان بر ورودیابتدا مي

ي تواند يکكشورها تمركز كرد. تعداد انتشارات علمي مي

های كاربردی علم روجيها باشد. توجه به خاز اين ورودی

های ها باشد. تعداد پتنتتواند يکي ديگر از ديدگاهنيز مي

ای از اين گروه است و در نهايت، كاربرد ثبت شده نماينده

علم و فناوری در صنعت و نقش آن در رشد و توسعه 

اقتصادی كشور، سومين ديدگاه در تحليل و بررسي 

به اهميت  وضعيت علم و فناوری كشور است. با توجه

بررسي و ارائه نگاهي جامع به تحليل وضعيت علم و 

فناوری ايران، ببرهای آسيا و كشورهای آسيای مركزی، 

 الزم است تحليل جامع از اين سه ديدگاه ارائه شود.

از انتشارات علمي ايران و ای ، مقايسه(7)در جدول 

 17ای آسيای مركزی در بازههای ببرهای آسيا و كشور

مهندسي، علوم اجتماعي های در سه دسته رشته ساله و
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و پزشکي ارائه شده است. جدول مذكور از دو جنبه 

 كميت و كيفيت انتشارات جای بررسي دارد.

لمي ايران در تعداد انتشارات ع کمیت انتشارات:

كشورهای آسيای  جنوبي ومقايسه با كشور كره

جنوبي در مركزی اختالف معناداری دارد. كره

ای هسه برابر و در رشته مهندسي تقريبا  های رشته

دو برابر ايران  در حدودعلوم اجتماعي و پزشکي 

انتشارات علمي داشته است. تعداد انتشارات علمي 

مهندسي نزديک های ايران و سنگاپور در رشته

در علوم اجتماعي سنگاپور و در علوم  ، اماهم استبه

 .ستايران انتشارات بيشتری داشته ا پزشکي

نتشارات علمي مهندسي ايران و وضعيت ا

، اما در علوم اجتماعي هم استبهكنگ نزديک هنگ

كنگ نزديک به دو برابر ايران انتشارات داشته هنگ

ايران وضعيت به مراتب  ،ولي در علوم پزشکي ،است

بهتری دارد. تايوان نيز در سه گرايش ياد شده، 

 دو برابر ايران انتشارات علمي داشته است.  كمدست

 20ي، تركمنستان با فني و مهندسهای در رشته

كاركرد را دارد. همچنين مجموع ترين انتشار، ضعيف

( ز ايرانجمورد مطالعه در آسيای مركزی )به كشور پنج

 فنيهای ميليون نفر، در رشته 65با جمعيت نزديک به 

شارات، در علوم انت 2200و مهندسي نزديک به 

علوم پزشکي های و در رشته 600اجتماعي نزديک به 

اند كه اين انتشارات به چاپ رسانده 1300به  نزديک

(، 7)آمار با تعداد انتشارات ايران با توجه به جدول 

داری دارد. ايران از حيث كميت از اختالف بسيار معنا

 كشورهای آسيای مركزی جلوتر است.

علمي ايران در مقايسه با  كميت كلي انتشارات

ببرهای آسيا چندان مناسب نيست و در صورتي كه 

( با هم مقايسه 1)جمعيت اين كشورها را طبق جدول 

شود. سنگاپور مي تری مشاهدهكنيم، وضعيت عجيب

معيت ج نفر ميليون هفتكنگ پنج ميليون و هنگتنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .H Index : نخستتتين بار توستتط فيزيکداني به نام جورج هايرش به منظور

شد و رفته رفته در همه  سي توليدات و اثرگذاری محققين فيزيک ابداع  برر

دو  كمسوم ايران، دستتايوان نيز با جمعيت يک دارند.

وضعيت ايران در كميت  .بر ايران انتشارات علمي داردبرا

ترين وضعيت شارات حوزه علوم اجتماعي در ضعيفانت

و در علوم پزشکي در بهترين وضعيت نسبت به ببرهای 

آسيا قرار دارد. علوم مهندسي نيز در بين اين دو حوزه 

 قرار دارد.

دو شاخص  باكيفيت انتشارات  کیفیت انتشارات:

 1Index Hرجاع به هر مدرک و شاخص متوسط ا

 مشخص شده است. 

متوسط تعداد ارجاعات به هر مدرک محققان ايراني 

در هر سه حوزه مهندسي، علوم اجتماعي و پزشکي از 

، (7)آمارهای جدول  مبنایبر ببرهای آسيا كمتر است.

های مهندسي كمي وضعيت ايران در رشته

علوم اجتماعي و حوزه در  ، اماتر استكنندهاميدوار

پزشکي با متوسط ببرهای آسيا اختالف معناداری وجود 

 دارد.

طور نيز ايران از ببرهای آسيا به Hدر شاخص 

ايران  Hمشهودی عقب مانده است. متوسط شاخص 

نصف شاخص مذكور در كشورهای موسوم به  تقريبا 

ببرهای آسيا است. اين وضعيت در هر سه شاخه علوم 

 رد. مذكور عموميت دا

شود كه كيفيت و مي مشاهده (7)با بررسي جدول 

 اریديران با ببرهای آسيا اختالف معناكميت انتشارات ا

صورت سرانه حساب دارد و در صورتي كه اين آمار به

)با توجه به جمعيت كمتر ببرهای آسيا(، اختالف  شود

 شود. مي بيشتر نيز

كه بيان شد، ايران از حيث كميت  گونههمان

شارات بسيار جلوتر از كشورهای مورد مطالعه در انت

علوم های اين اختالف در رشته .آسيای مركزی است

 های فني و مهندسيپزشکي بسيار بيشتر و در رشته

 كمتر است. 

ستناداتي حوزه سبه اين شاخص، تعداد ا ساس محا شد . ا های علوم عمومي 

 گيرد.مياست كه از سوی ديگران به آثار يک محقق صورت 
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متوسط تعداد ارجاعات به هر مدرک محققان ايراني 

در هر سه حوزه مهندسي، علوم اجتماعي و پزشکي از 

مركزی بيشتر است. در متوسط كشورهای آسيای 

فني و مهندسي، متوسط تعداد ارجاعات از های رشته

تمامي كشورهای مورد مطالعه بيشتر است. در حوزه 

 ن بيشترين تعداد ارجاعات را دارد،علوم اجتماعي، ايرا

اما در حوزه علوم پزشکي، وضعيت ايران مناسب نيست 

و كشورهای تركمنستان، تاجيکستان، قرقيزستان و 

قستان متوسط ارجاعات بيشتری نسبت به ايران قزا

 دارند. 

ايران از كشورهای آسيای مركزی ، Hدر شاخص 

از  يکصورت چشمگيری جلوتر است. در هيچبه

فني و مهندسي، علوم اجتماعي و علوم های حوزه

  پزشکي، هيچ كدام از كشورها جلوتر از ايران نيستند.

كيفيت و  شود كهمي مشاهده (7)با بررسي جدول 

كشورهای آسيای مركزی كميت انتشارات ايران با 

توانند اختالف معناداری دارد. كشورهای يادشده نمي

اني باشند جههای رقيبي برای كشور ايران در عرصه

 كمکي تواندای ميمند منطقههرچند وجود رقبای قدرت

 باشد برای پيشرفت بيشتر در حوزه انتشارات.

گاه آناخود ،آيدمي ه ميانهرگاه سخن از دارايي ب

ذهن انسان به سمت مصاديق عيني مالکيت همچون 

كند، اين در حالي مي سوق پيدا غيرهپول، زمين، كاال و 

است كه در دنيای امروز نوع ديگری از مالکيت مورد 

های ملموس، كه به مراتب از دارايي قرار گرفته توجه

 ياد1و از آن با عنوان مالکيت فکری است تراهميتبا

 .[2] شودمي

  [19](2013تا  1996) ساله 17ای از انتشارات علمی ایران و ببرهای آسیا در بازهای مقایسه -7جدول

 

 های پزشکیرشته های علوم اجتماعیرشته های مهندسیرشته

تعداد کل 

 انتشارات

ارجاع متوسط 

 به هر مدرک
شاخص 

H 

تعداد کل 

 انتشارات

متوسط ارجاع 

 به هر مدرک
 Hشاخص 

تعداد کل 

 انتشارات

متوسط ارجاع 

 به هر مدرک
شاخص 

H 

 214 31/15 129505 75 85/8 11858 203 32/7 198965 كره جنوبي

 186 99/17 32147 79 26/10 8667 177 92/9 58129 سنگاپور

 225 96/18 40663 101 74/12 12778 177 54/10 51637 كنگهنگ

 215 46/13 97234 84 32/9 15824 169 45/7 149750 تايوان

 101 42/9 51815 32 38/5 5433 92 81/6 60556 ايران

 6 93/12 11 2 86/1 11 4 65/2 20 تركمنستان

 29 21/9 425 11 09/4 138 22 57/2 902 ازبکستان

 13 17/14 72 6 26/3 45 10 55/4 122 تاجيکستان

 24 33/16 209 9 03/3 101 10 79/1 166 قرقيزستان

 29 54/11 506 9 12/3 263 23 81/3 973 قزاقستان

 

ايران و ببرهای آسيا های ، تعداد پتنت(8)در جدول 

 و كشورهای آسيای مركزی با هم مقايسه شده است.

در مجموع تعداد  2013ايراني در سال  پژوهشگران

 ،وبيجناند. در حالي كه كرهثبت رساندهپتنت به  3871

و  6483، 23087 تعدادترتيب گ بهكنسنگاپور و هنگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. intellectual property 

ه بو بدترين وضعيت نيز اند ثبت پتنت داشته 7121

 .استمربوط  دليل عدم ثبت پتنتتركمنستان به

ثبت پتنت در به ای ديگر كشورها عالقه پژوهشگران

پتنت توسط  103تنها  2013ايران ندارند. در سال 

، در حالي كه در ايران به ثبت رسيده استها خارجي
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اند. كنگ بسيار موفق عمل كردهسنگاپور و هنگ

 30جنوبي نيز وضعيتي مشابه ايران دارد و تنها كره

ر اين كشور به ثبت رسيده است. پتنت خارجي د

قابل مشاهده  (8)ها در جدول يات ثبت پتنت كشورجزي

 است.

 [24]و  [23]و  [14] ایران و ببرهای آسیا و کشورهای آسیای مرکزیدر از تعداد ثبت پتنت ای مقایسه -8جدول 

 
تعداد پتنت ثبت شده 

 2013 ،در اتحادیه اروپا

تعداد پتنت ثبت شده 

 2013 ،در آمریکا

ثبت شده تعداد پتنت 

 بومی()غیر 2013، داخلی

تعداد پتنت ثبت شده 

 بومی() 2013 ،داخلی

های مجموع پتنت

 داخلی و خارجی

 23087 6520 30 14548 1989 كره جنوبي

 6483 393 5182 797 111 سنگاپور

 7121 92 6472 540 17 كنگهنگ

 11545 - - 11071 474 تايوان

 - - - - - تركمستان

 184 105 79 0 0 ازبکستان

 2 0 2 - - تاجيکستان

 88 85 3 0 0 قرقيزستان

 351 199 152 3 0 قزاقستان

 3871 3733 103 35 0 ايران

 

 ریوافن و علم اقتصاد پايدار، يک از مندیبهره برای

 تهپيشرف وریافن ورود و كنند حركت هم پایپابه بايد

 از چراكه پذيرد، صورت علم پيشرفت با همراه بايد

 پايه بر صنعتي توليدات ترين پيچيده تا ترينساده

ه ب .است گوناگونهای حيطه در علم سريع پيشرفت

تر، توليدات صنعتي، نماد پيشرفت علم و دهسا عبارت

 مقايسه توليدات با. بنابراين هستندفناوری كشورها 

د به درجه رش توانمي كاالهای صنعتي با فناوری برتر،

 (9) و پيشرفت علم و فناوری كشورها پي برد. در جدول

شود. در دو مي مشاهدهها تعدادی از اين شاخص

و  «سهم توليدات صنعتي به كل صادرات»شاخص 

با فناوری برتر و متوسط از های سهم فعاليت»شاخص 

 ا، وضعيت ايران با ببرهای آسي«كل صادرات محصوالت

ان ، متکي بودن ايرايد علت اصليقابل قياس نيست. ش

به صادرات نفت و سهم اندک محصوالت پيشرفته در 

انه سر آن يکي از نتايجسبد صادراتي ايران باشد كه 

صادرات پايين توليدات صنعتي باشد. سهم ايران در اين 

، در حالي كه دالر آمريکا است 344شاخص تنها 

 بتيتربه تايوانو  كنگسنگاپور، هنگ ،جنوبيكره

 دالر است. 11941و  1041، 32241، 11100

، ايران با «سرانه ارزش افزوده توليدات»در شاخص 

دالر در مقايسه با كشورهای آسيای مركزی در  326

دالر قرار  565قزاقستان با  جايگاه دوم پس از كشور

های با فناوریهای سهم فعاليت»اما در شاخص  دارد،

بهترين  درصد، 41ک به ايران با نزدي ،«متوسط و برتر

را در كشورهای مورد مطالعه داشته است. در  كاركرد

ا ، قزاقستان ب«سرانه صادرات توليدات صنعتي»شاخص 

دالر آمريکا صادرات موفقي داشته است. ايران نيز 1251

سهم »قرار دارد. در شاخص  دالر در رتبه دوم 344با 

از  ارتبه ايران تنه ،«توليدات صنعتي به كل صادرات

ای كشورهای آسي كشور تاجيکستان بهتر است و ديگر

اند. جزييات تر از ايران عمل كردهمركزی بسيار موفق

 مشخص شده است. (9)كامل اين مقايسه در جدول 
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 [21] تخصصی علم و فناوری میان ایران و ببرهای آسیاهای از شاخصای مقایسه -9جدول 

 
سرانه ارزش افزوده 

 تولیدات

های با سهم فعالیت

 های متوسط و برترفناوری

 درصد()

سرانه صادرات تولیدات 

 صنعتی به دالر آمریکا

سهم تولیدات 

صنعتی به کل 

 صادرات

با فناوری های سهم فعالیت

برتر و متوسط از کل 

 صادرات محصوالت

 85/71 74/96 11100 41/53 6046 كره جنوبي

 99/68 76/89 32241 41/73 8966 سنگاپور

 78/44 01/44 1041 58/32 575 كنگهنگ

 08/71 41/95 11941 88/61 4885 تايوان

 - - - - - تركمنستان

 - - - - - ازبکستان

 30/66 82/13 16 40/2 100 تاجيکستان

 93/17 94/25 88 36/4 68 قرقيزستان

 55/34 01/23 1251 84/6 565 قزاقستان

 69/31 69/19 344 70/40 326 ايران

 

 راهکارها و پیشنهادها -6

ايران برای های از ديدگاه بانک جهاني، محدوديت

، مشتمل بر هاارتقای رتبه در هر يک از زيرشاخص

 است: موارد زير

وپاگير و غيرشفاف، وجود قوانين، قوانين دست

های همپوشان و متعارض، مراحل نامهها و آييننامهبخش

نيافته، دشواری دشوار اخذ مجوز، بازارهای مالي توسعه

های ها، فقدان سازوكار هدايت سرمايهتأمين مالي طرح

های توليدی، اندازها به سوی طرحسرگردان و پس

های ثباتي سياستداران خرد، بيهامحمايت ناكافي از س

 .[25]ويژه در بخش توليد و غيره پولي، مالي و تجاری به

كه نيازمند توجه بيشتر مسئوالن هايي از ديگر حوزه

قوق مالکيت معنوی و ثبت است، بحث حمايت از ح

 ،خالف آنکه در بخش توليد مقاالت علميبر پتنت است.

اه كرده و جايگپيشرفت  گذشتهايران طي بيست سال 

در بخش  است،بين كشورهای جهان ارتقا داده  خود را

 ،دادارقام و اع برمبنای. نيست پتنت، اوضاع چنينثبت 

ثبت پتنت در دفتر  65تنها  2000از سال  پيشايران 

 ترين دفتر ثبت پتنتپتنت آمريکا، به عنوان معتبر

از تعداد كل درصدی  0022/0 داشته است و سهم

اين دفتر،  2000از سال  ت شده تا پيشهای ثبپتنت

ايرانيان  ،2013 تا 2000از سال  در مالکيت ايران است.

كه سهمي  اندپتنت در اين دفتر ثبت كرده 99اد تعد

های پس از تعداد كل پتنت درصد 0038/0حدود در 

ول اين دوره طايران همچنين در .است 2000از سال 

بين كشورهای  در بين كشورهای اسالمي رتبه نهم، در

خاورميانه رتبه هشتم و در بين كشورهای همسايه خود 

  .رتبه پنجم را به لحاظ ثبت اختراع كسب كرده است

های گذشته، ثبت اختراع در ايران تنها در تمام سال

با ديد شهرت علمي برای مخترع نگريسته شده است، 

نه حمايت قانوني از حقوق مخترع و جلوگيری  بنابراين

 واز استفاده غيرمجاز از اختراع او مورد توجه قرار گرفته 

نه اختراعات ثبت شده كمک چنداني به رشد و توسعه 

آموزش مفهوم ثبت  ،عالوه بر اين .استصنايع كرده 

ای كه بسياری از مديران، گونهبه ،اختراع نيز ضعف بوده

هشگران، حتي آشنايي مقدماتي با اين كارشناسان و پژو

ي كه ليسانس يهامقوله ندارند و شايد برخي از فناوری

های گزاف از ديگر كشورها ها در قبال پرداخت هزينهآن

دوره حمايت قانوني را سپری  شود، عمال خريداری مي
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ها با همان اطالعات افشا كرده و استفاده تجاری از آن

ون نياز به پرداخت هر گونه شده حين ثبت و البته بد

 در كل چنين به نظر بنابراينپذير است. ای امکانهزينه

 رد هنوز ايران در اختراع ثبت كهنسال مقوله كه رسدمي

 برای 1توری انکوبا به نياز شايد و است جنيني مراحل

های برمبنای مطالعات و بررسي .باشد آن تولد

ف ايران در گرفته و آشکار شدن نقاط قوت و ضعصورت

های زمينه پيشرفت علم و فناوری نسبت به ساير كشور

های گذار و دستگاههای سياستمورد مطالعه، نهاد

اجرايي كشور در دوران پساتحريم، جهت ارتقای وضعيت 

 علم و فناوری، بايد به موارد زير توجه داشته باشند: 

اقتصادی كشورهای رقيب از  توسعه سرعت توجه به .1

 هاپايش مستمر پيشرفت فناوری آنطريق 

پيوستن به . بازارهای جهاني و صادرات و تالش برای 2

  المللكشورهای عضو تجارت بين

 و پرورش و آموزشهای . تأكيد دولت بر استاندارد3

 در حال تکامل ايران اقتصاد بودن اين ارگان با همگام

كار در كشور از طريق و. اصالح وضعيت فضای كسب4

های ريزیهای زيرساختي و برنامهمحيط بهبود

 مدتبلند

نشگاه و بين داهای توجه به ارتباطات و همکاری .5

 بيشترهای وریصنعت و تالش برای خلق نوآ

ان داخلي گذارجانبه دولت از سرمايهحمايت همه .6

 برای رفع مشکالت ورشکستگي

 گیریبندی و نتیجهجمع -7

و ها اجرای برنامهعلم و فناوری در های شاخص

آينده كشور مفيد بوده و به شناخت دقيق های سياست

 وضع موجود كمک شاياني خواهد كرد.

نخستين مرحله در فرايند سنجش علم و فناوری 

يا همان ابزارهای سنجش ها هر كشور ، تعريف شاخص

تعريف های وضعيت موجود است. بهتر است شاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Incubator 

گيری در اغلب دازههای مورد انشده در كشور با شاخص

خواني داشته باشند تا مقايسه با كشورهای جهان هم

پس از تعريف مجموعه  كشورهای مختلف ميسر شود.

گيری يا های علم و فناوری، بايد اقدام به اندازهشاخص

اد ک نهبه اين منظور بايد به وجود ي ها كرد.محاسبه آن

ياز مورد نهای وری دادهآواحد به عنوان مسئول جمع

 توجه كرد.

 تبلندمد اقتصادی رشد به كه فاكتورهايي از . يکي1

 كمک تايوان و جنوبيكره چونهم كشورهايي

 رد اقتصادی توسعه سرعت گمانبي كرده، شاياني

 يافته شتاب زمان طول دركه  استا كشوره اين

 رخن با تا قادرند نيز كشورها زمان، گذشت با. است

 ونچهم یكشور برای. يابند توسعه تریسريع رشد

 تا كشيد طول (1780 سال از) سال 58 بريتانيا

 فرايند اين. كند برابر دو را خود واقعي درآمد سرانه

 سال در تا كشيد طول سال 47 مريکاآ برای زماني

 برای كهحالي در كند، برابر دو را شاخص اين 1800

 طول به سال 34 زمان اين 19 قرن اواخر از ژاپن

 انهسر شاخص توانست جنوبيكره سرانجام. انجاميد

 كنندهخيره زماني دوره يک در را خود واقعي درآمد

 نظر به. كند برابر دو( 1966 سال از) ساله 11

 شده صنعتي ديرتر كشوری چه هر كه رسدمي

  .است شده امر اين انجام به قادر زودتر باشد،

 چه تا كشور يک كه است اين ديگر مهم . فاكتور2

 در. باشد مانده عقب صنعتي رهبران از ایدرجه

 هر تايوان، و جنوبيكره آسيا، شرق كشورهای مورد

. ندكرد آغاز پايين بسيار سرانه درآمد بارا راه  اين دو

 بسيار رشد تا داد اجازه هاآن به وضعيتي چنين

 ردندكمي تالش كهحالي در ،باشند داشته تریسريع

 کتهن اين تشخيص. بيايند كنار جهان رهبران با تا

 در كشورها اين كه شرايطي در است، مهم بسيار

 اين هستند، هاآن از ترعقب و ديگران تعقيب حال

 .يابند كاهش بايد رشدهای نرخ
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 حال در آسيا شرق كه ييهابخش جمله از

 ناخالص توليد رشد از مهمي بخش یگذارسرمايه

 پرورش و آموزش و فيزيکي سرمايه است، خود داخلي

 كشورهای با مقايسه در آسيا شرق كشورهای .هستند

 اطقمن اين در باالتری بسيار یگذارسرمايه از صنعتي،

 ناخالص توليد رشد از درصد 35 جنوبيكره. برخوردارند

 برابر دو از بيش كه كرده یگذارسرمايه را خود داخلي

 يدكتأ آسيا شرق كشورهای. است مريکاآ سرمايه هزينه

 پرورش و آموزش. اندداشته پرورش و آموزش بر بسياری

 اين كه است ييهاوریافن در هاآن شدن ایحرفه كليد

. اندگرفته قرض جهان اقتصادی رهبران از كشورها

 كشورها اين برای پرورش و آموزشهای استاندارد

 .است يافته تکامل هاآن اقتصاد با همگام

 بلندمدت اقتصادی رشد به كه ديگری . فاكتور3

 .است جهاني بازار كرده، كمک ببر آسيا كشورهای

 يقطر از كشور يک اقتصاد ديگر ،كنوني دنيای در

 تجارت. خوردنمي ضربه كوچک داخلي بازار يک

 داشتهبسياری  رشد اخير دهه چند طول در جهاني

 رشد از درصد سي جنوبيكره در صادرات. است

 دهدمي تشکيل را كشور اين داخلي ناخالص توليد

 اين. رسدمي درصد چهل به رقم اين تايوان در و

تر باعث دسترسي آسان جهاني تجارت در رشد

 ارتباطات رشد شده و گذشته با مقايسه در فناوری

 رد جديدهای وریافن گسترش به نيز الملليبين

 .است كرده كمک جهان سرتاسر

 رشد در خود تجربه به بايد تايوان و جنوبيكره

. دنده ادامه آيندههای سال طول در بلندمدت اقتصادی

 حال در پرورش و آموزشهای حوزه در كشور دو هر

 رایب كه ييهاحوزه هستند، سنگيني هایگذاریسرمايه

 هاآن. است حياتي كشوری هر اقتصادی توسعه

 نوين یهاوریافن انتشار و جهاني تجارت از همچنين

 ادامه به فاكتورها اين يتمام. برندمي بهره نيز

 .كندمي كمک هاآن اخير اقتصادیهای موفقيت

كشورهای آسيای مركزی از اهميت بسيار بااليي 

 دليل اهميت اين نخستينبرای ايران برخوردار هستند. 

كشورها، همسايگي با مرزهای شمالي ايران و دريای 

های ضمن اينکه اين كشورها پازل ،خزر است

ر شوروی سابق، اتحاد جماهيدهنده ابرقدرت تشکيل

، دروازه ورود به فرهنگ و تمدن غربي اند. در ضمنبوده

شوند. بنابراين شناخت وضعيت علم و محسوب ميهم 

ت. اهميت اس بااين كشورها برای ايران بسيار در فناوری 

كشور واقع در آسيای  با انتخاب چهاردر اين مقاله 

ان، تركمنستكشور آسيای مركزی از جمله  پنجشرقي و 

مقايسه  ،تاجيکستان، قرقيزستان و قزاقستانازبکستان، 

تطبيقي مناسبي ميان اين كشورها و ايران صورت 

 .ه استپذيرفت

مقايسه تطبيقي در سه دسته شاخص عمومي، 

 .ه استساختي و شاخص تخصصي انجام شدزيرشاخص 

ها ايران فاصله قابل قبولي با در بيشتر شاخص

 نيزهايي ولي در حوزه ،مركزی داردكشورهای آسيای 

ی به وضعيت علم و فناور نيازمند توجه بيشتر مسئوالن

محيط كالن ها يکي از اين حوزه كشور است كه

 كار است.وكسب

 كاروكسب گزارش بانک جهاني از وضعيت محيط

های توصيفي ، يکي از مالک2015ايران در سال  در

، ايران در 2015محيط زيرساختي ايران است. در سال 

رسيده است.  130كشور مورد بررسي، به رتبه  189بين 

نک جهاني، رتبه و وضعيت فضای های بابر گزارشبنا 

ايران در مقايسه با بعضي از كشورهای در كار وكسب

مطلوبي قرار ندارد. با وجود  آسيای مركزی در وضعيت

اوليه برای اصالح وضعيت فضای های که گاماين

ين اقدامات با ، اما اكشور برداشته شده وكار دركسب

انداز و وضعيت نامناسب كنوني توجه به اهداف چشم

 بسيار ناچيز بوده است.

 كار نوعا  ودهنده وضعيت فضای كسبعوامل نشان

ها نه تنها نيازمند ماهيتي دارند كه اصالح آن

گذاران و متوليان و تالش مجدانه سياستريزی برنامه
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مدت تحقق ت، بلکه اغلب در كوتاهاد كشور اساقتص

هايي كه به يابد. اين امر به ويژه در مورد شاخصنمي

ها يا اخالق تجاری يا باورهای فرهنگي مربوط زيرساخت

كار وكسببهبود فضای  بنابراينمصداق دارد.  ،شوندمي

 مدت است. بلندريزی در كشور نيازمند يک برنامه

 منابع
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 .مجله جغرافيا و توسعه

آشنايي با (. 1392) و علي نوروزی.[ براتي، مرتضي 2]
های . تهران: مركز پژوهشمفهوم مالکيت صنعتي

 مجلس.
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A Study on Indices Affecting the Progress of Science and Technology in 

Iran and the Countries of Central and Eastern Asia 

M. Pakniyat1, N. Norouzi 

 

 

Abstract 

Measuring progress is crucial for policy makers and the society. Countries that use reliable Statistics 

about the rate of progress know their position, what are their capabilities and limitations and most 

importantly, they know where they are going and how they're going to get there. The purpose of this 

paper is to study the status of science and technology in other countries and the way of their advancement 

to guide policy makers in the field of science and technology For this Reason, the use of comparative 

evaluation for evaluating industrial and technological capability of a country is necessary. InThis article 

the library studies and global statistics are used to evaluate three categories of indicators affecting the 

progress of science and technology, including general, infrastructural and specialized indicators in Iran 

and developing countries of East Asia and Central Asia to  Be addressed.  

Keywords: Science and technology, Science and technology policy, Science and technology assessment, 

Indicators of science and technology  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. E-mail address :Maryam.pakniyat@yahoo.com 


