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  یاجتماععدالت  مسئله و ینوآور منظا

 یستیونیصه مژیر: مطالعه مورد

  2محمدجواد دهقان اشکذری ،1طاهره میرعمادی

 ی و ديپلماسی علم و فناوریگذارسیاستهای علمی و صنعتی ايران و رئیس مرکز علمی سازمان پژوهش هیأت. عضو 1

 های علمی و صنعتی ايرانی سازمان پژوهشا. دانشجوی دکتر2

 25/11/95: تاریخ پذیرش ،20/07/95 :یافتتاریخ در

 

 دهیچک

 مقاله نیا. شودیم یمعرف ایپو ینوآور نظام با نیکارآفر و نوآور جامعه عنوانبه قدس اشغالگر میرژ توسعه، اتیادب در

 یهوممف مدل. سازد روشن یبرابر و ینوآور نرخ با رابطه در را آن ضعف نقطه م،یرژ نیا ینوآور نظام لیتحل با دارد قصد

. ستا شده استفاده یالمللنیبهای سازمان اطالعات و آمار از تنها و است ینهاد کردیرو با ینوآور نظام نگرش مقاله نیا

 یاصل یهاشاخص و ینوآورهای نرخ نیباالتر از یکی یدارا میرژ نیا کهی حال در شودیم داده نشان مطالعه نیا در

 طوربه وقلمر نیا نیساکن ،یاقتصاد و یاجتماع زیآمضیتبعهای استیس به توجه اب اما است، ینوآور یمل نظام عملکرد

 ورفاکت مرهون میرژ نیا در ینوآور روند که شودیم لیتحل ،جهینت در. ستندین برخوردار ینوآور رشد مواهب از عادالنه

 علتهب یعموم اعتماد ،برعکس. رددا میرژ نیا به نسبت جهان سطح در محوردانش یالمللنیب هیسرما که است یاعتماد

 نرخ شیزاافدر نهایت اینکه  و است نییپا یاجتماع ضیتبع و تیمحروم همچنین و مهاجر و یاصل نیساکن نیب دیآپارتا

 .ندارد میمستق رابطه یعموم اقشار یمندبهره شیافزا با الزاماً ینوآور

 .جتماعی، عدالت اجتماعی، رژیم صهیونیستینظام ملی نوآوری، تحلیل ساختاری، شمولیت ا :هاکلید واژه
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 مقدمه -1

 کی شکل بهرژیم اشغالگر قدس  ،شیسال پ 65

 شدتبهای همنطق رد یمصنوع یاسیس تیموجود

د بر اعتما یرابطه مبتن یدارا اما ،مدهآ وجودهب ثباتیب

 تاس یالمللبینهژمون  یهاقدرتدر سطح  باال درجه با

 و هابا بحران تا کنون سیأست بدو از[. این رژیم 1]

 ،را آن اعظم قسمت که بوده روهروب یاریبس یهاجنگ

و  اقتصاد ،یداخل حوزه در اما ،خود شکل داده است

 یهایفناورو  یخود را بر دانش علم ینظام یروین

از  یکیسال، به  65در طول  وبنا نهاده  شرفتهیپ

 لیبدت شرفتهیپ یفناورمختلف  یهادر عرصه شتازانیپ

به طوری که در ادبیات جدید توسعه  ،[2] شده است

 تاس عنوان ملت استارت آپ و کارآفرین معرفی شدهبه

شود در این قلمرو سیاسی، می [ و همچنین گفته3]

ری گیطور دائم در حال شکلبهنوآوری و ابتکار  فرآیند

از  یکینوان عبه 2010 سال در میرژ [. این4است ]

 یها و توسعه اقتصادیهمکار عضو سازمان یکشورها

(OECD )[5] شد رفتهیپذ. 
 توسعه و رشد اجتماعی پژوهشگراناز آنجا که 

کنند که اساس نوآوری، سرمایه کید میهمواره تأ

سرمایه اجتماعی به فرهنگ، اخالق، اجتماعی است و 

 [،7[ و ]6تر عدالت مرتبط است ]عدالت و از همه مهم

شود که آیا بادر میاین پرسش به ذهن پژوهشگر مت

 نوآوری ی در حوزهقعا این قلمرو سیاسی از نرخ باالیوا

ورانه برخوردار است و اگر این نرخ مثبت است، آیا فنا

این نرخ با وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد و شمولیت 

 رابطه مستقیم دارد؟  1اجتماعی

ای برای نوآوری است و زمینه ،دانیم که ثباتمی

اد برد. اعتماد بین آحمی باال را ک نوآوریثباتی، ریسبی

ساز ثبات داخلی جامعه و بین دولت و جامعه زمینه افراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social inclusion 

ثباتی یکی از ورها است. ثبات نیاز نوآوری و بیکش

 نوآوری است.  فرآینداخالل در  عوامل

بسیاری در های نوآوری تحلیلهای در ادبیات نظام

 اماعی و اعتماد بکید بر رابطه با فاکتور سرمایه اجتتأ

 د،جود دارو هانوآوری و انتشار دانش بین شرکت فرآیند

 به تنهانباید اما تحلیل وضعیت اعتماد در سطح جامعه 

ها محدود شود. در تجربه کشورهایی رابطه بین شرکت

رسد که عالوه بر اعتماد می با نرخ فناوری باال، به نظر

ار بین اقشها، اعتماد و همبستگی اجتماعی بین شرکت

مختلف و بین جامعه و دولت در داخل کشورها و اعتماد 

است  لزاماتی از االمللبینبرای ایجاد ثبات  بین کشورها

ظام ملی نوآوری زمینه البته این عوامل در نگرش ن ،[8]

 د و مطالعات کاربردی در این بارهنکمی دار نظری بسیار

ر [ و چند کشو9تنها در حوزه کشورهای اروپایی ]

  .شود[ دیده می10آسیایی ]

در خصوص رژیم اشغالگر قدس باید توجه داشت 

های که عالوه بر درجه اعتماد باال در سطح قدرت

 موجود ینوآور ظامندولت و  رابطهالمللی، هژمون بین

بر  یرابطه مبتن کیآن،  یاسیقلمرو س طهیدر ح

 که معنا نیا به ،است «ینظام -یشرکت» یحکمران

 تیآموزش و ترب طهیفعال در ح اریبس گریباز ، یکارتش

مار شبه پیشرفته یهایفناور انتشارو  یانسان یروین

 و روابط جادیا هیعنوان پابه اعتماد نیبنابرا .دیآیم

 ی نهادهایسو از شدتبه ینوآور نظام یاجزا تعامل

دو عامل این  .[11] شودیم تیتقوو امنیتی  ینظام

 بارژیم صهیونیستی لت دو نیرابطه ب ،سازاعتماد

 یفناور یهاشرکت و منطقه از خارج یهادولت

 رآیندفو در کل تسهیلگر  کندیم تیرا تقو پیشرفته

د نوآوری در داخل و یا ورانه از طریق ایجانوآوری فنا

. اما در شودمیوری از مراکز صنعتی دنیا انتقال فنا

 طیشرا یدارااشغالگر  کیعنوان بهدولت  نمقابل، ای

ساکن  اعرابخود و  گانیاز نظر رابطه با همسا یمیوخ

 یثباتیب ،نظر نیا از و است خود یاسیس قلمرو در
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ی تصهیونیسبین جامعه  روابط براعتماد و ثبات  یجابه

 تاس حاکمفلسطینیان  ویژهبههای قومی دیگر و گروه

آمیز تنها شامل [. البته این رابطه تبعیض12]

قوام اقلیت دیگر مانند مهاجرانی شود و انمی فلسطینیان

پوست هستند سیاه اما ،دانندمی را یهودی تار که خود

 گیرد.می را در بر انداز قاره آفریقا آمده و
 نظام موردرسد ینظر مبه با توجه به این نکات،

ی پتانسیل باالیی برای بررس صهیونیستی میرژ ینوآور

دارد و این  رابطه عامل نوآوری و حوزه عدالت و فرهنگ

 یاخلد استیس ،یالمللبین یهاهیال ریثأت نظر ازموضوع 

 ی قابل تامل است.بر نرخ نوآور ،فرهنگ و اقوام و

در این مقاله نخستین پرسش پژوهشی ما عبارت 

که رابطه بین نرخ نوآوری و عدالت اجتماعی است از این

رژیم اشغالگر چیست؟ و در صورتی که این رابطه منفی 

این رابطه  تداوم آن است که پرسشمین است، دو

)پدیده نرخ نوآوری باالی این رژیم و نرخ پایین اعتماد 

 اجتماعی( چگونه قابل تبیین است؟

 ند از: اپژوهشی فرعی عبارت هایپرسش

بندی ( جایگاه رژیم صهیونیستی در رتبهالف

نوآوری چیست؟ ب( ساختار نظام ملی های شاخص

چگونه است؟ ج( وضعیت  نوآوری رژیم صهیونیستی

نظام »، «یالمللبیناعتماد »رژیم صهیونیستی از منظر 

عدالت »و یا « اعتماد عمومی» در نهایتو « نوآوری

 چگونه است؟ «اجتماعی

پس از مقدمه، چارچوب نگرش نظام ملی نوآوری و 

در بخش بعدی  و شودمی معرفی نقاط قوت و ضعف آن

ستی مطالعه های کمی نوآوری رژیم صهیونیشاخص

شود. می شده و ساختار نظام نوآوری آن رژیم ترسیم

ا ب یالمللبین پس از آن وضعیت اعتماد از طرف جامعه

و در داخل در نظام  توجه به شاخص شمولیت اجتماعی

نوآوری بررسی و در پایان دستاوردهای نظری مقاله 

  شود.می ارائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nelson 

 یهاروش و ینوآور یمل نظام: یمفهوم مدل -2

 آن لیحلت

بخشی از یک مکتب رویکرد نظام ملی نوآوری 

ننده کی و البته آغازهای نوآورنام نظامتر بهنظری وسیع

های نوآوری آن است مطالعات نظامآن است. ایده اصلی 

سسات پژوهشی تنها بازیگران عرصه ها و مؤکه شرکت

و نهادها نیز باید مورد ها نوآوری نیستند، بلکه شبکه

هدف اصلی بیشتر مطالعات  [.13بگیرند] توجه قرار

 همچون مطالعه کریس فریمن،نظام ملی نوآوری 

 طریق بررسی نوآورانه کشورها از ی کارکردارزیاب

های تحقیق و توسعه، هایی مانند سازمانزیرسیستم

[. 14]های دولتی بوده است عتی و سازمانهای صنبنگاه

نظام ملی  ( نیز مطالعاتی در رابطه با1993) 1نلسون

ه است. انجام داد دیگرنوآوری آمریکا و چندین کشور 

عمومی و خاص فناوری و  هایوی بیشتر روی ویژگی

د ها در تولیهای خصوصی، دولتی و دانشگاهنقش بنگاه

( 1992. الندوال )ه استفناوری جدید متمرکز شد

مبنای طور اساسی برمفهوم نظام ملی نوآوری را به

انباشت دانش تعریف کرده است. در  یادگیری، تولید و

های فرآیندهای دولت در حمایت از این رابطه کمک

ا ریادگیری ملی در چالش با جهانی شدن نقش اساسی 

ی سطح یادگیر منظور ارتقایها بهکند و بنگاهبازی می

ز ها و مراکجوی پیوندهایی با سایر بنگاهوخود در جست

 [.15هستند ] پژوهشیعلمی 

ی نوآوری یک سیستم تعاملی میان نهادها، نظام مل

های خصوصی و دولتی )چه کوچک و چه شرکت

های دولتی است که هدف ها و سازمانبزرگ(، دانشگاه

آن تولید دانش و فناوری درون مرزهای یک کشور 

ست فنی، است. نوع تعامل میان این واحدها ممکن ا

ستم یشد. رویکرد سیا مالی با تجاری، قانونی، اجتماعی

خالف رویکردهای خطی، نگرش ملی نوآوری، بر

 کند وسیستمی را برای توسعه فناوری منعکس می
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نوآوری را حاصل تعامل پیچیده بین بازیگران و نهادهای 

طور مبنا، تغییرات فناورانه بهپندارد. بر این مختلف می

های بازخور در بلکه از طریق حلقه ،دهدخطی روی نمی

 [.16شود ]سیستم، میسر می

 یاصل عناصر عنوانبه اغلب نهادها و هاسازمان

 نظام در مهم یهاسازمان. شوندیم یتلق یمل یهانظام

 ها،دانشگاه ها،بنگاه از نداعبارت ینوآور یمل

 گذارهیسرما یهاسازمان ،پژوهشی مراکز و هاشگاهیآزما

 و ینوآور یهااستیس با مرتبط یدولت یهاسازمان و

 هنجارها، مشترک، عادات از یامجموعه نهادها .یرقابت

 تعامالت و روابط که هستند یقواعد و مقررات و نیقوان

ین قوان .دنکنیم میتنظ را هاسازمان و هاگروه افراد، نیب

ثبت اختراع از جمله محورهای اصلی مطالعه در نگرش 

 نظام ملی نوآوری است. 

کلی های نوآوری، دو رویکرد برای تحلیل نظام

 گیرد.مورد استفاده قرار می« کارکردی»و « ساختاری»

دهند نظام نوآوری در رویکرد ساختاری، عناصر تشکیل

ها و تعامالت همچون بازیگران، نهادها، فناوری و شبکه

و در رویکرد گیرد ها مورد بررسی قرار میمیان آن

های ها و پویاییبه فعالیت کارکردی، توجه پژوهشگران

گونه که هکرت و شود. همانآوری معطوف مینظام نو

های کنند، هنگامی که نظاممطرح می 1همکارانش

گیرند، تالش نوآوری در سطح ملی مورد مطالعه قرار می

زیرا  ،شودمی روروبهها با مشکل در جهت نگاشت پویایی

های نوآوری ملی بسیار زیاد است. این پیچیدگی نظام

اد زیاد بازیگران، نهادها و پیچیدگی باال ناشی از تعد

ه ترین راه مطالعای است. بنابراین، مناسبروابط شبکه

های ملی نوآوری تمرکز بر ساختار فعلی این نظام

ها است. برای ارزیابی ساختار نظام ملی نوآوری، نظام

و توسعه،  پژوهشهای هایی همچون فعالیتشاخص

تم یسهای پتنت، کیفیت سها و درخواستتعداد پتنت

های دانشگاه و صنعت و میزان آموزشی، همکاری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hekkert & others (2007) 

دسترسی به سرمایه خطرپذیر مورد بررسی قرار 

 [.17گیرد ]می

از ابزارهای مناسب برای استفاده « نگاشت نهادی»

با  .[18] های نوآوری استدر تحلیل ساختاری نظام

توان، با نمایی استفاده از چارچوب نگاشت نهادی می

عیت موجود سیستم نوآوری را نشان ساده و جامع، وض

داد و با بررسی آن نقایص موجود در اجزا و روابط میان 

. در نگاشت نهادی میزان کردها را شناسایی و تحلیل آن

و کیفیت روابط موجود میان عناصر نظام نوآوری ترسیم 

چگونگی مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی  و

ار، نقش نسبی تفاده از این ابزشود. با استبیین می

از بازیگران فعال در نظام ملی نوآوری، همچون  هریک

 دفرآینها در و بنگاه پژوهشیها و مراکز دولت، دانشگاه

  .آیدنوآوری به دست می

 ،یآورنو یمل امظبه نگرش ن یاصل هایانتقاد از یکی

 2ستیادکود. استآن  یساختارتحلیل  دیدگاه همین

 قیدق یفاقد مرزبند یساختار دگاهیمعتقد است که د

 و شودمی یاست که شامل نظام نوآور یینهادها نیب

فراتر از آن تعلق  ایتوسعه هاینظام به که یینهادها

  .[19] دندار

 حاً یانتقاد را تلو نیدر مقاله خود ا (2007) الندوال

 ظامن نگرش ضعف نقطه نیرتممه دیگویو م ردیپذمی

 یاسیس رتقد مسئله به که است آن ینوآور یمل

 ،نگرش نیاست که ا یحال دراین . [15] پردازدینم

 یاجتماع هیسرما را خود ینظر چارچوب یاصل دواژهیکل

 به اریبس تیاهم ودبا وج اما ،داندیم «اعتماد»و نهاد 

 در اعتماداز  یمحدود اریبس مفهوم ،یاجتماع هیسرما

 تیمحدود از انتقاد ر( د2009) یرعمادیم. دارد نظر

نظر از صرف ی،نوآور یمل نظام نگرش در اعتماد مفهوم

 حوزه دیگویمبودن آن  یکارکرد ای یساختار

 هرابط به محدودنگرش  نینظر ا ازنهاد  نیا یریبرگدر

کاربران و  نیب یها و رابطه عمودشرکت نیب یافق

2. Edequist (2001) 
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از  یترعیوسمفهوم  کهی حال در. است کنندگاندیتول

 زااست  عبارتد که مورد نظر باش دیبا اجتماعی اعتماد

 در اعتماد وشهروندان  یاز سو یاسیاعتماد به نظام س

 نیا .های سیاسیو رژیم کشورها نیب یالمللبینسطح 

 ناگفته ینوآور یمل نظام نگرش در اعتماد از بعد دو

 اعتمادو  عدالتتوجه به  بتیغ. [8] ماندیم یباق

 می هنوآور یمل نظام گرانیباز نیب روابط در یاجتماع

 ینسندگاینوتوسط  ینوآور یمل مانظ خرأمت اتیدر ادب

 2تاکور[ و کوزنس و 20] ینسکیکاپل و 1کوزنس همچون

 نیا .است گرفته قرار شتریب دیکأت مورد[ 21( ]2014)

 ینوآور اتیرا در ادب یدتریجد اصطالح ،سندگانینو

 شمول تیظرف»اند که عبارت است از وارد کرده

 چارچوب یک هنوز حال نیا با .«ینظام نوآور 3یاجتماع

 به ینوآور نظام نگرش حوزه در بتواند که یاتیعمل

 یمعرف بپردازد، یفرهنگ و یاخالق ینهادها یبررس

 . اندنکرده
مقاله کوشش شده است اصطالح عدالت در  نیا در

 «یاجتماع تیشمول»ی از نگاه نوآور ینظام ملنگرش 

 ،نامب نیبراشود.  فیتعر هاشاخص استفاده از برخی با

کشور  کیدر  ینظام نوآور یاجتماع تیشمول مسئله

 مواهب تیشمول یگستردگ درجه» ازعبارت است 

 مختلفهای گروه و اقشار توسط انهروافن یهاینوآور

به شکل  تواندیموری فنا . استفاده از مواهب«مردم

کاال یا خدمات مصرف  ای خدمات و االک دیتول

بوط به مر یهاشاخص بنابراین. فتدیاتفاق ببنیان دانش

 یانبندانش یمصرف کاالها اینوآور و  عیاشتغال در صنا

 سئلهم با ینوآور نظام کیرابطه  کنندهنییتبتواند می

 یهاشاخص نظر از. باشدشمولیت اجتماعی  و عدالت

 :شود مطرح جنبه دو ازباید رابطه  نیا ی،کم

 در ینوآور جادیمواهب ا ینکه،گستردگیا نخست 

ه ب بنیانشتغال در صنایع دانشبا شاخص ا کشور کی

 کشور کی شهروندان ،گریعبارت دبه ؟است زانیچه م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cozzens & Kaplinsky (2009) 

2. Cozzens & Thakur (2014) 

ور محدانش عیصنا اشتغال در ضیحد با عدم تبع چه تا

؟ طبیعی است که هر چقدر فرصت برابر هستند روروبه

و  دیتولیک جامعه وجود داشته باشد، در  آموزشدر 

  خواهند داشت.نیز فرصت برابر  اشتغال

ا و کاالهاز نظر مصرف  یگستردگ ،اینکه دوم

 ،رگیعبارت دبه ؟ستبه چه میزان ا بنیانخدمات دانش

ه استفاد یبرابر براامکان حد افراد و اقشار جامعه  چه تا

 . کاالهای نوآورانه دارند با خود ازین نیمأو ت

 شواهد قابل بررسی -3

 از یستیونیصه ميرژ ینوآور نظام شناخت -3-1

 یفناور و علم یهاشاخص منظر

لم، های عترین شاخصدر ابتدا نگاهی کلی به اصلی

 2000فناوری و نوآوری در رژیم صهیونیستی از سال 

ها اندازیم تا وضعیت تغییرات این شاخصمی 2011تا 

های شش گروه از ، داده(1)مشخص شود. در جدول 

، 2011و  2009، 2003، 2000های ها در سالشاخص

 [.2ارائه شده است ]

 میرژ یناخالص داخل دی، تولاین جدولبا  مطابق

رشد صد در 43، 2011تا  2000از سال  یستیونیصه

نه ساال یاز رشد اقتصاد نیانگیطور مبه یعنی ؛داشته

 ناخالص دیتول سرانه. است بوده برخورداردرصد  3/3

 کردهرشد درصد  17 هاسال نیا طول در زین یداخل

ق و توسعه، در بخش منابع نوآوری و تحقی .است

کرد در تحقیق و توسعه های مختلف هزینهشاخص

ه کاست و بخش کسب و کار با وجود اینبهبود یافته 

توسعه را پوشش  های تحقیق وهزینه درصد 75بیش از 

دهد، بازهم جایگزین اعتبارات بودجه دولتی در این می

 است. این در زمینه شده و سهم خود را افزایش داده

طور متوسط، کشورهای اروپایی بهحالی است که در 

های تحقیق و توسعه توسط از هزینهدرصد  37تنها 

 شود.بخش خصوصی انجام می

3. Social inclusiveness 
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توان مشاهده کرد که می در بخش سرمایه انسانی

ش عالی در اگرچه سهم دانشجویان جدید آموز

اما نسبت  های علم و فناوری کاهش یافته،رشته

های تحقیق و توسعه به کل نیروهای بخش کسب نیرو

 و کار دارای افزایش بوده است.

، استسازی قابل توجه آنچه در بخش جهانی

های تحقیق و توسعه توسط درصدی هزینه 75افزایش 

 243المللی تحقیق و توسعه و افزایش مراکز بین

 رالمللی تحقیق و توسعه ددرصدی کارکنان مراکز بین

که در طوریهب است، 2003ت به سال نسب 2009سال 

سوم از کل مشاغل تحقیق و توسعه، در مراکز حدود یک

 دارند. المللی قراربین

 [2رژيم صهیونیستی ]های اصلی علم، فناوری و نوآوری در شاخص -1جدول 

 2000 2003 2009 2011 

 عمومی

 837/7 552/7 748/6 369/6 جمعیت )هزار(

 087/777 632/704 580/546 749/541 (2005های )میلیون شِکِل جدید، قیمتتولید ناخالص داخلی 

 997/22 862/21 439/25 969/26 (PPPسرانه تولید ناخالص داخلی )دالر، 

 منابع نوآوری و تحقیق و توسعه

 %48/4 %49/4 %29/4 %29/4 هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی

 224/1 144/1 950 002/1 ، دالر(PPPهای جاری، ه هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه )قیمتسران

  %15 %23 %24 های تحقیق و توسعه )%(اعتبارات بودجه دولتی برای تحقیق و توسعه نسبت به کل هزینه

 %80 %80 %74 %77 (%) های تحقیق و توسعههای بخش کسب و کار در تحقیق و توسعه نسبت به کل هزینههزینه

 %50/0 1 %58/0 %73/0 %65/0 کرد آموزش عالی در تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلیهزینه

 447/1 833/1 987/1 2 بودجه تحقیق و توسعه برای دانشمندان ارشد )میلیون شِکِل جدید(

 سرمايه انسانی

 3%9/55 %2/54 %4/56 2%3/50 آموزان سال دوازدهم در کنکوردرصد قبولی دانش

 %5/325 %6/26 %9/27 %1/34 های علم و فناوریعالی در رشتهسهم دانشجویان جدید آموزش

 16/23 83/22 12/21 43/22 هزار نیروی بخش کسب و کارنیروهای تحقیق و توسعه در هر یک

 سازیجهانی

 393/310 364/11 480/64  عه )هزار شِکِل جدید(المللی تحقیق و توسهای تحقیق و توسعه توسط مراکز بینهزینه

 %3/140 %44   های تحقیق و توسعهالمللی تحقیق و توسعه در هزینهسهم مراکز بین

 328/2 4/29 1/412  المللی تحقیق و توسعه )هزار(کارکنان مراکز بین

 %371 %55 %58 %59 هاآن های خطرپذیر انجام شده توسط واحدهای خارجی یا با مشارکتگذارینرخ سرمایه

 %1/136 %7/33   المللی نسبت به تعداد کل مشاغل تحقیق و توسعهمشاغل تحقیق و توسعه در مراکز بین

 بروندادهای اقتصادی

 19/1 22/1 26/1 42/1 های پیشرفته نسبت به کل صنایع تولیدیبرونداد هر نیروی کار: صنایع فناوری

 %3/7 %1/7 %4/6 %9/7 پیشرفته در تولید ناخالص داخلی –ه و فناوری متوسط سهم صنایع با فناوری پیشرفت

 % 47 % 42 % 46 % 53 صادرات صنایع فناوری پیشرفته نسبت به کل صادرات صنعتی

 %51 %346 %444  سهم صادرات خدمات تحقیق و توسعه و رایانه نسبت به کل صادرات خدمات

 %4/9 %5/9 %6/8 %4/8 استخدام ملی های پیشرفته درسهم استخدام فناوری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. 2008 

2. 1996 

3. 2010 

4. 2005 
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 2000 2003 2009 2011 

 %7/10 %1/10 %8 %8/7 در خالص کل حجم سرمایه ICTسهم حجم سرمایه 

 بروندادهای تحقیق و توسعه

 436/5 727/4 539/2 509/2 تعداد درخواست پتنت در آمریکا )توسط مخترعین رژیم(

 57/0 55/0 40/0 40/0 های تحقیق و توسعهنهتعداد درخواست پتنت در آمریکا )توسط مخترعین رژیم( نسبت به هزی

 3425  4332 221 1گانه متقاضیانهای سهپتنت

 %96/0 %01/1 %29/1 %27/1 سهم منشورات علمی رژیم صهیونیستی از منشورات علمی دنیا

 

ا و آمادگی فض نمایانگر همتواند می این تغییر روند

تی ساهمیت تحقیق و توسعه برای دولت رژیم صهیونی

های هژمون سطح باالی اعتماد قدرت نمایانگرو هم 

 المللی باشد.بین

سوم مراکز در حدود دوقابل توجه این است که 

تحقیق و توسعه خارجی در رژیم صهیونیستی به 

است و سهم متعلق های چندملیتی آمریکایی شرکت

 27درصد است. نزدیک به  20ها در این میان اروپایی

قیق و توسعه خارجی به بخش از مراکز تح درصد

است. متعلق افزارهای تجاری فناوری اطالعات و نرم

ها و علوم زیستی تقریبًا هادیهای ارتباطات، نیمهبخش

. گیردها را در بر میهای این شرکتاز فعالیتدرصد  50

های مطابق با تحقیقات انجام شده تأکید شرکت

 ای نسبیچندملیتی بر این چهار بخش، ناشی از مزای

های علمی، نیروی کار رژیم صهیونیستی در زیرساخت

ماهر و فرهنگ کارآفرینانه است )گتز و همکاران، 

(. در گروه بروندادهای تحقیق و توسعه، کلیه 2014

های مرتبط با پتنت دارای رشد قابل توجهی شاخص

 زالمللی نیهای بینهاند. این موضوع در سایر نمایبوده

 است.تأیید شده 

برای مقایسه وضعیت و جایگاه رژیم صهیونیستی 

ترین آن را با مهمنسبت به سایر کشورها، ابتدا 

های کلیدی علم، یافته از نظر شاخصکشورهای توسعه

 به ینگاه با[. 22]کنیم میفناوری و نوآوری مقایسه 

 میرژ که افتیدر توانیم (1) شکل و (2) جدول

 و یفناور علم، یدیکل یهاشاخص نظر از یستیونیصه

 گاهیجا در افتهیتوسعه یکشورها به نسبت ینوآور

 .است گرفته قرار یخوب اریبس

 [22و کشورهای منتخب ] مقايسه رژيم صهیونیستی -2جدول 

 

سرانه تولید 

ناخالص 

 (2011داخلی )

های تحقیق و هزينه

توسعه نسبت به تولید 

 (2010داخلی )ناخالص

درصد حضور 

در آموزش 

 (2009عالی )

پتنت از تقاضای

USPTO  در يک

 (2011میلیون نفر )

مقاالت چاپ شده در 

 مجالت علمی و فنی در

 (2009صدهزار نفر )

فناوری »سهم صادرات 

از کل « پیشرفته

 صنعتی صادرات

 83/15 24/84 703 45/0 34/4 26.720 رژیم صهیونیستی

 83/17 00/68 793 41/0 90/2 42.486 ایاالت متحده

 39/12 29/86 349 50/0 81/1 35.716 داکانا

 36/13 95/101 443 33/0 40/3 35.048 سوئد

 17/26 30/45 549 39/0 74/3 27.541 کره جنوبی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Applicants’ triadic patent 
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 [22] منتخب یکشورها و یستیونیصه ميرژ سهيمقا -1شکل 

کرد در تحقیق و این رژیم دارای بیشترین هزینه

توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی است 

گفته شد بخش  که قبالًالبته همان طور درصد(،3/4)

بزرگی از تحقیق و توسعه در رژیم صهیونیستی از طریق 

شود. بنابراین این می المللی انجامهای بینهمکاری

دهنده رابطه مبتنی بر اعتماد سیاسی و شاخص نشان

اقتصادی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای صاحب 

توان پیشرفت که میطوریهفناوری در دنیا است. ب

فناوری در این کشور را تا حدود زیادی ناشی از 

ی این کشور با کشورهای صاحب المللبینهای همکاری

 فناوری دانست.

( در هفتمین گزارش GIIنمایه جهانی نوآوری )

اقتصاد دنیا و  143، با پوشش 2014خود در سال 

ین [. در ا23شاخص، منتشر شده است ] 81استفاده از 

دارای رتبه  46/55رژیم صهیونیستی با امتیاز  ،فهرست

پانزدهم است؛ یعنی باالتر از کشورهایی همچون ژاپن، 

 کره جنوبی، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، چین و ایتالیا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بانک جهانی، عبارت اسییت از کیفیت خدمات  . اثربخشییی دولت بنا بر تعریف1

ستقالل آن شهروندی و درجه ا سی، کیفیت عمومی و  سیا شارهای  ها از ف

 هایی.ها و اعتبار تعهد دولت به چنین سیاستتدوین و اجرای سیاست

با بررسی این گزارش، اطالعات جامعی از وضعیت 

های رژیم صهیونیستی و جایگاه جهانی آن در زمینه

ا، سرمایه انسانی و پژوهش، مختلف شامل نهاده

کار، وذابیت کسبها، جذابیت بازار، جزیرساخت

بروندادهای دانش و فناوری و بروندادهای خالقانه 

 آید.دست میهب

رژیم صهیونیستی اگرچه دارای دولت نسبتًا 

(، اما از نظر ثبات سیاسی در 25)رتبه  1اثربخشی است

ات در این دنیا قرار گرفته است و مطبوع 119جایگاه 

 ،(91کشور از آزادی کافی برخوردار نیستند )رتبه 

بنابراین این کشور از محیط سیاسی قابل قبولی 

گذاری نیز از نقاط نیست. در محیط قانون اربرخورد

های تعدیل نیرو است )رتبه ضعف این رژیم، هزینه

(. در واقع مقررات وضع شده در رژیم صهیونیستی 124

های تعدیل نیرو را افزایش نهبه نحوی است که هزی

یجاد شغل ها افزایش یابد، ادهد و هرچه این هزینهمی

 .شودرو میو استخدام با سختی روبه
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ر های خطرپذیتعداد باالی معامالت مبتنی بر سرمایه

ا برای دنیا ر نخستنسبت به تولید ناخالص داخلی، رتبه 

 شده برایصهیونیستی رقم زده است. ارزش ثبترژیم 

در گزارش  GDPمعامالت سرمایه خطرپذیر نسبت به 

 ،است 97/0نوآوری جهانی برای رژیم صهیونیستی 

که این میزان برای کشور بعدی، یعنی ایاالت درحالی

. همچنین این میزان برای کشور است 74/0متحده 

ه یابد. البتیعنی کمتر از نصف، کاهش می 44/0پنجم به 

های خطرپذیر انجام گذاریناگفته نماند که نرخ سرمایه

شده توسط واحدهای خارجی یا واحدهای خارجی با 

 1 درصد هفتادمشارکت رژیم صهیونیستی به بیش از 

رسد و این بدان معناست که عمده معامالت می

های خطرپذیر در رژیم صهیونیستی توسط سرمایه

 شود.واحدهای خارجی انجام می

( GCIپذیری )مایه جهانی کیفیت رقابت یا رقابتن

های اقتصاد خرد و کالن ابزاری جامع برای ارزیابی پایه

کیفیت رقابت ملی است. مطابق با این نمایه در سال 

 27در جایگاه  94/4، رژیم صهیونیستی با امتیاز 2013

دنیا قرار گرفته است؛ یعنی جلوتر از کشورهایی همچون 

ونیستی یایرلند، چین، اسپانیا و ایتالیا. وضعیت رژیم صه

در ابعاد مختلف نمایه جهانی کیفیت رقابت، در جدول 

با گروه اقتصادهای  (2)مشخص شده و در شکل  (3)

 [.24نوآوری مقایسه گردیده است ] روپیش

ترین توان دریافت که مهممی (3)با توجه به جدول 

نقطه قوت رژیم صهیونیستی، ُبعد نوآوری است )رتبه 

های بعد نوآوری جزو صر تمامی شاخ(. این کشور د3

دنیا است و حتی در شاخص کیفیت  نخستکشور  10

ا را به خود دنی اولمؤسسات پژوهشی علمی رتبه 

 (5)که در شکل  گونهاختصاص داده است. همان

فاصله زیاد از کشورهای  مشخص است در بُعد نوآوری، با

نوآوری پیشی گرفته است. ظرفیت عالی نوآوری  پیشرو

شود، های خرید دولتی پشتیبانی میتکه توسط سیاس

. است( منعکس 5های این رژیم )رتبه در تعداد پتنت

سایر نقاط قوت رژیم صهیونیستی در ابعاد توسعه بازار 

( و جذابیت 23فناورانه )رتبه (، آمادگی 22مالی )رتبه 

 .است( 23کسب و کار )رتبه 

وجود دارند در رژیم صهیونیستی هم اما نهادهایی 

ویژه در (، به40کارکرد هستند )رتبه یازمند بهبود نکه 

(، 68زمینه اعتماد عمومی به سیاستمداران )رتبه 

(، شفافیت 109هزینه مقررات دولتی )رتبه 

های تروریزم ( و هزینه76ی دولت )رتبه گذارسیاست

(. البته رژیم صهیونیستی از 136در کسب و کار )رتبه 

رفته یار خوبی قرار گنظر استقالل قضایی در وضعیت بس

(که ناشی از هماهنگی این رژیم از نظر نظام 15)رتبه 

 قضایی با کشورهای غربی است.

 [24ابعاد نمايه جهانی کیفیت رقابت برای رژيم صهیونیستی ] -3جدول

 (1-7امتیاز) (148رتبه)  (1-7امتیاز) (148رتبه) 

 7/4 26 های کاراییبهبوددهنده 1/5 39 های اساسینیازمندی

 5 34 آموزش عالی 6/4 40 نهادها 

 3/4 68 کارایی بازار کاال 9/4 35 زیرساخت

 4/4 57 کارایی بازار نیروی کار 7/4 72 محیط کالن اقتصادی

 8/4 22 توسعه بازار مالی 1/6 38 بهداشت و آموزش ابتدایی

 6/5 23 آمادگی فناورانه 2/5 8 عوامل نوآوری و جذابیت

 3/4 49 اندازه بازار 9/7 23 ارجذابیت کسب و ک

    6/5 3 نوآوری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .است 2010برای سال  ،ترین آمار موجود. نزدیک1
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[24لف نمايه جهانی کیفیت رقابت ]نوآوری در ابعاد مخت صهیونیستی و اقتصادهای پیشرو مقايسه رژيم -2شکل

تحلیل ساختاری و نگاشت نهادی نظام ملی  -3-2

 نوآوری در رژيم صهیونیستی

ن واقتصاد رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل تا کن

مجزا را از سر گذرانیده است. الزم  سه مرحله کامالً 

دو راهبرد اصلی برای  ،ذکر است که از همان آغازبه

توسعه این کشور درنظر گرفته شده بود؛ یکی رشد 

در واقع جذب سرمایه انسانی از طریق  ،سریع جمعیت

طوری ، بهبود مهاجرت و دیگری رشد سریع اقتصادی

برابر  4/2کشور این جمعیت  1972تا  1950که از سال 

شد و نرخ رشد تولید داخلی حتی از رشد جمعیت هم 

فزونی یافت. در این مدت سرانه تولید ناخالص داخلی 

رشد کرد و تولید کل درصد  7/5 انه با نرخ متوسطیسال

افزایش یافت. درصد  10انه بیش از یبا نرخ متوسط سال

 ل توجهتواند به رشد قاباین رشد سریع تولید می

 4/4سال  طور متوسط هروری عوامل کل )بهبهره

( نسبت داده شود. مشارکت عظیم دولت در همه درصد

گذاری، تولید، تجارت سرمایه –های اقتصاد حوزه

در  –خارجی، بازار سرمایه، واردات سرمایه و ارز خارجی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nation-Building 

2. Yom Kippur 

ای اما دار ،ساخت اقتصاد و اجتماع نقش اساسی ایفا کرد

های زیادی اقتصاد رژیم نیز بود. سالعوارض اقتصادی 

های خارجی، صهیونیستی از کسری تراز پرداخت

های اقتصادی غیرمنعطف، وابستگی شدید به سیستم

وابستگی شدید به  همچنینبوروکراسی دولت و 

عنوان این مرحله به برد.های خارجی رنج میکمک

 شود.شناخته می« 1سازیدولت»مرحله 

 اعراب و جنگبا زمان هم 1973 سالمرحله دوم از 

توسعه  که سبب افول آغاز شد 2رژیم صهیونیستی

. از آن سال تا به امروز رشد شداقتصادی این رژیم 

 چهارم،سرانه تولید ناخالص داخلی به یک متوسط در

 با همراه درصد در سال کاهش یافته است. 5/1یعنی 

 هاکند شدن توسعه اقتصادی، یک تورم سریع در قیمت

با نرخ  1984به طوری که در سال  ،نیز شکل گرفت

در سال، به اوج خود رسید. این درصد  400بیش از 

بحران، ناشی از وضعیت دائم جنگی و افزایش شدید 

از آن، بحران نفت و  پسهای نظامی در دوران هزینه

 اما سختی و ایش شدید قیمت کاالهای اساسی بود،افز

تا  بود که از ششم جنگی صهیونیستی، رژیم و اعراب جنگ یا جنگ یوم کیپور

ست صهیون عربی هایمیان دولت 1973وپنجم اکتبر بی ستی اتفاق و رژیم  ی

 افتاد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 ویژههای داخلی بهیندفراتواند به دوره طوالنی آن می

پذیری در اجرای نبود انعطافای، انضباط بودجه نبود

 و و استفاده نادرست از این ابزارهاابزارهای سیاستی 

اشتباه در مدیریت سیاست پولی نسبت داده شود. در 

، رژیم صهیونیستی 1984تا  1974های طول سال

 ،که یک تورم بسیار شدید را تجربه کردعالوه بر این

تولید ناخالص درصد 87را به  های خارجی خودبدهی

درصد تولید 180به  راهای عمومی داخلی و بدهی

 د.ناخالص داخلی رسان

، نقاط 1980و  1970های سال با شروع بحران در

ت آشکار شد و دول این کشور پذیر اقتصادضعف و آسیب

از طریق  1985با اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در سال 

ری انضباط مستحکم بودجه، محدودیت سیاست برقرا

ر طوها بهاجرایی وسیع در زمینه قیمتپولی و مقررات 

موقت نقطه عطفی را در اقتصاد رژیم صهیونیستی شکل 

داد. در ادامه نیز اصالحاتی همچون کاهش حجم دولت، 

معرض  سازی، تشویق رقابت از طریق درخصوصی

 انجام شد. غیرهدادن و  واردات قرار

آغاز شد. در این دهه، با  1980مرحله سوم از دهه 

ای کشوره دیگرشروع انقالب فناورانه جدید در آمریکا و 

گیر در زمینه های چشمیافته و ایجاد موفقیتعهتوس

شناسی مولکولی و رایانه و ارتباطات، مواد جدید، زیست

 از طریق یک سیاسترژیم صهیونیستی توانست  غیره،

سی فعال فرصتی استثنایی برای جهش نوآوری و دیپلما

آورد. این فرصت از یک سو ناشی  خود در اقتصاد فراهم

 از نزدیکی راهبردی سیاست خارجی خود مندیبهره از

با آمریکا در منطقه و از سوی دیگر فروپاشی روسیه و 

ها هزاران آن جذب حدود یک میلیون مهاجر که در میان

 بود.دانشمند وجود داشت، 

های داخلی، این کشور توانست با مینه سیاستدر ز 

ابتدا در  ،استفاده از نیروی انسانی بسیار کارآزموده

های صنایع دفاعی و سپس در بسیاری از زمینه

 [.25غیرنظامی به موفقیت دست یابد ]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Teubal 

یستی دارای یک سند و یا قوانین اگرچه رژیم صهیون

باب سیاست نوآوری نیست، اما در سایه  رح درمط

، کالن های تشویقی تحقیق و توسعه، اقتصادرنامهب

های گذاری خارجی و سیاست خارجی، سیاستسرمایه

[. 26گیرد ]مرتبط با حوزه نوآوری مورد توجه قرار می

های پژوهشی تاکنون چند تن از پژوهشگران و سازمان

برای توصیف وضعیت نظام ملی نوآوری رژیم 

، سیستم 1ه تیوبالاند. از جملصهیونیستی، تالش کرده

نوآوری رژیم صهیونیستی را با تمرکز بر روابط بین 

های فناورانه، نهادها، تحقیق و توسعه نظامی و سیاست

غیرنظامی و توسعه صنایع فناوری پیشرفته توصیف 

[. کمیسیون اروپا نیز در بخش تحقیق 27کرده است ]

و نوآوری سایت خود گزارشی از وضعیت تعامل بخش 

های گیری سیاستهای تصمیمفرآیند خصوصی در

های عمومی پژوهش ارائه کرده که در بخش نمایه

گیری در نظام کشوری آن، ساختارهای مهم تصمیم

 است کردهملی نوآوری رژیم صهیونیستی را ترسیم 

ی نظام مل»[. گتز و سگال نیز گزارشی تحت عنوان 28]

نوآوری رژیم صهیونیستی: نگاهی کلی به سیاست ملی 

سسه ساموئل نمان منتشر در مؤ« هنگیهای فرو جنبه

های نوآوری، اند که در آن بیشتر به سیاستکرده

ها و موارد دیگری همچون ابزارها، اجرا و ارزیابی آن

[. 26اند ]فرهنگ کارآفرینی و نقش مهاجران پرداخته

 اند تا اکوسیستم نوآوریفرنکل و همکارانش تالش کرده

ان با کشف روابط بین عناصر پشتیب رژیم صهیونیستی را

کننده نوآوری در این های تقویتفرآیندنوآوری و 

ای در مقاله 2[. دومینیکا نواک29د ]کننکشور، ترسیم 

 ه همراه روندهایسیستم نوآوری رژیم صهیونیستی را ب

چنین عوامل و روابط کلیدی آن اصلی توسعه و هم

 [. 30معرفی کرده است ]

وسط کمیسیون اروپا در زمینه گزارش تهیه شده ت

های تعامل بخش خصوصی و دولتی در سیاست

2. Nowak 
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ستی را دارای یک سیستم ملی پژوهشی، رژیم صهیونی

به طوری که در آن  ،داندیافته علم و نوآوری میتوسعه

های پژوهشی با گیری در زمینه سیاستتصمیم

مشارکت تأثیرگذار بخش خصوصی در مراحل مختلف 

ش، بازیگران فراوان د. این گزارشوآن انجام می

کننده در سطوح مختلف سیستم ملی نوآوری تعامل

 کند. ( معرفی می3)رژیم صهیونیستی را مطابق با شکل 

 الف( مراجع سیاسی و دولتی

ناوری پارلمان رژیم صهیونیستی کمیسیون علم و ف

های ها برای پژوهشول طراحی و تصویب سیاستمسئ

های ین منظور، این کمیته با ادارهبرای اغیرنظامی است. 

دولتی دانشمندان ارشد و مرکز ملی تحقیق و توسعه 

های دولت، دانشمندان کند. تمامی وزارتخانهتعامل می

 گیرند.های مرتبط به کار میارشد را در اداره

 

 
 [28ملی نوآوری رژيم صهیونیستی ] گیری در نظامترين نهادهای تصمیممهم -3شکل 

های مالی ول مشوقت مسئت صنعت و تجاروزار

ده دار است. عمهای صنعتی اولویتبرای فعالیت

توسط وزارت صنعت و  هاامتیازات دولتی برای پژوهش

 شود.تجارت از طریق اداره دانشمندان ارشد ارائه می

طور بههایی را که وزارت دفاع، تأمین مالی پروژه

عهده دارد. مرتبط با صنایع دفاعی است به  مستقیم

ارتش در بسیاری از موارد به عنوان اولین کارفرما برای 

ی رشد هانیروی کار فناوری پیشرفته در طول سال

سسین بسیاری از کند. مؤها ایفای نقش میآن

های نوپا در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت

 وزارت کردند.های ارتش فعالیت میقبالً در آزمایشگاه

طور بهاز طریق سازمان پژوهشی کشاورزی کشاورزی 

های تحقیق و توسعه مشارکت دارد. در فعالیت مستقیم

 راهبردیوزارت علم و فناوری به واسطه مسئولیت 

پژوهشی علمی، تأثیرات زیادی بر تحقیق و توسعه دارد. 

های ملی از طریق دانشمندان ارشد وزارت زیرساخت
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ستقیم در خود و بخش تحقیق و توسعه مشارکت م

های تحقیق و توسعه دارد. وزارت جذب مهاجر فعالیت

ه کرده کد تحصیلنیز به واسطه نقش خود در جذب افرا

به رژیم صهیونیستی مهاجرت  1990 از اوایل سال

شود. این یک بازیگر مهم محسوب می اند،کرده

از کل جمعیت کشور و  درصد 20 ها تقریباً مهاجرت

 دهند.رانه را تشکیل مینیمی از نیروی کار فناو

کمیته اجرایی علم و فناوری، مرکز ملی تحقیق و 

علمی و  راهبردیهای توسعه )کمیته توسعه پژوهش

فناورانه( را ایجاد کرده است. این مرکز شامل نمایندگان 

بخش عمومی، دانشگاهی و خصوصی است. مرکز ملی 

 کند.تحقیق و توسعه به عنوان مشاور دولت عمل می

 های میانیخشب( ب

نظر وزارت علم و فناوری، به ادمی علوم، تحتآک

برای توسعه فناورانه در آینده  راهبردیهای تدوین طرح

پردازد. کمیته زیرساخت نیز به وزارت علم و فناوری می

 های ملی برای علم،در زمینه مسائل مرتبط با زیرساخت

سازمان آموزش عالی که توسط وزارت  دهد.مشاوره می

شود، مسئول امور آموزش، فرهنگ و ورزش هدایت می

تدریس و پژوهش در آموزش عالی است. کمیته برنامه 

کرد ن سازمان دارای حق انحصاری هزینهو بودجه ای

سسات آموزش عالی است. های جهانی برای مؤبودجه

های تخصصی همچنین سازمان آموزش عالی، حوزه

خصوصی  آموزش را در هماهنگی تنگاتنگ با بخش

دار مسائل زیرساختی در زمینه کند و عهدههدایت می

 پژوهش است.

 دهنده پژوهشسسات انجامج( مؤ

ز یک زیرساخت پژوهشی بسیار رژیم صهیونیستی ا

محور و مند است و صنایع پژوهشافته بهرهیتوسعه

ویژه در ی سرمایه خطرپذیرِ بسیار فعال بهدارا

عات و ارتباطات و های مرتبط با فناوری اطالزمینه

 کنند.فناوری زیستی آن را همراهی می

 د( بخش خصوصی

بیشترین سهم از پژوهش  دارعهدهبخش خصوصی 

های ناخالص هزینهدرصد  73 واقع حدود در ،است

ود. شتحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی انجام می

سط منابع مالی های بخش خصوصی توپژوهش بیشتر

من تولیدکنندگان رژیم د. انجشوصنعتی تأمین می

طور انحصاری و در برخی موارد به همراه صهیونیستی به

های اقتصادی، نمایندگان بخش فدراسیون سازمان

 خصوصی در این کشور هستند.

اعتماد  منظروضعیت رژيم صهیونیستی از  -3-3

 المللی و عدالت اجتماعیبین

 نشان برای مطالعاتی هایشاخص ترینمهم از یکی

 مختلف کشورهای بین یالمللبین اعتماد میزان دادن

 ویژهبه و خارجی مستقیم گذاریسرمایه میزان جهان،

 ،توسعه و تحقیق بخش در خارجی گذاریسرمایه میزان

 رد. است نوآوری حوزه در سرمایه باالی ریسک دلیل به

 رژیم که شودمی داده نشان کمی هایشاخص مطالعه

 و ربیغ کشورهای بین در یباالی اعتماد از صهیونیستی

 .است برخوردار آمریکا کشور ویژه به

 توسعه و تحقیق اصلی مراکز توزیع (،4) شکل در

 تموقعی مبنایبر صهیونیستی رژیم در المللیبین

 ادهد نشان کارکنان، تعداد و فناورانه بخش جغرافیایی،

 خطرپذیر هایسرمایه داده پایگاه با مطابق. است شده

 مرکز 264 حاضرحالدر ،(IVC) ونیستیصهی رژیم

 نیروی هزارسی به نزدیک با خارجی توسعه و تحقیق

 دودحدر  که هستند فعال صهیونیستی رژیم در انسانی

 نجمپیک و آمریکایی چندملیتی هایشرکت به دوسوم

 .تعلق دارند اروپایی به کشورهای
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 صهیونیستی رژيم در توسعه و تحقیق المللیبین مراکز ترينمهم -4 شکل

های سیاست دیدگاه از رژیم این اما وضعیت

عمومی برعکس وضعیت  اجتماعی و در نتیجه اعتماد

طور که المللی است. همانهای بیندر سطح رژیم

کند، حکمرانی پایدار مشخص میهای گزارش شاخص

نظام آموزش این رژیم بین اقشار اجتماعی خودی و 

های رفاهی شده و سیاست اعراب فلسطینی دو قطبی

های و برای اقلیتدغام مهاجران یهودی منظم برای ا

های ثر از شکستنظم و متأدیگر دفعتی، بیقومی 

 [.12سیاستی متعدد است ]

رژیم صهیونیستی یکی از اعضای سازمان توسعه و 

همکاری اقتصادی است. در گزارش سالیانه این سازمان، 

اله هر س جینی ضریب به معروف توزیعی، عدالت نشانگر

در این گزارش این رژیم به عنوان  شود.اعالم می

 سازمان عضو کشورهای ترین عضو در بینناعادالنه

است  شده داده نشان اقتصادی هایو همکاری توسعه

 (.5)شکل 

درصد  نهدر اسرائیل بیش از  ارائه شده، آمار بنابر

عمومی  هایتوانند غذای کافی بخورند. هزینهنمی مردم

ر تپایین درصد بسیار15شامل بهداشت و درمان به میزان 

های از متوسط کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

اقتصادی است و میزان اعتماد عمومی و اعتماد به دولت 

اد اعتمهای ترین نرخدرصد( یکی از پایین 37تا  21)بین 

 .[31] استملی در بین کشورهای عضو 
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 های اقتصادی و جايگاه رژيم صهیونیستیسازمان توسعه و همکاری کشورهای جینی در ضريب -5 شکل

بافت صنعتی اسرائیل دارای طبیعتی  در ضمن،

بنیان با های دانشنه است. از یک سو، شرکتدوگا

وری بسیار باال و از طرف دیگر صنایع متوسط که بهره

درصد ظرفیت صنعتی رژیم صهیونیستی را  65بیش از 

. این صنایع به هیچ وجه از اند، قرار دارندر بر گرفتهد

 وری باالیی برخوردار نیستند.نرخ بهره

 جامعه که است قتیحق نیا مایانگرن (،6) شکل

 و خدمات دیتول بخش یمبنا بر میرژ نیا انیبندانش

 وای مشاوره و یبانک ،یافزارنرم خدمات مانند تجارت

 .است گرفته شکل یتیامن خدمات

 

 
 [33] صهیونیستی رژيم صنعتی نظام در وریبهره رشد تفاوت میزان -6شکل 
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آشکار بین گروه قومی  حاکی از شکاف (،4جدول )

های این یهودی و عرب در بین دانشجویان دانشگاه

قلمرو سیاسی دارد. گرایش فزاینده افزایش این شکاف 

هر چقدر مقطع  از این جهت قابل بررسی است که

، ایعنی از لیسانس به دکتر رود؛می االترتحصیلی ب

 التحصیالنتفاوت بین فارغ .شودشکاف بیشتر می

 5/53و  5/46 ترتیب، بهاعراب و یهودیدبیرستان 

د د شرایط ورودرصد است و بین دارندگان دیپلم که واج

و اعراب  درصد 3/48ها به دانشگاه هستند، یهودی

 [.32] درصد هستند 4/34

اعراب به  آموزانابر برای ورود دانشنبود فرصت بر

ریاضی و مهندسی، امکان های ر رشتهویژه دهب دانشگاه

بنیان را با ب آنان در جامعه کارآفرین و دانشجذ

 کند.می روهروب یفراوان تاشکاال

 دانشجويان يهودی و عرب  تفاوت -4جدول 

 [32از نظر رشته و مقطع تحصیلی ]

 ياضیاتعلوم و ر مهندسی و معماری 

 عرب يهودی عرب يهودی گروه جمعیتی

 5/9 3/85 1/6 0/90 لیسانس

 3/3 9/92 1/3 0/91 فوق لیسانس

 1/2 1/95 5/2 7/91 دکترا

 حقوق پزشکی 

 عرب يهودی عرب يهودی گروه جمعیتی

 7/6 4/92 7/19 3/79 لیسانس

 7/4 8/94 3/12 6/86 فوق لیسانس

 1/3 9/96 1/4 1/93 دکترا

 

 جزيه و تحلیل اطالعاتت -4

 از حاکی موجود آمار و اطالعات تحلیل کلی طوربه

 هب متکی روندهپیش و پویا نوآوری ملی نظام یک وجود

 یک در چندملیتی هایشرکت و خارجی سرمایه

 آن مواهب از خصوصیبه اقشار که است ایجامعه

 امنظ مواهب از کلی طوربه دیگر اقشار و کرده استفاده

 کنندهمصرف چه و تولیدکننده عنوان به چه نوآوری

 جینی ضریب جامعه، در زمانی که. هستند بهرهبی

 مواد خرید امکان مردم از بخشی و ستا باال بسیار

 این بخش از جامعه از که است واضح ندارند، را غذایی

 مربوط آمارهای. هستند محروم نوآور کاالهای مصرف

 که است واقعیت این رنمایانگ درآمد و توزیعی عدالت به

 سرزمین، این در ساکن عرب قومیتی اقشار بین در

در جامعه  کنندهمصرف عنوان به قادرند کمی تعداد

 آموزش عالی به مربوط آمار و بنیان به شمارآینددانش

 ومیق هایاقلیت بین شدید تبعیض وجود از حاکی نیز

 این. است قلمرو این در ساکن اعراب مشخص طوربه و

 نظام یپویای بین متناقض فرآیند یک نمایانگر یتوضع

 هانیج نظام و نظام این بین تنگاتنگ ارتباط و نوآوری

 جمعیت و نوآوری نظام بین شکاف مقابل در و نوآوری

 .است سرزمین این اصلی صاحبان یعنی عرب

 اکنون هم اعراب جمعیت نسبت اینکه به توجه با

 جمعیت ابردوبر باروری نرخ و درصد بیست از بیش

 هآیند روند در که شودبینی میاست، پیش اکثریت

 ترگسترده بسیار عمومی اعتماد عدم و تبعیض مسئله

 برساند. بحرانی مرحله یک به را نظام و شود

 گیرینتیجهبندی و جمع -5

 نای به گوییپاسخ هدف با نوآوری، ملی نظام نگرش

 نرخ نتوامی چگونه که شد پدیدار 1980 دهه در پرسش

 هایسال در سپس .داد افزایش را کشور یک در نوآوری

 نرخ اینکه جمله از ؛شد روروبه بیشتری هایپرسش با بعد

. [34] دارند هم با نسبتی چه اجتماعی عدالت و نوآوری

 مومیع الگوی یک نبود نمایانگر موجود ادبیات این حال با

 تعدال و نوآوری بین تعامل با رابطه در پژوهش برای

 با یک ما مقاله، این در. است عمومی اعتماد یا اجتماعی

ا ب نوآوری نظام دارای که هستیم روهروب سیاسی قلمرو

 هایرخن ترینپایین از یکی و رشد هاینرخ باالترین از یکی

 .است اجتماعی عدالت

اقتصادی بین قوم مسلط -عدم وجود برابری اجتماعی

[، ویژگی اصلی رژیم 32)یهودیان( و اقوام دیگر )اعراب( ]
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ند مست. این ویژگی به شکل تبعیض نظامصهیونیستی ا

عنوان مندی از نوآوری بهدر عدم شمول اعراب در بهره

کننده محصوالت نوآورانه مشخص تولیدکننده و مصرف

ه )ضریب جینی، مطالعه شدهای . همه شاخصشودمی

وری در صنایع فرصت ورود به دانشگاه و تفاوت بهره

درجه پایین ظرفیت شمولیت اجتماعی و  محور(،انشد

 دهد. بامی عدالت را در نظام نوآوری در این رژیم نشان

 زا بیش اکنون هم اعراب جمعیت نسبت اینکه به توجه

ن ساکنین ای جمعیت دوبرابر باروری نرخ و درصد بیست

 ئلهمس آینده روند در که شودمی بینیپیش قلمرو است،

 و شود ترگسترده بسیار عمومی تماداع عدم و تبعیض

 .تر سازدبحران اجتماعی نظام را عمیق

 نظام دستاوردهای که شد مشخص پژوهش این در 

 عتوزی عدالت با لزوماً  اجتماعی اقشار توسط نوآوری ملی

ت، عدال و ترویچ تقویت عامل نوآوری بین و لزوماً شودنمی

 نرخ ه،مقال این موردکاوی در. همبستگی وجود ندارد

 حرکت متعارض جهت دو در اجتماعی عدالت و نوآوری

 اعتماد و نوآوری نرخ بین رابطه برعکس کنند ومی

 .هستند مثبت و مستقیمای رابطه دارای یالمللبین

 بنیان است وی اقتصاد دانشرژیم صهیونیستی دارا

این کشور یادگیری و  حاضر مزیت رقابتی درحال

کشور، هیچ یک از عوامل  نوآوری است. در تاریخ این

خدادادی وضعیت جغرافیایی، آب و هوایی و یا منابع 

د. اناین اقتصاد نقشی نداشته طبیعی در تشکیل

یک کشور  هایهمچنین این کشور فاقد ویژگی

هزار  20قدرتمند مانند وسعت قلمرو )کمی بیشتر از 

کیلومتر وسعت( و جمعیت )حدود هشت میلیون نفر( 

 . آنچه به اینزار مصرف قابل توجهی استدر نتیجه با و

های لفهور کمک کرده است که بدون داشتن مؤکش

بنیان در چنین سطحی مساعد طبیعی به اقتصاد دانش

 دست پیدا کند عبارت است از:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگ1 ظام راهبری کره جنوبی، ه طه ن نگ و .... در این راب ظام  ک که  دارای ن

 .است نوآوری پیشرفته هستند، قابل ذکر

ای هو شرکت المللبین. روابط مستحکم با سرمايه 1

 محور در سطح جهانیدانش

د، بخش مقاله مشاهده ش این که در گونههمان

های ملیتی در رشتههای چندبزرگی از شرکت

د و انگذاری کردهبنیان در قلمرو این رژیم سرمایهدانش

ر این پذیر دو سرمایه خطر المللبینارتباط بین سرمایه 

حوزه بسیار تنگاتنگ است. بنابراین قسمت مهمی از 

اد مستحکم بین این رژیم پویایی این نظام حاصل اعتم

محور در سطح های دانشاری شرکتگذو سرمایه

 جهانی است.

م نوآوری برمبنای . سطح اعتماد باال در حوزه نظا2

 عقالنیت ابزاری

سیاسی این کشور نیز بر محوریت  -نظام اقتصادی 

. در این راهبرد، فرهنگ 1ها استوار استمنافع شرکت

منفعت  –مدیریت و ارتقای ظرفیت تحلیلی هزینه 

عقالنیت اقتصادی بر اصول  دهی وحاکم است. سود

مانند عدالت توزیعی، پایداری و مشروعیت  یدیگر

دارای برتری و اولویت مطلق است. الگوی اداره چنین 

دارای مزایا و معایب  ،2نظامی یا همان راهبری شرکتی

خاص خود است. از جمله اینکه: دولت اگرچه یک 

 ههای تحقیق و توسعبازیگر قدرتمند در صحنه سیاست

 رای رونقگر باما در اصل نهادی تسهیل ،روده شمار میب

ه گون. مطابق با این اصل هیچها استاقتصادی شرکت

، گیرددخالت دولتی در اقتصاد این کشور صورت نمی

قابل حلی از سوی بخش خصوصی رکه مشکل غیمگر این

ه در حوز ینآفرنهاد نقش ترینتبیین شده باشد. مهم

دفتر دانشمند ارشد است  یستیصهیون رژیمدر  ینوآور

 در یصنعت و کار ول که تحت نظارت وزارت تجارت،

 یقتشو یهابرنامه یطور مستقل به طراحعمل به

 ارتش، امنیتی، نهادهای کلیه. پردازدیم ینوآور

 در اقتصادی ،اجتماعی نهادهای و خارجی سیاست

2. Corporate Governance 
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را  خود اندازچشم و اهداف شرکتی، راهبری چارچوب

با  یاز نظام نوآور یبه عنوان بخش که کنندیم یمتنظ

  قرار دارند. یادگیرندهسازمان  یک یکارکردها

 یدارا مدتکوتاه در اگر یشرکت تیعقالن چارچوب

 یهابحران با را کشور نیا مدتبلند در است، ییایمزا

 ،یادراک تناقضات از که سازدیم روهروب یمتعدد

. دریگیم سرچشمه آن یفعل نظام یاقتصاد ،یاسیس

 یفعلهای دهیپد در توانیم را فردا یهابحران شهیر

، زیرا در این نظام ظرفیت تحلیل تأملی و کرد مشاهده

. کما اینکه بسیاری عدم وجود مستقل وجود ندارد

اری و نگبود آیندهن مستقل را دلیلی برهای اندیشکده

 [.35اند ]تفکر راهبردی بلندمدت در این نظام دانسته

 کم زانیم توجه به با باید گفت ،یبررس نیا انیاپ در

 اقشار یسو از ینوآور نظام مواهب یِ اجتماع تیشمول

 روند، نیا از اعراب تیاقل کامل تیمحروم و یاجتماع

 در یکور نقطه وجود دهندهنشان یمطالعات مورد نیا

 نیا تیقابل عدم و ینوآور یمل نظام نگرش ینظر بعد

 و تجویز آن ینوآور و عدالت رابطه نییتب یبرا نگرش

 .است جوامع در

 قدردانی

ه به ه کپژوهشی انجام شد مبنایتدوین این مقاله بر

نت وریزی و نظارت راهبردی معاسفارش معاونت برنامه

. علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا شده است

  .شودمی وسیله از مسئولین مربوطه تشکربدین
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The Approach of National Innovation System  and the Issue of Social 

Inequality; Case Study: Zionist Regim  

T. Miremadi, M. Dehghan1 

 

 

Abstract 

There is a plethora in the literature of Economic Development on the Zionist Regime being a sart-up 

nation and entrepreneurial society. Analysing the Regime's innovation system, this paper aims to 

understand the interlationship between the relatively high performance of this Regime in terms of 

technological innovation and diffusion and the factor of social equality and social exclusion. Drawing 

on "National Innovation System" with the structural approach as the conceptual model, the paper uses 

the facts and figures of the international organizations. The research findings are that this innovation 

system is relied on the international capital and technologies of the multinational companies for its 

velocity and agility while the domestic population are segregated by apartheid like social and economic   

policies and as a result a part of population (Arab ethnic minority) is not integrated and can not be 

beneficiary of the fruits of vibrant innovation system. 

Keywords: National Innovation System, Structural Analysis, Social Inclusion, Social Equity, Zionist 

Regim 
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