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 دهيچک
کن د.   ن   يبه و ثرؤم   را ين ووور  ن د يفرا يمل   يمناسب و بهبود فضا يهارساختيز جاديا با توانديم يکشور هر

 ين ووور  س تم يس يو خروج   يمنتخ ب ب ر اس او موام و ورود     يکش ورها  يبن د  رتب    قيتحق نيا ياصل هدف

 ازدهي   يوم ار  وي  تحل واساو نظر خبرگ ا    بر قيتحق نيا در ،يشناخت روش بعد از. است يمل سطح درکشورها 
 اتو تعداد ثبت اخترام يورود منوا  ب کسب و کار  يفضا و توسع  و قيتحق ،يتيجمع ريمتغ ستيب نياز ب ريمتغ

 ۀش د منتشر يه ا  گزارش از يورود يها داده. است شده انتخاب يخروج منوا  ب  کايامرثبت اخترامات  ۀادار در

کش ور منتخ ب ب ر     77 ةرتب   س س   ؛ان د  ش ده  يگردوور جيتيهر اديو بن يجهان بانکجمل   از يالملل نيب ينهادها
مح ور و   يخروج   BCC ،مح ور  يورود CCR يالگ و  س    در ه ا  داده يپوشش   ويتحلاز  صواح ييااساو کار

 جينت ا  يو خروج   يورود همزما  د کرمنظور با يجمع يالگوک   دهد يم نشا  ها افت ي. است  شده نييتع يجمع

 و هارساختيز با افت ي توسع  يکشورهاب   ويتحل يباال يها رتب . است  داده گريد يالگو دونسبت ب   يتر مناسب
 يه ا  رتب    ب ا  توسع  حال و در افت ين توسع  يکشورهاک   يحال در ،است بوده مربوط مناسب ۀشدثبتاخترامات 

 و بودج   مرب وط ب      يره ا يمتغ نيهمچن ؛اند داشت  يفيضع جيتان اي ها رساختيز ،ينووور يمل تيدر ظرف تر نييپا

 تي  ظرف بهب ود  در يباالتر ينسب تياهم يو خصوص يدولت يها بخش در توسع  و تحقيق يا حرف   اتعداد محقق

 .باشد نظرخرد و کال  مد يها برنام  و ها يگذار استيس در تواند يم ک  دارند کشورها ينووور يمل
 

 يفض  امل ي ن وووري،    ظرفي  ت بن دي،  رتب   ه ا،   و توس ع ، تحلي و پوشش  ي داده   تحقي  ق :کليادي  هااي واژه
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 مقدمه

 ب ر  تمرک ز ک رده و   ريي  تغ افت   ي توس ع   يشورهاک در ژهيورقابت ب  يها چالش ،امروز يايدن در
 در. اس ت   داده يتج ار  ين ووور خود را ب     يجا تيفيک باالبرد و  ن يهز کاهش ساختار، رييتغ
ک  رقب ا   يشکل ب  کند يم يگذار  يسرما يتکنولوژ يمرزها گسترشموفق بر  سازما فضا،  نيا

 تي  موفق وجود نيا با .(Furman et al., 2002) باشد بازار شتازيپ يمدت تارا پشت سرگذاشت  و 
نش ا  داد ک      1331در س ال   پ ورتر اس ت.   تف اوت مختلف م يکشورها در ينووور يها پروژه
 ين ووور  س طح  درکش ورها   ينووور يمل تيظرف بهتر مبارت ب  ايکشورها  ييايجغراف تيموقع

 ين ووور مملک رد   ةسيمقا ،ينووور اتيادب دردارد.  ييبسزا ثيرأتو  کشور  يها افراد و سازما 
 يب را  يمختلف   يه ا  مدل(. Li, 2009کشورها متمرکز است ) ينووور نظام و ساختار ييايبر پو

خ ود در   ةنوب   ب    کي  هر جينت ا  و ش ده  ارائ    خرد و کال  سطوح در ينووور تيسنجش ظرف
  .اند بوده ميسه ينووور يمل تيظرف مفهوم ةتوسع

 يکرد و م دل مفه وم   يبررس يستميس دگاهيرا از د ينووور 2116کوستاو در سال   يکاالنک
از  يس تم يمحص ول س  ين ووور  ،س تم يس ني  ا در .داد ارائ    س ازما   کي  در  ينووور ستميس يبرا را

 ب    س تم يس يداخل   ين دها يفرا ک رد  يط  مشخص و پ  از  يها يمناصر مختلف است ک  با ورود
 و ه ا  يورود يري  گ ان دازه  س س   و ني ي تع ام ا (؛ Galanakis, 2006) شود يم داريپد يخروج منوا 
  در س طح خ رد و ک ال    ين ووور در سنجش  ياز مشکالت اصل يکيهمواره  ينووور يها يخروج
 ين ووور  ين دها ياس تخرا  فرا  يمل   و کال  سطح در سويي، از (.Furman et al., 2002است ) بوده

مش کو   اريبس   يام ر  و  ختارس ا  نب ود  ش فاف و  س تم يس مناص ر  نيروابط ب   يدگيچيپ ب  توج  با زين
 يه ا  م دل  از ه دف، ک   ب   تناس ب     اس ت  بوده نيبر ا يسع مرتبطمطالعات  در ويدل نيهم ب است. 

 يه ا  از روش يک  يش ود.   دهيس نج  ين ووور  يه ا  س تم يس مملکرد مطمئن يها داده ةيمناسب و بر پا
 ب ا  ک    س ت 1ه ا  داده يپوشش   وي  تحل مختل ف  يه ا  س تم يو سنجش مملکرد س يابيدر ارز يکاربرد
ه ا   و  يبن د  ب  رتب    يکار يفضا کيمختلف در  يها ستميس يو خروج يورود يها داده از استفاده

 ب    ازي  ن ب دو   توان د  ياس ت و م    يپ ارامتر  ري  غ يروش   ها داده يپوشش ويتحل ک  جاون از. پردازد يم
 ب   را انج ام ده د،    يابي  ارز يو خروج   يورود يها دادهو بر اساو  ستميدرو  س يندهايافر شناخت

                                                           
1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
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 يبن د  رتب    ه دف  ب ا  ک    ،مطالع    ني  در ا .اس ت   ش ده  اس تفاده  قيتحق نيمناسب در ا يمدلصورت 
 ه ا  داده يپوشش   وي  حاصو از م دل تحل  يياکار ،است شده انجام ينووور ةمنتخب از جنب يکشورها

 .  است بوده يبند رتب  يمبنا

 

 قيتحق ةنيشيپ و ينظر یمبان
 در وانجام دادن د   "ينووور يمل تيظرف"با منوا   يا مطالع  2112سال  درو همکارانش  رمناف

ظرفي ت مل ي     امحقق   مقي دۀ  بربن ا  ؛کردن د  ارائ    ين ووور  يمل تيظرف يابيارز يبرا يمدل و 
 هاي سياسي و اقتصادي يک کش ور در ايج اد جري ا  تج اري ن وووري اس ت.      نوووري پتانسيو

بامث توانمندي ي ک   ک مشخص کند مواملي را  ديباظرفيت ملي نوووري  سنجشارچوب هچ
 ارتب اط  و ه ا  خوش    ه ا، رساختيز يس  مامو کل ،شدهارائ مدل  در. منطق  براي نوووري است

 از اس تفاده  ب ا  ين ووور  يمل   تي  ظرف ب ر  ثرؤم  موام و   نيت ر مه م  ه ا  خوش    و هارساختيز نيب
 نظ ر  در کش ورها  ين ووور  اري  معمطالع   نيک  در ا ،يخروج .اند شده شناخت  يومار يها روش
مه م   جينت ا  از. ستکايامر اخترامات ثبت مرکز در شدهثبتتعداد اخترامات  ،است شدهگرفت  
 زي  ن ين ووور و  رن د دا ين ووور ب ر   يتوجه شايا  ريتأثس  مامو  نيااست ک   نيا فارمن مطالعة
 .(Furman et al., 2002)کشورها دارد  يداخل ناخالص ديبر تول يمعنادارمثبت  تأثير

و  اس ت  ش ده  ش ناخت   ين ووور و  تي  دانش، خالق ةتوسع يهارساختيزاز  يکيدانش  تيريمد
 يا منطق    تي  ظرف يابيارز يها از شاخص يکي است ارائ  داده 2112در سال  يل يک  پن و يدر مدل
مل م و   يه ا  اس ت يدر س يبازنگر(. Wei-Li and Cai-Jie, 2012) است  شده  در نظر گرفت  ينووور

 2117اس ت ک   در س ال     يق  يتحق جينتا از کشور نيا ينووور يمل تيظرف بهبود در نيچ يتکنولوژ
 ا ي   ،2112 س  ال در (.Xiwei and Xiangdong, 2007) ادن  ددو همک  ارش انج  ام  يژون  و و
 ني  ا در. ن د کرد يرا بررس   ياقتصاد ةبر توسع ينووور يها ستميس ريثأتسرولک  نيمارت و فاگربرگ

ش ده اس ت،    يبررس   کش ور  117 نيدر ب 2112تا  1332 يهاسال درشاخص مختلف  27ک   ،مطالع 
 تي  حاکم تي  فيک ،ين ووور  يه ا  ستميس ةتوسع ابعادشامو  راکشور  کي ةتوسع يهاتيقابل  امحقق
 درو همک ارا    فرومن. دانند يم ياقتصاد يفضا بازبود  زا يو م ياسيس ستميس يها يژگيو ،يشرکت
 ت،ي  فيب ا ک  يانس ان  يروي  ن ويقب از ستميس نيا يهايورود را موامو ظرفيت ملي نوووري 2112سال 

 رقب ا، . ن د نک يم   ا ي  ب ريپ ذ  مخاطره يها  يسرما تأمينو  تيفيک با اطالمات ،ياتقيتحق يهارساختيز
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 کنن د  يم   نق ش  يف ا يا ينووور يها خوش  درهستند ک   يموامل گريد از مؤثر يو تقاضا يقو عيصنا
(Fagerberge and Srholec, 2008). 

ب ا   ين ووور را ب ر   يس ازمان  يجذب تيظرف تأثير 2113پرودا  در سال  گوريا و چيمورو کاين
 قي  تحق ريثأت مطالع  نيا در توج   شايا  ةنکت. ندکرد يبررس کشورها نيب ةسياستفاده از مدل مقا

 فش ار  و تقاض ا  کش ش  مامو دو بر رييتغ کرديو رو ينووور يهمکار پرسنو، وموزش توسع ، و
 يه ا  اس ت يس توس عة  يه ا  از راه يک  ي ،قي  تحق ني  ا در. دارن د  تأثيرمختلف  يکشورها در ملم

 .(Murovec and Prodan, 2009) است  ها منوا  شده سازما  يجذب تيتوج  ب  ظرف ينووور
 نيش کاف ب    يتص ادف  م رز  ک رد يرو از اس تفاده  با، 2113 سال در همکارش و فو ائوال يژ مطالعة در

 در. اس ت   ش ده  يبررس   2112ت ا   1331 يه ا سال در OECDکشور مضو  21تعداد ثبت اخترامات 
ه ا و   ه ا، دانش گاه   ثب ت اخترام ات و    يخروج   و مطالع    م ورد  يکش ورها  ةس  يب ا مقا  ،مطالع    نيا

 ,Fu and Yang) ان د  ش ده ثبت اخترامات کشورها مط رح   يياز مناصر مهم در کارا يکي مؤسسات

را از  نيچ   رومختل ف کش    ينواح 1يتصادف يمرز مدل از استفاده با 2113در سال  يل بائويژ .(2009
 طيمح   توس ع ،  و قيتحق يک  مملکرد واحدها است نشا  داده يو. است کرده يبررس ينوووربعد 

 کش ور  مختل ف  من اطق  نيدولت در مناطق مختلف بامث شده است ک  ب   يبانيپشت و عيصنا ينووور
   (.Li, 2009) داشت  باشد يتفاوت معنادار ينووور سطح ن،يچ

 ادي  بن در يش رق  ياروپ ا  کش ور  شانزده يها داده سوابقاستفاده از  با 2113کرامر در سال  نيسور
 ک    ب ود  اي ن  بي انگر  جينت ا  .اس ت   ک رده  يبررس   را اقتص ادها  ني  ا در ينووور يها محرک 2جيتيهر
 تي  مالک ح ق  ،يو خصوص   يدولت   بخش در توسع  و قيتحق ب  تعهد ها، دانشگاه توج  شايا  ميتها

 ني  ادر  ين  ووور توس  عةموام  و  نيت  ر مه  م از ش  ده ثب  ت اخترام  ات از اس  تفاده ب    وي  مو  يمعن  و
 همک ارانش  و نيل   2111س ال   دررا  مطالع ات  نيا از گريد يکي (.Krammer, 2009) ستکشورها

 يه ا  اس ت يمملک رد س  وا يت ا  و رلنديا يا رهيجز کشور دو مقايسةدر و  با  ک  دادندانجام  وا يتا در
در  ين ووور  نيياز باال ب  پ ا  يها استيس تفاوت مطالع  نيا در شا يا. است  شده يابيارز ينووور يمل
تف اوت مملک رد نظ ام     ياصل وياز دال يکيرا  رلنديا در باال ب  نيياز پا ينووور يها استيس و وا يتا
 (.  Grace et al., 2010) انددانست دو کشور  نيدر ا ينووور يمل

                                                           
1. Stochastic Frontier Model 
2. Heritage Foundation  
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 کش ور  عيص نا  ين ووور  ستميدر س ينووور يها شاخص نييبا هدف تع يا مطالع  ،2111 سال در
 ،يس ازمان  ينووور تيدر پنج سطح قابل يمل ينووور تيشاخص قابل ،مطالع  نيا در. شد انجام لنديتا
 ين  ووور تي  خ دمات و قابل  ين  ووور تي  قابل ن د، يافر ين  ووور تي  محص ول، قابل  ين  ووور تي  قابل

کش ور   يب را  ش اخص  ني  ا 2117س ال   يه ا  ب ا اس تفاده از داده   ،انتها در. است شده فيتعر يابيبازار
 يمل   تي  بهب ود ظرف  يه ا  ياس تراتژ  ةتوس ع . (Wonglimpiyarat, 2010) اس ت  ش ده  محاسب  لنديتا

 س ال  از نيچ   کش ور  عيس ر  يرشد اقتصاد ةدارد. مطالع ياقتصاد عيدر رشد سر ينقش مهم ينووور
 (.  Sun and Liu, 2010) است مطلب نيا ديؤم کنو  تا 1333

 کش ورها  ين ووور  تي  ظرف ب ر  است حاکم ايدن ربک   يرياخ ياقتصاد بحرا  ريثأت همچنين،
 ش ده  يدانشگاه لن د  بررس    ةدر مطالع ينووور يو تقاضا يگذار  يسرما وياز قب ييها در بخش

 من ابع  تيفيک اروپا، در ژهيوب  ،کشورها ةنوووران يها تيفعال رشد بر بحرا  ريثأت وجود با. است 
هس تند ک      ياز موامل يمال يها ستميس ةهمراه با توسع يدر بخش فناور ييگراتخصص ،يانسان
 (.Filippetti and Archibugi, 2011را ک اهش دهن د )   ين ووور بح را  ب ر    ريثأت   توانن د  يم  

 در ايمطالع    اس ت  انجام ش ده  ينووور يمل تيسنجش ظرف ةنيک  در زم يا مطالع  نيدتريجد
 ين ووور  يمل   يها ستميس ينسب يياراک ،قيتحق نيا در. است 2112 سال درپکن  يمال دانشگاه

 دان ش  ک رد  يتج ار  و دان ش  ديتول ةرشبکيب  دو ز ينووور ةشبک همچنين ؛است شده يبررس
 ين ووور  يمل   يه ا  س تم يس ييه ا ک ارا   داده يپوشش   وي  تحل از استفاده با سس  وشده  کيتفک
 ياقتص اد  ه اي يسازما  همکار مضو کشور 22 ب  يساز مدل نيا يها داده. است  شده دهيسنج

کش ورها   يمموم يهااستيساست ک   نيا مطالع  نيا مهم جينتا از. است بوده مربوط 1و توسع 
 .(Guan and Chen, 2012) کشورها دارد ينووور يمل تيبر ظرف چشمگيري تأثير

 

   قيتحق یشناسروش
و  ين  ووور يمل   تي  س  نجش ظرف يمبن  ا ه  ا داده يپوشش   وي  تحل يکم    م  دل مطالع   ، ني  ا در

 يتص ادف  انتخابکشورها بر اساو  نييتع .استنظر گرفت  شده  درمنتخب  يکشورها يبند رتب 
 ريس ا  و کش ور  12 ب ا  ياقتص اد  ه اي يهمک ار  س ازما   مض و  يدر دو گروه کشورها يگروه

                                                           
1. Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) 



1131 بهار ،1 شمارۀ ،7 دورۀ کارآفرینی، توسعه فصلنامة                      6  

 و اول گروه ازکشور  11ک   است شده انجام 1کشور 161 بامضو سازما  ملو متحد  يهارکشو
مطالع ات   اس او  ب ر  ان د.  مطالع  انتخاب شده ايرب را يا کشور همراه ب  دوم گروه از کشور 26

 و تيريم د  يه ا  در رش ت   يدانش گاه پژوهش گرا    ونفر از خبرگا   شانزدهشده و نظرات  انجام
 ح داقو  روش از اس تفاده  با .اندشده نييتع ينووور يمل تيظرف بر تأثيرگذار ريمتغ ستيب اقتصاد

 دره ا   از اين متغيره ا ب ا متغي ر خروج ي تعي ين و از ب ين و        يکهر يهمبستگميزا   مجذورات
 يره ا يمتغ بخ ش  س    درمن وا  متغي ر ورودي    ب    يمعنادار سطحمتغير بر اساو  يازدهمجموع 

 .است  هشد انتخاب مدل توسعةو  قيو تحق يانسان کار،وکسب يفضا
و  2ه ريتيج  بني اد  اطالماتي بانک از کاروکسببخش فضاي  درمدل  يورود ريمتغ هاي داده

 مقط ع  وخ رين ه ا ب ر اس او     . دادهاست  بانک جهاني استخرا  شده هايگزارش از ها داده ساير
 . است بوده 2116ب  سال  مربوط دسترو در يها داده يزمان

 يه ا  داده از اس تفاده  ل زوم (، Baregheh et al., 2009) ياز ن ووور  متعدد فيتعار وجود با
 کشورها شدۀ ثبتمستند موجب شد ک  متغير خروجي نوووري در اين تحقيق، تعداد اخترامات 

 .دنشو انتخاب 1امريکا تجاري هاي نشا  و اخترامات ثبت ادارۀدر 
 الگ وي  ،7مح ور خروج ي  BCC ،2مح ور ورودي CCRهاي  ها، الگو تحليو پوششي داده در
 يبن د  و رتب    ين ووور  ک ارايي  ني ي تع منظ ور  ب    21177اف زار فرانتي ر    با اس تفاده از ن رم   6جمعي

 ک وپر،  و چ ارنز  پيش نهاد  اس او  ب ر . اند شده يبررس 2گيري تصميم يهاواحدب  منوا   کشورها
 خروج ي  و ورودي يره اي غتعداد مت مجموع برابر س  بايد گيري تصميم واحدهاي تعداد حداقو
') باشد مدل ( )DMU s I ON N N  3)  در اين مدل ني ز اي ن رابط   برق رار اس ت )يعن ي:       ک 

'( ) ( )DMU sN    57 3 11  BCCو  مح     ورورودي CCRکل     ي الگ     وي  ف     رم. (1
 :است زير صورت ب  استفاده مورد محور يخروج

                                                           
 .1111 سال عضو، کشورهای فهرست آخرین اساس بر. 1

2. Heritage Foundation 
3. United States Patent and Trademark Office (USPTO) 
4. Input Oriented CCR 
5. Output Oriented BCC 
6. Slack Based  
7. Frontier 2007, Licensed For Management Department, Shiraz University. 
8. Decision Making Unit (DMU) 
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: متغي ر  j (y0گي ري   متغير خروجي واحد تصميم jyوز  متغير خروجي،  uهاو  در ک 

واح د و   77)تع داد   اُمjواح د  از ورودي متغي ر  اُمينiوز  ijvگيري(،  خروجي واحد تصميم

ix) اُمjواح د  از ورودي متغي ر  اُم ين iمق دار  ijxيازده متغير ورودي در مدل وجود دارد(،  0 :

 ت أثير متغير وزاد در مالمت براي تعي ين   wگيري( و  متغير ورودي از واحد تصميم اُمينiمقدار

 .(1131)مهرگا ،  است مقياو ب  نسبت بازده
 

 ها افتهی
و  روک ا  کس ب  يفض ا  ياه  ريمتغ ياص ل  گروه س  در رهايمتغکو  يورود يرهايمتغ نييتع يبرا

 ارتب اط  زا ي  م مج ذورات،  ح داقو  روشاس تفاده از   ب ا  توس ع   و قي  تحق و يانس ان  يها  يسرما
 ب ر اس او   ري  متغ ازدهي  مجم وع   در ه ا و  نيب از و نييتع يخروج ريمتغبا  رهايمتغ نيا از کيهر
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. ندم دل انتخ اب ش د    يورود يه ا ريمتغ منوا  ب  درصد 37 يمعنادار سطح در p-value کمينة
 .است  شده وورده 1جدول در  مرحل  نيا جينتا

 

 ینوآور يمل تيظرف بر مؤثر یرهايمتغ نييتع یبرا شدهبررسي. عوامل 1 جدول

 t آماره نمونهتعداد ريمتغ رديف
adjr2

 
p-Value انتخابنتيجة 

 يبل 111/1 112/1 225/1 112 تيجمع 1
 ريخ 514/1 -111/1 -394/1 52 هر دانشجو یبرا دولت کرد نهیهز 1
 يبل 111/1 851/1 131/43 185 يو فن يعلم مقاالت 4
 ريخ 555/1 -119/1 184/1 115 آموزش هزینة 3
 ريخ 428/1 -111/1 -914/1 88 آموزش یبرا يعموم بخش هزینة 3
 يبل 111/1 1/1 255/3 159 يخصوص بخش اعتبارات 2

 يبل 114/1 111/1 111/4 58 توسعه و قيتحق یبرا کرد هزینه 5

 يبل 141/1 128/1 111/1 54 توسعه و قيتحق در فعال نامحقق 5

 ريخ 253/1 -113/1 281/1 39 توسعه و قيفعال در تحق یها نيتکنس 8
 ريخ 151/1 112/1 -459/1 158 کاروکسب شروع مراحل 9

 ريخ 431/1 -111/1 -921/1 158 کاروکسبشروع  زمان 11

 يبل 119/1 149/1 552/1 124 1کاروکسب یآزاد 11
 ريخ 118/1 119/1 241/1 124 1تجارت یآزاد 11

 ريخ 351/1 -114/1 -514/1 124 4ياتيمال یآزاد 14

 ريخ 323/1 -114/1 -521/1 124 3دولت اندازة 13

 ريخ 191/1 112/1 412/1 124 2يپول یآزاد 12

 يبل 153/1 112/1 811/1 124 5یگذار هیسرما یآزاد 15

 يبل 155/1 113/1 558/1 124 5يمال تأمين یآزاد 15

 يبل 115/1 131/1 518/1 124 8تيمالک حقوق از تیحما 18

 يبل 111/1 145/1 255/1 124 9ياز فساد مال یيرها 19

 يبل 115/1 134/1 591/1 124 11کار یروين یآزاد 11

 يومار ويتحل جينتا :خذأم

 

 

                                                           
1. Business freedom 
2. Trade Freedom 
3. Fiscal Freedom 
4. Government Spending 
5. Monetary Freedom 
6. Investment Freedom 
7. Financial Freedom 
8. Property Rights 
9. Freedom from Corruption  
10. Labor Freedom  
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متغيرهايي ک  در ميزا  خروجي و يا ب  مبارت ديگ ر در ظرفي ت   ، 1جدول بين متغيرهاي  از

 نشا  داده شده است. 1 شکوملي نوووري تاثير معناداري دارند، در 

 
 ریآونو ملي ظرفيت بر مؤثر. متغيرهای 1 شکل

 ،(وس ت ي)پ کش ور  ه ر  ين ووور  ييک ارا  محاس بة  و ها داده يپوشش ويتحل يالگو س  حو با

 2ج دول   در يبن د رتب    ني  ا. اس ت  شده نييتعکشور  77 يبرا الگو س  حوحاصو از  يها رتب 

 .  است  وورده شده
ده د   و جمعي نش ا  م ي   محورخروجي BCC محور،ورودي CCRنتايج س  الگوي  بررسي

الگ وي   در .اس ت  خروج ي  و ورودي وج    دو ه ر  از مت أثر ک  مملکرد ن وووري در کش ورها   
CCR واح د در   مع ادل ه ا   و ورودي س ت خروجي کشورها مبناي تعيين کارايي ،محورورودي
توان د   م ي  USPTOاز کش ورها در   برخي يورود هاي داده همة نشد ثبت. دنشو يم گرفت  نظر

 BCC م دل در  .باش د  مح ور ورودي CCR يالگ و نت ايج   درکش ورها   يبرخ   پ ايين  رتب ة دليو 
 هاي ورودي ،کاراييتعيين  مبناي ،کند مي منظور را مقياو ب  نسبت بازده ک محور هم  خروجي

کشورهايي مانند ن روژ، يون ا ، اس لواکي،     توج  شايا  رتبةسيستم نوووري کشورهاست. بهبود 
 ه اي  خروج ي  ک    ده د  يم   نش ا   CCRنسبت ب   الگ وي    BCCبلغارستا  و ترکي  در الگوي 

 

 فضای کسب و کار
 آزادی کسب و کار

 اعتبارات بخش خصوصی

 آزادی سرمايه گذاری

 آزادی تامين مالی

 حمايت از حقوق مالکيت

 رهايی از فساد مالی

 آزادی نيروی کار

 متغيرهای انسانی

تعداد مقاالت 
 علمی

 جمعيت

 متغيرهای تحقيق و توسعه

هزينه برای 
تحقيق و 

 توسعه

تعداد محققان 
فعال در تحقيق و 

  توسعه
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 ها داده يپوشش ليتحل یالگوها جینتا اساس بر کشورها یبند  رتبه. 1 دول

 کشور

C
C

R
 

دي
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مح
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ج
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 31 41 31 کلمبيا  1 1 1 متحده ایاالت

 43 41 33 پرتقال  1 1 1 ژاپن

 48 41 31 روماني  18 4 4 لوگزامبورگ

 44 44 35 یونان  19 3 19 نروژ

 31 43 38 اسلواکي  11 2 3 فنالند

 34 42 39 بلغارستان  4 5 5 آلمان

 42 45 21 ترکيه  3 5 2 جنوبي کرة

 41 45 11 ایسلند  11 8 5 سوئد

 21 48 11 مالتا  15 9 9 سنگاپور

 33 49 11 اکوادور  5 11 8 کانادا

 21 31 13 گواتماال  14 11 13 مالزی

 31 31 15 قبرس  15 11 11 دانمارک

 49 31 15 کویت  11 14 11 هلند

 14 34 18 چين  9 13 14 اتریش

 41 33 19 اسلووني  13 12 15 بلژیک

 35 32 41 سریالنکا  9 15 12 استراليا

 45 35 45 کرواسي  5 15 18 فرانسه

 41 35 49 اوکراین  2 18 15 بریتانيا

 15 38 31 ژانتينآر  11 19 11 ایرلند

 32 39 34 مراکش  8 11 14 ایتاليا

 35 21 32 استوني  13 11 12 بجنو يجنوب آفریقای

 38 21 21 ایران  11 11 45 روسيه

 24 21 21 نیگووهرزبوسني  12 14 41 مکزیک

 21 24 24 چک  39 13 43 يلتون

 23 23 23 مقدونيه  18 12 42 اسپانيا

 22 22 22 ماداگاسکار  15 15 41 مجارستان

 25 25 25 مولداوی  19 15 35 لهستان

 25 25 25 موزامبيک  45 18 44 ليتواني

   11 19 48 برزیل

 تحقيق نتايج: منبع
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مانن د   کش ورهايي  رتب ة  ،م و   در ؛است  بوده و  هاي ورودي از بهتر کشورها اين در نوووري
 محورخروجي BCCايسلند، مالتا، اکوادور، قبرو، کويت، چين، اسلووني و سريالنکا در مدل 

نت ايج   کش ورها  اي ن  در رس د  م ي  نظ ر  ب   . دارند محورورودي CCRنسبت ب  مدل  زياديافت 
ي ا   باشدتواند مالک مناسبي در تعيين نوووري اين کشورها  نمي USPTOدر  شدهثبتنوووري 

 گيري دارد.  اي در نتيج  ب  طور نسبي ضعف ممده سيستم نوووري در اين کشورها
 ک ارايي تعي ين   م الک ب   ط ور همزم ا      س تم يسهاي  خروجي و ورودي ،يجمع يالگو در
 ه ر  در ژاپ ن  و متح ده  اي االت  کشورهاي ک  دهد مي نشا  کشورها يياکار رتبة مقايسة. هستند

 مش ابهي  جايگ اه  م دل  س    هر در نيز جدول انتهاي کشورهاي. دارند يکساني وضعيت مدل س 
بريتاني ا، کان ادا، فرانس   و ايتالي ا      جن وبي،  ک رۀ کش ورهاي ولم ا ،    يجمع يالگو در اما ؛دارند
مانن د   کش ورهايي  رتب ة  ،م و   در. ان د  ک رده  پي دا  گ ر يدهاي بهتري نسبت ب  دو الگ وي   رتب 

ن  روژ، فنالن  د، س  نگاپور، م  الزي، لت  وني و ليت  واني در الگ  وي جمع  ي ب    ط  ور  ،لوکزامب  ورگ
رسد نسبت خروجي ب   در دو الگوي ديگر است. ب  نظر مي شده کسب رتبةکمتر از  چشمگيري

وري اي ن سيس تم را    تواند ب  نومي بهره هاي سيستم نوووري کشورها در مدل جمعي مي ورودي
بندي در مدل جمعي مربوط ب   کش ورهايي اس ت ک        نشا  دهد. فهرست کشورهاي صدر رتب 

ني ز از   ايپذيرفت   وووري، دس تاوردهاي  هاي مناس ب ن    زيرساخت کرد  فراهماند ضمن  توانست 
 ها داشت  باشند. اين زيرساخت

 ک ارايي  ک    کش ورهايي  از نظ ر  صرف ک  است نيا 2جدول  در تأمو شايا  جياز نتا يکي
ک   در   ،نياوک را  و نيورژانت   ،م راکش  ،ياس تون  را ،يمانند ا ييکشورها است، شده صفر ها و 

 کارا مرز روي BCCدر مدل  رند،يگيم قرارجدول  نييپا يها رده در محور يورود CCRمدل 
 يمبن ا  تف اوت  توان د يم   موض وع  نيا وياز دال يکي. ارندد کي معادل کاراييو  اندگرفت  قرار
 يح د  ت ا  توان د يم   موضوع نيمهالگو باشد.  دو در يو خروج يوروداساو  بر کارايي نييتع

  .دهد نشا  USPTOدر  ينووور جينتا ثبت درکشورها را  نيا يرفتار مشابهت
 در اي حرف    و فع ال   امحقق   تع داد و  توس ع   و قي  تحق منابع صيتخص ،الگوها نيا همة در
 محس  وبکش  ورها  ين  ووور يمل   تي  ظرف بهب  ودمه  م در  يورودمام  و  دو توس  ع  و تحقي  ق

 2162از  شيب  ب ا   ژاپ ن  ده د يم   نش ا   توس ع   و قيتحق بودجة يودور يمورد مقايسة. شود يم
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 ديدالر تول ارديليم 113166 با زين متحده االتيا ودرصد  2/1 ،يداخل ناخالص ديتولدالر  ارديليم
 ب    نس بت  ک    کند يم يگذار  يسرما  توسعو  قيتحق در را و  از درصد 67/2 ،يداخل ناخالص

ت ا   22 محدودۀک  در  ،را يا کشورنمون   برايمو   در ؛است توج  شايا  اريبس کشورها ريسا
 ناخ الص  دي  تول درص د  7/1 از کمت ر  2116 س ال  در ،اس ت  گرفت    ق رار  کشور 77 نيا نيب 71

 تع داد  ي،طرف   از. اس ت   داده اختص اص و توس ع    قي  خود را ب  تحق يدالر ارديليم 222 يداخل
 کش ور  در و نف ر  131323272 از شيب   کايامر کشور توسعةو  قيدر تحق يا حرف  و فعال  امحقق
 اي  نف ر   233121ب ا   را ي  ا کش ور  با س يک  در مقا است شده گزارش نفر 7113211 از شيب ژاپن

 .باشد توج  شايا از موارد  تواند يم نفر 213272 با  يترک کشور
 يالملل   نيب   معتب ر  اتينش ر  در ش ده  چ ا   يک  با تعداد مقاالت ملم ،انشد ديتول ،نيهمچن

کش ور ژاپ ن    در. اس ت  متفاوت بسيار يگرد ياين کشورها با کشورها در است،  نشا  داده شده
 مقال    ه زار  213 از شيب   ک ا يو در کشور امر يو فن يملم مقالةهزار  72از  شيب ،2116 سال در
 کمت ر   يترک کشور در و مقال  1711 از کمتر را يا کشور در شاخص نيهم ک  استشده  ديتول
 ين ووور کارا از نظ ر   يکشورها در مطالعات بود يکاربرد از نشا  و است  بوده مقال  2211 از

از  زي  ن کشورها در وکارکسب يفضا يها شاخص ک  شد  دهيد ،مطالع  نيا اول بخش دراست. 
 االتي  ا ،جيتيه ر  ادي  بن يبن د رتب   کش ورها هس تند. در    ين ووور  ستميس ييموامو مهم در کارا

 177 نيب   دررا  ش انزدهم  رتب ة  ژاپ ن  و مپ نج  رتبة کاروکسبمناسب  يفضا شاخص در متحده
 . است  شده محاسب  122 را يا رتبةک   است يحال در اين .اند داشت  اطالمات يدارا کشور

 

 يريگجهيو نت بحث
 س اختار،  ريي  تمرکز ب ر تغ  يک  ب  جا است کشورها را بر و  داشت  يامروز يبازارها در رقابت
. نندک  يگذار  يسرما يتکنولوژ يو گسترش مرزها ينوووربر  تيفيک باالبرد  و ن يهز کاهش
 اس ت  ياقتصاد يهاو بنگاه يملم مجامع در دانشمندا  و محققا  تالشحاصو  ينووور اگرچ 

 ين ووور  نديفرا ينووور يمناسب و بهبود فضا يهارساختيز جاديا با توانديم ياما هر کشور
 موام و  ت أثير  يب   بررس    ک    استشده  انجام ن يزم نيدر ا ياديز مطالعات. کند ن يبه و ثرؤرا م

و  ين ووور ب     يگ ر يد دي د  ب ا ک     زي  ن قي  تحق نيا. اندپرداخت  ينووور يمل يفضا بر مختلف
را با اس تفاده   ينووور يمل يفضا بهبودها در  دولت ييکارا ،است ست ينگر ينووور يمل تيظرف
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 يره ا يک   در س   بخ ش متغ    _م دل  يره ا يک رده اس ت. متغ   يابي  ها ارز داده يپوشش وياز تحل
نظ ر   و يوم ار  وي  ب ا تحل  _ان د ش ده  يگ ردوور  ک ار وکسب يفضا و توسع  و قيتحق ،يتيجمع

 يجمع   و مح ور خروج ي  BCC مح ور، ورودي CCR يالگ و  س   سس  در  و انتخابخبرگا  
 . اندمنتخب محاسب  شده يکشورها ييکارا

 يمل   تي  ظرف بهب ود  ب ا  ان د  توانست  افت يتوسع  يکشورهاک   دهديم نشا  الگو س  هر جينتا
کش ورها   نياکسب کنند.  شدهفراهم يهارساختيزاز  ايپذيرفت  جينتا در کشور خود ينووور

 درک     زي  ن ييکش ورها  ،مقاب و  در. دارند قرار شدهبررسيکشور  77 فهرست صدر يهارتب  در
 يه ا  رس اخت يز ت أمين از لح ا    ه م  هس تند در ح ال توس ع     اي   افت   ينتوس ع   يکشورها شمار
 تي  نها در ونداشت   يمناسب تيوضعموجود  يهارساختيزاز  يريگ بهره ةو هم از جنب ينووور

 . اند گرفت  قرار يمورد بررس يوخر کشورها يها رتب  در
 موام و  اگرچ ک   دهد ينشا  م ينووور در کارا يکشورها يرهايمتغ يبررس اين، بر مالوه

 از توس ع   و قي  تحق ب    مرب وط  يرهاياما متغ ها اثرگذار است و  ينووور رتبة بهبودبر  يمتعدد
 يا حرف     او تعداد محقق يو خصوص يدولت بخش بودجة شيافزا. ندبرخوردار يباالتر تياهم
 در دي  با ک    هس تند در کش ور   ين ووور  يبهب ود فض ا   يه ا  س ت  يبا نيت ر  مهمکشور از  کيدر 
 .گيرند قرار نظر خرد و کال  مد يها برنام  و ها يگذار استيس

از  گ ذاري سرماي  وزاديو  کاروکسب وزادي رينظ ييرهايمتغ ک  است نياذکر  شايا  نکتة
 ق  رار س  تميس ني  ا يورود زم  رۀام  ا در  هس  تند ين  ووور يمل   تي  ظرف ب  ر م  ؤثرجمل    موام  و 

 ني  ا ين ووور  يمل   تي  ظرف در ک ار وکسب يفضا  کردلحا  يبرا ،مطالع  نيا در .گيرند نمي
 ش نهاد يپ يزي  ر برنام    درم دل   ني  ا کرد يکاربرد يبرا بنابراين ؛اندشده دهيد مدل در رهايمتغ
 .دنريگ صورت تر ياتيممل يرهايمتغ کرد واردبا  مشاب  مطالعات شود يم
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 هاداده يپوشش ليتحل یالگو سه حل جینتا. وستيپ

 کشور

CCR 
 ورودي
 محور

BCC 
خروجي 

 محور

 کشور  *جمعي

CCR 
 ورودي
 محور

BCC 
خروجي 

 محور

 *جمعي

 4 11111/1 14241/1 سریالنکا  1411 13829/1 14584/1 اتریش
 931 34594/1 41115/1 سنگاپور  48 11111/1 11514/1 آرژانتين
 1259 38191/1 32213/1 سوئد  11213 11845/1 11412/1 اسپانيا
 12555 11538/1 18255/1 فرانسه  5155 11845/1 11181/1 استراليا
 1113 83325/1 29955/1 فنالند  1 11111/1 11538/1 استوني
 3 11111/1 13945/1 قبرس  525 11519/1 11288/1 اسلواکي
 9511 45153/1 45459/1 کانادا  11 11111/1 14254/1 اسلووني

 11113 39152/1 38812/1 جنوبي کرة  1551 15121/1 15111/1 جنوبي آفریقای
 13 11111/1 11111/1 کرواسي  4 11111/1 11195/1 اکوادور
 414 11538/1 11252/1 کلمبيا  15151 25952/1 31492/1 آلمان

 5 11111/1 13148/1 کویت  13 11111/1 11851/1 اوکراین
 1 11111/1 15553/1 گواتماال  89814 11111/1 11111/1 متحده ایاالت

 51 14411/1 11355/1 لتوني  14844 11599/1 11541/1 ایتاليا
 3134 11815/1 11294/1 لهستان  1 11111/1 11185/1 ایران
 44 1111/1 52114/1 گرلوگزامبو  1121 12195/1 14911/1 ایرلند
 412 11555/1 11282/1 ليتواني  11 11111/1 13153/1 ایسلند
 1 11111/1 11111/1 ماداگاسکار  2541 11111/1 11183/1 برزیل
 1 11111/1 13511/1 مالتا  18131 19548/1 19532/1 بریتانيا
 453 41951/1 14188/1 مالزی  1831 11982/1 19888/1 بلژیک

 1544 11815/1 11595/1 مجارستان  399 11511/1 11259/1 بلغارستان
 1 11111/1 11111/1 مقدونيه  1 11111/1 11111/1 نیگووهرزهبوسني

 1555 14514/1 11538/1 مکزیک  1158 11459/1 11524/1 پرتقال
 4 11111/1 11111/1 موراکو  4581 11314/1 11442/1 ترکيه
 1 11111/1 11111/1 موزامبيک  1 11111/1 11111/1 چک
 1 11111/1 11111/1 مولداوی  551 11111/1 14513/1 چين

 181 85515/1 15314/1 نروژ  1242 18295/1 15831/1 دانمارک
 3812 15352/1 15912/1 هلند  4318 12141/1 11112/1 روسيه
 1813 11195/1 11511/1 یونان  551 11451/1 11412/1 روماني
      45815 11111/1 11111/1 ژاپن

  * Efficient Output Target 


