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اسـت کـه    شـرفته یهاي پ کشورو رشد اقتصادي  یافتگیتوسعه  ترین عواملمهماز کارامد  ينوآور ینظام مل
هاي ملی  ها و توانمندي نظر به برخورداري از فرصت هاي در حال توسعه یابی به این مهم توسط کشوردست

  . باشدهاي بسیاري نیز مواجه می ها و تهدید فراوان، با ضعف
هاي بهبود نظام ملی نوآوري کشور به روش چارچوب  بندي راهبردهدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت

جامعـه  . باشداین تحقیق به لحاظ هدف کاربردي و از نوع تحقیقات پیمایشی می. جامع تدوین راهبرد است
 اري از قبیـل مجلـس شـوراي اسـالمی،    ذگـ اري و قانونذگهاي سیاست دنهاین پژوهش را مجریان آماري ا

، و صـنعت، معـدن و تجـارت    هاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري    وزارتخانه هاي دولتی شامل نهاد کارشناسان
-مـی استان خراسان رضوي تشکیل هاي صنعتی  بخش درمراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوري 

نقـاط قـوت و ضـعف و     ،هاي طراحی شـده  مصاحبه بر اساس پرسشنامه صد بدین ترتیب با انجام یک. دهد
هـاي ارزیـابی    در مرحله بعـد مـاتریس  . هاي مرتبط با نظام نوآوري ایران شناسایی گردید ها و فرصت تهدید

خارجی بـه منظـور    -لیعوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاري عوامل، ماتریس داخ
هـاي بهینـه    ، راهبـرد Swotمـاتریس تحلیلـی    در نهایت با اسـتفاده از . شناسایی موقعیت راهبردي ترسیم شد

ها با استفاده از مدل برنـامهریزي اسـتراتژیک    بندي راهبردتدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت
________________________________________________________________ 

  srhaghi@gmail.com:                          نویسنده مسئول -1
2- sabahi@um.ac.ir 



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   260

  .کمی اقدام گردید
بـدین ترتیـب کـه در حـوزه نظـري بـه       . ر دو سطح کاربردي و نظري استنتایج این تحقیق قابل استفاده د 
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Abstract 

An efficient national innovation system is of the most important factors of 
development and economic growth in developed countries in which to achieve by 
developing countries, there are ample opportunity and capabilities, despite many 
weaknesses and threats.  
The purpose of this research is to formulate and prioritize strategies to improve the 
national innovation system of Iran by using comprehensive framework for strategy 
formulation. Thus the study is applied and survey research in terms of purpose and 
methodology. The statistical population includes enforcement policy and legislative 
institutions such as parliament, experts of government agencies in Ministries of 
Science, Research and Technology and Industry, Mine and Trade, R&D centers and 
innovation users in industrial sectors of Khorasan Razavi. Accordingly by using one 
hundred interviews from questionnaire designed, strengths and weaknesses and the 
threats and opportunities associated with innovation system of Iran have been 
identified. In the next step, internal factors evaluation (IFE) and external factors 
evaluation (EFE) matrixes were obtained and based on effectiveness factors, 



  261  ...با استفاده از انرژي بادتولید برق  ارزیابی اقتصادي

internal-external matrix (IE) were plotted in order to identify strategic location. 
Finally, optimal strategies formulated by using SWOT matrix and then Prioritize by 
quantity strategic planning matrix (QSPM). 
The results can be used in both practical and theoretical level. In the theoretical 
level, it helps to collect empirical evidence for the conceptualization and 
development of knowledge in the field of NIS of Iran. In Application and 
managerial level, this study highlights the factors and strategies for government 
institutions to improve the national innovation system of the country. 
  
Keywords: National Innovation System, Strategic Planning, Comprehensive 
Framework for Strategy Formulation 
 
JEL Classification: M10, M13, R11 
 

 مقدمه. 1

هاي منابع قدرت   ترین شاخص ی ایران مهمبر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالم
بـر اسـاس   . پذیر، اشتغال کامـل و پیشـرفت کارآمـد    عبارتند از دانش پیشرفته، منابع انسانی مسئولیت

اي توسعه یافته، امن، مقتدر و دانش بنیان است و توسعه  این سند، آرمان ملی در پی تحقق به جامعه
استراتژیک کشور تلقی شده اسـت؛ انتخـابی کـه تمـام      علمی، اقتصادي و فناوري به عنوان انتخاب

توسـعه سـریع   در یکی از عوامـل مـوثر   در این راستا . منابع باید در جهت تحقق عینی آن بسیج شود
هـا در   اي از نهـاد  شـبکه یعنـی   ؛باشـد  مـی   برخورداري از یک نظام ملـی نـوآوري کارامـد   ها،  کشور
ها باعـث توسـعه، ورود، اصـالح و اشـاعه      تعامل آنها و   که فعالیت هاي عمومی و خصوصی  بخش

هـاي جدیـد،    عرضـه کـاال  منـدي   در سایه این نظام .(Freeman, 1995) دگرد می  هاي جدید  فناوري
، هاي جدید، دستیابی به منابع جدید تهیـه مـواد خـام    هاي جدید تولید، دستیابی به بازار  عرضه روش

بـه عنـوان    ينوآور ینظام مللذا  .شود می  صنعت فراهم هاي جدیدي براي و ایجاد ساختار اطالعات
ها، امروزه مورد قبـول و اسـتفاده    هاي نوآورانه کشور  تیفعال یلیو ابزار تحل یچارچوب مفهوم کی

 .و توسعه است يهاي اقتصاد  ياروپا و سازمان همکار هیمختلف مانند اتحاد یالملل نیهاي ب سازمان
نیـاز   و بـوده ایران نسبتا ضعیف چون  هاي در حال توسعه هم کشوردر نظام ملی نوآوري با این حال 

در ) 2008(در ایـن راسـتا سـپهر و سـروش قاضـی نـوري       . در سطح ملی دارد گستردهبه اصالحات 
پـژوهش خـود اصـالحات مـورد نیـاز نظــام ملـی نـوآوري ایـران را در سـطوح راهبـردي و نهــادي           

هــاي فنــاوري و نــوآوري، تســهیل تحقیقــات و   هــاي کلــی، تــدوین و همــاهنگی سیاســت  سیاســت(
چنـین    هـم  .اند معرفی کرده) نوآوري، انجام تحقیق و توسعه، اشاعه فناوري، بکارگیرندگان فناوري
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گـذاري در نظــام ملـی نـوآوري ایــران     مولفـه ناکارآمــدي سیاسـت   24) 2009(منطقـی و همکـاران   
مولفـه در دسـته    6اکارآمـدي سیسـتمی،   مولفـه در دسـته منـابع و عوامـل ن     10شناسایی کردنـد کـه   

گـذاري نـوآوري در    مولفه مبین فقدان اثر بخشی نهـاد سیاسـت   8گذاري و  ناکارامدي نهاد سیاست
صورت گرفت بیـان  ) 2011(در تحقیق دیگري که توسط حاجی حسینی و همکاران . باشد می  ایران

گیـري   اصـله زیـادي بـا شـکل    گذاري نظام ملی نوآوري هنوز ف شد نظام حکومتی حاکم بر سیاست
یک سیستم حکمرانی براي نظام ملی نـوآوري دارد کـه نیازمنـد ایجـاد تغییـرات اساسـی در نقـش        

گیـري بـازیگران قـوي در بخـش      دولت و تغییر نقش آن به نقش تسهیل گـري و کمـک بـه شـکل    
موضوع رویکرد نیز در تحقیق خود با ) 2012(زاده  جمالی پاقلعه و شفیع .باشد می  صنعت و دانشگاه

اي به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشـرفته، مهمتـرین مشـکالت تحقیـق و      تحلیلی مقایسه
توسعه در ایران را مسائل فرهنگی، مشکالت مـالی، ضـعف مـدیریت، ضـعف ارتباطـات و ضـعف       

کشـور بـا    توان دریافت کـه نظـام ملـی نـوآوري     می  در نتیجه این موارد. کنند می  نیروي انسانی بیان
هـا و ضـرورت    باشد که در نتیجه نظـر بـه نقـاط ضـعف، تهدیـد      می  ها و موانع بسیاري مواجه  چالش

هـاي   بنـدي راهبـرد   ریزي راهبردي در قالب تدوین و اولویت توسعه نظام ملی نوآوري کشور، برنامه
و رشـد  بهبود آن به عنوان پـیش نیـاز اصـالحات نظـام ملـی نـوآوري و تسـریع در توسـعه یـافتگی          

گـذاري،   موضـوعات مربـوط بـه سیاسـت    در این راستا در پژوهش حاضر . باشد می  اقتصادي کشور
موضوعات مربـوط بـه    وگذاري و تعامل بین ارکان نظام ملی نوآوري به عنوان محیط داخلی  قانون

 برخـورداري قشـر   ها،  مسائل سیاسی و تکنولوژیک جهانی، مسائل فرهنگی جامعه، پتانسیل دانشگاه
زنان از تحصیالت آکادمیک و پتانسیل صنعتی جامعه به عنوان محیط خارجی نظـام ملـی نـوآوري    

 .مورد توجه قرار گرفته است
در بخـش نخسـت اطالعـات مربـوط بـه      . دهـی شـده اسـت    مقاله حاضر در شش بخش سـازمان 

مـروري  بخش دوم اختصاص به . اهمیت تحقیق، کاربرد و نتیجه مورد انتظار از تحقیق توصیف شد
در بخش سوم به مدل مفهومی پـژوهش  . بر ادبیات موضوعی مرتبط با موضوع و مدل پژوهش دارد

هـاي    پنجمین بخـش شـامل داده  . پرداخته و در بخش چهارم روش شناسی تحقیق تشریح شده است
اي هـ  گیري و ارائه راهکار باشد و در بخش ششم نیز به نتیجه می  هاي حاصل از تحقیق  آماري و یافته

 .بهینه پرداخته شده است
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  مبانی نظري. 2
  نظام ملی نوآوري. 1- 2

هاي تجاري اسـت    نوع فعالیت علمی، فنی، سازمانی، مالی و گام رهشامل هاي نوآورانه،   فعالیت
محصـول،   نـوآوري در  نـوع بر چهار نیز نوآوري . شود می  شدن به نوآوري انجام که با هدف منجر

 هالــت. (OECD, 2005)اســت  ي در بازاریــابی و نـوآوري ســازمانی نـوآوري در فرآینــد، نــوآور 
 جـاد یاسـتفاده از دانـش ا   يبرا يندیبه عنوان فرآ عیمفهوم وس کیرا در  ياصطالح نوآور) 1987(

در این راستا نظام ملی نـوآوري  . کند می  تعریف دیهاي تازه و مف روش ایمحصوالت  یمعرف اشده ی
اقتصـادي از دانـش جدیـد در     واسـتفاده  روابطی که در تولیـد، اشـاعه   و )سازمانها( عناصربه عنوان 

درسـت از نظـام    شـناخت  .(Lundvall, 1992)تعریف شـده اسـت    هاي ملی تعامل دارند  داخل مرز
عملکـرد نوآورانـه و    شیرا کـه بـه افـزا    یتا عوامل کند یکمک م یدولت گذاران استیبه س ينوآور

راهبـردي و   يزیـ ر ها را در برنامـه  کرده و آن ییشناسا کند یم ها و کارخانجات کمک  بنگاه یرقابت
. نـد یاعمـال نما  دیـ ولبخـش ت  یاهداف متعال شبردیو پ ينوآور نهیدر زم ییاجراهاي   یاتخاذ خط مش

و موجـب عـدم    وجـود دارد  سـتم یکـه درون س  ییهـا  یهـا و ناهمـاهنگ    عدم تطـابق  تواند یامر م نیا
  . را روشن ساخته و به اصالح آن بپردازد شود یم يو نوآور يردر توسعه فناو تیو موفق شرفتیپ

هاي صنعتی شده غربی، تاحد زیـادي بـه    هاي مختلف و بویژه کشور نظام ملی نوآوري درکشور
هاي متنوعی بر حسب نیـاز و بـه صـورت تـدریجی شـکل        سابقه تاریخی آن مربوط است و سازمان

هـاي تـازه صـنعتی شـده، شـکل       بالعکس در کشور. ل کنندهاي نوآوري را تکمی  اند تا زنجیره گرفته
هـاي   ریزي قرار گرفته و با استفاده از تجارب کشور نظام ملی نوآوري عمدتا تحت طراحی و برنامه

بـر ایـن    .ها تنظـیم گردیـده اسـت    هاي مورد نیاز تاسیس و وظایف و روابط بین آن پیشرفته، سازمان
هـا قـرار گرفتـه،     طالعه نظام ملی نوآوري بسیاري از کشورکه مبناي م OECDبندي  طبقه اساس طبق

تسهیل، هدایت و تامین منابع مالی تحقیقات ، گذاري هاي اصلی نظام به هفت مورد سیاست  کارکرد
اشـاعه و  ، ارتقاء کارآفرینی فناورانه، تامین دانش مورد نیاز در فرایند نوآوري و فناوري، و نوآوري

شـود   مـی   بنـدي  دسـته  هـا و ارائـه خـدمات    تولیـد کـاال  ، رتقاء منابع انسـانی توسعه و ا، انتشار فناوري
(Freeman, 1987) .هـا و   هر نظام ملـی نـوآوري از دو عنصـر اصـلی کـه شـامل سـازمان       چنین   هم

هاي رسـمی بـا    ها، ساختار سازمان .ست تشکیل شده استاها  بین آن) روابط و تعامالت(هاي   عرف
 .باشــند مــی  بــازیگران نظــام ملــی نــوآوري نــه ایجــاد شــده انــد وهــدفی مشــخص هســتندکه آگاها



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   264

ــوآوري عبارتنــد از کــارآفرین هــاي   ســازمان هــاي   ســازمان هــا،  هــا، دانشــگاه  مهــم در نظــام ملــی ن
و مراکـز  هـا    هـاي نـوآوري و رقـابتی، آزمایشـگاه      سیاست هاي دولتی مرتبط با  سازمان گذار، سرمایه

ها، قوانین و مقررات و قواعـدي اسـت    اي از عادات مشترك، هنجار عهمجمو نیزها   عرف. تحقیقاتی
کنند و در واقع همان قواعـد بـازي    می  ها را تنظیم  ها و سازمان که روابط و تعامالت بین افراد، گروه

تـوان سـه عنصـر دانشـگاه،      مـی   از دیدگاه اتکوویتز. (Edquist, 1997)د در نظام ملی نوآوري هستن
در جوامـع امـروزي سـه    بـه عبـارت دیگـر    . ا ارکان اصلی نظام ملی نوآوري نامیدصنعت و دولت ر

  کـه اسـتقالل سـاختاري و سـازمانی خـود را حفـظ       عنصر دانشگاه، صنعت و دولت در عـین حـالی  
پوشـانی   هـا هـم   ن آنـــ شـوند و بی  هـاي یکـدیگر مـی    کنند، در فرایند توسعه فناوري وارد قلمـرو  می

هـایی   با توجه بـه ظرفیـت  ها   دانشگاه. )(Etzkowitz, 2000 آید می  به وجودها   وریتــوظایف و مام
چنین  بـه عنـوان یـک نهـاد کـارآفرین و       که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش و هم

. )(Gibbons, 1994کننـد   مـی   گذار، نقش اساسی را در نوآوري صنعتی و توسعه فناوري ایفـا  بنیان
هـاي    حتی اگر جزء کوچکی از نـوآوري  هاي متقابل دانشگاه، دولت و صنعت،   مکاريدر فرایند ه
ــد       ،دانشــگاهی ــات مراکــز رش ــق امکان ــت و از طری ــه کمــک دول ــعه، ب ــق و توس ــه تحقی ــا بودج ب

ن، ـگاه کارآفریـ ـل بنـ ـه از تشکیـ ـک مرحلـود، یــه شـو مراکز کارآفرینی بکار گرفت) ها انکوباتور(
گسـترش نقـش دانـش در اجتمـاع و      ̋عمومـا بـر ایـن اسـاس     .(Klofsten, 1999) ه استـتحقق یافت

. شـود  می  توسعه نقش دانشگاه در اقتصاد، بر اساس روابط سه گانه دانشگاه، صنعت و دولت تحلیل
کننـد،   مـی   وقتی دانشگاه، صنعت و دولت براي توسعه اقتصادي در تحقیقات دانشـگاهی مشـارکت  

از طریق یکپارچگی و هم گرایی سه حـوزه مـذکور،   بدین ترتیب . شود می  اي از تعامل ایجاد شبکه
در ایـن  . گیرند می  کارآفرین شکلهاي   هاي آموزشی و پژوهشی معمول، دانشگاه  فراتر از ماموریت

مدل ماموریت توسعه اقتصادي به طور فزاینده به ایجـاد دانـش پایـه و تولیـد سیسـتماتیک نـوآوري       
لذا عملکرد هر نظام ملی نوآوري بسـتگی بـه تنظـیم وظـایف     . (Etzkowitz, 2000) شود می  افزوده

کارگیري دانش نوآورانه دارد و از  ها با یکدیگر براي توسعه و به نقش آفرینان آن نظام و تعامل آن
در . هاي ملی نوآوري بر روي همـین عوامـل بایـد متمرکـز شـود       این رو محتواي اصلی بررسی نظام

هـاي اقتصـادي اروپـا      هاي عضـو سـازمان همکـاري    شد و بر اساس تجربیات کشور نتیجه آنچه بیان
هـا بـه منزلـه تـدوین کننـدگان        دولـت ) 1: (شـوند  مـی   ارکان نظام ملی نوآوري شـامل سـطوح ذیـل   

به منزله واسطه بین دولت و متولیان  )تسهیل کننده(  هاي پیوند دهنده نهاد) 2(، هاي نوآوري  سیاست



  265  ...با استفاده از انرژي بادتولید برق  ارزیابی اقتصادي

هـاي مـرتبط    ها و نهـاد   دانشگاه) 4(، هاي خصوصی و موسسات تحقیقاتی  بنگاه) 3(، اجراي پژوهش
) 5(، هـاي کلیـدي    به منزله فراهم آورنـد گـان دانـش و مهـارت    ) هاي فناوري  مراکز رشد و پارك(

هاي انتقال فناوري، دفـاتر ثبـت اختـراع، موسسـات       سازمان( هاي خصوصی و عمومی  دیگر سازمان
در . هـاي کوچـک و متوسـط    نوآوري شامل صنایع با تکنولوژي باالو بنگاه اربرانک) 6(، )آموزشی

تحقیق حاضر اثر هر یک از ارکان یاد شده در توسعه نظام ملی نـوآوري کشـور مـورد توجـه قـرار      
  .گرفته است

  

  چارچوب جامع تدوین راهبرد. 2- 2
هـاي    هـا و تحلیـل   ئه راهبرددر این تحقیق پس از ارزیابی ادبیات موضوع، به منظور بررسی و ارا

 -مطلوب، از ماتریس ارزیابی عوامل داخلـی، مـاتریس ارزیـابی عوامـل خـارجی، مـاتریس داخلـی       
شـود کـه در ادامـه بـه      مـی   ریزي راهبردي کمی استفاده و ماتریس برنامهSWOTخارجی، ماتریس  

 .شود می  تشریح آنان پرداخته
 از جسـتن  بهـره  بـراي  ها بایـد  سازمان است که این راهبردي برنامه ریزي در اساسی اصل یک

 تـدوین  ها درصـدد  آن دادن یاکاهش بیرونی تهدیدات از ناشی از اثرات پرهیز و فرصتهاي بیرونی

 تغییرات تا کند ها کمک می سازمان به راهبردي ریزي از اینرو برنامه. (Fred, 2011)برآیند  راهبرد

 هـانگر و  .(Kriemadis, 2002)دهنـد   هـا پاسـخ   ان بـه  موثري طور به و کنند بینی پیش را محیطی

 اطالعات ارائه و ارزیابی نظارت، از فرایند است عبارت محیطی کنکاش که معتقدند )2002(ویلن 

  هـایی کـه   هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصـت  .سازمان افراد کلیدي به محیطی
هـا احتـراز نمـود یـک فهرسـت       توان از آن می  ی را کهها بهره برداري کرد و تهدیدات توان از آن می

  پس از تهیه لیست عوامل خارجی نوبت به شناسایی عوامل داخلـی . (Fred, 2011)نهایی تهیه شود 
هـا بـراي اینکـه      در حقیقـت استراتژیسـت  . رسد که باید دربرگیرنده نقاط قـوت و ضـعف باشـند    می

تـرین را   هـاي گونـاگون مناسـب     تـدوین و از میـان گزینـه   اي اثـر بخـش    ها را به شیوه بتوانند راهبرد
بـه  . (Fred, 2011)انتخاب نمایند باید نقاط قوت و ضعف عوامل درونی را شناسایی و ارزیابی کنند

ها عـواملی را کـه ممکـن اسـت      ها و تهدید  ها، فرصت ها، ضعف  طور کلی، تجزیه و تحلیل توانایی
هـا،   لـذا الگـوي توانـایی    . کنـد  مـی   سـه اثـر بگـذارد شناسـایی    هاي آینده سازمان یـا موس  روي پیامد

هاي منحصر به فرد سازمان از عوامل اساسی   ها براي شناخت شایستگی ها و تهدید  ها، فرصت  ضعف
هدف از تجزیه و تحلیل این عوامل ارائه راهبردهـایی اسـت کـه تعـادل بـین      . موفقیت سازمان است
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   .(Lerner, 1999)کند  می  ضمینمحیط بیرونی و وضعیت درونی را ت
در روش چارچوب جامع تدوین راهبرد پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی، ایـن عوامـل   

کار از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و مـاتریس ارزیـابی عوامـل     شوند که براي این می  امتیازبندي
 عوامـل  تا دهد می  ها اجازه  یستاستراتژ خارجی به عوامل ماتریس ارزیابی. شود می  داخلی استفاده

 را رقابـت  و بازار وضعیت تکنولوژیکی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، محیطی،

 و خصوصـی  و دولتـی  هـاي  سـازمان  بـراي  و دهنـد  قـرار  ارزیـابی  مـورد  نظر مورد مقطع زمانی در
و امتیـاز نهـایی عوامـل     بـراي دسـتیابی بـه مـاتریس     .(Forbes, 1996)دارد  قابلیت کـاربرد  عمومی

  :خارجی مراحل ذیل باید انجام گیرد
مورد را که در بر گیرنده عوامـل مهـم    20تا  10در گام اول پس از بررسی عوامل خارجی، بین 

در گام دوم به این عوامل وزن یـا ضـریب داده کـه نشـان دهنـده اهمیـت       . شود باشند، لیست می می
بـدین  . باشـند  مـی ) بسیار با اهمیت( 1تا ) بی اهمیت(از صفر  ها  این ضریب. باشد نسبی یک عامل می

گیرد که در نهایـت بـا    می  تعلق 5تا  1ترتیب که بطور مثال به هر عامل در قالب طیف لیکرت امتیاز 
در گام سوم به هر یک از عواملی که موجب . شود می  1عمل نرمال کردن، مجموع ضرایب برابر با 

، 4 رتبه با استثنایی فرصت خارجی، عوامل در رتبه بندي. شود داده می 4ا ت 1شوند رتبه  موفقیت می
. شده است نظرگرفته در 1 رتبه با جدي تهدید و 2 رتبه با معمولی تهدید ،3رتبه با معمولی فرصت

. دسـت آوریـم   در گام چهارم ضریب هر عامل را در رتبه مربوطه ضرب کرده تا نمـره نهـایی را بـه   
آوریـم تـا بتـوانیم     دسـت مـی   هاي متعلق به هر یک از عوامـل را بـه   نجم مجموع نمرهدر گام پ ̋نهایتا

بـه طـور خالصـه، مـاتریس ارزیـابی عوامـل       . ها را براي عوامـل خـارجی تعیـین کنـیم      مجموع نمره
 :توان نشان داد می 1خارجی را به شرح جدول 

 
 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -1جدول

 امتیاز  رتبه زنو ها و فرصت ها تهدید  ردیف

O1 فرصت ها  xi yi xi×yi 

. .  . . . 

T1  تهدیدها  .  . . 

. . xn yn xn×yn 

  xi=1 1<yi<4  1<  ∑ xiyi<4∑ جمع 
  Moosavi, 2010: منبع
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بایست مشابه مراحلی که در ماتریس ارزیابی عوامـل   می  براي محاسبه ماتریس عوامل داخلی نیز
 رتبه با معمولی قوت ،4 رتبه با عالی قوت عوامل داخلی، بندي رتبه در. خارجی بیان شد انجام داد

  .(Fred, 2011)است  شده نظرگرفته در 1 با رتبه بحرانی ضعف و 2رتبه  با معمولی ضعف ،3
خـارجی چهـار خانـه     -پس از محاسبه امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی، مـاتریس داخلـی    

. شـود  مـی   دست آمده مشخص مان بر مبناي مختصات بهتهیه و موقعیت ساز 1مطابق با شکل شماره 
 را و خـارجی  داخلـی  عوامل ارزیابی هاي ماتریس از حاصل امتیازات باید ماتریس، تشکیل این در

 مشخص این ماتریس هاي خانه در سازمان جایگاه تا دهد قرار ماتریس این عمودي و افقی ابعاد در

باشد نشان دهنده تهدید و  5/2تا  1ی عوامل خارجی بین اگر جمع امتیاز نهای. (Arabi, 2007)شود 
که مجموع امتیاز عوامل داخلی  چنین  در صورتی هم. باشد بیانگر فرصت است 4تا  5/2چنانچه بین 

ــین  ــا  1ب ــین    5/2ت ــی و اگــر ب ــانگر ضــعف داخل ــا  5/2باشــد بی ــت   4ت ــوت اس ــه مفهــوم ق   باشــد ب
 (Abtahi & Moosavi, 2009).  

  
  
  

  

  خارجی چهار خانه - ماتریس داخلی: )1(شکل 
  Aliahmadi et al., 2007: منبع

  
گیرد در بهترین موقعیت است زیرا  می  هنگامی که سازمان در خانه تهاجمی قرار 1مطابق شکل 

  ها را توصـیه   ایی را دارا است که استفاده از فرصته ها روبرو است و هم قوت  سازمان هم با فرصت
هنگـامی کـه سـازمان در خانـه رقـابتی قـرار دارد       . کنـد  مـی   بنابراین از راهبرد رشد استفاده. کند می

  
  1خانه 

  تهاجمی
  

  2خانه 
  محافظه کارانه

  3خانه 
  رقابتی

  4خانه 
  تدافعی

  (IFE)امتیاز نهایی ماتریس عوامل داخلی                 
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هـاي    هـا از قـوت    در نتیجه استراتژیسـت . هایی است که با محیطی نامطلوب روبرو است داراي قوت
کننـد و از   مـی   هـا یـا محصـوالت دیگـر اسـتفاده      مدت در بـازار هاي بلند  موجود براي ایجاد فرصت

هـاي محیطـی متعـددي      خانه محافظه کارانه یعنی اینکه سازمان با فرصـت . برند می  راهبرد تنوع بهره
ها با   استراتژیست. برد می  هایی نیز در محیط داخل سازمان رنج روبرو است و در عین حال از ضعف

توانند فرصت جدیدي خلق کرده و سمت  می  هاي موجود  ها و ضعف  تیک تحلیل تطبیقی از فرص
بنابراین مدیریت ارشد شـرکت از روش  . و سوي دیگري را براي ادامه راهبرد موجود انتخاب کنند

، سازمان با تهدیدات عمده محیطی روبـرو  4در خانه . کند می  راهبرد با گرایش تغییر جهت استفاده
. کنند می  ف داخلی سازمان نیز به عنوان موانع عمده فراروي سازمان عملبوده و از طرفی نقاط ضع

ها مجبورند براي بقـاي بیشـتر شـرکت از راهبـرد تـدافعی اسـتفاده کننـد          در این حالت استراتژیست
(Moshabbaki, 2006) .  

 کـه  ماتریس این. استSwot ماتریس  راهبرد، تدوین براي رایج ابزارهاي ها و  یکی از تکنیک

 راهبـرد نیـز   تـدوین  جـامع  رویکرد چارچوب در اصلی از ابزارهاي و شده معرفی 1960 ي دهه در

 تـدوین  براي خوبی معیار و اساس مناسب، و مؤثر برداري بهره صورت در ،(Arabi, 2007)است 

 بـین  تناسـب  ایجـاد  مـدل،  این اصلی هدف .(Alho & Kangas, 1997)دهد  به سازمان می راهبرد

 ازکشــورهاي در بســیاري SWOTمــاتریس  از. (Kenneth, 1980)حــیط اســت م و ســازمان

 مثـال  بـه عنـوان   .گیـرد  مـی   قـرار  اسـتفاده  مورد مختلف هاي حوزه در توسعه حال در و یافته توسعه

 رفتـار  تحلیل جهت بحرین و اسکاتلند در کار و و کسب به منظور رشد انگلستان و چین درکشور

عوامـل  (ها   ها، ضعف  مخفف چهار واژه قوت SWOTي واژه. درو می به کار کوچک هاي شرکت
در حقیقـت ایـن   . باشـد  مـی ) عوامل محیط خارجی سازمان(ها  ها و تهدید  و فرصت) داخلی سازمان

توانند اطالعات را مقایسه کرده و  می  هاي مهمی است که مدیران از طریق آن ماتریس یکی از ابزار
هـاي    ترین بخـش  مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مهم .چهار نوع راهبرد ارایه نمایند

 SWOTماتریس . (Abtahi & Moosavi, 2009)هاي دقیقی نیاز دارد   ماتریس است و به قضاوت
در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدي است که هر یک از چهار نـواحی آن  

 . نشان داده شده است 2ها در جدول  بردباشد، این راه نشانگر یک دسته راهبرد می
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 )ها   ها و ضعف  ها ، قوت ها ، تهدید  فرصت(  SWOTماتریس  ):2(جدول 
  عوامل داخلی          

  
  عوامل خارجی

  نقاط قوت
)S(  

  نقاط ضعف
)W(  

  فرصت ها
)O(  

  راهبرد هاي
SO  

 راهبرد هاي
WO  

 تهدیدها

)T(  
  راهبرد هاي

ST  
 استراتژهاي

WT  
  (Fred, 2011): منبع

 
 کارگیري با به هاي محیطی  فرصت از استفاده حداکثر ، راهبردهاي(SO)تهاجمی  هاي استراتژي

هـاي    مزیـت  از اسـتفاده  ، راهبردهاي(WO) کارانه  محافظه هاي استراتژي. سازمان است قوت نقاط
. باشـد  می  ،است سازمان نهفته موجود ضعف نقاط جبران براي محیطی هاي در فرصت که اي بالقوه

از  جلـوگیري  بـراي  سـازمان  قوت نقاط از استفاده راهبردهاي  (ST)هاي رقابتی  چنین استراتژي هم
 ناشـی  هاي زیان رساندن حداقل به براي راهبردهایی (WT)هاي تدافعی تهدیدات بوده و  استراتژي

  .(Karpi & Kokkonen, 2001)    ضعف است نقاط ها و از تهدید
 -هاي بهینه بـا اسـتفاده از مـاتریس داخلـی     و انتخاب نوع راهبرد SWOTریس پس از تعیین مات
 اسـتراتژیک  ریـزي  برنامـه  کمـی  مـاتریس  چـون  هم هایی روش از استفاده ها با خارجی، این راهبرد

هـاي   گزینـه  از یـک  کـه کـدام   نمایـد  مشخص مـی  ماتریس این .(Fred, 2011)شوند  بندي می رتبه
 & Honger)نمایـد   بنـدي مـی   اولویـت  هـا را  راهبرد این واقع در و باشد تر می مناسب شده، انتخاب

Villen, 2002). ریزي راهبردي کمی یک چارچوب تحلیلـی اسـت    به عبارت دیگر ماتریس برنامه
 ,Madhushi & Tari)رود  می  کار به SWOTهاي حاصل از ماتریس  که براي هم نهادسازي راهبرد

2007).  
 

  پیشینه تحقیق . 3
هـاي بهبـود نظـام ملـی      هاي محدودي در خصوص تدوین استراتژي و یـا ارائـه راهکـار     هشپژو

تـوان بـه پـژوهش سـپهر و      مـی   از جمله این تحقیقات در داخل کشور. نوآوري شناسایی شده است
هاي بهبود نظام ملی نوآوري ایران با تکیه بر  با عنوان استخراج راهکار) 2008(سروش قاضی نوري 

چـون مطالعـه    هاي متنـوعی هـم   در این تحقیق از ابزار. هاي مختلف اشاره کرد یقی کشورمطالعه تطب
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هـاي اصـالح نظـام ملـی نـوآوري       براي اسـتخراج راهکـار   SWOTتطبیقی، مطالعه میدانی و تحلیل 
. هـا را بـه دو دسـته تقسـیم نمودنـد      بدین ترتیب محققان در این پژوهش راهکار. استفاده شده است
اند و  هاي مورد بررسی استخراج شده بر اساس وضعیت کشور ̋نهادي که مستقیما نخست اصالحات

دوم اصالحات راهبردي کالن که بر اساس مطالعـه میـدانی و نظرخـواهی از کارشناسـان در قالـب      
در خصوص تحقیقات انجـام شـده   . شوند می  اند و به کل نظام مربوط استخراج شده SWOTتحلیل 

 2006هاي اقتصادي و توسعه که در سـال    توان به مطالعه سازمان همکاري می  در خارج از کشور نیز
در . انجام شد و وضعیت نظام ملی نوآوري در کشور سوئیس مورد بررسی قرار گرفت، اشاره نمود

 3تهدیـد و   5نقطه ضعف به همـراه   5نقطه قوت و  8عامل داخلی شامل  13این مطالعه مزبور تعداد 
هـاي رشـد،     اسـتراتژي  ، ترکیبـی از SWOTگیري از ماتریس  چنین  با بهره هم. فرصت شناسایی شد

برخـی از ایـن   . کارانه به منظور بهبـود نظـام ملـی نـوآوري سـوئیس شناسـایی شـد        رقابتی و محافظه
گذاري در  هاي نوآوري، تاکید بیشتر بر سرمایه  گذاري ها عبارتند از توجه بیشتر به سیاست  استراتژي

هاي جدید دولتی بـراي   هاي تعریف شده، ایجاد ساختار  ق و توسعه به صورت پروژهموسسات تحقی
حمایت از نوآوري، توجه بیشتر به اشاعه دانش کـاربردي و فـن آورانـه و توسـعه منـابع انسـانی در       

 (OECD, 2006). هاي علمی و صنعتی بخش
نـوآوري در کشـور تایلنـد     هـاي نظـام    اي با عنوان سیاست مطالعه) 2007(پاتاراپونگ و چامینید 

هاي نوآوري در تایلنـد مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه         در این مطالعه آنها سیاست. انجام دادند
در تحقیق مذکور مربوط به عدم رویکرد سیستمی به مقولـه نظـام نـوآوري در کشـور تایلنـد      . است

  .(Intarakumnerd P.& Chaminade C., 2007) پرداخته شده است
هاي کوچک و متوسـط    هاي توسعه بنگاه  پژوهشی با عنوان استراتژي) 2008(و همکاران  یانگ

هـا   در پـژوهش  مـذکور آن   .جمهوري خلق چـین در چـارچوب نظـام ملـی نـوآوري انجـام دادنـد       
تواند نظام ملی نوآوري را تحـت تـاثیر قـرار     می  دریافتند که چه مسائلی در محیط خارجی و داخلی

هاي کوچک و متوسط نقـش مهمـی در اصـالح نظـام ملـی        ها دریافتند که بنگاه آنچنین   هم. دهد
 .   (Tracy Yang et al., 2008 )توانند بازي کنند می  نوآوري کشور

در کـره جنـوبی    2009هاي اقتصادي و توسـعه در سـال     مطالعه دیگري توسط سازمان همکاري
تهدیـد   5فرصـت و   6قطـه ضـعف بـه همـراه     ن 11نقطـه قـوت و    15در مطالعه مزبور . انجام گرفت
هـاي رشـد و رقـابتی بـراي بهبـود        ، ترکیبی از استراتژيSWOTبا استفاده از ماتریس . شناسایی شد
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هـا عبارتنـد از تعامـل بیشـتر بـا دنیـاي        تـرین آن  جنوبی پیشـنهاد شـدکه مهـم    نظام ملی نوآوري کره
هـاي عمـومی، در پـیش گـرفتن       در بخـش گـذاري بیشـتر در امـر تحقیـق و توسـعه       پیشرفته، سرمایه

هـاي زنـان تحصـیل کـرده بـراي        رویکرد سیستماتیک به مقوله نـوآوري و توجـه بیشـتر بـه پتانسـیل     
  .(OECD, 2009)هاي علمی و صنعتی استفاده در بخش

  
  مدل مفهومی تحقیق. 4

رچوب جـامع  هاي واحد مورد مطالعه از مدلی با عنوان چا در این تحقیق به منظور تدوین راهبرد
 هـا و  ابـزار  مـدل  ایـن . شود که در بخش پیشین به معرفی آن پرداخته شـد  می  تدوین راهبرد استفاده

 بـه  و اسـت  مناسـب  گونـاگون هـاي   اندازه درها   سازمان انواع براي که کند ارائه می را هایی روش

 ,Amini & Bavil)کننـد   گـزینش  و ارزیـابی  شناسایی، ها را راهبرد کند می کمکها   استراتژیست

  :(Fred, 2011)  عبارتند از که است اصلی مرحله سه داراي چارچوب این .(2009
 خارج سازمان و داخل از نیاز مورد اصلی عوامل و اطالعات مرحله این در: ورودي مرحله -1

 مـاتریس  و داخلی عوامل ماتریس ارزیابی شامل مرحله این .شود می مشخص راهبرد، تدوین براي

  .است خارجی عوامل یارزیاب
 و عوامـل ) هـا  ضـعف  وها   قوت( داخلی اصلی عوامل مرحله این در :مقایسه و تطبیق مرحله -2

 مـاتریس  و SWOTماتریس  چون هم ابزارهایی از استفاده با )ها تهدید وها   فرصت( خارجی اصلی

 ماموریـت  يراسـتا  در کـه  شـوند  شناسـایی  تـا راهبردهـایی   شـوند  می داده تطبیق خارجی- داخلی

  .باشند خارجی و داخلی با عوامل متناسب و بوده سازمان
 کمـی  راهبـردي  ریـزي  برنامـه  مـاتریس  از اسـتفاده  بـا  مرحلـه  ایـن  در: مرحله تصمیم گیري -3
 جذابیت و گرفته قرار قضاوت و مورد ارزیابی تطبیق، مرحله در شده شناسایی  مختلفهاي  گزینه

 .شود می ها تعیین آن نسبی
  

  روش شناسی تحقیق. 5
هـاي پـیش روي نظـام     هـا و فرصـت   هدف از تحقیق حاضر تعیین نقاط قـوت و ضـعف، تهدیـد   

هـا   بنـدي آن  هـاي بهینـه بهبـود نظـام ملـی نـوآوري کشـور واولویـت         نوآوري و سپس تعیین راهبرد
  پیمایشـی  -بر این اساس تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش توصـیفی . باشد می
  .باشد می
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  مدل مفهومی تحقیق ):2(شکل 

  گردآوري تحقیق: منبع
  

اي و مطالعـه   اطالعات مورد نیاز تحقیق در بخش ادبیات موضوعی با استفاده از روش کتابخانـه 
چنین در بخش استنباطی و با نگرش به اهـداف تحقیـق، در    هم. دست آمده است کتب و مقاالت به

ه محققین با هم فکري صاحب نظران و اساتید دانشـگاه داشـتند،   گام اول این مطالعه طی جلساتی ک
در گام بعدي پرسشنامه مربوطه تهیـه  . لیستی از عوامل داخلی و خارجی نظام ملی نوآوري تهیه شد

ایـن پرسشـنامه    .توانستند پاسخ خود را بر اساس طیف لیکرت انتخاب نمایند می  که پاسخ دهندگان
نظران و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه دولتـی ارمنسـتان    احبابتدا از طریق چند نفر از ص

ها براي تعدادي از نماینـدگان مجلـس شـوراي     مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات آن
و صـنعت،   هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري     وزارتخانه هاي دولتی شامل نهاد اسالمی و متخصصین

اسـتان  هـاي صـنعتی    بخـش  درتحقیق و توسعه و کـاربران نـوآوري   ، مراکز رشد و معدن و تجارت
ها، اطالعـات الزم   صد تن از آن بدین ترتیب پس از تکمیل توسط یک. خراسان رضوي توزیع شد

  . جمع آوري شد
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  هاي تحقیق  یافته. 6
، بخشـی بـا   گویـان  پاسـخ به منظور دسـتیابی بـه سـیماي عمـومی      تحقیق حاضرهاي   در پرسشنامه

هـا اختصـاص یافتـه      آزمـودنی  جمعیت شناختیهاي  اخذ ویژگیمنظور ن مشخصات عمومی به عنوا
و میزان تحصیالت اعضاء نمونه، جداول توزیع فراوانـی   شغلبه منظور آشنایی با  ادامهلذا در . است

 دهنـدگان   درصد پاسـخ  8/91 گردد مشاهده می 3جدول  در گونه همان. شده استرائه اها  این متغیر
از نظر سطح تحصیالت  .اند بوده شوراي اسالمی مجلس گاننمایند دیگر از درصد 2/8صص و متخ

درصـد   2/12درصد فـوق لیسـانس و    1/55 ،داراي مدرك لیسانس درصد 7/32پاسخ دهندگان نیز 
  .اند دکترا بوده

  
  هاي جمعیت شناختی آمار توصیفی متغیر ):3(جدول 

  تحصیالت  شغل
 دکتري فوق لیسانس سانسلی نماینده مجلس  متخصصین

8/91 2/8 7/32  1/55  2/12 
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متخصص   نماینده مجلس
  دهند گان پاسخ  شغلتوزیع فراوانی نمودار  ):1(نمودار 

  محاسبات تحقیق: منبع
  

  :هاي مرحله ورودي  یافته. 1- 6
هـاي   هـا و فرصـت   مطابق با چارچوب جامع تدوین راهبرد، در ابتدا نقاط قوت و ضعف، تهدید

عامـل   7دهـد نظـام ملـی نـوآوري ایـران متـاثر از        مـی   ها نشـان   یافته. شد نظام ملی نوآوري شناسایی
نقطـه ضـعف    4نقطه قوت و  5عامل داخلی یعنی  9چنین   تهدید و هم 3فرصت و  4خارجی شامل 

  .باشد می  به شرح ذیل
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  دهندگان  تحصیالت  پاسخسطح توزیع فراوانی نمودار  ):2( نمودار

  محاسبات تحقیق: منبع
  

  : قوتنقاط 
S1 .انیهاي  دانش بن  از شرکت تیقانون حما 
S2 .ندیو فرا جدید يکاال دیاز ثبت اختراعات، تول تیقانون حما 
S3 .ریزي  برنامه گذاري و استیس ه منظورب يو فناور قاتیعلوم، تحق يشورا سیتاس 
S4 .ياز نوآور تیصندوق حما يبرا یدرصد بودجه عموم نیم صیتخص  
S5 .یصنعت تیتوسط اداره مالک دیجد ندیو فرا دیجد يکاال ير دادن ثبت نوآورتحت پوشش قرا    

 :نقاط ضعف
W1 .ـ  یهمـاهنگ  جـاد یبا فصل مشترك دولت، دانشگاه و صـنعت بـا رسـالت ا    ینبود سازمان  یارکـان اصـل   نیب

  ينوآور
W2 .یبه صورت رسم یقاتیهاي تحق ورداو دست دهیا یابیثبت و  بازار يبرا ینبود موسسات 
W3 .بخش صنعت  يبه تقاضا یلیتکم التیدر بخش تحص یهاي پژوهش  ضعف ارائه بورس 
W4.فناوري اطالعاتشبکه  يپر سرعت و کاربرد ،هاي امن  ساخت ریکمبود ز  

 :ها فرصت
O1.در زنان یلیو تکم یدانشگاه التیورود به تحص کردیوجود رو 
O2 .درکشور ایجوان و پو یتیجمع یسن بیترک 
O3 .و پژوهش  ينوآور از تیحما يبراها   دانشگاه يقو لیپتانس 
O4 .تهدیدها یو پژوهش یصنعت ،یهاي مختلف علم گروه نیب یمیفرهنگ خوب کار ت: 
T1 .ربه داخل کشو ینهاي نو  يتکنولوژ عیامکان محدود انتقال سر 
T2 .يو نوآور يکنولوژتوسعه ت يبرا يساز یاستفاده از فرصت جهان و  یالملل نیدر ارتباطات ب تیمحدود  
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T3 .یمدرن فن زاتیکاال و تجه دیخر يها برا  میوجود تحر 
بـه   (IFE)و ماتریس ارزیابی عوامـل داخلـی    (EFE)با توجه به عوامل فوق، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  
  . ارائه شده است 5و  4جداول  شرح

  
 ارزیابی عوامل خارجیماتریس  ):4(جدول 

 عوامل خارجی کد عامل
ریب ض

 اهمیت
قدرت 
 واکنش

 امتیاز

 فرصت ها

O1 10/0 در زنان یلیو تکم یدانشگاه التیورود به تحص کردیوجود رو  3 30/0  

O2 15/0 ترکیب سنی جمعیتی جوان و پویا درکشور  3 45/0  

O3 10/0 و پژوهش ينوآور از تیحما يها برا  دانشگاه يقو لیپتانس  3 30/0  

O4 10/0 هاي مختلف علمی، صنعتی و پژوهشی  روهفرهنگ خوب کار تیمی بین گ  3 30/0  

 تهدیدها

T1 15/0 1 15/0 هاي نوین به داخل کشور  محدودیت انتقال سریع تکنولوژي 

T2 

سازي براي  المللی و استفاده از فرصت جهانی محدودیت در ارتباطات بین
 توسعه تکنولوژي  و نوآوري

20/0 
 

1 20/0 
 

T3 20/0 1 20/0 خرید کاال و تجهیزات مدرن فنی ها براي  وجود تحریم 

 ≥1 1 جمع

90/1 عوامل خارجی جمع امتیاز  

  
  :هاي مرحله تطبیق و مقایسه  یافته. 2- 6

باشد نشان دهنده تهدیـد و   5/2تا  1در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی چنانچه امتیاز نهایی بین 
باشـد کـه    می  5/2این مقدار کمتر از  4جدول مطابق . باشد بیانگر فرصت است 4تا  5/2چنانچه بین 

باشـد بیـانگر    5/2تا  1چنین اگر جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بین  هم. باشد می  بیانگر تهدید نسبی
بیـانگر قـوت    5در جدول  9/2لذا عدد . باشد به مفهوم قوت است 4تا  5/2ضعف داخلی و اگر بین 

  . باشد می   3خارجی به صورت شکل  -ماتریس داخلی بر اساس. باشد می  نسبی در محیط داخلی
هـاي   به عنـوان راهبـرد  ) 6جدول ( SWOTهاي رقابتی در ماتریس   استراتژي 3با توجه به شکل 

 .شود می  بهینه بهبود نظام ملی نوآوري کشور در نظر گرفته
 
 
  



   )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   276

  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ):5(جدول 
کد 
 عامل

ضریب   داخلیعوامل 
 اهمیت

درت ق
 واکنش

 امتیاز

 نقاط قوت

S1 1/0 هاي  دانش بنیان  قانون حمایت از شرکت  4 4/0  

S 2 
قانون ثبت (از ثبت اختراعات، تولید کاالي جدید و فرایند  حمایت قانون

 )1386اختراعات، 
1/0  3 3/0  

S 3 1/0 ریزي گذاري و برنامه استیبه منظور س يو فناور قاتیعلوم، تحق يشورا سیتاس  3 3/0  

S 4 2/0 ياز نوآور تیصندوق حما هب یدرصد بودجه عمومنیم  صیتخص  4 8/0  

S 5 
توسط اداره  دیجد ندیو فرا دیجد يکاال يتحت پوشش قرار دادن ثبت نوآور

   یصنعت تیمالک
1/0  3 3/0  

 نقاط ضعف

W 1 
 

 جادیبا فصل مشترك دولت، دانشگاه و صنعت با رسالت ا ینبود سازمان
 ينوآور یارکان اصل نیب یهماهنگ

1/0 2 2/0 

W 2 
 

هاي تحقیقاتی به   نبود موسساتی براي ثبت و  بازاریابی ایده و دست آورد
 صورت رسمی

1/0 2 2/0 

W 3 
 

هاي پژوهشی در بخش تحصیالت تکمیلی به تقاضاي بخش   ضعف ارائه بورس
 صنعت

1/0 1 1/0 

W 4 
 

 IT 1/0 2 2/0شبکه هاي امن، پر سرعت و کاربردي   کمبود زیر ساخت

 ≥1 1 جمع

8/2 عوامل داخلیجمع امتیاز   
  محاسبات تحقیق: منبع

 
  :گیري هاي مرحله تصمیم  یافته. 3- 6

از مـاتریس   هاي رقـابتی اسـتخراج شـده    راهبردبندي  گیري و اولویت براي تصمیمدر این مرحله 
SWOT ،بـا توجـه بـه ایـن     ). 7ول جـد (شـود   مـی   ریزي استراتژیک کمی اسـتفاده  ماتریس برنامه از

محاسـبه شـده اسـت کـه      8سـه اسـتراتژي رقـابتی بـر طبـق جـدول        جـذابیت اطالعات، امتیاز نهایی 
  :ترتیب اولویت عبارتند از به

 هاي فنی از طریق حمایت همه جانبه از تولید داخلی  کاهش آثار تحریمتالش براي  
  ی و پژوهشیهاي مختلف علمی، صنعت توسعه فرهنگ کار تیمی بین گروه 
 هاي کوچک و متوسط نوآور در کشور بنگاه ایجاد و توسعه شبکه 
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1                                                                         4 

  1خانه 
  تهاجمی

  2خانه 
  محافظه کارانه

                )9/1 ،8/2(                       
  3خانه 

  رقابتی
  4 خانه

  تدافعی

  خارجی - ماتریس داخلی ):3(شکل 
  محاسبات تحقیق: منبع

  
  بندي و نتیجه گیري جمع. 7

هاي خاورمیانـه و بـا در    ایران در منطقه مرکزي آسیاي میانه واقع شده و به عنوان یکی از کشور
ی دارا بـودن منـابع غنـ   . هـاي بـاالیی برخـوردار اسـت      نظر گرفتن موقعیت ژئوپلیتیک خود از مزیت

، برخورداري از منابع آبی در جنوب و شـمال کشـور، تنـوع زیسـت محیطـی و      )نفت و گاز(انرژي 
  مندي از منابع متنوع و وسـیع معـدنی باعـث    جغرافیایی، نیروي کار جوان، متخصص و ارزان و بهره

ها و   سیلمندي و استفاده موثر از این پتان شود تا با اصالح و توسعه نظام ملی نوآوري، امکان بهره می
ــرد      توانمنــدي ــه در کشــور شــتاب گی ــدان شــود و توســعه اقتصــادي و فناوران هــا در کشــور دو چن

)Sobhani, Tajali, 2012 .(  
 
 
 
  

 (IFE)امتیاز نهایی ماتریس عوامل داخلی 
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 SWOT ماتریس تحلیلی ):6(جدول 

  
  )نقاط قوت(

S1, S2, S3, S4 ,S5  

  
  )نقاط ضعف(

W1,W2,W3,W4  

 نقاط قوت وضعف
                            

 ها  تهدید 
  وفرصت ها

  :هاي رشد  استراتژي
  

. SO1 هاي   مبتنی بر فنون و حرفههاي   توسعه مهارت
  جدید 

   .SO2در بخش خصوصی  ویژهگذاري بیشتر به  سرمایه
  براي تحقیق و توسعه

.SO3  هاي   تقاضاي صنعت براي ارائه بورسافزایش
 پژوهشی

.SO4 پتانسیل زنان داراي تحصیالت  بیشتر از استفاده
 مراکز تحقیقاتیدر یلی تکم

  :هاي محافظه کارانه  استراتژي
 

. WO1 نوآوري  نتحت پوشش قرار داد
 سازمانی و نوآوري در بازاریابی

 .WO2  نوآوري در حمایت از فراگیر شدن
 ها و موسسات   همه شرکت

.WO3 سازمانی با فصل مشترك دولت،  ایجاد
دانشگاه و صنعت با رسالت ایجاد هماهنگی بین 

  ان اصلی نوآوريارک

 
  )فرصت ها(

 
O1 
 
O2 
 
O3 
 
O4 
 

  :هاي رقابتی  استراتژي
  

 ST1 هاي فنی از طریق حمایت همه   کاهش آثار تحریم
  جانبه از تولید داخلی

. ST2 هاي مختلف  توسعه فرهنگ کار تیمی بین گروه
  علمی، صنعتی و پژوهشی

ST3 . توسعه شبکه و ایجادSME   هاي  بنگاه(هاي
  در کشور نوآور) وسطکوچک و مت

  :هاي تدافعی  استراتژي
  

WT1 . تشویق جامعه به ریاضت اقتصادي، مالی
  و فنی
 

  )تهدیدها(
 
T1 
 
T2 
 
T3  

  محاسبات تحقیق: منبع
  

هاي مقدماتی  که در مراحل ابتدایی این پژوهش از طریـق انجـام مصـاحبه بـا     با توجه به بررسی
شــخص شــد در نظــام ملــی نــوآوري کشــورمان دســت آمــد، م ربــط بــه نخبگــان و کارشناســان ذي

ی، دانـش فنـ   بـراي انتقـال   وجـود مراکـز مشـترك دانشـگاه و صـنعت     چـون   موضوعات کلیدي هم
فناوري اطالعات و ارتباطـات از نظـر سـرعت و     هاي زیر ساخت، انتقال تکنولوژي به ایران سهولت

 ر توسـعه و پـژوهش  د نقش جهانی سازي، ظرفیت یادگیري اجتماعی در کشور سهولت دسترسی، 
چنین  نتـایج   هم. باشد می  ضعیف سطح سهولت ورود تکنولوژي مدرن از خارجکشور و در نهایت 

شـکاف  تحقیقات انجام شده نشان دهنده ناکارآمدي نظام ملی نوآوري کشور بوده که از آن جمله 
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در حـال   یتـ هـا ح   نـه یزم یدر برخـ  کـه هاي کوچـک و متوسـط بـوده      بازار و شرکت ازین انیمزیاد 
  هاي  بنگاه نیب ياریهم ست، چرا کها زیبزرگتر شدن ن

  
  QSPM ریزي استراتژیک کمی ماتریس برنامه ):7(جدول 

 عوامل
ضریب 
 اهمیت

ST1 ST2 ST3 
  امتیاز  جذابیت  امتیاز  جذابیت  امتیاز  جذابیت

  فرصتها
O1 10/0  3  30/0  3  30/0  4  40/0 

O2 15/0  4  60/0  4  60/0  4  60/0 

O3 10/0  4  40/0 3  30/0  3  30/0 

O4 10/0  4  40/0 4  40/0  4  40/0 

  تهدیدها
T1 15/0  2  30/0  2  30/0  2  30/0  

T3 20/0  2  40/0  2  40/0  1  20/0  
T3 20/0  2  40/0  2  40/0  1  20/0  

  نقاط قوت
S1 1/0  3  3/0  3  3/0  3  3/0  
S 2 1/0  3  3/0  3  3/0  3  3/0 

S 3 1/0  4  4/0  4  3/0  3  3/0 

S 4 2/0 3  6/0  3  6/0  3  6/0 

S 5 1/0  4  4/0  3  3/0  3  3/0 

  نقاط ضعف
W1  1/0 1  1/0  2  2/0  1  1/0  
W2 1/0 2  2/0  2  2/0  1  1/0  
W3 1/0 1  1/0  2  2/0  2  1/0  
W4  1/0 2  2/0  2  2/0  2  1/0  

  محاسبات تحقیق: منبع
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  هاي انتخاب شده  بندي استراتژي اولویت ):8(جدول 
  رتبه  جذابیت  موضوع  استراتژي

ST1 اول  40/5  هاي فنی از طریق حمایت همه جانبه از تولید داخلی  اهش آثار تحریمک  
ST2  دوم  30/5  هاي مختلف علمی، صنعتی و پژوهشی توسعه فرهنگ کار تیمی بین گروه  
ST3  سوم  60/4  هاي کوچک و متوسط نوآور در کشور بنگاه ایجاد و توسعه شبکه  

  
 یکه تمـام  ســتیبه آن اندازه ن دولت یهاي مال  حمایتمرســوم نبوده و  یلیو بازار خ ياقتصاد

 نمایند هیتر به  سمت نوآوري را ته مدرن در جهت سوق سریع زاتیتجهها بتوانند   ها و بنگاه  شرکت
(Moshiri, 2011). توان دریافت نظام ملی نوآوري کشور از یک کارامدي  می  در نتیجه این موارد

 یبـه طـور کلـ   . اي بسـیار دارد  را تسـهل گردانـد فاصـله    کشـور ي و رشد اقتصـاد  یافتگیوسعه که ت
دهـد   می  قرار ریآن را تحت تاث يکه کل نظام و اجزا ينوآور ینظام مل يناکارآمد لیدال نیمهمتر

هـا و    ضـعف در دانشـگاه   لیـ از قب يدیـ هـاي کل   تیمحـدود  ایـ نامناسـب، ضـعف    نیعبارتند از قـوان 
 Radfar)ی اطالعـات  انیـ اجزاء نظام و ضـعف جر  انیم یو توسعه، ضعف هماهنگ قیموسسات تحق

and Khamse, 2008) .   با توجه به این مهم، در تحقیق حاضر تالش شد تا با توجه به نقـاط ضـعف
هاي موجـود از سـوي دیگـر،      ها و فرصت هاي نظام ملی نوآوري کشور از یک سو و تهدید  و قوت

ینه بهبود ملی نظام ملی نوآوري کشور بـه منظـور   هاي به ضمن اتخاذ روبکردي استراتژیک، راهبرد
بـراي ایـن   . بنـدي قـرار گیـرد    ارائه چارچوبی جهت اصالحات گسترده تر مـورد بررسـی و اولویـت   

صـد مصـاحبه بـا نخبگـان      منظور با اتخاذ مدل جامع تدوین راهبرد، در گام اول اقدام به انجـام یـک  
، گـذاري  گـذاري، قـانون   سیاسـت ر موضـوعات  اجرایی، دانشگاهی، قانونگذاري و فعاالن صنعت د

مسائل سیاسی و تکنولوژیک جهانی، مسـائل فرهنگـی جامعـه،     ،تعامل بین ارکان نظام ملی نوآوري
گردیـد   برخورداري قشر زنان از تحصیالت آکادمیک و پتانسیل صنعتی جامعه ها،  پتانسیل دانشگاه

 تیـ قـانون حما در این راستا . استخراج شدعامل خارجی تاثیرگذار  7عامل داخلی و  9که پیرو آن 
 يشورا سیتاسجدید،  يکاال دیتول و از ثبت اختراعات یقانون تیحما، انیهاي  دانش بن  از شرکت
 یدرصد بودجه عمـوم  5/0 صیتخص، ریزي برنامه گذاري و استیس يبرا يو فناور قاتیعلوم، تحق

 نـد یو فرا دیـ جد يکـاال  ينـوآور  تحت پوشش قـرار دادن ثبـت  ي، از نوآور تیصندوق حما يبرا
با فصل مشـترك   یسازمان چنین  فقدان ی به عنوان نقاط قوت و همصنعت تیتوسط اداره مالک دیجد

 يبـرا  ینبود موسسات ي،نوآور یارکان اصل نیب یهماهنگ جادیدولت، دانشگاه و صنعت با رسالت ا
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 یهاي پژوهشـ   ضعف ارائه بورس ی،به صورت رسم یقاتیهاي تحق ورداو دست دهیا یابیثبت و  بازار
هاي امن و پر سـرعت و    ساخت ریمبود زو کبخش صنعت  يبه تقاضا یلیتکم التیدر بخش تحص

. فناوري اطالعات به عنوان نقاط ضـعف نظـام ملـی نـوآوري کشـور شناسـایی شـد       شبکه  يکاربرد
 یسـن  بیـ رکتدر زنـان،    یلـ یو تکم یدانشـگاه  التیورود بـه تحصـ   کـرد یوجـود رو عالوه بر این 

و نهایتـا   و پژوهش ينوآور از تیحما يبراها   دانشگاه يقو لیپتانس، درکشور ایجوان و پو تیجمع
ها و نیـز    به عنوان فرصت یو پژوهش یصنعت ،یمختلف علمهاي   گروه نیب یمیرهنگ خوب کار تف

 یالملل نیت بدر ارتباطا تیمحدود، به داخل کشور ینهاي نو  يتکنولوژ عیامکان محدود انتقال سر
 دیـ خر يهـا بـرا    میوجود تحري و و نوآور يتوسعه تکنولوژ يبرا يساز یواستفاده از فرصت جهان

هـاي نظـام ملـی نـوآوري کشـور مـورد شناسـایی قـرار          ی به عنوان تهدیـد مدرن فن زاتیکاال و تجه
اخلـی، عوامـل   در گام بعد با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ارزیابی عوامل د. گرفتند

خـارجی  -شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیـل کمـی قـرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از مـاتریس داخلـی        
بدین ترتیب با اسـتخراج سـه راهبـرد    . دست آمد موقعیت رقابتی به عنوان وضعیت بهینه راهبردي به

 قیـ از طر یهـاي فنـ    میکاهش آثـار تحـر  ریزي کمی،  بندي بر اساس ماتریس برنامه رقابتی و اولویت
 یصـنعت  ،یمختلف علمهاي   گروه نیب یمیفرهنگ کار ت توسعهی، داخل دیهمه جانبه از تول تیحما

به ترتیب به عنوان  کوچک و متوسط نوآور در کشورهاي   و توسعه شبکه بنگاه جادیای و و پژوهش
اصـالحات   گـردد  مـی   با توجه به آنچه بیان شد پیشـنهاد . هاي پیشنهادي پژوهش ارائه گردید راهبرد

هاي خصوصی   هاي بخش  ها و سازمان  قانونی در راستاي حمایت فراگیر از نوآوري در همه شرکت
دانش فنـی   با حمایت دولت براي انتقال مراکز مشترك دانشگاه و صنعتو دولتی اعمال گردیده و 

انتقـال   چنـین در راسـتاي کـاهش موانـع تسـهیل      هـم . و توسعه نوآوري تشکیل و سازمان دهی شود
هاي  زیر ساخت هاي جدي صورت گرفته و   ها تالش  و حذف محدودیت ایرانداخل تکنولوژي به 

در نهایـت  . از نظر سرعت و سهولت دسترسی تقویت گـردد )  ICT (فناوري اطالعات و ارتباطات 
بـه منظـور اشـاعه نـوآوري و فنـاوري در کشـور، تعـامالت        نقش جهانی سازي  نیز به منظور توسعه

. هاي صنعت و دانشگاه با مراکز علمی و صـنعتی خـارج از کشـور فـراهم گـردد       می و فنی بخشعل
کـارکرد بـه منظـور دسـتیابی بـه یـک نظـام ملـی نـوآوري           6نهاد بـا   13گردد  می  چنین  پیشنهاد هم

بدین ترتیب که در سـطح نخسـت، دولـت، مجلـس شـوراي اسـالمی و       . کارآمد سازمان دهی شود
هاي کالن نظام ملـی نـوآوري کشـور را      یقات و فناوري مسئولیت تدوین سیاستشوراي علوم، تحق
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چون علوم، تحقیقـات و فنـاوري و    هاي مرتبط با نوآوري هم  عهده دار بوده و پس از آن وزارتخانه
در سـطح  . هـاي نـوآوري باشـند     کارگیري سیاست  صنعت، معدن و تجارت متصدي هماهنگی و به

و  ياز نــوآور تیــندوق حماي و نیــز صــنــوآور و ثبــت اختراعــات و یصــنعت تیــادره مالکبعــد، 
را بـر عهـده داشـته و     وتوسـعه  قیـ و تحق ينـوآور  يو معنـو  يماد التیتسه نیتامیی وظیفه شکوفا
و  انیـ هـاي دانـش بن    شـرکت ي بـه همـراه   و انتقال تکنولوژ يمشاوران نوآور ،یهاي تخصص انجمن

در دو سـطح زیـرین   . ي باشـند وتوسعه و نوآور قیه تحقشکل دهند و توسعه قیمراکز نوآور و تحق
بهبـود و  ي متضـمن  اقتصـاد  ژهیـ منـاطق و  و مراکـز رشـد   ،يهاي علم و فناور  پاركها و   دانشگاهنیز 

هـاي   هـا و سـازمان    شرکت  ،ينوآور رندگانیکار گ هب  ̋ی و نهایتاو توسعه منابع انسان ياشاعه نوآور
-بر این اساس ماتریس نهـاد . نوین گردند کاال و خدمات دیتول ی عهده دارو دولت یبخش خصوص

باشـد مطـابق    مـی   دهنده ارکان و وظایف فعاالن در نظـام ملـی نـوآوري    کارکرد پیشنهادي که نشان
چنین  نگاشت نهادي پیشنهادي که نشان دهنده سلسله مراتب اجـزاي نظـام ملـی     هم. است 9جدول 

  .ارائه شده است 4باشد، به صورت شکل  می  و خدماتگذاري تا تولید کاال  نوآوري از سیاست
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 وآوري ایرانن ملی نظام پیشنهادي کارکرد –ماتریس نهاد  ):9(جدول 

  کارکردهاکارکرد ها
 
   نهادها
 نهادها

F1.  
ها  گذاري سیاست

 ي کلی نوآوري

F2. تسهیالت مالی
و حمایت قانونی 

و هماهنگ 
  کنندگی

هماهنگی و 
کارگیري  هب

و هاي ن  سیاست
 اوري

F3.  
تسهیالت مادي و  تامین

ي و ورمعنوي نوآ
 توسعه و تحقیق

F4. 
موسسات شکل 
دهنده تحقیق 

 وتوسعه و نوآوري
ارتقاء کار آفرینی 

فناورانه
tECHNOLO

GY 
DIFFUSION

TT 

F5.  
بهبود و اشاعه 

نوآوري و 
توسعه منابع 

 انسانی

F6. 
توسعه و 
ارتقاء 
منابع 
  انسانی

تولید کاال 
 و خدمات

      √ دولت
مجلس شوراي  مجلس شورا

 اسالمی
√ 

     

 شورایعالی انقالب فرهنگی
عالی علوم، تحقیقات و  شوراي

 فناوري

√ 
     

     √  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
صنعت، معدن وزارت ,وزارت علوم

  و تجارت
√ 

    

هاي   سایر وزارتخانه وزارت صنایع
  مرتبط با نوآوري

√ 
    

یت صنعتی و ثبت ادره مالک
   ياختراعات ونوآور

√ 
   

صندوقهاي حمایت از نوآوري و 
صندوق حمایت از نوآوري  نخبگان

 و شکوفایی
 √ 

 
√ 

    

هاي  انجمن R&Dمراکز 
تخصصی، مشاوران نوآوري و 

 انتقال تکنولوژي
  √ 

√ 
√  

هاي دانش بنیان و مراکز   شرکت
 √   مراکز تحقیق و توسعهو  نوآور

√ 
√  

  √     ها نشگاهدا
هاي علم و فناوري، مراکز   پارك

 √    رشد، مناطق ویژه اقتصادي
√ 

 

کار گیرندگان نوآوري،   هب
هاي بخش  ها و سازمان  شرکت

 خصوصی و دولتی
   √  √ 

  محاسبات تحقیق: منبع
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  نگاشت نهادي پیشنهادي نظام ملی نوآوري کشور ):4(شکل

  محاسبات تحقیق: منبع
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