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Abstract
Regional development policy based on the existing capacities of knowledge and
innovation in the regions is one of the neglected issues in Iran's development policy. At
present, there is no serious difference in providing solutions for different provinces,
while the provinces of the country are different both in terms of the level of knowledge
and innovation and its absorption capacity. In this research, based on the review of
existing studies and new principles of measuring regional innovation capacity, a suitable
framework for measuring innovation capacity is presented and accordingly, the
innovation capacity of the country's provinces is measured. Results showed that in
proportion to the decrease or increase in the level of development of regions, the
innovation capacity of regions also increases or decreases. Innovation capacity has also
decreased in proportion to the increasing geographical distance from the center of the
country. Hence, Sistan and Baluchestan province has the lowest level of innovation
capacity and provinces around Tehran such as Semnan, Karaj, Qazvin and Qom, have
relatively high levels of innovation capacity. Nevertheless, Ilam and Bushehr provinces
are in the first to fifth place among 31 provinces in terms of innovation capacity due to
two important factors: 1. Small population and 2. Existence of oil and gas industries.
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رﺗﺒﻪﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1399/05/01 :

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺶ و ﻧﻮآوري ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻐﻔﻮل
در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﺟﺪي در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و
ﻧﻮآوري و ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺟﺬب آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ
ﻧﻮآوري ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺮور ﺗﺠﺎرب ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوري اراﺋﻪ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس،
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآروي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ )ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ازﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﻮآوري ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻬﺮان ﭼﻮن ﺳﻤﻨﺎن ،ﮐﺮج ،ﻗﺰوﯾﻦ
و ﻗﻢ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و اﯾﻼم
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ  -1ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪك و  -2وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻮآوري در

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1398/06/30 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﯿﺮزاﯾﯽ و رﺑﺎﻧﯽ | 79

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺧﺘﺮاﻋﯽ
ﺷﺪه و ﻓﺼﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ذﻫﻦ آزاد
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻇﻬﻮر ﻧﺒﻮغ و ﻧﻮآوري ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪزاده و دﯾﮕﺮان،
 1398ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﻮﻣﭙﺘﺮ .(1ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻧﻘﻼب داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪي را ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰي اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻧﻮآوري ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﺗﺤﻘﯿﻖو ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوري از اﻟﺰاﻣﺎت رﺷﺪ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي
اﻗﺘﺼﺎدي و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ )ﭘِﺴﻪ 2و دﯾﮕﺮان .(2015 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺠﺪد اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان زﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ
اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎزه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و
ﻇﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻮآوري و ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﻮآوري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻧﻮآوري را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد )ﻣﺎراداﻧﺎ 3و دﯾﮕﺮان .( 2019 ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوري
و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ا ﺧﺬ ،اﻗﺘﺒﺎس و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

1- Schumpeter, J.
2- Pece, A.
3- Maradana, R.
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امروزه در بحث توسعه منطقهای مبتنی بر نوآوری ،اجماع عمومی وجود دارد که در
آن همکاری در نوآوری بین شرکاهای تولیدی و خدماتی و موسسات تحقیقاتی با توجه
به کسف وکار و عملکرد اقتصادی یک منطقه منجر به تدوام توسعه در آن میشود
كاستمبرگ.)2000 ،1
در اقتصادهای مب تنی بر دانش آنچه اهمیا دارد ،اخذ یا کپی کردن یا انتقال دانش
جدید یا ابزارهای نوین تولید و مصرف نیسا ،بلکه مهمتر از آن ظرفیاهای نهادی،
زیرساختی و انسانی بهره برداری از این دستاوردها و بومی سازی و پایدارسازی آنها اسا.
در واقع ،ظرفیا نظام نوآوری این اقتصا دها اسا که ابتدا ،ابداعات و اختراعات را شکل
داده و سپس ،نوع جدید بودن آن را معرفی میکند.
این پژوهش درپی آن اسا که ظرفیا های موجود انسانی ،مالی ،اقتصادی ،نهادی و
زیرساخا های فناوری در مناطق كاستان های) کشور را برای شکل گیری نظام نوآوری
منطقهای ارزیابی ک ند و تصویری از توزیع فضایی آن در کشور ارائه کند.
ساختار مقاله حاضر در ادامه به این صورت اسا :در بخش دوم ،مبانی نظری نظام
نوآوری منطقهای مرور شده و ضرورت ها و کاربردهای سنجش ظرفیا نوآوری منطقهای
مورد بحث قرار گرفته اسا .بخش سوم به واکاوی ابعاد و شاخصهای سنجش ظرفیا
نوآوری منطقهای پرداخته و شاخص های سنجش آن در ایران استخراج شده اسا .در
بخش چهارم ،ویژگیها و شرایط عمومی استان های کشور به عنوان مطالعه موردی آورده
شده اسا .بخش پنجم مشتمل بر روش پژوهش ،فرآیند و چگونگی انتخاب شاخصها،
گردآوری دادههای موردنیاز و مدل ها و شیوه محاسبه ظرفیا نوآوری مناطق اسا.
همچنین شیوه خوشه بندی مناطق براساس ظرفیا نوآوری در این بخش ارائه شده اسا.
در بخش ششم مقاله ،یافتههای پژوهش در قالف داده های مرتبط با هر شاخص ،امتیاز نرمال
شده هرکدام از ابعاد و شاخصهای ظرفیا نوآوری ،رتبهبندی استانها براساس شاخصها
و در نهایا خوشه بندی و نقشه فضایی ظرفیا نوآوری در استانهای کشور ارائه شده
اسا .بخش هفتم و پایانی را جمع بندی و نتیجه گیری تشکیل میدهد که مهمترین نتایج و
تحلیلهای حاصل از بخش های پیشین در آن ارائه شده اسا.

1- Sternberg, R.
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 -2پيشينه نظري و تجربي پژوهش
امروزه با پیشرفاهای صورت گرفته در علم و فناوری و پیچیدگی روزافزون آن در دنیای
کسفوکار ،توسعه دانش و فناوری نیازمند تعامتت و همکاریهای بینسازمانی ،بنگاههای
تجاری و اتحادهای راهبردی اسا .همکاری ،تعامل و اتحاد راهبردی بین بازیگران در
یک بستر جآرافیایی امکان پذیر اسا و شرایط جآرافیایی از عوامل کلیدی همکاری بین
شرکاها و سازمانها محسوب میشود.
بسترها و پایه های توسعه فناوری در مناطق از ویژگی های متفاوتی برخوردار اسا و در
مناطق مختلف و حتی مناطق به ظاهر مشابه در زمینه توسعه فناوری ،امکان ارائه یک الگوی
یکسان وجود نداردكتقی زاده و دیگران.)1395 ،
شکافها و سطوح متفاوت توسعه استانها و مناطق مختلف کشور در شاخصهای
مرتبط با نوآوری ،بیانگر ضرورت طراحی چارچوبهایی برای تدوین الگوهای توسعه
متناسف با اقتضائات هریک از این مناطق اسا كاحمدی و دیگران .)1396 ،شرایط
جآرافیایی ،هم در قالف عوامل کتسیک اثرگذاری بر همکاری ،مانند فاصله مکانی و
موقعیا نسبی تاثیر می گذارد هم در قالف همکاری فعالیا ها و مشاغل نوآورانه با جوامع
محلی به عنوان الزامات توسعه نوآوری در عصر جدید ،اهمیا خود را نشان میدهد
كزارعی.)1395 ،
در م طالعات توسعه سه دهه اخیر ،سنجش ظرفیا نوآوری به خصوص در مقیاس ملی
و جهانی به صورت گسترده و روزافزون مورد توجه بوده و در سطچ سازمانی نیز سنجش
ظرفیا نوآوری در دو سطچ صنعا و شرکا ها مورد توجه گسترده قرار گرفته اسا .در
این میان ،سنجش ظرفیا نوآوری منطقهای بهطو ر نسبی کمتر بررسی و تحلیل شده اسا.
ظرفیا نوآوری ،الیهای زیرین اسا که با کامل شدن فرآیند نوآوری و در اختیار
داشتن عوامل الزم برای تولید و عرضه نوآوری به بازار هدف به توانمندی نوآوری تبدیل
میشود كقلیچ لی و دیگران.)1396 ،
والین 1و دیگران معتقدند شرکاها با توسعه معیارهای سنجش ظرفیا نوآوری خود،
میتوانند به اهدافی چون -1 :فراهمسازی یک مبنای اولیه برای سنجش ظرفیا نوآوری
در وضع موجود -2 ،تدوین میعارهای مناسف برای شناسایی ظرفیاهای بالقوه و پیامدهای
1- Wallin, R.
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احتمالی در آینده -3 ،ایجاد سازوکارهای مداخله برای ارتقای ظرفیا نوآوری در هرجا
و هر زمان که نیاز باشد ،دسا یابند كوالین.)2011 ،
در مقیاس منطقه ای ،اهمیا سنجش ظرفیا نوآوری بسیار فراتر از سه هدف مدنظر والین
اسا .گودین 1در مطالعه خود ،کاربرد سنجش ظرفیا نوآوری را در قالف چهار بعد
نظری ،ایدئولوژیک ،عملیاتی و سیاسی بررسی میکند .در جدول ك )1ختصه یافتههای
این پژوهشگر آورده شده اسا.
جدول  .1شاخص هاي نورآوري از نظر گودين و کاربردهاي آنها
کاربرد

شاخص

 -1درک و یادگیری درباره علم و تکنولوژی
نظری (تئوری)

 -2مقایسه کشورها و ترازیابی
 -3پیشبینی
 -1نشان دادن عملکرد

ایدئولوژیکی /سمبلیک

 -2عینی کردن تصمیمات
 -3تعدیل انتخابها
 -1مدیریت (برنامهریزی و تخصیص منابع ،ارزیابی اولویتها)

عملیاتی (کنترل)

 -2جهتدهی به تحقیقات
 -3پایش
 -4ارزیابی (خودکار)
 -1آگاهی و هشداردهی

سیاسی

 -2انگیزش مردم
 -3البیگری برای بودجه
 -4متقاعد کردن سیاستمداران

ماخذ :گودین ()2011

 -3پيشينه تجربي پژوهش
با شروع اهمیایابی نظام های نوآوری و ارائه مدل های اقتصادی درخصوص تاثیر نوآوری
بر رشد اقتصادی ،سنجش نوآوری و تفاوت سطچ نوآوری مناطق تبدیل به یکی از
اصلیترین دغدغه های متفکرین این حوزه شد .در شیوههای نخستین سنجش نوآوری
تاکید بیشتر بر شاخص های عینی و سنجش نوآوری در قالف یک سیستم بسته بود که
1- Godin, B.
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دارای ورودی و خروجی معین و عینی اسا ،اما با گستردهتر و پیچیده تر شدن نوآوری،
شیوه های ارزیابی آن نیز به روز شد و در حال حاضر ،شاخص های متعددی در سطچ جهانی
و ملی برا ی سنجش سطچ نوآوری کشورها وجود دارد.
1

مساله ظرفیا جذب دانش جدید در سازمان ها ،ابتدا توسط کوهن و لوینهال در سال
 1990به عنوان توانایی یک سازمان در ارزش گذاری ،جذب و استفاده از دانش جدید
تعریف شد .براساس مطالعات این دو محقق ،ظرفیا جذب باالتر ،عبور آسانتری از
حفره های ساختاری در نظام های نوآوری را فراهم میکند كکیم)1997 ،2
اشتهاردی 3و دیگران ك ) 2017در مقاله خود به شناسایی عوامل اثرگذار بر میزان ثبا
اختراع به عنوان خروجی نهایی نوآوری منطقهای پرداختهاند .یافته های ایشان بیانگر آن
اسا که الگوی مشخصی از انتش ار دانش در مناطق جآرافیایی ایران وجود نداشته و رشد
نوآوری كتعداد ثبا اختراع) در یک استان تاثیری بر استان مجاور ندارد .در چنین شرایط،
نوآوری متمرکز شده و با مرز مناطق جآرافیایی محدود میشود .این رفتار نوآوری
برختف آن در کشورهای در حال توسعه اسا .همچنین با کاهش تمرکز بازار ،میزان
ثبا اختراع كخروجی نوآوری) بیشتر میشود و تخصصگرایی در مناطق جآرافیایی،
خروجی نوآوری را کاهش می دهد و تعداد ثبا اختراع کمتر میشود و در نتیجه تنوع
صنعتی در استانهای مختلف ،ثبا اختراع را افزایش میدهد.
یوتیت 4و همکاران ك )2006بر این باورند که دو نوع قابلیا پویا؛ یعنی قابلیا نظری و
قابلیا نوآورانه در ترویج نظام نوآوری منطقهای تعریف شده اسا .قابلیا نظری به
توانایی نظام نوآوری منطقهای در جساوجوی دانش های گوناگون آینده محور اشاره دارد
و قابلیا نوآورانه به توانایی نظام نوآوری منطقه ای در کاربرد دانش در فرآندهای نوآورانه
شبکه های چندعاملی اشاره دارد.
رونیوژبستن 5ك )2009به این نتیجه میرسد که تفاوتهای عمدهای در طبیعا و پویایی
بین سرمایه گذاری در نوآوری در اروپا و آمریکا وجود دارد .یکی از یافتههای مهم

1- Cohen, M. & Levin, A.
2- Kim, L.
3- Eshtehardi, M.
4- Utolia, T.
5- Runiewicz, M.
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مطالعات جآرافیایی نوآوری در ا روپا و آمریکا این اسا که گسترش علم و فناوری کامت
محلی و بومی بوده تا جهانی.
فریش و استوچف 1ك ،) 2009دو فرضیه برجسته در مورد ارتباط توسعه صنعتی و سطچ
نوآوری را مورد مطالعه قرار دادهاند .یکی از این فرضیه ها آن اسا که تمرکز جآرافیایی؛
یعنی هم مکانی بنگاه هایی که به صنعا مشابه یا صنایع مرتبط تعلق دارند به نوآوری منجر
میشود .فرضیه دیگر آن اسا که تنوع صنایع و فعالیا ها در یک منطقه و نه تمرکز در
یک صنعا معین ،دارای اثر پیش برنده در نوآوری اسا .آن ها در پژوهش خود این دو
فرضیه را با مرتبط کردن تخصص گرایی صنعا یک منطقه و عملکرد نوآوری در آن
منطقه آزمون کردند.
ناوالرش و رید2ك ) 1995به مقایسه دو روش سنتی و نوین ارزیابی عملکرد نوآوری منطقهای
با یکدیگر پرداخته اند که نتایج آن به شرح جدول ك )2اسا.
جدول  .2روش سنتي در مقابل روش نوين ارزيابي عملکرد نوآوري منطقهاي
روش سنتی -تمرکز برتوصیف:
فهرست کردن و توصیف بازیگران نوآوری محلی

روش نوین -تمرکز بر ارزیابی:
ارزیابی ظرفیت نظام نوآوری منطقهای با هدف
یادگیری و همافزایی

عناصر نظام نوآوری منطقهای

روابط در نظام نوآوری منطقهای

خلق فناوری

انتشار تکنولوژی

همگنی بین مناطق

تنوع مناطق و تخصصگرایی در بین آنها

معیارهای کمی

معیارهای کیفی

معیارهای ورودی و خروجی

معیارهای فرآیندی (مرتبط با فرآیندها)

ماخذ :ناوالرش و رید

در مقیاس جهانی ،ماادلهااای مختلفاای باارای ارزیاباای تااوان نوآوری کشااورها و
مقایسااه بیاان آنها توسط نهادها و سازمانها تدویاان و مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه
اسااا .از مهمترین مدل های جهانی درخصوص سنجش ظرفیا نوآوری میتوان به

1- Fritsch, M. & Slavtchev, V.
2- Nauwelaers, C. & Reid, A.
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شاااخص دسااتیابی بااه فناااوری 1كدسای ،)2009 ،2ماادل ظرفیااا ملاای نوآوری

3

كفورمان و دیگران )2002،4ماادل شاااخص جهاناای نوآوری 5كسازمان جهانی مالکیا
فکری )6و ماادل سااازمان همکاریهای اقتصااادی و توسااعه برای ارزیابی توانمندی
نوآوری در سطچ ملی كشاپر )2009 ،7اشاره کرد .از آنجاا کاه هادف از ایان مادلها،
رتباهبنادی کشاورهای مختلاف باوده ،تتش شده اسا در انتخااب ابعااد و مولفاههای
موثاار در نوآوری و همچنیاان انتخاااب شاااخص های مربوطااه ،محدودیاااهای
موجااود در دسترسای باه آماار مادنظار قارار گیرد كشجاعی و دیگران.)1390 ،
به طور کلی ،سنجش نوآوری مشتمل بر طیف گسترده ای از ابعاد نوآوری اسا که
شامل :تولیاد فنااوری ،نفاوذ فنااوری ،مهاارتهای انساانی ،عوامال توانمندسااز چون
تولید ناخالص داخلی ،مناباع كملی و انسانی) ،انباشاا داناش و استفاده از آن میشود.
آگوستو و یاسمینا 8یکی از جامعترین چارچوب ها را برای سنجش ظرفیا نوآوری
ارائه دادهاند .مدل آن ها در قالف ابعاد -1 :تحقیق و توسعه -2 ،محیط نهادی -3 ،سرمایه
انسانی ،آموزش و شمول اجتماعی -4 ،میزان استفاده از فناوری اطتعات و ارتباطات و
 -5مقررات و محیط قانونی و شاخص های مرتبط با هرکدام از این ابعاد اسا.

 -4ابعاد سنجش نوآوري منطقهاي
در منابع علمی در دسترس ،سنجش ظرفیا نوآوری به صورت عمومی و بیشتر در مقیاس
ملی مورد توجه بوده اسا .اما در شاخص سنجش ظرفیا نوآوری 9ك )ICIتجارب
محدودی وجود دارد .در این پژوهشها ،شاخصهای نوآوری به صورت رایج در سه بخش
ورودی ،محیط و خروجی و در بعضی تجارب متفاوت براساس چارچوب تحلیل منطقی
كدر قالف شاخص های :ورودی ،خروجی ،تا ثیر و دستاورد) كگروه تکنوپولیس،)2015 ،10
1- UNDP Technology Achievement Index
2- Desai, M.
3- National Innovative Capacity Index
4- Furman, J.
5- Global Innovation Index
6- World Intellectual Property Organization
7- Schaaper, M.
8- Augusto, L. & Yasmina, M.
9- Innovation Capacity Index
10- Technopolis Group
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یا براساس تفکر سیستمی كشرکا ها ،نهادهای عمومی ،نهادهای غیر انتفاعی و افراد)
كگولا )2018 ،1و دسته بندی موضوعی در قالف ابعاد اقتصادی ،نیروی انسانی ،سرمایه
اجتماعی و عوامل محیطی مورد توجه قرار گرفتهاند.
ناوالرش و رید ك )1995معتقدند در روش های نوین سنجش نوآوری منطقهای تاکید
کمتری بر شاخصهای کمی و دسته بندی ورودی و خروجی وجود دارد و در روشهای
نوین تمرکز بر شاخص های کیفی ،تنوع مناطق جآرافیایی و معیارهای مرتبط با ارزیابی
فرآیند و روابط در اولویا قرار دارند كناوالرش و رید  .) 1995 ،از این رو ،در پژوهش
کنونی سنجش ظرفیا نوآوری براساس رویکردهای نوین و متناسف با دادههای در
دسترس در دستور کار قرار گرفته اسا .در جدول ك ،) 3تجارب سنجش نوآوری منطقهای
مشاهد می شود .از میان این تجارب ،سه تجربه کتروس و ماتا 2ك )2009و شجاعی و
دیگران ك )1390و میرزایی ك )1394مبنای دسته بندی و انتخاب شاخص ها قرار گرفته اند.
دلیل انتخاب این پژوهشها به عنوان مبنا این اسا که هر سه به طور تخصصی به سنجش
«ظرفیا نوآوری» پرداخته اند .پژوهش شجاعی و همکاران ،مدل بومی سنجش نوآوری
ارائه داده اسا و مدل کتروس و مات ا از جامعیا بیشتری برخودار بوده و شاخص مورد
ارائه برای سنجش ظرفیا نوآوری در این پژوهش بیشتر در دسترس و قابل اندازهگیری
بوده اسا.

1- Gault, F.
2- Augusto, L. & Yasmina, M.
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جدول  . 3ابعاد سنجش نوآوري در کشورهاي مختلف و پيشنهاد براي ايران
کشور/
پژوهش
چین
اتحادیه
اروپا

ابعاد سنجش نوآوری

منبع

ای جاد دانش ،کسبببب دانش ،نوآوری سبببازمانی ،محیط نوآوری و عملکرد
نوآوری
منابع ان سانی ،سی ستمهای پژوه شی جذاب ،محیط دو ستدار نوآوران ،مالی و
پشببتیبانی ،سببرمایهگذاری شببرکتها ،نوآوران ،ارتباطات ،داراییهای فکری،
ارزیابی اشتغال و تاثیر فروش

لیو 1و دیگران
()2017
برنامه نوآوری
2
اتحادیه اروپا
()2018
مرکز تحقیقات
تجارت دانشگاه
ایندیانا)2016( 3

آمریکا

سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی ،پویاییهای کسبوکار ،وضعیت کسبوکار،
رفاه اقتصادی ،اشتغال و بهرهوری

روسیه

شاخصهای اقت صاد کالن ،پتان سیل تح صیلی جمعیت ،سطح تو سعه جامعه
اطالعاتی ،بودجه برای تحقیق و توسببعه ،پرسببنل علوم ،اثربخشببی تحقیق و
توسعه ،شاخص کیفیت سیاست نوآوری مناطق و هزینهها یا بودجه تلفیقی

هاردایف)2013( 4

جمهوری
چک

دانش ،کسبوکار نوآورانه ،مالکیت معنوی ،حمایت سیاسی و نتایج

اسپانیا-
باسک

نیروی کار باسطح تحصیالت عالی ،دانشجویان تحصیالت عالی ،سهم بخش
تحقیق و توسبببعه از تولید ناخالص داخلی ،هزینه های دولت در تحقیق و
توسعه ،شاغلین با آموزش عالی در بخش تحقیق و توسعه ،تعداد اختراع ثبت
شده و شاغلین بخش صنایع با فناوری باال

OECD
()2011

رتبهبندی
کشورها

تحقیق و تو سعه ،محیط نهادی ،سرمایه ان سانی ،آموزش و شمول اجتماعی،
میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و مقررات و محیط قانونی

کالروس و ماتا
()2009

ایران

ایران

ورودی (منابع ان سانی و منابع مالی) ،خروجی (تولید ثروت و تولید ا شتغال)،
فرآی ند ها (تول ید علم ،ت جاری سبببازی ،انتشبببار ،جذب نوآوری ،کیف یت
سبیاسبتگذاری و کیفیت زیرسباختهای فناوری) و محیط نوآوری (محیط
اقتصادی -اجتماعی)
ورودی (دانشببجویان تحصببیالت تکمیلی ،اسببتادان ،پژوهشببگران تحقیق و
تو سعه ،مو س سات پژوه شی ،کارگاههای دارای تحقیق و تو سعه ،منابع مالی،
کارگاههای دارای فناوری باال) و خروجی (رشد اقتصادی استان)

پیشنهادی
(پژوهش
فعلی)
ماخذ :یافتههای پژوهش

سرمایه ان سانی ،منابع مالی و اقت صادی ،زیر ساختهای فناوری ،سازمانهای
علمی و نوآوری ،زیرساختهای نهادی

ژیتک و
کراووا)2016(5
6

شجاعی و دیگران
()1390

میرزائی ()1394

یافتههای پژوهش

1- Liu, X.
2- European Innovation Scoreboard
3- Indiana University, Business Research Center
4- Khardayev, K.
5- Zitek, V., et al.
6- Organization for Economic Co-operation and Development
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 -5روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر ترکیف دادهها و روشهای کمی و کیفی
اسا .به منظور سنجش نوآوری منطقهای در استانهای کشور ،ابتدا منابع دسا اول
درخصوص شیوههای سنجش ظرفیا نوآوری منطقهای ،ابعاد و شاخصهای آن مورد
بررسی قرار گرفا ،سپس  9مورد از تجارب سنجش نوآوری در جهان كچین ،روسیه،
آمریکا ،اتحادیه اروپا ،جمهوری چک و )...که بیشتر در قالف گزارشها و مقاالت کاربردی
منتشر شده بود ،بررسی شد .براساس نتایج مطالعات نظری و بررسی تجارب ،ابعاد و
شاخصهای سنجش نوآوری منطقهای برای کشور تعیین شده و شاخصهای مناسف برای
سنجش هرکدام از ابعاد نوآوری مشخص شد .در ادامه دادههای مربوطه از منابع و مراجع
آماری معتبر دریافا شد .پس از دریافا دادههای کمی و کیفی شاخصها ،فرآیند
استانداردسازی و متعادلسازی آنها متناسف با میزان جمعیا منطقه و یا سایر شاخصهای
تعدیلکننده دادههای خام ،صورت گرفا .در گام بعدی با توجه به ترکیف دادههای کمی
و کیفی از یک طرف و نیز تفاوت در مقیاس اندازهگیری شاخصهای مختلف ،فرآیند
بیمقیاسسازی شاخص و تبدیل آنها به مقیاس واحد ك )100 -0انجام شد.
برای نرمالسازی و بیمقیاسسازی شاخصها از رابطههای ك )1و ك )2برای شاخصهای
م با و منفی استفاده شده اسا.
فرمول نرمالسازی :1بیمقیاسسازی شاخص های م با
ك )1

Xij − Ximin
× 100
Ximax − Ximin

= Yij

فرمول نرمالسازی  :مقیاسسازی شاخصهای منفی
ك )2

Ximax − Xij
× 100
Ximax − Ximin

= Yij

تا این مرحله ،سطچ ظرفیا نوآوری برای هر استان با توجه به دادههای موجود و با
فرض برابر بودن اهمیا هر شاخص سنجش شد .اما از آنجا که میزان اهمیا هر شاخص
1- Normalization
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در تعیین سطچ ظرفیا نوآوری متفاوت اسا در گام بعدی میزان اهمیا هر شاخص در
تعیین سطچ نوآوری منطقه با استفاده از نظر خبرگان و روش تحلیل سلسله مراتبی ك)AHP

1

مشخص شد .نکته کلیدی در این بخش ،ترکیف آمارهای کمی شاخصها با دانش خبرگان
اسا که اهمیا بسیاری در تولید اطتعات کاربردی برای تحلیل دارد كگودمندسون،2
 .) 2009فرآیند روش تحلیل سلسله مراتف ك )AHPیکی از قویترین روشهای
تصمیمگیری برای تعیین اولویا معیارها اسا كآلپتکین 3و همکارانش .)2006 ،ساختار
سلسله مراتبی شامل چهار سطچ اسا که سطچ اول را هدف ،سطچ دوم را معیارهای اصلی،
سطچ سوم را معیارهای فرعی و سطچ چهارم را گزینهها تشکیل دادهاند .این روش ابتدا
ارتباط بین وزن شاخص ها را محاسبه و ارزش کلی هر گزینه براساس وزن بهدسا آمده
را محاسبه میکند كساعتی.)2001 ،
فرآیند انجام تحلیل سلسله مراتبی مشتمل بر هفا مرحله اسا:
مر حله  :1تعیین هدف،
مرحله  :2مشخص کردن معیارها و زیرمعیارها
مرحله  :3تشکیل ساختار سلسله مراتبی
مرحله  : 4تعیین ضریف اهمیا معیارها و زیرمعیارها
مرحله  :5تعیین ضریف اهمیا گزینهها
مرحله  :6تعیین امتیاز نهایی كاولویا) گزینهها كوزن مطلق)
مرحله  :7بررسی سازگاری در قضاوتها.
در پژوهش حاضر سنجش سطچ نوآوری در قالف  5بعد -1 :سرمایه انسانی -2 ،منابع
مالی و اقتصادی -3 ،زیرساخاهای فناوری -4 ،سازمان های علمی و نوآوری و
 -5زیرساخاهای نهادی و  433شاخص سنجیده شده و تمام مراحل ذکر شده در فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی انجام شده اسا .در مرحله  5یک تفاوت کلیدی دارد .در این مرحله
به جای بهره گیری از قضاوت کیفی خبرگان در مورد گزینهها كاستانها) ،مقدار استاندارد
1- Analytic Hierarchy Process
2- Gudmundsson, H.
3- Alptekin, G.
 -4تعداد شاخصها در اصل  41شاخص بوده اسا که به دلیل تجمیع  11شاخص  IDIدر سه شاخص کلی «مهارت»،
«دسترسی »و «استفاده» ،تعداد شاخصها به  33شاخص کاهش یافته اسا.
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شده ظرفیا نوآوری هر کدام از زیرمعیارها برای هر استان در ضریف اهمیا بهدسا آمده
از مراحل  1تا  4ضرب شده و امتیاز نهایی هر استان بهدسا آمده اسا .در شکل ك ،)1ابعاد
و شاخص های مورد سنجش ارائه شده اسا .براساس مبانی علمی این روش تشخیص و
حذف ناسازگاری بین قضاوتها یکی از مهمترین مراحل اسا و مقدار ناسازگاری نباید
بیشتر از  0/1درصد باشد .در این پژوهش میزان ناسازگاری کل  0/04درصد بوده و نیازی
به تکرار توزیع پرسشنامه به منظور حذف ناسازگاری نبوده اسا .فرمول نحوه محاسبه
ضرایف برای هرکدام از معیارها و زیرمعیارها در رابطههای ك )3تا ك )6ارائه شده اسا.
همچنین در شکل ك ،) 2فرآیند انجام پژوهش نمایش داده شده اسا.
ایجاد ماتریس قضاوت و مقایسه زوجی
ك )3

n × nmatrix, n(n − 1)/2comarison

محاسبه امتیاز هرکدام از ابعاد نوآوریك از طریق مقایسه زیر معیارها با هم)
ك )4

1 1
)( ij + ⋯ + el ji + ⋯ em ij
m e

محاسبه مجموع امتیاز ابعاد نوآوری

ك )5

= eji

n

eij
1
∑( n
)
∑i=1 eij
n
j=1

= wi
n

∑ wi = 1
j=1

جمع امتیازهای معیارها باید برابر با 1باشد .هرمعیار براساس مقایسه با سایر معیارها
سهمی از یک میبرد که نشاندهنده اهمیا آن در مقایسه با دیگر معیارها اسا.
محاسبه سازگاری قضاوت
ك )6

Xij − Ximin
× 100
Ximax − Ximin

یادآور می شود که سازگاری قضاوت باید کمتر از  0/1باشد.

= Yij
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ماخذ :یافتههای پژوهش

شکل . 1سلسله مراتب سنجش ظرفيت نوآوري استانهاي کشور
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شکل  .2فرآيند انجام پژوهش

ماخذ :یافتههای پژوهش

 -6شاخص هاي سنجش سطح نوآوري مناطق
برای سنجش هر کدام از ابعاد مختلف نوآوری ،شاخصهای متعددی وجود دارد که با توجه
به نظام آماری هر کشور و منطقه میتواند مورد استفاده قرار گیرد .بعضی از این شاخصها
بهصورت سالیانه توسط مراکز آماری و نهادهای مربوطه ،سرشماری شده و مورد سنجش قرار
میگیرد و بعضی دیگر نیاز به مطالعات میدانی و پرسشگری دارند .بدیهی اسا که اهمیا هر
کدام از این شاخصها برای تعیین سطچ نوآوری یکسان نیسا و برای اندازهگیری صحیچ
ظرفیا نوآوری باید ضریف اهمیا هر کدام از شاخصها در کل امتیاز نوآوری سنجیده شود.
در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتف و نرمافزار اکسپرت چویس برای تعیین ضریف
هر کدام از شاخصها استفاده شده و نتایج در جدول ك )4ارائه شده اسا.
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جدول  .4ويژگيهاي شاخصهاي به کار گرفته شده براي سنجش سطح نوآوري استانهاي کشور

زیرساختهای فناوری

منابع مالی و اقتصادی

سازمانهای علمی و نو آوری

سرمایه انسانی

ابعاد

سال
1395
1395
1395
1396
1395
1395
1395
1396
1394
1396
1395
1394
1394
1396
1394
1394
1396
1396
1396
1396

نوع
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی

ضریب
0/015
0/01
0/03
0/016
0/013
0/018
0/016
0/012
0/025
0/023
0/015
0/016
0/025
0/024
0/016
0/012
0/023
0/016
0/033
0/042
0/013
0/016
0/013
0/017
0/023
0/089
0/023

شاخصها
نرخ پایین بیکاری
*
شاخص مهارت
نسبت دانشجو
دانشجوی فنی و مهندسی
جمعیت دارای تحصیالت عالی
شاغالن دارای تحصیالت عالی
نرخ پایین بیکاران دارای تحصیالت عالی
تعداد آموزشگر
تعداد محقق
شاغل در واحدهای فناور
شاغلین با تحصیالت عالی در کارگاههای +10
بهره وری نیروی کار
مراکز تحقیقاتی
تعداد واحد دانشگاهی
کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه +10
تعداد کارگاههای +10
تعداد پارکهای علم و فناوری
مراکز رشد
شرکتهای فناور
شرکتهای دانش بنیان
سرمایهگذاری خارجی
سرانه تولید ناخالص داخلی
ارزش سرمایهگذاری کارگاههای +10
ارزش افزوده کارگاههای +10
ارزش افزوده به ارزش سرمایهگذاری کارگاههای +10
سهم هزینههای تحقیق و توسعه
اعتبارات مصوب پارکهای علم و فناوری
شاخص دسترسی ( IDIمشترکین تلفن همراه و ثابت ،دسترسی به
اینترنت ،کامیپوتر ،پهنای باند اینترنت بینالمللی)

1395

کمی

0/083

شاخص استفاده ( IDIمشترکین اینترنت پهن باند ثابت و بیسیم،
تعداد کاربران اینترنت)

1395

کمی

0/108

**

1394
1394
1394
1394
1394
1396

* شاخص مهارت شامل :ثبت نام در دبیرستان،متوسط سال های تحصیل) و تعداد ثبت نام دانشجو است.
** مربوط به سالهای  1389 -95است.
ماخذ :یافتههای پژوهش
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 -1 -6روش خوشهبندي استانها براساس ظرفيت نوآوري
خوشهبندی استان ها به لحاظ ظرفیا نوآوری ،چشم انداز کلی از وضعیا نوآوری در
استان های کشور در ارتباط با شرایط و موقعیا جآرافیایی را نشان داده و تحلیل فضایی
ظرفیا نوآوری را فراهم می کند .در این پژوهش به منظور خوشهبندی استانها از روش
خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی و رویکرد پایین به باال استفاده شده اسا .روش کار
تکنیکهای خوشهبندی سلسلهمراتبی معموال براساس الگوریتمهای حریصانه 1و بهینگی
مرحلهای2اسا.
الگوریتمهای خوشه بندی سلسله مراتبی پایین به باال با قرار دادن هر نمونه داده در یک
خوشه مجزا شروع میشود .با ادغام خوشهها تا جایی پیش می رود که یا تمامی نمونهها در
یک خوشه قرار گیرند یا شرط از پیش تعیین شده ای به عنوان پایان اجرا ،مشخص شده
باشد .در این روش ابتدا هر داده ها به عنوان خوشهای مجزا در نظر گرفته میشود و در
فرآیندی تکراری در هر مرحله ،خوشههای با شباها بیشتر با یکدیگر ترکیف میشوند تا
در نهایا یک خوشه و یا تعداد مشخصی خوشه حاصل شود كاسماعیلی .)1391 ،در این
پژوهش  5خوشه در نظر گرفته شده اسا؛ از این رو ،استانهای کشور در خوشههای 5گانه
قرار گرفتهاند.

 -2 -6يافتهها و تحليل
پژوهش کنونی به منظور سنجش سطچ نوآوری در استان های کشور صورت گرفته اسا؛
بنابراین ،قلمرو جآرافیایی پژوهش کل کشور ایران را دربر می گیرد .براساس آخرین
تقسیمات سیاسی ،ایران دارای  31استان اسا که به لحاظ موقعیا جآرافیایی ،مساحا
و جمعیا و سایر شاخص ها ی کلیدی دارای تفاوت های اساسی هستند .تنوع جآرافیایی
و گستره وسیع کشور ،ظرفیا بالقوهای برای شکل گیری نوآوریهای متعدد در سطچ
استان های کشور ایجاد کرده اسا .عتوه بر تنوع جآرافیایی ،تنوع ظرفیا های اقتصادی،
شرایط جمعیتی و فرهنگی و نیروی انسانی ضرورت تحلیل ظرفیا های نوآوری در سطچ
کشور را بیشتر نشان می دهد .از این رو و با وجود اهمیا یابی فزاینده شکلگیری و
توسعه نوآوری در سطچ مناطق ،تاکنون پژوهش جامعی درخصوص وضعیا نوآوری
1- Greedy Algorithms
2- Stepwise-optimal
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استان های کشور صورت نگرفته اسا و درک صحیحی از وضعیا نوآوری استان های
کشور وجود ندارد .در حا لی که هرگونه سیاسا گذاری درخصوص تقویا سطچ
نوآوری و ارتقای ظرفیا نوآوری استان های کشور نیازمند اطتع از وضعیا فعلی
شاخص ها و زیرشاخص های نوآوری اسا .پژوهش فعلی با هدف پر کردن خأل ذکر
شده و در راستای توسعه پژوهش های نوآوری فضایی -منطقه ای صورت گرفته اسا.
بر اساس نتایج بررسی ادبیات نظری و مرور تجارب سنجش نوآوری منطقه ای ،ابعاد
و شاخص های سنجش ظرفیا نوآوری تعیین شد .نتیجه این بخش از پژوهش تعیین 5
بعد اصلی سنجش ظرفیا نوآوری و  33شاخص برای ابعاد 5گانه اسا .این  5بعد مشتمل
بر -1 :سرمایه انسانی -2 ،منابع مالی و اقتصادی -3 ،زیرساخا های فناوری،
 -4سازمان های علمی و نوآوری و  -5زیرساخا های نهادی اسا .طبق داده های
گردآوری شده برای ابعاد ذکر شده و براساس ضرایف تعیین شده برای هرکدام از ابعاد،
میزان تاثیر هرکدام در تعییین ظرفیا نوآوری یکسان نبوده و طبق دادههای آماری
شرایط در ابعاد  5گانه متفاوت اسا .همچنین در بین استان های مختلف ،وضعیا
شاخص های  33گانه و پنج بعد اصلی بسیار متفاوت اسا .در جدول ك ) 5و نمودار ك)1
ضریف اهمیا محاسبه شده برای هر کدام از ابعاد و امتیاز نهایی این ابعاد ارائه اسا.
جدول  -5ضريب اهميت هر کدام از ابعاد و امتياز نهايي (ضريب × وضعيت شاخص)
ابعاد اصلی

ضریب

وضعیت نهایی

سرمایه انسانی

0/19

0/21

منابع مالی و اقتصادی

0/19

0/10

زیرساختهای فناوری

0/15

0/25

سازمان های علمی و نوآوری

0/22

0/19

زیرساختهای نهادی

0/25

0/25

ماخذ :یافتههای پژوهش
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نمودار  .1ضريب اهميت هر کدام از ابعاد و امتياز نهايي

ماخذ :یافتههای پژوهش

براساس نظر کارشناسان ،زیرساخاهای نهادی و سازمان های علمی و فناوری بیشترین
تاثیر را در تعیین ظرفیا نوآوری استان ها دارند و سرمایه انسانی و منابع مالی و اقتصادی
در رتبههای بعدی قرار میگیرند .زیرساخاهای فناوری در بین  5بعد اصلی کمترین تاثیر
را در تعیین ظرفیا نوآوری خواهد داشا .وضعیا نهایی هر کدام از ابعاد که براساس
ضرب مقدار نرمال شده هر کدام از ابعاد در ضریف تعیین شده توسط کارشناسان محاسبه
شده اسا بیانگر این اسا که زیرساخاهای نهادی و زیرساخاهای فناوری نسبا به سه
بعد دیگر وضعیا مناسف تری دارند و منابع مالی و اقتصادی در بدترین وضعیا قرار داشته
و نیازمند توجه بیشتر از طرف سیاسا گذاران نوآوری در سطچ کشور اسا .از مهمترین
موانع در این خصوص می توان به عدم امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و عدم امکان
صا درات محصوالت نوآورانه به سایر کشورها اشاره کرد .بعد سازمانهای علمی و
نوآوری نیز دارای ضعف بوده و نیازمند توجه بیشتر مسئولین اسا .در بخش بررسی
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داده های خام مرتبط با هر کدام از شاخص ها نیز این موضوع مشخص بود به نحوی که
بسیاری از استان ها فقط دارای یک پارک ع لم و فناوری بودند و گاه تعداد واحدهای فعال
در این پارک ها به تعداد انگشتان دسا نمی رسد .همچنین تمام پارک های علم و فناروی
ایجاد شده کامت دولتی بوده و در یک برنامه رسمی در هر استان یک پارک علم و فناوری
ایجاد شده اسا که لزوما مبتنی بر نیازهای نوآورانه استان نیسا .عدم ورود بخش
خصوصی به ایجاد و مدیریا پارک های علمی و فناوری و سایر نهادهای مرتبط با
سازمان های علمی و نوآوری مانند مراکز تحقیقاتی نیز می توان جز موانع کلیدی این بعد
از نوآوری در استانها محسوب شود.

 -1 -2 -6ضريب اهميت هرکدام از شاخصهاي تعيين ظرفيت نوآوري
اهمیا هر کدام از ابعاد  5گانه در تعیین ظرفیا نوآوری برای تحلیل کلی از شاخصها
اهمیا دارد ،اما تحلیل ضریف اهمیا هر کدام از شاخصها می تواند در تحلیل دقیقتر
مفید واقع شود .براساس نظر کارشناسان و خروجی روش تحلیل سلسله مراتف،
شاخص های ارائه شده در جدول ك ) 6به ترتیف با بیشترین و کمترین ضریف ،بیشترین و
کمترین تاثیر را در تعیین ظرفیا نوآوری استانها داشتهاند.
جدول  .6شاخص هاي با بيشترين و کمترين تاثير در تعيين ظرفيت نوآوري استانها

بیشترین تاثیر

کمترین تاثیر
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شاخص

ضریب اهمیت

استفاده IDI

0/11

سهم هزینههای تحقیق و توسعه

0/09

دسترسی IDI

0/08

شاخص کسبوکار

0/07

میزان سرمایه اجتماعی

0/05

شاخص مهارت IDI

0/01

تعداد کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر

0/012

تعداد آموزشگر

0/012

تعداد دانشجو

0/013

تعداد جمعیت دارای تحصیالت عالی

0/013
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 -2 -2 -6رتبهبندي استان ها براساس ظرفيت نوآوري
تعیین ظرفیا نوآوری استانها ضمن اینکه بیانگر پتانسیل آنها برای رشد کسفوکارهای
نوین و حرکا در مسیر اقتصاد دانش بنیان اسا ،میتواند مبنای اتخاذ سیاساها برای رفع
نابرابریهای فضایی در خصوص ظرفیاهای نوآوری در استانها باشد .شاخص نهایی ظرفیا
نوآوری بیانگر رتبه استانها به لحاظ برخوداری از عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه نوآوری
محسوب میشود .همچنین تحلیل این شاخص در ابعاد  5گانه بیانگر نقاط قوت و یا کمبودهای
استانهای مختلف در زمینه الزامات توسعه نوآوری در آنها باشد.
نتایج این مطالعه بیانگر این اسا که نابرابری هم درخصوص شاخص کلی ظرفیا
نوآوری و هم درخصوص ابعاد مختلف آن وجود دارد .با وجود این ،وضعیا بعضی از
استانها در ابعاد تخصصی نسبا به وضعیا استانهای پیشرو در شاخص کلی محسوس
اسا .به منظور رتبهبندی استانها از لحاظ ظرفیا نهایی نوآوری پس از طی فرآیند سنجش
و اعمال ضرایف هر کدام از شاخصها مقدار نهایی ظرفیا نوآوری در دامنه ای بین صفر-
 100نرمالسازی شد .عدد صفر به معنای فقدان ظرفیا نوآوری و عدد  100به معنای پیشرو
بودن در ظرفیا نوآوری اسا .مقدار تعیین شده براساس مقایسه بین استانها به دسا آمده
اسا و برای مقایسه با مواردی فراتر از این مطالعه کاربرد ندارد .با این وجود ،دادههای خام
درخصوص هرکدام از شاخصها امکان مقایسه وضعیا ایران با مناطق جآرافیایی سایر
کشورها و مناطق را فراهم کرد که خارج از هدف و مقیاس پژوهش کنونی اسا.
نمودار  .1رتبه بندي استان ها براساس ظرفيت نوآوري

ماخذ:یافتههای پژوهش
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براساس خروجی نهایی این پژوهش ،استان تهران با مقدار  56/55رتبه اول را در ظرفیا
نوآوری داشته اسا .در رتبه های دوم و سوم استان های سمنان و بوشهر به ترتیف با
مقدارهای  52/99و  50/09قرار گرفتهاند كنمودار ك . ))1بررسی ضرایف ابعاد مختلف و
جایگاه استان ها در این ابعاد بیانگر این اسا که استان سمنان در بعد سرمایه انسانی و منابع
مالی و اقتصادی جایگاه ب هتری نسبا به تهران داشته اسا ،اما امتیاز پایین آن در بعد
زیرساخاهای نهادی و رتبه پایین تر آن در بعد سازمان های علمی و نوآوری رتبه این
استان را به جایگاه دوم کاهش داده اسا .همچنین استان بوشهر در زمینه سازمانهای علمی
و نوآوری ،رتبه نخسا را به خود اختصاص داده ،اما رتبه پایین تر در ابعاد زیرساخاهای
فناوری ،زیرساخا های نهادی و منابع مالی و اقتصادی این استان را به رتبه سوم رسانده
اسا.
ارتباط بین سطچ نوآوری و توسعه مناطق کشور تاکنون کمتر مورد توجه بوده اسا
و پژوهش موردی علمی و معتبری در مورد همبستگی این دو وجود ندارد ،اما براساس
مبانی نظری ،رشد نوآوری در سطچ منطقه زمینه ارتقای رشد اقتص ادی ،افزایش درآمد
سرانه و افزایش رفاه را فراهم می کند .در مقابل سطچ پایین توسعه ،اثر متقابلی بر رشد
نوآوری داشته و مناطق کمتر برخوردار و با رشد پایین ،سطچ پایینتری از رشد نوآوری
را تجربه می کنند .یافته های پژوهش کنونی بیانگر این اسا که استان های  -31سیستان
و بلوچستان ك -30 ،)14/49آذربایجان غربیك )21/20و  -29کردستان ك )25/72به ترتیف
پایین ترین رتبه ها را از منظر ظرفیا نوآوری در بین سایر استان های کشور به خود
اختصاص داده اند .این استان ها از منظر بسیاری از شاخص های توسعه نیز در پایین ترین
سطچ قرار دارند كجدول ك . ))6همانطور که در ابتدای بخش یافته ها بیان شد ،تفاوت های
بسیاری بین جایگاه استان ها در شاخص هایی ظرفیا نوآوری و جایگاه آن ها در هرکدام
از ابعاد  5گانه و شاخص های  33گانه وجود دارد .از آنجا که مکان بررسی جزئیات
درخصوص تکتک شاخص ها و جایگاه استان ها در هر کدام از آن ها در این پژوهش
امکان پذیر نیسا به طور کلی جایگاه استان ها در هر کدام از ابعاد 5گانه بررسی شده
اسا.
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جدول  .6مقايسه شاخص هاي توسعه انساني و ظرفيت نوآوري در استان هاي کشور
باالترین

پایین ترین

شاخص

 -1سمنان  -2یزد  -3اصفهان -4

 -27گلستان  -28کردستان  -29لرستان

تهران -5بوشهر

 -30آذربایجان غربی  -31سیستان و بلوچستان

منابع مالی و

 -1سمنان  -2قزوین  -3یزد -4

 -27سیستان و بلوچستان  -28آذربایجان غربی

اقتصادی

اصفهان  -5مرکزی

 -29هرمزگان  -30گلستان  -31لرستان

سرمایه انسانی

زیرساختهای

 -1سمنان  -2تهران  -3قم

 -27گلستان  -28آذربایجان غربی  -29کرمان

فناوری

 -4یزد  -5مازندران

 -30خراسان شمالی  -31سیستان و بلوچستان

سازمانهای

 -1بوشهر  -2البرز  -3خراسان شمالی

 -27آذربایجان غربی  -28مازندران  -29سیستان

علمی و نوآوری

 -4کرمان  -5آذربایجان شرقی

زیرساختهای

 -1همدان  -2اصفهان  -3خراسان

نهادی

جنوبی -4خراسان شمالی
 -5گلستان

و بلوچستان  -30همدان  -31خراسان رضوی
 -27گیالن  -28بوشهر  -29سیستان و بلوچستان
 -30کردستان  -31آذربایجان شرقی
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 -3 -2 -6طبقهبندي استان ها براساس ظرفيت نوآوري
وسعا جآرافیایی و تفاوت استان های کشور در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی
و فناوری منجر به تفاوت در سطوح ،ابعاد و ماهیا فعالیا های نوآورانه در سطچ
استان های  31گانه کشور شده اسا .از این رو ،تحلیل فضایی ظرفیا نوآوری استان ها
با توجه به موقعیا جآرافیایی آن ها در کشور ،بستر پیوند تحلیل نوآوری به مباحث
آمایش سرزمین و اقدامات سازمان مدیریا و برنامه ریزی کشور را ایجاد کرده و امکان
تحلیل نوآوری متناسف با شرایط جآرافیایی را فراهم می کند .همچنین الگوی انتشار
نوآوری و اختتف در سطچ نوآوری در مناطق جآرافیای مختلف کشور می تواند مبنای
جها دهی به سیاسا های توسعه نوآوری در سطچ ملی باشد .به همین منظور با استفاده
از روش انحراف معیار ،استان های کشور متناسف با سطچ ظرفیا نوآوری طبقه بندی شده
و روی نقشه نشان داده شده اند .در این راستا با توجه به مقدار شاخص ظرفیا نوآوری
و تعداد استان ها ،کل کشور به پنج طبقه تقسیم شده و با توجه به میانگین هرکدام از
طبقات و تفاوت امتیاز هر استان نسبا به میانگین طبقه ،استانها در این پنج طبقه
دسته بندی شد.
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جدول  .7خوشهبندي 5گانه استان ها براساس شاخص ظرفيت نوآوري
طبقه

استانها

تعداد استان

خوشه 1

تهران و سمنان

2

خوشه 2

بوشهر ،ایالم ،البرز ،قم ،اصفهان،یزد ،فارس

7

خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و چهار

12

آذربایجان شرقی ،گیالن ،قزوین ،مازندران ،زنجان ،مرکزی ،هرمزگان،
خوشه 3

محال و بختیاری
خوشه 4

کرمان ،خراسان رضوی ،اردبیل ،کرد ستان ،گلستان ،همدان ،کرمانشاه ولرستان

8

خوشه5

آذربایجان غربی وسیستان و بلوچستان

2

ماخذ :یافتههای پژوهش

خوشهبندی استان های کشور و تحلیل فضایی خوشه ها بیانگر این اسا که ظرفیا
توسعه نوآوری تا حد زیادی تابع نظریه انتشار نوآوری از کانون به پیرامون و حاشیه اسا
به نحوی که غیر از استان بوشهر و ایتم كبه دلیل وجود صنایع نفا و گاز و جمعیا کم)
استان های با ظرفیا خیلی باال و ظرفیا باال در مرکز کشور قرار گرفتهاند و استان تهران
و سمنان که بیشترین ظرفیا نوآوری را دارا هستند در کانون اصلی قرار دارند .استانهای
با ظرفیا متوسط بیشتر در الیه های میانی کشور قرار گرفته و فقط چند استان محدود از
این طبقه در مرزهای کشور واقع شدهاند که از جمله آنها میتوان به خوزستان اشاره کرد
که به دلیل کارگاه های صنعتی و مراکز تحقیقاتی -دانشگاهی مرتبط صنایع نفا و گاز و
هزینههای تحقیق و توس عه در این بخش و نیز صنایع مرتبط با کشاورزی در طبقه متوسط
قرار گرفته اسا .استان های با ظرفیا کم و خیلی کم بیشتر در مرزها و الیههای پیرامونی
کشور قرار گرفته اند .به عنوان م ال ،استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجانغربی
دارای کمترین ظرفیا نوآوری در کل کشور بوده اند و در عین حال دارای بیشترین فاصله
جآرافیایی با مرکز و کانون توسعه نوآوری كتهران و سمنان) هستند.
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نقشه  -1خوشهبندي استان هاي کشور براساس ظرفيت نوآوري

ماخذ :یافتههای پژوهش

 -7جمعبندي و نتيجهگيري
تحلیل نوآوری منطقهای چه در قالف بررسی نظ ام نوآوری و چه در قالف سنجش ظرفیا،
عملکرد و تاثیر آن امروزه مورد توجه پژوهشگران مختلف از علوم اقتصادی تا علوم
جآرافیایی و سیاسا گذاری قرار گرفته اسا .پیوند نوآوری و توسعه منطقهای یک رابطه
دو طرفه و مکمل اسا ،بدین معنی که نوآوری منطقه ای به م ابه موتور رشد منطقه میتواند
آغازگر توسعه صنایع و فعالیا ها و خدمات وابسته شود و در نهایا سطچ توسعهیافتگی
منطقه را افزایش دهد و در مقابل به منظور شکل گیری و توسعه کانونهای قدرتمند
نوآوری ،دسترسی به حداقل هایی از توسعه چه در ابعاد فناوری و چه در ابعاد اقتصادی و
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رفاهی ضروری اسا .بنابراین ،برنامهریزان و سیاسا گذاران نوآوری به منظور اتخاذ
سیاسا های کارآمد در این خصوص نیاز به مطالعه دقیق ظرفیا ها ،موانع و راهکاری
توسعه نوآوری دارند ،چراکه سنجش ظرفیا نوآوری از جمله مطالعات پیش نیاز
برنامه ریزی برای نوآوری اسا که با بیان سطچ ظرفیا نوآوری به صورت کلی و ارائه
جزئیات درخصو ص شاخص های مختلف برای توسعه نوآوری ،امکان بهکارگیری
راهکاری کارآمدتر را فراهم می کند .در کشور ایران تاکنون پژوهشی با این هدف صورت
نگرفته اسا و مشخص نیسا سیاساهای نوآوری استان های کشور برمبنای کدام طرح و
مطا لعه اتخاذ شده و عملیاتی می شوند .پژوهش حاضر با شناخا این خأل و به منظور تحلیل
ظرفیا نوآوری در بین استان های کشور شروع شده و با ارائه تحلیل جامع از ابعاد،
شاخصها و داده های مرتبط با ظرفیا نوآوری ،بستر علمی مناسبی را برای تصمیمگیری
سیاسا گذاران نوآوری فراهم میکند.
براساس مرور مطالعات پیشین درخصوص سنجش ظرفیا نوآوری منطقهای ،پنج بعد
 -1سرمایه انسانی -2 ،منابع مالی و اقتصادی -3 ،زیرساخاهای فناوری -4 ،سازمانهای
علمی و نوآوری و  -5زیرساخا های نهادی تعیین شده و  33شاخص برای سنجش این
ابعاد پنجگانه تعریف شد .سپس براساس داده های گردآوری شده از منابع آماری معتبر و
با دریافا نظرات متخصصین درخصوص اهمیا هرکدام از شاخصها و ابعاد -در تعیین
سطچ نوآوری -ظرفیا نوآوری مناطق محاسبه شد .نتایج این پژوهش بیانگر این اسا که
زیرساخاهای نهادی و سازمانهای علمی و فناوری بیشترین تاثیر را در تعیین ظرفیا
نوآوری استانها دارند و سرمایه انسانی و منابع مالی و اقتصادی در رتبههای بعدی قرار
میگیرند .زیرساخاهای فناوری در بین پنج بعد اصلی ،کمترین تاثیر را در تعیین ظرفیا
نو آوری خواهد داشا.
در بین شاخصهای 33گانه ،پنج شاخص  -1شاخص استفاده  IDIبا ضریف ،0/11
 -2شاخص سهم هزینه های تحقیق و توسعه با ضریف  -3 ،0/09دسترسی  IDIبا ضریف
 -4 ،0/08شاخص فضای کسفوکار با ك )0/07و  -5در نهایا شاخص میزان سرمایه
اجتماعی با ضریف  0/05بیشترین تاثیر را در تعیین ظرفیا نوآوری استانها داشتهاند.
براسااااس خروجی نهایی این پژوهش ،اساااتان تهران با مقدار  56/55رتبه اول را در
ظرفیا نوآوری داشته اسا .در رتبه های دوم و سوم استانهای سمنان ك )52/99و بوشهر
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ك )5/09قرار گرفتهاند .اسااتانهای  -31ساایسااتان و بلوچسااتان ك -30 ،)14/49آذربایجان
غربی ك )21/20و  -29کردساااتان ك )25/72به ترتیف پایین ترین رتبه ها را از منظر ظرفیا
نوآوری در بین سااایر اسااتان های کشااور به خود اختصاااص داده اند .این اسااتانها از منظر
بسیاری از شاخص های توسعه نیز در پایین ترین سطچ قرار دارند.
طبقهبندی استانهای کشور و تحلیل فضایی خوشهها بیانگر این اسا که به غیر از چند
مورد است نا ،ظرفیا توسعه نوآوری تا حد زیادی تابع نظریه انتشار نوآوری از کانون به
پیرامون و حاشیه اسا به نحوی که استانهای با ظرفیا خیلی باال و ظرفیا باال در مرکز
کشور قرار گرفته اند و استان تهران و سمنان که بیشترین ظرفیا نوآوری را دارا هستند در
کانون اصلی قرار دارند .استانهای با ظرفیا متوسط بیشتر در الیههای میانی و استانهای
با ظرفیا کم و خیلی کم بیشتر در مرزها و الیههای پیرامونی کشور قرار گرفتهاند .به
عنوان م ال ،استانهای سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی دارای کمترین ظرفیا
نوآوری در کل کشور بودهاند و در عین حال دارای بیشترین فاصله جآرافیایی با مرکز و
کانون توسعه نوآوری كتهران و سمنان) هستند.

 -1-7توصيه ها و پيشنهادهاي سياستي
 ایجاد نظام ارزیابی و پایش سطچ ظرفیا نوآوری به صورت مداوم و مستمر ایجاد پایگاه داده و بهروزرسانی شاخصهای مرتبط با سنجش ظرفیا نوآوری رفع نابرابری در سطچ ظرفیا نوآوری بین استانهای مختلف بخصوص استانهای مرزیکشور
 تمرکز بر راهحلهای اجتماعی -فرهنگی و تقویا زیرساخاهای نهادی ظرفیانوآوری
 ارائه سیاسا ها و اقدامات توسعه ظرفیا نوآوری مبتنی بر شرایط جآرافیایی و اقتضائات1
محلی و خودداری از کلی نگری در تدوین سیاساهای مربوطه.

ا ستناد به این مقاله :میرزایی ،حجااله و ربانی ،طاها .ك .)1400ارزیابی و تحلیل ظرفیا نوآوری منطقهای در سطچ
استانهای کشور ،پژوهشهای اقتصادی ایران 78 ،ك.112-80 ،)20
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کهگیلویه و بویراحمد
تهران
سمنان
ایالم
مرکزی
قم
یزد
اصفهان
گیالن
فارس
هرمزگان
چهارمحال و بختیاری
لرستان
قزوین
کرمانشاه
کردستان
خوزستان
زنجان
خراسان جنوبی
گلستان
اردبیل
آذربایجان غربی
مازندران
سیستان و بلوچستان
همدان
خراسان رضوی
میانگین
اختالف بیشترین و
کمترین

سازمانهای علمی و
نوآوری
11/27
10/41
9/80
9/78
9/30
9/21
8/94
8/31
7/74
7/73
7/79
7/31
6/85
6/78
6/72
6/56
6/33
6/33
6/29
6/24
6/16
5/87
5/19
5/08
4/81
4/13
3/82
3/76
3/56
3/35
2/67
6/71
8/60

استان
همدان
اصفهان
خراسان جنوبی
خراسان شمالی
گلستان
قم
قزوین
تهران
کرمان
خراسان رضوی
زنجان
ایالم
هرمزگان
خوزستان
البرز
یزد
چهارمحال و بختیاری
مازندران
مرکزی
کهگیلویه و بویراحمد
لرستان
فارس
اردبیل
آذربایجان غربی
سمنان
کرمانشاه
گیالن
بوشهر
سیستان و بلوچستان
کردستان
آذربایجان شرقی
میانگین
اختالف بیشترین و
کمترین

زیرساخت
نهادی
13/36
12/81
12/70
11/89
11/54
11/32
10/39
10/12
10/11
9/99
9/92
9/87
9/82
9/68
9/64
9/37
9/26
8/85
8/32
8/22
8/02
8/00
7/67
7/40
7/17
6/85
6/83
6/31
5/77
4/35
2/84
8/98
10/52

