اﯾﺮان در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮآوری ۱۰
ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮآوری در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ از رﺗﺒﻪ  75ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  65رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮآوری ﻧﺎم ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ) (WIPOﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻮآوری ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ،اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن  ۳۴ﮐﺸﻮر ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ )upper-middle-income
 (countriesدر رﺗﺒﻪ  ۱۶و در ﻣﯿﺎن  ۹ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در آن ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮآوری اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۰۶در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۶۵در ﺳﺎل  ۲۰۱۸رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ رﺗﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در رﺗﺒﻪ  ۴۵ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد.

ﻟﯿﺴﺖ  20ﮐﺸﻮر ﺻﺪر اﯾﻦ ﺟﺪول
ﺑﻌﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ  ۱۲رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺒﻮد از ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۹۹ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  ،۸۷ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ  ۷ﭘﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد از
رﺗﺒﻪ  ۱۱۵ﺑﻪ رﺗﺒﻪ  ،۱۰۸ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎ  ۶ﭘﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۱۲ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  ،۱۰۶در آﺧﺮ ﺑﻌﺪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎ  ۴رﺗﺒﻪ ﺗﻨﺰل ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۰۶ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۱۰در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮآوری ،ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮﮔﺬار
ﺑﺮ ﻧﻮآوری اﺳﺖ و ﻣﺮور داده ﻫﺎی ﺟﺪول ﺟﺪﯾﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی
ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﭼﻪ در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ )از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺎ  (۲۰۱۸و
ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در اﻏﻠﺐ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﺑﻌﺎد ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺷﺪ رﺗﺒﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ورودی
ﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد رﺗﺒﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺿﻌﻒ و ﻋﺪم ﺗﻮازن در رﺗﺒﻪ اﺑﻌﺎد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد در رﺗﺒﻪ ﮐﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد.
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