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ارائه مدل مفهومی رصد علم و فناوري در ایران مبتنی بر اسناد باال دستی کشور
صدیقه فرمهینی فراهانی
ابوالقاسم سرآبادانی
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چکیده
در شرایط کنونی جهان پیشرفت در علم و فناوری بعنوان موتور محرک توسعه همه جانبه محسوب میشود بطوری که اگر کشوری
بخواهد از قافله پیشرفت و رشد عقب نماند ،ضرورت دارد نسبت به سیاستگذاری علم و فناوری اهتمام خاص داشته باشد و از
الزامات سیاستگذاری موفق ،اشراف به وضعیت علم و فناوری و رصد آن در داخل کشور و دیگر کشورهاست .بطوری که این رصدگاه
علم و فناوری توانایی الزم حرکت علم و فناوری از وضع موجود به وضع مطلوب را فراهم میآورد.مقاله حاضر به روش مطالعه
کتابخانهای و پیمایشی انجام و با در نظر گرفتن مالحظات بومی کشور که نشأت گرفته از ویژگیهای زمینهای جمهوری اسالمی
ایران و بر اساس شاخصهای موجود در اسناد باالدستی ،مدل مفهومی رصد علم و فناوری را ارائه نموده است.آنجا که سعی بر ارائه
مدلی نظاممند بوده ،مؤلفههای رصد علم و فناوری به صورت کلی در پنج بعد سرمایه انسانی ،فناوری و نوآوری ،نهادهای رصد
کننده و حاکمیتی علم و فناوری ،سرمایهگذاری و تأمین مالی و انتشارات علمی دسته بندی گردید و این ابعاد نیز دارای  30زیرگروه
است که در مدل مفهومی آورده شده است.
کلمات کلیدي :سیاستگذاري علم و فناوري  ،3رصد علم و فناوري  ،4اسناد باال دستی ،شاخصهاي علم و فناوري

 - 1مقدمه
در فضای ابر رقابتی حال حاضر که تغییرات سریع فناوری یكی از ویژگیهای اصلی آن است ،یكی از نگرانیهای مهم
بنگاهها این است که در هر لحظه از طرف رقبای خود غافلگیر شوند .یعنی رقبا ،فناوری جدیدی وارد بازار کنند که باعث
کاهش سهم بازار آنها شده و یا حتی پارادایمهای حاکم بر حوزه فعالیت را تغییر دهد .گاهی نه تنها یك شرکت بلكه یك
صنعت و حتی یك کشور در عرصه رقابت فناوری دچار غفلت میشود زیرا به دلیل ارتباطات سازمانی محدود یا فضای
ملی مشترک ،از تعدادی از فناوریهای کلیدی در حال ظهور ،بیاطالع بودهاند .بنگاهها برای مواجهه مناسب با این چالش
بزرگ ،سعی میکنند عالوه بر مدیریت صحیح بر فناوریهای خود ،با ایجاد فرایند جمعآوری اطالعات از آخرین
پیشرفتهای فناوری در حوزه کسب و کار خود مطلع شوند (لطف اهلل زاده.)1389 ،
در عصر حاضر ،تنها تمرکز بر وقایع و بررسی اطالعات گذشته چندان کارساز نیست ،بلكه بررسی دقیق محیط و کسب
اطالعات از رخدادهای درحال ظهور است که حیات سازمان را استمرار میبخشد.در دنیای امروز با ویژگی بازارهای رو به
رشد سریع ،تكیه بر اطالعات قدیمی به کاهش بینش و از دست دادن فرصتهای پیش روی سازمان منجر میگردد .بطور
 - 1دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیh_farahani_eng@yahoo.com ،

- 2عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
3 - Science and Technology Policy making
4-Science and Technology M onitoring
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کلی در رصد فناوری نگاهی هدفدار به تغییرات فناوری وجود دارد که هدف آن شناسایی وضعیت موجود در فناوری و
کمك به مدیریت و توسعه آن است (نجفی حقی.)1383،
- 2بیان مسأله
امروزه نقش علم و فناوری در پیشرفت کشورها از جایگاه بیبدیل برخوردار است .در کشور ما نیز طی دو دهه اخیر به
موضوع علم و فناوری با تاکید خاص رهبری بعنوان سیاستگذار کالن اهتمام ویژهای شده است .بطوری که مشخص
کردن جایگاه و پیشرفت علم و فناوری کشور نسبت به دیگر کشورها بعنوان یك مطالبه کالن نیازمند دیدبانی وضع علم
و فناوری در داخل کشور از حیص ابعاد مختلف و همچنین زیر نظر داشتن و توجه به وضعیت علم و فناوری دیگر
کشورهاست .لذا پژوهش حاضر بدنبال ارائه مدل مفهومی از ابعاد اساسی رصد علم و فناوری در ایران مبتنی بر مباحث
مندرج در اسناد باالدستی کشور که حاصل تالشهای صاحبنظران میباشد.
- 3اهمیت و ضرورت پژوهش
با مطالعه اسناد باالدستی مشاهده میشود که از دهه  80به بعد توجه به نقش و اهمیت علم و فناوری در اسناد باالدستی
بیشتر شده است .با توجه به تغییرات فناوری و سرعت گرفتن این تغییرات در سالهای اخیر و با توجه به این موضوع که
شرکتها و سازمانها از فناوری در محصوالت و همچنین تولید و پشتیبانی تولید محصوالت خود استفاده مینماید و یكی
از سرمایههای اصلی شرکت فناوریهای مورد استفاده در تولید محصوالتشان میباشد .برای جلوگیری از شكست و عقب
ماندن در بازارهای داخلی و بین المللی ،تولید محصوالت با کیفیت باالتر ،کاهش هزینههای تولید ،افزایش بهره وری،
آگاهی از تغییرات رقبا و بازار و  ...در نتیجه کسب مزیت رقابتی الزم است تحوالت فناوری را در محیط رصد نماید لذا
شناسایی عوامل رصد فناوریهای نوین و بكارگیری فناوریهای مفید ،موجب تقویت و ایجاد مزیت در داخل کشور و
ارتقای جایگاه شرکتها و سازمانها در بازارهای بین المللی خواهد شد.
مدیریت موفقیت آمیز سازمانها ،نهادها و ملتها به توانایی مدیران ارشد و سیاستگذاران در انطباق با دگرگونیهای سریع
محیط خارجی وابسته است .درک ماهیت تغییر ،یافتن علل ،عوامل ناپایدار محیطی و پیامدهای تغییر در قالب فرصت و
تهدیدهای بالقوه ،ضروریترین نیاز برای همگامی و همراهی با این روش شتابدار و اقدامات کنشگرانه آینده میباشد.
دستیابی به این مهم تنها در پرتو پویش ،ردگیری و پیشبینی علوم و فناوریها ممكن خواهد بود که مهمترین عوامل
ایجاد تغییر به شمار میروند .ترسیم دیدمانهای آینده ،رصد مداوم تحوالت و اقدامات کنشگرانه ،آگاهی از روشهای
اقدام پیشدستانه و تصمیمگیریهای به هنگام ،میتواند هر جامعه و سازمانی را در یافتن بهترین راهها و آینده بهتر
تواناتر سازد.
پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه رشد و توسعه علم و فناوری ،بسیاری از کشورهای اروپایی برای شناسایی و کنترل
محیط ناپایدار خارجی ،نسبت به ایجاد رصدخانههای علم و فناوری اقدام کردند .این رصدخانهها با مطالعه در محیط
خارجی ،نشانههای زود هنگام تغییر را در حوزه مربوطه کشف ،شناسایی و ردگیری نموده و براساس یافتههای خویش،
پیشبینی هایی را برای اقدامات پیشدستانه و نظامیافته در حوزه علم و فناوری به عمل میآورند (ملكی فر و
همكاران.)1376،
با مقدماتی که بیان شد ،لزوم ارائه مدلی جهت رصد علم و فناوری امری ضروری و حیاتی میباشد .ضمناً تبیین شأن و
جایگاه الگو در مجموعه اسناد برنامهای کشور و تعیین سطح و روش شناسی تفصیل الگو از مسائل اساسی است .چرا که
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الگو بایستی به گونهای طراحی گردد که ب دون همپوشانی و تداخل با سایر اسناد ،نظام اسناد برنامهای کشور را کامل
نماید.
 - 4مروري بر ادبیات پژوهش
 - 1- 4مفهوم رصد علم و فناوري
در بررسی های به عمل آمده در منابع مختلف از رصد ( دیده بانی) تعابیر مختلفی شده است:
دیده بانی خارجی
 - 1پویش

دیده بانی داخلی

5

 - 1چشم انداز

7

8

 - 2پایش
 - 3پیش بینی
 - 4ارزیابی

6

- 2مأموریت
 - 3توانمندیها

9

11

 - 4ضعفها

10
12

ولی در پژوهش حاضر منظور از مفهوم رصد بعنوان پایش مد نظر قرار گرفته است .برای تعریف مفهوم رصد فناوری ابتدا
به تعریف دو مفهوم فناوری و رصد فناوری میپردازیم .
فناوری  :13با توجه به تعاریف متعدد درباره فناوری میتوان ،فناوری را بعنوان توانایی تبدیل ورودیها به خروجیهای
موردنیاز تعریف کرد .بنابراین تعریف ،فناوری از جنس توانایی است ،نه از جنس علم (دانش فنی) یا ابزار (تجهیزات و
ماشین آالت) یا محصول (مهدوی.) 1380،
رصد فناوری  :14پایش و تحت نظر داشتن فضای فناوری جهت شناسایی و معرفی فناوریهای جدید یا تغییرات بوجود
آمده درروند توسعه فناوریهای کنونی است .مطابق این تعریف ،خروجی مورد نیاز از رصد فناوری محدود به معرفی موارد
مزبور است و شامل ارائه پیشنهاد و راهكار درباره آن نمیشود.

علم  :شناختی نظام یافته است .علم عبارت است از صورتی که از یك شی در نزد عقل پدید میآید( .مطهری )1386،علم
تعاریف متعددی دارد ،بعضی اوقات " دانش " است ،زمانی معنای " یقین " مد نظر است و در مواردی مراد " درک و
آگاهی " است ( رنجبر حقیقی. )1373،
آیندهنگاری فناوری :فرایند تالش نظاممند جهت نگریستن به آینده بلند مدت علم ،فناوری ،اقتصاد و جامعه با هدف
شناسایی حوزههای تحقیقات راهبردی و فناوریهای نوظهور احتمالی جهت کسب حداکثر منافع اقتصاد و اجتماعی است
(یونیدو.)1387،
سنجش علم و فناوری :به دلیل نقش بارز علم و فناوری در توسعة جوامع ،توجّه به آنها در صدر اولویتهای راهبردی
دولتها و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته ،هر روز بر شمار جوامع عالقهمند به کسب آگاهی درباره وضعیّت نظام علم و
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فناوری خود افزوده میشود .سیاستگذاران علم و فناوری نیازمند اطالعات صحیح و به هنگام از وضعیت نظام علم و
فناوری کشور هستند تا بتوانند تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ کنند).)Godin, 2003
سیاستگذاری علم و فناوری :آگاهی از وضعیت موجود و روند گذشته خود و رقبا بعنوان پیشنیاز اساسی برای برنامهریزی
و تدوین راهكار در همه حوزهها شناخته میشود .هر میزان که این شناخت و آگاهی با دقت و وضوح بیشتری حاصل
شود ،برنامهریزان این امكان را مییابند تا با تدوین راهبردها و برنامههای عملیاتی دقیق و با ترمیم نقاط ضعف ،رفع
تهدیدها ،تقویت نقاط قوت و بهرهگیری از فرصتهای فرارو در راستای تحقق اهداف و ارتقای جایگاه کشور گام بردارند.
در حوزه علم و فناوری نیز به منظور برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب و اثربخش ،باید آگاهی و شناخت کافی از
وضعیت موجود ،روند گذشته ،توانمندیهای کشور و همچنین کشورهای رقیب منطقه و کشورهای پیشرفته وجود داشته
باشد (.تاریخچه ارزیابی علم و فناوری)1383،
علم و فناوری :یكی از اساسی ترین مباحثی که در سیاستگذاری کالن کشورها مورد توجه قرار میگیرد ،بحث مدیریت
علم و فناوری است .علم و فناوری جایگاه بسزایی را در پیشرفت جوامع بر عهده دارد ،لذا کشورها میکوشند با مدیریت
صحیح و سرمایهگذاری ویژه در این زمینه ،آیندهای مطلوب را برای جامعه خویش ایجاد نمایند (مؤمن.)1395،
جدول  :1ارائه تعاریف رصد فناوری(محقق)
ردیف

ارائه دهنده

سال

1

بوقانی

2012

2

Pere
Escorsa

2001

تعریف
رصد  :به معنای پایش ،دیده بانی و تحت نظر داشتن یك سیستم و منعكس نمودن سریع تغییرات ایجادشده در آن است .
برای روشن شدن بیشتر این مفهوم ،میتوان به تجهیزات پایش سیستمهای اتوماتیك اشاره نمود ،این تجهیزات دائم ًا
سیستم مربوطه را تحت نظر دارند و در صورت بروز تغییرات جدید ،بالفاصله به کمك هشدارهایی) صوتی یا تصویری یا
مكانیكی (...به کاربر موردنظر اطالع میدهند.
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مرکز آینده
پژوهی دفاعی،

پایش فناوری اخذ ،تجزیه و تحلیل و طبقهبندی اطالعات برای رشد سازمانها یا بنگاههای اقتصادی و تجاری میباشد.
دیدهبانی باید برای هر نوآوری فنی یا علمی ،خواه به خلق فرصت بینجامد ،خواه تهدید ،انجام می شود.
دیدهبانی علوم و فناوری که در ادبیات مدیریت و کسب و کار از آن با نام پویش محیطی یاد می شود ،عبارت از ارزیابی
انتقادی و مشاهده تغییرات محیط و درک پدیدهها از دیدگاه رخدادها ،تصمیمگیری ،گزینهها و پیامدها و انواع آیندههای

1383

بدیل است  .این اصطالح در اواسط دهه  16میالدی توسط فرانسیس آگویالر ،استاد دانشكده اقتصاد هاروارد و تشریح عمل
مشاهده و گردآوری اطالعات از بنگاههای رقیب و سایر کسب وکارها ابداع شد .ردیابی مستمر رخدادهای محتمل در آینده،
یكی از مهمترین فرایندهای مطالعات آینده پژوهی است.
مدیران ارشد ،سیاستگذاران ،تصمیمگیرندگان و آیندهپژوهان ،دیدهبانی را ب عنوان بخشی از الگوهای برنامهریزی راهبردی

4

& West
John

1988

توصیه میکنند .دیدهبانی خارجی گستردهترین بخش و فعالیت دیدهبانی جهت درک فضای پرتالطم و ناپایدار بیرونی و
سنجش و درک تأثیر آن روی سازمان و بنگاه مورد نظر است .فاهی و نارایانان بر این عقیده هستند که سازمانها محیط را
به منظور تشخیص روندها و الگوهای متغیر ،پایش روندها و الگوهای خاص ،آیندهنگری در مورد جهتگیریهای دگرگونیها
و تحوالت و الگوهای ارزیابی تأثیر این رخدادها

بر سازمان

مورد بررسی

قرار میدهند .از دیدهبانی ،آگاه سازی

تصمیمگیرندگان از دگرگونیهای مهم خارجی جهت داشتن زمانی کافی برای کسب آمادگی و اتخاذ تدابیر الزم است.

 - 2- 4روشهاي رصد علوم و فناوريها
برا ساس مطالعات بنیاد توسعه فردا ( )1384رصد علوم و فناوریها از چهار طریق فراهم میآید:
پیمایش علوم و فناوري :در روش پیمایش رخدادها و روندهایی که آینده را تحت تأثیر قرار می دهند و در حال حاضر تنها
به صورت نشانه هایی بسیار ضعیف وجود دارند شناسایی و تشخیص داده میشوند .در روش اخیر علوم و فناوریهایی که
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احتمال ظهور آنها در آینده وجود دارد مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.بدیهی است اطالق شناسایی پیش از ظهور بر
این روش بهترین گزینه میباشد.
پایش علوم و فناوریها :رصد مستمر رخدادها و روندهایی که در مرحله پیمایش ،پیشبینی و یا شناسایی شدهاند در
مرحله پایش به انجام میرسد .هدف از پایش علوم و فناوریها درک این موضوع است که آیا روندها و رخدادهایی مورد
نظر در حال تقویت هستند یا تضعیف؟ شناسایی علوم و فناوریهای نوظهور و تالشهای فناورانه در این حوزه معنا خواهد
یافت.
ردگیری علوم و فناوریها :در فرآیند ردگیری ،بر حوزه یا ناحیه ویژهای از علوم و فناوریها متمرکز خواهیم شد .ناگفته
پیداست که جهشهای علمی و فناورانه  ،نقاط قوت و ضعف آن همچنین راهبرد و چشم اندازهای ترسیم شده کشور و
سمت و سوگیری تحقیقاتی ،ما را ملزم میسازد که بر بخشهایی از علوم و فناوریها توجه و تأکید بیشتری داشته باشیم.
بدیهی است اجرای چنین راهبردی در سایه فرآیند ردگیری علوم و فناوریها مصداق مییابد.
شبیه سازی علوم و فناوریها :در فرایند شبیه سازی ،فرمول ها و معادالت حاکم بر روابط بین عوامل مختلف مؤثر بر
آینده علوم و فناوریها بررسی شده و بر پایه آنها تصویری از آینده موضوع مورد بررسی قرار میگیرد .تصویری که
میتواند آینه تمام نمای دانش یا فناوری ویژهای باشد.
در چنین فضایی دیدهبانی تنها به معنای بازتاب دادن رخدادها و روندها نیست بلكه گونهای تحلیلی از دیدهبانی به انجام
میرسد .هر یك از این روشهای چهارگانه که به اتفاق هم فرایند دیدهبانی را تجسم میبخشند ،سهم معین و مشخصی
در کار دیدهبانی و برنام ریزی آینده بر عهده دارند.

- 3- 4اهداف رصد فناوري
در منابع مختلف اهداف متعددی برای رصد فناوری ذکر شده است که در زیر اهداف اصلی ذکر شده است.
((Foewles and Jib, 1978



کشف روندهای علمی ،فناورانه ،اجتماعی و سیاسی و تبیین رویدادهای مهم برای یك بنگاه ،سامانه یا کشور



تدارک سامانه هایی برای سازماندهی جریان اطالعات



ارایه ی تعاریف دقیق از پتانسیل تهدید ،فرصت و بیان تغییرات ناشی از روندها و رویدادها



توانمندسازی تصمیم گیرندگان برای درک تغییرات جاری و بالقوه در راستای پیریزی راهبرد سازمانی



تدارک سامانه هشدار سریع برای مدیران و سیاستگذاران به منظور ایجاد تغییر در شرایط



ترویج تفكر آینده سازی در اندیشه مدیریتی و انجام وظایف.

- 4- 4دستاوردهاي رصد فناوري

کشف روندها و رخدادهای علمی ،فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که برای بنگاههای تجاری ،مراکز تحقیقاتی و دولتها
دارای اهمیت هستند.
شناسایی فرصتها و تهدیدهای راهبردی یا تغییرات محتمل که توسط روندها یا رخدادها بیان میشوند.بسط و گسترش
تفكر آینده مدار در میان جامعه و سایر نهادهای اجتماعی و سیاسی .ارائه سامانه هشدار سریع به کارکنان و مدیران در
مورد تالقی و جدایی ،کندی یا تسر یع و پیچیدگی روندها ،اثرگذاری این جریانات بر اهداف دولتها و بنگاههای تجاری
)1983

.(Martino,
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- 5- 4فرایند پایش فناوري
از دیدگاهی کلی این فرایند را میتوان به سه مرحله اصلی تقسیم کرد .قبل از هر چیز میبایستی عوامل مؤثر در
جهتگیری مناسب سازمان به سوی پایش (رصد) فناوری و نحوه اثر آنها را شناسایی کرد .عواملی نظیر استراتژی بنگاه،
سابقه ،حوزه کسب و کار ،ابعاد بنگاه ،نوع فناوری و ماموریت بنگاه ،میتوانند از جمله این عوامل باشند .عالوه بر شناسایی
این عوامل ،باید نحوه اثرگذاری آنها نیز شناسایی شود .با اجرای این مرحله ،رویكرد سازمان تعیین خواهد شد .در گام
بعدی الزم است محدوده وظایف واحد اجرا کننده فرایند دیدهبانی فناوری تبیین شود .پاسخ به سئوالهای ذیل میتواند
مرزهای این محدوده را تا حدودی روشن سازد :
در حوزه فعالیت مورد نظر چه تحوالت فناورانه در حال رخ دادن است؟
بنگاههای رقیب کدامند و استراتژی رقابتی آنها چیست؟
چه اتحادهایی در این حوزه شكل گرفته است؟
چه نوع قوانین حمایتی برای حوزه فعالیت مورد نظر از طرف دولت در حال انجام است؟
تجربههای موفق و ناموفق قبلی در این زمینه کدامند و چه درسهایی میتوان از آنها گرفت؟
چه نوع تحوالت سیاسی در بازار هدف در حال شكلگیری است؟
در گام آخر ،نحوه جمعآوری اطالعات ،تحلیل و ارائه گزارشها مشخص میشود .همه این اقدامات بایستی با توجه به
زمینه سازمان مورد نظر انجام پذیرد .نكتهای مهم در مورد فرایند دیدهبانی فناوری این است که گرچه این فرایند نیاز به
ایجاد ابزارهای از جنس فناوری اطالعات دارد ،اما اگر نگاه به این فرایند صرفاً به منظور فناوری اطالعات باشد ،منجر به
شكست خواهد شد.طبیعی است که این فرایند میبایستی برای هر بنگاه ،اختصاصی شود.
این فرایند در  5مرحله به صورت پیوسته و متناوب اجرا می شود :
- 1شناسایی عوامل مهم دیده بانی:
دو نیاز اطالعاتی خارجی کلیدی یك شرکت ،عبارتند از نیازهای اطالعاتی تكنولوژیكی یعنی شناسایی هرچه سریعتر
تغییرات فناورانه که میتوانند بر سازمان تأثیر بگذارند .و نیازهای اطالعاتی تجاری شامل نحوه فعالیت رقبا و تغییرات
محیط تجاری.
 - 2جست و جو و به دست آوردن اطالعات مورد نیاز
 - 3تحلیل اطالعات :برای تصمیم سازی ،صرفاً جمع آوری اطالعات کافی نیست بلكه باید آنها را ارزیابی و تحلیل کرد تا به
صورتی مناسب قابل فهم شوند.ارائه حجم بزرگی از اطالعات تحلیل نشده کمك چندانی به تصمیمسازی و تصمیمگیری
نمیکند .
 - 4ارائه گزارش:یكی از مهمترین قسمتهای فرایند دیدهبانی فناوری ،بخش ارائه گزارش است که در آن ،اطالعات
جمعآوری و تحلیلهای انجام شده ،به صورت قابل فهمی برای تصمیمگیری گزارش شده باشد.
- 5توزیع داخلی نتایج:دسترسی به اطالعات باید آسان و منعطف باشد .ایجاد مخزنی از تمامی اطالعات مفید حاصل از
اجرای فرایند دیدهبانی فناوری ،راه حلی خوب تلقی میشود(.لطف اهلل زاده)1381 ،

 - 6- 4بررسی لزوم رصد در اسناد باالدستی جمهوري اسالمی ایران
با بررسی اسناد باالدستی در کشور متوجه خواهیم شد که در بیشتر اسناد و صحبتهای مقام معظم رهبری تأکید بر
رصد علم و فناوری به دفعات دیده شده است .بینش و آگاهی مقام معظم رهبری و روشن سازیهای ایشان همیشه
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رهنمود شروع و اتخاذ سیاستهای درست بوده است .در این پژوهش بیانات ایشان در حوزه علم ،فناوری ،دیدار با اساتید،
دیدار نخبگان ،دیدار با مسئولین دولتی و مملكتی بررسی شد.همچنین رصد علم فناوری با قانون اساسی جمهوری
اسالمی ،قانون برنامه اول توسعه ،قانون برنامه دوم توسعه ،قانون برنامه سوم توسعه ،قانون برنامه چهارم توسعه ،قانون
برنامه پنجم توسعه ،سند چشم انداز ،نقشه جامع علمی کشور ،ابالغیه سیاست کلی علم و فناوری ،قانون اجرایی سیاست
اصل  44و  ...مطابقت داده شد .نكته قابل توجه این است تا برنامه ی چهارم توسعه هیچگونه نامی از علم و فناوری برده
نشده است .در برنامه ی چهارم توسعه نسبت به علم و فناوری تأکید بیشتر و نگاه خاص شده است .در برنامه پنجم توسعه
بر پویش و رصد محیطی همراه با علم و فناوری تأکید شده است (طاهری.)1394،
بیتوجهی یا کم توجهی به سیستم و نظام علم ،نو آوری و فناوری کشور موجب کاریكاتوری شدن فرهنگ عمومی جامعه
شده و این در شان و منزلت فرهنگ حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست .پیشرفتهای شگرف علمی ،فناوری و
نوآوری بعد از پیروزی انقالب اسالمی در عرصههای مختلف میطلبد که نظارت عمومی بر فرهنگ علمی کشور افزایش
یابد .شفافیت در سیستم علم ،نوآوری و فناوری کشور بدون همفكری ،همكاری ،همیاری و همراهی بزرگترین دانشگاه
ملی و فراملی نظام یعنی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ابتر خواهد بود .جهت تحقق اهداف جامع االطراف سیستم و
نظام آموزش ،پژوهش ،علم ،فناوری و نوآوری طرح رصد یا هر نام زیبنده پیشنهادی دیگر ارائه میگردد .تأمین محتوا،
اجرا ،هدایت ،حمایت و نظارت با مطالعات تطبیقی ملی و فرا ملی مقدور و میسور میگردد.بدیهی است که استفاده از
نقطه نظرات مكتوب نخبگان دینی ،علمی و فرهنگی ملی و فراملی چراغ راه میباشد (.زلفی گل)1397،
- 7- 4سخنان مقام معظم رهبري درباره رصد و رصد علم و فناوري
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان شرکت کننده در چهارمین همایش ملی نخبگان جوان بیان نمودند «یك چیز
دیگر هم که فراموش نشود ،این است که ما یك نظام رصد الزم داریم .باید دائماً رصد کنیم ببینیم خروجى این تالشى که
در زمینه ى نخبگان انجام میگیرد ،چقدر است؛ چقدر متناسب است این خروجى با سرمایهگذاریهایی که شده.اینجور
نباشد که ما سرمایهگذارى کنیم ،بعد خروجى نباشد .اگر خروجى کم بود یا متناسب نبود ،کاشف از این است که در
روشها اشكال وجود دارد ،روشها غلط است .بنابراین ،این کار رصد دائمى الزم دارد .در این بخش ،فقط هم رصد کافى
نیست؛ بایستى کشورهائى را هم که همت ما و نیت ما این است که از آن ها جلو بیفتیم ،رصد کنیم .نباید تصور کرد که
کشورهاى دیگر ،کشورهاى همسایه ،کشورهاى اسالمى ایستادهاند و به ما میگویند بفرمائید جلو ،تا ما از آنها جلو بزنیم؛
نه ،آنها هم دارند تالش میکنند .این رصد هم الزم است .اگر قرار است ما جلو بیفتیم ،بایستى اطراف را هم بدانیم؛ بقیه
بازیگران این صحنه باید زیر نظر باشند؛ بدانیم چه کار دارد انجام میگیرد؛ آن وقت بسنجیم که حرکت ما ،همت ما
متناسب هست یا نه .ببینید ،ما تأکید میکنیم روى علم .این تأکید جدى است؛ تعارف نیست؛ از روى یك احساس کاذ ِ
ب
تشریفاتىِ موسمى نیست؛ بلكه از یك تشخیص عمیق و محاسبه شده برمیخیزد .زورگوئى در دنیا زیاد است .زورگویان
متكى به قدرتشان هستند.آن قدرت و آن ثروت و آن امكانات ،برخاسته از دانش آنهاست .بدون دانش نمیشود مقابله
کرد ،نمیشود مواجهه کرد.من یك وقتى این حدیث را خواندهام « العلم سلطان» علم عبارت است از اقتدار .علم ،خودش
یك اقتدار است .هر کس این اقتدار را داشت ،میتواند حرکت کند؛ هر کسى ،هر ملتى ،هر جامعهاى که نداشت ،مجبور
است از اقتدار دیگران پیروى کند .بنابراین ،این یك محاسبه دقیق است (خامنه ای.)1391
بزرگترین مسئولیت در مقابل توطئه دشمنان ،بر دوش دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان است .آنها باید هوشیارانه
حوادث سیاسی را رصد کرده ،دشمن را در هر جا بشناسند و اجازه اخالل در روند علم و دین در دانشگاه را ندهند و
محیط دانشجویی را برای پیشرفت علمی همراه با تعهد ،تدین و تالش انقالبی حفظ کنند.
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دانشجویان افسران جوان جبهه جنگ نرم دشمن هستند .استادان فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند .طراحیهای کالن،
شناسایی دشمنان ،کشف هدفهای دشمن ،رصد کارهای دشمنان و در کل فرمانده جبهه جنگ نرم با استادان است.
 - 5پیشینه پژوهش
جدول  - 2خالصه ادبیات موضوع(محقق)
موضوع

تمرکز پژوهش

ردیف

مدلی برای پایش شاخصهای علم و

این مقاله به تحقیق درباره چگونگی پشتیبانی هوش تجاری از یكپارچه سازی دادههای
شاخصهای علم و فن اوری از پایگاههای داده متعدّد و پراکنده با هدف پایش تحوالت نظام
علم و فنّاوری کشور میپردازد .برای این منظور معماری پایش شاخصها در پنج الیه ،انبارۀ
داده شاخ ههای علم و فن اوری کشور با طرح وارۀ ستاره ای ،و فرایند پایش تحوالت نظام علم و
فن اوری با رویكرد هوش تجاری طراحی گردیده اند .در انتها ،با بهرهگیری از نتایج پایش
شاخصهای علم و فنّاوری کشور با مدل پیشنهادی ،به تحلیل وضعیّت نظام علم و فن اوری
ایران پرداخته شده است.

2

ملیحه طاهری ،عبدالرضا
نوروزی چاکلی ،سعید
اسدی

1394

لزوم ایجاد و ساختار رصدخانه علم،
فناوری و نوآوری در ایران طبق اسناد
باال دستی

این پژوهش با هدف بررسی لزوم ایجاد و ساختار رصدخانه علم ،فناوری و نوآوری در ایران
طبق اسناد باالدستی با روش تحلیل محتوا به بررسی اسناد باالدستی کشور پرداخته است .با
جستجوی رصد ،رصدخانه ،دیدهبانی در اسناد باالدستی و تطابق آن با پژوهشهای انجام
شده لزوم ایجاد و توسعه رصدخانه بررسی شده است .طبق اسناد باالدستی ایجاد رصدخانه
علم ،فناوری و نوآوری الزم و ضروری است و متولی این امر انجمن های علمی ،دانشگاهها،
وزارتخانهها ،و سازمانهای دولتی میباشد .موضوع فعالیت این رصدخانهها نیز حوزههای
ا ولویتدار ،دانشگاه ،حوزه کاری وزارت آموزش و پرورش ،علم ،فناوری ،نوآوری و نیازهای
بازار است .یكی از اهداف رصدخانه باال بردن سطح آگاهی جامعه در زمینه علم ،فناوری و
نوآوری است .
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تدوین متدولوژی رصد فناوری در حوزه
صنایع هوایی با مطالعه تطبیقی

این تحقیق در پی بررسی روشهای مختلف رصد فناوری در حوزه صنایع هوایی بوده و از
آنجاییكه بسیاری از اطالعات شرکتهای بزرگ و معتبر فعال در صنعت هوافضا جنبه
محرمانه داشته و در دسترس نمیباشد ،در نتیجه در تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی ده
مدلی را در چهار مرحله برای رصد فناوری  IDEFشرکت فعال از صنایع مختلف در حوزه
فناوری و با کمك روش در صنایع هوایی معرفی مینماید.

طراحی الگوی سیستم رصد فناوری با
استفاده از هوشمندی فناوری )(T I

مسئله این تحقیق بررسی چالش فوق و ارائه راه حلی برای ایجاد یك مدل سیستمی کارا و
کارآمد برای رصد فناوری است تا با داشتن یك مبانی نظری پا برجا بتوان با تغییرات فناوری
مواجه شد در این تحقیق به دست آمد که بااتصال مدل  TISبه مفاهیم هوشمندی فناوری
میتوان به یك مدل تلفیقی برای رصد و پیشبینی فناوری دست یافت در تحقیق حاضر
مدل پایه مدل هوشمندی فناوری ساویز است  .همچنین مدل رصد فناوری نهایی با دادههای
موجود از فناوری پیل سوختی موردکاوی گردید.

ارائه الگویی پایش)رصد ( فناوری با
رویكرد هوشمندی رقابتی در صنعت

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر پایش فناوری با رویكرد هوشمندی رقابتی در
صنعت خودرو با استفاده از نظر خبرگان وارائه الگویی در این خصوص و رتبه بندی عوامل با
استفاده از معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSانجام گردیده است .پایش فناوری با رویكرد
هوشمندی رقابتی دارای دو بعد اصلی عوامل بیرونی و عوامل درونی بوده که هر کدام دارای
مولفه هایی میباشد که مولفه آگاهی از وضعیت رقبا باالترین رتبه و مولفه آگاهی راهبردی
پایینترین رتبه از مولفه ابعادی بیرونی و عوامل فرایندی  -سیستمی باالترین رتبه و عوامل

1

محققان
وحید خطیبی ،عباس
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فن اوری کشور با رویكرد هوش تجاری

کرامتی ،غالمعلی منتظر

جباری

4

مجتبی طاووسی

5

امیر پشم چی ،علی جبار

شرکتهای با فناوری پیشرفته
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سیستم نوآوری فناورانه )(T IS

رشیدی ،نازنین پیله وری
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خودرو) مورد تحقیق  :شرکت سایپا(

انسانی پایینترین رتبه عوامل درونی را بخود اختصاص داده اند.

همان طور که در پژوهش های فوق مشاهده می شود با وقوف به اهمیت رصد علم و فناوری و با توجه به عدم ارائه مدلی
برای رصد علم و فناوری طبق اسناد باال دستی کشور در پژوهش های مختلف نیاز به انجام این پژوهش ضرورت مییابد.
 - 6اهداف پژوهش
اهداف آرمانی :آشنایی مدیران و سیاستگذاران کشور با شاخصهای رصد علم و فناوری و استفاده از مدل رصد علم و
فناوری در تصمیمات کالن کشور
8

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
هدف کلی :ارائه مدل رصد علم و فناوری در کشور ایران
هدف ویژه :شناسایی عوامل مؤثر بر رصد علم و فناوری در ایران
با توجه به مطالعه میدانی در اسناد باال دستی کشور ایران انجام گرفت ،بهرهبردار اصلی آن شورای عالی انقالب فرهنگی،
وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،به داشت و درمان و آموزش پزشكی ،آموزش و پرورش ،معاونت علمی ریاست
جمهوری ،مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور ایران بطور مشخص میباشد.
 - 7روششناسی پژوهش
پژوهش عبارتست از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یك وضعیت معین .در واقع پژوهش فرایندی است که
از طریق آن میتوان درباره "ناشناخته" به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت الزم را کسب کرد(.خاکی)1378،
رویكرد پژوهش حاضر ،پژوهش توصیفی است و به لحاظ چگونگی گردآوری داده ،پژوهشی کتابخانهای است .و شیوههای
گردآوری دادهها برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است که این مطالعات
شامل بررسی اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران و برخی از تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع ،مطالعه مقاالت و
کتب مرتبط و همچنین استفاده از اینترنت جهت دستیابی به یافتههای جدید میباشد.
 - 2- 7تبیین چارچوب رصد علم و فناوري
پژوهش و تولید علم و فناوری از مهم ترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صنعتی و سیاسی کشور
بهحساب میآید و تجربه کشورهای پیش رو و اقتصادهای نوظهور نشان میدهد که توفیق در این زمینهها در صورتی
محقق می شود که در برنامهریزی های هدفمند و کالن کشور ،توجه مناسبی به امر پژوهش و فناوری صورت پذیرد.
تاکنون کشوری در جهان دیده نشده است که بدون توسعه همه جانبه علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی برسد.
بنابراین الزم است پژوهش و فناوری به عنوان یك مسئله حیاتی و نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار و رسیدن به
رفاه و استقالل واقعی جامعه در اولویت قرار گیرد .برای ارائه برنامههای واقع بینانه و اثربخش در حوزه علم ،فناوری  ،در
اختیار داشتن درک مناسب از وضعیت عملكرد کشور امری ضروری است .لذا مشاهده می شود که بسیاری از کشورهای
جهان و سازمانهای بین المللی به دنبال ارائه چارچوب مناسب برای ارزیابی وضعیت پیشرفت خود در حوزه اقتصاد
دانش بنیان هستند که در این میان می توان به گزارش های منتشرشده توسط سازمان توسعه همكاریهای اقتصادی،
سازمان همكاری آسیا و اقیانوسیه ،بانك جهانی و همچنین مطالعاتی که بهوسیله کشورهای برزیل ،کره جنوبی ،سنگاپور،
استرالیا و ...در این زمینه انجامگرفته است ،اشاره نمود .در ایران نیز طی سالهای گذشته دولتها بهمنظور دستیابی به
اهداف مندرج در اسناد باالدستی در حوزه علم و فناوری سیاستها ،برنامه ها و اقدامات متعددی را ساماندهی و اجرایی
نمودهاند .برای سنجش میزان همراستایی سیاست ها با اهداف اسناد باالدستی و ارائه تصویر واقعی و شفاف از وضعیت
علم ،فناوری کشور الزم است وضعیت علم ،فناوری کشور با استفاده از شاخص های ملی و بینالمللی مورد پایش و ارزیابی
قرار گیرد.
بدین منظور بر اساس شاخص های موجود در اسناد باال دستی مانند نقشه جامع علمی کشور به ارائه مدلی جهت رصد
علم و فناوری می پردازیم.
 - 2- 7مدل مفهومی پژوهش
به منظور ارائه مدلی جهت رصد علم و فناوری ابتدا به مطالعه مدلها و شاخص های مرتبط با رصد علم و فناوری پرداخته
شد .سپس با توجه به شاخص های موجود در مستندات مطالعه شده ( اسناد باال دستی کشور) به غربال شاخصها از
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میان تعداد زیادی شاخص از طریق مصاحبه با خبرگان پرداختهایم و در نهایت پنج بعد  - 1سرمایه انسانی - 2فناوری و
نوآوری- 3نهادهای رصد کننده و حاکمیتی علم و فناوری - 4سرمایه گذاری و تأمین مالی- 5انتشارات علمی استخراج
گردید که هر کدام از این ابعاد شاخص هایی را در بر داشت که به صورت مدل زیر طراحی گردید.

شکل  - 1مدل مفهومی رصد علم و فن اوري مبتنی بر اسناد باالدستی کشور(محقق)

 - 8نتیجه گیري
این پژوهش در راستای تحقیق قبلی مؤلف و با هدف ارتقای جایگاه علم و فناوری و نقش سیاستگذاری علم و فناوری در
مدیریت کالن و مدیریت دولتی کشور است .لذا به منظور دستیابی به مدیریت حكیمانه در علم و فناوری ضرورت دارد به
رصد علم و فناوری پرداخته شود تا شرایط داخلی علم و فناوری در کشور و همچنین شرایط محیط بینالمللی علم و
فناوری به درستی تحت نظر قرار گیرد .بطوری که رصد دقیق علم و فناوری به معنای واقعی آن ،حرکت پیشرفت و رشد
10
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کشور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را رقم خواهد زد .پژوهش حاضر به منظور استخراج مدل مفهومی رصد علم و
فناوری در ایران انجام شد و با مطالعه اسناد باالدستی و در نظر گرفتن مالحظات بومی کشور که نشأت گرفته از
ویژگیهای زمینهای جمهوری اسالمی ایران است سعی نمود قدمی هرچند کوچك در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری
بعنوان موتور محرک پیشرفت کشور بردارد .نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از 5بعد و  30زیرگروه که بدین شرح
میباشند :بعد سرمایه انسانی با زیرگروه های اشتغال فارغ التحصیالن ،دانش آموختگان ،طول عمر محقق ،پژوهشگران،
تحقیق و توسعه ،بهرهوری و بعد فناوری و نوآوری با زیرگروههای پروانه های ثبت اختراع ،عالئم تجاری ،طرحهای صنعتی،
خرید و فروش فناوری ،همكاریهای فناوری ،فناوری پیشرفته ،مدلهای مصرفی و بعد نهادهای رصد کننده و حاکمیتی
علم و فناوری با زیرگروههای محیط حاکمیتی و سیاستی ،پژوهشگاهها ،دانشگاه ها ،مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری،
محیط تنظیمی ،نهادهای اطالعرسانی و ترویج و پایگاه استنادی جهان اسالم  ،بعد سرمایهگذاری و تأمین مالی با
زیرگروههای سرمایهگذاری در آموزش ،سرمایه گذاری در  ،R&Dسرمایهگذاری در پژوهش ،سرمایهگذاری خطرپذیر و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بعد آخر بعد انتشارات علمی با زیرگروههای کتب و مقاالت ،طرحهای پژوهشی،
کنفرانسها و همایشها ،اعتبار و کیفیت علمی ،همكاریهای علمی ،نشریه های علمی است که بطور نظاممند و مبتنی بر
اسناد باالدستی کشور چارچوب مدل مفهومی رصد علم و فناوری در ایران را تشكیل میدهند.
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