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مدلي جديد براي توسعه استراتژي پژوهش ملي در فناوري؛
مطالعه موردي :فناوري اطالعات و ارتباطات ايران
حجتاله حاجيحسيني ،1رضا نقيزاده ،*2محمد نقيزاده3
 -1دانشيار پژوهشكده فناوريهاي نوين ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
 -2دانشجوي دكتراي سياستگذاري علم و فناوري ،دانشگاه تربيت مدرس
 -3عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي

چكيده

 -1مقدمه؛ حيطه ،روابط و خروجيها



سياستگذاري فناوري در عصر حاضر از اهميتي ويژه برختوردار
است و كشورها در تالش هستند بتا كوشتش هدفمنتد ،زمتان
خود را براي رسيدن به قلههاي ترقي كوتاهتتر نماينتد .در ايتن
بين ،برنامههاي مرتبط با پژوهش با توجه به دانشمحور شتدن
علوم و فنون نتوين از اهميتتي دو چنتدان برختوردار گرديتده
است .اين نكته مهمي است كه بتدانيم كته همته كشتورها نته
مي توانند و نه الزم است كه در مرزهاي فناوري هاي پيشترفته
جهاني حركت كنند .امتا در عصتر شتبكه الزم استت كته هتر
كشوري توانايي درک و تطابق فناوري را با نيازهاي خود داشته
باشد .ايجاد خالقيت نيازمند انعطتافپتذيري ،رقابتتپتذيري و
پويايي محيط اقتصادي است .در اين بين تنها بازارهتاي بتاز و
رقتتابتي كتتافي نيستتت[1و .]2ايتتن متتوارد همگتتي بتتر نكتتتهاي
مشترک تأكيد دارند و ون لزوم انجتام پتژوهش هتاي هدفمنتد
براي توسعه كشورها است.
توستتعه استتتراتژيهتتاي پژوهشتتي در ستتطح ملتتي بتتراي
پيشرفت در فناوري هتاي مختلتف داراي طيتف گستتردهاي از
تكنيکها و مكانيسم هايي است كه تحت عنوان سياستتهتاي
پتتژوهش ملتتي در علتتم و فنتتاوري و يتتا حتتتي بتته عنتتوان زيتتر
مجموعهاي از سياستهاي ملي علتم و فنتاوري متد نقتر قترار
ميگيرد .سياستهاي پژوهش ملتي شتامل برنامتهاي منستجم
است كه در حوزههاي مختلف فناوريهاي برتتر از جملته نتانو،
بيو ،ارتباطا و اطالعا و ساير فناوريهاي برتر و نوظهور بته
كار مي رود و براي هر كدام از اين فناوريها با توجه به شترايط
و ويژگي هتاي ونهتا نتوعي از سياستت هتاي مناستر را جهتت

در اين تحقيق ،ما از مفهوم استتراتژي ملتي فنتاوري استتفاده
كرده ايم كه بتر گرفتته از دو مفهتوم سياستت ملتي فنتاوري و
استراتژي فناوري بنگاه است ،و مفهوم جديدي را تحت عنتوان
استراتژي ملي پژوهش در فناوري به وجتود ووردهايتم .در ايتن
تحقيق چهارچوب هشت مرحلهاي براي تدوين استراتژي ملتي
پژوهش در فناوري با بررسي مطالعه موردي فناوري ارتباطتا
و اطالعا در ايران ارائه شده است .ويژگتي اصتلي چهتارچوب
تتتدوين استتتراتژي ملتتي پتتژوهش در فنتتاوري در بتتر گتترفتن
موضوع هاي سياستي در كنار فعاليتتهتاي اجرايتي استت بته
گونه اي كه در انتهاي تدوين استراتژي ملي پژوهش به صتور
مشخصي وظايف نهادها و مسئوليتهاي ونها در كنار تغييترا
مورد نياز تشريح مي شود .چهتارچوب تتدوين استتراتژي ملتي
پژوهش در فناوري ارتباطا و اطالعا ايتران بته متورد اجترا
گذاشته شد و با صرف زماني يک ساله و بتا مشتاركت بتيش از
 04نفر از متخصصان اين حوزه به سرانجام رسيد .نويستندگان
اين مقالته ستعي كتردهانتد بخشتي از دستتاوردهاي پژوهشتي
حاصل از اين پروژه را ارائه نمايند.
واژگان کليدی :استراتژي ملي پتژوهش در فنتاوري ،فنتاوري
ارتباطا و اطالعا  ،استتراتژي ملتي فنتاوري ،سياستت ملتي
فناوري.

 .نويسنده عهدهدار مكاتبا  :ايميل rezanaghizadeh@yahoo.com
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در اصل استتراتژي ملتي فنتاوري ،ستبدي از حتوزههتاي
فناوري مرتبط مورد نقر است كته حمايتتهتاي دولتتي را در
قالر اهداف مشخصي براي هر شاخه فناوري دريافت ميكنتد.
اين استراتژي؛ وظائف و مسئوليتهاي مشخصي را براي عوامل
دولتي شايسته مشخص ميكند كه مسئول پيادهسازي اهتداف
بتتراي هتتر حتتوزه فنتتاوري هستتتند [ ]7بتتراي مشتتاهده مثتتال:
.]8،،،14،11،12
تدوين استراتژي ملي در حتوزه پتژوهش فنتاوري نيتز بته
علت ويژگيها و اهميت بااليي كته در توستعه فنتاوريهتا دارد
نيازمند الگو و چهارچوب خاصي است كه بر استاس ون بتتوان
مراحل تدوين يک استراتژي را در يک فناوري بته دقتت طتي
كرد .در اصل ،مدل ارائه شده بته نتوعي متمركتز كتردن ،هتم
راستا كردن ،تكميل و منطبقسازي الگوهاي جاري براي كشور
ايران است .با توجه به فقدان اجرايي شدن استراتژيهاي ملتي
پژوهش در فناوري هاي مختلف در ايران مي توان به اين نتيجه
رسيد كه اين سياست ها بسيار كلي هستند و قابليت مشتخص
كردن مسئوليتها و وظايف را به گونه اي كه قابليت اجرا پيتدا
نمايد را ندارند .مدل تعيين استراتژي ملي پژوهش در فنتاوري
كتته در ايتتن مقالتته ارائتته شتتده استتت تنهتتا محتتدود بتته يتتک
اولويتبندي از حوزه هاي پژوهشي مورد نياز نيست و همچنين
در مورد اين اولويتها به شكل كلي برخورد نميكند .بلكه گام
واتازين در طراحتي چنتين استتراتژي ملتي پژوهشتي تعيتين
اولويتهاي پژوهشي است و سپس به بيتان استتراتژيهتا و در
گام وخر چگونگي رسيدن به وضعيت مطلوب تشريح ميشتود.
چنين الگويي كه در بخشهايي نشأ گرفته از استراتژيهتاي
كاربردي بنگاه ها و در بختشهتايي بتا رويكترد كلتي سياستت
فناوري در وميخته است فضاي تصتميمگيتريهتاي دولتتي در
حوزه پژوهش را به سمت عملياتي شدن در كنتار جهتتدهتي
مناسر حركت ميدهد .در اين تدوين استراتژي ملي پتژوهش
از تدوين تا اجراي استراتژي پژوهش با مشخص شدن وظتايف
و مسئوليتها ديده شده است .شتكل شتماره  1نشتاندهنتده
مدل مورد استفاده در تعيين استراتژيها و چشمانداز پتژوهش
است.

پژوهش ارائه مينمايد .كشورهاي مختلف بايد به ايتن موضتوع
توجه داشته باشند كه با توجه به شرايط و ويژگيهتاي كشتور
خود در هر حوزه فناوري بايد اقدام به سياستتگذاري پژوهشتي
نمايند.
در اين مقالته ستعي شتده استت بتا استتفاده از ابزارهتاي
موجود در تدوين استراتژيهاي ملي و بته ويتژه بتا استتفاده از
رويكرد توسعه استراتژيهاي ملي فناوري به جاي سياستهاي
ملتتي فنتتاوري و بتتا بهتتره گيتتري از رويكتترد مطالعتته متتوردي
سياست هاي فناوري اطالعا و ارتباطتا در كشتورهاي كتره
جنوبي [ ،]3هند [ ،]0استراليا [ ]5و ولمان [ ]6به ارائه مفهوم
و چهارچوبي جديد تحت عنتوان استتراتژي ملتي پتژوهش در
فناوري بپردازيم كه مي تواند به عنوان راهنمايي بتراي محتيط
ويژه فرهنگي و اجتماعي ايران مناستر باشتد .بتر استاس ايتن
ساختار جديد استراتژي هاي فناوري اطالعا و ارتباطا ايران
در حوزه پژوهش استخراج شتده استت كته نتتاي ون در ايتن
مقاله بيان شده است.
 -5استراتژی ملي پژوهش در فناوری
استراتژي فناوري در سطح بنگاه و سياست فنتاوري در ستطح
ملي دو مقوله اصتلي و االتر در ادبيتا متديريت تكنولتوژي
هستند .استراتژي فناوري در سطح بنگاه ارائه دهنده متدلي از
تصميمهاي مديريت است كه استفاده از ابزهارهاي فناوريهاي
اصتتلي در جهتتت رستتيدن بتته اهتتداف كستتروكتتار شتتركت و
اولويتبندي برنامههاي فناورانته وينتده را بتراي بنگتاه محقتق
ميكند [ .]7اما سياست فناوري ملي مجموعهاي از كنشهاي
دولتي است كه بر خلق ،اكتساب ،انطباق ،انتشتار و استتفاده از
دانش فناورانه در مسير خواست هاي كلي جامعه است [ .]8بتر
اساس اين دو مفهوم ،مفهوم جديدي تحتت عنتوان استتراتژي

ملي فناوري توسعه يافته است كه داراي فاكتورهتاي جديتدي
است .در اين مفهوم جديد سعي شده است در عتين كتاربردي
بودن موضوعها ،مفاهيم عمومي نيز بته تصتميمگيتريهتا وارد
شوند.
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شناسايی حوزههای اصلی و اولويتهای فناوری

نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديد

عوامل کليدي موفقيت

اسناد باالدستي

ترازيابي

استراتژيهاي SO
موضوعهاي استراتژيک
استراتژيهاي ST
استراتژيهاي WO

چشمانداز پژوهش

گزينههاي استراتژيک

استراتژيهاي WT

بررسي سازگاري دروني گزينهها
تعيين استراتژيهاي
نهايي

طراحی نظام جامع اجرای استراتژی

شكل  :1مدل دستيابي به استراتژي ملي پژوهش فناوري

بر اساس مدل بيان شده در شكل شماره  ،1استراتژي ملي
پژوهش در فناوري ارتباطا و اطالعتا ايتران طراحتي شتده
است .در بخش سوم مقاله ،گامهاي مختلف مدل ارائه شتده در
قالر استراتژي ملي پژوهش در فنتاوري ارتباطتا و اطالعتا
ايران توضيح داده شده است .البته قابل ذكر استت كته بختش
عمده اي از نتاي مياني كار به علت حجتم بتاال در مقالته وورده
نشده است.

 -9-1شناسايي حوزه های اصلي و اولويت های فناوری

به منقور بررسي اولويت هاي پژوهشي فاوا نيازمنتد مبنتا قترار
دادن تعريفي جتام و متان از فتاوا هستتيم تتا بتر استاس ون
بتوانيم اولويت هاي اصلي پژوهشتي در نقتام پژوهشتي فتاوا را
تهيه نماييم .بنابراين در اين قسمت تعاريف مختلف ارائه شتده
توستتتتط مجتتتتام گونتتتتاگون [ ]18 ،17 ،16 ،15 ،10 ،13و
همچنتتين شتتوراي عتتالي انفورماتيتتک ايتتران [ ]1،در ستتطو
بنگاهي و بينالمللي مورد مطالعه قرار گرفت.
بر اساس تحليلهاي انجام شده ،تعريف سازمان توستعه و
همكاريها مورد پذيرش قرار گرفت .در اين تعريف محصتوال
فاوا را مرتبط با انجتام كارهتاي پتردازش اطالعتا و برقتراري
ارتباط ،استفاده از پردازش الكترونيكتي و محصتوال استتفاده
شده در توليد محصوال فوق ميداند و همچنين بيان ميدارد
كه در صناي ختدماتي ،محصتوال يتک صتنعت بايتد امكتان
پتتردازش اطالعتتا و برقتتراري ارتباطتتا توستتط وستتايل
الكترونيكي را فراهم سازند[.]17
در ادامه با استفاده از نقترا خبرگتان و تعريتف انتختاب
شده ،يک مدل تقسيمبندي در دو ستطح متناستر بتا فضتاي

 -9توسعه استراتژی ملي پژوهش در فناوری اطالعات و
ارتباطات ايران
بر اساس ونچته در شتكل شتماره  1بيتان شتد و بتا توجته بته
ويژگي ها و مشخصا فناوري ارتباطتا و اطالعتا در ايتران،
استراتژي ملي پژوهش را كه بر اساس مدل متورد نقتر ايجتاد
شده است ،گام به گام مرور مينماييم .در اين مقاله سعي شده
است بخش هاي اصلي هر گتام بيتان شتود تتا فراينتد تتدوين
استراتژي ملي پژوهش در فناوری خاص شفافتر شود.
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فاواي ايران و همچنين با توجته بته متدل يتو ان اس پتي اس
سي ]15[ 1تهيه گرديد كته در جتدول شتماره  1وورده شتده
است.

 .1حفظ موقعيت يا

 .9سرمايهگذاری برای

توسعه

توسعه

 .5فروش

 .4چشمپوشي

جذابيت

جدول  :1ارائه فهرست جام محصوال و خدما فاوا
فناوری اطالعات و ارتباطات
`مخابرات
مخابرا
مخابرا
مخابرا
مخابرا
خدما

بيسيم
با سيم
نوري
داده

نرمافزار

سختافزار

نرمافزارهاي سيستمي
نرمافزارهاي كاربردي
خدما نرمافزار

كامپيوترها
سيستتتمهتتاي ذخيتتره-
سازي
سختافزارهاي متديريت
اسناد
تجهيزا شبكه
كار هاي سيستم

توانمندي

شكل  :5ماتريس جذابيت  -توانمندي[]24

محصوال و خدما كليدي (حتوزههتاي كليتدي) در دو
دسته خواهند بود .يک دسته ،حوزههايي هستند كه در خانه 1
قرار ميگيرند .محصوال و خدما اين خانه ،مواردي هستتند
كه كشور در توليد ونها توانمنديهاي مناسبي پيدا كرده استت
و براي توسعه توانمندي هتا و حفتم موقعيتت ضتروري استت
سرمايهگذاري هاي پژوهشي در ايتن حتوزههتا صتور پتذيرد.
دسته دوم؛ حوزههايي هستند كه در خانه  3قرار ميگيرند كته
نيازمند سرمايهگذاري اساسي هستند تا به ايتن ترتيتر كشتور
در توليد اين محصوال و خدما توانمند شود .مجموعته ايتن
دو دسته ،حوزههتاي كليتدي بختش فتاواي كشتور را تشتكيل
ميدهند.
بر اساس حوزههاي كليتدي تعيتين شتده در سته دستته
مختتابرا  ،ستتختافتتزار و نتترمافتتزار ،در ايتتن گتتام ،محورهتتاي
پژوهشي اولويتدار براي دستيابي به حوزههاي كليدي تعيتين
شدهاند .به منقور انتخاب محورهاي پژوهشتي اولويتتدار نيتز
همانند حوزههتاي كليتدي از نقترا خبرگتان استتفاده شتده
است ،تا به اين ترتير مشخص شود براي دستيابي بته حتوزه-
هاي كليدي در چه زمينههايي بايتد پتژوهش انجتام شتود .بتر
اساس نقرا گردووري شده ،محورهتاي پژوهشتي اولويتتدار
فاوا تعيين و ارايه شدهاند .عالوه بر بهرهمندي از نقترا افتراد
فتتوق ،در تعيتتين حتتوزههتتاي كليتتدي و محورهتتاي پژوهشتتي
اولويتدار از مطالر بيان شده در اسناد زير نيز استتفاده شتده
است:

مدل تقسيمبندي ارائته شتده در جتدول شتماره  ،1تعتداد
زيتتادي محصتتول و ختتدمت را ارائتته متتيدهتتد (درحتتدود 044
محصول و خدمت) .بديهي است انتخاب حوزههتاي كليتدي از
بين اين تعداد زياد كتار پيچيتدهاي استت .بته ايتن ترتيتر بتا
استفاده از نتاي مجموعه اين مطالعا و همچنين تحليلهتاي
كارشناسي متخصصان حوزه فاوا كه از طريق مصاحبه به دست
ومده است ،حوزههاي قطعي كليدي بتراي كشتور و همچنتين
حوزههاي قطعي ايركليدي مشخص شده است .با ايتن وصتف
تعدادي حوزه باقي مانده است كه نميتوان ونها را به طورقطت
انتخاب و يا حذف كرد كه بايد در مورد ونها بررسي دقيقتتري
انجام شود .انتخاب از ميان ايتن حتوزههتا بتر استاس متاتريس
جذابيت-توانمنتدي صتور پذيرفتته استت .بتر ايتن استاس،
تحليلي بر روي ميزان جتذابيت يتک محصتول /ختدمت بتراي
كشور و نيز ميزان توانمندي كشور در دستيابي به ون محصول/
خدمت انجتام گرديتده استت .تحليتل جتذابيت -توانمنتدي،
ماتريسي به شكل شماره  2در اختيار قرار ميدهد.
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سند "اولويتهاي توليد نرمافزار در كشور" []21؛



سند "تدوين برنامه و راهبرد پژوهشكده متديريت
راهبردي" [.]22

رهيافت

شماره  ،25پاييز 1931

شد و در ادامه با برگتزاري جلستههتاي مصتاحبه بتا خبرگتان،
ضمن بازنگري موارد گردووري شده ،نقاط قو  ،ضعف ،فرصتت
و تهديد تكميل و نهايي شدهاند .موارد به دست ومده ،در قالر
جداول شماره  2ارائه گرديده است.

 -9-5استتتخران نقتتات قتتوت ،ضتتع  ،ترديتتد و فرصتتت
)(SWOT

در اين بخش نقاط قو  ،ضعف ،فرصت ،و تهديد حوزه پژوهش
فاوا در قالر جداول شماره 2و  3ارائه متيشتود .همتانطور كته
پيشتر نيز بيان شد ،در استخراج اين موارد در ابتدا مطالعتهاي
بر روي پروژههاي پژوهشي مرتبط با موضتوع در كشتور انجتام

جدول  :5نقاط قو حوزه پژوهش فاوا
ردي
1

5

9

4

2

0

5

5

3

نقات قوت
امكتتان افتتزايش بودجتتههتتا و
اعتبارهتتتتا جهتتتتت تتتتتأمين
نيازمنديهاي پژوهشي كشتور
با توجه به توان مالي دولت
هزينه مناستر نيتروي انستاني
پژوهشگر
در اختيار داشتن تعداد مناسر
دانتتشوموختگتتان رشتتتههتتاي
مرتبط با فاوا نستبت بته ستاير
رشتهها
وجتتتتود امكانتتتتا مناستتتتر
تحقيقتتاتي در برختتي از مراكتتز
پژوهشي

نقات ضع
ناكارومدي حلقه تجتاري-
سازي در زنجيره پژوهش،
توستتعه ،تجتتاريستتازي و
توليد
ناتواني در جذب و حفتم
نيتتروي انستتاني خبتتره در
نهادهاي پژوهشي كشور
ضعف سازوكارهتاي ارائته،
انتشتتار و بهتترهبتترداري از
پژوهشهاي انجام شده
فقتتدان امكتتان خريتتد و
فروش نتاي پژوهشها در
كشور

نقات ضع
ضعف در تعريف ،وزمايش
و تحويتتتل پتتتروژههتتتاي
پژوهشي فاوا
فقدان نقام كارومد بتراي
متتتتديريت و راهبتتتتري
پژوهش فاوا
نبتتود ابتتا متتديريت در
ستتطو تصتتميمگيتتري
كالن پژوهش فاوا
فقدان توانايي شركتهاي
داخلي براي انجام پتروژه-
هاي پژوهشتي كتالن در
بخش فاوا
ضعف همكاري هاي علمي
و پژوهشتتتي داخلتتتي و
خارجي
كتتتتمبتتتتودن ميتتتتزان
ستترمايهگتتذاري بختتش
خصوصتتتي در پتتتژوهش
ايران نسبت به جهان
ضتتتتتعف پتتتتتژوهش در
زمينتتتههتتتاي قتتتانوني،
فرهنگتتي ،اجتمتتاعي و ...
فاوا

فرصت

ترديدها

وجود تعداد قابل توجه
نخبگتتتتان ايرانتتتتي در
خارج از كشور و زمينه
همكاري با ونها
وجتتود نيتتروي انستتاني
بتتالقوه بتتراي فراگيتتري
دانش فاوا
امكتتان دسترستتي بتته
مناب پژوهشي جهتاني
از طريتتق شتتبكههتتاي
الكترونيكي
ارزش افتتتزوده بتتتالقوه
باالي پژوهش در حوزه
نرمافزار

وجود تحريمهاي علمي و فني
عليه كشور

فقدان تمايل سرمايهگذاران بته
فعاليت در حوزه پژوهش فاوا

ريسک بتاالي پتژوهش بختش
فاوا در كشور

رونتد رو بته رشتد پتژوهش در
زمينه فاوا

ضتتعف قتتوانين و مقتتررا
براي حمايت از پژوهش و
نوووري فاوا
تداخل اقدامهاي پژوهشي
نهادهتتاي مختلتتف بختتش
فتتتاوا بتتته علتتتت ضتتتعف
ساختاري نقام پژوهش
فقتتتدان توستتتعه متتتتوازن
نيروي انساني متخصص در
حوزههاي اولويتدار فاوا

رشتتتد تعتتتداد شتتتركتهتتتاي
پژوهشي فعال در بخش فاوا در
ساليان اخير

نتتامتوازن بتتودن تعتتداد
مؤسسه هتاي پژوهشتي و
زمينههاي پژوهشي فاوا

فقدان اقبال عمومي به پتژوهش
و نبتتود درک صتتحيح از ماهيتتت
پتروژههتاي پژوهشتي و اهميتتت
ونهتتتا در نهادهتتتاي متقاضتتتي
پژوهش

ضعف فرهنگ پژوهش در
كشور

كمبتتتود شتتتديد ستتترمايه-
گتتذاريهتتاي خطرپتتذير بتتراي
حمايت از پژوهش

وجود مراكز رشد ،شهرک هتا و
مراكز علمي -تحقيقاتي فاوا

ارتقاء دانش و تجربه شركتهتا
و سازمانهاي پژوهشي بختش
فاوا
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وجود فضاي بتاز و بكتر
در صتتنعت فتتاوا بتتراي
انجام پژوهش و نوووري
تأكيتتتد برنامتتتههتتتاي
راهبتتردي كشتتور بتته
انجام پتژوهش و توجته
به ون
حمايت دولت از توستعه
و رشتتتد شتتتركتهتتتاي
بختتتش خصوصتتتي در
حوزه پژوهش بخش فاوا

مهاجر فزاينتده متخصصتان
فاوا به خارج از كشور

تغييتترا ستتري محصتتوال و
فناوريهاي حوزه فاوا
فاصله فزاينده علمتي ايتران بتا
كشورهاي پيشرفته

اعتمتتاد كتتم نهادهتتاي طتترف
تقاضتتتتاي پتتتتژوهش بتتتته
دستاوردهاي پژوهشي داخلي

رهيافت

مدلي جديد برای توسعه استراتژی پژوهش ملي ...

فرصت)( ST ،قو  -تهديد)( WO ،ضتعف -فرصتت) و WT
(ضعف -تهديد) ارايه خواهتد شتد .در ادامته نتيجته حاصتل از
جدول استراتژي قو -فرصت در جتدول شتماره 3بيتان شتده
است.

 -9-9تحليتتتل  SWOTو استتتتخران استتتتراتژیهتتتا
SO,WO,ST,WT

پس از بررسي و تشريح نقتاط قتو  ،ضتعف ،فرصتت و تهديتد
حوزه پژوهش فاوا ،در اين قسمت به تحليتل متوارد بته دستت
ومده فوق ميپردازيم .همانطور كه پيشتر نيز توضيح داده شد،
نتاي تحليل بر مبناي چهار دسته استراتژيهاي ( SOقتو -

جدول  :9استراتژيهاي قو  -فرصت
ردي
1
2
3
0
5
6
7
8

استراتژیهای قوت -فرصت )(SO
توجه به توسعه و به روزرساني متوازن امكانا نهادهاي مختلف پژوهشي از نقر تجهيتزا  ،دسترستي بته منتاب
علمي و . ...
كمک به رشد مراكز و شركت هاي پژوهشي خصوصتي فتاوا از طريتق اعطتاي تستهيال متالي ،تتدوين مقتررا
حمايتي و . ...
توانمندسازي مراكز و مؤسسه هاي پژوهشي با تخصيص مناب موجود (نيتروي انستاني ،منتاب متالي ،تجهيتزا )
براي پاسخگويي به تقاضاي پژوهش در بخش فاوا
تدوين برنامهها و راهكارهاي انگيزشي براي تراير نيروي انساني بالقوه به ورود به رشتههاي مختلف فاوا
ايجاد مجراهاي ارتباطي بين نيروي انساني داخل كشور و نخبگان خارج از كشور به منقور توسعه دانتش فنتي و
به اشتراک گذاشتن تجارب
توجه به توسعه پژوهش در زمينه نرمافزار به علت در دسترس بودن نيروي انستاني توانمنتد و ارزان و همچنتين
فقدان نياز پروژههاي نرمافزاري به تجهيزا سرمايهبر
ايجاد شبكه هاي ارتباطي بين نهادهتاي پژوهشتي دولتتي و خصوصتي بتراي رشتد و توستعه يتادگيري و ايجتاد
توانمنديهاي مكمل
توجه ويژه به توسعه شركتهاي پژوهشي فعال در حوزه نرمافزار به دليل وجتود تقاضتاي بتومي فتراوان و ارزش
افزوده باالي اين حوزه

موارد مرتبط
S1, O7
S1, S8, O7
S3, S2, O6
S3, S2, O2
S3, S5, S4, O1
S3, S2, O4
S4, S6, S7, S8, O7
S3, S2, O4, O6

نقام مدل شكل شماره  3به عنوان متدل مبنتا درنقتر گرفتته
شده است .در اين مدل ،مؤلفههاي گونتاگون درون يتک نقتام
نشان داده شده است.

 -9-4تعيين عوامل کليدی موفقيت )(CSF

به منقور شناستايي عوامتل كليتدي موفقيتت ،ضتروري استت
مؤلفههاي مختلتف درون و بيترون نقتام متورد مالحقته قترار
گيرند .به اين منقور نيازمند مدلي هستتيم كته دربرگيرنتده و
نشاندهنده اين عوامل باشند .به منقور بررسي عوامتل درونتي
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شكل  :4مؤلفههاي درون نقام پژوهش

مبناي تعيين موضوع هاي استتراتژيک پتژوهش فتاوا در ايتران
هستند .موضوع هاي استراتژيک مشخص شده نيز خود مبنتاي
تعيين گزينههاي استراتژيک پژوهش فاوا و همچنتين چشتم-
انداز پژوهش فاواي ايران خواهند بود .پيش از ورود به مبحت
تعيين موضوعهاي استراتژيک دو ورودي مهم براي اين انتخاب
را بايد مرور نماييم كه شامل استتراتژيهتاي حاصتل از استناد
باالدستي و ترازيابيهاي انجام شده است.
به طور مثال از مطالعا ترازيابي كشورهايي چون كره جنتوبي
[ ،]3هند [ ،]0استراليا [ ]5و ولمان [ ]6استراتژيهايي حاصل
شده است كه در جدول شماره  0به ون اشاره شده است.

پس از بررسي مؤلفههاي دروني نقام و تعيين عوامل موفقيتت
مرتبط با هر كدام از ونها ،مؤلفههاي بيروني نقام مورد مطالعته
قرار ميگيرند .اين مؤلفهها را ميتوان در قالتر دولتت ،طترف
تقاضاي پژوهش در كشور و محيط پژوهش فاوا در جهان بيتان
كرد.
 -9-2تعيين موضوعهای استراتژيک

مطالعه هاي صور گرفته در زمينه تحليل نقاط قتو  ،ضتعف،
فرصت و تهديد و همچنين عوامل كليدي موفقيت پتژوهش در
بخش فاواي كشور ،در كنار نتتاي حاصتل از استناد باالدستتي
ايران و مطالعا ترازيابي كه در ادامه مقاله ارائه گرديده است،
وروديهاي اصلي تعيين موضتوع هتاي استتراتژيک را تشتكيل
ميدهند .در واق تحليلهاي ارائه شده در قسمتهاي پيشين،
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سيستم مورد بررسي دارنتد .موضتوعهتاي استتراتژيک مبنتاي
شكلگيري گزينههاي استراتژي به شمار ميروند .همانطور كه
بيان شد با بررسي نتاي تحليل نقتاط قتو  ،ضتعف ،فرصتت و
تهديد و همچنين با درنقر گترفتن عوامتل كليتدي موفقيتت،
اسناد باالدستي و ترازيابي ،در اين قسمت ميتوان موضوعهاي
استراتژيک پژوهش در بخش فاوا را استخراج كترد .بتر استاس
بررسي انجام شده مجموعه موارد مطر شتده را متيتتوان در
قالر موضوعهاي استراتژيک زير دستهبندي كرد:

جدول  :4استراتژيهاي حاصل از ترازيابي
ردي
1
5

9
4
2
0
5
5
3
16
11

استراتژیهای به دست آمده از ترازيابي
حمايت بلندمد دولت از توسعه پژوهش در زمينه فناوريهاي
پيشرو
پشتيباني از توسعه فناوري هايي كته در كوتتاه متد پتانستيل
بااليي بتراي تجتاري شتدن دارنتد توستط شتركتهتاي بختش
خصوصي فاوا
پشتيباني از تحقيتق و توستعه در كستر و كارهتاي كوچتک و
متوسط با سابقه كمتر از  3سال براي توسعه فناوريهاي نوين
فراهم كردن كمک مديريتي بتا جستتجو بتراي سترمايهگتذاران
براي بازرگاني
تروي فعاليتهاي استانداردسازي و انجام تحقيقتا بتر مبنتاي
باالترين استانداردها
سرمايهگذاري در نيروي انساني بخش پژوهش

 نقام ملي مديريت پژوهش فاوا؛
 توسعه نهادهاي پژوهشي فاوا؛

 توستتعه تعامتتلهتتاي و همكتتاريهتتاي داخلتتي و
بينالمللي؛

ايجاد مشاركت بين صنعت و سازمانهاي پژوهشتي بتراي ارائته
راهحلهاي اقتصادي
توسعه ،جذب و نگهداري مجربترين پژوهشگران

 سازوكار عرضه و تقاضاي پژوهش؛

شناسايي حوزههاي اولويتدار و تمركز تالش هاي تحقيقاتي بتر
ونها
همكاري مشترک با شركاي داخلي و خارجي

 سرمايهگذاريهاي دولت.

 جذب ،حفم و توسعه متوازن سرمايههاي انساني؛
 محيط حقوقي پژوهش؛

مشاركت گسترده با بختش تجتاري ،شتركت هتاي چنتدمليتي،
مؤسسههاي پژوهشي و دانشگاهها

 -9-0تبيين چشم انتداز و گزينته هتای استتراتژيک نمتام
پژوهش

پيرامون روش تعيين موضوعهتاي استتراتژيک بايتد بيتان
كرد كه نتاي حاصل از چهار مطالعه تحليل  ،SWOTعوامتل
كليدي موفقيت ،اسناد باالدستي و مطالعتا ترازيتابي مستايل
مختلفي را در ارتباط با حوزه پتژوهش در بختش فتاواي ايتران
نشان مي دهد .در اين قسمت به منقتور تعيتين موضتوعهتاي
استراتژيک پژوهش فاوا در كشور ،مطالر مطر شده در چهتار
مطالعه فوق به صور موضوعي دستهبندي شتدهانتد .در واقت
هدف ون است كه مواردي كه در چهار دستته استتراتژيهتاي
 WO ،ST ،SOو  WTمطر ميشود و از نقر موضتوعي بتا
يكديگر مشابهت دارند در كنتار متوارد مشتابه عوامتل كليتدي
موفقيت ،اسناد باالدستي و ترازيابي در كنار هم قرار ميگيرنتد
تا بته ايتن ترتيتر ،نخستت مشتخص شتود كته چته متواردي
موضوع هاي اصلي پژوهش فاواي ايران را تشتكيل متيدهنتد و
دوم در هر كدام از اين دستههاي موضوعي چه مسائلي مطتر
هستند .بنابراين موضوع هاي استراتژيک ،حتوزههتاي تصتميم-
گيري اساسي هستند كه تحقق ونها تتأاير فراوانتي بتر توفيتق

بر اساس الزام هاي راهبردي كه در استناد باالدستتي مشتخص
شده اند؛ نقتاط قتو  ،ضتعف ،فرصتت و تهديتد نقتام موجتود
پژوهش فاوا ،عوامل كليدي موفقيتت نقتام پتژوهش فتاوا و در
نهايت وموزههاي حاصل از ترازيابي كه همگي در موضتوعهتاي
استتتراتژيک نقتتام پتتژوهش فتتاواي ايتتران متجلتتي هستتتند،
خصوصتتيا اصتتلي نقتتام پتتژوهش فتتاواي كشتتور در وضتتعيت
مطلوب به دست ميويد .بر اين اساس ،چشمانداز نقام پژوهش
در بخش فناوري اطالعا و ارتباطا ايران ارائه گرديد.
پس از بررسي چشمانداز نقتام پتژوهش فتاواي ايتران ،در
اين بخش از تحقيق ،خروجي دوم قابل شمارش از موضوعهاي
استراتژيک ،يعني گزينههاي استراتژيک پژوهش فاواي ايران را
ارائه ميدهد .به اين منقور ،زير هر عنوان موضوع استتراتژيک،
تعدادي گزينه استراتژيک مطر ميشود كته راهكارهتايي بته
منقور مواجهه با موضوع مربتوط بته شتمار متيرونتد .جتدول
شماره  ،5نشان دهنتد موضتوعهتا و گزينتههتاي استتراتژيک
پژوهش فاوا در كشور است.
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جدول  :2موضوعها و گزينههاي استراتژيک
موضوعها و گزينههای استراتژيک
موضوع استراتژيک اول :نمام ملي مديريت پژوهش فاوا

گزينههای
استراتژيک

1

توانمندسازي مديريت پژوهش فاوا با ارتقاء قابليتهاي مديريتي و توسعه شركتهاي مشاور فني ،حقوقي و مديريتي

2

تسهيل ،تسري فرايند تعريف ،اجرا و نقار بر پژوهش (از طريق روشهايي مانند وگاهيرساني ،استانداردسازي،
مهندسي مجدد و )...

3

سرعتبخشي به تصميمهاي بازيگران عرصه توليد و عرضه و مصرف پژوهش با افزايش دسترسي به اطالعا (نيازمندي-
ها ،توانمنديها و فرصتها)

0

ايجاد سازوكارهاي انتشار و تبادل نتاي پژوهشي (مانند فنبازارها)

5

تجهيز متوازن و بهرهبرداري بهينه از امكانا نهادهاي پژوهشي اعم از زيرساختها ،تجهيزا  ،مناب علمي و  ...با تأكيد
بر تمركززدايي هوشمندانه

6

ايجاد نهاد /سازوكار ويندهنگاري ،تعيين اولويتهاي روزومد (بر اساس نيازها ،روندها ،فرصتها ،تجارب جهاني و ملي)
موضوع استراتژيک دوم :توسعه نرادهای پژوهشي فاوا

گزينههای

1

تمركز بر حلقه "تجاريسازي" در زنجيره پژوهش ،توسعه ،تجاريسازي و توليد

استراتژيک

2

توسعه نهادهاي پژوهشي متناسر با حوزههاي اولويتدار فاوا ،با تأكيد بر توانمندسازي بخش خصوصي
موضوع استراتژيک سوم :توسعه تعاملها و همكاریهای داخلي و بينالمللي

گزينه
استراتژيک

1

گسترش همكاريهاي استراتژيک بين نهادهاي پژوهشي براي تجمي و اشتراک توانمنتديهتا و يتادگيريهتا و توستعه
تعاملهاي بينالمللي نهادهاي پژوهشي و پژوهشگران
موضوع استراتژيک چرارم :جذب ،حفظ و توسعه سرمايههای انساني

گزينه
استراتژيک

1

تبديل حلقه شوم (زيرساختهاي نامناسر پژوهشي -جذابيت پايين -مهاجر ) به حلقه خود تقويتكننده (زيرستاخت-
هاي مناسر -جذابيت و حفم و جذب نخبگان) و تمهيد زيرساختهاي حقوقي و فرهنگي الزم براي استفاده از خبرگان
خارج از كشور
موضوع استراتژيک پنجم :سازوکار عرضه و تقاضای پژوهش

گزينه
استراتژيک

1

تحريک طرف عرضه و تقاضاي پژوهش فاوا از طريق:
الف) گره زدن و تعامل نيازمنديها (طرف تقاضاي پژوهش) و توانمنديها (طرف عرضه پژوهش) به وسيله وگتاهستازي،
اطالعرساني؛
ب) خصوصيسازي ،وزادسازي و مقررا زدايي؛
ج) ايجاد سازوكارهاي رقابت ااربخش (مديريت رقابت)؛
د) ايجاد نهاد/سازوكار وگاهيرساني و ارايه تجربهها و الگوهاي موفق در سرمايهگذاري پژوهشتي ستودوور فتاوا در بختش
خصوصي و صنعت
موضوع استراتژيک ششم :محيط حقوقي پژوهش

گزينههای

1

روزومدسازي و كارومدسازي قوانين و استانداردهاي پژوهشي

استراتژيک

2

توسعه سرمايهگذاريهاي خطرپذير در راستاي حمايت از پژوهشهاي با ريسک باال
موضوع استراتژيک هفتم :سرمايهگذاریهای دولت

گزينه
استراتژيک

1

تخصيص استراتژيک مناب مالي دولت به توسعه حوزههاي اولويتدار فاوا (راهبردي و امنيتي)
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سازگاري دروني هستند ،بنابراين تمامي اين گزينهها ميتوانند
به عنوان استراتژيهاي نهايي پژوهش در بختش فتاواي ايتران
مطر شوند .بنابراين اين گزينههاي استراتژيک ،استراتژيهاي
نهايي پژوهش ايران در بخش فناوري اطالعا و ارتباطتا بته
شمار ميروند .اما با توجه به لزوم مرتبط بودن استتراتژيهتا و
چشمانداز ضروري است نحوه ارتبتاط ميتان ايتن دو مشتخص
گردد .در واق بايد به ازاي هر كدام از خصوصيتهاي مطلتوبي
كه در چشمانداز براي نقتام پتژوهش فتاوا بيتان شتده استت،
استتتراتژيهتتايي وجتتود داشتتته باشتتد كتته دستتتيابي بتته ايتتن
خصوصيتها را ممكن سازد .بنابراين شايسته است استتراتژي-
هاي پژوهش فاوا را مرتبط با موضوعهاي اصلي چشمانداز ارائه
كرد .با مروري بر چشمانتداز پتژوهش فتاوا ،چهتار خصوصتيت
اصلي را ميتوان براي نقام پژوهش فاوا ايران معرفي كترد كته
عبارتند از" :هوشمند بودن"" ،نتيجهگرا بودن"" ،سري بودن"
و "پويايي" .بر اين اساس مناسر است استراتژيهاي پژوهشي
تدوين شده را بر مبناي اين چهار خصوصيت ارائه كترد .بتدين
منقور چهتار محتور راهبتردي هوشمندستازي ،نتيجتهگرايتي،
سرعتبخشي و پوياسازي به ترتير در نقر گرفته شده انتد .بتا
اين وصف استتراتژيهتاي نهتايي پتژوهش در بختش فنتاوري
ارتباطا و اطالعا (فاوا) ،را متيتتوان در قالتر هتر كتدام از
چهار محور راهبردي فوق به مانند جدول شماره  6ارائه كرد:

 -9-5بررسي سازگاری دروني گزينتههتای استتراتژيک و
استراتژیهای پژوهشي فاوا

در اين بخش به منقور تعيين استراتژيهتاي نهتايي پژوهشتي
فاوا در ايران ضروري است در ابتدا سازگاري دروني گزينههتاي
استتتراتژيک را متتورد بررستتي قتترار دهتتيم .منقتتور از بررستتي
سازگاري دروني ،بررسي ستازگار بتودن ،نبتود تنتاقن و نبتود
اجتماع گزينههاي استراتژيک است .در صورتيكه گزينههتا بتا
يكديگر سازگار نباشند در اين صور بايد با اتختاذ معيارهتاي
مناسر از بين گزينههاي استراتژيک ناسازگار ،گزينته مناستر
را انتخاب كرد .اما در صور سازگاري گزينهها بتا يكتديگر ،در
اين صور ميتوان تمامي گزينههاي استراتژيک را بته عنتوان
استراتژيهاي نهايي پژوهش فاوا در كشور انتخاب كرد.
بررسي ستازگاري درونتي از طريتق جتدول ستازگاري درونتي
صور ميپذيرد .در سطر و ستون اول اين جدول گزينتههتاي
استراتژيک نوشته ميشود و سپس سازگاري گزينهها دو به دو
مورد بررسي قرار ميگيرد .به اين ترتير اطمينان حاصل متي-
شود كه گزينهها با يكديگر سازگار هستند.
در ادامه بر مبناي بيانيه چشتمانتداز نقتام پتژوهش كشتور در
بخش فاوا و همچنين با عنايت به گزينههاي استراتژيک نهتايي
كه در قسمت قبل بيان شد ،متيتتوان استتراتژيهتاي نهتايي
پژوهش در بخش فاواي ايران را بيان كرد .همتانطور كته بيتان
شد ،با توجه به ونكه گزينههاي استراتژيک پژوهش فتاوا داراي

جدول  :0استراتژيهاي نهايي پژوهش در بخش فناوري ارتباطا و اطالعا (فاوا)،
مقدمه:
بنابر متن چشم انداز نقام جام پژوهش ،نقامي مي خواهيم هوشمند ،نتيجه گرا ،سري  ،پويا در اين راستا راهبردهاي زير براي دستيابي به چنتين
نقامي پيشنهاد ميگردد:
راهبردهاي نقام جام پژوهش را ميتوان در چهار محور زير دستهبندي كرد:
هوشمندسازي؛
نتيجهگرايي؛
سرعتبخشي؛
پوياسازي.
محور راهبردي هوشمندسازي
ايجاد نهاد /سازوكار ويندهنگاري ،تعيين اولويتهاي روزومد (بر اساس نيازها ،روندها ،فرصتها ،تجارب جهاني و ملي)
تخصيص استراتژيک مناب مالي دولت به حوزههاي اولويتدار فاوا (راهبردي و امنيتي)
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توسعه نهادهاي پژوهشي متناسر با حوزههاي اولويتدار فاوا ،با تأكيد بر توانمندسازي بخش خصوصي
گسترش همكاري هاي استراتژيک بين نهادهاي پژوهشي براي تجمي و اشتراک توانمنديها و يادگيري ها و توسعه تعاملهاي بينالمللي نهادهتاي
پژوهشي و پژوهشگران
محور راهبردي نتيجهگرايي
تمركز بر حلقه "تجاريسازي" در زنجيره پژوهش ،توسعه ،تجاريسازي و توليد
ايجاد نهاد/سازوكارهاي انتشار و تبادل نتاي پژوهشي (مانند فنبازارها)
توسعه سرمايهگذاريهاي خطرپذير براي حمايت از پژوهشهاي با ريسک باال
محور راهبردي سرعت بخشي:
تسهيل و تسري فرايند تعريف ،اجرا و نقار بر پژوهش (از طريق روشهايي مانند وگاهي رساني ،استانداردسازي ،مهندسي مجدد و )...
سرعتبخشي به تصميم هاي بازيگران عرصه توليد ،عرضه و مصرف پژوهش با افزايش دسترسي به اطالعا (نيازمنديها ،توانمنديها و فرصتها)
محور راهبردي پوياسازي:
تبديل حلقه شوم (زيرساخت هاي نامناسر پژوهشي  -جذابيت پايين  -مهاجر ) به حلقه خود تقويتكننده (زيرساختهاي مناستر  -جتذابيت و
حفم و جذب نخبگان) و تمهيد زيرساختهاي حقوقي و فرهنگي الزم براي استفاده از خبرگان خارج از كشور
روزومد سازي و كارومدسازي قوانين و استانداردهاي پژوهشي
تحريک طرف عرضه و تقاضاي پژوهش فاوا از طريق
الف) گره زدن و تعامل نيازمنديها (طرف تقاضاي پژوهش) و توانمنديها (طرف عرضه پژوهش) به وسيله وگاهسازي ،اطالعرساني؛
ب) خصوصيسازي ،وزادسازي و مقررا زدايي؛
ج) ايجاد سازوكارهاي رقابت ااربخش (مديريت رقابت)؛
د) ايجاد نهاد/سازوكار وگاهيرساني و ارايه تجربهها و الگوهاي موفق در سرمايهگذاري پژوهشي سودوور فاوا در بخش خصوصي و صنعت.
راهبردهاي مكمل راهبردهاي باال عبارتند از:
توانمندسازي مديريت پژوهش فاوا با ارتقاء قابليتهاي مديريتي و توسعه شركتهاي مشاور فني ،حقوقي و مديريتي؛
تجهيز متوازن و بهره برداري بهينه از امكانا نهادهاي پژوهشي اعم از زيرساختها ،تجهيزا  ،مناب علمي و  ...با توجه به تمركززدايي هوشمندانه.

گام هاي ويژه اي هستيم .بديهي است نتاي حاصل از شناخت
وضعيت موجود يكي از وروديهاي اصلي طراحي نقام مطلوب
خواهد بود .جهت تبيين بيشتر نحوه شناسايي وضعيت موجود
در شكل شماره  5گامهاي اساسي شناستايي وضتعيت موجتود
ترسيم شده است.

 -9-5رسيدن به وضع مطلوب

يكي از مشكالتي كه بته طتور عمتده در استتراتژيهتاي ملتي
پژوهش در كشورهايي چون ايران وجود دارد ،فقتدان اجرايتي
شدن اين استراتژيها است .يكي از داليتل ايتن اجرانشتدن را
مي توان به پايان پذيرفت استراتژيها در مرحله قبل اشاره كرد
كه به طور مشخص وظايف و مسئوليت نهادها و نحوه حركتت
از وض موجود به مطلوب را بر استاس استتراتژيهتاي نهتايي
شده را نمايش نمي دهد .بدين جهت در چارچوب مذكور اقدام
به ارائه مرحله ای شده است كه بته صتور شتفاف وظتائف و
نحوه حركت را نمايش متي دهتد .بتراي طراحتي نقتام اجترا،
نيازمند شناسايي وضتعيت موجتود و مطلتوب نقتام پژوهشتي
هستيم .شناسايي وض موجود و مطلوب ،جهت اجرايي نمودن
استراتژي ها ضروري است و براي شناسايي هر كتدام نيازمنتد
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تعيين نيازمندیها و الزامها
تحليل کارکردی

فرايندهای کالن جامع و يکپارچه

 چشمانداز ،راهبردها
 اسناد باالدستي و قوانين
 الگوهای تراز
 شناسايي وضعيت موجود

تعيين مؤلفههای اصلی نظام مطلوب
ساختار کالن و تفصيلی جامع
تحليل تلفيقی
نگاشت نهادی وضعيت مطلوب
جمع بندی طراحی نظام پژوهش مطلوب در فاوا

شكل  :2گامهاي اساسي شناسايي وضعيت موجود

نگاشت نهادي كه مبين نحوه توزي شر وظايف ،اختيتارا و
قدر است ،چگونگي تركير وظايف موجود در نقتام ارزيتابي
ميگردد .همانطور كته بيتان شتد ونچته در تحليتل كتاركردي
مدنقر است ،شناسايي فرايندهاي نقام است .فرايندهاي نقتام
نحوه ارتباط بين مؤلفههاي گوناگون نقام را مشخص ميكنند.
پس از شناخت وضعيت موجود نقام بايد به طراحتي وضتعيت
مطلوب نقام پرداخت .گامهاي طراحي وضعيت مطلتوب نقتام
در شكل شماره  ،6نشان داده شده است.

بررستتي وضتتعيت موجتتود نقتتام ،در دو ستتطح تحليتتل
كاركردها و تحليل تلفيقي به انجام ميرسد .در ستطح تحليتل
كاركردها ،وظايف اصلي كه در يک نقتام پتژوهش وجتود دارد
متتورد مطالعتته قتترار متتيگيتترد .مبنتتاي ايتتن مطالعتته بررستتي
فرايندهاي نقام است .در ستطح تحليتل تلفيقتي ،فراينتدهاي
موجود در نقام كه ارتبتاط دهنتده مؤلفتههتاي نقتام هستتند
بررسي مي شوند .در اين سطح ،خود مؤلفههتاي نقتام كته در
تلفيق با يكديگر ،كليت نقام را تشكيل ميدهند مورد بررستي
قرار ميگيرند .در ادامه بتا مطالعته ستاختار نقتام و همچنتين

 فرايندهای پشتيباني

شناسايی فرايندهای کالن

 فرايندهای اصلي

تحليل کارکردی

 فرايندهای هماهنگي و کنترل
تعيين مؤلفههای اصلی نظام

 فرايندهای توسعه راهبردها و سياستها

شناسايی ساختار کالن

تحليل تلفيقی

نگاشت نهادی وضعيت موجود

جمعبندی شناخت وضع موجود

شكل  :0گام هاي طراحي وضعيت مطلوب نقام پژوهشي فاوا

پشتيباني ،فرايندهاي نقتار و كنتترل ،و فراينتدهاي توستعه
راهبردها و سياستهاي نقام پژوهش طراحتي شتده و تبيتين
ميگردند .با پايان تحليل كاركردي ،تحليل تلفيقي نقتام واتاز

در شناستتايي وضتتعيت مطلتتوب نيتتز داراي دو ستتطح
كاركردي و تلفيقتي هستتيم .در ستطح كتاركردي فراينتدهاي
كالن ،جام و يكپارچه نقتام ،فراينتدهاي اصتلي ،فراينتدهاي
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مختلف درگيتر در نقتام از جملته وزار ارتباطتا و فنتاوري
اطالعا  ،و ساير دستگاههاي دولتي ،عمومي ،و اير دولتي ،بته
خصوص دانشگاه ها مشخص گردد .فرايند تعاملي ميان طراحي
ساختار مطلوب نقام و نگاشت نهادي ميتواند موجر طراحتي
مناسر ساختار نقام و نيز تفكيک و تعريف دقيق نقش نهادهتا
و چگونگي ارتباطا ميان ونها شود.
در جدول شماره  ،7براي نمونه تغييراتي وورده شده است
كه در وضعيت موجود در راستاي رسيدن به وضتعيت مطلتوب
در زمينه ساختار مولفهي توستعهي محتيط حقتوقي در نقتام
پژوهشهاي فاوا ايران پيشنهاد شتده استت .تغييراتتي كته در
ساير مؤلفه ها در اين پژوهش پيشنهاد شتده بته دليتل حجتم
زياد حذف ميشوند و در اين جتدول فقتط وضتعيت موجتود و
وضعيت مطلوب و همچنين نحوه حركتت از وضت موجتود بته
وض مطلوب ساختار مؤلفة توسعه ي محيط حقتوقي مشتخص
شده است.

خواهد شد كه در ون در ابتدا مؤلفههاي كتالن نقتام و ارتبتاط
ميان ونها طراحي و تعيين ميگردد .نكته شايان توجه اينكه در
طراحي وضعيت مطلوب ضروري است مؤلفههاي نقام به دقت
و به طور تفصيلي طراحتي و تبيتين گردنتد .بنتابراين ،در ايتن
قسمت مؤلفههاي تعريف شده براي نقام با دقت بيشتري مورد
تحليل قرار مي گيرد و مشخص خواهند شتد .در ايتن راستتا و
مطابق با شر خدما ضروري است نقام اجرايي كردن و نيتز
نقام نقار و ارزيابي طر ها و پروژههاي كليدي و عمومي نيز
طراحي گردند.
در ادامتته فعاليتتتهتتاي ستتطح تلفيقتتي ،ستتاختار كتتالن و
تفصيلي جام وضعيت مطلوب نقام با توجته بته مطالعتههتاي
صور گرفته فوق ارائه خواهد شد .بتا در دستت داشتتن ايتن
ساختار و به منقور تحليل تناسر و مطلوبيتت ون ،الزم استت
نگاشت نهادي به انجام برسد تا از ايتن طريتق ضتمن تفكيتک
نقش نهادهاي مختلتف ،مكتانيزم تعامتلهتاي ميتان نهادهتاي

جدول  : 5تغييرا پيشنهادي در زمينه ساختار مؤلفة توسعهي محيط حقوقي
وضعيت موجود
نبود روند واحد در سازمان ابت بته
منقور ارزيابي طر هاي پژوهشي

منطق حرکت از وضع موجود به مطلوب
فرايند ابت و ارزيابي پتنت ،واضح و مشخص باشد
تأكيد بر توسعه و حمايت از بخش خصوصي

نبود ارتباط مناسر بتين نهادهتاي
اطتتتالعرستتتان و كتابخانتتتههتتتاي
دانشگاهي
فقدان همكاري بين سازمان مرتبط
در زمينه ي تدوين قوانين مالكيتت
معنتوي و اختتتالف نقتر بتتين ايتتن
نهادها

ايجاد سيستم اطالعرساني يكپارچه در كشور

وضعيت مطلوب
فرايند حمايت از حقوق مالكيت فكري توسط ستازمان ابتت استناد و
امالک انجام ميگيرد .ستازمان ابتت بته منقتور بررستي طتر هتاي
پژوهشي نيازمند ارزيابي دقيق اين طر هاست.دو پيشنهاد قابل طر
است:
 -1ارزيابي طر ها به سازمان پژوهشهتاي علمتي و صتنعتي محتول
گردد و نهاد ديگري به صور موازي به ارزيابي نپردازد.
 -2نهادهاي خصوصي پس از طي دورههاي ارزيابي و دريافت گتواهي
مربوطه مسئوليت ارزيابي طر ها را برعهده بگيرند .به اين ترتيتر بته
منقور ابت پتنت بايد مبلغي پرداخته شود كه سازمان ابتت بخشتي
از اين مبلغ را به نهادهاي خصوصي ابت كنندهي پتنت بپردازد.
امكان ارتباط كليهي كتابخانههاي دانشتگاهي و مراكتز اطتالعرستاني
زير نقر وزار علوم و پژوهشگاه هاي خصوصي.

تداخل اقدامهاي نهادهاي مختلف بخش فاوا
فقدان همكتاري و تبتادل اطالعتا بتين نهادهتاي
مرتبط
لزوم وجود قوانين مدوني كته در زمينتة حمايتت از
حقوق مالكيت فكري همختواني بتا شترايط كشتور
داشته باشد.
لتتزوم همكتتاري و تبتتادل اطالعتتا بتتين نهادهتتاي
مرتبط براي اطالعرساني ااربخش

همكاري نزديک بين سازمانهاي مجري قانون ،سازمان ابت و قتوهي
قضائيه به منقور پيشنهاد قوانين مناسر به مجلس.

وجتتتتود نهادهتتتتاي متتتتوازي در
اطتتالعرستتاني و نبتتودن ارتباطتتا
مناسر در بين نهادها
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بايد سه نهاد اطالع رساني موجتود در كشتور ،پژوهشتگاه اطالعتا و
مدارک علمي ايران ،كميسيون اطتالع رستاني شتوراي پتژوهشهتاي
علمي ايران و كميسيون اطالع رساني و توليد اطالعا شتوراي عتالي
اطالع رساني به صور يكپارچه عمل كرده و طر ها و نتاي پژوهشي
را در اختيار عموم قرار دهند.

رهيافت

مدلي جديد برای توسعه استراتژی پژوهش ملي ...

گرديده است.

همچنين در جدول شتماره  8تغييترا عمتدهاي كته در ايتن
ساختار نسبت به ساختار وضعيت موجود ،مشهود استت ،بيتان

جدول  :5تغييرا عمده در زمينه ساختار مؤلفة توسعهي محيط حقوقي
شكلگيری نرادهايي به منمور ارزيابي طرحهای پژوهشي

ايجاد نراد

ايجاد رابطهی بين مراکز دانشگاهي و نرادهای اطالعرساني

ايجاد رابطه

ايجاد يكپارچگي در ساختار اطالعرساني و يا تبديل نرادهای موازی به يک نراد

ايجاد رابطه

پژوهش فاوا امري بسيار مهم در كشورهاي در حال توستعه بته
ويژه در ايران است .عمده استراتژيهاي پژوهشي نگارش شتده
در ايران از ضعف نبود اجرايي شدن برخوردار هستند و به طور
كلي در سطح سياستگتذاري بتاقي متيماننتد .بتراي تكميتل
زنجيره تحقيق تا پژوهش و پيشگيري از بروز چنين مشتكلي،
مدل استراتژي ملي پژوهش در فناوري اقدام بته ارائته بخشتي
تحت عنوان ايجاد نقام پژوهشي كرده است كه به صور ويژه
وضعيت موجود و مطلوب فناوري ارتباطا و اطالعا در ايران
را مشخص كرده است و نحوه حركتت از وضتعيت موجتود بته
مطلوب را با مشخص كردن وظايف و مسئوليتها تعيين كترده
است.
در انتها بايد به اين نكته اشاره كرد كه مديريت مناسر چنتين
مدلي مي تواند موجر بهبود امر سياستگذاري و اجر در بخش
فناوري ارتباطا و اطالعا در سطح كشورها شود.

 -4نتيجهگيری
مدل استراتژي ملي پژوهش در فناوري كه در اين تحقيق ارائه
شده است ،روشي جديد براي حل مشكال كشورها در توسعه
استراتژي هاي پژوهشي و اجرايي كردن ونهاست .در اين متدل
سعي شده است از مفاهيم موجود ماننتد  SWOTو متاتريس
توانمندي-جذابيت در قالر چهارچوبي مشتخص بهتره گرفتته
شود تا قابليت كاربردي شدن در فناوري ارتباطا و اطالعتا
ايران را داشتته باشتد .براستاس ايتن متدل در حتوزه فنتاوري
ارتباطا و اطالعا ايران سه كار مهم صور گرفت:
الف) اولويتهاي پژوهشي فاوا در ايران به طور كامل شتمرده و
محدوده مورد نقر بتراي تمركتز بتراي اجترا انتختاب شتد .در
بسياري از سياستهاي پژوهشي تنها بته بحت اولويتتبنتدي
اكتفتا متيشتتود ولتي در ايتتن متدل يتتک بختش از كارتتتدوين
اولويت هاي پژوهشي است كه تا سطح محصتوال نيتز تبيتين
ميشود.
ب) تتتدوين استتتراتژي ملتتي پتتژوهش فنتتاوري در ايتتران بتتا
بهتترهگيتتري از متتتدهاي  SWOTو متتاتريس توانمنتتدي -
جتذابيت همتراه بتا انجتتام مطالعتا ترازيتابي ،مطالعته استتناد
باالدستي ،شناسايي فاكتورهاي اساسي موفقيتت ،كته موجتر
گرديد تا اتفاقنقر مناسبي در سطح سياست گذاري و اجرايتي
ايران بر چگونگي اجراي اين استراتژي ها صور پذيرد كه اين
اتفاق نقر در سطو مديران ارشتد و ميتاني فتوق العتاده حتائز
اهميت است .البته بايد اشاره شود چنين اتفاقنقتري تنهتا در
قالر مدل مشخص و هدفمندي قابتل تحقتق استت كته متدل
استراتژي ملي پژوهش ميواند يكي از اين مدلها باشد.
ج) طراحي نقام پژوهش فناوري ارتباطا و اطالعا در ايران
به منقور سازوكار و ستاختار اجتراي ون استتراتژيهتا وخترين
اقدام سلسله فعاليتهتا بتوده استت .تتدوين استتراتژي نهتايي
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