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 - 8استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالي
 - 2کارشناس مدیریت بازرگاني

چكيده
مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است  :نخست اینکه ساختار کالن مفهومي نقشه جامع علمي کشور چيست و دوم چه مؤلفههایي برای
ارزیابي این سند پيشنهاد مي شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است .یافتههای تحليل محتوا بيانگر تأکيد این نقشه بر
سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا) ،همچنين برجستگي خاص ارزشهای فرهنگي ،دیني و ایدئولوژیک در مقابل ارزشهای علمي و فناورانه و حرفهای است.
هم چنين یافتههای این مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمي و فناوری (با  81 /28درصد) ،مفاهيم اقتصادی (با  81 /81درصد) و مفاهيم مدیریتي (با  81 /7درصد)
به ترتيب باالترین سهم را در ساختار مفهومي پيش نویس نقشه ایفا ميکنند .پس از آن در رتبه چهارم ،مفاهيم جامعهشناختي ،رتبه پنجم مفاهيم فرهنگي ،رتبه ششم
مفاهيم آینده پژوهي ،رتبه هف تم مفاهيم سياسي و در نهایت در آخرین رتبه مفاهيم حقوقي قرار دارند.
در پایان این مقاله با اتكا به یک مطالعه اسنادی  81مؤلفه در قالب یک الگو برای ارزیابي نقشه جامع علمي کشور تدوین و پيشنهاد شده است.
کليدواژهها :نقشه جامع علمي کشور ،رهنگاشت علم و فناوری ،تحليل محتوا ،ارزیابي ره نگاشت ،توسعه علمي

است .اولين شيوة برنامه ریزی در تهيه این گزارش ،شيوهای است که

 - 1مقدمه 1

8

هم اکنون در ادبيات موضوع به نرام روش مطالعرات بخشري 2مري

تدوین برنامهها ی جامع علمي در ایرران از سرابقه ينري برخروردار

شناسيم .این مطالعه که در سالهای  8827- 8821انجرام یافتره یرک

نيست .آنچه که در تاریخ برنامه ریزی در ایران مشاهده ميشود تالش

مطالعه کلي ،کالن و تحليلي از وضعيت آموزش و پرورش است و

هایي در بخش آموزش و پرورش است .به اعتقاد نفيسي شاید ما در

براساس آن ،مسائل عمدة آموزش و پرورش در آن زمان شناسایي و

سال  8822با تصویب قانون تعليمات اجباری ،اولين برنامه به معنای

چند پروژه تعریف شده است[ .]8به اعتقاد نفيسي برنامهها ی عمراني

واقعي را تدوین کردهایم؛ یعني برنامه ریزی که هدف ،مدت و منرابع

چهارم و پنجم قبل از انقرال

دارد و محدودیتها ،سياستها و راهكارهرا در آن مشرخش شرده

انقال

است [ . ]8گام دوم مطالعات مهندسين مشاور ماورای بحار است که

و برنامره اول و دوم توسرعه بعرداز

نيز که بخش آموزش دارند دارای چهار رکن شامل اهداف،

سياستها ،خط مشيها و اقدامات اجرایي یا اعتبارات برنامه هستند؛

حاوی گزارش روشني از وضعيت آموزش و پرورش در سال 8827

اما بين این چهار رکن ارتباط منطقي وجود ندارد ]8[ .پس از پيروزی

* نویسنده عهدهدار مكاتباتzsalehi@irphe.ir :
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انقال

ملي «توسعه آموزش عالي»« ،پژوهش و فنرووری»« ،تمهيرد شررایط

اسالمي نخستين تالش در این زمينه تدوین برنامهای به نرام

حفظ و نگهداشت نخبگان» بود.

«فرهنگ،تحقيقات و تعليمات عاليه» در سال  8812برود .در برنامره
اول و دوم توسعه نيز صرفاً بخش آموزش مورد توجه قرار گرفت.

موج سوم  -در زمستان  ،8811شورای عالي انقرال

فرهنگري

در این مقطع تدوین برنامه ملي تحقيقرات و تعيرين اولویرتهرای

جریانات مربوط به مطالعات پيشين را پيگيری کرد .در نتيجه معاونت

تحقيقاتي کشور بهوسيله شرورای پرژوهشهرای علمري کشرور از

پژوهشي وزارت علوم و مرکز تحقيقات سياست علمي کشور مأمور

اقدامات مهم تلقي ميشود .در برنامه سروم توسرعه () 8818 - 8811

مطالعة کارهای گذشته و تدوین سند توسعه علمي کشور شرد .برر

دایره برنامهها از محدودة آموزش فراتر رفت و قلمرو پژوهش را نيز

مبنای تلفيق مطالعات قبلي و اسناد سه گانه ،سند اول توسعه علمي

در برگرفت .در برنامه چهارم توسعه با گسترش ایرن بخرش فصرل

کشور مشتمل بر هفت هدف ،سي و نه راهبرد و صدو پنجاه و هشت

مستقلي بنام توسعه دانایي مشتمل بر آمروزش ،پرژوهش و فنراوری

برنامه عملياتي تدوین و پيشنهاد شد [ .]2همچنين دراین مقطع ،مرکز

پيشبيني و ایدههایي جدید مانند نظام ملي نوآوری وارد برنامه شد و

تحقيقات سياست علمي کشور موفق شدچارچو

پيشنهادی طرح

تالش شد استقالل دانشگاهها و مراکز علمي در قالب اختيارات مادة

پژوهشي(  (RFPنقشه جامع علمي کشور را درطول یک سرال ودر

 14به آنها بازگردانده شرود .درادامره ایرن اقردامات ،مسرنولين برر

پانزده مجلد تدوین کند.

ضرورت «تدوین نقشه جامع علمي کشور» تأکيد نمودنرد و بردین

موج چهارم  -درمقطع زماني سالهای  8811و  8817دو مطالعه

ترتيب برای نخستين بار این واژگان برای برنامره ریرزی بلندمردت

همزمان برای تدوین نقشه صورت گرفت .یک مطالعه در دبيرخانره

علمي کشور مورد استفاده قرار گرفت .حرکتي کره هرم اکنرون بره

شورای عالي انقال

فرهنگي که به تدوین یک پيش نویس منجر شد

تدوین و انتشار پيش نویس نقشه جامع علمي کشرور منتهري شرده

که هم اکنون از طریق سایت این دبيرخانه منتشر شده است و مطالعة

است بر آمده از مجموعهای از تالشهاست که ميتوان آنهرا را در

دیگر در معاونت پژوهشي وزارت علوم که تحرت عنروان « طررح

چهار موج خالصه کرد:

تحول در نظام علم و فناوری» صورت گرفته و نتای آن در اختيا ر

موج اول  -از سال  8871تا  8818مشتمل بر مطالعات منرت بره

شورای عالي انقال

فرهنگي قرار گرفته است.

برگزاری کنگرة ملي راهبردهای توسعه علمي کشور ،طرح مطالعاتي

این نكته را نباید از نظر دور داشت که تدوین این پيش نرویس

دکتر رمضاني تحت عنوان «توسعه نظام علمي کشور» بره سرفارش

نباید پایان این پروژه تلقي شود بلكه آياز راه اسرت و هرم اکنرون

وزارت فرهنگ و آمو زش عالي ،تدوین « نظام توسعه فنرووری» بره

اقداماتي چون تكميل پيش نویس تهيه شده ،تصویب آن در مراجرع

وسيله سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ایران و تدوین «منشرور

قانوني و کسب اجماع نخبگان کشور باید در دستور کار قرار گيرد.

توسعه علمي شرط بقا «و طررح ملري» نيازسرنجي نيرروی انسراني

پس از طي این مراحل ،اجرا و پرایش و نظرارت و ارزیرابي نقشره

متخصش و سياستگذاری توسعه منابع انساني کشور» درسال 8877

صورت خواهد گرفت.

تا  8818بهوسيله دکتر يفراني و همكاران .هدف عمردة ایرن مروج

هدف مقاله حاضر نخست تحليل محتوای این سند (نسخة نهایي

جلب توجه مقامات سياسي و کانون های تصميم گير کشور به سوی

پيش نویس دبيرخانه شورای عالي انقال

فرهنگي منتشرر شرده از

الزامات و ضرورتهای توسعه علمي کشور برود زیررا در آن مقطرع

طریق سایت) به منظور فهم بيشتر رویكرد حراکم برر آن و سر س

زماني حرکت سازندگي کشور بعضاً به طرحهای عمراني و صنعتي

ارائه و تدوین مؤلفههایي برای پایش و ارزیابي آن ميباشد.

تفسير ميشد.

الزم به ذکر است که نسخه مصو

موج دوم  -در طي سالهای 8812و  8818این حرکت در فرایند

نقشه جامع علمي تا زمران

انتشار این مقاله ،منتشر نشده است.

تكامل ي خود ماهيت قانونگذاری پيدا کرد .دسرتاوردهای مهرم ایرن
مقطع تصویب قانون اهداف وظایف و مأموریتهای وزارت علوم،

 - 9مروري بر پيشينه

تحقيقات و فناوری با هدف انسجام بخشي به فعاليتهای علمي و

نقشه جامع علمي کشور مطابق تعریف پيش نویس شرورای عرالي

فناوری کشور و تعریف مأموریت فرابخشي بررای ایرن وزارت در

انقال

قالب شورای عالي علوم تحقيقات و فناوری ،پيشبينري و تردوین

فرهنگي عبارت است از مجموعهای جامع ،هماهنگ و پویا

از اهداف ،سياستها  ،ساختارها و الزامرات برنامره ریرزی تحرول

بخش توسعه دانایي محور در برنامه چهارم توسعه و تدوین سه سند

راهبردی علم ،فناوری و نو آوری مبتني برر ارزشهرای اسرالمي -
03
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ایراني و آینده نگر برای دست یابي به اهداف چشمانداز بيست سراله
کشور( .مقدمه پيش نویس  -صفحه

نتای حاصل از تحقيقات روی اقتصاد جامعه را با هزینههرای الزم
سنجيده و به شناسایي بخشهایي ميپردازند که فوایرد بريشترری

)

اندیشكده آصف دو تعریف از نقشه جامع علمي ارائه کرده است

داشته و یا اینکه استحقاق آن را دارند که بيشتر از آنها پشرتيباني

 :نخست  -طرح یا راهبردی به منظور ایجاد یک سری شایستگيهای

به عمل آید .دیگر آنکه علم سنجي نقش پویا سازی فناوری را بازی

محوری برای افزایش توان رقابت پذیری کشور در سطوح جهاني و

مي نماید .یعني اینکه مشخش ميکند کره کرداميک از بخرشهرای

دوم  -روایتي بومي از سياست بلند مدت علم و فناوری .ویژگيهای

علمي و تكنيكي از توسعه زیادی برخوردار بوده و یا ایرنکره چره

یک نقشه علمي اثربخش از نظر پژوهشگران ایناندیشكده عبارتند ا ز

بخشهایي اولویت دارند .هدف این است که برداشتي از کل داشته

 :جامع نگر و تحول گرا بودن ،حساس بودن به ارزشها ،مورد وفاق

باشيم بدون اینکه بخواهيم فعاليت علمي هزینه بر و طوالني مدتي

تمامي ذی نفعان بودن ،امكان تكرار و پابرجا بودن بنيان و شالوده آن

انجام دهيم[.]5
یكي از پروژههای مهم در زمينه ترسيم نقشههای علمي بهوسيله

در برابر تغييرات [.]8

1

5

تعریف دیگر به نقشههای ساختاری علوم در قلمرو علمسنجي

ریچارد کالوانس و کيوین بيوک ترسيم شده است .ایرن مجموعره

مربوط ميشود .در این قلمرو ،نقشه علمي باز نمودن دو بعدی یا سه

نقشهها حاصل تجزیه و تحليل مقاالت  81888مجله علمي اسرت.

بعدی حوزه خاصي از علم بر اساس انتشارات علمي است .عالوه بر

نقشة علمي رشتههای ریاضي وفيزیک  ،شيمي ،مهندسي کرام يوتر،

آن در رویكرد علم سنجي تجزیه و تحليل نقشه دانش یک حوزه ،

علوم زمين ،زیست شناسي ،زیست فناوری ،بيمراریهرای عفروني،

عالوه بر تكنيکهای ترسيم اطالعات ميتواند شامل موضروعهرای

پژوهشهای مغز ،بهداشت ،علوم اجتماعي و انساني در این پرروژه

گوناگون مثل تجزیه و تحليل شبكه ،زبان شناسي ،استخراج مفاهيم و

ترسيم شدهاند .نقشههای این و

سایت باز نمودن نوعي همگوني

موضوعات ،تحليل استنادی و شاخشهای علم و فناوری آن حوزه

بين دقت ،اعتبار و سادگي است .پروژه دیگر که برا حمایرت مرالي

باشد [.]1

6

اتحادیه اروپا صورت گرفته اسرت « ،نگاشرت بهتررینهرای علرم و
8

فناوری در اروپا» نام دارد و چهار حوزه از علوم زیسرتي و علروم

جان برنال یكي از مشهورترین فيزیک دانان جهان ،تاریخ نگار

اعصا

و جامعه شناس علم در سال  8484یكي از اولين نقشرههرای علرم

را در بر ميگيرد [.]1

جهان را ترسيم کرد .پس از او دویله در سال  8418با تأکيد بر نقش
رایانه در ترسيم نقشههای علمي  ،چگونگي ساخت و ترسيم این نوع

 9- 9نقشههاي علمی خاص و موردي

نقشهها را برای ایجاد تصویر بزرگي از حروزههرای جرامع علمري

دامنه نفوذ و اثربخشي این سنخ از نقشهها بيشتر و امكان پایش آنها

پيشنهاد داد [.]1

فراهم تر است.

از نظر سنخ شناسي ( ) Typologyنيز بر اساس آنچه در ادبيات

یک نمونه از آنها ره نگاشت ملي آمروزش ( STEMعلروم ،

موجود مالحظه ميشود نقشههای علم و فناوری را ميتوان به چند

فناوری ،مهندسي و ریاضيات) بررای وزارت آمروزش و پررورش

گروه زیر تقسيم نمود:

امریكاست که بهوسيله بنياد ملي علوم تدوین شده است [.]1
دیگر نمونهها عبارتند از ره نگاشت فناوری صنعت نفت کانادا و
نقشه علم کشاورزی امریكا.

 1- 9نقشههاي علم با رویكرد علم سنجی

شاید بتوان نخستين آثار در این زمينه را بره سروالپرایس  2در دهره

 0- 9نقشههاي جامع علم و فناوري

شصت ميالدی متعلق دا نست که با ابداع اصطالح علمِ علم  3ترالش

این ره نگاشت که عمدتا دورههای زماني بلند مدت را پوشش ميدهد

کرد با تحليل آمار انتشارات علمي ،قوانين توسعه علمي را کشرف

بررای کشررورهای در حرال توسررعه کرره هنروز در مراحررل تمهيررد

کند .از آنجا که تحقيقات علمي پر هزینه است تصميم گيران بررای

زیرساخرتهای علم و فناوری هستند معنيدار اسرت .نمونره ایرن

ارزیابي تحقيقات از علم سنجي استفاده ميکنند .بدین ترتيرب کره

ره نگاشتها پروژه آینده نگری علم در تایلند است که برای افق سال
4. Richard Klavans
5. Kevin Boyak
6. http://mapofscience.com

1. John Bernal
2. Solla Price
3. Science of Science
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های  2888تا  2828بهوسيله آژانس ملي علم و توسعه فناوری تایلند

قلمرو علم و فناوری در قالب این نقشهها سخن نگفته است اما تنبّه

( ) NSTDAبا همكاری  2177نفر از کارشناسران و محققران بره

داده است کره ره نگاشرتهرا بيرنش را محردود مريکننرد و بررای
مؤلفانشان ماهيت خصوصي دارند.

منظور ارتقای فناوری این کشور تدوین شده است[.]7

8

به لحاظ در هم تنيدگي روز افزون علم و فناوری در کشورهای

نكته دیگر شانس پایين تحقق مفاد نقشههای علرم و فنراوری

صنعتي آنچه بيشتر به چشم ميخورد نقشه (ره نگاشت) فنراوری

است .دو پژوهشگر چيني یاد آور شدهاند که برای تعدادی از حوزه

است.

های تحقيق خوش شانس ،ره نگاشتهای دولتي در قلمرو علم بره

پروبرت و شها الدین معتقدند که تدوین ره نگاشت فناوری در

مانند یک موفقيت (برد) در بخت آزمایي است .آنها متذکر ميشوند

سالهای اخير به عنوان یک ابزار مدیریتي کليدی در تدوین و تنظيم

که هنوز جزئيات طرح  85ساله چين برای علم و فناوری اجرا نشده

ارتباط بين منابع فناوری و شكار فرصتهای بازار ظهور کرده است.

است .طرحي که کوشش برجسته در شكل دادن مجدد یرک چشرم

این شيوه یک امتياز عمده در ایجاد چندین کارکرد در کسب و کار از

تلقي شده است[.]88

انداز از استعداد علمي ناهمگون در برابر ير
پروبرت و شها

طریق طرح مشترک را فراهم مي آورد .بره اعتقراد آنران ره نگاشرت

الدین نيز بر یک معضل دیگر در ایرن رابطره

فناوری با توضيح تغيير فناوری در یک سازمان مورد توجره قررار

انگشت گذاشتهاند .آنها بيان ميکنند که گرچه یک راهنمای قطعي و

گرفته ميشود .آنها از طریق ارائه یک مدل مفهومي ،فراینرد تغييرر

عام برای تدوین ره نگاشرت وجرود نردارد؛ امرا کسرب و کارهرای

فناوری را در سه شرکت بزرگ کاویده و نشان دادهاند که چگونره

مختلف ،متقاضي تدوین طرحهای عام هستند [.]1
نواقش و مشكالت دیگر در فرایند تدوین ره نگاشتها عبارتند

توسعه و کاربرد ره نگاشت فناوری با عاملهای معنيدار مررتبط برا

از  :آرمان گرایي و تنوری زدگي ،عدم انسجام ،فقدان نظام پایش و

مقوله تغيير فناوری همبسته و مرتبط است.

ارزیابي ،عدم مالحظه منافع همه ذی نفعان و حاکميت دیدگاه دولتي،

لي و همكارانش چنين ادعا کرردهانرد کره ناکرامي روشهرای

دستگاهي و بخشي.

مدیریت دارایي در ترسيم راهبردهرای بلنرد مردت بررای بنگراههرا،
موجب ظهور ره نگاشتهای فناوری به عنوان یک ابزار برای کمک

به اعتقاد برخي محققان نقشه جامع علمي کشور دارای سه هدف

به برنامه ریزی ،گزینش و طرح ریزی شده است .مطالعه آنها نشان

و کارکرد عمده است :نخست ،تبيين وضعيت فعلي نظام پژوهش و

داد که در برنامه تحقيق و توسرعه دولتري کرره ،فراینرد ره نگاشرت

فناوری کشور ،دوم ،تبيين آیندهها ی محتمرل بررای نظرام مزبرور و

فناوری سازنده برای بهبود مدیریت پورتفوليو به کرار گرفتره شرده

ارزشگذاری آنها و در نهایت ارائره راهبردهرایي بررای رسريدن از
وضعيت حال به آیندهای ممكن و مطلو

است [.]4

[.]82

در این فرایند ،راهبرد طرح ریزی شده از طریق تضمين اینکره

مبيني دهكردی معتقد است که در نقشه جامع علمي کشور باید

یک سازمان در حال پيشبرد برنامههای صحيح در زمان مناسب است

فرایند توليد دانش را از نقطه توليد تا اثر شبكهای دانرش درترروی ،

حمایت ميشود.

به کارگيری و باز خورد در نظر بگيریم و ایرن مسرير تحرول را در

همچنين در طي این فرایند ،گزینش متخصصان ،انعطاف پذیری

ادوار توسعه نگاه و توجه کنيم که هرر کردام از ایرن دورههرا چره

فرآیند ،روزامد کردن مستمر ره نگاشت و استاندارد کردن آن به عنوان

تأثيری ميتواند بر نقشه جامع علمي داشته باشد؟ حوزههای مطرح

مطالب انتقادی برای تدوین ره نگاشت فناوری با کيفيت باال در نظر

در ابعاد جهاني شدن ،حوزه سياست ،فرهنگ و اقتصاد چره ترأثيری

گرفته شده است.

بر نقشه جامع علمي ميتواند داشته باشد؟ و در نهایت رویكردهای

دامها و مشكالت نقشههای علم و فناوری نيز از دید محققران

نقشه ميتوانند فعال درونگرا ،فعال برون گرا ،تهاجمي و تعارضري،

مغفول نمانده است .توماس کاپل کاربرد ایرن اصرطالح را مخرتش

مستقل یا تعامل سازنده باشند .]88[ ...ایشران هرم چنرين معتقدنرد

نهادهای تحقيق دولتي و صنعتي ميداند و توضيح ميدهرد کره در

سطح تحليل در روابط و نحوة تعامل بازیگران نقشه نيز امری مهرم
محسو

عمل ره نگاشتها یک سردرگمي درباره اینکه واقعا به چه منظور
تهيه شدهاند و اینکه آنها در ميان همه ابزارها و روشهای مدیریت

ميشود.

به اعتقاد برخي از دستاند رکاران نقشه جامع علمي کشور باید

فناوری چه انتخا هایي داشتهاند ایجراد کررده اسرت[ .]88وی بره
صورت واضح از تقليل گرایانه بودن و یا سادهسازی و ساده انگاری

1. Personal to their authors
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در برگيرندة موضوعات و مراحل زیر باشد:

 1- 0پایایی و روایی مطالعه

 - 1تصویر جهان در علم و فناوری

پایایي زماني وجود داردکهاندازه گيری مكرر یک پدیده به تصميمات

 - 2تصویر رقبای ما در علم و فناوری

یا نتای مشابهي برسد .پایایي ميان کدگذاران به سرطح توافرق ميران

 - 3تصویر عمومي کشور در حال و آینده

کدگذاران جداگانهای که همان محتوا را به کمک ابزار کرد گرذاری

 - 4شناخت وضعيت کنوني کشور در علم و فناو ری و ارائه مدل

واحدی کد گذاری مي کنند اشاره دارد .اگر در تكررار کرد گرذاری

آن

حدود  %28مطالب متفاوت از کدگذاری اوليه باشرد ،تحقيرق قابرل

 - 5ترسيم سياستها و ارزش های موجود در اسناد باال دست [.]81

قبول نيست [.]81
در مطالعه حاضر برای تعييرن پایرایي از فرمول ویرليام اسكرات

( Po  Pe) 2
(
1  Pe
مضامين ،ضریب پایایي  %18بهدست آمد که اختالف کرمترر از %28

 - 0روش تحقيق

 )  استفاده شد .پس از دو بار کدگذاری مقولهها و

در بخش نخست پژوهش حاضر ،با بهرره گيرری از روش تحليرل
محتوا تالش شده است تا توصيف و استنباط روشن ترری از پريش

بوده است.

نویس نقشه جامع علمي کشور ارائه شود.

اعتبار صوری  6پرسش نامره معكروس کره در فراینرد تردوین و

کارت رایت ،تحليل محتوا را توصريف عينري ،منرتظم و کمّري

کدگذاری فراهم آمد بهوسيله گروه سه نفره داوران متشكل ازاعضای

رفتارهای نمادی و «بارکوس» آن را تحليل علمي پيامهای ارتباطي

هينت علمي آشنا با روش تحليل محتوا انجام وکدگذاری اوليه تأیيد

ميداند [ . ]85کری ندروف معتقد است که تحليرل محتروا پژوهشري

شد.

برررای اسررتنباط تكرارپررذیر  8و معتبررر  2از دادههررا دربرراره مررتن آن
هاست[ . ]81برنارلد برسون در دهه  8458جامعتررین تعریرف را از

 - 4سؤاالت تحقيق

تحليل محتوا ارائه کرده و مي نویسد :تحليرل محتروا روش تحقيرق

 - 1ساختار مفاهيم ،مقولهها و مضامين نقشه جامع علمري کشرور

عيني ،کمي و سيستماتيک درباره محتوای آشكار پيامهرای ارتبراطي

چگونه است؟

است [.]87

 - 2ارزشها و سياستهای کلي حاکم بر نقشه کدامند؟

8

دراین پژوهش برای اطمينان بيشتر از حفظ عينيت در فراینرد

 - 3چه مؤلفهها و معيارهایي برای ارزیابي نقشه پيشنهاد ميشود؟

مطالعه از ورود به جنبههای پنهان متن خودداری شد و صررفا پيرام
های آشكار آن مشتمل بر گویهها و مضرامين مرالک بررسري قررار

 1- 4خالصه یافتههاي تحليل محتوا

گرفت.

این تحليل محتوا مبتني بررپيش نرویس تردوین شرده در دبيرخانره

واحد تجزیه و در این پژوهش «مضمون» در نظر گرفته شد.برای

شورای عالي انقال

تعيين تفاوت معنيداری بين فراوانيها از آزمون مجذور خي استفاده
شد.

4

فرهنگي(قبل از اديام با پيش نویس تهيه شده

در وزارت علوم) است .این سند ،دارای یک مرتن منتشرر شردة 22
صفحهای و  85888صفحه مستندات است ودر سرایت الكترونيكري

5

در بخش دیگر یک الگوی مفهومي برای پایش و ارزیابي نقشه

دبيرخانه شورای عالي انقال

و ميزان تحقق هدفهای آن فراهم شده است .این الگو از فرایند یک

فرهنگي از ابتدای سال 8811درج شده

است .مالک تحليل محتوای حاضر متن اصلي نقشه قرار گرفته است

مطالعه اسنادی استخراج شده است .هدف پژوهشگران از ارائه ایرن

زیرا مستندات آن حاصل دست نوشتهها و پيش نویسها و مطالعات

الگو انجام پایش و ارزیابي نبوده است بلكه در ایرن مرحلره صررفاً

اعضای کميته تدوین و صورتجلسات اسرت کره منتشرر نشرده و

ارکان اصلي به منظور توليد یک ابزار بومي برای پرایش و ارزیرابي

رسميت نيافته است .از سویي متن اصلي سند را ميبایسرت فشررده

نقشه فراهم آمده است.

این مستندات تلقي کرد که از طرف دبيرخانه شورای عالي انقرال
فرهنگي به عنوان پيش نویس رسميت یافته است .اکنون به خالصه

1. Replicable
2. Valid
3. Objectivity
4. Monitoring
5. Evaluation

یافتههای تحليل محتوا در سه بخش زیر ميپردازیم.
6. Face validity

00

تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن

 1- 1- 4ارزشها و رویكردهاي کلی حاکم بر نقشه

نخست مضامين فرهنگي ،دیني و ایدئولوژیک که تعداد آن  85مورد

بخش مستقلي از پيش نویس به بيان ارزشها و رویكردهرای کلري

است و گروه دوم سایر مضامين که عمدتا بره ارزشهرای علمري و

حاکم بر نقشه پرداخته است.

فناورانه و حرفهای بر ميگردد و تعداد آن  28مورد است .در نمودار
زیر ترکيب و فراواني این ارزشها مالحظه ميشود.

در این بخش  25جمله درج شده است که حاوی  81مضرمون
است .این مضامين را ميتوان به دو گروه کلي تقسريم کررد :گرروه

شكل  )1ارزشها و رویكردهاي کلی حاکم بر نقشه

  2 ،df=8 ،  2  .69محاسبه شده کوچکتر از   2جدول

مفاد این پيش نویس را از حيث هماهنگ بودن با سياست فشار علم

8

یا سياست کشش تقاضا  1بررسي و مشخش نمود که سياست اصلي

است و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت در نقشه جامع علمري

حاکم بر نقشه جامع علمي کشور به کردام سرمت تمایرل دارد؟ در

کشور تفاوت معنا داری بين ارزشهای علمي ،فناورانه و حرفهای و

سياست فشار علم توسعه علمي از سمت پژوهشهرای بنيرادین بره

ارزشهای فرهنگي ،دیني و ایدئولوژیک وجود نردارد.یعنري نگراه

سمت تحقيق و توسعه کاربردی و س س پياده سازی و تجاری سازی

تقریبا یكساني به هر دو گروه وجود داشته است.

پيش مي رود و متكي به توليد علم است .در مقابل سياسرت کشرش
تقاضا با تحریک تقاضای نوآوری شروع و س س موجب ميشود تا

 9- 1- 4سياستهاي کلی نقشه

علم و دانش مورد نياز بررای آن نروآوری شركل بگيررد و توسرعه

سياست علم و فناوری را از نقطه نظرهای مختلف ميتوان تقسريم

یابد[.]84

بندی نمود .برای نمونه سياست مبتني بر نظریه ننوکالسيک یا نظریه

بررسي مضامين به کار رفته در بخش سياستهای کلي نقشه که

اقتصاد تكاملي که هر کدام الزامات خاص خود را دارد.

دو صفحه از کل متن را در برميگيرد و مشتمل بر  17مضمون است

به صورت عينيتر باز ميتوان نقشه جامع علمي کشور را از نظر

نشان ميدهد که از این تعداد تنها  1مورد هماهنگ با سياست کشش

مفاد هماهنگ آن با دو نظریه نظام ملي نوآوری  ) NIS( 8یا نظریره

تقاضا بوده و  18مضمون دیگر همسو با سياست فشار علم ميباشد.

اقتصاد مبتني بر دانش  2بررسي و مقایسه نمود.

بنابر این سياست نقشه بر توليد و انباشت علم و توجره کرمترر بره

هم چنين تقسيم بندی دوگانره دیگرر در توسرعه فنراوری کره

مصرف آن در اقتصاد و صنعت و بنگاههرا و دسرتگاههرای اجرایري

سياست نفوذ گرا یا مأموریتگراست.

(تحریک طرف تقاضا) تأکيد دارد.

از همه اینها عينيتر ميتوان در عرصه توسعه علم و فنراوری

3. Science push
4. Demand pull

1. National Innovation System
2. Knowledge Based Economy
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شكل  )9سياستهاي کلی حاکم بر نقشه

  2 ، df=8،  2  24.59محاسبه شده برزرگترر از   2جردول

نوعي یک نظام ارزشي را در بخشي از جامعه علمي کشور تعریف و
بازنمایي ميکند.

است و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت در نقشه جامع علمري
کشور تفاوت معناداری بين سياستهای فشار علم و سياستهرای

جدول  )1ساختار مضمونی نقشه جامع علمی کشور

کشش تقاضا وجود دارد .دليل آن تأکيرد بريشترری کره ایرن مرتن

ردیف

سياست فشار علم دارد.
 0- 1- 4بررسی کلی مضامين نقشه
یافتههای حاصل از تبدیل مفاهيم کيفي به کمي در جدول شماره یک
نشان ميدهد که سه گروه مفاهيم علمي و فناوری (با  81.28درصد)،

فراوانی

درصد

1

مفاهيم سياسي

81

8.88 %

9

مفاهيم جامعه شناختي

15

88.21 %

0

مفاهيم فرهنگي

51

4.81 %

4

مفاهيم آینده پژوهي

82

5.58 %

15

81.7 %

6

مفاهيم اقتصادی

48

81.81 %

7

مفاهيم حقوقي

88

8.78 %

228

81.28 %

3

مفاهيم اقتصادی (برا  81.81درصرد) و مفراهيم مردیریتي (برا 81.7
درصد) به ترتيب باالترین سهم را در ساختار مفهومي پريش نرویس
نقشه ایفا ميکنند (جدول  8و شكل .) 8

8

پس از آن در رتبه چهارم  ،مفاهيم جامعهشناختي ،رتبره پرنجم

مفهوم کلی

مفاهيم مدیریتي

مفاهيم علمي و فناوری{عمدتاٌ
درون نهاد علم}

مفاهيم فرهنگي ،رتبه ششم مفاهيم آیندهپژوهي  ،رتبه هفتم مفراهيم

جمع

سياسي و نهایت در آخرین رتبه مفاهيم حقوقي قرار دارند.
همانگونه که مالحظه ميشود این مرتن از نظرر تنروع مفراهيم

378

133

  2 ، df=7 ،  2  436 .58محاسبه شده بزرگتر از   2جردول

مختلف يني و برخوردار تلقي ميشود .از آنجا که استاندارد یكسان
و مشخصي در تدوین ره نگاشت علم و فناوری برای این امر وجود

است و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معناداری برين

ندارد نمي توان قضاوت خاصي در این مورد داشت ،بلكه باید گفت

فراوانيهای جدول فوق وجود دارد .بنابراین در متن حاضر نروعي

این رتبه بندی در حقيقت بازتا

دهنده چارچو

رتبهبندی در ساختار مفهومي موجود است.

ذهني خبرگاني

است که در تدوین این سند همكاری داشتهاند .این رتبره بنردی بره

03

تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن

شكل  )0ساختار مضمونی نقشه جامع علمی کشور

در ادامه جدول تفصيلي مقولهها ،مضامين و ميزان فراواني هر گروه
مالحظه ميشود.
جدول  )9ساختار مفاهيم سياسی
ردیف

مقوله

8 -8

استقالل  ،يرور و اقتدار
ملي

2 -8
8 -8

ارتقای کارامدی نظام
امنيت ملي

مضامين
تأمين اقتدار و شوکت ملي ،کاهش وابستگي بره بيگانگران ،ترأمين اسرتقالل اقتصرادی کشرور ،تقویرت

فراواني

درصد

7

8.28

يرور و اقتدار ملي
ارتقای نقش دولت درتوسعه فناوری ،افزایش نقش مدارس ،دانشگاههرا و مراکرز تحقيقراتي در ارتقرای

1

8.88

کارا مدی نظام و حل مشكالت فعلي و آتي کشور و تأمين نيازهای آتي کشور
تقویت وحدت و امنيت ملي ،دفاع از مرزهای اعتقادی ،وحدت و امنيت ملي
مجموع

  2 ، df=2 ،  2  .33محاسبه شده کوچرکترر از   2جردول
است و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معناداری برين
توزیع فراواني مقولههای سياسي وجود ندارد.

06

5

.11

18

0111

غالمرضا ذاكرصالحي ،امين ذاكرصالحي ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 8811
جدول  )0ساختار مفاهيم جامعه شناختی
ردیف

مقوله

8 -2

جامعه و علم

فراواني

مضامين

درصد

جامعره و توسرعه دانرش بنيران ،گسرترش دانرش در جامعره ،گسرترش آمروزش
مهارت زندگي ،تعامل علم و جامعره ،ایجراد جامعرهای فضريلت مردار از طریرق
آمروزش و پرررورش ،فنراوریهررای اجتمراعي و ارتباطررات جمعري ،هررمافزایرري
آموزش در پيشرفت جامعه ،نقش مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي در رفرع نيازهرای

85

2.54

جامعره ،توجره بره علررم بره عنروان گفتمران مسررلط برر جامعره ،علرم و توسررعه
اجتماعي ،نزدیکسازی علوم اجتماعي با مشكالت و واقعيات جامعه
مشارکت نخبگان در طراحي نقشه ،تكریم اساتيد بازنشسرته ،احرراز اسرتعدادهای
برتر و نخبگي ،احترام به نخبگان به منزله سررمایه علمري کشرور ،حفرظ جایگراه
2 -2

تكریم و نگهداشت

نخبگان در تحوالت سياسي ،اجتمراعي ،بهررهگيرری از ظرفيرتهرای نخبگران و

نخبگان

متخصصرران مقرريم ایررران و خررارج از کشررور ،حمایررت از نظریرره پررردازان و
پژوهشرگران ،جرذ

88

2.21

منررابع انسراني متخصررش در مراکرز علمرري ،بره کررارگيری

ایرانيان مقيم خارج در پروژههای مشترک تحقيقاتي
توسعه متوازن دانش و فنراوری در جغرافيرای کشرور ،جامعيرت علمري ،برابرری
فرصتهای آموزشي ،درصرد پوشرش تحصريلي و آمروزش عرالي کشرور ،نرر
8 -2

همگاني سازی علم

باسوادی ،یك ارچهسازی نگهداری دانش و در دسرترس برودن دانرش ،توسرعه و

82

2.87

ارتقای آگاهيهای علمي عمومي ،توسعه متوازن علمي ،بهبود توازن جمعيتي برا
پيشراني علم و فناوری

1 -2

رفاه و سالمت
اجتماعي

رسيدن به حداکثر سالمت فردی و اجتماعي و رفاه عمرومي ،حفاظرت از محريط
زیست ،اصول ایمني و زیستي در آمروزش و پرژوهش ،ترأمين رفراه ،سرالمت و

88

8.78

سعادت جامعه ،تأمين آسایش
تطبيق نقشه براسراس فكرر و نيازهرای خرودی ،در نظرر گررفتن تفراوت شررایط

5 -2

بومي سازی علم

1 -2

عدالت اجتماعي

بومي ایران با سایر کشورها ،برومي سرازی دانرش ،پرهيرز از تقليرد از فرهنگهرای
ييرخودی ،ارتقای مرجعيت جهاني علوم بومي ،فناوریهرای برومي ،توليرد علرم

4

8.55

بومي ،صيانت از فرهنگ بومي
رسيدن به جامعه عدالت محور ،رعایت عردالت در تخصريش منرابع پژوهشري،
عدالت اجتماعي ،توسعه عدالت محور
مجموع

  2 ،df=5 ،  2  4.68محاسبه شده کوچکتر از   2جدول است

1

8.88

63

11194

پذیرفت .برای مثال بومي سازی علم برجسته ميشرد .در حراليکره
سهم این مقوله فقط  8/5درصد کل مضامين اجتماعي است.

و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معنا داری بين توزیع
فراواني مقولههای جامعه شناختي وجود ندارد .انتظار بر این بود که
در سند حاضر بر یک یا چند مقوله تأکيرد ویرژهای صرورت مرري

07

تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن
جدول  )4ساختار مفاهيم فرهنگی
ردیف

مقوله

فراواني

مضامين

درصد

سعادت و کمال در سایة قر الهي ،جهانبيني الهري و بيرنش توحيردی و رویكررد اسرالمي،
8 -8

فرهنگ دیني و جهان

جهتگيری الهي علم ،آموزههای قرآنري و سرنت ،تقویرت هویرت ملري مبتنري برر اسرالم و

بيني الهي

ارزشهای انقال  ،نفوذ فرهنگ و ارزشهای اسالمي در محيط علمي ،علم مبتني برر تعراليم

28

8.47

اسالمي ،رشد تفكر دیني
توليد علم مبتني بر اخالق و ارزشها ،فرهنگسازی برای تحقق نقشره ،تقویرت یرافتن حرس

2 -8

فرهنگ علمي و

برتری در علم و فناوری و تحقق هردف سرعادت انسران  ،تربيرت انسرانهرای دارای فضرایل

توسعه فرهنگي

اخالقي ،تروی فرهنگ آزاداندیشي ،خردورزی و نقدپذیری علمري ،تقویرت روحيره اعتمراد

فضایل انساني و

به نفس شهامت و مخاطره جویي علمي ،رعایت استانداردهای اخالقري و حرفرهای آمروزش،

اخالق حرفه ای

پژوهش و فناوری ،فرهنگ اخالق و ایمان ،رعایت اخالق حرفهای ،اعتمراد بره تروان خرودی

22

8.18

در توسعه کشور ،پایبندی به قانون ،فناوریهای فرهنگي
8 -8

ميراث فرهنگي و
تمدن ایراني  -اسالمي

تاریخ و فرهنگ و تمدن و هویت اسالمي ایران ،الگروی اسرالمي ایرران ،احترراز از پيرروی از
الگوی يربي ،توجه به ارزشهای ملي و اسالمي ،توسرعه علروم اجتمراعي و انسراني هویرت

8.55

4

ساز و تمدنگر ،اعتالی جامعه اسالمي ،ایجاد الگویي از کشور اسالمي توسعه یافته
34

مجموع

  2 , df=2,  2  6.7محاسبه شده بيشتر از   2جدول اسرت
و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معنا داری بين توزیع

2104

باشد که این امر مورد انتظار نبوده است

فراواني مقولههای فرهنگي وجود دارد .دليل آن ميتوانرد نقرش و
جایگاه کمتر مقوله ميراث فرهنگي و تمدني نسبت به سایر مقولهها
جدول  )3ساختار مفاهيم آیندهپژوهی
ردیف

مقوله

مضامين

آینده نگری

طراحي و تحقق آینده ،فعاليتهای آینده پژوهي ،نگاه به آینده ،سناریونویسي ،پيشبيني
آینده ،ارتباط آیندههای بدیل با چشمانداز مطلو  ،از آینده ،شرایط محتمل در آینده،

8 -1

فراواني
81

درصد
2.12

عالي ترین آرمانها در طراحي نقشه

2 -1

سند چشمانداز

دستيابي به اهداف سند چشمانداز  28ساله کشور ،افق چشمانداز دارای نظام علم و

بيست ساله کشور و

فناوری ،دستيابي به اهداف چشمانداز علم و فناوری ،دستيابي به رتبه اول منطقه و

کسب جایگاه اول

موقعيت برجسته در دنيا

81

8.8

علم و فناوری
09

مجموع

  2 ،df=8 ،  2  .28محاسبه شده کمتر از   2جدول است و با

3130

مفاهيم یعني  5/5درصد برای سندی که نگاه به آینده دارد بسياراندک
است.

ضریب اطمينان  %45مي توان گفت تفاوت معنرا داری برين توزیرع
فراواني مقولههای آیندهپژوهي وجود ندارد .همچنين سهم کل ایرن

08

غالمرضا ذاكرصالحي ،امين ذاكرصالحي ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 8811
جدول  )6ساختار مفاهيم مدیریتی و برنامه ریزي
ردیف

مقوله

8 -5

سياست گذاری

2 -5

راهبرد

8 -5

طرح و برنامه ریزی

مضامين

فراواني

درصد

تحرک در حوزه سياسرتگرذاری علرم  ،وجرود شراخشهرای کمري و کيفري در
نقشه ،تعيين اولویتهای آموزشي  ،توجه بره سياسرتگرذاری و برنامرههرای کرالن
کشورهای دیگرر  ،سياسرت تحقيقراتي کشرور  ،سياسرتگرذاری علرم و فنراوری ،
اولویتهای ملي  ،ارائره سياسرتهرا  ،سياسرتهرای متناسرب برا آینرده مطلرو

،

24

5.88

اولویتگذاری در عرصه علوم  ،سياستگذاری نظام تربيتري  ،تعيرين سياسرتهرای
اجرایي برای علم و فناوری  ،تعيين جهتگيرریهرای کرالن نقشره  ،تعيرين جهرت
گيریهای اصلي علم و فناوری
تهيه نقشه برا راهبردهرای معرين ،تحرول راهبرردی علرم و فنراوری ،پابرجرا برودن
راهبردها درمقابل تغييررات و تحروالت ،توسرعه تحقيقرات راهبرردی ،راهبردهرای

82

2.87

اختصاصي علوم مختلف ،راهبرد علم
نيازمندی به طرح و برنامه معين در عرصره علرم و فنراوری  ،سراختارها و الزامرات
برنامه ریزی  ،طراحي و تهيه نقشره  ،برنامره ریرزی علمري  ،سرازماندهي و مردیریت

82

2.87

امور پژوهشگران  ،تدوین برنامه و بودجه پژوهش و فناوری
شاخشهای ارزیابي آموزشعالي  ،دیدهباني تحوالت بيروني و پرایش فعاليرتهرا،
1 -5

نظارت ،پایش و
ارزیابي

ارزیابي سامانه علم و فناوری  ،پایش و ارزیرابي ،پرایش و ارزیرابي تحقرق اهرداف
نقشه جرامع علمري  ،نظرارت و پرایش چرخره علرم و فنراوری  ،نظرارت و پرایش

88

8.4

شاخشهای نقشه تحليل جریان علم و فناوری بره منظرور بره روزرسراني اولویرت
های علمي کشور

5 -5

هدف

1 -5

مأموریت

7 -5

اثربخشي

1 -5

وظایف

دستيابي به اهداف  ،ترسيم اهداف کالن  ،اهداف ناظر بر سامانه علم و فناوری
تبيين مأموریت علم و فناوری در حوزه سالمت  ،توسرعه مأموریرتگرایري علروم
ارزشي  ،مأموریت دانشگاهها طبق نقشه
تحقق عملي و پيادهسازی نقشه ،بهکارگيری دستاوردها در همهحوزهها ،اثربخشي
وظایف دستگاه های دولتي  ،تعيرين حردود وظرایف نهادهرای علمري  ،برازتعریف
وظایف و اختيارات وزارتخانههای مرتبط با چرخه علم
مجموع

  2 ،df=7 ،  2  45.91محاسبه شرده بريشترر از   2جردول
است و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معناداری برين
توزیع فراواني مقولههای مدیریتي و برنامه ریزی وجود دارد .دليل آن
ميتواند تأکيد بيشتر این متن بر مقوله سياستگذاری باشد.

02

88

8.78

1

.14

1

.14

8

.58

83

1417

تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن
جدول  )7ساختار مفاهيم اقتصادي
ردیف

مضامين

مقوله

درصد

فراواني

تربيت سرمایهانساني متخصش در حوزههای علمي ،منابع انساني سالم و نوآور وتالشرگر ،ترأمين
سرمایه انساني دانشآموخته ،تعداد دانش آموختگان تحصيالت تكميلي ،تعداد مهندسران ،محققران
8 -1

سرمایه انساني ،منابع

و اعضای هيأت علمي ،رشد شاخش توسعه انساني ،توسعه و ترروی تفكرر خرالق و راهبرردی

انساني

فردی وگروهي ،یك ارچهسازی نظام تربيتي ،افزایش تعداد پ ژوهشگر و فن آفرین ،افرزایش بهرره

5.81

88

وری منابع انساني ،ارتقای توانایي علمي و فناوری و مهارتي و منرابع انسراني ،افرزایش منزلرت و
صالحيت فردی استادان ،معلمان و پژوهشگران ،مدیریت سرمایه انساني
2 -1

تجاری سازی علم و

سمت گيری دانش به سوی عمل و کاربردی کردن علوم ،ثرروت آفرینري علروم ،تجراری سرازی

فناوری (هم افزایي علم و

فناوری ،توليد ثروت ،تكميل زنجيره علم تا ثروت ایجاد بورس خرید و فروش فناوری داخلري،

ثروت)

2.12

81

هم افزایي علم و ثروت کارآفریني
سهم صنعت و خدمات در توليد ناخالش ملي ،رشد توليد ناخالش ملي ناشي از علرم و فنراوری،

اقتصاد دانش محور

8 -1

کاهش نر بيكاری به دليل توسعه علم و فناوری ،توسعه صنعتي و خدماتي ،بهره گيری از مزیرت
های نسبي رقابتي ،رونق بازار عرضه و تقاضای داخلي علم و فناوری ،توسعه فرهنرگ کسرب و

2.21

88

کار دانش بنيان ،توسعه اقتصادی دانش محور ،تحقق اقتصاد دانشب نيان
اعتبارات و تسهيالت

1 -1

حمایتي مالي و بودجه
بنگاه های دانش بنيان

5 -1

خصوصي سازی و بخش

1 -1

يير دولتي

7 -1

خود کفایي علمي

1 -1

توسعه سرمایه گذاری

هدفمندکردن اعتبارات دولتي و تسهيل سازوکارهای مالي ،صرف بودجه دولت در علوم مختلف،
تسهيالت مالي به منظور ارتقای درصد سهم اعتبارات پژوهشي ،تسهيالت قانوني ،اعطای پژوهانه،

8.4

88

افزایش بودجه پژوهشي برای علوم پایه ،تسهيالت به شرکت های دانش بنيان
تعداد شرکت های دانش بنيان ،ایجاد شرکت های دانش بنيان ،پشتيباني بنگاه های دانش بنيان

8.28

7

افزایش سهم بخش ييردولتي در سامانه علم و فناوری ،تحقق اصل  11در حوزه علم و فنراوری،
زمينه سازی حضور بخش خصوصي در توليد ،سرمایه گذاری بخش خصوصي در تحقيق و توسعه،

8.28

7

حمایت از بخش خصوصي در توسعه پژوهش ،شرکت های دانش بنيان خصوصي
استفاده از توانمندی داخلي ،افزایش درصد حاصل از صادرات فناوری ،خودکفایي ،توانمندسرازی

5

و توسعه بهره وری صنعتي ارتقای خودباوری و توانمندی ملي

.11

سرمایه گذاری خارجي در علم و فناوری ،افرزایش بهررهوری سررمایه گرذاری در توسرعه علرم و
فناوری ،سرمایه گذاری در تحقيق وتوسعه ،نهادهای مالي تأمين سررمایه ،توسرعه سررمایه گرذاری

.11

5

مخاطرهپذیر
20
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  2 ،df=7 ،  2  44.2محاسبه شده بيشتر از   2جدول است و

16138

که فراواني مورد انتظار در این جردول ،توزیرع متروازن مقولرههرای
اقتصادی بوده است.

با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معنرا داری برين توزیرع
فراواني مقولههای اقتصادی وجود دارد .دليل آن ميتواند تأکيد بيشتر
مفاهيم اقتصادی نقشه بر سرمایه انساني و منابع انساني باشد .در حالي

جدول  ( 8ساختار مفاهيم حقوقی
ردیف
8 -7

2 -7

مقوله
حقوق مالكيت
معنوی
حقوق انساني و
علمي

مضامين
حفظ مالكيت معنوی ،حمایت از مالكيت معنوی ،حفظ حقوق متقاضري پرژوهش ،توسرعه و تعميرق
نظام مالكيت فكری

فراواني

درصد

5

.11

بسترسازی قانوني و حقوقي برای تحقق نقشه ،رعایت حقوق انساني ،تدوین قوانين برای تسرهيل و
شفاف سازی حقوق متقابل توليدکنندگان ،انتقال دهندگان و اسرتفادهکننردگان از دانرش و فنراوری،

5

.11

13

1170

متناسب سازی نقش و هویت حقوقي ساختارها و نهادهای مرتبط با توسعه علوم و فناوری
مجموع

43

غالمرضا ذاكرصالحي ،امين ذاكرصالحي ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 8811

  2 ،df=8 ،  2  .1محاسبه شده کمتر از   2جدول است و با

فراواني مقولههای حقوقي وجود ندارد.

ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفراوت معنراداری برين توزیرع
جدول  (2ساختار مفاهيم علمی  -فناوري
ردیف

مقوله

8 -1

توسعه علمي – فناوری

2 -1

توسعه علوم کاربردی

8 -1

توسعه علوم زیستي

مضامين

فراواني

درصد

ایجاد نهضتعلمي ،جایگاه مهم علم و فناوری ،تكميل زنجيره علم و فناوری ،جبران فاصله با کشورهای توسعه یافته
صنعتي ،ارتقای علم و فناوری کشور ،رشد علمي کشور ،توسعه آموزش ،پژوهش و فناوری ،ظرفيتسازی ساختاری
برای سامانه علم و فناوری ،شكوفایي استعدادها ،برجستگي در حوزه فناوری نوین در سطح جهان ،توسعه دانش بنيان،
استفاده بهينه از علم و فناوری ،توسعه علمي ،توسعه فناوری ،مشارکت در راهبری علم و فناوری ،شاخشهای دستيابي

11

7.18

فناوری ،شكوفایي علمي ،تقویت زیرساختها و ظرفيتهای علمي ،سرمایه دانشي ،دستيابي به فناوری پيشرفته و
راهبردی ،آموختن علم نافع در عرصههای مختلف ،فناوری آموزشي ،بسترسازی مناسب برای حرکت علمي ،توسعه
تقاضا برای علم و فناوری ،افزایش کارایي چرخه علم و فناوری
نقش فناوریهای نوین در صنعت ،فناوریهای حوزه الكترونيک و اطالعات و ارتباطات ،فناوری هوافضا،
فناوری انرژی (نفت ،گاز ،انرژی هسته ای) ،فناوری مواد نو ،فناوری مدیریت آ  ،فناوری حمل و نقل برقي،

21

1.85

توجه به توسعه علوم کاربردی ،بسترسازی توسعه علوم کاربردی

1 -1

امكانات ،تسهيالت و حمایتهای
علمي

راهبردهای زیست فناوری ،فناوری زیستي و سالمت ،فناوری محيط زیست و ایمني و فناوری سالمت

28

8.18

حمایت از توسعه علم ،حمایت از توسعه زیرساختهای آموزش و پژوهش و فناوری ،نقش دولت به عنوان خریدار محصوالت
علم و فناوری در راستای توسعه علم و فناوری ،حمایت از توسعه کاربرد علم ،ارتقای کمي و کيفي آزمایشگاههای اساسي ،تأمين

28

8.11

نيازهای زیربنایي آموزشي ،کمک به وزارتخانهها و نهادهای علمي ،شبكهسازی امكانات و تجهيزات
ارتباطات علمي با جامعه جهاني ،تعامل هوشمندانه با جامعه جهاني ،سياستها و ضوابط پایگاه استنادی جهان

5 -1

ارتباطات علمي با جامعه جهاني و
همكاریهای بينالمللي

اسالم ،بهرهگيری از ظرفيت نخبگان سایر کشورها ،درصد دانشجویان دکتری دانشگاههای خارج از کل
دانشجویان دکتری ایراني ،تعداد مقاالت مشترک با کشورهای دیگر ،تعداد پژوهشهای بينالمللي مشارکت شده ،تعداد

87

2.41

دانشمندان برجسته در مدیریت مجامع بينالمللي ،تعداد سخنرانان همایشهای بينالمللي ،حرکت در مرزهای دانش در عرصه
های بينالمللي ،استفاده از دانش متخصصان جهان
سياست ها و راهبردهای نانوفناوری  ،توسعه یافتگي در علوم پایه  ،رشد کمي و کيفي علوم پایه  ،نقش علوم

1 -1

توسعه علوم پایه

پایه در تعالي و توسعه علوم کاربردی و رشد فناوری  ،نانو فناوری  ،توسعه علوم پایه به منظور تحول در سایر
علوم  ،بسترسازی مناسب برای توسعه علوم پایه ،ایجاد ساختار شبكه ای خاص علوم پایه برای تمام مؤسسه

81

2.12

پژوهشي علوم پایه
پدید آوردن رشتههای نو و موردنياز  ،توازن در علوم مختلف در نقشه  ،علوم بين رشته ای  ،ایجاد حوزههای
7 -1

پيوند و ارتباط بين علوم مختلف و

علمي جدید برای نخستين بار در دنيا  ،نقش علوم بين رشتهای در شكلگيری فناوریهای جدید  ،تبدیل دانش

پدید آوردن رشتههای نو

های ضمني به دانش صریح  ،ارتباط بين علوم مختلف،توجه به تحقيقات بين رشته ای ،یافتن مسيرهای جدید و

81

2.12

ميانبر علمي ،تعریف پروژههای جامع و بينرشته ای ،بازنگری و نوگشایي رشتهها
ساماندهي جامعه اطالعاتي کشور  ،تعامل دانشمندان و نهادهای علمي  ،ترجيح فعاليتهای جمعي بر تالشهای فردی
1 -1

تعامالت علمي

4 -1

توسعه آموزش عالي

88- 1

نوآوری و خالقيت

88- 1

توليد علم

82- 1

انتشارات و جوایز علمي

در توسعه مرزهای دانش ،تعامل در عرصههای علمي ،کارگروهي ،تعامل مراکز تحقيقاتي و دانشگاه ،ارتقای همكاری

88

2.21

حوزه و دانشگاه  ،ایجاد شبكهها و مجموعههای هم افزا متشكل از دانشگاه و پژوهشگاه و پارکهای علمي و فناوری
نقش آفریني دانشگاه در تهيه نقشه علمي ،توسعه نظام رتبهبندی دانشگاهها و ارتقای اعضای هينت علمي و
معلمان  ،ارتقای همكاری دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و فرهنگي با تأسيس و توسعه مراکز مشترک  ،گسترش

88

8.4

تحصيالت تكميلي  ،استقالل دانشگاهها  ،حمایت از دانشگاهها

88- 1

خالقيت و نوآوری  ،سياستهای ملي نوآوری  ،افزایش سطح نوآوری مبتني بر فناوری  ،نوآوری در مرزهای دانش
نگرش نظام مند به مقوله توليد علم  ،توانا در توليد علم و فناوری  ،پژوهش محوری نظام آموزشي ،توليد دانش
 ،حمایت از توليد علم  ،نظریهپردازی و ایجاد و راهبری جریانهای علمي پيشتاز
مقاالت منتشره در مجالت داخلي و خارجي  ،تعداد ارجاعات به مقاالت علمي منتشر شده  ،تعداد کتب علمي
انتشار یافته بهوسيله دانشگاهها و مراکز علمي  ،تعداد برندگان جوایز علمي بينالمللي

توسعه علوم ارزشي و معرفتي (علوم انساني  ،توسعه یافتگي در علوم ارزشي  ،رشد کمي و کيفي علوم ارزشي  ،کاربردی نمودن علوم ارزشي و معرفتي
معارف  ،هنر)

88

8.4

4

8.55

4

8.55

4

8.55

5

.11

حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشي صنعت با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي ،درصد فارغ التحصيالن شايل در
81- 1

ارتباط دانشگاه و صنعت

مشايل تخصصي مرتبط با رشته ی تحصيلي ،اتكای صنعت به استفاده از پژوهش داخلي ،همكاری شرکتهای
دانش بنيان با دانشگاه

991

مجموع
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تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن

  2 ،df=88 ،  2  77.51محاسبه شده بريشترر از   2جردول

های منتشره این است که خواننرده قرادر بره تعيرين کيفيرت آنهرا
نيست[ .]28آزمونهای کيفيت عيني و مستقلي بررای آنهرا وجرود

است و با ضریب اطمينان  %45ميتوان گفت تفاوت معناداری برين

ندارد .یعني بر خالف علوم مهندسي و فيزیكري ،اسرتاندارد مرجرع

توزیع فراواني مقولههای علمري  -فنراوری وجرود دارد .ایرن امرر

اساسي و ملموس برای محک زدن محصول ره نگاشت وجود ندارد.

نشاندهنده اهميت و تأکيد سند بر مقولههایي چون توسعه علمي در

شاخشهایاندازه گيری کيفيت ره نگاشت نيز شفاف نيستند؛ اما بره

مقابل مقولههایي چون انتشارات و جوایز علمي است.

هر حال از نظر این دو پژوهشگر یک ره نگاشت با کيفيت ،متناظر با
یک تصویر واضح و شفاف است که به صورت روشن ،روند تكامل

 - 3الگوي پيشنهادي براي ارزیابی نقشه

روابط ميان حوزههای علوم و فناوری را که مرتبط با فناوری مورد

ارزیابي نقشه جامع علمي کشور مي تواند در سه مرحلرة تردوین ،حرين اجررا

نظر ره نگاشت هستند ،تشریح مريکنرد و برهویرژه تردابير ،آگراهي،

و پس از اجرا صورت پذیرد .در این بخش تمرکرز نوشرته حاضرر برر مرحلره

هماهنگي ،چشمانداز ،ارتباط و کمال را با هم ترکيب مي نماید .حال

تدوین است که از دو گام بعدی کليدیترر و حسراسترر اسرت .در حقيقرت

پرسش این است که پيش نویس منتشر شده تا چه حد ميتواند ایرن

ماننرد هرر فراینررد پژوهشري دیگررری یرک رهنگاشرت علررم و فنراوری بایررد

ترکيب یاد شده را به ارمغان بياورد؟

آزمونهای روایري و قابليرت اعتمراد را پشرت سرر بگرذارد و در عرين حرال

آنچه که نگارندگان در سطور آتي به عنوان مؤلفههای پيشنهادی

دارای نظریه و ثبرات درونري باشرد .تصرویری هرر چنرد بره صرورت نسربي

برای ارزیابي نقشه جامع علمي کشور پيشنهاد ميکنند حاصل یرک

روشن از آینده علم و فناوری را ارائه کنرد ،خرط مشري مشخصري را تجرویز

مطالعه اسنادی است که مقدمات توسعه یک ابزار برای ایرن مهرم را

نماید ،اجماع نسبي ذینفعان علم و فناوری را جلب کند و...

فراهم ميکند.

کوستاف و اسكالر ،معتقدند مشكل عمده در ارزیابي ره نگاشت

جدول  13ساختار کالن پيشنهادي براي ارزیابی و پایش نقشه جامع علمی کشور
مؤلفه (سواالت) ارزیابی

تعریف مفاهيم اصلی

معيار /شاخص

 - 8آیا این نقشه مبتني بر نظریه
(تنوری) خاصي است؟
()T heory - based

نظریه عبارت است از مجموعه ای منتظم و منطقي از گزارهها ،فرضيات و قوانين علمي که
نسبت به تبيين موضوع یا موضوعاتي در سطح خرد ،متوسط یا کالن اهتمام دارد.
بنا به تعریف کرلينجر ( )8478نظریه عبارت است از مجموعهای از سازهها (مفاهيم)
تعریفها (مفروضات) و گزارهها (تعميمها)ی به هم مرتبط که از طریق مشخش کردن
روابط ميان متغيرها ،نگرش منظمي از پدیدهها عرضه مي کند با این هدف که آن پدیدهها
را تبيين و پيشبيني نماید.

 ی افتن تصوری از واقعيت (دیدن)
 مبين واقعيت بودن
 راهنمای تحقيق
 عامل انسجام گرایشهای مختلف
 شناسایي ،طبقه بندی و پيش بيني پدیده ها

Main directionیا Stream lineدرنقشه ميتواند جهتگيری اصلي را ترسيم کند
برای مثال :این ميتواند سياسي (حمایت دولت از نهاد علم و بهبود رابطه این دو) یا
اقتصادی (دانش بنيان کردن اقتصاد) یا فرهنگي (توسعه فرهنگ علمي و همگاني کردن
علم و ).....باشد

 نامتوازن بودن حمایتها و تأکيدات در مفاد نقشه به نوعي بازتا دهندة
یک جهتگيری خاص است.
 جهتگيری سياسي  /اقتصادی  /فرهنگي

 - 1جهتگيری اصلي ()stream line
نقشه چيست؟

 - 2آیا این سند ثبات دروني
(  )Internal consistencyدارد؟

ثبات دروني بدین معني است که در توضيح مفاهيم نظری نباید تناقض دروني وجود
داشته باشد

 - 1این سند نتيجه گرا است یا فرایند
گرا ؟

پرسش این است که تمرکز سياستها بر ستاندههای نظام علم و فناوری است یا رویكرد
آن تقویت فرایندها و زیرساختهای علمي کشور مانند نظام مدیریتي ،حمایتها و مشوق
ها  ،سازمانها و نهادها و ...است؟

- 5تقسيم کار ملي بين دستگاههای

نگاشت نهادی در نقشه از طریق تعریف نهادهای مورد نياز برنامه و اصالح و توسعه
نهادهای موجود ميتواند این هدف را تامين کند.

 - 1آیا این نقشه فقط مسائل مربوط به
درون نهادهای علمي را دیده است یا
این که به بيرون نهادهای علمي هم توجه
دارد؟(مثل اقتصاد و بازرگاني و سياست
خارجي و صنعت و)...

 رویكرد درونگرا به نهاد علم وساز وکارهای دروني توليد علم توجه دارد
 رویكرد برونگرا به شرایط محيطي مساعدکننده توجه دارد

اجرایي در آن وجود دارد؟

49

 نبودِ تناقض در معنای مفاهيم به کار رفته
 نبودِ تضاد در معنای مفاهيم به کار رفته
 ی ک مفهوم یكسان در مكانهای متفاوت با معاني مختلف به کار برده نشود.
 ی ک مفهوم نباید هم به عنوان یک نوع تأثير و هم نتيجه همان تأثير
توضيح داده شود [.]28

 معيارها و شاخشهای نتيجهگرایي تمرکز بر خروجي و ستانده نظام علم
و فناوری مانند مقاله و اختراع است
 معيارها و شاخشهای فرایندگرایي متمرکز بر تمهيد زیست
بوممناسب علم و فناوری و ساختارها و رویههای کارامد است.
 تعيين نهاد سياستگذار و هماهنگ کننده
 تعيين نهادهای مجری
 تعيين نهاد نظارت و ارزیابي نقشه
 تعيين شيوه تعامل بين این نهادها

رویكرد ترکيبي ميتواند شاخشهایي مانند توليد مقاله ،پاداش دهي به
فعاليت علمي و همچنين افزایش حمایت اجتماعي از نهاد علم وکاربست
نتای تحقيقات را مورد توجه قرار دهد.

غالمرضا ذاكرصالحي ،امين ذاكرصالحي ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 8811

 - 7آیا کليات را دیده یا جزئيات را هم
دیده است؟ (آیا نقشه است؟)

ره نگاشت  ،نگاهي گسترده به آینده حوزههای تحقيقاتي منتخب است که از دانش و
تصور جمعي درباره روشن ترین پيشرانهای تغيير در آن زمينه تشكيل ميشود ...ره
نگاشتها درباره چشم اندازها آگاهي مي دهند و منابع را از بخش خصوصي و دولتي
جذ مي کنند  ،ارزیابيها را ترييب نموده و بر پيشرفت کارها نظارت مي کنند .آنها
فهرستي از امور ممكن در زمينه ای خاص هستند ....در مهندسي  ،فرایند رهنگاشت سازی
 ،تأثير مثبت فراواني بر مدیران دولتي و صنعتي ای دارد که پرسشهایشان درباره نحوه
حمایت از فناوری بنيادین بي پاسخ مانده است []28

توجه منطقي بر اساس نياز به علوم پایه ،علوم انساني و دیني ،فني و

 - 1آیا این نقشه جامع است ؟
 - 8 - 1همه رشتههای علمي را دیده
است ؟
 - 2 - 1همه سطوح وچرخه علم و
فناوری را دیده است ؟

منظور از جامع بودن ( )Comprehensiveدر اینجا مالحظه همه گروه رشتهها و حوزه
های مهم علمي و توجه به کل چرخه علم و فناوری است

 - 4به مالحظات بومي توجه دارد؟

 توليد علم وفناوری بومي
 بومي سازی علم و فناوری خارجي
 توجه ویژه به ارزشهای جامعه

 - 88آیا تحوالت آینده علم و فناوری را
پيش بيني کرده است؟ حاوی آیندهنگاری
علم و فناوری است؟

 - 88آیا سياست و خط مشي مشخصي
را دیكته مي کند؟

 سياست کالن فناوری عبارت است از سياستها و سازوکارهای صریح برای اثربخش
نمودن مدیریت نظام فناوری ملي در راستای عالیق  ،منافع و مقاصد بلند مدت ملي
 خط مشي عمومي عبارت است از یک سلسله اقدامات هدفدار که به وسيله یک فرد یا گروهي از افراد
که قدرت و مشروعيت خط مشيگذاری را دارا باشند  ،برای مقابله و رفع یک مشكل عمومي شكل مي
گيرد.
 خط مشيهای عمومي  ،اصولي هستند که به وسيله مراجع ذیصالح در کشور وضع شدهاند و به عنوان یک
الگو و راهنما  ،اقدامات و فعاليتهای موجود در جامعه را راهبری ميکنند [.]22
 خط مشي عمومي عبارت است از مجموعه تصميمات متعامل بازیگر یا گروهي از بازیگران سياسي
درباره انتخا اهداف و ابزار دستيابي به آنها در شرایط مشخش  ،به شرط آنکه این تصميمات قانوناً در
چارچو اختيارات بازیگران اتخاذ شده باشند [.]28

 - 82آیا قابليت پایش )(Monitoring
دارد؟ ميشود مرحله به مرحله آن را
نظارت کرد؟

پایش اصطالحي است برای پيگيری مستمر فعاليتها به عبارت ساده تر پایش مقایسهای
بين آنچه هست با آنچه باید باشد.
پایش سنجش درجه انطباق فعاليتها با استانداردها در حين اجراست.
فرایندی است نظامند و مستمر به منظورمراقبت و هدایت پيشرفت روزمره نقشه جامع
علمي کشور مطابق با برنامه تعيين شده

 - 88این نقشه در برگيرنده همه سطوح
(محلي ،ملي ،منطقهای ،بينالمللي) هست؟

امروزه توليد علم در مقياس جهاني است.اما با مالحظه نيازها ودر ظرف ملي و محلي
فعاليت علمي صورت ميگيرد .از سویي در سند چشم انداز یک هدف منطقهای در نظر
گرفته شده است.بهگونه ای که این چهار سطح در هم تنيده شدهاند.

 - 81آیا منافع همه ذینفعان
( (Stakeholdersدر آن لحاظ شده
است؟

هر فرد  ،گروه یا سازماني که حداقل در بخشي از فرایند برنامه ریزی و اجرای نقشه
جامع علمي کشور در سطح بين المللي ،ملي ،منطقه ای یا اجتماعات کوچک  ،عالقهمند ،
تأثيرپذیر ،تاثيرگذار ،ی ا دارای منفعت باشد؛ در آن بخش ذی نفع محسو ميگردد.

 - 85صالحيت و شایستگي همراهان و
گروه تدوین

گروه توسعه رهنگاشت بایدبر ابعاد چندگانه پژوهش ،فناوری ،حوزههای مأموریتي و خط توليد که
وابستگي حياتي به حوزه علوم و فناوری مورد نظر دارند اشراف داشته باشد [.]28

 - 81عموميسازی و استانداردسازی
 - 87قابليت اعتماد (پایایي)
 - 81آگاهي از دادههای جهاني

ارائه تصویر کالن

در عين حال دیدن جزیيات


برای رهنگاشتهایي که به عنوان چارچوبي برای مقایسه پروژهها و برنامههای علوم و فناوری استفاده
خواهند شد یک عامل مهم عمومي سازی (  )Normalizationو استانداردسازی در ره
نگاشتهای گوناگون (فرعي) ،گروههای توسعه و حوزههای علوم و فناوری است( .همان ماخذ)
قابليت اعتماد ( )Reliabilityیا تكرارپذیری بيانگر این است که اگر یک گروه دیگر ،درگير تدوین
مجدد یک رهنگاشت شوند چه مقدار از ره نگاشت پيشين تكرار خواهد شد؟ (همان ماخذ)
یک رهنگاشت کيفي باید همه پروژههای جهاني علوم و فناوری ،سيستمها یا عمليات توسعه یافته و
رخدادهایي را که به هر شكل حامي یا مربوط به اهداف کلي رهنگاشت است در برگيرد( .همان ماخذ)
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مهندسي،کشاورزی ،پزشكي ،هنر و...
توجه همزمان به :
توليد علم (پژوهش)

انتقال علم (آموزش)

کاربست علم

ارائه راهبردهای عملي برای سه حوزه پيش گفته
 . 8یک پيش بيني نسبتا اطمينان بخش با شواهد قابل قبول با در نظر گرفتن
روندها و رویدادها و مورد اجماع نسبي نخبگان علمي
 .2مداخله مؤثر با هدف بهبود و ارتقای وضع موجود با نگاه به تحوالت آینده
وضوح و برجستگي یكي از سياستهای کالن فناوری در مفاد نقشه (فشار
علم و فناوری ،کشش تقاضا  ،الگوی ترکيبي)...،
 - 1پایداری خط مشي عمومي
 - 2آینده نگری  ،واقع بيني
 - 3هدفداری
 - 4عموميت
 - 5گستردگي
 - 6نمایانگری
[]22

پایش باید جامع ،پویا ،گویا و مؤثر باشد.
جامع  :تمام مراحل فرایند مدیریت را دربرگيرد.
پویا  :مستمر در زمانهای مختلف از برنامهریزی تا اجرا انجام شود.
گویا  :با شاخشهای اختصاصي و مناسب سنجش شود.
مؤثر  :اطالعات و نتای حاصل از پایش باید به طور دقيق تحليل شود و علتهایي که
موجب تقویت یا تضعيف برنامه شده است و نيز فرصتهایي که وجود داشته و
تهدیدهایي که در کمين برنامه بوده مشخش گردد .در پایش  8قسمت باید بررسي
شود  :درونداد ،فرایند و برونداد.
هم پيوستگي و هم تفكيک این چهار سطح باید دیده شود.از برنامههای
استاني و ملي تا سطح آسيای جنو يربي تا توليد علم در مقياس جهاني
ذی نفعان این نقشه عبارتند از همه دانش کاران
( (knowledge workersیعني :معلمان،استادان ،دانشجویان،
پژوهشگران ،نواوران ،فناوران ،مهندسان و صنعتگران ،پزشكان ،وکال،
قضات وحقوقدانان ،مدیران ارشد ،مخترعان و مكتشفان و.....
 شایستگي دانشي و محتوایي
 شایستگي تجربي  ،فناورانه
 شایستگي مدیریتي
 تسلط بر فنون سياست پژوهي
استفاده از متخصصان مشترک با پيشينههای گسترده که به رشتههای
مختلف احاطه دارند
باید بخش اعظم جامعه فني ذی صالح درگير تدوین و بازنگری رهنگاشت شوند
 بيشترین بهره برداری از منابع جهاني
 تا حد امكان بهره برداری از جدیدترین منابع

تحليل محتواي پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و پيشنهاد الگوي ارزيابي آن

سهم مفاهيم مرتبط با آینده نگری و آیندهپژوهري بایرد بريش از 5.5

 - 6جمعبندي

درصد باشد .مشكلي که هم اکنون در پيش نویس نهایي نقشه مشهود

تحليل محتوای توصيفي ارزشهای حاکم بر نقشه جامع علمي کشور

است.همچنين سهم 8/5درصدی مضامين مرتبط با بومي سازی علرم

نشان دهنده سهم باالی ارزشهای فرهنگي ،دیني و ایدئولوژیک به

برای سندی که بهدنبال این ارزش بنيادین است ،سهماندکي است.

ميزان  12درصد کل مضامين مرتبط با بخش ارزشهاست .همچنين

در نهایت نظر پژوهشگران محترم را به  81مؤلفه پيشنهادی برای

بررسي مضامين بخش سياستهای کلي ،بيانگر هماهنگي و همسویي

ارزیابي نقشه جلب ميکنيم و اميد داریم در فرصت آتي با نظرسنجي

کامل این نقشه با سياست فشار علم در توسعه علم و فناوری است

از خبرگان و تكميل این ابزار ،پيمایش ارزیرابي نقشره را بره انجرام

زیرا  17.8درصد مضامين ایرن بخرش برر توليرد و عرضره علرم و

رسانده و به تكميل و اصالح آن مدد رسانيم.

زیرساختهای مرتبط با آن ارتباط داشته است.
همچنين تحليل محتوای حاضر نشان ميدهد که تدوین کنندگان

 - 7پيشنهادها

این مجموعه طيف وسيع و متنوعي از حوزههای ذیربط در توسرعه

 - 8پيش نویس تدوین شده از سروی وزارت علروم ،تحقيقرات و

علم و فناوری و عوامل تأثيرگرذار اجتمراعي ،فرهنگري ،مردیریتي،

فناوری نيز تحليل محتوا شده و با یافترههرای ایرن پرژوهش

حقوقي و… را مالحظه کردهاند .بنابراین نمي توان ذهنيت آنران را

مقایسه شود.

بسيط و تک بعدی تلقي کرد ،بلكه با ذهنيتي پيچيده به سراغ تدوین

 - 2ابزارهای پایش نقشه های علم و فناوری در کشورهای پيشرفته

این نقشه رفتهاند  .هر چند این نكته موجب شده است که محتروای

صنعتي و برخي کشورهای شرق آسريا شناسرایي و از طریرق

نقشه بيش ازحد متراکم وجامع شود .تراکم ایدهها و جهتگيریها و

روایي سنجي برای کشور ایران بومي شوند.

اقدامات ،متن را از منظومهای با جهتگيری و خط مشي مشخش و

 - 8با توجه به دیدگاه کالن حاصل از تحليل گفتمان ،پيش نویس

مبتني بر ظرفيتهای موجود به سوی یک م انيفست آرماني سوق داده

حاضر با این روش نيز تحليل و بررسي شود.

است .توزیع متوازن همه ایدههای ممكن در یک متن گویرای ایرن

8

 - 1از طریق برگزاری جلسات مصاحبه با گروههای کانوني (برا

است که آن متن خط مشي گذاری نكرده و منابع محدود ملي را به

خبرگان دانشگاهي ) جهت گيریهای اساسي ن قشه مجددا مورد

یک سمت و سوی مشخش هدایت نكرده است.

بازبيني و اصالح قرار گيردو فرایندهایي پویا و قابرل انعطراف

نكته مهم دیگری که تحليل محتوای حاضر بر مال کررده اسرت

برای بازبيني مستمر و تكامل آن پيش بيني شود.

رویكرد برون گرا به توسعه علم و فناوری است کره رشرد علرم را

 - 5مفاد پيش نویس حاضر با اسناد باال دستي به ویژه قانون اساسي

تحت شرایط بيرون نهاد علم و تحرت ترأثير نهادهرای اجتمراعي و

و سند چشمانداز از نظر ميزان هم سویي انطباق داده شود.

اقتصادی و سياسي تعریف ميکنرد .جردا از  81.22درصرد مفراهيم
مرتبط با علم و فناوری ،قریب  12درصرد محتروای نقشره نگراهي

منابع

بيروني به سایر مؤلفهها دارد .هر چند این نگاه هم اکنون در بسياری
از کشورها رای است اما یكي از آثار آن ممكن است کم توجهي به
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مؤلفههای دروني سامان بخش به زیست بوم علم و فناوری باشرد،
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