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سياست علم و فناوري

بررسي مقايسهاي عوامل مؤثر در آينده مديريت علم و فناوري ايران تا افق  4141از
ديدگاه متخصصان و سياستگذاران
مهکامه طاعتي ،محسن بهرامي

*

گروه پژوهشي آيندهشناسي ،پژوهشکده فناوريهاي نو ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکيده
تدوين سند چشمانداز بيست ساله ،گام ارزشمندي در جهت دهي فعاليتهاي کشور براي رسيدن به توسعه بوده و از مهمترين فرازهاي سند ،توجه ويژه به جايگاه
ايران در افق  8141در حوزه علم و فناوري است .بديهي است تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز ،مديريت و تدبير جامع در تمامي ابعاد را ميطلبد و الزم است
در حوزه مديريتي علم و فناوري ،مهم ترين عوامل شناسايي شده و برنامههاي مناسب ،طراحي و اجرا گردند .از آنجا که چشمانداز ناظر به آينده است ،بهره گيري از
تکنيکهاي آينده نگرانه براي سنجش جهتگيري صحيح سياستها و کيفيت برنامهها در مسير تحقق اهداف چشمانداز ،ضروري است .در مطالعه حاضر که تالشي در
اين مسير است ،ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه اي و ميداني و بهره گيري از نظريات کارشناسان ،عوامل مهم تأثيرگذار در آينده مديريت علم و فناوري مورد شناسايي
قرار گرفته و عالوه بر رتبه بندي اهميت آنها  ،ميزان احتمال به چالش کشيده شدن اين عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آنها تا افق مندرج در سند چشمانداز بيست
ساله (  ) 8141به سنجش نظر متخصصان علمي در مقايسه با افراد درگير در حوزه سياستگذاري علم و فناوري گذاشته ميشو د .نتايج حاکي از آن است که پيشبيني
هر يک از دو گروه بيشتر بر اساس حوزه ديد ايشان نسبت به مسائل تخصصي حوزه کاري خودشان است .نتايج حاصل عالوه بر بيان نقاط همگراي نظريات اين دو
گروه ،مبين داليل اختالف نظريات ايشان در پيشبيني آينده بوده و مي تواند معياري براي اصالح سياستها و برنامهها باشد .پيشبيني سياستگذاران بهطور کلي
خوش بينانه تر از متخصصان بوده است.
کليدواژهها :آينده پژوهي ،مديريت علم و فناوري ،سياستگذاري ،چشمانداز بيست ساله 8141

 - 1مقدمه 

مريسازند و بنابراين مديريت دانش و فنراوري زيربنراي توسرعه و
هدايت جامعه است .دانش و فناوري مي روند تا سکوي اول عامليت

پيشرفت سريع فناوري و فراگيري دانش ،زمينه ساز ورود به عصرر

را در مناسبات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگري جوامرع از آن خرود

اطالعات و تشکيل جوامع دانش بنيان است .اين مسئله موجد ايجاد

کنند؛ کشورهايي که به اين مهم پي بردهاند با درک صحيح از اهميت

فضاي جديدي در سطح جهاني است که پيچيدگيهاي خاص خود

جايگاه مديريت دانش و فناوري و اهميت ساختارسازي و تحليل و

را همراه ميآورد .پيچيدگيهاي پيش رو بهخصوص در کشورهاي

رصد دائمي عوامل تعيينکننده در اين عرصه ،خواهان آن هستند که

در حال توسعه مسئله مديريت جامعه را برا چرالشهراي جديردي

درعرصه جهاني کنشگر باشند.

مواجه ميکند .دانش و فناوري پايه هاي ارزشري جوامرع جديرد را

در کشور مرا نرريز اهميرت ايررن امررر در عرصرههراي کرالن
سي رراست گررذاري و بررا عنايررت برره رهنمودهرراي برراالترين مقررام

* نويسنده عهدهدار مکاتباتmbahrami@aut.ac.ir :
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تصميم گيري به درستي شناخته شرده و اقرداماتي نظيرر چشرمانرداز

به پيشبيني قطعي آينده نمي پرردازد؛ بلکره عوامرل شرکل دهنرده،

بيست ساله کشور و تدوين سندهاي مربوط به حيطه علم و فناوري،

شناسايي ،مطالعه و مورد بحث واقع ميشوند؛ سرس

چرالشهرا و

نشانگر اهميت دادن به اين امر در حيطههاي کالن سياسرتگرذاري

موضوعات پيش رو شناسايي ميشوند تا بتوان با ارائه راهکارهراي

است.

مناسب براي برخورد با آنها برنامه ريزي نموده ،از بروز چالشها و
تحقق آينده نامطلوب جلوگيري نمود[.]8

در اين راستا مطابق تصميم گيري هاي صرحيح و مرسروم ،الزم
است نظريات خبرگان و دستاندرکاران حروزه دانرش و فنراوري

در حال حاضر استفاده از مطالعات آينده در برنامه ريزيهرا و

درباره ميزان انطباق برنامهها و سياستها با اهداف کالن و هم راستا

سياستگذاري هاي کالن تا جايي پيش رفته اسرت کره بسرياري از

بودن آنها با چشمانداز دائماً سنجيده شده و برا برنامره ريرزيهراي

کشورها پروژه هايي ملي را تحت عنروان « آينرده نگراري ملري» در

مناسب و قابل انعطاف و اتخاذ شيوه هراي مناسرب و واقرع بينانره،

فواصل زماني مختل

و اجرا ميکنند و از پريشبينريهراي

جهتگيري هاي مناسب براي تحقق اهداف منردرج در چشرمانرداز

حاصله از نتايج بهدست آمده ،بهخصوص در حوزه دانش و فناوري،

کشورمان انجام شود.

به برنرامه ريزيهراي راهبردي مريان مدت و کوترراه مردت خررود

تعري

مطالعه حاضر تالشي است در مسير رصد موضوعات تأثيرگذار

مريپردازند .پيشروان مجري اين طرح ها را کشورهاي ژاپن ،آلمان و

درحيطه مديريت علم و فناوري آينده و ميتواند زمينهساز اقدامات

انگلستان تشکيل دادهاند و در کشورهاي در حرال توسرعهاي نظيرر

جدي ،فراگير و تأثيرگذار آينده براي تصميمگيريهاي مناسب باشد؛

ترکيه و افريقاي جنوبي نيز انجام شرده اسرت کره در تمرامي ايرن

اگرچه آينده را نمي توان با قطعيت پيشبيني کرد؛ اما انجام مطالعات

کشورها نتايج طرحهاي آيندهپژوهي قابل توجه بوده است [.]8،8،1
در زمينه انجام مطالعات آينده مديريت علم و فناوري جرامع

اينچنيني در حوزه آينده مي تواند دولت ،مردم و نهادهاي مختلر
برنامه ريز را به انديشريدن دربراره معنراي بهترر و بردتر در تصروير

ترين طرحي که در سطح جهاني به انجام رسيده ،طرحي سه سراله

بلندمدت وادارد و بدينترتيب اراده تأثير بر آينده را بهوجود آورد.

زيرمجموعه پروژه هزاره که خاستگاه اين طرح دانشگاه سازمان ملل

2

است .عنوان اين طرح « آينده مديريت علم و فناوري» بوده و اجراي
آن از سال  2444تا  2442ميالدي در واشنگتن به طول انجاميد .اين

 - 2مروري بر پيشينه آيندهپژوهي و پژوهشهااي آيناده

طرح به وسيله گروه مجريان پروژه هزاره و با استفاده از روش دلفي

مديريت علم و فناوري در جهان

و با مشارکت جمع قابلتوجهي از خبرگان علم و فنراوري سراسرر

طي  04سال گذشته با اوج گرفتن تفکر راهبرردي ،برهتردريج نظرر

جهان انجام شد.

کشورها ،سازمانهاي جهراني و بنگراه هراي کوچرک و برزره بره

نتررايج طرررح کرره حاصررل هررمانديشرري تعررداد زيررادي از

مطالعات آينده به عنوان زمينهساز برنامه ريزي راهبردي جلب شده تا

دستاندرک اران و خبرگان مديريت دانش و فناوري از سراسر جهان

جايي که بخش مطالعات آينده بخش الينفک هر سازمان تحقيقراتي

بود ،جهتگيري هاي کلي دانش و فناوري و مسائل مرديريتي آن را

که به موضوعي کالن ،مهم و راهبردي ميپردازد را تشکيل ميدهد.

تا سال  2420ميالدي بررسي کرد؛ امرا بسرياري از خبرگران منطقره

مؤسسه مطالعاتي نيروي هوايي امريکا (رَند)  1اولين سرازماني

خاورميانه و از جمله ايران در اين نظرسنجي مشرارکت نداشرتند و

است که به شکل رسمي مطالعات علمي درباره آنچه در آينده امکان

اجراکنندگان بر اين باورند کره در صرو رت مشرارکت جردي ايرن

وقوع مييابد را در دهه  84آغاز کرد .هدف اين مطالعات آن بود که

منطقه ،نتايج طرح امرکان جابهجايري ميداشت[.]1،7،6،0

آيندههايي که بيشترين امکان تحقق را دارند شناسرايي شرده و برا

نتايج حاصل از طرح ياد شده منجر به دستهبندي موضوعات

مشخص کردن ميزان نامطلوبي و مطلوبيت اين آيندهها ،عوامل ايجاد

کلي آينده جهان برراي مرديريت علرم و فنراوري در آينرده و نيرز

نامطلوبيت حذف و سياستها و برنامه ها براي دستيابي بره بهتررين

راهکارهاي ممکن در چهار دسته کلي طبقهبندي شده که خالصه آن

آيندهها طراحي شوند[.]2

در جدول  8آمده است.

نکته قابل توجه در مطالعات آينده آن است که آينده پژوهشي

2. Millenium Project

1. Rand Corporation
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جدول  )1دستهبندي کلي موضوعات پر اهميت در آينده مديريت علم و

و فناوري ،استقرار جامعهاطالعاتي ،ايجاد و توسعهيشناخت کشور و

فناوري مطابق نتايج طرح « آينده مديريت علم و فناوري» پروژه هزاره []4

جامعه جهاني و نيز کمک به رفع موانع موجود برر سرر راه توسرعه

رديف

عناوين دسته بندي کلي

1

مديريت خطر در حوزه علم و فناوري

برخوردار باشد [.]84
دراين راستا سندهاي « نقشه جامعه علمي کشور» و «سند توسعه
پژوهش و فناوري» اصلي ترين سندهايي است که بهوسيله جمعي از

علم و فناوري در سياستگذاري

2

خبرگان حوزه مديريت و سياست گذاري علم و فناوري تدوين شده

و سياستگذاري براي علم و فناوري

3

جهاني سازي علم و فناوري

7

مسائل مديريتي ديگر

و مراحل اصالح و تلييرات نهايي خود را پشت سر ميگذارد .ضمناً
اسنادي نيز به عنوان اسناد توسعه علم و فنراوري در هفرت حروزه
کليدي ازجمله فناوري هاي نو در حال تدوين اسرت کره در آنهرا
راهبردهاي اساسي اين حوزهها مشخص ميشود.

 - 3نياز به توجه جدي باه موضاوع علام و فنااوري در

دستيابي به اهداف مندرج در اسناد باالدستي ،نياز بره شرناخت

چشم انداز بيست ساله اياران و برخاي اقادامات آيناده -

عوامل اساسي مؤثر در توسرعه علرم و فنراوري داشرته و مرديريت

شناسي انجام گرفته در اين حوزه

صحيح اين عوامل راهگشاي توسعه کشور است .بايد اين عوامل را
در وضعيت موجود بررسي و چگونگي آنها درآينده را نيز پيشبيني

علم و فناوري به عنوان عامل مؤثر در تمام شئون اجتماعي و نيروي

نمود .نقاط ضع

محرکه تمام فعاليت هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و منشأ ايجاد

برنامه ريزي براي دستيابي به مطلوبترين آينده ،ممکن شود.

رشد اقتصادي و ارزش افرزوده و تحرول فرهنگري در دو مرورد از

لذا با توجه به مطالب ياد شده ،و نظرر برر تأکيرد برر علرم و

عناوين سند چشمانداز بيست ساله کشور ،تأکيد ويژهاي شده اسرت.

فناوري به عنوان موتور محرکه توسعه ،در کشور ما هرم اقردامات

با در نظر گرفتن نقش علم و فناوري در رشد و تعالي کشور و نياز

جديدي انجام گرفته است که از جمله ميتوان به طرحي آزمايشري

آن به زير ساختها و برنامه ريزي ها ،توجه به آن در عناويني از سند

اشاره کرد که به منظور زمينهسازي براي بهره گيري حساب شرده از

چشمانداز امري الزامي مي نمايد .اين عناوين عبارتند از:


ابزار آينده نگاري در يک فعاليت احتمالي در تراز ملري برراي تهيره

جامعه اي برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليرد علرم و

سناريوهايي در خصوص آينده علم و فناوري در کشور برا عنروان

فناوري ،متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايهاجتماعي در

«پايلوت مناسبترين فناوريهاي ايران ( 8141پامفا)» ،بهوسيله گروه

توليد ملي (بند  2سند چشمانداز)


را برطرف و نقاط قوت را تقويت کرد؛ تا امکان

آيندهانديشي مرکز تحقيقات سياست هاي علمري کشرور طراحري و

دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح

قسمتي از فاز نخست آن با مشرارکت شرماري از آنهرا بره اجررا

منطقه آسياي جنوب غربي با تأکيد بر جنربش نررمافرزاري و

درآمد[]88؛ نتايج اين طرح در سرالجراري در قالرب سرمينارها و

توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصرادي ،ارتقراي نسربي

همايشهايي ارائه شده است[.]82

سطح درآمد سرانه و رسيدن بره اشرتلال کامرل (بنرد  6سرند

فرهنگستان علوم جمهروري اسرالمي ايرران نيرز برا انجرام طررحهراي

چشمانداز) []9

مختلر بره بررسري و ارائره راهکرار دربراره توسرعه علرم و فنراوري و نيررز

نقش و جايگاه بخش علم و فناوري در تحقق اهداف چشمانداز

آينده پژوهي در اين حوزه پرداخته است که برراي مارال مريتروان از طرحري

محوري و کليدي است و اين همه ايجاب ميکند که بخشي از ساز و

با عنروان راهکارهراي مناسرب برراي توسرعه علروم مهندسري و فنراوري در

کارهاي الزم براي گسترش مرزهاي دانش ،تربيت و ترأمين نيرروي

ايران نام برد که بهوسيله گروه علروم مهندسري در سرال  8810خاتمره يافتره

انساني متخصص موردنياز ،تسهيل پژوهش ،همگاني کردن آموزش و

است .طرحهاي ديگرري نيرز در ايرن زمينره در دفترر آينردهنگرري و ديگرر

پژوهش ،هدايت و تأمين منابع مالي ،توليد و انتقال و جذب و بومي

گرررروههررراي زيرمجموعررره ايرررن فرهنگسرررتان در حرررال تعرير ر و يرررا

سازي و اشاعه فناوري ،استقرار نظام تجاريسرازي دسرتاوردهاي

اجراست[.]88

پژوهشي ،افزايش بهره وري از نخبگان ايراني داخل و خارج از کشور

گروه آيندهشناسي دانشگاه صنعتي اميرکبير کره از سرال 8877

در توليد علرم و فنراوري ملري ،ايجراد و توسرعه و بهررهگيرري از

تأسي

فرناوريهاي نو ،سياست گذاري ،مديريت و نظارت براي توسعه علم
74

شده نيز از جمله اولين واحدهاي پژوهشي است که به انجام
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طرح هاي متعددي در زمينه علم و فناور ي برهخصروص در حروزه

دلفي و با استفاده از کارشناساني از سراسر جهان به بررسي مسرائل

فناوري هاي نو پرداخته و از جمله آن ميتوان از طررح «شناسرايي

آينده حوزه علم وفناوري پرداختره اسرت ،دسرتهبنردي چهارگانره

تکنولوژي هاي نو و راهبرد تحقيقات» (خاتمه يافته در سال ) 8818

موضوعات مربوط به آينده مديريت علم و فناوري حاصل از نتايج اين

نام برد[.]81

طرح (جدول  ،) 8به عنوان الگوي بررسي در ايران انتخاب و سعي شد

عالوه بر آن ،طرحي نيز با عنوان « آينده مديريت علم و فناوري»

تمام اين  84عامل در اين چهار دسته ج اي داده شوند به نحوي که در

در سال8816با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت علم وفناوري

هر دسته ،مرتبط ترين عوامل با عنوان دسته در آن قررار داده شروند.

در آينده و آگاهي مديران و برنامه ريزان از اين عوامل ،در تيرماه 8817

جدول  2بيانگر نحوه توزيع اين عوامل در چهار دسته مذکور است.

به اتمام رسيد .هدف از انجام اين طرح ،شناسايي عوامل کلي مؤثر بر

در مرحله بعد براي پيشبرد طرح و بررسي آينده عوامل مرؤثر

مديريت علم و فناوري در آينده در کشورمان و سنجش نظر گزيده اي

در مديريت علم و فناوري در کشور ،با توجه بره آنکره بررسري و

از خبرگان داخلي درباره اهميت هريک از آين عوامل تا افق مندرج در

جمعبندي نظريات مختل

و رسيدن به وفاق درميران کارشناسران

سند چشمانداز ( ) 8141و پيشبيني ايشان از احتمال مورد چالش بودن

موردنظر بود ،بهترين شيوه ،نظرسنجي کارشناسي انتخاب شد .مزيت

آن ها در اين افق زماني بود .آنچه در اينجا ميآيد خالصهاي از نحوه

اين روش آن است که درصورت رسيدن به نتايج قابل قبول مطابق با

انجام طرح و گزارش برخي از نتايج حاصل از آن است]80[ .

اهداف تعيين شده ،نيازي به تکرار روش نيست .با بهرهگيري از شيوه
مرسوم در پروژههاي آينده نگاري ،از روش مصاحبه نيز براي تکميل

 - 7روش انجام طرح

پرسش نامهها استفاده شد[.]87

در بخشي از اين طرح که نتايج حاصل از آن موضوع مقاله حاضر

در انجام نظرسرنجي ،سرؤال اصرلي از مشرارکتکننردگان آن برود کره

است ،ضمن مطالعات تطبيقي کتابخانهاي تمامي منابع مربوطه (اعرم

آيا هريک از عوامل  84گانره فروق ترا افرق  8141نيرز مرورد چرالش جردي

ازکتب ،مقاالت ،اخبار ،گزارشات ،مصاحبهها و اينترنت) ،تعرداد 84

قرار خواهند گرفت و به آنها پرداخته خواهد شد.

عامل از مهمترين عوامل مؤثر بر مديريت علم و فناوري در آينده که

هدف اصلي آن بود که ميزان احتمرال ترأثير و مرورد چرالش

جهان تکرار

قرار داشتن ايرن عوامرل ترا افرق  8141پريشبينري شرود ترا بتروان

شده بود[ ،]86با مشورت صاحب نظران گزينش و به سنجش خبرگان

مقايسهاي ميان براينرد نظرر سياسرت گرذاران و متخصصران داخلري

داخلي گذاشته شد.

انجام داد .بنابراين الزم بود در ابتدا ميزان اهميرت ايرن عوامرل نيرز

در برنامه هاي توسعه علم و فناوري کشورهاي مختل

جامعه آماري با توجه به ضرورت تنوع و متناسب با موضوع ،از

به سنجش گذاشته شود تا بتوان بر مبناي نترايج واقعري ،ا ز اهميرت

ميان خبرگان گروه هاي کارشناسي ،از افراد پيشررو در حروزههراي

اين عوامل از منظرر خبرگران شررکتکننرده اطمينران پيردا کررده و

ايجاد و توسعه فناوري ،مديريت دانش ،مديريت فناوري ،متخصصان

چنانچه برخي از اين عوامل در داخل مهرم تشرخيص داده نشردند،

علمي پژوهشي بهخصوص خبرگان حوزه فناوريهاي نرو ،افرراد

از دور نظرسنجي خارج گردند.

درگير در حوزههاي تصميم گيري و سياست گذاري علم و فناوري،

براي طراحي پرسش نامه از پيکربندي پرسش نامه ها ي

انتخراب شرردند .ضررمناً بررراي بررسرري مقايسررهاي نظري رات ،کررل

دلفي پروژه هزاره استفاده شد .بدين ترتيب که براي هر گزينه

مشرارکرت کنندگان به دو دسته متخصص (افرادي که در حوزه علم

سه فاک تور اهميت ،احتمال و اطمينان تعري

شده و پاسخ

فناوري به کار تخصصي مشلول بودند) و سياستگذار (افرادي که

دهنده مي بايست به هر فاکتور عددي بين  8تا  0نسبت مري داد.

تصرميمگيرري در

جدول  8مفهوم کيفي وزن دهي اعرداد  8ترا  0را در هريرک از

سوابق فراواني از حضور در عرصههاي مختلر

گزينه هاي اهميت و احرتمال نشان مري دهد.

حوزه دولتي ،صنعتي و دانشگاهي داشتند) ،تقسيمبندي شدند.
از آنجا که طرح جهاني انجام شده در اين موضوع بهوسيله گروه
پروژه هزاره با عنوان « آينده مديريت علم و فناوري» با اجراي سه دور
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جدول  )2دسته بندي کلي عوامل مؤثر بر آينده مديريت علم و فناوري ايران []14
رديف

1

دسته کلي

مديريت خطر (ريسک) در حوزه
علم و فناوري

علم و فناوري در سياستگذاري
2

و سياستگذاري براي علم و
فناوري







7

ارزيابي نتايج حاصل از پيشرفتهاي علمي و فناورانه
استانداردها و قوانين درحوزه علم و فناوري



گيري (کاهش شکاف ميان دانشمندان و سياست گذاران )
اولويتبندي موضوعات مختل علمي و فناوري براي بودجهبندي وسرمايه گذاري








مسائل مديريتي ديگر

اخالق و مسئوليتپذيري درحوزه علم و فناوري
مباحث مربوط به استقالل علمي و آزادي تحقيقاتي






3

دستيابي به اهداف زيست محيطي همگام با توسعه علم و فناوري

مديريت خطرهاي ناشي از پيشرفتهاي علمي و فناورانه
چگونگي در نظر گرفتن و دخالت دادن علم وفناوري و دستاوردهاي آن درامر سياست گذاري وترصرميرم -




جهاني سازي علم و فناوري

گزينهها در هر دسته
















مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري
فناوريهاي نو و نوظهور
آيندهپژوهي در حوزه علم و فناوري
انجام تحقيقات ميان رشتهاي
عمومي کردن نگرش علمي و فناورانه در تمام سطوح جامعه (کاهش شکاف ميان بدنه علمي و بطن جامعه)
انجام تحقيقات روي علوم پايه به عنوان گذارِ مؤثر به آينده
مسائل زنان در حوزه علم و فناوري
مسائل مربوط به اهداف کالن و منافع ملي و برتري و اقتدارعلمي ايران
مسائل مربوط به حقوق مالکيت معنوي
همکاريهاي بينالمللي درزمينههاي مختل

علمي و فناورانه

کاهش شکاف ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
موضوعات مربوط به علم و فناوري درپديده جهاني شدن
چالش هاي فراروي توسعه علم و فناوري درفضاي بين المللي
مس ئل ه اشتلال دانشآموختگان
نوآوري درعرصه علم و فناوري
ايجاد همکاري مؤثر دولت  -صنعت  -دانشگاه
تأثيرگذاري علم و فناوري بر رشد اقتصادي  ،اجتماعي
تجاري سازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفريني و پارک هاي فناوري
علم و فناوري در رابطه با توسعه پايدار
مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري
مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري
دستاوردهاي علمي و فناورانه براي جامعه

توزيع و جمع آوري پرسش نامه ها يا به شکل حضوري و در

جدول  )3مفهوم کيفي وزن دهي اعداد  1تا  0در گزينههاي اهميت ،احتمال []10

جلساتي که افراد مورد نظر حضور داشتند انجام گرفت و يا با تماس
تلفني و هماهنگي وقتي براي ايشان ارسال و تحويل گرفته ميشد .از
ميان  844پرسش نامه ارسال و يا تحويل شده 18 ،پرسش نامه پرشده
کامل ،مورد تحليل آماري قرار گرفت.
تحليل آماري نتايج حاصل از پرسش نامهها با استفاده از نررم
افزار  SPSSانجام گرفت .پاسخهاي داده شده به هر سؤال که براي
هر کدام از گزينهها در سه سطح «اهميت» و «احتمال» در قالب يکي

اهميت

احتمال

 =0بيش از حد مهم

 = 0تقريبا قطعي تا 8141

 = 1خيلي مهم

 = 1تا حدودي قطعي

 =8مهم

 =8محتمل

 =2عادي

 = 2تا حدودي غيرممکن

 =8بي اهميت

 = 8تقريبا غيرممکن تا 8141

ضمنراً براي تکميل نظريات ،برا بيسرت نفرر از متخصررصان و سياسرت-

از اعداد  8تا  0وزن دهي شده بود ،ميانگين گيري شرده و نترايج آن

گذاران ،درباره عوامل مؤثر در آينده مديريت علرم و فنراوري مصراحبه بره عمرل

استخراج گرديد.

آمد .شکل ( 8ال و ب) به ترتيرب نمرودار جمعيرت شرناختي پاسرخ دهنردگان
را بر اساس محل خدمت و جايگاه شللي نشان ميدهد.
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بررسي مقايسهاي عوامل م ؤ ثر در آينده مديريت علم و فناوري ايران تا افق  4141از ديدگاه متخصصان و سياستگذاران

شکل  )1نمودار جمعيت شناختي پاسخدهندگان به پرسشنامه

در رسم اين جداول از مقادير وزني ميزان اهميت و احتمالي که

 - 0تحليل دادههاي گردآوري شده از مطالعات ميداني

پاسخ دهندگان به هر يک از گزينهها دادهاند ،ميانگين عددي گرفتره

با توجه به پرسش نامه هاي تکميل و دريافت شده ،پاسخ مربوط بره

شده است .براي انتخاب عوامل ،طي نظرسنجي انجام شده 84 ،عامل

نمودارهرا و آمررار و مقايسره نظررر سياسرتگررذاران و متخصصرران

که باالترين ميانگين اهميت (با وزن باالتر از  8به معني بيش از مهم)

دانشگاهي به ترتيب در زير ارائه ميشود.

را به دست آورده بودند ،در نظر گرفته شدند.

 1- 0رتبه بندي اهميت عوامل مؤثر در هر دسته و نيز احتمال
 1- 1- 0دسته مديريت خطر

چالش آنها تا افق  1757از نظر کل مشارکت کنندگان

گزينه هاي مربوط به مديريت خطر در حوزه علم و فناوري درجره

نتايج حاصل از جمعبندي نظريات خبرگان دربراره ميرزان اهميرت

اهميت بسيار باال (متوسط  ) 8.9دارند که در جدول  1آمده است .اما

عوامل مؤثر بر آينده مديريت علم و فنراوري و ميرزان احتمرال بره

متوسط احتمال به چالش کشيده شدن همه گزينهها از محردوده 8.0

چالش کشيده شدن اين عوامل تا افق  8141در جداول شماره 1 - 1

هم کمتر است ،و نشان ميدهد که پيشبيني پاسخدهنردگان در ايرن

آورده شده است .جداول ذيل مقايسه ميزان احتمال و اهميت گزينه -
هاي مختل

دسته خوشبينانه نيست.

توزيع شده در هر يک از دسته بنديهراي چهارگانره

موجود در جدول  2را از نظر کل مشارکت کنندگان نشان ميدهند.
جدول  )7مقايسه ميزان احتمال و اهميت گزينه هاي دسته مديريت خطر در حوزه علم و فناوري از نظر مشارکتکنندگان

مديريت خطر

دسته

عنوان

ميانگين اهميت

ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و

موضوع

در گفتمان جاري  1757قرار داشتن

دستيابي به اهداف زيست محيطي همگام با توسعه علم و فناوري

1.88

8.89

اخالق و مسئوليت پذيري درحوزه علم و فناوري

1.47

8.18

مباحث مربوط به استقالل علمي و آزادي تحقيقاتي

8.92

8.18

ارزيابي نتايج حاصل از پيشرفتهاي علمي و فناورانه

8.98

8.89

استانداردها و قوانين درحوزه علم و فناوري

8.71

8.19

مديريت خطرهاي ناشي از پيشرفتهاي علمي و فناورانه

8.68

8.20

ميانگين عددي همه گزينه ها

3.4

3.34
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مهمترين عامل دستيابي به اهداف زيست محيطي و کمترين اهميرت

 2- 1- 0دسته علم و فناوري در سياستگذاري و سياستگذاري

را مديريت خطر دارد .پيشبيني ميشود عامل استانداردها و قروانين

براي علم و فناوري

بيش تر از همه مورد چالش قرار گرفته و به آن پرداخته شود .بهعالوه

برخي گزينههاي مربوط به سياست گذاري در حوزه علم و فناوري

پرداختن به مديريت خطر و بحث و بررسي آن تا افق  ،8141صررفاً

مانند فناوريهاي نو ،منرابع انسراني ،بودجره و سررمايهگرذاري و

در حيطه احتمال بوده و با قطعيت نميتواند پيشبيني شود.

سياست گذاري درجه اهميت بسيار باال (ميانگين باالتر از  ) 1دارند که
در جدول  0همه گزينه ها آمده است .احتمال به چالش کشيده شدن
آن ها چندان قطعي نيست (محدوده وزن ) 8.0

جدول  )0مقايسه ميزان احتمال و اهميت گزينههاي دسته علم و فناوري در سياستگذاري و سياستگذاري براي علم و فناوري از نظر مشارکتکنندگان
عنوان

دسته

ميانگين اهميت

ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و

موضوع

قرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 8141

علم و فناوري در سياستگذاري و سياستگذاري براي علم و فناوري

چگونگي در نظر گرفتن و دخالت دادن علم وفناوري و دستاوردهاي
آن درامر سياستگذاري وتصميمگيري (کاهش شکاف ميان دانشمندان

1.81

8.18

و سياستگذاران)
اولويتبندي موضوعات مختل

علمي و فناوري براي بودجه بندي

1.87

8.09

مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري

1.41

8.09

فناوريهاي نو و نوظهور

1.47

8.06

آينده پژوهي در حوزه علم و فناوري

8.91

8.18

انجام تحقيقات ميان رشتهاي

8.91

8.79

8.19

8.8

انجام تحقيقات روي علوم پايه به عنوان گذارِ مؤثر به آينده

8.70

8.0

مسائل زنان در حوزه علم و فناوري

8.19

8.82

1

8.0

وسرمايه گذاري

عمومي کردن نگرش علمي و فناورانه در تمام سطوح جامعه (کاهش
شکاف ميان بدنه علمي و بطن جامعه)

ميانگين عددي همه گزينه ها

عمومي کردن علم و فناوري در جامعه درجه احتمال پاييني دارد.

جدول 0نشان ميدهد که پيشبيني پاسخدهندگان در اين حوزه
نيز گرچه از مديريت خطرهاي باالتر است؛ اما ايشان درباره احتمال

 3- 1- 0دسته ج هاني سازي علم و فناوري

به چالش کشيده شدن اين عوامل قايل به قطعيت نيستند.

در دسته جهاني سازي (جدول  ) 6هم متوسط اهميت گزينهها باالتر

جدول  0همچنين نشان ميدهد از نظر کل مشارکت کننردگان

از بسيار مهم (رتبه ) 1.2است و متوسط احتمرال هرم زيرر ميرانگين

تمام گزينه ها بسيار مهمند و متوسط اهميت عوامل (رتبه  ) 1به معناي

قطعي است؛ اما مسائل هم به اقتدار ملي و حقوق مالکيرت معنروي

بسيار مهم است و متوسط پيشبيني نيز باالتر از درج محتمل است و

مربوط است و هم فوقالعاده مهم در و نزديک به قطعي پريشبينري

ميانگين احتمال  8.0به معناي تقريباً قطعي است .مسائل زنان کمترين

ميشوند .مورد کاهش شکاف ميان کشورهاي توسعه يافته و در حل

اهميت را دارد در حالي که گزينه دخالرت دادن علرم و فنراوري در

توسعه اگرچه بسيار مهم دانسته شده؛ اما فقط محتمل پيشبيني شده

سياستگذاري مهمتر از همه ارزيابي شده (درجه  ) 1.81اما در حوزه

و اميدواري درباره آن وجود ندارد.

احتمال پيشبيني قطعي مربوط به ميان رشته ايهاست؛ درحراليکره
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جدول  )6مقايسه اهميت و احتمال گزينه هاي دسته جهاني سازي علم و فناوري از نظر مشارکت کنندگان
ميانگين اهميت

ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و

موضوع

قرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 8141

1.81

8.61

1.86

8.6

علمي و فناورانه

1.80

8.18

کاهش شکاف ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

8.91

8.8

موضوعات مربوط به علم و فناوري در پديده جهاني شدن

8.11

8.11

چالشهاي فراروي توسعه علم و فناوري در فضاي بين المللي

8.7

8.17

1.42

8.10

عنوان

دسته

مسائل مربوط به اهداف کالن و منافع ملي و برتري و
جهاني سازي علم و فناوري

اقتدارعلمي ايران
مسائل مربوط به حقوق مالکيت معنوي
همکاريهاي بين المللي درزمينههاي مختل

ميانگين عددي همه گزينه ها

 7- 1- 0دسته مسائل مديريتي ديگر

عوامل (داراي ميانگين اهميت  ) 1.82است .مسرئله نروآوري جرزو

تمام گزينه هاي مربوط به مسائل مديريتي هم از درجه اهميت بسيار

موارد بساير مهمي است که پيشبيني دربراره آن نزديرک بره قطعري

مهم برخوردار بوده و هم درجه احتمال تقريباً قطعي (ميانگين باالتر

است .باالترين درجه اهميت در اين دسته اشرتلال دانرشآموختگران

از  ) 8.0را به خود اختصاص دادهاند که نتايج حاصرل در جردول 7

(ميانگين  ) 1.19است.
مطابق جدول  1گزينههاي مربوط به دسته چهارم «مسائل مديريتي»

آمده است.
تمام گزينه هاي مسائل مديريتي ،درجه اهميت بااليي دارند () 1.2

داراي بيشترين اهميت هستند .درجه اهميت باالتر از  1بره معنراي

و با درجه احتمال بااليي ( ) 8.6هم پيشبيني ميشوند .تنها عاملي که

فروقالعاده مهم است و تعداد گزينههاي داراي مقادير اهميت باالتر از 1

احتمال آن ضعي

در اين گروه از ساير گروهها بيشتر است 7( .مورد از  9مورد)

است ،ايجاد همکراري مرؤثر دولرت  -صرنعت -

دانشگاه (با ميانگين وزن ) 8.87است در حاليکره جرزو مهرمتررين

جدول  )4مقايسه اهميت و احتمال گزينه هاي دسته مسائل مديريتي ديگر از نظر مشارکت کنندگان

مسائل مديريتي

دسته

عنوان

ميانگين اهميت

ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و

موضوع

قرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 1757

مسئله اشتلال دانشآموختگان

1.19

8.6

نوآوري درعرصه علم و فناوري

1.82

8.67

ايجاد همکاري مؤثر دولت  -صنعت  -دانشگاه

1.82

8.87

تأثيرگذاري علم و فناوري بر رشد اقتصادي ،اجتماعي

1.8

8.61

1.81

8.66

علم و فناوري در رابطه با توسعه پايدار

1.8

8.19

مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري

1.48

8.07

مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري

8.91

8.01

دستاوردهاي علمي و فناورانه براي جامعه

8.91

8.08

ميانگين عددي همه گزينهها

7.2

3.6

تجاريسازي تحقيقات و ايجاد مراکز رشد وکارآفرريني و
پارکهاي فناوري
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جدول  )4مقايسه ميانگين کلي اهميت و احتمال گزينههاي هر يک از چهار دسته اصلي عوامل تأثيرگذار بر آينده مديريت علم و فناوري دسته از نظر
کل مشارکتکنندگان
ميانگين اهميت

ميانگين احتمال مورد چالش واقع شدن و

موضوع

قرار داشتن در گفتمان جاري تا سال 1757

مسائل مديريتي

1.2

8.6

جهاني سازي علم و فناوري

1.42

8.10

علم و فناوري در سياستگذاري و سياستگذاري براي علم و فناوري

1

8.0

مديريت خطر

8.9

8.89

عنوان دسته

 2- 0مقايسه ديادگاه هااي سياسات گاذاران علام و فنااوري باا

متخصصان دانشگاهي نسبت به سياستگذاران درجه احتمال بريش -

متخصصان دانشگاهي

تري گرفته و پيشبيني خوشبينانهتري براي مطرح شدن و به چالش
کشيده شدن عوامل اين دسته ترا افرق  8141از طررف متخصصران

مطابق پروژه جهاني « آينده مديريت علم و فناوري » طري

وجود دارد .نکته قابل توجه اهميت باالي گزينه مديريت خطرهاي از

سال هاي  2444تا  ،] 1 ، 7 [ 2448نتايج حاصله از اجماع جهاني

طرف متخصصان است در حاليکه از نظر سياسرتگرذاران اهميرت

حاکي از آن است که به طور کلي در سطح جهان ،فاصله ميان

چنداني نداشته است.

سياست گذاران و دانشمندان بسيار زياد است .بسرياري از

هر دو دسته سياستگذاران و متخصصان بيشتررين اهميرت را

سياست گذاران اطالعر ات کمي درباره علم دارند و دانشر مندان

بره مسررائل زيسرت محيطرري و کرمترررين اهميرت را ب ره مررديريت

نيز بر عدم قطعيت تمرکز بيش از حردي دارند و سياسرتگذاران را

خطرهاي ناشي از پيشرفت هاي علمي و فناورانره دادهانرد؛ از نظرر

درباره گزينش ها ،خطرهاي و فوايد اقداماتشان در حالت بي

سياست گذاران مديريت خطرهاي پرايينتررين درجره احتمرال را از

اطميناني رها مي کنند و عموم ا ً مردم را به سردرگمي دچار

بين ساير عوامل اين دسته هم داراست .اين درحالي است کره طري

مي سازند» [  .] 0لذا بر اساس اين نگرش جهاني ،بر آن شديم

برآورد جهاني ،مديريت خطرهاي يکري از پراهميرتتررين عوامرل

تا در طرح حاضر تفاوت نظر سياست گذاران و متخصصان

شکلدهنده آينرده مرديريت علرم و فنراوري در آينرده اسرت[ ]7و

ايراني را درباره عوامل داخلي مؤثر بر علم و فن اوري در آينده

اختالف موجود نشان از فاصله دغدغه هاي حوزه مرديريت علرم و

ايران بررسي نماييم.

فناوري ايران با سطح جهاني در اين مورد دارد.

در اشکال  2تا  ،6نمودارهاي ميلرهاي ،مقايسره ميرزان احتمرال
گزينه هاي مختل

توزيع شده در هر يک از دستهبنديهاي چهارگانه

 2- 2- 0دسته علم و فناوري در سياستگذاري و سياستگذاري

موجود در جدول  2را نشان ميدهند.

براي علم و فناوري

در رسرم ايررن نمودارهرا از مقررادير وزنري ميررزان احتمرالي کرره پاسررخ -

شکل 8نشان ميدهد که سياستگذاران از مجموع  9عامل مرؤثر در

دهندگان به هر يک از گزينهها دادهاند ،ميانگين عددي گرفته شده است.

حوزه سياست گذاري علم و فناوري ،درباره چالش واقع شدن ،تنها
سه عامل «اولويت بنردي موضروعات علمري و فناورانره»« ،انجرام

 1- 2- 0دسته مديريت خطر

تحقيقات روي علروم پايره» و «مسرائل مربروط بره منرابع انسراني

در شکل  2مشاهده ميشود که غالب پيش بينيها براي عوامل دسته

درحوزه علم و فناوري» درجه احتمال باالتري نسبت به متخصصان

مديريت خطر درحوزه علم و فناوري باالتر از درجه محتمل ( ) 8و

دادهاند و درباره شش عامل ديگر ايرن دسرته ،متخصصران احتمرال

موقعيت باالتر از محتمل را نشان ميدهند؛ بهجز دو مورد «مباحرث

باالتري ميدهند.

مربوط به استقالل علمي و آزادي تحقيقاتي» و «ارزيابي نتايج حاصل
از پيشرفتهاي علمي و فناورانه» ،ساير عوامل اين دسته از طررف
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شکل  )2مقايسه گزينه هاي دسته مديريت خطر در حوزه علم و فناوري از نظر سياستگذاران و متخصصان
توضيح شکل 3
عامل  : 1اولويتبندي موضروعات مختلر

علمري و فنراوري برراي بودجرهبنردي و سررمايه -

گذاري
عامل : 2انجام تحقيقات ميان رشتهاي
عامل : 3انجام تحقيقات بر روي علوم پايه به عنوان گذارِ مؤثر به آينده
عامل :7مسائل مربوط به منابع انساني در حوزه علم و فناوري
عامل  : 0فناوريهاي نو و نوظهور
عامل  : 6مسائل زنان در حوزه علم و فناوري
عامل : 4چگونگي در نظر گرفتن و دخالرت علرم وفنراوري و دسرتاوردهاي آن درامرر سياسرت -
گذاري و تصميم گيري (کاهش شکاف ميان دانشمندان و سياستگذاران)
عامل : 4عمومي کردن نگرش علمي و فناورانه در تمام سرطوح جامعره (کراهش شرکاف ميران
بدنه علمي و بطن جامعه)
عامل : 4آينده پژوهي در حوزه علم و فناوري

شکل  )3مقايسه گزينه هاي دسته دسته علم و فناوري در سياستگذاري و سياستگذاري براي علم و فناوري از نظر سياستگذاران و متخصصان درمورد احتمال
به چالش کشيده شدن عوامل تا افق 1757

از جمله علل اختالف ديدگاه دو گروه ياد شرده در کشررور را

کنند ،بديهي است هرچه نظر و ديدگاه اين دو گروه باهم هرمسروتر

مريتوان به مواردي همچون شکاف اطالعاتي ميان اين دو گروه مرتبط

باشد ،توسعه علم و فناوري با سهولت و کيفيت بيشتر انجام گرفته و

دانست .اين مسئله همراه با نظاممند نبودن تعامل سياستگرذاران برا

آينده مطلوبتري براي جامعه رقم خواهد خورد.

متخصصان موجب ميشود نتايج ديدگاههاي علمي متخصصران در

 3- 2- 0دسته جهاني سازي علم و فناوري

سياستگذاريهاي توسعه فناوري بهاندازه کافي مؤثر واقع نميشود،

مطابق شکل  ،1از ميان شش عامل مؤثر در دسته جهانيسازي علم و

ضمن آنکه فرايند و نتايج تصميمگيري سياست گذاران نيز به طرور

فناوري ،سياستگذاران تنها مورد «مسائل مربوط به اهداف کالن و منافع

کامل و به موقع به اطالع متخصصان نرسيده و موجب کاهش کارامدي

ملي» درجه احتمال باالتري نسبت به متخصصان ميدهند و درباره پنج

در حوزه توسعه و مديريت علم و بهخصوص فناوري ميشود .با توجه

عامل باقيمانده پيشبيني ايشان اعداد پايينتري رانشان ميدهد .نکته

به آنکه سياستگذاران به تناسب حرفه ي خود قادر هستند مسرائل
مختل

قابل توجه درباره عوامل اين دسته آن است که مسئله اهداف کالن و

را از ديدگاهي کالنتر ببينند و متخصصران نيرز بره همرين

منافع ملي با فاصله عددي نسبتاً زيادي از بقيه ميزان احتمال بااليي را هم

مناسبت در بطن مسائل مبتال به حوزه علم و فناوري درگير بروده و

به خود اختصاص داده است (عدد ) 8.9؛ ضمناً درباره عامل «کاهش

قادرند مشکالت و چالشهاي پيادهسازي برنامهها را از نزديک لم
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شکاف ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسرعه» ،پريشبينري

سياست گذاران ،منفي (عدد  2.9به معناي غير محتمل) است.

شکل  )7مقايسه گزينه هاي دسته جهاني سازي علم و فناوري از نظر سياستگذاران و متخصصان از نظر ميزان احتمال به چالش کشيده شدن
عوامل تا افق 1757

توضيح شکل ( 0اهميت)
عامال  : 1تجراري سرازي تحقيقرات و ايجراد مراکرز رشررد
وکارآفريني و پارک هاي فناوري
عامل : 2علم و فناوري در رابطه با توسعه پايدار
عامل : 3مسئله اشتلال دانش آموختگان
عامل :7نوآوري درعرصه علم و فناوري
عامل  : 0تأثيرگذاري علم و فنراوري برر رشرد اقتصرادي ،
اجتماعي
عامل  : 6مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري
عامل : 4ايجاد همکاري مؤثر دولت  -صنعت  -دانشگاه
عامل : 4مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري
عامل : 4دستاوردهاي علمي و فناورانه براي جامعه

شکل  )0مقايسه گزينه هاي دسته مسائل مديريتي ديگر از نظر سياستگذاران و متخصصان از نظر ميزان اهميت عوامل

متخصصان در حوزه مسائل مديريتي به مسئله دستاوردهاي علم

 7- 2- 0دسته مسائل مديريتي ديگر
مطابق شکل ،0در حوزه مسائل مديريتي ،سياستگذاران ،تجاريسازي

و فناوري براي جامعه اولويت اهميت کمتري دادهانرد؛ امرا اشرتلال

نتايج تحقيقات را مهمترين عامل ارزيابي نمودهاند و باالترين پيشبيني

دانش آموختگان دغدغه جدي ايشان است؛ دليل اين امر مريتوانرد

را هم درباره آن تا افق  8141دارند.ا گرچه از نظر ايشان مسائل علم و

ارتباط نزديک تر اين گروه با دانش آموختگران و لمر

مشرکالت

فناوري در حوزه توسعه پايدار از اولويت کمتري نسبت به ساير عوامل

ايشان از نزديک باشد .به هر حال مسئله اشتلال اين گروه مسرئلهاي

برخوردار بوده و کمترين احتمال را به عامل علم و فناور ي در رابطه با

مهم و تعيينکننده در آينده علم و فناوري کشورمان است.

توسعه پايدار دادهاند.
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توضيح شکل ( 6احتمال)
عامل  : 1مسائل تحقيق و توسعه در حوزه علم وفناوري
عاماال : 2تجرراري سررازي تحقيقررات و ايجرراد مراکررز رشررد
وکارآفريني و پارک هاي فناوري
عامل : 3نوآوري درعرصه علم و فناوري
عامل :7مسئله اشتلال دانش آموختگان
عامل  : 0تأثيرگذاري علم و فناوري بر رشد اقتصادي ،اجتماعي
عامل  : 6ايجاد همکاري مؤثر دولت  -صنعت  -دانشگاه
عامل : 4دستاوردهاي علمي و فناورانه براي جامعه
عامل : 4مسائل آموزشي در حوزه علم و فناوري
عامل : 4علم و فناوري در رابطه با توسعه پايدار

شکل  )6مقايسه گزينه هاي دسته مسائل مديريتي ديگر از نظر سياستگذاران و متخصصان از نظر ميزان احتمال عوامل
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طرح ،پيشنهاد ميشود نتايج از سروي دسرتانردرکاران امرر مرديريت علرم و
فناوري در کشورمان مورد توجه جدي قرار گيرد.

عامل تشکيل دهنده دسته مسائل مديريتي ديگرر در حروزه علرم و
فناوري ،عوامل شماره  2 ،8و  8يعني «مسرائل تحقيرق و توسرعه»،

نتايج اين طرح براي مجامع تصميمگيري و سازمانهايي که در ادامه

« تجاري سازي تحقيقرات و ايجراد مراکرز رشرد و کرارآفريني» و

آورده ميشوند ،ميتواند قابل توجه باشد؛ مواردي نظير :هيأت دولت،

« نروآوري درعرصره علرم و فنرراوري» ،از طررف سياسرتگررذاران

شوراي عالي انقالب فرهنگي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،ستادهاي

درجه احتمرال براالتري را بره خرود اختصراص داده اسرت؛ ضرمن ًا

ويژه فناوري وابسته به رياست جمهوري ،پژوهشگاهها و مؤسسات

درباره عامل ششم يعني «ايجراد همکراري مرؤثر دولرت  -صرنعت،

پژوهشي و مطالعاتي که در حوزههاي دانش و فناوري فعاليت ميکنند،

دانشررگاه» ،سياسررتگررذاران پرريشبينرري قرروي تررري نسرربت برره

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي که در حوزه دانش و فناوري فعاليت

متخصصان دارند اما دربراره سراير عوامرل ايرن دسرته متخصصران

ميکنند از جمله دانشگاهها و دانشکدههاي فني  -مهندسي ،انجمنهاي

احتمال وقوع بيشتري نسبت به سياسرتگرذاران مريدهنرد؛ نکتره

تخصصي بهخصوص گروههاي علوم پايه و مهندسي و فرهنگستانها به

جالب توجره آن اسرت کره پريشبينري متخصصران دربراره ايجراد

و نمايندگان محترم

همکرراري مررؤثر دولررت  -صررنعت  -دانشررگاه بسرريار ضررعي

ويژه فرهنگستان علوم ،مرکز پژوهش هاي مجل

مجل  ،شوراي تخصصي علم و فناوري ،دستانردرکاران تردوين

(بررا

سندهاي مرتبط با توسعه علم و توسرعه فنراوري ،کميتره راهبرردي

ميانگين  8.8به معناي صرفاً محتمل) است.

کنفران هايي که در زمينههاي مرتبط برگزار ميگردد.

 - 6نتيجهگيري و پيشنهادها

 - 2مديريت خطرهاي ناشي از پيشرفت هاي علمي و فناورانره

 - 1با توجه به آنکه ميزان اهميرت عوامرل مرؤثر برر مرديريت

و مسائل زنان در حروزه علرم و فنراوري از نظرر کرل مشرارکت

علم و فناوري در آينده با وزن دهي با معيار با دامنه از برياهميرت

کنندگان در رده کمترين اهميت ارزيابي شردهانرد .لرذا دربراره ايرن

تا بيش از حد مهم به سنجش گذاشته شرده برود ،نترايج حاصرل از

دو عامل الزم است تأمل الزم صورت بگيرد چرا که ايرن دو مرورد

تحقيق نشان مريدهد ميانگين وزني بهدست آمده برراي ترک ترک

در نگاه جهاني و در برنامههاي علمي و فناورانه اکارر کشرورها از

عوامل ،عددي بيش از  8به معناي بيش از مهم را کسرب کرردهانرد

موارد پر اهميت و تعيينکننرده تلقري مريشروند؛ بنرابراين پيشرنهاد

و اين امر مؤيد اهميت باال و گزينش صحيح مؤلفههاسرت و نشران

ميشود درباره اين مسائل فعاليتهاي ترويجي بيشترري صرورت

ميدهد همگي از مسائل پر اهميت و دغدغههاي آينده حيطره علرم

گرفته و لزوم اهميت دهي بره آن برراي خبرگران کشرور و مجرامع

و فناوري کشورمان بره خصروص از منظرر نخبگران هسرتند و بره

دانشگاهي و تصميم گيري روشن شود .اجمراع نظريرات حراکي از

درستي گزينش شدهاند؛ لرذا برراي اولرين قردم در اسرتفاده از نترايج ايرن
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آن است که هنوز مسائل خاص زنان و نقش ايشان در عرصه علرم

تصميمگيريهاي کالن بر مي گرردد؛ نظيرر اهرداف کرالن و اقتردار

و فناوري به شکلي که درگفتمان کشرورهاي توسرعهيافتره مطررح

ملي و تجاريسازي تحقيقات بيشترين دغدغه را دارند.

مي گردد ،در کشور دغدغه جدي نيست؛ علي رغرم آنکره حضرور

لذا با توجه به ت فاوت اولويت دغدغرههراي سياسرتگرذاران و

کمّي ايشان در اين فضا بهخصروص در مؤسسرات آمروزش عرالي

متخصصان که گروه اول بيشتر به مسائل کالن ميانديشند و گرروه

فني مهندسي رشد بحث انگيزي در کشورمان داشته است.

دوم در حيطره هراي تخصصرري دغدغره دارنرد ،پيشررنهاد مريشررود
مکانيزم هايي کارا براي ايجاد همگرايي نظريات اين دو گروه طراحي

 - 3متخصصان بيشترين احتمال را در دسرته سياسرتگرذاري

شود تا براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشرمانردا ز برازدهي

براي علم و فناوري به مورد چالش قرار گرفتن و پرداختن به علوم

فعاليت ها باال رفته و واقعيتهاي موجود از نظر سياستگذاران بره

ميان رشتهاي ميدهند و نظر ايشان با اجماع کليه مشارکت کنندگان

متخصصان منتقل شده و متخصصان نيز بتوانند امکان درک اهميرت

همسوتر از نظر سياست گذاران است .اين مطلب لزوم برنامره ريرزي

خواستههاي خود در حيطههايي مانند مالکيت معنوي و اخالق را براي

صحيحي درباره علوم ميان رشتهاي را مي طلبد که هرم بسريار مهرم

سياستگذاران فراهم کنند؛ بهخصوص در حيطه پيشبيني ،باتوجه به

تلقي شده و هم پيشبيني خوشبينانهاي درباره آن وجود دارد.

آنکه دست سياست گذاران براي هدايت جريان علم و فناوري بازتر از

 - 7سياست گذاران و متخصصران درمرورد پريشبينري عوامرل

دست متخصصان است ،به نظر مي رسد احتمال تحقق مواردي که ايشان

دسته مديريت خطر اختالف نظر دارند؛ سياسرتگرذاران پريشبينري

احتمال تحقق آنها را باالتر ارزيابي کردهاند بيشتر باشد ،درحالي که

مي کنند مسائل اسرتقالل علمري و آزادي تحقيقراتي ترا افرق 8141

از نظر درجهبندي اولويت پيشبينيهاي متخصصان در حروزههراي

مورد بررسي جدي قرار بگيرد؛ اما متخصصان کرمتررين احتمرال را

ديگري است و با نزديک شدن ارتباط و نحوه نگاه اين دو گروه بره

ميدهند .براي متخصصان احتمال مرورد بررسري و چرالش جردي

مسائل ،ميتوان ميزان پيشبيني آنها را بههم همگرا نموده و ظرفيت

قرار گرفتن استانداردها خوشبينانهتر است که مؤيد تخصصي نگراه

هر دو گروه براي ايفاي نقش مؤثر را با بازدهي بيشتري استفاده کرد.

کردن ايشان بره مسرائل علمري و اميردوار بريشترر در ايرن زمينره

 - 6هر دو گروه سياسرت گرذاران و متخصصران بريش از همره

نيازهايشان است .از نظر سياست گذاران مرديريت خطرهراي پرايين

دخالت دادن علم و فناوري براي سياستگذاري را مهرم مريداننرد

ترين درجه احتمال را از بين ساير عوامل اين دسرته هرم داراسرت.

و به نظر مي رسد هر دو به لزوم همکراري برا يکرديگر در عرصره

اين درحالي است که طي برآورد جهاني مرديريت خطرهراي يکري

تصررميم گيررري واق ر

از پراهميتترين عوامل شکلدهنده آينده مديريت علرم و فنراوري

هسررتند .برره طررور کلرري نتررايج حاصررل از

نظرسنجي ،نشان دهنده لرزوم ارتبراط بريشترر سياسرتگرذاران برا

در آينده است[ ]88و اختالف موجود نشان از فاصله دغدغرههراي

متخصصان اسرت .پيشرنهاد مريشرود مکرانيزمهرايي برراي ارتبراط

حوزه مديريت علم و فناوري ايران با سطح جهراني در ايرن مرورد

واقعرري و سيسررتماتيک ايررن دو گررروه طراحرري شررود؛ از اعضرراي

دارد و الزم اسررت اقرردامات ترويجرري الزم از سرروي نهادهرراي

کميترره هرراي تخصصرري و فرهنگسررتانهررا و متخصصررين ب ره نررام

تصميم گير براي اين امر در نظر گرفته شود.

دانشرگاهي و خبرگرران در سررطح وسرريعي از شرروراهاي مشررورتي

 - 0به طور کلي نتايج تحقيق حاکي از ايرن مطلرب اسرت کره

دعوت به عمل آيد؛ استفاده مناسب از تجربره افرراد پرسرابقه و بره

دغدغههاي متخصصان بيشتر در حوزههرايي نمرود پيردا مريکنرد

خصوص بازنشستگان مي تواند چراغري فرراروي آينرده کشرورمان

کره حيطره علمري ر تخصصري و ناشري از آگراهي علمري ايشران

باشد .ضمناً به اين وسيل ه نگاه اين دو گروه به مسائل کرالن علرم و

اسررت ،يعنرري مررواردي از جملرره مررديريت خطرهرراي ناشرري از

فناوري در کشورمان هم سويي بيشتري پيدا ميکند کره نتيجره آن

پيشرفتهاي علمي و فنا ورانره ،حقروق مالکيرت معنروي ،اشرتلال

بسيج همه گروه ها و استفاده مناسب از ظرفيتهرا و سررعتگيرري

دانرش آموختگران و اسرتانداردها و قروانين کره ايشران نسربت بره

براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشمانداز است.

سياست گذاران درجه اهميت براالتري را قايرل شردهانرد .مرواردي

مهم ترين موارد عبارت اسرت از برازبيني برر وفراق و وحردت

مانند آيندهپژوهي ،فناوريهاي نو و نوظهرور و مسرائل زنران نيرز

نظررر بررر امررر توسررعه فنرراوري چرره در حرروزه سياسررتگررذاري،

از نظر متخصصان نسربت بره سياسرتگرذاران اهميرت بريشترري

تصرميم گيررري و اجررا ،پايرردار سراختن فراينررد مرديريت ،اسررتفاده

دارد؛ اما سياست گرذاران دربراره مرواردي کره بره برنامره ريرزي و

وسريع از مشرراوره خبرگران در تصررميمگيررريهرا  ،نزديررککررردن
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 دفاتر دانشکدهها ،قطب هاي علمي و واحدهاي پژوهشي دانشگاه

ارتباط صنعت و دانشگاه ،توجه به منرابع انسراني برا ارزش ،توجره
برره مشررارکت بررينالمللرري .ضررمناً پيشررنهاد مرريشررود بررا اقرردامي
همه جانبه و فراگير ،تمام سطوح مختل

صنعتي اميرکبير.
و با تشکر از معاونت پژوهشري دانشرگاه صرنعتي اميرکبيرر و

از آحراد جامعره ترا بدنره

رياست پژوهشکده فناوريهاي نو براي تأمين اعتبار انجام طرح.

متخصصين و سياست گذاران درگير مسئله علم و فناوري شوند.
پيشنهاد مي شود کميته هاي تخصصي براي تردوين برنامرههراي
علمي و فناورانه تشکيل شده و موضوع آن با تمرام دانشرگاهيان و
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[ ]6بهرامي ،م ،.قياسي ،ن ،.کاووسي ،ل ،.بشارتي راد ،ز8811 ،.؛

محدوديت زماني طرح ،به صورت کلي بررسي شدهاند ،پيشنهاد ميشود

«وضعيت آينده »2442؛ نشر خضراء.

عوامل ديگر بررسي جداگانه شده و نيز هر عامل با در نظر گررفتن

[7] Glenn J. Clayton, Gordon Theodore J., "State
of the future 2448 ", American Council for The
United Nations University.

جزئيات آن سنجيده شود.

 - 4تشکر و قدرداني

[1] Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, 2441,
"Future issues of science and technology",
Technological Forecasting and Social Changes,
Vol. 78, pp: 140 -186 .

طرح « آينده مديريت علم و فناوري» از همکاري افرراد و نهادهراي
بسياري بهرهمند شد که در اينجا الزم است از همگي ايشان صميمانه
قدرداني شود :بهخصوص از :

 مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوري سازمان پژوهشهاي علم و

[ ]9رضايي ميرقائد ،م8810 ،.؛ «ايران آينده در افق چشمانداز»؛

صنعتي ايران؛

 دبيرخانه اولين کنفران

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
مديريت دانش؛

[ ]84پيش نوي

 مرکز تحقيقات سياست علمي کشور؛

سند توسعه بخش پژوهش و فناوري در برنامه

چهارم توسعه ،وزارت علوم تحقيقات و فناوري  -معاونت پژوهشي -

 دبيرخانه نشست ساليانه رؤساي مؤسسات پژوهشي  -آموزشي

معاونت فناوري.8818/1/82 ،

وزارت علوم؛

 دبيرخانه محترم شوراي عالي انقالب فرهنگي؛

[ ]88پايا ،ع ،.برادران شرکا ،ح.ر ،.طباطبايي ،س.م ،.بهرامي ،م ،.سلطاني،

 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

ب ،.طبائيان ،س.ک ،.الستي ،آ ،.نادري منش ،م ،.امامي ،ي ،.حيدري ،ا.ه،.

8816؛ «پامفا  : 8141نخستين گام در مسير آينده نگاري ملي»؛ فصلنامه

 پژوهشگاه هوافضا؛

 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و فناوري زيستي؛

سياست علمي و پژوهشي رهيافت ،ش ،18 .پاييز و زمستان.

 پژوهشگاه صنعت نفت؛

65

مهكامه طاعتي ،محسن بهرامي ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان 4811

[86] Science and Technology Policy Infrastructure
Guidelines and References; Office of technology
policy, technology administration, United States
Department of Commerce, Section II, Version 8,4,

[ ]82همايش آينده نگاري فناوري ايران 8811 ،8141؛ مرکز تحقيقات
سياست علمي کشور.
[88] http://www.ias.ac.ir/persian/pages/Research_p
rojecs-detail-f.htm

August 2441.

[ ]81بهرامي ،م8818 ،.؛ «گزارش طرح ملي شناسايي فناوريهاي نو

[ « ]87روشهاي آينده نگاري تکنولوژي»؛ 8811؛ گروه آيندهانديشي،

و راهبرد تحقيقات»؛ پژوهشکده فناوريهاي نو ،آذرماه.

بنياد توسعه فردا.

[ ]80بهرامي ،م ،.طاعتي ،م ،.ضيلمي ،ف8817 ،.؛ «گزارش طرح

[ ]81بهرامي ،م ،.طاعتي ،م ،.ضيلمي ،ف8817 ،.؛ «مديريت علم و

آينده مديريت علم و فناوري»؛ گروه آيندهشناسي ،پژوهشکده

فناوري ،حال ،آينده»؛ همايش آيندهپژوهي ،نوآوري و همگرايي فناوري.

فناوريهاي نو ،دانشگاه صنعتي امير کبير.
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