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شناسايي مزيتهاي رقابتي مورد نياز براي دستيابي به آرمانهاي
علمي چشمانداز بيستسالۀ جمهوري اسالمي ايران
محمدرضا عطاردی*
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(تاریخ دریافت9911/91/91 :؛ تاریخ پذیرش)9919/11/10 :

چکیده
براي دستيابي به جایگاه اول علمي در سطح منطقة آسياي جنوب غربي ،مزیتهاي رقابتي حياتي است .تعييي جایگياه رقيابتي ایيرا و
بررسي وضعيت مزیت رقابتي پایدار در مقایسه با کشورهاي دیگر منطقه ،پيشنياز دستيابي بيه ششي انيداز و اتايا راهبردهياي رقيابتي
مناسب است.
در ای تحقيق ،پس از تعيي جایگاه علمي کنوني کشور ،عواملي که به ایجاد مزیت رقابتي مورد نياز براي دسيتيابي بيه جایگياه ناسيت
علمي کشور منجر ميشود ،اولویتبندي ميشود .بدی منظور ،ای عوامل با مصاحبه با مسئوال آموزش و تحقيقات و صاحبنظرا ِ ای
حوزه در کشور ،شناسایي شد .سپس ،با بهکارگيري ف  AHPای عوامل اولویتبندي ميشود.
نتایج تحقيق نشا ميدهد با شتاب علمي کنوني ،ایرا بسيار زودتر از آرما شش انداز به رتبة اول منطقة آسيياي جنيوب غربيي دسيت
خواهد یافت .الزمة حفظ ای شتاب علمي ،تمرکز بر عواملي است که سبب ایجاد مزیت رقابتي براي کشور ميشود .عواميل یادشيده بيه
تعداد  11عامل در سه دسته منابع انساني -مالي ،توسعة نرمافزاري و توسعة ساتافزاري طبقهبندي و اولویتبندي شد .ضيرایب اهمييت
عوامل نشا ميدهد منابع مالي و انساني ،مه تری نقش را در ای زمينه ایفا ميکنند.

واژگان کلیدی
توليد عل  ،شش انداز،شش انداز علمي ،مزیت رقابتي ،ایرا .9111

* نویسنده

تلفن76481302190 :

پست الکترونیکatarodi@isu.ac.ir :
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مقدمه
علم و دانش محور و مدار توسعة همهجانبه در عرصة ملي و بینالمللي استت .تولیتد علتم عتاملي
است که عرصههاي دشوار توسعه و پیشرفت جامعة بشري را تسهیل کرده و با اتصال به منبع علتم
و معرفت حقیقي ،انسان را به کمال معني هدایت ميکند .علتم و فنتاوري نقتش بستیار يیتادي در
موفقیت و سعادت جوامتع بشتري دارد و مهتمتترین ابترار در توستعة اقتصتادي و اجتمتاعي هتر
جامعهاي است .در جهان امروي ،هیچ کشور قدرتمندي بدون علم و فناوري نتوانسته است به اقتدار
برسد .به عبارت دیگر ،توسعة اجتماعي و اقتصادي بدون دسترسي به آن میستر نیستت .علتم نیتر،
خود محصول فعالیتهاي تحقیقاتي است ،و تحقیقات هم به طور تصادفي و فردي نتیجة چنتداني
نخواهد داشت .در کشورمان نیر ،تولید علم و فناوري ،بهویژه در ستالهتاي اخیتر پیشترفت قابتل
مالحظهاي کرده است .اما باید توجته داشتت بستتر اليم بتراي تولیتد علتم در کشتور بتا ف تاي
آياداندیشانة علمي ،شکلگیري جامعههاي علمي در يمینتههتاي مختلتو و همکتاريهتاي علمتي
جمعي ،بینالمللي و بینرشتهاي ایجاد ميشود.
بيشک ،به منظور دستیابي به جایگاه اول منطقه در برنامة سند چشمانداي توسعه در افت 4171
در بخش تولید علم و تحقیقات ،ایران نیايمند تحوالت عمده خواهد بود .بنابراین ،این تحقیت بتر
عواملي که موجب ایجاد مریت رقابتي مورد نیاي براي دستیابي بته جایگتاه نخستت علمتي کشتور
ميشود ،تمرکر دارد.
بیان مسئله
براي دستیابي به جایگاه اول علمي در ستط منطقتة آستیاي جنتوغ بربتي ،مریتتهتاي رقتابتي
حیاتياند .تعیین جایگتاه رقتابتي ایتران و بررستي و تعیت مریتت رقتابتي پایتدار در مقایسته بتا
کشورهاي دیگر منطقه ،پیشنیاي دستیابي به چشمانداي و اتخاذ راهبردهتاي رقتابتي مناستب استت.
رسیدن به آرمانهاي علمي چشمانداي بیستساله ،مو وعي ایستا نیست ،بلکه فراینتدي پیيیتده و
پویا است .يیرا همة کشورهایي که به عنوان کشورهاي منطقة آسیاي جنوغ بربتي در نظتر گرفتته
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شدهاند ،و قرار است ایران اي آنها برتر باشد در طول دورة چشمانداي بیستساله بتدون حرکتت و
فعالیت نخواهند بود .این مو وع نگرش پویا به چشمانداي را الرامي ميکند.
چشمانداي بیستسالة کشور چنین آباي ميشود« :ایران کشوري است توسعهیافته با جایگاه اول
اقتصادي ،علمي و فناوري در سط منطقه»...
البته آنيه در تو ی جایگاه علمي کشور در چشمانداي آمده است شتاهراه رستیدن بته آرمتان
اصلي را معرفي ميکند « :برخوردار اي دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوري ،متکي بر ستهم
برتر منابع انساني و سرمایة اجتماعي در تولید ملي» (مجمع تشخیص مصلحت نظام.)4321 ،
رشد اقتصادي بيثبات تنها خصوصیت اقتصاد ایران نیست ،بلکته بیشترکشتورهاي منطقته ایتن
روند را دارند .امارات متحدة عربي در دورههاي  4621-26و  4667-61با رشتد متوستو و منفتي
قابل توجهي مواجه بوده است (بته ترتیتب -9/2 ،و  -8/2درصتد) ،لتیکن در دورة ،4661 -8773
رشد متوسو مثبت  8/2درصدي را داشته است .کشورهاي دیگر منطقه نیر ،بيثباتيهتایي را نشتان
ميدهند .شایان ذکر است نرخ رشد متوسو ایتران بتراي دورة  4621 -8773اختتال

چنتداني بتا

کشورهاي دیگر منطقه ندارد.
جایگاه ایران بین کشورهاي منطقه ،اي نظر درآمد سرانه ،بیانگر آن است که در بین بیست کشور
منطقه ،ایران داراي رتبة دهم است و درآمد سرانة ایران بسیار پایینتر اي درآمد سرانة متوسو منطقه
است (متوسو درآمد سرانة منطقة خاورمیانه در سال  8773برابر با  1742/3دالر بوده است).
کشورهاي امارات متحدة عربي ،رژیم اشغالگر قدس ،کویت ،بحرین ،عربستان سعودي ،عمتان،
لبنان ،ترکیه و اردن به ترتیب ،رتبههاي اول تا نهم را در منطقه دارند.
درآمد سرانة امارات متحدة عربي به عنوان بیشتترین درآمتد سترانه در ستال  8778در منطقته،
حدود  48برابر درآمد سرانة ایران ،و درآمد سرانة کویت هم  6/09برابر درآمتد سترانة ایتران بتوده
است .درآمد سرانة ناخالص داخلتي ایتران بتا درنظرگترفتن شتاخص  PPPاي  4041دالر در ستال
 ،8773به  9972دالر افرایش یافته و ایران به رتبة هفتم در منطقه صعود کرده است
کشورهاي امارات متحده عربي ،رژیم اشغالگر قدس ،کویت ،بحرین ،عمان و عربستان سعودي
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قبل اي ایران و در رتبههاي اول تا ششم قرار دارند .کشورهاي یمن ،پاکستان ،سوریه ،آذربایجتان و
ترکمنستان به ترتیب ،پایینترین رتبهها را اي نظر درآمد سرانه ،بر استاس شتاخص  PPPدر منطقته
دارند.
درآمد سرانة ایران براي دستیابي به قدرت اول در منطقه ،بر مبناي دالر رایج باید  48برابر و بتر
مبناي شاخص برابري قدرت خرید بایتد  1برابتر شتود .بته طتور کلتي ،رشتد پتایین اقتصتادي و
نوسانهاي شدید آن را ميتوان ناشي اي عواملي مانند تخصیص نامطلوغ منابع حاصتل اي فتروش
نفت و گاي ،وابستگي شدید بته درآمتدهاي نفتتي و نوستان آن در بايارهتاي جهتاني نفتت ،نبتود
بايارهاي سرمایة مناسب به منظور انتقال کارآمد پساندايهاي جامعه به سرمایهگتااريهتاي مولتد،
وجود بخش عمومي ناکارآمد در اجراي پروژههاي سرمایهگااري و تخصتیصنیتافتن بهینتة منتابع
بخش عمومي ،که موجب طوالنيشدن اجراي طرحهاي عمراني ميشود ،بيثباتي سیاسي داخلي و
منطقهاي که موجب شکوفانشدن و بيرونقي سرمایهگااريهاي مولد شده است ،محتیو تعیو و
نامناسب کسبوکار و درجة پایین بايبودن اقتصاد ،بهرهوري پایین سرمایه ،نیروي کار و بهترهوري
کل عوامل ( ،)TFPکه موجب کاهش شدید سهم بهرهوري عوامتل در رشتد اقتصتادي متيشتود و
رشد را تابعي اي تغییرات کمي ،و نه کیفي عوامل تولید در نظر ميگیرد.
ایران اي نظر توسعهیافتگي در شاخص توسعة انساني ،در ردیو کشتورهاي بتا توستعهیتافتگي
متوسو ،که شاخص  HDIآنها بین 7/1تتا  7/066استت ،قترار دارد .بررستي رونتد تغییترات ایتن
شاخص و مقایسة آن با روند شاخص در برخي کشورها نشان ميدهد شاخص  HDIدر ایران روند
رشد چشمگیري داشته ،و اي  7/199در سال  4601به  7/039در سال  8773رسیده است.
نرخ باسوادي در ایران بیشتر اي کشورهاي عمان ،مصر ،پاکستان و یمن استت .درحتالي کته اي
کشورهاي دیگر منطقه ،بهویژه رژیم اشغالگر قدس ،کویت ،لبنان ،اردن ،ترکیته و ستوریه پتایینتتر
است و در رتبة دهم بین 41کشور منطقه قرار دارد .همین نتیجه دربارة میران ثبتت نتام در متدارس
ابتدایي و متوسطه وجود دارد (ر ایي ،4321 ،ص.)188-183
به عبارت دیگر ،با توجه به پایینبودن نرخ ثبت نام در سطوح پایین آمويش ،انتظار اینکه آمتار
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میران باسوادي در آینده اي و عیت مطلتوبي برختوردار شتود ،وجتود نتدارد .درحتالي کته بتراي
ریشهکني بيسوادي (و نه سواد خواندن و نوشتن) باید برنامههاي مدون توسو دولت اجرا شتده و
انگیرة تحصیل علم و دانش در میان مردم تقویت شود .يیرا تا يماني کته انگیترهاي بتراي تحصتیل
علم وجود نداشته باشد ،نميتوان افرایش میران باسوادي را در جامعه متصور شد.
امید به يندگي و داشتن آیندهاي سالم در جامعة ایراني در ستالهتاي اخیتر بهبتود چشتمگیري
داشته است که نتیجة افرایش امکانات پرشکي و بهداشتي است.
اگرچه ایران اي نظر امید به يندگي در منطقه ،بین  41کشور منتختب در رتبتة دهتم قترار دارد،
لیکن فاصلهاش اي نظر عددي با کشورهاي دیگر قابل توجه نیست و با اجراي برنامة منظم ميتوان
به موقعیت مطلوغتري در منطقه دست یافت .با این حال ،توسعة انساني در ایران مطتاب مطلتوغ
جهاني صورت نپایرفته است و ایران رتبة نود و نهم را در جهان دارد.
رژیم اشغالگر قدس رتبة چهل و سوم ،وکویت رتبة چهل و چهارم جهتاني را دارنتد و فاصتلة
ایران با این کشورها بسیار يیاد است (يیرا جمعیت ایران رشد فرایندهاي داشتته ،ولتي کشتورهاي
منطقه جمعیت کم و ثروتهاي طبیعي فراوان نفتي دارند).
چارچوب نظری تحقیق
علم و تولید علمی

امرويه واژة «تولید علم» در متون نظري کشور جایگاه ویژهاي پیدا کرده است ،به طوري که نه ت
تولید علم و جنبش نرمافراري اذهان سیاستگااران و برنامهریران امور علمي و پژوهشي کشتور را
مشغول کرده است و در جاي جاي مستندات علمي و برنامتههتاي توستعه و ستند چشتمانتداي و
اف هاي آرماني کشور ،ارتقاي تولید علمي و احراي جایگاه نخست تولید علتم هتد گتااري شتده
است .در اريیابيهاي علمسنجي نیر ،اصليترین معیتار بتراي تعیتین جایگتاه علمتي و رتبتهبنتدي
کشورها ،میران مشارکت در تولید علم ،نوآوري ،فناوري و به طور کلي مشارکت در رونتد توستعة
علم جهاني مطرح شده است.
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برداشتها و تلقيهاي يیر دربارة تولید علم و مصادی گوناگون آن مشخص است:
تولید علم یعني نظریه ،روش یا دستاورد دست اول کته حتر

جهتاني برنتد و پتس اي داوري

دقی تخصصي در یک نشریة معتبر بینالمللي چاپ و در مؤسستات معیتار تولیتد علتم ماننتد

ISI

نمایه شود و در دسترس دیگران قرار گیرد .گام بعدي که طي آن یک دستاورد پژوهشتي ،مصتدا
تولید علم تلقي ميشود آن است که مورد رجوع و استناد بینالمللي قرار گیرد ،بته عبتارت دیگتر،
روح تولید علم در رجوع و استناد شکل ميگیرد (موستوي موحتدي .)4324 ،رویکترد دیگتري اي
تولید علم به پژوهشهاي قابل چاپ و ثبت در نشریهها و مراکر معتبر بینالمللي اشاره ميکند کته
در آن منظور اي پژوهش ،پژوهشهاي بنیادیحاوي نوآوري است که پیش اي آن وجود نداشته است
و منظور اي ثبت ،ثبت اختراعات بینالمللتي ،و منظتور اي نشتریههتا نیتر ،نشتریههتاي وابستته بته
پایگاههاي علمي معتبر جهان ،بهویژه  ISIاست ،تولید علم منحصتر بته علتوم پایته نیستت و تمتام
شاخههاي علمي را دربرميگیرد (شمسيپور .)4321 ،تولید علم معقولترین و معتبرترین شتاخص
سنجش رتبه و جایگاه علمي کشورها محسوغ ميشود و تعداد مقاالت علمتي معتبتر بتینالمللتي
منتشرشده در نشریات بینالمللي نیر به دلیل اینکته بتا محاستبات بستیار دقیت و روشتن و بتدون
دستکاري تدوین ميشوند ،معیار تولید علم به حساغ ميآید ،عالوه بر آن ،استانداردستايي علمتي
و بهویژه تولید مجالت معتبر علمي و نمایهسايي آنان در مؤسسات بینالمللي ،نیر مالک تولید علم
کشور قلمداد ميشود (صبوري.)4324 ،
تولید علم بدین شرح نیر بیان شده است :دانشي که وجود ندارد و ایجتاد شتده استت ،فکتر و
نظري که وجود نداشته ،به وجود آمده است و اهل منط و علم آن را پایرفتهاند .این مقوله يمتاني
اثبات ميشود که یک محفل علمي و تخصصي آن را تأیید کنند و مستند شود .با این تعریتو ،هتر
گونه کپيبرداري ،مونتاژ ،تقلید و بايکردن راي نوشته جتر شتاخصهتاي تولیتد علتم بته حستاغ
نميآید .تولید علم ميتواند عیني و ذهني باشد؛ یعني شامل علوم تجربي و علوم نظري استت ،لتاا
علوم انساني و نظري مطمئناً ميتوانند مولد علم باشند .تولید علم باید مصدا هایي اي هتر دو را در
بر داشته باشد .جملة سعدي در سردر سايمان ملل ميتواند تولید علم محسوغ شتود .شتایان ذکتر
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است شاخصها و مصادی تولید علم براي علوم طبیعي و علوم انساني باید متفاوت در نظر گرفتته
شود .در یک کالم ،تولید علم حرکت طولي در راستاي گستترش مريهتاي دانتش بشتري استت و
همیشه گام به جلو است.
تفاوتهای توسعة علمی با توسعة فناوری

علم و فناوري به عنوان پیشروان اصلي در جهان امروي براي دستیابي به اقتصاد دانشمحور ،تعریو
شدهاند و اي دیرباي به عنوان اصليترین سالح کشورها در دنیاي رقابتتهتاي نظتامي ،اقتصتادي و
تفو طلبي شناخته شدهاند.
مقاالت متعددي در يمینة تقدم یکي بر دیگري نوشته شده استت ،کته بحثتي استت متعلت بته
دوران گاشته و در جهان امروي جایگاهي ندارد ،ولي با توجه به اینکه پیشرفتهاي علم و فنتاوري
با یکدیگر مرتبو و مؤثرند ،شناخت دقی اختال

در سیاستگااريها ،هد ها ،موانتع ،و عوامتل

توسعة علم و فناوري و ویژگيهاي هر یک ،بهویژه در کشورهاي در حتال توستعه ،بستیار مهتم و
حیاتي است ،تا با شناخت کامل آثار مکمل آنها اي یک طر  ،و ویژگتيهتاي هتر یتک اي طتر
دیگر ،و شناسایي يمینههاي رقابت جهاني ،بتوانند هدفمندي و سیاستگااريهاي توسعة علمتي و
فناوري را به درستي تشخیص دهند و فاصلة خود را با کشورهاي پیشرفته کاهش دهند.
کمبود مقاالت بنیادي در ویژگيها و تفاوتهاي علم و فناوري و توسعة ارتباط آنها ،نمایتانگر
آن است که این مو وع براي بسیاري اي کشورهاي پیشرفته اهمیت حیاتي نداشته است .يیرا آنها
با توجه به يمینههاي وسیع همهجانبه ،اطالعات روي ،قدرت نفوذ و درک این واقعیتت کته علتم و
فناوري دو شاخه اي ریشة درخت توسعهاند ،در هر دو يمینه ،ارتباط آنها و بتهکتارگیري آنهتا در
تصمیمهاي کالن ،به طور خودجوش عمل ميکنند ،به تولید علم ميپردايد ،به فناوريهتاي جدیتد
دست ميیابند و ارتباط و معناي آن را بتهکتار متيگیرنتد .ایتن رونتد کته در کشتورهاي پیشترفته
بهسادگي جاي خود را یافته است ،نميتواند به طور کامل بته عنتوان متدل توستعه در کشتورهاي
کمتر توسعهیافته یا در حال توسعه بهکار گرفته شود.
به عبارت دیگر ،سیاست توسعة علم و فناوري در کشورهاي پیشرفته ،چه با تقدم علتم همتراه
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باشد ،چه با تقدم فناوري و چه بدون تقدم ،سیاستي کالستیک محستوغ متيشتود ،در حتالي کته
سیاست توسعة علم و فناوري در کشورهاي در حال توستعه هتر طتور کته باشتد ،بیرکالستیک و
برخاسته اي تفکر سیاستگااران آن است ،و به همین دلیل بر اساس شرایو جغرافیایي ،منابع اولیتة
مادي و انرژي ،منابع انساني و حتي دولتها ،متفاوت خواهد بود (تقوي گیالني.)4300 ،
با توجه به اهدا

و ماهیت نامتشابه علتم و فنتاوري ،تو تی و تشتری تفتاوتهتاي آنهتا،

ميتواند شرایو و آگاهيهاي اساسي در سیاستگااري توسعة علم و فناوري را مشخص کند.
بسیاري اي کشورهاي پیشرفتة صنعتي که توانهاي علمي ،اقتصادي و فناوريهاي باالیي دارنتد،
شاید الرامي براي شناخت تفاوتها ،نداشته باشند ،ولي براي کشورهاي در حال توسعه مانند ایران،
شناخت تفاوتها ،شرایو سیاستگااري را منطقيتر ميکند.
چشمانداز

هرچند هد

کلي مدیریت راهبردي توسعه و تعهتد مستتمر در راستتاي مأموریتتهتا استت ،امتا

مدیریت راهبردي یک نظام ،بدون در نظر گرفتن چشمانداي ،مفهومي ندارد (گروستي و ح ترتي،
4326؛  )Dess et al., 2005, p.27در بسیاري متون و کتاغهاي راهبردي ،مفاهیمي مانند چشمانداي،
رسالت ،اهدا

و شاخص هاي کلیدي اي ارکان متدیریت راهبتردي بته شتمار متيرونتد .ولتي در

حقیقت ،ترسیمکنندة آیندة یک نظام ،چشمانداي آن است(گودريي ،4326 ،ص87-31؛

& Hunger

.)Wheelem, 2010, p.23

وارن بنیس 4و برت نينوس 8نویسندگان کتاغ رهبران :راهبردهایي بتراي برعهتده گترفتن بتار
مسئولیت ،3چشمانداي را به عنوان مفهوم اصلي نظریة خود معرفي کردند و ميگویند« :براي تعیتین
مسیر ،پیش اي هر کار ،مدیر باید اي آیندة محتمل و مطلوغ سايمان ،تصویري ذهني تتدارک ببینتد.
این تصویر که ما آن را چشمانداي مينامیم ،ميتواند مانند رویا ،مبهم و یا مانند بیانیتة هتد

دقیت

1. Warren Bennis
2. Burt Nanus
3. Leaders: The Strategies for Taking Charge
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باشد .نکتة مهم این است که چشمانداي آیندهاي دلربا ،واقعگرایانه ،و معتبتر را بتراي ستايمان بته
تصویر ميکشد»

(2012, pp.94-99

 .)Benis,رغالمثل معرو

کتاغ امثتالالحکتم 4نیتر هشتدار

ميدهد که «جایي که چشمانداي نیست ،مردم نابود ميشوند».
واژة چشمانداي نردیکي و همپوشاني يیادي با دو واژة مأموریت و اريشهاي محوري دارد .بته
عبارتي ،بسیاري اي صاحبنظران این واژهها را در کنار هم و گاه بهجاي یکدیگر بهکار گرفتهاند .اي
اینرو ،ابتدا این سه کلیدواژه و ارتباط آنها با یکتدیگر بررستي متيشتود ستپس ،فراینتد تتدوین
چشمانداي شرح داده ميشود.
اريشهاي محوري ،اصول و استانداردهایي در هستة ویژگيهاي فرد ،سايمان ،یا جامعته استت
و آنها را اي سرگرداني و لغرش مصتون متيدارد .ایتن اريشهتا ،بستیار کنتد و ثابتتانتد و طتي
دورههاي يماني بلند ،تغییر ميکنند .اريشهاي محتوري ،استاس بتاور فترد اي ينتدگي ،خویشتتن،
دیگران و استعدادهاي نهفتة انساني را بنا ميگاارد .اريشها و باورها ،نگرش را شکل متيدهنتد و
رفتار را هدایت ميکنند.
کیگلي اريشهاي مؤسسه را به این شرح تعریو ميکند« :قوانین یا رهنمودهایي که بتهواستطة
آن ،سايمان اع اي خود را به رفتاري سايگار با نظم ،امنیت ،و رشد خود تشوی ميکند .اريشهتا
و اعتقادات ،اساسيترین جر در بین عناصر چشمانداي ميباشند)Quigley, 1994, pp.10-25(».
مأموریت با سؤالهایي اي این قبیل سروکار دارد که«چترا اینجتا هستتیم »« ،دلیتل وجتودي متا
چیست »« ،چرا هر روي بیدار و مشغول کتاري متيشتویم کته االن در حتال انجتام آن هستتیم »،
«سايمان چه وظیفهاي ایفا ميکند »« ،براي چه کسي » و «چگونه » .در یک کالم متيتتوان گفتت
مأموریت ،بیاني کلي اي حیطة عمل ،هد

و فعالیتت فترد ،ستايمان یتا جامعته استت کته او را اي

همنوعان دیگر متمایر ميکند.

1. Proverbs
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گزارههای تحقیق
اهداف تحقیق

تجربة بیشتر کشورهاي پیشرفته و کشورهایي که رشد شتاباني را در عرصة علم و فنتاوري تجربته
ميکنند ،نشان ميدهد این حرکت به طور تصادفي و بدون داشتن برنامهاي منسجم نبوده استت .در
سند چشمانداي ،مصمم شدهایم که در اف بیستتستاله ،در عرصتة اقتصتاد ،علتم و فنتاوري رتبتة
نخست را میان کشورهاي منطقه کسب کنیم.
حوية این تحقی  ،دستیابي به آرمان چشمانداي بیستساله در عرصة علم استت و دو مبحت

را

هدفگااري کرده است که عبارتاند اي:
 شناخت جایگاه کنوني ایران اي نظر علمي بین کشورهاي آسیایي جنوغ بربي؛ -تعیین عواملي که به ایجاد مریتهاي رقابتي در دستیابي به اهدا

علمي چشمانتداي منجتر

ميشود.
سؤالهای تحقیق

براي تحق اهدا

این تحقی  ،پاست بته دو ستةال عمتده اجتنتاغناپتایر استت .ایتن دو ستةال

عبارتاند اي:
 .4ایران اي نظر علمي بین کشورهاي آسیاي جنوغ بربي در چه جایگاهي قرار دارد
 .8چه عواملي به ایجاد مریتهاي رقابتي براي دستیابي به اهدا

علمي کالن منجر شود

روش تحقیق

جمعآوري اطالعات این تحقی به روش مطالعات کتابخانهاي ،اسناد و مدارک،کاووش در اینترنتت
و مصاحبه با متخصصان حوية چشمانتداي و متدیریت علمتي کشتور بتوده استت .در جمتعآوري
اطالعات مربوط به متون نظري تحقی اسناد ،کتاغها ،پایاننامهها و مقاالت علمي حوية چشمانداي
و توسعة علمي کشور ،و اطالعات علمي کشورهاي دیگر منطقة آسیاي جنوغ بربتي ،بانتکهتاي
اطالعاتي بینالمللي ،همينین آمار رسمي منتشرشده اي سوي کشورهاي ماکور بهکتار گرفتته شتد.
بهکارگیري نظرها و رهنمودهاي خبرگان نیر به روش مصاحبة ح وري صورت پایرفته است.
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پس اي گردآوري اطالعات و شناسایي عواملي که موجب مریت رقابتي در چشتمانتداي علمتي
کشور خواهد شد ،پرسشنامهاي بر اساس فن  AHPتدوین شد .ایتن پرسشتنامه دربرگیرنتدة چهتار
جدول مقایسهاي است که در آن عوامل دوبهدو مقایسه ميشوند .ا طالعات این پرسشتنامه پتس اي
تأیید ،تويیع و جمعآوري ،در نرمافرار اکسل وارد شد .سپس ،با ترکیب اطالعات و آمارها ،جدول
 AHPگروهتتي تشتتکیل شتتد .پتتس اي محاستتبة نتترخ ستتايگاري ،عوامتتل متؤثر بتتر مریتتت رقتتابتي
اولویتبندي شد.
جامعة آماری تحقیق
با توجه به شرایو خاص مد نظر در تحقی و تخصصيبودن سؤالهاي تحقی  ،مصتاحبهشتوندگان
اي خبرگان فعال در آمويش و تحقی و افرادي که در حوية علم و دانش مسئولیت اجرایتي دارنتد،
انتخاغ شد .تعداد  37پرسشنامة تخصصي براي خبرگان ارسال شد .پاس هاي نخبگان به سؤالهتا،
نرخ سايگاري خوبي دارد.
تهیه و تدوین پرسشنامه
در ابتداي تحقی به نظر ميرسید اولویتبندي عوامل مؤثر در ایجاد مریتت رقتابتي را متيتتوان اي
طری روش دلفي مشخص کرد ،اما پس اي مصاحبه با تعتداد بیشتتري اي صتاحبنظتران ،بهتترین
روش کار بهکارگیري فن  AHPدر اولویتبندي عوامل پیشنهاد شد.
بیست عامل براي اولویتبندي به روش AHPمشخص شده است ،که در صورت بتهکتارگیري
یک جدول  AHPو مقایسة عوامل بیستگانه به طور یکجا ،مطمئناً پاس دهنده را با مشکل مواجته
ميکرد و نرخ سايگاري پاییني ایجاد ميشتد .اي طرفتي ،طتوالنيشتدن مقایستات يوجتي در یتک
جدول باع

خستگي و بيمیل به ادامة پاس دادن ميشد.

براي رفع مشکل طوالنيشدن جدول  ،AHPعوامل بیستگانته در يیتر سته عنتوان کلتي قترار
گرفتند که عبارتاند اي  .4منابع انساني -مالي؛  .8توسعة نرمافراري؛  .3توسعة سختافراري.
سپس ،مقایسه يوجي عوامل در سه جدول جداگانه انجام گرفت .پس اي آماده کردن پرسشنامه،
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محتوا و چارچوغ آن طي جلساتي با چند نفر اي اساتید حوية مدیریت بررستي شتد و پرسشتنامة
نهایي آمادة تويیع شد .تعداد  37پرسشنامة براي خبرگان آشنا بته مو توع چشتمانتداي در حتوية
علمي ارسال شد .شایان ذکر است اکثتر ایتن پرسشتنامههتا شخصتاً بته افتراد تحویتل داده شتد و
تو یحات کامل در يمینة تحقی و نحوة تکمیل پرسشنامه بیان شد .این تعداد پرسشنامه کامل بود،
و نرخ سايگاري مورد قبول داشت که اي اطالعات آن جهت تکمیل روند تحقی بهکار گرفته شد.
تحلیل یافتهها
بررسی جایگاه ایران در منطقة آسیای جنوب غرب

در سالهاي اخ یر ،تولید علم در ایران شتاغ باالیي داشته است ،به طوري کته متوستو نترخ رشتد
تولید مستندات علمي 483 ،درصد بوده است .اي نظر حجم تولید علم ،نیمي اي تولیدات علمتي 41
سال گاشته طي یک دورة سهساله ( )8747-8748بوده است.

شکل  .1حجم تولیدات علمی کشور طی  11سال گذشته (مبتنی بر گزارش )3112 ،ISC
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رشد شتابان این سال ها سبب شده است متوسو رشد علمي کشور اي متوسو رشد علمي منطقة
خاورمیانه و حتي جهان ،فراتر رود .طي  41سال گاشته ،رشد تولید علتم جهتان  16درصتد بتوده
است .در حالي که رشد تولید علم ایران در همین مدت  8449درصد بوده است .بر همین استاس،
سهم کشور اي کل تولید علمي خاورمیانه در دورههاي سهساله نشان ميدهد تولید علم کشور ایتران
در منطقه در دورة سهسالة  ،8777-4662فقو  1درصد اي علم خاورمیانه بوده استت در حتاليکته
این رقم در دورة  8748-8747تقریباً به  82درصد رسیده استت .بتین  10کشتور استالمي نیتر در
همان دورههاي سهساله ،سهم ایران اي  9درصد به  83درصد افرایش یافته است (.)ISC, 2013

شکل  .3مقایسة رشد تولید شکل  .3علمی ایران با جهان ()ISC, 2013

در نمودار شکل  ،8به تفکیک ،رشد کشور با رشد تولیتد علتم جهتان ،خاورمیانته ،کشتورهاي
اسالمي و ترکیه مقایسه شده است .در سال  4662تعداد  413411014مدرک در سط بینالمللي در
پایگاه استنادي آي.اس.آي نمایه شده که بیتانگر متؤثرترین کشتورهاي تولیدکننتدة علتم در ستط
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بینالمللي است .ایران در همین سال ،فقو  41889مدرک در این پایگاه نمایه کرده بود .اما در ستال
 ،8744تعداد مدارک نمایهشده در این پایگاه در ستط بتینالمللتي  416111061متدرک بتود و در
همین سال ،تعداد مدارکي که اي ایرانیان در این پایگاه نمایه شد 801312 ،مدرک بوده است.
با توجه به این امر که در سند چشمانداي توسعة کشور ،دستیابي به جایگاه اول علمي در منطقته
یکي اي اهدا

اصلي است ،و اینکه ترکیه در يمینة تولید علم در جایگاه اول کشورهاي منطقه قرار

دارد ،به منظور جایگریني ایران با ترکیه ،با توجه به نرخهاي رشد تولید علتم ایتن دو کشتور و بتر
اساس آخرین اطالعات انتشار مقاالت علمي در سال  ،8748احتماالً در سالهتاي  8743تتا 8741
ایران در يمینة تولید علم به جایگاه اول منطقه دست خواهد یافت و اگر قادر بته ادامتة ایتن رونتد
باشد تا پایان سند چشمانداي توسعه ،نهتنها جایگاه اولي خود بین کشورهاي منطقه را تثبیت خواهد
کرد ،بلکه با اختال

فو العادهاي نسبت به کشورهاي دیگر منطقته بته جایگتاه مناستبي در ستط

جهان دست خواهد یافت .طب پیشبیني سايمان تحقیقاتي سایمگو ،در سال  ،8742فقو سه کشور
چین ،آمریکا و انگلستان قبل اي ایران قرار خواهند داشت .شایان به ذکر استت در ایتن پتیشبینتي
میران تولید علم کشورها به طور تجمعي محاسبه شده است (پایگاه استنادي جهان اسالم.)4364 ،
براساس آمار و اطالعات تولیدات علمي  1سال اخیر ( ،)8748-8772دو کشور رقیب (ایران و
ترکیه) تحلیل روند شد که بر اساس آن ،مي توان و عیت ایتن دو را طتي ستالهتاي باقیمانتده اي
چشمانداي بیستساله پیشبیني کرد.
شایان ذکر است دستیابي به این میران رشد ،با توجه به امکانات بتالقوه و وجتود پژوهشتگران
برتر در ایران قابل دسترسي است؛ البته همدلي و همراهي همتة مستئوالن و متردم ،و عترم و ارادة
ملي ،و برنامهریري دقی و اصولي نیاي است (جعفري صمیمي.)4321 ،
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جدول .1پیشبینی وضعیت تولید علم ایران و ترکیه در سالهاي 3131 -3112

نوع داده

واقعي
پیش بیني

سال

ايران

ترکيه

8772

40821

83466

8776

87786

81119

8747

84168

89702

8744

80312

83649

8748

86440

37789

8743

31777

86320

8741

32633

37001

8741

11128

38889

8749

14717

33010

8740

12110

31336

8742

99632

30770

8746

09917

32013

8787

20004

17128

8784

477171

18160

8788

441720

11178

8783

434021

19978

8781

417671

12274

8781

408062

14473

منبعISC, 2013 :

عوامل ایجادکنندة مزیتهای رقابتی مورد نیاز برای دستیابی به چشمانداز علمی

براي تعیین عواملي که به ایجاد مریت رقابتي براي نایل آمدن به چشمانداي علمي منجر متيشتوند،
عالوه بر متون نظري ،با تعدادي اي اساتید کشور مصاحبة ح توري انجتام گرفتت .دستتاورد ایتن
بخش اي تحقی  ،تعیین  87عامل است که در سه دستة کلي منابع انساني – مالي ،توسعة نرمافتراري
و توسعة سختافراري جاي ميگیرند.
پس اي تويیع و جمعآوري پرسشنامههاي  ،AHPاطالعات این پرسشنامهها در نرمافترار اکستل
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تجمیع شد تا محاسبات مورد نظر بر روي آنها انجام گیرد .براي این کتار جتداولي تهیته شتد کته
ردیو این جداول اطالعات خبرگان و ستون آن مقایسة يوجي درخواستي است.
بر اساس روش تشتکیل جتدول گروهتي  ،AHPایتن جتدول بتراي هریتک اي چهتار جتدول
پرسشنامه تشکیل شد که نتیجة آن در جداول يیر بیان ميشود.
جدول  .3جدول گروهی دستهبندي کلی سؤالهاي پرسشنامه

منابع انساني -مالي

توسعة نرمافزاري

توسعة سختافزاري

منابع انساني -مالي

4

4/17788

8/66011

توسعة نرمافراري

7/04362

4

3/12414

توسعة سختافراري

7/33393

7/86211

4

تعیین نرخ سازگاری پاسخها

هر یک اي پاسخنامههاي دریافتي اي پرسششوندگان به طور مجترا اي نظتر میتران نترخ ستايگاري
بررسي شد تا اي کیفیت پاسخگویي افراد اطمینان کامل حاصل شود.
پس اي ترکیب پاس ها و بهدستآمدن جداول ترکیبي ،نرمالسايي انجام گرفتت ،ستپس ،نترخ
سايگاري آنها تعیین شد.
جدول  .2نرخ سازگاري جداول گروهی چهارگانه

رديف

نام جدول

نرخ سازگاري

4

نرخ سايگاري جدول گروهي دستهبندي کلي

7/78411

8

نرخ سايگاري جدول گروهي عوامل مرتبو با منابع

7/78021

3

نرخ سايگاري جدول گروهي عوامل توسعة نرمافراري

7/78071

1

نرخ سايگاري جدول گروهي عوامل توسعة سختافراري

7/7889

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود ،نرخ سايگاري جداول کمتتر اي 47درصتد استت و
سايگاري خوبي دارد.
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اولویتها از نظر خبرگان

اي نظر جامعة خبرگان این تحقی  ،اولویتبندي در دستهبندي کلي سهگانة عتواملي کته متيتواننتد
باع

ایجاد مریت رقابتي شوند ،به شرح جدول  1است.
جدول  .4دستهبندي اولویتهاي عوامل ایجادکنندة مزیت رقابتی

دستهبندي

اولويتبندي

منابع انساني -مالي

7/1963

توسعة نرمافراري

7/3616

توسعة سختافراري

7/4310

بر این اساس ،با دخالت دادن میران عددي اولویتهاي باال در عوامل ميتوان میران اهمیت هر
یک اي عوامل در ایجاد مریت رقابتي را مشخص کرد (جدول .)1
اولویتبندي عوامل نشان ميدهد:
  20درصد وين عوامل متعل به منابع انساني -مالي ( 14درصتد) و توستعة نترمافتراري (19درصد) است.
  37درصد اول اولویتهاي این جدول متعل به دسته عوامل منابع انساني – مالي است. فقو  43درصد اي اهمیت عوامل ،توسعة سختافراري را شامل ميشود که همین میتران نیتردر انتهاي جدول جاي گرفته است.
براساس قاعدة پارتو (قانون  ،)27-87اگر به دو عامل ماليِ «افرایش سهم بودجتة پتژوهش بتر
حسب  »GDPو «افرایش میران بودجة مراکر علمي» توجه شود ،ميتوان امیدوار بود جهش علمي
کشور با سرعتي م اعو ادامه یابد.
پس اي سته عامتل اول کته در دستتة منتابع انستاني -متالي قترار دارنتد« ،گستترش رویکترد
تحقی محوري در دانشگاهها» و «توجه ویژه و راهبردي به علوم انساني» در اولویتتهتاي بعتدي
قرار دارند.
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جدول  .1اولویتبندي نهایی  31عامل ایجادکنندة مزیت رقابتی در حوزة علم

رديف

عامل

دستهبندي

ميزان اهميت

4

افرایش سهم بودجة پژوهش بر حسب GDP

منابع انساني -مالي

7/44334

8

افرایش میران بودجة مراکر علمي

منابع انساني -مالي

7/76139

3

افرایش تعداد محققان

منابع انساني -مالي

7/76470

1

گسترش رویکرد تحقی محوري در دانشگاهها

توسعة نرم افراري

7/72876

1

توجه ویژه و راهبردي به علوم انساني

توسعة نرمافراري

7/70318

9

استقرار دانشمندان جهاني در کشور

منابع انساني -مالي

7/79963

0

افرایش تعداد مقاالت معتبر علمي ISI

توسعة نرمافراري

7/71170

2

توسعة گرایشهاي میانرشتهاي

توسعة نرمافراري

7/71312

6

توجه ویژه به ارتقاي کیفیت کار مراکر علمي

توسعة نرمافراري

7/7182

47

کاهش نسبت دانشجو به هیئت علمي

منابع انساني -مالي

7/71493

44

افرایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلي

منابع انساني -مالي

7/714

48

گسترش رویکرد تحقی محوري در مدارس

توسعة نرمافراري

7/71183

43

افرایش تعداد مراکر تحقیقاتي و آيمایشگاهي

توسعة سختافراري

7/73694

41

افرایش تعداد پارکهاي علم و فناوري و انکوباتورها

توسعة سختافراري

7/7342

41

افرایش میران همکاريهاي علمي با کشورهاي دیگر

توسعة نرمافراري

7/78673

49

تمرکر ویژه بر تعداد رشتههاي خاص علمي

توسعة نرمافراري

7/78108

40

افرایش تعداد نشریات علمي کشور

توسعة سختافراري

7/78701

42

سرمایهگااري ویژه در یادگیري الکترونیک

4

توسعة سختافراري

7/74313

46

تسهیل دسترسي به منابع علمي روي دنیا

توسعة سختافراري

7/74492

87

افرایش تعداد دانشگاههاي کشور

توسعة سختافراري

7/74484

بحث و نتیجهگیری
با مطالعة متون نظري مربوط به برنامه ریري راهبردي ،تعریو مریت رقابتي که در این تحقی بهکار
1. E-Learning
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گرفته شد ،بیان شد .با توجه به اینکه سنجش جایگاه علمتي کشتورها اي طتر مختلفتي صتورت
مي پایرد ،در این تحقی  ،براي تعیین جایگاه علمي کشور در سط منطقه ،میران تولیدات علمي که
در پایگاههاي استنادي معتبر نمایه شده است به عنوان شاخص سنجش بهکار گرفته شد.
براي پاس به سؤال اول تحقی (ایران اي نظر علمي بین کشورهاي آسیاي جنوغ بربي در چته
جایگاهي قرار دارد ) ،آمار تولیدات علمي نمایهشده در پایگاه تامپسون رویتري که بته  ISIمعترو
شده است ،مالک قرار گرفت .مشاهده شد رشد علمي ایران نسبت به رشد علمي متوستو جهتاني
 44برابر بیشتر است که سبب شده است بتوانیم در نیمة راه چشمانداي بیستساله رتبتة اول علمتي
منطقة خاورمیانه را کسب کنیم .در حال حا ر ،ایران رتبة دوم منطقه را دارد که احتمتاالً در یکتي
دو سال آتي به رتبة اول دست خواهد یافت .در سط جهاني نیر رتبه  46متعل به ایتران استت و
در صورت حفظ شتاغ علمي موجود ،در انتهاي راه چشمانداي میران تولیدات علمي کشور اي متري
408هرار نیر خواهد گاشت .با مقایسة این رشد علمي با رشد علمي  42کشوري که در رتبتههتاي
قبل اي ایران قرار دارند ،این امید ایجاد ميشود که در سال  ،8742مقام چهارم دنیا را پس اي چتین،
آمریکا و انگلستان به دست آوریم.
در پاس به سؤال دوم تحقی (چه عواملي ميتواند موجتب ایجتاد مریتتهتاي رقتابتي بتراي
دستیابي به اهدا

علمي کالن گردند ) 87 ،عامل تعیین و توسو خبرگان با استتفاده اي فتن

AHP

اولویتبندي شد .مطاب این اولویتبندي ،اصلي ترین دبدبة خبرگان ،توجه به منابع مالي و سپس
انساني است .به طوري که  37درصد اولویتت اول را ایتن مستاتل تشتکیل دادهانتد .همينتین28 ،
درصد اول را نیر عوامل يیرمجموعة منابع مالي -انساني و توسعة نرمافراري شکل داده است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقی پیشنهادهاي يیر مطرح ميشود:
 حرکت مستمر علمي کشور طي یک دهة گاشته ،این امیتد را شتعلهور کترده استت کته درانتهاي دورة چشم انداي کشور ،عالوه بر رتبة اولي در منطقه ،رتبة چهارمي جهان کسب شتود .ایتن
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پیش بیني يماني میسر خواهد بود که همین آهنگِ رشد علمي ادامه یابد .عملیاتيسايي توصیههتاي
خبرگان و اولویت بخشیدن به مقولة علم یکي اي ارکان اصلي حفظ این شتاغ خواهد بود.
 توجه جدي به بودجة پژوهشي کشور ،سپس ،برنامهریري براي هدایت صتحی ایتن بودجتهمنطب بر نیايمنديهاي علمي کشور ،سبب ميشود دهة آینده ،ایران یکي اي قدرتهاي برتر علمتي
جهان قلمداد شود.
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منابع و مأخذ
 .4آذر ،عادل؛ رجبياده،علي ( .)4324تصمیمگیري کاربردي .تهران ،نگاه دانش.

 .8تقوي گیالني ،مهرداد؛ ملکيفر ،عقیل ( .)4300برخي اصول ناظر بر تدوین و اجتراي سیاستت
علم و تکنولوژي .تهران ،انتشارات مؤسسه آمويشي و تحقیقاتي صنایع دفاعي.
 .3توکل ،محمد (« .)4301مدیریت انتقال تکنولوژي با تکیه بر و عیت ایتران» .رهیافتت،)43(9 ،
صفحات .49-88

 .1جعفري صمیمي ،علي؛ قادري نژاد ،مهناي؛ حسیني ،محسن ( .)4321بررسي و عیت تولید علم
در کشورهاي اسالمي با تأکید بر ایران .مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تهران ،اسفند .4321
 .1ح رتي ،محمود؛ گروسي ،اکرم (« .)4326بررسي چالشهتاي متدیریت راهبتردي در راستتاي
تحق اهدا

چشمانداي سايماني» .توسعة انساني پلیس ،)38( 0 ،صفحات .4-80

 .9ر ایي ،محسن؛ دهکردي،علي ( .)4321ایران آینده در اف چشم انداي .تهران ،سايمان چتاپ و
انتشارات.

 .0يلفيگل ،محمدعلي (.)4321مصاحبه با بنیاد ملي نخبگان کشتور در خصتوص تعریتو تولیتد
علم و مصدا هاي آن .تاری مصاحبه.21/44/86 :

 .2شمسي پور ،مجتبي (.)4321مصاحبه با بنیاد ملي نخبگان کشور در خصوص تعریو تولید علم
ومصدا هاي آن ،تاری مصاحبه.21/44/86 :
 .6صبوري ،علي اکبر (« .)4324بررسي کارنامة پژوهشي ایران در سال  ،»8778رهیافتت،)82(48 ،
صفحات .20-61
 .47طهماسبي ،جواد ( .)4364شاخص توسعة انستاني و مقتام ایتران در جایگتاه جهتاني .گترارش
راهبردي  ،416تهران ،مرکر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .44گودريي ،بالمر ا ( .)4326اف جهاني :مدل مدیریت راهبردي موعودگرا .تهران ،دانشگاه امام
صاد (ع) و دانشگاه عالي دفاع

ملي.
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.ابالبیة سند چشمانداي جمهوري اسالمي ایران.)4321(  مجمع تشخیص مصلحت نظام.48
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