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 های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری مدلی برای پایش شاخص

1وحید خطیبی
 3غالمعلی منتظر و 2عباس کرامتی، 1*

 ، دانشگاه تهرانهای فنی دکتری مهندسی صنایع، پردیس دانشکده. 1

 های فنی، دانشگاه تهران دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع، پردیس دانشکده. 2

 دانشیار بخش مهندسی فنّاوری اطالعات، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرّس. 3

 10/12/1396: تاريخ پذيرش 05/08/1396 :دريافتتاريخ  

 چکیده

پذيری کشورها تبديل شده است، و بر  بسیار تأثیررذاری بر رشد اقتصادی و قدر  رقابت های علم و فنّاوری به عامل پیشرفت
های مناسب، توسعة علم و فنّاوری در عرصة کشور را ترقی بخشند. برای توساعة   کوشند با تدوين سیاست ها می اين اساس، دولت

مختلف اين نظام اي اد رردد تاا بار اسااس آن بتاوان باا      موفق نظام علم و فنّاوری کشور بايستی ديدی يکپارچه و جام  بر ابعاد 
دلیال پراکنادری    هنگام برای نظام علم و فنّاوری کشور پشتیبانی نمود. به رذاری صحیح و به پايش تحو   اين عرصه از سیاست

ای  ن ديد جام  و يکپارچاه های علم و فنّاوری و نیز پويايی مستمر نظام علم و فنّاوری کشور، اي اد چنی های مرتبط با شاخ  داده
هاای   های شاخ  سازی داده برانگیز است. اين مقاله به تحقیق درباره چگونگی پشتیبانی هوش ت اری از يکپارچه ای چالش مسأله

 پردازد. برای ايان منظاور،   های داده متعدّد و پراکنده با هدف پايش تحو   نظام علم و فنّاوری کشور می علم و فنّاوری از پايگاه
ای، و فرايند پاايش تحاو      وارۀ ستاره های علم و فنّاوری کشور با طرح ها در پنج  يه، انبارۀ داده شاخ  معماری پايش شاخ 

اند. با توسعه سیستم نمونه اولیه بر اساس مد  پیشنهادی، باه پاايش    نظام علم و فنّاوری با رويکرد هوش ت اری طراحی ررديده
پرداخته شده است. بارای تعیاین جايگااه کشاور در عرصاة       1404انداز  شور با نگاه به افق چشمهای نقشة جام  علمی ک شاخ 

ریاری از   المللی نیز عملکرد نظام علم و فنّاوری ايران در قیاس با کشورهای منتخب بررسی ررديده است. در انتهاا، باا بهاره    بین
 .تحلیل وضعیّت نظام علم و فنّاوری ايران پرداخته شده است های علم و فنّاوری کشور با مد  پیشنهادی، به نتايج پايش شاخ 

 های علم و فنّاوری، نقشة جام  علمی کشور هوش ت اری، انبارۀ داده، نظام علم و فنّاوری کشور، شاخ  ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

هاای   های علم و فنّاوری باه يکای از پیشاران    پیشرفت
تبديل شده است، اجتماعی کشورها -اصلی توسعة اقتصادی

دهنده قادر    های اصلی تشکیل به طوری که يکی از مؤلفه
يك کشور، توان آن در تولید دانش و توسعة فنّااوری اسات   

[. از آن ا که تولید داناش و اي ااد ناوآوری از مسایر     1-3]
ها باا   رردد، دولت توسعة علم و فنّاوری در کشورها میسّر می

نظام علم و فنّااوری در  دنبا  توسعة  هايی به تنظیم سیاست
کشورهای خود هستند تا از اين طريق بتوانند ضمن توساعة  

اجتماعی جوام  خود، توان رقابت خاود باا سااير    -اقتصادی
[. در اياران نیاز باا تادوين     5، 4، 1کشورها را ارتقا بخشند ]

، اهاداف و راهبردهاای نظاام    نقشة جام  علمی کشورسند 
کوشاد باه    اين نقشاه مای  علم و فنّاوری کشور تبیین شده، 

کنناده   مثابه روح حاکم بر حرکت علمای کشاور، مشاخ    
هاای آماوزش،    های کشاور در عرصاه   ریری و اولويت جهت

پژوهش و فنّاوری باشد. بارای تحقاق اهاداف ايان نقشاه،      
پايش اجرای نقشه و نظاار  بار حسان اجارای آن کاامال       

 [.  6ضروری است ]
رذاران علم و  سیاستريزان و  بايد توجّه داشت که برنامه

فنّاوری نیازمند ديدی جاام  و يکپارچاه بار روی تحاو       
نظام علم و فنّاوری کشور هستند تا بتوانند درکی درسات و  

دست آورند  دقیق از توسعة علم و فنّاوری در عرصة کشور به
ای از نظاام علام و    [. برای اي اد چنین نمای يکپارچه7-9]

های مرتبط  رو هستیم. داده وبههايی ر فنّاوری کشور با چالش
هاای داده متعادّد و    های علم و فنّاوری در پايگااه  با شاخ 

پراکنده موجود هستند. همچنین سارعت زيااد تغییارا  در    
عرصة نظام علم و فنّاوری موجب پوياايی باا  ايان نظاام     

ای از  ررديده است. بدين ترتیب، اي اد ديد جام  و يکپارچه
 برانگیز است. ای چالش کشور مسألهنظام علم و فنّاوری 

شده در اين مقاله برای مواجه با اين چالش،  راهکار ارائه
 باارای 1(BIطاارح ماادلی مبتناای باار هااوش ت اااری )   

های علم و فنّاوری با هدف  های شاخ  سازی داده يکپارچه
پايش و تحلیل تحو   نظام علم و فنّااوری کشاور اسات.    

هاای وسای  و ح ایم     هدنبا  پاردازش داد  هوش ت اری به
                                                                                    
1. Business intelligence 

هاا   رردآوری شده از مناب  اطالعاتی ناهمگون، و تباديل آن 
به داناش مفیاد و باا ارزش بارای اساتفاده در فراينادهای       

[. هوش ت اری از طرياق پاردازش   10ریری است ] تصمیم
هاای   های انبوه و پراکنده به پاايش و تحلیال شااخ     داده

بی میازان  کلیدی عملکرد در يك نظام کمك نماوده، ارزياا  
شاده بارای آن نظاام را پشاتیبانی      دستیابی به اهداف تعیین

کارریری هوش ت اری در ارزيابی يك  نمايد. بنابراين، به می
دلیل تشخی  صحیح و سري  تحو   در آن نظام  نظام به

 [. 11شود ] مفید محسوب می
در اين پژوهش، پس از مطالعة مناب  علمای مارتبط باا    

های  فنّاوری و هوش ت اری، داده های سن ش علم و حوزه
های علم و فنّاوری کشور رردآوری رردياده اسات.    شاخ 

در ادامااه، مااد  پیشاانهادی اياان پااژوهش باارای پااايش   
های علم و فنّاوری کشور با رويکرد هاوش ت ااری    شاخ 
توساعه   2نمونه اولیهشده، برای ارزيابی آن يك سیستم  ارائه

ریاری از الگاوی    هاره داده شده است. در اين سیساتم باا ب  
هاای   به پاايش شااخ    3(OLAPپردازش تحلیلی برخط )

 1404اناداز   نقشة جام  علمی کشور با نگاه باه افاق چشام   
پرداخته شده، همچنین برای تعیین جايگاه کشور در عرصاة  

در قیااس باا   المللی، عملکرد نظام علم و فنّاوری اياران   بین
خاب بررسای   يافته و در حاا  توساعه منت   کشورهای توسعه

ریاری از نتاايج پاايش     ررديده اسات. در نهايات، باا بهاره    
های علم و فنّاوری کشور باا ماد  پیشانهادی، باه      شاخ 

تحلیل وضعیّت نظام علام و فنّااوری اياران پرداختاه شاده      
 است.

 . سنجش علم و فنّاوری 2

دلیل نقش بارز علم و فنّاوری در توسعة جوام ، توجّه  به
هااا و  هااای راهبااردی دولاات ويااتهااا در صاادر اول بااه آن
المللی قرار ررفته، هر روز بر شامار جواما     های بین سازمان
مند به کساب آرااهی دربااره وضاعیّت نظاام علام و        عالقه

رذاران علام و فنّااوری    شود. سیاست فنّاوری خود افزوده می
هنگام از وضعیّت نظام علام و   نیازمند اطالعا  صحیح و به

ا بتوانند تصامیما  درساتی در ايان    فنّاوری کشور هستند ت

                                                                                    
2. Prototype system 
3. Online analytical processing  
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هاای کلیادی    [. مشابه شاخ 13، 12، 7زمینه اتخاذ کنند ]
عملکرد که برای بازنمايی وضعیّت عملکرد سازمان استفاده 

شوند، برای ارائه تصاويری روشان از وضاعیّت عملکارد      می
اساتفاده   1های علم و فنّاوری نظام علم و فنّاوری از شاخ 

عة علم و فنّاوری به مراتاب دارای ابعااد   رردد. البته توس می
تر از آن چیزی است که تنهاا بار اسااس     تر و پیچیده بزرگ
شاود، چارا کاه     های علام و فنّااوری سان یده مای     شاخ 

انعکاس تمام جزئیا  در همه وجوه نظام علم و فنّاوری تنها 
 [. 16-14پذير نیست ] ها امکان با استفاده از اين شاخ 
رای سن ش نظام علام و فنّااوری از   در اين پژوهش، ب

شده برای ايان منظاور اساتفاده     های استاندارد ارائه شاخ 
المللای   ها که توساط نهادهاای باین    شده است. اين شاخ 

 2(OECD)سااازمان همکاااری و توسااعه اقتصااادی نظیاار 
های استاندارد برای سن ش علم و فنّاوری  عنوان شاخ  به

توساط اغلاب کشاورهای    طور فراریاری   اند، به معرفی شده
اناد   المللی مورد استفاده قرار ررفته های بین جهان و سازمان

رازارش  توان به موارد برجساته   که از میان موارد متعدّد می
کشور اياا   متحاده آمريکاا     های علم و مهندسی شاخ 
هاای   رزارش شاخ 3 [17 ،](NSF) بنیاد ملی علومتوسط 

سة ملی سیاست علام  مؤسکشور  اپن توسط  علم و فنّاوری
هاای اصالی    رزارش شاخ 4 [18 ،](NISTEP) و فنّاوری

 رزارش جهانی علم[ و 19] OECDسازمان  علم و فنّاوری
[ اشاااره کاارد. اياان 20] 5(UNESCO) يونسااکوسااازمان 
شاده توساط    ها اغلاب برررفتاه از مطالعاا  ان اام     شاخ 

هااای  خااانوادۀ دسااتورالعملو بااه ويااژه  OECDسااازمان 
آن سازمان است که برای ارزيابی کیفیّات نظاام    6فراسکاتی

های کمّی و آماری استانداردی ارائاه   علم و فنّاوری، شاخ 
  [.21کند ] می

                                                                                    
1. Science and technology (S&T) indicators  
2. Organization for Economic Co-operation and 

Development  
3. National Science Foundation  
4. National Institute of Science and Technology Policy  
5. United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
6. Frascati family of manuals  

 . هوش تجاری 3

( در زمرۀ راهکارهاای نسابتا  جدياد    BI) هوش ت اری
شود، به  ها محسوب می سازی ح م انبوه داده برای يکپارچه

داده، اساتخراج   طوری که امکاان پاردازش مقاادير عظایم    
ها به دانش مفید و قابل استفاده برای  اطالعا  و تبديل آن

عباار  ديگار،    آورد. باه  ريزان را فراهم مای  مديران و برنامه
هنگام به  رساندن اطالعا  درست و به  هدف هوش ت اری

ها اسات، باه طاوری کاه باا       ريزان و مديران سازمان برنامه
هاا   پس تحلیال آن هاا و سا   رردآوری ح م وسایعی از داده 

کوشد تا هوشمندی مطلوب را برای سازمان باه ارمغاان    می
ريازان را   ریاری ماديران و برناماه    آورده، فرايندهای تصمیم

توان هاوش ت ااری را اصاطالحی     [. می11تسهیل نمايد ]
هاای   ها، پايگاه ریر دانست که ابزارها، معماری عمومی و فرا
ریارد کاه    مای  بار  يی را درها های داده و الگوريتم داده، انباره

های پراکنده در منااب  مختلاف، و    سازی داده هدف يکپارچه
هاا را دنباا     سپس تحلیال و اساتخراج داناش از ايان داده    

 [.10کند ] می
تاارين و در عااین حااا     يکاای از مهاام  7انبااارۀ داده

هاا را   های هوش ت اری است کاه داده  ترين فنّاوری پیچیده
ها با  سازد تا از تحلیل داده میدر ساختاری چندبعدی ذخیره 

( پشاتیبانی نماياد.   OLAPالگوی پردازش تحلیلی بارخط ) 
ررا، يکپارچه و پايدار بوده، بازۀ  ها در انبارۀ داده، موضوع داده

هاای   [. در طراحی انبااره 22ریرند ] می بر زمانی وسیعی را در
اسااتفاده  8واره طارح داده از الگوهاای مختلفاای موساوم بااه   

 9ای وارۀ ساتاره  ها طرح که يکی از پرکاربردترين آنرردد  می
جادو   يك جدو  اصلی باا عناوان    واره، است. در اين طرح

وجود دارد که در مرکز واقا  شاده، سااير جاداو       10حقايق
اناد. جادو     به آن متصال رردياده   11جداو  بعدموسوم به 

رار )کلیاد    حقايق حاوی رکوردهاای شاامل تعادادی اشااره    
بعد و مقادير ساير فیلدها است، در حاالی   خارجی( به جداو 

که در جداو  بعد مشخصا  مورد اشاره با کلید خاارجی در  

                                                                                    
7. Data warehouse 
8. Schema 
9. Star schema 
10. Fact table 
11. Dimension tables 
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جدو  حقايق )به کلید اصلی در جدو  بعد( جای دارناد. در  
هاای داده از الگاوی پاردازش تراکنشای      حالی که در پايگاه

هاای   برای پردازش شمار زيادی تاراکنش  1(OLTPبرخط )
های داده از الگوی پردازش  شود، در انباره مشابه استفاده می
شاود. در واقا ،    ( بهاره بارده مای   OLAPتحلیلی بارخط ) 

OLAP      روشی است بارای پاردازش و تحلیال چندبعادی
های ذخیره شده در انباارۀ داده، باه طاوری کاه در آن      داده

ها از ابعاد مختلاف باه شاکل ساري ، ساازرار و       تحلیل داده
   [.24، 23پذير است ] تعاملی امکان

های علمم و فنّماوری    . مدلی برای پایش شاخص4

 با رویکرد هوش تجاری 

در اين بخش قصد داريم مدلی مبتنی بر هوش ت ااری  
هاای علام و فنّااوری کشاور طراحای       برای پايش شااخ  

های  سازی داده نمائیم. در طراحی اين مد ، پس از يکپارچه
تعادّد و  های علام و فنّااوری از منااب  اطالعااتی م     شاخ 

هاای علام و    پراکنده در ياك انباارۀ داده، پاايش شااخ     
( به ان ام OLAPفنّاوری با الگوی پردازش تحلیلی برخط )

تواناد   رسیده است. همچنان که استفاده از هوش ت اری می
ریاری   ها برای تصامیم  بینش مناسبی برای مديران سازمان

یاده  بهتر فراهم آورد و به همین دلیل نیز هوش ت ااری نام 
تواناد بیانش    شده است، اساتفاده از ماد  پیشانهادی مای    

رذاران نظام علام و فنّااوری را بارای     ريزان و سیاست برنامه
هنگام بهبود بخشاد، و بار هماین     ریری صحیح و به تصمیم

راذاری   ناام  2هوش علام و فنّااوری  اساس، مد  پیشنهادی 
 ررديده است.

اری نشان داده شده است، معما  1همچنان که در شکل 
های  پیشنهادی مبتنی بر هوش ت اری برای پايش شاخ 
 ياه  علم و فنّاوری کشور در قالاب پانج  ياه متشاکل از     

 ياه تباديل   ، های علام و فنّااوری   های داده شاخ  پايگاه
 ياه انباارۀ داده   ، هاای علام و فنّااوری    های شااخ   داده

های علام و    يه پايش شاخ ، های علم و فنّاوری شاخ 
 يه داشبوردهای پاايش تحاو   نظاام علام و     و  ریفنّاو

                                                                                    
1. Online transaction processing 
2. Science and Technology (S&T) Intelligence 

هاای   طراحای شاده اسات. در ايان معمااری، داده      فنّااوری 
هاای داده متعادّد و    های علام و فنّااوری از پايگااه    شاخ 

 اساتخراج، تباديل و بارراذاری   ناهمگون از طرياق فرايناد   
(ETL)3  هاای علام و فنّااوری     در درون انبارۀ داده شاخ

ریاری از الگاوی پاردازش     پس، باا بهاره  يکپارچه شده و س
هاا   ( باه پاايش و تحلیال شااخ     OLAPتحلیلی برخط )
ها  شود. در نهايت، نتايج حاصل از پايش شاخ  پرداخته می

ريازان و   شده، در اختیار برناماه  در داشبوردهايی مصوّرسازی
ریاارد تااا از  رااذاران علاام و فنّاااوری قاارار ماای   سیاساات
هاا پشاتیبانی نماياد. در     آن هنگام ریری صحیح و به تصمیم

رانه معمااری پیشانهادی تشاريح شاده      های پنج ادامه،  يه
 است.

                                                                                    
3. Extract, transform and load 
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 های علم و فنّاوری کشور . معماری پیشنهادی مبتنی بر هوش تجاری برای پایش شاخص1شکل 

هاای علام و فنّااوری،     های داده شااخ   در  يه پايگاه
منااب   های علام و فنّااوری همچاون     های خام شاخ  داده

هاای ثبات    انسانی، مناب  ماالی، انتشاارا  علمای و پرواناه    
های داده در دو دسته داخلی و  اختراع وجود دارند. اين پايگاه

شده توسط وزار  علاوم،   های ارائه خارجی جای ررفته، داده
تحقیقااا  و فنّاااوری، وزار  بهداشاات، درمااان و آمااوزش  

ای داده داخلای،  ه پزشکی، و مرکز آمار ايران در زمرۀ پايگاه
های استنادی شبکة علاوم   شده توسط پايگاه های ارائه و داده

(WoS)1 ادارۀ ثبت اختاراع و نشاان ت ااری    2و اسکاپوس ،
و  4(EPO، ادارۀ ثباات اختااراع اروپااا )3(USPTOآمريکااا )

المللای   ، و سه ساازمان باین  5(JPOادارۀ ثبت اختراع  اپن )
هاای داده   ايگاهو بانك جهانی در زمرۀ پ OECDيونسکو، 

هااای  رردنااد. در اياان تحقیااق داده خااارجی محسااوب ماای
 20های علم و فنّاوری منتخب در يك باازۀ زماانی    شاخ 

                                                                                    
1. Web of Science 
2. Scopus 
3. United States Patent and Trademark Office 
4. European Patent Office 
5. Japanese Patent Office 

خورشایدی راردآوری شاده     1393تاا   1374ساله از ساا   
 است.

هاای علام و فنّااوری     های شااخ   در  يه تبديل داده
 هاای  های شاخ  دنبا  استخراج، تبديل و باررذاری داده به

های داده در  يه او  در درون انبارۀ  علم و فنّاوری از پايگاه
های علم و فنّاوری کشاور هساتیم. در بخاش     داده شاخ 
های علم و  های مرتبط با شاخ  ها، کلیه داده استخراج داده

شاده و ساپس، در بخاش     های داده کساب  فنّاوری از پايگاه
ساازی   ههای حاصل به قالب مناسب برای ذخیر تبديل، داده

رردنااد. در نهاياات در بخااش   در انبااارۀ داده تبااديل ماای 
های تبديل شده در درون انباارۀ داده علام و    باررذاری، داده

رردند. همچنین در اين  ياه کیفیات    فنّاوری باررذاری می
شدن به انباارۀ داده احاراز شاده، زمیناه      ها برای افزوده داده

نباارۀ داده فاراهم   های معنادار و کامال در ا  برای اي اد داده
هاا و   سازی افزونگی داده رردد. برای اين منظور، برطرف می

 های نامناسب مدّ نظر قرار ررفته است. پاکسازی داده
تاوان باه    های علم و فنّااوری را مای   انبارۀ داده شاخ 
هاای علام و    هاای شااخ    سازی داده منزله مرکز يکپارچه

 الیه داشبوردهای پایش تحوالت نظام علم و فنّاوری

 های علم و فنّاوری در داشبوردها()مصوّرسازی نتایج پایش شاخص

 های علم و فنّاوریالیه پایش شاخص

 ها( ( برای پایش شاخصOLAP)استفاده از الگوی پردازش تحلیلی برخط )

 های علم و فنّاوری الیه انبارة داده شاخص

 های علم و فنّاوری در انبارة داده(های شاخصسازی داده)یکپارچه

 های علم و فنّاوریهای شاخصالیه تبدیل داده

 ها از منابع پراکنده و ناهمگون( های شاخص)استخراج، تبدیل و بارگذاری داده

 نّاوریهای علم و فهای داده شاخصالیه پایگاه

 های علم و فنّاوری( های داخلی و خارجی برای شاخص)منابع داده

4 

5 

3 

2 

1 
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ايش و تحلیال  فنّاوری کشور قلمداد کرد که از آن بارای پا  
های بعد استفاده  تحو   نظام علم و فنّاوری کشور در  يه

های علم و فنّاوری درباره ابعااد   رردد. از آن ا که شاخ  می
متعدّد و متنوعی از نظام علم و فنّاوری هستند، ساازماندهی  

 ناوع  بار  پاذيرد. بناا   ها در ساختاری چندبعدی ان ام مای  آن
وارۀ  ياان پااژوهش از طاارح شااده، در ا رااردآوری هااای داده

هااای علاام و  ای باارای طراحاای انباارۀ داده شاااخ   ساتاره 
فنّاوری کشور استفاده شاده اسات کاه در آن جاداو  بعاد      
زمان، کشور، استان، بخش، مناب  انسانی و منااب  ماالی در   
اطراف جدو  حقايق نظام علم و فنّاوری کشاور باه شاکل    

 (.2اند )شکل  ای سازماندهی شده الگوی ستاره
 از اساتفاده  با فنّاوری و علم های شاخ  پايش  يه در
 و پاردازش  باه ( OLAP) بارخط  تحلیلای  پاردازش  الگوی
 شاده  پرداختاه  کشاور  فنّااوری  و علام  های شاخ  تحلیل
 علم نظام تحو   پايش داشبوردهای  يه در سپس،. است
 روی بار  شاده  ان ام های پردازش از حاصل نتايج فنّاوری، و

 هاای  رزارش قالب در پیشین مراحل در ها اخ ش های داده
 در ای داياره  و ای میلاه  خطی، نمودارهای انواع نظیر تعاملی

 .رردند می مصوّرسازی داشبوردهايی

 اولیاه  نموناه  سیستم يك پیشنهادی، مد  ارزيابی برای
 توساعه  کشاور  فنّاوری و علم های شاخ  های داده روی بر

 و تباديل  اساتخراج،  فرايناد  ان اام  بارای . اسات  شده داده
 اي اااد و داده انبااارۀ طراحاای ،(ETL) هااا داده باررااذاری
 شایوه . است شده استفاده 1ويو کیولیك افزار نرم از داشبوردها
 مناساب  های داده که است شکل بدين سیستم اين عملکرد
 بعد جداو  از کاربر وجوی پرس نظر مورد های شاخ  برای
 بار  کشاور  فنّااوری  و علم های شاخ  داده انبارۀ حقايق و

 ساپس، . رردناد  مای  اساتخراج  آن ای ستاره وارۀ طرح اساس
 الگاوی  باا  هاا  داده ايان  تحلیال  و پاردازش  از حاصل نتايج

 هاای  رازارش  قالاب  در( OLAP) بارخط  تحلیلی پردازش
 داشبوردها در راداری و ای، دايره خطی، نمودارهای با تعاملی
 فیلادهای  اساسا  بار  هاا رزارش اين. شوند می داده نمايش
 کاه  طاوری  باه  هستند، مرتبط و متصل يکديگر با مشترك
 به که را هايی رزارش همة فیلدها، از يکی روی فیلتر اعما 

                                                                                    
1. Qlik View 

. ساازد  مای  روزآماد  نیاز  اناد  کرده استفاده فیلد اين از نحوی
 پاايش  بارای  ت ااری  هاوش  بار  مبتنای  پیشنهادی فرايند
 در ولیاه ا نمونه سیستم در کشور فنّاوری و علم های شاخ 
 است. شده ارائه 3 شکل
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 ای وارة ستاره علم و فنّاوری کشور بر اساس طرح های شاخص. طراحی انبارة داده 2شکل 

 

استان جدول بعد  

 کلید استان

 نام استان

 جمعیّت استان

 نیروی کار فعّال استان

 بودجة عمومی استان

 بودجة تحقیقات استان

نظام علم و فنّاوری کشور جدول حقایق  

 کلید زمان

 کلید کشور

 استانکلید 

 کلید بخش

 انسانی منابعکلید 

 کلید منابع مالی

 موانتشارات در پایگاه شبکة عل

 انتشارات در پایگاه اسکاپوس

های ثبت اختراع در ادارات درخواست

 ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن

شده در ادارات های اختراع ثبت پروانه

 ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن

 رصادرات فنّاوری برت

بخش جدول بعد  

 کلید بخش

 حوزة موضوعی پژوهش

 بخش انجام پژوهش

 نوع پژوهش

زمان جدول بعد  

 کلید زمان

 سال

 فصل

 ماه

کشور جدول بعد  

 کلید کشور

 نام کشور

 جمعیّت کشور

 تولید ناخالص داخلی کشور

 نیروی کار فعّال کشور

 بودجة عمومی کشور

 بودجة تحقیقات کشور
نیانسا منابع جدول بعد  

انسانی منابعکلید   

 پژوهشگران

هاتکنسین  

 سایر کارکنان پشتیبانی

منابع مالی جدول بعد  

 کلید منابع مالی

کرد تحقیقاتهزینه  

 منبع تأمین مالی تحقیقات
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 های علم و فنّاوری کشور فرایند پیشنهادی مبتنی بر هوش تجاری برای پایش شاخص .3شکل 

 های نقشة جامع علمی کشور  . پایش شاخص5

نان کاه در بخاش مقدماه اشااره شاد، نظاار  و       همچ
ارزيابی بر اجرای نقشة جاام  علمای کشاور بارای توساعة      

ناپذير بوده، حفا  و   موفق نظام علم و فنّاوری کشور اجتناب
استمرار کارکرد نقشة جام  علمی مستلزم پايش و مراقبات  

شاده بارای    بینی از پیشرفت اجرای نقشه در افق زمانی پیش
از آن ا که در نقشة جام  علمی کشور مقاادير  [. 6آن است ]

های علم و فنّاوری کشاور در   مطلوب برای برخی از شاخ 

تاوان   (، مای 1تعیین شده است )جدو   1404انداز  افق چشم
ها باه ارزياابی وضاعیّت کشاور بارای       با پايش اين شاخ 

شده در نقشه پرداخت.  زم به ذکر  دستیابی به اهداف تعیین
ها با نگاه به  ين پژوهش، تنها به پايش شاخ است که در ا

ها در نقشه پرداخته شده، بررسی کفايات   مقادير مطلوب آن
ها خارج از  شده برای شاخ  يا درستی مقادير مطلوب تعیین

 قلمرو تحقیق حاضر است.
 

های پایش شاخص

علم و فنّاوری با 

الگوی پردازش 

تحلیلی برخط 

(OLAP) 

داشبوردهای 

پایش 

های علم  شاخص

 و فنّاوری کشور

داده  بارةان

 و علم های شاخص

 کشور فنّاوری

 و تبدیل استخراج،

های بارگذاری داده

 و علم های شاخص

 فنّاوری

 مرکز آمار

 وزارت بهداشت

 وزارت علوم

 موشبکة عل

 اسکاپوس

USPTO 

EPO 

JPO 

 یونسکو

OECD 

 بانک جهانی
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  [6] 1404ل سا اوری در نقشة جامع علمی کشور درهای علم و فنّ برخی از شاخصبرای مقادیر مطلوب  .1جدول 

 1404مقدار مطلوب در سال  شاخص بعد

 سرمایة انسانی

 درصد 30 سهم دانشیویان تحصیالت تکمیلی از کل دانشیویان

 درصد 3.5 سهم دانشیویان دکترا از کل دانشیویان

 نفر 1200000 آموختتان دانشتاهی )سالیانه( ت داد دانش

 نفر 2000 ون نفر جم یّتوقت در یک میلی علمی تما  ت داد اعضاا هیئت

 گذارا و تأمین مالی سرمایه
 درصد 7 کرد آموزش از تولید ناخالص داخلی سهم هزینه

 درصد 4 کرد تحقیقات از تولید ناخالص داخلی سهم هزینه

 انتشارات علمی

 800 ت داد مقاالت در هر میلیون نفر از جم یّت

 10 المللی ینهاا ب آموختتان به مقاالت در نمایه نسبت دانش

 0.4 علمی المللی به ت داد اعضاا هیئت هاا بین نسبت مقاالت در نمایه

 160 المللی م تبر شمار نشریات با نمایة بین

 فنّاورا و نوآورا

 50000 شده در اداره ثبت اختراع کشور هاا اختراع ثبت پروانه

 10000 لیالمل شده در ادارات ثبت اختراع بین هاا اختراع ثبت پروانه

 1500 المللی شده بین هاا اختراع ثبت آموختتان به پروانه نسبت دانش

 0.15 علمی المللی به اعضاا هیئت شده بین هاا اختراع ثبت نسبت پروانه

 
 

ریری از سیستم توسعه  در اين بخش قصد داريم با بهره
های نقشة جاام  علمای کشاور     داده شده به پايش شاخ 

مشاخ  راردد چاه     1ای واحاد  قالب پن اره  بپردازيم تا در
شده در نقشه فاصله داريام.   میزان تا وضعیّت مطلوب تعیین

هااای  باارای اياان منظااور، داشاابوردی ويااژه حاااوی عقربااه
های علم و فنّاوری در نقشة جاام  علمای    شاخ  2سن ش

سازی ررديده اسات، باه طاوری کاه      کشور طراحی و پیاده
بارای تعیاین    1404مقدار مطلاوب هار شااخ  در ساا      

وضعیت بهینه )مقدار نهايی( آن عقربه ماورد اساتفاده قارار    
نشان داده شده اسات،   4ررفته است. همچنان که در شکل 

دهنده آخرين وضاعیت آن شااخ     شاخك هر عقربه نشان
( بوده، ساه رناگ قرماز، زرد و    1393)در اين داشبورد سا  
ناساب در  ترتیب نامناسب، متوسط و م سبز بیانگر وضعیّت به

المللی در  هر شاخ  است. شايان ذکر آنکه، برای نمايه بین
های انتشارا  علمی، پايگاه اساتنادی شابکة علاوم     شاخ 

                                                                                    
1. Single window 
2. Gauges 

(WoSو بااارای ادارا  ثبااات اختاااراع باااین )  المللااای در
هااای فنّاااوری، سااه اداره ثباات اختااراع آمريکااا    شاااخ 

(USPTO( اروپا ،)EPO ( و  اپان )JPO   در نظار ررفتاه )
آموختگاان باه    همچنین در شااخ  نسابت داناش    اند. شده

چه مقدار شاخ  کمتار   المللی هر های بین مقا   در نمايه
مقاادار  ،باشاد، شاااهد وضااعیّت بهتااری هسااتیم و بنااابراين 

و نیز رنگ سبز در ابتدای عقربه قرار  10مطلوب يعنی عدد 
 دارند.
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 1404انداز  با نگاه به افق چشمهای نقشة جامع علمی کشور  داشبورد پایش شاخص .4شکل 

 

 کشاور  علمای  جاام   های نقشة داشبورد پايش شاخ 
های سارماية انساانی    دهد در حالی که در شاخ  نشان می

شاهد وضعیّت متوساطی در دساتیابی باه مقاادير مطلاوب      
هاای   شاده در نقشاه هساتیم، ولای از نظار شااخ        تعیین
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بسایار   مانادری  راذاری و تاأمین ماالی دارای عقاب     سرمايه
زيادی بوده، بايستی بهباود تاأمین اعتباارا  نظاام علام و      
فنّاوری کشور در دستور کار قرار ریارد. همچناین کشاور از    

المللی دارای وضعیّت نسابتا    های بین نظر انتشارا  در نمايه
پاذير   مناسبی باوده، دساتیابی باه مقاادير مطلاوب امکاان      

   در که در ماورد شااخ  نسابت مقاا     نمايد، چه اين می
علمی باه مقادار    المللی به تعداد اعضای هیلت های بین نمايه

ايام. البتاه در زمیناة     شده بسیار نزديك شاده  مطلوب تعیین
المللی معتبار هناوز باا مقادار مطلاوب       نشريا  با نماية بین

که در نقشه اشاره شده است  فاصلة زيادی داشته، ضمن اين
باشاند کاه در    3بايستی نشريا  دارای ضريب تأثیر با ی 

ای حائز اين معیار نیسات. در زمیناة    حا  حاضر هیچ نشريه
های فنّاوری و نوآوری نیز با مقادير مطلوب فاصاله   شاخ 

هاای   بسیار زيادی داريم. در حالی کاه میاان شامار پرواناه    
شده در ادارۀ ثبت اختراع کشور با مقدار مطلاوب   اختراع ثبت

شاده   های اختراع ثبت هشکاف زيادی وجود دارد، شمار پروان
المللی در قیاس با مقادار مطلاوب    در ادارا  ثبت اختراع بین

تقريبا  هیچ است! بر اين اساس، نیازمند تاالش وافار بارای    
بهبود وضعیّت فنّاوری و نوآوری در کشور هستیم تا بتاوانیم  

 شده نزديك شويم. به مقادير مطلوب تعیین

ی ایمران بما   . مقایسه عملکرد نظام علم و فنّاور6

 کشورهای منتخب  

هاای علام و فنّااوری اياران باا       در اين بخش، شاخ 
يافتاه و در حاا  توساعه منتخاب ماورد       کشورهای توساعه 

مقايسه قرار ررفته است تا از اين رهگذر، عملکرد نظام علم 
المللاای محااك زده شااده،  و فنّاااوری ايااران در سااطح بااین
مقادار باا ايان    ها و به چه  مشخ  رردد که در کدام زمینه

های علم و فنّااوری   های شاخ  کشورها فاصله داريم. داده
المللای نظیار يونساکو،     ساير کشورها از منااب  معتبار باین   

OECD  و بانك جهانی رردآوری ررديده است. شايان ذکر
های علم و فنّااوری   شده برای شاخ  های ارائه که، داده اين

هاا   یّاا بارای آن  های مه کشورها مربوط به آخرين سا  داده
خورشایدی   1393است که البته برای اغلب کشاورها ساا    

های ايان بخاش،    میالدی( است. همچنین در شکل 2014)

جايگاه کشور ايران با يك فلاش از سااير کشاورها متماايز     
 ررديده است.

هايسرمايةانساني.مقايسهشاخص6-1

نشااان داده شااده اساات   5همچنااان کااه در شااکل  
، 1524280ترتیاب باا    آمريکاا و  اپان باه   کشورهای چین، 

 1(FTEوقات )  پژوهشگر معاد  تمام 682935و  1265064
دارای بیشترين شمار پژوهشگران هستند، در حالی که ايران 

تار از   ای پاايین  ( در رتبهFTEپژوهشگر ) 70840با داشتن 
پژوهشاگر   89657ای خاود يعنای ترکیاه باا      رقیب منطقاه 

(FTEقرار دارد. شاخ  م )   هم ديگر در اين زمیناه، شامار
( در هزار نفر نیروی کاار اسات کاه باا     FTEپژوهشگران )

کردن جمعیّت نیروی کار در کشورها با دقّت بیشاتری   لحاظ
نمايد. بر اساس ايان شااخ ،    ها کمك می بندی آن به رتبه

، 14.18کشااورهای حااوزۀ اسااکانديناوی نظیاار فنالنااد بااا  
دارای  10.73و نارو  باا    12.86، سوئد با 13.86دانمارك با 

هاای بسایار باا  هساتند کاه البتاه سااير کشاورهای          رتبه
، 10.73،  اپان باا   13.01يافته همچون کره جنوبی با  توسعه

نیاز دارای   8.08و آمريکاا باا    8.3، کانادا باا  8.57آلمان با 
های با  از نظر اين شاخ  هساتند. همچناان کاه در     رتبه

نمايش يافته است، ايران  5ل نمودار پراکنشی پايین در شک
پژوهشگر در هزار نفر نیروی کار دارای رتبة  2.61با داشتن 
يافتاه باوده، در    تری نسبت به کشورهای توسعه بسیار پايین

 3.11مقايسه با کشورهای در حا  توسعه همچون ترکیه با 
دارای وضاعیّت نسابتا  مشاابهی اسات.      2.68و آر انتین باا  
دهاد   وی انسانی کشورها نشان مای های نیر مقايسه شاخ 
های مناساب بارای    يافته با اجرای سیاست کشورهای توسعه

دنبا  توسعه روزافزون و  جذب نخبگان و مديريت استعداد به
عنوان موتاور محرکاة نظاام علام و      حف  سرماية انسانی به

 فنّاوری در کشور خود هستند.

                                                                                    
1. Full-time equivalent 
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 لم و فنّاوری ایران با کشورهای منتخبهای سرمایة انسانی نظام ع مقایسه شاخص .5شکل 

هايتأمينماليمقايسهشاخص.6-2

دو شاخ  بسیار مهم در ارزيابی تأمین مالی نظام علام  
و فنّاوری کشورها، سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخاال   

کرد ناخاال  داخلای بارای     و سرانة هزينه 1(GDPداخلی )
نماايش   6پژوهش و توسعه است. همچناان کاه در شاکل    

درصد از تولیاد   4.29يافته است، کشور کره جنوبی با صرف 
( خاود بارای پاژوهش و توساعه در     GDPناخال  داخلی )

میان کشورهای جهان سرآمد اسات. همچناین کشاورهای    
درصاد، ساوئد باا     3.17حوزۀ اسکانديناوی نظیر فنالناد باا   

های باا    درصد دارای رتبه 3.05درصد و دانمارك با  3.16
يافتاه   نظر اين شاخ  هستند. سااير کشاورهای توساعه   از 

درصد و آمريکا  2.84درصد، آلمان با  3.58همچون  اپن با 
خاود را باه    GDPدرصد نیز سهم قابل تاوجّهی از   2.74با 

اند. از آن ا که اين شااخ    پژوهش و توسعه اختصا  داده
برای پژوهش و توسعه شده  کننده میزان سرمايه صرفبازرو

کشور است، درصاد باا  آن در کناار میازان تولیاد      در يك 

                                                                                    
1. Gross domestic product 

کارد   يافته مؤيد هزيناه  ناخال  داخلی با  کشورهای توسعه
قابل توجّه اين کشورها برای پژوهش و توسعه است. نتی ه 

رذاری است که، البته در کنار سااير عوامال و    همین سرمايه
شادن   اجتماعی بسترساز، من ار باه باارور   -شرايط اقتصادی

بنیان در اين کشورها ررديده، توسعه و باه   امعة دانشبهتر ج
هاا باه ارمغاان آورده اسات.      اقتدار ملی را برای آن ،تب  آن

خود را به پژوهش و توساعه   GDPدرصد از  0.4ايران تنها 
 1اختصا  داده، از کشورهای در حا  توسعه نظیر ترکیه با 

نیز درصد  0.54درصد و مکزيك با  0.58درصد، آر انتین با 
کرد  تری است. از نظر شاخ  سرانة هزينه دارای رتبة پايین

ناخال  داخلی برای پژوهش و توسعه نیز کشور کره جنوبی 
د ر مقام برترين کشور جهاان را باه خاود     1433با صرف 

اختصا  داده است. همچنان که در نمودار پراکنشی پاايین  
 نمايش يافته است، در اين شااخ  نیاز اياران    6در شکل 

يافتاه باوده، حتای     دارای فاصلة زيادی با کشورهای توساعه 
د ر و  133د ر، آر انتااین بااا  197کشااورهای ترکیااه بااا 

د ر دارای وضعیّت بهتری نسبت به ايران با  97مکزيك با 
 د ر هستند. 48
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 تأمین مالی نظام علم و فنّاوری ایران با کشورهای منتخب های شاخصمقایسه  .6شکل 

هايانتشاراتعلميقايسهشاخصم.6-3

شده در يك  های ان ام انتشارا  علمی نشان از پژوهش
ها به ارزيابی عملکارد و   توان با بررسی آن کشور داشته، می

هاای   های پژوهشی کشورها پرداخات. شااخ    ریری جهت
م وشده در پايگااه اساتنادی شابکة علا     شمار انتشارا  نمايه

(WoS) ارا  جهااانی و شاامار ، سااهم کشااور از کاال انتشاا
در يك میلیاون نفار جمعیّات از     WoSانتشارا  در پايگاه 

بنادی کشاورها در ايان     های مورد توجّه برای رتباه  شاخ 
نماايش   7رردند. همچنان که در شاکل   زمینه محسوب می

يافته است، کشورهای آمريکا، چاین و آلماان باا انتشاارا      
ترين دارای بااا  91631و  256834، 321846ترتیااب  بااه
و  20.2، 25.3ترتیاب   ها در میان کشورها بوده، سهم به رتبه
از کل انتشاارا  جهاانی را باه خاود اختصاا       درصد  7.2
و  WoSانتشارا  در پايگاه  27141اند. ايران با داشتن  داده
درصدی از کال انتشاارا  جهاانی دارای رتباه باه       2سهم 

وده، ولی يافته ب تری نسبت به کشورهای توسعه مراتب پايین

 1.9انتشاارا  و ساهم    23596در مقايسه با کشور ترکیه با 
 درصدی از کل انتشارا  جهانی وضعیّت بهتری دارد.

نشاان داده   7همچنان که در نمودارهای پاايین شاکل   
شده است، از نظر شاخ  شمار انتشاارا  در ياك میلیاون    

، 1538يافته نظیار کاناادا باا     نفر جمعیّت، کشورهای توسعه
هاا   دارای باا ترين رتباه   1109و آلمان باا   1385تانیا با بري

هستند، و اين در حالی است که ايران با اختالف قابل توجّه 
انتشارا  در يك میلیون نفار،   347از اين کشورها با داشتن 

انتشاارا  در   311وضعیّت بهتری نسبت به کشور ترکیه باا  
وب انتشارا  يك میلیون نفر دارد. با وجود نرخ رشد بسیار خ

علمی ايران طی سالیان رذشته و افازايش ساهم کشاور در    
 میالدی 2008در سا   درصد 1.1انتشارا  علمی جهانی از 

میالدی، ولی هنوز اياران ساهم    2014 درصد در سا  2به 
يافته در انتشاارا    بسیار کمتری نسبت به کشورهای توسعه

 علمی جهانی دارد.
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 ایران با کشورهای منتخب نظام علم و فنّاورینتشارات علمی های ا مقایسه شاخص .7شکل 

هاياختراعهايپروانهمقايسهشاخص.4-6

 کشااورهاارزيااابی تااوان فنّاااوری  يکاای از معیارهااای 
در ادارا  ثبات اختاراع    هاا  آن شاده  های اختراع ثبات  پروانه

باه   اختراعا . با وجود آنکه برخی استآمريکا، اروپا و  اپن 
شااوند، امااا در دنیااای  محرمانااه نگااه داشااته ماای د يلاای
های اقتصادی امروز برای حفاظت از حقاوق معناوی    رقابت

هاا در ادارا  معتبار ثبات اختاراع راياج       ، ثبت آناختراعا 
يافته عملکرد بسیار بهتاری   ررديده است. کشورهای توسعه

هاای   نسبت به کشورهای در حا  توساعه در زمیناه پرواناه   
ته، شکافی عمیق میاان کشاورها در زمیناة    ثبت اختراع داش

يافته  اپن  فنّاوری وجود دارد، به طوری که سه کشور توسعه
 10.23درصاد و آلماان باا     26.32درصد، آمريکاا باا    30با 

شاده   های اختراع ثبات  درصد دارای بیشترين سهم از پروانه
رانه ثبت اختراع آمريکا، اروپا و  اپان هساتند    در ادارا  سه

 .(8)شکل 
در شاده   نمايه علمیدر حالی که کشور از نظر انتشارا  

 ه، ولی در زمینا های استنادی معتبر رشد خوبی داشته پايگاه
 معتبار  شاده در ادارا  ثبات اختاراع    های اختراع ثبت پروانه

. همچنااان کااه در عملکاارد قاباال قبااولی را نداشااته اساات
هاای   نشان داده شده است، شمار پروانه 8نمودارهای شکل 

های ثبات   از کل پروانه کشور و سهم کشور شده اختراع ثبت
هاای   بسیار ناچیز است. افزايش شمار پرواناه  جهانیاختراع 

 0.07درصاد باه    0.01و سهم کشاور از   40به  3اختراع از 
مایالدی نشاان    2013تاا   2006هاای   ساا   طی درصد در

دهند که کشور با ضعف اساسی در حوزۀ فنّاوری مواجاه   می
فنّااوری در کشاور   بهبود وضاعیّت توساعة   بوده، بايستی به 
 توجّه ويژه شود.
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 ایران با کشورهای منتخب نظام علم و فنّاوریهای اختراع  های پروانه مقایسه شاخص .8شکل 

 گیری . بحث و نتیجه7

در اين مقاله به تحقیق درباره چگونگی پشتیبانی هوش 
هااای متعاادّد و پراکنااده   سااازی داده ت اااری از يکپارچااه 

های علم و فنّاوری برای پايش تحو   نظام علام   اخ ش
و فنّاوری کشور پرداخته شد تاا دياد يکپارچاه و جاامعی از     

ريازان   رذاران و برنامه ابعاد رونارون اين نظام برای سیاست
آن فراهم آوريم. با توسعه يك سیستم نمونه اولیه بر اساس 

ر هاای علام و فنّااوری د    مد  پیشنهادی، به پايش شاخ 
نقشة جام  علمی کشور پرداخته شاده، همچناین عملکارد    

يافته  نظام علم و فنّاوری ايران در قیاس با کشورهای توسعه
و در حااا  توسااعه منتخااب بررساای ررديااد. در ادامااه، بااا  

های علم و فنّاوری کشاور   ریری از نتايج پايش شاخ  بهره
با مد  پیشنهادی، به تحلیل وضعیّت نظام علام و فنّااوری   

 ايران پرداخته شده است.
هااای ساارماية انسااانی نشااان از رونااد  پااايش شاااخ 

افزايشاای مناااب  انسااانی متخصّاا  داشااته، ضاارور      
برداری درست از اين ظرفیّت  ريزی صحیح برای بهره برنامه

ريازی بارای اشاتغا      نمايد. در حالی که برنامه را روشزد می
علام و  وری نظاام   تواند بهاره  اين نیروی کار متخصّ  می

های تولیدی و خدماتی در کشور را  فنّاوری، و نیز کل بخش
ريزی  به میزان چشمگیری ارتقا بخشد، در مقابل عدم برنامه

تواند به بحران اشاتغا  نیاروی کاار متخصّا       درست می
هاای منااب  ماالی نشاان      بیان امد. همچنین پايش شاخ 

ری رذاری مطلوب بر روی نظام علم و فنّااو  دهد سرمايه می
کشور صور  نگرفته، بهبود تاأمین اعتباارا  بارای ان اام     

هاای علمای و فنّاورانااه باه وياژه از ساوی بخااش       فعالیّات 
 های ت اری بايد در دستور کار قرار ریرد. بنگاه

با وجود رشاد بسایار خاوب انتشاارا  علمای کشاور و       
افزايش سهم کشور از کل انتشاارا  علمای جهاانی، باياد     

برخی انتشارا  به وياژه در حاوزۀ    توجّه داشت ممکن است
مند و منطبق باا   علوم کاربردی، نه بر اساس پژوهشی هدف

نیازهااای کشااور، بلکااه از ساار وظیفااة رساامی توسااط     
تاوان باارای   پژوهشاگران ان اام پااذيرد. ايان نکتاه را ماای    

شناسی انتشارا  علمای کشاور بیاان کارده، راهکاار       آسیب
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میاان ان اام   اصالح آن برقراری تناظری درست و منطقای  
مند با انتشارا  علمای اسات تاا از ايان      های هدف پژوهش

ای حقیقی و  های انتشارا  علمی بازروکننده رهگذر، شاخ 
شاده در کشاور باشاند.     هاای ان اام   نسبتا  دقیق از پاژوهش 
شاده در ادارا    هاای اختاراع ثبات    همچنین از نظار پرواناه  

رد قابل قبولی رانه ثبت اختراع آمريکا، اروپا و  اپن عملک سه
های اختاراع   را شاهد نیستیم. سهم ناچیز ايران از کل پروانه

دهناده ضاعف    رانه ثبت اختراع نشان شده در ادارا  سه ثبت
کشور در زمیناه فّنااوری باوده، ضارور  توّجاه باه بهباود        

کناد. از آن اا    وضعیّت در زمینه توسعة فنّاوری را روشزد می
می در توسعة کشور و حال  توانند نقش مه ها می که فنّاوری

اجتمااعی آن ايفاا نمايناد، حمايات از     -مشکال  اقتصاادی 
هاا از نکاا  بسایار     ساازی آن  و نیز ت ااری   توسعة فنّاوری

ريزان کشور را  رذاران و برنامه مهمی است که توجّه سیاست
 طلبد. می

با توجّه به تأکید زياد بر رشاد انتشاارا  علمای و راواه     
لمی کشور، بايد توجّه داشت که در ررفتن آن بر پیشرفت ع

ارزيابی نظام علم و فنّاوری کشاور نباياد تنهاا باه بررسای      
های اساتنادی معتبار    های انتشارا  علمی در پايگاه شاخ 

های مهم ديگر همچون شامار   اکتفا نمود، بلکه بايد شاخ 
کارد   پژوهشگران در يك میلیون نفر جمعیّت، ساهم هزيناه  

(، GDPد ناخااال  داخلاای ) پااژوهش و توسااعه از تولیاا  
های ثبت اختراع در ادارا  ثبت اختراع آمريکا، اروپا و  پروانه

 اپن، و ارزش صادرا  فنّاوری برتر را نیز مورد توجّاه قارار   
داد. در واق ، ارزيابی وضعیّت نظام علم و فنّاوری کشور تنها 
بر اساس شمار انتشارا  امری نادرست بوده، در اين صور  

جه از توسعة نظام علم و فنّاوری در نظار ررفتاه   تنها يك و
هاای انتشاارا  متمرکاز     شده است. ارر تنها روی شااخ  

شويم و آن را نشانة پیشارفت علمای بادانیم، راه باه خطاا      
ايم، چرا که در اين صور  وظیفة رسمی پژوهشاگران،   برده

انتشارا  تلقّی شده، تحقیقا  به رف  مشاکال  ياا بهباود    
 شود. جامعه پیوند زده نمیشرايط صنعت و 
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Abstract 

The economic growth and competitiveness of countries is strongly influenced by their national science 

and technology (S&T) systems. Hence, national S&T policymakers must make appropriate decisions 

to flourish national S&T systems. For this purpose, an integrated view on the dimensions of national 

S&T systems is much needed. Due to the distribution of relevant data sources for national S&T 

indicators and the complexity of national S&T systems, establishing an integrated view is challenging. 

In this paper, we propose a business intelligence (BI) model to monitor and analyze national S&T 

indicators. For this purpose, a five-layered architecture for monitoring national S&T indicators, a star 

schema-based national S&T indicator data warehouse, and a process for monitoring national S&T 

indicators using a business intelligence approach are designed. After developing a prototype system 

for the Iranian S&T system, the S&T indicators of the Iranian National S&T Roadmap (having a look 

at Iran Vision 2025) are monitored. Moreover, the performance of the Iranian S&T system is 

compared with selected countries to identify the position of Iran in the global S&T arena. Using the 

results of monitoring Iranian S&T indicators by the developed system, the status of the Iranian S&T 

system is analyzed in the end. 

Keywords: Business Intelligence, Data Warehouse, National S&T System, S&T Indicators, Iranian 

National S&T Roadmap 
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