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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
هاي فرآيند جهاني شدن بندي شاخصهارائه الگويي مناسب جهت اولويت

تحقيقات و فناوري
خانيمحمد شمسي

 شركت ياسان-عضو انجمن علوم مديريت ايران 
E-mail : m_shamsikhani2002@yahoo. Com

اراك-ران فردايانجمن مدقِبا همكاري گروه تحقي

:كلمات كليدي
.هاي تحقيقاتي، الگوي مناسب، توسعه فناوري، منطق فازيجهاني شدن، اولويت

:خالصه مقاله
يكي از تبعات اين تأثيرگذاري و . كشورها در آستانه هزاره سوم سعي بر تأثيرگذاري بر يكديگر دارند

هاي نوين اطالعاتي جهان آوريدر قرن حاضر فن.  توسعه استالمللي جهاني شدن تحقيق وگسترش روابط بين

جهاني شدن يكي از . را از بعد مسافت كوچك ساخته، و اين همگرايي جهاني در برخي موارد تحقق يافته است

 است، سرعت اين فرآيند در ابتدا آرام و نامحسوس بوده ولي در حال حاضر 21ترين فرآيندهاي قرن پيچيده

.ده داردروندي فزاين

از سويي ديگر جهاني شدن بازارها، تغييرات سريع و وسيع در علوم و تكنولوژي باعث گرديده است كه 

تر و عدم اطمينان و ابهام در زمينه روند جهاني شدن آن، واحدهاي فضاي تحقيقات و پژوهش هر روز پيچيده

.هاي نوآوري و بقاء خود نموده استصنعتي را نگران حفظ مزيت

باشد و بيشتر ناپذير ميبندي دستيابي به اهداف توسعه فناوري و تحقيقاتي امري اجتنابراين اولويتبناب

هاي كشور ما از نظر امكانات و قابليت. اندكشورهاي توسعه يافته تا به حال به اين موضوع توجه خاصي داشته

ها و منابع در راستاي تا به حال اين قابليتباشد، اما فيزيكي و تحقيقاتي داراي جايگاه ممتازي در سطح جهان مي

.اندجهاني شدن بكار گرفته نشده

ها گيريحال دستيابي به شبكه تحقيقاتي جهاني مستلزم در نظر گرفتن اهداف و شرايط متعدد تصميم

ايط در اين شر. رسدحل علمي كه بتواند در اين زمينه مؤثر باشد ضروري به نظر ميباشد و ارائه يك راهمي
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حل اين است كه با در نظر گرفتن شرايط و اهداف متعدد، تصميماتي را اتخاذ كرد تا بتوان به يك بهترين راه

هاي فرايند بندي شاخصهبا توجه به موارد فوق در اين پژوهش براي اولويت. سطح نسبي مطلوب دست يافت

طق فازي با روش تحليل سلسله مراتبي جهاني شدن تحقيقات و به دنبال آن توسعه پايدار از تركيب روش من

هاي توسعه بندي اولويتهاي اين دو روش، الگوي مناسبي براي رتبهاستفاده شده است تا با توجه به قابليت

مندان هايي از كارشناسان و عالقهبراي اين منظور ابتدا با تشكيل گروه. گرددجهاني و نيازهاي تحقيقاتي ارائه 

هاي جهاني شدن تحقيقات و فناوري را از ائه اطالعات از آنها خواسته شده كه شاخصهاي مختلف و اررشته

هاي جهاني شدن تحقيقات و فناوري اي از شاخصديدگاه خود مشخص نمايند و سپس با ايجاد ماتريس مقايسه

هاي آنها  رتبههاي تعيين شده را با توجه به فاكتورهاي مؤثر در انتخاب واز اعضاء گروه خواسته شد كه شاخص

.تخصيص دهند) بيشترين نمره (9الي ) كمترين نمره (1با يكديگر مقايسه كرده و نمره مورد نظر خود را از 

افزارهاي مختلفي باشد از نرمهاي اهميت آنها متفاوت ميبندي فاكتورها با توجه به اينكه درجهبراي رتبه

بندي بدست آمده از روش منطق فازي با روش تحليل تبهدر نهايت با تركيب نتايج ر. استفاده گرديده است

ها بر اين اساس هر كدام از شاخص. هاي اين فرآيند مشخص گرديدسلسله مراتبي، اولويت هر كدام از شاخصه

كه رتبه آن نسبت به بقيه بيشتر بود نياز تحقيقاتي مطرح شده در آن، جهت جهاني شدن نسبت به بقيه نيازها در 

.گرفتتري قرار مياولويت باال

:ضرورت و اهميت مطالعه
ها و اي شدن تكنولوژيهاي نوآوري، پيچيده شدن فرآيند تحقيق توسعه، ميان رشتهافزايش هزينه

كاهش دوره حيات محصوالت موجب شده است كه فرآيند جهاني شدن تحقيق و توسعه به طور مستمر بيش از 

مينه حاكم گردد كه به دنبال آن توليد تكنولوژي با هزينه كمتر، پيش ادامه يابد و الگوي جديدي در اين ز

هاي گذشته كه در آن تمام فرآيند نوآوري از در فضاي جديد استراتژي. سرعت باالتر و با كيفيت بهتر است

گرفت جاي خود را به همكاري توأم با رقابت ايجاد ايده تا تجاري كردن محصول در يك شركت صورت مي

.هاي مختلف داده است حلقهها درشركت

اكثر تحوالت در چرخه اصلي زندگي اقتصادي بشر گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن : گويدهرتز مي

وجود رابطه مثبت بين تعداد دانشمندان در بخش ) 1989(رومر . باشدبراساس توسعه جهاني علم و فناوري مي

R&D كند كه ه به اثبات رساند و در همين سال شانكرمان ثابت مي كشور توسعه يافت22 و نرخ رشد توليد را در

.باشدتحقيقات صنعتي نيروي مؤثري در رشد توليد مي

دهد كه انتخاب هاي پژوهشي انجام شده در كشور نشان مييك بررسي كلي از موضوعات طرح

يازهاي واقعي پژوهشي كشور، هاي پژوهشي و تحقيقاتي بيشتر با عاليق پژوهشگران سازگار بوده است تا با نطرح
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بندي نيازهاي تحقيقاتي در راستاي جهاني شدن ضروري به نظر بنابراين تعيين الگويي مناسب جهت اولويت

.رسدمي

: مشابه اين پژوهش ِچرا كه با پرداختن به موضوعات
اعث هماهنگي بيشتري هاي الزم براي مراكز صنعتي و تحقيقاتي به طور دقيق امكانپذير شده و بريزي برنامه-1

بين مراكز علمي و پژوهشي با نيازهاي مراكز صنعتي و توليدي براي استفاده از ظرفيت تخصصي و تحقيقاتي 

.گرددمراكز پژوهشي مي

.شودپذير مي استفاده مطلوب از ظرفيت علمي و پژوهشي كشور امكان-2

.شود عملي و جهاني هزينه ميهاي مختلف، در تحقيقات كاربردي وهاي تحقيقاتي دستگاه بودجه-3

. افزايش كارايي و هدفمند شدن تحقيقات بنيادي-4

گيرد و اين واحدها  ابعاد رشد و تكامل واحدهاي تحقيقاتي دقيقاً در جهت رفع نيازهاي جهاني صورت مي-5

گردند كه هم سطح ديگر واحدهاي تحقيقاتياي بارور ميبا گذشت زمان به تدريج از لحاظ علمي بگونه

.گردنددر كشورهاي توسعه يافته مي

هاي تحقيقاتي جهاني و حركت در  ايجاد هماهنگي بين مؤسسات تحقيقاتي براي رعايت و انجام اولويت-6

.ها در تحقيقات كارييك چارچوب مشخص براي كاهش دوباره

 جهاني همگام با اي كه به عنوان جزيي از جامعههاي جهاني بگونههاي پژوهشي سازمانسهيم شدن در طرح-7

.داريمانديشيم و جهاني گام بر ميايراني مي: فناوري روز دنيا

:هاي تحقيقاتي در سطح كشورپيشينه تعيين اولويت
هاي اجرايي پژوهش را بر عهده دارد، تعيين هاي علمي كشور كه وظيفه تدوين سياستشوراي پژوهش-1

لذا در سال . يشبرد اهداف تحقيقات ضروري دانستها را براي پهاي تحقيقاتي را بر حسب بخشاولويت

نقص اين . هاي بخشي اين شورا و واگذار نمودهاي پژوهشي را به كميسيون مسئوليت تعيين اولويت1371

.ها بودسيستم لحاظ نكردن نيازهاي جهاني در تعيين اولويت

 جهت تعيين 1371ي در سال هاي علمي و صنعت پژوهشكده مطالعات و تحقيقات تكنولوژي سازمان پژوهش-2

هاي تحقيقاتي و مطالعاتي هاي تحقيقاتي، مطالعاتي را انجام داد كه نتايج آن در بخش تعيين اولويتاولويت

. مطرح گرديد…در رابطه با شناسايي تكنولوژي، چگونگي انتقال تكنولوژي و 

 بين مراكز تحقيقاتي و ، جهت ايجاد ارتباط1374 شوراي تحقيق و تكنولوژي استان فارس در سال -3

هدف اصلي اين شورا توجه و تأكيد بر تحقيقات . هاي اجرايي در استان مربوط ايجاد گرديددستگاه

.هاي اجرايي با امر تحقيقات بوداي دستگاهكاربردي و جلوگيري از برخورد سليقه
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با توجه به (تحقيقاتي هاي  گزارش اولويت1376هاي علمي كشور در خرداد ماه  دبيرخانه شوراي پژوهش-4

مطالب . هاي شوراي پژوهش علمي كشور تهيه كردها و فعاليتبرنامه دوم توسعه كشور، تحت عنوان برنامه

هاي گانه كميسيونهاي دوازدههاي اصلي برنامه ملي تحقيقات در بخشاين گزارش در برگيرنده زمينه

.تخصصي شورا بود

:روش تحقيق انجام پژوهش
ي با همكاري و مشاورت اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي اراك تهيه و تنظيم گرديد، براي تعيين اپرسشنامه

روايي و پايايي پرسشنامه از روش آزمون انحراف معيار و روش آزمون گيلفورد استفاده شده كه پايايي تحقيق 

% 345ه بر اين اساس جامعه آماري و نمونه آماري، كل صنايع استان مركزي بود ك. تعيين شد% 75بيش از 

100هاي الزم، جهت انجام محاسبات آماري و تجزيه و تحليل. آوري گرديدپرسشنامه از اين جامعه جمع

، صنايع  و فلزي صنايع مكانيك،الكترونيك  و كميته صنايع برقششپرسشنامه از جامعه آماري انتخاب و در 

مورد ،صنايع نفت،گاز،شيمي وپتروشيمي وصنايع ارتباطات واطالعات  صنايع غذايي وكاني هاي غيرفلزي،

.بررسي قرار گرفت

مهمترين محدويت در انجام پژوهش نيز عدم همكاري در پر كردن پرسشنامه، عدم صحت اطالعات 

.هاي ارائه شده بودداده شده و نيز عدم اطمينان نسبت به اولويت

هاي فرآيند جهاني شدن بندي شاخصهتوسعه فناوري و اولويتهاي مراحل انجام شده جهت تعيين زمينه

:تحقيقات

هاي تحقيقاتي ارائه هاي تخصصي بر حسب نوع صنعت جهت ارزيابي و بررسي اولويتتشكيل تيم: گام اول

.شده

هاي توسعه صنعتي استان مركزي با استفاده از اطالعات تهيه شده استخراج و مشخص كردن زمينه: گام دوم

.هاهاي علمي كشور بر حسب نوع صنعت و گروهط شوراي پژوهشتوس

هاي جهاني و با تعيين فاكتورهاي مؤثر در زمينه رشد و توسعه صنعتي براساس شرايط و موقعيت: گام سوم

هاي علمي كشور كه شرح آن و عوامل دخيل در هاي مؤثر تعيين شده از طرف شوراي پژوهشتوجه به شاخص

:ير آمده استپويايي آنها در ز

: دسترسي به مواد اوليه مورد نياز-1

.زمان دسترسي و تهيه مواد اوليه-

.قيمت تهيه مواد اوليه-

. مقدار مواد اوليه مورد نياز-
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.كيفيت مواد اوليه-

: بازار مصرف و فروش محصوالت-2

.وجود بازار كافي و مناسب-

.زمان به فروش رسيدن محصوالت-

.آيندهروند فروش محصوالت و بازار در -

.تهديدهاي داخلي و خارجي در مورد فروش محصوالت-

: تكميل زنجيره صنايع موجود-3

.ورودي يا مواد اوليه از داخل استان تهيه شود-

.خروجي اين صنعت قابل استفاده در ساير صنايع باشد-

.كننده صنايع موجود باشداز نظر تكنولوژيكي تكميل-

.ليدي و صنعتي موجود باشدباعث رشد تكنولوژي و ارتقاء واحدهاي تو-

: توانايي و قابليت صادرات-4

.امكان صادرات آن در وضعيت موجود و آينده فراهم  باشد-

: سرمايه و امكانات مورد نياز-5

.سرمايه فيزيكي مورد نياز-

.تأسيسات زيربنايي-

.آالت و تجهيزات تا حد امكان در داخل ساخته شودماشين-

.خل كاهش واردات و رفع نيازهاي دا-6

: بازگشت سرمايه و ارزش افزوده بيشتر-7

.متناسب بودن نرخ بازگشت سرمايه-

.زمان بازگشت-

.گرددگذاري حاصل مياي كه از بازگشت سرمايهارزش افزوده-

هاي توسعه جهاني و فاكتورهاي مؤثر در انتخاب ها براساس زمينهطراحي پرسشنامه تعيين اولويت: گام چهارم

.هاي تحقيقاتياولويت

.هاي تحقيقاتي بر حسب نوع صنعتدهي به اولويتهاي تعيين و رتبهتشكيل كميته: گام پنجم

ها ها و امكانات توسعه صنعتي استان و الگوهاي جهاني تحقيقات جهت ارائه به كميتهتعيين قابليت: گام ششم

.هابندي اولويتبراي رتبه

.تحقيقاتي با استفاده از نظرات كارشناسان متعددهاي هاي تعيين اولويتتكميل پرسشنامه: گام هفتم
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هاي واحد در هر گروه تركيب نظرات كارشناسان با استفاده از ميانگين هندسي و رسيدن به رتبه: گام هشتم

.صنعت

:هاي تعيين شده در هر گروه صنعت از طريق براي محاسبه رتبهAHPبندي بكارگيري روش اولويت: گام نهم

:سلسله مراتبي ايجاد ساختار -1

بندي نيازهاي تحقيقاتي استان در راستاي هاي توسعه فناوري صنعتي و رتبهتعيين زمينه: سطح هدف) الف

.شدنجهاني

.عواملي هستند كه در رسيدن به هدف بايد توجه شوند: سطح فاكتورها) ب

.هاي توسعه فناوري صنعتي بر حسب نوع صنعتزمينه: هاسطح گزينه) ج

.هاي توسعه با توجه به فاكتورهالويت نسبي هر كدام از زمينه تعيين او-2

.ها دادهتك محاسبه ماتريس معكوس براي تك-3

.هاي توسعههاي سطري و ستوني براي هر كدام از زمينه محاسبه اولويت-4

.هاي توسعه با توجه به فاكتورهابندي براي هر كدام از زمينهتعيين بردار اولويت-5
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عبارتست از ارائه، كه شرح آن در ذيل آمده استنتايج و دستاوردهاي حاصل از اين طرح

 گروه 6هاي مورد مطالعه در گذاري جهت تحقيق و توسعه هر يك از زمينه كه بر اساس آن اولويت سرمايهمدلي

:شودصنعتي مشخص مي

:صنايع برق و الكترونيك) الف
.48/0با اولويت توليد وتجهيزات برقي درنيروگاههاي هسته اي اوري در زمينه  فن-1

.48/0 با اولويت برق صنعتي و قدرت فناوري در زمينه -2

.40/0 با اولويت تجهيزات اندازه گيري وكنترل فناوري در زمينه ساخت -3

.40/0 با اولويت  از انرژي هاي نو فناوري در زمينه توليد برق-4

.40/0 با اولويت انتقال و توزيع برقزمينه  فناوري در -5

.31/0با اولويت  نانوالكترونيك  وميكروالكترونيك فناوري در زمينه -6

.30/0 با اولويت ساخت قطعات الكترونيكيفناوري مرتبط با -7

.27/0 با اولويت توليد وسايل صوتي وتصويري فناوري در زمينه -8

.26/0 با اولويت بيوالكتريك فناوري در زمينه -9

.18/0 اولويت الكترونيك نوري و الكترواپتيك فناوري در زمينه -10

:صنايع مكانيك و فلزي) ب
.39/0،  و قطعه سازي فناوري در زمينه صنعت خودرو و تجهيزات-1

.37/0آالت و تجهيزات ساخت و توليد،  فناوري در زمينه ماشين-2

.35/0سازي، طراحي قالب و قالبمتالوژي صنعتي و فناوري در زمينه -3

.35/0، فرايند ذوب آهن وتوليد و استحصال فوالد فناوري در زمينه -4

.33/0 تجهيزات پزشكي، بيومكانيك و  فناوري در زمينه -5

.31/0، وسايل تجهيزات مكانيكي سد و شبكه وآبياري فناوري در زمينه -6

.29/0، لوازم و قطعاتانواع ماشينهاي كشاورزي، فناوري در زمينه توليد -7

.27/0 نورد وپروفيل انواع فلزات،فناوري در زمينه-8

.27/0فناوري در زمينه وسايل و تجهيزات هيدروليك، -9

.25/0، توليد وسايل حرارتي وبرودتي فناوري در زمينه -10
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:هاي غيرفلزيكانيوصنايع ) ج
.41/0سازي انرژي، هاي طراحي و بهينه روشساختمان سازي ،فناوري در رابطه با-1

.37/0سراميك، صنعت  در زمينه توليد كاشي و فناوري-2

.34/0فناوري در زمينه بتون وتوليد سيمان، -3

.32/0فناوري در زمينه صنعت نساجي و بافندگي، -4

.27/0هاي مرتبط با آن، هاي استخراج سنگ و فرآوريفناوري در زمينه روش-5

.26/0، فناوري در زمينه توليد انواع مصالح ساختماني با كاربردهاي متعدد-6

.23/0 فناوري در زمينه توليد انواع شيشه و بلورجات، -7

:صنايع غذايي) د
.39/0 فناوري در زمينه آبزيان، پرورش و مصرف انواع ماهي، -1

.38/0فناوري در زمينه صنعت آشپزي نوين، -2

.35/0 تجهيزات كنترل كيفي وبهداشتي، فناوري در زمينه-3

.34/0هاي گياهي، ز عرقيات و اسانسها ا فناوري در زمينه انواع فرآوري-4

.33/0هاي جانبي از آن، كاهش ضايعات و استفادهاز ميوه هاهاي متعدد استفادهفناوري در زمينه -5

.31/0بندي مواد غذايي،  فناوري در زمينه بسته-6

.29/0شيريني، شكالت وفناوري در زمينه صنعت -7

.27/0فناوري در زمينه انواع قند و مشتقات آن، -8

:مييپتروشمي وي،شنفت ،گاز صنايع ) هـ
.49/0هاي نفتي، فناوري در زمينه توليد انواع فرآوري-1

.45/0فناوري در زمينه صنايع پليمر، -2

.43/0، فناوري در زمينه اكتشاف واستخراج-3

.42/0فناوري در زمينه استحصال، سنتز و تلخيص تركيبات شيميايي، -4

.40/0،  فراورده هاي نفتي و گازيفناوري در زمينه صنايع پااليش و پخش-5

.39/0زا، فناوري در زمينه توليد انواع مواد انرژي-6

.38/0فناوري در زمينه مواد شيميايي معدني، -7

.35/0، در چرخه توليدفناوري در زمينه ميعانات گازي و لزوم استفاده از گازهاي ضايعاتي -8
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:صنايع اطالعات و ارتباطات) و
.37/0افزار، احي و بكارگيري انواع نرم فناوري در زمينه طر-1

.36/0هاي اينترنتي، ها و سرويسفناوري در زمينه پروتكل-2

.35/0فناوري در زمينه طراحي وساخت سخت افزارهاي صنايع اطالعات وارتباطات، -3

.33/0راه اندازي شبكه هاي ارتباطي، فناوري در زمينه -4

.31/0، ارتباطيهاي فناوري در زمينه سوئيچينگ و پردازش سيگنال-5

.29/0 فناوري در زمينه مخابرات سيار، -6

.28/0 فناوري در زمينه مخابرات فركانس باال، -7

.26/0 فناوري در زمينه مخابرات نوري، -8

.24/0اي،  فناوري در زمينه مخابرات ماهواره-9
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