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 چکيده

بی فناوری شود. ارزیا می وبسفناوری مح گذاری  ارزیابی فناوری در سطح ملی یکی از مراحل کلیدی سیاست
مرتبط با حوزه فناوری و چارچوب مفهومی مناسب است بطوریکه جامعیت و دقت این  های  نیازمند شاخص

 خاص فناوری انجام های  ارزیابی حفظ شود. در این مقاله ارزیابی فناوری با استفاده از یک مدل ابتکاری و شاخص
دهد و  می ت فناوری در کشور را ارایهشود. این ارزیابی یک نگرش جامع و سیستمی درخصوص وضعی می

 ساله کشور خواهدبود. 02و توسعه فناوری در راستای تحقق اهداف چشم انداز  گذاری  ساز سیاست زمینه

 
 
 

 وری، شاخص، ایران.ارزیابی، فناوری، نوآ های كليدی : واژه

 

 مقدمـه

 پذیر امکاناخت و تحلیل مناسب وضعیت موجود فناوری بدون شندر کشور ری وتوسعه فنا های راهبردها و برنامه ،تعیین اهداف

های جدی روبرو است. در ایران  باشد. این شناخت در کشورهای در حال توسعه با توجه به کمبود منابع اطالعاتی با چالش نمی

فناوری  های فناوری، کمبود اسناد پشتیبان درخصوص وضعیت نیز نبود بانکهای اطالعاتی منسجم و جامع در خصوص شاخص

نشدن مستندسازی در طی دو دهه گذشته درخصوص معیارهای فناوری )وضعیت موجود کشور(؛  در سطوح بخشی و ملی، انجام

 ی مواجه ساخته است.جد گذاری در این زمینه را با مشکالت سیاست

نقش و جایگاه رنگ دیده شدن  حاکم نبودن رویکرد فناوری؛ شکاف موجود در چرخه آموزش، پژوهش و فناوری و کم 

های کلیدی مشاهده شده در مستندات موجود در کشور درخصوص  سازی محصوالت پژوهشی از جمله ضعف فناوری و تجاری

 .]1[ گردد محسوب میهای آموزش و پژوهش( )در مقایسه با موضوعهای آن  فناوری و شاخص

ی فناوری در کشور، یک تصویر مناسب از گذار در این مقاله با توجه به موارد فوق و با هدف کمک به نظام سیاست

های فناوری در یک چارچوب ارزیابی مناسب  شود. رویکرد این ارزیابی، استفاده از شاخص می وضعیت فناوری در کشور ارایه

بهره نبوده است. در ادامه ابتدا  جهت بررسی وضعیت موجود فناوری است که از نقایص موجود در منابع اطالعاتی کشور بی

شود. در بخش دوم چارچوب ارزیابی  گاه فناوری در اسناد باالدستی )بیان اهمیت موضوع( بصورت خالصه بیان میجای

پردازیم و در پایان  گردد. در بخش سوم به ارزیابی وضعیت موجود فناوری بر اساس مدل ارزیابی می شده معرفی می بکارگرفته

 شور ارایه خواهد شد.ت فناوری در کیبندی کلی از وضع نیز تحلیل و جمع
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 جایگاه فناوری در اسناد باالدستی
امروزه در اختیارداشتن فناوری و توان بکارگیری آن به عنوان یک عامل کلیدی در خلق ثروت و قدرت برای کشورها به شمار 

است. در سند  های کشورها به خود اختصاص داده و برنامهباالدستی رود و به همین دلیل جایگاه خاصی را در اسناد  می

در دو بند بصورت صریح به موضوع فناوری پرداخته شده حداقل ( 1121ساله جمهوری اسالمی ایران )ایران  انداز بیست چشم

ای برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر  : جامعهسند چشم انداز 0بند  است. این موارد عبارتند از:

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی علمی و سند چشم انداز:  6بند انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی و سهم برتر منابع 

فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، 

دهد فناوری به عنوان یک ابزار از نقشی اساسی  می این موارد نشان ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

 است. تحقق افق سند چشم انداز برخورداربرای و تعیین کننده 

ماده و  1، سیاستهای کلی نظام را برای رشد و توسعه فناوری در 1131اواخر سال  مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در

نین در برنامه چهارم توسعه کشور نیز به موضوع فناوری توجه خاص مبذول شده همچ. ]0[بند به تصویب رسانیده است  02

خود به منزله شروع تحولی است « توسعه مبتنی بر دانایی»است. ایجاد یک فصل مستقل در برنامه چهارم توسعه تحت عنوان 

صلی خود قرار دهد. عالوه بر آن؛ بر تواند نقش فناوری را در فرآیند توسعه در کانون توجه ا می در جریان برنامه ریزی که

ی جامع توسعه علمی و فناوری کشور، بهینه ها و راهبردهای پژوهش و فناوری، تهیه برنامه ها نوسازی و بازسازی سیاست»

ی روز، گسترش ها سازی فرآیندهای کاری، تنوع بخشیدن به محصوالت و افزایش کیفیت آنها با استفاده از دانش و فناوری

ی نوین، حل مسایل و مشکالت اجرایی کشور از ها م افزاری، استقرار جامعه اطالعاتی، جذب و بومی سازی فناورینهضت نر

 تأکید شده است. ...« ی آن و ها طریق پژوهش و کاربرد یافته

ضع دهنده لزوم پرداختن جدی و مؤثر به این مهم است. ارزیابی و ارجاعات موضوع فناوری در اسناد باالدستی نشان 

گر قدس،  موجود فناوری در کشور امکان تحلیل شکاف فناوری در کشور را در مقایسه با رقبای اصلی در منطقه )رژیم اشغال

 خواهدبود. 1121انداز ایران  ساز توسعه فناوری و تحقق اهداف چشم سازد و زمینه ترکیه، پاکستان و عربستان( فراهم می

 

 مدل ارزیابی فناوری
در سطح ملی نیازمند چارچوبی جامع و مناسب جهت تحلیل توانمندی فناوری در کشور است. مطالعه مدلهای ارزیابی فناوری 

دهد هرکدام از این مدلها بر ابعاد خاصی از توسعه فناوری و نوآوری تمرکز دارند و  المللی نشان می شده در سطح بین مطرح

 یمدلهامعرفی اجمالی از  1اند. جدول  شده و کاربرد داشته جهت هدف خاصی مطرحو مکانی و متناسب با مقتضیات زمانی 

 دهد. سنجش توانمندی فناوری در سطح ملی را نشان می مطرح

به منظور ارایه وضعیت فناوری کشور و بررسی روند تغییرات نیز اولین ارزیابی کالن فناوری در جمهوری اسالمی ایران 

توسط شورای عالی انقالب فرهنگی )هیأت نظارت و ارزیابی  1130ل در سا ،57الی  52های مرتبط طی سالهای  شاخص

منتشر شده  1132فرهنگی و علمی( منتشر گردید. دومین و آخرین ارزیابی کالن علم و فناوری نیز توسط همین نهاد در سال 

وری  عملکردی و بهره گروه نیروی انسانی، مالی، ساختاری، 2های ارزیابی علم و فناوری در این ارزیابی در  است. شاخص

 دهنده کمبودهایی از جمله موارد زیر است: این ارزیابی نشان . تحلیل]1[ بندی شده است تقسیم

 های فناوری. های علمی نسبت به شاخص الف( تمرکز بر)کثرت( شاخص

 های کارایی و اثربخشی در حوزه عملکرد. ب ( تعداد کم شاخص

 در راستای اهداف فناوری تعریف نشده است.( ها ها )شاخص ضعیف برخی از شاخص ج ( تعریف

 ها و اهداف کالن فناوری نیستند. ی اولویت دهنده ها به نوعی نشان د ( شاخص

المللی و چارچوب بکارگرفته شده توسط شورای عالی انقالب  در این تحقیق تالش گردید یک مدل تلفیقی از مدلهای بین

دهد. چارچوب کالن این مدل شبیه مدل نازیروفسکی  به کار رفته را نشان میارزیابی مدل  1فرهنگی تعریف شود. شکل 
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ها در هر گروه، از  های ورودی، خروجی و میانجی است ولی در تعریف شاخص گروه شاخص 1( است و شامل 1777)

بندی  روهاستفاده شده است. گنیز  Arcoو  UNIDOتوسط شورای عالی انقالب فرهنگی، مدل  مورد استفادههای  شاخص

 بصورت خالصه به شرح زیر است:ابتکاری ها در این مدل ارزیابی  شاخص

 های ورودی شامل دوگروه منابع انسانی و مالی. شاخص -1

 وری و اقتصاد کالن. های خروجی شامل دو گروه عملکردی، بهره شاخص -0

 .]1[ ن، زیرساختی و فرهنگی   اجتماعیهای میانجی شامل دو گروه اقتصاد کال شاخص -1

 توان به موارد زیر اشاره نمود: های این ارزیابی می از جمله مهمترین مالحظات و ویژگی

مورد  ،ارذهای اصلی تأثیرگ استفاده از یک دیدگاه سیستمی و تقریباً جامع به نظام توسعه فناوری بطوریکه مؤلفه -1

 بررسی قرار گیرد.

ها،  رجی )ضعف منابع اطالعاتی در بسیاری از زمینهتکیه بر آمار و ارقام موجود در منابع اطالعاتی داخلی و خا -0

 اصلی در این ارزیابی بوده است.(  محدودیت

ساز توسعه فناوری )عوامل مؤثر بر کارایی و  گر و زمینه های میانجی به عنوان عوامل تسهیل درنظرگرفتن گروه شاخص -1

 اثربخشی نظام توسعه فناوری(

 و جامع( متناسب با مقتضیات. دوهای کلیدی و مؤثر )محد استفاده از شاخص -1

 های داخلی بر اساس نظرات خبرگان. المللی و تلفیق مناسب با ارزیابی های بین گیری از مدلها و شاخص بهره -2

مورد های  پردازیم. شاخص می 1در ادامه به بیان نتایج ارزیابی بر اساس مدل ارزیابی نشان داده شده در شکل شماره 

 گردد.  میارائه  1و  1، 0ها که آمار و ارقام آنها در مراجع مختلف وجود داشته است، در جداول  صدر هر گروه شاخاستفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4831)فرقانی،  در سطح ملی ( مدل كالن ارزیابی فناوری4شکل 
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 در سطح ملی مدلهای سنجش توانمندی فناوری و نوآوریمعرفی اجمالی  -4جدول 

 توضيحات سال عنوان ردیف

شاخص دستیابی به  1

TAIفناوری )
1) 

کشور  50( جهت ارزیابی UNDPاین شاخص توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد ) 0221

های متعددی است. این ارزیابی فقط  در سطح جهان مطرح شد و دربرگیرنده زیرشاخص

 [.1در یک دوره انجام شده است]

های  گروه شاخص 1بندی گردید و دربرگیرنده  رتبه کشور دنیا 160بر اساس این مدل  Arco 0221مدل  0

 [.2خلق فناوری، زیرساخت فناوری و مهارتهای انسانی است]

UNIDOمدل  1
گروه  2این مدل توسط سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل ارایه گردید و در برگیرنده  0221 0

ی و عملکرد های تالش فناورانه، واردات فناوری، زیرساخت، مهارتهای انسان شاخص

 [.6رقابتی صنعت است]

 1های آن در  این مدل بیشتر بر ابعاد مختلف اقتصاد دانش محور تمرکز دارد و شاخص 0226 (WB) مدل بانک جهانی 1

های اقتصادی، ساختار نوآوری، ساختار آموزش و ساختار توسعه  گروه ساختار و محرك

ICT [.5شود] خالصه می 

گروه خاص  3( است و شامل NISاین مدل بیشتر متمرکز بر ابعاد نظام ملی نوآوری ) 0221 (Godinho) مدل گودینهو 2

کشور توسعه یافته، در حال توسعه و کمترتوسعه یافته  67است. در این ارزیابی 

 [.3اند] بندی شده رتبه

، خلق دانش، گروه شاخص منابع انسانی 1نوعی مدل سنجش نوآوری است و شامل   0226 مدل اتحادیه اروپا 6

 [.7گذاری و بازارهای نوآوری است] بکارگیری دانش، سرمایه انتقال و

مدل سازمان ملل برای  5

STIسنجش 
1 

این مدل توسط کمیسیون اجتماعی و اقتصادی غرب آسیا برای اقتصاد دانش محور  0221

 [.12گروه شاخص است] 6ارایه گردید و در برگیرنده 

مدل نازیروفسکی و  3

 & Nasirowski) آرکلوس

Arcelus) 

رود که  ( به شمار میNISاین مدل نوعی مدل فرآیندی برای ارزیابی نظام ملی نوآوری ) 1777

بندی کرده  های ورودی، خروجی و میانجی؛ دسته گروه شاخص 1را در  ها شاخص

 [.11شاخص ارایه شده است(] 01است)

( ارایه شده و NISربخشی و کارایی نظام ملی نوآوری )این مدل برای ارزیابی اث 0220 (Niosi) مدل نیوسی 7

 [.10است] ها گروه شاخص 2دربرگیرنده 

 مدل کارلسون 12

(Carlsson) 

برداری از دانش  گروه خلق دانش، انتشار دانش و بهره 1هایی را در  این مدل شاخص 0220

 [.11ارایه کرده است]

 

 های ورودی ارزیابی فناوری بر اساس شاخص
های نیروی انسانی و مالی  را در دو گروه شاخص نمایند می ش اساسی ایفاهای ورودی که در توسعه فناوری نق ین شاخصمهمتر

های نیروی انسانی وضعیت نیروی انسانی درگیر در امور پژوهش و فناوری است و  ایم. منظور از شاخص بندی نموده تقسیم

های اختصاص یافته به تحقیق و توسعه )به تفکیک بخش  بارات و هزینههای مالی نیز بر میزان )درصد( بودجه، اعت شاخص

 .]1[ دهد نشان می ، های ورودی فناوری را از دیدگاه مراجع مختلف وضعیت شاخص 0خصوصی و دولتی( تأیید دارند. جدول 
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Technology Achievement Index 
2 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
3 Science, Technology and Innovation 

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 

 

 فناوری  ی ورودی در حوزهها شاخصوضعيت موجود بر اساس -2جدول

 نبعم سال مقدار عنوان شاخص ردیف

 ]11[هیأت نظارت و ارزیابی  1131 522 تعداد کل شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر  1

 هیأت نظارت و ارزیابی  1131 071 تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت  0

تعداد دانشمندان و مهندسان به ازای یک میلیون نفر   1

 جمعیت

 ]12[مرکز تحقیقات سیاست علمی 1131 1101

 هیأت نظارت و ارزیابی   1131 0521117 کل اعتبارات تحقیقاتی )دولتی( به میلیون ریال   1

  GDP  65/2% 1131 UNESCOاز  R&Dدرصد مصارف   2

  R&D 6/17% 1131 UNESCOسهم بخش خصوصی از   6

 هیأت نظارت و ارزیابی   1131 0521117 کل اعتبارات تحقیقاتی )دولتی( به میلیون ریال   5

  527/2 1131 UNDP (HDIشاخص توسعه انسانی)  3

گذاری در کل  گذاری در آموزش عالی نسبت به سرمایه سرمایه 7

 آموزش

11 1131 UNDP  

  UNDP 1131 11/2 متوسط سالهای تحصیل 12

 

سالهای در سند کوتاه مدت توسعه علم و فناوری کشور، شاخص تعداد دانشمندان و محققان در یک میلیون نفر برای 

نفر اعالم شده است. الزم به ذکر است مقدار متوسط این شاخص برای کشورهای  1101و  1117به ترتیب،  1131و  1131

نفر اعالم  1012(، 0221)گزارش توسعه انسانی سال  UNDPنفر و متوسط جهانی آن بر اساس گزارش  OECD ،0101عضو 

طقه بعد از رژیم اشغالگر قدس در رتبه دوم قرار دارد. الزم به ذکر است شده است. ایران از بعد این شاخص بین کشورهای من

 در به دالیلی مانند تفاوت در تعریف محققرا ( 1131نفر در سال  111باال بودن این شاخص در ایران نسبت به ترکیه )دلیل 

ر محققان حوزوی به جمع محققان تحقیقات و فناوری در چند سال اخیر و اضافه شدن آما ،کشورها، توسعه کمی وزارت علوم

 منتسب نمود.توان  دانشگاهی و ... می

نرخ رشد اقتصادی، هایی مانند  شاخصشاخص مهم دیگر در حوزه منابع انسانی، شاخص توسعه انسانی است که بر مبنای 

برای   این شاخص مقدار شود. ، امید به زندگی و نرخ باسوادی محاسبه میسرانه تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ رشد جمعیت

توسعه انسانی فرآیندی است بوده است.  527/2و  500/2،  671/2به ترتیب برابر با  1131و  1157، 1151ایران در سالهای 

مقدار این شاخص برای کشور ترکیه در سال شود.  زا برای دستیابی به زندگی بهتر حاصل می که در فضای اجتماعی قابلیت

گزارش شده است. عدد شاخص  121کشور جهان،  155بین این شاخص در رتبه ایران در  .باشد می 567/2برابر با  1131

 03سال و  07/2به ترتیب  1131گذاری در آموزش عالی برای کشور ترکیه در سال  متوسط سالهای تحصیل و سهم سرمایه

 .]16[ استتری برخوردار  از وضعیت مناسبدرصد اعالم شده است که در مقایسه با ایران 

شود.  های کلیدی در حوزه فناوری محسوب می ، یکی از شاخصGDPگذاری ملی در تحقیق و توسعه از  نسبت سرمایه

و  66/2برای کشورهای ترکیه و رژیم اشغالگر قدس به ترتیب  1131در سال  UNESCO اطالعات مقدار این شاخص بر اساس

های تحقیق و  مین هزینهمیزان مشارکت بخش خصوصی در تا ،شاخص باشد. یکی از نکات کلیدی در تحلیل این می 16/1

یافتگی اقتصاد و حرکت به سمت توسعه  دهنده توسعه یعنی هر چه مشارکت بخش خصوصی بیشتر باشد، نشان توسعه است
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گر قدس فناوری و اقتصاد دانش بنیان است. مقدار مشارکت بخش خصوصی در این شاخص برای کشورهای ترکیه و رژیم اشغال

 که اختالف زیادی با میزان مشارکت بخش خصوصی در ایران دارد. % بوده است2/61% و 7/15به ترتیب  1131در همان سال 

 

 های ميانجی ارزیابی فناوری بر اساس شاخص
، قسمت. در این دهد بیشتر نشان میهای میانجی را  تحلیل سیستمی نظام توسعه فناوری در کشور، ضرورت توجه به شاخص

های  تأثیرگذار هستند. برخی از شاخص های اقتصاد کالن، بسیار اجتماعی و برخی از شاخص -های زیرساختی، فرهنگی  شاخص

نشان داده شده است. در تحلیل عدم کارایی نظام توسعه فناوری ایران،  1میانجی که آمار آنها در مراجع بیان شده در جدول 

وری در منابع ورودی و ضعف در  ها سبب کاهش بهره ست. ضعف در این شاخصاین بخش از اهمیت باالیی برخوردار ا

 های خروجی نظام فناوری شده است. شاخص

هایی  در ضمن شاخص دهد. را نشان میهای زیرساختی  ، ضعف در شاخص1ها در جدول شماره  توجه به اعداد شاخص

های کارآفرینی،  دانش بنیان، میزان تسهیالت پرداختی به طرح ها، تعداد شرکتهای مانند تعداد آزمایشگاههای مرجع و کتابخانه

در حوزه های کلیدی  ها و نمایشگاههای دائمی و موقت در حوزه فناوری؛ از جمله شاخص تعداد استانداردهای ملی، تعداد موزه

 که آمار قابل اتکایی از آنها در دسترس نبوده است. روند زیرساخت به شمار می

الخصوص  اجتماعی از جمله عوامل کلیدی و مؤثر بر توسعه فناوری در کشور هستند. علی -ی فرهنگی ها شاخص

در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستند. متاسفانه در این زمینه در ایران مطالعات جدی صورت نگرفته  "های اجتماعی سرمایه"

توان به میزان اعتماد به  های کلیدی در این زمینه می خصاست و ضعف در منابع اطالعاتی بسیار مشهود است. از جمله شا

پذیری، وجدان کاری، خوداتکایی و ... اشاره  ساالری، ریسک گرایی، برتری جویی، شایسته پذیری و قانون نفس )غرور ملی(، نظم

 پذیر نیست. نمود. تحلیل این عوامل با توجه به نبود اطالعات و ضعف در مستندات امکان

است و همچنین بر اساس شاخص  126کشور دنیا،  125المللی، درجه آزادی اقتصاد ایران در بین  بندی بین هدر یک رتب

 .]1[قرار دارد 55در رتبه  ، ایرانکشور دنیا 112قدرت برابری خرید، بین 

 

 های خروجی ارزیابی فناوری بر اساس شاخص
میزان تحقق  ها . این شاخصاند بندی شده کالن تقسیموری و اقتصاد  بهره ،های خروجی در سه گروه عملکردی  شاخص

وضعیت  1مالك خوبی برای سنجش اثربخشی فعالیتها هستند. جدول و دهند  اهداف و سیاستها را در زمینه فناوری نشان می

 دهد. های خروجی نشان می فناوری را از دیدگاه شاخص

شود. تعداد اختراعات ثبت  توسعه فناوری محسوب می تعداد ثبت پتنت داخلی و خارجی از جمله مهمترین معیارهای

مورد بوده است که  5121و  1331،  311به ترتیب  1136و  1131، 1132شده در اداره مالکیت صنعتی کشور در سالهای 

فناوری، در سند نظام توسعه باشد.  المللی مناسب نمی  دهد ولی وضعیت این شاخص از بعد از بین روند رو به رشدی را نشان می

فقره  63فقره گزارش شده، در حالیکه متوسط جهانی نشانگر  12برای ایران  1130در سال در میلیون نفر تعداد ثبت پتنت 

سازی فناوری و تکمیل  الزم به ذکر است رشد کمی داخلی این شاخص، تأثیر زیادی بر نرخ تجاری برای هر میلیون نفر است.

 .]1[ ایده تا محصول نداشته است  چرخه

باشد و درصد کمی به صادرات محصوالت مبتنی بر فناوری  ترکیب ساختار صادرات ایران از دیدگاه فناوری مناسب نمی

هایی مانند درصد اشتغال در صنایع با تکنولوژی باال، درصد اشتغال در خدمات پیشرفته،  باال اختصاص دارد. در مورد شاخص

در  FDIبا سایر کشورها، میزان خرید دانش فنی و حق لیسانس و رویالتی، میزان تعداد قراردادهای همکاری مشترك فناوری 

 صنایع پیشرفته نیز اطالعات مناسبی در دسترس نیست.

سرانه دریافتی بابت فروش حق لیسانس و رویالتی، تقریباً صفر گزارش شده است، در حالیکه متوسط جهانی این شاخص 

 (.UNDPو  0221دالر است ) 1/2ی در حال توسعه دالر و متوسط کشورها 7/11برابر با 
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 شاخصهای ميانجی در حوزه فناوریوضعيت موجود بر اساس  -8جدول

 منبع سال مقدار شاخص ردیف

 مرکز تحقیقات سیاست علمی  1136 17 تعداد پارکهای علم و فناوری   1

  UNDP 1131 121 تعداد کاربران اینترنت در هزار نفر   0

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1131 21716 اوین کتابهای منتشرشده تعداد عن  1

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1131 22 ها )به هزار نفر(  شمارگان روزنامه  1

 بانک جهانی  1132 7/010 تولید ناخالص داخلی به میلیارد دالر  2

  GDP 1/2% 1132 UNCTADنرخ رشد   6

سرانه  -)کیلووات ساعتمصرف انرژی الکتریسته  5

 ساالنه(

0162 1131 UNCTAD 

 بانک جهانی 1131 131 تعداد مشترکین تلفن ثابت و همراه در هزار نفر 3

های علمی تحت شبکه  تعداد پایگاهها و شبکه 7

 )اینترنت(

شورای عالی انقالب فرهنگی )دومین  1131 6721

 ]1[ ارزیابی(

شورای عالی انقالب فرهنگی )دومین  1131 125 های علمی در کشور تعداد انجمن 12

 ارزیابی(

 سند کوتاه مدت علم و فناوری 1131 1 های پژوهش و فناوری تعداد شبکه 11

شورای عالی انقالب فرهنگی )دومین  1131 05 از کل مراکز تحقیقاتی R&Dدرصد مراکز  10

 ارزیابی(

 مرکز تحقیقات سیاست علمی 1132 12 اند تعداد قطبهای علمی که موافقت اصولی کسب کرده 11

 مرکز تحقیقات سیاست علمی 1132 01 های تفکر( ها )کانون تعداد اندیشکده 11

 

 فناوری تحليل وضعيت موجود
     های  . شاخصاستبررسی و اظهارنظر درخصوص هر سیستمی نیازمند داشتن سطح مناسبی از اطالعات دقیق و مرتبط 

 ایجادکشور و در بررسی وضعیت موجود فناوری ها،  و نبود اطالعات در خصوص بسیاری از شاخص همچنین کمبودو  بکار رفته

 .را با چالش جدی مواجه ساخته است.تصویری دقیق از آن 

ها،  ها یعنی ورودی که از سه دسته کالن شاخص دهد می  گذشته کشور درخصوص فناوری نشان به اطالعاتنگاهی 

ریزی  و بهبود آنها طرح  ورودیهای  شاخصوضعیت بر تقویت  ها ها و برنامه شتر اهداف، سیاستبی ؛ها ها و میانجی خروجی

که دیدگاه حاکم بر ذهن مسؤوالن و سیاستگذاران در زمینه توسعه فناوری، نوعی  استاند. این مسأله گویای این نکته  شده

گذاری بیشتر در مورد نیروی انسانی و منابع مالی  هفرض اصلی رویکرد خطی این است که سرمای دیدگاه خطی بوده است. پیش

فرآیند توسعه فناوری و در . به عبارت دیگر بین میزان ورودی انجامد میتوسعه فناوری  یابی به دستبه خروجی بیشتر و 

ی توسعه و نسل اول سیاستها به نظر نئوکالسیک در اقتصاد نزدیک است این دیدگاه .طه مستقیمی وجود داردراب ،خروجی آن

 گردد. نوآوری و فناوری را یادآور می
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مالحظه ، آموزش و پژوهش  علوم ی مختلفها در حوزه "مستقل"و  "کمی"الزم به ذکر است در ایران توسعه از بعد 

توجه نکته قابل برقرار نکرده است.  لی و رفع نیازهای بازار و صنعتهای م ، اولویتارتباط مناسبی با توسعه فناوریگردد ولی  می

و مرزبندی دقیق صورت نپذیرفته است. به عقیده های علم و فناوری امکان پذیر نیست  تفکیک دقیق بین شاخصدیگر اینکه 

)در دنیا معموال بایست تحلیل موضوع علم، پژوهش و فناوری به صورت یکپارچه صورت گیرد نظران می گروهی از صاحب

  .(گیرد صورت میشود؛ با هم  می ژوهش و فناوری را شاملگذاری علم و فناوری که چرخه آموزش و پ سیاست

های فناوری به وضوح نمایان است. نبود تفاهم کارشناسی در زمینه توسعه فناوری سبب  رنگ بودن شاخص در ایران کم

های مناسب سنجش  اتفاق نظر در خصوص شاخص ،های مختلف در زمینه فناوری شده ضمن شکل گیری تعاریف و برداشت

های  سنجش وضعیت فناوری در سطح ملی بر اساس شاخصکر است ذالزم به  پذیرد. آوری به سختی صورت می وری و نوفنا

ها را در طی سالیان  و تحلیل روندی شاخص پذیرفته که اینچنین نبوده است می به صورت پیوسته صورتبایست  میمرتبط 

 کند. گذشته با مشکل مواجه می

انی درگیر در بخش تحقیق و توسعه نظیر محققان، دانشمندان و مهندسان، شاهد رشد نسبی اگر چه در مورد نیروی انس

نفر در یک میلیون نفر( با  0222شده برنامه چهارم توسعه )یعنی  ایم؛ اما برای رسیدن به هدف معین ی اخیر بودهها در سال

% بود که حتی 65/2رسید تنها  می GDP% از 0/1به  1131مشکل مواجه هستیم. اعتبارات تحقیقاتی کشور نیز که باید در سال 

درصد تا پایان  1% رسید که با این روند امیدها برای رسیدن به هدف 12/2با کاهش روبرو شده و به  32این میزان برای سال 

 ساله چهارم کشور کاهش یافته است. برنامه پنج

 
 یهای خروجی در حوزه فناور شاخصوضعيت موجود بر اساس  -1جدول

 منبع سال مقدار شاخص ردیف

 بانک جهانی 1131 0/05 شده در یک میلیون نفر های نمایه مقاله  1

تعداد ثبت اختراعات و ابتکارات داخلی به ازای یک میلیون نفر   0

 جمعیت 

مرکز تحقیقات سیاست   1131 17

 علمی

 سند توسعه فناوری  1130 تقریبا صفر سرانه دریافتی بابت فروش حق لیسانس و رویالتی   1

  UNDP 1136 %6/0 از کل صادرات بخش تولید HTصادرات   1

 بانک جهانی 1131 تقریباً صفر تعداد ثبت اختراعات خارجی به ازاء یک میلیون نفر جمعیت 2

 UNDP 1131 %7 سهم صادرات بخش تولیدی از کل صادرات 6

 

ایران در مقایسه با سایر ابعاد آن از وضعیت خوبی برقرار است. بر اساس مدل ارزیابی؛ ورودی نظام توسعه فناوری در 

دهد. خروجی نظام توسعه فناوری  می انی این موضوع را به وضوح نشانسهای مالی و نیروی ان های مرتبط مانند شاخص شاخص

های خارجی و  اد پتنتهایی مانند تعد در قسمت خروجی، شاخص گیرد. می توسط و متوسط به پایین قرارمدر ایران در وضعیت 

داخلی، تعداد قراردادهای فروش لیسانس و رویالتی، میزان انتشار و بهره برداری از فناوری و میزان صادرات فناوری باال؛ نشان 

ی ها های تکنولوژیک( و جنبه )نوآوری دهنده ضعف در تجاری سازی فناوری در ایران و کم توجهی به تولید فناوری بازارمحور

 باشد. میم تجاری عل

کنیم. البته در این  مشاهده می ها و مقاالت پتنترا در مورد تعداد  یهای نظام توسعه فناوری، رشد در بررسی خروجی

و موضوع آنها کمتر در دستور کار بوده است. ها(  )تعداد ارجاعگرا در ایران شایع شده است و بررسی کیفیت  زمینه نگرشی کمی
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المللی رشدی همسو با ثبت اختراعات داخلی نداشته و بهتر  ه شود اینکه میزان ثبت اختراعات بینای که باید به آن توج نکته

 است که در مورد چرایی این موضوع بررسی بیشتری انجام شود.

اند. اثرات مسایلی  کمتر مورد توجه بودهدر ایران های میانجی تا کنون  شاخصدهد که  مدل ارزیابی پیشنهادی نشان می

بر و سرمایه اجتماعی تأثیرات وضعیت اقتصاد کالن ، رساخت الزم برای توسعه فناوری، مباحث فرهنگی و اجتماعیچون زی

باشد. به ویژه اینکه تا کنون در مورد تأثیر مسایل فرهنگی و اجتماعی،  توسعه فناوری نیازمند انجام تحقیق و پژوهش می

ها که در  رسد برخی شاخص به نظر می است. گردیدهی و تدوین نهای مناسبی طراح پژوهش درخوری انجام نشده و شاخص

شاخص اجتناب از عدم اطمینان و  مدل نازیروفسکی به آنها اشاره شده است نظیر شاخص مردانگی، شاخص فاصله قدرت،

 باشد. در دسترس نمیتوانند بر نظام توسعه فناوری تأثیر مستقیم بگذارند. اما اطالعات الزم در مورد آنها  فردگرایی می  شاخص

برداری در مقایسه با  انتقال، انتشار و بهره ،های مالی در یک بررسی اجمالی و با توجه به وضعیت فناوری کشور در حوزه

بوده است و سیاستهای  "عرضه محور"ی فناوری کشور در طول سالیان گذشته ها میتوان ادعا کرد سیاست ؛حوزه خلق فناوری

عرضه محور که به قصد پشتیبانی از خلق  های فناوری کشور نداشته است. سیاست های در سیاستجایگاهی  "تقاضامحور"

اقتصاددانان نئوکالسیک سازگار است. در حقیقت تأکیدی که در  های گیری شود با جهت )تولید( فناوری مورد استفاده واقع می

را به  ها صادی شده است، بسیاری از دولتفناوری و اقت های مدل خطی نوآوری بر علم به عنوان سرچشمه پیشرفت

گذاری در پژوهش بنیادی به منظور پشتیبانی از نوآوری تکنولوژیک و به کارگیری آن تشویق کرده است. اما تجربه  سرمایه

دهد که بخش مهمی از منافع اقتصادی نوآوری تکنولوژیک از کسب و به  بسیاری از کشورهای تازه صنعتی به ما نشان می

چنین عنوان شده است که  (Ergas , 1987)شود و این موضوع در آثار ارگاس  جدید ناشی می های یری شتابان فناوریکارگ

 شود.  حاصل می "تقاضامحور" های بسیاری از منافع ملی از سیاست

در  دانشفقدان شناخت کافی مسئوالن و نقش آفرینان از نقش »در مسیر تحقق چشم انداز ملی توان گفت  در پایان می

از جمله موانع کلیدی به شمار « ی فناوری ملیها شفاف نبودن پارادایم حاکم بر سیاست»  و« توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 راهکار قابل تصور برای رفع این موانع، کمک به شکل گیری یک گفتمان آزاد در سطح ملی است. این گفتمان ملی کهرود.  می

و از سوی دیگر به شفاف « افزایش شناخت عمومی»ها، مجلس و غیره دنبال شود از یک سو به  ها، رسانه تواند در دانشگاه می

کند. به عالوه، این اقدام گام بزرگی به سوی دموکراتیزه کردن  می شدن پارادایم حاکم بر تشخیص منافع و مصالح ملی کمک

 بود.  علم و تکنولوژی و به عبارت دیگر، جلب مشارکت مردم در این امور خواهد

 

 نتيجه گيری
ورودی در مقایسه با سایر ابعاد از  های کشور بیانگر این مساله است که در ایران شاخصدر تحلیل کلی وضعیت موجود فناوری 

تری برخوردار هستند. از سوی دیگر خروجی نظام توسعه فناوری در سطح متوسط و متوسط به پایین قرار  وضعیت مناسب

تجاری علم آشکار است. غفلت از  های بهره برداری از فناوری، تجاری سازی آن و کم توجهی به جنبه داشته و به ویژه ضعف در

میانجی نیز موجب عدم توازن فرآیند توسعه فناوری در کشور شده است. توجه جدی به این  های حث مرتبط با شاخصامب

یند آتصحیح و تسهیل فر ،سبب تسریع ؛نوالئمس وری( بینآام مند و سیستمی)مدل نظام ملی نوو ایجاد نگرش نظ ها حوزه

 خواهد شد. 1121توسعه فناوری در کشور و زمینه ساز تحقق اهداف چشم انداز ملی در سال 
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