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  .دانشگاه تهران تهیه شده استاین مقاله با حمایت مرکز آینده پژوهی پارك علم و فناوري 

  

  چکیده 

عصر حاضر با تحوالت سریع و شتابان و افزایش حیرت آور پیچیدگی ها و نیز فضاي رقابتی شدید از سایر اعصار تمایز در 

تصمیم . ترکیب و تراکم این سه عامل تصمیم گیري و راهبري سازمان ها و شرکت ها را دشوار نموده است. می یابد

ن جهانی مستلزم بینش عمیق نسبت به روند تحوالت آینده است و تصمیماتی که بر اساس چنین بینشی سازي در چنی

در واقع تحقق چنین بینشی مستلزم رصد . از امکان موفقیت و رقابت پذیري باالتري برخوردار خواهد بود ،اتخاذ گردد

در . تغییر و شناسایی مسائل نوظهور می باشدروندهاي علم، فناوري و نوآوري، شناسایی نشان گرهاي ضعیف و بذرهاي 

این خصوص رصدخانه هاي علم و فناوري نقش مهمی در رصد و ارزیابی علم و فناوري و تحلیل سیاست گذاري در این 

حوزه ها، جمع آوري و پردازش ایده، تحلیل و پیش بینی روندهاي علم و فناوري و نیز مشارکت در فرایند سیاست گذاري 

این مقاله با مطالعه رصدخانه هاي علم و فناوري جهان به بررسی و ارزیابی ماموریت، . ازي ایفا می نمایندو تصمیم س

اهداف، ساختار، نحوه تامین مالی، حوزه هاي فعالیت و نقش رصدخانه ها در تحلیل سیاست گذاري در این حوزه ها و 

   .مدیریت شبکه نخبگان و دیده بانان علم و فناوري می پردازد

  

   ، تحلیل روند، مدیریت فناوري، سیاست گذاري علم و فناوريفناوري رصد آینده پژوهی،: هاي کلیدي واژه

  

  

  ه مقدم- 1

یندة پر مخاطره و سرشار از عدم در عرصه هاي مختلف سبب شده تا بشر نگران آ امروزین رشد شتابان تحوالت جوامعِ

تصمیم سازي در چنین . کت فعال در ساختن آن موضوعیت می یابددر چنین فضایی آینده نگري و مشار. طعیت خود گرددق

جهانی مستلزم بینش عمیق نسبت به روند تحوالت آینده است و تصمیماتی که بر اساس چنین بینشی اتخاذ گردد از امکان 

ورود به  ةده دروازو آین ، حالدر واقع دیدبانی و رصد تحوالت گذشته. موفقیت و رقابت پذیري باالتري برخوردار خواهد بود

  :و این فرایند داراي چند مرحله است عرصه رهبري و مدیریت تحوالت و تغییرات شتابان به شمار می رود

 رصد روندهاي علم، فناوري و نوآوري(Science, Technology and Innovation Trends)  

 شناسایی نشان گرهاي ضعیف و بذرهاي تغییر(Weak signals)  

                                                          

  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و مدیر طرح رصدخانه علم و فناوري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران:  *و 1

!!!سرپرست مرکز آینده پژوهی پارك علم و فناوري دانشگاه تهراندانشجوي دکتراي تاریخ دانشگاه تهران و  -2
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 نوظهور شناسایی مسائل(Emerging issues)

بر پایه یک  IBMشرکت . تجربۀ متفاوت دو شرکت بزرگ در قرن گذشته به خوبی ضرورت این مسئله را نشان می دهد

پیش بینی نادرست از وضعیت بازارِ رایانه ها، سرمایه گذاري بر ابررایانه ها و ماشین هاي بزرگ را به عنوان راهبرد اصلی تجاري 

اختراع تراشه هاي کوچک و توسعه رایانه هاي شخصی . اما تحوالت فناوري و بازار به شکل دیگري رقم خوردخود برگزید، 

در مقابل . باعث شد تا ستارة اقبال تجاري رایانه هاي بزرگ رو به افول نهد و این شرکت میلیاردها دالر زیان متحمل گردد

   .]1[سرشاري را کسب نموداینتل این فرصت را به خوبی شناسائی کرد و سود شرکت 

از سوي دیگر شرکت نفتی شل در دهۀ هفتاد میالدي با استخدام چند آینده پژوه و تهیه سناریوهایی از آیندة قیمت نفت 

پس از آن که قیمت نفت به یکباره افزایش یافت، این شرکت به سبب این که در . به مواجهه با عدم قطعیت هاي آینده شتافت

   .]2[ماالت آماده شده بود با اتخاذ راهبردهاي مناسب سود سرشاري را نصیب خود ساختبرابر انواع احت

از فناوري نوظهور تراشه هاي کوچک سبب شد تا تصویر نادرستی از روندهاي تحول فناوري در ذهن تصمیم  IBMغفلت 

ا دارند تا به جریان ها و روندهاي همچنین برخی از مسائل نوظهور نیز در آینده این ظرفیت ر. سازان این شرکت نقش بندد

به عنوان نمونه در چند دهۀ پیش چه کسی پیش بینی می کرد که مسئلۀ ویروس ایدز به یک . کالن و تاثیرگذار تبدیل گردند

معضل اساسی در نظام سالمت جهانی تبدیل گردد؟ مسائل نوظهور، نشان گر هاي ضعیف و بذرهاي تغییر در بدو شکل گیري 

اما چه کسی می داند تبدیل یک بذر تغییر به یک درخت تنومند چه تبعاتی را  ،ر و قابل مهار یا مدیریت می باشندخود کم اث

می تواند به همراه داشته باشد؟ چه بسا ظهور یک پدیده یا فناوري نوپدید روندهاي عمده اقتصادي و فناوري را به طور کامل 

ل نوظهور و تحلیل نقش آن در روندهاي تحول آینده از هم اکنون می توانیم نسبت ما با رصد بذرهاي تغییر و مسائ. تغییر دهد

پس در یک جمع بندي کلی باید گفت که در فرایند . به استفادة مناسب از آن ها و یا مهارشان برنامه ریزي الزم را انجام دهیم

ب احتمالی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و دیدبانی ابتدا عوامل اصلی تغییر شناسایی می شوند و سپس پیامدهاي و عواق

  .سرانجام متناسب با آن ها راهبردهایی جهت مدیریت آینده ابداع می گردد

با وقوف به اهمیت آینده پژوهی و رصد تحوالت در سال هاي اخیر طرح هاي پژوهشی مختلفی در حوزه رصد روندها و 

سرعت تحوالت، انجام طرح هاي تحقیقاتی دیدبانی از کارآمدي کافی اما با توجه به . تحوالت در کشورمان آغاز شده است

به همین دلیل در . برخوردار نیست، چرا که سرعت تغییرات به شکلی است که دائما باید مورد دیدبانی و تحلیل قرار گیرد

یدادهاي شکل دهنده به رصد خانه هاي مختلفی جهت رصد دائمی روندها و رو ،کشورهاي مختلف دنیا از جمله اتحادیه اروپا

اطالعات اروپا  فناوري، رصدخانه (ESTO)به عنوان مثال می توان به رصد خانه علم و فناوري اروپا . آینده راه اندازي شده اند

(EITO)  مرکز آینده پژوهی پارك علم و فناوري دانشگاه تهران طی یک گزارش . اشاره کردتلفنیکا و رصدخانه نوآوري شرکت

و نوآوري را در سراسر دنیا  جامعهرصدخانه در حوزه هاي علم و فناوري، اقتصاد و تجارت، فرهنگ و  40دود مطالعاتی ح

همچنین در نقشه جامع علمی کشور که در آستانه تصویب در شورایعالی انقالب . شناسایی و مورد مطالعه قرار داده است

این مجموعه اسناد . وري تاکید شده استآر عرصه علم، فناوري و نوفرهنگی است، بر اهمیت کارکرد موثر نهادهاي آینده پژوه د

  . و مطالعات ضرورت تاسیس چنین رصدخانه هایی در کشورمان را به روشنی نشان می دهد

  

   جایگاه رصد در آینده پژوهی -2

و رصد پژوهییندهآبرايمختلفیروشهاي].3[اساسا پیش بینی فناوري بر رصد مدوام و جهانی فناوري ها ابتنا دارد

اینبرروشهاایناکثر. آموخته اندزندگی،دورانطولدرتجربیرا بصورتآنهاازبعضیانسانهااکثرکهداردفناوري ها وجود

) پیوستهودرازمدتتغییرات(روندها بربایدروزمره،رخدادهايورویدادهابرو مطالعهتمرکزبجايکهدارندتاکیدنکته

:استشدهبیاناختصاربهپژوهیآیندهروشهايرایج ترینازچند نمونهادامهدر. دکرتمرکز
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عبارت است از تالش مداوم به منظور شناسایی تغییرات عمده در محیط  (scanning)یا پویش محیطی بانیدیده: دیده بانی

: فناوري یونیدو، پویش محیطی یعنی يارهمچنین از منظر مولفان کتاب راهنماي آینده نگ .]4[پیرامون سازمان یا گروه

  .روندهاست (monitoring)در این تعریف، دیدبانی مشتمل بر پایش ] 5[»فرایند رسمی یا غیر رسمی پایش تغییرات«

وتوسعهبروز، سرعتعلتهايماهیت،کشفمنظوربهمشخصروندیکيمطالعهروند،تحلیلازمنظور: روندتحلیل

 برمتفاوتیبسیارتاثیراتتواندمشخص میروندیکزیراباشد،دقیقبسیاربایدروندهاتحلیل. استآنبالقوه يپیامدهاي

روند را این تحلیل کورنیش  .نباشدکشفقابلنگاه اولدرتاثیراتاینازبسیاريشایدکهباشدداشتهمازندگیگوناگونابعاد

  ].6[»رعت توسعه و پیامدهاي بالقوه آن، سشف ماهیت، علت هاي بروزبه منظور کبررسی یک روند «: گونه توصیف می کند

 :را این چنین تعریف می کند (trend monitoring)ادوارد کورنیش در مشهورترین کتاب خود پایش روندها : روندپایش

ثال، نرخ فزایندة بیکاري به عنوان م. گزارش منظم یافته ها به تصمیم گیران استارائه پایش یک روند به معناي پاییدن آن و «

بر خالف نظر  .]7[»یا شیوع یک بیماري جدید کشنده می تواند تاثیر عمده اي بر بسیاري از سازمان ها و جوامع داشته باشد

مولفان کتاب یونیدو، وندل بل آینده پژوه شهیر و استاد دانشگاه ییل اعتقاد دارد که پایش روندها نسبت به دیدبانی شمول و 

بر اساس نظر بل دیدبانی، پیش بینی، ارزیابی، واکنش و رهگیري روند مورد توجه، برخی از مراحل پایش روندها . داردعمومیت 

  .]8[را تشکیل می دهند

 برونیابیواطالعات آماريازاستفادهوروندهاتغییراتنموداررسمباکوشندمیآینده پژوهانروشایندر:روندهایابیبرون

روش برون یابی اساسا شامل گردآوري داده هاي تاریخی و تنظیم  .کنندپیش بینیراآیندهتغییراتکنونی،نرخایهپبرنمودار

این روش تعمیم روند تغییرات فعلی به آینده را پیش فرض می . آن ها بر روي یک منحنی است که تا آینده ادامه دارد

در این شیوه، تغییر . که خود را به شکل آمار و ارقام نشان می دهند برون یابی ویژه آن دسته از روندهایی است .]9[گیرد

  .]10[روندها را به شکل نمودار ترسیم می کنند

  

   رصدخانه هاي علم و فناوري در جهان - 3

بیشترین . امروزه رصدخانه هاي متعددي در جهان کار رصد روندها و تحوالت علم، فناوري و نوآوري را انجام می دهند

هم اکنون کشورهایی همچون کانادا، انگلستان، . رصدخانه هاي علم و فناوري در کشورهاي اروپائی فعالیت میکنندتعداد 

کمیسیون اروپا، یونسکو و سازمان . اسپانیا و هلند رصدخانه هاي مهمی در زمینه علم و فناوري تاسیس نموده اند  فرانسه،

رصدخانه در زمینه عمومی علم و فناوري و زمینه تخصصی فناوري  نیز از چند (OECD)توسعه و همکاري هاي اقتصادي 

براي نمونه در منطقه میدلند انگلستان چندین رصدخانه منطقه اي در شمال غرب، شمال شرق، . اطالعات حمایت می کند

مراکز با ایجاد شبکه  این. کنند کنند و نقش بزرگی را در توسعه اقتصادي و فناوري منطقه ایفا می فعالیت می... جنوب غرب و 

اي از سازمان ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت هاي دولتی و خصوصی فعال در منطقه، با دیده بانی و ارزیابی شاخص 

  .کنندهاي اجتماعی، علمی، فناوري و اقتصادي، سازمان هاي منطقه اي را در فرآیند سیاست گذاري و تصمیم گیري یاري می

  

  رصدخانه هاي علم و فناورينوع شناسی  -4

در این مقاله چهار معیار دسته بندي رصدخانه ها بیان . رصدخانه ها براساس معیارهاي مختلفی دسته بندي می شوند

   .می شود

  

  موضوع فعالیت رصدخانه - 1- 4

الت و به رصد تحوعموما رصدخانه ها . رصدخانه ها عمدتا به صورت تخصصی در حوزه هاي مختلفی فعالیت میکنند

فرهنگی اجتماعی  هاي تکنولوژیک، تحلیل روند بازار و اقتصاد و رصد تحوالت و روندهاي نوآوريرصد علم و فناوري، روندهاي 

.حوزه هاي فعالیت تعدادي از رصدخانه هاي علم و فناوري جهان بیان می گردد ،در ادامه مقاله .می پردازند
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  )نشگاهیدولتی، خصوصی و دا(وابستگی سازمانی  -2- 4

اکثر رصدخانه ها از طرف نهادهاي دولتی، . اند تامین منابع مالی نیز رصدخانه متفاوتنحوه و  سازمانیاز لحاظ وابستگی 

نتایج تحقیقات از طرف شرکت هاي خصوصی تامین شده و نیز تامین می شوند و برخی سازمان هاي بین المللی و دانشگاه ها 

.دهند قرار میشرکت آن خود را تنها در اختیار 

  

  )محلی، ملی و بین المللی(حوزه فعالیت  - 3- 4

ملی و برخی در سطح  و برخی از رصدخانه ها به صورت محلی و منطقه اي. رصدخانه ها نیز متفاوت استحوزه فعالیت 

.کنند فعالیت می بین المللی

  )کمی و کیفی(نوع گزارشات  - 4- 4

در این موارد نتایج . برخی از گزارشات به صورت کمی می باشد. ئه می گرددبه دو صورت اراعمدتا گزارشات رصدخانه ها 

  .در برخی دیگر رصدخانه ها، از روشهاي کیفی استفاده می گردد. گیرد کمی تحقیقات، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

  

  معرفی مهمترین رصدخانه هاي علم و فناوري جهان - 5

!!

  (EITO)ات اروپا صدخانه فناوري اطالعات و ارتباطر -5-1

راه اندازي شد و تا به امروز گزارشات این رصدخانه به شکل  1993رصدخانه فناوري اطالعات و ارتباطات اروپا در سال 

شرکتهاي مشهوري در اروپا در زمینه تحقیقات بازار فناوري اطالعات و ارتباطات . مستمر در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد

امروزه به عنوان یک مرجع قابل اطمینان و تخصصی مطالعه و تحلیل  EITO. کنند رصدخانه همکاري میدر کل جهان با این 

این مرکز آمارهاي تفکیکی از هر کشور . بازار فناوري اطالعات و ارتباطات و لوازم الکترونیکی در اروپا و جهان شناخته می شود

به مراکز تحلیل و طالعات ضروري و به روز بازار فناوري اطالعات را این مرکز ا. و هر بخش صنعت را تهیه و تدوین می نماید

  .]11[قرار داشته باشد ICTو  ITبازار  تحلیلدر نظر دارد در ردیف سه مرجع جهانی  EITO. صنعتی اروپا ارائه می کند

اطالعات و ارتباطات،  شرکتهاي فعال در بخش فناوري: مشتریان رصدخانه فناوري اطالعات و ارتباطات اروپا عبارتند از

دانشگاه  ،فروشندگان فناوري، شرکتهاي بازرگانی، مشاوران و تحلیلگران بازار، سیاستگذاران و دولتمردان، موسسات تحقیقاتی

همچنین شبکه اي از موسسات دولتی و بنگاه هاي خصوصی مطرح در عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات از . ها و رسانه ها

گروه حامیان مالی رصدخانه، در سه سطح . در زمرة حامیان مالی این رصدخانه بشمار می روند OECDپا و جمله کمیسیون ارو

  .]12[طبقه بندي شده اند و هر سطح باتوجه به سهم مشارکت در فعالیتهاي موسسه از مزایاي آن استفاده می کند

این گزارشات به صورت جداگانه و بنا به . اشددر جهان می ب ICTشامل اطالعات کاملی از تحلیل بازار  EITOگزارشات 

این رصدخانه در آخرین گزارش خود در . درخواست مشتریان مربوط به مناطق اتحادیه اروپا، آمریکا، آسیا و کل جهان می باشد

. تارائه نموده اس CEBITگزارش کاملی از تحوالت و پیشرفت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در نمایشگاه  2010سال 

  . به صورت کمی و کیفی شامل جداول و نمودارهاي آماري و به صورت مقایسه اي ارائه می شود EITOگزارش هاي 

موفقیت در جلب اعتماد مخاطبان و مشتریان دانشگاهی، دولتی و خصوصی در عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات و به 

راجع مطالعه روندها، آینده ها و بازار فناوري اطالعات و ارتباطات، عبارت دیگر کسب اعتبار علمی به عنوان یکی از مهم ترین م

در کنار این مسئله می توان ساختار پویا و شبکه اي رصدخانه و ارتباطات گسترده . مهم ترین مزیت این موسسه بشمار می رود

  .مرکز دانستاین با موسسات مرتبط را از مزایاي مهم 

  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

5

  (ESTO)ا رصدخانه علم و فناوري اروپ -5-2

رصدخانه علم و فناوري اروپا وابسته به مرکز تحقیقات الحاقی کمیسیون اروپا در جهت شبکه سازي موسسات تحقیقاتی 

 می کوشد تا محلی براي تعامل مشترك میان نخبگان درگیر در ESTO. و سیاست گذاري علم و فناوري اروپا فعالیت می کند

این رصدخانه به مجموعه اي از مطالعات ویژه شامل مقایسه . ن ها با بازار را فراهم نمایدپایش و تحلیل علم و فناوري و ارتباط آ

صرفا به کشف وضعیت فعلی نمی ESTOهمچنین . وضعیت، فعالیت ها و یا تجارب کشورهاي عضو اتحادیه اروپا اشتغال دارد

این مهم از طریق تحلیل هاي پیش . ه قرار داردپردازد، بلکه شناسایی و توصیف روندهاي پویا نیز در دستور کار این موسس

در  ESTOمزیت اصلی  .]13[نگرانه و آینده نگرانه به عنوان آغازگر یک مطالعه کلی و عمیق آینده نگاري انجام می پذیرد

  .تحلیل هاي پیش نگرانه و مشاوره در زمینه علم و فناوري متناسب با جامعه، اقتصاد و سیاست اروپاست

موسسه اروپایی را در بر می  20شبکۀ این رصدخانه نزدیک به . و فناوري اروپا ساختاري شبکه اي دارد رصدخانه علم

و ارزیابی  (forecast)پیش بینی ، (foresight)موسسات وابسته به این رصدخانه، در سطح ملی و در زمینه آینده نگاري  .گیرد

  .بزرگتر به شمار می روند فناوري فعالیت می کنند و به واقع هسته مرکزي یک شبکه

این دو شبکه در زمینه سیاست گذاري مرتبط با . سال کار مشترك این مرکز به دو شبکه جدید تقسیم شد 10پس از 

که با جمع آوري و تحلیل اطالعات مناسب جهت  ERAWATCHشبکه اول عبارت است از . اقتصاد فناوري فعالیت می کنند

در همه کشورهاي اروپایی به فعالیت اشتغال دارد و اطالعاتی را در باب برنامه ها، نهادها و تحقیقات مرتبط با تصمیم سازي 

  .]14[این شبکه به شکل تحت وب خدمات خود را ارائه می دهد. سیاست هاي تحقیقاتی در اختیار متقاضیان قرار می دهد

تصادي و فناوري اروپا اعم از کشاورزي، نام دارد در زمینۀ حمایت از سیاست هاي اق ETEPSشبکه دوم رصدخانه که 

حمایت از مصرف کننده، انرژي، محیط زیست، سالمت، جامعه اطالعاتی، نوآوري، تحقیقات و حمل و نقل و نیز بنگاه هاي 

این موسسه همچنین از طریق شبکه سازي با سایر موسسات، از . اقتصادي فعالیت نموده و مشاوره هاي الزم را ارائه می دهد

  .]15[ایه هاي تخصصی مشترك بهره می بردسرم

ساختار شبکه اي گسترده و الیه اي، اشتغال به فعالیت هاي آینده نگاري، پیش بینی و ارزیابی فناوري و گسترة فعالیت 

  .هاي رصدخانه علم و فناوري اروپا را می توان به عنوان سه ویژگی برجستۀ این موسسه قلمداد کرد

  

  اوري کانادارصدخانه علم و فن -5-3

در این مرکز . دکنمی فعالیت مرکز تحقیقات میان رشته اي علوم و فناوري کانادا زیر نظر رصدخانه علم و فناوري کانادا 

متخصصانی از رشته هاي مختلف از جمله تاریخ، جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه، اقتصاد، مدیریت و ارتباطات، ابعاد 

موفقیت . این موسسه شهرت زیادي را در این کار کسب کرده است 1997از سال . کنند می مختلف علم و فناوري را بررسی

  :رصدخانه علم و فناوري کانادا را باید در گرو دو نوع فعالیت دانست

که گروهی از محققانی را هدایت می کند  (CIRST)اول به خاطر ارتباط با مرکز تحقیقات میان رشته اي علم و فناوري 

  .ال خلق و توسعه و تحلیل علوم و فناوري هاي جدید می باشندکه به دنب

به تولید، بهبود و نگهداري چندین پایگاه اطالعاتی در زمینۀ فعالیت هاي تحقیق و توسعه،  رصدخانهدوم تیم فنی 

نامنظم در اختیار این فرآیند از قرار گرفتن اطالعات . چگونگی تامین بودجۀ تحقیقات، ثبت اختراعات و انتشارات کمک می کند

این پایگاه دانشی اجازه می دهد که محققان، اطالعات با ارزشی را . محققان جلوگیري می کند و یا آن را به حداقل می رساند

رصدخانه با ارزیابی فعالیت هاي علمی و فناورانه و بهبود مستمر بانک اطالعاتی، . براي همکاري هاي مشترك بدست آورند

  .]16[ا به مشتریان خود معرفی میکندفرصتهاي اقتصادي ر

از طریق کمک هاي ساالنۀ دولت کانادا، دانشگاه ها و سازمان هاي دولتی و رصدخانه علم و فناوري کانادا هزینه هاي 

با حدود چهل مرکز از دانشگاه ها، سازمانها و انجمن هاي صنعتی و تحقیقاتی همکاري  رصدخانه. نیمه دولتی تامین می شود

رصدخانه به خاطر تولید و نگهداري بانک اطالعاتی از طرف شوراي تحقیقات علوم طبیعی و مهندسی و شوراي . می کند
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در مقابل حمایت هاي مالی خود،  این موسسهحامیان و شرکاي . تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی کمک مالی دریافت می کند

  .کنند از منابع پایگاه اطالعاتی رصدخانه استفاده می

رصدخانه، بانک اطالعات کاملی از پروژه . کی از فعالیتهاي اصلی رصدخانه راه اندازي و توسعه پایگاه هاي اطالعاتی استی

هاي تحقیقاتی در حوزه هاي علوم طبیعی و مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنر و نیز گزارش ها و مقاالت نشریات 

انند با استفاده از موتور جستجوي پیشرفته این پایگاه، به اطالعات ارزشمند پروژه محققان می تو. معتبر را ایجاد نموده است

  .]17[هاي تحقیقاتی دسترسی پیدا کنند

وظیفه نمایندگی و ارتباطات رصدخانه با سایر  ،مدیر اجرایی. از تیم هاي مختلفی از متخصصین بهره می گیردرصدخانه 

بر کار برنامه ریزي و توسعه فعالیت ها کار نظارت بر حسن اجراي امور را نیز بر عهد مدیر عالوه . سازمان ها را بر عهده دارد

عالوه بر مدیر اجرایی، رصدخانه از یک مدیر علمی بهره می برد که وظیفه ارتباطات با پژوهشگران و بازبینی علمی گزارش . دارد

تعدادي . کند می به مدیر اجرایی و سایر سازمانها کمک میوي همچنین به عنوان مشاور عل. ها را قبل از انتشار بر عهده دارد

آن ها همچنین وظیفه تولید مقاالت علمی و . تحلیل گر نیز وظیفه تهیه، تکمیل و نگهداري بانک اطالعاتی را برعهده دارند

  .]18[را بر عهده دارند رصدخانهگزارشات 

. بزرگ ترین مزیت این موسسه بشمار می رود ،طالعاتی پویاهمان گونه که اشاره شد، ایجاد و توسعه مداوم یک پایگاه ا

  . این پایگاه اطالعاتی منشأ اصلی جذب مشتریان دولتی و خصوصی این رصدخانه محسوب می شود

  

   (NOWT)رصد خانه علم و فناوري هلند -5-4

اوري این کشور فعالیت رصد خانه علم و فناوري هلند در حوزه ي گسترده ي نظام آموزش عالی و نظام نوآوري و فن

نتایج این اقدامات، الگوهاي عمومی، . این رصدخانه به جمع آوري و تحلیل آمار و ارقام نظام تحقیقاتی هلند می پردازد. میکند

  .روندهاي کالن و برنامه هاي توسعه بلندمدت هلند را توصیف می کنند

ات علم و فناوري دانشگاه الیدن و موسسه تحقیقات رصدخانه علم و فناوري هلند بر اساس همکاري میان مرکز مطالع

رصدخانه یکی . اقتصادي دانشگاه ماستریخ بنیان شده است و توسط وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند تامین مالی می گردد

و فناوري این موسسه به صورت ساالنه گزارش سنجش علم . از مراکز اصلی ارزیابی و سیاستگذاري علم و فناوري هلند می باشد

در این گزارش . این گزارشات نقش مهمی را در سیاست گذاري علم و فناوري هلند ایفا می کند. هلند را منتشر می نماید

  .]19[شود وضعیت فعلی علم و فناوري در هلند بیان می

د بر اساس با توجه به اینکه سیاست گذاري بر اساس شواهد و مدارك موجود صورت می گیرد، نیاز است که این موار

در گزارش هاي منتشر شده، عملکرد شاخص ها بر اساس معیارهاي بین المللی و با توجه . شاخص هاي کمی و کیفی ارائه شود

  .به شواهد و منابع موجود، در سطح ملی و بین المللی سنجیده شده است

 OECD  ،Thomsonر از قبیل رصدخانه آمار و اطالعات مورد نیاز خود را از موسسات بین المللی اقتصادي و آما

Reuters  ،ARWU Ranking,  ،Leiden Ranking  ،Leuven University ،Eurostat  وASTP   جمع آوري کرده و

  .]20[سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد

  :برخی از شاخص هاي علم و فناوري مورد استفاده رصدخانه عبارتند از

  :در بخش هزینه هاي تحقیق و توسعه

  )تولید ناخالص ملینسبت به درصد (حجم تحقیق و توسعه در بخش تجاري 

  )تولید ناخالص ملینسبت به درصد (حجم تحقیق و توسعه در بخش آموزش 

  )تولید ناخالص ملینسبت به درصد (حجم تحقیق و توسعه در موسسات تحقیقاتی 

  )کل تحقیق و توسعهنسبت به درصد (سرمایه بخش دولتی در بخش تجاري 

  :در بخش منابع انسانی در تحقیق و توسعه
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  )کل نیروي کارينسبت به درصد (کارکنان بخش تحقیق و توسعه 

  )کل نیروي کارينسبت به درصد (محققان بخش تحقیق و توسعه 

  :در بخش خروجی و اثرات تحقیق و توسعه

  )مقاله 1000مقاالت تحقیقاتی به ازاء تعداد (خروجی علمی 

  )استناد در مقایسه با میانگین جهانیتعداد (یسه با میانگین جهانی اثرات علمی در مقا

  )شانگهاي ARWUرتبه بندي (دانشگاه برتر  100تعداد دانشگاهها در 

  )به ازاء هر یک میلیون جمعیت(اختراعات 

  :در بخش همکاري و مبادله دانش تحقیق و توسعه

  )وجی انتشاراتکل خرنسبت به درصد (میزان انتشارات مشترك بین المللی 

  )کل همکاري شرکت هاي نوآورانهنسبت به درصد (میزان همکاري شرکت هاي نوآورانه با دانشگاهها 

  )کل همکاري شرکت هاي نوآورانهنسبت به درصد (ولتی دمیزان همکاري شرکت هاي نوآورانه با موسسات تحقیقاتی 

  .]21[)خروجی انتشارات کلنسبت به درصد (میزان انتشارات مشترك تحقیقاتی بخش خصوصی 

  

  (OST)رصدخانه علم و فناوري فرانسه  - 5-5

ماموریت رصدخانه علم و فناوري فرانسه عبارت است از شناسائی و ارائه شاخص هاي تطبیقی و کمی فعالیت هاي علمی، 

. ا منتشر می نمایداین رصدخانه به صورت دوساالنه گزارشهاي شاخص هاي علم و فناوري ر. فناورانه و نوآوري در فرانسه

این مرکز در پروژه هاي تحقیق و توسعه نیز . کند ارائه میتعیین و همچنین در صورت نیاز شاخص هاي کمی مناسب را 

همچنین این رصدخانه در فعالیت هاي توسعه علم و . را در این خصوص انجام می دهداولیه مشارکت داشته و تحقیقات 

اما رصدخانه . نفر به طور مستقیم در این رصدخانه مشغول به کار هستند 30حدود . اردفناوري در اروپا و جهان مشارکت د

بودجه رصدخانه . متخصصان دسترسی دارد براي انجام پروژه هاي تحقیقاتی خود از طریق سازمانهاي عضو، به شبکه بزرگی از

  .]22[میلیون یورو می باشد که نیمی از این مبلغ از محل قراردادهاي منعقده تامین می شود 5/2ساالنه 

بانک داده رصدخانه ابزار قدرتمند و مفیدي است که می . کند رصدخانه از بانک داده هاي منحصر به فردي نگهداري می

، OECDکند، بلکه آنها را منابع خارجی مانند  رصدخانه داده ها را تولید نمی. دي را ارائه نمایدتواند شاخص هاي ارزشمن

Eurostat  وDEPP )فهرست اطالعات موجود در بانک داده ها، شامل . کند جمع آوري می) دفتر ارزیابی و پیش بینی عملکرد

حدود . تماعی و موسسات فعال در این حوزه ها می باشدحوزه هاي علمی و فناوري، بخش هاي صنعت، اطالعات اقتصادي و اج

تحقیقات، نیروي انسانی و هزینه ها، انتشارات، پتنت ها و گزارش هاي تحقیقاتی و راهبردي اطالعات شامل  دادهترابایت  5/5

  .در بانک داده رصدخانه موجود می باشد

  : سازمان زیر تشکیل شده است 15رصدخانه از همکاري 

وزارت تحقیقات و آموزش عالی، وزارت دفاع، وزارت اقتصاد، امور مالی و نیروي کار، وزارت امور : هاي فرانسه وزارت خانه

  خارجه، وزارت اکولوژي، توسعه پایدار و برنامه ریزي منطقه اي

مرکز تحقیقات کشاورزي براي کشورهاي در حال توسعه  ،(CEA)کمیسیون انرژي اتمی : موسسات تحقیقاتی

(CIRAD) آژانس ملی فضائی ،(CNES) مرکز ملی تحقیقات علمی ،(CNRS) موسسه ملی تحقیقات کشاورزي ،(INRA) ،

، (INSERM)، موسسه ملی تحقیقات سالمت و پزشکی (INRIA)موسسه ملی تحقیقات در زمینه علوم کامپیوتر و کنترل 

  .(IRD)موسسه تحقیقات توسعه 

.(CPU)کنفرانس دانشگاه ها : دانشگاهی

  .]23[ (ANRT)انجمن ملی تحقیقات فناوري : خصوصی بخش
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  رصدخانه نوآوري دانشگاه کاردیف انگلستان -5-6

تاسیس شده است که شامل تحقیقات و مشاوره انگلستان سال پیش توسط دانشگاه کاردیف  10رصدخانه نوآوري حدود 

ز آن زمان رصدخانه تنها محدود به نوآوري نبوده ا. سیاست هاي توسعه اقتصادي و نوآوري در منطقه اروپا می باشدخصوص در 

کند  رصدخانه تالش می. گیرد است بلکه موضوعات مربوط به توسعه و نقش زبان و فرهنگ در توسعه اقتصادي را نیز در بر می

ي به رصدخانه اعتقاد جد. تا با گروه هاي مختلف دولتی، سازمان هاي مردم نهاد و شرکت هاي تجاري تعامل داشته باشد

  .]24[همکاري و روابط استراتژیک با سازمان هاي مختلف اروپائی دارد

در حال حاضر . در طول پنج سال اخیر، آینده پژوهی و آینده نگاري به یکی از ابعاد مهم کاري این مرکز تبدیل شده است

این . پائی مدیریت می نمایدرا با همکاري هفت سازمان ارو FUTUREREGاین مرکز، پروژه آینده نگاري توسعه منطقه اي 

ایجاد شبکه آینده نگاري، توسعه پایدار، توسعه روستائی، سیاست . پروژه براي همگرائی چشم انداز منطقه تعریف شده است

از اهداف این پروژه می  SMEsگذاري و برنامه ریزي راهبردي فناوري و نوآوري و انتقال دانش و تکنولوژي از دانشگاه به 

  .]25[باشد

صدخانه نوآوري در راستاي انجام این پروژه تصمیم به راه اندازي شبکه آینده نگاري به عنوان راهکاري جهت اشتراك ر

این شبکه امکان . در دانشگاه کاردیف راه اندازي شد 2007این شبکه در سال . دانش و همگرایی برنامه هاي آینده گرفته است

  . ه موضوع آینده، نیازهاي خود را باتوجه به موضوعات کاربردي برطرف نماینددارد که افراد و یا سازمان هاي عالقمند ب

  

  رصدخانه نوآوري مرکز تجاري سیلواکو انگلستان - 5-7

رصدخانه سیلواکو با تجزیه و تحلیل تحقیقات و نوآوري هاي تکنولوژیک، روندها و تغییرات تکنولوژي را شناسائی و 

  .]26[کند فعالیت می زیست نه هاي فناوري هاي اطالعات، ارتباطات، رسانه و محیطاین رصدخانه در زمی .کند معرفی می

  :رصدخانه نوآوري با تجزیه و تحلیل اطالعات و انجام تحقیقات بازار به شرکت ها و سازمان ها در موارد زیر کمک میکند

  ها شناخت بهتر از بازار فعلی شرکت

  شناسائی تغییرات فناوري

و خدمات رقبا  رصد آخرین محصوالت

  شناسائی نیازهاي مشتریان و نحوه پاسخ به آنها

  .]27[شناسائی نوآوري هاي تکنولوژیک فعلی و آینده به منظور بهبود وضعیت شرکت در بازار و ایجاد بازارهاي جدید

  :کند رصدخانه خدمات مشاوره اي زیر را در خصوص فرصتهاي تجاري به مشتریان خود ارائه می

رصدخانه . این امر شامل کمک به مشتریان در مورد تحوالت بازار می باشد: معرفی فرصت هاي جدید تجاريشناسائی و 

  . کند با بررسی وضعیت بازار فعلی و جدید، فرصتهاي جدید حاصل از تغییرات تکنولوژیک را معرفی می

مثال فرصتها . ه گیري کمی فرصتهاتعریف و اندازاین امر عبارتست از : ارائه مشخصات و ویژگیهاي فرصت هاي تجاري

  کنند؟ و بیشترین تقاضا در کجا وجود دارد؟ چقدر بزرگ هستند؟ با چه سرعتی رشد می

باتوجه به حوزه مورد نظر می تواند ترکیبی از . این کار نیازمند تحقیقات بازار است: تجزیه و تحلیل فرصتهاي تجاري

وصی می باشد، که شامل نظرسنجی، جستجوي اینترنتی، پیمایش، مصاحبه تحقیقات از مشتریان و سازمان هاي دولتی و خص

  . تلفنی و جلسات گروهی می باشد

باید خدمات و محصوالت خود را به گونه اي تنظیم کنند تا به بهترین وجه  شرکتها: بهره برداري از فرصت هاي تجاري

ز بهترین کانال هاي توزیع و مهارت هاي بازاریابی براي شرکت ها باید ا. ممکن محصوالت و خدمات خود را به فروش برسانند

  .]28[فروش محصوالت و خدمات خود در بازارهاي مختلف استفاده کنند
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  رصدخانه نوآوري دانشگاه کلیما مکزیک - 5-8

 به صورت شبکه اي به منظور همکاري OUI. زیر نظر دانشگاه کلیما مکزیک راه اندازي گردید )OUI(رصدخانه نوآوري 

  .هاي مشترك دوره اي و سیستماتیک فعالیت میکند

از طریق این رصدخانه جامعه . این رصدخانه، نوآوري ها در زمان حال و آینده را تجزیه و تحلیل و ارزیابی می نماید

حال کار دانشگاهی می تواند در مورد تحوالتی که در دانشگاه اتفاق افتاده و نتایج نوآوري هائی که توسعه یافته اند و در 

  .منبع اطالعاتی معتبري براي تصمیم گیران می باشد OUIدر عین حال . هستند، آگاهی یابند

استراتژي این مرکز این است که شبکه هائی را به منظور مدیریت دانش ایجاد کند تا شرایط الزم را جهت همکاري هاي 

شناسائی  ،ئی را که می تواند در جهت نوآوري بکار رودیکی از وظایف شبکه این است که همه فرآیندها. گسترده بوجود آورند

شبکه قادر خواهد بود به صورت بین رشته اي و یا خاص تجزیه . نماید و در مورد موضوعات خاص تحقیقات عمیقی انجام دهد

  .و تحلیل نموده و منجر به نتایج مفیدي در تصمیم گیري هاي سازمانی گردد

   :اهداف اصلی رصدخانه عبارتند از

  شناسائی نوآوري هاي آموزشی در دانشگاه کلیما و بررسی تاثیرات و پیامدهاي آن

  توسعه بانک اطالعاتی نوآوري ها در دانشگاه و نگهداري آنها

  گسترش شبکه هاي همکاري در حوزه هاي مختلف

  تبادل اطالعات، تحقیقات، مطالعات و تجربه هاي نوآورانه

  لمللیهمکاري با سازمان هاي ملی و بین ا

  .]29[انجام مطالعات آینده نگري در مورد نوآوري آموزشی

  

  insightرصدخانه تکنولوژي جدید و آموزش  -5-9

این مجموعه بر آموزش هاي . به منظور رصد فناوري هاي نوین در حوزه آموزش تاسیس شده است Insightرصدخانه

که مدارس اروپایی با همکاري اعضاي این کنسرسیوم راه توسط شب Insightرصدخانه. مجازي در مدارس اروپا تمرکز دارد

این رصدخانه اخبار و تحلیل هایی در باب سیاست گذاري در عرصه آموزش مجازي، نوآوري در مدارس و . اندازي شده است

مجازي  این موسسه در خدمت سیاست گذاران آموزش. کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش را منتشر می سازد

در سطوح ملی، منطقه اي و محلی می باشد و براي هر فرد و موسسه اي که در عرصه آموزش مجازي در موسسات بین المللی 

  . و ملی کار می کند، مفید می باشد

کشور  28این گزارش ها وضعیت فناوري هاي نوین آزموش در . گزارشهاي رصدخانه به صورت ساالنه منتشر می شود

و  ICTمحتوا و خدمات آموزشی، آموزش معلمان براي ، ICT، سیاست گذاري ICTزه هاي روندهاي آموزش و عضو را در حو

  .]30[زیرساخت هاي آموزش، نشان می دهد

  

  رصدخانه تلفنیکا -5-10

رصدخانه با رصد نوآوري هاي . تاسیس شده است 1988رصدخانه تلفنیکا وابسته به شرکت تلفنیکا است که از 

شرکت از ایده ها و طرح هاي جدید براي توسعه محصوالت و خدمات استفاده می . ه گروه تلفنیکا کمک می کندتکنولوژیک ب

همچنین یکی . تلفنیکا باتوجه به فعالیتهاي انجام شده خود بزرگترین مرکز خصوصی تحقیق و توسعه در اسپانیا می باشد. کند

در حال حاضر شرکت با سازمان هاي فنی و . می باشد ICTزه از شرکت هاي فعال در پروژه هاي پژوهشی اروپا در حو

همچنین در مهمترین مجامع بین المللی فناوري . دانشگاه همکاري میکند 150کشور جهان و  42تحقیقاتی متعددي در 

  .شده است ICTکند که این منجر به ایجاد یکی از بزرگترین شبکه هاي نوآوري در حوزه  اطالعات شرکت می
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چند سال گذشته با گسترش بازار جهانی، تلفنیکا به شبکه اي از مراکز تحقیقاتی تبدیل شده است که منجر به در طول 

  . راه اندازي دفاتر تحقیق و توسعه در شهرهاي مختلف اسپانیا، برزیل و مکزیک شده است

نظور تصمیم گیریهاي یکی از برنامه هاي شرکت تلفنیکا، پیش بینی فرصت هاي کسب و کار و خطرات آینده به م

به این خاطر شرکت، رصدخانه را جهت رصد و تحلیل . استراتژیک و ایجاد مزیت هاي رقابتی مبتنی بر فناوري می باشد

دانشگاه ها، مراکز تحقیقات (و جهان علمی ...) رقبا، تامین کنندگان و (سیستماتیک و مستمر تکنولوژي هاي نوظهور در صنایع 

برنامه ریزي استراتژیک تکنولوژي تیم هدف رصدخانه این است که مشاوره هاي الزم را به . نموده است ایجاد...) فناوري و 

  .شرکت ارائه کند

  :این کار به دو روش انجام می شود. رصدخانه فناوري تلفنیکا برگرفته از مفهوم نوآوري باز است

)ازمانها و مشتریانکشورهاي دیگر، جوامع، شرکتها، ساز (کسب ایده هاي خارج از شرکت 

انتشار ایده هایی که در شکل فعلی توسط شرکت قابل بهره برداري نمی باشد به روي بازارهاي جدیدي که می توان آنها 

.را به طور کامل توسعه داد

به همین دلیل رصدخانه، تالش خود بر هدایت ایده ها از خارج شرکت به داخل شرکت در جهت تبدیل ایده ها به 

رصدخانه تالش می کند با شناسائی و ارزیابی تکنولوژي هاي نوظهور، منجر به . و خدمات نوآورانه متمرکز کرده است محصوالت

  .  توسعه و نوآوري در محصوالت و خدمات شرکت شود

. کنند شرط اول این کار ایجاد شبکه ي پیشاهنگان نوآوري داخلی و خارجی است که به شکل هاي مختلفی همکاري می

پیشاهنگان خارجی می توانند در مناطق مختلف جغرافیائی فعالیت . کنند افراد به صورت تمام وقت و پاره وقت فعالیت میاین 

  .به جز دفتر مرکزي اسپانیا تعدادي از همکاران در آمریکا، ژاپن، برزیل و چین به رصد فناوري ها مشغول هستند. کنند

ه اول در داخل شرکت مورد استفاده قرار گیرد و در مرحله بعد، خارج از شرط دوم این است که نتایج تحقیقات در مرحل

عمده اطالعات بدست آمده از . براي این هدف استفاده می کند 2رصدخانه از فناوري وب . شرکت نیز مورد استفاده قرار گیرد

در دسترس عموم طریق سایت شرکت  ازگیرد، اما بخشی از اطالعات  طریق اینترانت داخلی شرکت در اختیار همکاران قرار می

  .]31[گیرد قرار می

  

west midlandرصدخانه منطقه اي  - 5-11

. تاسیس شده است 2002رصدخانه منطقه اي غرب میدلند منبع تحقیقات منطقه میدلند غربی می باشد که در سال 

رصد و دیده بانی به . غربی می باشد ماموریت این رصدخانه تسهیل دسترسی به اطالعات سازمان دهی شده در منطقه میدلند

. استراتژي، سیاست و بودجه بندي بهتري در میدلند غربی منجر می شود، طوري که در نهایت زندگی مردم بهبود می یابد

هدف رصدخانه، بهبود راهبردها و سیاست گذاري در منطقه بوسیله باال بردن آگاهی و به اشتراك گذاري اطالعات فرصت ها و 

. اي پیش روي در میان همکاران می باشدتهدیده

با شبکه سازي آژانس هاي دولتی، شرکت هاي خصوصی و سازمان هاي داوطلبانه و اجتماعی در میدلندز غرب، دسترسی 

این امر منجر به افزایش آگاهی در منطقه و بهبود سیاست گذاري، تصمیم گیري و ارائه خدمات . به اطالعات تسهیل می شود

  .]32[مردم شده استبه عمومی 

: اهداف رصدخانه میدلند عبارتند از

تصمیم گیري در مورد سیاست هاي منطقه اي

دیده بانی و ارزیابی پیشرفت و تاثیرات استراتژي هاي منطقه اي و برنامه هاي اجرایی 

تعامل منطقه اي در تعیین اولویت هاي منطقه و ایجاد تعادل در استفاده از منابع منطقه

گی و تسهیل در تعیین اولویت هاي تحقیقاتی جدیدهماهن

تسهیل فرآیند دسترسی به اطالعات 
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  .]33[هدایت نمودن و اشتراك گذاشتن اطالعات هاي مفید جهت تحقیقات

  نتیجه گیري - 6

در نقاط مختلف جهان مراکزي با ماموریت رصد مستمر روندها و رویدادهاي علم و فناوري و با عنوان رصدخانه 

(observatory) بر اساس موضوع و نحوه فعالیت،  هاي مورد بررسی در این مقالهرصدخانه در جدول زیر . فعالیت می کنند

  .وابستگی سازمانی و گزاشات منتشر شده، مقایسه شده اند

  

  مقایسه رصدخانه هاي علم و فناوري در جهان: 1جدول 

  ابعاد  نحوه فعالیت  وابستگی  موضوع فعالیت  رصدخانه  ردیف

  فعالیت 

نوع   خروجی

  گزارشها

رصدخانه فناوري   1

  (EITO)اطالعات اروپا 

فناوري اطالعات و 

ارتباطات، لوازم 

  الکترونیکی

کمیسیون اروپا، شبکه 

اسپانسرهاي خصوصی

شبکه / تیم هاي کاري

منابع موسسات / سازي

  آمار

و  منطقه اي

  بین

  المللی

تحلیل و پیش بینی بازار، 

رصد تحوالت فناوري

و کمی 

  کیفی

رصدخانه علم و فناوري   2

  (ESTO)اروپا 

کلیه حوزه هاي علم و 

  فناوري

مرکز تحقیقات الحاقی 

  کمیسیون اروپا

منطقه اي   شبکه سازي

  )اروپا(

آینده نگاري، ارزیابی و 

  سیاست گذاري فناوري

کمی و 

  کیفی

رصدخانه علم و فناوري   3

  کانادا

کلیه حوزه هاي علم و 

  فناوري

میان رشته مرکز تحقیقات 

  و فناوري کانادا ماي عل

تیم / شبکه سازي 

  هاي کاري

تحلیل و ارزیابی فناوري،   )کانادا(ملی 

  بانک اطالعات تحقیقات

کمی و 

  کیفی

رصد خانه علم و فناوري   4

  (NOWT)هلند

  

کلیه حوزه هاي علم و 

  فناوري

وزارت آموزش، فرهنگ و 

علوم هلند، چندین 

  دانشگاه در هلند

ي در تیم هاي کار

منابع / دانشگاه

  موسسات آمار

انتشار گزارش شاخصهاي   )هلند(ملی 

علم و فناوري، وضعیت 

  تحقیق و توسعه

  کمی

رصدخانه علم و فناوري   5

  (OST)فرانسه 

کلیه حوزه هاي علم و 

  فناوري

سازمان  15شبکه 

وزارت خانه، دانشگاه، (

مراکز تحقیقاتی دولتی و 

  )خصوصی

تیمهاي تحلیل آمار، 

ی شاخص ها و طراح

منابع / سیاستگزاري

  موسسات آمار

ملی 

  )فرانسه(

انتشار گزارش شاخصهاي 

علم و فناوري، بانک 

  اطالعات

  کمی

رصدخانه نوآوري   6

  دانشگاه کاردیف

نوآوري و توسعه 

  اقتصادي

دانشگاه کاردیف 

  انگلستان

منطقه اي   شبکه سازي

  )اروپا(

  کیفی  آینده نگاري

رصدخانه نوآوري مرکز   7

اري سیلواکو تج

  انگلستان

فناوري اطالعات و 

ارتباطات، رسانه و 

  زیست حیطم

پارك تجاري کامپس 

  پوینت کمبریج

بین المللی   تیم هاي کاري

اروپا و (

  )آمریکا

تجزیه و تحلیل بازار، 

  رصد تحوالت فناوري

کمی و 

  کیفی

رصدخانه خوشه ها در   8

  اروپا

IT بیوفناوري، زیست ،

  ...محیطی، خودرو و 

یسون اروپا، دانشگاه کم

  اقتصاد استکهلم

منطقه اي   تیم هاي کاري

  )اروپا(

تحلیل اقتصادي و 

  فناوري خوشه ها

کمی و 

  کیفی

رصدخانه نوآوري   9

  دانشگاه کلیما مکزیک

شبکه سازي، تیم هاي   دانشگاه کلیما مکزیک  نوآوري هاي آموزش

  کاري

ملی 

  )مکزیک(

تجزیه و تحلیل و ارزیابی 

طالعات نوآوري، بانک ا

  نوآوري

کمی و 

  کیفی

رصدخانه تکنولوژي   10

جدید و آموزش 

insight  

فناوري هاي نوین 

  آموزش

کنسرسیوم شبکه 

  مدارس اروپا

اطالع رسانی سیاست   بین المللی  شبکه سازي

گذاري و نوآوري هاي 

  آموزش

  کیفی

فناوري اطالعات و   رصدخانه تلفنیکا  11

  ارتباطات

در تیم هاي کاري   شرکت تلفنیکا

مناطق مختلف، شبکه 

  سازي نوآوري

ملی 

و ) اسپانیا(

  بین المللی

رصد تحوالت فناوري، 

  شناسائی ایده هاي جدید

  کیفی

منطقه میدلند  رصدخانه  12

غربی

اقتصاد، فناوري، 

فرهنگ، جامعه و کسب 

  و کار

شبکه اسپانسرها 

سازمان هاي محلی (

  )دولتی و خصوصی

شبکه / تیم هاي کاري 

  يسازي منطقه ا

محلی 

میدلند (

و ) غربی

ملی 

گزارش شاخصهاي 

توسعه اقتصادي، ارزیابی 

و سیاست گذاري کسب 

و کار، اقتصاد و فناوري 

کمی و 

  کیفی
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  میدلند  )انگلستان(

  

. رصدخانه هاي مورد بررسی در این مقاله با وجود اختالفات و گوناگونی هاي فراوان، با یکدیگر نقاط مشترك قابل توجهی دارند

برخی از مهم ترین  .نقاط اشتراك این مراکز می تواند الگوي عمومی رصدخانه هاي علم و فناوري را مشخص کند بررسی

  :مشترکات رصدخانه هاي علم و فناوري مورد بررسی در این مقاله عبارتند از

سکو و حمایت نهادهاي مهم منطقه اي و جهانی همچون کمیسیون اروپا و یون :وابستگی به حمایت هاي دولتی-1

همچنین نهادهاي دولتی اعم از وزارتخانه هاي کلیدي و مراکز پژوهشی دولتی از رصدخانه ها نشان می دهد که این 

همچنین حضور نهادهاي . مراکز از اهمیت باالیی در عرصۀ تصمیم سازي و سیاستگذاري علم و فناوري برخوردارند

ها، وابستگی این موسسات به حمایت هاي دولتی را نشان  دولتی و فراملی در جمع حامیان مالی و معنوي رصدخانه

در زمینۀ فروش گزارش ها و جلب حمایت بخش خصوصی  EITOهر چند که رصدخانه هایی همچون . می دهد

توفیقات فراوانی حاصل نموده اند، اما به نظر می رسد که بقا و شکوفایی این مراکز به حمایت هاي دولتی وابسته 

  . است

این . مهم ترین ویژگی مشترك این رصدخانه ها را می توان ساختار شبکه اي آن ها قلمداد نمود :که ايساختار شب-2

موسسات از حیث ساختار، تعامالت، حامیان مالی و روش هاي رصد علم و فناوري بر شبکه اي از نخبگان، ذینفعان و 

مراکز کمک می کند تا با ساختاري سبک تر، این ویژگی به این . سازمان هاي فراملی، دولتی و خصوصی اتکا دارند

البته . هزینۀ کمتر و کارآیی باالتر به جمع آوري و تحلیل اطالعات مورد نیاز پرداخته و به انتشار آن ها اقدام کنند

فناوري بدون ایجاد شبکه هاي گسترده و متخصص از کارآمدي الزم برخوردار  باید توجه داشت که فرایند رصد علم و

این شبکه ها از حیث تامین اطالعات کمی و کیفی، تامین تحلیلگران، انجام طرح هاي پژوهشی مشترك . بود نخواهد

و نه طرح هاي منقطع (فرایند رصد اگر به شکل مداوم . و سرانجام تامین مالی به رصدخانه ها کمک می کنند

. ص هاي مختلف نیاز خواهد داشتصورت پذیرد به شدت به شبکه هاي گسترده، پراکنده و داراي تخص) پژوهشی

  .رمز موفقیت و کارآیی این مراکز نیز به گستردگی، پراکندگی و میزان عمق تخصص شبکه ها بستگی دارد

رصدخانه هاي علم و فناوري مهم و موفق جهان بخشی از توفیقات خود  :تعامالت فراملی و بین المللی گسترش-3

حتی برخی از رصدخانه هاي بنگاهی همچون رصدخانه . د می باشندرا مدیون تعامالت فراملی و بین المللی خو

فناوري اطالعات و ارتباطات تلفونیکا، با احداث دفاتري در نقاط مختلف جهان دامنۀ فعالیت هاي خود را در تمام 

ردارند و به عبارت دیگر مراکز رصد و فعالیت هاي پژوهشی مرتبط از فرایندي جهانی برخو. نقاط جهان گسترانیده اند

. بدون نگاه جهانی نمی توان به درك درستی از تحوالت علم و فناوري در ابعاد ملی، منطقه اي و بنگاهی دست یافت

شبکه هاي «در این میان رصدخانه هایی که ویژگی شبکه اي بودن و نگاه جهانی را با یکدیگر ترکیب می کنند به 

  .دست می یابند» جهانی رصد

نوعی مرکز ، از جمله رصدخانه علم و فناوري اروپا عمال مراکز رصد علم و فناوريبسیاري از  :توجه به آینده نگاري-4

به این . در این مراکز رصد علم و فناوري و آینده نگاري به یکدیگر نزدیک می شوند. آینده نگاري به شمار می روند

. پژوهی قلمداد کردفناوري را نوعی از مراکز آینده  شاید بتوان رصدخانه هاي علم وترتیب 

رصد نوآوري یکی از موضوعات کلیدي رصدخانه ها و یکی از مهمترین علل ایجاد چنین  :ضرورت رصد نوآوري-5

از آن جایی که رصد نوآوري و روندهاي مرتبط با آن، خود گامی از فرایند نوآوري بشمار می . مراکزي بشمار می رود

  .ده از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد شددر آیناین ماموریت، رود، تاسیس مراکزي با 

با توجه به موارد فوق رصدخانه ها مراکزي هستند که از طریق رصد علم، فناوري و نوآوري، شبکه سازي میان خبرگان، 

به فرایند رشد و نفعان و مراکز ملی و بین المللی، گسترش تعامالت و همکاري هاي علمی و نیز آینده نگاري علم و فناوري ذی

    .توسعه بنگاه ها، نواحی، کشورها و مناطق مختلف دنیا کمک می کنند
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