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 تحليلی بر توسعه و مدیریت دانش، علم و فناوری کارکردی در کشور 

 1جعفر کریمی

 

 

 

 چکيده

تولید وم  و فناوری از شاخص های اساسی توسع  ی  جامعه تمقی می شود. داشتن جامعه ای مبتنی بر وم  و دانایی 

می تواند راهگشای بسیاری از مسائ  مه  باشد. کشور ایران نیز در این راستا تال  هایی را انجام داده است ولی در این 

که بر این اساس نیازمند برنامه ریزی راهبردی و شناخت همه جانبه در میان نتوانسته است به جایگاه متناسب نائ  آید 

توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در -این زمین  می باشد. این پژوهش نیز در این راستا و بر اساس روشی تحمیمی

توسع  وم  و  به تدوین استراتژی ها و راهبردهای اساسی در زمین  SWOTاین زمین  و استفاده از مدل راهبردی 

نتایج بیانگر آن بودند که؛ فراه  شدن زیرساخت های دسترسی به شبکه های فناوری در کشور اقدام نموده است. 

در جایگاه نخست نقاط قوت، فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش وم   16/1اطالواتی با بهره مند شدن از امتیاز وزنی 

اه نخست ضع  ها، توسع  فناوری اطالوات و ارتباطات و اینترنت با امتیاز وزنی در جایگ 730/1و فناوری با امتیاز وزنی 

با،ترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود و تناسب ک  نظام آموز  و پرور  و آموز   611/1

رار دارد. در این زمین  مه  ترین در جایگاه نخست تهدیدها ق 06/1والی با نیازهای وممی و نوآوری کشور با امتیاز وزنی 

ارائه ی  چهارچوب اساسی در گستر  فناوری اطالوات و اینترنت در سطح جامعه راهبردهای اساسی را نیز می توان، 

به طور متوازن و هماهنگ، تثسیس و توسع  هر چه بیشتر مراکز رشد وممی و پارک های وم  و فناوری در سطح 

تال  برای تناسب اد جامعه ای دانش محور برای نی  به جامعه ای توانمند و کوشا و جامعه و تال  در راستای ایج

میزان نیاز و تولید نیروهای تحصی  کرده در کشور و استفاده بهینه از نیروهای جوان تحصی  کرده برای نی  به اهدا  

  اساسی توسع  و پیشرفت، بیان کرد.

 

 .SWOTکلمات کليدی: علم، فناوری، دانش محوری، توسعة 

 

 

 

                                                           
 Jkarimi01@yahoo.com، دانشجوی دکتری جررافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران 0

 مرتبط با انديشكده: علم
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 مقدمه

 بقای واقع است. در امروز اقتصاد در توسع  و رقابت برای منابع مهمترین از یکی دانش که اند پییرفته همگان امروزه

 دانشی منابع با کارکردن در آنها توانایی به وابسته طورفزاینده ای به ای منطقه های سیست  و شرکتها افراد، مردم،

. دانش، تحقیق و خالقیت پیش شرط اصمی برای اختراع و نواوری (Lerro and Schiuma, 0113, 713-011)است

 و انتشار خمق، فرایند . در واقع مدیریت دانش را(Stefanie Hohn, 0101, 010)در مناطق شناخته شده است

 و ها شرکت از بسیارى .(Akhavan, 0101: 071)تعری  نمود انىسازم اهدا  به دستیابى منظور دانش به بکارگیرى

 آن پییر  به منظور رویکرد بهترین تعیین خصوگ در دانش هستند، مدیریت آغاز براى تال  حال در سازمانهایى که

 .(Moffett Sandra, 0117: 01)باشند برخوردار نمى کافى اطالوات از

 در امدروزى  هاى سازمان هاست. و رقابت ها پیچیدگى افزایش گسترده، ترییراتامروز،  جهان هاى ویژگى مهمترین از

 فضداى  و ایدن محدیط   خصوصدیات  از مسدتمر  و وظی  تحو،ت .مى کنند فعالیت پویا حال وین در و محیطى پیچیده

دارائدی هدای   از آنجایی که در وصر حاضدر،  مى کند و  رنگ پر را محیط با هماهنگى به لزوم توجه که است کار و کسب

دانشی ی  کشور به منزله سوخت موتور رشد آن تمقی می شود، فه  ارز  سرمایه دانشی مم  اکنون بیش از هر زمان 

( و میزان دست یابی به دانش و چگدونگی قدرار گیدری متخصصدین در      Passerini،0113دیگری اهمیت یافته است ا

 (.   Lange et al،0101وردار شده است ا زمینه محمی مربوطه و تعامالت آنها از کمیت خاصی برخ

 آموز  فرایند دهنده اشاوه ترین نهاد اصمى ونوان به ها دانشگاه که والى معتقدند آموز  صاحب نظران اغمب امروزه

 یادگیرى، به جوامع دگردیسى و انتقال از ناگزیر جدید، هاى هزاره چالش با مقابمه منظور به جامعه، یادگیرى در و

 . به گفته(Nemati, 0116: 03)دانش هستند مدیریت کارآمد راهبرد از بهره گیرى دانش و تسهی  فرهنگ ایجاد

 دانشگاه کارآیى افزایش پیش گرفته، در دانش تولیدی رسیدن براى دولت اساسى که راهکارهاى از یکى مالزى، دولت

 .(Mohayidin, 0113: 711)دانش است مدیریت سیست  کاربرد و سازى وسیمه پیاده به ها

پیشرفت های جهان بر مبنای فناوری هایی که اکثر آنها بر کشفیات وممی استوارند شک  گرفته و به وسیمه آن پایدار 

خواهد ماند. فناوری به ونوان فراورده تحولی تمدن جدید بشری به ونصری اساسی و تعیین کننده در مباد،ت 

بیانگر سطح پیشرفت و توانمندی ی  جامعه و وام  برتری آن محسوب می  اقتصادی و سیاسی جوامع درآمده و

 (.Webster, 0330، 0731شوداکینگ، 

با توجه به این نکته که تولید هر دانشی هرگز منجر به تمدن نمی گردد حقیقتی است که کمتر به آن توجه می شود 

به طوری که از میان دانشمندان ایران زمین تنها تعداد انگشت شماری از آنها به دانش تمدنی احاطه داشته و یا موفق 

فتی وقتی می توانند منجر به مدنیت و تمدن شوند که در مدل و به اجرایی نمودن آن شده اند، محصول و تولیدات معر

الگوهای خاصی تبمور یابند و به وبارت دیگر دانش تمدن ساز خود ی  رشته خاگ از معرفت بشری است که دارای 

و  اصول و قوانین خاصی است. کشور ایران نیز در سالهای اخیر تال  های گسترده ای را در راستای تولید وم ، دانش

فناوری انجام داده است، اما نتایج بیانگر آن هستند که این تال  های با ی  بی برنامه گی و ودم مدیریت و نگر  

 توانمند روبرو بوده است که نیازمند بررسی همه جانبه و جامع نگر در این زمین  می باشد. 

 

 روش و فرایند پژوهش-2

توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمین  وم  و دانش و توسع  استراتژی  -این پژوهش بر اساس روشی تحمیمی 

استفاده شده است به تعیین نقاط قوت، ضع ،  SWOTآن در کشور و نیز بررسی همه جانبه ای که از رو  تحمی  

ناسان و مصاحبه شوندگان به هر گزینه وزن آن تعیین و فرصت ها و تهدید ها اقدام شده و در ادامه بر اساس نظر کارش
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در نهایت با ادغام مه  ترین این نقاط، راهبردهای اساسی جهت توسع  راهبردی دانش در کشور تعیین گردید. جامعه 

ل نفر از کارشناسان، اساتید و مدرسان دانشگاه های استان اصفهان می باشد که بر اساس فرمو 111آماری دربردارنده 

نفر تقمی  یافته و روایی پرسشنامه بر اساس نظرات کارشناسان مورد بررسی و تایید قرار گرفت و  011کوکران به 

 اثبات گردید. 313/1پایایی آن نیز بر اساس فرمول کرونباخ به میزان 
 

 SWOTنقاط قوت، ضعف، فرصت ها و ت دیدها با استفاده از مدل -3

به منظور شناسایی و بررسی ووام  مؤثر درونی ا نقاط قوت و نقاط ضع  ( و ووام  تثثیر گیار  SWOTتحمی  

. (Wheelen, 0331:700)ها و تهدیدها ( بر توسع  وم  و دانش در کشور به کار برده می شودبیرونی ناحیه افرصت

های مناسب ئه راهبردها و استراتژیدر حقیقت از این رو  به ونوان ابزاری جهت شناسایی مسای  استراتژی  و ارا

(. در ابتدا با سنجش محیط داخمی و محیط خارجی ناحیه، فهرستی 37: 0730گردداکریمی و محبوب فر، استفاده می

ها و تهدیدات مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به وسیمه نظر خواهی و صحبت با مردم، از نقاط قوت، ضع ، فرصت

ن ووام  مشخص و جهت برطر  نمودن یا کاهش نقاط ضع  و تهدیدها و نیز تقویت و مسوو،ن و کارشناسان، ای

 های موجود در ارتباط با دانش در کشور، پیشنهادات و استراتژی های مناسبی ارائه گردید.بهبود نقاط قوت و فرصت
 

 عوامل داخلی مؤثر بر توسعة علم و دانش در کشور-3-1

 ح  راه ارائ  به و کنند ارزیابی و شناسایی را مختم  موضووات بین داخمی روابط یابیارز ماتریس از استفاده با      

های موجود، وممکردها و منابع مورد (. در این قسمت سه مقوله استراتژی76: 0717برای آنها بپردازندادیوید،  هایی

 بندی شده است: توجه و بررسی قرار گرفته و تحت ونوان نقاط قوت و نقاط ضع  به شرح ذی  تقسی 

  1نقاط قوت-1جدول شماره

 قوت ها شماره

 فراه  شدن زیرساخت های دسترسی به شبکه های اطالواتی 0

 تثسیس و توسع  مراکز رشد و پارک های وم  و فناوری 0

 وجود نیروی انسانی جوان تحصی  کرده و مستعدد در کشور 7

 ISIرشد سریع تعداد مقا،ت منتشر شده در  0

 وجود منابع طبیعی مورد نیاز برای پژوهش و تولید وم  1

 وجود امکانات مناسب تحقیقاتی 6

 وجود بخش های خاگ صنعتی برای انجام تحقیقات 3

 وجود دانشگاه ها و مؤسسات وممی و پژوهشی فراوان 1

 افزایش نیروی انسانی در بخش آموز  والی 3

 تکمیمیگستر  رویه فزایندآ دوره های تحصیالت  01

 تشویق انتشار مقا،ت وممی در داخ  و خارج از کشور 00

 نشریات فراوان وممی در کشور 00

 همایش ها و کنفرانس های وممی متعدد در کشور 07
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 1نقاط ضعف-2جدول شماره

 ضع  ها شماره

 فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش وم  و فناوری 0

 انتخاب و انتصابک  توجهی به شایسته سا،ری در  0

 غمبه مدرک گرایی بر دانش افزایی 7

 ضع  ارتباط بین سازمان ها و مراکز وممی و پژوهشی 0

 فقدان پرور  روحی  جستجوگر در نظام آموز  و پرور  1

 غیر قاب  استفاده بودن بسیاری از نتایج پژوهشی 6

 مهاجرت و فرار مرزها 3

 و مهارت برای مدیریت و اجرای پژوهش های ارزشمندکمبودنیروی انسانی مجهز به دانش  1

 ک  توجهی به جیب و حفظ نیروی انسانی کارآمد 3

 فقدان استفاده از تجارب بین المممی در تدوین برنامه های توسع  وممی 01

 فقدان الگوی مناسب بومی برای مدیریت مراکز وممی 00

 در جامعهمناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران  00

 فقدان نظام مناسب نظارت و ارزیابی در فعالیت های وممی 07

 ضع  در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی 00

 غمب  نگاه کمیت گرایی بر کیفیت گرایی 01

 دیوان سا،ری و ضع  ومومی ساختار اداری مراکز پژوهشی کشور 06

 ودم امکان مشارکت با کشورهای پیشرو 03

 نظام پاسخگو در خصوگ آمار و اطالواتفقدان ی   01

 ک  توجهی بخش خصوصی به تولید وم  و فناوری 03

 تکیه زیاد بر نظام آموز  والی و دانشگاه در تولید وم  01

 توجه بر جنبه های فردی بر کار گروهی 00

 ک  توجهی به تحو،ت محیط پیرامونی 00

 دانش عوامل خارجی مؤثر بر توسعة متناسب  علم و-3-2

 فرهنگی، اجتماوی، اقتصادی، ووام  توانند می خارجی ووام  ارزیابی ماتریس از استفاده با استراتژی  ریزان برنامه

(. هد  این مرحمه کند و کاو 71: 0717دهندادیوید،  قرار ارزیابی مورد را اینها جز و سیاسی محیطی، شناسی، بوم

ها و تهدیدهایی است که نظام وممی کشور با آن شناسایی فرصتآثار محیط خارجی بر توسع  وم  و دانش جهت 

ها، مجمووه امکانات و قابمیتهایی است که خارج از محیط ناحیه بر مواجه است. در این راستا باید گفت که فرصت

خارج وممکرد وم  و دانش به طور مستقی  یا غیر مستقی  مؤثر واقع می شوند و همچنین تهدیدها نیز مجمووه ووام  

از ناحیه محسوب می شوند که در ودم کارایی این نواحی تثثیرات مستقی  و غیر مستقی  دارند. بر اساس مطالعات 

انجام شده و بررسی وضعیت پیرامون کشور، مجمووه فرصتها و تهدیدهای موجود و مؤثر بر وم  و دانش که به صورت 

 زیر قاب  ترسی  می باشند: 
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 1هافرصت-3جدول شماره

 فرصت ها شماره

 توسع  فناوری اطالوات، ارتباطات و اینترنت 0

 تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامه های چهارم و پنج  0

 رشد سریع وممی کشور و انعکاس آن در جهان 7

 وجود نس  جوان مناسب مشتاق وم  0

 وجود تقاضای بالقوه در کشور و منطقه برای محصو،ت وممی 1

 ویژه به گستر  جنبش نرم افزاری و تولید وم توجه  6

 امکان استفاده از تجارب کشورهای موفق 3

 حضور گسترده تر زنان در ورصه تحصیالت تکمیمی 1

 انگیزه مسوولین به اصالح نظام وم  و فناوری 3

 پیشینه قوی و غنی فرهنگ ایرانی 01

 وجود فرهنگی غنی اسالمی و توصیه به وم  آموزی 00

 وجود گسترده دانشمندان ایرانی در جهان 00
 

 

  2ت دیدها-4جدول شماره

 تهدیدها شماره

 تناسب ک  نظام آموز  و پرور  و آموز  والی با نیازهای وممی و نوآوری کشور 0

 ناکارامدی ساختارهای و شیوه های مدیریتی و انگیزشی 0

 پژوهش و تولید وم دی ساختار ضعی  وم  و فناوری و ضع  واحدهای ستا 7

 ک  توجهی به بهره گیری از نتایج پژوهش ها در سیاست گیاری های وممی 0

 بهره گیری ناچیز از تخصص نیروهای متخصص ممی خارج از کشور 1

 تداوم و افزایش پدیده فرار مرزها 6

 جاذبه پایین نظام وممی کشور برای پژوهشگران جوان 3

 پژوهشکمبود سرمایه گیاری در  1

 تحری  اقتصادی و فناوری های نوین از سوی غرب 3

 کمبود مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید وم  01

 والقه و تمای  به واردات محصو،ت وم  و فناوری 00

 شتاب در ظهور فناوری های نوین و نیاز به زیرساخت گسترده 00

 فعالیت های کسب و کارجیابیت کمتر فعالیت های وممی نسبت با سایر  07

 شکا  ومیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته 00

 فقدان توازن و تناسب بین تولید وم  و فناوری 01

 کمبود پژوهشگران حرفه ای 06
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 توسعة متناسب علم و دانش بر مؤثر عوامل تحليل ن ایی و تجزیه-4

ووام  داخمیاضع  ها و تهدیدها( و ووام   برای تجزیه و تحمی  نهایی جدولی تشکی  داده که بر اساس

 ستون ستون در بردارنده ووام ، وزن، درجه بندی و امتیاز وزنی می باشد. در 0خارجیافرصت ها و تهدیدها( دارای 

 .بری  می نام را فراروی سیست  تهدیدهای و ها فرصت ضعفها، ها، قوت مه  ترین داخمی( ، و خارجی ووام  ی ا

 اساس فعمی سیست ابر استراتژی  موقعیت بر آنها احتمالی اثر بر اساس و ووام  این از ی  هر به ،دواوزن( ستون در

 ترین( اهمیت صفرابی ترین( تا ی امه  از وزنی موجود( وضع تحمی  و و تجزیه شناخت از حاص  یافته های نتایج

 0 ستون بوداجمع خواهد سیست  بیشتر آن آینده و کنونی موقعیت بر تثثیر باشد، وزن بیشتر چقدر هر دهی . می

 است(. 0 تعداد ووام ، به توجه بدون

 از امتیازی وام  خاگ آن به سیست  کنونی موقعیت و اهمیت بر اساس و وام  هر به بندی(، سهادرجه ستون در

 دهی . میموجود(  وضع و تحمی  تجزیه و شناخت از حاص  یافته های نتایج اضعی (، ابر اساس0 تا خوب( ابسیار1

 .دهد می خارجی پاسخ ووام  از ی  هر به چگونه سیست  دهدکه نشان می بندی درجه این

 وسیمه به این تا کنی  می ضرب (7 ستون در ضرب 0 هر وام استون درجه در را وزن وزنی(، چهاراامتیاز ستون در

 طور به آید،که دست می به 1 تا 0 از وزنی امتیاز ی  وام ، هر ترتیب، برای این به آید. دست به آن وزنی امتیاز

 .است 7 ودد امتیاز این متوسطامیانگین(

 امتیاز و زنی  جمع می یکدیگر با طورجداگانه به را 0 ستون در و داخمی خارجی ووام  تمام وزنی امتیازات سرانجام،

 بالقوه و موجود نیروهای و ووام  به چگونه سیست  ی  که دهد می نشان وزنی ک  امتیاز کنی . می محاسبه را وزنی

 7 ودد زمینه، ی  سیست  در ی  در ک  وزنی امتیاز متوسط همیشه دهد. پاسخ می ا  بیرونی محیط در

 و اهمیت از باشد، آن از اگر کمتر و بیشتر آن اهمیت باشد، آن از با،تر (. چنانچه30-31: 0710استاهانگر و ویمن، 

  .است کمتری برخوردار گیاری تثثیر

 

 (IFAS)بر توسعة متناسب علم و دانش  مؤثر داخلی عوامل تحليل و تجزیه نتایج-4-1

 درجه ووام  از با استفاده سیست ، فراروی قوت ها و ضع  های قالب مقوله در داخمی ووام  سازماندهی برای     

اابراهی  زاده  آنها از ی  هر تثثیر گیاری میزان به توجه با و قوت ها و ضع  ها از هر ی  اهمیت به توجه با و بندی

 :گردید تعیین 1جدول  شرح به و میزان توسع  متناسب وم  و دانش ایران، محاسبه ( بر003: 0711و آقاسی زاده، 

 داخلی)قوت ها( عوامل تحليل و تجزیه نتایج -5 جدول

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن قوت ها

 16/1 0 00/1 اطالواتیفراه  شدن زیرساخت های دسترسی به شبکه های 

 01/1 0 00/1 تثسیس و توسع  مراکز رشد و پارک های وم  و فناوری

 00/1 0 00/1 وجود نیروی انسانی جوان تحصی  کرده و مستعدد در کشور

 ISI 131/1 0 71/1رشد سریع تعداد مقا،ت منتشر شده در 

 701/1 0 110/1 وجود منابع طبیعی مورد نیاز برای پژوهش و تولید وم 

 00/1 7 11/1 وجود امکانات مناسب تحقیقاتی

 006/1 7 130/1 وجود بخش های خاگ صنعتی برای انجام تحقیقات

 013/1 7 167/1 وجود دانشگاه ها و موسسات وممی و پژوهشی فراوان

 016/1 7 160/1 افزایش نیروی انسانی در بخش آموز  والی
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 010/1 0 110/1 تکمیمی گستر  رویه فزاینده دوره های تحصیالت

 116/1 0 107/1 تشویق انتشار مقا،ت وممی در داخ  و خارج از کشور

 10/1 0 10/1 نشریات فراوان وممی در کشور

 170/1 0 170/1 همایش ها و کنفرانس های وممی متعدد در کشور

 033/7  0 جمع

 

از دیدگاه کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند مه  ترین نقاط قوتی که ایران در زمین  توسع  وم  و دانش از آن   

برخوردار است، وبارت اند از: فراه  شدن زیرساخت های دسترسی به شبکه های اطالواتی با بهره مند شدن از امتیاز 

ار فناوری اطالوات و اینترنت در حال حاضر به ونوان مه  در جایگاه نخست می باشد که دسترسی به ابز 16/1وزنی 

ترین شاخص توسع  وممی و دانش ی  کشور می باشد که کشور ایران نیز در این زمین  تال  های زیادی انجام داده 

در  01/1است و باید این تال  ها گستر  یابد. تثسیس و توسع  مراکز رشد و پارک های وم  و فناوری با امتیاز وزنی 

جایگاه دوم به لحاظ نقاط قوت قرار دارند که این امر در تعدادی از کالنشهرها و دانشگاه مه  کشور تثسیس شده و 

سبب تمرکز تحقیقات وممی و دانش محوری در آنها شده و نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت. وجود نیروی انسانی 

در جایگاه سوم نقاط قوت قرار گرفته است کشور ایران از  00/1 جوان تحصی  کرده و مستعدد در کشور با امتیاز وزنی

معدود کشورهایی می باشد که دارای نیروی انسانی فراوان و نیز تحصی  کرده می باشد که در سطوح مختم  و نیز در 

نتایج  6جدول  انواع رشته ها فعالیت دارند و دارای استعداد سرشاری می باشد و باید از آنها استفاده بهینه را نمود.

 تجزیه و تحمی  ووام  داخمیاضع  ها( را ارائه می نماید.

 

 داخلی)ضعف ها( عوامل تحليل و تجزیه نتایج -6جدول

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن ضع  ها

137/1 فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش وم  و فناوری  0 730/1 

13/1 ک  توجهی به شایسته سا،ری در انتخاب و انتصاب  0 76/1 

110/1 غمبه مدرک گرایی بر دانش افزایی  0 701/1 

130/1 ضع  ارتباط بین سازمان ها و مراکز وممی و پژوهشی  0 010/1 

13/1 فقدان پرور  روحیه جستجوگر در نظام آموز  و پرور   0 01/1 

161/1 غیر قاب  استفاده بودن بسیاری از نتایج پژوهشی  0 06/1 

161/1 مرزهامهاجرت و فرار   7 031/1 

کمبودنیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت برای مدیریت و اجرای 

 پژوهش های ارزشمند
167/1 7 013/1 

111/1 ک  توجهی به جیب و حفظ نیروی انسانی کارامد  7 061/1 

11/1 فقدان استفاده از تجارب بین المممی در تدوین برنامه های توسع  وممی  7 01/1 

101/1 الگوی مناسب بومی برای مدیریت مراکز وممیفقدان   7 071/1 

10/1 مناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران در جامعه  7 00/1 

171/1 فقدان نظام مناسب نظارت و ارزیابی در فعالیت های وممی  0 13/1 
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17/1 ضع  در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی  0 16/1 

 11/1 0 101/1 بر کیفیت گراییغمبه نگاه کمیت گرایی 

 11/1 0 101/1 دیوان سا،ری و ضع  ومومی ساختار اداری مراکز پژوهشی کشور

 100/1 0 100/1 ودم امکان مشارکت با کشورهای پیشرو

 10/1 0 10/1 فقدان ی  نظام پاسخگو در خصوگ آمار و اطالوات

 10/1 0 10/1 ک  توجهی بخش خصوصی به تولید وم  و فناوری

 10/1 0 10/1 تکیه زیاد بر نظام آموز  والی و دانشگاه در تولید وم 

 101/1 0 101/1 توجه بر جنبه های فردی بر کار گروهی

 10/1 0 10/1 ک  توجهی به تحو،ت محیط پیرامونی

 031/7  0 جمع

 

در  730/1فناوری با امتیاز وزنی مشاهده می گردد که فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش وم  و  6بر اساس جدول 

جایگاه نخست ضع  ها قرار دارد و باید رویکردی را به کار گرفت که در آن به ارائه ی  برنامه ریزی مدون پرداخت و 

بر اساس آن، ی  سری برنامه های کوتاه، میان و بمند مدت تعیین شده و بر اساس آن به اقدامات اساسی پرداخت. ک  

در جایگاه دوم قرار گرفته اند که این امر یکی از مه   76/1سا،ری در انتخاب و انتصاب با امتیاز  توجهی به شایسته

ترین مشکالت سیست  اداری و اجرایی کشور فقدان نظام شایسته سا،ری ومیرغ  توصیه بزرگان می باشد که باید 

در  701/1ی بر دانش افزایی با امتیاز وزنی رویکردی اساسی برای مواجه با این مشک  به کار گرفت. غمبه مدرک گرای

جایگاه سوم نقاط ضع  قرار دارد. متثسفانه در بسیاری از دانشگاه های کشور به سمت و سویی سوق پیدا کرده اند که 

تال  در جیب بیشتر دانشجو بدون در نظر داشتن محتوا و افزایش کیفیت دارند و باید برای این مسثله چاره ای 

 ود.اندیشیده ش

 (EFAS)بر توسعة متناسب علم و دانش  مؤثر خارجی عوامل تحليل و تجزیه نتایج-4-2

 ووام  از با استفاده سیست ، فراروی تهدیدهای و فرصتها های قالب مقوله در خارجی ووام  سازماندهی برای    

تثثیر گیاریاابراهی  زاده و آقاسی  میزان به توجه با و تهدیدها و فرصتها از هر ی  اهمیت به توجه با و بندی درجه

 :گردید تعیین ذی  جدول شرح به و توسع  وم  و فناوری در ایران، محاسبه ی  بر هر (003: 0711زاده، 

 

 خارجی)فرصت ها( عوامل تحليل و تجزیه نتایج -5جدول 

 امتیاز وزنی درجه بندی وزن فرصت ها

 611/1 0 010/1 توسع  فناوری اطالوات و ارتباطات و اینترنت

 100/1 0 070/1 تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامه های چهارم و پنج 

 011/1 0 000/1 رشد سریع وممی کشور و انعکاس آن در جهان

 00/1 0 00/1 وجود نس  جوان مناسب مشتاق وم 

 711/1 0 133/1 وجود تقاضای بالقوه در کشور و منطقه برای محصو،ت وممی

 070/1 7 131/1 ویژه به گستر  جنبش نرم افزاری و تولید وم توجه 

 031/1 7 166/1 امکان استفاده از تجارب کشورهای موفق
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 017/1 7 160/1 حضور گسترده تر زنان در ورصه تحصیالت تکمیمی

 010/1 0 110/1 انگیزه مسوولین به اصالح نظام وم  و فناوری

 0/1 0 11/1 پیشین  قوی و غنی فرهنگ ایرانی

 13/1 0 101/1 تثکید فرهنگ اسالمی و توصیه به وم  آموزی

 176/1 0 176/1 وجود گسترده دانشمندان ایرانی در جهان

 737/7  0 جمع

 

با،ترین امتیاز  611/1چنانچه مشاهده می گردد گزینه توسع  فناوری اطالوات و ارتباطات و اینترنت با امتیاز وزنی   

وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود قرار گرفته است که که دسترسی به ابزار فناوری اطالوات و اینترنت 

وممی و دانش ی  کشور می باشد که کشور ایران نیز در این زمین  در حال حاضر به ونوان مه  ترین شاخص توسع  

تال  هایی انجام داده است که باید این تال  ها گستر  و فاصمه ایران با سایر کشورهای پیشرفته به حداق  ممکن 

  که با میزان کاهش یابد. با،ترین امتیاز بعدی متعمق به تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامه های چهارم و پنج

که نشان دهنده نقش مه  سه  وم  و دانایی در تحول ساختار اقتصادی می باشد که باید در چهارچوب برنامه  100/1

 های کوتاه برد نیز وممی گردد.

در جایگاه سوم فرصت های دیگر قرار دارد و باید  011/1رشد سریع وممی کشور و انعکاس آن در جهان با امتیاز وزنی 

ردد که رشد وم  و فناوری در کشور هر چه سریع افزایش یابد تا بیشتر بتواند در جهان حرفی برای گفتن تال  گ

نتایج تجزیه و  تحمی   نقاط  1داشته باشد تا به ونوان الگو و سرمشق بسیاری از کشورهای دیگر قرار گیرد. جدول 

 تهدید را با وزن و نیز امتیاز وزنی آن نشان می دهد.

 خارجی)ت دید ها( عوامل تحليل و تجزیه نتایج -8جدول 

 تهدیدها
درجه  وزن

 بندی

امتیاز 

 وزنی

تناسب ک  نظام آموز  و پرور  و آموز  والی با نیازهای وممی و نوآوری 

 کشور
001/1 0 06/1 

 00/1 0 011/1 ناکارامدی ساختارهای و شیوه های مدیریتی و انگیزشی

 0/1 0 0/1 دی پژوهش و تولید وم واحدهای ستاساختار ضعی  وم  و فناوری و ضع  

 761/1 0 130/1 ک  توجهی به بهره گیری از نتایج پژوهش ها در سیاست گیاری های وممی

 700/1 0 110/1 بهره گیری ناچیز از تخصص نیروهای متخصص ممی خارج از کشور

 00/1 7 13/1 تداوم و افزایش پدیده فرار مرزها

 010/1 7 163/1 وممی کشور برای پژوهشگران جوانجاذبه پایین نظام 

 031/1 7 161/1 کمبود سرمایه گیاری در پژوهش

 061/1 7 111/1 تحری  اقتصادی و فناوری های نوین از سوی غرب

 061/1 7 111/1 کمبود مشارکت بخش خصوصی در پژوهش و تولید وم 

 13/1 0 101/1 والقه و تمای  به واردات محصو،ت وم  و فناوری

 136/1 0 171/1 شتاب در ظهور فناوری های نوین و نیاز به زیرساخت گسترده
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 130/1 0 173/1 جیابیت کمتر فعالیت های وممی نسبت با سایر فعالیت های کسب و کار

 171/1 0 171/1 شکا  ومیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته

 101/1 0 101/1 فقدان توازن و تناسب بین تولید وم  و فناوری

 101/1 0 101/1 کمبود پژوهشگران حرفه ای

 111/7  0 جمع

 

مشاهده می گردد که تناسب ک  نظام آموز  و پرور  و آموز  والی با نیازهای وممی و نوآوری  1بر اساس جدول 

طوری بررسی و برنامه در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد که باید در نظام آموزشی کشور  06/1کشور با امتیاز وزنی 

ریزی صورت پییرد که میزان نیاز به متخصص با میزان نیاز خروجی سازمان های آموزشی هماهنگ بوده تا شاهد نتایج 

ناگوار افزایش فزاینده قشر بیکار جوانان تحصی  کرده نباشی . ناکارامدی ساختارهای و شیوه های مدیریتی و انگیزشی 

وم قرار گرفته است که باید در سیست  مدیریتی کشور و نیز میزان سنجی تدابیر اساسی در جایگاه د 00/1با امتیاز 

 سنجیده شود تا بتوان مدیریتی کارامد همراه با افزایش انگیز  توجه به وم  و فناوری حاص  گردد.

در مرتبه دیگر تهدیدها  0/1با امتیاز وزنی  دی پژوهش و تولید وم ساختار ضعی  وم  و فناوری و ضع  واحدهای ستا

قرار دارد که باید سعی شود ساختاری مستحک  در شاخص وم  و فناوری حاص  گردد و نقاط قوت ستادهای پژوهشی 

 در تولید وم  و فناوری افزایش یابد.

 

  استراتژیک عوامل تحليل و تجزیه-5

 ووام  مه  ترین ها، آن ترکیب و خارجی و داخمی ووام  و تحمی  تجزیه جدولهای از استفاده با مدل، این در

 ووام  استراتژی ، تحمی  و تجزیه با واقع، در است. ارایه گردیده زمین  توسع  متناسب ورز  در ایران در استراتژی 

 را ها فرصت و ضع ، تهدیدها نقاط قوت، نقاط توانند می کنند، می را اتخاذ استراتژی  های تصمی  که ریزانی برنامه

 جدولهای در موجود ووام  از هر ی  های وزن دوباره بررسی با کار این نمایند. ووام  محدود از کمتری تعداد به

 از جدول دو این در موجود ووام  ترین واقع، سنگین در است. گرفته انجام خارجی، و داخمی تحمی  ووام  و تجزیه

مه   (. این003-071: 0716  ویمن، و شونداهانگر استراتژی  منتق  ووام  تحمی  و تجزیه جدول به باید حیگ وزن،

 خالصه شده زیر جدول در بر میزان توسع  متناسب وم  و دانش در ایران گیار تثثیر استراتژی  ووام  خصوگ در

 :است

 

 (SFAS)استراتژیک عوامل تحليل و تجزیه -5 جدول

درجه  وزن ووام 

 بندی

امتیاز 

 وزنی

 برنامه ریزی

کوتاه 

 مدت

میان 

 مدت

بمند 

 مدت

S0 فراه  شدن زیرساخت های دسترسی به   =

 شبکه های اطالواتی

00/1 0 16/1  * * 

S0  تثسیس و توسع  مراکز رشد و پارک های وم =

 و فناوری

00/1 0 01/1 *  * 
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S7 وجود نیروی انسانی جوان تحصی  کرده و  =

 مستعدد در کشور

00/1 0 00/1 *   

W0  = فقدان برنامه ریزی راهبردی در بخش وم  و

137/1 فناوری  

0 730/1 *   

W0 ک  توجهی به شایسته سا،ری در انتخاب و  =

13/1 انتصاب  

0 76/1 *   

W7110/1 =   غمبه مدرک گرایی بر دانش افزایی  0 701/1 *   

O0611/1 0 010/1 =  توسع  فناوری اطالوات و ارتباطات و اینترنت *  * 

O0 تمرکز بر اقتصاد دانایی محور در برنامه های    =

 چهارم و پنج 

070/1 0 100/1 *  * 

O7 رشد سریع وممی کشور و انعکاس آن در   =

 جهان

000/1 0 011/1 *   

T0  تناسب ک  نظام آموز  و پرور  و آموز =

 والی با نیازهای وممی و نوآوری کشور
001/1 0 06/1 

*   

T0 ساختارهای و شیوه های مدیریتی =  ناکارامدی

 و انگیزشی
011/1 0 00/1 

*  * 

 

، (st)تنوع، (so)تهاجمی /رقابتی مختم  راهبردهای به تدوین یکدیگر، بر ووام  از ی  هر تداخ  با این 

به آن  ادامه در که (011: 0713پردازی ابهزادفر و زمانیان،  می (wt)راهبردهای تدافعی با،خره و (wo)بازنگری

 پرداخته شده است.

 

 تدوین راهبردها-6

 (so)ت اجمی /رقابتی راهبردهای-6-1

  :از وبارت اند که است استوار فرصتهای بیرونی و درونی قوت نقاط بر تمرکز این راهبردها در

  ارائ  ی  چهارچوب اساسی در گستر  فناوری اطالوات و اینترنت در سطح جامعه به طور متوازن و

 هماهنگ؛

  توسع  هر چه بیشتر مراکز رشد وممی و پارک های وم  و فناوری در سطح جامعه و تال  در تثسیس و

 راستای ایجاد جامعه ای دانش محور برای نی  به جامعه ای توانمند و کوشا؛

 (st)تنوع راهبردهای-6-2

 :است زیر موارد و شام  بوده متمرکز بیرونی تهدیدهای و درونی قوت بر نقاط بخشی تنوع در

  تال  برای تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصی  کرده در کشور و استفاده بهینه از نیروهای جوان

 تحصی  کرده برای نی  به اهدا  اساسی توسع  و پیشرفت؛

  ساختارمند کردن توانمند نظام وم  و فناوری در کشور و نیز ووام  دست اندرکار پژوهشی کشور با ایجاد

 ی اطالوات و پارک های وم  و فناوری؛زیرساخت های فناور
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 (wo)بازنگری راهبردهای-6-3

 توسع  وم  و فناوری در کشور جهت در بیرونی های از فرصت گیری بهره بر سعی درونی، ضع  نقاط تاکید بر ضمن

  :زیر است موارد برگیرنده در و بوده

 ساختار دانایی محور در کمیه امورات  ارائه ی  برنامه ریزی راهبردی در وم  و فناوری کشور با تمرکز بر

 کشوری؛

   تال  در استفاده از نیروهای جوان و نخبه و توانمند در ساختار مدیریتی و مسوولیتی کشور برای توسع  وم

و فناوری و دانایی محوری در جامعه و نیز رشد سریع دانش در کشور جهت تبدی  شدن به ی  مدل موفق 

 در دنیا؛

 (wt)فعیراهبردهای تدا-6-4

 از: داشته، وبارتند تثکید وم  و دانش در کشور پییری آسیب رفع راهبردها بر این

  بهره گیری از افزایش تناسب بین نیاز و افزایش نیروهای تحصی  کرده برای افزایش میزان کیفیت در وم  و

 دانش و غمبه بر مدرک گرایی صر ؛

 در بخش وم  و فناوری و افزایش بهبود ساختار مدیریتی و  افزایش ارائه برنامه های کوتاه، میان و بمند مدت

 افزایش پژوهش های کاربردی؛

 

 نتيجه گيری-5

افزایش وم  و فناوری در ی  جامعه می تواند زمین  ساز توسع  همه جانبه باشد و باید کشور در مسیری حرکت   

ر اساس دانش و با تدبیر ح  نماید که در این نماید که به سمت و سوی دانش محوری بوده و بتواند کمیه امورات را ب

زمینه بسیاری از کشورها تال  های گسترده ای به خصوگ در زمین  سازمان های اقتصادی انجام داده اند و در کشور 

ایران نیز در سال های اخیر کارهای زیادی صورت گرفته است، اما برای افزایش برد باید برنامه ریزی های اساسی 

د که این پژوهش نیز در این راستا تدوین یافته است. نتایج بیانگر آن بودند که؛ فراه  شدن زیرساخت های صورت پییر

در جایگاه نخست نقاط قوت، فقدان برنامه  16/1دسترسی به شبکه های اطالواتی با بهره مند شدن از امتیاز وزنی 

جایگاه نخست ضع  ها، توسع  فناوری اطالوات و در  730/1ریزی راهبردی در بخش وم  و فناوری با امتیاز وزنی 

با،ترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود و تناسب  611/1ارتباطات و اینترنت با امتیاز وزنی 

در جایگاه نخست  06/1ک  نظام آموز  و پرور  و آموز  والی با نیازهای وممی و نوآوری کشور با امتیاز وزنی 

 ها قرار دارد.تهدید

ارائه ی  چهارچوب اساسی در گستر  فناوری اطالوات و در این زمینه مه  ترین راهبردهای اساسی را نیز می توان، 

اینترنت در سطح جامعه به طور متوازن و هماهنگ، تثسیس و توسع  هر چه بیشتر مراکز رشد وممی و پارک های وم  

ایجاد جامعه ای دانش محور برای نی  به جامعه ای توانمند و کوشا و  و فناوری در سطح جامعه و تال  در راستای

تال  برای ایجاد تناسب میزان نیاز و تولید نیروهای تحصی  کرده در کشور و استفاده بهینه از نیروهای جوان تحصی  

در این زمینه می توان پیشنهادات زیر را برای بهبود  کرده برای نی  به اهدا  اساسی توسع  و پیشرفت، بیان کرد.

 شرایط ارائه نمود:

 استفاده از نیروهای متعهد و متخصص در نهادهای وممی موثر و نظارتی همه جانبه و مداوم بر وممکرد آنان؛ 

 ه؛استفاده از تجربیات سایر سازمان های موفق در زمینه دانش محوری و نیز کشورهای پیشرو در این زمین 

 تال  در بهبود شرایط کیفی در راستای شرایط کمی در تولید وم  و دانش در کشور؛ 
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 ایجاد ی  نهاد پیگیر و کارا بر سنجش و وممکرد نهادها و سازمان های دانشی در کشور؛ 
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