`

فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي
سال پنجم ،شماره  ،91پايیز  ،9011صفحات 7-04

مقاله پژوهشي:
معماری علم ،فناوری و نوآوری جمهوری اسالمیایران بهمنظور دستیابی به
مرجعیت علمی در افق 0441
20.1001.1.74672588.1400.5.19.1.7
پیام برزگر1؛ محمد مهدی نژاد نوری2؛ مهدی فاتح راد3؛ محمد مهدی
تاريخ دريافت9914/14/10:

زاهدی4

تاريخ پذيرش9011/17/91:

چکيده
دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان زيرساختی برای تحقق تمدن نوين اسالمیطی  44تاا  04ساا آيناد ،نیازمناد
طرحی منسجم همه جانبه و کالن مبتنی بر تصوير مطلوب ممکن و مساتلمم جامعیات يکپاارگیی انعطاا پایيری و
تعامل پیيری در قالب معماری علم فناوری و نوآوری (نفع) است .هاد
دستیابی به مرجعیت علمی در افق  1444است .پژوهش حاضر که بر اساا

ايان تحقیاق معمااری نفاع ج.ا.ا باه منظاور
هاد

کااربردی-توساعهای و باه لحاا

روش توصیفی و پیمايشی است با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی و مصاحبههای اکتشاافی گاارگوب معمااری
«نفع» را از بین گارگوبهای موجود انتخاب و ادبیات مربوط را تدوين کرد ،است .مفاهیم و مولفاههاا باا اساتفاد ،از
تحلیل محتوا و به روش استقرايی استخراج شد و از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند و ابامار پرسشانامه و مصااحبه
نیمه هدايت شد ،بازخورد الزم دريافت شد و مولفه های مربوط استخراج شد .شااخ

روايای محتاوايی بااالی 4.0و

آلفای کرونباخ حداقل 4.800بود .در نهايت با توجه به گارگوب معماری منتخب ابعاد معمااری مولفاههاا مفااهیم و
گويههای مربوط معماری «نفع» ج.ا.ا به منظور دستیابی به مرجعیت علمای در افاق  1444در  24سالو توصای
براسا

شاد.

نتايج تحقیق اقتدار مهم ترين وجه در تصوير نفع و مرجعیات علمای ج .ا .ا در افاق  1444اسات کاه بايساتی

بهعنوان نقطه کانونی تمامیاهدا

کالن اقدامات ملی تدابیر سیاستها و راهبردهای نفع کشور قرار گیرد.

کليد واژهها :معماري علم ،فناوري و نوآوري ،مرجعیت علمي ،افق 9001

 .1دانش آموخته دکتری مديريت راهبردی آيند ،پژوهی دانشیا ،و پژوهشیا ،عالی دفاع ملای و تحقیقاات راهباردی
تهران ايران؛ نويسند ،مسئو ؛ رايانامهpayam_barzgar@yahoo.com :
 .2عضو هیات علمی و استاد دانشیا ،جامع مالک اشتر
 .3عضو هیات علمی دانشیا ،صنعتی شري

پژوهشکد ،سیاستگیاری

 .4هیات علمی و استاد دانشیا ،شهید باهنر کرمان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

 .1مقدمه
هد ايجاد يک حاکمیّت اسالمی است کاه بتواناد جامعاه را باه جامعاه ماورد نظار و
آرمانی اسالم تبديل بکند؛ ما دنبا اين هستیم ديیر ما میخواهیم کشور خودمان در درجه
اوّ يک کشوری بشود که به آن خطوط آرمانی اسالم برسد  ...جامعاه ای کاه در آن هام
علم هست هم پیشرفت هست هم عمّت هست هم عدالت هست هم قادرت مقابلاه باا
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امواج جهانی هست هم ثروت هست؛ يک تصوير اين جوری؛ ما به ايان مایگاويیم تمادّن
نوين اسالمی میخواهیم کشورمان به اينجا برسد

(امام خامناهای

دانشیا،ها پژوهشیا،ها مراکم رشد و پارکهای علم و فناوری

 .)1304/8/24برپاايی تمادن ناوين اساالمی

(مدظلاهالعاالی)

بیاناات در ديادار روساای

برای پیشرفت ملی و گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان مساتلمم پارورش تربیات و
برخورداری از انسان های صالح فرهیخته مکتبی و انقالبی از يک سو و توانايی در تولید و
توسعه و جنبش نرم افماری و به کارگیری دستاوردهای آن پیشتازی در مرزهاای داناش و
فناوری تحو در علوم به ويژ ،علوم انسانی اخالق معنويات و تقارب باه خادای متعاا
همرا ،با پیشرفت اقتصادی افمايش رفاا ،عماومی عامت و اعتباار باین المللای و اساتقال
سیاسی و بخصوص مرجعیت علمی در جهان است؛ که يک هاد

متعاالی در بااز ،زماانی

نسبتا بلند مدت؛ برخوردار از پیچیدگی باال و تحت تاثیر عوامل متعددی مایباشاد .در ايان
میان توجه به نقش ذينفعان و بازيیران اصلی کالن روندها پیشرانهاا عادم قطعیاتهاا و
عوامل کلیدی سیاستها و راهبردهای نظاام مباانی ارزشای و گفتماان انقاالب اساالمی
نیازهای ضروری و اساسی جامعه اساالمی جايیاا ،فرهنا

و مهندسای فرهنیای در ايان

عرصه تعامل سازند ،با جهانیان استقال علمی و اقتدار نظام و زمینهسازی بارای پیشارفت
ايران اسالمیاز اهمیت ويژ،ای برخوردار خواهد بود .بنابراين حرکت برای کسب مرجعیات
علمی و واکاوی گامهای اساسی در اين مسیر نیازمند تعیین دقیق نقشها قابلیتها سااختار
و روابط میان ساختار و اجما اعم از فرآيندها آرايهها و سامانههای مختل

آن اسات؛ ايان

کار که در اصطالح به آن معماری میگويناد بارای محیطای پیچیاد ،مثال علام فنااوری و
8

نوآوری که باختصار «نفع» 1نامید ،میشود برای غلبه بر مشاکالت در دساتیابی باه اهاد
گنین مسئالهای در داخل کشور تحقیق و ارائه نشد ،است .از ديیر سو با عنايت به محتوای
فرمايشات مقام معظم رهبری(مدظله) منظور ما از مسئله علم علم به معنای منظاور و مطلاوب
خودمان است نه آن گیمی که در غرب وجود دارد و در واقع ما در مسئله علام ياک علام
اسالمی علم باا روح و علام تاوام باا معنويات اخاالق و عادالت علمای کماا آفارين
توانمندساز ثروت آفرين عمت و اقتدار آفرين و در خدمت جامعه اسالمی و برآورد ،کنند،
نیازهای آن به مصداق «ويمکیهم و يعلمهام الکتااب و الحکماه (جمعاه »)2 :را مایخاواهیم؛
علمی که برای کشور الزم و نافع است .بنابراين با توجاه باه اينکاه دساتیابی باه مرجعیات
علمی در افق  1444در جهت تحقق تمدن نوين اسالمی يک هد

متعالی و در بااز ،زماانی

نسبتا بلندمدت است که از پیچیدگی بااليی برخوردار بود ،و تحات تااثیر عوامال متعاددی
است نیازمند معماری نفع برای پاسخیويی به ايان پیچیادگیهاا و عوامال اسات؛ ايان در
حالی است که تا کنون در رابطه با گنین مسئله ای در داخل کشور پژوهشی صورت نیرفتاه
است .بنابراين مسئله اين پژوهش عدم وجود طرحی مشخ

با عنوان معماری نفاع اسات

که کشور را به سرمنم مرجعیت علمی در افق زمانی  1444رهنمون شود .پاژوهش کناونی
قصد دارد تا اين خال را برطر

کند.

تسهیل و تسريع در تحقق مرجعیت علمی و فناوری ايران در پنجا ،سا آيند ،برگرفته از
(مدظله)

گفتمان مقام معظم رهبری
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به کارگرفته شد ،پاسخیوی پیچیدگیها و عوامل است؛ اين در حالی است که تاا باه حاا

کاربرد معماری در يکی از عرصاههاای اساسای قادرت و

امنیت ملی يعنی علم فناوری و نوآوری که اقدامی موثر بارای تفااهم و درک مشاترک باین
کلیه ذينفعان و عوامل موثر بود ،و سبب ايجاد انسجام بین آنهاا در دساتیابی باه مرجعیات
علمی خواهد بود شتاب در حرکت رو به جلو باا نیاا ،باه آيناد ،و پرهیام از غفلاتهاای
راهبردی در عرصه نفع از داليل اهمیت اين تحقیق تلقی میشود .همچناین نباود معمااری
متناسب نفع و دانش مرتبط با آن و پراکندگی و عدم انساجام باین اجامای ماوثر در تحقاق
 .1با توجه به تکرار مفاهیم علم فناوری و نوآوری در اين پژوهش به جای آنها باختصار از واژ( ،نفاع) اساتفاد ،شاد،
است.

0

مرجعیت علمی به دلیل نداشتن نقشاهای مشاخ
صر

و پیچیادگی محیطای افامايش هميناه و

منابع نظام در تحقق مرجعیت علمی به دلیل عدم پیشبینیهای راهبردی تهديادات و

فرصتهای احتمالی در مسیر پیش رو و مهجور ماندن دانش و مهارت معمااری در عرصاه
نفع و به احتما زياد عدم تحقق اهدا
هد

میانی آن از داليل ضرورت ايان پاژوهش هساتند.

اين تحقیق معماری علم فناوری و نوآوری به منظور دستیابی جمهوری اسالمی اياران

به مرجعیت علمی در افق  1444است .پرساش ايان پاژوهش نیام عباارت اسات از اينکاه
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معماری نفع بهمنظوردستیابی ج.ا.ا به مرجعیت علمی در افق  1444کدام است؟
 .2مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
-1الف .پیشینه پژوهش
تحقیقات مختلفی در خصوص هر يک از مفاهیم به کار برد ،شاد ،در پاژوهش حاضار در
داخل و خارج از کشور صورت پیيرفته است؛ اما مهم ترين پژوهشی که با نیاهی کاالن و در
(مدظلاه)

يک افق زمانی طوالنی مدت که از دغدغههای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای

بود ،است و به مرجعیت علمی -دفاعی -امنیتی کشور پرداختاه آفااق متعاددی را تاا 1444
تعیین و هد

را در هر افق مشخ

( )1303است .بر اسا

کرد ،پژوهش انجام شد ،در ستاد کال نیروهاای مسالح

اين الیو دور،های پیشرفت علمیکشور از شتاب علمیدر افاق 1300

تا مرجعیت علمیدر افق 1444به پنج دور ،پیشرفت پرشاتاب علمای پیشارفت اقتادارآفارين
علماای پیشاارفت جهااان تاارازی علماای پیشاارفت اجتهااادی علماایو پیشاارفت مرجااعساااز
علمیتقسیمبندی شد ،اسات

(مصااحبه محقاق باا دکتار گاراخ

 .)1301مهادیناژاد ناوری برزگار و

همکاران ( )1300در پژوهشی با عنوان تدوين گارگوب معمااری علام فنااوری و ناوآوری
به منظور دستیابی به مرجعیت علمی با استفاد ،از تکنیک دلفی اقدام باه تادوين و ارائاه ياک
گارگوب معماری نفع کرد ،و نقشها ويژگیها ساختار و رواباط میاان اجاما و سااختار را
بهعنوان ديدگا،های اصلی گارگوب معماری نفع بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمایمعرفای
کرد،اند .تدوين المامات دستیابی جمهوری اسالمی ايران به مرجعیت علمای در جهاان ()1300
14

عنوان پژوهشی است که رهبر حسین زاد ،و همکاران ضمن بررسی ادبیات و مفااهیم حاوز،

مرجعیت علمی ج.ا.ا به تبیین برخی شاخ

ها و تدوين المامات محتوايی فرآيندی ساختاری

با موضوع پژوهش به شرح جدو  1ارائه شد ،است.
جدول .9خالصهاي از مهمترين پیشینههاي مرتبط با موضوع پژوهش
ردیف

عنوان
تبیین مرجعیت علمیبرای نهادهاای

9

علماایکشااور بااا رويکاارد تئااوری
مفهوم سازی بنیادی ()1304
تاادوين گااارگوب معماااری علاام

1

فناوری و نوآوری به منظور دستیابی
به مرجعیت علمی()1300

تدوين المامات دساتیابی جمهاوری
9

اسالمی ايران به مرجعیات علمای در
جهان ( )1300

0

5

پدید آورندگان
گااودرزی غالمحسااین
رودی کمیل
مهدینژادنوری محمد
برزگر پیاام فااتح راد
مهدی زاهادی محماد
مهدی
حساااین زاد ،حسااان
رهبااااار فرهااااااد و
همکاران دانشیا ،عالی
دفاع ملی

مهم ترین یافتهها
مرجعیت علمی باه عناوان شابکه ای از
مفاهیم و در قالب  0مقوله و  20مفهاوم
قابل بازشناسی دانسته شد ،است.
تدوين و ارائاه گاارگوبی بارای معمااری
علم فناوری و نوآوری به منظور دستیابی به
مرجعیت علمی؛ تبیاین ابعااد و ورودیهاا
فرآيند محیط شناسای و برونادادهای آن از
مهمترين يافتههای اين پژوهش است.
تاادوين و تبیااین المامااات ساااختاری
محتوايی رفتاری و فرآينادی مرجعیات
علمی

ارائه گارگوبی برای معماری نظاام

محترمی امیار خاداداد

ارائه گارگوب معماری بومی سازی شد،

نوآوری فناوری اطالعات باا تاکیاد

حسااینی سااید حمیااد

متناسب با اقتضاائات حاوز ،موضاوعی

بر اشاعه فناوری ()1303

الهی شعبان

«نظام نوآوری فناوری اطالعات»

طراحی الیوی پیااد ،ساازی نقشاه
جامع علمیکشور ()1300

مخبااااار دزفاااااولی
محمدرضاااا رساااتمی
محمد باقر و همکاران
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و بافتاری مرجعیت علمی ايران در جهان پرداختهاند .خالصهای از مهم ترين پیشینههای مارتبط

تبیین عوامل ساختاری محتاوايی زمیناه
ای فرآيناااادی پیاماااادی نهااااادی و
کارکردی ماوثر بار پیااد ،ساازی نقشاه
جامع علمیکشور

فاااااتح راد مهاااادی
طراحی الیوی دانشیا ،تراز انقالب
6

اسالمی مبتنی بر انديشه های امامین
انقالب اسالمی()1301

برزنااونی محماادعلی

ارائااه الیااوی دانشاایا ،تااراز انقااالب

حسااااانی آهنیااااار

اسالمی مبتنای بار انديشاه هاای اماامین

محمدرضااا محماادی

انقالب اسالمی و بررسی اجما عناصار و

ابولفضاااال نجاااااران

مولفههای اين الیو

طوسی حامد

11

ردیف

عنوان

مهم ترین یافتهها

پدید آورندگان

ارائه الیوی نظام مناد فرآيناد مرجعیات
قوام آبادی غالمحسین
الیوی مرجعیت علمی در جمهوری
7

اسالمیايران بر اسا

بیاناات مقاام

معظم رهبری ()1304

عبدالحسینزاد ،محمد
مرتضااوینااژاد سااید
مهدی نوروزی سامیه
جوادی مجتبای ناانی
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سعید

علمی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظام
رهبری (مد ظله)؛ بر اساا

نتاايج ايان

پاژوهش حرکاات بااه ساامت مرجعیاات
علماای فرآيناادی اساات کااه پیشاارفت
همه جانبه کشور ثروت آفرينای و رشاد
اقتصاادی اقتاادار ملای و عاامت ملاای و
تشاااکیل تمااادن اساااالمیاز نتاااايج و
پیامدهای آن است.
نتايج حاصل از اين مطالعه بیانیر اينست

احیااای رويکاارد مرجعیاات علماای
4

دراياااران ديااادگا ،دانشاااجويان
تحصیالت تکمیلی علاوم پمشاکی
گلستان ()1302

حکماات افشااار میتاارا
کالنتری سهیال ثنااگو
اکااااارم و مهساااااتی
جويباری لیال دانشایا،
علوم پمشکی گلستان

کااه داشااتن سااوابق مرجعیاات علماایدر
گیشته ايران و همچنین داشاتن روحیاه
جهاااد علماایدر دانشاایاهیان ماایتوانااد
باعث احیای اين رويکرد شود .همچناین
براسا

ايان پاژوهش احیاای رويکارد

مرجعیت علمی ازطريق بومیسازی علام
قابل حصو است.
بر اساا

1

اسااااتخراج و اولويااااتبناااادی

لطیفاای میااثم میرزاياای

راهبردهاااای نیااال باااه مرجعیااات

هاوشکی محمد حسن

علماااایج.ا.ا بااااا روش تحلیاااال

طهماساابی بلااوک آباااد

عملکرد-اهمیت (بهار )1300

رضا جوادی مجتبی

United
Nations
Conference on Trade and
Development
(2016),
& Science, Technology
Innovation
Policy
Review, Islamic Republic
if Iran

United Nations
Publications

مضاامین بیاناات مقاام معظام

رهبری (مدظله)  14راهبر اساسای بارای
نیل به مرجعیت علمی استخراج شد ،کاه
راهبردهاای وحادت حاوز ،و دانشاایا،
نهضت نرم افماری و تولید علام تحاو
در آموزش و پرورش و تحاو در نظاام
نخبیان در اولويت او قرار گرفتند.
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بررسی وضعیت نفع در ايران شااخ
ها عوارض و رئو

علم و فناوری

-

-1ب .مباني نظري پژوهش
-2ب.1-مفهوم معماری

دارای خواصی گون پیچیدگی و پويايی باود ،و تهیاه و نیهداشات آن موجوديات مساتلمم
داشتن توجه ويژ،ای به جامعیت يکپارگیی انعطا پیيری و تعامالپایيری
نقوی

اسات (فااتحراد و

 .)10 :1303هر جا که نیاز به طراحی سامانهای از نظر ابعاد و پیچیدگی از يک حاد خااص

گسترد،تر باشیم نیاز به نیرشی همهجانبه وجود دارد تا بتوان برنامهريامی را باهطاور کااملی
انجام داد .اين نیرش همهجانبه؛ معماری نام دارد .بهطور کلی معماری عباارت اسات از ارائاه
مفهوم و يا توصیفی از سامانه جامع که نشان دهند ،ساختار اجمای سامانه جاامع ارتبااط باین
اجما و اصو و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گایر زماان
توجه به تعري

اسات(شاکرمن

1

 .)2443باا

مهدینژاد نوری و همکاران ( )1300معماری يعنی تعیین نقشها قابلیتهاا

ساختار و روابط میان اجما و ساختار برای تحقق يک تصوير مطلوب ممکن در افق مورد نظر.
براين اسا
انعطا
اهدا

معماری بايد عالمانه حکیماناه هنرمنداناه باومیو باه شاکل دلنشاین و دارای

مناسب با ماموريتهای محوله برحسب شرايط مکانی و زماانی و مبتنای برآرماانهاا
ارزشها و فرهن

انقالب اسالمیباشد.

-1ب .9-9-چارچوبهاي معماري

مقاله پژوهشی :معماری علم فناوری و نوآوری جمهوری اسالمیايران بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمی در افق 1444

معماری يادآور يک طرح و منظر همهجانبه و کالن بر ساختار و رفتار موجوديتی است که

گارگوب ساختاری منطقی برای دستهبندی خروجیهای معماری ارائه مایکناد(رضاائی .)1380
هر گارگوب معماری شامل تعاري
برای بیان هر کدام از آنها

مشخصی از جنبهها و ديدگا،ها باود ،و توصایههاای الزم

را نیم پیشنهاد میکند (شامس نیکاوفر و فاتحالهای

 .)1384در حاا حاضار

تعداد محدودی گارگوب معماری مورد استفاد ،قرار میگیرند که هار کادام باا توجاه باه
منشاء ظهورشان مناسب معماری خاصی هستند .برخی از گارگوبهای راياج عبارتناد از:
زکمااان2
قاسام ناژاد

RM-ODP TOGAF DODAF TEAF FEAF

 C4ISRو ...

(شاااکرمن  2443و

 .)1380در ايان میاان گاارگوب زکاامن باه لحاا تئاوری يکای از کامالتارين
1. Schekkerman
2. Zachman
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گاارگوبهای ماعماری موجود است که شش جنبه معماری را از شاش دياادگا ،بررسای
میکند

(صمدیوناد

 .)10 :1384اگر گه خاستیا ،معماری سازمانهای مختل

بود ،است ولای

گارگوبهايی برای معماری در عرصه ملای نیام ارائاه شاد ،اسات .محترمای و همکااران
( )1303و مهدی نژاد برزگر و همکاران ( )1300نمونههايی از ايان ناوع گاارگوبهاا را
معرفی کرد،اند .گارگوب معرفی شد ،با عنوان معماری علم فنااری و ناوآوری باه منظاور
دستیابی به مرجعیت علمی که توسط مهدی نژاد نوری برزگر و همکاران ( )1300ارائه شاد
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی سا پنجم شمار 10 ،پايیم 1444

عالو ،بر ديدگا،ها و جنبهها محیط بیرونی و خروجیهای معماری و الیوهای مرباوط باه
معماری نفع را نیم تبیین کرد ،است که می تواناد ياک معمااری مناساب را در نهايات امار
حاصل کند.
-2ب .2-علم

در موضوعات مربوط به علوم انسانی برداشت همان علم به معنای اعم يا مطلق آگااهی
و فهم است با قید حصولی بودن آن .در موضوعات مربوط باه علاوم تجربای برداشات از
علم مجموعهای است از اطالعات نظام يافته در ارتباط با جهاان کاه باه انساان در کشا
حقايق جديد تبیین پدياد،هاای مشااهد ،شاد ،و افامودن آن بار پیکار ،اطالعاات کماک
میکند(مخبر دزفولی رستمی و همکاران

 .)10 :1300منظور ايان تحقیاق از علام علام ناافع اسات.

علمی کاربردی و همرا ،با عمل معطو
سوی اهدا

به نیازهای فطری زندگی بشر و منجر به تغییار باه

است .علمی که در عبارت مرجعیت علمی مد نظر است علمی مبتنای بار تفکار

دينی است که در مقام ثبوت با ديیر علوم تفاوتی ندارد و در مقام اثباات ريشاه در فلسافه
اسالمیداشته و تئوری پردازیهای اين علم در گارگوب ارزشی اسالم انجام میپیيرد.
-2ب .3-فناوری

فناوری مجموعهای متشکل از اطالعات ابمار و فنونی است که از علم و تجرباه عملای
نشأت گرفتهاند و در توسعه طراحی تولید و بهکارگیری محصوالت فرآيندها سیستمها و
خدمات مورد استفاد ،قرار میگیرند
14

(سند تحو راهبردی کشور

 .)1388منظور از فنااوری در ايان

تحقیق مجموعهای منظم از دانش فنی ابمار مهارتهاا فناون و روشهاايی اسات کاه بار

اسا

علم و تجربه عملی در طراحی تولید و استفاد ،از محصوالت خادمات و فرآينادها

اقتصادی و نیل به حیات طیبه توام با اخالق الهی تقوا و ايمان به خدا ماورد بهار ،بارداری
قرار میگیرد.
-2ب .4-نوآوری

کمیته اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسایه ساازمان ملال )0 :2411( 1ناوآوری را روش
استقرار يک محصو فرآيند يا روش سازمانی جديد يا به انداز ،کافی بهباود يافتاه تعريا
کرد ،حداقل الزمه آن را جديد بودن دانسته است .در بیانات مقام معظم رهباری ناوآوری
يعنی نوآوری در فکر در انديشه را،های نو و شیو،های نو را پیدا کاردن
بیانات در ديدار اساتید دانشیا،ها

سازمان است

(مدظلاه)

(اماام خامناهای

 .)1301/40/22ناوآوری اجارای موفاق اياد،هاای خاالق در درون

(گويا و آخلایش

2

 .)2440منظور از نوآوری در ايان تحقیاق فرآيناد پیادا کاردن

شیو،ها و را،های نو و بهر،برداری موفق از ايد،های جديد خالق و سازند ،به منظور ايجااد
تغییر و بهبود و پیشرفت در جهت رشد پويای اقتصاد ملی و افمايش اقتدار علمی و استقال
کشور است.
-2ب .5-مرجعيت علمي

رکن او مافهوم مرجعیت رجوع است .يعنای ديیاران باياد باه او مراجعاه داشاته از

مقاله پژوهشی :معماری علم فناوری و نوآوری جمهوری اسالمیايران بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمی در افق 1444

در زمینههايی نظیر تقويت و تأمین اقتدار ملی تأمین امنیات ايجااد روناق ماالی اساتقال

پاسخ ها و را ،حل ها يا سواالت و مسئله ها استفاد ،کنند .در مفهومی ديیر مرجعیت علمای
به منشا اثر بودن در جامعاه در ابااعاد علمای و اجرايای بازگشات دارد .در واقااع مرجاع
عالمیدر اينجا براسا

نیاز جامعه حرکت میکند

(گودرزی و رودی

 .)1304ريار )0 :2412( 3نیام

آن را با مفهوم اقتدار علمی 4معرفی کرد ،به گوناهای کاه دانشامندان بارای نفاوذ در رفتاار
ديیران قدرتی داشته باشند کاه ديیاران از داليال آن پرساش نکنناد .مرجعیات علمای را
)1. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
2. Goyal & Akhilesh
3. Vrijer
4. Scientific Authority
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میشود به معنای استقال علمی از ساير تمدنهاا و تباديل ياک کشاور باهعناوان يکای از
قطبهای تولید علم جهان و تبديل شدن زبان فارسی به يکای از زباانهاای علمای دنیاا در
سا های بعد دانست

(فیاض و افشار کهن

 .)1304بر اسا

تعري

مهدی ناژاد ناوری برزگار و

همکاران ( )1300منظور از مرجعیات علمای در ايان پاژوهش قارار گارفتن در تاراز او
کشورهای مستقل و پیشتاز در علام فنااوری و ناوآوری اشاتهار در ياک ياا گناد حاوز،
علمی مرجعیتساز به عنوان مرجع علم با توسعه مرزهاای داناش رفاع نیازهاای اساسای و
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حقیقی جامعه مورد رجوع قرار گرفتن دانشمندان جهاان تاراز آثاار علمای مرجاع مراکام
علمی و دانشیا،های معتبر زبان فارسی از مهم ترين زبانهای علم و تبديل شدن باه الیاوی
اقتدار و پیشرفت همهجانبه مبتنی بر علم و الهام بخشی علمیدر جهان اسالم و دنیا است.
-2ب .6-مروری بر تجربيات ج.ا.ا در تدوین و اجرای برنامههای علم و فناوری

پس از پیروزی انقالب اسالمی نخستین تالش در اين زمیناه تادوين برناماهای باه ناام
«فرهن

تحقیقات و تعلیمات عالیه» در سا  1312بود .در برنامه او و دوم توسعه کشاور

نیم بیشتر بخش آموزش مورد توجه قرار گرفات .در برناماه ساوم توساعه دايار ،برناماههاا
محدود ،پژوهش را نیم در بر گرفت .در برنامه گهارم توسعه با گسترش ايان بخاش فصال
مستقلی به نام توسعه دانايی مشتمل بر آموزش پژوهش و فناوری پایشبینای و اياد،هاايی
جديد مانند نظام ملی نوآوری وارد برنامه شد .در سیاستهای ابالغی مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) نیم نفع و مرجعیت علمی جايیا ،ويژ،ای داشته است .سیاستهای کلی برنامه
پنجم توسعه بر تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکید دارد و در سیاستهای کلای
ابالغی برنامه ششم توسعه :اصل 00آن مبنای بار اجارای ساند تحاو بنیاادين آماوزش و
پرورش بند 2از اصل 00آن مبنی بر تحو و ارتقاء علوم انسانی باه وياژ ،تعمیاق شاناخت
معار

دينی و مبانی انقالب اسالمی و اصل  00آن در گسترش همکااری و تعامال فعاا و

سازند ،و الهام بخش با ساير کشورها همچنین ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقااء
جايیا ،جهانی کشور و افمايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات داناش بنیاان و
11

دستیابی به رتباه او اقتصااد داناش بنیاان در منطقاه توجاه وياژ ،شاد ،اسات .مهام تارين

اولويتهای (گرو ،ال ) علم و فناوری از ديادگا ،نقشاه جاامع علمای کشاور کاه حاصال
 در فناوري :هوافضا اطالعات و ارتباطات هساتهای ناانو و میکارو نفات و گااز
زيستی زيست محیطی نرم و فرهنیی.
 در علوم پايه و کاربردي :ماد ،گیا سلو های بنیادی و پمشکی مولکولی گیاهان
داروياای بازيافاات و تبااديل اناارژی اناارژیهااای نااو و تجديدپاایير رممنیاااری و
کدگیاری علوم شناختی و رفتاری.
 در علوم انساني و معارف اسالمي :مطالعات قرآن و حاديث کاالم اساالمی فقاه
تخصصی اقتصاد جامعه شناسی علوم سیاسی حقوق روان شناسی علوم تربیتی و
مديريت مبتنی بر مبانی اسالمی فلسفههای مضا

متکی بر حکمت اسالمی فلسفه

واليت و امامت اخالق کاربردی و حرفهای اسالمی زبان فارسی در مقام زبان علم.
 در سالمت :سیاست گیاری و اقتصاد سالمت دانش پیییاری و ارتقاای ساالمت باا
تاکید بر بیماریهای دارای بار باال و معضالت بومی الیوهای شایو ،زنادگی ساالم
منطبق با آموز،های اسالمی استفاد ،از الیوهای تغیيه بومی
 در هنر :حکمت و فلسفه هنر هنرهای اسالمی -ايرانی هنرهای مارتبط باا انقاالب
اقتصاد هنر فیلم و سینما رسانههاای مجاازی باا تاکیاد بار

اسالمی و دفاع مقد

پويانمايی و بازیهای رايانهای معمااری و شهرساازی اساالمی -ايرانای موسایقی
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ترکیب رويکردهای مميتمحور نیازمحور مرزشکن و آيند،نیر است عبارتند از:

سنتی و بومی ايران ادبیات و شعر و داستان نويسی طراحی هنرهای ايرانی -اسالمی
و لبا

و فرش ايرانی.

حرکت نفع کشور بهگونهای بود ،است که بر اسا
بر اسا

شاخ

های مختل

گمارش آنکتاد ( )10 :2411رتبه اياران

نفع به میمان  42پله در طی سا هاای  2414تاا  2411ارتقاا

پیدا کرد ،است؛ اگر گه در شاخ

هايی نظیر زيرساختها و تحقیقاات و سارمايه انساانی

با افت جايیا ،مواجه بود،ايم .اين در حالی است که ايران از نظر کمیت مقاالت ارسالی باه
پايیا ،استنادی آی .ا .آی و اسکوپو
خود اختصاص داد ،است

در سا های  2410تا  2424رتبه  11را در دنیاا باه

(پايیا ،استنادی علوم جهان اسالم

.)1300
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نمودار .9کمیت تولید علم ايران در پايگاه استنادي آي.اس.آي و اسکوپوس
(پايیا ،استنادی علوم جهان اسالم )1444/41/31

بنابراين با وجود بهبود و پیشرفت قاوانین و اساناد باالدساتی و باه وياژ ،رويکردهاای
ارزشمند نقشه جامع علمی از مجموع اين اسناد گنین برداشت میشود که معماری خاصی
برای نفع کشور در بخش اسناد باالدستی و قوانین وجود نداشته برخی از ابعاد و مولفههای
اصلی نفع از جمله توجه اساسی به اقتدار جهانی در قوانین و نیم توجه به پیشرانها و کالن
روندهای جهانی و ملی مغفو ماند ،ضرورت بهر،گیری از معماری نفع و توجه وياژ ،باه
مرجعیت علمیدر بازنیری آنها وجود دارد.
-1ج .چارچوب نظري و چارچوب معماري تحقیق
با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی متون مختل

و مقايسه گارگوبهای مختلا

يک جمع بندی کلی گارگوب معماری بايد از جنبههاای مختلا

مشاخ

در

کناد کاه نفاع

کشور جهت دستیابی به مرجعیت علمی گه نقشهايی دارد .برای ايفای اين نقشها به گاه
ويژگیها و قابلیتهايی نیاز دارد گه ساختاری مورد نیاز آن است و در نهايت اينکه روابط
میان ساختار و اجمای آن گیونه خواهد بود .محقق گارگوب معماری ارائاه شاد ،توساط
مهدینژاد نوری برزگر و همکاران ( )1300را که شامل گهار ديدگا ،نقشها؛ ويژگایهاا و
قابلیتها؛ ساختار؛ و روابط میان اجماء و ساختار است بهعناوان گاارگوب معمااری ايان
18

پژوهش (شکل )1انتخاب کرد .سپس مفاهیم و مقولههای مربوط را با اساتفاد ،از مطالعاات

کتابخانهای مصاحبه و نوآوری تدوين و در مقوله محوری معماری نفع باهمنظاور دساتیابی

شکل .9چارچوب معماري علم ،فناوري و نوآوري بهمنظور دستیابي به مرجعیت علمي
(مهدینژاد نوری برزگر و همکاران )1300

که بر اسا
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به مرجعیت علمیدر افق  1444تحت عنوان گارگوب نظری تحقیق آورد ،است.

گارگوب نظری تحقیق نقشها عبارتند از فعالیاتهاای کلای حلقاههاای

اصلی زنجیر ،نفع و رويکردهای کالن آن؛ ويژگیها همان قابلیتهاا و کارکردهاای اصالی
نفع هستند .منظور از ساختار همان ابعاد اصلی تشکیل دهند ،نفع و اجماء نیام باازيیران و
ذينفعان و نیم نهادهای حاکمه هدايتیر متولی و سیاست گیار حوز ،نظاام ناوآوری اسات.
روابط میان اجما و ساختار نیم نحو ،تعامل و ارتباط میان سااختار و اجاما و عوامال نفاع و
نیاشت نهادی حاصل از اين نوع ارتباطات را شامل میشود.
10

 .3روش شناسي پژوهش
اين پژوهش بر اسا

هد

کاربردی-توسعهای و به لحا روش توصیفی و پیمايشی

است .محقق با تلفیق دو روش مطالعات کتابخانهای و میدانی به دنبا ارائه توصای

عینای

واقعی و منظم پیرامون معماری علم فناوری و نوآوری بهمنظور دستیابی ج.ا.ا به مرجعیات
علمیدر افق  1444است .روش پژوهش آمیخته با استفاد ،از تحلیل محتوا و مضامون و از
نوع موردی و زمینهای است .بادين ترتیاب باا بررسای محتاوای اساناد و مناابع موجاود و
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی سا پنجم شمار 10 ،پايیم 1444

مصاحبه با برخی خبرگان امر ضمن تدوين ادبیات پژوهش انواع گارگوبهاای معمااری
بررسی و گارگوب معماری علم فناوری و نوآوری بهمنظور دستیابی به مرجعیات علمای
به عنوان گارگوب معماری پژوهش انتخاب شد .سپس با استفاد ،از تحلیل محتوا و تحلیال
مضمون که از راهبردهای روش کیفی هستند کدگیاری باز انجام گرفت؛ مفاهیم و متعاقب
آن مقولههای اصلی (مولفهها) استخراج شد و به روش استقرايی مقولههای اصالی (ابعااد)
تشکیل دهند ،گارگوب معماری مشاتمل بار ديادگا،هاا و محایط بیرونای احصاا شادند.
همچنین با استفاد ،از پرسشنامه و مصاحبه نیمه هادايت شاد ،مقولاههاای اصالی تصاوير
مرجعیت علمی نقشها ويژگیها و ساختار و روابط اجما و سااختار نفاع و پیشارانهاای
مربوط استخراج شدند .در ادامه از طريق اخی بازخورد الزم از پاسخدهنادگان رواباط باین
متغیرها بر اسا

تحلیل عوامل انجام و مولفههای اصلی آنها تدوين شد .در نهايت با توجاه

به گارگوب معماری منتخب و ديدگا،ها و محیط معماری اولويتبندی مولفههاای اصالی
و مفاهیم و گويههای مربوط انجام و معمااری نفاع ج.ا.ا باهمنظاور دساتیابی باه مرجعیات
علمیدر افق  1444در  24سالو توصای

شاد .جامعاه آمااری ايان پاژوهش جمعای از

صاحبنظران را در بر میگیرد کاه باا روش نموناهگیاری قضااوتی هدفمناد و باا راهبارد
نمونهگیری گلولهبرفی مبتنی بر اشباع نظری و با شرايط زير مشخ

شدند:

 دارای سوابق مديريتی باالی 14ساا در حاوز ،سیاساتگایاری و ماديريت نفاع
جمهوری اسالمیايران
 دارای سوابق و تجارب باالی  10سا در حوز،های مختل
24

مديريتی کالن و مرتبط با نفع ج.ا.ا

معمااری راهباردی و

 دارای سوابق علمی معتبار در حاوز ،معمااری سیاسات گایاری علام فنااوری و
اسالمیايران؛
اين فرآيند طی گندين مرحله تا اشباع کامل نظری ادامه يافت .همچنین تعاداد  8نفار از
ايشان با توجه به تسلط بر کلیت حوز،های مورد نظر پژوهش جهات انجاام مصااحبههاای
اکتشااافی برگميااد ،شاادند و مااورد مصاااحبه قاارار گرفتنااد .جاادو مراحاال روشهااا و
تکنیکهای مورد استفاد ،اين تحقیق را بهصورت اجمالی نشان میدهد.
جدول .1مراحل ،روشها و تکنیکهاي مورداستفاده در اين پژوهش
مراحل

شرح مرحله

روش تحقيق

تکنيک مورداستفاده

اول

مطالعه اکتشافی در حوز ،پژوهش

اسنادی و کتابخانهای

فراترکیب مصاحبه تحلیل محتوا و مضمون

دوم

انتخاب گارگوب معماری

اسنادی و کتابخانهای

فراترکیب مصاحبه

سوم

تدوين مفاهیم و مقوالت

توصیفی و استنباطی

تحلیل محتوا و مضمون (بااستفاد ،از نرم

چهارم

تدوين پرسشنامه و اعتبار سنجی

توصیفی و استنباطی

مصاحبه صوری محتوايی

پنجم

تجميه وتحلیل يافتهها

توصیفی و استنباطی

SPSS

ششم

تدوين نهايی معماری نفع

توصیفی و استنباطی

افمار مکس کودا)

توصی

و مصاحبه
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نااوآوری آينااد،نیااری مااديريت راهبااردی و مرجعیاات علماایدر جمهااوری

در اين پژوهش برای سنجش روايی صاوری و محتاوايی پرسشانامه محقاق سااخته از
روش روايی صوری با استفاد ،از نظرات متخصصان و کارشناساان خبار ،و بارای سانجش
روايی محتوايی از ضريب الوشه ( )1000استفاد ،شد که شاخ

روايی محتوايی برای کلیه

پرسشنامهها باالی 4.0بود .برای محاسبه میمان پايايی نیم پس از تکمیل پرسشانامه نهاايی از
روش تعیین ضريب آلفای کرونباخ و نرمافمار  SPSSاساتفاد ،شاد کاه حاداقل آن  4.800و
حااداکثر  4.008و مااورد تايیااد قاارار گرفاات .جااداو  4 3و  0وضااعیت پرسشاانامههااای
توزيع شد ،در بین جامعه آماری و دريافتی از آناان و تحصایالت پاساخدهنادگان را نشاان
میدهد.
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جدول .9وضعیت توزيع و دريافت پرسشنامه نهايي
تعداد دریافت شده پرسشنامه

مجموع
پرسشنامه

نهايي

هدف

توزیع

پرسشنامههای

پرسشنامههای

کل دریافت

شده

تایيد شده

رد شده

شده

-

-

1

%144

-

11

% 144

-

08

% 144

روايی صوری

1

روايی محتوايی

11

11

تکمیل و اعتبارسنجی

08

08

جدول .0وضعیت تحصیالتي جامعه پاسخدهندگان پرسشنامه نهايي
تحصيالت

متغير

کل

ليسانس

فوقليسانس

دانشجوی دکترا

دکترا

حوزوی

فراواني

1

1

96

01

1

54

درصد

1

1

%1775

% 61

% 975

% 911

جدول .5وضعیت تحصیالتي و سوابق مديريتي جامعه پرسششوندگان مرحله نهايي
سوابق مدیریتي و علمي

تحصيالت

پرسش شوندگان
پرسشنامه

فراوانی

22

31

08

42

0

0

08

نهايي

درصد

%38

% 12

%144

%02.4

%12.1

%10.0

% 144

متغير

هيات علمي

پژوهشگر

کل

کالن در نفع

سياستگذاری و مدیریت

بيش از  11سال سابقه

کالن و مرتبط با نفع

عرصه معماری ،مدیریتي

بيش از  15سال سابقه در

سوابق علمي معتبر
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تعداد

تعداد

تعداد

درصد

کل

 .4یافتهها و تجزیه و تحليل دادههای تحقيق
22

بر اسا

مطالعات وسیع کتابخانهای و از آنجا که مباانی و ارزشهاا و گفتماان انقاالب

اسالمی اهم پیشفرضهای معطو

به نفع است بنابراين جهت بخشای باه آن را برعهاد،

خواهند داشت و با تحلیل محتوای اسناد کالن قوانین و سیاستهای کلای نظاام بیاناات و
ارزشها و ارکان جهتساز نفع به عنوان مهمترين بعد معماری نفع به شرح جدو  1است.
جدول .6مباني و ارزشهاي نفع ج.ا.ا بهمنظور دستیابي به مرجعیت علميدر افق 9001
ردیف

بعد

1

مبانی

2

ارزشها

مولفههای اصلي
مبانی خداشناختی

مبانی جامعهشناختی

مبانی جهانشناختی

مبانی ارزششناختی

مبانی انسانشناختی

مبانی دينشناختی

ارزشهای بنیادين

ارزشهای حیات طیبه

همچنین مستند به فرمايشات امامخامنهای(مدظلهالعالی) و با توجه به کادهای ثبات شاد ،در
نرم افمار مکس کودا مفاهیم حاصله از تحلیل محتوا در جدو  0و مفاهیم حاصل از تحلیل
مضمون فرمايشات معظم له در جدو  8آمد ،است.
جدول .7مفاهیم مستخرجه از تحلیل محتواي بیانات مقام معظم رهبري
ردیف
1
2
3
4
0
1
0
8

ردیف
امیدوار کنند ،مطلاوب و واقعای باودن
وضعیت امروز علمیکشور
اهمیاات ارتباااط دانشاایا ،و مجموعااه
صنعت
اهمیت نیا ،ويژ ،به نخبیاان در مسایر
مرجعیت علمیکشور
ايران يکی از مراجع عمد ،و درجه او
علمیدنیا باشد.
تاااثیر اسااالم و انقااالب در پیشاارفت
علمیکشور
تبديل کشور به الیوی توانايی و اقتادار
و پیشرفت
صادر کنند ،علم به دنیا باشیم.
تصوير مطلوب مرجعیت علمی و مبادی
مرجعیت ساز

34
30
31

(مدظلهالعالي)

مفهوم
لموم طی شدن مقدمات جهت رسیدن به مرجعیات
علمیکشور
لموم ماد نظار قاراردادن عقاب مانادگی تااريخی
دويست ساله پیش از انقالب اسالمی
لااموم نقااش آفريناای نخبیااان در مساایر مرجعیاات
علمیکشور

30

لموم هد

38

هدفمند کردن علوم و تحقیقات

30
44
41
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فرمايشات مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص نفع و مرجعیت علمی باه تادوين مباانی

قرار دادن مرجعیت علمیدر دنیا

لموم ورود اساتید دانشایا،هاا در مساائل اصالی و
اولويت دار کشور
لموم ورود و حمايت جدی مسئولین اجرايی کشور
از مرجعیت علمی
وظاي

دولات و نظاام ماديريت کشاور در مسایر

مرجعیت علمی

23

ردیف
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24

مفهوم

ردیف

0

قرار گرفتن کشور در رتباه او علام و
دانش در جهان

42

مرجع بودن کتابهای فارسی دانشمندان ما

14

مرجع بودن دانشمندان ايرانی و مسلمان

43

مرجعیت علمیدر مسیر دستیابی به تمدن نوين اسالمی

11

تعامل دانشیا ،با دولت دربار ،شاناخت
نیازها و اولويت ها

44

مرجعیاات علماایکشااور الماماایجهاات اقتاادار و
جلوگیری از استیالی ديیران

12

تعیین افق زمانی گهال تاا پنجاا ،سااله
جهت رسیدن به مرجعیت علمی

40

مرجعیاات علماایيااافتن دانشاایا،هااای ايااران و
دانشمندان ايرانی

13

تقويااات هويّااات ملّااای و تقويااات
آرمانخواهی

41

مردم دنیا احسا
بیاموزند.

کنند کاه باياد فرهنا

14

توانايی کشور در مرجعیت علمیشدن

40

مرزهای مشخ

دانش در دنیا را شکستن

اياران را

10

حر

او علمیرا در دنیا بمنیم.

48

مقدمات مرجعیت علمی

11

دنیا دائما در حا پیشرفت علمیاست.

40

ممکن و بلکه قطعی بودن مرجعیت علمیکشور

10

زبان فارسی زبان مرجعیت علمیشود.

04

ممکن و واقعی بودن مرجعیت علمیبهعنوان گشم
انداز آيند ،نفع کشور

18

لااموم توجااه ويااژ ،بااه ابعاااد زمینااهای
بافتاری و فرهنیی مرجعیت علمی

01

نظام سلطه در مسیر مرجعیت علمی

10

ضرورت توجه وياژ ،باه طارح آماايش
آموزش عالی

02

نقش ويژ ،جوانان در مسیر مرجعیت علمی

24

لموم تقسیم کار ملّی بین دانشیا ،هاای
کشور

03

نقشه جامع علمای و ساند گشام اناداز در مسایر
مرجعیت علمی

21

ضرورت شناخت نیازها و اولويّتها

04

همت را باال قراردان و هد
رسیدن به مرجعیت علمی

22

عملیاااات روانااای دشااامن در مسااایر
مرجعیت علمی

00

وجااود جوانااان وساارمايه انسااانی بااا اسااتعداد و
پرانییم ،و با همت در کشور

23

قاارار گاارفتن در رتبااه او جهااان در
مسائل علمی

01

وظاي

24

لموم ارتباط علمیبا کشاورهايی کاه در
مسیرِ رشدِ جهشی قرار دارند.

00

پايه و زير بنای اقتدار آيناد ،شاما ملات عميام در
قدرت علمیاست.

20

لموم استفاد ،ازفرصت گفتماان ساازی
ترويج و صدور علم و تفکر به دنیا

08

پرهیم از بدبینی انکار و نیا ،تحقیر آمیم به ملات و
آيند ،ملت

21

لموم اهتمام باه نهضات نارم افاماری و
تولید علم در دانشیا،

00

پرهیم از بی برنامیی و سردرگمی کشور در عرصه
نفع

20

اهتمام به پژوهش در همه سطوح

14

پرهیم از تقلید در علم و تحقیق

28

لموم توجه به اسناد باالدستی کشاور در
مسیر مرجعیت علمی

11

مصر

را گام نکاردن بارای

مردم در مسیر مرجعیت علمی

کنند ،دائمیعلم اين و آن نباشیم.

ردیف

مفهوم

ردیف
لموم توجه به گیشته علمایو فرهنیای
مسیرمرجعیت علمی

34
31
32
33

لموم حفظ داشتههای قادرت آفارين و
ثروت آفرين
لااموم حفااظ و افاامايش شااتاب رشااد
علمیکشور
لموم رفت و آمد و ارتباط علمیعلماا و
دانشمندان با جهان
لموم شاناخت ظرفیاتهاای کشاور در
مسیر مرجعیت علمی

13
14

پرهیم از نیا ،به غرب و اروپا در علم و فناوری
پیشرفت اقتدار و عمت کشاور در ساايه پیشارفت
علمیاست.

10

پیشرفت علمینیاز قطعی ما است.

11

گفتمان سازی مرجعیت علمی

جدول .4مفاهیم مستخرجه از تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبري

(مدظلهالعالي)

تمرکز متن و مفهوم حاصله

ردیف

1

مرجعیت علمیو فناوری در دنیا

2

پیشرفت در علم و شکستن مرزهای دانش توسط ایرانیان

3

ایران یکی از مراجع عمده و درجه اول علمیدنیا باشد

4

رتبه اول ایران در دنیا در علم ،فناوری و نوآوری

5

حرف اول علمیدر دنیا را زدن

6

یادگیری زبان فارسی توسط دیگران در سراسر دنیا

7

رجوع همه دنیا به دنیای اسالم برای درک و گرفتن مسائل علمی

8

تبدیل شدن به الگوی توانایی ،استقالل ،اقتدار و پیشرفت در امتهای مسلمان

9

صادرکننده علم به دنیا

11

مرجع بودن اساتید و دانشمندان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور

11

مرجع بودن کتب و تالیفات اساتید و دانشمندان ایرانی در سراسر جهان

12

الهامبخشی جمهوری اسالمیایران در دنیای اسالم

13

نزدیک شدن به قله علم یک واجب و وظیفه ملی

14

ایران بهعنوان یک تولید کننده خالق علم در جهان با روحیه ابتکار و نوآوری
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20

پرافتخاااااار اياااااران و اساااااالم در

12

پرهیم از پیشرو باوری غرب و عنصر غربی

20

همچنین با تحلیل محتوای مساتندات مرباوط باه تجاارب کشاورهای منتخاب (گاین
روسیه ژاپن فرانسه آمريکا کر ،جنوبی و ترکیاه) در خصاوص نفاع سیاساتگایاری و
اولويت های آيند ،علم فناوری و نوآوری آنها و استقال و مرجعیت علمیدر اين کشاورها
عالو ،بر تولید مفاهیم مربوط مشاهد ،میشود که حوز ،هوا و فضا و علوم و فنااوریهاای
مربوط حوز ،انرژی و منابع جديد آن از جمله هستهای حوز،های بیوفناوری حسایرهای
جديد پیشرفتهای پمشکی و بهداشتی هوش مصنوعی و واقعیت مجازی داد،های عظیم
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و ابرمحاسبهگرها و شهرسازی نوين از مهمتارين مصااديق و حاوز،هاای پیشارفت علام و
فناوری تا سا  2404خواهد بود .بر اين اسا

باهنظار مایرساد کاه در افاق زماانی ايان

پژوهش حوز ،فضا و علوم و فناوریهای فضايی و هاوش مصانوعی بیشاترين ساهم را در
پیشرفتهای فناورانه باه خاود اختصااص خواهناد داد .همچناین مهامتارين حاوز،هاای
اولويتدار علم و فناوری مشترک میان ايران و کشورهای منتخب عبارتند از :اقتصاد انرژی
و انرژیهای نو و تجديدپیير صنايع دفااعی و امنیتای زيسات فنااوری و علاوم زيساتی
محیط زيست هوافضا فضا صنعت هستهای جامعهشناسی پمشکی سالمت بهداشات و
فناوریهای دارويی فناوری اطالعات و ارتباطات و نانوفناوری .برخی از مهمترين حوز-،
های اولويتدار علم و فناوری کشورهای منتخب که با وجود اشتراک در آنهاا از اولويات-
های علم و فناوری جمهوری اسالمی ايران نیست عبارتند از :حوز ،حمل و نقل هوشامند
فناوریهای هستهای نوين مقابله با باليای طبیعی و يا انساانسااخته آب و هاوا ناوآوری
باز محاسبات عظیم مغم رايانهها زيرساختها نیمه رسااناها و تولیاد پیشارفته .همچناین
اقیانو ها و منابع دريايی که در کشورهايی همانند گین و آمريکاا از اولوياتهاای اصالی
علم و فناوری هستند در کشور ما نیم با عنايت به موقعیت جغرافیاايی و ژئاوپلتیکی اياران
اسالمیمیتواند در آيند ،از اهمیت بسیار زيادی برخوردار باشد .بناابراين لاموم توجاه باه
علوم و فناوریهای اين حوز،ها و قرار دادن آنها در برنامههای آتی پیشارفت علمایکشاور
ضروری بهنظر میرسد.

21

با تحلیل محتوای مستندات مربوط به گالشها و نقاط ضع

نفع و مرجعیت علمی نیام

دستیابی به مرجعیت علمیدر افق  1444به شرح جدو  0ارائه شد.
جدول .1مفاهیم مربوط به آسیبشناسي نفع بهمنظور دستیابي به مرجعیت علميدر افق 9001
گویهها و مفاهيم

مقولههای فرعي (مولفهها)

کم توجهی عدم نیا ،جدی و هدفمند ياا ضاع
چالشهاي سامانه تولید علم

ماديريتی در تادوين و

ترويج علوم مرجعیت ساز موجود در سطح جهانی
توجه بیش از انداز ،به کمیت در رشد علمی
رشد نامتوازن علمیو عدم تعاد بین سیاستهای عرضه و تقاضا
باایبرنااامیی جاادی در اسااتفاد ،حااداکثری از توانمناادیهااای نخبیااان و
بهر،گیری يک سويه رقبای علمیج.ا.ا از گهر،ها و نخباههاای دانشایاهی

آسیبشناسي سرمايه انساني نفع

کشور
افت جايیا ،نفع کشور در شاخ

هايی نظیر زيرساختها و تحقیقاات و

سرمايه انسانی
آسیییبشناسییي سییامانه نظییارت و

کمبود سامانههای تخصصی نظارت بر اجرا ارزيابی و حسابرسی فنااوری

ارزيابي نفع

و وجود نظارتهاى سنتى متعدد
عدم همسويی سیاستهای بخشهای علمی صنعتی کارآفرينی و ...
عدم وجود يک مرکم ملی واحد راهبر جهت مديريت و راهبری مرجعیات
علمی و عدم هماهنیی مرجعیتی در بخشهای مختل

آسیبشناسي نگاشت نهادي نفع

نفع
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ضمن تولید برخی مفاهیم مربوط مهمترين گالشهای نفع جمهوری اسالمیايران بهمنظاور

خالء نهادی و فقدان نهاد تسهیل کنند ،و همسوساز سیاستهاای فنااوری
با فرهن
ضع

بومی
در نهادهای تسهیل کنند ،تحقیقاات و ناوآوری و انتقاا و انتشاار

فناوری
کمبود تعامل هماهنیی بخشی و همیرايی نهادهای سیاستگیار و تقابال
مراکم سیاستگیاری
ضعف در چرخه سیاست گیذاري و

عدم ارجاع مسائل جاری جامعه به دانشیا ،ها و غفلت از نیازهای اصلی و

اولويت بندي در نفع کشور

واقعی کشور
ضع

ارتباط و عدم تعامل موثر دانشیا ،ها و مراکم علمیبا مراکم صنعتی

و نظام سیاسی و اقتصادی

20

گویهها و مفاهيم

مقولههای فرعي (مولفهها)

عدم دسترسی به بانکهای اطالعااتی و علمای و مراکام معتبار تحقیقااتی
آسیب شناسي کارگروهي ،مشارکت

جهان بواسطه تحريمهای بینالمللی و اعما محدوديتهای خصمانه

و ارتباطات بینالمللي و داخلي نفع

سطح پايین همکاری علمیو فناوراناه در ساطح باینالمللای در تولیادات
علمی
غلبه روزمرگى در نفع کشور
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آسیبشناسي و چالشهاي فرهنگي

ضع

اعتقادی و فرهنیی برخی از مسؤوالن جامعه علمایدر فهام کامال

اهدا

مرجعیت علمیو عدم باور به امکان تحقق مرجعیات علمای اياران

در جهان
بوروکراسی مخل حاکم بر شیوۀ اعتباربخشی به علوم انسانی و عدم تبیاین
جايیا ،واقعی علوم انسانی در ادار ،و توسعه کشور
آسیییبشناسییي اصتصییادي ،مییالي و
پشتیباني نفع

ضع

نفع در کارآفرينی فناورانه و تولید ثروت اقتصادی

ضع

نظام ملی نوآوری در تعامل با نظام اقتصادی و بازرگانی

ضع

اقتصاد نظام آموزشی در جیب نخبیان

کمبود میمان سرمايه گیاری خارجی سرمايه های ريسک پیير و نهادهاای
خاص مرتبط
آسیبشناسي زير ساختهاي نفع

ضع

زيرساخت اقتصادى و مالى و عدم توسعه کافی زيرساختهاى فنى

و تجهیماتى نفع
ترجمه گرايی و عدم توجه به حوز ،پاژوهشهاای مولاد در حاوز ،علاوم

آسیبشناسي علوم انساني

انسانی
فقدان کار تخصصی در برقراری ارتباط علوم انسانی و علوم اسالمی

نقاط ضیعف نفیع در حیل مسیا ل
اساسي کشور

ضع

در تعامل نظام علم و فناورى و توسعه پايدار کشور

با تحلیل محتوای قوانین سیاستهای کلی نفع و مرجعیت علمی ضامن تولیاد برخای
مفاهیم مربوط مهمترين ملمومات قانونی نفع جمهوری اسالمیايران بهمنظاور دساتیابی باه
مرجعیت علمیدر افق  1444به شرح جدو  14ارائه شد ،است.
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جدول :91ملزومات صانوني نفع بهمنظور دستیابي به مرجعیت علميدر افق 9001
ملزومات قانوني ،سياستهای کلي و اسناد باالدستي

مولفهها (مقولههای فرعي)

لزوم توجه به اسناد باالدسیتي
کشییور در مسیییر مرجعیییت
علمي

باشد.
نظريه پردازی علمیدر زمینه الیوهای توسعه کشور
بررسی عمیق ابعاد مختل

سند الیوی اسالمیايرانی پیشرفت

بازنیری سیاستهای کلی نظاام در مسایر دساتیابی باه الیاو و مرجعیات
علمی
لموم به روز رسانی نقشه جامع علمی و ورود مسائل جديد به آن

مرجعیت علمي وفناوري هدف

توسعه علمیدر گارگوب سیاستهای کلی علم و فناوری و نقشه جامع
توجه به مرجعیت علمی بهعنوان هد

اصلي سیاستهاي نفع

اصلی سیاستهای نفع

با تحلیل محتوای اسناد و مدارک مرتبط ضمن تولید برخی مفااهیم مرباوط مهامتارين
ملمومات نظارت ارزيابی و کنتر نفع جمهوری اسالمیايران بهمنظور دستیابی به مرجعیت
علمیدر افق  1444به شرح جدو  11ارائه شد ،است.
جدول .99ملزومات نظارت ،ارزيابي و کنترل نفع بهمنظور دستیابي به مرجعیت علميدر افق 9001
ملزومات ارزیابي ،نظارت و کنترل و مرجعيت علميکشور

مولفه

استفاد ،از نهادهای ارزيابی سیاستها و توانمندیهای نفع
ارزيابي ،نظیارت و

نظارت و رصد روند حرکتی و پیشرفت مرجعیت علمی

کنتیییرل در نفیییع و

ارتقای نظارت رسمی مردمیو رسانهای بر ارکان و اجمای نظام

مرجعیی یت علمیییي

گمينش مسئوالن و مديران بر مبنای التمام عملی آنان به حد کفا

کشور

ارتقای استقال اقتدار پاسخیويی و تخصصی شدن نظام قضائی بهويژ ،در عرصه
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امور کشور بر مدار الیو قرار گرفته تمام اساناد سیاساتی منطباق بار الیاو

در معیشت

نفع

همچنین با عنايت به اهد

پژوهش و سوا آن شاش مقولاه اصالی (بعاد) در قالاب

پرسشنامه تدوين و به پرسش خبرگان گیاشته شد .نتايج بررسی روايی محتوايی سؤاالت و
پرسشنامههای مربوط و اعتبار و پايايی آنها به شرح جدو  12ارائه شد ،است.
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جدول .91نتايج بررسي روايي محتوايي سؤاالت و پرسشنامهها و اعتبار و پايايي آنها
پایایي
آلفای کرونباخ با SPSS
تعداد سؤال باقيمانده
شاخص روایي محتوایي
تعداد سؤال اوليه
تعداد مقوله فرعي (مولفه)

1

افق و تصوير مطلوب ممکن علم فناوری و نوآری (نفع) در 1444

تايید
4.040
11
4.04
22
8

2

نقشهای نفع بهمنظور دستیابی کشور به مرجعیت علمی

تايید
4.040
10
4.04
22
14

علمی

تايید
4.004
24
4.03
34
21

3

ويژگیها و قابلیتهای نفع بهمنظور دساتیابی کشاور باه مرجعیات

تايید
4.008
10
4.08
21
0

0

روابط میان اجما و ساختار نفع بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمی

تايید
4.800
0
4.02
10
1

1

شاخص روايي محتوايي آلفاي کرونباخ پرسشنامه

تايید
4.083
70
1774
-

0

پیشرانها کالن روندها و عدم قطعیتهای جهانی و ملی

24
1

4

ساختار مورد نیاز نفع بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمی

تايید
4.030
12
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ردیف

مقوله اصلي (بعد)

بنابراين با توجه به نتايج حاصل از تجميه و تحلیل داد،های پرسشنامه نهايی پژوهش و
میانیین انحرا

معیار و ضريب تغییرات گويهها و مقايسه آنها میمان اهمیت هار ياک از

گويه های مورد نظر و اولويت آنها در ابعاد مختل
شرح جدو  13بیان میشود.
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معمااری نفاع تفسایر و توصای

و باه

جدول .99اولويتبندي و میانگین گويهها در ابعاد مختلف نفع بهمنظور دستیابي به مرجعیت علميدر
افق 9001
مقوله اصلي
(بعد)
افق و تصوير مطلوب ممکن

ميانگين
4.41
4.31
4.20

ميانگين
4.13
4.12

محل رجوع متخصصاین
و محققاااان دنیاااا باااه
دانشامندان جهاان تااراز
آثار علمیمرجاع مراکام
علماایو دانشاایا،هااای
معتبااااااار اياااااااران
اسالمیخواهیم بود.

4.20

4.40

4.24

ايران بهواسطه شاکوفايی
اقتصادی ناشی از کاربرد
علااوم و فناااوریهااای
پیشاارفته و مرجااع ساااز
به عنوان يکی از قطبهاا
و قدرتهاای اقتصاادی
بمرگ دنیا خواهد بود.

4.42

اقتدار جهانی الهام بخشی و
امنیاات ملاای ايااران تااوام بااا
تمامیااات ارضااای کشاااور
به واسطه قادرت علمای در
باالترين حد خود قرار دارد.
جامعااه ايااران يااک جامع ا
پیشااارو در تاااأمین رفاااا،
آرامش و امنیت بشار باود،
عدالت در آن حاکم خواهاد
شد و ماردم زنادگی مرفاه
سالم و باا نشااطی خواهناد
داشت.

منابع طبیعی آب انرژی و
امنیاات غاایايی پاياادار در
اياااران وجاااود داشاااته و
خام فروشای مناابع طبیعای
کشااور توق ا پیاادا کاارد،
است.

ميانگين

تحااو بنیااادين علماایدر
گاااارگوب جهاااانبینااای
اساالمیباا محوريات علاوم
انسانی و علوم پايه در نفاع
کشور ايجاد خواهد شد.

3.32

ايران قطب علمی و فنااوری
جهااان اسااالم و در شاامار
کشورهای برتر جهان از نظر
ساااطح کلااای پیشااارفت و
عدالت خواهد بود.

زبااان فارساای در زماار،
مهمترين زبانهاای علام
بود ،و دانشمندان طالاب
تااااز ،هاااای دانشااای
مجبورند زبان فارسای را
ياد بییرند.

3.10

قاادرت کاماال باارای دفاااع
بازدارند ،از عمت حاکمیت
ملاای و اسااتقال کشااور بااا
تکیااه باار قاادرت باااالی
علمینمايان خواهد بود.

مرجعیاات علماایدر ايااران
تحقااق پیاادا کاارد ،و تاااثیر
آرمانهای مرجعیت علمیبار
جامعااه و زيسااتبااوم ايااران
مشاهد ،میشود.
ايران عامل اصالی وحادت
و اخااوت اسااالمیو ثبااات
منطقااهای و عاادالت بااود،
حکمیت و صلح جهانی به
ياااری ايااران انجااام پاایير
خواهد بود.
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مقوله اصلي
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4.30
4.42
4.33
4.10

نقشها

ميانگين

ميانگين
4.22
4.21
4.21

4.28
4.24

4.11

حاکمیت مبانی ارزش هاا
اخالق و موازين اسالمی در
نظام آموزش عالی و تحقق
دانشیا ،اسالمی

4.11

توسعه نهضت نرم افماری و
تولید علم

تعامل فعا سازند ،و الهام
بخااش بااا جهااان اسااالم و
ساااير کشااورها در عرصااه
نفع

بسترسااازی و حرکاات در
مساایر ايجاااد تماادن نااوين
اسالمی متناسب با آرمانهاا
در زيساات بااوم ايااران باار
محور مرجعیت علمی

4.40

احیااای فرهناا تاااثیر باار
کیفیاات زناادگی افاامايش
قدرت رقابت باینالمللای و
رشااد اجتماااعی -اقتصااادی
پايدار

4.11

ارتقاء امنیت و وحدت ملای
بااارای پیشااارفت ملااای و
گسترش عدالت

شناسااايی اولويااتهااا و
نیازهااای واقعاای و حاال
مسااائل اساساای حااا و
آينااد ،انقااالب اسااالمی
جامعه و بشريت

4.10

حفظ مسیر انقالب تقويت
اقتاادار حاااکمیتی و تحقااق
آرمانهای انقالب اسالمی
توجه به پیشرانهاا و منطباق
بودن با روندهای بینالمللای
تحااوالت و پیشاارفت هااای
علمیو فناورانه جديد

ميانگين

تغییاار راهبااردی مساایر نفااع
کشور از تقلید به نوآوری

ارتقاااء قاادرت ملاای باارای
دفاااع بازدارنااد ،از عاامت
حاکمیات ملاای و اسااتقال
کشور

4.42

توسعه اقتصاد دانشبنیان

تحکیم اساتقال کشاور در
تعاامالت علمایدر عرصاه
های بین المللی

4.40

تقويااات هويّااات ملّااای و
آرمااانخااواهی و روحیااه و
اعتماااد بااه نفااس ملاای در
عرصه علمی

شکستن و توسعه مرزهاای
علاام و دانااش و برداشااتن
گااام هااای نااو در مسااائل
علمی

ايجاد تحو در بسایاری
علوم رايج به ويژ ،علاوم
انسانی و پايه با ابتناا باه
معار اسالمی

ارتقاااای آداب و آياااین
زنااادگی متعاااالی آداب
بهداشااااتی و زيساااات
محیطی

4.42
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متوسط (سطح دو)

گویههای دارای
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مقوله اصلي
(بعد)
ويژگيها و صابلیتها

ميانگين
4.44
4.20
4.34

4.14

4.21

4.12

مميااتمحااوری توجااه بااه
مميااات هاااای نسااابی و
واقعیاااات بخشاااای بااااه
مميتهای رقابتی کشور
جريان سازی علمیبا تولیاد
سوا مسئله و پاساخ هاا
را ،حل ها و مطلوبها

4.11

4.21

ميانگين
4.11
4.14
4.12

توجه به علوم بین رشته-
ای و کش ارتباط میاان
شاخههای مختل علوم

بازکردن درهاای مشاارکت
علمی به روی تمام دنیاا باا
رعايااات اصاااو عااامت
حکماات و مصاالحت و بااا
اولويااااات کشاااااورهای
اسالمیو شرقی

توجه ويژ ،به آماايش در
آمااوزش عااالی تااوازن
منطقاااااهای در پهناااااه
ساارزمین و فعااا کااردن
قابلیت ها و ظرفیتهاای
بو
میو سرزمینی

4.12

پرهیاام از سیاسااتزدگاای
بی برنامیی پراکند ،کااری و
دستخوش مجادالت روزمر،
شدن سیاستهای کلی نفع

ميانگين

توجه جدی نخبیان نفع باه
ماااردم فضاااای جامعاااه و
مسااائل اجتماااعی و نقااش
آفرينی در کشور

4.44

آيند ،نیری رصد پیشرانها
و روندهای بینالمللای علام
و تعیین محتملترين زمیناه-
های علمیو فناورانه

اشااتهار در يااک يااا گنااد
حوز ،علمیبهعنوان مرجاع
علم و اذعان عماوم مااردم
و دانااااااشمندان بااااااه
برتریهای علمیآن
نیااااز محاااوری و تاااامین
نیازهاااای حاااا و آيناااد،
کشاااااور و توانمنااااادی
تشااخی و حاال مسااائل
اساسی انقالب اسالمی

4.44

پرورش استعدادهای جاوان
و ايجاد حرکت علمی فراگیر
توسط جوانان

اثر گیاری و منشا اثر بودن
در جامعه در اباعاد علمای
و اجرايااای و کماااک باااه
خودکفايی جامعه

تقوياات پااژوهشهااای
بنیادين ايجاد دانشانامه-
های ويژ ،و ورود باه را،
های نرفته علمی

4.42

ايجاااد عاامم ملاای و تااالش
مضااااااع و جهاااااادی
صاحبنظاران دانشایاهی و
حاااااوزوی نخبیاااااان و
مسااوولین دولتاای در مساایر
مرجعیت علمی

حفااظ و توسااعه نهضاات
شتاب رشد علمی کشاور و
قانع نبودن به وضع موجود
تولید علم
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مقوله اصلي
(بعد)
ساختار

4.21

روابط ساختار و
اجزا

4.14

4.24

4.12

مديريت دانش
سیاستگیاری

4.40

4.22

4.14

فرآيندهای عمد،

توسعه مکاانیممهاای نهاادی
مااارتبط باااا شاااکلگیاااری
همکاااریهااای بااینالمللاای
تحقیقاتی و فناورانه و جیب
سرمايه گیاری خارجی

4.44
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ميانگين
4.44
4.44
4.21

4.44
4.43

مديريت و سرآمدی

فرهنیی

زيرساختهای اساسی

ايجاااد ساااختار مناسااب
برای تحکیم پیوند حوز،
و دانشیا،

3.00

بازار و فضای کسب و کار

3.08

ايجااااد تحاااو و افااامايش
تعاماال اثااربخش در ارتباااط
میان نفع و سااير بخاشهاا
به وياژ ،صانعت اقتصااد و
دولت

ارزيابی نظارت و کنتر

4.44

پشتیبانی و حمايتی

ميانگين
4.18

فناوری ناوآوری و رقابات
پیيری
ارتباطااات همکاااریهااا و
ديپلماسی علمی

4.12
4.10

سرمايه انسانی

حکمرانی

ميانگين

آيند ،پژوهی و رصد علمیو
محیط شناسی

نهادهای اجرايی

حرکت با راهبرد نقشه را،
سااند الیااو گشاام انااداز
نقشه جامع علمای و عمال
براسا سیاستهای کلی
پرهیاام از باادبینی انکااار و
نیا ،تحقیر آمیم به ملات و
آيند ،ملت و پیشرو بااوری
غرب و عنصر غربی
پرهیاام از تقلیااد و مصاار
کنناادگی دائاام در علاام و
تبديل آن به رويکرد تولیاد
علم با تکیه بار ناوآوری و
استفاد ،از را،های میانبر

3.81
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گویههای دارای اولویت
متوسط (سطح دو)

گویههای دارای
کمترین اولویت (سطح
سه)

تهديد منابع

4.42

مقوله اصلي
(بعد)

4.40

3.08

تغییرات جمعتی

4.44

کالن روندها و پیشرانها

ميانگين
4.14
4.10
4.11
4.10
4.20
4.10
4.44

3.00

امنیت انرژی

تغییرات قادرت در عرصاه
جهانی

3.03

ميانگين

عدالت و افمايش محرومیت
و نابرابریها

مسائل زيست محیطی

تغییرات آب و هوايی

مسائل بهداشت و درمان

ميانگين

بحران آب و ذخاير آبی

امنیت غیايی

تهديدهای شديد امنیتی

3.00

انقااااالب در فناااااوری و
کاربردهای آن

3.08

افمايش تعامل همااهنیی و
همکاری متقابل دانشیا،هاا
مؤسسات علمی و پژوهشی
صاانايع و دولاات در فرآينااد
تولید

افاااامايش اثربخشاااای
مکانیممهای نهاادی باه-
منظور حمايت و توساعه
جوانان و نخبیان

3.81

ايجاااد ساااز و کااار نهااادی
مناسااب و سیاسااتگاایاری
باارای دسااتیابی بااه علااوم و
فناوریهای پیشرفته

3.03

افمايش کارآيی و اثربخشای
ساااختار نظااام آموزشاای و
تحقیقاتی کشور

بازمهندسی مراکم تحقیق
و فنااااوری و ناااوآوری
بااارای ورود انتقاااا و
بااومیسااازی فناااوری و
انتشار آن

3.04

اصااالح ابمارهااای نهااادی
مانند نظام ارزيابی تحقیقات
نظااام مالکیاات فکااری و ...
بااهمنظااور کارآمدسااازی و
افمايش اثربخشی ساختارها

مقاله پژوهشی :معماری علم فناوری و نوآوری جمهوری اسالمیايران بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمی در افق 1444

گویههای دارای بيشترین
اولویت (سطح یک)

گویههای دارای اولویت
متوسط (سطح دو)

گویههای دارای
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در نهايت مولفههای نهايی مستخرجه از تحلیل عوامل اصلی هر يک از ابعااد باه شارح
جدو  14آورد ،شد ،است.
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جدول  .90مؤلفههاي نهايي حاصل از تحلیل عاملي گويههاي هر يک از مقولههاي اصلي (ابعاد)
ردیف

مقوله

ميانگين

اصلي (بعد)

بعد

اقتدار ملی با تکیه بر قدرت علمایو تحاو بنیاادين

افق و تصوير
9

مطلوب

مؤلفهها

4.48
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ممکن

اقتاادار جهااانی و الهااامبخشاای بااا تکیااه باار منااابع و

4.10

توسعه اقتصاد دانش بنیان باا توجاه باه پیشارانهاا و
روندهای بینالمللی
توسعه نهضت نرم افماری و تولید علام باا توجاه باه
مبانی و ارزشها
نیاز محوری و مميتمحوری با نیا ،به آيند،

9

ويژگیها و
قابلیتها

اشتهار در يک يا گند حوز ،علمیو توساعه نهضات
4.14

شتاب رشد علمی

0

%30

وحاادت و هماادلی در عرصااه نفااع و درون زاياای

4.11

گویههای هر
مولفه
4
0

%28

8

%22

4

%24

0

%24

0

%13

4

%34

0

حکمرانی

%20

8

منابع

%18

3

زيرساختها و المامات

%20

1

علمیبا تکیه بر جوانان و نخبیان
ساختار

%21

ظرفیتهای داخل کشور
در مسیر تمدن نوين اسالمی

1

مولفه

علوم در گارگوب جهانبینی اسالمی

تقويت آرمان خواهی و روحیه و اعتماد به نفس ملای

نقشها

وزن

تعداد

روابط
5

ساختار و

4.40

بازمهندسی روابط میان ساختار و اجمای نفع

%144

0

اجما
6

کالن روندها
و پیشرانها

جمع /متوسط کل

4.41
0799

بحرانهای اجتماعی و ژئواستراتژيکی

%20

4

تغییرات فناوری و بحرانهای حوز ،منابع

%41

8

-

46

90

بنابراين در يک جمعبندی کلی مولفههای حاصل از تحلیل عاملی و مهمترين گويههای
31

مربوط در جدو  10ارائه شد ،است.

جدول .95مؤلفههاي حاصل از تحلیل عاملي گويههاي هر يک از مقولههاي اصلي (ابعاد)
اصلي
(بعد)

مؤلفهها

بعد

مولفه

گویههای دارای بيشترین اولویت
قدرت کامل برای دفاع بازدارناد ،از عامت
حاکمیت ملی و استقال کشور با تکیاه بار

اقتدار ملای باا تکیاه بار

قدرت باالی علمینمايان خواهد بود.

قاادرت علماایو تحااو
بنیاااااادين علاااااوم در

%21

گااارگوب جهااانبیناای

در شمار کشورهای برتر جهان از نظر سطح

اسالمی

کلی پیشرفت و عدالت خواهد بود.
تحو بنیاادين علمای در گاارگوب جهاان

افق و
9

تصوير
مطلوب

ايران قطب علمیو فناوری جهاان اساالم و

بینی اساالمیباا محوريات علاوم انساانی و
علوم پايه در نفع کشور ايجاد خواهد شد.

4.48

اقتدار جهانی الهاام بخشای و امنیات ملای

ممکن

ايران توام با تمامیت ارضی کشاور بواساطه

اقتاادار جهااانی و الهااام-
بخشی با تکیه بر منابع و

%30

ظرفیتهای داخل کشور

قدرت علمی در بااالترين حاد خاود قارار
دارد.
جامعه ايران يک جامعا پیشارو در تاأمین
رفا ،آرامش و امنیت بشر بود ،عادالت در
آن حاکم خواهد شد و مردم زنادگی مرفاه
سالم و با نشاطی خواهند داشت.

تقويت آرماان خاواهی و
روحیه و اعتماد به نفاس
ملی در مسیر تمدن نوين

تقويت هويّت ملّی و آرمانخواهی و روحیه
%28

1

نقشها

4.10

تغییر راهبردی مسیر نفع کشور از تقلیاد باه

توسعه اقتصاد دانش بنیان
%22

روندهای بینالمللی

مبانی و ارزشها

نوآوری
ارتقاء امنیت و وحدت ملی بارای پیشارفت
ملی و گسترش عدالت

توسعه نهضت نرم افاماری
و تولید علم باا توجاه باه

و اعتماد به نفس ملی در عرصه علمی
توسعه اقتصاد دانشبنیان

اسالمی

با توجه به پیشارانهاا و
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ردیف

مقوله

ميانگين

وزن

احیای فرهنا
%24

تااثیر بار کیفیات زنادگی

افمايش قدرت رقابات باینالمللای و رشاد
اجتماعی -اقتصادی پايدار
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ردیف

مقوله
اصلي
(بعد)

ميانگين

مؤلفهها

بعد

وزن
مولفه

گویههای دارای بيشترین اولویت
ايجاد عمم ملی و تالش مضاع

صاااحبنظااران دانشاایاهی و حااوزوی

نیااااااااااااازمحوری و
مميتمحوری باا نیاا ،باه

و جهاادی

%24

آيند،

نخبیاااان و مساااوولین دولتااای در مسااایر
مرجعیت علمی

فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی سا پنجم شمار 10 ،پايیم 1444

پرورش استعدادهای جوان و ايجاد حرکات
علمیفراگیر توسط جوانان
آيند ،نیری رصاد پیشارانهاا و رونادهای

ويژگیها
9

و

4.14

قابلیتها

اشتهار در ياک ياا گناد

بینالمللی علم و تعیین محتمل ترين زمینه-

حااوز ،علماایو توسااعه

های علمیو فناورانه

نهضاات شااتاب رشااد

%13

علمی

توجه جدی نخبیان نفع باه ماردم فضاای
جامعه و مسائل اجتماعی و نقش آفرينی در
کشور
توجه جدی نخبیان نفع باه ماردم فضاای
جامعه و مسائل اجتماعی و نقش آفرينی در

وحااادت و همااادلی در
عرصه نفع و درون زايی
علمی با تکیه بر جواناان

%34

و نخبیان

کشور
پرهیاام از سیاسااتزدگاای باایبرنااامیی
پراکند ،کاری و دستخوش مجادالت روزمر،
شدن سیاستهای کلی نفع

0

ساختار

4.11

حکمرانی

%20

منابع

%18

زيرساختها و المامات

%20

آيند،پژوهی و رصد علمی و محیطشناسی
سرمايه انسانی
فناوری نوآوری و رقابت پیيری
ارتباطات همکاریها و ديپلماسی علمی
پشتیبانی و حمايتی
ايجاد تحو و افامايش تعامال اثاربخش در
ارتباط میان نفع و سااير بخاشهاا باهوياژ،

روابط
5
38

ساختار
و اجما

4.40

بازمهندسی رواباط میاان
ساختار و اجمای نفع

%144

صنعت اقتصاد و دولت
اصالح ابمارهای نهادی مانند نظاام ارزياابی
تحقیقااات مالکیاات فکااری و  ...بااهمنظااور
کارآمدسازی و افمايش اثربخشی ساختارها

ردیف

مقوله
اصلي

مؤلفهها

بعد

گویههای دارای بيشترین اولویت

مولفه

افمايش کاارآيی و اثربخشای سااختار نظاام
آموزشی و تحقیقاتی کشور
ايجااااد سااااز و کاااار نهاااادی مناساااب و
سیاست گیاری بارای دساتیابی باه علاوم و
فناوریهای پیشرفته
افمايش تعامل هماهنیی و همکاری متقابل
دانشایا،هاا مؤسساات علمایو پژوهشای
صنايع و دولت در فرآيند تولید
بحرانهاای اجتمااعی و

کالن

ژئواستراتژيکی

روندها
6

و

4.41

پیشران-

جمع/
متوسط کل

بحران آب و ذخاير آبی
بحااران عاادالت و افاامايش محرومیاات و

تغییاااارات فناااااوری و
بحرانهای حوز ،منابع

ها

%20

انقالب در فناوری و کاربردهای آن

%41

نابرابریها
امنیت انرژی
تهديد منابع

4.11

14

-

-

 .5نتيجه گيری و پيشنهاد
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(بعد)

ميانگين

وزن

گیر از گام دوم انقالب اسالمی يعنی دولت اسالمی و جامعه اسالمی و تشاکیل تمادن
اسالمی فرآيندی پیچید ،است که در زنجیر،ای از روابط مساتمر باههامپیوساته و منطقای
امکانپیير خواهد بود .مرجعیت علمیج.ا.ا بیشک نقطه عط
است که جهتدهی کلیه ديدگا،ها اهدا

و حلقه واسط ايان زنجیار،

کالن و تدابیر مربوط و بهويژ ،معماری نفع را به

منظور دستیابی به آن ضرورت بخشید ،است .براسا

يافتههای اين تحقیق ابعااد اصالی و

مولفههای گارگوب معماری نفع ج.ا.ا بهمنظور دستیابی باه مرجعیات علمایدر افاق1444
عبارتند از:
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 بعد مبانی ارزشها و گفتمان انقالب اسالمی؛
 بعد افق و تصوير مطلوب ممکن نفع و مرجعیت علمی ج.ا.ا در  1444با مولفههای
اقتدار ملی ايران با تکیه بر قادرت علمای و تحاو بنیاادين علاوم در گاارگوب
جهانبینی اسالمی و اقتدار جهانی و الهامبخشی با تکیه بار مناابع و ظرفیاتهاای
داخل کشور؛
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی سا پنجم شمار 10 ،پايیم 1444

 بعد نقشهای نفع با مولفههای تقويت آرمانخواهی و روحیاه و اعتمااد باه نفاس
ملی در مسیر تمدن نوين اسالمی توسعه اقتصاد دانشبنیان با توجه به پیشرانها و
کالن روندهای بینالمللی توسعه نهضت نرم افماری و تولید علم با توجه به مبانی
و ارزشها؛
 بعد ويژگیها و قابلیتهای نفع با مولفههای نیازمحوری و مميتمحوری با نیا ،به
آيند ،اشتهار در يک يا گند حوز ،علمی و توسعه نهضات شاتاب رشاد علمای و
وحدت و همدلی در عرصه نفع درونزايی علمیبا تکیه بر جوانان و نخبیان؛
 بعد ساختار مورد نیاز نفع با مولفههای حکمرانی منابع زيرساختها و المامات؛
 بعد روابط میان اجما و ساختار با مولفه بازمهندسی روابط میان سااختار و اجامای
نفع؛
 بعد پیشرانها و کالن روندهای جهانی و ملی باا مولفاههاای تغییارات فنااوری و
بحرانهای حوز ،منابع؛ و بحرانهای اجتماعی و ژئواستراتژيکی
 بعد مطالعه تطبیقی قوانین و اسناد باالدستی ارزيابی نظاارت و کنتار و آسایب-
شناسی و عارضهيابی
در نهايت با توجه به ابعاد مولفهها و مفاهیم مستخرجه سند معماری علم فنااوری و
نوآوری جمهوری اسالمیايران بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمیدر افق  1444بار اساا
گارگوب معماری مورد اشار ،در شکل 1در  24سلو به شرح زير توصی
بر اسا

الیوی عوامل و با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی مختل

و تدوين شد.

و مولفه بحارانهاای

اجتماعی و ژئواستراژيکی از جمله تاثیر کالن روند افمايش محرومیات طبقاات متوساط در
44

کشورهای توسعه يافته بر نقشهای نفع الزم است ضمن تبیین موشاکافانه ايان عوامال در

برنامهريمیهای آيند ،نفع به مباحث اجتماعی و بخصوص عدالت نیاهی ويژ ،داشات .در
توسعه اقتصاد دانش بنیان؛ در عوامل سیاسی تحکیم استقال کشور در تعاامالت علمای در
عرصههای بینالمللی و ارتقاء قدرت ملی برای دفاع بازدارناد ،از عامت حاکمیات ملای و
استقال کشور؛ در عوامل فرهنیی تقويت هويّت ملّی و آرمانخواهی و روحیه و اعتماد به
نفس ملی در عرصه علمیو به لحا عوامل قانونی نیم مرجعیت علمی بهعنوان هد

اصلی

سیاستهای نفع بايستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
بر اسا

الیوی نهادی سامانههای فرهنیی دانشبنیان و تولید علام دارای نقاشهاای

مهم تری هستند .نهادها و بازيیران حوز ،حکمرانی فرهن سازی و پشتیبانی اولويات پیادا
کرد ،و بخش خصوصی و غیردولتی در تامین منابع و زيرساختهای الزم برای نفع اهمیت
يافته و از اين روی است که نهادهای سیاستگیار و فرهن ساز مسئولیت بیشتری خواهناد
يافت.
بر اسا

الیوی فرآيندی فرهن سازی آيند،پژوهی دانشبنیان و تولید علم مهمترين

فرآيندهای نفع بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمیدر افق  1444خواهناد باود .فرآينادهای
نفع بايد مميتمحوری را با تکیه بر جوانان و نخبیان و وحادت و همادلی باه اشاتهار در
يک يا گند حوز ،علمی تبديل کنند.
در راستای الیوی راهبردی نیم ارتقاء جايیا ،و نقش نظام آموزش و پارورش باهعناوان
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عوامل اقتصادی تغییر راهبردی مسیر نفع کشور از تقلید باه ناوآوری در عوامال فناوراناه؛

يک امرحاکمیتی حرکت دانشیا،ها در جهت مصدريت الیووار،های ناوين علمای کساب
رتبه نخست در رتبهبندی دانشایا،هاای جهاان اساالم و احاراز جايیاا ،شااخ

در باین

دانشیا،های دنیا احراز جايیا ،برجسته علمی و الهاامبخشای در جهاان احیاای موقعیات
محااوری و تاااريخی اي اران در فرهن ا

و تماادن اسااالمی اسااتقرار جامعااه دانااشبنی اان

عدالتمحور و برخوردار از انسانهای شايسته فرهیخته و نخبه توسعه و گسترش اقتصااد
دانش بنیان تبديل علم به يکی از گفتماانهاای اصالی جامعاه تقويات و گساترش تولیاد
علمیاصیل بومی و مفید در رشتههای علوم انسانی و تولید علم در راساتای رفاع نیازهاا و
حل مسائل اساسی جامعه مهمترين راهبردهای نفع کشور در حوز ،نقشها خواهد بود.
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بر اسا

يافتههای اين پژوهش برآيند سلو هاای  4-3 4-2 4-1و  4-4در شاکل 1افاق

زمانی نفع و مرجعیات علمای را مشاتمل بار افاق هاای  1424 1414 1444و  1444تشاکیل
خواهد داد .براين اسا

در افق 1444که همان افق گشمانداز است بايد به تحقق اهادا ساند

گشمانداز بیست ساله کشور و اجرای کامل نقشه جامع علمی نظرداشت .رويکارد اقتدارگراياناه
با پیشرفت پرشتاب علمی به همرا ،ايجاد تحو در بسیاری از علوم رايج بهويژ ،علاوم انساانی و
پايه با ابتنا به معار اسالمیاز اولويتهای اين افق زمانی خواهد بود .در اين راستا ايجاد تحاو
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی سا پنجم شمار 10 ،پايیم 1444

و افمايش تعامل اثربخش در ارتباط میان نفع و ساير بخشهاا افامايش اثربخشای شاازوکارهای
نهادی بهمنظور حمايت و توسعه جوانان و نخبیان و ايجاد ساختار مناسب بارای تحکایم پیوناد
حوز ،و دانشیا ،بسیار ضروری به نظر میرسد و توجه وياژ ،باه عاوارض و گاالشهاای نفاع
کشور در اين افق زمانی و حرکت در مسیر رفع آنها بسیار حائم اهمیت است .همچنین تغییارات
فناوری و بحرانهای حوز ،منابع بهويژ ،بحران آب امنیت غیايی و بحرانهای حاوز ،بهداشات
و درمان از اهمیت بیشتری در اين افق زمانی برخوردار هستند .در الويت قرار دادن فناوریهاای
مربوط به درياها هوافضا زيرساختها و مقابله با باليای طبیعی و انسانساخته در اين افاق نیام
میتواند زمینه را برای جهانترازی نفع ج.ا.ا فراهم آورد .در افق  1414که افق جهاانتارازی نفاع
جمهوری اسالمیايران خواهد بود تقويت هويّت ملّی و آرماانخاواهی و روحیاه و اعتمااد باه
نفس ملی در عرصه علمی تغییر راهبردی مسیر نفع کشور از تقلید به نوآوری احیاای فرهنا
تاثیر بر کیفیت زندگی افمايش قدرت رقابت بینالمللی و رشاد اجتمااعی -اقتصاادی پايادار و
توسعه نهضت نرم افماری و تولید علم در کناار حاکمیات مباانی ارزشهاا اخاالق و ماوازين
اسالمیدر نظام آموزش عالی تحقق دانشیا ،اساالمی و بسترساازی و حرکات در مسایر ايجااد
تمدن نوين اسالمی بر محور مرجعیت علمای تقويات اقتادار حااکمیتی و تحقاق آرماانهاای
انقالب اسالمی ارتقاء قدرت ملی برای دفاع بازدارند ،از عمت حاکمیت ملی و استقال کشاور
و تعامل فعا سازند ،و الهام بخاش باا جهاان اساالم و سااير کشاورها در عرصاه نفاع و نیام
شناسايی اولويتها و نیازهای واقعی و حل مسائل اساسی حا و آيند ،انقالب اساالمی جامعاه
و بشريت مهمترين نقشهای نفع خواهند بود .تغییارات قادرت در عرصاه جهاانی و تغییارات
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جمعیتی از کالن روندهای دارای اهمیت بیشتر در اين افق زمانی هساتند .در اولويات قاراردادن

فناوریهای مربوط به اقیانو ها و فناوریهای نوين هستهای نیم از ضروريات فناوراناه در ايان
است نقشهای نفع به نحوی است که با شکستن و توسعه مرزهاای علام و داناش و برداشاتن
گامهای نو در مسائل علمی همرا ،خواهد بود .توسعه اقتصاد دانشبنیان تحکیم استقال کشاور
در تعامالت علمی در عرصههای بینالمللی ارتقاء امنیت و وحدت ملی بارای پیشارفت ملای و
گسترش عدالت توجاه باه پیشارانهاا و منطباق باودن باا رونادهای باینالمللای تحاوالت و
پیشرفتهای علمی و فناورانه جديد نیم مهمترين نقاشهاای نفاع در افاق 1424خواهناد باود.
همچنین اشتهار در يک يا گند حاوز ،علمای باهعناوان مرجاع علام و اذعاان عماوم مااردم و
داناشمندان باه برتریهای علمیآن تقويت پژوهشهای بنیادين و ورود به را،های نرفته علمای
مهمترين ويژگیهای نفع در افق  1424است .بحران عدالت و افمايش نابرابریها و بحاران هاای
عمد ،زيستمحیطی از اهمیت بیشتری در اين افق زماانی برخاوردار هساتند .در اولويات قارار
دادن فناوریهای مربوط به محاسبات عظیم و مغمرايانهها و نیمه رساناها در اين افق میتواند باه
حرکت در مسیر مرجعیت علمیکمک کند.
افق  1444افق مرجعیت علمیاست .اقتدار جمهاوری اساالمیاياران مهامتارين وجاه در
تصوير نفع و مرجعیت علمیج .ا .ا در افق  1444است که باياد نقطاه کاانونی تماامیاهادا
کالن اقدامات ملی تدابیر سیاستها و راهبردهای نفع کشور قرار گیرد .قادرت کامال بارای
دفاع بازدارند ،از عمت حاکمیت ملی و استقال ج .ا .ا با تکیه بر قدرت باالی علمی بهعنوان
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افق زمانی بهشمار میرود .در افق  1424که افق پیشرفت اجتهادی نفع جمهاوری اساالمیاياران

اصلیترين وجه از تصاوير مرجعیات علمای نماياان و تحاو بنیاادين علمایدر گاارگوب
جهانبینی اسالمیبا محوريت علوم انسانی و علوم پايه در نفع کشور ايجاد خواهد شد .دامناه
اين اقتدار به انداز،ای خواهد بود که جمهوری اسالمیايران عامال اصالی وحادت و اخاوت
اسالمی و ثبات منطقهای و عدالت بود ،حکمیت و صلح جهانی به ياری ايران ممکن خواهاد
بود .در اين افق زبان فارسی در زمر ،مهامتارين زباانهاای علام باود ،و دانشامندان طالاب
تاز،های دانشی مجبور خواهند بود که زبان فارسی را ياد بییرند .در افاق  1444اياران قطاب
علمی و فناوری جهان اسالم و در شمار کشورهای برتر جهان از نظر سطح کلای پیشارفت و
عدالت خواهد بود .جامعه ايران يک جامع پیشرو در تأمین رفا ،آرامش و امنیت بشار باود،
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عدالت در آن حاکم خواهد شد و مردم ايران زندگی مرفه سالم و با نشاطی خواهناد داشات.
اقتدار جهانی الهامبخشی و امنیت ملی ايران توام با تمامیت ارضی کشاور باهواساطه قادرت
علمی در باالترين حد خود قرار خواهد داشت .ايران اسالمی بهواساطه شاکوفايی اقتصاادی
ناشی از کاربرد علوم و فنااوریهاای پیشارفته و مرجاعسااز باهعناوان يکای از قطابهاا و
قدرتهای اقتصادی بمرگ دنیا و محل رجوع متخصصین و محققان دنیا به دانشامندان جهاان
تراز آثار علمی مرجع مراکم علمی و دانشیا،های معتبر خواهاد باود .آماادگی الزم در برابار
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی سا پنجم شمار 10 ،پايیم 1444

تکانههای داخلی و کالن روندها و پیشارانهاای جهاانی از شااخ

هاای اصالی افاق 1444

خواهد بود .استفاد ،صحیح از منابع طبیعی و ظرفیتهای کشور و بهويژ ،نخبیاان و جواناان
ما را در برابر کالن رونادهای مارتبط باا تهدياد مناابع بیماه کارد ،و در عرصاه منطقاهای و
بینالمللی با ايجاد تصويری مقتدرانه بهواسطه نفع و قادرت علمای آماادگی الزم را در برابار
تغییرات ژئواستراتژيکی خواهد داشت .در تحقق اين تصوير و تبديل شدن به قطاب علمای و
فناوری؛ توسعه کاربرد فناوریهای پیشرفته در کشور يک اولويت اساسی باود ،و دانشامندان
جهانتراز و مراکم معتبر علمی و دانشیاهی ج .ا .ا پشتوانه مهم اين اقتدار خواهد بود.
همچنین بر اسا

افق مکانی پژوهش تقويت آرمانخواهی و روحیه و اعتماد به نفاس

ملی در مسیر تمدن نوين اسالمیو نیم توسعه نهضت نرمافماری و تولید علام باا توجاه باه
مبانی و ارزشها در عرصه ملی و توسعه اقتصاد دانشبنیان با توجه باه پیشارانهاا و کاالن
روندهای بینالمللی در عرصه ملی و فراملی تعري

میشود.

يکی از پیشنهادهای اصلی اين پژوهش طراحی و ارائه يک الیوی راهبردی باا اساتفاد،
از گارگوب معماری نفع بهعنوان يک پژوهش علمی است .تادوين نقشاه را ،و الیوهاای
راهبردی جامع جهت دستیابی ج.ا.ا به مرجعیت علمی با توجه به افقهای زمانی مختلا

از

جمله  1424 1414و  1444از ديیر پیشنهادهای اين پژوهش اسات .تادوين ساناريوهای
آيند ،علم فناوری و نوآوری ج.ا.ا بر اسا

پیشرانهاا و کاالن رونادهای جهاانی و ملای

دارای بیشترين عدم قطعیت مستخرج از اين تحقیق با رويکرد زمینهسازی برای تمدن ناوين
اسالمی نیم از جمله پژوهشهايی است که در ادامه اين تحقیق پیشنهاد میشود.
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