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 چکیده

تعييي  جایگياه رقيابتي ایيرا  و     . استهاي رقابتي حياتي  آسياي جنوب غربي، مزیت ةجایگاه اول علمي در سطح منطقبراي دستيابي به 
رقيابتي   راهبردهياي انيداز و اتايا      نياز دستيابي بيه ششي    منطقه، پيش دیگر بررسي وضعيت مزیت رقابتي پایدار در مقایسه با کشورهاي

 . مناسب است
جایگياه ناسيت    براي دسيتيابي بيه  مزیت رقابتي مورد نياز  ایجاد بهکه  کشور، عواملي يکنون يعلم یگاهجا يي پس از تع، در ای  تحقيق
نظرا ِ ای   آموزش و تحقيقات و صاحب  والئمصاحبه با مسبا ای  عوامل  ،بدی  منظور .شود مي بندي یتاولو ،شود منجر ميعلمي کشور 

 .شود بندي مي ای  عوامل اولویت AHPف  رگيريکا بهبا  ،سپس .یي شدشناسا ،در کشور حوزه
دسيت   يجنيوب غربي   يايآسي  ةاول منطق ةانداز به رتب زودتر از آرما  شش  ياربس یرا ا ي،کنون يبا شتاب علم دهد ينشا  م يقتحق نتایج

بيه   یادشيده  عواميل . شود يکشور م يبرا يرقابت یتمز یجاداست که سبب ا يتمرکز بر عوامل ي،شتاب علم ی حفظ ا ةالزم. یافتخواهد 
 ييت اهم یبضيرا . شد بندي یتو اولو يبند طبقه يافزار سات ةو توسع يافزار نرم ةتوسع ي،مال -يدسته منابع انسان سهعامل در  11تعداد 

     .کنند را در ای  زمينه ایفا مينقش  ی تر مه  ي،و انسان يمنابع مال دهد يعوامل نشا  م

 واژگان کلیدی 
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 مقدمه  

تولیتد علتم عتاملي    . استت المللي  ملي و بین ةجانبه در عرص همه ةعلم و دانش محور و مدار توسع

ه و با اتصال به منبع علتم  کردبشري را تسهیل  ةهاي دشوار توسعه و پیشرفت جامع است که عرصه

علتم و فنتاوري نقتش بستیار يیتادي در      . کند مال معني هدایت ميانسان را به ک ،و معرفت حقیقي

اجتمتاعي هتر    و اقتصتادي  ةتترین ابترار در توستع    و مهتم  اردموفقیت و سعادت جوامتع بشتري د  

هیچ کشور قدرتمندي بدون علم و فناوري نتوانسته است به اقتدار  ،در جهان امروي. استاي  جامعه

، علتم نیتر  . نیستت و اقتصادي بدون دسترسي به آن میستر  اجتماعي  ةتوسع ،به عبارت دیگر .برسد

چنتداني   نتیجةتصادفي و فردي  طورو تحقیقات هم به  ،هاي تحقیقاتي است خود محصول فعالیت

هتاي اخیتر پیشترفت قابتل      در ستال  ویژه به ،تولید علم و فناوري ،در کشورمان نیر. نخواهد داشت

تر اليم بتراي تولیتد علتم در کشتور بتا ف تاي       اما باید توجته داشتت بست   . است کردهاي  مالحظه

هتاي علمتي     هتاي مختلتو و همکتاري    هاي علمي در يمینته  گیري جامعه علمي، شکل ةآياداندیشان

 . شود اي ایجاد مي رشته المللي و بین جمعي، بین

 4171انداي توسعه در افت    سند چشم ةبه منظور دستیابي به جایگاه اول منطقه در برنام ،شک يب

این تحقیت  بتر    بنابراین، .بخش تولید علم و تحقیقات، ایران نیايمند تحوالت عمده خواهد بوددر 

جایگتاه نخستت علمتي کشتور      دستیابي بته  برايمریت رقابتي مورد نیاي  ایجادعواملي که موجب 

                                                                                                      .شود، تمرکر دارد مي

 بیان مسئله

هتاي رقتابتي    مریتت ، آستیاي جنتوغ بربتي    ةبراي دستیابي به جایگاه اول علمي در ستط  منطقت  

تعیین جایگتاه رقتابتي ایتران و بررستي و تعیت مریتت رقتابتي پایتدار در مقایسته بتا           . اند حیاتي

. رقتابتي مناستب استت   راهبردهتاي  تخاذ و ا انداي چشمنیاي دستیابي به  منطقه، پیشدیگر کشورهاي 

بلکه فراینتدي پیيیتده و    ،ایستا نیست ، مو وعيساله بیست انداي چشمعلمي هاي  رسیدن به آرمان

آسیاي جنوغ بربتي در نظتر گرفتته     ةمنطقکشورهاي عنوان ه کشورهایي که ب يیرا همة. پویا است
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ساله بتدون حرکتت و    بیست انداي چشم ةرها برتر باشد در طول دو و قرار است ایران اي آن ،اند شده

 .کند را الرامي مي انداي چشممو وع نگرش پویا به  این. فعالیت نخواهند بود

یافته با جایگاه اول  ایران کشوري است توسعه»: شود کشور چنین آباي مي ةسال بیست انداي چشم

 «...و فناوري در سط  منطقه علمي ،اقتصادي

آمده است شتاهراه رستیدن بته آرمتان      انداي چشماه علمي کشور در البته آنيه در تو ی  جایگ

ستهم  و فناوري، متکي بر  تولید علم، توانا در دانش پیشرفتهبرخوردار اي » : کند اصلي را معرفي مي

 (.4321 مجمع تشخیص مصلحت نظام،) «در تولید ملي اجتماعي ةبرتر منابع انساني و سرمای

 ایتن کشتورهاي منطقته   بیشتر ، بلکته صیت اقتصاد ایران نیستثبات تنها خصو رشد اقتصادي بي

منفتي   با رشتد متوستو و   4667-61 و 4621-26 هاي عربي در دوره ةامارات متحد .دارند را روند

، 4661 -8773 ةلتیکن در دور  ،(درصتد  -2/8 و -2/9 ،بته ترتیتب  )بوده است  مواجهتوجهي  قابل

هتایي را نشتان    ثباتي بي نیر،منطقه  دیگر ورهايکش. است داشتهدرصدي را  2/8رشد متوسو مثبت 

اختتال  چنتداني بتا     4621 -8773 ةنرخ رشد متوسو ایتران بتراي دور  شایان ذکر است  .دهند مي

 .منطقه ندارد دیگر کشورهاي

اي نظر درآمد سرانه، بیانگر آن است که در بین بیست کشور  ،جایگاه ایران بین کشورهاي منطقه

متوسو منطقه  ةتر اي درآمد سران ایران بسیار پایین ةو درآمد سران است رتبة دهمداراي منطقه، ایران 

 (.دالر بوده است 3/1742برابر با  8773خاورمیانه در سال  ةمنطق ةمتوسو درآمد سران)است 

عمتان،   بحرین، عربستان سعودي، کویت، عربي، رژیم اشغالگر قدس، ةکشورهاي امارات متحد

 .منطقه دارنداول تا نهم را در هاي  رتبه ،به ترتیب لبنان، ترکیه و اردن

 ،در منطقته  8778عربي به عنوان بیشتترین درآمتد سترانه در ستال      ةامارات متحد ةسران درآمد

ایتران بتوده    ةبرابر درآمتد ستران   09/6کویت هم  ةو درآمد سران ،ایران ةبرابر درآمد سران 48حدود 

دالر در ستال   4041اي  PPPبتا درنظرگترفتن شتاخص    ناخالص داخلتي ایتران    ةدرآمد سران. است

 هفتم در منطقه صعود کرده است  ةدالر افرایش یافته و ایران به رتب 9972به  ،8773

بحرین، عمان و عربستان سعودي  کشورهاي امارات متحده عربي، رژیم اشغالگر قدس، کویت،
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آذربایجتان و   سوریه، پاکستان، یمن، کشورهاي. دارند اول تا ششم قرارهاي  قبل اي ایران و در رتبه

در منطقته   PPPاستاس شتاخص    بر ،را اي نظر درآمد سرانهها  ترین رتبه پایین ،ترکمنستان به ترتیب

 . دارند

بتر  برابر و  48 بایددالر رایج  بر مبناي ،ایران براي دستیابي به قدرت اول در منطقه ةدرآمد سران

رشتد پتایین اقتصتادي و     بته طتور کلتي،   . برابتر شتود   1 شاخص برابري قدرت خرید بایتد  مبناي

تخصیص نامطلوغ منابع حاصتل اي فتروش   مانند توان ناشي اي عواملي  شدید آن را ميهاي  نوسان

نبتود   نفت و گاي، وابستگي شدید بته درآمتدهاي نفتتي و نوستان آن در بايارهتاي جهتاني نفتت،       

مولتد،  هتاي   گتااري  دايهاي جامعه به سرمایهان مناسب به منظور انتقال کارآمد پس ةبايارهاي سرمای

منتابع   ةنیتافتن بهینت   گااري و تخصتیص  سرمایههاي  وجود بخش عمومي ناکارآمد در اجراي پروژه

ثباتي سیاسي داخلي و  شود، بي عمراني ميهاي  شدن اجراي طرح که موجب طوالني ،بخش عمومي

مولد شده است، محتیو  تعیو و   اي ه گااري سرمایه يرونق بيو  نشدنکه موجب شکوفااي  همنطق

وري    هوري پایین سرمایه، نیروي کار و بهتر  هبهر پایین بايبودن اقتصاد، ةوکار و درج نامناسب کسب

و  شتود  متي وري عوامتل در رشتد اقتصتادي     که موجب کاهش شدید سهم بهره ،(TFP)کل عوامل 

 .گیرد ميدر نظر نه کیفي عوامل تولید  و ،رشد را تابعي اي تغییرات کمي

یتافتگي   انساني، در ردیو کشتورهاي بتا توستعه    ةیافتگي در شاخص توسع ایران اي نظر توسعه

بررستي رونتد تغییترات ایتن     . استت، قترار دارد   066/7 تتا 1/7بین  ها آن HDIشاخص  ، کهمتوسو

در ایران روند  HDIدهد شاخص  آن با روند شاخص در برخي کشورها نشان مي ةشاخص و مقایس

 .رسیده است 8773در سال  039/7به  4601در سال  199/7اي  و ،شمگیري داشتهرشد چ

درحتالي کته اي   . استت یمن  پاکستان و نرخ باسوادي در ایران بیشتر اي کشورهاي عمان، مصر،

تتر   ستوریه پتایین   اردن، ترکیته و  لبنان، ،ویژه رژیم اشغالگر قدس، کویت کشورهاي دیگر منطقه، به

میران ثبتت نتام در متدارس    بارة همین نتیجه در .داردقرار ه منطق کشور41بین دهم  ةاست و در رتب

 .(188-183، ص4321ر ایي، )سطه وجود دارد ابتدایي و متو

انتظار اینکه آمتار   ،بودن نرخ ثبت نام در سطوح پایین آمويش با توجه به پایین ،به عبارت دیگر
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درحتالي کته بتراي     .نتدارد شتود، وجتود    میران باسوادي در آینده اي و عیت مطلتوبي برختوردار  

مدون توسو دولت اجرا شتده و  هاي  باید برنامه( نه سواد خواندن و نوشتن و) سوادي بي يکن ریشه

بتراي تحصتیل   اي  هيیرا تا يماني کته انگیتر   .تحصیل علم و دانش در میان مردم تقویت شود ةانگیر

 . شدي را در جامعه متصور توان افرایش میران باسواد وجود نداشته باشد، نمي علم

چشتمگیري   اخیتر بهبتود  هتاي   ایراني در ستال  ةسالم در جامعاي  هامید به يندگي و داشتن آیند

 .استافرایش امکانات پرشکي و بهداشتي  ةکه نتیج داشته است

دهتم قترار دارد،    ةکشور منتختب در رتبت   41بین  ،اگرچه ایران اي نظر امید به يندگي در منطقه

توان  منظم مي ةتوجه نیست و با اجراي برنام قابل ي دیگراش اي نظر عددي با کشورها لیکن فاصله

انساني در ایران مطتاب  مطلتوغ    ةتوسع با این حال، .تري در منطقه دست یافت به موقعیت مطلوغ

 .داردنود و نهم را در جهان  ةو ایران رتباست  پایرفتهجهاني صورت ن

 ةو فاصتل  دارنتد چهل و چهارم جهتاني را   ةوکویت رتب ،ومچهل و س ةرژیم اشغالگر قدس رتب

داشتته، ولتي کشتورهاي    اي  هجمعیت ایران رشد فرایند يیرا)است  يیادایران با این کشورها بسیار 

 (.دارندطبیعي فراوان نفتي هاي  جمعیت کم و ثروت همنطق

 چارچوب نظری تحقیق

 علم و تولید علمی

است، به طوري که نه ت  کردهپیدا اي  هکشور جایگاه ویژ نظريمتون در  «تولید علم» ةامرويه واژ

ریران امور علمي و پژوهشي کشتور را   گااران و برنامه افراري اذهان سیاست تولید علم و جنبش نرم

و  انتداي  چشتم توستعه و ستند   هتاي   و در جاي جاي مستندات علمي و برنامته  کرده استمشغول 

گتااري شتده    احراي جایگاه نخست تولید علتم هتد    علمي و تولید يآرماني کشور، ارتقاهاي  اف 

بنتدي   ترین معیتار بتراي تعیتین جایگتاه علمتي و رتبته       سنجي نیر، اصلي هاي علم در اريیابي .است

 ةمیران مشارکت در تولید علم، نوآوري، فناوري و به طور کلي مشارکت در رونتد توستع   کشورها،

 .شده است مطرحعلم جهاني 
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 :مشخص استتولید علم و مصادی  گوناگون آن  دربارةيیر هاي  تلقيو ها  برداشت

ورد دست اول کته حتر  جهتاني برنتد و پتس اي داوري      ایا دست روش، تولید علم یعني نظریه

 ISIالمللي چاپ و در مؤسستات معیتار تولیتد علتم ماننتد       معتبر بین ةدقی  تخصصي در یک نشری

گام بعدي که طي آن یک دستاورد پژوهشتي، مصتدا     .و در دسترس دیگران قرار گیرد ودنمایه ش

 ،المللي قرار گیرد، بته عبتارت دیگتر    آن است که مورد رجوع و استناد بین شود ميتولید علم تلقي 

رویکترد دیگتري اي   (. 4324، موستوي موحتدي  ) گیرد روح تولید علم در رجوع و استناد شکل مي

کند کته   المللي اشاره مي و مراکر معتبر بین ها هریقابل چاپ و ثبت در نشهاي  تولید علم به پژوهش

بنیادیحاوي نوآوري است که پیش اي آن وجود نداشته است هاي  در آن منظور اي پژوهش، پژوهش

وابستته بته    هتاي  هنشتری  ،نیتر  هتا  نشتریه و منظتور اي   ،المللتي  و منظور اي ثبت، ثبت اختراعات بین

، تولید علم منحصتر بته علتوم پایته نیستت و تمتام       است ISIویژه  هب ،هاي علمي معتبر جهان پایگاه

ترین و معتبرترین شتاخص   تولید علم معقول(. 4321 پور، شمسي) گیرد علمي را دربرميهاي  شاخه

المللتي   شود و تعداد مقاالت علمتي معتبتر بتین    سنجش رتبه و جایگاه علمي کشورها محسوغ مي

بتدون  محاستبات بستیار دقیت  و روشتن و      بتا ینکته  ا دلیلالمللي نیر به  منتشرشده در نشریات بین

استانداردستايي علمتي    ،آید، عالوه بر آن شوند، معیار تولید علم به حساغ مي دستکاري تدوین مي

نیر مالک تولید علم  ،المللي سايي آنان در مؤسسات بین ویژه تولید مجالت معتبر علمي و نمایه هو ب

 (.4324 صبوري،)شود  کشور قلمداد مي

دانشي که وجود ندارد و ایجتاد شتده استت، فکتر و     : شده است بیاننیر  شرحولید علم بدین ت

این مقوله يمتاني   .اند آن را پایرفتهو اهل منط  و علم  به وجود آمده استنظري که وجود نداشته، 

هتر   ،با این تعریتو  .دشوو مستند کنند یید أت آن را شود که یک محفل علمي و تخصصي اثبات مي

تولیتد علتم بته حستاغ     هتاي   جتر  شتاخص   برداري، مونتاژ، تقلید و بايکردن راي نوشته ه کپيگون

، لتاا  استت  یعني شامل علوم تجربي و علوم نظري ؛تواند عیني و ذهني باشد تولید علم مي. آید نمي

ا در هایي اي هتر دو ر  تولید علم باید مصدا  .توانند مولد علم باشند علوم انساني و نظري مطمئناً مي

ذکتر   شتایان . دشتو تواند تولید علم محسوغ  سعدي در سردر سايمان ملل مي ةجمل. بر داشته باشد



 622                           ...هسال انداز بیست های علمی چشم رمانآ دستیابی بههای رقابتی مورد نیاز برای  شناسایی مزیت  

 

 

 

و مصادی  تولید علم براي علوم طبیعي و علوم انساني باید متفاوت در نظر گرفتته  ها  است شاخص

تولید علم حرکت طولي در راستاي گستترش مريهتاي دانتش بشتري استت و       ،در یک کالم. شود

 .استگام به جلو  همیشه

 فناوری ةعلمی با توسع ةتوسعهای  تفاوت

محور، تعریو  ان اصلي در جهان امروي براي دستیابي به اقتصاد دانشوعلم و فناوري به عنوان پیشر

نظتامي، اقتصتادي و   هتاي    ترین سالح کشورها در دنیاي رقابتت  اند و اي دیرباي به عنوان اصلي شده

 .دان طلبي شناخته شده تفو 

تقدم یکي بر دیگري نوشته شده استت، کته بحثتي استت متعلت  بته        يمینةمقاالت متعددي در 

علم و فنتاوري  هاي  پیشرفت توجه به اینکهدوران گاشته و در جهان امروي جایگاهي ندارد، ولي با 

ها، موانتع، و عوامتل    ها، هد  گااري ند، شناخت دقی  اختال  در سیاستؤثربا یکدیگر مرتبو و م

ویژه در کشورهاي در حتال توستعه، بستیار مهتم و      هر یک، بههاي  علم و فناوري و ویژگي ةسعتو

هتر یتک اي طتر     هتاي   و ویژگتي  ،ها اي یک طر  مکمل آن آثارحیاتي است، تا با شناخت کامل 

علمتي و   ةتوسعهاي  گااري رقابت جهاني، بتوانند هدفمندي و سیاستهاي  و شناسایي يمینه ،دیگر

 . خود را با کشورهاي پیشرفته کاهش دهند ةو فاصل دهند به درستي تشخیص فناوري را

ها، نمایتانگر   ارتباط آن ةعلم و فناوري و توسعهاي  و تفاوتها  کمبود مقاالت بنیادي در ویژگي

ها  يیرا آن. آن است که این مو وع براي بسیاري اي کشورهاي پیشرفته اهمیت حیاتي نداشته است

جانبه، اطالعات روي، قدرت نفوذ و درک این واقعیتت کته علتم و     وسیع همههاي  هبا توجه به يمین

هتا در   آن کتارگیري  بته ها و  ، در هر دو يمینه، ارتباط آناند درخت توسعه ةفناوري دو شاخه اي ریش

جدیتد  هتاي   پردايد، به فناوري کنند، به تولید علم مي خودجوش عمل مي طورکالن، به  هاي تصمیم

ایتن رونتد کته در کشتورهاي پیشترفته      . گیرنتد  کتار متي   بند و ارتباط و معناي آن را بته یا دست مي

طور کامل بته عنتوان متدل توستعه در کشتورهاي      ه تواند ب سادگي جاي خود را یافته است، نمي به

 . گرفته شودکار  یافته یا در حال توسعه به کمتر توسعه

چه با تقدم علتم همتراه    ،رهاي پیشرفتهعلم و فناوري در کشو ةسیاست توسع ،به عبارت دیگر
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شتود، در حتالي کته     باشد، چه با تقدم فناوري و چه بدون تقدم، سیاستي کالستیک محستوغ متي   

کته باشتد، بیرکالستیک و     هتر طتور  علم و فناوري در کشورهاي در حال توستعه   ةسیاست توسع

 ةجغرافیایي، منابع اولیت  و به همین دلیل بر اساس شرایو ،گااران آن است برخاسته اي تفکر سیاست

     .(4300 تقوي گیالني،)ها، متفاوت خواهد بود  مادي و انرژي، منابع انساني و حتي دولت

هتا،   آنهتاي   با توجه به اهدا  و ماهیت نامتشابه علتم و فنتاوري، تو تی  و تشتری  تفتاوت     

 . دکنمشخص  علم و فناوري را ةگااري توسع اساسي در سیاستهاي  تواند شرایو و آگاهي مي

 دارنتد، باالیي هاي  علمي، اقتصادي و فناوريهاي  صنعتي که توان ةبسیاري اي کشورهاي پیشرفت

ایران،  مانندد، ولي براي کشورهاي در حال توسعه نها، نداشته باش شاید الرامي براي شناخت تفاوت

 .کند ميتر  گااري را منطقي ها، شرایو سیاست شناخت تفاوت

 انداز چشم

هتا استت، امتا     هد  کلي مدیریت راهبردي توسعه و تعهتد مستتمر در راستتاي مأموریتت     هرچند

گروستي و ح ترتي،   )انداي، مفهومي ندارد  مدیریت راهبردي یک نظام، بدون در نظر گرفتن چشم

انداي،  هاي راهبردي، مفاهیمي مانند چشم در بسیاري متون و کتاغ( Dess et al., 2005, p.27؛ 4326

ولتي در  . رونتد  هاي کلیدي اي ارکان متدیریت راهبتردي بته شتمار متي      ا  و شاخصرسالت، اهد

 & Hunger ؛87-31، ص4326گودريي، )انداي آن است کنندة آیندة یک نظام، چشم حقیقت، ترسیم

Wheelem, 2010, p.23).  

 وارن بنیس
راهبردهایي بتراي برعهتده گترفتن بتار     : رهبراننویسندگان کتاغ  8نوسو برت ني4
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. محتمل و مطلوغ سايمان، تصویري ذهني تتدارک ببینتد   ةمسیر، پیش اي هر کار، مدیر باید اي آیند
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گرایانه، و معتبتر را بتراي ستايمان بته     ربا، واقعاي دلانداي آیندهمهم این است که چشم ةنکت. باشد

نیتر هشتدار    4الحکتم  امثتال المثل معرو  کتاغ  رغ(. Benis, 2012, pp.94-99)« کشدتصویر مي

 «.شوندانداي نیست، مردم نابود ميجایي که چشم»دهد که  مي

ه بت . هاي محوري داردموریت و اريشأم ةپوشاني يیادي با دو واژو هم نردیکيداي انچشم ةواژ

اي . اند گرفتهکار جاي یکدیگر بهها را در کنار هم و گاه بهنظران این واژهعبارتي، بسیاري اي صاحب

فراینتد تتدوین    ستپس،  شتود  بررستي متي  ها با یکتدیگر  ابتدا این سه کلیدواژه و ارتباط آن ،رواین

 .شود شرح داده ميانداي  چشم

هاي فرد، سايمان، یا جامعته استت   ویژگي ةهاي محوري، اصول و استانداردهایي در هستاريش

انتد و طتي    ثابتت کنتد و   ستیار هتا، ب ایتن اريش . داردرا اي سرگرداني و لغرش مصتون متي   ها آنو 

اي ينتدگي، خویشتتن،    هاي محتوري، استاس بتاور فترد    اريش .کنندهاي يماني بلند، تغییر مي دوره

دهنتد و  ها و باورها، نگرش را شکل متي اريش. گاارد بنا مي را انساني ةدیگران و استعدادهاي نهفت

 . کنندرفتار را هدایت مي

 ةواستط قوانین یا رهنمودهایي که بته » :کندتعریو مي شرحسسه را به این ؤهاي مکیگلي اريش

هتا  اريش. کندار با نظم، امنیت، و رشد خود تشوی  ميآن، سايمان اع اي خود را به رفتاري سايگ

  (Quigley, 1994, pp.10-25)«.باشند انداي ميترین جر در بین عناصر چشم و اعتقادات، اساسي

دلیتل وجتودي متا    » ،«چترا اینجتا هستتیم    »هایي اي این قبیل سروکار دارد کهالؤموریت با سأم

 ،«شتویم کته االن در حتال انجتام آن هستتیم      ي متي چرا هر روي بیدار و مشغول کتار » ،«چیست 

تتوان گفتت   در یک کالم متي  .«چگونه » و« براي چه کسي » ،«کند اي ایفا ميسايمان چه وظیفه»

عمل، هد  و فعالیتت فترد، ستايمان یتا جامعته استت کته او را اي         ةموریت، بیاني کلي اي حیطأم

 .کندمتمایر مي دیگر نوعان هم

                                                           
1. Proverbs 
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 تحقیقهای  گزاره

 اهداف تحقیق

علم و فنتاوري تجربته    ةکشورهاي پیشرفته و کشورهایي که رشد شتاباني را در عرص بیشتر ةتجرب

در . منسجم نبوده استت  اي تصادفي و بدون داشتن برنامه ه طوردهد این حرکت ب نشان مي، کنند مي

 ةاوري رتبت علتم و فنت   ،اقتصتاد  ةدر عرصت  ،ستاله  ایم که در اف  بیستت  مصمم شده انداي، چشمسند 

 .کنیمنخست را میان کشورهاي منطقه کسب 

دو مبحت  را   استت و علم  عرصةساله در  بیست انداي چشمدستیابي به آرمان  ،تحقی  حوية این

 :ند ايا است که عبارت کردههدفگااري 

 ؛علمي بین کشورهاي آسیایي جنوغ بربي نظرشناخت جایگاه کنوني ایران اي  -
انتداي منجتر    چشمرقابتي در دستیابي به اهدا  علمي هاي  مریت عواملي که به ایجاد تعیین -
 . شود مي

 یقهای تحق ؤالس

ایتن دو ستةال   . ناپتایر استت   تحق  اهدا  این تحقی ، پاست  بته دو ستةال عمتده اجتنتاغ      براي

 :اند اي عبارت
 ایران اي نظر علمي بین کشورهاي آسیاي جنوغ بربي در چه جایگاهي قرار دارد  .4

 هاي رقابتي براي دستیابي به اهدا  علمي کالن منجر شود  ایجاد مریت به چه عواملي .8

 وش تحقیقر

ش در اینترنتت  وکاو،مدارک اسناد واي،  همطالعات کتابخان روشآوري اطالعات این تحقی  به  جمع

آوري  در جمتع  .انتداي و متدیریت علمتي کشتور بتوده استت       شمچ ةو مصاحبه با متخصصان حوي

 انداي چشم ةمقاالت علمي حوي وها  نامه پایان، ها کتاغ، تحقی  اسناد ون نظريمتاطالعات مربوط به 

هتاي   بانتک کشورهاي دیگر منطقة آسیاي جنوغ بربتي،  و اطالعات علمي  ،علمي کشور ةو توسع

 .شتد  کتار گرفتته   بههمينین آمار رسمي منتشرشده اي سوي کشورهاي ماکور ، المللي اطالعاتي بین

 .صورت پایرفته است ح وري ةمصاحب رهنمودهاي خبرگان نیر به روشو  هانظر کارگیري به
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انتداي علمتي    در چشتم شناسایي عواملي که موجب مریت رقابتي  پس اي گردآوري اطالعات و

چهتار   ةایتن پرسشتنامه دربرگیرنتد   . دشتدوین  AHPفن  اي بر اساس پرسشنامهکشور خواهد شد، 

این پرسشتنامه پتس اي   ا طالعات . شوند مي همقایسدو  عوامل دوبه اي است که در آن هجدول مقایس

 جدول، ترکیب اطالعات و آمارها با ،سپس .شد افرار اکسل وارد در نرم آوري، و جمع تويیع ،یدیتأ

AHP  ثر بتتر مریتتت رقتتابتي ؤعوامتتل متت ،نتترخ ستتايگاري ةپتتس اي محاستتب. شتتدتشتتکیل گروهتتي

 .شد بندي اولویت

 تحقیق آماری ةجامع

 شتوندگان  مصتاحبه تحقی ،  هاي لاؤبودن س یو خاص مد نظر در تحقی  و تخصصيبا توجه به شرا

 دارنتد، ولیت اجرایتي  ئعلم و دانش مس ةاي خبرگان فعال در آمويش و تحقی  و افرادي که در حوي

 هتا،  هاي نخبگان به سؤال پاس  .دشتخصصي براي خبرگان ارسال  ةپرسشنام 37تعداد  .شدانتخاغ 

 .رددانرخ سايگاري خوبي 

 پرسشنامه تدوینتهیه و 

تتوان اي   ر ایجاد مریتت رقتابتي را متي   دبندي عوامل مؤثر  رسید اولویت در ابتداي تحقی  به نظر مي

بهتترین   ،نظتران  اما پس اي مصاحبه با تعتداد بیشتتري اي صتاحب   کرد، طری  روش دلفي مشخص 

 .پیشنهاد شدبندي عوامل  در اولویت AHP فن کارگیري بهروش کار 

 کتارگیري  بته که در صورت  شده است،مشخص  AHPبه روشبندي  براي اولویت ت عاملبیس

با مشکل مواجته  دهنده را  پاس  یکجا، مطمئناً به طورگانه  عوامل بیست ةو مقایس AHPیک جدول 

شتدن مقایستات يوجتي در یتک      اي طرفتي، طتوالني  . شتد  ایجاد ميیني یو نرخ سايگاري پا کرد مي

 .شد دادن مي پاس  ةمیل به ادام بيجدول باع  خستگي و 

قترار   گانته در يیتر سته عنتوان کلتي      عوامل بیست، AHP شدن جدول براي رفع مشکل طوالني

 .افراري سخت ةتوسع. 3 ؛افراري نرم ةتوسع .8 ؛مالي -منابع انساني. 4اي اند  که عبارت گرفتند

، پرسشنامه کردن  آمادهپس اي  .انجام گرفتمقایسه يوجي عوامل در سه جدول جداگانه  ،سپس
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 ةو پرسشتنام  شتد بررستي  حوية مدیریت اساتید چند نفر اي چارچوغ آن طي جلساتي با  محتوا و

 ةدر حتوي  انتداي  چشتم بته مو توع    آشنابراي خبرگان  ةپرسشنام 37تعداد . شدتويیع  ةنهایي آماد

ل داده شتد و  بته افتراد تحویت    شخصتاً هتا   شایان ذکر است اکثتر ایتن پرسشتنامه   . شدعلمي ارسال 

بود، این تعداد پرسشنامه کامل  .بیان شدتکمیل پرسشنامه  ةتحقی  و نحو ةتو یحات کامل در يمین

 .کار گرفته شد بهکه اي اطالعات آن جهت تکمیل روند تحقی   داشتنرخ سايگاري مورد قبول  و

 ها تحلیل یافته

 آسیای جنوب غرب ةبررسی جایگاه ایران در منطق

یر، تولید علم در ایران شتاغ باالیي داشته است، به طوري کته متوستو نترخ رشتد     هاي اخ در سال

 41اي نظر حجم تولید علم، نیمي اي تولیدات علمتي  . درصد بوده است 483تولید مستندات علمي، 

 .بوده است( 8747-8748)ساله  سهسال گاشته طي یک دورة 

 

 
 (ISC ،3112مبتنی بر گزارش )سال گذشته  11کشور طی حجم تولیدات علمی . 1 شکل
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ها سبب شده است متوسو رشد علمي کشور اي متوسو رشد علمي منطقة  رشد شتابان این سال

بتوده   درصتد  16 علتم جهتان   دیرشد تولسال گاشته،  41طي . خاورمیانه و حتي جهان، فراتر رود

بر همین استاس،  . بوده است درصد 8449مدت  نیدر هم رانیعلم ا دیکه رشد تول يدر حال. است

دهد تولید علم کشور ایتران   ساله نشان مي هاي سه سهم کشور اي کل تولید علمي خاورمیانه در دوره

کته   درصد اي علم خاورمیانه بوده استت در حتالي   1، فقو 8777-4662سالة  در منطقه در دورة سه

کشتور استالمي نیتر در     10بتین  . ه استت درصد رسید 82تقریباً به  8748-8747این رقم در دورة 

 (.ISC, 2013)درصد افرایش یافته است  83درصد به  9ساله، سهم ایران اي  هاي سه همان دوره

 

 
 (ISC, 2013)علمی ایران با جهان . 3شکل مقایسة رشد تولید . 3شکل 

 يورهاکشت  انته، یعلتم جهتان، خاورم   دیت رشد کشور با رشد تول ک،یتفک به  ،8نمودار شکل در 

در  يالملل نیمدرک در سط  ب 413411014تعداد  4662در سال . شده است سهیمقا هیو ترک ياسالم

علتم در ستط     ةدکننتد یتول يکشتورها  نیمتؤثرتر  انگریت شده که ب هینما يآ.اس.يآ ياستناد گاهیپا
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در ستال  ا ام. کرده بود هینما گاهیپا نیمدرک در ا 41889 فقو ،سال نیدر هم رانیا. است يالملل نیب

متدرک بتود و در    416111061 يالمللت  نیدر ستط  بت   گاهیپا نیدر ا شده هیتعداد مدارک نما ،8744

 .مدرک بوده است 801312شد،  هینما گاهیپا نیدر ا انیرانیکه اي ا يسال، تعداد مدارک نیهم

ر منطقته  دعلمي کشور، دستیابي به جایگاه اول  ةتوسع انداي چشمبا توجه به این امر که در سند 

تولید علم در جایگاه اول کشورهاي منطقه قرار  ةاینکه ترکیه در يمین اي اهدا  اصلي است، و یکي

 رشد تولید علتم ایتن دو کشتور و بتر    هاي  به منظور جایگریني ایران با ترکیه، با توجه به نرخ ،دارد

 8741تتا   8743 ايهت  در سال احتماالً ،8748  اساس آخرین اطالعات انتشار مقاالت علمي در سال

ایتن رونتد    ةتولید علم به جایگاه اول منطقه دست خواهد یافت و اگر قادر بته ادامت   ةایران در يمین

را تثبیت خواهد بین کشورهاي منطقه خود  يجایگاه اولتنها  انداي توسعه، نه چشمباشد تا پایان سند 

بته جایگتاه مناستبي در ستط      ه منطقت  دیگر کشورهاي هب اي نسبت هالعاد اختال  فو با ، بلکه کرد

سه کشور ، فقو 8742در سال  مگو،یسا يقاتیسايمان تحق ينیب شیطب  پ .جهان دست خواهد یافت

 ينت یب شیپت  نیت به ذکر استت در ا  شایان. قرار خواهند داشت رانیو انگلستان قبل اي ا کایآمر ن،یچ

 (.4364ستنادي جهان اسالم، پایگاه ا) است هشد محاسبه يتجمع طورعلم کشورها به  دیتول رانیم

ایران و )، دو کشور رقیب (8748-8772)سال اخیر  1براساس آمار و اطالعات تولیدات علمي 

هتاي باقیمانتده اي    توان و عیت ایتن دو را طتي ستال    تحلیل روند شد که بر اساس آن، مي( ترکیه

 .دکربیني  ساله پیش انداي بیست چشم

با توجه به امکانات بتالقوه و وجتود پژوهشتگران     ران رشد،میدستیابي به این  شایان ذکر است

 ةو عترم و اراد  ،ن و متردم الئومست  همتة البته همدلي و همراهي  است؛ يدسترس قابلبرتر در ایران 

 .(4321 جعفري صمیمي،)نیاي است ریري دقی  و اصولي  برنامه و ،ملي
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 3131 -3112 يها سال در ترکیه و ایران علم تولید وضعیت بینی پیش .1جدول

 ترکيه      ايران               سال         نوع داده

عي
واق

 

8772 40821 83466 

8776 87786 81119 

8747 84168 89702 

8744 80312 83649 

8748 86440 37789 

ني
 بی
ش
پی

 

8743 31777 86320 

8741 32633 37001 

8741 11128 38889 

8749 14717 33010 

8740 12110 31336 

8742 99632 30770 

8746 09917 32013 

8787 20004 17128 

8784 477171 18160 

8788 441720 11178 

8783 434021 19978 

8781 417671 12274 

8781 408062 14473 

 ISC, 2013: منبع

 

 علمی انداز های رقابتی مورد نیاز برای دستیابی به چشم عوامل ایجادکنندة مزیت

شتوند،   انداي علمي منجر متي  براي تعیین عواملي که به ایجاد مریت رقابتي براي نایل آمدن به چشم

دستتاورد ایتن   . عالوه بر متون نظري، با تعدادي اي اساتید کشور مصاحبة ح توري انجتام گرفتت   

ي افترار  ممالي، توسعة نر –عامل است که در سه دستة کلي منابع انساني  87بخش اي تحقی ، تعیین 

 . گیرند افراري جاي مي ة سختو توسع

افترار اکستل    در نرمها  اطالعات این پرسشنامه ،AHPهاي  آوري پرسشنامه جمع تويیع و پس اي
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کته   براي این کتار جتداولي تهیته شتد    . انجام گیردها  تا محاسبات مورد نظر بر روي آن شدتجمیع 

 .است ييوجي درخواست ةردیو این جداول اطالعات خبرگان و ستون آن مقایس

ایتن جتدول بتراي هریتک اي چهتار جتدول        ،AHPبر اساس روش تشتکیل جتدول گروهتي    

 .شود بیان ميآن در جداول يیر  ةکه نتیج تشکیل شدپرسشنامه 
 

 پرسشنامه هاي الؤس کلی بندي دسته گروهی جدول. 3 جدول

 افزاري سخت ةتوسع افزاري نرم ةتوسع مالي -منابع انساني 

 66011/8 17788/4 4 مالي -ع انسانيمناب

 12414/3 4 04362/7 افراري نرم ةتوسع

 4 86211/7 33393/7 افراري سخت ةتوسع

 

 هاتعیین نرخ سازگاری پاسخ

مجترا اي نظتر میتران نترخ ستايگاري       ه طورشوندگان ب دریافتي اي پرسشهاي  هر یک اي پاسخنامه

 .کیفیت پاسخگویي افراد اطمینان کامل حاصل شود ايتا  شدبررسي 

پس، نترخ  ست  انجام گرفتت،  سايي آمدن جداول ترکیبي، نرمال دست هها و ب پس اي ترکیب پاس 

 .ها تعیین شد سايگاري آن
 چهارگانه گروهی جداول سازگاري نرخ .2جدول 

 نرخ سازگاري نام جدول رديف

 78411/7 بندي کلي نرخ سايگاري جدول گروهي دسته 4

 78021/7 نرخ سايگاري جدول گروهي عوامل مرتبو با منابع 8

 78071/7 افراري نرخ سايگاري جدول گروهي عوامل توسعة نرم 3

 7889/7 افراري نرخ سايگاري جدول گروهي عوامل توسعة سخت 1

و  استت درصتد  47شود، نرخ سايگاري جداول کمتتر اي   مشاهده مي 3 طور که در جدول همان

 .دارد خوبي ايگاريس
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 ها از نظر خبرگاناولویت

تواننتد    عتواملي کته متي    ةگان سه بندي کلي بندي در دسته اولویت ،اي نظر جامعة خبرگان این تحقی 

 .است 1شرح جدول به  شوند،باع  ایجاد مریت رقابتي 
 

 هاي عوامل ایجادکنندة مزیت رقابتی بندي اولویت دسته. 4جدول 

 بنديتاولوي بندي دسته

 1963/7 مالي -منابع انساني

 3616/7 افراري نرم ةتوسع

 4310/7 افراري سخت ةتوسع

 توان میران اهمیت هر باال در عوامل ميهاي  با دخالت دادن میران عددي اولویت ،این اساس بر

 .(1جدول ) را مشخص کردیک اي عوامل در ایجاد مریت رقابتي 

  :دهد بندي عوامل نشان مي اولویت

 19)افتراري   و توستعة نترم  ( درصتد  14)مالي  -درصد وين عوامل متعل  به منابع انساني 20 -

 .است( درصد

 .مالي است –هاي این جدول متعل  به دسته عوامل منابع انساني  درصد اول اولویت 37 -

شود که همین میتران نیتر    افراري را شامل مي درصد اي اهمیت عوامل، توسعة سخت 43فقو  -

 .انتهاي جدول جاي گرفته است در

افرایش سهم بودجتة پتژوهش بتر    »، اگر به دو عامل ماليِ (27-87قانون )براساس قاعدة پارتو 

توان امیدوار بود جهش علمي  توجه شود، مي« مراکر علمي ةافرایش میران بودج»و  «GDPحسب 

 .کشور با سرعتي م اعو ادامه یابد

گستترش رویکترد   » متالي قترار دارنتد،    -بع انستاني منتا  ةپس اي سته عامتل اول کته در دستت    

هتاي بعتدي    در اولویتت  «علوم انساني بهتوجه ویژه و راهبردي »و  «ها محوري در دانشگاه تحقی 

 .قرار دارند
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 علم ةحوز در رقابتی مزیت کنندةایجاد عامل 31 نهایی بندي اولویت. 1جدول 

 ميزان اهميت بندي دسته عامل رديف

 44334/7 مالي -منابع انساني GDPودجة پژوهش بر حسب افرایش سهم ب 4

 76139/7 مالي -منابع انساني افرایش میران بودجة مراکر علمي 8

 76470/7 مالي -منابع انساني افرایش تعداد محققان 3

 72876/7 توسعة نرم افراري هاگسترش رویکرد تحقی  محوري در دانشگاه 1

 70318/7 افراري توسعة نرم انساني به علومتوجه ویژه و راهبردي  1

 79963/7 مالي -منابع انساني استقرار دانشمندان جهاني در کشور 9

 71170/7 افراري توسعة نرم ISIافرایش تعداد مقاالت معتبر علمي  0

 71312/7 افراري توسعة نرم اي رشته هاي میانتوسعة گرایش 2

 7182/7 افراري توسعة نرم ميتوجه ویژه به ارتقاي کیفیت کار مراکر عل 6

 71493/7 مالي -منابع انساني کاهش نسبت دانشجو به هیئت علمي 47

 714/7 مالي -منابع انساني تحصیالت تکمیلي افرایش تعداد دانشجویان 44

 71183/7 افراري توسعة نرم محوري در مدارس گسترش رویکرد تحقی  48

 73694/7 افراري توسعة سخت ایشگاهيو آيم افرایش تعداد مراکر تحقیقاتي 43

 7342/7 افراري توسعة سخت و انکوباتورها هاي علم و فناوري افرایش تعداد پارک 41

 78673/7 افراري توسعة نرم هاي علمي با کشورهاي دیگرافرایش میران همکاري 41

 78108/7 افراري توسعة نرم هاي خاص علمي تمرکر ویژه بر تعداد رشته 49

 78701/7 افراري توسعة سخت فرایش تعداد نشریات علمي کشورا 40

 74313/7 افراري توسعة سخت 4یادگیري الکترونیک درگااري ویژه  سرمایه 42

 74492/7 افراري توسعة سخت تسهیل دسترسي به منابع علمي روي دنیا 46

 74484/7 افراري توسعة سخت هاي کشورافرایش تعداد دانشگاه 87

 

 گیری نتیجهبحث و 

کار  ریري راهبردي، تعریو مریت رقابتي که در این تحقی  به با مطالعة متون نظري مربوط به برنامه

                                                           
1. E-Learning  
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با توجه به اینکه سنجش جایگاه علمتي کشتورها اي طتر  مختلفتي صتورت      . گرفته شد، بیان شد

یدات علمي که پایرد، در این تحقی ، براي تعیین جایگاه علمي کشور در سط  منطقه، میران تول مي

 .کار گرفته شد هاي استنادي معتبر نمایه شده است به عنوان شاخص سنجش به در پایگاه

در چته   يجنوغ برب يایآس يکشورها نیب يعلم نظراي  رانیا)براي پاس  به سؤال اول تحقی  

معترو    ISIشده در پایگاه تامپسون رویتري که بته   ، آمار تولیدات علمي نمایه(قرار دارد  يگاهیجا

مشاهده شد رشد علمي ایران نسبت به رشد علمي متوستو جهتاني   . شده است، مالک قرار گرفت

ساله رتبتة اول علمتي    انداي بیست برابر بیشتر است که سبب شده است بتوانیم در نیمة راه چشم 44

در یکتي  در حال حا ر، ایران رتبة دوم منطقه را دارد که احتمتاالً  . منطقة خاورمیانه را کسب کنیم

متعل  به ایتران استت و    46در سط  جهاني نیر رتبه . دو سال آتي به رتبة اول دست خواهد یافت

انداي میران تولیدات علمي کشور اي متري   در صورت حفظ شتاغ علمي موجود، در انتهاي راه چشم

اي هت  کشوري که در رتبته  42با مقایسة این رشد علمي با رشد علمي . هرار نیر خواهد گاشت408

، مقام چهارم دنیا را پس اي چتین،  8742شود که در سال  قبل اي ایران قرار دارند، این امید ایجاد مي

 . آمریکا و انگلستان به دست آوریم

 يبترا  يرقتابت  يهتا  تیت مر جتاد یموجتب ا  تواند يم يعواملچه )در پاس  به سؤال دوم تحقی  

 AHPو توسو خبرگان با استتفاده اي فتن    عامل تعیین 87، ( کالن گردند يبه اهدا  علم يابیدست

ترین دبدبة خبرگان، توجه به منابع مالي و سپس  بندي، اصلي مطاب  این اولویت. بندي شد اولویت

 28همينتین،  . انتد  درصد اولویتت اول را ایتن مستاتل تشتکیل داده     37به طوري که . انساني است

 .افراري شکل داده است و توسعة نرم انساني -درصد اول را نیر عوامل يیرمجموعة منابع مالي

 هاپیشنهاد

 :شود با توجه به نتایج تحقی  پیشنهادهاي يیر مطرح مي

ور کترده استت کته در     حرکت مستمر علمي کشور طي یک دهة گاشته، این امیتد را شتعله   -

 ایتن . انداي کشور، عالوه بر رتبة اولي در منطقه، رتبة چهارمي جهان کسب شتود  انتهاي دورة چشم
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هتاي   سايي توصیه عملیاتي. بیني يماني میسر خواهد بود که همین آهنگِ رشد علمي ادامه یابد پیش

 .خبرگان و اولویت بخشیدن به مقولة علم یکي اي ارکان اصلي حفظ این شتاغ خواهد بود

ریري براي هدایت صتحی  ایتن بودجته     توجه جدي به بودجة پژوهشي کشور، سپس، برنامه -

هاي برتر علمتي   شود دهة آینده، ایران یکي اي قدرت هاي علمي کشور، سبب مي منديمنطب  بر نیاي

 .جهان قلمداد شود
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 منابع و مأخذ

 .نگاه دانش، تهران .گیري کاربردي تصمیم (.4324) ياده،علي رجب ؛عادل آذر، .4

دوین و اجتراي سیاستت   برخي اصول ناظر بر ت .(4300)فر، عقیل  ملکي ؛مهردادتقوي گیالني،  .8

 .و تحقیقاتي صنایع دفاعي سسه آمويشيؤمتهران، انتشارات  .علم و تکنولوژي

، (43)9، رهیافتت . «بر و عیت ایتران  مدیریت انتقال تکنولوژي با تکیه» .(4301)، محمد توکل .3

 .49-88صفحات 

ید علم بررسي و عیت تول .(4321)محسن  حسیني، ؛نژاد، مهناي قادري ؛علي جعفري صمیمي، .1
 .4321، اسفند تهرانمجمع تشخیص مصلحت نظام، . در کشورهاي اسالمي با تأکید بر ایران

در راستتاي   هتاي متدیریت راهبتردي    بررسي چالش» (.4326)ح رتي، محمود؛ گروسي، اکرم  .1

 .4-80صفحات ، (38) 0، توسعة انساني پلیس. «انداي سايماني تحق  اهدا  چشم

سايمان چتاپ و  ، تهران .انداي ایران آینده در اف  چشم .(4321) دهکردي،علي ؛محسن ر ایي، .9

 .انتشارات
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