
 

 170

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

     



 

 171

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

  درآمد -1
، ژاپن در میان کشورهاي عمدة صنعتی

بینی  سعه یافته ترین رویکرد را به پیشتو
در این رویکرد، دولت و . پژوهش دارد

صنعت نگرشی مشترك به برنامه ریزي 
این نوع رویکرد تا اندازه . بلندمدت دارند 

اي زاییدة فرهنگ ژاپنی است که براي 
تا  توافق عمومی ارزش قائل است و

اندازه اي هم ریشه در سیاست هاي 
دربارة » می جی«اصالحی عصر 

  . ري تحقیق و توسعۀ غیر ژاپنی داردردگی
دریافت  1980اما ژاپن از اواسط دهۀ 

که دیگر دنباله رو تکنولوژیک نیست و به 
همین دلیل ، در سیاست علمی خود 

در حال حاضر ، . تغییراتی ایجاد کرد 
ي هاي پایه و ژاپن بر توسعۀ فن آور

پژوهش هاي بنیادي در داخل کشور 
تأکید دارد تا بدین ترتیب ، پاسخی در 
برابر تهدیدات ایاالت متحده و اتحادیۀ 
اروپایی داشته باشد و بتواند به شکایات 
آن ها مبنی بر استفادة رایگان از تالش 

در این . هاي تحقیقاتی آنان پاسخ دهد 
گاه ها ، زمینه ، تقویت ارتباط بین دانش

مراکز تحقیقاتی دولتی و بخش صنعت 
به عالوه ، براي . در اولویت قرار دارد 

چیره شدن بر انزواي پژوهشی ژاپن از 
نظر پژوهش هاي بنیادي و به منظور 
بهبود خالقیت ، تالش هایی براي باز 
کردن درهاي تحقیق و توسعه به روي 
دانشمندان خارجی و ایجاد انگیزه براي 

  .ه استي بین المللی انجام شدهمکاري ها
ژاپن بر اساس این باور که تحقیق و 
توسعه محور رقابت صنعتی آینده است ، 

مخارج خود  1986تا  1980در سال هاي 
 200/9را در این زمینه افرایش داد و به 

درصد از تولید  75/2(ملیارد ین رساند 
سهم بخش خصوصی در ) . ناخالص ملی

بود که در این زمینه هشتاد درصد 
. مقیاس بین المللی ، درصد باالیی است 

سهم پژوهش هاي بنیادي نیز در بخش 
خصوصی افزایش یافت ، چندان که در 

حمایت دولت . ، دو برابر شد  1980دهۀ 
از پژوهش هاي بنیادي نیز ، اگر چه 
سیري تدریجی دارد ، اما در حال رشد 
 است و وزارت آموزش ، علم و فرهنگ

)Mon Busho ( بیش از دو سازمان
دیگري که مسئولیت پژوهش هاي 
کاربردي و استراتژیک را بر عهده دارند، 

 STA: Science(آژانس علم و تکنولوژي 

And Technology Agency ( و وزارت
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 :Miti(صنعت و بازرگانی بین المللی

Ministry Of International Trade 

And Industry (،  بودجه دریافت کرده
  .است 
گاهی از این واقعیت که بهترین فرصت آ

ها در تالقی و ادغام زمینه هاي سابقاً 
مجزاي پژوهشی نهفته است باعث شده 

ه برنامه هاي پژوهشی در عرض ک
هاي صنعتی و  ، حوزههاي علمی ؤشته

، آژانس هاي دولتی و تکنولوژیک
ی و عمومی هماهنگ هاي خصوص بخش
تر و این امر منجر به استفادة بیش. شوند

از پیش بینی نظام مند براي تعیین اولویت 
. برنامه هاي بین رشته اي شده است 

ساختار نظام تحقیق و توسعۀ ژاپن در 
  .آمده است  1شکل 

  

به کار گیري پیش بینی در  -2

  اولویت بندي ملی
فرایند چارچوب بندي سیاست ملی 
تحقیقات در ژاپن ، سه مشخصۀ عمده 

  :دارد که عبارتند از
موعه اي از مباحثات دربارة مج -1

اولویت هاي کلی تحقیق و توسعه و الزام 
  هاي بودجه اي آن ،

  تأکید بر استفاده از شوراهاي -2
مشورتی ایجاد کنندة توافق عمومی در 
حد گسترده و ارشدیت اعضاي آن ، 
براي تضمین اجراي سیاست هاي مورد 

  توافق ،
داشتن فرآیند سلسله مراتبی با  -3

  :وشن که در آن ساختار ر
اصول راهنما و اولویت هاي کلی  –الف 

 :CST(را شوراي علم و تکنولوژي 

Council For Science And 

Technology ( ، تعیین می کنند  
هاي  هاي مربوط به رشته سیاست - ب

نظیر (تعیین شده را سایر شوراها 
تدوین ) فعالیت فضایی کمیسیون

  ،نمایند می
فردي ، در هر وزارت و آژانس من - پ

چارچوب سیاست کلی مورد تأئید 
شوراي علم و تکنولوژي و تحت هدایت 
شوراهاي مشورتی بخشی ، اولویت هاي 

  .تحقیق و توسعۀ خود را تعیین می کند 
هماهنگی کلی میان همۀ حوزه هاي 

غیر پژوهش (تحقیق و توسعۀ دولتی 
به دست آژانس علم و ) دانشگاهی

  .تکنولوژي صورت پذیرد
  



 

 173

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

  شوراي علم و تکنولوژي - 1-2
شوراي علم و تکنولوژي ، در مقام 
شوراي ارشد سیاست علم و تکنولوزي ، 
مسئول ایجاد توافق عمومی در زمینۀ 
اهداف بلند مدت و جاع تحقیق و توسعه 
و تضمین تناسب اولویت هاي بودجه اي 
و زیر ساخت پژوهشی با نیاز ها یا 

اعضاي این شورا . اهداف مذکور است 
که ریاست نشست هاي (نخست وزیر  را

و وزراي دارایی ) کلیدي را به عهده دارد
و برنامه ریزي اقتصادي تشکیل می دهند 
و این نشانگر میزان اهمیت تحقیق و 

اگرچه . توسعه در کشور ژاپن است 
شوراي علم و تکنولوژي رسماً فقط به 
نخست وزیر پیشنهاد می دهد ، اما 

رائه شده بعداً توصیه ها و پیشنهادهاي ا
بدون تغییر ، در سیاست دولت گنجانده 

  .می شود 
اهداف بلند مدت تصمیم هاي «عبارت 
نشانگر اساسی بودن تجزیه و » سیاسی

فرایند اداي با . تحلیل دورنگرانه است 
اهمیت ترین وظیفۀ شوراي علم و 

یعنی ارائه اصول راهنماي - تکنولوژي
ه ب –کلی براي سیاست علم و تکنولوژي 

خوبی نحوة دخالت پیش بینی در تصمیم 

جنبه . گیري هاي ژاپن را نشان می دهد 
  :هاي اصلی این فرایند عبارتند از 

ایجاد وفاق عمومی گسترده میان  -1
بخش هاي دولتی ، آژانس  هاي تحقیق و 
توسعه و بخش صنعت دربارة حیطۀ 

  اختیار و راستاي اعمال اصول راهنما ، 
توسط کمیتۀ  تشکیل گروه کاري -2

متشکل از (مباحث سیاست گذارانۀ شورا 
شش نفر از اعضاي شورا و هشت 

براي ادارة فرایند اجرا ) پژوهشگر نامدار
سرپرستی در تهیۀ پیش نویس  و

  ،گزارش
واگذاري مسئولیت جدي ترین  -3

برنامه ریزي «تکالیف به دو زیر کمیتۀ 
این  ،» فعالیت هاي پژوهشی«و » عمومی

ها اعضاي بیشتري ، از جمله زیر کمیته 
متخصصان پیش بینی و سیاست گذاري 

داده هاي . علمی ، را به کار می گیرند 
مورد استفادة این دو زیر کمیته به شیوه 

نشست هاي : هاي زیر تأمین می شود 
ساالنۀ شورا با وزارتخانه ها در زمینهۀ 
طرح هاي بودجه بندي و اولویت تحقیق 

ه با آژانس ها ، و توسعۀ آن ها؛ مشاور
کمپانی ها و گروه هاي سرمایه گذاري 
علمی به صورت غیر رسمی یا با تشکیل 
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جلساتی دربارة موضوعات خاص؛ 
مصاحبه با متخصصان فنی دعوت شده 

پیش از دولت، صنعت و دانشگاه؛ بررسی 

به ویژه کارهاي آژانس (بینی هاي سابق 
شده  مطالعات انجام؛ و ) علم و تکنولوژي

.کانون هاي تفکر بیرونی توسط
  

اصول راهنماي شوراي علم و 
منتشر  1984تکنولوژي زاپن که در سال 

شد حرکت به سوي پژوهش بلند مدت 
خالق ، افزایش بین المللی سازي در نظام 
علمی ، تضمین هماهنگی تحقیق و توسعه 
با نیاز هاي اجتماعی آینده ، بهسازي زیر 

کاري ساخت پژوهش بنیادي ، تقویت هم
تحقیق و توسعۀ دولتی و خصوصی و 
معرفی روش هاي نظام مندتر تعیین 

اولویت و ارزشیابی در آژانس هاي 
این توصیه ها به . دولتی را توصیه کرد 

رغم مشکالتی که براي آن ها پیش بینی 
در هیئت  1986می شد ، در اوایل سال 

دولت تصویب شد و مبناي سیاست 
. ار گرفت قر  1991علمی کشور تا سال 

عنوان یکی از مطالعات پیش بینی که 
اطالعات اولیه را براي گزارش فوق تهیه 

تدوین نظام مند زمینه هاي تحقیق «کرد ، 
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ه  و توسعۀ علمی و تکنولوژیک، با توجه ب
بود که توسط » نیازهاي اجتماعی

. مؤسسۀ تکنولوژي آینده صورت گرفت 
 101یافته هاي این مطالعه به شناسایی 

تۀ اولویت دار کمک کرد که گزارش رش
شوراي علم و تکنولوژي ، آن ها 

براي نوآوري تکنولوزیک » بذرهاي پایه«
در فاصلۀ زمانی باقی مانده تا قرن 

بسیاري از این . بیست و یکم می دانست 
رشته هاي اولویت دار در حوزه هاي 
میان رشته اي مواد، تکنولوژي اطالعات ، 

نظیر (ی الکترونیک و علوم زیست
بیوالکترونیک و سازکارهاي اساسی 

  .قرار داشتند) مغز
شوراي علم و تکنولوژي در مطالعات 
خاص تر براي توجه به مکباحث سیاسی 
اظطراري یا قالب بندي اولویت هاي پایه 
در حوزة رشته هاي تحت مسئولیت 
خویش نیز از فنون پیش بینی نظام مند 

را  این گونه مطالعات. استفاده می کند 
معموالً  گروه هاي کاري ویژه انجام می 
دهند و ممکن است آن ها را به مشاوران 

  .یا کانون هاي تفکر نیز واگذار نمایند 
داده هاي آینده نگرانه براي تدوین 
سیاست، از طریق همایش هاي تخصصی 

شوراي علم و . نیز تهیه می شود 
نشست ساالنه  1982تکنولوژي از سال 
یابی چشم اندازهاي اي را براي ارز

پژوهشی در حوزه هاي استراتژیک 
نشست . نوظهور سازماندهی کرده است 

با شرکت بیش از شصت  1987سال 
پژوهشگر ژاپنی و خارجی از رشته هاي 

رشته هاي تکنولوژیک «علم مواد و 
 Life(نظظیر علوم زیستی » همگرا

Science ( و الکترونیک ، همراه با اعضاي
سی و بلندپایگان کمیتۀ مباحث سیا

آژانس علم و تکنولوژي، در 
سه روز . برگزار شد » موادآینده«زمینۀ

مذاکرات انجام شده بر شش حوزة نوید 
بخش تمرکز داشت که یکی از آن ها 

وظیفۀ . کارکردهاي سلول مصنوعی بود 
این همایش جست و جو در مواد صنعتی 
خود سازمان دهنده، شامل مواد پزشکی 

براي قرن بیست و یکم بود و الکترونیکی 
این نشست فرصت ارزشمندي را براي .

ایجاد تعادل میان بلندپایگان دولت ، 
صنعتگران و جامعۀ علمی به وجود آورد 
تا بتوانند به بحث دربارة انتخاب هاي 

  .پژوهشی بلند مدت بپردازند 
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رویکرد توافق جویانه و اجماع نگر 
شوراي علم و تکنولوژي با دو محدودیت 

  :زیر روبه رو است 
اول این که استقالل مرسوم وزارتخانه 
هاي ژاپن به معناي آن است که حل آن 
دسته از مسائل سیاست گذارانه که با 
تضاد بنیادي منافع این وزارتخانه ها سر 

  .و کار دارد ، مشکل است 
دوم این که تأکید برتوافق عمومی باعث 
می شود که فرایند تصمیمی گیري در 

نسبت به کشورهاي غربی طوالنی ژاپن 
تر شود و این در حالی است که فرصت 
رده بندي اولویت ها و پیشنهاد شیوه 

  .هاي سیاست گذارانه محدودتر است 
  

  آژانس علم و تکنولوژي - 2-2
آژانس علم و تکنولوژي که در سال 

تأسیس شده است ، دو مسئولیت  1956
  :عمده دارد 

ه در پشتیبانی از تحقیق و توسع -1
) نظیرمواد(رشته هاي عمومی مشترك 

در حوزة عالیق پند وزارتخانه و حوزه 
علوم و تکنولوژي «هاي سرمایه بر 

نظیر پژوهش هاي هسته اي و (» بزرگ
  ، )فضایی

برنامه ریزي کلی و هماهنگ سازي  -2
فعالیت هاي علمی و تکنولوژیک ملی 

  ).دایرة سیاست عمومی(
م و بخش عمده پشتیبانی آژانس عل

تکنولوزي از شوراي علم و تکنولوژي را 
. پیش بینی پژوهشی تشکیل می دهد 

دایرة سیاست عمومی تنها مسئول ادارة 
مطالعات ویژة عرضه شده توسط 
شوراي علم و تکنولوژي است ، بلکه 
مسئولیت تأمین اطالعات و مشاورة 
سیاست گذارانه در زمینۀ روندهاي 

را نیز تحقیق و توسعه و مباحث نوظهور 
کوشش چشم گیري براي . برعهده دارد 

 در کل» نیازها«و » بذرها«ارزیابی منظم 
رشته هاي علم و تکنولوژي صرف 

، یکب از مطالعات معتبراخیر. شود می
راستاي آیندة پژوهش پایه «بررسی 

بود » براي ایجاد تکنولوژي هاي نوآورانه
کانون (که توسط مؤسسه ملی منابع 

) ایرة سیاست عمومیتفکر وابسته به د
هدف . انجام شد  1985- 6در سال هاي 

اصلی این مطالعه ، یافتن یذرهاي 
تکنولوژي هاي بالقوه نویی بود که 
بتوانند در ده تا پانزده سال آینده رشد 

  .کرده ، به بار بنشینند 
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مطالعه به شیوه اي شبیه روش تعیین 
اصول راهنما در شوراي علم و 

. ده بودتکنولوژي سازماندهی ش
مسئولیت کلی به کمیته اي متشکل از 
هشت پژوهشگر برجسته از دانشگاه ها 

ایشگاه هاي دولتی واگذار شده و آزم
سپس گروهی کاري از هجده . بود

از جمله چندین نفر از (دانشمند مشهور 
و ستاد مؤسسۀ ملی منابع ) بخش صنعت

)NIR: National Institute Of 

Resources ( اد گروه فوق ایج.تشکیل شد
، مشروعیت علمی بیشتري را ایجاد و 
تأمین داده هاي مربوط به چشم انداز 

را » کشش تقاضا«و» رانش علمی«
حدود پنجاه دانشمند فعال و .تضمین کرد 

) استادیار یا رتبه هاي مشابه(جوان تر 
که با پیشرفت پیچیده و فرصت هاي 
رشته هاي کلیدي آشنا بودند ، به گروه 

تجربۀ مربوط . ري می رساندند مذکور یا
به فنون پیش بینی از سوي مؤسسۀ ملی 
منابع تأمین می شد، در حالی که چندین 

از جمله تکنووا و (کانون تفکر خصوصی 
پیشرفت هاي ) مؤسسۀ پژوهشی نومورا

اتفاق افتاده در خارج از کشور را بررسی 
و فرصت هاي نوید بخش در حوزه هاي 

ا مطالعه می ویژة تکنولوژي صنعتی ر
  .کردند

اولین تکلیف ، شناسایی آن دسته از 
موضوعات پژوهشی بود که در دورنماي 
پیشرفت هاي با اهمیت آینده را فراهم می 

 52نتیجۀ این مطالعه ، شناسایی . کردند
نظیر آنزیم هاي فلزي (حوزة پژوهشی 

سپس دربارة وضعیت . بود ) مصنوعی
جاري پژوهش در حوزه هاي فوق و 

انداز خط شکنی هاي داراي  چشم
پتانسیل اجتماعی و اقتصادي ، مطالعات 

ارزیابی بازار و .عمیق تري انجام شد 
سایر عوامل احتمالی مؤثر بر تجاري 
سازي پیشرفت هاي بالقوه به کمک 

محور پیشرو انجام –شرکت هاي علم 
شد و در ادامه ، اقدامات الزم براي 
تشویق ابتکارات در خطوط پژوهشی 

ید بخش تر و تعیین اولویت هاي کلی نو
پیشنهادي براي سرمایه گذاري آیندة 

  .دولت ، ارزیابی گردید 
بنا به گفتۀ مقامات آژانس علم و 
تکنولوژي فعالیت هاي مطالعۀ مذکور بر 
بحث هاي شوراي علم و تکنولوژي 
دربارة ابتکارات پژوهشی نوین تاثیر 

این مطالعه همچنین به متقاعد . گذاشت 
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ردن دولت در مورد حمایت صنعت از ک
نقش پژوهش «گسترش برنامۀ نوآورانۀ 

و ایجاد » اکتشافی در تکنولوژي پیشرفته
و همچنین » برنامۀ پژوهش پیشتاز«

اجماع جامعۀ علمی بر سر اولویت کمک 
در کل ، تشخیص داده شد که نیاز . کرد 

روز افزون به تمرکز پیش بینی بر عوامل 
فاده از رویکرد هاي ، است» رانش علمی«

جدید براي تعیین سیاست پژوهشی و نیز 
توسعۀ ظرفیت تحلیلگري شوراي علم و 

در نتیجه ، . تکنولوژي را ایجاب می کند 
مؤسسۀ ملی سیاست علم و تکنولوژي 

)NISTEP: National Institute Of 

Science And Technology policy ( در
و جایگزین (تأسیس شد  1988سال 

هدف از ). ملی منابع گردیدمؤسسه 
تاسیس چنین مؤسسه اي ، تقویت توان 
تدوین سیاست علمی آژانس علم و 
تکنولوژي ، به ویژه در زمینه هایی نظیر 
همکاري بین المللی ، تعیین شاخص هاي 
تحقیق و توسعه و بررسی دینامیک 

رشته هاي علمی و تکنولوژیک ) پویاي(
مؤسسۀ ملی سیاست علم و . بود 
لوژي همچنین پیش بینی پژوهشی را تکنو

انجام می دهد و ممکن است در آینده 

مسئولیت ابتکاراتی نظیر پیش بینی بلند 
مدت آژانس علم و تکنولوژي نیز به آن 

  .واگذار شود 
یکی  دیگر از فعالیت هاي آژانس علم و 

بینی سی سالۀ تکنولوژي  ، پیشتکنولوژي
هدف پیش بینی سی ساله . است

بررسی جامع روندهاي  ،تکنولوژي
نوآوري تکنولوژیک براي کمک به 
سیاست هاي دولتی و راهنمایی شرکت 
هاي خصوصی در زمینۀ فعالیت هاي 

اولین مورد از . علم و تکنولوژي است 
مجموعۀ این پیش بینی ها ، که هر پنج 
سال یک بار انجام می شود ، در سال 

به اتمام رسید که در رشد بعدي  1971
اي پیش بینی ژاپن نقش مؤثري فعالیت ه
سرچشمۀ این گونه پیش بینی . ایفا کرد 

گروه عملیاتی پژوهش «ها ، توصیه هاي 
تأسیس شده تحت حمایت جامعۀ (» آینده

بود  1968در سال ) فنی اقتصادي ژاپن
که اثر پیش بینی تکنولوژي و توسعۀ قوة 

به منزلۀ ابزار انتقال تکیۀ توسعۀ  –خالق 
از ئاردات تکنولوژي به  تکنولوژي ژاپن

را بررسی کرده  –رویکرد خودکفایی 
  .بود 
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رویکردي که براي این نوع پیش بینی 
به آژانس علم و تکنولوژي پیشنهاد شد ، 
بر چهار اصل استوار بود که حتی براي 
جدیدترین ارزیابی انجام شده در سال 

  :نیز معتبر بوده است  7-1986
 –توجه به نیازهاي اجتماعی  -1

اقتصادي به اندازة پیشرفت هاي علم و 
  تکنولوژي ،

توجه به کلیۀ رشته هاي پژوهشی  -2
مرتبط با یکدیگر ، به صورت رشته هاي 

  منفرد ،

ارزشیابی اهمیت نسبی تکالیف  -3
مختلف تحقیق و توسعه و اولویت بندي 

  آن ها ،
توجه به دو جنبۀ زیر براي پیش  -4

  : بینی پیشرفت هاي پژوهشی 
بۀ اکتشافی یا پیش نگرانه در جن - 

خصوص انتظارات متخصصان از تغییر 
روند(

   یکی از اهداف آژانس علم و تکنولوژي ،
  . پیش بینی سی سالۀ تکنولوژي است 
  هدف پیش بینی سی ساله تکنولوژي ،

  بررسی جامع روندهاي نوآوري تکنولوژیک براي
زمینۀ فعالیت هاي علم و تکنولوژي  در کمک به سیاست هاي دولتی و راهنمایی شرکت هاي خصوصی

  .است 
  

پیش بینی و تصمیم گیري از پایین به 
  ،)باال

جنبۀ دستوري که با تعیین مقاصد و  - 
روند پیش (جداول زمانی سرو کار دارد

  ).از باال به پایین بینی و تصمیم گیري
مسئولیت هدایت مطالعه و ارزیابی در 

 به 1987- 8جدیدترین پیش بینی سال 
متشکل از پانزده تن (یک کمیتۀ راهنما 

آینده نگر، دانشگاهی ، مدیر تحقیق و 
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واگذار شد که به ) توسعه ، و صنعتگر
مدیر کل آژانس علم و تکنولوژي گزارش 

اعضاي کمیته، یازده گروه . می داد 
کاري را که به بررسی حوزه هاي 

می ) مانند علوم زیستی(پژوهشی خاص 
هر . ی کردندپرداختند ، سرپرستی م

گروه کاري متشکل از شش تا نه 
متخصص از بخش هاي خصوصی و 

براي برقراري توازن میان (دولتی بود 
چشم اندازهاي رانش علمی و کشش 

و مؤسسۀ تکنولوژي آینده ) بازار
  .انجام می داد  هماهنگی کلی را

در این پیش بینی ، از روش دلفی دو 
  :مرحله اي به شرح زیر استفاده شد 

هرگروه کاري در حوزة مورد  -1
مطالعه اش ، آن دسته از پیشرفت هاي 
تحقیق و توسعه را که احتماالً در سه 
دهۀ آینده به برآورده کردن نیازهاي 
. اجتماعی کمک می کنند ، شناسایی کرد 

سپس به بررسی هشتصد سرفصل مورد 
 1982مطالعه در پیش بینی سال 
. ود پرداختند تا اصالحات الزم انجام ش

هر گروه با استفاده از دانش جمعی 
اعضایش ، سر فصل هاي جدید مورد 

نتیجۀ این بخش . توجه را شناسایی کرد 

 57سر فصل بود که  1071از فعالیت 
درصد نیز اصالح  25درصد آن جدید، 

شدة سر فصل هاي قبلی و بقیه بدون 
  .تغییر بودند

تهیۀ فهرست متخصصان براي  -2
  :ارسال پرسشنامه با معیار هاي زیر

پوشش کلیۀ رشته هاي عمدة تحقیق  - 
 –و توسعه و بخش هاي عمدة اجتماعی 

  اقتصادي ،
برقراري توازن میان نمایندگان  - 

  صنعت ، دولت و دانشگاه ، 
درگیر کردن پژوهشگران جوان و  - 

  فعال براي پرهیز از محافظه کاري ،
در نظر گرفتن ایده ها و چشم  - 

اندازهاي غیر معمول که از سوي آینده 
شناسان ، روزنامه نگاران و حتی 
نویسندگان داستان هاي علمی و تخیلی 

داده هاي فرایند گزینش . ارائه شده باشد 
به همت گروه کاري، آژانس هاي دولتی ، 
جوامع دانشگاهی و انجمن هاي پژوهشی 

  .صنعتی تهیه می شد
ارسال دعوت نامه ها براي افراد  -3
  ،تخب جهت شرکت در فرایند پیش بینیمن

ارسال پرسشنامه ها براي  -4
پذیرندگان دعوت ، این پرسشنامه ها 
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موارد زیر زا تحت پوشش قرار می 
  :دادند

  ،اهمیت اجتماعی بالقوة هر سر فصل - 
محدودیت هاي قابل پیش بینی در  - 

مشکالت فنی و (تحقیق هر سر فصل 
  ،)غیره
  مناسب ترین سازوکاربراي اعتالي - 

  تحقیق و توسعه ،
بخشی که در وهلۀ اول باید مسئولیت  - 

دولت ،بخش خصوصی یا هر (را بپذیرد
  ).دو

پاسخ گویان توانایی خود را در 
ارزیابی پیشرفت هاي آیندة هر سر فصل 
را نیز درجه بندي و هر جا که الزم بود ، 

دلیل  پیشنهادهایی براي روشن کردن
در نهایت ، . قضاوتشان اضافه می کردند

مؤسسۀ تکنولوژي آینده ، نتایج مطالعه 
را تجزیه و تحلیل و خالصۀ پاسخ هاي 
گرد آوري شده براي هر سر فصل را 

  .تهیه کرد 
در دومین مرحله از این روش ،  -5

خالصۀ پاسخ ها براي ارزیابی مجدد 
دیدگاه هاي پاسخگویان براي ان ها 

در صورت تداوم واگرایی . د ارسال ش
پاسخ ها ، از پاسخ گویان خواسته می 

شد تا دلیل اصرار بر پاسخشان را ذکر 
به منظور راهنمایی سیاست آینده ، . کنند 

از پاسخ گویان همچنین دعوت شد تا 
ابتکارات مناسبی را به دولت پیشنهاد 

برنامه پژوهشی یا تربیتی ، بهبود (دهند 
  ).»قداماتسایر ا«هماهنگی و 

پیش بینی سی ساله انجام شده در 
سه مشخصه ویژه  1986- 7سال هاي 

اول ، تأکید برتفسیر تخصصی . داشت
روندهاي پیش بینی شده در حوزه هاي 
کلیدي و بخش هاي صنعتی که توسط 
گروه هاي کاري و با تجزیه و تحلیل 
آماري پاسخ هاي مطالعۀ انجام شده، به 

دوم ، . د اعتبار پیش بینی ها افزو
درگیري یک پژوهشگاه متخصص 
سیاست گذاري نظیر مؤسسۀ تکنولوژي 
آینده که امکان توجه بیش از پیش بر 
پرسشهاي مفهومی و نظري را فراهم می 
آورد ؛ و از همین رو ، امکان اتخاذ 
رویکردي تحلیلی تر براي شناسایی 
عوامل مشترك نهفته در پیشرفت هاي 

سوم ، . ت تکنولوژیک متنوع وجود داش
با توجه به این حقیقت که پانزده سال از 
نخستین مطالعه گذشته بود، امکان 
ارزشیابی دقت پیش بینی هاي اولیه 
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به این صورت که براي . وجود داشت 
حدود چهارصد سر فصل میزان موفقیت 
پیش بینی ها برحسب میزان دست یابی 

صرف نظر از (به اهداف پیش بینی شده
در حوزه .بررسی شد ) زمان تحقق آن ها

 94هاي بهداشت و مراقبت از سالمتی 
 88درصد ، در حوزه هاي علوم زیستی 

درصد ،  85درصد ، منابع معدنی و آبی 
 36درصد و حمل و نقل  36انرژي 

نی ها درست بوده درصد از پیش بی
امااگر صحت پیش بینی زمان . است

تحقق را نیز در نظر بگیریم ارقام شکل 
با استفاده از (می کنند  دیگري پیدا

ارتباطات ): سال+ 5انحراف معیار 
درصد ، کشاورزي ،  77دوربرد 

درصد ، اطالعات و  76جنگلداریو شیالت 
درصد، حمل و  67الکترونیک و نرم افزار

درصد  25درصد ، علوم زیستی  14نقل 
طبق نظر مسئوالن . درصد  27و انرژي 

مطالبعه در آزانس علم و تکنولوژي، 
شن کرد .ایج فوق قاعده اي کلی را رونت

پیش بینی سر فصل هاي «: که طبق آن 
بنیادي تر با زمان تحقق بسیار سریع ، 

برعکس ، پیش بینی » .اغلب دقیق تر است
رشته هاي با افق زمانی طوالنی براي 

برنامه هی توسعه اي با سرمایه گذاري 
زیر ساختی ، کم ترین موفقیت را داشته 

  .است 
 با اهمیت ترین یافته ازریابی احتماال

دقت پیش بینی هاي گذشته ، به نرخ 
موفقیت پیش بینی هاي متخصصان هر 
فصل ، در مقایسه با متخصصان سایر 

مقامات .حوزه ها مربوط می شود 
  :مؤسسۀ تکنولوژي آینده می گویند

کارآیی آینده نگرانه دو گروه با «
اما پیش . یکدیگر تفاوت اندکی داشت 

متخصصان هر حوزه ، نسبت به کل بینی 
مجمعۀ پاسخ گویان از دقت کم تري 

آن ها در پیش بینی و . برخوردار بود 
تخمین زمان تحقق سرفصل اغراق می 

اگر چه عمق دانش غیر . کردند
متخصصان در یک سر فصل خاص کم 
تر بود ، اما آن ها اغلب یا از پیشرفت 
هاي رشته هاي مرتبط آگاهی داشتند ، یا 

راي تشخیص موانع از موقعیت بهتري ب
  .»برخوردار بودند

درس آشکار ارزیابی فوق این است که 
هیئت هاي پیش بینی باید طوري تشکیل 
شوند که حوزه وسیعی از تخصص ها را 
به کار گیرند، حتی زمانی که سر فصل 
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هاي پژوهشی بسیار خاص مورد توجه 
این مطالعات باعث شد تا دربارة . است 
وت و ضعف رویکرد هاي توافق نقاط ق

دیدگاه . جویانه بحث هاي فراوان شود 
هاي مثبت و منفی گوناگون وجود داشت 
و لذا نهایتاً این اعتقاد پدیدآمد که آینده 
نگري سی ساله عمدتاً نقش یک نشان را 
ایفا می کند ، یعنی توجه ها را به فرصت 
ها و نیازهاي نو ظهور تحقیق و توسعه 

یاست گذارانه مورد نیاز و اقدامات س
نقاط قوت اصلی آینده . جلب می نماید 

  :نگري سی ساله عبارت است از 
  واداشتن جامعۀ علمی به تفکر -1

جدي دربارة مباحث نوظهور و نیز 
نحوة ارتباط کارشان با اولویت هاي 
اجتماعی و اقتصادي که از نزدیک بینی 
در تدوین استراتژي بلند مدت جلوگیري 

و به دانشمندان فرصت می دهد می کند 
تا اهمیت پژوهش بنیادي را به دولت و 

  بخش عمومی نشان دهند ،
این آینده نگري رویکرد جامع نگري  -2

چنین رویکردي در اوایل دهه . دارد 
ژاپنی ها را قادر ساخت تا پیش از  1970

دیگران اهمیت حوزه هاي بین رشته اي 
نوظهوري چون تکنولوژي اطالعات و 

اترونیک را درك کرده ، لذا از منافع کم
مطالعۀ . حاصل از آن بهره مند شوند

 Chematronics(اخیر اهمیت کماترونیک 
تلفیق تکنولوژي اطالعات با پژوهش هاي 

 Biotronics( ، بیوترونیک)شیمی و مواد
و ) تکنولوژي اطالعات و زیست شناسی

حوزه هاي متنوع علوم زیستی را آشکار 
نین یافته هایی براي چ. ساخته است 

عمدتاً در برنامه ریزي ( کمپانی ها 
و آژانس هایی ) پژوهش استراتژیک

که با برپایی اقدامات میان » می تی«نظیر
برنامۀ نقش تکنولوژي «رشته اي نظیر 

که (» هاي پایه در قرن بیست و یکم
طبیعتاً به پشتیبانی صنعت و جامعۀ 
علمی قبل از تقبل سرمایه گذاري آن 

) سط وزارت داراي ، نیازمند استتو
  .سروکار دارند ، مفید بوده است 

توان مطالعۀ آژانس علم و  -4
تکنولوژي در ایجاد اجماع میان 
پژوهشگران برجستۀ دانشگاه ، دولت و 
صنعت این امکان را به آن می دهد که در 
شکل دهی بینش ملی عمومی نسبت به 
نحوة کمک تحقیق و توسعه در ایجاد 

مطلوب ، نقش یکپارچه سازي را  آیندة
این امر ، براي آگاه کردن عموم . ایفا کند 
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از مشکالت و محدودیت ها و جلب 
توجهات به ضرورت تحقق گزینش 
اجتماعی در مواردي که انواع خاصی از 

  .تحقیق باید ادمه پیدا کند ، اهمیت دارد 
  

نقش پیش بینی در پژوهش  -3

  هاي پایۀ دانشگاهی
هی ژاپن در آغاز از شیوة نظام دانشگا

آلمانی الگوبرداري کرد و بنابراین ، به 
طور سنتی از آزادي و استقالل نهادینِ 

این . قابل مالحظه اي برخوردار گردید 
استقالل و خصومت با اولویت بندي ، به 
ویژه پس از جنگ جهانی دوم تشدید و 
مانع بهبود پیوند دانشگاه با کمپانی ها 

ري کشور پس از جنگ ساختار ادا. شد 
جهانی دوم که براي وزارت آموزش ، 
علم و فرهنگ در میان سایر آژانس هاي 
دولتی ، جایگاه خاصی قائل بود ، به 
دانشگاه این امکان را داد تا خارج از 
هماهنگی رشد یابندة سیاست هاي ملی 
که پس از تأسیس آژانس علم و 

، اتفاق افتاد،  1956تکنولوژي ، در سال 
 The(شوراي علمی ژاپن . ی بمانند باق

Science Council of Japan ( در دفاع از

آزادي دانشگاهی نقش بسیار مهمی 
نقش پژوهش پایه در «اما اهمیت . داشت 

 1980در دهۀ » رقابت پذیري آینده 
تقاضاهاي تازه اي را براي برقراري 

این . ارتباط با دانشگاه در پی داشته است
زسازي آموزش عالی ، امر با پیشنهاد با

در جهت ترغیب خالقیت بیشتر در 
پژوهش و آموزش تکمیلی ، همراه بوده 
است و کراراً در گزارش هاي سیاست 

به رغم . علمی دولت ذکر می شده است 
وجودوقاومت در برابرتغییر ، به نظر می 
آید که تصمیمیات بودجه اي دولت در 
حال شکستن مقاومت ها و تغییر نگرش 

  .هاست 
  

  شوراي علمی ژاپن - 1-3
وظیفه اصلی شوراي علمی ژاپن 
راهنمایی دولت در زمینۀ سیاست و 
اولویت هاي پژوهش بنیادي در کل رشته 
هاي علوم طبیعی و اجتماعی است و 
رئیس آن به اعتبار سمتش ، در شوراي 
. علم و تکنولوژي نیز عضویت دارد 

شوراي علمی ژاپن که به طور مرسوم 
انجمن  739می است ، در نمایندة عل

وابسته به خود ، نزدیک به نیم میلیون 
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شوراي اداره کنندة شوراي . عضو دارد
علمی ژاپن پیشتر مستقیماً توسط 
دانشگران انتخاب می شد و این امر ، 
کانونی براي واکنش در برابر طرح هاي 
بازسازي نظام دانشگاهی پدید آورده 

دة در نتیجه ، شوراي اداره کنن. بود 
مذکور به صورتی بحث انگیز در سال 

منحل شد و این سازمان تحت  1983
اینک . نظارت دقیق تر دولت قرار گرفت 

دفتر نخست وزیري انتصاب اعضاي 
پیشنهادي انجمن هاي علمی را تصویب 

مخالفت گذشته با برنامه ریزي . می کند 
پژوهشی باعث شد که تنها پیش بینی 

اي علمی اساسی انجام شده توسط شور
» برنامه کلی فعالیت ها«ژاپن به آخرین 

چنین برنامه هایی هر . مربوط می شود 
در راستاي (سه سال یک بار تهیه می شد

و در زمینۀ مسائل ) توافق اعضاي شورا
رودرروي علم و سرمایه گذاري هاي 
مورد نیاز آینده ، دولت را راهنمایی می 

سازماندهی مجدد شوراي مذکور ، . کرد 
خاذ رویکردي نظام مندتر براي ارائۀ ات

مشورت را ممکن ساخت و فعالیت سال 
نیز با این رویکرد انجام شد؛  1988

برنامۀ مذکور ، مشروح ترین ارزیابی 

دربارة فرصت ها و اولویتهاي علمی را 
اولین مرحله ، بررسی آراي . ارائه داد 

ازجمله سازمان هاي (انجمن علمی  840
هزار عضو شوراي و دو ) غیر وابسته

  :علمی ژاپن در زمینه هاي زیر بود 
قوت نسبت علم ژاپن در سطح بین  -1

  المللی ،
رشته هایی که نوید هاي علمی  -2

  خاص نشان می دهند،
گلوگاه ها و تنگناهاي بالقوة  -3

  پیشرفت ،
حوزه هاي پژوهشی که احتماالً بر  -4

  صنعت و جامعه تأثیر خواهند گذاشت ،
رمایه گذاري و سایر پی آمد س -5

همکاري (تصمیم هاي سیاست گذارانه 
  ).بین المللی
  »کمیتۀ دیده بان پژوهش« 180سپس 

شوراي علمی ژاپن که هر کدام در یک 
رشته کار می کردند ، پرسشنامه ها را 
تجزیه و تحلیل کردند؛ نتایج تجزیه و 
تحلیل براي نوشتن خالصۀ روندها در 

این .گرفت  رشته مورد استفاده قرار 71
خالصه ها پس از مرور ، به همت 
شوراي اداره کنندة شوراي علمی ژاپن به 

  .عنوان ضمیمۀ برنامۀ کلی منتشر شد 
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  :رئیس شوراي علمی ژاپن می گوید
برنامه ، نقطه عطفی را نشان می دهد «

که در آن، جامعۀ علمی براي اولین بار 
توانستند بر سر یک استراتژي و 

لویت ها براي آینده به مجموعه اي از او
  ».توافق برسند

شوراي علمی ژاپن ، گذشته از برنامۀ 
کلی ، معموالً در بررسی هاي ویژة خود 
در رشته هاي خاص یا مباحث سیاست 
گذارانۀ نوظهور ، دست به آینده نگري 

این مطالعات عمدتاً بر . بلند مدت می زند 
بحث هاي گروهی تأکید دارند ، اما روش 

نامه اي یا سایر داده هاي هاي پرسش
ارزیابی . کمی را نیز به کار می گیرند

 Big(نیازهاي ابزاري علوم بزرگ 

Science ( ازجمله مطالعات بسیار معتبر
  یکی(این دسته هستند 

از این مطالعات به ساخت رادیو 
  ).تلسکوپ دانشگاه توکیو انجامید

  

وزارت آموزش ، علم و  - 2-3

  )ون بوشوم( فرهنگ
شو ، بر مبناي توصیه هاي مون بو

شوراي علمی خود و پانزده مشاور علمی 
روندهاي «که در زمینۀ مباحث کلب و 

راهنمایی » پژوهشی در رشته هاي خاص
اش می کنند، سیاست کلی را تعیین می 
کند و تاکنون به ندرت از پیش بینی 

اعضاي . پژوهش بهره گرفته است
شوراي علمی عمدتاً دانشگاهی هستند و 

مین امر باعث شده که صنعت و دولت ه
نسبت به صالحیت شوراي مذکور براي 
ارائۀ پیشنهادهایی دربارة اقدامات الزم 
براي اصالح ساختار پژوهش دانشگاهی 

این مسائل ساختاري عبارتند . تردید کنند
  : از

فقدان انعطاف پذیري در هدایت منابع  - 
  به سوي مؤسسات مولدتر،

ته هایی با مشکالت حمایت از رش - 
  نوید بخشی علمی یا راهبرد باال ، 

ناتوانی نظام آموزشی براي تربیت  - 
  پژوهشگران خالق ،

جابه جایی و جذب ناکافی نیروهاي  - 
نتیجۀ جمود سازمانی و تولید علمی (تازه 
  ، )پایین

همکاري محدود با مراکز تحقیقاتی  - 
  .دولتی و صنعتی 

با  با این همه ، به دنبال گزارش بسیار
بهسازي «اهمیت شوراي علمی با عنوان 

، تغییرات عمده اي » نظام پژوهش علمی
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این گزارش در حالی . رخ داده است 
همچنان به مسئله احترام به ابتکار 
پژوهشگر توجه داشت ، استدالل می کرد 

نظیر (که تغییر ماهیت فعالیت علمی 
افزایش آهنگ پیشرفت ، تخصص گرایی ، 

ظهور مواد ترکیبی و  پیچیدگی ابزاري ،
همراه با ) رشته هاي میان رشته اي

در خصوص (انتظارات اجتماعی بیشتر 
اقتصادي فراوان حوزه  –تأثیر اجتماعی 

، ارتقاي هدفمندتر ) هاي استراتژیک
پژوهش در درون استراتژي کلی هماهنگ 

توصیۀ فوق ابتکاراتی . را ایجاب می کند 
ارتند را در مون بوشو نتیجه داده که عب

  :از 
» حوزه هاي اولویت دار«برنامۀ  -1

براي ارتقاي پژوهش در زمینه هایی که 
ها نیاز دانشگاهی اجتماعی قوي  در آن

  وجود دارد ،
 تأکید بیشتر بر توسعۀ همکاري -2

دانشگاه و صنعت از طریق سازوکارهاي 
برنامه هاي : حمایتی گوناگون نظیر 

پژوهشی مشترك ، ایجاد مراك پژوهشی 
  مشترك و غیره ،

 تأکید بیشتر برهمکاري پژوهشی، -3
مهم تر از همه ، گزارش شوراي علمی 

نشان داد که هرگونه حرکت مون بوشو 
به سوي برنامه هی هدفمند ، چه بسا از 
به کارگیري پیش بینی پژوهشی منتفع 

  .گردد 
  

پیش بینی در حوزة پژوهش  -4

  هاي استراتژیک و تکنولوژي پایه
مأموریت گرا ، بر خالف آژانس هاي 

مون بوشو ، به صورتی گسترده از پیش 
بینی به مثابۀ بخش جدایی ناپذیر فرایند 
تدوین و برنامه ریزي اقدامات جدید 
استفاده می کنند، این آژانس ها حوزة 
وسیعی از وزارتخانه ها، مؤسسات 
وابسته به آن ها و برنامه هاي گوناگون 

  .رند تکنولوژي گرا را در بر می گی
  
وزارت صنعت و بازرگانی  - 1-4

  )می تی(المللی  بین
مسئولیت رسمی برنامه ریزي 

ئزارت صنعت و بازرگانی  پژوهشی در
به عهدة سلسله اي از ) می تی(بین المللی 

شوراهاي مشورتیو کمیته هاي رسمی 
اغلب با مشاهدة این شیوة عمل ، . است

این احساس به بیگانگان دست می دهد 
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پن هماهنگی جدي در ادارة که در ژا
متمرکز تحقیق و توسعۀ صنعتی وجود 

امادر کنار نظام رسمی ، شبکه اي . دارد 
 Light(»کمیته هاي غیر ملموس«از 

Touch Committees ( نیز وجود دارد که
برتري عنصر برنامه ریزي  پایین به باال 

کمیته هاي غیر . را تضمین می کند 
یدي رسمی فوق، سرمایه گذاران کل

صنعت را دور هم جمع کرده ، دربارة 
در  –ابتکارات نوین تحقیق و توسعه 

صورت نیاز به قطعی شدن سرمایه 
توافق الزم  –گذاري دولت دراین زمینه 

  .را ایجاد می کنند 
در رأس سلسله مراتب رسمی برنامه 
ریزي می تی ، شوراي ساختار صنعتی 

)ISC: Industrial Structure Council (
ر دارد که متشکل از نمایندگان کمپانی قرا

این شورا می تی را در زمینۀ . هاست 
سیاست کلی راهنمایی می کند و 

بینش استراتژیک «مسئولیت ترسیم 
را که در شروع هر » سیاست هاي می تی

. دهه تهیه می شود ، به عهده دارد 
 1980آخرین این بینش ها در سال 
نش بر منتشر شد و براي رفع نیاز هاي دا

و روز افزون صنعت ژاپن ، حرکت به 

 Forward(» مهندس پیشاپیش«سوي 

Engineering (را پیشنهاد » روبه جلو«یا
کرد که منجر به کار روي پژوهش 
بنیادي در زمینۀ نسل بعدي تکنولوژي ها 
و تغییر ساختار نظام تحقیق و توسعه 
شد و تأکید بر تغییرات فنی سریع را به 

  .دنبال داشت 
ایجاد اجماع « ش بینش استراتژیک نق

نظر در زمینۀ اهداف و اولویت هاي می 
است و این به معنی لزوم مشورت » تی 

فرایند . با کلیۀ گروه هاي ذینفع است 
با  1980تهیه بینش استراتژیک دهۀ 

ارسال پرسشنامه براي صنعتگران، 
، ان دولت، دانشگران، اقتصاددانانبلندپایگ

ایر اندیشه گران به روزنامه نگاران و س
منظور یافتن دیدگاه هاي گوناگون 
. دربارة مسائل آینده شروع شد

پرسشنامه ها براي متخصصان خارجی 
و بلندپلیگان می تی در خارج از کشور 

سپس براي پرداختن .  نیز ارسال گردید
نسل آیندة «به سرفصل هاي خاص نظیر 

، » مسائل بین المللی«و » تکنولوژي
زگروه هاي کاري تشکیل مجموعه اي ا

این گروه ها مشورت هاي فراوانی . شد 
را به ویژه با بخش صنعت انجام دادند و 
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اطالعات خود را از طریق کمیته هاي غیر 
رسمی که براي پرداختن به مسائل 

. ی ایجاد شده بود ، به دست آوردندخاص
بلندپایگان ئزارت نه تنها مسئولیت 

راهم هماهنگی کار، بلکه مسئولیت ف
آوردن مواد پیش زمینه اي نظیر داده 
هاي مربوط به روند هاي تحقیق و 

 –توسعه، شاخص هاي اقتصادي 
اجتماعی ، تحلیل نتایج پیش بینی هاي 
پیشین و نیز هدایت و ادارة برخی از 
مطالعات انجام شده از سوي کانون هاي 

اینان در آماده . تفکر را به عهده داشتند 
که بعداً در » پیش نویس بینش«شدن

داخل و خارج از شوراي ساختار صنعتی 
به بحث بیشتر گذاشته می شد نیز سهیم 

  .بودند 
 :ITC(شوراي تکنولوژي صنعتی 

Industrial Technology Council (
دومین رده در سلسله مراتب مشاورة 
سیاست گذارانه است که در پاسخ به 

مباحث «درخواست هاي می تی در زمینۀ 
مشائره می » تکنولوژي علمیمرتبط با 

این مشاوره شامل راهنمایی آژانس . دهد 
 :AIST(علم و تکنولوژي صنعتی 

Agency for Industrial Sci. and Tech (

توسعه  در زمینۀ اولویت هاي تحقیق و
است و بدین معناست که شوراي 
تکنولوژي صنعتی در مذاکرات بودجه 

  .گذاري نقش محوري دارد 
ي صنعتی در مئارد یر شوراي تکنولوژ

بیشترین بهره را از پیش بینی پژوهشی 
  :بلند مدت می برد

مرور سیاست هاي ویژه براي  -1
  پاسخگویی به درخواست می تی ،

مطالعات انجام شده توسط کمیته  -2
هایی که براي برررسی چشم انداز آیندظ 

) نظیر الکترواپتیک(حوزه هاي خاص 
  .ایجاد شده اند 
یۀ این مطالعات را قسمت داده هاي اول

پژوهش و اطالعات تکنولوژي آژانس 
. علوم و تکنولوژي صنعتی تهیه می کند 

این قسمت وظیفۀ پی گیري گستردة روند 
تحقیق و توسعۀ جهانی و نیز ازریابی 
هاي دقیق تر توسعۀ رشته هاي نوظهور 

  .را به عهده دارد 
مطالعۀ روندهاي تکنولوژیک به کمک «

یکی از ارزیابی » طالعاتیپایگاه هاي ا
هاي جدید و جالب توجه است که به همت 

» پژوهشگاه توسعۀ سیتم هاي ژاپنی «
)JSDRI: JapanEse System 
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Development Research Ins  ( انجام
این مطالعه در خصوص آماده . شد

سازي اولین گزارش رسمی می تی در 
روندها و تکالیف آینده در « زمینۀ 

انجام شد ؛ یکی از » تکنولوژي صنعتی
مضامین اصلی گزارش فوق ، اهمیت 

به » کموترونیک«ادغام تکنولوژیک بود و 
منزلۀ تکنولوژي بنیادي قرن بیست و یکم 

هدف مطالعۀ پژوهشگاه . شناسایی شد 
توسعۀ سیستم هاي ژاپنی ، بررسی 
کاربرد پایگاه هاي اطالعاتی کتاب 
شناسی و ثبت اختراعات در شناسایی 

ي است که همگام با ادغام رشته موارد
هاي علمی پیوند خورده با تکنولوژي 
. هاي صنعتی استراتژیک، اتفاق می افتد

بلند پایگان می تی این کار را از لحاظ 
روش شناسی ، نوید بخش می دانستند ، 
اما تأکید داشتند که براي اثبات معنا و 
اعتبار روابط تجربی شناساي شده 

تاب شناسی و توسط فنون متکی بر ک
ثبت اختراعات، پژوهش هاي بیشتري 

  .باید انجام شود 
  
  
  

پژوهش اکتشافی براي 2-4

  پیشرفته  تکنولوژي
برنامۀ «بررسی نقش پیش بینی در 

  پژوهش
برنامۀ «بررسی نقش پیش بینی در 

پژوهش اکتشافی براي تکنولوژي 
 ERATO: Exploratory(» پیشرفته

Research For Advanced Technology (
در این برنامه . نیز آموزنده خواهد بود 

توجه بر مشکالت ناشی از محافظه ماري 
، ممکن است هنگام استفاده از 
سازوکارهاي ایجاد توافق در برنامه 
ریزي پژوهشی بروز کند ، معطوف شده 

با هدف  1981این برنامه در سال . است 
ترویج ابداع تکنولوژي پیشرفته و پیش 

علمی میان رشته اي  برد فعالیت هاي
آینده و همزمان ، جست وجو در نظام 
. مطلوب تر پژوهش علمی راه اندازي شد 

برنامۀ مذکور در پاسخ به درك این 
موضوع راه اندازي شد که براي توسعۀ 

» بذرهاي«توان داخلی ژاپن جهت ایجاد 
محور  –نوآورانه اي که براي صنایع علم 

آینده ضروري هستند ، سازماندهی 
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مجدد و ریشه اي نهادهاي  پژوهشی 
  .واجب است 

ساختار این برنامه با شیوه هاي سنتی 
  :پژوهش دولتی از چند جنبه تفاوت دارد

تکیه بر انتخاب مدیران پژوهشی با  -1
استعدادي که بتوان پس از تصویب طرح 
اولیه ، استقالل قابل مالحظه اي را براي 

عطا پروژه هاي پنج ساله به آن ها ا ادارة
  کرد ،

جذب دانشگران خوش قریحه  -2
ازبخش صنعت ، ) سال 35ترجیحاً زیر (

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی به 
منظور تضمین استفاده از خالقیت فردي 

محدودیت استخدام خارجی ها نیز (
  ،)برداشته شد

ادارة پروژه ها به صورت انعطاف  -3
پذیر و تعیین مقاصد در حین پیشرفت 

  کار،
اجراي پژوهش در آزمایشگاه هاي  -4

  .اجاره اي خصوصی تا پایان کار 
  

  
  
  
  

  شوراي علمی ژاپن ،
گذشته از برنامۀ کلی ، معموالً در بررسی 
  هاي ویژة خود در رشته هاي خاص یا
  مباحث سیاست گذارانۀ نوظهور ،

  .دست به آینده نگري بلند مدت می زند 
  این مطالعات عمدتاً بر بحث هاي گروهی
  تأکید دارند ، اما روش هاي پرسشنامه اي یا
  .سایر داده هاي کمی را نیز به کار می گیرند

  
  ژاپن شبکۀ گسترده اي از کانون هاي تفکر ،

با حدود سیصد کانون تفکر دولتی و  
خصوصی دارد و از این لحاظ در جهان بی 

  .همتاست 
این کانون هاي تفکر در رهگیري و پیش بینی 

به گونه اي که  ، بسیار مجربند، تحقیق و توسعه
  حتی سازمان هاي مشاوره اي

  .بزرگ امریکا نیز به آن ها نمی رسند 
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زمینۀ زیر بنایی اکثر پروژه ها اولویت 
هاي فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناختی 

برنامه بر استفاده از . مواد جدید بود 
شیوة غربی پژوهش هدایت نشده است 

قش کمی داشته یا که در ان ، پیش بینی ن
، بااین حال. ندارد ، تأکید دارد  اصالً نقش

پیش بینی درفرایند برنامه ریزي ، به 
ویژه در مراحل آغازین ، ایفاي نقش می 

  .کرد 
ارزیابی ها و پیش بینی هاي مختلفی در 
برنامه ریزي ، سازماندهی ، انتخاب 
سازکارهاي کسب حمایت دولت ، صنعت 

اب پروژه ها و در ارکان سیاسی ، انتخ و
به . کار برنامه دخالت داشته اند  تداوم

اقتصادي ژاپن،  –فنی  ویژه انجمن
مجموعه اي از ارزیابی ها را براي 
شناسایی سرفصل هاي پژوهشی نوید 

در یکی از این . بخش انجام داده است 
ارزیابی ها ، پرسشنامه هایی براي 
هشتصد متخصص در بخش خصوصی ، 

این . ه ها ارسال شد دولتی و دانشگا
پرسشنامه ها به دنبال یافتن دیدگاه هایی 

  :دربارة رشته هایی بودند که
را براي » بذرهایی«ممکن است  -1

  تکنولوژي هاي اساساً جدید پدید آورند،

سابقاً کادري از پژوهشگران فعال  -2
داشته اند که می توان آن ها را در پروژه 

  اي گردهم آورد ،
به طوري که بهترین (جذاب باشند  -3

دانشمندان دانشگاهی را ، حتی از خارج ، 
و در عین حال ، مزایاي ) جذب کنند

تکنولوژیک بلند مدت الزم براي ترغیب 
همکاري کمپانی هاي پیشرو را داشته 

  .باشند 
ارزیابی هاي این چنین در حفظ تعهد 
صنعت به پروژه ها و برقراري ارتباط با 

نشگاهی ، شرکت کنندگان مستعد دا
  .ارزشمند بوده اند

  

  نقش کانون هاي تفکر - 3-4
ژاپن شبکۀ گسترده اي از کانون هاي 

با حدود سیصد کانون تفکر دولتی  تفکر ،
و  خصوصی دارد و از این لحاظ در 

این کانون هاي تفکر . جهان بی همتاست 
، بینی تحقیق و توسعه رهگیري و پیشدر 

 بسیار مجربند، به گونه اي که حتی
سازمان هاي مشاوره اي بزرگ امریکا 

کانون هاي تفکر . نیز به آن ها نمی رسند 
مذکور به طور چشمگیري به پیش بینی 
پژوهشی در آژانس هاي بخش دولتی 
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پنج نقش عمده را می . کمک می کنند 
  : توان براي کانون هاي تفکر برشمرد 

انعکاس قطعی دیدگاه هاي صنعت  -1
  دولتی ، در مطالعات آینده نگري

ایفاي نقش در مطالعات مربوط به  -2
حوزه هاي تخصصی تر تکنولوژي 

  صنعتی و پژوهش پایۀ زیر بنایی ،
رهگیري گستردة تحقیق و توسعۀ  -3

  خارجی ،
توسعه و انتشار پیشرفتۀ آینده  -4

نگري که تأثیر به سزایی بر پیش بینی 
  هاي دولتی می گذارد ، 

 ارائۀ چشم اندازهاي تحلیلی -5
گسترده که اغلب براي پیش بینی هاي 
دولتی نیاز است ، به ویژه در تعیین 
عوامل اجتماعی و اقتصادي سازندة 

  .روندهاي علم و تکنولوژي 
بسیاري از کارهاي پیش بینی پژوهشی 
توسط کانون هاي تفکر انجام شده است 

پروژه هاي زیر برخی از تأثیر . 
  . گذارترین ِ این نوع مطالعات هستند 

پیشرفت علم و تکنولوژي ؛ تأثیر « - الف
» آن بر نظام هاي اجتماعی و اقتصادي

که براي توسعۀ اجتماعی اقتصادي ژاپن (
در قرن بیست و یکم دستور کارهایی را 

هاي تکنولوژیک و  ارائه و سیاست
صنعتی و سایر سیاست هاي الزم براي 

  ،  ) حصول آیندة مطلوب را طراحی کرد
سیاست جامع  خطوط راهنماي« - ب

ژاپن در جهان در حال تغییر و اولویت 
این (» هاي ملی در قرن بیست و یکم

پروژه روش هاي گوناگون مواجه شدن 
با مسائل نوظهور جهانی در محیط 
تجاري ، امنیتی و تکنولوژیک را بررسی 

  ،) کرد
تأثیر بین المللی بلندمدت صنایع « - ج

ی (» تکنولوژي برتر ژاپن ارزیابی کم
یرات اقتصادي پیشرفت هاي بالقوة تأث

ژاپن در الکترونیک و تکنولوژي اطالعات 
، مهندسی زیست شناسی مواد و منابع 

  ،) انرژي نوین
مطالعۀ جامع در زمینۀ « -د

اي از  مجموعه(» میکروالکترونیک
، » بذرها«مطالعات مرتبط با هم در زمینۀ 

اقتصادي  –و اثر اجتماعی » نیازها«
  ) .لکترونیکتکنولوژي هاي ا

درآخرین مورد از پروژه هاي فوق از 
روش پیچیدة ذهنی و روش شناختی اي 
استفاده شد که عموماً توسط کانون هاي 

در این . تفکر بزرگ تر به کار می رود 
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پروژه، چند کانون تفکر نظیر مؤسسۀ 
پژوهشی هیتاچی ، مؤسسۀ میتسوبیشی 

) نیرا(و مؤسسۀ ملی پیشبرد پژوهش 
مؤسسۀ ملی پیشبرد . کردند فعالیت می 

در نهایت، نتایج مطالعات ) نیرا(پژوهش 
گوناگون را به صورت فشرده در 

فرصت ها و «گزارشی تحت عنوان 
مشکالت احتمالی ناشی از تداوم انقالب 
تکنولوژي میکروالکترونیک در دهۀ 

جمع بندي و به صورتی گسترده » آینده
گزارش فوق عالوه بر ارائۀ . منتشر کرد 

ی براي شناسایی  مبنایی نظام مند و کم
رشته هاي پژوهشی زیر بنایی تکنولوژي 
هاي نوظهور الکترونیک ، بر سیاست 
هاي مورد نیاز براي شکل دهی آیندة 

این سیاست . مطلوب کشور تمرکز یافت 
تأکید بیشتر بر نوآوري : ها عبارتند از 

سازمانی در نظام تحقیق و توسعه و 
میان پژوهشگران و  ارتقاي خالقیت در

» اقدامات اصالحی سنجیده«نیاز به اتخاذ 
به منظور تضمین این که تعهد دولت 
نسبت به پیشرفت علمی ، با تأثیرات 
معکوس تکنولوژي هاي نوین بر حقوق 
قانونی ، اجتماعی و دوکراتیک ، مورد 

  . تهدید قرار نگیرد 

این مطالعه و مطالعات مشابه انجام 
ي تفکر کمک بزرگی شده در کانون ها

براي ارزیابی هاي دورنگرانۀ تکنولوژي 
  .توسط دولت و صنعت بوده است 

  

  پیش بینی پژوهشی در صنعت  -5
چهار شرکت مورد بررسی یعنی 

، )NEC(سی.اي.هیتاچی، شرکت ان
کمپانی شیمیایی سومیتومو و توراي 

، ارتباطات هاي الکترونیک عمدتاً در زمینه
ییی فعالیت می دوربرد و صنایع شیمیا

در این شرکت ها، همانند سایر . کنند 
کمپانی هاي ژاپنی ، پیش بینی پژوهشی 
بخشی جدانشدنی از فرایند برنامه ریزي 
است و همزمان با اهمیت یافتن علوم پایه 

، به طور فزاینده اي  1980در دهۀ 
پیش بینی ها عموماً . رسمیت یافته است 

ا در چندین سطح در درون کمپانی ه
  : انجام می شوند 

دفتر برنامه ریزي استراتژیک  -1
که رئیس آن معموالً با هیئت (سازمان 

  ،  ) مدیره ارتباط دارد
بخش هاي توسعۀ محصول یا  -2

  قراردادهاي مخاطره آمیز جدید ، 
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دفاتر اداره یا برنامه ریزي  -3
در درون قسمت هاي تحقیق و (پژوهشی 

  ،) توسعه و آزمایشگاه هاي منفرد
بخش ها و گروه هاي پژوهشی  -4

که در آن ها ، این (داخل مراکز تحقیقاتی 
پیش بینی بخشی از فرایند تعیین اولویت 

  ) . هاي بودجه اي نیز تلقی می گردد
طی سال هاي اخیر پیش بینی هاي 
بلندمدت چهار کمپانی مذکور بر تضمین 
این امر تمرکز داشته ست که شایستگی 

لوژي هاي عام و پیش نیاز براي تکنو
علوم زیر بنایی استراتژیک ، که احتماالً 
در ده تا بیست سال آینده ضرورت 

ژاپنی ها ده (خواهند داشت ، توسعه یابد 
پس «تا بیست سال آینده را اصطالحاً 

رسمی ترین رویکرد را ).می نامند» فردا
سی به کارگرفته است که سی .اي.ان

 Core(» تکنولوژي هاي محوري«حوزة 

Technologies) ( نظیر مواد الکترونیک
را شناسایی کرده ) آلی و شناخت الگو

تکنولوژي «است و این که چگونه توسعۀ 
نظیر شناخت صد (زیر بنایی » هاي پایۀ

آینده ، شخصیت ، شکل ، تصویر و شی 
  )در مورد شناخت الگو

و پس ) تا پنج سال آینده(براي فردا  
هاي فرصت ) تا بیست سال آینده(فردا 

تولیدي آینده را در رشته هایی خاص 
نظیر پردازش و انتقال اطالعات به وجود 
. خواهد آورد ، پیش بینی کرده است 

پروژه هاي پژوهشی استراتژیک که بابید 
درجۀ باالیی از ابداع و نوآوري را نوید 
دهند، عموماً در چارچوب تکنولوژي هاي 
محوري و توسط کارکنان خالق تر اجرا 

سی براي چنین .اي.ان . ند می شو
کارهایی اولویت فزاینده اي قائل شده 
است ، به طوري که پژوهش بنیادي 
حدود ده درصد بودجۀ تحقیق و توسعه 

یعنی سی ( 1988این شرکت را در سال 
به خود اختصاص داده ) میلیون دالر

  .است 
براي طراحی . سی.اي.اولین تالش ان

ه در استراتژي بلند مدت تحقیق و توسع
تکمیل گردید و در سال هاي  1975سال 
این فعالیت . روزآمد شد  1985تا  1983

عبارت بود از تالش دوسالۀ هشت نفر از 
کارکنان دفتر برنامه ریزي گروه تحقیق 
و توسعه که سی پژوهشگر متخصص و 

از سراسر » بهترین نامزدهاي مدیریتی«
به آن ها ) به صورت پاره وقت(شرکت 
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گروه کاري فوق ، هر . دکمک می کردن
هفته جلسه داشتند تا کل فعالیت را 

بنابراین ، عجیب نیست . هماهنگ سازند 
که هزینۀ این فعالیت به چندین میلیون 

  .دالر رسیده باشد 
در این رویکرد، در وهلۀ اول کانون 
توجه بر روندهاي تقاضاي تحقیق و 
توسعه دردرون شرکت متمرکز شده و 

ارهاي بیرونی جاري ، سپس در ادامه باز
نسل بعدي و آیندة تکنولوژي تجزیه و 

در این فرایند ، سی . تحلیل گردید 
تکنولوژي محوري و پیوند آن ها با 
تکنولوژي هاي پایۀ زیر بنایی شناسایی 

  .شد 
در مرحله دوم ، تجزیه و تحلیل طرف 

) Supply – Side Analysis(تأمین کنندة 
صورت  مشابهی براي علم و تکنولوژي

پذیرفت که براي ورود به تکنولوژي هاي 
جدید الکترونیک و ارتباطات به مرحله 
تولید ، افق زمانی پانزده سال را در نظر 

این حقیقت که خط شکنی هاي . گرفت 
علمی بنیادي براي ایجاد تأثیر تجاري با 
اهمیت ممکن است سه دهه زمان نیاز 
. داشته باشند و نیز مد نظر قرار گرفت 

  :ظایف عمده عبارت بودند از و

توسعۀ ) پویایی(بررسی دینامیک  -1
مجموعه هاي گوناگون تکنولوژي هاي 
بنیادي و رشته هاي علمی مربوط در 

  دوره هاي میان و بلند مدت ،
ارزشیابی تأثیرات استراتژیک  -2

پیشرفت هاي پژوهشی نوظهور در 
برآورده کردن نیازهاي بلند مدت شرکت 

  ي پایه ،ها به تکنولوژ
ارزیابی میزان توان سابق  -3
سی در برآورده کردن الزام هاي .اي.ان

پژوهشی میان و بلند مدت واحدهاي 
بازرگانی استراتژیک شرکت و تصمیم 
گیري دربارة پرورش آن دسته از مهارت 
هاي ضروري که در داخل شرکت 
موجود نیستند یا نسبت به رقبا در سطح 

  پایینی قرار دارند،
ین اولویت ها در رشته هاي تعی -4

)   نظیر بیوالکترونیک(استراتژیک خاص 
براي برآورده کردن نیازهاي آیندة 

  تکنولوژي پایه ، شرکت به
طبق گفته هاي معمار استراتژي بلند 

» اوئن هارا«مدت تحقیق و توسعه ة دکتر 
، فعالیت فوق کامالً موجه و احتماالً به 

ید بوده رغم هزینه هاي به بار آمده ، مف
این فعالیت عالوه بر تعیین اصول . است 
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راهنما براي برنامۀ تحقیق و توسعۀ میان 
مدت ، که هر ساله به روز می شود ، و 
تأثیر گذاري کلی تر بر برنامه ریزي 
سازمانی ، چند اثر دیگر به شرح زیر 

  : داشته است 
سی .اي.ایجاد بینشی توافقی در ان -1

  ق و توسعه ،دربارة اهمیت آیندة تحقی
دادن تصویري کلی از روندهاي  -2

تکنولوژیک جهانی به ودیریت ارشد 
  شرکت،

آموزش کارکنان قسمت هاي  -3
عملیاتی دربارة فرصت هاي تجاري 
ناشی از اجراي تحقیق و توسعه و 
حصول اطمینا از آگاهی پژوهشگران از 

  تقاضاهاي احتمالی براي کارشان ،
رشته  شکستن موانع بخشی و میان -4

  .اي دردرون شرکت 
و » سومیتومو«کمپانی شیمیایی 

فلسفه اي نسبتاً مشابه » توراي«
مسئوالن این . سی داشته است.اي.ان

شرکت نیاز به پیش بینی پژوهشی براي 
شناسایی مجموعه اي از تکنولوژي هاي 
. محوري استراتژیک را درك کرده اند 

سومیتومو پس از تالش پنج ساله خود 
حی برنامۀ سازمانی تحقیق و براي طرا

، در میانه راه  1988توسعه در سال 
نقشۀ «فعالیتی مشروح تر براي تهیۀ 

این . بود » تکنولوژیک قرن بیست و یکم
انجام » گروه اقدام آینده«فعالیت توسط 

می شد که متشکل بود از کارکنان دفتر 
برنامه ریزي سازمان ، دفتر ادارة امور 

. محصول جدید پزشکی و ادارة توسعۀ
فعالیت مذکور بر شناسایی حوزه هاي 
میان رشته اي علوم زیست شناسی و 
مواد الکترونیک ، که امکان ادغام آن ها 
با نقاط قوت شرکت در تکنولوژي 
فرآوري شیمیایی، در دو دهۀ آینده 
فرصت هاي تجاري نوید بخشی را پدید 

  .آورد ، تمرکز داشت 
براي  توراي شیوة تأئید شده تري را

خود » برنامۀ پژوهشی بلند مدت«تدوین 
دارد که داده هاي خام آن توسط 
سازمان برنامه ریزي تحقیق و توسعه ، 
ازمانی ، گروه توسعۀ  گروه برنامه ریزي ُ
بازاریابی و از طریق چندین سازوکار 
مشورتی نظیر کنفرانس ساالنۀ مدیران 

فلسفۀ . آزمایشگاه ها ، تهیه می شود 
ایجاد ارزش «راي مبنی برسازمانی تو

هاي تازه از طریق مفاهیم و تکنولوژي 
، با تالش 1986، از سال » هاي نوآورانه
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هاي متمرکزتر براي شناسایی تکنولوژي 
هاي کلیدي حوزه هاي تولیدي موجود و 

هاي پژوهشی  بینی شده و نیز حوزه پیش
هاي آینده را پیش بینی  اي که فعالیت پایه

ي پژوهشی پایه اي شده و نیز حوزه ها
که فعالیت هاي آینده را پی ریزي می 

توراي نیز همانند . کنند، همراه بوده است
سومیتومو با آگاهی از این تحوالت اخیر 
عمدتاً بر ادغام نقاط قوت و پژوهش 
رشته اي مرسوم با رشته هاي جدید 

براي ادغام تکنولوژي هاي تولید فیلم (
مواد  نازك و الکتروشیمی منجر به خلق

) الکترونیکی جدید و متنوعی شده است
استوار بوده است ، بر ارزیابی چشم 
انداز تکنولوژي هاي تلفیقی نوظهور 

  .تمرکز کرده است 
دو کمپانی فوق با درك اهمیت پژوهش 
استراتژیک مشترك ، تصمیم گرفتند در 
پروژه هاي کموترونیک در برنامۀ نقش 
تکنولوژي پایه در قرن بیست و یکم 

این دو همچنین . نقشی اساسی ایفا کنند 
بر ابتکارهاي پیش بینی بخشی که توسط 
انجمن هاي صنعتی هماهنگ می شد ، 

به ویژه کار یکی از این . تکیه کردند 
فدراسیون «انجمن ها با عنوان 

در زمینه هاي زیر » تکنولوژیک صنایع
  :بوده است 

  توسعۀ آیندة صنایع شیمیایی ، -1
ایی در قرن بیست و صنایع شیمی -2
  یکم ،

ودیریت تکنولوژي در صنایع  -3
  .شیمیایی اروپا و امریکا 

نتایج نشان داده شده است که نوید 
بخش ترین پشم اندازها در صنایع 
شیمیایی ژاپن ، در حوزة مواد کاربردي 

نظیر گالیم آرسناید فوق خالص و (جدید 
و تئسعۀ ) سرامیک هاي فوق رسانا

میان تکنولوژي هاي  پیوندهاي متقاطع
  .مواد و ارتباطات نهفته است 

نتیجۀ این مطالعات ، تقویت روند 
سرمایه گذاري کمپانی هاي شیمیایی در 
حوزه هاي پژوهشی بین رشته اي که 
زیر بناي تکنولوژي هاي فوق هستند ، 

  .بوده است 
توراي و سومیتومو بر ارزش اطالعات 
در پیش بینی بلند مدت و فعالیت هاي 
فراوانشان در برنامه ریزي پژوهشی 

که در آن ، براي ابتکارهاي (میان مدت 
) کاربردي اهداف فنی دقیق تعیین می شد

و نیز بر اهمیت دورنماي بلند مدت 
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اقتصادي در   –ساختارهاي اجتماعی 
ورودي پیش بینی  حال تغییر به منزلۀ

  .پژوهشی تأکید داشتند 
 هیتاچی نیز پژوهش بلند مدت خود را

کل مخارج تحقیق و . تقویت کرده است 
، حدود 1987توسعۀ هیتاچی در سال 

دومیلیون و سیصد و پنجاه هزار دالر 
که در طول ده سال گذشته (بوده است 

رشد میانگین ساالنۀ تقریباً ده درصد 
و اکنون پروژه هایی با افق ) داشته است

زمانی باالي ده سال ، تقریباً پانزده 
اي هیتاچی را تشکیل درصد کل پروژه ه

می دهند و قرار است این رقم نیز افزایش 
تفاوت هیتاچی با سه شرکت قبلی . یابد 

در تأکید کمتر آن بز فنون رسمی پیش 
بینی براي شناسایی تکنولوژي هاي 

با این حال ، دفتر برنامه .محوري است 
ریزي پژوهش و تکنولوژي شرکت در 

یق برنامۀ بلند مدت تحق«هماهنگ سازي 
) براي سه تا دوازده سال بعد(» و توسعه

که هر ساله به روز می شود ، نقش 
این دفتر بر . مهمی را ایفا می کند 

مذاکرات درون سازمانی دربارة فرصت 
ها و نیازهاي پژوهشی استراتژیک تأکید 
دارد و براي رؤساي گروه هاي 

آزمایشگاهی در تهیۀ طرح هاي بلند مدت 
هنما فراهم می گروه خودشان خطوط را

در ارزیابی چشم اندازهاي تحقیق . آورد 
و توسعه ، گستره اي از فنون آینده 

با این همه ، . نگري به کار می رود 
هیتاچی اعتقاد دارد که تکیه زیاد بر پیش 
بینی هاي توافق جو براي تعیین اولویت 
هاي پژوهشی پایه چه بسا به محافظه 

مشکل روش هاي «کاري منجر شود ؛ 
فوق ، کثرت اطالعات است ، نه کمبود 

  .»آن
هرچه تعداد بیشتري از شرکت هناي 
ژاپنی خود را در موئقعیت رهبري 
تکنولوژیک جهان بیابند ، برنامه ریزي 
پژوهشی مشکل تر خواهد شد و این به 
خاطر آن است که امروزه قطعیت آینده 

گزینۀ تعیین اهداف فنی . کمتر شده است 
آگاهی که امکان  خاص مبتنی بر این

پیشبرد آن اهداف بر پایۀ تکنولوژي هاي 
پایه اي که قبالً در خارج از کشور بسط 

بنابراین ، . یافته اند ، دیگر معنی ندارد 
برنامه ریزي و روش هاي آینده نگري 

  .جاري دیگر چندان مناسب نیستند 
اقتصادي ژاپن براي  –جامعۀ فنی 

ارزشیاب روش هاي آینده نگري 
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شی جاري که تاکنون عموماً از پژوه
سوي شرکت ها به کار گرفته می شدند ، 
فعالیت حدود یکصد کمپانی ژاپنی ، از 

صنعتی ، را از نظر استفاده  چندین بخش
از یازده روش و موفقیت در به کارگیري 
روش هاي فوق براي وظایف گوناگون 

نظیر ابداع محصول (تحقیق و توسعه 
مطالعه ) وینجدید و توسعه تکنولوژي ن

  :نتایج اولیه نشان داد که. ی کرد و ارزیاب
کمپانی ها با روش دلفی و متعاقب  -1

آن با تحلیل روند ، درخت هاي مربوط به 
طراحی ) Relevance Trees(موضوع 

سناریو و تحلیل شبکه بیشتر آشنا 
  هستند ،

براي پیش بینی پیشرفت ها در  -2
 حوزة تکنولوژي هاي جدید ، به صورتی

گسترده از روش هاي تحلیل ثبت 
اختراعات، تحلیل روند و روش هاي 

  مبتنی بر سناریو استفاده می شود ،
ثبت  اگر چه در کل ، روش تحلیل -3

  اختراعات اثر بخش ترین روش است ،
  

هاي تحلیل روند، ارزیابی اسنادي  روش
 Technology Portfolio(تکنولوژي 

appraisal (و و روش هاي طراحی سناری
  نیز مطلوب شناخته شده اند،

  
، ه گذاري عظیم صنعت در پژوهش پایهسرمای

قائل شدن براي ارتقاي زیر  همراه با اولویت
و توسعۀ دولتی، احتماالً تا چندي  ساخت تحقیق

دست یابی به موقعیتی تحسین برانگیز با  دیگر 
عنوان ابرقدرت علمی و تکنولوژیک را براي 
  .ردژاپن به ارمغان خواهد آو

  
بیشترین مشکالت در پیش بینی  -4

پیشرفت هاي بلند مدت رشته هاي علمی 
و تکنولوژیک تأثیر بگذارند، دیده می 

در این حالت ، روش دلفی را به . شوند 
رغم کلیه مشکالتش ، بهترین روش 
تشخیص داده اند در حالی که روش 
تحلیل روند در خصوص حوزه هاي 

  .یح داردشی با پیشرفت کندتر ، ترجپژوه
شرکت هاي ژاپنی عالوه بر تقویت 
پژوهش پایۀ داخلی ، در پاسخ به عدم 
قطعیت تکنولوژیک ، به گسترش رهگیري 
علوم دانشگاهی ، به ویژه در مؤسسات 

در . نخبۀ اروپایی و امریکایی پرداختند 
این حالت، بخش صنعت از سرمایه 
گذاري دولت در خدمات کامپیوتري 

ر مرکز اطالعات اطالعات پژوهشی ، د
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. علم و تکنولوژي ژاپن منتفع شده است 
ضمناً برپایی گردهم آیی هاي تخصصی 
  یا شرکت در آنها ، بررسی مقاالت

براي (منتشر شده در مجالت علمی معتبر 
دست یابی به اطالعاتی که از طریق 

 Invisible(دانشکده هاي نامریی 

Colleges ( حمایت از )منتقل می شود ،
براي حفظ جدیدترین (ن پیشتاز دانشگرا

و مطالعظ نظام مند دینامیک ) پژوهش ها
رشته هاي نوظهور تأکید شده ) پویاي (

کسب موفقیت در اداي وظایف . است 
فوق و همچنین پژوهش پایۀ شرکتی بیش 
از پیش به فارغ التحصیلی دانشگران 
خالق وابسته خواهد بود و به همین دلیل 

قدامات اخیر ، بخش صنعت به شدت از ا
براي بازسازي نظام آموزش ] دولت[

  .عالی پشتیبانی خواهد کرد 
  

  نتیجه گیري -6
سرمایه گذاري عظیم صنعت در 
پژوهش پایه، همراه با اولویت قائل شدن 
براي ارتقاي زیر ساخت تحقیق و توسعۀ 
دولتی ، احتماالً تا چندي دیگر دستیابی 
به موفقیتی تحسین بر انگیز با عنوان 

برقدرت علمی و تکنولوژیک را براي ا

اگر کمپانی . ژاپن به ارمغان خواهد آورد 
ها استفاده از پیش بینی را براي پژوهش 
بلند مدت ادامه دهند و دولت بتواند 
تغییرات مورد نیاز را در نظام آموزش 
علمی در دهۀ آینده ایجاد کند ، رقابت با 
. سایر ملتهاي صنعتی ممکن خواهد بود 

زیر را می توان از مباحث  ايدرس ه
  : گذشته اخذ کرد 

وجود محیط بی همتاي پیشرو براي  - 
  تخقق پیش بینی پژوهشی در ژاپن ،

پیوند خوردن پیش بینی دولتی با  - 
پیش بینی هاي انجام شده توسط بخش 

  صنعت ،
اولویت قائل شدن براي به روز کردن  - 

اطالعات و در نتیجه ، اشتیاق به 
ی از نظام هاي رهگیري پشتیبانی مال

جهانی براي پی گیري پیشرفت هاي 
  نوظهور در پژوهش هاي استراتژیک ،

پشتیبانی از شبکۀ بزرگ کانون هاي  - 
  تفکر دولتی و خصوصی ،

پیش بینی و تصمیم گیري براساس  - 
ادغام نظام پایین به باال و باال به پایین به 

  شکلی موفق ،
هاي  توجه به دیدیگاه هاي کلیۀ گروه - 

  ذي نفع ،
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تحلیل نظام مند چشم انداز ها و  - 
اهمیت قائل شدن براي تجارب گروه هاي 

  بیرونی ،
 پیش بینی پژوهشی در سطوح - 
  ،)نظیر پیش بینی سی ساله(لف کالن مخت

نظیر پیش بینی هاي بخش (میان مدت 
  و خرد ،) تی می
تقسیم کاراثر بخش در پیش بینی  - 

  پژوهشی ،
ظر کمیته اي سطح فعالیت زیر ن - الف

باال با توان و اختیار تضمین اجراي نتایج 
  به دست آمده ،

اجراي کار توسط گروه هاي کاري  - ب
که اعضایش تجربیات آینده نگرانۀ علمی 
و صنعتی الزم را دارند و مورد تأئید 

  کلیۀ افراد مرتبط هستند ،
پژوهش دقیق و گردآوري  –پ 

اطالعات توسط کانون هاي تفکر و 
  وران بیرونی ،مشا
استفاده از سازوکارهاي توافق  - ت

  جویانه در کل فرایند پیش بینی ، 
توجه به ماهیت بین رشته اي علوم و  - 

تکنولوژي هاي نو و انتخاب اعضاي 
   مناسب براي این منظور ،

به کار گیري افراد از دانشگاه ، دولت  - 
  .و صنعت در فرایند پیش بینی 
ش بینی ، این موفقیت آشکار ژاپن در پی

پرسش را پیش می آورد که سایر 
کشورها تا چه حد می توانند چنین شیوه 
هایی را در فضاي سیاست پژوهشی 

در این نظرهاي توافق . خود به کار گیرند 
و مخالف فراوانی وجود دارد ؛ عده اي 

  :معتقدند
ژاپن به دلیل ویژگی هاي خاص ملی «

خود توانست سطح خوبی از همکاري را 
بررسی سی سالۀ آژانس علم و  در

پژوهشگران ... تکنولوژي به دست آورد
اروپایی و امریکایی عموماً در فعالیت 
هایی که کامالً منطبق بر منطق نبوده ، بر 
شواهد علمی اتکا ندارد ، میلی ندارند و 
در نتیجه ، نمی توانند به شدت و به 
سادگی ژاپنی ها تشریک مساعی داشته 

  .»باشند
  :، سایرین اعتقاد دارند که برعکس 

آن چه براي ژاپن در پیش بینی «
پژوهشی ممکن می گردد، مطمئناً در 
. سایر کشور ها نیز ممکن خواهد بود

براي ژاپنی ها در بسیاري از مباحث، 
رسیدن به توافق ساده است، اما مواردي 
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نیز بوده که ژاپنی ها اتفاق نظردر آن ها 
  .»...را مشکل یافته اند 

 هر حال ، هرگونه تالش براي به
استفاده از روش هاي ژاپنی باید با توجه 
به مشکالتی که آنها در فرایند انتقال از 

رهبري «به » تعقیب کنندگی تکنولوژي«
با آن روبرو شده اند ، انجام » تکنولوژي

چنان که یکی از بلند پایگان با آن . گیرد 
چنان که . روبرو شده اند ، انجام گیرد 

از بلندپایگان باتجربۀ می تی می  یکی
  :گوید
این انتقال بدان معنا بوده که نظام «

تحقیق و توسعۀ ژاپن شروع به فعالیت 
نقاط قوت و مزایا . معکوس کرده است 

  .»مبدل به نقاط ضعف و معایب شده اند
ابتکاراتی نظیر پژوهش اکتشافی براي 
تکنولوژي پیشرفته ، تالشی براي تغییر 

ژوهشی ژاپن به سوي جهت نظام پ
در عین حال ، . خالقیت بیشتر بوده است 

براي غلبه بر نگرانی از محافظه کاري در 
، بر استفاده از پیش بینی بلند مدت

تر و آن هایی که شهرت دانشمندان جوان
.                                  ین المللی دارند ، تأکید شده استب
¢    

  

  پی نوشت 
سیماي تحقیقات «رگرفته از طرح این مقاله ب - 1

است که و با سفارش و نظارت » 1400ایران
دبرخانه شوراي پژوهش هاي علمی کشور اجرا 

  .شده است 
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