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 علم سودمند؛

  گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازیمشیخطّ

 4، مهدی پاکزاد3لو، صدیقه دمرچی*2، علی اصغر سعدآبادی1علی اصغر پورعزّت

 چکيده

منابع دانشی و پژوهشی محدودند و نیازهای 

مشی دانش آن شمار! رسالت خطّمطالعاتی جوامع بی

ای به آن نیازهای گونهاست که این منابع محدود را به

دهد که بیشترین حدّ منافع عاید شمار تخصیصبی

جامعه شود. در این رویکرد علم سودمند آن است که 

حلّ مسائل یا منافع جامعه را تأمین کند و در 

مشکالت اجتماعی کارساز شود. در این پژوهش تالش 

است تا با کسب نظر از خبرگان با کاربست روش شده 

ل ترین عوامتحلیل محتوا و تکنیک دلفی فازی، مهم

. بندی شوندمؤثر بر روند سودمندسازی دانش اولویت

نتایج حاصل تأکید بر این مهم بود که هرچند تفاوت 

های گوناگون اجتماعی، ابعاد و شاخصچندانی بین 

سیاسی، فرهنگی و اداری علم و فناوری وجود ندارد 

ولی گویا ابعاد فرهنگی و اخالقی و اجتماعی آن 

تر هستند و باید بیشتر موردتوجّه قرارگیرند. حساس

به این ترتیب مجموعة قابل توجّهی از عوامل مؤثر بر 

 ند که از آنسودمندسازی دانش مورد تأکید قرارگرفت

توان برضرورت استفاده از ابزارهای مناسب جمله می

نفعان، استفادة بهینه از برای جلب مشارکت ذی

تجهیزات و امکانات علمی، توسعة پایگاه دادة تحقیق 

و توسعه و اصالح سیستم آموزشی در پرتو شناسایی 

                                                           
 . استاد دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران 1

 سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران. دانشجوی دکترای  2

* alisadabadi@ut.ac.ir 

 . کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران 3

 ان . دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهر 4

های علمی تأکید کرد. بنابراین، مسئله اساسی مزیت

حی یک بستة خردمندانة این پژوهش، طرا

گذاری برای هدایت منابع علمی و معرفتی ّمشیخط

های علمی و ای که تمام تالشگونهکشور است؛ به 

پژوهشی معطوف به تأمین منافع ملّی یا حلّ مسائل 

 عمومی در جامعه شود.

مشی دانش، : علم سودمند، خطّواژگان کلیدی

 منافع ملّی، مسائل عمومی.

 مقدمه -1

مشی دانش، با هدف هدایت منابع دانشی خطّ

های شود. منظور از منابع دانشی، سرمایهوضع می

ش یافته به آموزبر منابع تخصیص علمی کشور، عالوه

هستند. منظور از سرمایة علمی، ظرفیت  و پژوهش

شده در نیروی انسانی کشور است و علمی شناخته

رف ای است که سالیانه صمنظور از منابع، بودجه

شود. مسئله این آموزش و پژوهش و ترویج دانش می

است که بودجة پژوهشی )که درصد بسیار مهمی از 

شود( محدود است؛ بودجة ملّی محسوب می

که فرصت اندک است و شتاب رقبا زیاد! درحالی

بنابراین مسیر توسعة علمی باید پرشتاب و خردمندانه 

ل قابهدایت شود. در چنین شرایطی، اختصاص بخش 
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ها و منابع علمی و توجهی از استعدادها و ظرفیت

نویسی کم بازده، توجیه اقتصادی کشور به مقاله

 منطقی ندارد.

بنابراین، مسئله اساسی این پژوهش، طراحی یک 

گذاری برای هدایت منابع مشیبستة خردمندانة خطّ

ای که همة گونه علمی و معرفتی کشور است؛ به

وهشی معطوف به تأمین منافع های علمی و پژتالش

 ملّی یا حلّ مسائل عمومی در جامعه شود.

نظاره بر سرگذشت ظرفیت علمی کشور، این مهم 

رود. سازد که این قافله تا کجا میرا به ذهن متبادر می

المللی، هرچند که جذّاب است، های بینتمرکز بر رتبه

تأیید تدوین قواعد بازی از سوی ایشان است؛ قواعدی 

طور طبیعی برحسب منافع کشورهای شاخص که به 

هم  ای کهگونهاند؛ به الملل تعریف شدهدر سطح بین

موجب تقویت روند کامیابی فراخود در سطح ملّی آنان 

و هم موجب تحمیل قواعد بازی خودساخته و 

 شود.خودآموخته از سوی آنان می

با این حال، ورود به این بازی جذّاب بوده، از نظر 

که گاهی طوریانگیز است؛ بهعلمی بسیار هیجان

کنندة رفتارهای کودک شاد، کودک حتّی تداعی

جوست و مخرب ناسازگار، والد ارشادی و والد عیب

جالب اینکه همواره فارغ از رفتار بزرگسال است. نکتة 

مهم این است که سلطة هرگونه از رفتارهای چهارگانة 

لّی اثر تخریبی به همراه اوّل، بر کار مولد و پیشرفت م

مشی علم کشور به ساختن خطّخواهدداشت. مرتبط

و سنجش پیشرفت  7شده در پایگاهمیزان آثار ثبت

های های منتشر شده در مجلهپژوهش با تعداد مقاله

معیّن، با نیندیشیدن به حقیقت علم و جایگاه آن در 

جهان کنونی و از بین بردن منافع ملّی مناسبت دارد 

های مدرن استبداد بوده، نتیجة ؛ این یکی از جلوه[1]

غلبة رفتارهای چهارگانة شاد و مخرب و ارشادی و 

های ارزشی جو است. امروزه، دانش و فناوری پایهعیب

                                                           
1 . ISI 

سازند و مدیریت دانش و فناوری، جوامع جدید را می

زیربنای توسعه و هدایت جامعه است. دانش و فناوری 

، ها اقتصادیو اجرا در مناسبت به مبنای اصلی عاملیت

البته  [2]اند شدهاجتماعی و فرهنگی جوامع تبدیل

ها در حوزة علم، با ارتقا تولیدات معموالً هدف دولت

شود؛ در همین علمی وآموزشی کشور ارزیابی می

گذاری دانش مشیامتداد، مدیران عالی سیستم خطّ

ه ب کشور ما، در توجیه موفقیّت سیاست علم ایران،

های جدید، تعداد دانشجویان دورة تعداد دانشگاه

ی هاکارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد پژوهشکده

ها، تازه تأسیس، تعداد دانشیاران و استادان دانشگاه

-های علمیهای آی اس آی و مقالهتعداد مقاله

کنند. بنابراین، معیار شده اشاره میپژوهشی ثبت

لم کشور، غالباً بر تولیدات ارزیابی مدیران در حوزة ع

های علمی استوار است؛ برای مثال، مدیران و ستاده

های وزارت علوم، افزایش تعداد دانشجویان در دوره

های آی اس کارشناسی ارشد و دکتری و تعداد مقاله

منزلة آی استادان در مجالت معتبر علمی دنیا را به

های موفقیّت در دورة مدیریت خود ذکر شاخص

را  مشیکه باید میزان توفیق هر خطّکنند. درحالییم

مشی آوردهای آن خطّبر اساس پیامدهای نهایی یا ره

های اوّلیة آن. در ارتباط با ارزیابی کرد نه ستاده

مشی علم نیز باید دید که آیا افزایش تعداد خطّ

ها، کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشیده و گامی مقاله

سئله عمومی و افزایش منافع ملّی در راستای حلّ م

 2. به قول یکی از صاحبنظران[3]بوده است یا نه 

نامه در دانشگاهی که حدود شش هزار رساله و پایان

کند، باید بتواند شش هزار مسئله ملّی سال تولید می

را حل کند. لذا مجاهدت دانشمندان فقط هنگامی 

ارزشمند است که باری از دوش جامعه بردارد. 

توان ادّعاکرد که یک علم سودمند اینجاست که می

است و توانسته مشکلی از مشکالت جامعه را حل کند. 

 دکتر فرهاد رهبر، رئیس سابق دانشگاه تهران. 2
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شیوع رفتار بزرگسال )سبک پنجم(، منجر به 

های علمی و دانشگاهی به شدن همة تالشمعطوف

تأمین منافع ملّی یا حلّ مسائل عمومی در جامعه 

شود می گردد. اهمیّت این موضوع زمانی برجستهمی

که بدانیم سودمندی دانش و تحقیق و پژوهش برای 

های مردم، هنگامی است که به ایجاد و توسعة ارزش

در [. 4]شود عملی در حیات واقعی آنها، منجر می

هرگاه یک »توان گفت که تعریف مسئله عمومی می

ای از آحاد جامعه، به درد و رنجی دچار یا مجموعه

پیشرفت خود مواجه شود  شود یا با مانعی در مسیر

ای که خود به تنهایی قادر به رفع آن نباشد، مسئله

. منفعت ملّی را نیز [5]« استعمومی رخ داده 

هر وضعیتی که نفعی »کرد:  توان اینگونه تعریفمی

. با [6]« خاص برای عامة مردم کشور به همراه دارد

 هتوجّه به تعاریف اخیر، باید به این سوال پاسخ داد ک

مشی علم و پژوهش و فناوری توان خطّچگونه می»

کشور را در راستای تحقق منافع ملّی، مدّنظر قرار داد 

 «. و علم را به اصطالح سودمند کرد؟

 پيشينة پژوهش -2

اند تا راهکارهایی را پژوهشگران زیادی کوشیده

مشی علم به منافع ملّی ارائه کردن خطّ برای معطوف

ها اشاره ه چند نمونه از این پژوهشدهند؛ در اینجا ب

 شود:می

بررسی "طاعتی و بهرامی در تحقیقی با عنوان  .1

ای عوامل مؤثر در آیندة مدیریت علم و مقایسه

، از دیدگاه متخصصان 1444فناوری ایران تا افق 

، عوامل زیر را مدّنظر قرار "و سیاستگذاران

 دهند:می

حوزة اندرکاران ارزیابی آرای خبرگان و دست

های صحیح و گیریدانش و فناوری: مطابق تصمیم

اندرکاران مرسوم، الزم است نظرات خبرگان و دست

ها و حوزة دانش و فناوری دربارة میزان انطباق برنامه

ها با اهداف کالن و همراستا بودن آنها با مشیخطّ

های ریزیانداز، پیوسته سنجیده شود و با برنامهچشم

های مناسب و نعطاف و اتخاذ شیوهمناسب و قابل ا

های مناسبی برای تحقق گیریبینانه، جهتواقع

 انداز کشورمان انجام پذیرد.مندرج در چشم اهداف

گسترش مرزهای دانش و تربیت وتأمین نیروی 

انسانی متخصص مورد نیاز؛ تسهیل پژوهش؛ همگانی 

کردن آموزش و پژوهش؛ هدایت و تأمین منابع مالی؛ 

سازی و اشاعة فناوری؛ انتقال و جذب و بومی تولید و

سازی دستاوردهای پژوهشی؛ استقرار سیستم تجاری

وری نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور افزایش بهره

در تولید علم و فناوری ملّی؛ ایجاد و توسعه و 

های نو؛ نظارت بر توسعة گیری از فناوریبهره

ی؛ توسعة جانبة علم؛ استقرار جامعة اطالعاتهمه

های کشور و جامعة جهانی و نیز شناخت ظرفیت

 کمک به رفع موانع موجود بر سر راه توسعه.

پذیری در حوزة علم و پژوهش؛ اخالق و مسئولیت

محیطی، همگام با توسعة دستیابی به اهداف زیست

ی هاعلم و فناوری؛ ارزیابی نتایج حاصل از پیشرفت

و قوانین در حوزة  علمی و فناورانه؛ وضع استانداردها

علم و فناوری؛ مدیریت خطرهای ناشی از 

ی هابندی موضوعهای علم و فناوری؛ اولویتپیشرفت

بندی و گوناگون علم وفناوری، برای بودجه

پژوهی در حوزة علم و فناوری؛ گذاری؛ آیندهسرمایه

کاهش شکاف میان بدنة علمی و متن جامعه )ترویج 

معه(؛ مسائل زنان در نگرش علمی در همة سطوح جا

المللی در های بینحوزة علم و فناوری؛ همکاری

های گوناگون علم و فناوری؛ مسئله اشتغال زمینه

آموختگان؛ نوآوری در عرصة علم و فناوری؛ دانش

ایجاد همکاری مؤثر بین دولت و صنعت و دانشگاه؛ 

مسائل آموزشی در حوزة علم و فناوری؛ تأثیرگذاری 

 بر رشد اقتصادی و اجتماعی. علم و فناوری

گذاران مشیکاهش شکاف میان دانشمندان و خطّ

گذاران، مشیحوزة علم فناوری: بسیاری از خطّ
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اطالعات کمی دربارة علم دارند. دانشمندان نیز با 

گذاران را مشیقطعیت، خطّتمرکز بیش از حد بر عدم

هایشان، خطرها و فواید آنها، در حالت دربارة گزینش

کنند و به این ترتیب، عامة مردم اطمینانی رها میبی

گذاران مشیسازند. خطّرا نیز به سردرگمی دچار می

به تناسب حرفة خود،  قادرند مسائل گوناگون را از 

ر که متخصصان، دتر ببینند؛ در حالی دیدگاهی کالن

متن مسائل مربوط به قلمرو علم و فناوری مشارکت 

ها را از سازی برنامههای پیادهدارند، قادرند چالش

نزدیک لمس کنند؛ بنابراین هرچه دیدگاه این دو 

گروه همسوتر باشد، توسعة علم و فناوری با سهولت و 

ری را تکیفیت بیشتری انجام گرفته، آیندة مطلوب

 .[2]برای جامعه رقم خواهدزد 

درآمدی مبنایی و راهبردی بر "ب( تقوی در 

 ، موارد"توسعة علم و فناوری ایرانی -الگوی اسالمی

 است: زیر را مدّنظر قرار داده 

نگاری ملّی در عرصة پژوهش و فناوری؛ آینده

های پژوهش و فناوری بر اساس نیازها و تغییر اولویت

های مشیهای کشور؛ گرفتن بازخورد از خطّمزیت

ای؛ طور دوره علم و فناوری اجراشده در کشور، به

ای در سند ملّی توسعة علم و فناوری؛ بازنگری دوره

های موفّق کشور در تدوین مبانی نظری تجربه

های گوناگون پژوهش و فناوری؛ گرفتن بازخورد زمینه

های های علمی و فناورانه؛ تقویت شاخصاز فعّالیّت

دار کشور در نظام بر رفع و حلّ مسائل اولویتمبتنی

نظام آموزشی با  ارزیابی پژوهشگران و فناوران؛ اصالح

آموزان و دانشجویان در حلّ های دانشتقویت مهارت

 .[7]مسائل عمومی 

 پ( سلطانی و کیامهر، در پژوهش خود تحت

پیشنهاد چهارچوبی مفهومی برای تدوین "عنوان 

نقشة جامع علمی کشور )برنامة ملّی توسعة علم، 

مثابه عوامل  ، عوامل زیر را به"فناوری و نوآوری(

ی در سودمندی علم و فناوری مدّنظر قرار اساس

 اند:داده

های تحوّل و تعیین گذاری برنامهتوجّه به اولویت

های علم و فناوری و نوآوری؛ استفاده از ابزار اولویت

های نفعان و کمکمناسب برای جلب مشارکت ذی

های های راهبردی؛ ایجاد مؤسسهدولتی به بخش

ت؛ آموزش نیروی واسط میان دنیای پژوهش و صنع

ها؛ استانداردسازی و توسعة کار و بهبود سطح مهارت

های های صنعتی؛ بهبود مهارتزنی در بخشمحک

های یادگیری، از طریق سیستم فردی و توانمندی

آموزش عمومی و آموزش نیروی کار؛ بهبود عملکرد 

سازمانی و یادگیری سازمانی؛ بهبود دسترسی به 

ت مرتبط با مسائل اخالقی در اطالعات و تنظیم مقررا

های اجتماعی های پیشرفته؛ بهبود سرمایهپژوهش

 .[8]ای برای توسعة منطقه

تعامل علم و جامعه؛ نقش مراکز دانشگاهی و 

سازی علوم تحقیقاتی در رفع نیازهای جامعه؛ نزدیک

های جامعه، مشارکت اجتماعی با مشکالت و واقعیت

می کشور؛ تکریم نخبگان در طراحی نقشة جامع عل

گیری از ظرفیت نخبگان و استادان بازنشسته؛ بهره

متخصصان داخلی و خارجی؛ حفظ جایگاه نخبگان در 

تحوالت سیاسی و اجتماعی؛ احترام به نخبگان به 

منزلة سرمایة علمی کشور؛ توسعه و ارتقای 

های آموزشی؛ های علمی جامعه؛ برابری فرصتآگاهی

علم بومی؛ رعایت عدالت در سازی دانش؛ تولید بومی

خالق بر ا تخصیص منابع پژوهشی؛ تولید علم مبتنی

های اسالمی در علم؛ و ارزش؛ نفوذ فرهنگ و ارزش

ای آموزش؛ رعایت استانداردهای اخالقی و حرفه

کاهش نرخ بیکاری به دلیل توسعة علم و فناوری؛ 

 44صرف بودجة دولت در علوم گوناگون، تحقق اصل 

سازی حضور بخش لم و فناوری؛ زمینهدر عرصة ع

خصوصی و حمایت از آن در توسعة پژوهش؛ تدوین 

سازی حقوق متقابل قوانین برای تسهیل و شفاف
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گان از کننددهندگان و استفادهتولیدکنندگان و انتقال

علم و فناوری، از جمله مواردی هستند که در پژوهش 

 رنویس نقشة جامع علمی کشوتحلیل محتوای پیش"

موردتوجّه پژوهشگران   "و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن

 .[9]است قرار گرفته 

سازی ارزیابی پیاده"طباطباییان و همکاران در 

های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی سیاست

، به تأثیر علم و فناوری بر "های اجراییدستگاه

های بهتر؛ افزایش رفاه؛ رضایت زایی؛ زیرساختاشتغال

عدالت؛ وفاق و همکاری اجتماعی؛ عمومی؛ 

ها؛ افزایش سازی پژوهش؛ انتشار نتایج طرحشفاف

جویی؛ استفادة بهینه از تجهیزات و وری و صرفهبهره

برداری مشترک از تجهیزات گران امکانات علمی؛ بهره

پژوهشی؛ تعیین مجریان و مدیران -قیمت علمی

های علمی؛ تأسیس صاحب صالحیت برای پروژه

ه دادة تحقیق و توسعه )با هدف جلوگیری از پایگا

های تحقیقاتی و افزایش کارایی کاری در پروژهموازی

های پژوهشی دولت و جلوگیری از و اثربخشی بودجه

 .[14]اسراف( اشاره کردند 

ن التحصیالای که فارغآموزش دانشجویان به شیوه

 همنزلة افرادی مستقل، توانا، نقّاد و خلّاق، قادر ب به

زایی و ارائة ابتکارهای فردی باشند؛ توجّه به اشتغال

دو مسئله حائز اهمیّت، یعنی مسئله موسوم به 

زدگی تخصص»و مسئله « تعارض میان دو فرهنگ»

های دانشگاهی جدید ؛ توجّه به تأسیس رشته«افراطی

یگر های دبرای پاسخگویی به نیازهای صنعت یا بخش

اندازی نهادهایی هجامعه؛ اهتمام به گشایش و را

در « واحدهای ارتباط علم و جامعه»موسوم به 

ایی ها از نهادهها؛ توجّه به تغییر شکل دانشگاهدانشگاه

ترین کنندة عالیبرای صدور مدرک به مراکز ارائه

ی هاخدمات علمی و فناورانه؛ تدبیراندیشی دانشگاه

بومی برای ارتباط نزدیک و ارگانیک با مراکز علمی 

بر جهان؛ توجّه به حلّ مسئله فرار مغزها؛ افزایش معت

« جماعت علمی»گفتگوی علمی میان دانشمندان و 

از سوی دیگر؛ آموزش با استفاده « عامه»از یک سو و 

های های مؤثر و مناسب؛ تدوین دستورالعملاز شیوه

های متکّی به همکاری؛ ایجاد صحیح؛ توسعة رهیافت

ی؛ توجّه به پیشرفت شبکه و دعوت به مشارکت عموم

علمی و فناورانه؛ کاهش شکاف و فاصلة علمی میان 

نخبگانی که در رأس مخروط علمی جامعه قراردارند 

وجود و عامة مردمی که بدنة این مخروط را به

منزلة یکی از  آورند؛ ترویج معرفت علمی بهمی

های آوردن زمینهو فراهم نهادهای ملّی در هر جامعه

ادهای مولد اندیشه، از جمله مواردی رشد سالم نه

دانشگاه، تفکر علمی، نوآوری و "است که پایا در 

 .[11]موردتوجّه قرار داده است   "حیطة عمومی

اند: تقوی و خوشنویس نیز به این موارد اشاره کرده

ایجاد احساس نیاز درونی به علم بومی در استادان و 

هایی در خصوص معنا و دانشجویان؛ برگزاری همایش

هایی در نامهدادن ویژهضرورت علم بومی؛ اختصاص

های علمی، به موضوع علم و فناوری؛ ایجاد مجله

لعاتی و تحقیقاتی، جهت های مطاای میان گروهشبکه

مشارکت هرچه بیشتر در تدوین الگوی توسعة علم و 

فناوری؛ تأکید بر جنبة کارایی )توجّه به خود فناوری( 

و اثربخشی )توجّه به رضایت جامعه، از کاربرد علم و 

طور همزمان؛ فناوری(؛ توسعة علم و فناوری به

گیری الگوی توسعة علم و فناوری، هم به سمت جهت

و  سازیودکفایی و تولید بومی و هم به سوی بومیخ

حضور در شبکة تجارت جهانی؛ ایجاد طرحی اوّلیه 

برای الگوی توسعة علم و فناوری؛ بازبینی و اصالح 

مستمر این الگو؛ ایجاد یا تقویت حافظة سازمانی؛ 

تقویت جامعة علمی درون کشور با توسعة مراوده 

 ین آنها؛ نگاشتبر اصول اخالق علمی بعلمی مبتنی

نهادی ) شناسایی نهادهای مؤثر در الگوی توسعة علم 

 کردنشناسی و اصالح آنها(؛ مشخصو فناوری، آسیب

وضعیت فعلی علم و فناوری کشور؛ مشخص کردن 
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جایگاه کشور در عرصة جهانی علم و فناوری و 

ریزی متناسب با موقعیت کشور، برای بهبود برنامه

تعریف نیازهای راهبردی شرایط علم و فناوری؛ 

های ملّی؛ شناخت اجتماعی؛ شناخت مزیت

های درون و بیرون جامعه؛ درک تحوّالت مراوده

نفعان )سیاستگذاران، نهادهای تولیدکنندة علم و ذی

کنندگان علم و فناوری و سطح فناوری، مصرف

عمومی جامعه(؛ بررسی وضعیت رقبا؛ تعیین رویکرد 

ها ) نگر(؛ توسعة ارزشتهنگر یا گذشالگو )آینده

گرفته از نیازهای های نشأتهای اخالقی، ارزشارزش

هایی که برمبنای منافع جامعه، در فعلی مردم و ارزش

دهی گیرند(؛ شکلراستای اهداف اجتماعی شکل می

های تفکر در سطح مدیریت ها و اتاقها، پایگاهبه گروه

گوی بومی اجرایی، میانی و عالی؛ توسعة باور به ال

توسعة علم در بین دانشگاهیان، از طریق بهبود نحوة 

گذاری کار پژوهشگران؛ عدالت امتیازدهی و ارزش

توزیعی در تقسیم امکانات حوزة علم کشور؛ افزایش 

های مالی و اداری از دانشجویان دکترا؛ اهمیّت حمایت

دادن به پژوهش در راستای توجّه به آموزش و نظایر 

 .[12]آن 

های پراکندة با املی چون حمایت از تالشعو

های ضروری برای توسعة اهمیّت؛ شناسایی انگیزه

گذاری علم؛ مشیرویکرد از پایین به باالی خطّ

های موردنیاز سازی و منابع دادهپشتیبانی از ذخیره

گذاری علم؛ ارتقای مشیبرای تحقیق در خطّ

عه و توسها؛ حمایت از دسترسی باز برای تکرار تحلیل

کارگیری ابزارهای نسل بعدی برای مدیریت و  به

تحلیل اطالعات که مبنایی برای تحقیقات بنیادی در 

کند؛ همکاری بین گذاری علم فراهم میمشیخطّ

مشی علم و فناوری و های دولتی خطّنمایندگی

 هایهای کمّی از برنامههای پژوهشی و ارزیابیکمیته

                                                           
1- Foundation Sciences Citoyennes 

فناوری نیز نظر هازبندز  حمایتی دولت برای علم و

 .[4]اند فیلینگ و همکارانش را جلب کرده

ریچاردسون نیز در تحقیق خود، به اهداف گروه 

کند که عبارتند از: اشاره می FSC1جهانی 

های جامعة مدنی؛ های تحقیقاتی با سازمانهمکاری

گذاران مشیهای دانشمندان و خطّتوسعة آگاهی

با مسائل عمومی؛ ایجاد های مرتبط دربارة موضوع

های ملّی و فراملّی در هایی برای همکاریروش

هایی برای اثرگذاری جامعة پژوهش و تدوین رویه

مشی پژوهش دولت یا بخش خصوصی مدنی بر خطّ

[13]. 

های اصلی فناوری در چین را چان و دیام، برنامه

اند: نوسازی صنایع ، به این صورت برشمرده1984از 

قای ساختارهای صنعتی؛ توسعة صنایع با سنتی؛ ارت

مدّت و بلندمدّت تجهیزات باال برای توسعة میان

اقتصادی و اجتماعی؛ حمایت تسهیالت تحقیقاتی؛ 

گذاری خارجی و توسعة داخلی با تشویق سرمایه

های ویژه؛ استفاده از فناوری باال، در حوزه

دستاوردهای فناورانه برای توسعة مناطق روستایی 

؛ تمرکز بر پیشرفت علم و فناوری، برای توسعة چین

تعهدات اجتماعی در صنایع مرتبط؛ تمرکز بر نوآوری 

های بزرگ چون علوم زیستی، در فناوری، در زمینه

فناوری زیستی، انرژی و حفاظت از محیط زیست؛ 

ارتقای قابلیت نوآوری چین؛ و تأکید بیشتر بر تحقیق 

 .[14]و توسعة داخلی 

های بینیارانش معتقدند که پیشهانگ و همک

 علم و فناوری در کره عبارتند از:

ای برابر بالی توانایی پاسخگویی در نظرمحیط از  .1

 ی؛های هوایبینیطبیعی و مصنوعی؛ دقّت در پیش

های تقاضای انرژی نظرمنابع و انرژی از  .2

 تجدیدپذیر و کارایی در استفاده از منابع و انرژی؛ 
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های عمومی و فناوریجذب  نظرفناوری از  .3

 نوظهور؛ ادغام و ترکیب و توسعة فناوری؛

تقاضای نظر نقل از وتوسعة ساخت وساز/حمل .4

 هایفضای جدید و فناوری سبز؛ بهبود زیرساخت

 شهرهای قدیمی؛ حمل و نقل سریع و راحت؛

 فناوریتوسعة ادغام  نظراطالعات و ارتباطات از  .5

دمات های شناختی و خ؛ بهبود توانمندی 7با

 ارتباطی جدید؛

های جدید در زمینة آفرینیارزش نظرتولید از  .6

 تولید؛ تقاضای سیستم تولید هوشمند؛

تقاضای ارتقای سالمت و نظر زندگی و سالمت از  .7

های جدید؛ طول عمر؛ پیشگیری و درمان بیماری

تقاضای تجهیزات و خدمات پزشکی با فناوری باال 

[15]. 

گیری ند که جهتپنگ و همکارانش نیز  معتقد

ّمشی توسعة فناوری چین در آینده، بر اصلی خط

ارتقای قابلیت نوآوری فنی متمرکز است. به این 

های منظور، باید ضمن بهبود هماهنگی بین بخش

های متصدّی علم و گذاری، به تقویت ادارهّمشیخط

 . [16]ّمشی پرداخت فناوری و ابزارهای خط

 شناسی پژوهشروش -3

گیری، بنیادی و از لحاظ این پژوهش از نظر جهت

اهداف، اکتشافی است. ماهیت پژوهش نیز کمّی و 

کیفی )آمیخته( است. روش پژوهش حاضر، توصیفی 

و تحلیلی، از نوع تحلیل محتواست که از جمله 

که به  [17]ای و کارآمد کیفی است های پایهروش

های دهشناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دا

 پردازد.کیفی می

 3و دوم 2آوری اطالعات، در مرحلة اوّلفن جمع

است. پژوهش حاضر، روش مصاحبة عمیق بوده 

های اوّلیه به صورت کامالً باز و ساختارنیافته مصاحبه

                                                           
1 . IT 

 تحلیل مضمون -2

های داده انجام گرفتند و به مرور، با توجّه به پاسخ

های اوّلیه و ها و کدگذاری مصاحبهشده به سوال

 های بعدی، شکلهای بیشتر برای سوالتن سرنخیاف

های تاحدی تغییر کردند؛ هرچند همة سواالت سوال

بردن به اهداف مرتبط با موضوع، در چارچوب پی

اصلی پژوهش بودند. در مرحلة سوم، به منظور 

سازی در فن آوری آرای خبرگان، برای پیادهجمع

د. ش دلفی فازی، از پرسشنامة هفت مقیاسی استفاده

برای تعیین روایی پرسشنامه، از روش روایی محتوا 

)اعتبار محتوا( و به منظور تعیین پایایی آزمون، از 

روش آلفای کرونباخ استفاده شد. از آنجا که ضرایب 

آمده برای تک تک متغیرها و ابعاد آلفای به دست

توان ( بود، می4.74) 4.7شده بزرگتر از محاسبه

امة مورداستفاده، از قابلیت نتیجه گرفت که پرسشن

 اعتماد الزم برخوردار است.

بر همة جامعة خبرگان این پژوهش، مشتمل 

خبرگان و متخصصان دانشگاهی در دانشگاه تهران، 

دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم و فناوری دانشگاه 

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام حسین 

بیر، دانشگاه شهید ک، دانشگاه امیر"السّالمعلیه"

بهشتی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد تهران و مرکز 

تحقیقات سیاست علمی کشور بودند که در حیطة 

پژوهش، صاحب رأی و نظر هستند. نمونة آماری 

نفر از استادان مجرب و  41بر  پژوهش نیز مشتمل

الذکر است که به روش های فوقصاحبنظر در حیطه

 اند.گلوله برفی انتخاب شده

 4گیری پژوهش، روش گلوله برفیروش نمونه

است. گلوله برفی، روشی سودمند برای مطالعات 

کیفی و اکتشافی است. در این روش، نفر اوّل، شخص 

کند و نفر بعدی نیز دوم را به پژوهشگر معرفی می

. برای شروع [18]یابد همینطور و این روند ادامه می

 MAXQDAوسیلة نرم افزار کدبندی و حصول به اجماع به -2

4- Snowball Sampling 
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النیت محدود و گیری، بر اساس رویکرد عقنمونه

سنجی موردی، اقدام شد و بدین منظور، برای خبره

انتخاب نفر اوّل، استانداردهایی از قبیل حدّاقل مدرک 

سال کار اجرایی  5دکترا یا معادل آن، سابقة حدّاقل 

 های مرتبط،یا ارائة حدّاقل پنج اثر پژوهشی در زمینه

 مدّنظر قرار گرفت.

شخص کرد که چه توان از قبل مدر این روش نمی

تعداد از افراد باید انتخاب شوند تا پدیدة موردمطالعه، 

، آلطور کامل شناسایی شود. درواقع، در حالت ایدهبه

یابد که به نقطة آوری اطالعات تا زمانی ادامه میجمع

هایی های جدید، با دادهبرسیم؛ جایی که داده 1اشباع

 رند. به عبارتاند، تفاوتی نداآوری شدهکه از قبل جمع

 هایمان برایدیگر، وقتی به نقطة بازدة نزولی تالش

توانیم مطمئن شویم ها رسیدیم، میآوری دادهجمع

 41ایم. در این پژوهش، ای کامل انجام دادهکه مطالعه

مصاحبه برای رسیدن به نقطة اشباع انجام پذیرفت. 

آمده پس از سی و چهارمین دستالبته اطالعات به

رسید؛ ولی به دلیل نظرمی، تکراری بهمصاحبه

 41ها تا اطمینان از رسیدن به نقطة اشباع، مصاحبه

 مصاحبه ادامه یافتند.

در این پژوهش، ابتدا ضمن روش تحلیل محتوا، 

گذاری دانش مشیهای اصلی معطوف به خطّشاخص

برای توسعة منافع ملّی شناسایی شدند. سپس کدهای 

چند مرتبه  MAXQDAافزار رماوّلیه با استفاده از ن

موردتحلیل و بازبینی قرارگرفتند و پس از آن، به 

شده در های مشخصکمک روش دلفی فازی، شاخص

های آنها، امتیازبندی شد و هر مرحله و زیرشاخص

ترین اقدام در هر شاخص و زیرشاخص، شناسایی مهم

شد. به این ترتیب، شش مؤلفة اصلی و پنجاه و شش 

 سایی شدند.گزاره شنا

                                                           
1-  Saturation  

2- Fuzzy Delphi 

3- Rand  

به منزلة یک ابزار کارا برای تعیین  2روش دلفی

بندی توصیفی این عوامل در موضوعات مهم و اولویت

گیرد. این روش، های مدیریتی، مدّنظر قرار میتصمیم

 1954در دهة  3حاصل مطالعاتی است که شرکت راند

با هدف توسعة روشی برای کسب اتفاق نظر بین 

. روش سنتی دلفی، [19]است متخصصان، انجام داده 

همیشه از نظر همگرایی پایین آرای متخصصان، هزینة 

اجرایی باال و احتمال حذف آراء برخی از خبرگان، 

و همکاران او برای بهبود  4است. موریموردانتقاد بوده 

سازی روش دلفی روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه

ر مدّنظر قرا 1985سنتی و نظریة فازی را در سال 

و همکاران وی نیز کاربرد  5. ایشیکاوا[24]دادند 

نظریة فازی را در روش دلفی توسعه دادند و الگوریتم 

. پس از [21]سازی فازی را معرفی کردند یکپارچه

ادن دآنها، سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای پوشش

 کاربه آرای متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی، به 

 . [24]بردند 

ن پژوهش، از روش دلفی فازی ایشیکاوا در ای

 هایترین روشاست. از رایج( که استفاده شده1993)

 المللی است. مورداستفاده در سطح بین

از آنجا که خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر 

ذهنی آنها دربارة متغیرهای کیفی اثرگذار است، با 

تعریف دامنة متغیرهای کیفی، تالش شد تا خبرگان 

ها پاسخ دهند. این متغیرها ذهنیت یکسان به سوالبا 

با توجّه به جدول )یک( به شکل اعداد فازی مثلثی 

اند. این جدول بیانگر متغیرهای کالمی و تعریف شده

 عدد فازی مثلثی نظیر آن است.

  

4- Mouri 

5- Ishikawa 



 39، پاییز و زمستان 75شماره                                                                                                                                        رهیافت

22 

( اعداد فازی مثلثی متغیرهای کالمی1جدول   

 عدد فازی مثلثی متناظر متغیر کالمی

مناسبکامالً   (11 ،11 ،9)  

(7، 9، 11) مناسب  

(5، 7، 9) تاحدودی مناسب  

تأثیربی  (7 ،5 ،3)  

(1، 3، 5) تاحدودی نامناسب  

(1، 1، 3) نامناسب  

(1، 1، 1) کامالً نامناسب  

گزارش حلّ اصلی تحلیل به این صورت قابلراه

 است:

 هر در خبره؛ هر برای ijTمثلثی  فازی عدد خلق

زیر  شرح دهنده خبره موردنظر بهانعکاس ijTمعیار، 

 :است

),,( ijijijij UMLT 
 

 که  در آن:

  jLMinL ijij   
  jUMaxU ijij 

 

n

n

i

ijij MM 



1  

 برای مثلثی، فازی عدد در ijMهندسی  میانگین

 مورد در متخصصان گروه اجماع اشاره به اتفاق نظر 

 حداقل و حداکثر مقادیر .است رفته کار به معیار هر

 اعداد پایانی نقطه دو به عنوان کارشناسی نظرهای

 و مقادیر حداکثر .[22] شودمی استفاده مثلثی فازی

حداقل نظرات خبرگان، نماینده مناسبی برای کل 

و دقت محاسبات را  [23]دامنه تغیرات نیستند 

                                                           
1- Defuzzification 

2- Simple center of gravity 

دهند. برای رفع این نقیصه در تجمیع نظر کاهش می

خبرگان، از میانگین هندسی مقادیر ابتدایی و انتهایی 

 . [24]استفاده شد 

؛ از فرمول نقطه ثقل مرکزی 1فازی زدایی کردن

 برای فازی زدایی کردن استفاده شده است. 2ساده

 کردن غربال منظور را به  3آستانه مقدار یک

 .کنید انتخاب نامناسب عوامل

شود اگر: گذار پذیرفته می تأثیر الف( عامل

ijS
 

شود اگر: گذار پذیرفته نمی تأثیر ب( عامل

ijS 
در این حالت، مقدار آستانه با استنباط ذهنی 

ر مستقیم بطور شود که بهگیرنده معین میتصمیم

د. شونگذارد که غربال میروی تعداد عواملی تأثیر می

هیچ راه ساده یا قانون کلی برای تعیین مقدار این 

هایی ، برای پژوهش4آستانه وجود ندارد. چن و وانگ

منزلة حدّ آستانه  را به 6مؤلفه، عدد  14با بیش از 

اند و در این پژوهش نیز باتوجّه به تعداد معرفی کرده

 د. شمنزلة حدّ آستانه درنظر گرفته به 6ها، عدد ؤلفهم
های هر بعد، در سپس به منظور شناسایی گزاره

گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی، مشیراستای خطّ

عد های هر بابتدا با استفاده از تحلیل محتوا، زیرشاخص

افزار شناسایی شدند. سپس کدهای اوّلیه با استفاده از نرم

MAXQDA  چند مرتبه مورد تحلیل و بازبینی

قرارگرفت و در نهایت با کاربست روش دلفی فازی، 

 25مجموعه نتایج مورد آزمون قرارگرفت. به این ترتیب 

 ( شناسایی شدند.2زیر مؤلفه به شرح جدول )

  

3- Threshold Value 

4- Chen & Wang 
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توسعة منافع ملّیگذاری دانش برای مشی( تحلیل فازی ابعاد کلی خط2ّجدول )  

های شاخص

 اصلی

میانگین 

هندسی حدّ 

پایین عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

وسط عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ باال 

عدد مثلثی 

 فازی

شدهزداییعدد فازی  

بعد علم و 

 فناوری
8.4579 9.4746 9.9194 9.3499 

 9.4624 9.9587 9.6288 8.3444 بعد اجتماعی

اقتصادیبعد   8.4829 9.6493 9.8525 9.4888 

 8.9579 9.7794 9.4962 7.5839 بعد سیاسی

بعد فرهنگی و 

 اخالقی
8.3714 9.5964 9.8525 9.4346 

بعد اداری و 

 ساختاری
7.6428 9.4947 9.7635 8.9548 

 
 

گذاری دانش برای توسعة منافع ملّیمشیهای ناظر بر خطّ( تحلیل فازی گزاره3جدول )  

 

های موجود در هر بعدگزاره ابعاد کلی  

میانگین 

هندسی حدّ 

پایین عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

وسط عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

باال عدد 

 مثلثی فازی

عدد 

شدهزداییفازی  

بعد علم و 

 فناوری

اصالح سیستم آموزشی از طریق 

آموزان و های دانشتقویت مهارت

حلّ مسائل عمومی دانشجویان در  

8.3689 9.6942 9.9943 9.5226 

یابی تسهیل پژوهش برای ریشه

 مسائل واقعی
7.7971 9.2178 9.7945 9.4771 

 8.2645 9.2139 8.3975 6.7588 همگانی کردن آموزش و پژوهش

گیری از ایجاد و توسعه و بهره

 فناوری نو
7.6428 9.4947 9.7635 8.9548 

جانبة علمهمهنظارت بر توسعة   7.6947 9.1668 9.7945 9.4261 

تکریم استادان بازنشسته و 

کسوتپیش  
5.4241 7.1442 8.5128 6.9923 

ترویج گفتگوی علمی میان 

از یک « جامعة علمی»دانشمندان و 

از سوی دیگر« عامه»سو و   

6.7824 8.4969 9.3427 8.3521 

های مژثر آموزش با استفاده از شیوه

مناسبو   
7.6895 9.1339 9.7635 8.9981 

های علم و مند حوزهتعریف سامان

 فناوری
6.7227 8.4515 9.3279 8.3494 
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های موجود در هر بعدگزاره ابعاد کلی  

میانگین 

هندسی حدّ 

پایین عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

وسط عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

باال عدد 

 مثلثی فازی

عدد 

شدهزداییفازی  

تالش برای حلّ مسئله علمی و 

های پاداش دادن به پژوهش

محورمسئله  

8.1494 9.5511 9.9745 9.3814 

 بعد اجتماعی

 

کاهش شکاف میان بدنة علمی و 

 متن جامعه
8.2943 9.6559 9.9943 9.4844 

عمومی کردن نگرش علمی در همة 

 سطوح جامعه
8.1141 9.5144 9.9351 9.3548 

رسیدگی به مسائل زنان در حوزة 

 علم و فناوری
8.4143 9.6341 9.9115 9.4764 

رسیدگی به مسئله اشتغال دانش 

 آموختگان
8.2948 9.5943 9.9272 9.4332 

اهداف تالش برای دستیابی به 

محیطی، همگام با توسعة علم زیست

 و فناوری

8.4421 9.6493 9.9115 9.4918 

استفاده از ابزارهای مناسب برای 

نفعانجلب مشارکت ذی  
8.5119 9.7148 9.9429 9.5524 

های اجتماعی برای بهبود سرمایه

ایتوسعة منطقه  
6.8534 8.5133 9.5418 8.4413 

کردن( علوم سازی )همراستا نزدیک

اجتماعی با حلّ مشکالت و 

های جامعهواقعیت  

6.4711 8.2167 9.4177 8.1264 

های علمی توسعه و ارتقای آگاهی

 جامعه
6.9388 8.6767 9.6865 8.5554 

های توسعة برابری در فرصت

 آموزشی
8.1846 9.5348 9.9194 9.3745 

ایجاد شبکه و دعوت به مشارکت 

 عمومی
6.6448 8.2744 9.3485 8.1742 

هایی برای اثرگذاری تدوین رویه

های مشیجامعة مدنی بر خطّ

 پژوهشی دولت و بخش خصوصی

8.3467 9.5796 9.8884 9.4255 

تأکید همزمان بر جنبة کارایی 

)توجّه به خود فناوری( و اثربخشی 

)توجّه به رضایت جامعه( در توسعة 

 علم و فناوری

7.7691 9.3423 9.9351 9.1789 



  هیافتر                                                   گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی مشیخطّ علم سودمند؛

21 

های موجود در هر بعدگزاره ابعاد کلی  

میانگین 

هندسی حدّ 

پایین عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

وسط عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

باال عدد 

 مثلثی فازی

عدد 

شدهزداییفازی  

اندوزی و عالقه به تبدیل دانش

کسب علم، به خصلت فرهنگی 

 همگانی

7.8997 9.3436 9.7943 9.1547 

 بعد اقتصادی

هدایت و تأمین خردمندانة منابع 
 مالی

8.2185 9.5438 9.8446 9.3397 

های بندی بهینة موضوعاواویت
گوناگون علم و فناوری، برای 

گذاریسرمایهبندی و بودجه  
7.3844 9.4421 9.7943 8.8898 

صرف بهینة بودجة دولت در علوم 
 گوناگون

7.5135 9.4288 9.6229 8.8753 

استفادة بهینه از تجهیزات و امکانات 
 علمی

8.4635 9.6676 9.9194 9.5489 

برداری مشترک از ایجاد فرصت بهره
تجهیزات گران قیمت علمی و 

 پژوهشی
 

8.3781 9.5749 9.8645 9.4214 

 9.5457 9.9429 9.6688 8.4164 توسعة پایگاه دادة تحقیق و توسعه

 تحقق بودجة کامل پژوهشی
 

8.1339 9.4648 9.8723 9.3482 

گیری الگوی توسعة علم و جهت
فناوری، هم به سمت خودکفایی و 

تولید بومی و هم به سوی 
سازی و حضور در شبکة بومی

 تجارت جهانی

7.1427 8.7659 9.5523 8.6265 

عدالت توزیعی در تخصیص امکانات 
 حوزة علم کشور

7.4761 8.7992 9.7443 8.6688 

های مالی و اداری از توسعة حمایت
 دانشجویان دکترا

7.5864 9.1741 9.7783 9.4142 

 بعد سیاسی
 

ایجاد همکاری مؤثر بین دولت و 
 صنعت و دانشگاه

5.2393 7.2296 8.7719 7.1549 

های دولتی به توسعة کمک
های راهبردی صنعت و بخش

 دانشگاه
7.4644 8.9254 9.8842 8.7741 

کردن جایگاه کشور در  مشخص
عرصة جهانی علم و فناوری و 

ریزی متناسب با موقعیت برنامه
8.2271 9.5534 9.9194 9.3934 
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های موجود در هر بعدگزاره ابعاد کلی  

میانگین 

هندسی حدّ 

پایین عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

وسط عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حدّ 

باال عدد 

 مثلثی فازی

عدد 

شدهزداییفازی  

کشور، برای بهبود شرایط علم و 
 فناوری

های ملّیمزیتشناسایی   8.3837 9.6454 9.8958 9.4542 

های درون و بیرون شناسایی مراوده
 جامعه و بررسی وضعیت رقبا

7.5353 8.9745 9.6788 8.8524 

های هایی برای همکاریایجاد روش
 ملّی و فراملّی در پژوهش

6.4976 8.3423 9.5343 8.2469 

بعد فرهنگی 
 و اخالقی

پذیری در مسئولیتتوسعة اخالق و 
 حوزة علم و پژوهش

8.4699 9.4414 9.7843 9.2434 

تنظیم مقررات مرتبط با مسائل 
های پیشرفتهاخالقی در پژوهش  

7.4431 8.7748 9.6918 8.6297 

بر اخالق و ارزشتولید علم مبتی   
 

7.9785 9.3498 9.7379 9.1593 

های اسالمی نفوذ فرهنگ و ارزش
علمدر روند تولید   

7.8543 9.3323 9.8339 9.1689 

رعایت استانداردهای اخالقی و 
ای آموزش و پژوهشحرفه  

4.4444 7.4149 8.5141 6.4923 

بعد اداری و 
 ساختاری

 8.7915 9.7379 8.9413 7.2458 هدفمندکردن سیر پژوهش

 9.1467 9.9143 9.2756 7.6275 هدفمندکردن سیر آموزش

شکنی بت تالش برای پرورش روحیة
شکنی در فراگرد کسب و انگاره

 دانش
7.9817 9.3861 9.8723 9.2331 

مثابه  علم به"توسعه و ترویج تلقی 
"امانت خدا  

7.6736 9.1378 9.7362 8.9935 

حلّ مشکل مردم به "ترویج تلقی 
"مثابه عبادت  

7.1178 8.8434 9.6752 8.6941 

بندی علم از نظر سودمندی در رتبه
مشکالت مردمحلّ   

6.6854 8.4647 9.6425 8.3577 

حسابی و ارزیابی محتوایی ذی
های علم و فناوریبرنامه  

7.9469 9.3724 9.8958 9.2154 

کردن دانش و زدودن هجو و فشرده
 اضافات

8.4571 9.6388 9.8741 9.4814 

 8.8996 9.7471 9.4663 7.4254 تعریف سبدهای دانشی پیوسته

به میان عامه و  گسترش دانش
 مباحث روزمرة مردم

7.2249 8.9555 9.8255 8.8114 
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 گيرینتيجه -5

منابع پژوهشی کشور ما محدودند و نیازهای علمی 

نامحدود؛ هر کشور معموالً با مجموعة از مسائل و 

رد بندی شدند، مواولویتمشکالت ارتباط دارد که باید 

تأکید و توجّه پژوهشگران قرار گیرند. به این ترتیب، 

مشی دانش، با همواره ضرورت دارد که خطّ

ها، موردبازنگری و گونه اولویتدرنظرگرفتن این

 ارزیابی درونی و بیرونی قرارگیرد.

در این پژوهش ضمن مراجعه به نخبگان و تأکید 

بر ابعاد علم و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 

مثابه ابعاد فرهنگی، اخالقی، اداری و ساختاری به

هایی چون اصالح های علمی، بر شاخصاصلی پژوهش

های حلّ سیستم آموزشی از طریق تقویت مهارت

تسهیل پژوهش آموزان و دانشجویان، مسئله در دانش

 سازی آموزش ویابی مسائل واقعی، همگانیبرای ریشه

های برداری از فناوریپژوهش، ایجاد و توسعه و بهره

جانبة علم و دانش مدّنظر نو، نظارت بر توسعة همه

 هایهای پژوهش و شاخصترین یافتهقرار گرفت. مهم

 اند.( ارائه شده4موردنظر در جدول )
 
 

  

بندی کلی عوامل مؤثر بر سودمندنمودن علم( دسته4جدول )  

های موجود در هر بعدگزاره ابعاد کلی ردیف  

 بعد علم و فناوری 1

آموزان و دانشجویان در حلّ مسائل های دانشاصالح سیستم آموزشی با تقویت مهارت (1

 عمومی؛

 یابی مسائل واقعی؛تسهیل پژوهش برای ریشه (2

 همگانی کردن آموزش و پژوهش؛ (3

 های نو؛گیری از فناوریایجاد و توسعه و بهره (4

 جانبة علم؛نظارت بر توسعة همه (5

 کسوت؛تکریم استادان بازنشسته و پیش (6

از سوی « عامه»از یک سو و « جماعت علمی»ترویج گفتگوی علمی میان دانشمندان و  (7

 دیگر؛

 های مؤثر و مناسب؛آموزش با استفاده از شیوه (8

 های علم و فناوری؛تعریف سیستمی حوزه (9

 محور.های مسئلهدادن به پژوهشتالش برای حلّ مسئله علمی و پاداش (14

2 
 بعد اجتماعی

 

 کاهش شکاف میان بدنة علمی و متن جامعه؛ (1

 کردن نگرش علمی در همة سطوح جامعه؛عمومی (2

 مسائل زنان در حوزة علم و فناوری؛رسیدگی به  (3

 آموختگان؛رسیدگی به مسئله اشتغال دانش (4

 محیطی همگام با توسعة علم و فناوری؛تالش برای دستیابی به اهداف زیست (5

 نفعان؛استفاده از ابزارهای مناسب برای جلب مشارکت ذی (6

 ای؛های اجتماعی برای توسعة منطقهبهبود سرمایه (7

 اعی با مشکالت و واقعیات جامعه؛سازی علوم اجتمنزدیک (8

 های علمی جامعه؛توسعه و ارتقای آگاهی (9

 های آموزشی؛توسعة برابری در فرصت (14

 ایجاد شبکه و دعوت به مشارکت عمومی؛ (11

های پژوهشی دولت و بخش مشیهایی برای اثرگذاری جامعة مدنی بر خطّتدوین رویه (12

 خصوصی؛
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های موجود در هر بعدگزاره ابعاد کلی ردیف  

فناوری( و اثربخشی )توجّه به رضایت جامعه از کاربرد تأکید بر جنبة کارایی )توجّه به خود  (13

 طور همزمان؛علم و فناوری( توسعة علم و فناوری به 

 اندوزی و عالقه به کسب علم، به خصلت فرهنگی همگانی.گستری دانش (14

 

 بعد اقتصادی 3

 هدایت و تأمین خردمندانة منابع مالی؛ (1

 گذاری؛بندی و سرمایهوفناوری، برای بودجههای گوناگون علم بندی بهینة موضوعاولویت (2

 صرف بودجة دولت در علوم گوناگون؛ (3

 استفادة بهینه از تجهیزات و امکانات علمی؛ (4

 قیمت علمی و پژوهشی؛برداری مشترک از تجهیزات گرانبهره (5

 توسعة پایگاه دادة عمومی برای تحقیق و توسعه؛ (6

 تحقق و اجرای کامل بودجة پژوهشی؛ (7

وی توسعة علم و فناوری، هم به سمت خودکفایی و تولید بومی و هم به سوی گیری الگجهت (8

 سازی و حضور در شبکة تجارت جهانی؛بومی

 رعایت جوانب عدالت توزیعی در امکانات حوزة علم کشور؛ (9

 های مالی و اداری از دانشجویان دکترا.حمایت (14

4 
 بعد سیاسی

 

 دانشگاه؛ایجاد همکاری مؤثر بین دولت و صنعت و  (1

 های راهبردی صنعت و دانشگاه؛های دولتی به بخشتوسعة کمک (2

ریزی متناسب با کردن جایگاه کشور در عرصة جهانی علم و فناوری و برنامه مشخص (3

 موقعیت کشور، برای بهبود شرایط علم و فناوری؛

 های ملّی؛شناخت مزیت (4

 هاتی درون و بیرون جامعه و بررسی رقبا؛شناسایی مراوده (5

 های ملّی و فراملّی در تحقیق.هایی برای همکاریایجاد روش (6

 بعد فرهنگی و اخالقی 5

 پذیری در حوزة علم و پژوهش؛توسعة اخالق و مسئولیت (1

 های پیشرفته؛تنظیم مقررات مرتبط با مسائل اخالقی در پژوهش (2

 بر اخالق و ارزش؛تولید علم مبتنی  (3

 تولید علم؛ های اسالمی در روندترویج فرهنگ و ارزش (4

 ای آموزش و پژوهش.رعایت استانداردهای اخالقی و حرفه (5

 بعد اداری و ساختاری 6

 هدفمند کردن سیر پژوهش؛ (1

 هدفمند کردن سیر آموزش؛ (2

 شکنی در فراگرد کسب دانش؛شکنی و انگارهتالش برای پرورش روحیة بت (3

 ؛"مثابه امانت خدا علم به"توسعه و ترویج تلقی  (4

 ؛"مثابه عبادتحلّ مشکل مردم به "ترویج تلقی  (5

 بندی علم، از نظر سودمندی در حلّ مشکالت مردم؛رتبه (6

 های علم و فناوری؛حسابی و ارزیابی محتوایی برنامهذی (7

 کردن دانش و زدودن هجو و اضافات؛فشرده (8

 تعریف سبدهای دانشی پیوسته؛ (9

 گسترش دانش به میان عامه و مباحث روزمرة مردم؛ (14

 به توسعة دانش کودکان.توجّه ویژه  (11

 

 

توان مراتب سودمندی بر موارد فوق باید مالحظاتی عمومی را مدّنظر قرارداد. در این امتداد میبا این حال، عالوه 

گانة زیر مدّنظر قرارداد: علم را از ابعاد سه  
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 برنامة مهار تورم؛سودمندی در حلّ یک مسئله اجتماعی، نظیر: طراحی یک  .1

 سودمندی در توسعة دانش، نظیر: کشف یک مسئله پیچیده علمی در قلمرو علوم پایه؛ .2

 تر راهکارها و مسائل حل شده.سودمندی در ترویج دانش، نظیر: بیان ساده .3

ی ابه این ترتیب علم سودمند، علمی است که یا در حلّ یک مشکل و معضل اجتماعی مفید باشد یا مسئله پیچیده

 یا به ترویج دانش کمک کند. را در حوزه دانش تحلیل و حل

شود که سودمندی اوّل، معطوف به توسعة مرزهای دانش است و سودمندی دوم، معطوف به حلّ مالحظه می

مشکالت زندگی واقعی مردم؛ و سودمندی سوم معطوف به آموزش و ترویج دانش در میان آحاد جامعه. به این 

د آن است که در متن زندگی مادی )حلّ مشکل( یا معنوی )حلّ مسئله( یا آموزشی )ترویج راه ترتیب، علم سودمن

 حل( مردم مفید و اثرگذار باشد.

توانند سودمند باشند مشروط بر آنکه در پرتو های بشری میبدیهی است که از این منظر، همة علوم و دانش
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Abstract 

 

knowledge and research resources are limited and there are many research 

needs in the societies. The mission of science policy is the allotment of limited 

resources to unlimited needs in order to make the maximum benefit for society. 

In this approach, useful knowledge is the knowledge that can provide 

community benefits and solve the social problems. In this study, we try to use 

the content analysis and fuzzy delphi techniques to prioritize the most important 

factors affecting the process of useful Knowledge. However, any great 

difference does not exist between social, political, cultural and administrative 

dimensions and indicators of the science and technology, but ethical and social 

and cultural aspects are more sensitive, should be more concerned. Thus an 

important set of factors that have affect on useful knowledge are considered; 

like: The need to use appropriate means to involve stakeholders, the optimal use 

of facilities, developing of research data base and improving the educational 

system by Identifying the benefits of science. Therefore, the basic issue of this 

research is designing a policy making wisely package to guide scientific and 

knowledge resources, so that all scientific and research efforts focuse on 

national interests or solve public issues in society. 
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