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چکیده:

علم و فناورى يكى از پايههاى اقتدار درونزای يک ملت است .تااكنون راهبردهاای مناسابی بارای علام و
فناوری استحكامساز تدوين نشده است و يا اگر ارائه شده اين هدف را بهروشنی تأمین نمیكند .باا توجاه
به اينكه اين تحقیق به دنبال مطالعه و شناسايی راهبردهای علم و فناوری مثرر بر استحكام سااخت درونای
قدرت ملی نظام میباشد ،لذا بر اسا

هدف ،كاربردی است .از لحا جمعآوری دادهها نیز ايان مقالاه در

زمره تحقیقات پیمايشی (میدانی) جای میگیرد و روش گردآوری اطالعات به روش پیمايشی ،كتابخاناهای
و مصاحبه عمیق از صاحبنظران میباشد.
در اين پژوهش پس از مطالعه و تحلیل بیانات امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،بررسای
اسناد باالدستی ،مطالعات كتابخانهای و تحلیل رونادها ،ابعااد و مثلفاههاای علام و فنااوری تأریرگاذار بار
استحكام درونی قدرت ملی شناسايی گرديد و در معرض ديد صاحبنظران منتخب حوزه علام و فنااوری
بهعنوان جامعه آماری قرار گرفت و سپس فرصتها و تهديدها و قوتهاا و ضاعفهاای برتار باهوسایله
روشهای كمی و كیفی مورد تجزيهوتحلیل ،شناسايی و از تقاطع مثلفهها ،راهبردهای مناسب به دست آمده
است.
نتايج نشان میدهد ،راهبرد ،تولید دانش بومی مرزشكنانه مبتنی بر مناابع و مباانی اساالمی ايرانای ،ارتقاای
زيرساختهای تولید علم و فناوری پیشرفته و مورد نیاز و استفاده گسترده از فضای مجازی امن متناسب با
دستیابی به مرجعیت علم و فناوری جهانی از راهبردهای منتخاب نهاايی ماورد تأيیاد خبرگاان بار اساا
امتیازات جذابیت میباشند.
كلیدواژهها :علم و فناوری ،قدرت ملی ،ساخت درونی ،راهبرد
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مقدمه:

مقولة علم و فناوری از مهمترين زيرساختهای پیشرفت كشور و ابزار جدی رقابت در عرصههای
مختلف است .بهاينترتیب تحقق آرمانهای متعالی انقالب اسالمی ايران نظیر احیای تمادن عظایم
اسالمی ،حضور سازنده ،فعال و پیشرو در میان ملتها و كسب آمادگی بارای برقاراری عادالت و
معنويت در جهان درگرو پیشرفتی همهجانبه در علم است .علم و فناوری براى كشور ياک سارمايه
بىپايان و تمامنشدنى است ،كشور را رروتمند میكند ،سودش به همه مردم میرسد .علم و فنااورى
يكى از پايههاى اقتدار درونزا برای يک ملت است .به همین علت میباشد كه مقام معظم رهباری،
امام خامنهای (مدظلهالعالی) میفرمايند« :يک ملت با داشتن دانش پیشرفته ،فناورى پیشرفته ،هم باه
رروت میرسد ،هم به استغناى سیاسى میرسد ،هم آبرومند میشود ،هم دستش قوى میشاود .باه
خاطر كلیدى بودن مسئله پیشرفت علم و فناورى ،من نسبت به اين مسئله حساسم» (امام خامناهای
(مدظلهالعالی).)3133/93/93 :
رهبر معظم انقالب اسالمی ،امام خامنهای (مدظلهالعالی) با دركی هوشمندانه از ظرفیت كشاور
و با اشراف بر امكانات و استعدادهای عظیم موجود و ارتقاء قدرت درونی نظام ،خواساتار هادف-
گذاری دقیق در زمینة علم و فناوری و برنامهريزیهاای عملیااتی زماانبنادیشاده و يكپارچاه در
سطوح مختلف ،شدهاند .ايشان در تأكیدات مكرر خود بهترين بهرهبرداری از مجموعة منابع كشاور
را برای طی حركتی منظم و پیوسته از وضعیت موجود به جايگاه علمی آرماانی را در قالاب نقشاة
جامع علمی كشور مطالبه نمودهاند .اين تأكیدات در كنار رهنمودهای سالهای گذشتة معظملاه ،باا
مضامین جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم و نیز انتظار جدی ايشاان بارای بااال باردن قادرت
درونی نظام با استفاده از علم و فناوری ،اهتمام و جديت در مسیر پیشرفت علمی و فناوری كشاور
موجب گرديده كه مطالعه و تدوين راهبردهای علم و فناوری بارای تحكایم قادرت درونای نظاام
مورد توجه قرار گیرد .علی رغم تهیه سندهای باالدساتی در خصاوص تادوين راهبردهاای علام و
فناوری استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران ،اقادامات انجاامشاده در
حد سیاست گذاری و يا در حد عملیات اجرايی بوده است ،درحالیكه چنین تحولی بدون پرداختن
به راهبردها و پیادهسازی آنها ،برای پیاادهساازی بعضای از ساندهای ماذكور غیارممكن باه نظار
میرسد.
مسئله اين تحقیق آن است كه راهبردهای مناسبی برای علم و فناوری استحكامسااز ياا تادوين
نشده و يا اگر ارائه شده اين هدف را بهروشنی تأمین نمیكند؛ بناابراين تحقیاق حاضار نسابت باه
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تدوين راهبردهای علم و فناوری در استحكام ساخت درونای قادرت ملای اقادام ماینماياد و باه
تعبیری هدف اصلی تحقیق ،دستیابی به راهبردهای بهینه علام و فنااوری بارای تحكایم و سااخت
درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران و اهداف فرعی آن ،شناخت ابعاد و مثلفههای علم
و فناوری تحكیم و ساخت درونی قدرت ملی و احصاء فرصتها و تهديدها ،قوتها و ضعفهای
آن میباشد.
سثال اصلی تحقیق ،راهبردهای مناسب علم و فناوری در راساتای تحكایم و سااخت درونای
قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران كدام است؟ و سثالهای فرعی تحقیق عبارتناد از ابعااد و
مثلفه های علم و فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونای قادرت ملای نظاام جمهاوری اساالمی
چیست؟ نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهای ساخت درونی قدرت ملی در حاوزه علمای و
فناوری كدامند؟
در اهمیت و ضرورت هماین باس كاه تعیاین راهبردهاای علام و فنااوری باا بهارهگیاری از
ظرفیتهای داخلی برای اقتدار درونی قدرت ملی نظام ،میتواند ساخت درونی كشور را در مقابال
آسیب های بالقوه و بالفعل ،مصونیت بخشد .علم درونزا و نافع را كه حاصل آن خوداتكايی اسات
در كشور گسترش دهد و از طرفی اگر كشور و نظام جمهورى اساالمى باه ايان قادرت و اقتادار
دست پیدا كند ،می تواند از ملت خود ،از كشور خود ،از ارزشهای خود و از نظام خاود پشاتیبانى
كند و مصونیت ببخشد و بدون توجه به قدرتهای ارعابی غربی ،در مسیر پیشرفت علم و فناوری
با هدف رسیدن به تمدن نوين حركت نمايد.
اگر اين تحقیق انجام نشود ،ممكن است به دلیل نداشتن راهبردهاای مناساب نتاوانیم علاوم و
فناوریهای روز را در راستای تولید قدرت درونزا به كار ببريم و اگر به موضاوع علام و فنااوری
درونزا توجه الزم صورت نگیرد ،وابستگی كشور به ساير دول كماكان در اكثر علوم كه پاياهگاذار
فناوری نیز میباشند ،ادامه خواهد داشت و به تعبیری وابستگی كشور به علم و فناوری وارداتای و
تضعیف قدرت ملای ،منطقاهای و باینالمللای را در پای دارد .از طارف ديگار تاأخیر در تادوين
راهبردهای مناسب ،دستیابی به علوم را پرهزينه و در برخی موضوعات بیارر مینمايد و درنهايات
روشن ساختن نقش رشد و توسعه علم و فناوری بهعنوان عاملی برای اقتادار و افازايش اساتحكام
ساخت درونی نظام ،اهمیت تحقیق در اين زمینه را ضاروری مایساازد و باا بررسای و مطالعاات
انجامشده ،ضرورت پرداختن به علم و فناوری بهعناوان ياک مثلفاه اصالی در اساتحكام سااخت
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درونی قدرت ملی ،قابلدرک و مالحظه مای گاردد ،لاذا ارتبااط تنگاتناگ باین علام و فنااوری و
استحكام ساخت درونی قدرت ملای و توساعه جمهاوری اساالمی اياران ،مشاخصكنناده میازان
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق حاضر

است.

مبانی نظری:

حوزه علم و فناوری :علم و فناوری از مهامتارين عناصار رشاد و توساعه اقتصاادی ،اجتمااعی،
فرهنگی ،صنعتی و سیاسی كشور ،مقدمه اساسای و بنیاادين توساعه پايادار و پایشنیااز ضاروری
پیشرفت و اعتالی كشورها است ،همچنین امروزه اصلیترين مثلفه توانمندی كشورها را مایتاوان
علم و فناوری دانست كه در مقايسه با ساير توانمندیها همچون ،اقتصاد ،توانمندیهای سیاسای و
نظامی ،بهرهمندی از مواهب طبیعی و غیره بهمراتب بیشتر در كانون توجه دولتها قرار دارد .توفیق
در اين زمینهها در صورتی محقق میشود كه در برنامهريزیهاای هدفمناد و كاالن كشاور ،توجاه
مناسبی به راهبردهای علم و فناوری صورت پذيرد (افشارنیا و الهیاری فرد.)3111 ،
تاكنون كشوری در جهان ديده نشده است كه بدون توسعه همهجانبه علمی به توسعه همهجانبه
كه مبنای اصلی قدرت درونی و ساخت درونی نظام میباشد؛ برسد .لذا دستیابی به علم و فنااوری
كشور در استحكام ساخت درونی كشور ،اهمیت فراوانی دارد .در هماین راساتا الزم اسات ضامن
توجه به علم و فناوری ،شاخصها و ابعااد آن از لحاا باومی و اساالمی باه بررسای و دساتیابی
وضعیت تحوالت علم و فناوری كشور در سطح كالن و در مقايسه باا سااير كشاورها نیاز پرداختاه
شود .بنابراين الزم است علم و فناوری بهعنوان يک مسائله حیااتی و نیاروی محركاه پیشارفت و
توسعه پايدار مورد توجه قرار گیرد .در واقع اين علم و فناوری میبايست ،بهگونهای ساازماندهای
شود كه بر چالش های داخلی در راستای استحكام ساخت درونی قدرت نظاام جمهاوری اساالمی
ايران غلبه نمايد.
علم :پیدايش علم و دانش با خلقت انسان برابری میكند و همواره بشار درصادد آن باوده كاه
بفهمد و درک نمايد ،علم و دانش در زندگی انساان دارای جايگااه وياژهای اسات .نقاش علام در
زندگی انسان اين است كه راه سعادت ،تكامل و راه ساختن را به انسان میآماوزد .علام ،انساان را
توانا میكند كه آينده را همانگونه كه میخواهد ،بسازد .علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان
قرار میگیرد و طبیعت را آنچنانكه انساان بخواهاد و فرماان دهاد مایساازد .پیاامبر اكارم (ص)
پیروانش را به فراگیری علم و دانش تشويق مینمودند .اسیران را درصورتیكه علم به ديگران می-
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آموختند ،آزاد میكردند و برخی از يارانشان را فرمان دادند زباان ساريانی بیاموزناد .ايان تأكیاد و
تشويقها درباره علم سبب شد كه مسلمانان با همت و سرعت بینظیری به جستجوی علم در همة
جهان پرداختند ،آرار علمی را هركجا يافتند به دست آوردند و ترجماه كردناد و خاود باه تحقیاق
پرداخته و از اين راه عالوه بر اينكه حلقة ارتباطی میان تمدنهای قديم يونانی و رومی و ايرانای و
مصری و هندی و غیره و تمدن جديد اروپايی شدند؛ يكی از شكوهمندترين تمدنهاا و فرهناگ-
های تاريخ بشريت را آفريدند كه به نام تمدن و فرهنگ اسالمی شناختهشده و میشود .به فرماوده
پیامبر گرامی اسالم (ص) «علوم بیشتر و گستردهتر از اين است كه احصاء شاود پاس وظیفاه شاما
اين است كه از هر چیز به دنبال بهترين آن باشید».3
فناوری :سادهترين و متداولترين پاسخ به پرسشِ «فناوری چیست؟» اين اسات كاه «فنااوری،
علم كاربردی» است .اين مضمون ساده ماورد پاذيرش اكثار ماردم عاادی ،دانشامندان ،مهندساان،
تاريخنگاران و حتی فالسفه علم و فناوری است ،تحت عنوان آموزه «فناوری بهمثابه علم كاربردی»
شناخته میشود .اين آموزه از يک نگرش فلسفی نشأتگرفته كه مطابق با آن فناوری نتیجه كااربرد
علم در امور عملی اسات و درنتیجاه الگاويی ارائاه مایكناد كاه در آن فنااوری صارفاً محصاول
بهكارگیری قوانین ،اكتشافات و روشهای علمی بوده و بهكارگیرنده معرفت علمی 3اسات و خاود
مولّد معرفت نیست .در اين الگو ،علم به لحا وجاودی بار فنااوری مقادم اسات و از هماین رو
معموالً چنین تصور میشود كه اگر پیشرفت علمی وجود نداشته باشاد ،پیشارفت فناوراناه نیاز رخ
نخواهد داد .محتوای اين آموزه از زمان اولین انديشههای مارتبط در اواخار ساده شاانزدهم تاا اوج
مقبولیتش در اواسط سده بیستم تغییری نكرد .تا آن زمان كه فناوری اساساً موضاوعی جادی و مهام
برای فلسفه و تاريخ نبود ،اين آموزه نیز بديهی بهحسااب مایآماد و نیااز باه بررسای و تحلیال آن
احسا

نمیشد .ريشههای اين آموزه را میتوان در آراء فرانسیس بیكن 1و رناه دكاارت 4جساتجو

كرد؛ اما در اواسط سده بیستم ،پسازآن كه فناوری در میان فیلسوفان و جامعهشناسان و تاريخنگاران
از اهمیت و جايگاه ويژهای برخوردار شد ،اولین فالسفه فناوری در سنت تحلیلی رويكارد ديگاری

 -3العلم اكثر من أن يُحصی فَخُذْ من كلّ شیءٍ أحسنه (بحاراالنوار ،ج 3491 :333 ،3ه.ق)
2-scientific knowledge
3-Francis Bacon
4-René Descartes
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برای توجیه آن آموزه اتخاذ كردند .در اين رويكرد فناوری از مصنوع صرف بودن معاف شاده و باا
تمركز بر ابعاد معرفتی آن ،به چشمِ نوعی معرفت نگريسته میشد (احمدی و زيباكالم.)3139 ،
اهمیت علم و فناوری از منظر قرآن كریم و معصومین :علم و فناوری دو مقولاهای در طاول
يكديگر است .فناوری ،علم و دانشی است كه موجب ساخت و تولید ابزار میشاود و باه تعبیاری
فناوری نتیجه عقالنیت ابزاری است« .علم» در لغت ،معادل معرفت ،شناخت ،آگاهی ،دانستن ،فهم،
ادراک ،شناسايی و مانند آن به كار میرود .علم و معرفت ازجمله واژههايی هستند كاه كاربردهاای
گوناگون دارند؛ يكی از معانی علم اعتقاد يقینی مطابق با واقع است؛ علم به اين معنا در مقابل جهل
و همچنین شک و ترديد قرار دارد (رنجبر حقیقی .)3113،در معنای ديگار علام باه معناای مطلاق
آگاهیهای بشر؛ اين علم شامل تمام دانستنیهای انسان ،اعم از نظری و عملی اسات .ارزش تفكار
و علم در آيات و احاديث بسیار مورد توجه قارار گرفتاه اسات .قارآن كاريم رماز فهام آياات را
استواری در دانش و خرد بیان فرموده اسات .مشاتقات «عقال» و مشاتقات «علام» در قارآن كاريم
بیانكننده اهمیت تفكر و تعقل در آفااق و انفاس و كشاف راه درسات از باطال اسات .در ساوره
عنكبوت آيه  41تنها عالمان را درک كننده حقیقی مثالهای قرآن كاريم بیاانشاده اسات (وَ تِلْاکَ
الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّا ِ وَ ما يَعْقِلُها إِالَّ الْعالِمُونَ) 3و عباراتی چون (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُاونَ)( 1و َ أَكْثَارُهُمْ
ال يَعْقِلُونَ) 4تلنگر و توجه به انديشیدن است.
موالی متقیان ،حضرت علی (ع) :علم قدرت است ،هركس آن را بیابد بهوسیله آن برتری میيابد
و هركس آن را نیابد بر او غلبه میكنند( 1شرح نهج البالغة ،ابن ابیالحديد ،ج.) 133 :39
پیامبر اعظم (ص) داناترين مردمان را كسانی بیان فرمودهاند كه دانش مردم را بر دانش خاويش
بیفزايد 0و در روايت ديگری میفرمايند :موسى (ع) از پروردگارش پرسید :پروردگارا! كدامياک از
بندگانت داناترند؟ فرمود :دانشمندى كه از دانش سیر نگردد و داناش ماردم را بار داناش خاويش

1-artifact
 -3سوره مباركه العنكبوت ،آيه شريفه .41
 -1سوره مباركه بقره ،آيه شريفه .304
 -4سوره مباركه مائده ،آيه شريفه .391
 -1العِلم سلطان من وجده صالَ بِه و مَن لَم يجِده صیلَ علَیه
 -0أعلَمُ النّا ِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّا ِ إلى عِلمِهِ (من ال يحضره الفقیه :ج /131 :4حكمتنامه پیامبر اعظم :ج.)131 :3
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بیفزايد 3و در روايتی ديگر برتری دانشمند بر عاباد را مانناد برتارى خورشاید بار ساتارگان بیاان
فرمودهاند.

3

البته علم و كیفیت حاالت عالم در اسالم بیانشده است .خداوند در قرآن راسخون در علام را
تنها افرادی معرفی نمودهاند كه قابلیات فهام قارآن كاريم را دارناد 1.پیاامبر اعظام (ص) ويژگای
راسخون در علم را دست نیكى و زبان راست و دل صاف و عفّت شكم و فرج بیان فرمودهاند.

4

میتوان توجه به فناوری و خلق ابزار بهرهبرداری از طبیعات را باا لفاظ ساخر بررسای نماود.
خداوند متعال در آياتی اجازه تسخیر در آسمان و زمین را به انسان با لفظ «سَخَّرَ لَكُامْ» داده اسات.
در آيه  31سوره جاریه آمده است :رام شما ساخت آنچه در آسمانهاست و آنچاه در زماین اسات.
همه از آن اوست .در اين براى متفكران عبرتها است.

1

عالمه طباطبايی در ذيل تفسیر اين آيه میفرمايند« :وَ سَخَّرَ لَكُامْ مَاا فِای السَّاماواتِ وَ مَاا فِای
الْأَرْضِ جَمِیعاً» معناى تسخیر آنچه در آسمانها و زمین است براى انسان ،اين است كه اجزاء عاالم
مشهود همه بر طبق يک نظام جريان دارد و نظامى واحد بر همه آنها حاكم اسات و بعضاى را باه
بعضى ديگر مرتبط و همه را با انسان مربوط و متصل مىسازد و در نتیجه انسان در زندگى خود از
موجودات علوى و سفلى منتفع مىشود و روزبهروز دامناه انتفااع و بهارهگیارى جواماع بشارى از
موجودات زمینى و آسمانى گسترش مىياباد و آنهاا را از جهاات گونااگون واساطه رسایدن باه
اغراض خود يعنى مزاياى حیاتى خود قرار مىدهد .پس به هماین جهات تماامى ايان موجاودات
مسخر انساناند 0.در تفسیر نور شیوه تسخیر آنچه در آسمان و زمین است اينگونه بیان شده است:

 -3سَأَلَ موسى رَبَّهُ عز و جل قالَ :رَبِّ أیُّ عِبادِکَ أعلَمُ؟ قالَ :عالِمٌ ال يَشبَعُ مِنَ العِلمِ يَجمَعُ عِلمَ النّا ِ إلى عِلمِهِ (حكمتنامه پیامبر
اعظم (ص) ج /3الفردو  :ج 134 :3ح  1433عن أبی هريرة)
ل ال َقمَا ِر َعلَاى الكَواكِابِ
ل العابِا ِد عَلاى غَیا ِر العابِا ِد َكفَضا ِ
س َعلَاى الكَواكِابِ ،وفَضا َ
ل الشَّام ِ
ل العا ِل ِم َعلَى العابِا ِد َكفَضا ِ
 -3إ َّن فَض َ
(بصائرالدرجات 1 :ح  1عن مسعده بن زياد عن اإلمام الصادق عن أبیه علیهماالسالم ،بحاراألنوار :ج 304 :3ح .)3
 -1هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ فی قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْاهُ
ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُاوا الْأَلْباابِ
(سوره مباركه آل عمران.)7 :
 -4الرّاسِخونَ فِی العِلمِ مَن بَرَّت يَمینُهُ ،وصَدَقَ لِسانُهُ ،واستَقامَ بِهِ قَلبُهُ ،وعَافَّ بَطنُاهُ وفَرجُاهُ (الفاردو  1137 / 311 / 3 :عان أبای
الدرداء ،كنزالعمّال 41470 / 171 / 31 :نقالً عن الطبرانی عن أبی الدرداء وأنس وأبی اُمامة ووارلة معا نحوه)
 -1وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً مِنْهُ إِنَّ فی ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سوره مباركه جاریه.)31 :
 -0ترجمه المیزان ،ج 341 :31 :و 340
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« لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ،شايد رابطه تفكّر و تسخیر اين باشد كه در انسان قدرتى نهفته كه ماىتواناد
تمام مظاهر طبیعت را به نفع خود تصرّف كند و اين قدرت با انديشه بهكار مىافتد»3.
از آيات و روايات فوق اينگونه میتوان استنباط نمود كه الزماه كشاف رواباط باین عناصار و
اجزاء طبیعت و مسخر شدن بر آنها كه خداوند تكوينا اجاازه آن را داده اسات ،تفكار و تأمال در
آيات الهی است كه میزان اهمیت علم و فناوری كه میتواناد تساخیر آسامان و زماین باشاد را در
آيات و روايات بیان میدارد .علم و فناوری يكی از عوامل اصلی و پايه در قدرت ملی هار كشاور
محسوب میگردد (حافظ نیا )19 :3113 ،و تدوين راهبردهای آنكه از ضرورتهاای ايان تحقیاق
میباشد ،باعث افزايش اقتدار ملی كشور می شود و به تعبیار مقاام معظام رهباری ،اماام خامناهای
(مدظلهالعالی) علم وسیلهای است براى رسیدن به اقتدار ملى و رروت ملى (.)3111/93/93
استحکام ساخت درونی از منظر مفاهیم :ساخت درونی نظام يعنی اينكه كشاور بتواناد روی
پای خود بايستد و بتواند عزت و سرافرازی خود را در وابستگی به ديگران تعريف نكناد (ساامانه
مجازی داعا .)3133،در تبیین مفهوم استحكام ساخت درون تعبیر رهبر معظم انقالب بسیار شايسته
است كه میفرمايند« :آنچه براى نظام جمهاورى اساالمى حاائز اهمیات اسات ،اساتحكام سااخت
درونىِ نظام جمهورى اسالمى است ،استحكام درونى ملت ايران است؛ همان چیزى كه از روز اوّل
تا امروز توانسته است اين كشور را حفظ كند؛ اتحاد ملى ،توجه به آرمانهای واالى نظام جمهورى
اسالمى ،توجه به عزت ملی .ملت ايران ملت عزيزى است؛ انقالب عزت ملت را به آنها برگرداند.
گذشت آن زمانى كه در خاک ايران يک گروهبان آمريكايى جرأت میكرد بزناد تاوى گاوش ياک
سرهنگ ايرانى؛ آن روزى كه مسئولین كشور عزيز ما مجبور بودند كه مالحظه دشمنان زيادهخواه و
افزون خواه را بكنند ،گذشت .جمهورى اسالمى ،ملت ايران را عزيز كرد ،ايان عازت بااقى اسات،
روزبهروز هم اين عزت افزايش پیدا كرده است ،بعدازاين هم ،هام وظیفاه آحااد مسائولین و هام
وظیفه عموم ملت ايران است كه اين عزت را پا

دارند ،از آن دفاع كنناد .ياک ملات ،باا هويات

اصلى خود ،باا عازت خاود سارافراز مایماناد و مایتواناد باه پیشارفت برساد» (اماام خامناهای
(مدظلهالعالی).)33/7/31 :

 -3تفسیر نور ،ج.31:

 راهبردهای علم و فناوری استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران 13

در انديشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ،امام خامنهای (مدظلاهالعاالی) نقطاه عزيمات
پیشرفت ،قدرت و تقويت درونی كشور با استفاده از افزايش اعتماد به نفس ملی و ساخت درونای
نظام و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی است (سامانه مجازی داعا.)3133،
ساخت درونی ،چارچوبی را شامل میشود كه ظرفیتهای فكری ،فرهنگی ،سیاسای ،اقتصاادی
و ...نهفته در آن ،چه در عرصه نظری و چه عملی ،برگرفته از مبانی انقالب اسالمی باشاد .در ايان
راستا ،بايد به ظرفیت درونزای نظام و ساخت درونی آنكه باا نیازهاای جامعاه در سااخت نظاام
اسالمی ،سنخیت الزم را دارد ،توجه و از آن اساتفاده نماود .مقاام معظام رهباری ،اماام خامناهای
(مدظلهالعالی) معتقدند« :تكیه ،به ظرفیت درونزای كشور باياد باشاد؛  ...امیادمان را باه بیارون از
ظرفیت داخلی كشور ندوزيم» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)3110/93/31 :
از طرف ديگر رهبر معظم انقالب ،امام خامنهای (مدظلهالعالی) مهمترين مثلفه در جهت حفاظ
پويايی حركت نظام اسالمی را اقتدار درونزا معرفی مینمايند .اين اقتدار باا تكیاه بار اساتحكام و
استواری درونی ساخت قدرت كشور قابل تحصیل است .ايشان در ديدار دانشاكده افساری شاهید
ستاری نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران فرمودند« :آنچه براى نظاام جمهاورى اساالمى
حائز اهمیت است ،استحكام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسالمى است ،اساتحكام دروناى ملات
ايران است؛ همان چیزى كه از روز اوّل تا امروز توانسته اسات ايان كشاور را حفاظ كناد»( .اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)3133/7/31 :
مدل مفهومی راهبردی علم و فناوری در استحکام ساخت قدرت درونی جمهوری اسممی:
وضعیت مطلوب علم و فناوری كشور مطابق با فرمايشات حضارت اماام خمینای (ره) ،منوياات و
رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ،چشمانداز  3494و همچناین
ساير اسناد باالدستی ،بهعنوان هدف توسعه و اعتالی نظام علمای و فنااوری كشاور ،تصويرساازی
گرديد.
در اين میان تدوين راهبردهايی با ماهیت علم و فناوری كه ضمن حركت از وضاعیت موجاود
به سمت چشم انداز مطلوب ،بتواند با حفظ اصالت بومی و اقتضايی خود و در تعامال باا اركاان و
اجزای  1گانه موصوف (حاكمیت ،جامعاه ،نهادهاای علام و فنااوری ،صانعت ،اخاالق ،فرهناگ،
آموزش و پژوهش ،نوآوری) ،نیل به استحكامبخشی قدرت ملی جمهوری اسالمی را فراهم نماياد؛
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هدف غايی اين مطالعه قرار گرفت .مراحل فوقالذكر كه بهصورت اجمالی شرح داده شد به شاكل
گرافیكی در تصوير زير و در قالب مدل مفهومی پژوهش ارائه میگردد:
با عنايت به تحلیل و تبیین انجامشده موضاوع علام و فنااوری در راساتای اساتحكام سااخت
درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنهای (مدظلهالعاالی)
و مدلهای مطرح علم و فناوری جهان ،مدل مفهومی تحقیق به شرح ذيل تدوين گرديد:

مدل مفهومی راهبردی علم و فناوری در استحکام ساخت قدرت درونی جمهوری اسممی ایران

روش تحقیق:

از آنجايیكه هدف محقق يافتن پاسخ به مسائله و چاالش اساسای راهبردهاای علام و فنااوری در
استحكام ساخت درونی قدرت ملی مایباشاد ،لاذا روش ايان تحقیاق برحساب هادف در زماره
تحقیقات كاربردی جای میگیرد .تحقیق حاضر موردی ،زمینهای بوده ،يعنی محقق به شكل موردی
به دنبال مطالعه ،شناسايی و بررسی میزان تأریر راهبردهاای علام و فنااوری بار اساتحكام سااخت
درونی قدرت ملی نظام و ارائه راهبردهای مربوط به آن میباشد.
لذا از يافتههای اين تحقیق بارای افازايش اساتحكام سااخت درونای نظاام و شناساايی نقااط
آسیبها و ضعفها استفاده خواهد شد .از نظر نوع ،كاربردی توساعهای اسات ،زيارا باهكاارگیری
نتايج اين تحقیق میتواند ،نقش مثرری بر استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظاام كشاور داشاته
باشد و از لحا جمعآوری دادهها اين تحقیق در زمره تحقیقات پیمايشی (میدانی) جای مایگیارد.
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لذا روش گردآوری اطالعات به روش پیمايشی ،كتابخاناهای و مصااحبه عمیاق از صااحبنظاران
میباشد .يعنی محقق برای رسیدن به اهداف تحقیق از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته) كه مبتنی بار
مصاحبه عمیق (با متخصصین و بررسی اسناد باالدستی و تحلیل روندهای گذشته میباشد) استفاده
نموده است .اين پژوهش به دنبال تدوين راهبردهای علم و فنااوری در اساتحكام سااخت درونای
قدرت ملی میباشد لذا فاقد فرضیه بوده و از تحلیل اكتشافی استفاده مینمايد .در ادامه باا اساتفاده
از داده های حاصل از مطالعات انجامشده چارچوب مفهومی و مدل تحقیاق طراحای شاد .در ايان
چارچوب مثلفههای درونی و برونی علم و فناوری مثرر در استحكام ساخت درونای قادرت ملای
مورد شناسايی واقع گرديدند .در ادامه پرسشنامهای توسط محققاان طراحایشاده و پاس از انجاام
مراحل روايی و پايايی آن با مراجعه به جامعه آماری اقدام به نمونهگیری گرديد .در پايان نیز نقااط
ضعف و قوت ،فرصت و تهديدها (نتايج نمونهگیری انجامشده) بهوسیله روشهای كمای و كیفای
مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت و راهبردهای بهینه شناسايی گرديد.
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از كلیه خبرگاان و صااحبنظاران و كارشناساانی كاه در
تدوين ،ايجاد و تهیه اسناد راهبردی علم و فناوری نقش مثرر داشتهاند و دارای مدرک دكتری و ياا
كارشناسی ارشد با سابقه كاری بیش از ده سال و سابقه كاار در وزارت علاوم ياا معاونات علمای
پژوهشی يا دانشگاهها و يا عضويت شورای انقالب فرهنگی داشته باشند .از جامعه آماری خبرگاان
و صاحبنظران تعداد  199نفر بهصورت هدفمند با روش نمونهگیری برای انجام مصاحبه انتخااب
شدند و با استفاده از فرمول كوكران تعداد  319نفر با روش نمونهگیری خوشهای طبقهبنادی شاده
جهت آزمون پرسشنامه انتخاب گرديد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :برای تجزيه تحلیل دادههای مرتبط با ساثاالت تحقیاق ابتادا باا
روش تحلیل مضامین مثلفههای درونی و برونی (خاارجی) شناساايی گردياد و مااتريس ارزياابی
عوامل داخلی با فرآيند پنج مرحلهای بهوسایله مااتريس  :3IFEشاامل :مرحلاه اول :عوامال اصالی
داخلی را فهرست گرديد 31( .عامل) شامل قوتها ( 3مثلفه) و ضعفها ( 30مثلفه).
مرحله دوم :به هريک از عوامل اصلی داخلی وزن داده شد( .از  9تا  )3و جمع كل وزنها برابر
با يک شد .مرحله سوم :به هريک از عوامل ،ضريبی تحات عناوان ضاريب اهمیات باین  3تاا 39
توسط خبرگان داده شد .مرحله چهارم :وزن هر عامل را در ضريب اهمیت آن ضرب كنید و با اين
)1- Internal Factor Evaluation Matrix(IFE
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كار نمره موزون حاصل آمد .مرحله پنجم :نمره موزون همه عوامل را با يكديگر جمع گردياد و باا
اين عمل امتیاز موزون كل تحقیق در مطالعه محیط داخلی به دست آمد.
سپس ماتريس ارزيابی عوامل خارجی (ماتريس  )3EFEبا فرآيند پانج مرحلاهای مرحلاه اول:
عوامل اصلی خارجی را فهرست نماوديم ( 31عامال) -فرصاتهاا ( 31مثلفاه) و تهديادات (39
مثلفه) .مرحله دوم :به هركدام وزن موزون شدت ارتباط با تحكیم و ساخت محاسبه شد( .از  9تاا
 )3جمع كل وزنها بايد برابر با يک شد.
مرحله سوم :به هريک از عوامل ،ضريبی تحات عناوان ضاريب اهمیات باین  3تاا  39توساط
خبرگان داده شد .مرحله چهارم :وزن هر عامل را در ضريب اهمیت آن ضرب شاد و در ايان كاار
نمره موزون حاصل شد .مرحله پنجم :نمرههای موزون عوامل را باهم جمع شده ،با اين عمل امتیاز
موزون كل تحقیق در مطالعه محیط خارجی به دست آمد و سپس در مرحله مقايسه ،ماتريس

swot

بین عوامل اصلی داخلی و خارجی تشكیل و از روشهای موجاود در آماار توصایفی و اساتنباطی
استفاده شد .راهبردهای  ،SOراهبردهای  ،WOراهبردهای  STو راهبردهای  .WTتولیاد گردياد بار
اسا

خبرگی راهبردهای بهینه مستخرج شد .باه هماین جهات ابتادا دادههاايی كاه از پرسشانامه

جمعآوریشده بود و در جدولهای آماری سازماندهی گرديد و بهمنظور بررسی نتاايج حاصال از
پرسشنامه ،گزينههای مربوط به سثالها به ترتیب ذكرشده تقسیم ،كدگذاری و ارزشگذاری شدند.
سپس باا اساتفاده از نارمافازار  SPSSو باا باهكاارگیری روشهاای تادوين راهبردهاا ( )SWOTو
آزمونهای آماری مختلف ،دادهها مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
تعیین پايايی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه :در اين تحقیق بهمنظور تعیاین پاياايی آزماون از روش
آلفای كرونباخ استفاده گرديده است .بدين منظور پرسشنامه مورد آزمون قارار گرفات و ساپس باا
استفاده از دادههای بهدستآمده از اين پرسشنامهها و امتیازات اختصاصيافته از سوی خبرگاان باه
كمک نرمافزار آماری  Spssمیزان ضريب اعتماد با روش آلفای كرونبااخ  9/333مناتج شاد كاه باه
شرح جداول زير میباشد:
N of Items

آلفای كرونباخ

128

.921

جدول شماره  -۸-8۶قابلیت اطمینان اطمعات

)1- External Factor Evaluation Matrix (EFE
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نتایج تحقیق:

ابعاد علم و فناوری مؤثر بر استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسممی ایران:
بر اسا

مطالعات كتابخانهای و بررسی كلیه اساناد باالدساتی و همچناین بررسایهاای میادانی و

مصاحبههای انجامشده با اساتید و صاحبنظران كه با راهنمايی اساتید حوزه علم و فنااوری انجاام
پذيرفت ،در ابتدا مثلفههای اصلی حوزه علم و فنااوری احصااء گردياد و بار اساا

مثلفاههاای

بهدستآمده در مدل كه مورد تأيید خبرگان نیاز قارار گرفات ،باا اساتفاده از روش تحلیال محتاوا
گويه ها ،ابعاد مربوط به هريک از مثلفه های اصلی مدل مفهومی مشخص گرديد .ابعااد حاصاله در
جدول ( )3تبیین میگردد و مثلفههای علم و فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونی قادرت ملای
نظام جمهوری اسالمی ايران در جدول ( )3تشريح میگردد:
جدول ( )8ابعاد علم و فناوری
رديف

ابعاد

3

جامعه

3

صنعت

1

حاكمیت

4

حوزههای علمیه ،دانشگاهها و ...

1

آموزش و پژوهش

0

اخالق و تربیت اسالمی

7

تحول ،نوآوری و پیشرفت

1

جهاد علمی
جدول ( )۹مؤلفههای علم و فناوری

ردیف
3

جامعه

3

ابعاد

مؤلفه
بهرهمندی همگانی از نظام آموزش عالی
ايجاد شرايط اشتغال برای فارغالتحصیالن دانشگاهی

4

ايجاد سازوكار مناسب جهت سفارشپذيری خارجی در علوم و فناوری

1

افزايش صادرات فناوری اطالعات و خدمات رايانهای

0
7

صنعت

1

جذب و حفظ جوانان در مشاغل علمی

ارتباط میان صنعت ،دانشگاه و دولت
تمركز بخشی اصلی تحقیق و توسعه صنعتی در جهت رشد تجاری و اقتصادی
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ردیف

ابعاد

1



مؤلفه
تخصیص بودجه مناسب ساالنه برای آموزش مدار

3

افزايش سرمايهگذاری در بخشهای علم و فناوری

39

انجام برنامهريزی در جهت توسعه نوآوریها

33

انجام مطالعات و نظرسنجیهای آيندهنگری در حوزه فناوری

33

ارتباط میان صنعت ،دانشگاه و دولت

31

ايجاد رقابت بین تولیدكنندگان محصوالت حوزههای علم و فناوری

34

تخفیف و معافیت مالیاتی شركتهای فعال در صادرات نرمافزار

31

ايجاد مشوق برای انتقال دانش فنی
برقراری روابط و تعامالت بینالمللی و بهرهبرداری از سرمايهگذاریهای خارجی در حوزه

30

علم و فناوری

37

برنامهريزی در خصوص مديريت فرار مغزها

31

برنامهريزی برای رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر آموزش با شیوههای مدرن

33

بهكارگیری دانشآموختگان بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم در صنعت (مرتبط با علوم آموخته)

33

حاكمیت

39

تأسیس مثسساتی كه با سرمايهگذاری مشترک صنعت و دانشگاهها و يا مثسسات تحقیقاتی
ذيل دولت فعالت نمايند
تأسیس دانشگاههای پژوهش محور با هدف بهبود پیوند میان دانشگاه و صنعت

33

تأسیس شورای علم و فناوری در ذيل رياست جمهوری

31

پیشبرد برنامه توسعه از طريق بخش خصوصی و تأكید بر نقش حمايتی دولت

34

مشاركت بخش خصوصی در تأمین بودجه تحقیق و توسعه

31

برقراری پیوند با كشورهای پیشرفته و مشاركت در ابتكارات كالن علمی بینالمللی

30

تولید محصوالت فناوری با قیمت پايین با هدف فراگیری فنّاوری برای اقشار كمدرآمد

37

توسعه و مديريت منابع انسانی

31

توسعه سیاستگذاریهای مربوط به تحقیقات پايه

33

تصويب و اجرای قوانین مالكیت فكری و معنوی

19

سرمايهگذاری در صنايع ريسکپذير منطبق بر علوم و فنّاوریهای نوين

13

سرمايهگذاری و همكاری شركتهای خارجی در حوزه علم و فناوری

13

وضع قوانین و سیاستهای تعاملی در جهت حمايت از شركتهای كوچک دانشبنیان

11

سرمايهگذاری دولت در زمینه تحقیق و توسعه كشور

14

مرجعت دولت برای سیاستگذاری كالن تحقیق و توسعه

11

سیاستگذاری برای رشد تعداد پژوهشگران
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ردیف

ابعاد

مؤلفه

10

سیاستگذاری برای رشد صادرات فناوریهای نوين

17

كاهش تعرفه گمركی برای محصوالت با فناوری باال و جديد
كاهش و يا حذف مالیات بر درآمد برای شركتهايی كه در زمینه فناوریهای نو و پیشرفته

11

فعالیت میكنند

49

وضع قانون خاص موضوعه در حوزه علم و فناوری

43

اختصاص بودجه الزم جهت انتقال دانش فنی

43

افزايش متخصصین فناوری اطالعات

41

تشويق محققان برای ايجاد نوآوری و كاربرد آنها در صنعت

44

توجه به نیروی انسانی متخصص ماهر و مسلط به زبان انگلیسی

41

تالش برای افزايش تعداد مقاالت علمی

40

توجه به دانشمندان و مهندسان مقیم خارج بهعنوان پل ارتباطی با كشورهای توسعهيافته

47

مشاركت دادن ذینفعان مختلف در سیاستگذاریهای حوزه پژوهش و فنّاوری

41

اختصاص بخشی از بودجه تحقیق و توسعه به توسعه دانشگاهی

43

افزايش دانشجويان مقاطع تحصیالت تكمیلی و پژوهشهای دانشگاهی

19
13
13
11
14
11

حوزههای علمیه ،دانشگاهها و ...

13

مشاركت در فعالیتهای علمی و بینالمللی

دانشگاهی نمودن مديريت فعالیتهای تحقیق و توسعه
افزايش تعداد دانشآموختگان مهندسی
انسجامبخشی به ساختار دانشگاهها
ارتباط میان صنعت ،دانشگاه و دولت
كیفیت مثسسات آموزش عالی
افزايش تعداد مقاالت علمی

17

توسعه تحصیالت عالی مرتبط با خودكار آفرينی

11
13
09

آموزش و پژوهش

10

سرمايهگذاری برای آموزش خودكار آفرينی در دانشگاهها

پیشرفت

03

تحول ،نوآوری و

03

اصالحات و تغییرات در نظام جامع علم و فناوری
گسترش پارکهای فناوری اطالعات
توجه ويژه به تحقیقات پايه در دانشگاهها
افزايش بهرهوری علمی محققین دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی
توسعه مثسسات خدماتی و واسطه در ارتباط با نوآوریهای فناورانه شامل مثسسات
مشاورهای و اطالعرسانی در خصوص دانش فنی مثسسات ،ارزيابی مالكیت فكری ،مثسسات
تجاری كه در رابطه با انتقال فناوری فعالیت مینمايند.
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ردیف

ابعاد

استراتژيک

04

حمايت از صنايع و شركتهای فناوری محور
حمايت از تغییرات فنی در صنعت و توسعه فناوریهای بومی و حصول اطمینان از تناظر

01

فناوریهای وارداتی با اولويتهای ملی و منافع موجود
جهاد علمی

07

مؤلفه
توسعه و استقرار استراتژی مديريت مالی مناسب جهت تأمین منابع كافی و تحقق اهداف

01

00



استفاده و بهرهمندی از نهادهای مشاورهای مجرب برای انجام مطالعه دقیق طرحهای فناوری
قبل از اجرا
توسعه فناوری اطالعات

عوامل درونی شناسايی شده و امتیازات نرمال شاده اكتساابی از خبرگاان در خصاوص علام و
فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی اياران :در ايان تحقیاق
محیط و عوامل درونی ،محیط علم و فناوری درونزا و محیط بیرونی (خاارجی) ،بیارون از حاوزه
علم و فناوری درونزا قرار گرفته است .برای احصاء عوامل بار اساا

ادبیاات تحقیاق ،مطالعاات

تطبیقی و مصاحبه با خبرگان حوزه سیاستگذاری علام و فنااوری ،مجموعاه عاواملی بار اساا
مثلفههای شناسايیشده و گويههای تولید شده در جدول امتیاازات عوامال درونای در جادول ()1
تبیین میگردد:
جدول ( )9امتیازات عوامل درونی با میانگین نرمال شده
ردیف

گویههای مرتبط با محیط درونی

میانگین نرمال شده

3

توسعه علوم پايه و مرزهای علمی در كشور بهسوی مرجعیت علمی دنیا

0.1901

3

مرزشكنی علمی و فتح قلههای علم و معرفت

0.1945

1

حضور مثرر در فعالیتهای علمی بینالمللی

0.2310

4

تولید مقاالت علمی در راستای نیازهای حال و آينده كشور

0.2690

1

گسترش فعالیت در زمینه فناوریهای نو و پیشرفته

0.2388

0

توأمانی علم و دين

0.2329

7

اهتمام به توانمندسازی اقشار دانشجو و طلبه در جهت بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی

0.1989

1

میزان دانشجويان مقاطع تحصیالت تكمیلی مورد نیاز دارای ارجحیت علمی و
مهارتهای الزم و قابلیتهای كارآفرين

0.4255

3

تشويق و ايجاد انگیزه در محققان برای ايجاد نوآوری و پیشرفت

0.1786

39

توسعه ،نوآوری و سرمايهگذاری علم و فناوری بومی

0.2098

 راهبردهای علم و فناوری استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران 07
ردیف

گویههای مرتبط با محیط درونی

میانگین نرمال شده

33

انطباق نوآوری علمیِ مبتكرانه و سازنده با نیاز جامعه

0.1798

33

جهاد علمی و پیشرفت علمی مستمر و خستگیناپذير به همراه تالش مجاهدانه و
ايثارگرانه در برابر هجوم همهجانبه دشمن

0.2318

31

توجه به زنجیره علم و فناورى (ايده و فكر ،سپس علم ،فناورى و تولید و بازار)

0.1780

34

ارتقاء كیفیت و انسجامبخشی مثسسات علمی

0.2191

31

اصالح نگرش جوانان و دانشجويان در لزوم توجه به مغز استقاللی بهجای مغز استعماری

0.1998

30

حفظ و ارتقای سطح استعدادها و توانمندیهای نخبگان

0.2205

37

توجه ويژه به تحقیقات پايه و توسعه آن

0.2282

31

اهتمام به برگزاری مداوم كارگاههای مهارتی و آموزشِ عملی و اردوهای علمی

0.1977

33

قانع نبودن به دستاوردهای علمی حاصله و دنبالگیری دائمی علم

0.2408

39

توسعه و مديريت سرمايههای انسانی تحولآفرين

0.2287

33

توأمانی پیشرفت علمی و نفوذ زبان فارسی

0.1865

33

تالش در عرصه علمی بهعنوان تكلیف همگانی

0.1833

31

بهرهگیری از ظرفیت كامل انجمنها و مثسسات علمی در پیشرفت علم

0.2178

34

نظريهپردازی در حوزه علم نافع

0.2087

31

هماهنگ نمودن سیاستگذاری علم و فناوری

0.2290

جمع

8.1944

عوامل برونی شناسايیشده و امتیازات نرماال شاده اكتساابی از خبرگاان در خصاوص علام و
فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونی قادرت ملای نظاام جمهاوری اساالمی اياران :بار اساا
مثلفه های شناسايیشده و گويه های تولید شده عوامل برونی در جادول امتیاازات عوامال بیرونای
(خارجی) ( )4تبیین میگردد:
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جدول ( )۸امتیازات عوامل بیرونی با میانگین نرمال شده
ردیف

گویههای مرتبط با محیط بیرونی

میانگین نرمال شده

3

بهرهمندی همگانی ايرانیان از آموزش عالی

0.2253

3

حمايت از صنايع ريسکپذير منطبق بر علوم و فناوریهای نوين

0.2038

1

حمايت از شركتهای دانشبنیان و فناوری محور

0.2352

4

رشد صادرات فناوریهای نوين

0.1942

1

تسهیل در انتقال دانش فنی

0.1985

0

برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی برای بالندگی صنايع پیشرو

0.2147

7

نظام جامع نوآوری برای مديريت ،فكر ،رصد ،ارزيابی و هدايت جريان دانش و نوآورى

0.1893

1

جذب و بهرهمندی از نخبگان ،دانشمندان و مهندسان ايرانی مقیم در ساير كشورها در
راستای اهداف علم و فناوری كشور

0.1921

3

قدرت تحلیل و امید در دانشجويان ،كارآفرينان ،مهندسین و بهرهبرداران

0.1938

39

گسترش پارکهای علم و فناوری بهعنوان عامل گسترش علوم و فنون

0.2220

33

توجه به تركیب ،همافزايی و همجهتسازی دين و علم

0.2192

33

پیشرفت علمی بهعنوان گفتمان مسلط جامعه و مثسسات علمی

0.2254

31

اولويتبخشی در پروژههای دانشبنیان و تحولآفرين در كشور

0.2072

34

شجاعت علمی و پرهیز از كار تقلیدی در همه بخشها

0.1984

31
30
37

ترويج خودباوری و استقامت در برابر وابستگی و يأ

در محیط دانشگاه

استقالل فكری و عملی از رويكرد علمی غرب و شرق
مطالعه مبانی اسالم و استفاده از فرهنگ عمیق اسالمی برای تولید علم و ساخت فناوری
خلقت محور

0.2168
0.2149
0.2196

31

استفاده از فرهنگ و تاريخ كهن ايران اسالمی در جهت ارتقاء اعتماد به نفس ملی

0.2101

33

صدور فناوری و محصوالت دانشبنیان

0.2244

39

ارتباط عمیق و ويژه میان صنعت و دانشگاه و دولت در شكلدهی به چرخه علم و
فناوری بومی

0.2304

33

توجه توأمان به آموزش و پژوهش

0.1910

33

سرمايهگذاری رو به رشد در بخشهای علم و فناوری

0.2111

31

توسعه نوآوریهای مبتنی بر آيندهپژوهی علم و فناوری

0.2093

34

مشاركت بخش خصوصی در تحقیق و توسعه در جهت استفاده از دانش بومی

0.2042

31

حمايت از دانش بومی

0.2271

جمع

8.718
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نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای ساخت درونگی قگدرت ملگی نظگام جمهگوری
اسممی در حوزه علم و فناوری :پس از تبیین عوامل درونی و برونی ايان عوامال باا دو مرحلاه،
مراجعه به خبرگان به شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد منتهی شده است .در مجموع
 1قوت و  1ضعف كلیدیتر در حوزه علم و فناوری درونزا و  0فرصت و  4تهديد كلیادیتار در
محیط بیرونی علم و فناوری درونزا شناسايیشاده اسات و نتاايج حاصاله پاس از اصاالحات در
جداول زير قابل بهرهبرداری میباشد:
قوتهای تأیید شده توسط خبرگان در مرحله دوم
ردیف
3

قوت
جهاد و پیشرفت علمی مستمر و خستگیناپذير ازجمله قانع نبودن به دستاوردهای علمی
حاصله و حضور مثرر در فعالیتهای علمی بینالمللی

3

وجود مقاالت علمی در راستای نیازهای حال و آينده كشور

1

گستردگی فعالیت در زمینه فناوریهای نو و پیشرفته

4

توسعه و مديريت سرمايههای انسانی تحولآفرين با نگرش توأمانی علم و دين

1

توجه ويژه به تحقیقات پايه و توسعه آن

ضعفهای تأیید شده توسط خبرگان در مرحله دوم
ردیف

ضعف

3

تالش ناكافی در عرصه علمی بهعنوان تكلیف همگانی

3

عدم انطباق نوآوریهای علمی با نیاز جامعه

1

فقدان مديريت جامع و همافزا در حوزه علم و فناوری كشور

4

نبود نظام ملی نوآوری (ايده ،علم ،فناورى ،تولید و بازار) علم و فناوری

1

كافی نبودن استفاده از همه ظرفیتهای علمی كشور

0

همجهت و همافزا نبودن راهبردها و اقدامات ملی در راستای مرجعیت علمی

7

كمبود زيرساختهای الزم در راستای تحقق مرجعیت علمی

1

نامتوازن بودن تركیب دانشجويان بهويژه در مقاطع تحصیالت تكمیلی مبتنی بر نقشه
جامع علمی كشور



  79فصلنامه امنیت ملی ،سال نهم ،شماره سی و يكم ،بهار 3131
فرصتهای تأیید شده توسط خبرگان در مرحله دوم
ردیف

فرصت

8

تأكید بر ارزش علم و علمآموزی تعالیم اسالمی و الهامبخشی آن در دستیابی به افقهای برتر علم و فناوری

۹

وجود زمینهها و تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه در شكلدهی به چرخه علم و فناوری بومی

9

اعتمادبه نفس ملی و استقالل فكری در برخی از شاخههای علمی نوين (مانند دفاعی ،نانو ،ژنتیک و هستهای)

۸

عمومیسازی علم و فناوری و تسلط گفتمان علمی در جامعه

۶

وجود بسترهای قانونی و حمايتی از شركتهای دانشبنیان و محصوالت آنها

۵

وجود ربات و امنیت در كشور بهويژه در فضای سايبر
تهدیدهای تأیید شده توسط خبرگان در مرحله دوم
رديف

تهديد

3

نبود ارزشگذاری مناسب جامعه به علم و علمآموزی

3

فقدان نظام كارآمد جذب و بهكارگیری نخبگان و ظرفیتهای علمی ملی مقیم خارج از كشور

1

مشاركت ناكافی و كم ارربخش خصوصی در تحقیق و توسعه و بهكارگیری دانش بومی
عدم اولويتبخشی به پروژههای دانشبنیان و تحولآفرين و حمايت ناكافی از صنايع

4

ريسکپذير و صادرات فناوریهای نوين

تهدیدات ،فرصتها ،نقاط قوت و ضعف ()SWOT
نقاط ضعف )(W

نقاط قوت )(S

 -3تالش ناكافی در عرصه علمی بهعنوان تكلیف همگانی
 -3جهاد و پیشرفت علمی مستمر و خستگیناپذير ازجمله

 -3عدم انطباق نوآوریهای علمی با نیاز جامعه

قانع نبودن به دستاوردهای علمی حاصله و حضور مثرر در

 -1فقدان مديريت جامع و همافزا در حوزه علم و فناوری

فعالیتهای علمی بینالمللی

كشور

 -3وجود مقاالت علمی در راستای نیازهای حال و آينده

 -4نبود نظام ملی نوآوری (ايده ،علم ،فناورى ،تولید و بازار)

كشور

علم و فناوری

-1گستردگی فعالیت در زمینه فناوریهای نو و پیشرفته

 -1كافی نبودن استفاده از همه ظرفیتهای علمی كشور

 -4توسعه و مديريت سرمايههای انسانی تحولآفرين با

 -0همجهت و همافزا نبودن راهبردها و اقدامات ملی در راستای

نگرش توأمانی علم و دين

مرجعیت علمی

 -1توجه ويژه به تحقیقات پايه و توسعه آن

 -7كمبود زيرساختهای الزم در راستای تحقق مرجعیت علمی
 -1نامتوازن بودن تركیب دانشجويان بهويژه در مقاطع
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تحصیالت تكمیلی مبتنی بر نقشه جامع علمی كشور
تهدیدات )(T

فرصتها )(O
 -3تأكید بر ارزش علم و علمآموزی تعالیم اسالمی و
الهامبخشی آن در دستیابی به افقهای برتر علم و فناوری
 -3وجود زمینهها و تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه در

 -3نبود ارزشگذاری مناسب جامعه به علم و علمآموزی

شكلدهی به چرخه علم و فناوری بومی

 -3فقدان نظام كارآمد جذب و بهكارگیری نخبگان و

 -1اعتمادبهنفس ملی و استقالل فكری در برخی از شاخه-

ظرفیتهای علمی ملی مقیم خارج از كشور.

های علمی نوين (مانند دفاعی ،نانو ،ژنتیک و

 -1مشاركت ناكافی و كم ارربخش خصوصی در تحقیق و

هستهای)

توسعه و بهكارگیری دانش بومی

 -4عمومیسازی علم و فناوری و تسلط گفتمان علمی در

 -4عدم اولويتبخشی به پروژههای دانشبنیان و تحولآفرين و

جامعه

حمايت ناكافی از صنايع ريسکپذير و صادرات فناوریهای

 -1وجود بسترهای قانونی و حمايتی از شركتهای دانش-

نوين

بنیان و محصوالت آنها
 -0وجود ربات و امنیت در كشور بهويژه در فضای سايبر

تدوین راهبردها بر اساس ماتریس  :SWOTپس از تعیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد
در اين مرحله با استفاده از وضعیت موجاود و موقعیات قارار گارفتن در مااتريس داخلای  IFEو
خارجی  EFEراهبردهای موردنظر تدوين گرديد و تعداد  31راهبرد كه از تركیاب تماامی عوامال
قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد بود ،استفاده گرديد كه لیست آن به شرح جدول زير میباشد.
راهبردها

تركیب عوامل

ردیف

فراهمسازی زيستبوم مناسب جذب و بهرهبرداری از نخبگان ،دانشمندان و

s1,s3,o2,o3,w2,t
2,t4

3

همگرايی نظامهای آموزشی و پژوهشی درونزا مبتنی بر نیازهای حال و آينده

s3,s4,w3,o3,t5

1

تولید دانش بومی مرزشكنانه مبتنی بر فرهنگ اسالمی ايرانی

4

توسعه علوم و فناوری درونزای موردنیاز صنايع پیشرفته و با ريسک باالی كشور

s1,o1,o3,t2,t4
s3,s4,o1,o2,t4,t5
s2,o2,t5

3

مهندسان ايرانی داخل و خارج كشور

تعالی (تقويت ايمان ،امید ،روحیه ،انگیزه و تخصص) سرمايه انسانی تحولآفرين
1

موردنیاز چرخه پیشرفت علم و فناوری كشور از جمله دانشجويان ،كارآفرينان،
مديران ،مهندسان و بهرهبرداران و تقويت شجاعت علمی آنها با تكیه بر

s4,w4,w6,o1,o2,
o3,t1

دستاوردها و موفقیتهای اخیر و گذشتههای نسبتاً دور
0

گسترش و تقويت تحصیالت تكمیلی در شاخههای علمی حسا  ،حیاتی،

s2,s3,w1,w5,w8,t
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ردیف

7
1



راهبردها

تركیب عوامل

راهبردی و مهم مبتنی بر نیازهای حال و آينده

1

توسعه كمی و كیفی مراكز رشد و پارکهای علم و فناوری و حمايت از
شركتهای دانشبنیان بهعنوان هستههای درونزای تولید رروت و قدرت
استقرار نظام ملی نوآوری علم و فناوری و تجاریسازی دستاوردهای علمی مبتنی
بر نیازهای حال و آينده جامعه اسالمی و تقويت مثلفهها و زيرساختهای داخلی

s3,w8,o2,o3,o5

s2,w2,w8,t2

حفظ و ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی برای شكوفايی و بالندگی صنايع
3

پیشرو و رقابتپذيری آنها در سطح بینالملل و تسهیل در انتقال دانش و فناوری

s1,o1,o3,o5,t2

پیشرفته موردنیاز آنها
شناسايی و اولويتبندی نیازهای حال و آينده كشور به حوزههای مختلف علم و
39

فناوری و مبنا قرار دادن آن برای هرگونه فعالیت علمی و توسعه زيرساختهای

s3,s4,s5,o1,o2,t4

مرتبط در قالب سند باالدستی مانند نقشه جامع علمی كشور
33
33
31

استحكام نهادينهسازی فرهنگ جهاد مستمر و خستگیناپذير علمی و استقرار
مديريت جامع علم و فناوری كشور

s1,s4,o1,t5

ارتقای زيرساختهای تولید علم و فناوری پیشرفته و مورد نیاز و استفاده گسترده

s1,w4,w7,o2,o3,
o6,t4

تعمیق و كارآمدسازی ارتباط دانشگاه و صنعت با حمايت و راهبری دولت

s4,w4,o2,t4

از فضای مجازی امن متناسب با دستیابی به مرجعیت علم و فناوری جهانی

موقعیت علم و فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی :بار
اسا

وضع موجود اخذشده از خبرگان برآيند عاواملی داخلای و خاارجی شناساايیشاده (جماع

امتیازات عوامل درونی با میانگین نرمال شده جدول ( )1و جمع امتیازات عوامل بیرونی با میاانگین
نرمال شده جدول ( .))4جايگاه علم و فناوری درونزا در منطقه تهاجمی قرار دارد و اين موضاوع
در انتخاب راهبردهای بهینه نقش مثرری را بر عهده دارد.
تعیین راهبردهای منتخب بر اسا

امتیازات جذابیت :با توجه باه جادول بااال  1راهبارد اول

نسبت به میانگین نمرات دارای نمره باالتری مایباشاند و تفاضال نماره جاذابیت آن راهبردهاا از
میانگین نمرات يک عدد مثبت است و لذا  1راهبرد مذكور بهعنوان راهبردهای اصلی ايان تحقیاق
محسوب میگردد.
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نتیجهگیری:

در اين پژوهش پس از مطالعه و تحلیل بیانات امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)،
بررسی اسناد باالدستی ،مطالعات كتابخانهای و تحلیل روندها ،مثلفههای علم و فنااوری تأریرگاذار
بر استحكام درونی قدرت ملی شناسايی گرديد و در معرض ديد صاحبنظران منتخب حوزه علام
و فناوری بهعنوان جامعه آماری قرار گرفت و سپس فرصتها و تهديدها و قاوتهاا و ضاعفهاا
برتر شناسايی و از تقاطع مثلفهها ،راهبردهای مناسب بهدستآمده است كه به شارح جادول فاوق
تبیین گرديد و در پايان پیشنهادها و راهكارهايی برای اجرای راهبردها تشريح شده است.

راهبردهای منتخب نهايی بر اسا

امتیازات جذابیت خبرگان:

اولویت

راهبرد

3

تولید دانش بومی مرزشكنانه مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی ايرانی

3

ارتقای زيرساختهای تولید علم و فناوری پیشرفته و موردنیاز و استفاده گسترده از فضای
مجازی امن متناسب با دستیابی به مرجعیت علم و فناوری جهانی

1

توسعه علوم و فناوری درونزای موردنیاز صنايع پیشرفته و با ريسک باالی كشور

4

تعمیق و كارآمد سازی ارتباط دانشگاه و صنعت با حمايت و راهبری دولت

1

همگرايی نظامهای آموزشی و پژوهشی درونزا مبتنی بر نیازهای حال و آينده
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راهکارهای اجرایی برای راهبردهای منتخب :به منظور اجرايی شدن راهبردهای تادوينشاده،
ذيل هر راهبرد هدف و راهكارهای اجرايی مشخصشده است:
راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب اول
راهبرد 3

تولید دانش بومی مرزشكنانه مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی ايرانی

هدف

مرزشكنی علمی متكی بر توان داخلی متناسب با منابع و مبانی اسالمی ايرانی
مطالعه و بررسی فلسفه علم و راههای پیشرفت علمی مبتنی بر تعالیم اسالمی و استفاده از آن در برنامهريزیها و

راهكار 3

اقدامات اساسی

راهكار 3

تعريف و استقرار ساختار و مديريت علمی ويژه موضوعات علمی و فناورانه مرزشكنانه ،برتری آفرين و میانبر

راهكار 1

هنجارشكنی و تغییر ديدگاه و باور محصور در فرهنگ مسلط توسعه علمی و علم نافع
شناسايی و حمايت از طرحها و افراد صاحب انديشههای تحول گرايانه در عرصه علم و فناوری برای حوزههای

راهكار 4

علمیه و دانشگاهها
افزايش فعالیتهای پژوهشی و قطبهای علمی و اختصاص سهم قابل مالحظه به حوزههای ناشناخته و بديع و مثرر

راهكار 1

مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی و ايرانی
جای دادن نخبگان متعهد و متخصص (حوزوی و دانشگاهی) در طبقات مرجع و الگوهای مرجع علم و فناوری

راهكار 0

راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب دوم
راهبرد 3
هدف
راهكار3

ارتقای زيرساختهای تولید علم و فناوری پیشرفته و موردنیاز و استفاده گسترده از فضای مجازی امن متناسب با دستیابی
به مرجعیت علم و فناوری جهانی
فراهمسازی و به روزرسانی امكانات و تجهیزات ضروری جهت اجرای آزمايشها يا ارزيابی میدانی نظريهها
مطالعه ،بررسی و تعیین نیازمندیهای زيرساختی ،قانونی و ساختاری علم و فناوری كشور
توسعه و تقويت شبكه علمی پرسرعت كشور مبتنی بر شبكه ملی اطالعات بهمنظور اشتراکگذاری كلیه زيرساختها و

راهكار3

امكانات تحقیقاتی و توسعه ای مانند اطالعات علمی ،خدمات آزمايشگاهی ،مشاوره ،مباحثه علمی ،تبادل تجربیات،
نظرسنجی و ...با مشاركت بخشهای دولتی و غیردولتی

راهكار1

استفاده از تسهیالت بینالمللی در تهیه و تأمین زيرساختهای علمی كشور و مشاركت در پروژههای منطقهای يا بینالمللی

راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب سوم
راهبرد 1

توسعه علوم و فناوری درونزای موردنیاز صنايع پیشرفته و با ريسک باالی كشور

هدف

كسب ارزشافزوده باال و قدرت رقابت در بازار داخلی و بینالمللی

راهكار 3

انجام پروژههای علمی ،صنعتی متكی بر علوم و فناوریهای پیشرفته با درخواست و مشاركت اينگونه صنايع

راهكار 3

راهاندازی و تقويت صندوقهای سرمايهگذاری ريسکپذير و قبول برخی از ريسکهای مرتبط با اينگونه صنايع

راهكار 1

حمايت از صنايع ريسکپذير مثل حذف يا كاهش مالیاتهای مستقیم

راهكار 4

حمايت از توسعه شركتهای دانشبنیان و تحريک و تقويت بازار داخلی و خارجی آنها
راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب چهارم
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تعمیق و كارآمدسازی ارتباط دانشگاه و صنعت با حمايت و راهبری دولت

راهبرد 4

استفاده از منابع ،امكانات و خبرگی صنعت در توسعه تحقیقات كاربردی و هدفمند مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی برای

هدف

رفع نیازهای دانشی و فناورانه حال و آينده صنايع

راهكار 3

شناسايی و تعیین طرحهای توسعه و نیازهای صنعتی كشور مبتنی بر چشمانداز كشور

راهكار 3

شناسايی و شكلدهی ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهی كشور به سمت رفع نیازها

راهكار 1

اصالح و تقويت قوانین و مقررات مرتبط با همكاری دانشگاه و صنعت مبتنی بر آسیبشناسی و چشمانداز كشور

راهكار 4

اصالح الگوی اقتصادی كشور به اقتصاد مقاومتی با محوريت اقتصاد دانشبنیان
راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب پنجم

راهبرد 1

همگرايی نظامهای آموزشی و پژوهشی درونزا مبتنی بر نیازهای حال و آينده

هدف

تعالی و كارآمدی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

راهكار 3

راهاندازی نهضت مستمر تولید محتوای آموزشی مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی فاخر

راهكار 3

شناسايی نیازهای آموزشی آتی با توجه به سیاستهای كلی و نقشه جامع علمی كشور و برنامهريزی تأمین ارربخش آنها

راهكار 1

ايجاد تحوالت بنیادی در شیوههای آموزشی با توجه به فناوریهای جديد و اقتضائات حرفهای

پیشنهاد برای پژوهشهای آينده:
-

بررسی ارتباط بین علم و فناوری با ساير مثلفه های قدرت ملی و تدوين راهبردهای كالن
حاكم بر آن

-

تعريف يک پژوهش با موضوع نگاشت نهادی و تقسیم ملی راهبردهای علم و فناوری باا
هدف دسترسی به استحكام ساخت درونی

-

آيندهنگاری و آيندهپژوهی در حوزه علم و فناوری با هدف دسترسی به داناشهاای ماثرر
آينده با هدف انسداد مسیر نفوذ غرب
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