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Abstract 
Nowadays, science and knowledge especially 
technologic-engineering discipline play a strategic and 
vital role in national innovation system (NIS), national 
development and growth. With increasing importance 
of science and knowledge in national development and 
excellence, it is vital to compile and enforce science 
production strategies to utilization of potentials and 
advantages of knowledge and technology. Obviously, it 
is not possible to achieve and promote science 
production strategies (with taking to consideration the 
internal and external variable factors and their 
effectiveness in actual situations) without continual 
evaluation and disciplinary and carefully evaluated 
intervention. The implementation and evaluation are 
significant elements of planning process. Better 
implementation and more carefully evaluation will 
result in more learning.  
 In this article, main research and science production 
strategies for engineering and technology sciences 
(discipline) is evaluated based on a field study with two 
approaches of strategy-making process and test and 
evaluation of criteria. Based on the research results, status 
of science production strategies in technologic-engineering 
discipline is estimated average. This dictates more efforts 
and commitment for upgrading of research and science 
production strategies status in aspects of design, 
management, implementation, monitoring and promotion. 
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 پژوهشي -فصلنامه علمي

 اوريفنسياست علم و 

 
 

  8811تابستان ، 2سال دوم، شماره 

 

 

 فناوریتحلیل وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و 
 

 4اکبر متحدي علی ،3حسن فاطمی ،2زهرا صباغيان ،2، محمد یمنی دوزي سرخابی*1رضا مهدي

 
 ریزی توسعه آموزش عالي، دانشگاه شهید بهشتيدانش آموخته دکتری برنامه -8

 استاد دانشگاه شهید بهشتي -2

 دانشیار دانشکده فني دانشگاه تهران -8

 نوین یهافناوریت علمي پژوهشگاه ئعضو هی -4

 
 

 چكيده 
خها  در توسهعه و سهرآمدی ملهي، ییهاتي و بهارز       طهور  فناوری بهه  عام و نقش علوم مهندسي وطور به جایگاه علم و دانش ،(NIS)امروزه از رویکرد نظام ملي نوآوری 

سو باید راهبردههای ارهرب ش براسهار شهرایع و عوامهن درونهي و بیرونهي، طرایهي و پیهاده سهازی شهود. از            پژوهشي و تولید علم از یکهای فعالیت یاست. برای ارتقا

باشهد. اجهرا و ارزیهابي    پهيیر نمهي  ارزیابي مستمر و بدون مداخله نظهام منهد و آهاهانهه، امکهان    در صحنه عمن، بدون ها آن مدیاو کار راهبردهاسوی دیگر، تحقق و توسعه 

سهازی، توسهعه اقهداماص اصهویي و     ریزی هستند که هر چه اجرا و پیامدهای آن با دقت ارزیابي هردد به همان نسهبت، یهادهیری بهرای تصهمیم    برنامهفرایند  هایي ازب ش

بر مبنای الگهوی عمهومي مهدیریت راهبهردی بها تکیهه بهر        فناوری  ابد. در این مقاله، راهبردهای اصلي پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي ویمي یرکت آهاهانه، افزایش

فنهاوری   ومهندسهي   پیمایش از طریق مباني راهبردها و سنجش معیارهای اصلي، تحلین شده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وضهعیت راهبردههای تولیهد علهم در علهوم     

منهد و متعهدانهه بهرای مهدیریت، ایجهاد سهاختارها و       وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید علم نیازمنهد یرکهت نظهام    یرو، ارتقا در ید متوسع ارزیابي شده است. از این

   شرایع عملیاتي مؤرر، ترویج راهبردها و اختصا  منابع، امکاناص و اعتباراص مناسب و مکفي است.

 
 . فناوریتولید علم، تولید دانش، علوم مهندسي، ارزیابي راهبرد، نظام پژوهش، : هاهکليدواژ

 

 

 8مقدمه -1
عنوان فراورده تحولي تمدن جدیهد بشهری بهه عنصهری     هب فناوری

کننده در مبادالص اقتصادی و سیاسي جوامع پیشرفته اساسي و تعیین

در آمده و مبین سطح توسعه و توانمندی یک جامعه و عامن برتری 

تولیهد علهم در علهوم    . ههد  اصهلي   ]2 ، 8[شود مي آن محسوب

مهندسي و فني، تولید رروص و قدرص از طریق تولید دانش چگونگي 

 -فنهي ههای  فعالیت است. علم و دانش یاصن ازفناوری  و توسعه

                                                                                                      
 Iamahdi@yahoo.com  : دار مکاتباص نویسنده عهده *

بوده و قدرص ناشي از آن نیز به دلین تولید و فناوری  مهندسي عین

 .]8[است فناوری  توسعه

هر چیهزی   تحوالص دو قرن اخیر در کشورهای صنعتي بیش از

بهوده اسهت.   فناوری  مرهون توجه جدی به تولید و کاربرد علوم و

م تلف درخصو  جایگاه های سال وجود آمارهای نسبتا رابت طي

 هفت کشور اول تولیدهر علم در جهان از یک سو و جایگاه مشهابه 

در تعداد اختراعاص، یاکي از رابطه مثبت میهان تولیهد علهم و    ها آن

عنهوان زیربنهای توسهعه    هنیهز به  فناوری  تولید است.فناوری  تولید

ای اجتماعي و اقتصادی در دنیای امروز دارای جایگاه و اهمیت ویژه

 . ]4[است 
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اندیشمندان، نظیر تارو و دراکر، عصر یاضر را عصهر جوامهع،   

دانند و توسعه ملي و ارتقای مي اقتصادها و نهادهای مبتني بر دانش

کهارهیری  هجهاني در هرو تولید و ب هایجایگاه کشورها در رقابت

. از منظر دیگر، تولید علم دارای سطح مش ص ]6و  5[دانش است 

به یداقن  و معین نبوده و برای دستیابي به منافع و فواید رقابتي آن،

باشد تها کیفیهت   مي نیاز تولید علم 1نام مقدار بحرانيه سطح کمي ب

یک طیف نادقیق برای . ]7[موردانتظار از درون کمیت، یاصن شود 

دانش وجود دارد کهه دو سهر   های استفاده از منافع و توانمندسازی

تولید علم و عرضه آن با توان یداکثری  -8انتهایي این طیف شامن: 

ههای  هو بهره هیری از فشار تولید انبوه دانش برای استفاده در عرص

 زارتولید علم براسار تقاضا و کشش با -2و  2(م تلف )فشار دانش

  .]1[باشد مي 3فناوری -کشش بازارصورص  به

تولید علهم، کنتهرل آرهار و عواقهب      راهبردهایمنظور تحقق هب

و توسهعه  هیری تصمیم مین اطوعاص و دانش الزم برایأ، تراهبردها

پژوهش و تولیهد علهم    راهبردهایاقداماص اصویي موردنیاز، باید 

و تهدیهدها  ها صتفر ها،ها، ضعفبراسار شناخت و تحلین قوص

(SWOT)  ،با رویکرد نظام ملي نوآوری، ارزیابي شوند. بطوریکه

دولت و نهادهای سیاسهتگيار بتواننهد در چهارچوب ایهن ارزیهابي، شهناخت       

تولیهد علهم داشهته باشهند و بها       راهبردههای جهامعي از وضهعیت محهیع و    

تولیهد علهم و ارتقههای    راهبردههای آههاهي کامهن، بهرای تحقهق و توسههعه     

 گاه علمي کشور، معایناص و مداخوص الزم را انجام دهند.  جای

بنابراین، مسئله جدی این است که از یک سو، جایگهاه علهم و   
دانش در توسعه ملي و کسب جایگاه مناسب جهاني دارای اهمیهت  
بسیار جدی اسهت و از سهوی دیگهر، اسهتفاده از علهم و دانهش و       

مشارکت مؤرر و نهادسازی دستیابي به جایگاه مناسب جهاني نیازمند 
مناسب برای پژوهش و تولید علم با تهدوین و اجهرای راهبردههای    

. همچنین، براسار الگوهای عمهومي مهدیریت   استمد و مؤرر، اکار
راهبردی باید راهبردهای پژوهش و تولید علم، در راسهتای فهراهم   
کردن اطوعاص مورد نیاز بهرای تصهمیم هیهری، توسهعه اقهداماص      

ههای  یرکت آهاهانه با شناخت و تحلین عوامن محهیع اصویي و 
صهورص  ، بهیعنوان فرایند بازخورد، به(SWOT)دروني و بیروني 

ای ارزیابي شوند. این پژوهش در پاسخ به این نیاز، تعریهف و  دوره
در یک فرایند علمهي طهوالني انجهام شهده اسهت. در ایهن مقالهه،        

م مهندسي و فناوری راهبردهای اصلي پژوهش و تولید علم در علو

                                                                                                      
1. Critical Mass 
2. Knowledge Push  
3. Technology-Market Pull 

بر مبنای الگوی عمومي مدیریت راهبردی با تکیه بر مطالعه اسنادی، 
و پیمهایش بها دو رویکهرد مبهاني      SWOTتحلین محتهوا، تحلیهن   

 .]9[ راهبردها و سنجش معیارهای اصلي، ارزیابي و تحلین شده است
 

 شناسی پژوهش  روش -2
مطالعه اسنادی،  شناسي این پژوهش دارای ماهیت ترکیبي شامنروش

، تحلین محتوا، فراتحلین کیفي مطالعاص قبلي، پیمهایش و توصهیفي  

 . در این پژوهش، منظور از علوم مهندسي و]81و  9 [تحلیلي است 

هستند که فناوری  علمي، پژوهشي وهای آن دسته از رشتهفناوری 

به یوزه طرایي صنعتي، طرایي مهندسي، ها آن نتایج کار و فعالیت

ساخت و تولید صنعتي، تجهیزاص صنعتي و نظایر آن مربهو  اسهت   

در ایهن پهژوهش شهامن    فناوری  رو، علوم مهندسي و. از این]82[

پژوهشي غیهر   یهاه، هروهاههای مهندسي دانشگاو هرایشها هرشت

 وهشي وپژهای شرکت علوم پایه مراکز پژوهشي مهندسي، وایدها و

ههای علمهي و   هها و شههرک  مستقر در مراکز رشد و پارکفناوری 

تحقیقاتي، مراکهز و وایهدهای تحقیهق و توسهعه یهوزه مهندسهي       

فناوری  تولیدی است. بنابراین، منظور از علوم مهندسي و یها هبنگا

علمي و پژوهشي های ها و رشتهدر این پژوهش، آن دسته از فعالیت

در یک تقسیم بندی کلهي، در یهوزه   ها آن هستند که فعالیت علمي

هها و  قابن جایابي هستند. با توجه به محدودیتفناوری  مهندسي و

مطالعهه میهداني و نظرخهواهي از جامعهه     فرایند  ییطه پژوهش، در

های دانشگاه مهندسي -فني یهاهآماری سه یوزه اصلي شامن هرو

 ا ومهندسهي مراکهز پژوهشهي و وایهده     -فنهي  یهها هصنعتي، هرو

های علمي و تحقیقاتي زیر مستقر در مراکز رشد و پارکهای شرکت

 ، پوشش داده شده است. فناوریمجموعه وزارص علوم، تحقیقاص و 

ههای  صهنعتي یها دانشهکده   ههای  دانشهگاه  اعضهای هیهأص علمهي    -الف

 بهزر  وابسهته بهه وزارص علهوم، تحقیقهاص و     ههای  دانشهگاه  مهندسهي  -فني

عبارتنهد از: دانشهگاه صهنعتي امیرکبیهر، دانشهگاه      هها  تهرین آن مهم کهفناوری 

صهنعتي شهریف، دانشهگاه علهم و صهنعت ایهران، دانشهگاه صهنعتي خواجهه          

نصیرالدین طوسي، دانشکده فنهي دانشهگاه تههران، دانشهکده فنهي مهندسهي       

دانشگاه تربیت مدرر، دانشگاه صهنعتي اصهفهان، دانشهگاه صهنعتي شهیراز،      

 اه صنعتي شاهرود.دانشگاه صنعتي سهند، دانشگ

 -اعضای هیئت علمي مؤسساص و مراکهز پژوهشهي فنهي    -ب

تهرین  که مههم  فناوریمهندسي وابسته به وزارص علوم، تحقیقاص و 

ههای شهیمي و مهندسهي شهیمي،     ها عبارتنهد از: مرکهز پهژوهش   آن

پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه ملي مهندسي 



 8811 تابستان، 2اوري، سال دوم، شماره فناكبر متحدي، فصلنامه سياست علم و  رضا مهدي، محمد يمني دوزي سرخابي، زهرا صباغيان، حسن فاطمي، علي
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های نوین، پژوهشهگاه  فناوریژوهشگاه ، پفناوریژنتیک و زیست 

پلیمر و پتروشیمي ایران، پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله و 

 پژوهشکده رنگ. 

پيیرش شده و فعهال  های شرکت رکاراناندمدیران و دست -ج

-های علمي، تحقیقاتي و پارک، شهرکفناوریدر مراکز رشد علم و 

هها  تهرین آن مههم  مهندسي کهه  -در یوزه فنيفناوری  های علم و

فنهاوری   پهردی،، پهارک علهم و   فناوری  عبارتند از: پارک علم و

دانشگاه تههران، پهارک   فناوری  دانشگاه تربیت مدرر، پارک علم و

خراسهان، مرکهز رشهد    فناوری  دماوند، پارک علم وفناوری  علم و

دانشگاه تربیت مدرر، مرکز رشد دانشگاه تهران، مرکز رشد دانشگاه 

هید بهشتي، مرکز رشهد دانشهگاه امیرکبیهر، مرکهز رشهد دانشهگاه       ش

شریف، مرکهز رشهد دانشهگاه علهم و صهنعت ایهران، مرکهز رشهد         

های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران، مرکز رشد سازمان پژوهش

علمي و صنعتي ایران، شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان، پارک علم 

 بوعلي همدان.خراسان، مرکز رشد دانشگاه فناوری  و

بها رعایهت اصهول علمهي     هها  هدر این پژوهش، انت اب نمونه 

هیری به روش خوشه ای، طبقه ای، تصادفي، نسبتي و تعیهین   نمونه

% خطها و اشهتباه   81% اطمینان و یداکثر95یجم نمونه با معیارهای 

بهرای  هها  هباشد. براسهار فرمهول محاسهبه یجهم نمونه     مي مجاز،

آید که با تعهدین  دست ميبه 96ها هنمونتعداد کن  ،متغیرهای کیفي

جهدول یهک بیهانگر    . ]88[شده است  91ها هآن، یجم نهایي نمون

  هاست.هنتیجه محاسباص تعداد نمون
 

 هاي پژوهشجامعه آماري و تعداد نمونه (1جدول 

جمعیت واجد  طبقاص جامعه ردیف

 شرایع

تعداد 

 نمونه

 نفر 42 نفر 741 مهندسي دانشگاهي -هروه فني 8

 نفر 24 نفر 411 مهندسي -مراکز پژوهشي فني 2

 نفر 24 نفر 411 مهندسي -وایدهای فناوری فني 8

 91 8541 جمع کن 

 

در این پژوهش، با مطالعه محیع دروني و بیروني نظام پژوهش 

 نقها  قهوص و ضهعف و   فناوری  و تولید علم در علوم مهندسي و

شناسهایي و تحلیهن شهده اسهت      (SWOT)و تهدیهدها  ها فرصت

(. همچنین، با مطالعه و تحلیهن محتهوای اسهناد    5و  4، 8، 2)جداول

ملي درخصو  نظام علمي و فني کشور، راهبردهای اصلي پژوهش 

شناسهایي، ترکیهب و   فنهاوری   تولیهد علهم در علهوم مهندسهي و     و

(. در مطالعه میهداني، نقها  قهوص و    6بندی شده است )جدول جمع

و تهدیدها و راهبردهای تولیهد علهم در علهوم    ها فرصت ضعف و

-نمونه آماری شامن خبرههان و دسهت  وسیله فناوری به مهندسي و

 از طریههقفنههاوری  رکاران نظههام علمههي در علهوم مهندسههي و انهد 

نامهه   ههای تحقیهق و پرسهش   ههزاره  ارزیابي شده است.نامه  پرسش
اهبردها، ها و تهدیدها و رمقدماتي شامن نقا  قوص و ضعف، فرصت

بر پایه نتایج مطالعاص اسنادی، مباني نظری و فراتحلین مطالعاص و 
های قبلي، طرایي و تدوین شده است. در مریله بعدی، برای یافته

ههای تحقیهق   هها و ههزاره  پرسهش  8استاندارد کردن و تأمین روایي
نامه اولیه( عووه بر نظریاص سه استاد مرتبع با پهژوهش، از   )پرسش
 5پژوهشهگر،   8عضو هیئت علمهي دانشهگاه و    5شورتي نظریاص م

مهندسي  -دانشجوی فني 5مدیر واید مرکز رشد علم و فناوری و 
های شهر تهران، استفاده شده است. همچنین، برای سهنجش  دانشگاه
نمونهه   81نامهه(   ههای تحقیهق )پرسهش    ها و ههزاره پرسش 2پایایي

ری، تکمین و ارزیابي نفر از اعضای نمونه آما 81وسیله آزمایشي به
نامهه بها اسهتفاده از روش آلفهای      شده است. ارزیابي پایایي پرسش

را نشان داده  11/1درجه پایایي باالی  SPSSدر نرم افزار  8کرونباخ
نامه در  ها و پرسشاست. بنابراین، در مجموع، روایي و پایایي هزاره

و اخهي   سطح خوبي قرار داشته و قابن اعتماد برای پژوهش میهداني 
 های نمونه آماری بوده است. دیدهاه

با سطح  4ایتک نمونه tاز فن آماری آزمون ها هبرای تحلین داد

 SPSSنهرم افهزار    8815به کمک نس ه  (α ≤ 1/15) %95اطمینان 

استفاده شده است. نتایج دیگر مطالعه با روش شناسي این پهژوهش،  

 -طرایي راهبردهای اصلي پهژوهش و تولیهد علهم در ههروه فنهي     

تولید علهم در   مهندسي کشور و ارزیابي راهبردهای ملي پژوهش و

دیگری ارائه شده اسهت  های مهندسي است که در مقاله -هروه فني

 .]81و  84[

 

 بردهامدل ارزیابی راه -3
کهه  ایهن  از منظر الگوهای عمومي مدیریت راهبهردی بها توجهه بهه    

شکن یک متن )برنامه(، ه راهبردهای یک سازمان )نظام( در نهایت ب

معدودی برای ارزیابي و تحلین آن، مورد های  روش شودمي نمایان

استفاده از رویکرد ها روش . ساده ترین این]86[هیرد مي استفاده قرار

مهورد  هها  هو پهروژ ها هنظیر آنچه که در کنترل برنامای برنامهکنترل 

                                                                                                      
1. Validity.  
2. Reliability 
3. Cronbach's Alpha 
4. One-Sample T  Test 
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میزان دستیابي به ها روش هیرد، است. معموال در اینمي استفاده قرار
و تحلیهن قهرار    اهدا  و ماهیت تحقق راهبرد مدون، مورد ارزیابي

مطابق انتظاراص باشهد  ها ههیرد. اهر عملکرد و نحوه اجرای برنام مي

و مناسب هم اجرا اند ه هرفت که راهبردها مناسب بودهتوان نتیج مي

مطابق با انتظاراص نباشد ها ه. اهر عملکرد و نحوه اجرای برناماندشده

سازمان اجرا و راهبردها ها، ها، برنامهضرورتا باید در اهدا ، سیاست

صورص کلي یا جزیي، هها، ب)بنا به موقعیت و شدص و ضعف مغایرص

مهواقعي  هها  روش . ایهن ]87و  85[ي( بازنگری شود منفرد یا ترکیب

مدون، آشکار و عملیاتي )کمي صورص  به کاربرد دارند که راهبردها

اما راهبردهای تولیهد   ؛شده( نظیر یک سند برنامه، وجود داشته باشند

ک برنامه عملیاتي نظیر یصورص  فناوری به علم در علوم مهندسي و

رو، در این پژوهش  د ندارند. از اینعملیاتي بنگاهي، وجوهای برنامه

با اقتبار از الگوههای مهدیریت راهبهردی، بهرای تحلیهن وضهعیت       

اسهت   شدهاستفاده  ،راهبردهای تولید علم، یک الگوی دو رویکردی

دو رویکرد طرح شده در این مدل، مکمن یکدیگر بوده و . ]81 ، 9[
رویکرد ارزیابي مباني ها همگرا هستند. در این مدل، ابتدا با نتایج آن
( راهبردههای  (SWOT)ها و تهدیهدها  ها، فرصتها، ضعف)قوص

پژوهش و تولید علم در یک مطالعه میداني و پیمایش مورد ارزیابي 
اند. سپ،، با رویکرد دوم، هر یک از راهبردها از طریهق  قرار هرفته

معیارهای پنجگانه، در یک فرایند پیمایش به کمک نمونهه آمهاری،   
عنوان نتیجه نهایي ارزیابي زیابي شده است. نتایج این دو ارزیابي، بهار

راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و فناوری، تحلین 
 و ارائه شده است.

 

 تحليل وضعيت راهبردها از طریق مبانی 3-1
، در ایهن  ] 9[با توجه به تنهوع و فراوانهي تعهاریف بهرای راهبهرد      

راهبردههای تولیهد علهم، چهارچوب مجموعهه      پژوهش، منظور از 

افهزایش تولیهد علهم و     ، یرکاص و اقداماص اصلي برایهایجهتگیر

علمهي  ههای  فعالیهت  راهنمای کون ت صیص منابع برای پژوهش و

نهانو(.  فنهاوری   از سند راهبرد آینده: راهبرد توسهعه  برهرفتهاست )

تولید علم با هد  توسعه وضعیت نظهام تولیهد علهم و     راهبردهای

ایجاد، توسعه و تنظیم روابع و تعامهن بهین نظهام علمهي و محهیع      

پیراموني و افزایش یساسیت آن به تغییراص و تحوالص محیطهي در  

. براسار این تعریف، ]88[شوند مي ابعاد داخلي و خارجي، بر قرار

ز نقها  قهوص، رفهع نقها      مأموریت اصلي راهبردها استفاده مفید ا

و مواجههه و یهير   هها  فرصهت  ضعف، خلق و بهره برداری مؤرر از

 هوشمندانه و اررب ش با تهدیدهاست. 

براسار مفهوم راهبرد، در رویکرد تحلین بر پایه مباني راهبردها، 

، دیویههدهههایي نظیهر الگوهههای پیشههنهادی  بها الگههوبرداری از روش 

فنهاوری   اطوعهاص، سهند  فناوری  نانو، سندفناوری  مینتزبر ، سند

ابتدا، براسار مطالعه عوامن دروني و بیروني  ]9[.. .زیستي، راولي، و

و هها  فرصهت  هها، نقها  قهوص و ضهعف و    و وضعیت سایر نظهام 

شهود. وضهعیت   مي نظام تولید علم شناسایي (SWOT)تهدیدهای 

و تهدیهدها در مطالعهه میهداني و    هها  فرصت نقا  قوص و ضعف و

(. 5و  4، 8، 2شهود )جهداول  مي از جامعه آماری، تحلین نظرخواهي

جامعه آماری نسبت به وضعیت  یهاهمناسب یا نامناسب بودن دیدها

و تهدیدها مبین مناسب یا نامناسب ها فرصت نقا  قوص و ضعف و

. چرا که، براسار تعریف، ]85و  9 [ است بودن راهبردهای موجود

ص، یير و رفع نقا  ضعف، خلق و راهبردها برای استفاده از نقا  قو

 ش تهدیهدها طرایهي و اجهرا   هه و کاههو مقابلها فرصت استفاده از

 رو، اهر در ارزیابي وضعیت نقا  قوص و ضعف و شوند. از اینيهم

و تهدیدها نتیجه هرفته شود که نظام تولید علم بها نقها    ها فرصت

خواهد  روست به این معنيهضعف و تهدیدهای فراوان و شدید روب

. یتي، اهر نقا  اندمد و اررب ش نبودهابود که راهبردهای موجود کار

و تهدیدهای قابن اعتنایي وجود دارد که ها فرصت قوص و ضعف و

توجه نشده است هویای ضعف ها آن در تدوین و اجرای راهبردها به

 مدی راهبردهاست. او ناکار

، میانگین بر مبنای روش شناسي پژوهش 5و  4، 8، 2در جداول

 tبراسار اجرای آزمون  (Sg)داری  معني و سطح t، مقدار هاهدیدها

جامعه آماری پژوهش در زمینه اجزای  یهاهدیدهاای روی تک نمونه

SWOT 81و  9 [، محاسبه شده است[. 
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 وضعيت نقاط قوت پژوهش و توليد علم (2جدول 

 t Sgمقدار  ميانگين پژوهش و توليد علمنقاط قوت  شناسه

S1 11111 7161 8177 های علميآرمانگرا بودن جامعه ایران در عرصه 

S2 11824 -1199 2111 ها و ساختارهای مرتبع با علمتماین به اصوح سیاست 

S3 11111 -5185 2149 های علمي در کشوریمایت از ایجاد انجمن 

S4 11812 -8114 2117 مراکز علمي بین المللي تماین به افزایش تمار با 

S5 11111 8165 8146 تشویق انتشار مقاالص علمي در داخن و خارج کشور 

S6 11111 -2171 2165 های جدیدتوجه برخي از صنایع به استفاده از فناوری 

S7 11111 8174 8147 وجود منابع طبیعي مورد نیاز برای پژوهش و تولید علم 

S8  11817 -8188 2115 های خا  صنعتي برای انجام تحقیقاصب شوجود 

S9 11111 7169 8145 ها و مؤسساص علمي و پژوهشي فراوانوجود دانشگاه 

S11 11182 -2156 2167 نشریاص علمي کشور 

S11 11785 1187 8114 های علمي متعدد در کشورها و کنفران،همایش 

S12  11111 5122 8157 ب ش آموزش عاليتوسعه تربیت نیروی انساني در 

S13 11111 9195 8192 های اخیرهای تحصیوص تکمیلي در سالهسترش دوره 

S14 11115 2191 8188 های علم و فناوریتاسی، و توسعه مراکز رشد و پارک 

S15  رشد سریع تعداد مقاالص منتشره درISI 8148 8176 11111 

S16 11124 2129 8125 ها و مراکز پژوهشيدانشگاههای علمي در ایجاد قطب 

S17 11881 8112 8188 های اطوعاتيفراهم شدن زیرساخت دسترسي به شبکه 

S18 11112 8128 8181 امکان افزایش اعتباراص پژوهشي با توجه به توان مالي کشور 

S19 11111 84154 4186 وجود نیروی انساني جوان تحصیلکرده مستعد 

S21  11111 6196 8174 کرده در اروپا و امریکاعلمي جوان و تحصینهیئت 

S21 11118 8141 8144 های اعضای هیئت علمي پژوهشگرتوانمندی 

S22 11926 11198 8118 وجود امکاناص مناسب تحقیقاتي 

SSCOR 12111 8239 3229 ها نسبت به نقاط قوتمجموع دیدگاه 

 

 وضعيت نقاط ضعف پژوهش و توليد علم (3جدول 

 t Sg ميانگين نقاط ضعف پژوهش و توليد علم شناسه

W1 11111 6126 8161 های الزمایجاد و اشاعه انتظاراص فراوان از علم و فناوری بدون بسترسازی 

W2 11111 9197 8192 ها در تولید علم )شیوه سنتي تولید علم(تکیه بر نظام آموزش عالي و دانشگاه 

W3 11111 88168 4144 غلبه مدرک هرایي به علم جویي اصین 

W4 11111 9111 4119 توجه افراطي به کالبد علم و بي توجهي به روییه علمي 

W5 11111 81179 4185 های فردی به جای کارهروهي و شراکتيتوجه به جنبه 

W6 11111 7192 8118 کم توجهي به تحوالص محیع پیراموني 

W7 11111 5118 8151 ساالرانهسیاست علمي ن به هرایانه و دیوان 

W8 11111 8611 4158 وجود شرایع اجتماعي منجر به فزوني مهاجرص مغزها 

W9 11111 2811 4151 ها و مراکز علمي پژوهشيضعف ارتبا  بین سازمان 

W11 11111 8518 4181 کم توجهي به ب ش غیر دولتي در پژوهش و تولید علم 

W11 11111 1158 8198 های پژوهشيفقدان مشارکت جدی ب ش غیردولتي در فعالیت 

W12 11111 8118 4181 فقدان پرورش روییه جستجوهری در نظام آموزش و پرورش کشور 

W13 11111 8416 4188 فقدان پرورش روییه جستجوهری در نظام آموزش عالي کشور 

W14 11111 8819 4184 فرایندهای تولید علمها و تقاضامحور نبودن پژوهش 

W15 11111 8114 4114 نبودِ امکان استفاده از نتایج و محصوالص پژوهش 

W16 11111 8811 4111 باور نداشتن بسیاری از برنامه ریزان و مجریان به پژوهش 

W17 11111 2168 8182 ارزشمندهای کمبود نیروی انساني مجهز به دانش و مهارص برای مدیریت و اجرای پژوهش 

W18 11111 9187 8196 کم توجهي به جيب و یفظ نیروی انساني کارآمد 

W19 11111 81157 8197 کم توجهي به کارآفریني فني 

W21 )11111 1117 8116 کمبود منابع پژوهشي مناسب ) وسائن و تجهیزاص و امکاناص 
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 t Sg ميانگين نقاط ضعف پژوهش و توليد علم شناسه

W21 11111 8114 8197 های راهبردی در ب ش علم و فناوریفقدان برنامه ریزی 

W22 11111 8211 4182 پژوهشي -های راهبردی در مراکز علميفقدان برنامه ریزی 

W23 11111 9144 8111 فقدان بهره وری )کارایي و اررب شي( مورد انتظار در ب ش علم و فناوری 

W24  11111 8814 4185 پاس گو در خصو  آمار و اطوعاصفقدان یک نظام 

W25 11111 9161 8191 های توسعه علميالمللي در تدوین برنامهفقدان استفاده از تجارب بین 

W26 11111 8814 8197 های پژوهشيغلبه رویکرد توصیفي بر رویکرد مفهومي در فعالیت 

W27 11111 8819 4128 انتصاب مدیران مراکز علميساالری در انت اب و کم توجهي به شایسته 

W28 11111 8818 4117 عدم امکان مشارکت راهبردی با کشورهای پیشرو 

W29 11111 81169 4111 فقدان الگوی مناسب بومي برای مدیریت مراکز علمي 

W31 11111 8117 4117 هياری علم و فناوریفقدان تجربه کافي در سیاست 

W31  11111 8418 4188 جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران در جامعهمتناسب نبودن 

W32 11111 8816 4117 های علميفقدان نظام مناسب نظارص و ارزیابي در فعالیت 

W33 11111 8817 4114 های مفقوده در زنجیره تولید علم تا رروص )عدم تکامن نظام ملي نوآوری(یلقه 

W34  11111 8814 4124 پژوهشيضعف در تجاری سازی دستاوردهای 

W35 11111 917 8198 فقدان توان رهبری نظری )تئوریک( موضوعاص علمي 

W36 11111 7118 8178 المللي پژوهشگران مستقن و مراکز پژوهشيضعف ارتباطاص بین 

W37 11111 9148 4111 های صنعت و بازارفقدان آشنایي کافي فعاالن ب ش پژوهش با واقعیت 

W38  11111 8215 4181 های پژوهشيهرایي و عدم توجه کافي به کیفیت فعالیتنگاه کمیتغلبه 

W39 11111 8218 4188 دیوان ساالری و ضعف عمومي ساختار اداری مراکز پژوهشي کشور 

WSCO R 111/1 2422 4214 ها نسبت به نقاط ضعفمجموع دیدگاه 

 هاي پژوهش و توليد علموضعيت فرصت (4جدول 

 t Sg ميانگين هاي پژوهش و توليد علمفرصت شناسه

O1 11111 9196 4185 پیشینه قوی و غني فرهنگ ایراني 

O2 11111 6178 8115 وجود فرهنگ غني اسومي و توصیه به علم آموزی در آن 

O3 11111 8177 8151 هياران برای اصوح نظام علم و فناوریانگیزه سیاست 

O4  11111 9117 8194 فزوني در جامعه نسبت به علمانتظاراص و توقعاص روبه 

O5 11111 8818 4121 وجود نسن جوان مشتاق و عوقه مند به علم و تحصین 

O6 11111 8619 4144 وجود دانشمندان ایراني در جهان 

O7 11118 8158 8148 المللي یامي و بسترساز پژوهشها و نهادهای بینوجود سازمان 

O8  11111 6196 8172 برداریالمللي قابن بهرهمقرراص بینوجود قوانین و 

O9 11111 5111 8161 وجود تقاضا در کشور و منطقه نسبت به محصوالص پژوهشي 

O11 11111 1188 4117 های داخلي نظیر نفت، هاز و معادن کشوروجود امکاناص و مزیت 

O11 11114 2198 8187 تداوم رشد اقتصادی کشور 

O12  11111 6191 8112 های الکترونیکيفناوری اطوعاص و ارتباطاص و شبکهتوسعه 

O13 11111 8812 4188 افزاری و تولید علم در کشورتوجه ویژه به هسترش جنبش نرم 

O14 11111 4128 8144 ساله 21انداز تمرکز بر اقتصاد دانایي محور در برنامه چهارم و چشم 

O15  11111 4129 8146 انعکار آن در مجامع بین الملليرشد سریع علمي کشور و 

O16 11115 2191 8181 الملليها و امکاناص کشورهای پیشرو و بینامکان استفاده از تجارب، پیشرفت 

O17 11111 6112 8171 تر زنان در عرصه تحصیوص تکمیليیضور جدی 

O18 11118 8144 8186 عنوان متولي فراب شي علم و فناوریتعیین وزارص علوم به 

OSCOR 11111 1329 3293 هاها نسبت به فرصتمجموع دیدگاه 
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 وضعيت تهدیدهاي پژوهش و توليد علم (8جدول 

 t Sg ميانگين تهدیدهاي پژوهش و توليد علم شناسه

T1 1111 516 8165 عدم شفافیت عوامن سیاسي مؤرر بر پژوهش و تولید علم 

T2 1111 8117 8192 تولید علم و تولید فناوری فقدان توازن و تناسب بین 

T3 1111 8417 4181 هاهياری در پژوهش و عدم توزیع مناسب سرمایه هياری کمبود سرمایه 

T4 1111 8118 8195 عنوان هزینهتلقي اعتباراص پژوهشي به 

T5 های نوین تحریم اقتصادی و فناوری(Hi -Tech) 1111 911 4111 از سوی غرب 

T6 1111 111 8117 های علميکمبود مشارکت و یمایت ب ش خصوصي از فعالیت 

T7 1111 8411 4128 کارهیری علم و فناوریکم توجهي مدیران ارشد به تولید و به 

T8 1111 8615 4148 های علمي برای ین مشکوص جامعهکم توجهي به تصمیم هیری 

T9  1111 116 8118 فناوریعوقه و تماین به وارداص محصوالص علم و 

T11 1111 916 8191 هاهای روز دنیا و استفاده از آنفقدان امکان دستیابي به تجهیزاص و فناوری 

T11 1111 117 8194 ایهای سیاسي مؤرر بر تولید علم نظیر موضوع هستهفشارها و تنش 

T12 1111 8714 4188 هياری ریسک پيیر و فرار سرمایه کمبود صنعت فعال در سرمایه 

T13 1111 8218 4187 المللي و دشواری دستیابي به فناوری چندمنظورههای بینتحریم 

T14 1111 8818 4125 شکا  عمیق فناوری کشور با کشورهای پیشرفته 

T15 1111 618 8171 های علمي از آنتحوالص سیاسي و تأریرپيیری فعالیت 

T16 1111 419 8168 نیاز به زیرساخت هستردههای نوین و شتاب در ظهور فناوری 

T17 1111 8114 4118 تناسب کم نظام ملي آموزش و پرورش با نیازهای علمي و نوآوری 

T18 1111 8111 8191 اندک نظام ملي آموزش عالي با نیازهای علمي و نوآوری کشورتناسب 

T19 1111 8819 8191 ها به دستاوردهای علميکم اعتمادی مدیران بنگاه 

T21 1111 8117 4188 ای و داللي(های غیرتولیدی )اقتصاد واسطهوجود اقتصاد مشوق فعالیت 

T21 1111 118 8114 های کسب و کارهای علمي نسبت با سایر فعالیتتر فعالیتجيابیت کم 

T22 1111 516 8161 پایین بودن سهم محصوالص صنایع نوین از کن محصوالص 

T23  1111 918 8195 های مدیریتي و انگیزشيساختارها و شیوهناکارامدی 

T24 1111 8118 4112 اتکا بیش از ید به منابع دولتي و عدم توزیع مناسب منابع 

T25 1111 516 8178 ایکمبود پژوهشگران یرفه 

T26 1111 116 8112 ساختار ضعیف علم و فناوری و ضعف وایدهای ستادی پژوهش و تولیدعلم 

T27 1111 8419 4181 هاهياریها در سیاستهیری از نتایج پژوهشکم توجهي به بهره 

T28 1111 8418 4188 بهره هیری ناچیز از منابع انساني مت صص مقیم خارج از کشور 

T29 1111 8114 4181 کم توجهي به منابع انساني مت صص داخن کشور 

T31  1111 911 4111 پژوهشگران جوانجاذبه پایین نظام علمي پژوهشي کشور برای 

T31 )1111 8517 4184 پدیده فرار مغزها باالخص پژوهشگران جوان )نظیر استادیاران جوان 

TSCOR 1211 2824 4211 ها نسبت به تهدیدهامجموع دیدگاه 

  
 

در رویکرد تحلین بر مبنای مباني راهبردها، عهووه بهر تحلیهن    

هها،  توان راهبردهای جدیدی مبتني بر قهوص مي راهبردهای موجود،

از مقایسه  طرایي کرد و (SWOT)و تهدیدها ها فرصت ها،ضعف

مهدی  اراهبردهای جدید بها راهبردههای موجهود، از کفایهت و کار    

. به دلین اطاله بحث، بهه  ]84و  9 [راهبردهای موجود، اطوع یافت 

(. ]84 [اختهه شهده اسهت )ر.ک.    این موضوع در مقاله دیگهری پرد 

نشان داده شده است. با  8شرح شکنهرویکرد اول تحلین راهبردها ب

این روش نیازمند شناسایي و تفکیک راهبردهای تولید که این توجه به

باشد، بهترین رویکرد برای ارزیابي راهبردههای ناآشهکار و    نمي علم

 ضمني است. 
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 تحليل وضعيت راهبردها از طریق مبانی )رویكرد اول( (1شكل 

 

 تحليل وضعيت راهبردها از طریق سنجش معيارهاي اصلی  3-2
در رویکرد سنجش معیارهای اصلي ابتدا، با مطالعه و تحلین محتوای 

سهاله کشهور، قهوانین     21انهداز  چشهم  اسناد ملي موجود نظیر سهند 

سوم و چهارم توسعه کشور، قانون اههدا ، وظهایف و   های ههبرنام

.. راهبردهای اصلي .، وفناوریتشکیوص وزارص علوم، تحقیقاص و 

از طریهق مطالعهه   فناوری  پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و

(. په، از  6اسنادی و تحلین محتوا شناسهایي شهده اسهت )جهدول    

اسي پژوهش، برای روش شن شناسایي و نهایي کردن راهبردها بر پایه

شرح زیهر )بها اقتبهار از    همعیار ب 5ارزیابي و تحلین این راهبردها، 

های خبرهان مشارکت کننده در تعیین هو مجموع دیدها ]86[روملت 

هها( تعیهین شهده اسهت. سهپ،،      و پرسهش ها هروایي و پایایي هزار

رکاران نظام علمي اندجامعه آماری شامن خبرهان و دست یهاهدیدها

ههر  روی  معیار، 5( به تفکیک 2ب ش 8فني کشور )ر.ک. جدولو 

اخهي شهده اسهت. در نهایهت،     نامهه   پرسهش  یک از راهبردها با یک

تهک   tوسهیله آزمهون   همعیار ميکور، به  5وضعیت راهبردها بر پایه 

 .]9[%، تحلین شده است 95با ضریب اطمینان ای نمونه

و امکان میزان فراهم بودن شرایع و ساختارهای الزم  -8
 پيیری اجرای راهبردها،

های نسبي و رقابتي کشهور در  میزان توجه به مزیت - 2
 تدوین و اجرای راهبردها،

هها، اههدا ،   میزان سازهاری راهبردها با خع مشهي  -8
 های علمي و پژوهشي، راهبردها و برنامه

میهزان همههاهنگي راهبردهها بهها شهرایع، تغییههراص و     -4
 ي، المللتحوالص ملي و بین

میزان دستیابي به هد  تولید علم و نتایج و پیامدهای  -5
 اجرای راهبردها.

جامعه آماری در زمینهه   یهادر فرایند پژوهش، میانگین دیدهاه

وضعیت راهبردها نشان دهنده وضعیت راهبردهاست. رویکهرد دوم  

-نشان داده شده است. با توجه به این 2شرح شکنتحلین راهبردها به

نیازمند مطالعهه، تحلیهن محتهوا، شناسهایي و تفکیهک       که این روش

راهبردهاست، رویکرد مناسب بهرای تحلیهن وضهعیت راهبردههای     

آشکار است. تحلین محتوای اسناد ملي علم و فناوری براسار مطالعه 

و شناسایي موضوعاص مرتبع با پژوهش و تولید علم در هر یک از 

د، تفسهیر موضهوعاص   اسناد، دسته بندی موضوعاص مورد تأکید اسنا

های متناسب و هم معني و ها در هروهاست راج شده و دسته بندی آن

اندرکاران نظام علمي و فني صورص قابن فهم برای خبرهان و دست به

 کشور، انجام شده است. 

براسههار روش تحلیههن محتههوا، بههرای شناسههایي و اسههت راج  

وری، ابتهدا  راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و فنا

ساله کشور،  21انداز اسناد ملي موجود در این زمینه شامن سند چشم

های سوم و چهارم توسعه کشور، قانون اهدا ، وظایف قوانین برنامه

و تشکیوص وزارص علوم، تحقیقاص و فناوری، سند توسعه ب هش  

های نوین )نانوفناوری، زیسهت  پژوهش و فناوری و اسناد فناوری

وری اطوعاص( مطالعه شده است. سپ،، به کمک روش فناوری، فنا

تحلین محتوا و روش شناسي این پژوهش، راهبردهای اصلي پژوهش 

و تولید علم در علوم مهندسي و فناوری از درون اسناد ملي، شناسایي 

اولیه شده است. در نهایت، بر پایه روش شناسي پژوهش، روایهي و  

تي تعیهین و په، از تهأمین    ( راهبردهای مقدما2پایایي )ر.ک. ب ش

بندی  جمع 6الزاماص روش شناسي، راهبردهای نهایي به شرح جدول 

 و ارائه شده است. 

 

 تحليل وضعيت راهبردها -4
براسار الگوی توسعه داده شده برای تحلین وضعیت راهبردها، نتایج 

فناوری  تحلین راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و

نتیجه  -2 ؛نتیجه تحلین بر پایه مباني راهبردها  -8ي در دو ب ش اصل

زیهر تحلیهن شهده    شهرح  به تحلین بر پایه سنجش معیارهای اصلي،

 : ]81[است

 
 

مطالعه و شناسایي نقا  قوص و 

ها و تهدیدها ضعف و فرصت  

ارزیابي وضعیت نقا  قوص و 

ها و تهدیدهاضعف و فرصت  

وضعیت نقا  قوص و ضعف و 

ها و تهدیدها فرصت  

شناخت و تحلین وضعیت راهبردها براسار قضاوص    

 

 توسعه اقداماص اصویي 
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 نتيجه تحليل بر پایه مبانی راهبردها )رویكرد اول(  4-1
% 95انجام شده، با های  آزمون مطابق روش شناسي پژوهش و نتایج

جامعه آماری در زمینه وضعیت نقها    یهاهاطمینان، میانگین دیدها

و تهدیدهای پژوهش و تولیهد علهم در   ها فرصت قوص و ضعف و

بها ارزش آزمهون   دار معنهي  دارای اختو فناوری  علوم مهندسي و

 عبارتي، نظام علوم مهندسهي و ه(. ب7باشد )جدول مي )ید متوسع(

 هها، ها، ضعفبرای پژوهش و تولید علم با انبوهي از قوصفناوری 

 و تهدیدها مواجه است. ها فرصت

بر پایه تحلین مباني راهبردها  8بنابراین، براسار الگوریتم شکن

طرایي های ، وضعیت راهبردها از جنبههاآن و استنبا  و قضاوص از

سازی و ایجاد شرایع اجرا نظیر اختصا  منابع و اعتباراص و یا زمینه

 شود.مي نامناسب ارزیابي، فناوریالزم، در علوم مهندسي و 

 

  

 شناسایي راهبردهای تولید علم در مهندسي و فناوری 

 

پیشنهاد اقداماص اصویي یا 

 راهبردهای جدید و مکمن

 
اصلي به کمک پیمایش یسنجش معیارها   

 تحليل وضعيت راهبردها از طریق سنجش معيارها )رویكرد دوم( (2شكل 

 

: تعیین میزان4معیار  

 هماهنگي راهبردها
: تعیین میزان8معیار  
سازهاری راهبردها   

  

: تعیین میزان فراهم 8معیار

 بودن شرایع و ساختارها 

 

-: تعیین میزان توجه به مزیت2معیار

 های نسبي در تدوین و اجرا

: تعیین میزان دستیابي 5معیار

به اهدا  تولید علم، نتایج و 

 پیامدها

 

 مطالعه و تحلین محتوای اسناد ملي علم و فناوری 

تعیین 

معیارهای 

  ارزیابي

 

 شروع ارزیابی 

شروع 

 ارزیابی
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 راهبردهاي پژوهش و توليد علم در علوم مهندسی و فناوري (3جدول 
 عناوین راهبردها شناسه

ST8 های صنعتي و اجرایي کشورها و مراکز پژوهشي با ب شتوسعه، تقویت و ساماندهي تعامن دانشگاه 

ST2 های نوین نظیر فناوری نانو، زیست فناوریهياری و راهبری متمرکز برای دستیابي به فناوریسیاست 

ST8  و فناوریهسترش نقش ب ش خصوصي و تعاوني در یوزه علم 

ST4 سازی دستاوردهای پژوهشي و نوآوریتجاری 

ST5 ها و زیربناها و اصوح و ساده سازی قوانین و مقرراص برای توسعه علم و فناوریتوسعه ساختارها، شیوه 

ST6 های سفارشي )مأموریتگرا و تقاضامحور( و کاربردیانجام پژوهش 

ST7  ،فناوری،کارآفریني و تولید رروص و استقرار نظام ملي نوآوریارتقای پیوستگي سطوح آموزشي، پژوهش 

ST1 ویژه با جهان اسومالمللي بههای علمي بینای و همکاریتوسعه مناسباص منطقه 

ST9 تولید ناخالص داخلي8هياری در پژوهش و فناوری تا سقف افزایش یکنواخت سرمایه % 

ST81 و مراکز آموزشي، پژوهشي و فناوری دولتي و غیردولتيها توسعه متوازن کمي و کیفي دانشگاه 

ST88 های معتبر بین الملليهای مهم دولتي نسبت به دانشگاهارتقای توانمندی آموزشي و پژوهشي دانشگاه 

ST82 های انساني، فکری و علمي و فني کشوررویه سرمایهجلوهیری از خروج بي 

ST88 ها و مراکز علمي و پژوهشي کشوردانشگاه یفظ و تحکیم آزادی علمي و استقول 

ST84 هياری نظام علمي، پژوهشي و فناوری کشورانسجام ب شي امور اجرایي و سیاست 

ST85 های توسعه فناوریای و ایجاد شرکتهای کوچک و متوسع ب ش غیردولتي برای انجام تحقیقاص توسعهیمایت مالي از مراکز و شرکت 

ST86  تکمیلي داخن و جلوهیری از اعزام به خارج و افزایش مستمر جمعیت دانشجویيتوسعه تحصیوص 
 

 (3ها و تهدیدها )ارزش آزمون معادلها، فرصتها، ضعفوضعيت قوت (9جدول 

 نتيجه آزمون t Sgمقدار  ميانگين شرح شناسه

SSCOR دار با ید متوسعاختو  معني 111/1 8/5 21/8 نقا  قوص 

WSCOR دار با ید متوسعاختو  معني 111/1 2/24 15/4 نقا  ضعف 

OSCOR دار با ید متوسعاختو  معني 111/1 1/88 76/8 هافرصت 

TSCR دار با ید متوسعاختو  معني 111/1 5/25 12/4 تهدیدها 
 

 نتيجه تحليل بر پایه سنجش معيارهاي اصلی )رویكرد دوم(  4-2

% 95(، با 1)جدولها آزمون جامعه آماری و نتایج یهاهبراسار دیدها

 86و  81، 2مورد تحلین، راهبردهای  راهبرد 86اطمینان، از مجموع 

، 8، 8دارای وضعیت بهتر )باالتر از ید متوسع( هستند. راهبردهای 

ارای وضعیتي در یهد متوسهع متمایهن بهه بهاال      د 85، 84، 88، 9، 1

دارای وضههعیتي در یههد  88و  82، 7، 6، 5، 4هسههتند. راهبردهههای 

 بهه  . تحلین وضعیت هر یک از راهبردهها اندمتوسع متماین به پایین

 ذین آورده شده است. شرح 

 وضعيت راهبردهاي پژوهش و توليد علم (9جدول 

 تفسير نتيجه نتيجه آزمون t Sg ميانگين راهبرد

ST8 2157 8181 1124 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST2 2178 4115 1111 ها باالتر از ید متوسعمیانگین دیدهاه داروجود اختو  معني 

ST8 2156 8188 1126 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST4 2148 8118- 1188 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST5 2141 1182- 1174 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST6 2146 1155- 1157 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST7 2144 1198- 1186 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST1 2158 1165 1158 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST9 2151 8146 1184 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST81 2162 2112 1114 ها باالتر از ید متوسعمیانگین دیدهاه داروجود اختو  معني 

ST88 2161 8111 1117   ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارمعنينبودِ اختو 

ST82 2142 8182- 1126 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST88 2148 8119- 1127 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST84 2152 1141 1161 متوسعها در ید میانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST85 2151 1118 1197 ها در ید متوسعمیانگین دیدهاه دارنبودِ اختو  معني 

ST86 2165 2156 1118 ها باالتر از ید متوسعمیانگین دیدهاه دار-وجود اختو  معني 

 ها در حد متوسطميانگين دیدگاه نبودِ اختالف معنی دار 1222 1222 2284 کل
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 (8/2وضعيت راهبردهاي پژوهش و توليد علم )ارزش آزمون معادل (7جدول 

 8معيار 4معيار 3معيار 2معيار 1معيار معيارها

 t Sg t Sg t Sg t Sg t Sg راهبرد

ST8 1141 1161 2141 1118 8165 1111 2158- 1118 1154- 1151 

ST2 8167 1111 5189 1111 4114 1111 1162- 1158 8188- 1126 

ST8 1181 1198 2172 1111 4185 1111 4171- 1111 1119 1192 

ST4 .2182- 1112 2171 1111 2155 1118 5127- 1111 8146- 1184 

ST5 8174- 1111 8111 1188 4187 1111 8186- 1111 8161- 1188 

ST6 8176- 1111 2188 1118 8128 1111 4125- 1111 8114- 1116 

ST7 5129- 1111 8114 1181 2161 1118 8186- 1124 8187- 1187 

ST1 1148- 1166 8181 1111 8187 1187 2117- 1111 1176 1144 

ST9 1168 1154 2165 1111 5167 1111 2175- 1111 8171- 1117 

ST81 8121- 1128 2161 1111 6188 1111 8168- 1188 1178 1147 

ST88 8111 1188 8171 1111 5126 1111 4181- 1111 1198- 1186 

ST82 8148- 1185 8149 1188 8119 1111 4177- 1111 2188- 1112 

ST88 2189- 1118 2186 1118 8144 1185 4176- 1111 1148- 1167 

ST84 2161- 1118 2171 1111 5182 1111 4181- 1111 1189- 1114 

ST85 2157- 1118 8111 1111 8167 1111 8186- 1111 1177- 1144 

ST86 2148 1118 5151 1111 4116 1111 4129- 1111 1121- 1177 

 1121 -8116 1111 -4115 1111 7161 1111 4114 1121 -8111 کل

  

تحليل وضعيت راهبرد توسعه، تقویت و ساماندهی تعامل   4-2-1

 (ST1هاي صنعتی و اجرایی )ها و مراکز پژوهشی با بخشدانشگاه

(، وضعیت راهبرد توسعه، تقویت و 1)جدولها آزمون نتایجبراسار 

های صنعتي و و مراکز پژوهشي با ب شها هساماندهي تعامن دانشگا

در ید متوسع  1جدولشرح فناوری به اجرایي در علوم مهندسي و

، از نظهر  9ارزیابي شده است. همچنین، براسهار اطوعهاص جهدول   

(، 8ساختارها و شرایع الزم )معیهار جامعه آماری میزان فراهم بودن 

( و 4المللي )معیهار میزان هماهنگي با تغییراص و تحوالص ملي و بین

میزان دستیابي به هد  تولید علم و پیامدهای اجهرای ایهن راهبهرد    

 ( چندان مناسب ارزیابي نشده است. 5)معیار

 

گذاري و راهبري متمرکز تحليل وضعيت راهبرد سياست  4-2-2

نوین نظير فناوري نانو، فناوري بيو  يهايابی به فناوريبراي دست

(ST2 ) 

ههياری  (، وضعیت راهبرد سیاست1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

 فنهاوری های نوین نظیر فناوریو راهبری متمرکز برای دستیابي به 

وسهیله جامعهه   بهه  فنهاوری بیو در علهوم مهندسهي و    فناورینانو، 

باالتر از ید متوسهع ارزیهابي شهده اسهت.     ، 1شرح جدولآماری به

، از نظر جامعه آمهاری میهزان همهاهنگي    9براسار اطوعاص جدول

( و میهزان دسهتیابي   4المللي )معیاربا تغییراص و تحوالص ملي و بین

( 5به هد  تولیهد علهم و پیامهدهای اجهرای ایهن راهبهرد )معیهار       

 چندان مناسب ارزیابي نشده است.  

 

ت راهبرد گسترش نقش بخش خصوصی و تحليل وضعي  4-2-3

 ( ST3تعاونی در حوزه علم و فناوري )

(، راهبهرد هسهترش نقهش ب هش     1)جدولها آزمون براسار نتایج

 در علهوم مهندسهي و  فناوری  خصوصي و تعاوني در یوزه علم و

در یهد متوسهع    1جهدول شهرح  بهه  جامعه آماریوسیله فناوری به

، از نظر جامعه آماری 9جدولارزیابي شده است. براسار اطوعاص 

(، میزان هماهنگي 8میزان فراهم بودن ساختارها و شرایع الزم )معیار

( و میزان دستیابي به 4)معیارالمللي بین با تغییراص و تحوالص ملي و

( نسبت بهه  5هد  تولید علم و پیامدهای اجرای این راهبرد )معیار

 شده است. سایر معیارها و کن راهبردها، مطلوب ارزیابي ن

 
 

تحليل وضعيت راهبرد تجااري ساازي دساتاوردهاي      4-2-4

 ( ST4پژوهشی و نوآوري )

(، راهبههرد تجههاری سههازی 1)جههدولههها آزمههون براسههار نتههایج

-فناوری بهه  دستاوردهای پژوهشي و نوآوری در علوم مهندسي و

در ید متوسع ارزیهابي شهده    1جدولشرح به جامعه آماریوسیله 

، از نظر جامعه آماری میزان فراهم 9عاص جدولاست. براسار اطو

(، میزان هماهنگي با تغییراص و 8بودن ساختارها و شرایع الزم )معیار
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( و میزان دستیابي به هد  تولیهد  4)معیارالمللي بین تحوالص ملي و

( نسبت به سایر معیارها 5علم و پیامدهای اجرای این راهبرد )معیار

 مناسب ارزیابي نشده است. 

 

هاا و  تحليل وضعيت راهبرد توسعه سااختارها، شايوه    4-2-8

زیربناها و اصالح و ساده سازي قوانين و مقررات براي توساعه  

 ( ST8علم و فناوري )

( وضعیت راهبرد توسعه ساختارها، 1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

و اصوح و ساده سازی قوانین و مقرراص برای توسعه  ها و زیربناهاشیوه

شرح وسیله جامعه آماری بهبه فناوریدر علوم مهندسي و  فناوریعلم و 

، از 9در ید متوسع ارزیابي شده است. براسار اطوعاص جدول 1جدول

معیهار   جهز هدر همه معیارها به  5نظر جامعه آماری وضعیت راهبرد 

های ها، اهدا ، و برنامهر راهبردها، خهع مشيسازهاری این راهبرد با سای

 (، مناسب ارزیابي نشده است. 8علمي و پژوهشي )معیار

 

هااي سفارشای   تحليل وضعيت راهبرد انجام پاژوهش   4-2-3

 ( ST3)مأموریتگرا و تقاضامحور( و کاربردي )

ههای  پهژوهش  (، راهبهرد انجهام  1)جهدول هها  آزمون براسار نتایج

 )مأموریتگرا و تقاضامحور( و کاربردی در علوم مهندسي وسفارشي 

در یهد متوسهع    1جهدول شهرح  بهه  جامعه آماریوسیله فناوری به

، جامعه آماری میهزان  9ارزیابي شده است. براسار اطوعاص جدول

(، میهزان همهاهنگي بها    8فراهم بودن ساختارها و شرایع الزم )معیار

( و میزان دسهتیابي بهه   4)معیارالمللي بین تغییراص و تحوالص ملي و

( نسبت بهه  5هد  تولید علم و پیامدهای اجرای این راهبرد )معیار

 سایر معیارها، مناسب ارزیابي نکرده است.

 

تحليل وضعيت راهبرد ارتقاي پيوستگی سطوح آموزشی،   4-2-9

پژوهش، فناوري، کارآفرینی و توليد ثروت و استقرار نظام ملای  

 ( ST9نوآوري )

(، وضعیت راهبرد ارتقای پیوستگي 1)جدولها آزمون ار نتایجبراس

،کهارآفریني و تولیهد رهروص و    فناوریسطوح آموزشهي، پهژوهش،   

جامعه وسیله فناوری به استقرار نظام ملي نوآوری در علوم مهندسي و

در ید متوسع ارزیابي شده است. براسهار   1جدولشرح به آماری

در همهه   7ری وضعیت راهبرد ، از نظر جامعه آما9اطوعاص جدول

جز معیار سازهاری این راهبرد با سهایر راهبردهها، خهع    همعیارها ب

(، 8علمي و پژوهشهي کشهور )معیهار   های اهدا ، و برنامهها، مشي

 مناسب ارزیابي نشده است. 

 

اي و تحليل وضعيت راهبارد توساعه مناسابات منطقاه      4-2-9

 ( ST9جهان اسالم )المللی باالخص با علمی بين يهايهمكار

(، وضعیت راهبرد توسعه مناسباص 1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

المللي باالخص با جهان اسوم در علمي بین یهایای و همکارمنطقه

در ید  1شرح جدولوسیله جامعه آماری بهعلوم مهندسي و فناوری به

 ، از نظر جامعه9متوسع ارزیابي شده است. براسار اطوعاص جدول

های نسبي جز میزان توجه به مزیتهآماری در این راهبرد همه معیارها ب

 اند. ( مناسب ارزیابي نشده2و رقابتي کشور در تدوین و اجرای آن )معیار

 
گذاري ¬تحليل وضعيت راهبرد افزایش یكنواخت سرمایه  4-2-7

 ( ST7) درصد توليد ناخالص داخلی 3در پژوهش و فناوري تا 

(، وضعیت راهبرد افزایش یکنواخت 1)جدولها آزمون براسار نتایج

تولیهد   %8تها سهقف   فنهاوری   هياری دولت در پهژوهش و سرمایه

در یهد   1جهدول شهرح  بهه  جامعه آمهاری وسیله به ناخالص داخلي

، از نظر جامعه 9متوسع ارزیابي شده است. براسار اطوعاص جدول

ي و رقابتي کشور های نسبآماری در این راهبرد میزان توجه به مزیت

( و میزان سازهاری با سایر راهبردها، 2در تدوین و اجرای آن )معیار

( 8علمي و پژوهشي کشور )معیارهای اهدا  و برنامهها، خع مشي

  .است مناسب

 
تحليل وضعيت راهبرد توسعه متوازن کمای و کيفای     4-2-11

هاا و مراکاز آموزشای، پژوهشای و فنااوري دولتای و       دانشگاه

 ( ST11) ولتیغيرد

(، راهبرد توسعه متوازن کمي و کیفي 1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

ها و مراکز آموزشي، پژوهشي و فناوری در علوم مهندسي و دانشگاه

باالتر از ید متوسع  1شرح جدولوسیله جامعه آماری بهفناوری به

، از نظر جامعه آماری در 9ارزیابي شده است. براسار اطوعاص جدول

های نسبي و رقابتي کشور در تدوین و این راهبرد میزان توجه به مزیت

ها، ( و میزان سازهاری با سایر راهبردها، خع مشي2اجرای آن )معیار

 ( مناسب است. 8های علمي و پژوهشي کشور )معیاراهدا  و برنامه

 
تحليل وضعيت راهبرد ارتقاي توانمندي آموزشای و    4-2-11

هااي معتبار   ي مهم دولتی نسبت به دانشگاههاپژوهشی دانشگاه

 ( ST11المللی )نابي

(، راهبرد ارتقای توانمندی آموزشي 1)جدولها آزمون براسار نتایج

-بین معتبرهای دانشگاه مهم دولتي نسبت بههای دانشگاه و پژوهشي
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شهرح  بهه  جامعه آماریوسیله فناوری به در علوم مهندسي والمللي 

ارزیهابي شهده اسهت. براسهار اطوعهاص       در ید متوسهع  9جدول

، جامعه آماری، میزان توجه به مزیتهای نسبي و رقابتي کشور 9جدول

( و میزان سازهاری آن با سایر 2)معیار 88در تدوین و اجرای راهبرد 

علمي و پژوهشي کشور های اهدا  و برنامهها، راهبردها، خع مشي

  ( را مناسب ارزیابي کرده است.8)معیار

 
تحليل وضعيت راهبرد جلوگيري از خروج بی رویاه    4-2-12

 ( ST12) انسانی، فكري و علمی و فنی کشور يهاسرمایه

(، راهبرد جلوهیری از خروج بي رویه 1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

های انساني، فکری و علمي و فني کشور در علوم مهندسي و سرمایه

در ید متوسع ارزیابي  1جدولشرح وسیله جامعه آماری بهبه فناوری

، جامعه آماری، نسبت به هیچ 9شده است. براسار اطوعاص جدول

یک از معیارهای ارزیابي، دیدهاه مناسبي ابراز نکرده است. یتي، میزان 

( 4المللي )معیارهماهنگي این راهبرد با تغییراص و تحوالص ملي و بین

اجرای این راهبهرد   و میزان دستیابي به هد  تولید علم و پیامدهای

 از ید متوسع ارزیابي شده است.تر پایین (،5)معیار

 
تحليل وضعيت راهبرد حفظ و تحكيم آزادي علمی و   4-2-13

 ( ST13ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور )استقالل دانشگاه

(، راهبرد یفظ و تحکیم آزادی علمي و 1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

مراکز علمي و پژوهشي کشور در علوم مهندسي و  ها واستقول دانشگاه

در ید متوسع ارزیابي  1شرح جدولوسیله جامعه آماری بهفناوری به

، میزان فراهم بودن 9شده است. جامعه آماری براسار اطوعاص جدول

(، میزان هماهنگي 8ساختارها و شرایع الزم برای اجرای راهبرد )معیار

( را نسبت به 4المللي )معیارص ملي و بیناین راهبرد با تغییراص و تحوال

 اند.تر از ید متوسع ارزیابي کردهسایر معیارها، پایین

 

تحليل وضعيت راهبرد انسجام بخشی امور اجرایی و   4-2-14

 ( ST14گذاري نظام علمی، پژوهشی و فناوري کشور )سياست

اجرایي و (، راهبرد انسجام ب شي امور 1ها )جدولبراسار نتایج آزمون

هياری نظام علمي، پژوهشي و فناوری کشور در علوم مهندسي و سیاست

در ید متوسع ارزیابي شده  1شرح جدولوسیله جامعه آماری بهفناوری به

، جامعه آماری، میزان فراهم بهودن  9است. براسار اطوعاص جدول

این (، میزان هماهنگي 8ساختارها و شرایع الزم برای اجرای راهبرد )معیار

تر از ید ( را پایین4المللي )معیارراهبرد با تغییراص و تحوالص ملي و بین

های نسبي و رقابتي اند. در مقابن، میزان توجه به مزیتمتوسع ارزیابي کرده

( و میزان سازهاری راهبرد 2کشور در تدوین و اجرای این راهبرد )معیار

های علمي و پژوهشي هها، اهدا  و برنامبا سایر راهبردها، خع مشي 84

 (، باالتر از ید متوسع ارزیابي شده است. 8کشور )معیار

 
تحليل وضاعيت راهبارد حمایات ماالی از مراکاز و        4-2-18

هاي کوچک و متوساط بخاش غيردولتای باراي انجاام      شرکت

 ( ST18هاي توسعه فناوري )اي و ایجاد شرکتتحقيقات توسعه

 هبرد یمایت مالي از مراکهز و (، را1)جدولها آزمون براسار نتایج

کوچک و متوسع ب ش غیردولتي برای انجام تحقیقاص های شرکت

 در علهوم مهندسهي و  فناوری  توسعههای شرکت و ایجادای توسعه

باالتر از ید متوسع  1جدولشرح به جامعه آماریوسیله فناوری به

، جامعه آماری، میزان 9ارزیابي شده است. براسار اطوعاص جدول

(، 8فراهم بودن ساختارها و شرایع الزم برای اجرای راهبرد )معیهار 

المللهي  بین میزان هماهنگي این راهبرد با تغییراص و تحوالص ملي و

. در مقابن، میزان انداز ید متوسع ارزیابي کردهتر پایین ( را4)معیار

های نسبي و رقابتي کشور در تدوین و اجهرای ایهن   توجه به مزیت

با سایر راهبردها، خع  85( و میزان سازهاری راهبرد2عیارراهبرد )م

(، باالتر 8علمي و پژوهشي کشور )معیارهای اهدا  و برنامهها، مشي

 از ید متوسع ارزیابي شده است. 

 
تحليل وضعيت راهبرد توسعه تحصيالت تكميلی داخل   4-2-13

و جلوگيري از اعازام باه خاارج، و افازایش مساتمر جمعيات       

 ( ST13ی )دانشجوی

(، راهبرد توسعه تحصیوص تکمیلي 1)جدولها آزمون براسار نتایج

داخن و جلوهیری از اعزام به خهارج، و افهزایش مسهتمر جمعیهت     

شرح به جامعه آماریوسیله فناوری به دانشجویي در علوم مهندسي و

باالتر از ید متوسع ارزیابي شده اسهت. همچنهین، جامعهه     1جدول

هم بودن سهاختارها و شهرایع الزم بهرای اجهرای     آماری، میزان فرا

نسبي و رقابتي کشور در های مزیت (، میزان توجه به8راهبرد )معیار

با  86( و میزان سازهاری راهبرد 2تدوین و اجرای این راهبرد )معیار

علمي و پژوهشي های اهدا  و برنامهها، سایر راهبردها، خع مشي

. در مقابهن،  اندمتوسع ارزیابي کرده(، را باالتر از ید 8کشور )معیار

المللهي  بین هماهنگي این راهبرد با تغییراص و تحوالص ملي و میزان

 (. 9تر از ید متوسع ارزیابي شده است )جدول( پایین4)معیار

 

 بحث   -8
های انجام شده، میانگین  مطابق روش شناسي پژوهش و نتایج آزمون
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وضعیت مباني راهبردها )نقا  قوص و های جامعه آماری در زمینه دیدهاه

دار بها  اختو  معنهي  (( دارایSWOTها و تهدیدها )ضعف و فرصت

(. ایهن بهدین معناسهت کهه نظهام      7باشد )جدول ارزش آزمون )ید متوسع( مي

هها،  علوم مهندسي و فناوری بهرای پهژوهش و تولیهد علهم بها انبهوهي از قهوص       

بنهابراین، بهر پایهه تحلیهن مبهاني      ها و تهدیهدها مواجهه اسهت.    ها، فرصتضعف

هههای ههها، وضههعیت راهبردههها از جنبههه راهبردههها و اسههتنبا  و قضههاوص از آن

ههای اجهرا نظیهر اختصها  منهابع و      طرایي و تدوین و یا ایجاد شرایع و زمینهه 

 اعتباراص الزم و... نامطلوب، ارزیابي و تحلین شده است.  

نمونه آمهاری،   یهاهبر مبنای دیدها 1همچنین، براسار جدول 

در فناوری  کن راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و

راهبرد مورد تحلین در  86ید متوسع ارزیابي شده است. از مجموع 

دارای وضعیت بهتر )بهاالتر از   86و  81، 2این پژوهش، راهبردهای 

دارای  85، 84، 88، 9، 1، 8، 8یههد متوسههع( هسههتند، راهبردهههای  

، 6، 5، 4ر ید متوسع متماین به باال هستند و راهبردهای وضعیتي د

دارای وضعیتي در ید متوسع متماین به پایین، هستند.  88و  82، 7

% راهبردهای 89توان تحلین کرد که مي % اطمینان95از نظر آماری، با 

بهاالتر از یهد   فنهاوری   پژوهش و تولید علم در علهوم مهندسهي و  

% راهبردها 87د متوسع متماین به باال و راهبردها در ی %44متوسع، 

 باشند. مي در ید متوسع متماین به پایین،

جامعه آمهاری   یهاه، مجموع دیدها9همچنین، براسار جدول 

داری با ارزش آزمون معني نسبت به کن راهبردها اختو  8در معیار

تقریبها در یهد    8عبارتي، وضعیت کن راهبردهها در معیهار  هندارد. ب

 2نسبت به کن راهبردهها در معیهار  ها هاست. مجموع دیدهامتوسع 

عبارتي، کن راهبردها ه. باست با ارزش آزموندار معني دارای اختو 

هها  ه. مجموع دیهدها اند، باالتر از ید متوسع ارزیابي شده2در معیار

بها ارزش  دار معنهي  دارای اختو  8نسبت به کن راهبردها در معیار

% اطمینان، وضهعیت کهن راهبردهها در ایهن     95 باشد و بامي آزمون

معیار، باالتر از ید متوسهع بهرآورد شهده اسهت. بعهووه، مجمهوع       

با دار معني دارای اختو  4نسبت به کن راهبردها در معیارها هدیدها

از ید تر پایین ،4عبارتي، کن راهبردها در معیارهید متوسع است. ب

نسبت به کن راهبردها در ها ها. مجموع دیدهاندمتوسع ارزیابي شده

% اطمینهان،  95با ارزش آزمون نهدارد و بها   دار معني اختو  5معیار

، تقریبا در ید متوسع ارزیابي شده 5وضعیت کن راهبردها در معیار

جامعه آماری نسبت به کن راهبردها  یهاهاست. در مجموع، دیدها

باشهد.  آزمون نميبا ارزش دار معني در همه معیارها دارای اختو 

عبارتي، وضهعیت راهبردههای پهژوهش و تولیهد علهم در علهوم       هب

 شود. مي ، در ید متوسع ارزیابيفناوریمهندسي و 

بنهابراین، براسهار رویکهرد دوم )سهنجش معیارههای اصهلي(،       

وضعیت راهبردهای پهژوهش و تولیهد علهم در علهوم مهندسهي و      

رو، براسار  ود. از اینشمي ، در ید متوسع ارزیابي و تحلینفناوری

تولیهد علهم،    دیدهاه نمونه آماری، زمینه، شرایع و نتایج پژوهش و

 باشد. چندان مطلوب و مناسب نمي

طهور همهگرا و مکههمن نشهان   دو رویکرد تحلین راهبردها، به
های نمونه آماری، وضعیت و شرایع ملي دهند که براسار دیدهاهمي

م مهندسهي و فنهاوری، چنهدان    برای پژوهش و تولید علم در علهو 
باشد. بدیهي اسهت نامناسهب ارزیهابي شهدن     مناسب و مطلوب نمي

راهبردهای پژوهش و تولید علم دارای دو منظر شهامن ناکارآمهدی   
ایتمالي راهبردهای ات اذی و یا عدم ترویج و یا عدم ایجاد شرایع 

های مناسهب اجرایهي نظیهر عهدم ت صهیص منهابع و       الزم و زمینه
اص مکفي، عدم تدوین و اجهرای دسهتورالعملهای الزم، عهدم    اعتبار

 هیری بسترهای یقوقي و... است. ها و شکنیمایت از نهادسازی
 

 گيرينتيجه -3
زیر شرح به توانمي پژوهش،های بر پایه بحث و نتایج تحلین یافته

 نتیجه هیری کرد: 

ی جامعه آماری در زمینه وضعیت نقها  قهوص و   هاهدیدها -8

پژوهش و تولید علم در  (SWOT)و تهدیدهای ها فرصت ضعف و

بها  دار معني % اطمینان، دارای اختو 95با فناوری  علوم مهندسي و

 (. از نظر جامعه آماری، علوم مهندسي و7)جدول است ارزش آزمون

 هها، ها، ضعفبرای پژوهش و تولید علم با انبوهي از قوصفناوری 

است. وضعیت نقا  ضعف و تهدیهدها  و تهدیدها مواجه ها فرصت

چنین ارزیابي شده است. ها فرصت شدیدتر از وضعیت نقا  قوص و
-شرایطي مبین نامناسب و ناکارامدی راهبردها یا نبودِ شرایع و زمینه

های مناسب نظیر عدم اختصا  بودجه، اعتبهاراص و منهابع الزم و   
، الزم اسهت در  باشد. از اینهرو کافي، برای اجرایي شدن راهبردها مي

 طرایي، اجرا و زمینه سازی تحقق راهبردها، بازنگری شود. 
 یهها هاز منظر معیارهای اصلي ارزیابي، در مجموع، دیهدها  -2

جامعه آماری نسبت به راهبردهای پژوهش و تولید علهم در علهوم   

بها ارزش آزمهون )یهد    دار معني دارای اختو فناوری  مهندسي و

% اطمینان، وضعیت 95(. جامعه آماری با 9)جدولباشد متوسع( نمي

همه راهبردها را در ید متوسع ارزیابي کرده است. از نظر آمهاری،  

فنهاوری   % راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و89

راهبردها در ید متوسع متماین به بهاال و   %44باالتر از ید متوسع، 

. یدود اندپایین، ارزیابي شده% راهبردها در ید متوسع متماین به 87
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در فناوری  % راهبردهای پژوهش و تولید علم در علوم مهندسي و11

یول و یوش ید متوسع هستند که چنین وضعیتي برای پژوهش و 

 شود. تولید علم، مطلوب و مناسب ارزیابي نمي

در مجموع، هر چند براسار مطالعه اسنادی و تحلیهن محتهوا،   

جود شرایع مطلوبي را برای پژوهش و تولید عناوین راهبردهای مو

(، اما 6دهد )جدولمي کشور نشانفناوری  علم در علوم مهندسي و

میزان ترویج، فرهنگ دهد که مي مطالعه میداني و نتیجه ارزیابي نشان
های مهورد نیهاز بهرای تحقهق     سازی و فراهم کردن شرایع و زمینه

باشد کفي، نامطلوب ميراهبردها نظیر اختصا  منابع و اعتباراص م
ها )طرح و برنامه( و واقعیاص )عمن و نتیجه( اختو  و بین خواسته

 با توجه به جایگاه و نقش علوم مهندسهي و  داری وجود دارد. معني

و هها  ه، عووه بر مهتن برنامه  (NIS)در نظام ملي نوآوری فناوری 

ا، ساختارها، ههرایانه شرایع، زمینهواقعطور به رودمي قوانین، انتظار

اعتباراص و منابع مناسب و کافي بهرای اجهرا و تحقهق راهبردههای     

تولید علهم در عمهن، فهراهم شهود. همچنهین، یکهي از        پژوهش و

مدسازی راهبردها، بهازنگری و تجدیهد   اراهکارهای مؤرر برای کار

براسار مطالعه، شناخت و تحلیهن عوامهن درونهي و    ها آن طرایي

که این پیشنهاد در مقاله دیگری در ید باشد مي (SWOT)بیروني 

 (.]84[شده است )ر.ک.  وسع و ییطه این پژوهش، تبیین و ارائه

 

 سپاس و قدردانی   -9
ها و مراکز پژوهشي و از تمامي اعضای محترم هیئت علمي دانشگاه

کهه پژوهشهگران را در    فناوریمدیران و فناوران مراکز رشد علم و 

تولید علهم یهاری کردنهد، صهمیمانه      ارزیابي راهبردهای پژوهش و

 شود. سپاسگزاری مي
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