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ارائه الگوی بومی مدیریت علم با رویکرد پدافند غيرعامل؛ الگویی برای توسعه مناطق
ویژه علم و فناوری در کشور
حیدر احمدی ،1محمدرضا کرامتی  ،*2غالمعلی احمدی

3

 1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 2دانشیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه تهران .تهران ،ایران
 3دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1399/04/21 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1399/07/20 :

1

مناطق ویژه علم و فناوری مجموعهای متمرکز از دانشگاهها ،پاركهای علم و فناوری ،مراکز تحقیقی ،شرکتهای
با فناوری برتر و ...است که در یک فضای جغرافیایی و در یک منطقه اقتصادی با مدیریت متمرکز و ساختار حقوق
خاص تشکیل و به تولید محصوالت و خدمات دانش محور میپردازند .پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بومی
برای مدیریت علم با رویکرد پدافند غیرعامل به منظور توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در کشور انجام شده است.
در این پژوهش ادبیات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای ،مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و
توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامهها توسط نرم افزار
 Spss26و نرم افزار( Smart PLSمدلسازی معادالت ساختاری) انجام شد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ابعاد
اصلی تشکیل دهنده الگوی بومی مدیریت علم با رویکرد پدافند غیرعامل شامل شناخت آسیبها؛ شناخت تهدیدها؛
افزایش بازدارندگی؛ تداوم خدمترسانی و ارتقای پایداری ملی میباشند .همچنین براساس رتبهبندی بعمل آمده،
آمایش علم و فناوری و مسئولیت اجتماعی از مهمترین مولفههای الگوی مذکور میباشند.
کلید واژهها :مدیریت علم ،پدافند غیرعامل ،مناطق ویژه علم و فناوری

* نویسنده عهده دار مکاتبات:

mkeramaty@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
از ديدگاه اكثر انديشمندان ،علم و فناوري به دليل تأثير چشمگير آن در توسعه و رفاه بشري از اهميت بسـيار زياد و
روز افزوني در زندگي و حيات بشـر برخورداراسـت .به تعبير ديگر ،علم و فناوري هم خود يكي از فاكتورهاي اصلي
قدرت ملي كشورها محسوب مي شود و هم در تقويت ساير ابعاد قدرت ملي چون قدرت اقتصادي ،قدرت نظامي ،قدرت
سياسي ،قدرت فرهنگي و ...نقش و كاركرد اساسي دارد (موسوي زارع و همكاران .)29 :1395 ،از آنجا كه علم و فناوري
بر بسـتر سياسـت گذاري قرار دارد ،حركـت آگاهانـه ،سـرمايهگـذاري بـه انـدازه و نتـايج درخشان ميشود .همچنين
جامعه در مسيري روشـن قـرار گرفته و به طور عمده از سالمت ،امنيت ،رفاه و بالندگي در زندگي برخوردار ميشود.
بدون سياست گذاري شناخت ابعاد چالشها و رويارويي درست و به موقع با آنها و به طور كلي دستيابي افراد جامعه به
آرامش و آسايش فردي و اجتماعي نه تنهـا دسـت نيـافتني ،بلكـه هزينـه كردن امكانات محدود در راه هاي پراكنده ،كم
نتيجه و حتي بين نتيجه و همچنين عقب ماندگي در جامعه جهاني است .اهميت اين موضوع به گونه اي است كه امروزه
تعداد زيادي از مراكز مهم پژوهش و سياستگذاري علم و فناوري در كشورهاي مختلف جهان فعاليت مينمايند .به عنوان
نمونه؛ اتحاديه اروپا طرح " افق  2" 20را به عنوان بزرگترين و مهمترين طرح پژوهشي و اختراعات به اجرا درآورده
است .از اهداف اصلي اين پروژه تشويق اختراعات ،ابداعات و راه حلهاي اساسي در حوزههاي مختلف به واسطه
هدايت ايده هاي جديد از فضاي آموزشي و آزمايشگاهي به بازار است (مركز تحقيقات سياست علمي كشور .)1397 ،در
انگلستان "كتاب سفيد "3مسئوليت دولت انگلستان را در حمايت از جايگاه علم و فناوري آشكار ميكند تا به باالترين
سطح علمي و مهندسي دست يافته و افراد ماهر و متخصص مورد نياز را تربيت كنند (شفيعي .)51 :1387 ،در برزيل
طرح تبديل دانشگاههاي دولتي و موسسات تحقيقاتي به بخش مولد خصوصي به اجرا درآمده است كه از جمله اهداف آن
"عرضه دانش" توسط دانشگاههاي دولتي و موسسات تحقيقاتي و نه براساس «تقاضاي» بخشهاي توليدي ميباشد
(داگنينو2007 ،به نقل از باقري نژاد و سيدان )16 :1394 ،و . ...لذا با توجه اهميت و جايگاه علم و فناوري در توسعه
كشور ،در تحقيق حاضر تالش شده است تا الگويي مناسبي براي مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل ارائه شود .البته
در اين خصوص بايد گفت كه تا كنون تحقيقات زيادي در ارتباط با مشكالت و چالشهاي علم و فناوري در كشور اجرا
گرديده و هر يک از محققان براساس يافتههاي بدست آمده ،پيشنهاداتي جهت رفع مشكالت و تنگناها ارائه دادهاند ،ليكن
الگوي مناسبي در اين خصوص ارائه نشده است كه وجه تمايز تحقيق حاضر مي باشد .اميد ميرود نتايج حاصل به عنوان
نقشه راهي براي توسعه مناطق ويژه علم و فناوري در كشور مورد توجه قرار گيرد.

 -2سیاست علم و فناوری و پدافند غیرعامل
كشورهاي مختلف جهان ،به علم و فناوري به مثابه منابع كليدي براي كسب مزاياي رقابتي و همچنين به منزلۀ ابزاري
اساسي براي بهبود بخشيدن به سطح زندگي مردم خود مينگرند و مؤسسههاي بين المللي نيز سطح توسعه يافتگي كشورها
2 -Horizon 2020
3 - White Paper
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را براساس همين معيارها ارزيابي مينمايند (نوروزي و همكاران .)1391:122،در اين خصوص اكثر كشورها در توليد
علمي حاصل از پژوهشهاي خود ،دو نوع سياست كالن را كه منجر به توسعۀ اقتصادي و اجتماعي گردد مد نظر قرار داده
اند .سياست هاي ماموريت گرا در پژوهش هاي مولد علم كه در كشورهايي نظير آمريكا ،انگلستان و فرانسه مورد توجه
بيشتري قرار گرفته است و محوريت آن دستيابي به نوآوري هاي بنيادي و خط شكنانه براي تقويت اقتدار و رهبري
استراتژيک بين المللي از طريق سرمايه گذاري در بخشهاي منتخب است و ديگري سياست هاي نفوذ گرا كه در كشورهاي
آلمان ،سوئد و سوئيس دنبال ميشود و حصول به اهداف مورد نظر اين سياست از طريق انتشارگسترده نوآوريها و قابليت
هاي فني حاصل از پژوهش از طريق ساختار صنعتي و هماهنگ كردن مستمر صنايع با تغييرات فناوري است كه اين اهداف
با تقويت آموزش ،استانداردسازي و تحقيق و توسعه امكان پذير شده است .نوع سومي نيز تلفيقي از هر دو سياست است
كه در ژاپن دنبال ميشود (فاطمي و آراستي.)120 :1398 ،
در جغرافياي جهاني قدرت ،علم در حال ايفاي نقش بنيادي است .رابطه بين علم و قدرت ،بازتاب سازمان اجتماعي
جامعه است .اين سازمان اجتماعي در كشورهاي مختلف متفاوت است و در عصر كنوني رابطه بين علم و قدرت به شدت
تغيير كرده است .در همين رابطه ،برخي صاحب نظران معتقدند كه منابع قدرت كشورها عموما در حال تغييرند؛ بدين
صورت كه به تدريج تاكيد كمتري روي نيروي نظامي به عنوان منبع قدرت صورت مي گيرد .از اينرو در ارزيابيهاي بين
المللي نيز عواملي همچون فناوري ،آموزش رشد اقتصادري اهميت بيشتري يافته اند و در همين حال اهميت جغرافيا و
مواد خام فروشي كاهش يافته است .شناخت عرصههاي جديد فناوري و تكنولوژيهايي در عرصه غيرنظامي يا عرصه
هاي خدماتي ،اجتماعي ،اقتصادي و داشتن امكانات و فناوري هاي مناسب اهميت ويژه اي مي بابد .لذا برخورداري از
نيروي انساني آگاه و مطلع به محيطهاي علمي كشور توام با نگاه ژرف به علم و ريشه يابي مسائل و مشكالت ،آسيب ها
و تهديدات اقتدار ملي و يافتن راه حلهاي دقيق علمي از جمله نيازهاي توليدات علمي در كشور هستند كه منابع قدرت
را تشكيل داده و موجبات توسعه پايدار را فراهم ميآورند .چنانچه با نگاه عميقتري به موضوع نگريسته شود مشاهده
خواهد شد كه كليه موارد اشاره شده فوق بخشي از وظايفي است كه در حيطه پدافند غيرعامل مي گنجد .در نقشهي
جامع علمي كشور نيز كه در آن چشم انداز و راهبردهاي علم و فناوري در سطوح كالن و عملياتي تر نظير برنامه هاي
پنج ساله ي توسعه ي كشور ترسيم شده ،موضوع پدافند غيرعامل جزء اولويتهاي اساسي علم و فناوري مطرح شده
است (مرزوقي و همكاران .)21 :1396 ،در ارايه مفهوم پدافنــد غيرعامــل عباراتي نظير پيشبيني و پيشــگيري از آسيبها
و تهديدها و آمادگي براي بازدارندگي ها و در نهايت ارتقاء پايداري ملي مطرح شده است .در خصوص ارتباط اصول
دفاع غير عامل و علم و فناوري مي توان گفت كه نتايج تحقيقات در كشور نشان ميدهد كه عليرغم افزايش توليدات
علمي در سال هاي اخير ،ليكن تا دسيتابي به اهداف بلند مدت ايران در افق چشم انداز  1404كه دست يافتن به جايگاه
اول اقتصادي ،علمي و فن آو ري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي و تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم ،رشد
پرشتاب اقتصادي ،ارتقاي نسبي در آمد و رسيدن به اشتغال كامل ،مشخص شده است ،فاصله زيادي وجود دارد .در اين
خصوص آسيب ها و تهديدات محتملي در كشور مشهود است .لذا اين گونه تحقيقات نه از لحاظ استراتژيک و نه از نظر
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مدلسازي و تئوري مفيد به فايده نخواهد بود كه اين موضوع بويژه در حوزه علوم انساني اهميت مضاعفي پيدا ميكند
(بخشي و همكاران .)29 :1390 ،الزمه قرارگرفتن در اين رتبه نيازمند تغيير نگرش مديران به مقوله علم و پژوهش است،
چرا كه زير معيارهايي نظير توسعه فرهنگ علگرايي ،رشد نيروي انساني متخصص ،بودجه ،هماهنگي نهادهاي
سياستگذار ،توسعه محيط حقوقي و توسعه زيرساختها در توسعه علمي كشور مؤثر ميباشند (توفيقي و فراستخواه،
.)25 :1381

 -3مناطق ویژه علم و فناوری
مناطق يا كريدورهاي ويژه علم و فناوري منظومهاي از امكانات علمي ،صنعتي ،توليدي ،آزمايشگاهي ،تحقيقاتي،
زيرساختها و محيط هاي ارتباطي ،نهادها و موسسات ،افراد و اطالعات مي باشد كه با تكيه بر خالقيت و نوآوري ها در
يک گستره جغرافيايي و بر اساس يک نظام مدون و هم پيوند با اهداف و راهكارهاي معين هماهنگ شده و با جذب
فرصتها و سرمايههاي علمي ،اقتصادي ،انساني ،ملي ،منطقهاي و بينالمللي مبتني بر اشتراک منافع همه طرفهاي ذينفع
و همافزايي بين سازمان ها ،مراكز و موسسات حاضر در منطقه ،سبب نوآوري و توسعه علم و فناوري و در نتيجه توسعه
توليد ،ثروت ،رفاه ملي و ايجاد جامعه دانايي محور ميشوند .اين مناطق يكي از نمودهاي شكل گيري شهر (منطقه) دانش
هستند (شيخ زين الدين و همكاران .)5 :1393 ،اين مناطق تجسم و ظهور مارپيچ سه گانه «كسب و كار»« ،پژوهش» و
«دولت» هستند (جانسن .)2014 ،تنوع ساختار فضايي اين مناطق كه ظرفيت تخصصي شدن منطقهاي را نيز در خود دارند،
محرک ايدههاي جديد است كه به فعاليتهاي اقتصادي جديد و پس از آن رشد اقتصادي منطقهاي منجر مي شود (ساساني
و داداشپور.)8 :1398 ،

شكل  -1ضرورت هاي ايجاد مناطق علم و فناوري (منبع :خسرواني نژاد و همكاران)1399 ،
مناطق ويژه علم و فناوري ،دهكدههاي دانايي ،و يا كريدورهاي علم و فناوري امروزه در رأس برنامههاي توسعه كشورهاي
مختلف قرار گرفته است .دهكدههاي دانايي را ميتوان تركيبي منسجم و ساختارمند از دانشگاهها ،پارکهاي علم و فناوري،
مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ،شركت هايي با فناوري برتر ،سرمايههاي مخاطرهپذير ،امكانات و زيرساختهاي فيزيكي و
نهادي و سرمايه انساني دانست ،كه معمو ًال در يک محدوده خاص جغرافيايي با يک مديريت متمركز و ساختار حقوقي
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خاص ،با اتصال به يک بازار مصرف ،محصوالت و خدمات دانش محور را توليد ميكنند .نمونه موفق اين دهكدهها
سيليكون والي در كاليفرنيا ،ابر كريدور چند رسانهاي مالزي ،بنگلور در هند ،كريدور فناوري برتر فلوريدا ،كريدور علم و
فناوري اهايو ،كريدور فناوري تلفورد وام چهار در انگستان ،نيوبرونسويک در ايرلند ،هيسنچائو در تايوان ،اينكهون دركره
يا اس اس پي در سنگاپور را ميتوان نام برد.
در زير برخي از تجربههاي موفق جهاني در خصوص راه اندازي مناطق ويژه علم و فناوري ارائه ميگردد:
كريدور صنايع با فناوري برتر فلوريدا (.)Florida High-Tech Corridor
فلوريدا در بين ايالت هاي امريكا ،از لحاظ تعداد شاغلين رتبه پنجم را در بخش فناوري برتردارد .نيمي از اين تعداد در
منطقه تعريف شده كريدور فعاليت مي كنند .اين كريدور  21ناحيه را پوشش مي دهد .دانشگاه مركزي و دانشگاه جنوبي
فلوريدا و پارکهاي تحقيقاتي اين ايالت نيز در حوزه كريدور قرار دارند 6800 .شركت  Tech-Highدر اين ناحيه فعاليت
ميكنند .غالب اين شركت ها در شش حوزه  Tech-Highزير فعاليت ميكنند:هوا و فضا ، IT ،صنايع دارويي،
ميكروالكترونيک ،مدلسازي و شبيه سازي ،نور و فوتون (دين محمدي و همكاران.)1384 ،
كريدور تكنولوژي آيداهو ( :)Idaho Technology Corridorكريدور آيداهو شرقي (آمريكا) در زمينه تعدادي از
محصوالت و خدمات مبتني بر توسعه يا كاربردهاي فناوري برتر ،از بهبود تجارب كشاورزي تا ايجاد نرم افزار ،شهرت
زيادي كسب كرده است .حوزه فعاليتهاي اين كريدور عبارتند از -1 :امنيت اطالعات -2 ،فناوري زير سطحي -3 ،بهبود
محيط زيست -4 ،طراحي مدارهاي يكپارچه و صنعتي و -5شتاب ذرات
در اين كريدور چهار دانشگاه حضور دارندجوجدرجمركز آن وزنه هاي فناوري همچون بخش امريكايي مهندسين مالي
انرژي آيداهو ،آزمايشگاههاي زيست محيطي ،آزمايشگاه ملي آرگون ،مركز شتابدهنده آيداهو و همكاران پژوهشي از
هشت دانشگاه شمال غربي فعاليت ميكنند .حضور نهادهايجدولتي و آموزشي در اين منطقه نقش موثري در حمايت از
سايرجموسسات حاضر در كريدور دارد (سايت منطقه ويژه علم و فناوي اصفهان.)1399 ،

شكل  -2كريدور تكنولوژي آيداهو شرقي (آمريكا)
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سوپر کریدور مالزی ( :)MSCمنطقه ويژه علم و فناوري كشور مالزي كه نقش عمده اي در پيشرفت اين كشور داشته
است در سال  1996و با هزينهاي بالغ بر  20ميليارد دالر توسط دولت مالزي در زمان ماهاتير محمد تاسيس شده است.
اين كريدور ،پروژه دولت مالزي براي رشد سريع در زمينه  ICTو رسيدن به چشم اندازي مالزي  2020است (شيخ زين
الدين و همكاران.)1393 ،

شكل  -3چارچوب جغرافيايي سوپر كريدور چند رسانهاي مالزي (منبع :شيخ زين الدين و همكاران)1393 ،
منطقه ویژه علم و فناوری زی پارک در چین (سیلیکون ولی چین) :اولين تجربه چين در ايجاد پارک هاي علمي و
مناطق توسعه فناوري ،در سال  1980از خيابان الكترونيک ژانگ گوان سان شروع شد .از سال  1988به منطقه توسعه
صنايع با فناوري هاي نو و برتر پكن تبديل شد و در ماه ژوئن  1999پارک علمي ژانگ گوان سان شكل گرفت .اين منطقه
در حال حاضر بالغ بر  500كيلومتر مربع وسعت از شهر پكن (بيجينگ) را به خود اختصاص داده است و با بيش از
 20،000شركت با فناوري برتر (الكترونيک ،زيست پزشكي ،انرژي ،مواد جديد ،توليد پيشرفته ،فضانوري و )...مهمترين
منطقه علمي و فناوري چين است .اين منطقه به عنوان سيليكون ولي چين شناخته مي شود .ارتباط ميان سطوح منطقه اي
و محلي در طرح منطقۀ ويژة سيليكون ولي قابل مشاهده مي باشد بطوريكه تأكيد بسيار بااليي بر همكاريهاي منطقهاي
و واردشد مفاهيم منطقه اي در تصميم گيري هاي محلي را با هدف همگن و هماهنگ سازي تصميم ها دارد (خسرواني
نژاد و همكاران.)231 :1399 ،
در كل مناطق ويژه علم و فناوري داراي الزاماتي هستند كه يا در پيش از برنامهريزي آنها بايد وجود داشته باشند يا در
طرح توسعه آنها بايد در نظر گرفته شوند .اين الزامات عبارتند از :قرار گرفتن در فضاي شهر ،وجود دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي ،وجود پارکهاي فنّاوري ،وجود سرمايههاي مخاطره پذير ،جديد بودن محصوالت توليدي و روشهاي توليد،
هم پيوندي با صاحبان علم و فناوري در مرز دانش ،وجود بنگاههاي برتر ملي و بينالمللي ،وجود زيرساختها و
ساختارهاي سخت و نرم ،وجود بازار ،وجود مديريت نوين ،وجود نهادهاي حمايتكننده عمومي و ....در كشور ما نيز
تاسيس مناطق ويژه علم و فناوري از جمله سياستهايي است كه در سالهاي اخير به منظور توسعه فناوري و نوآوري در
دستور كار قرار گرفته است .شكل  4مناطق ويژه علم و فناوري فعال در سطح كشور را نشان ميدهد.
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شكل -4پراكنش مناطق ويژه علم و فناوري در كشور (منبع :سايت مهر)1398 ،

 -4سواالت پژوهش
 -1مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل چه نشانگي دارد و در قالب چه ابعادي قابل تبيين است؟
 -2الگوي بومي مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل ،براساس ابعاد و نشانگان شناسايي شده كدام است؟
 -3اولويت بندي ابعاد و نشانگان شناسايي شده مديريت علم با رويكرد پدافند غير عامل چگونه مي باشد؟

 -5مواد و روشها
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي؛ از نظر شيوه گردآوري اطالعات ،توصيفي  -پيمايشي و از نظر ماهيت دادهها
آميخته 4از نوع اكتشافي انجام شده است .مشاركت كنندگان پژوهش در بخش كيفي پژوهش  17نفر از اساتيد و اعضاي
هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بودند كه به شيوة «نمونهگيري هدفمند» 5و با روش «گلوله برفي» 6تا مرز«اشباع» 7نظري
مورد مصاحبه قرار گرفتند .ابزار گردآوري دادهها در بخش كيفي مصاحبه نيمه ساختار يافته بود .با توجه به هدف پژوهش،
راهبردي كه براي پژوهش مورد استفاده قرارگرفت ،راهبرد پديدارنگاري 8بود .براساس اين راهبرد ،انتخاب دادههاي حاصل
از مصاحبهها به صورت مستقل و اكتشافي بوده و نتايج آن بدون دستكاري ذهني ارائه شده است .در پايان با كاربست براي
كدگذاري »،تحليل محتوا « از تكنيک طبقهبندي و تلخيص اطالعات استفاده شد .براساس اين الگو ،دادهها در سه مرحله
كدگذاري باز ،محوري و انتخابي تحليل شدند .در مرحله كمّي پژوهش ،براساس معيارهاي استخراج شده از مرحله كيفي
به طراحي پرسشنامه پرداخته شد و با استفاده از فرمول كوكران از تعداد  514نفر از اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاه
آزاد اسالمي با روش نمونه گيري «خوشهاي» 9مطالعه به عمل آمد .در بخش كمي براي آزمون سوالهاي پژوهش از نرم
افزار  Smart PLSدر قالب روش مدلسازي معادالت ساختاري )SEM( 10و براي رتبه بندي مولفه ها از نرم افزار
 Spss26استفاده گرديده است.
4- Mixed Method
5 -Purposeful Sampling
6-Snowball sampling
7--Saturation
8 -Phenomenography
9- Cluster sampling
)10- Structural Equation Modeling (SEM
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 -6یافتههای پژوهش
 -1-6مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل چه نشانگي دارد و در قالب چه ابعادي قابل تبيين است؟
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،محتواي مصاحبههاي انجام شده مورد تحليل قرار گرفت و با بررسي چند بارهاي و با
حذف موارد تكراري و مشابه و يا ادغام كدهاي هم جنس و نزديک به هم ،كدها و مولفههاي نهايي به صورت تحليلي
به درون مايه اصلي تبديل شد .براساس يافتههاي حاصل از شاخصهاي باز شناسايي شده ،متغيرهاي شناخت آسيبها،
شناخت تهديدها ،افزايش بازدارندگي ،تداوم خدمت رساني و ارتقاي پايداري ملي بعنوان ابعاد اصلي (انتخابي) و مولفههاي؛
سياستهاي ساختاري و مديريتي ،محيط آموزشي ،محيط ارتباطي ،محيط حقوقي ،محيط فكري و انگيزشي ،شرايط زمينهاي
(محيط نزديک) ،شرايط مداخله گرها (محيط دور) ،آمايش علم و فناوري ،توانمندسازي پژوهشگران ،حاكميت تفكر
سيستمي ،نظارت و ارزيابي نظاممند ،ارتقاء فرهنگ توليد علم ،ديپلماسي علم و فناوري ،توسعه زيرساختهاي پژوهش،
توسعه شبكه علم و فناوري ،توسعه ارتباط باصنعت و جامعه ،مأموريت گرايي پژوهش ،حاكميت نورآوري علمي ،اثر
بخشي پژوهش ،مسئوليت اجتماعي و تقويت توان تابآوري به عنوان كدهاي محوري مديريت علم شناسايي شده اند.
در جدول شماره  1نمونهاي از كد گذاريهاي انجام شده در مورد شناخت تهديدهاي موثر بر مديريت علم گزارش شده
است.
جدول -1كدهاي باز ،محوري و انتخابي در مورد شناخت تهديدهاي موثر بر مديريت علم
شاخصهای شناسایی شده (کد باز)

(کد محوری)

کد انتخابی

ضعف در تبديل علم به فناوري و ثروت به جاي خام فروشي آن ،ضعف در ارتباط موثر و تعامالت عميق
بين بخش صنعت با دانشگاه ،تاكيد بر ترجمهگرايي در علوم ،كاهش تعامالت بين المللي در حوزه پژوهش و

شرایط

فناوري ،ضعف در حفظ و صيانت از دستاوردهاي علمي ،كم توجهي به مقوله "اقتصاد پژوهش" و جلب

زمینه ای

سرمايه گذاري در پژوهش ،عدم مشاركت و حمايت بخش خصوصي واقعي از فعاليت هاي علمي ،عدم توزيع (محیط نزدیک)
مؤثر منابع مالي مورد نياز در امور پژوهش و فناوري براساس مأموريتها

ضرورت شناخت تهديدهاي مرتبط با سياست هاي كشورهاي توسعه يافته در ارتباط با جذب استعدادهاي
درخشان و نخبگان كشور (فرار مغزها) ،ضرورت شناخت تهديدهاي مرتبط با سياستهاي كشورهاي توسعه
يافته در ارتباط با محرومسازي محققان علمي كشور ،ضرورت شناخت تهديدهاي مرتبط با سياست هاي

شناخت

كشورهاي توسعه يافته در ارتباط با بزرگنمايي و جهانشمول نشان دادن اولويتهاي تحقيقاتي خود و در
مقابل بياعتبار جلوه دادن مجالت و يافتههاي تحقيقاتي ملتهاي ديگر ،ضرورت شناخت تهديدهاي مرتبط
با سياست هاي كشورهاي توسعه يافته در ارتباط با معتبر و برتر نشان دادن بانکهاي اطالعات پژوهشي خود
و معرفي آنها به عنوان شاخص و معيار سنجش كيفيت و كميت توليدات علمي ديگر كشورها ،ضرورت
شناخت تهديدهاي مرتبط با سياست هاي كشورهاي توسعه يافته در ارتباط با اعطاي بورسهاي تحصيلي،

شرایط

تهدیدها

مداخله گرها
(محیط دور)

تحقيقاتي و فرصتهاي مطالعاتي به محققان در جهت استفاده از آنها براي رفع نيازهاي تحقيقاتي خود،
ضرورت شناخت تهديدهاي مرتبط با سياست هاي كشورهاي توسعه يافته در ارتباط با تغيير ذهنيت محققان
به نفع اولويتهاي كشورهاي خود ،ضرورت شناخت تهديدهاي مرتبط با سياست هاي كشورهاي توسعه
يافته در ارتباط با جلوگيري از توليد علم بومي در ساير كشورها

 -2-6الگوي بومي مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل ،براساس ابعاد و نشانگان شناسايي شده كدام است؟

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم ،شماره  ،68زمستان 1399

29

از آنجا كه در تحقيق حاضر ،هر كدام از متغيرهاي شناخت آسيبها ،شناخت تهديدها ،افزايش بازدارندگي ،تداوم خدمت
رساني و ارتقاي پايداري ملي مي توانند به عنوان ابعاد مديريت علم عمل كنند ،لذا تحليل عاملي در خصوص مولفههاي
مذكور انجام شده است .نمودار  1خروجي نرم افزار  Smart- PLSدر خصوص مدل اندازهگيري مربوط به مديريت علم
ميباشد .همچنين ،نمودار  2نمرات  tمربوط به بارهاي عاملي نمودار  1را نشان ميدهد .در نمودار مذكور متغيرهاي
مشاهده پذير به دليل گستردگي و تعداد زياد آنها به صورت پنهان درآمده است.

نمودار  -1آزمون مدل اندازهگيري مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل

نمودار  -2نمرات تي مربوط به آزمون مدل اندازهگيري مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل
به عبارت ديگر همان گونه كه عنوان شد براساس نتايج بخش كيفي پژوهش ،مديريت علم از پنج بعد اصلي (شناخت آسيب
ها ،شناخت تهديدها ،افزايش بازدارندگي ،تداوم خدمت رساني و ارتقاي پايداري ملي) تشكيل شده است .هر يک از اين
ابعاد نيز خود داراي مؤلفههايي هستند و هريک از مؤلفه ها داراي گويه ها يا متغيرهاي مشاهده پذير مي باشند .در جدول
زير مقادير بارهاي عاملي و نمرات  tمربوط به تحليل عاملي آمده است.
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جدول  -2نتايج تحليل عاملي تأييدي براي مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل
سازه

بار عاملی

مقدار t

سطح معنی داری

ضریب تعیینR2

شناخت آسیب ها

0/758

34/865

0/01

0/574

شناخت تهدیدها

0/649

6/882

0/01

0/421

افزایش بازدارندگی

0/786

39/161

0/01

0/618

تداوم خدمات رسانی

0/826

52/059

0/01

0/682

ارتقای پایداری ملی

0/870

6/355

0/01

0/757

میانگین واریانس استخراج شده AVE

0/659

پایایی مرکب cρ

0/723

همان طور كه در جدول شماره  2مشخص شده مقادير بار عاملي در تحليل عاملي مرتبه سوم ،مطلوب است .از سويي
هم مقدار tمتناظر با هر بار عاملي بيشتر از مقدار بحراني آن ( )2/58در سطح اطمينان  0/01و معنادار است .همچنين،
مقدار  AVEبرابر با  0/659گزارش شده كه از ميزان  0/50بيشتر بوده و در نتيجه روايي همگراي مدل كلي نيز تاييد
ميشود .مقادير پايايي مركب برابر با  0/723ميباشد كه خود بيانگر همساني دروني باالي متغيرها ميباشد .ضريب تعيين
( )R2ارتباط ميان واريانس تبيين شده يک متغير مكنون را با مقدار كل واريانس آن مورد سنجش قرار مي دهد .مقدار
اين ضريب ،صفر تا يک است كه مقادير بزرگ تر ،مطلوب تر است .مقادير  ، 0/33 ،0/19و  0/67به ترتيب ضعيف،
متوسط و قابل توجه توصيف شده است .با توجه به نتايج جدول ،مقادير  R2نيز براي مولفههاي شناخت آسيبها ،شناخت
تهديدها و افزايش بازدارندگي متوسط و براي مولفههاي تداوم خدمات رساني و ارتقاي پايداري ملي قابل توجه ميباشد.
در بخش ارزيابي مدل مسيري-ساختاري از سه شاخص ضريب تعيين ،ضريب مسير و ارتباط پيش بين استفاده شده
است .نمودار  3الگوي نهايي بومي مديريت علم با رويكرد پدافند غير عامل را نشان مي دهد.

نمودار  -3الگوي بومي مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل
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 -3-6الویت بندی ابعاد و نشانگان شناسایی شده مدیریت علم با رویکرد پدافند غیرعامل چگونه میباشد؟
بمنظور رتبهبندي الويتبندي ابعاد و نشانگان مديريت علم ،از آزمون رتبهبندي فريدمن استفاده شد .نتايج كلي اين آزمون
نشان ميدهد كه آمايش علم و فناوري و مسئوليت اجتماعي از مهمترين مولفهها در مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل
است كه اولويت اول و دوم قرار گرفتهاند .رتبه ساير گويهها در جدول  3مشخص ميباشد.
جدول  -3رتبه بندي ابعاد و نشانگان شناسايي شده مديريت علم با رويكرد پدافند غير عامل
رتبه

مولفهها

میانگنرتبه

رتبه

مولفهها

میانگنرتبه

1

آمایش علم و فناوری

13.99

12

توانمندسازی پژوهشگران

11.12

2

مسئولیت اجتماعی

13.97

13

دیپلماسی علم و فناوری

10.58

3

تقویت توان تاب آوری

13.94

14

نظارت و ارزیابی نظام مند

10.50

4

اثر بخشی پژوهش

12.81

15

محیط فکری و انگیزشی

10.14

5

حاکمیت تفکر سیستمی

12.75

16

توسعه شبکه علم و فناوری

9.97

6

ارتقاء فرهنگ علم

12.20

17

حاکمیت نورآوری علمی

9.79

7

محیط آموزشی

11.84

18

شرایط مداخله گرها (محیط دور)

9.77

8

توسعه ارتباط با صنعت و جامعه

11.79

19

شرایط زمینهای (محیط نزدیک)

7.41

9

مأموریت گرایی پژوهش

11.50

20

توسعه زیرساخت های پژوهشی

7.19

10

محیط حقوقی

11.47

21

محیط ارتباطی

7.08

11

سیاست های ساختاری و مدیریتی

11.25

-

-

-

طيف ليكرت :خيلي كم= ،1كم= ،2متوسط= ، 3زياد= ،4خيلي زياد=5

جدول  -4نتايج آزمون رتبهبندي فريدمن

 -7نتیجهگیری

تعداد

514

خی دو

1017.828

درجه آزادی

20

سطح معنی داری

0.000

يكي از راهبردهايي كه تجربه موفقي را براي بسياري از كشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته،
تشكيل و گسترش مناطق ويژه يا كريدورهاي علم و فناوري است .محوريت كار در اين كريدورها مبتني بر اصل كارايي
جمعي و شكلگيري پيوندهاي پيشين و پسين بين بنگاههاي درون كريدور است .اين مناطق از مسيرهاي متعددي تاثير
مثبت بر رشد منطقهاي دارند .به طور خالصه مناطق ويژه علم و فناوري مجموعه اي متمركز از دانشگاه ها ،پارکهاي علم
و فناوري ،مراكز تحقيقي و پژوهشي ،شركت هاي با فناوري برتر و ...هستند كه در يک فضاي جغرافيايي و در يک منطقه
اقتصادي با مديريت متمركز و ساختار حقوق خاص تكيل و به به توليد محصوالت و خدمات دانش محور مي پردازند.
اين مناطق به لحاظ تئوريک و تجربي اثرات مفيدي بر توسعه منطقهاي دارند (شهنازي و دهقان شعباني ،1394 ،ص .)46
در اين خصوص در سال هاي گذشته برنامههاي راهبـردي و عمليـاتي متعددي در دنيا به عنوان نقشـه راههـاي توسعه
براي كشورهاي مختلف تدوين شده است .با توجه به رويكردهـاي مختلـف كشـورها در برنامه هاي توسعهاي ،الگوبرداري
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از اين برنامهها جهت پياده سازي در كشور مقصد ،نيازمنـد بـومي سـازي است (مايكل اي .)1988 ،لذا برخورداري از
الگوهاي بومي در زمينه توسعه مناطق ويژه علم و فناوري از ضروريات كشور مي باشد .موضوعي كه در تحقيق حاضر به
آن پرداخته شد و محققان به دنبال ارائه الگويي براي مديريت علم به عنوان زمينه ساز و پيشران توسعه علم و فناوري
كشور بودند .چنانچه با نگاه عميق تري به تعريف مديريت علم نگريسته شود در مييابيم كه كليه موارد اشاره شده فوق
بخشي از وظايفي است كه در حيطه پدافند غيرعامل نيز ميگنجد .موضوعي كه در نقشهي جامع علمي كشور (كه در آن
چشم انداز و راهبردهاي علم و فناوري در سطوح كالن و عملياتيتر نظير برنامه هاي پنج سالهي توسعه ي كشور ترسيم
شده) ،گنجانده شده و بر پدافند غيرعامل به عنوان اولويتهاي اساسي علم و فناوري تاكيد شده است .از جمله اهداف
نظام نامه پدافند غير عامل در وزارت علوم ،تحقيقات و فناري كه در سال  1389تدوين شده است ميتوان به توسعه كمي
و كيفي نيروي انساني متخصص ،فرهنگ سازي و ايجاد باور در مورد تاثير پدافند غير عامل در كاهش آسيب پذيري ،كسب
امنيت پايدار در توسعه و پايداري سازي زير ساخت هاي حياتي ،تحقيق و پژوهش توليد علم و فناوري و فرهنگ سازي
و تبديل آن به معارف عمومي ،كاهش آسيب پذيري ها و نمايان نمودن اقتدار ملي ناشي از آن به عنوان يكي از مولفه هاي
بازدارنده و ...اشاره نمود (وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري.)1389 ،
براساس يافتههاي حاصل از پژوهش حاضر ،ابعاد مديريت علم با رويكرد پدافند غيرعامل از پنج يعد شناخت آسيبها؛
دربر دارنده پنج مولفه سياستهاي ساختاري و مديريتي ،محيط آموزشي ،محيط ارتباطي ،محيط حقوقي و محيط فكري و
انگيزشي؛ بعد شناخت تهديدها؛ در بردارنده دو مولفه :شرايط زمينهاي (محيط نزديک) و شرايط مداخلهگرها (محيط دور)؛
بعد افزايش بازدارندگي؛ در بردارنده پنج مولفه :آمايش علم و فناوري ،توانمندسازي پژوهشگران ،حاكميت تفكر سيستمي،
نظارت و ارزيابي نظاممند و ارتقاء فرهنگ توليد علم؛ بعد تداوم خدمت رساني؛ در بردارنده چهار مولفه :ديپلماسي علم و
فناوري ،توسعه زيرساختهاي پژوهش ،توسعه شبكه علم و فناوري ،توسعه ارتباط باصنعت و جامعه و بعد ارتقاي پايداري
ملي؛ در بردارنده پنج مولفه :مأموريت گرايي پژوهش ،حاكميت نورآوري علمي ،اثر بخشي پژوهش ،مسئوليت اجتماعي و
تقويت توان تابآوري تشكيل يافته است.
شناخت آسيبها اولين گام در تدوين الگوي مديريت علم شناخت آسيبها ميباشد .در تعريفي كه از آسيبپذيري توسط
سازمان پدافند غير عامل كشور ارائه شده است ،آسيب پذيري ميزان خسارت و صدماتي است كه از عوامل و پديدههاي
بالقوه و يا بالفعل (تهديدات) خسارت زا به نيروي انساني ،تجهيزات و تأسيسات با شدت صفر تا صد در صد ناشي
ميگردد .ميزان عدم تعادل هر بخش در برابر تأثير تهديدات دشمن را نيز ميتوان ميزان آسيب پذيري آن ذكر كرد (سازمان
پدافند غيرعامل كشور .)1395 ،اين خسارتها و صدمات تنها جنبه فيزيكي نداشته و بر كليه جنبههاي سخت افزاري و
نرم افزاري تاثير ميگذارند .با نگاهي اجمالي به آمار توليدات علمي كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها شاهد آن هستيم
كه عليرغم رشد علمي در سال هاي اخير ،ليكن نتوانستهايم به رابطه علم -ثروت جامه عمل بپوشانيم .در خصوص
شناخت آسيبهاي موجود در مسير توسعه علم و فناوري كشور ،تا كنون تحقيقات بسياري انجام شده است و هريک از
جنبههاي متفاوتي به موضوع پرداختهاند .نكته مهم در اين تحقيقات اهميت و تاثيري است كه مولفههاي مرتبط با اين بعد
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بر برنامههاي علمي كشور دارند .به طور نمونه زارع احمدآبادي و همكاران ( ،)1388رحماني و موسوي خطير (،)1390
قنبري و تنكابني ( ،)1371طايفي ( ،)1380شمس ( ،)1380كيانپور و همكاران ( )1384و كميته شناسايي موانع تحقيق و
نوآوري ( ،)1383مهمترين موانع پيشروي مراكز پژوهشي را مربوط به مديريت ،سياست گذاري و نظام تحقيقاتي،
فرهنگ پژوهش ،پژوهشگران ،قوانين و مقررات پژوهشي ،بودجه و اعتبارات پژوهش ،كاربرد نتايج پژوهش و نظام و
ساختار آموزشي برشمرده اند (به نقل از تقي زاده كرماني و همكاران.)1394 ،
شناخت تهديدها نيز دومين گام در تدوين الگوي بومي مديريت علم شناخته شد .از منظر تهديدها و مقايسه پژوهشهاي
انجام شده در ايران با كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد كه در ايران پژوهشها بيشتر بر سرمايه گذاري دولتي استوار است
و عرضه گرا و آموزش عالي محور است؛ در حالي كه در كشورهاي پيشرفته ،پژوهش با سرمايه گذاري صنعت و دولت،
تقاضاگر در پژوهش هاي كاربردي و عرضه گرا در پژوهش هاي بنيادي و با محوريت صنعت و دانشگاه انجام ميشود.
ساختار نيروي انساني در كشورهايي نظير آمريكا و ژاپن بيش از  80درصد در مراكز صنعتي و در ايران بيش از  80درصد
در دانشگاهها ،پژوهشكدهها و مراكز تحقيقاتي دولتي است .مشتري پژوهش نيز دولتي است ،حجم مالي كمي دارد ،در
بسياري موارد انفرادي و بيشتر با  2-3همكار انجام مي شود ،فراگير نيست .پيوستگي در موضوع طرح ها وجود ندارد،
همكار تمام وقت پژوهشي براي طرح ها كمياب است .ييشتر خروجيهاي پژوهش كه به صورت مطالعههاي علمي است،
قابليت تبديل به دستاورد ،اثر و پيامد را ندارد .بنابراين ،حاصل بيشتر پژوهشها مقالههايي است كه در بهترين وضعيت در
مجله با ضريب تاثير باال به چاپ ميرسد ولي تأثيري به هيچ يک از روندهاي توسعه اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و روند
سالمت آحاد مردم ندارد.
بازدارندگي سياستي پيشگيرانه است كه تحقق آن از دغدغههاي اصلي دولتهاست .بازدارندگي نوعي ديپلماسي است.
زيرا بازدارندگي راهي براي دستيابي به صلح و استقرار آن است و به منظور متقاعد كردن طرف مقابل طرح ميشود تا به
او ثابت شود كه ميان راههاي ممكن ،تجاوز كمترين اثر را دارد .تاكنون براي ارزيابي ميزان بازدارندگي بيشتر متغيرهاي
عيني مانند قدرت نظامي (در ابعاد متعارف و غيرمتعارف) ،جمعيت ،وسعت و پستيو بلنديها ،دسترسي به دريا ،تعداد
متحدان و شكل اتحادها و مسائلي از اين قبيل مورد توجه بودهاند ،اما با ورود نظريه روابط بينالملل و متعاقب آن نظريههاي
امنيتي به مناظره سوم و چهارم و ورود نظريههاي «سازهانگاري» و «فرانوگرايي» كه از ابعاد «هستيشناسي»« ،معرفتشناسي»
و «روششناسي» متفاوتي بهره مند هستند ،فضا براي نگاه متفاوت به مفاهيم مطالعات دفاعي و راهبردي ،به ويژه مفهوم
بنيادين بازدارندگي مهيا شد .تحت تأثير اين تحول ،كارشناسان با نگاه جديد و از زاويه ديدي متفاوت ،به بررسي مفهومي
ابعاد مختلف بازدارندگي پرداختهاند (ترابي .)1390 ،در بعد تداوم خدماترساني نيز چي و گالنزل ( ،)2017مارتينز
( ،)2018پارشاكو و همكاران ( ،)2018كريسلي و همكاران ( ،)2018بيسوگنو و همكاران ( ،)2018لئال فيتهو و همكاران
( ،)2018بر رويكرد ارتقاي همكاري ميان دانشگاه و صنعت و پايبندي به تعهدات فناورانه و راهكارهاي تجاريسازي
نتايج تحقيقات تاكيد نمودهاند .لذا با توجه به نتايج تحقيق حاضر ،پيشنهادات زير در ارتباط مديريت علم به منظور توسعه
مناطق ويژه علم و فناوري كشور ارائه ميشود:
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 جهت راهاندازي مناطق ويژه علموفناوري در هريک از نقاط جغرافيايي كشور ،طرحهاي آسيبشناسي در زمينهسياستهاي ساختاري و مديريتي ،محيطهاي آموزشي ،ارتباطي ،حقوقي و ...به اجرا در آيد.
 آگاهي الزم در خصوص شناخت زمينههاي تهديد علم در داخل كشور نظير حفظ و صيانت از دستاوردهاي علمي،لزوم مشاركت و حمايت بخش خصوصي واقعي و  ...و همچنين تهديدهاي خارج از كشور نظير تقابل كشورهاي توسعه
يافته با گسترش مرزهاي علمي و ايجاد مشكل در شكلگيري دانش بومي در كشور ،در بين مديران ،پژوهشگران ،مجريان
طرح ها ،اصحاب علم و  ...ايجاد شود.
 طرحهاي بازدارنده تهديدات علم كشور نظير آمايش علم و فناوري ،حاكميت تفكر سيستمي ،نظارت و ارزيابي نظاممندو ارتقاء فرهنگ توليد علم ،مورد توجه سياست گذاران ،مديران و برنامه ريزان علم و فناوري كشور باشد.
 براي تدوام خدمات رساني توليد علم به كشور ،مولفه هاي ديپلماسي علم و فناوري ،توسعه زيرساختهاي پژوهش،توسعه شبكه علم و فناوري ،توسعه ارتباط با صنعت در دستور كار قرار گيرد.
 با توجه به اينكه مأموريتگرايي پژوهش ،حاكميت نورآوري علمي ،اثر بخشي پژوهش ،مسئوليت اجتماعي و تقويتتوان تابآوري از جمله عواملي هستند كه به طور مستقيم در ارتقاي پايداري ملي تاثير گذار ميباشند ،لذا هر يک از
عوامل مذكور در سياست گذاري راهاندازي و يا ارزيابي فعاليت هاي مناطق ويژه علم و فناوري كشور مورد توجه قرار
گرفته و با دقت رصد شوند.
 با عنايت به اينكه مولفههاي آمايش علم و فناوري و مسئوليت اجتماعي از مهمترين مولفهها در مديريت علم با رويكردپدافند غير عامل بوده كه ميتوانند نقش تعيين كنندهاي در توسعه مناطق ويژه علم و فناوري كشور داشته باشند ،لذا در
سياستگذاريهاي علم و فناوري كشور و همچنين فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشگران به اين موضوعات پرداخته شود.
 براساس نتايج تحقيق آمايش علم و فناوري از مهمترين مولفههاي مديريت علم مي باشد .موضوعي كه در نقشۀ جامععلمي كشور نيز به آن اشاره شده و بر توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت
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