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 چکیده

های مرتبط با مسائل و موضوعات اثرگذار و اثرپذیر بر زندگی از ترین حوزهحوزه علوم حیاتی یکی از مهم
های مرتبطی است که باتوجه به ماهیتشان بر سالمت انسان های درمانی و تکنولوژیجمله داروسازی، حوزه

 یاتیح هاییتوسعه علوم و فناور جهت ییراهبردهاهدف این مقاله شناسایی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند. 
اصلی این پژوهش بر شناسایی جایگاه کشور ایران در حوزه علوم حیاتی، تحلیل  سؤالایران است.  در کشور

شناسی برای ارتقا وضعیت فعلی کشور متمرکز است. باتوجه به روش مؤثروضعیت کشور و تعیین راهبردهای 
 یکردرویفی، روش پژوهش توص ی،نوع هدف کاربردپارادایم تفسیری، توان این پژوهش را از نظر پژوهش می

گذاری و ارائه سیاست که آنجا ازبندی کرد. دسته ای و میدانییفی، گردآوری اطالعات کتابخانهک-ترکیبی یا کمی
در  های آتی آن است؛های راهبردی برای حوزه علوم حیاتی نیازمند درک وضعیت فعلی کشور و نیازمندیبرنامه

ی و عوامل اثرگذار بر موردبررسنخستین بخش از این پژوهش به تعیین جایگاه علوم حیاتی در ایران، جامعه هدف 
شود. سپس با بررسی نقاط شده پرداخته میهای تکمیلاین علوم براساس مطالعات میدانی و نتایج پرسشنامه

شوند. در ادامه به دهایی متناسب ارائه می، راهبرSWOTها در تحلیل ضعف و قوت در کنار تهدیدها و فرصت
ها برای اجرایی ساختن این راهبردها براساس اصول نگاشت نهادی پرداخته های مسئول و نقش آنتعیین نهاد

 شود.شود. همچنین برای تعیین اولویت هر راهبرد از نظر خبرگان و روش فرایند تحلیل شبکه استفاده میمی

 یندفرا، ، نگاشت نهادیتهدید-فرصت-ضعف-قوت ،های حیاتیفناوریعلوم و : کلیدواژه
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 مقدمه .1

و  ۵های درمانیاز جمله داروسازی، حوزهها اثرگذار و اثرپذیر هستند، انسان سالمتبر امروزه علوم زیادی 
 ها و سالمت عمومیانسان تکتکتوانند بر سالمت های مرتبط که باتوجه به تغییرات جوامع میتکنولوژی

 وابستگی جمعیت به خدمات درمانی، پذیری جمعیت پیر،آسیب ی مانندموضوعاتهمچنین  تأثیرگذار باشند.
شدت مورد تهدید توانند جوامع را بهی هستند که میسائلانرژی ازجمله م حساسیت توزیع مواد غذایی، کمبود آب و

از طرفی با  .]۳1[ محسوس است ازپیشیشبتلف بر این مسائل ؛ بنابراین ضرورت تمرکز علوم مخدنقرار ده
 هاییها، موضوع مدیریت و تعیین راهبردها بر یکدیگر و سالمت انسانآن یراتتأثهای بین علوم و ارتباط افزایش
همچنین  .]1۷، 1۴، ۷[ است شدهیلتبد های کشورهاترین دغدغهمهمبه یکی از  برای توسعه علوم مناسب

های جمعیتی های بین علم و صنعت، وضعیت اقتصادی و ویژگیوضعیت علمی، شرایط اجتماعی، ارتباط ازآنجاکه
برای  .]۵۴[ اتخاذ کرد یین راهبردهای کشورهاتوان برای تعفرد است، الگوی واحدی را نمیهر کشور منحصربه

، ۳های پوششی نوریواسطه باعلوم مرتبط پژوهی خود برخی های آیندهمثال کشور سوئیس در برنامه
. از ]۳۳[ داده استقرار را مورد توجه  ۶و بیومتریک پیشرفته ۵، نانوبیولوژی4ها و بسترهای بیولوژیکیبیوکارخانه

و  8، محصوالت میوه مصنوعی۷های آبکنندهاست و کنترل متمرکزشدهکشور هند بیشتر بر مسائل غذایی  فیطر
ها، ساسیتباتوجه به ح کشورهای مختلف ،بنابراین .]۶۳[ت تمرکز قرار داده اس را مورد ۹تکنولوژی کنترل آلودگی

 .پردازندمی توسعه این علوماز ابعاد مختلفی به  ،ای که دارندو شرایط ویژه هاتوانمندی
و پیچیدگی باالی روابط  هاسالمت انسان یرپذیری تعدادی از علوم در حوزهتأثیرگذاری و تأثاشتراک  خاطربه

حوزه علوم ای نوین به نام علوم در حوزهاین دسته از  و ارائه راهبردهای کلیدی برایمدیریت ، ایرشتهبین
این حوزه ضمن بررسی دقیق وضعیت یک دیران م .]14، ۴۳[ ستمورد بررسی و توجه قرار گرفته ا 1۴حیاتی

های مختلف علمی آن کشور تا تعادلی مناسب بین حوزهند نککشور و وضعیت علوم مختلف در آن، تالش می
های علوم حیاتی در حوزه وضعیت بنابراین؛ دنهای آینده و روندهای علمی سایر کشورها ایجاد کنباتوجه به برنامه

 .های آن کشور در ابعاد مختلف استمختلف هر کشور تابع شرایط روز و توانمندی
 در ،که شرایطی نزدیک به ایران دارد های کشور ترکیهگذاریسرمایهز آماری ابرای درک اهمیت این حوزه، 

بخش  شرایط خاصی که از نظر جغرافیایی داشت، خاطربه ۵۴14در سال  شود. ترکیهبررسی می علوم حیاتی حوزه
خاص مطرح در  همچنین پس از رفع شرایطحوزه علوم حیاتی تخصیص داد. را به  اشیدفاعاعظمی از بودجه 

برای میلیارد لیره ترک  ۵۹میزان به  ۵۴1۷در سال گذاری بر حوزه علوم حیاتی ادامه داشت و کشور، سرمایه این
است  %۶۵/4 این کشور . سهم این هزینه در بودجه مرکزیهزینه کرد کشورش حیاتی هایو فناوری علوم توسعه

های جدیدی را فعالیت های آیندهو چالش اهمیت این حوزهخاطر . البته بدیهی است که سایر کشورها نیز به]۳۹[
به کاربردی ها توجهی از این فعالیتاند که بخش قابلآغاز کرده کشورشانهای حیاتی وسعه علوم و فناوریبرای ت
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های موقع به این حوزه موجب آسیبتوجه بهد. عدماین علوم تمرکز دار های علمیزیرمجموعهساختن
هایی مانند موضوع گذاریچنین سرمایه ،روشود. ازاینختلف هر کشور میهای مناپذیری به بخشجبران

 کندهای درمانی مقابله با بیماری جلوگیری میها و هزینهشود که از آسیبپیشگیری در مقابل بیماری تشبیه می
]1۶[. 

برای توسعه علوم حیاتی در  مؤثری در این حوزه نبود راهبردهایی پژوهش هاترین شکاف ، مهمبنابراین 
ای المللی و پویا بودن شرایط کشور اهمیت ویژههای علمی، تغییرات بینخاطر پیشرفتکشور ایران است که به

علمی  بارز  های پیشرفت ها در کشور ایران،های ارتباطی بین علوم اثرگذار بر سالمت انسانافزایش پیچیدگییابد. می
مختلف در این حوزه،  هایهای کشورشرایط اجتماعی خاص ایران و تالش المللی،های اخیر، تحوالت بیندر سال

سازد. همچنین باتوجه به لزوم ارائه ازپیش کلیدی میاهمیت توجه به حوزه علوم حیاتی در کشور ایران را بیش
 پژوهششود. بنابراین در این مشخص می پژوهششور ایران، ضرورت این برای توسعه این حوزه در ک مؤثرراهبردهای 
های حیاتی براساس مطالعات میدانی و نظرات خبرگان شود وضعیت کشور ایران در حوزه علوم و فناوریتالش می

تحلیل  ها دربا بررسی نقاط قوت و ضعف در تقابل با تهدیدها و فرصت شناسایی شود. سپس راهبردها و راهکارهایی
، به تخصیص راهکارهای نگاشت نهادی از استفادهشوند. در ادامه با شناسایی می 11تهدید-فرصت-ضعف-قوت

. همچنین شود تعیین می پردازیم و نقش هر نهاد مرتبطی در ایران میها مرتبط با علوم حیاتشده به سازمانشناسایی
شده از روش فرایند تحلیل شبکه براساس نظرات برخی کارشناسان دهی به راهبردهای شناساییاولویت منظوربه

 شود.استفاده می
های کشور در تحلیل مرتبط با پتانسیل وضعیت علوم حیاتی در ایران باتوجه به اهمیت این حوزه، بررسی ،بنابراین

برمبنای نظرات خبرگان، مشخص  رای توسعه علوم حیاتی در ایرانراهبردهایی ب المللی، تعیینبا تحوالت بینمقایسه 
 و تعیین اولویت راهبردهای مختلف های اخیرسال پژوهش هاهای ایرانی نسبت به راهبردها در دن نقش سازمانکر

 حاضر هستند. پژوهشهای بخشی از نوآوری
 

 پژوهش پیشینمبانی نظری و  .2

را  ییهاگزارش یاتیح یهایعلوم و فناور یبررس یبرا یاریبس مؤسسات هرساله( اظهار داشته ۵۴1۹چائو)
 . ]1۵[روز دارد  یعلم یکشور و روندها کیروز  طیبه شرا یدیشد یها وابستگگزارش نیکه ا کنندیمنتشر م

علوم و  یکاربردها تا دادقرار  یبندو دسته یموردبررسرا انواع سرطان  درمان  دیجد یهاروش (۵۴1۹چائو)
پژوهش نشان داد که توجه به ابعاد  نی. اشودها مشخص روش نیتکامل ا یبر چگونگ یاتیح یهایتکنولوژ

اندروز و  نی. همچن]1۳[است  یضرور یکاربرد یهاشرفتیپ یبرا یاتیح یهایمختلف علوم و فناور
 را بررسی کرده   یاتیح یهایتوسعه علوم و فناور یبر چگونگ یکیولوژیب اتیاضیر یکاربردها (۵۴1۷همکاران)

حوزه داشته  نیبر ا یشگرف راتیتأث توانندیم زین یارشتهنیکه عالوه بر علوم محض، علوم ب دندهیم نشان و
 .]۳[باشند 

دهد که اگرچه پردازد و نشان میهای حیاتی میدر علوم و فناوری زدهیخ یدهایکلوئکاربرد  به (۵۴1۷دویل)
این کاربرد از نظر تئوری آماده عملیاتی شدن است اما برای عملیاتی ساختن آن بایستی بین علوم مختلف 

. ]1۵[شود تا عملیاتی ساختن یک محصول در سطح گسترده حاصل شود  ای ایجادهای ساختاریافتهسازگاری
به بررسی این موضوع بین صنایع مختلف کشور ژاپن پرداخته است. این مقاله اساس  (۵۴1۷ناکایاما و همکاران)

                                                                                                                                                 
11 Strength, Weakness, Opportunity, and Threat analysis (SWOT) 
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های این دسته از علوم و های حیاتی در این کشور را بر پایه مدیریت حوزهراهبردهای توسعه علوم و فناوری
های استراتژیک این بر جنبه (۵۴1۷ماسال و همکاران) .]۳۵[کند مرتبط ساختن آن با بازارهای روز معرفی می

های المللی برای توسعه علوم و فناوریو اهمیت توجه به روندهای روز دنیا و بازارهای بین کرده علوم تمرکز 
ای محصوالت توان سهم بازار مناسبی برنمی پژوهش. براساس نتایج این اندحیاتی در یک کشور نشان داده

 . ]۵۹[روز متصور بود  المللی مناسب و روندهای علمیهای بینراهبردموردنیاز یک کشور بدون توجه به 
 تغییرات آینده تمرکز کرده خاطربهاطمینان هایی با ماهیت همراه با عدمبر چگونگی مدیریت حوزه (۵۴1۶سیکل)
 یمعرفها بررسی مداوم تغییرات و همراهی با روندهای روز علمی عامل اصلی موفقیت در این حوزهوی . است 
 .]۳۷[است کرده 
علوم حیاتی پرداخته است. طبق  اثرپذیری حوزه علوم مواد و ساخت نسبت بهبه اثرگذاری و  (۵۴1۶قورینی) 

های حیاتی بر علوم مواد و ساخت تر از حوزه علوم و تکنولوژیو کلیدی مؤثرترهیچ عاملی تحقیق وی، نتایج 
ارتباطات این حوزه با علوم شناختی، علوم ارتباطی و علوم مارشال و همکاران، . همچنین ]۵1[نبوده است 

الزمه توسعه این دسته از علوم ارتباطات پژوهش های این . طبق یافتهاندداده مورد توجه قرار محور نیز سالمت
 .]۵8[هاست آنتر میان بیشتر و کلیدی

شود. بنابر نتایج این های حیاتی پرداخته میشناسایی عوامل اثرگذار بر تکنولوژی (،۵۴1۶آرتاز و همکاران) 
آتی جامعه و روندهای تکنولوژیکی قرار دارند. بنابراین  مقاله تمامی عوامل اثرگذار در ارتباط تنگاتنگ با نیازهای

به  (،۵۴1۶فکلر و مولر)  .]۵[ی و پایش قرار گیرد موردبررس مرتباًهای حیاتی الزم است حوزه علوم و تکنولوژی
های حیاتی پرداخت و نشان داد که این حوزه یکی از بررسی روندهای علمی در حوزه علوم و فناوری

ریزی در رو الزم است برنامهینازاهای رقابتی است. های علمی از نظر رشد، توسعه و جنبهیزترین حوزهبرانگچالش
. همچنین ]1۹[و توسعه این علوم یکی از پنج برنامه اول ملی باشد  شدهگرفتهاین حوزه در کشورها جدی 

ی قرار موردبررس (۵۴1۶کارتحقیقی لی و همنکاران)های حیاتی در روندهای علمی مطرح در علوم و فناوری
 .]۵۵[های مختلف مطرح در این علوم نشان داده شد های بین حوزهگرفت و پیچیدگی باالی وابستگی

های حیاتی در یکی از بر تغییرات و روندهای جدید مطرح در حوزه علوم و فناوری (،۵۴1۶رای و شرکو)
دهد که این تغییرات وابستگی شدیدی با رشد تکنولوژی و کند و نشان میافته تمرکز مییکشورهای توسعه

 ریزی واین روندها برای برنامه های اخیر داشته است. بنابراین توجه بهتغییرات ساختار جمعیتی جهان در سال
 .]۳۵[های حیاتی ضروری است توسعه علوم و فناوری

تعیین راهبردها و راهکارهایی برای توسعه علوم و بر  یمبتن پژوهشموضوع  یشینهپ کهینباتوجه به ا
است و  یدیموضوع جد یست،مسبوق به سابقه ن و نگاشت نهادی SWOTهای حیاتی براساس تحلیل فناوری

 یناست. همچن یعیموضوع نو و بد ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع در کشور است ینکهباتوجه به ا
 یگر، آن را از دو نظرات خبرگان های جمعیت مورد بررسیشده براساس دیدگاهاهبردهای شناساییبندی راولویت

 .سازدیم یزمتما پژوهشموضوع  یاتدر ادب شدهیرفتهصورت پذ پژوهش ها
 های حیاتی در دنیاهای علوم و فناوریزیرشاخه

یستی، ز یوانات، شیمیح علومی، کشاورز یمهندس شامل علوم های حیاتیو فناوری علوم ،یطورکلبه
ی، پزشک یولوژیکی، زیستب یولوژیکی، بیولوژی، موادب ها، مهندسییستی، بیوکنترلرها، بیوداینامیکز محاسبات
ی، خوراک هایژنیآنت یا ی، داروهاسلول یوملوکولی، بیومانیتورینگ، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، بیولوژیب مهندسی

 ی، بیولوژیپزشک یربرداریتصو هاییک، روشو ژنوم یی، ژنتیکغذا دهاییی، فراینغذا یطی، علوممح علوم
 ی و پلیمرهایشناس، پروتئینشناسییاهگ یی،دارو ی، علومخوراک ، مغزهایاعصاب ، نانوتکنولوژی، علومملوکوالر

 .]۵۶[ و ]4[ ها ایجاد کندکند توازن و تمرکزی متناسب بین آناست که تالش می هوشمند یستیز



 ۶۰  رانیدر کشور ا یاتیح یهایتوسعه علوم و فناور یراهبردها

 
 

 های حیاتی در کشور ایرانهای علوم و فناوریزیرشاخه

ر مورد د 1۵۴۵تا  1۹۶۵های بین سال 1۵آمده از بررسی پایگاه علمی گوگل اسکالردستنتایج به براساس
علوم در ایران به ترتیب این مرتبط با فعال و های ترین حوزهکه مهم چنین گفتتوان کشور ایران می

ای، شیمی تحلیلی، رشتههای زیستی بر پایه میکروبیولوژیک، علوم بینی، فناوریدرمانشناسی، شیمیزیست
ای، مهندسی شیمی، تصویربرداری رشتهبیولوژی مولکولی بیوشیمی، الکتروشیمی، بیولوژی سلولی، شیمی بین

نتیک شناسی، ژشناسی، مهندسی داروهای زیستی، زیستفیزیک، بومپزشکی )رادیولوژی(، بیوفیزیک، شیمی
و  ونقلک، حملای، علوم نانوتکنولوژی، مسائل مربوط به فیزیک، ترمودینامیرشتهارثی، ابزار دقیق، علوم مواد بین

مورد صورت کامالً نامتوازن بههای علمی از نظر تمرکز و میزان خروجیهستند که متأسفانه  کشاورزی مهندسی
ها و اسناد علمی را به خود پروژه %۹۴شناسی بیش از زیست که اولین حوزه یعنیطوری، بهاندتوجه قرار گرفته

شدت تواند بهمنابع را در اختصاص دارد. این عدم توازن می %۵اختصاص داده است و دومین حوزه کمتر از 
 نشان داده شده است. 1. این موضوع در شکل ]۵۵[و  ]۵[ قرار دهد و آسیب وضعیت ایران را مورد تهدید

 

 
 ]44، 4۳[ یراناکشور در  ۵۴۵1تا  1۹۶۵ یهاسال ینب یاتیح هاییدر حوزه علوم و فناور یموردبررس یهاحوزه .1شکل 

 

 های حیاتی در بین سایر علومجایگاه علوم و فناوری

هرساله منتشر  14که توسط مؤسسه آرماسیوس 1۳آینده هایتکنولوژیعلوم و های گزارشاین حوزه طبق 
علوم  هفت حوزه اصلی. ]۶[ است شدهیمعرفهای آینده دنیا یکی از هفت حوزه اصلی علوم و تکنولوژیشود، می

از علوم انرژی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی، علوم  اندعبارتهای آینده دنیا به ترتیب اولویت و تکنولوژی

                                                                                                                                                 
1۵ Google Scholar 
1۳ Future Technologies 

14 Armasuisse Science and Technology 
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. در نظرگیری جایگاه ]۶[گرها، علوم فضایی مکانیکی، علوم حیاتی، علوم مواد و ساخت، علوم ارتباطات و حس
علوم و ضرورت  دسته از دهنده اهمیت باالی اینهای حیاتی در این گزارش نشانچهارم برای علوم و فناوری

مطرح بوده است اما کشورها های قدیم در ذکر است که حوزه علوم حیاتی از زمانقابل ه آن است.توجه کشورها ب
ضرورت ساختاربندی برای عملیاتی ساختن این . باتوجه بهه استای نداشتشدهریزیساختار مشخص و برنامه

مشخصی برای آن توسط های مند تشکیل شد و برنامهطور نظامساختار علوم حیاتی به 1۹۹۴علوم، از سال 
خاطر سرعت رشد تکنولوژی ازپیش جوامع بهپذیری بیشکشورهای مختلف طراحی شد. با مشخص شدن آسیب

این علوم  هایهای مختلفی برای ارزیابی خروجیها بر این حوزه افزایش یافت و شاخصگذاری دولتباال، سرمایه
درآمد  %1۵طور مستقیم و بیش از د درآمد ناخالص کشورها بهاز تولی %۳طور متوسط حدود . امروزه بهشدپیشنهاد 

توجه  بنابراین. ]۹[و  ]8[یابد در این حوزه تمرکز می پژوهشصورت غیرمستقیم بر توسعه و ناخالص کشورها به
کشور یک وکارهای تواند بازارهای زیادی را برای کسببه این حوزه عالوه بر ارتقای سطح سالمت جامعه، می

 د کند.ایجا
 

 پژوهششناسی وشر .3
، جامعه آماری ن ارهای حیاتی در کشور ایفناوریشناسایی راهبردهایی برای توسعه علوم و هدف باتوجه به 

که در  دنباششامل تمامی مدیران، متخصصان، دانشجویان و اساتید فعال و خبره کشور در حوزه علوم حیاتی می
گیری های ممکن، روش نمونه. باتوجه به دسترسیهای مرتبط با این علوم نشان داده شدترین رشتهمهم 1شکل 

های علوم است که با انتخاب اساتید، کارشناسان و دانشجویان فعال در زیرحوزه یتصادفیرغ پژوهشدر این 
ها، از اساتید و دانشجویان تکمیل پرسشنامه جهت شناسایی جامعه آماری برایصورت گرفت.  کشور ایران حیاتی
وصنعت و علم شهیدبهشتی، مدرس،های شریف، امیرکبیر، تربیتهای زیرمجموعه علوم حیاتی در دانشگاهرشته

شرکت در  ،از این جمعیت برای انجام مصاحبه نفر ۷۵. براساس جدول مورگان، از شدخوارزمی دعوت 
 -فرصت -ضعف -قوت نقاط شناسایی جهت مرحله اول هاینامهتکمیل پرسش و ساختاریافتههای نیمهمصاحبه
برای گردآوری دعوت به عمل آمد.  ی مربوطشناخت بهتر عملکرد نهادها و سنجش وضعیت موجود تهدید،

ل سروکوال مدشده است. استفاده 1۵سروکوال برمبنای مدل از پرسشنامه استاندارد پژوهش در این مرحله ازها داده
که  عواملیتا کند ش میتالل ین مداست. ا مسائل کیفییابی دی برای ارزبررکاهای ترین مدلاز گستردهی یک

؛ بنابراین مدل سروکوال مورداستفاده در این ]1[ هدن دنشادهند را ار میقرتأثیر تحت را کیفیت ادراک از 
مخاطبان در مورد علوم و باشد که ادراک و عقاید های ذهنی میای از مدلشامل زیرمجموعه پژوهش
ها و تهدیدهای کشور پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت .دهدمورد بررسی قرار میرا  های حیاتیفناوری

، به استخراج راهبردها و شدهی تکمیلهاهای حیاتی باتوجه به نتایج پرسشنامهایران در حوزه علوم و فناوری
 به نتایج دیگری که از باتوجه. سپس نگاشت نهادی مربوطه پرداخته شد SWOTراهکارها براساس تحلیل 

ی پرسشنامه براساس. در ادامه اولویت هر راهبرد شدتکمیل  ،گرفته شد شده مرحله اولی تکمیلهاپرسشنامه
 موردسنجشهای حیاتی از نظر چندین کارشناس ه علوم و فناوریکه امتیاز هر راهبرد را برای توسع مرحله دوم

و  شداستفاده  ی مرحله دومهادر پرسشنامه 1۶بندی لیکرت. برای این منظور از شاخص رتبهشدداد، تعیین قرار می

                                                                                                                                                 
1۵ Servqual 

1۶ Likert scale 



 ۶8  رانیدر کشور ا یاتیح یهایتوسعه علوم و فناور یراهبردها

وتحلیل شد. دلیل استفاده از روش تحلیل شبکه وجود نتایج نهایی براساس روش فرایند تحلیل شبکه تجزیه
 های حیاتی کشور ایران بود.ل اثرگذار مختلف و اثرات متفاوت این عوامل بر توسعه علوم و فناوریعوام

 پژوهشکاربردی، از نظر روش  پژوهشحاضر از نظر پارادایم به حالت تفسیری، نوع هدف  پژوهش ،بنابراین
موردنظر در این  پژوهشصورت کمی و کیفی )ترکیبی( است. روش توصیفی یا غیر آزمایشگاهی و از نظر رویکرد به

ها و ها از طریق مطالعه کتابباشد. برای این منظور تمامی دادهای، تفسیری و تحلیلی می، روش کتابخانههمطالع
توسعه علوم یسی و همچنین تارنماهای مرتبط، در جهت صورت فارسی، انگلمقاالت علمی، صنعتی و تجاری موجود به

. همچنین براساس است نگرحاضر کلی مقالهبنابراین ؛ شدبندی طبقه و آوریموردنظر، گرد های حیاتیو فناوری
در این  پسآمده است. دستشده بهطراحی سؤاالت، نظرات خبرگان در مورد مقالهشده در این های طراحیپرسشنامه

میدانی  پژوهش هاتمرکز است.  شدهاستفادهمیدانی نیز  پژوهش هاای و اینترنتی، از الوه بر مطالعات کتابخانهع مقاله
نامه، مصاحبه و تحلیل وضع موجود علوم حیاتی در ایران با استفاده از پرسش شناسایی بر مقالهشده در این استفاده

 شود.ارائه می ۵در شکل  ژوهشپشده در این راحل استفادهبر این اساس م  .محتواست
 

 
  پژوهش مراحلاز  یینما .۵شکل

 
ایران از نظر  های حیاتی درعلوم و فناوری عوامل اثرگذار بر توسعه د بای پژوهشدر اولین مرحله از این 

براساس مدل سروکول  یسؤاالتبررسی شوند. برای این منظور مطالعاتی انجام شد و  پژوهشجامعه هدف 
 سؤاالت، محوریت های مختلفی بودها و تخصصرشته دارای اینکه هر فرد در نمونه آماری. باتوجه به شدطراحی 

 .شدتعریف  1براساس برخی مراجع در جدول  اصلی
 

 های مرحله اولپرسشنامههای گویه  .1جدول 

 عنابم المللبین ایران ها گویه 

های حیاتی باتوجه به رشته تخصصی شما ترین روندهای علمی فعال در حوزه علوم و فناوریمهم
 کدامند؟

  
۷ ،1۳ ،۵1 

 ۵۵، ۵1، ۵   های حیاتی چقدر بوده است؟های اخیر علوم و فناورینقش رشته علمی شما در پیشرفت

 ۵8، 1۳، ۵   های حوزه علوم حیاتی وجود دارد؟رشته علمی شما و سایر رشته ای مناسبی بینرشتهینبآیا ارتباط 

 14، 11   های حیاتی کدامند؟عوامل اثرگذار بر تقویت جایگاه رشته علمی شما در حوزه علوم و فناوری

 ۵8، ۵1، ۹   کدامند؟ یاتیح هاییحوزه علوم و فناور باشما  یرشته علمیرپذیر از پویاتر شدن ارتباط تأثعوامل 

ی
یات

 ح
ی

ها
ی 

ور
فنا

 و 
وم

 عل
وزه

 ح
 با

ط
رتب

ل م
وام

 ع
ین

تعی

ر مطالعه عوامل مؤثر ب
حوزه علوم و 

فناوری های حیاتی در
جهان و ایران

طراحی پرسشنامه 
براساس مدل 

سروکوال

بررسی روایی 
پرسشنامه ها با روش
الوشه و پایایی آن ها

بر اساس آلفای 
کرونباخ

ا انتخاب جامعه آماری ب
نظریه کالین

S
W

O
T

ل 
حلی

ت

استخراج نقاط قوت و
م ضعف برای حوزه علو
و فناوری های حیاتی

استخراج فرصت ها و 
ان تهدیدهای کشور ایر
برای حوزه علوم و 
فناوری های حیاتی

انجام تحلیل و 
استخراج راهبردهای 

متناسب با 
استراتژی های مرتبط

ی
هاد

ت ن
اش

نگ
س 

سا
برا

ها 
ت 

ولی
سئ

ن م
عیی

ت
تعیین سازمان های 

موثر بر حوزه علوم و 
فناوری های حیاتی در

کشور ایران

گاه بررسی میدانی جای
هر سازمان و 

توانایی های آن ها

تعیین نقش هر 
سازمان و تخصیص 
راهبردی متناسب به

آن که
شب

ل 
حلی

د ت
این

فر
ش 

رو
با 

ها 
رد

هب
 را

ت
لوی

 او
ین

تعی

گردآوری نظرات 
خبرگان در خصوص 
معیارها و اهمیت هر 

راهبرد در ارتباط با 
هدف توسعه علوم و 

ی تکنولوژی های حیات
در ایران

یس تشکیل سوپرماتر
ند مرتبط با روش فرای

تحلیل شبکه

انتخاب اولویت هر 
راهبرد با توجه به 
شرایط کشور ایران



 ۰۶11تابستان   ـ ۶4شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۶۶

 

های رشته تخصصی شما وجود های دیگر برای کاربردی ساختن دستاوردهای رشتهآیا نیاز به تکنیک
 دارد؟

  
8 ،1۵ 

 1۹، 1۴، ۵   اید با بازارهای داخلی و خارجی چطور است؟ارتباط بین رشته علمی که تحصیل کرده

 1۹، 1۴، ۵   دیدگاه رشته علمی شما کدامند؟های حیاتی از ترین نقاط قوت در حوزه علوم و فناوریمهم

 1۹، 1۴، ۵   های حیاتی از دیدگاه رشته علمی شما کدامند؟ترین نقاط ضعف در حوزه علوم و فناوریمهم

 1۹، 1۴، ۵   های حیاتی از دیدگاه رشته علمی شما کدامند؟ها در حوزه علوم و فناوریترین فرصتمهم

 1۹، 1۴، ۵   های حیاتی از دیدگاه رشته علمی شما کدامند؟علوم و فناوریها در حوزه هدیدتترین مهم

های حیاتی از دیدگاه رشته علمی شما های درگیر در حوزه علوم و فناوریترین نهادها و سازمانمهم
 کدامند؟

  
۹ ،1۵ ،۳1 

و تعدادی پرسش مرتبط با هر  1در جدول  شدهاصلی مطرح هایپرسش ای براساسپس از طراحی پرسشنامه
 .شودبررسی  پرسشنامهبایستی روایی و پایایی داد، قرار می یموردبررستری را پرسش اصلی که ابعاد دقیق

ی های متعددی برای سنجش روایی وجود دارد که شاخص نسبت روایروش ها:روایی پرسشنامه

هت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان شده است. جطراحی 1۷توسط الوشه و هاستمحتوایی یکی از آن
و ارائه  با توضیح اهداف آزمون شود ودر زمینه محتوای آزمون موردنظر استفاده می در یک رشته علمی متخصص
شود تا هریک از سؤاالت را براساس ها خواسته میها، از آنآن رایملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت بتعاریف ع

 شود. ، نسبت روایی محتوایی محاسبه می1بندی کنند. سپس براساس فرمول طیف لیکرت طبقه
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2
𝑁
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برابر تعداد متخصصینی که ضروری بودن سؤال را تائید  eNبرابر تعداد کل متخصصین و  Nدر این فرمول 

 اند، حداقل مقداررو براساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده. ازاین]4۵[ اند، استکرده

شده برای نسبت روایی محتوایی محاسبه . سؤاالتی که مقدارشودقبول محاسبه مینسبت روایی محتوایی قابل
باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته کننده سؤال ها کمتر از میزان موردنظر باتوجه به تعداد متخصصین ارزیابیآن

 1۵شوند چراکه براساس شاخص روایی محتوایی، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند. در این مرحله از نظرات 
استفاده شد و باتوجه به حداقل نسبت روایی محتوایی  در کشور ایران علوم حیاتی فعال در حوزه کارشناس

 .شدانتخاب  پرسش اصلیخبره( تعدادی از سؤاالت برای هر  1۵برای  ۵۶/۴قبول در روش الوشه )قابل

های مختلف گیری که خصیصهبرای ارزیابی و محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ها:پایایی پرسشنامه

انس کند، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریگیری میرا اندازه
مقدار  ۵ های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمولهای هر زیرمجموعه سؤالنمره

 .کنیمضریب آلفا را محاسبه می
 

∝𝑟       ۵فرمول  =
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 ۶4  رانیدر کشور ا یاتیح یهایتوسعه علوم و فناور یراهبردها

S𝐽 های پرسشنامه یا آزمون، های سؤالبرابر تعداد زیرمجموعه Jدر این فرمول 
ام  Jبرابر واریانس زیر آزمون 2

گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای منظور اندازه. بنابراین به]11[ برابر واریانس کل پرسشنامه است 𝑆2و 
آمده از این دستهای بهه و سپس با استفاده از دادهشدآزمون پرسشنامه پیش 4۴کرونباخ یک نمونه اولیه شامل 

اس، میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار اسپیافزار آماری اسها و به کمک نرمپرسشنامه
آمده است، دستبه ۹۷۳/۴ شود. مقدار پایایی پرسشنامه پس از انجام محاسبات مربوطه برابر بامحاسبه می
 .نامه را برخوردار از اعتبار کافی دانستتوان پرسشبنابراین می

افراد از  یتعداد یارها را در اختآن شده،یطراح یهانامهپرسش یاییو پا ییروا یدر ادامه باتوجه به بررس
نظریه کالین  در این پژوهش برای انتخاب حجم نمونه مشترکین از .یمقرار داد جامعه هدف این مقاله

 شود. می ونه تعیینحجم نم( 18کوکران)فرمول  ۳فرمول  از برای این منظور با استفاده شده است.استفاده

𝑛        ۳فرمول  =
𝑁𝑍∝

2⁄
2 𝑝(1−𝑝)

(𝑁−1)𝑑2+𝑍∝
2⁄

2 𝑝(1−𝑝)
 

 
برابر نسبت عدم  (p-1)برابر نسبت موفقیت در جامعه؛  pبرابر جامعه؛  Nبرابر حجم نمونه؛  nفرمول  یندر ا

شده توسط محقق برابر خطای پذیرفته dبرابر توزیع جامعه نرمال و  α/2Zبرابر دقت برآورد؛  αموفقیت در جامعه؛ 
ای که الزم است نکته. شوددر نظر گرفته می ۴۵/۴برابر  ردنظر که معموالًتحمل از برآورد پارامتر مویا بازه قابل

را برای آن  ۵/۴توان مقدار اشد، میدر دسترس نب pدر خصوص این فرمول، گفته شود آن است که چنانچه مقدار 
 ین عدد ممکن را به دست خواهد دادترکارانهترین و محافظه. در این حالت، این فرمول بزرگ]14[ در نظر گرفت

حجم نمونه  ،پژوهشبراساس اطالعات مرتبط با این برای آن در نظر گرفته شد.  ۵/۴نیز عدد  پژوهش نکه در ای
برای این منظور جامعه آماری متشکل از  .شدتعیین  دانشگاهی خبرگاننفر از  ۷۵ حداقل یبررس ینا یمناسب برا

های و سؤال شدارشد شناسایی دانشجوی کارشناسی 4۴دانشجوی دکتری و بیش از  ۵۶استاد دانشگاه،  ۹
ه آماری وننم ی مرتبط باشناختسایر اطالعات جمعیتها پرسیده شد. همچنین ذکرشده در مورد هر قسمت از آن

 است. شدهارائه ۵در جدول  پژوهشمورد بررسی در این 
 

 نمونه آماریشناختی جمعیت هایداده  .۵جدول 

 فراوانی هر دسته مشخصه

 نفر زن ۵۵ ،نفر مرد ۵۳ جنسیت

 سن
نفر  ۶سال،  4۵تا  4۴نفر بین  1۴سال،  4۴تا  ۳۵نفر بین  8سال،  ۳۵تا  ۳۴نفر بین  ۹سال،  ۳۴تا  ۵۵نفر بین  4۵

 سال 4۵بیشتر از 

 نفر دکتری 8ارشد، نفر کارشناسی ۵۷نفر کارشناسی،  4۴ میزان تحصیالت

در حوزه علوم  سابقه کاری
 حیاتی

نفر بیشتر  ۹سال،  ۵۴تا  1۵نفر بین  ۷سال،  1۵تا  1۴نفر بین  4سال،  1۴تا  ۵نفر بین  18سال،  ۵تا  1نفر بین  ۳۷
 سال ۵۴از 

 
شامل طیف وسیعی از افراد مرتبط با حوزه علوم و شده توان ادعا داشت که جامعه آماری انتخاببنابراین می

این  خبرگانتوجه آنکه بعد از برگزاری جلسات با برخی از نکته قابل است. در کشور ایران های حیاتیفناوری
با هریک از نفرات موردنظر جلسه برگزار شد تا از رسیدن به اشباع نظری  و حوزه، اشباع نظری حاصل شد
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اطمینان حاصل شود. معیار انتخاب این افراد، دارا بودن زمینه تحصیلی مرتبط و تجربه کاری مرتبط در چند شاخه 
 های اصلی علوم حیاتی بود.از شاخه

 

 پژوهش یافته هایها و تحلیل داده .4
آن توسعه  ریزی برایچگونگی برنامه و یک حوزه یتموقع یابیارز یبرا اسبمن یچارچوب SWOTتحلیل 

 و دیدگاهی کندیم یابیرا ارز مرتبط با یک حوزه یندهو آ یفعل یلپتانس و یخارج ،یعوامل داخل این روش. است
کند. در این روش رو اعمال میها و تهدیدهای پیشحوزه باتوجه به فرصت یکنقاط قوت و ضعف  ینانه بربواقع

یا  یبرتر ی موردبررسی دارایهای درونی حوزهویژگیاز  یککدامکه  کنندیم یفتوص و ضعف نقاط قوت
 به عوامل و تهدیدها هافرصت؛ همچنین کندیجدا م هاسایر حوزهرا از  حوزه آن یزیند و چه چهست ماندگیعقب
و یا آن حوزه را مورد تهدید قرار دهند. از تقابل  بدهند آن حوزهبه  یتمز یک توانندیکه م کنندیاشاره م یخارج

فرصت(،  -راهبردهای تهاجمی )قوت صورتبهها و تهدیدها چهار دسته راهبرد بین نقاط قوت و ضعف با فرصت
-فرصت( و راهبردهای تدافعی )ضعف -)ضعفکارانه تهدید(، راهبردهای محافظه -راهبردهای رقابتی )قوت

. ]4۴، 18[کند تواند مسیری مناسب را برای پیشرفت و توسعه یک حوزه ایجاد شود که میتهدید( ایجاد می
های مرتبط با استخراج به شناخت بهتر ابعاد مختلف علوم حیاتی و نتایج مناسب این روش برای تحلیل باتوجه

های پس از بررسی پرسشنامه است. شدهاستفادهاز این روش  پژوهشن راهبرد و نگاشت نهادی، در ای
است که  ذکرقابل بندی شدند.جمع ۳دید در جدول شده، نتایج مرتبط با نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهتکمیل

 شده، اهمیت هر مورد براساس میانگین نظرات در بازههای تکمیلفراوانی هر نظر براساس تکرار آن در پرسشنامه
( و رتبه هر مورد براساس فراوانی و اهمیت هر مورد در زیرگروه خود ترینیتاهم پر) ۵( تا ترینیتاهم کم) 1

 .شد مشخص
 

 تهدید-فرصت-ضعف-تحلیل قوتنتایج . ۳جدول 

 بندیرتبه اهمیت فراوانی عنوان نقطه قوت

ی فعال در حوزه پژوهش هاها و مراکز بنیان، دانشگاههای دانششرکت، ستادها ،تعدد نهادها
 علوم حیاتی

8۵۶/۴ ۵ 4 

المللی و سایر راهبردهای باالدستی سازگار با این موضوع برای توسعه وجود اسناد ملی و بین
 علم و فناوری در کشور

۶۹۳/۴ ۳ ۳ 

 1 4 ۶1/۴ المللیهماهنگ بودن خدمات و محصوالت علمی کشور با نیازهای بین

 ۶ ۵ ۷۶/۴ در کشور و فعالیت منابع انسانی مشتاق به تحصیل

 ۵ ۳ 8/۴ ای قوی در کشوری، تجربی و دانش پایهپژوهش هاهای نسبتاً مناسب زمینهوجود پیش

 ۵ ۵ ۳۵/۴ سازی مراکز فعال در این حوزههای باال برای مرتبطپتانسیل

 بندیرتبه اهمیت فراوانی عنوان نقطه ضعف

های مختلف به خاطر عدم اطمینان بخشضعیف بین دانشگاه با صنعت و دولت بهارتباط 
 یکدیگر

۳۳۳/۴ 4 8 

 1۴ ۳ 4/۴ های مختلف علوم حیاتینبود یکپارچگی توسعه بین حوزه

 ۹ 4 ۳۴۶۷/۴ های حیاتی با نیازهای جامعههای علوم و فناوریگذاری متناسب بین حوزهعدم سرمایه

عدم تولید بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات و امکانات تکنولوژیکی این حوزه در کشور و نیاز 
 ها با هزینه اولیه و نگهداری باالآن وارداتبه 

۷۳۳/۴ ۵ ۶ 

 1۳ ۵ ۵۶/۴ شرایط اقتصادی و قانونی یثباتبیی به علت پژوهش هاهای ریزی بلندمدت شرکتبرنامه نبود

 1۶ 1 ۵4۶۷/۴ در کشور ایران شغلی در متخصصین مختلف این حوزهعدم احساس امنیت 

 1۵ ۵ ۵۷۳۳/۴های این حوزه و پایین بودن دستمزد در ایران، انحصاری بودن بازارهای مرتبط با تخصص



 ۶4  رانیدر کشور ا یاتیح یهایتوسعه علوم و فناور یراهبردها

 ساالریجای شایستهای بهبه صوت سلیقه استخدام افراد

 1 ۵ 81۳۳/۴ علت مرز دانش بودنعنوان پلی برای خروج از کشور به شدن این حوزه بهتبدیل

 ۷ ۵ ۷۳۳/۴ های مختلف این حوزهی و پژوهشی در بخشپژوهش هاعادالنه نبودن بودجه 

 ۳ ۳ ۵8۶۷/۴ گذاری کشور در این حوزههای قانونی و سیاستضعف

ی این حوزه به دلیل فقدان قوانین پژوهش هاهای پیشرفت مراحل مختلف پروژه اختالل در
 کنندهحمایتروشن و 

۶۵۳۳/۴ 1 1۵ 

 11 ۵ ۵4/۴ ی مناسبپژوهش هاهای مجهز و مراکز کمبود آزمایشگاه

 14 ۵ ۵/۴ ها در ایراناختراعمشکالت تجاری و ثبت  ، وجودهای این حوزهمحور بودن پروژهسرمایه

خاطر نبود صورت مطلوب و ضعف در کارگروهی بهعدم ارتباط دانشمندان کشور با یکدیگر به
 هازیرساخت

۳4۶۷/۴ 1 1۷ 

های این سالمت و مهندسی کشور برای پیشبرد مناسب پژوهش هایبخش ارتباط ضعیف بین
 حوزه

۳8۶۷/۴ 4 ۵ 

از طریق مراکز علمی  عدم دسترسی به شبکه توزیع مواد، تجهیزات و تخصیص امکانات
 مختلف

۷۴۶۷/۴ ۳ ۵ 

خاطر نبود پیشتاز حوزه در خارج از کشور بهنبود فرصت برای ارتباط مؤثر با افراد خبره و 
 های مناسبسیاست

8۵۳۳/۴ ۵ 4 

 بندیرتبه اهمیت فراوانی هاعنوان فرصت

 ۳ 4 44/۴ ها و ثبت اختراع در کشوردر انجام آزمایش محدودکنندهنبود قوانین 

محصوالت این جب ایجاد بازار بزرگی برای اکثر کشورهای که موپیر شدن جمعیت در ایران و 
 شودحوزه می

۳۷۳/۴ 4 4 

 ۷ 1 81۳/۴ هزینه تولید پایین محصوالت مختلف در ایران و قابلیت رقابت باال با محصوالت خارجی

 1۴ ۳ 14۶۷/۴ های فعال در این زمینهکم بودن شرکت

 1 ۵ ۵۴۶۷/۴ ساختارهای آلی و گیاهی مواد خام، غنی بودن ایران از نظر

های تواناییخاطر شدن به قطب درمانی جنوب غرب آسیا بهتبدیل ایران برایپتانسیل باالی 
 علمی کشور

4/۴ ۳ ۶ 

 ۹ 1 ۶۵۳/۴ های خارجی در این حوزهگذاریتوانایی جذب سرمایه

نیازمندی مستمر مردم به این دسته از  نیاز و تقاضای باال برای محصوالت این حوزه به دلیل
 محصوالت/خدمات

4۵۶۷/۴ ۳ ۵ 

های کشورهای مختلف در این خاطر ضعفامکان فروش محصوالت به کشورهای مختلف به
 حوزه

۷۴۶۷/۴ ۳ ۵ 

 8 4 ۵/۴ هاها و تمایل همکاری اساتید خارجی با آنانگیزه باالی دانشجویان برای پژوهش در این حوزه

 بندیرتبه اهمیت فراوانی عنوان تهدیدها

 ۳ ۳ ۵4۶۷/۴ ها در بازارهای فعلینیازهای مختلف آنمتفاوت بودن شرایط هر کشور و 

 ۵ ۳ ۳8۶۷/۴ توسعه پرشتاب کشورهای پیشرفته در این زمینه و تصاحب سهم زیادی از بازار

 4 4 4/۴ توسعه به کشورهایی با امکانات بهتر و دستمزد باالترفرار مغزها از کشورهای درحال

کشورهای پیشرو در این زمینه و توسعه منابع مالی وجود موانع قانونی و سیاسی در همکاری با 
 و لجستیکی

۵8۷/۴ 1 8 

 1 4 8۹۳/۴ ها و کمبود امکاناتها، وجود تحریمواسطه وابستگیهای داخلی بهپایین پیشرفتسرعت 

های خاطر ضعف سیستمها بهتمرکز بر روی تولید مقاالت بدون در نظر گرفتن کاربرد آن
 کشور آموزش عالی

۵8/۴ 1 ۹ 

 ۶ ۵ ۳4۶۷/۴ های داخلی در اثر سوء مدیریتکاهش انگیزه افراد و شرکت

 ۷ ۵ 18۶۷/۴ کشور های متعارضواسطه سیاستدسترسی به امکانات آزمایشگاهی به ثباتیبی

های پر نوسان بودن قوانین و شرایط اقتصادی که موجب احتمال باالی ورشکستگی شرکت
 شودایرانی می

81۳/۴ 4 ۵ 
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های مدیریتی، نقاط قوت و ضعف مرتبط با کشور ایران در حوزه علوم حیاتی از دیدگاه بندیدر ادامه با تقسیم
 شده، راهکارهاییها و تهدیدهای شناساییها با فرصتو تقابل آنسیاسی، فنی، زیرساختی، اجتماعی و ارتباطی 

عنای خاصی است که شماره مرتبط با هر راهکار م ذکرقابل .(4)جدول  باشندصورت زیر میاستخراج شد که به
 است. شدهاستفاده بعدیهای ها در جدولآن بندیندارد و برای سهولت تقسیم

  



 ۶3  رانیدر کشور ا یاتیح یهایتوسعه علوم و فناور یراهبردها

 ها و تهدیدهاهای مختلف با فرصتراهکارهای استخراج شده از تقابل دیدگاه. 4جدول 

 ها یا رویکردهای تهاجمیها با قوتتقابل فرصتراهکارهای 

 های ملی؛چارچوب براساسها این حوزه با بومی ساختن آن المللی در زمینه توسعه محصوالتاستفاده از قوانین، مقررات و استانداردهای بین -1
 ؛در کشور ایران توسعه مراکز ساماندهی و تأمین مواد و لجستیک مرتبط با حوزه علوم حیاتی -۵
 گذاران داخلی؛های خارجی و انگیزه دادن به سرمایهگذاریسرمایهبرقراری روابط مناسب برای جذب  -4
 سازی علمی؛طراحی بسترها یکپارچه برای مشخص کردن پژوهشگران و خبرگان فعال در این حوزه و تقویت شبکه -۵
 ها؛های اطالعاتی با دسترسی مشخص جهت شناسایی و توسعه طرحایجاد سامانه -۹

 روز دنیا در این حوزه؛ والتد تحرصمدیریت دانش و  -1۴
ملی و باتوجه به نیازها و روندهای  در کشور ایران های حیاتیهای مختلف علوم و فناوریکننده سرمایه بین حوزهتعیین قوانین تعدیل -11

 ؛المللیبین
 جای واردات غیرضروری؛محصوالت این حوزه در کشور به تولید و توسعهتدوین قوانین حمایتی جهت  -۵۶
 های قانونی؛تعیین حدود مدیریتی و مالکیت نهادهای مرتبط با حوزه علم و فناوری برای از بین بردن سوءاستفاده -۵۷

 تنوع-ها یا رویکرد رقابتیتقابل تهدیدها با قوتراهکارهای 

 طور عادالنه بین مراکز موجود؛تخصیص تجهیزات و منابع به -۷
 های حمایتی؛ها و اهرمداخلی و مشترک با تعیین چارچوبهای تسهیل اجرای پروژه -8

 های این حوزه؛بازارسنجی تخصصی در کنار توجه به ارزشمندی علمی پروژه -18
 های حیاتی در ایران؛تشکیل ستادهای مشترک برای تعیین آینده علوم و فناوری -۵۴
 پژوهشگران؛های مالی برای کمک به های علمی در کنار پروژهتعریف طرح -۵1
 ها؛نشده برای استفاده بهتر از آنهای دارای پتانسیل کشفشناسایی زیرساخت -۵۵
 شده؛اندازهای طراحیهای کالن ملی در جهت رسیدن به چشمریزیسازی نهادهای زیربط جهت برنامهمرتبط -۵4
 خلی در این حوزه؛های مؤسسات مالی از تولیدکنندگان دادهی حمایتریزی برای سازمانبرنامه -۵۵
 های این حوزه؛محور خارجی در فعالیتجای سرمایهتقویت ساختارهای حمایت از توسعه تقاضامحور داخلی به -۵۹

 کارانهها یا رویکرد محافظهها با ضعفتقابل فرصتراهکارهای 

المللی در باتوجه به تغییرات بین هاسازی توسعه حوزهتعادلگذاری متناسب با نیازهای روز کشور در راستای مهای سرمایهطراحی سیاست -۳
 ؛این حوزه

 های علوم حیاتی؛های بین مراکز علمی، صنعتی و دولتی در جهت توسعه حوزهطراحی قوانینی جامع برای تقویت ارتباط -۶
 منظور استخراج روندهای پنهان علمی؛ای بهرشتههای اطالعاتی بینتوسعه بانک -1۵
 های آتی؛بینی طرحهای حیاتی جهت پیشهای کشورهای مختلف در حوزه علوم و فناوریشناسایی نیازها و قوت -1۳
 های مختلف؛های حوزه علوم حیاتی بر اثر نوسانهای قانونی و مالیاتی برای کاهش فشار بر طرحایجاد حمایت -14
برای رصد تحوالت  در حوزه علوم حیاتی و همگرایی علوم مرتبط در این حوزه المللیعلمی بینهای ها و نشستبرگزاری همایش -1۵

 ؛هاو افزایش ارتباط کشورهای مختلف
 های مختلف این حوزه جهت جلوگیری از فسادهای نهان؛سازی در شاخهمبارزه با انحصاری -1۷
 حوزه علوم حیاتی در ایران؛های های علمی داخلی برای توسعه پیشرفتها و تالشراستا ساختن طرحهم -۳۴

 ها یا رویکرد تدافعیتقابل تهدیدها با ضعفراهکارهای 

 های داخلی در این حوزه؛تأسیس مراکز جدید و تقویت تکنولوژی -1۶
 حمایت و انتشار اطالعات الزم جهت حفظ ارتباطات با مراکز خارجی مورد تأیید؛ -1۹
 های متخصصان خارجی و داخلی مقیم خارج از کشور؛کننده فعالیتتسهیلهای تشویقی و طراحی سیاست -۵۳
 سازی قوانین و مقررات نظام علم و فناوری کشور در حوزه علوم حیاتی؛بازنگری و یکپارچه -۵8

 
 ، به شناسایی نهادهای مرتبط با حوزه علوم حیاتیشدههای تکمیلپرسشنامهباتوجه به نتایج در ادامه 

است که  یکردیرو یمطالعات نظام نوآورهای پرکاربرد در تحلیل نگاشت نهادی یکی از تحلیل یم.پرداخت
بر یک حوزه پرداخت و نقش هریک را در  مؤثرهای توان با استفاده از آن به تعیین جایگاه بازیگران و سازمانمی

های تواند یکی از نقشمی مؤثرساختار نگاشت نهادی مربوطه تعیین کرد. در این ساختار هر سازمان یا بازیگر 
 که ینهاد) گریمتنظنهادها(،  یرسا و وکارهاکسبدولت،  االجرا توسطالزم ییهابرنامه گرتعیین نهاد) گذاریاستس
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 ینهاد) گریلتسهکند(، شده، مشخص میرا در راستای اهداف تعیین مؤثری از نهادها یکهر حقوقها و یتمسئول
با ارائه خدمات و محصوالت جدید  بهبود بازار و هدف آن توسعه و شودایجاد میدولت  هایحمایتکه معموالً با 

سایر  به یصنعت یا یپژوهش ی،وزشخدمات آم تواندیکه م ینهاد) کنندهارائههای جدید است( و و ایجاد ظرفیت
ها برای اثربخش کردن مشخص بودن نقش . باتوجه به ضرورت]۵۷، ۵۳[باشند نهادها ارائه کند( را داشته 
اهداف و  رساختااسناد باالدستی،  است. لذا باتوجه به شدهاستفادهاز این روش  پژوهشراهبردها، در این مرحله از 

دیده  ۵که در جدول  انجام شدها شده به آنای شناساییو تخصیص راهکاره هاهریک از آن نقش ،هااین سازمان
 شود.می

 
 نهادها یا بازیگران از هریک به شدهارائه راهکارهای یصو تخص ینگاشت نهاد یخروج .۵جدول 

 نهادهای تابعه بازیگران

 نقش

شماره راهکار 

ت یافتهتخصیص
س

سیا
ی

گذار
 

تنظیم
ی

گر
 

سهیل
ت

ی
گر

 
 دهنده خدماتارائه

 صنعتی پژوهشی آموزشی

لح
مس

ی 
ها

رو
 نی

ل
 ک

تاد
س

 

 پژوهش هامرکز 
راهبردی دفاعی )گروه 
 آماد و فناوری دفاعی(

   
* * 

 
۵4 

دانشگاه و پژوهشگاه 
عالی دفاع ملی و 

 راهبردی پژوهش ها
   

* * 
 

۵۷ 

معاونت آموزش و 
    پژوهش

* * 
 

۵۵ 

معاونت آماد، پشتیبانی و 
    صنعتی پژوهش ها

* * * ۵8 

معاونت بهداشت و 
    درمان

* * * ۵1 

ی 
ها

رو
 نی

ی
بان

شتی
و پ

ع 
دفا

ت 
زار

و

لح
مس

 

مؤسسه آموزشی و 
ی صنایع پژوهش ها

 دفاعی
   

* * 
 

۵۶ 

دانشگاه صنعتی مالک 
    اشتر

* * 
 

۵۳ 

سازمان صنایع دفاع 
جمهوری اسالمی ایران 

 )ساصد(
    

* * 1۹ 

ب 
ال

انق
ن 

دارا
اس

ه پ
سپا

ی
الم

اس
 

دانشگاه جامع امام 
 پژوهش هاحسین )مرکز 

 شناختی(زیست
   

* * 
 

۵۹ 

بیمارستان، پژوهشگاه و 
دانشگاه علوم پزشکی 

 اهللبقیة
   

* * * ۵۴ 

ش 
ارت

ی 
ور

مه
ج

ی 
الم

اس

ان
ایر

 

دانشگاه علوم پزشکی 
ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران
   

* * 
 

۵۵ 

 * عالی انقالب فرهنگیشورای 
     

1 
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 نهادهای تابعه بازیگران

 نقش

شماره راهکار 

ت یافتهتخصیص
س

سیا
ی

گذار
 

تنظیم
ی

گر
 

سهیل
ت

ی
گر

 

 دهنده خدماتارائه

 صنعتی پژوهشی آموزشی

 و 
ان

رم
، د

ت
اش

هد
ت ب

زار
و

ی
شک

 پز
ش

وز
آم

 

اداره کل تجهیزات 
 پزشکی

* * 
 

* * * 18 

 * * سازمان غذا و دارو
 

* * * 1۵ 

مؤسسه ملی توسعه 
 علوم پزشکی پژوهش ها

* * 
 

* * * 11 

و  پژوهش هامعاونت 
 فناوری وزارتخانه

* * 
 

* * 
 

1۷ 

وزارت علوم، 
و  هاپژوهش 

 فناوری

معاونت پژوهش و 
 فناوری

* * 
  

* 
 

۳ 

 * * معاونت آموزشی
 

* 
  

1۶ 

معاونت علمی 
و فناوری 
ریاست 
 جمهوری

ستاد توسعه علوم و 
   هافناوری

* 
   

1۳ 

مرکز راهبردی 
 های همگرافناوری

* 
 

* 
   

۶ 

وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

معاونت امور اقتصادی و 
 صنایعبازرگانی و امور 

* * 
    

۵ 

 یپژوهشمراکز ها و پژوهشگاه
  

* * * 
 

۵ 

 های داروسازیشرکت
    

* * ۵۹ 

 های دولتی و آزاددانشگاه
   

* * 
 

 1۴و  ۹

 های علم و فناوریپارک
  

* 
 

* 
 

4 

های صندوق
حمایت از 
و  پژوهش ها

 هانوآوری

صندوق حمایت از 
   پژوهشگران و فناوران

* 
   

۷ 

صندوق نوآوری و 
   شکوفایی

* 
   

14 

 هادهندهشتاب
  

* 
   

8 

و توسعه و  پژوهشهای فعال در شرکت
     تولید محصوالت مرتبط با علوم حیاتی

* * 1۵ 

ای در حوزه علوم های مشاورهشرکت
   حیاتی

* 
   

۳۴ 

 
های مرحله دوم باتوجه به نتایج پرسشنامهراهبرد  هر ولویتا تعیین بر یرگذارتأثدر ادامه تالش شد عوامل 

 دهی به راهبردها براساس نظراتبرای این منظور ابتدا معیارهایی برای اولویت .شودشناسایی شده تکمیل
های باالی مقایسه و امتیازدهی بین دلیل پیچیدگیشد. سپس به تعییناستاد دانشگاه(  ۵) شده از خبرگانگرفته

پس از حذف راهبردها شده برای بررسی ای استفاده شد. معیارهای استخراجد تحلیل شبکهراهبردها از روش فراین
 بندی شدند:زیر دسته صورتبهموارد تکراری 

 های پژوهشیظرفیت های حیاتی وای در حوزه علوم و فناوریرشتهراهبرد بر ارتباطات بین یرتأث 
 ؛مربوطه

 های سازی راهبرد در حوزه علوم و فناوریواسطه پیادهبهی ایجادشده پژوهش هاهای فرصت یرتأث
 ؛هاهای خارجی در این طرحگذاریحیاتی بر افزایش سرمایه
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 های علمی مرتبط با علوم حیاتی؛رشتهمحصوالت خدمات/توسعه بازار و تقاضای  راهبرد بر یرتأث 

 های علمی زیرمجموعه علوم حیاتی؛رشته یساختارهاها و رشد زیرساخت راهبرد بر یرتأث 

 های علمی زیرمجموعه در رشته یپژوهش هاهای گذاری شرکتیهسطح سرماراهبرد بر افزایش  یرتأث
 علوم حیاتی؛

 وتوسعهپژوهشصی و عمومی در بخش ی خصوپژوهش هاهای طرح یآفرینمیزانی سودآوری و ارزش 
 ؛سازی راهبردواسطه پیادهبه

  حیاتی؛های رتبط با علوم و فناوریهای مهای مالی حوزهظرفیتاثر راهبرد بر روندها و تغییرات 
تحلیل  فرایندها با استفاده از راهبرد، به بررسی و تعیین اولویت هر یک از پس از مشخص شدن معیارها

هر دو توسط توماس ال  ۵۴گیری تحلیل شبکهو روش تصمیم 1۹فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یم.پرداخت شبکه
 / فرایند گیریتصمیمهستند. روش  ۵۵گیری چندمعیارهتصمیم هایای از روشو زیرمجموعه بیان شدند ۵1ساعتی

ساختار سلسله مراتبی از باال به  چراکه باشدتحلیل شبکه ویرایش سطح باالتری از تحلیل سلسله مراتبی می
مسئله در  برایتحلیل شبکه تنها یک ساختار سلسله مراتبی  ایندفرباشد. پایین جوابگوی یک سیستم پیچیده نمی

کند. یک سیستم با بازخور سازی میگیرد، بلکه مسئله را با استفاده از یک سیستم با رویکرد بازخورد مدلنظر نمی
دیگر در تحلیل عبارت. به]۳4[ باشند، نشان دادگر سطوح یا اجزا میها نشانای که در آن گرهتوان با شبکهرا می

ها را تحت تأثیر قرار شبکه، عناصر موجود در یک گره )یا سطح( ممکن است همه یا قسمتی از عناصر سایر گره
تواند ضمن در این روش می . بنابراین]۳8، ۵4[ت های تحلیل راهبردهاسکه این موضوع یکی از پیچیدگی ددهن

و در این مرحله از  نماید را تعیین راهبرداولویت هر ، حیاتیهای علوم و فناوریبر  مؤثرنظرگیری تمام عوامل 
 .گیردمورداستفاده قرار می پژوهش

سازی ماتریس تحلیل شبکه )محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم، نرمال فرایندبرای این منظور به ترتیب مراحل 
اط کامل عوامل اصلی با بررسی ها، محاسبه ماتریس ارتبارتباط مستقیم، محاسبه ماتریس ارتباط کامل زیرعامل

سازی ماتریس ارتباط کامل ابعاد، بردارهای ویژه، محاسبه شدت و جهت تأثیر، ترسیم نقشه روابط شبکه، نرمال
را  راهبردموزون و محدود کردن آن( را انجام داده و پس از ارزیابی نتایج، وزن قطعی هر  ۵۳تشکیل سوپرماتریس

از نظرات خبرگان در روش فرایند تحلیل شبکه تمامی ضرایب و جداول اولیه  ذکر است کهقابلکردیم. محاسبه 
)توسعه علوم  پژوهشاصلی ارها باتوجه به هدف برای این منظور در ابتدا اهمیت معی. شده استگرفتهدانشگاهی 

 . شدتعیین  هابرمبنای نظرات خبرگان پس از بررسی نتایج پرسشنامه های حیاتی در ایران(و فناوری
 

 شبکه یلتحل ینده از روش فراحاصل یینها یازهایامت و راهبردها .6جدول 

 امتیاز نهایی شماره راهبرد امتیاز نهایی شماره راهبرد امتیاز نهایی شماره راهبرد

 ۴۴۳/۴ ۵1راهبرد  ۴۶4/۴ 11راهبرد  ۴۵۵/۴ 1راهبرد 

 ۴۳۵/۴ ۵۵راهبرد  ۴۳8/۴ 1۵راهبرد  ۴۶۵/۴ ۵راهبرد 

 ۴۶1/۴ ۵۳راهبرد  ۴۳4/۴ 1۳راهبرد  ۴۶۵/۴ ۳راهبرد 

 ۴۵۴/۴ ۵4راهبرد  ۴۴8/۴ 14راهبرد  ۴۵۵/۴ 4راهبرد 

                                                                                                                                                 
1۹ Analytical Hierarchy Process (AHP) 

۵۴ Analytic Network Process (ANP) 

۵1 Thomas L. Saaty 

۵۵ Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

۵۳ Super Matrix 
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 امتیاز نهایی شماره راهبرد امتیاز نهایی شماره راهبرد امتیاز نهایی شماره راهبرد

 ۴۵۴/۴ ۵۵راهبرد  ۴۶۵/۴ 1۵راهبرد  ۴1۷/۴ ۵راهبرد 

 ۴۵۵/۴ ۵۶راهبرد  ۴۵۵/۴ 1۶راهبرد  ۴۵۵/۴ ۶راهبرد 

 ۴۵8/۴ ۵۷راهبرد  ۴18/۴ 1۷راهبرد  ۴۴8/۴ ۷راهبرد 

 ۴۳۹/۴ ۵8راهبرد  ۴۵1/۴ 18راهبرد  ۴۵8/۴ 8راهبرد 

 ۴۵8/۴ ۵۹راهبرد  ۴۴۵/۴ 1۹راهبرد  ۴1۹/۴ ۹راهبرد 

 ۴۵8/۴ ۳۴راهبرد  ۴1۴/۴ ۵۴راهبرد  ۴14/۴ 1۴راهبرد 

 1 مجموع امتیازها 

 
ده و ارجحیت نهایی معیارها برای مسئله تعیین شسپس وابستگی درونی معیارها باتوجه به هر معیار مشخص 

و ماتریس اهمیت  ه شدها پرداختراهبرد ا و نسبت با سایرها باتوجه به معیارهراهبرد. در ادامه به مقایسه زوجی شد
و نظرات خبرگان،  رگذاریتأثبه امتیازهای هر راهبرد باتوجه به عوامل  باتوجه تیدرنها .شدها محاسبه راهبرد

 اند.ارائه شده ۵نمودار و  ۶راهبردها در جدول بندی اولویت هر راهبرد تعیین شد. نتایج نهایی اولویت
 

 
 شبکه یلتحل یندشده از روش فراحاصل یینها یازهایو امت راهبردها. ۵ نمودار

 
 ۳، ۵، 11، 1۵ی شماره ، پنج راهبرد با باالترین امتیازها به ترتیب راهبردهافوقو نمودار بنابراین طبق جدول 

 شوند:میهستند که در ادامه ارائه  ۵۳و 

 ینعلوم مرتبط در ا ییو همگرا یاتیدر حوزه علوم ح المللیینب یعلم یهاو نشست هایشهما یبرگزار 
 ؛هاو افزایش ارتباط مختلف یرصد تحوالت کشورها یحوزه برا

 یراندر کشور ا یاتیح هاییمختلف علوم و فناور یهاحوزه ینب یهسرما کنندهیلتعد ینقوان یینتع 
 المللی؛ینو ب یمل یو روندها یازهاباتوجه به ن

 یران؛در کشور ا یاتیمرتبط با حوزه علوم ح یکمواد و لجست ینو تأم یتوسعه مراکز سامانده 

 ها توسعه حوزه یسازمتعادل یروز کشور در راستا یازهایمتناسب با ن گذارییهسرما هاییاستس یطراح
 حوزه؛ یندر ا المللیینب ییراتباتوجه به تغ
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 خارج از  یممق یو داخل یمتخصصان خارج هاییتفعال کنندهیلو تسه یقیتشو هاییاستس یطراح
 ر.کشو

 

  و پیشنهاد گیرینتیجه .5
از  یبر زندگ یرمرتبط با مسائل و موضوعات اثرگذار و اثرپذ یهاحوزه ینتراز مهم یکی یاتیحوزه علوم ح

بر سالمت انسان  یتشاناست که باتوجه به ماه یمرتبط هاییو تکنولوژ یدرمان یهاحوزه ی،جمله داروساز
و  هاانسان یبر زندگ یرپذیرتأثو  یرگذارتأثتوجه به علوم  یچگونگ یریتمد دارند. یرمستقیمو غ یممستق یراتتأث

ضمن  و مسئولین این حوزه باید یرانمد گیرد.در این حوزه مورد بررسی قرار می هاریزی برای توسعه آنبرنامه
 ینمناسب ب یتعادل تعریف کنند که یهایبرنامهعلوم مختلف در آن،  یتکشور و وضع یک یتوضع یقدق یسبرر

 یند. بنابراشو یجادکشورها ا یرسا یعلم یو روندها یندهآ یهاآن کشور باتوجه به برنامه یمختلف علم یهاحوزه
 آن کشور در ابعاد مختلف است. هاییروز و توانمند یطهر کشور تابع شرا تلفمخ یهادر حوزه یاتیعلوم ح

 المللی دارد.ای وضعیت کشور و روندها روز بینرو بررسی و توسعه علوم حیاتی نیاز به تحلیل دورهایناز
های حیاتی در کشور ایران است. بنابراین حاضر ارائه راهبردهایی برای توسعه علوم و فناوری هدف پژوهش

سپس بررسی قرار گرفت.  ردلحاظ علمی در پایگاه داده گوگل اسکالر موابتدا وضعیت کشور ایران از در 
ای پیدا کردن ای آماری برو جامعه هشد شناساییبودند  موردتوجههایی از این حوزه که در ایران زیرشاخه

 ی مناسب براساس مدل سروکول طراحی شد. همچنینیاهدر ادامه پرسشنامه .شد تعیین هانامهپرسش هایپاسخ
. سپس نمونه آماری از جامعه شدبررسی  کرونباخ یآلفا براساس آن یاییبا روش الوشه و پا هاپرسشنامه ییوار

 د.کالین و فرمول کوکران تعیین ش هدف براساس نظریه
های و فناوریدر مورد علوم  یدتهد-فرصت-ضعف-قوت یلتحلبه ها، پرسشنامهبراساس نتایج در ادامه 

های مرتبط با این حوزه تهدیدو  هافرصتها، ها، ضعفس از شناسایی قوتپحیاتی در کشور ایران پرداخته شد. 
شده مرتبط با علوم و به نهادهای شناسایی باتوجه. همچنین شدراهکارهایی متناسب استخراج در کشور ایران، 

ها، تحلیل نگاشت نهادی انجام شد و نقش هر نهاد به همراه های حیاتی در ایران و رسالت هرکدام از آنفناوری
اثرگذار  مه اولویت هر راهبرد براساس معیارهای. در اداشدد، تعیین نتمرکز کن های که باید بر آنهایراهبرد

 ر خبرگان و روش فرایند تحلیل شبکه تعیین شد.شده، نظشناسایی
و  هایشهما یبرگزارهای بین علم و صنعت، اثرگذارترین راهبرد افزایش ارتباط پژوهشبراساس نتایج این 

رصد تحوالت  یحوزه برا ینعلوم مرتبط در ا ییو همگرا یاتیدر حوزه علوم ح المللیینب یعلم یهانشست
های داخلی و خارجی و گذاریتواند موجب جذب سرمایهسازی این راهبرد میاست. پیاده مختلف یکشورها

 یهاحوزه ینب یهسرما کنندهیلتعد ینقوان یینعی زیادی شود. راهبرد بعدی تپژوهش هاهای شکوفایی طرح
مللی است که موجب الینو ب یمل یو روندها یازهاباتوجه به ن یراندر کشور ا یاتیح هاییمختلف علوم و فناور

مرتبط با  یکمواد و لجست ینو تأم یتوسعه مراکز ساماندهشود. همچنین توسعه متوازن کشور در این حوزه می
ی بسیاری از پژوهش هاتواند روندهای بعدی است که می مؤثریران راهبرد در کشور ا یاتیحوزه علوم ح

متناسب با  در کشور بایستی گذارییهسرما هاییاستس های فعال در این حوزه را پایدار سازد. از طرفیشرکت
صورت دهی شوند تا عالوه بر خودکفایی کشور در این حوزه، بازارهای خارجی بهسازمان روز کشور یازهاین

متخصصان  هاییتفعال کنندهیلو تسه یقیتشو هاییاستس یطراحهدفمند موردتوجه قرار گیرند. همچنین 
 .شدمعرفی  پژوهشاست که در این  یمؤثراز دیگر راهبردهای  از کشور خارج یممق یو داخل یخارج
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قرار گیرند تا در هر شرایط و  موردبازنگریمرتب  صورتبهبایستی  پژوهشالزم به ذکر است که نتایج این 
های پویایی تحوالت علمی روز یکی از محدودیتزیرا   را شناسایی نمود ترین راهبردهان مناسبزمان بتوا
برای این منظور باید پیوسته شرایط روز دنیا و کشور ایران مورد پایش و ارزیابی قرار بگیرد.  حاضر است. پژوهش

های مرتبط با این حوزه همواره شرایط روز در نظر گرفته شود و شود در نهادها و سازمانبنابراین پیشنهاد می
پویا و منعطف طراحی شوند. همچنین با یکی کردن  صورتبههای این حوزه شده برای طرحفاهداف تعری

در دسترس  ای شرایط کشورمان تعیین کرد کهتری برتوان نتایج دقیقی ایران میپژوهش هاهای علمی و پایگاه
توان به بررسی می آتی هاپژوهشدر حاضر است.  پژوهشهای یکی از محدودیت هایی نیزنبودن چنین پایگاه

توان . همچنین میپرداختنهادهای مرتبط با علوم حیاتی در ایران  ها وسازمان هر راهبرد در شرایط روز یراتتأث
های مختلف علوم حیاتی را موردبررسی قرار داد تا الگویی مناسب دالیل پیشرفت کشورهای مختلف در حوزه

 شود. شناساییبرای توسعه علوم حیاتی در کشور 
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