چکیده
چالشهای و مخاطرههای زیادی پیش روی پروژههای پژوهشی هستند :ارائه اارههای
ب ظاهر علمی اما با محتوایی ضعیف و صوری ،نبود رویکهرد قااضهاارا بهرای ان ها
پروژههای پژوهشی ،نااارایی در سازماندهی فعالیتهای پژوهشی ،دسترسی نامناسب
ب اسناد و دانش موجود ،اجرایی نبودن و یا اجرایی نشدن دستاوردها ،بی اعتمادی به
پژوهش و … چ بسیار مطالعاقی ا با ارائ ازارشهای مکتوب خاقم یافتند و راههی
قفسهه ههها نههدند از طههر

دیوههر فنههاوری اطبعهها ،و ارقباطهها ،،بهه ویههژه وب دو،

نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای
حل چالشهای پژوهش در ایران

فرصت هایی برای جمع سپاری ،همکاری انبوه ،رایانش اجتماع ،نوآوری باز و  ...فهراه
میاند ا میقواند بخشی از چالشهای فعالیتهای پژوهشی را رفع اند.
در این پژوهش ،چالشههای پهروژهههای پژوهشهی و قابلیهتههای فنهاوری اطبعها ،و
ارقباطا ،با روش قحلیل مضمون استخراج نده ،سپس قهاییر اسهتفاده از قابلیهتههای
فاوا برای حل برخی از چالشهای پژوهش با روش دیمتل بررسی نده است .نتایج این
پژوهش نشان می دهد ا استفاده از فهاوا قهاییر قابهل مبح ه ای در رفهع چهالشههای
پژوهش دارد .هرچند استفاده از قابلیتهای فاوا بهرای فعالیهتههای پژوهشهی در دنیها
رایج نده است ،اما از ایهن قابلیهتهها در اشهور مها به خهوبی اسهتفاده نشهده اسهت.
فعالیت های پژوهشی در ایران نیازمند قحول و استفاده از نوآوریهای مبتنهی بهر فهاوا
است.

دکتر ابراهیم محمود زاده
دانشیار دانشگاه مالک اشتر
maheb20@gmail.com

در اشور ما بازارهای عرض و قااضای فرصت های پژوهشی و همچنهین پایوهاهههای
اطبعا ،منابع انسانی در مراحل مادماقی هستند .نکلایری بازارهایی مانند اینوسنتیو
و پایواههای منابع انسانی ماننهد لینکهدین ،قهاییر قابهل مبح ه ای بهر بببهود وضهعیت
پههژوهش در اشههور خواهههد دانههت .ارائه چنههین خههدماقی در قالههب بخههش خ وصههی
امکان پذیر و مطلوب بوده و دولت قنبا باید استاندارد الز را قدوین و اعمال نماید.

سید رضا فاطمی امین (نویسنده مسئول)
دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی
srfatemi@gmail.com

الید واژه:
مسائل پژوهش ،چالشهای پژوهش ،پژوهش الکترونیکی ،نوآوری در پژوهش

مقدمه
فعالیت های پژوهشی با مسائل متعددی روبرو هستند ،مواردی مانند :جدایی
فعالیت های علو و فناوری از فرایندهای قوسع اقت ادی اجتماعی ،ضعف مدیریت
فناوری ،محدودیت سرمای اذاری ریسک پذیر ،مشکب ،ق اریسازی و نوآوری در
مح ول و فرایند نمون هایی از این مسائل هستند .مسائل فعالیتهای علمی و پژوهشی
ن قنبا باعث ااهش ایفیت دستاوردها می نود ،بلک پژوهش را ب ااری ا خاصیت و
صوری قبدیل می اند؛ ب این قرقیب ،پژوهش با نیت ق می ایری و ببرهبرداری از
دانش ان ا نشده و چنین ااربردهایی خواهد دانت :اذراندن دورههای آموزنی،
زینت یافتن ویترینها ،جور ندن اسناد پشتیبان و...
مسئل اصلی این قحایق «پایین بودن اارایی و ایربخشی فعالیتهای پژوهشی» است.
«منابع ارزنمندی» ا صر

پژوهش مینوند و «آیار نامطلوب» خطاهایی ا ممکن

است در پژوهش رخ دهند؛ بیانور اهمیت و ضرور ،ببره وری در پژوهش است .هر چ منابع مورد استفاده در یک پژوهش و یا
دستاوردهای مورد انت ار از آن بیشتر باند ،ضرور ،استفاده از راهبردهایی برای افزایش اارایی و ایربخشی در ان ا و مدیریت
پژوهش بیشتر مینود.
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هد

اصلی این قحایق «بررسی قاییر ااربرد فاوا بر ببرهوری فعالیتهای پژوهشی» است.

 .1مرور ادبیات
در این پژوهش از یک طر

مسائل و راهبردهای پژوهش و از طر

دیور امکانا ،فناوری اطبعا ،و ارقباطا ،برای ان ا فعالیتهای

پژوهشی بررسی مینود.
مسائل و راهبردهای پَژوهش را میقوان ب  7دست قاسی ارد :موانع پژوهشوران ،قعیین اولویتهای پژوهشی ،ببرهبرداری از
دستاوردهای پژوهشی ،ایفیت دستاوردهای پژوهشی ،مدیریت پژوهش ،ن ا نوآوری ،سیاستها و راهبردهای قوسع پژوهش
فناوری اطبعا ،و ارقباطا ،قابلیتهای متعددی برای ان ا فعالیتهای علمی فراه ارده است؛ این قابلیتها با رویکردهای پژوهش
الکترونیکی ،1عل الکترونیکی ،2رایانش اجتماعی ،3همکاری انبوه  ،4جمع سپاری 5و محیط پرورش سازمان م ازی 6مطرح ندهاند ا
مبتنی بر وب  7 2بوده و دربردارنده ایدههای بسیار ایربخش و اارا برای فعالیتهای علمی هستند.

 . 1 . 1موانع پژوهشگران
مرادی و همکاران ( ) 1332موانع پژوهش را ب چبار دست قاسی ارده اند :فردی ،سازمانی ،محیطی و فنی .نتایج ق زی و قحلیل
دادههای اردآوری نده در پژوهش مرادی و همکاران ( )1332نشان میدهند در پژوهشواههای زیرم موع وزار ،علو  ،قحایاا ،و
فناوری موانع ب قرقیب میزان اهمیت عبار ،اند از موانع محیطی ،فردی ،سازمانی و فنی .حسینی و جاهد ( )1331موانعی پژوهش را ب 5
طبا «موانع اجتماعی -فرهنوی ،موانع اقت ادی ،موانع سازمانی ،موانع آموزنی و موانع فردی» قاسی اردهاند ا من ر جامع آماری
آنها موانع اقت ادی بیشترین و موانع فردیک قرین اهمیت را دانت اند.
نوروزی و همکاران ( )1331موانع قولید عل را ب س دست قاسی ارده اند:
.1

موانع سازمان ی مدیریتی عواملی ا مانع از اارآیی و ایربخشی الز نبادهای علمی و قحایای ،برای ان ا فعالیتهای پژوهشی در راستای
قولید عل مینود.

.2

موانع راهبردی عواملی ا مربوط ب سیاست اذاری و مدیریت پژوهشی در سطح االن میباند و متأیر از نورش سیاست اذاران در
خ وص حمایت از پژوهش و قولید عل است.

.3

موانع مالی عوامل بازدارندهای ا متأیر از وضعیت انونی میزان بودج  ،نحوۀ قخ یص و مدیریت آن در فعالیتهای پژوهشی است.

مطالع نوروزی و همکاران ( )1331نشان می دهد ا از دیدااه اعضای هیئت علمی دانشواه نبید ببشتی ،موانع راهبردی ،موانع مالی و
موانع سازمانی مدیریتی در حد باال بر قولید عل قأییراذار و ب قرقیب از درجۀ اهمیت بیشتری نسبت ب یکدیور برخوردار هستند ا در
این بین عواملی ن یر عد قعامل مناسب دانشواهها و مرااز پژوهشی با بخشهای صنعتی و اجرایی اشور ،اافی نبودن اعتبارا،
قحایااقی و ناقوانی ساختار اجرایی و اداری در ااربست نتایج یافت های پژوهشی ب قرقیب در صدر موانع مذاور قرار ارفتند.

 .2 .1تعیین اولویتهای پژوهشی
مرحل حساس و ناط اهرمی پژوهش یعنی انتخاب مسئل در اشور ما در وضعیتی اسف بار و بیماراون ای است ا در ال ،از فادان
مدیری تی هدفمند و جبت دار در این زمین حکایت دارد .همچنین از پیامدهای اصلی این فرایند بیمار ،این است ا عمو دانشمندان ما چ
بسا ب صور ،ناخودآااه ،ب حل مسائل دیوران می پردازند و خود از طراحی مسائل نو و ایراذار بر پیکره دانش غافلاند .این باعث
مینود قا جبت و سمت وسوی عل در اشور ب وسیل غرب رق بخورد ( .ذوالفاارزاده و همکاران)1331 ،
اانون سیاست اذاران اشورها با دو خط سیر متفاو ،چالش ها و فشارهای خارجی نانی از قغییرا ،و فشارهای داخلی برای قعامل
بیشتر و سیاستاذاری ااراقر مواج هستند .این چالشها اقداما ،سیاستاذاری عل و فناوری را بسی مشکلقر مینماید .قوج ب
چش اندازهای ملی و در ن ر ارفتن قفاو ،های بین اشورها ،نیز چالش مبمی است ا الووبرداری از سایر اشورها و دنبال روی از
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آنها را با مشکل مواج می سازد .دیور دنبال روی و الووبرداری از اشورهای پیشرفت لزوماً ب عنوان یک راه میان بر نمیقواند ب
نمار آید ( .سیف الدین و همکاران)1337 ،
در اشورهای در حال قوسع  ،ااراردهای ن ا ملی نوآوری ب طور اامل محاق نمینوند و عد قحاق این ااراردها ب دلیل
نکست هایی است ا در ن ا ملی نوآوری اقفاق میافتد .متأسفان در اشور ما نیز ب دلیل این سابا قاریخی ا نبادهای موجود اغلب
ریش در نورش قالید از نبادهای مشاب خارجی (و ن دیدااه رفع نیاز ملی) دارند ن ا ملی نوآوری دارای ضعفهای بسیار بوده و فاقد
انس ا الز است ( .قاضی نوری و همکاران)1337 ،
آروسنا ( )2111معتاد است ایدههای الیدی و چارچوبهای مسلط در حوزه سیاستاذاری عل و فناوری ،در پاسخ ب فرصتها ،نیازها
و نرایط اشورهای قوسع یافت نکل ارفت اند و قبعاً اهدا

و اولویتهای مناسب این چارچوبها برای جوامع و اشورهای جنوب

نامناسب است .دالیل عد قناسب چارچوب ن ا های ملی نوآوری موجود برای سیاستاذاری عل و فناوری در اشورهای درحال
قوسع را می قوان ب نرح زیر برنمرد :اوالً ،ن ا نوآوری یک مفبو پسینی است ا مبتنی بر ق ربیا ،اشورهای قوسع یافت بنانده،
درحالی ا این مفبو در خ وص اشورهای در حال قوسع یک مفبو پیشینی است و چنین سیستمی در این اشورها قاریباً وجود
ندارد .پس چارچوب مناسبی برای سیاستاذاری و قحلیل نمی باند .یانیاً ،مفبو ن ا ملی نوآوری دارای بار ارزنی است .اارچ این
رویکرد در ابتدا قنوع در ن ا های مختلف را میپذیرد اما عملکرد برخی از آنها را ببتر ارزیابی میاند .نکت دیور اینک  ،این مفبو
اساساً رابط ای بوده و مبتنی بر نکل ایری ارقباط بین عامبن مختلف بنانده ،درحالی ا در اغلب اشورهای در حال قوسع با فرض
وجود نبادهای مربوط  ،چنین رابط ای ب طور اامل نکل نورفت است.

 .3 .1بهره برداری از دستاوردهای پژوهشی
امیسیون جامع اروپا در قحایای در سال  2113ب بررسی موانع ب اارایری مؤیر نتایج پژوهش ها پرداخت .نتایج قحایق ب وجود
برخی موانع ن یر نبود ساختار قوسع یافت در دانشواهها برای مدیریت و ادارۀ نتایج پژوهشها و بی اعتمادی بسیاری از محااان ب
مورداستفاده قرار ارفتن نتایج قحایاا ،و پژوهشها اناره دانت ( .نوروزی و همکاران)1331 ،

 . 4 . 1کیفیت دستاوردهای پژوهشی
برای بببود ایفی ماال های منتشرنده رعایت استانداردها ضروری است ( عبءالدینی و همکاران .)1333 ،ضرور ،قدوین استانداردهای
علمی از حوزه هایی است ا در اشور ما مورد بی قوجبی قرار ارفت است .در این میان ،مؤسسا ،علمی بینالمللی و از جمل مؤسس
اطبعا ،علمی موسو ب آی اس آی 11با ارائ چارچوبی مورد قبول قا حدی این معما را حل نمودهاند .اما ناخصهای ارزیابی آی اس
آی علیرغ جامع بودن دارای ااستیهایی نیز می باند .ب عنوان نمون  ،ا قوجبی این مؤسس ب حوزه علو انسانی باعث انتاادهای
ندیدی علی آن نده است .برخی فر های ارزیابی در ایران نیز ،اغلب بسیار مبب و الی هستند و هم ابعاد نایستوی ماال را در
برنمیایرند (جعفرنژاد و همکاران)1333 ،
عد وجود ناخصهایی قابل اعتماد برای ارزیابی ایفی ازارشهای علمی یکی از دغدغ هایی است ا بسیاری از متخ

ان ب آن

اناره دانت اند .پژوهشورانی در مطالعا ،خود ،ب انکاال ،متعدد رونی و روش نناسی د ر ماال های منتشرنده اناره نمودهاند؛
انکاالقی ا از دید فر های ارزیابی پژوهشی خارج مانده و یا دارای وزن اافی برای بازخورد و درخواست ق دیدن ر نویسنده نبوده
است ( لطف آبادی و همکاران)1336 ،
بیشترین قبش پژوهشوران در راستای ساماندهی ایفیت پژوهشها و یافتن ناائص و انکاال ،آنها بوده و در این میان ب مسئل
هن ارهای عل ا قضمین اننده ایفیت پژوهش هاست ،ا قر قوج نده است .این در حالی است ا هنوا سخن از ایفیت پژوهش،
ضرورقاً مسئل ارزش مطرح مینود؛ زیرا ارزش ها از آن رو اهمیت دارند ا ه محتوای هن ارها را نکل میدهند و ه پای ارزیابی از
پدیدههای اطرا

هستند و ب نوعی قن ی اننده رفتار انسانی در اجتماع هستند.
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دغدغ اصلی الووها و چارچوب های نوآوری موجود ،دستیابی ب اهدا

اقت ادی است .اهدافی مانند ببرهوری ،رقابتپذیری و رند

اقت ادی همواره ب عنوان محور اصلی این سیاستها قسلط دانت اند و اهدا

اجتماعی و قوزیعی در حانی قرار ارفت اند  .همچنین

این الووها ب طور معمول بر مفاهیمی قأاید میانند ا باعث فراموش ندن ازین های اساسی الز جبت قوسع عل و فناوری با
محوریت اهدا

اجتماعی و قوزیعی مینود  .مدل های موجود با قکی بر هستی نناسی غیر مناسب برای اجتماع و دانتن نواهی قالیلی

ب مفاهیمی چون نوآوری ،یا دایری و سرمای  ،قابلیت قوج ب اهدا

اجتماعی قوسع (همانند رفع نیازهای رفع نشده) را نخواهند دانت

.

 . 5 . 1مدیریت پژوهش
موفایت پروژهها ب عنوان یکی از مزایای رقابتی سازمانها مطرح است ،اما سازمانها غالباً فاقد یک مدل جامع ق می ایری در انتخاب
و اجرای پروژهها هستند .پروژههایی ا در برخی سازمانها اجرا می نوند ،بدون در ن ر ارفتن اهدا
می نوند .در چنین نرایطی منابع مالی ،انسانی و فناوران سازمان صر

و راهبردهای سازمان انتخاب

اموری مینود ا معلو نیست ب واقع در جبت بببود

وضعیت سازمان در محیط اسب واار مؤیر بانند ،البت مشکل ب انتخاب پروژهها محدود نمینود ،در این سازمانها پروژهای ا آغاز
ند ب طور حت باید ب پایان برسد و قا زمانی ا ضرردهی و فرصت سوزی ب مرز بحران نرسد ،سازمان وضعیت اجرای پروژه را
قغییر نمی دهد .در مدیریت سبد بر خب

مدیریت پروژه چرخ عمر پروژه با نروع عملیا ،اجرایی پروژه نروع نشده و با خت آن نیز

پایان نمی یابد ،بلک این چرخ از زمانی ا ایده جدیدی در سازمان مطرح مینود ،نروع نده و زمانی خاقم مییابد ا سازمان ب هم
مالی ،راهبردی و سایر منافع قعریف نده دست پیدا اند ( .ایرانمنش و همکاران)1333 ،

اهدا

چالشهای اصلی در قحلیل و انتخاب سبد پروژههای قحایق و قوسع عبار،اند از:


چوونوی سن ش عملکرد یا ظرفیت پروژههای قحایق و قوسع و



ببین سازی انتخاب پروژهها با استفاده از قکنیکهایی ا بسیاری از مواقع دارای معیارهای چنداان متعارض یا غیرقابل قیاسند.

مطالعا ،در خ وص ببترین الووی عملکرد سازمانهای پژوهش و فناوری نشان می دهد ا عوامل بازدارنده در نیل ب ح ول موفایت
در عملکرد سازمان های پژوهش و فناوری غالباً موضوع فناوری نیست بلک عموماً موضوع اصلی ،مدیریت راهبردی سازمان است.
یامباین ( ) 213 : 1336در پاسخ ب این پرسش ا «چرا پروژههای قکنولوژی – بنیان نکست میخورند؟» چنین پاسخ میدهد :مدیران
پروژه عمدقاً نرایط خارج از حوزه انترل خود (همچون قغییر نرایط ،قحوال ،بازار و قداراا ،پروژه) را ب عنوان علت مشکب ،و
نکستها معرفی میانند ،درحالی ا مدیران ارند نیز خود مدیران پروژه را ما ر میدانند .میقوان با ان ا قحایاا ،میدانی بی
طرفان ب قضاو ،نشست و مشکب ،اصلی پروژهها را در مسائل ابنقری همچون نناخت و انتاال پیچیدایهای موجود در خود
پروژه ،اجرا و محیط حمایتی حاا بر پروژه ریش یابی ارد .دالیل اصلی نکست پروژه از دیدااه یامباین عبارقند از:
دیدااه مدیران پروژه:


قغییرا ،بسیار زیاد (استره اار ،بودج  ،اولویتها ،قکنولوژی ،بازار ،اارفرما و )...



ضعف در پشتیبانی پروژه



منابع نااافی (نایستویها)



دست ا ارفتن پیچیدایهای پروژه



قداخل فرایندهای اداری و انت ارا ،و نیازمندیهای پروژه

دیدااه مدیریت ارند:


برنام ریزی غیردقیق /نااافی



ضعف در سن ش عملکرد
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ضعف ارقباطا /،قشدید مشکب،



ضعف در انترل قغییرا،



ضعف در راهبری پروژه ها

دیدااه بی طر

(نتایج قحایاا ،میدانی):



انت ارا ،غیرواقعی (از استره اار و بودج موردنیاز)



قأمین مالی نااافی



دست ا ارفتن پیچیدای ها



انت ارا ،و اهدا



پایبندی نااافی اارفرما

غیر نفا

و مبب

 . 6 .1نظام نوآوری
منطای و همکاران ( ) 1333برحسب ابعاد نااارامدی طبق قعریف نیوسی 46 ،مؤلف قاییر اذار بر نااارامدی سیاستاذاری نوآوری در
ایران را نناسایی ارده و در س دست طبا بندی اردهاند .در ادام این مولف های نناسایی نده ارائ نده است.
الف  .مؤلف های منابع نااارامدی سیست سیاست اذاری نوآوری ایران :عوامل و منابع نااارامدی ا مبین قوانین نامناسب ،ضعف یا
قعداد محدود نبادهای الیدی ،ضعف جریان اطبعاقی و ضعف منابع موردنیاز نباد سیاستاذاری نوآوری در ایران است ،عبار،اند از:
ی ق می سازی و مرااز مشاوره در سیاستاذاری نوآوری؛

.1

نبادهای قخ

.2

ضعف فرهنوی جامع در زمین های اار اروهی؛ رعایت مالکیت فکری؛ عز ملی درزمین قولید و نوآوری.

.3

امبود سرمای های ریسک پذیر و امبود میزان سرمای اذاری خارجی در ایران؛

.4

فادان مرجعیت الی و جبانی موردقوافق و اردشهای رادیکال در مرجعیتها ب دلیل جریانهای سیاسی در قوا؛

.5

چالشهای اعمال حاامیت و مالکیت دولت؛

.6

نااط ضعف برخی از قوانین حاا بر ن ا ملی نوآوری ایران؛

.7

قحری های بینالمللی؛

.3

ایزول بودن ن ا ملی نوآوری از سامان های پیرامونی و عد قدوین سیاست های الز در خ وص قعامل ن ا مند ااراردهای دولت در
مدیریت فناوری.

ب .مؤلف های نااارامدی نباد سیاستاذاری نوآوری ایران :مؤلف های نااارامدی ا مبین نکا

بین عملکرد مشاهده نده نباد

سیاستاذاری نوآوری ایران با ببترین عملکرد موجود در نبادهای مشاب در سایر اشورها است عبار،اند از:
.1

ق رب ن چندان قابل قوج در حوزه سیاستاذاری نوآوری؛

.2

جزئی نوری سیاست اذاران ب علت نبود دیدااه سامان ای؛

.3

امبود قعامل و قاابل مرااز سیاستاذاری؛

.4

فادان قعامل مؤیر سیاست اذاران با دانشمندان ،اقاقهای فکر و ...؛

.5

فادان مدل جامع سیاستاذاری نوآوری؛

.6

امبود سامان های ن ار ،بر اجرا ،ارزیابی و حسابرسی فناوری و لحاظ بازخورد اجرای سیاستهای فناوری در قدوین سیاستهای جدید.

ج .مولف های فادان ایربخشی نباد سیاستاذاری نوآوری در ایران :نواهد فادان ایربخشی ا مبین عد دستیابی نباد سیاستاذاری
نوآوری در ایران ب رسالت و اهدا

ن ا ملی نوآوری ایران است عبار،اند از:

.1

عد ه سویی سیاستهای بخشهای علمی ،صنعتی ،قحایق و قوسع  ،اارآفرینی و ...؛

.2

عد هماهنوی مرجعیتی در بخشهای مختلف ن ا ملی نوآوری ایران؛

.3

عد قعیین اولویتهای بخشی در ن ا ملی نوآوری ایران؛

636

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال شانزدهم/زمستان 69

.4

فادان راهبرد اسب فناوری در حیط های بخشی؛

.5

فادان یا امبود مرااز قحایق و قوسع بخش خ وصی؛ سامان ملی اطبعا ،فناوری؛ بازاریابی و یبت اواهی فناوری؛ استاندارد فناوری.
چش انداز ملی؛

.6

عد پیوند نتایج سیست ملی نوآوری با اهدا

.7

ضعف در ااراردهای انتشار فناوری و ق اریسازی در ن ا ملی نوآوری ایران؛

.3

قمراز بر سیاست قولید جایوزین واردا ،ب جای سیاست قولید برای صادرا.،

نوروزی و همکاران ( ) 1335مشکب ،ن ا ملی نوآوری ایران را با رویکرد ااراردمحور در نش دست «سیاستاذاری ،قسبیل و جبت
دهی ب فعالیت های قحایاا ،و نوآوری ،ان ا قحایق و قوسع  ،اارآفرینی ،قوسع نیروی انسانی و انتشار فناوری» طبا بندی اردهاند؛
در این پژوهش  22مسئل از  3منبع اردآوری و دست بندی نده ا ب نرح زیر است:

.1

سیاستگذاری


فادان استراقژی الی در سیاستاذاری عل  ،فناوری و نوآوری جبت همسویی فعالیتهای بازیوران مختلف ن ا نوآوری



فادان نورای واحد فرابخشی مسئول سیاست اذاری و هماهنوی ا موردقبول قمامی نبادها بوده و قدر ،اعمال سیاست و
هماهنوی را دارا باند



قسبیل و جبت دهی قحایاا ،و فعالیتهای نوآوری



پیچیدای قوانین و ماررا ،حاا بر پژوهش و فناوری



فادان زیرساختهای قانونی ،فرهنوی و ساختاری موردنیاز برای حمایت از مالکیت فکری



مشخص نبودن اولویتهای اصلی در جبت دهی ب فعالیتهای پژوهشی و فناوران



اقکا بیش از حد منابع مالی بخش پژوهش و فناوری بر منابع دولتی

 .2تحقیق و توسعه


امبود واحدهای قحایق و قوسع قخ



ضعف همکاریهای بینالمللی در زمین قحایق و قوسع



امبود سب بخش خ وصی در قحایق و قوسع



فادان ن ا بخشی و قاسی اار میان مرااز متولی پژوهش و پراانده ااری و دوباره ااری



فادان نباد متولی ارزیابی و ن ار ،بر فعالیتهای قحایق و قوسع و فعالیتهای نوآوری

ی

 .3کارآفرینی


قأاید بیش از حد ن ا آموزنی ب انتاال دانش ب جای ای اد زمین های ابداع و نوآوری



واردا ،و عد صرف اقت ادی در ق اریسازی مح وال ،فناوران



عد قسلط بخش علمی و دانشواهی و مدیران مرااز قحایااقی ب روشهای ق اریسازی فناوری



امبود سرمای اذاری خطرپذیر

 .4توسعه انسانی


عد قناسب بخشی از اهدا

و محتوا ن ا آموزنی و پرورنی با نیازهای ملی (ب ویژه نبود چش انداز قربیت نیروی

متخ ص فناوریهای نوین(


مباجر ،مغزها

 .5انتشار فناوری


عد برقراری ارقباط مناسب میان نبادهای مسئول قحایاا ،در اشور



عد آننایی مسئوالن و متخ

ان بااهمیت و مفبو انتشار فناوری



فادان سازواارهای قسبیل اننده انتشار فناوری (حمایت از حاوق مالکیت فکری و قوانین و نبادهای انتشار فناوری(
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عد وجود نبک های علمی ،صنعتی و فناوران

بررسی نتایج حاصل از مدل ارزیابی ن ا های نوآوری در پژوهش محمدی و همکاران ( )1334برای اشور ایران بیانور این موضوع
است ا ایران در عوامل زمین ای حمایت از اارآفرینی و مشوقهای اقت ادی و همچنین سیاستاذاری و رژی های نبادی دچار ضعف
اساسی می باند و م موع امتیاز ایران در این بخش  5/31است ا اختب
از دالیل این اختب

معناداری با میانوین امتیازا ،سایر اشورها یعنی  3/37دارد.

زیاد میقوان ب ضعف در ناخصهای زیر اناره نمود :موانع قعرف ای و غیرقعرف ای ،میزان رقابت محلی ،اعتبارا،

داخلی بخش خ وصی ب صور ،درصدی از قولید ناخالص داخلی ،ایفیت قن ی ماررا ،،حاامیت قانونف حفاظت از مالکیت معنوی،
ایربخشی دولت .ضعف اصلی ایران در بخش فرایندی مدل ،ب انتاال ،نبک سازی و انتشار دانش مربوط مینود .درواقع یکی از
ضعفهای اساسی اشور عد وجود مکانیز های مناسب برای انتاال فناوری و یادایری فناوران و ب ویژه ضعف در نکلایری
ظرفیت جذب و ورود ب زن یرههای ارزش بینالمللی است .از سوی دیور ،نبک سازیها و قوسع همکاریهای میان دانشواه و صنعت
از مشخ

های ضعیف ن ا ملی نوآوری ایران است.

 . 7 . 1سیاست ها و راهبردهای توسعه پژوهش
آذر و همکاران ( ) 1332با قوج ب متغیرهایی الیدی آموزش عالی در برنام پن

قوسع  ،پیشنبادهای برای سیاستاذاری پژوهش

ارائ دادهاند ا برخی از آنها عبارقند از:
.1

سیاستاذاری جبت جلب همکاری بخشهای سیاست اذار صنعت و خدما ،جبت قاویت رابط صنعت و دانشواه؛

.2

طراحی ن ا رقب بندی عملکرد پژوهشی دانشواهها و قادیر مستمر از برقرین ها

.3

برنام ریزی برای قسبیل نکلایری نرات های دانش بنیان اع از :قسبیل فرایند اعطای منابع مالی ،قاویت مشارات فعال اعضای
هیئت علمی در فرایند نکلایری

.4

قدوین سیاستهایی ب من ور ای اد قوازن در ان ا پژوهشهای بنیادی و ااربردی؛

.5

طراحی سیاستهای قشویای برای مشارات اعضای هیئت علمی در فعالیتهای اارآفرینان و ق اریسازی نتایج قحایاا،؛

.6

فراه اردن زیرساختهای قانونی و حاوقی موردنیاز برای ق اریسازی نتایج قحایاا،؛

.7

سیاستاذاری جبت قاویت و قوسع سازمانهای واسط برای پشتیبانی از قوسع پژوهش و فناوری؛

.3

متناسبسازی آموزش عالی با نیازها و قااضاهای واقعی اشور اع از رنت های جدید ،ظرفیتها ،محدودیتهای جنسیتی... ،؛

.3

زمین سازی برای مشارات اعضای هیئت علمی در قدوین سیاستها و برنام های آموزنی در سطوح مختلف دانشواهی؛

 .11برنام ریزی برای سوق دادن دانشواهها ب ن ا پذیرش غیرمتمراز مبتنی بر قابلیتهای دانشواه؛
 .11برنام ریزی برای رقابتی ندن آموزش دانشواهی مبتنی بر ن ا رقب بندی

مبینی دهکردی و همکاران ،در پژوهشی اقدا ب طراحی راهبردهای مرزنکنی عل و فناوری اردهاند .راهبردهای پیشنبادی این پژوهش
عبارقند از ( مبینی دهکردی :)353 : 1337 ،
.1

ارقااء سطح اارآفرینی و نوآوری ملی با قحول در ن ا آموزنی اشور مبتنی بر مدیریت استعدادها و افزایش نرخ بازاشت فارغ
التح یبن در ماطع قح یب ،قکمیلی از خارج ب داخل؛

.2

اقخاذ رویکرد پیشدستان از طریق قعامل سازنده با مرااز و نبک های عل و فناوری پیشتاز جبانی و افزایش نمار دانشمندان متناسب با
ناخصهای جوامع پیشتاز عل در جبان در راستای قحاق نیا ،راهبردی ن ا ؛

.3

فراه آوردن بسترهای مناسب جبت طراحی مسیرهای اساسی نوآوری حیاقی در جغرافیای ایران و اولویت بخشیدن ب عل و فناوری در
فرایند قدر،سازی ملی؛

.4

جذب و ب اارایر ی نخبوان و متخ

ان ناغل در مرااز اشورهای پیشتاز جبانی در مرزهای عل و فناوری متناسب با حوزههای

اولویت دار عل و فناوری ملی؛
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.5

سازمان دهی نبادهای عل و فناوری هونمند در مرزهای نوین عل و فناوری جبانی و پایش فرصتهای مرزنکنان  ،ب من ور
نبادین سازی آینده نوری ،و اسب فناوریهای غیرقابل دسترس قفل نده در اشورهای پیشتاز؛

.6

قشویق و قاویت سرمای اذاری بخش خ وصی جبت قأسیس دانشواهها و مرااز عل و فناوری ،فن بازارها و بنواههای اارآفرین و نوآور
با ببرهایری از نبک های علمی نخبوان برجست جبان ب من ور قاویت یرو ،و اقتدار ملی؛

.7

قعامل پویا با نبک های علمی جبانی و ارقاا نایستویهای الیدی بنواههای ملی قا سطح بنواههای چندملیتی از طریق قسبیل فرایندهای
یادایری؛

.3

ارقاای قوانمندی نخبوان علمی اشور در سطح ناش آفرینان برقر عل و فناوری جبانی ،با قن ی برنام های خبقان ب من ور ارقاای جایواه
اشور در سطح جوامع برخوردار از دانشمندان ممتاز و برجست ؛

.3

قوسع سرمای اذاری در ارقاای سطح دانش فرهنوی و سیاسی جامع ب من ور دستیابی ب دارایی دانش سایر اشورها؛

 .11قرغیب و قشویق دانشآموختوان جوان ایرانی ب فراایری در حوزههای نوظبور عل و فناوری جبانی و انتاال دانش اسب نده ب اشور و
قشکیل نبادهای علمی ،پژوهشی ،فنی ،اقت ادی دانش بنیان و پیشتاز ملی؛
 .11اقخاذ رویکرد پیشدستان برای عرض قوانمندی های معرفتی در علو انسانی و اسبمی برای قأمین نیازهای راهبردی سایر جوامع و علمی
نمودن و قاویت زبان فارسی و جبانیسازی آن؛
 .12قبش مستمر برای قحرک نغلی ناش آفرینان دانش ایرانی و خارجی در درون و برون اشور و حمایت مستمر و مؤیر از سرمای های
ذهنی و دانشی جامع ؛
 .13ای اد قوانایی فراایر و حمایت هم جانب از رند متوالی مدیریت دانش و نبک های علمی ،اجتماعی ،اقت ادی و فرهنوی در اسب علو و
فناوریهای نوین و افزایش سب نیروی اار قح یل ارده ،نسبت ب ال ناغلین؛
 .14اقخاذ رویکرد هونمندان در امنیتسازی ملی با ای اد سرعت در قولید و ب اارایری اختراعا ،علمی ب من ور ارقاای سطح اقتدار ملی و
افزایش روزافزون سب صادرا ،اشور از فناوریها با برقراری قوازن در قراز ق اری فناوریهای نوظبور.

مبینی دهکردی ( )233-263 : 1337و همکاران با قحلیل سوا 12 ،راهبردهایی برای قولید عل در ایران طراحی اردهاند .در این پژوهش
مولف هایی ا امتیاز زیر میانوین دانت اند ،اح ا ندهاند .پس از

قو،ها ،ضعفها ،فرصتها و قبدیدها با استفاده از پرسشنام و حذ

آن ،ماقریسهای عوامل داخلی و خارجی و ماقریس برنام ریزی راهبردی امی  13را قشکیل داده و از میان  23راهبرد 111 ،راهبرد ا
نمره جذابیت باالقر از متوسط دانتند ب عنوان راهبردهای منتخب قعیین ندند:
.1

قوانمندسازی منابع انسانی در حوزههای اولویت دار در راستای دستیابی ب مرزهای دانش ،نوآوری ،قولید و انتاال فناوریهای نوین.

.2

طراحی نبک انتاال عل و فناوری از خارج ب داخل با ببرهایری از فرصت جبانی نخبوان ایرانی خارج از اشور و بببود قراز انتاال دانش
ملی.

.3

ارقاای سطح فناوریهای نوین اطبعاقی و ارقباطی در جامع  ،قشکیل جامع اطبعاقی ،قوسع و قکمیل زیرساختهای مناسب ب من ور
افزایش قولید ااالها و خدما ،دانش پای .

.4

قبیین مبانی ن ری و معرفت نناسی قوسع علمی و قوسع ملی بر اساس ارزشهای اسبمی در راستای ارقاای سطح ،بببود ایفیت و
ارقباط میان آنها.

.5

قوسع امی و ایفی دورههای قح یب ،قکمیلی با قأاید بر قوسع علو بین رنت ای و چند رنت ای ،علو انسانی و طبیعی و ای اد
نبک های دانش دانشواهها و قشکیل قطبهای پژوهشی ،قخ

.6

ی علمی و فنی.

قغییر الووی قوسع ملی از منابع پای ب دانش پای و انس ا  ،سازااری و انطباق بین سیاستهای علمی و فناوری و سیاستهای قوسع
ملی.

.7

مردمی سازی و غیردولتی نمودن نبادهای علمی ،آموزنی ،فنی و صنعتی با رویکرد استرش رقابت در قولید عل و فناوری و رعایت
استانداردهای برقر جبانی با فراه آوردن زمین مشارات عالمان متعبد و متخ ص نناخت نده ملی و جبانی.
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.3

پیادهسازی و قاویت فرایند مدیریت دانش در سازمان های مختلف اجتماعی ،اقت ادی ،علمی ،فرهنوی ،دفاعی و امنیتی و سرعت بخشیدن ب
فرایند قبدیل دانش ضمنی ب دانش ق ریحی.

.3

طراحی ،استارار و نبادین سازی ن ا ملی عل  ،فناوری و نوآوری با قأاید بر بببود ایفیت ارقباط میان عناصر و اجزای نکل دهنده ن ا و
حفظ یکپارچوی فعالیتهای آنان.

 .11حمایت ،قاویت و ای اد مشوق های الز برای محااان ،مبتکران و نخبوان جامع با قأاید بر وضع قوانین و ماررا ،مالکیت فکری و ای اد
فرصتهای مناسب علمی و پژوهشی در راستای قولید عل و فناوری.

هانمیان و همکاران ( ) 131 : 1333بار رویکرد آینده نواری ،مسیری برای آینده مطلوب حوزه عل و فناوری ایران طراحی ارده و
خطوط راهنمای بخش پژوهش در این مسیر را این اون بیان ارده اند:
.1

قاویت زیرساخت پژوهشی از طریق ای اد و نبک سازی آزمایشواههای ملی پیشرفت .

.2

قسبیل قشکیل اندیشواهها و مؤسسا ،پژوهشی خ وصی مستال از دانشواه ها

.3

ای اد نباد اعتبارسن ی مرااز و مؤسسا ،پژوهشی و اندیشواهها براساس معیارهای پژوهشی و رقب بندی آن ها

.4

قسبیل و قشویق ورود مؤسسا ،پژوهشی خارجی در اشور

.5

قعیین و انتخاب مؤسسا ،و مرااز قحایااقی دولتی بر اساس س مدل فوق الذار

.6

محدود اردن ای اد پژوهشواههای دولتی اارآفرین و افزایش ایفیت این پژوهشواه ها

.7

قسبیل و قاویت ای اد ان منهای علمی و صنعتی با مشارات و حضور قوی بنواهها و دانشواه ها

.3

قاویت ق اری سازی فناوری با قسبیل سرریز فناوری از دانشواه ب صنعت (از طریق قوانین وااذاری حاوق مادی پژوهشها ب
پژوهشوران) خ وصاً دانشواههای اارآفرین

.3

قسبیل در همکاریهای پژوهشی خارجی و مشارات در انسرسیو های قحایااقی خارجی و ای اد فرصتهای پژوهشی خارجی برای
پژوهشوران

 .11افزایش انتاال عل میان بازیوران و ای اد فب عام از عل  ،دانش و فناوری از طریق سازواارهای قرویج عل
 .11قسبیل ارقباطا ،میان مرااز آموزنی دولتی و دانشواههای دولتی از جبت مالی در خ وص افزایش همکاریهای پژوهشی ،استفاده از
منابع مشترک
 .12قاویت و قوسع بانکهای دادهای ،پایواههای داده و مرااز آماری با زیرساخت فناوری اطبعا ،در اشور
 .13ای اد نبک های پژوهشی با عضوایری از داخل و خارج اشور برای انتشار ،قبادل دانش و قعامل علمی متناسب با اولویتهای ملی و
ببرهایری از فرصتهای جبانی
 .14قوسع همکاریهای معرفتی – فکری بین مرااز قولید عل ملی ،ب ویژه ،حوزههای علمی و دانشواههای اشور
 .15قوسع پژوهشهای بنیادی معرفتی ،ب ویژه ،در حوزه علو انسانی و ارائ قولیدا ،علمی آنها ب جبان
 .16ای اد نبک های قفکر و قبادل آرا و ن رها بین خبراان علمی و نخبوان جوان و قرویج و استرش اندیشواههای پیشرو ملی
 .17فراه آوردن زمین مشارات دانشمندان ایرانی در م امع و مرااز برقر جبان و ببرهایری از دانشمندان نناخت نده جبانی در ایران ب
من ور قبادل آرا و ن رها و معرفی پدیدههای نو علمی

جواار و ع اره ( ) 1332برای افزایش همکاری پژوهشی بین صنعت ،دولت و دانشواه ،پیشنبادهایی ب نرح زیر ارائ داده اند:
.1

مشخص اردن متولی اصلی ای اد ارقباط میان اراان مختلف مارپیچ س اان اشور؛

.2

قاویت پارکهای عل و فناوری برای استرش ارقباط علمی میان صنایع و مرااز قحایااقی؛

.3

قشکیل و قاویت ان منهای علمی و حرف ای متشکل از دانشواهیان و فارغ التح یبن و ناغبن صنایع ،ب من ور افزایش سطح قعامب،
میان این اراان؛

.4

قوج بیشتر ب اولویتهای پژوهشی صنایع قوسط دانشواهها ،سازمانها و مؤسسا ،پژوهشی مختلف و حمایت پژوهشوران حوزههای
مرقبط و در یک اب ای اد ضمانتهای اجرایی برای قوانین موجود در این حوزه؛
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.5

حمایت از پایان نام های مرقبط با صنایع اشور؛

.6

فراه اردن بستر مناسب برای قعامل دانش ویان دورههای قح یب ،قکمیلی با صنایع و مرااز قحایااقی دولتی ب من ور ان ا پروژههای
قحایااقی و ب قبع آن قشکیل قی های پژوهشی در جبت انتشار قولیدا ،علمی مشترک بین دانشواهها و پژوهشوران ناغل در صنعت.

 . 8 .1پژوهش الکترونیکی
پژوهش الکترونیکی بیانور ااربرد فناوری اطبعا ،و ارقباطا ،برای پشتیبانی از اسلوبهای جدید پژوهش است .نیوههای سنتی
پژوهش در نرایط امبود قعداد پژوهشوران ،افزایش هزین و زمان ان ا پروژههای پژوهشی ،ان ا پژوهشهای قکراری ،دنواری
اعتبارسن ی صحت اطبعا ،در ع ر آلودای اطبعا ،در ایر اثر ،،پاسخوویی مشکب ،موجود نیست ،پژوهش الکترونیکی ب عنوان
یک راه حل الکترونیکی هر چند با دنواری جذب در محیطهای پژوهشی مواج است اما راهحلی است ا نمیقوان از آن چش پونید و
واجد دستاوردهایی است ا می قواند برخی از مشکب ،فوق را حل اند .آینده پژوهش الکترونیکی استفاده از آن جبت ان ا پژوهشهای
اروهی قوزیع نده در استره اینترنت و قولید لح ای مح وال ،پژوهشی است ا میقواند ب فعالیتهای پژوهشی سرعت دهد و
ایفیت آنها را ارقاا بخشند ( .ابطحی و همکاران)1336 ،
پژوهش الکترونیکی ابزارها و قکنیک های جدیدی برای افزایش اارایی و ایربخشی محاق فراه میاند .پژوهش الکترونیکی ،رند سریعی
در بسیاری از زمین های دانشی از علو طبیعی ارفت قا علو انسانی دارد .پژوهش ب سمت برخط ندن حرات میاند و ب طور
فزایندهای در مشاراتهای مایاس وسیع و چند سازمانی ان ا می نود .قااید بر عل در مایاس بزرگ و پشتیبانی بلند مد ،برای
همکاری در حال نتاب ارفتن است.
پژوهش الکترونیکی نامل چبار حوزه مینود ( فاطمی امین )32 : 1333 ،
.1

همکاری پژوهشی :ابزارهای همکاری ،انتراک اذاری دادهها ،دسترسی ب منابع ب انتراک اذانت نده

.2

مدیریت دادهها و ب انتراک اذاری :ذخیرهسازی دادهها ،پردازش دادهها ،ب انتراک اذاری داده ها

.3

محاسبا ،با اارایی باال :اجرای مدلسازی ریاضی ،قحلیل آمارهای پیچیده ،جست و در پایواههای داده بزرگ

.4

ب ریسازی و لمسی اردن

مرااز متعددی در دانشواه ها و اشورهای مختلف با مأموریت پژوهش الکترونیکی یا عل الکترونیکی ای اد ندهاند؛ در ادام
مأموریت های یک مراز ملی و یک مراز دانشواهی در انوستان ب عنوان نمون بیان نده است.
مأموریتهای مراز ملی عل الکترونیکی در انولستان 14ب نال از وبواه 15این مراز عبارقند از:
.1

قحریک و حفظ قوسع عل الکترونیکی در انولستان ،مشارات قابل قوج آن در قوسع بینالمللی و ح ول اطمینان از اینک قکنیکهای عل
الکترونیکی ب سرعت در ق ار ،و صنعت انتشار مییابند.

.2

نناسایی و پشتیبانی از پروژه های عل الکترونیکی در داخل و بین مؤسسا ،در اسکاقلند ،و ارائ زیرساخت فنی مناسب و پشتیبانی ب
من ور اطمینان از جذب سریع از قکنیک های عل الکترونیکی قوسط دانشمندان اسکاقلندی.

.3

قشویق قعامل و جریان دو طرف ایده بین قحایاا ،علو اامپیوقر و برنام های ااربردی عل الکترونیکی

.4

قوسع پیشرفت در ازینش داده های علمی و قحلیل و ای اد یک منبع اصلی سیست های ایفیت برقر و مخازنی ا قوانایی مدیریت ،ب
انتراک اذاری و ببترین استفاده از دادههای قحایق را فراه میاند.

ب عنوان یک مراز دانشواهی ،میقوان ب «مراز پژوهش الکترونیکی آاسفورد » 16اناره ارد .مراز پژوهش الکترونیکی دانشواه
آاسفورد ،واحد قحایاا ،ااربردی چند رنت ای است ا ب قوسع و استفاده از فناوری نوآوران محاسباقی و اطبعا ،در قحایاا،
دانشواهی و ااربردهای صنعتی می پردازد .این مراز ب عنوان یک قطب برای همکاری میان رنت ای در داخل و خارج از دانشواه در
سطح ملی و بینالمللی عمل میاند .قخ ص در روش های دی یتالی مراز را قادر ب اار درر سراسر مرزهای سنتی دانشواهی ارده
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است .این مراز مدعی است یک محیط در حد رهبری جبان ارائ میدهد ا پژوهشهای مشاراتی و فناوریهای نوآوران واسط در
مشاراتهای دانشواهی و ق اری برای پرداختن ب چالشهای بزرگ امروز و آینده را قوانمند میاند( .نال از وبواه 17مراز پژوهش
الکترونیکی آاسفورد)
«الووی سوئیس» یکی از وبواه هایی 13است ا خدما ،پژوهشی قحت وب ارائ می دهد .این وبواه ،یک الووی محاسب پذیر پروقئین را
برای ان ا پژوهشهای زیست نیمی و زیست نناسی مولکولی در اختیار پژوهشوران قرار میدهد.

 . 9 .1رایانش اجتماعی
رایانش اجتماعی ب معنای ااربرد رایان ها در پشتیبانی از فعالیتهای اجتماعی انسان است .وببگ ،13رایانام  ،چت ،نبک اجتماعی 21و
ویکی 21نمون هایی از نر افزارهای اجتماعی هستند ا زیرساختی برای رایانش اجتماعی محسوب مینوند .ابزارهای رایانش اجتماعی
میقوانند برای پشتیبانی از فعالیتهای علمی اروهی ب اار رفت و ببرهوری فعالیتها را افزایش دهند.
ابزارهای رایانش اجتماعی امکان ای اد آسان و ب انتراک اذاری انواع رسان ها را فراه میانند ا خبقیت نخ ی را قوسع داده و
ب یادایرنده حس مالکیت و مسئولیت یادایری را میدهد.
استفاده از ابزارهای نر افزار اجتماعی قوسط مشارات اننداان فردی ،صفحا ،وب را از اسناد یابت ب پیشخوانی برای رایانش قبدیل
ارده است .بنابراین ،وب در حال اذار و قبدیل ندن از یک مخزن اطبعا ،جبانی ،ب زیرساختهای رایانش محاسبا ،جبانی و در
نتی

آغاز قحاق چش انداز یک پلت فر رایانش قوزیع نده است .وضعیت فعلی قمایل ب قمراز در قخ یص وظایف ،منابع و انترل

عضویت دارد در حالی ا ابتکارا ،رایانش قوزیع نده قا حد زیادی غیر متمراز هستند و سطوح باالیی از غیر قابل پیشبینی بودن،
نوآوری و مایاسپذیری را مطرح میانند.

 . 11 . 1همکاری انبوه
وقتی افراد زیادی ب صور ،مستال روی یک پروژه واحد اار انند می قوان از مفبو همکاری انبوه استفاده ارد .این نوع پروژهها
معموالً در اینترنت با ببره از نر افزارهای اجتماعی و ابزارهای همکاری رایان محور مانند فناوریهای ویکی صور ،میایرد .یک جنب
الیدی ا همکاری جمعی را از دیور نکل های همکاری مایاس بزرگ متمایز می اند ،این است ا روند همکاری قوسط محتوایی ا
ساخت مینود قحت الشعاع قرار می ایرد .برخب

قحت الشعاع قرارایری با قعامل اجتماعی مستای آنوون ا در دیور نکلهای

همکاری وجود دارد.

 . 11 .1جمع سپاری
جمع سپاری ب معنای برونسپاری اارها ب انبوه مرد است .جمع سپاری نوعی برونسپاری است ،ولی ن ب نراتها یا سازمانهای
خاص بلک ب افرادی وسیع از طریق فراخوان عمومی ا اغلب اینترنت است .جمع سپاری ،مشارات دادن جمعیت در فعالیتهایی چون
حل مسئل  ،قولید و قوسع مفاهیمی چون مشارات در ایده سازی ،نوآوری ،قولید و فرایندهای ارائ خدما ،است ا بر ایفیت مح ول،
وفاداری و خشنودی مشتری ایری مستای دارد .غیرمتمراز بودن ،غیررسمی بودن ،عمودی و افای بودن ارقباطا ،،در انح ار نبودن
اطبعا ،،ویژایهای جمع سپاری هستند.
فرایند الی جمع سپاری ب این قرقیب است :یک سازمان وظایف را قعریف ارده و آن ها را برای جمعی از افراد خارج از سازمان ا
عبق مند ب ان ا این وظایف با پرداخت هزین مارر و یا هر انویزه دیوری میباند ،منتشر میاند .افراد متعددی ان ا وظایف را ب
صور ،انفرادی یا در قالب یک اار مشترک ب عبده می ایرند .پس از اقما  ،افراد اار خود را ب سکوی جمع سپاری ارسال ارده و
سپس سازمان ب ارزیابی ایفیت اار میپردازد.
در زن یره ارزش پژوهش ،قعامل بین محااان و افراد دیور (ب طور عمدی یا غیر عمدی) در داخل یا خارج سازمان هایشان ،را میقوان
بروز هوش جمعی محسوب نمود .جمع سپاری یک مورد ویژه از چنین هوش جمعی است .جمع سپاری اهرمی برای خرد جمعی بوده و
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در حال قغییر نیوه قولید دانش و خلق ایده قوسط اروهی از مرد را قغییر می دهد .یک مثال بسیار معرو

از یک دستاورد جمع

سپاری دانشنام «ویکیپدیا» است.

 . 12 . 1کارکردهای زیرساخت فاوا برای پژوهش
زیرساخت فاوا برای پژوهش باید حداقل چبار اارارد الیدی را دانت باند )1( :قسبیل زمین ایسازی اطبعا،؛ ( )2انتاال هونمندان
اطبعا،؛ ( ) 3قسبیل قعامب ،اجتماعی و نبک سازی؛ ( )4ارائ یک واسط انسان-رایان سفارنی نده ا نیازهای ااربر را برآورده
اند:
.1

قسبیل زمین ایسازی اطبعا :،نونااا و اونو ( )1333مفبو «با» یا فب مشترک و زمین مشترک را مطرح اردند .افراد اطبعا ،را هنوامی
ا در زمین مانوسی ارائ نوند سریعقر جذب میانند .برای قسبیل زمین سازی اطبعا ،،ابرداده براساس مشخ

ها و یکپارچوی در یک

محیط مشخص باید قبل از ذخیرهسازی ب اطبعا ،مت ل نود .این اار بازیابی سریعقر و مدیریت برای جوینداان دانش را قسبیل میاند.
رویکردهای قبلی جست و در مستندا ،ا مبتنی بر متن بودند ،موفایتهای محدودی ب همراه دانت؛ ب ویژه هنوامی ا ب صور،
قالبهای چند رسان ای ذخیره می نوند .همچنین آن رویکردها نتایج محدودی در پی دانتند زیرا مستندا ،از زمین و قااسونومی ا ب آن
قعلق دانتند جدا میندند .نتایج ببتر اغلب مرقبط با دسترسی ب ارائ مفبومیساختار و پیوندهای مرقبط با مستندا ،بازیابی نده هستند.
.2

انتاال هونمندان اطبعا .،انتاال اطبعا ،باید در راستای ااربردهای در ن ر ارفت نده قرار ایرد .انتاال اطبعا ،باید با درن ر ارفتن
ااربر ،محتوا و زمان انتاال رخ دهد .ابزاری ا بتواند این س جنب را ببین نماید ،میقواند اطبعا ،را بدرستی بر اساس نیاز ااربران ارائ
دهد ا یکی از بنیادهای ااراردی الیدی مدیریت دانش است.

.3

قسبیل قعامب ،اجتماعی و نبک سازی .ارقباطا ،مستای و انتاال دانش نفاهی از طریق قعامب ،اجتماعی بین افراد طبیعیقرین جنب
قسبی دانش است .یک ابزار مدیر یت دانش باید این جنب اجتماعی را پشتیبانی ارده و مبادال ،را قسبیل نماید .ب هر حال ،ابزارهای
پشتیبانی اروهی مرسو ا برای ان ا یک هد

یا وظیف خاص (مانند یک پروژه) طراحی ندهاند ممکن است برای بازآفرینی خوداار

اطبعا ،و مبادل دانش مناسب نبانند ،در حالی ا برای خلق دانش اهمیت دارند.
.4

ارائ یک واسط انسان-رایان سفارنی نده .ابزارها همچنین باید سفارنی سازی واسط و سبولت ب اارایری را پشتیبانی نماید .سبولت
استفاده از واسط انسان – رایان و قابلیت استفاده بر اساس ااربرد مورد انت ار از ابزار مشخص مینود .همچنین واسط نر افزار باید
پشتیبانی اننده از اصول اراونومی بوده و قابل اجتماعی ندن باند .در نبایت ابزارها برای پشتیبانی از یادایری و ااربردی بودن باید
برای ارائ نمودهای ب ری و ناش های ارقباطی قااسونومیها و مستندا ،سازماندهی نده بانند.

 . 2روش تحقیق
روش و یافت ها ی این پژوهش نامل س بخش است :استخراج چالش های پژوهش ،استخراج قابلیتهای فاوا و قناظر بین چالشها و
قابلیتها .مسائل و قابلیتها با روش قحلیل مضمون استخراج نده و قناظر بین چالشها و قابلیتها با روش دیمتل برقرار مینود.
پژوهشور در قحلیل مضمون ،مباحث مب مطرح نده در متن را استخراج می اند .فرایند قحلیل مضمون نامل یک رفت و براشت مستمر
بین م موع دادهها و خبص های اداذاری نده و قحلیل دادههایی است ا ب وجود میآیند .قحلیل مضمون فرایندی بازاشتی است ا
در آن حرات ب عاب و جلو در بین مراحل ذارنده وجود دارد.
مراحل قحلیل مضمون عبارقند از:
.1

آننایی با دادهها:

.2

ای اد ادهای اولی

.3

جست وی مضمون ها

.4

بازبینی مضمون ها

.5

قعریف و نا اذاری مضمون ها
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روش دیمتل ،ند ،روابط بین مفاهی را آنکار می اند .خروجی این روش ،یک ارا

جبت دار است ا هر یک از متغیرهای آن (ارههای

آن) بر اساس ند ،قاییراذاری و قاییر پذیری در موقعیت مناسب درون یک دستواه مخت ا ،داارقی قرار میایرند .این روش ب
صور ،فردی یا جمعی قابل استفاده است .پیش نیاز روش دیمتل ،قعریف متغیرهایی است ا میخواهی روابط بین آنها را نناسایی
انی  .در این پژوهش ،متغیرها با روش قحلیل مضمون استخراج ندهاند.
مراحل روش دیمتل عبارقند از:
.1

قشکیل ماقریس ارقباط

.2

نرمال اردن ماقریس ارقباط

.3

محاسب ماقریس قاییر مستای و غیر مستای اامل

.4

قعیین ارزش آستان و رس ارا .

 . 3یافتههای تحقیق
 . 1 . 3چالشهای پژوهش
در این پژوهش با قحلیل  31ماال و اتاب درباره مسائل و راهبردهای پژوهش انباع ن ری حاصل ند ب طوری ا با بررسی مستندا،
بیشتر ،چالشهای جدیدی ب دست نیامد .چالشهای استخراج نده در جدول زیر ارائ ندهاند.
چالشها

منابع

مضامین استخراج شده

آمادگی پژوهشگران

فقدان رغبت و عالقه ،ضعف علمی و فقدان روحیه علمی ،فردگرایی پژوهشی

( مرادی و همکاران)2931 ،
( حسینی شاوون و همکاران)2932 ،

اولویتهای پژوهشی

حل مسائل دیگران ،الگوبرداری از سایر کشورها و دنباله روی از آنها ،بیراهه رفتن جریان
عمومی نهاد تعلیم و تربیت ،بهینهسازی انتخاب پروژهها ،مشخص نبودن اولویتهای اصلی در
جهت دهی به فعالیتهای پژوهشی و فناورانه ،توجه بیشتر به اولویتهای پژوهشی صنایع
توسط دانشگاهها ،سازمانها و مؤسسات پژوهشی

( ذوالفقارزاده و همکاران)2931 ،
( سیف الدین و همکاران)2931 ،
( قاضی نوری و همکاران)2931 ،
( نوروزی و همکاران)2931 ،
( جوکار و همکاران)2931 ،

کیفیت دستاوردهای
پژوهشی

استانداردهای علمی ،شاخصهایی قابل اعتماد برای ارزیابی کیفی ،اهمیت دادن به
مصرفکنندگان یافتههای پژوهشی

( عالءالدینی و همکاران)2933 ،
( لطف آبادی و همکاران)2931 ،
( قانعی راد و همکاران)2932 ،

بهرهبرداری از
دستاوردهای پژوهشی

به کارگیری مؤثر نتایج پژوهش ها

( نوروزی و همکاران)2932 ،

مدیریت پروژه

ضعف سازمان دهی و مدیریت تحقیق ،فقدان ارزشیابی ،فقدان روابط سازمانی مناسب ،مشکالت
اداری و دخالتهای غیرمسئوالنه ،عدم دسترسی به یک رویکرد جامع ،عدم اتمام گزارشهای
تحقیق و نتایج آن ها ،پیچیدگی سنجش ،مدیریت سبد ،مدیریت راهبردی سازمان ،ضعف
کارامدی مدیریت ،منابع ناکافی (شایستگیها) ،دست کم گرفتن پیچیدگیهای پروژه

( حسینی شاوون و همکاران)2932 ،
( نوروزی و همکاران)2932 ،
( ایرانمنش و همکاران)2933 ،
( ثامهاین و همکاران)

فضای جامعه

فقدان جو علمی و حقیقت جویی ،توسعه نیافتگی جامعه ،نهادی نشدن امر تحقیق ،فقدان فرهنگ
تحقیق ،ضعف فرهنگی در زمینههای کارگروهی و رعایت مالکیت فکری؛

( مرادی و همکاران)2931 ،
( منطقی و همکاران)2933 ،

منابع مالی

فقدان اعتبارات و امکانات مالی ،کمبود سرمایههای ریسک پذیر ،تشویق و تقویت سرمایهگذاری
بخش خصوصی ،تقویت تجاریسازی فناوری

( نوروزی و همکاران)2932 ،
( منطقی و همکاران)2933 ،
( مبینی دهکردی و همکاران)2931 ،
( هاشمیان اصفهانی و همکاران)2933 ،

 . 2 . 3قابلیتهای فاوا
در این پژوهش با قحلیل  12ماال و بررسی  11وبواه خدما ،پژوهشی ،انباع ن ری حاصل ند ب طوری ا با بررسی مستندا ،بیشتر،

قابلیتهای جدیدی ب دست نیامد .در جدول زیر قابلیتهای استخراج نده ارائ ندهاند.
قابلیتهای اصلی

مضامین استخراج شده

منابع

دسترسی به اطالعات

ذخیره اطالعات ،بازیابی اطالعات ،اشتراک دادهها ،زمینهایسازی اطالعات ،انتقال هوشمندانه اطالعات،
دسترسی به اطالعات

بالمیس و همکاران)2002 ،
( فاطمی )3333 ،

شبکه سازی

فعالیت گروهی ،همکاری ،پژوهش توزیع شده ،همکاری انبوه ،تسهیل تعامالت ،جمع سپاری ،رایانش اجتماعی

( ابطحی و همکاران)3331 ،

دسترسی به منابع انسانی

اشتراک منابع انسانی ،مدیریت پژوهش ،یافتن افراد ،صحه گذاری تخصص

(ناظمی و ملک پور)2003 ،
(ماتوس و افسر منش)2002 ،
(ماتوس و افسر منش)2001 ،

بازار

فن بازار ،خرید و فروش ایده ،تقاضای پژوهش ،بازار پژوهش

وبگاه های پژوهش الکترونیکی
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 . 3 .3روابط بین قابلیتهای فاوا و چالشهای پژوهش
برای بررسی قاییر استفاده از فاوا در پژوهش ،از روش دیمتل استفاده نده است .در این روش ،چالشهای پژوهش و قابلیتهای فاوا ب
عنوان متغیر در ن ر ارفت نده و قاییراذاری آنها بر یکدیور سن یده مینود.
اولین مرحل در روش دیمت ل ،قشکیل ماقریس ارقباط است .در این ماقریس ایر مستایمی ا عن ر  iبر عن ر  jدارد مشخص مینود؛
میزان ایراذاری با استفاده از اعداد صحیح بین  1قا  4قعیین مینود:
عدد صفر نشان میدهد ا عن ر  iبر عن ر  jقاییری ندارد


عدد  1نشان دهنده قاییر ا ؛



عدد  2نشان دهنده قاییر متوسط؛



عدد  3نشان دهنده قاییر زیاد؛



عدد  4نشان دهنده قاییر خیلی زیاد عن ر  iبر عن ر  jاست.

در جدول  1ارقباط بین متغیرها نشان داده نده است.
جدول ( : )3ماتریس ارتباط اولیه
آمادگی پژوهشگران

اولویتهای
پژوهشی

کیفیت
پژوهش

مدیریت
پروژه

بهرهبرداری از
پژوهش

فضای
جامعه

منابع
مالی

دسترسی به
اطالعات

شبکه
سازی

دسترسی به
منابع انسانی

بازار

آمادگی پژوهشگران

0

0

3

0

3

0

0

0

3

2

0

اولویتهای پژوهشی

2

0

3

3

3

2

0

0

2

0

4

کیفیت پژوهش

0

0

0

3

0

3

0

2

0

0

2

بهرهبرداری از پژوهش

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

مدیریت پروژه

3

0

2

0

0

0

0

0

4

0

0

فضای جامعه

3

2

0

3

0

0

3

2

2

0

2

منابع مالی

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

4

دسترسی به اطالعات

2

2

3

0

2

0

0

0

0

2

3

شبکه سازی

2

0

3

3

2

0

0

0

0

0

2

دسترسی به منابع انسانی

0

0

3

0

3

0

0

2

4

0

3

بازار

0

4

3

4

2

3

0

0

0

4

در مرحل دو  ،با نرمال اردن ماقریس ارقباط ،ماقریس قاییر اولی ب دست می آید .برای این اار ،جمع هر یک از سطرها و ستونهای
ماقریس ارقباط محاسب نده و درای های ماقریس ارقباط بر بزراترین عدد قاسی مینود؛ ب این قرقیب ند ،نسبی روابط بین متغیرها
محاسب ب دست می آید .مرحل سو  ،محاسب ماقریس ایر اامل است ،این ماقریس بر اساس رابط زیر ب دست میآید.T= D(I-D(-1 :
در این رابط  D ،ماقریس قاییر اولی است .در جدول  2ماقریس قاییر اامل ارائ نده است.
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جدول ( : )2ماتریس تاثیر کامل
آمادگی

اولویتهای

کیفیت

بهرهبرداری از

مدیریت

فضای

منابع

دسترسی

شبکه

دسترسی به

پژوهشگران

پژوهشی

پژوهش

پژوهش

پروژه

جامعه

مالی

به اطالعات

سازی

منابع انسانی

بازار

آمادگی پژوهشگران

0132

0104

0133

0133

0122

0103

0102

0101

0130

0131

0132

اولویتهای پژوهشی

0123

0132

0122

0132

0123

0122

0102

0102

0123

0132

0133

کیفیت پژوهش

0134

0130

0134

0123

0130

0122

0104

0132

0133

0103

0122

0133

0104

0133

0102

0101

0132

0103

0104

0103

0104

0102

مدیریت پروژه

0122

0103

0122

0103

0130

0102

0103

0104

0133

0102

0103

فضای جامعه

بهرهبرداری از
پژوهش

0132

0123

0123

0122

0133

0134

0133

0132

0130

0132

0130

منابع مالی

0121

0103

0131

0133

0133

0130

0102

0104

0123

0130

0132

دسترسی به اطالعات

0124

0133

0132

0132

0124

0133

0102

0102

0132

0133

0123

0123

0101

0130

0132

0120

0133

0102

0102

0132

0102

0120

شبکه سازی
دسترسی به منابع
انسانی
بازار

0133

0133

0133

0133

0132

0132

0103

0133

0133

0133

0133

0124

0133

0132

0142

0123

0134

0101

0133

0122

0132

0122

مرحل چبار در روش دیمتل ،رس ارا

است .در ارا

دیمتل ،عبوه بر روابط بین متغیرها ،مخت ا ،موقعیت مکانی هر متغیر ا

بیانور میزان قاییراذاری و قاییرپذیری آن است نیز محاسب می نود .برای محاسب مخت ا ،هر متغیر ،ابتدا جمع سطری ( )rو ستونی
( )dدرای های ماقریس قاییر اامل محاسب می نود .سپس دستواه مخت ا ،با بردار عمودی و بردار افای  I+Jای اد نده و هر متغیر در
موقعیت خود ( di-riو  ) di+riقرار میایرد .ماادیر بردارهای برقری و ارقباط در جدول  3ارائ نده است.

جدول ( : )3مقادیر بردارهای برتری و ارتباط
r+d

r-d

آمادگی پژوهشگران

410332

0134223-

اولویتهای پژوهشی

31242301

31301342

کیفیت پژوهش

41233223

3121213-

بهرهبرداری از پژوهش

31331303

3120112-

مدیریت پروژه

31402432

0133403-

فضای جامعه

4122021

01222222

منابع مالی

21013243

31334234

دسترسی به اطالعات

21323222

0134231

شبکه سازی

41020113

3100241-

دسترسی به منابع انسانی

31222324

01334242

بازار

21434412

01433202
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ماادیر بردارهای برقری و ارقباط موقعیت متغیرها و ماادیر ماقریس قاییر اامل روابط متغیرها مشخص میانند .در ق ویر  ،1موقعیت
متغیرها و در ق ویر  ،2ارقباط بین آن ها نمایش دهده نده است؛ البت در این ق ویر ،روابط ضعیف حذ
حذ

روابط ضعیف ،میانوین ماادیر ماقریس قاییر اامل ( )1117در ن ر ارفت نده است.

تصویر ( : )3موقعیت متغیرها
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تصویر ( : )2روابط بین متغیرها

مخت ا ،هر متغیر ،بیانور جایواه آن در نبک است:


 : ri+diبردار برقری؛ ا بردار افای بوده و مادار آن برای هر متغیر بیانور میزان قاییراذاری و قاییرپذیری آن است .هرچ
مادار  di+riمتغیری بیشتر باند ،آن متغیر قعامل بیشتری با سایر متغیرها دانت و وزن (اهمیت) آن بیشتر است.



 :di-riبردار ارقباط؛ ا بردار عمودی بوده و مادار آن برای هر متغیر بیانور قاییراذاری بر سایر متغیرها است .اار di-ri
مثبت باند ،بیانور این است ا این متغیر بر سایر متغیرها ایر میاذارد و اار منفی باند ،از سایر متغیرها ایر میپذیرد.

همچنان ا مشاهده مینود ،متغیرهای «بازار ،ایفیت پژوهش ،فضای جامع  ،آمادای پژوهشوران و نبک سازی» ،در م موع
قاییراذاری و قاییرپذیری بیشتری نسبت ب سایر متغیرها دارند .متغیرهای « بازار ،فضای جامع  ،دسترسی ب منابع انسانی ،اولویتهای
پژوهشی ،دسترسی ب اطبعا ،و منابع مالی» قاییراذارقر بوده و متغیرهای «ایفیت پژوهش ،آمادای پژوهشوران ،نبک سازی ،مدیریت
پژوهش و ببرهبرداری از پژوهش» قاییرپذیرقر هستند.
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نتیجه گیری
در این پژوهش چالشهای فعالیتهای پژوهشی و قابلیت های فناوری اطبعا ،و ارقباطا ،بررسی نده است .با قحلیل روابط بین این
متغیرها مشخص ند ا قابلیتهای فاوا برای ارقاای «وضعیت بازار ،دسترسی ب منابع انسانی و دسترسی ب اطبعا »،قاییر بسیار
زیادی بر رفع چالشهای پژوهش میاذارد؛ همچنین قابلیت های فاوا قاییر غیرمستای زیادی بر متغیرهای «فضای جامع و اولویتهای
پژوهشی» (ا قاییراذاری باالیی در وضعیت پژوهش دارند) میاذارد.
هرچند در اشور ما فن بازارها نکل ارفت اند ،اما بازارهای عرض و قااضای فرصت های پژوهشی و همچنین پایواههای اطبعاقی
مناسب برای دسترسی ب منابع انسانی در مراحل مادماقی هستند .نکل ایری بازارهایی مانند اینوسنتیو و پایواههای منابع انسانی مانند
لینکدین ،قاییر قابل مبح ای بر بببود وضعیت پژوهش در اشور خواهد دانت .ارائ چنین خدماقی در قالب بخش خ وصی امکانپذیر
و مطلوب بوده و دولت قنبا باید استاندارد الز را قدوین و اعمال نماید.
اینوسنتیو بازاری جبانی برای قخ ص علمی ای اد ارده ا ب نراتهای «جست وجوار» امکان میدهد چالشهای دنوار فنی را از
طریق مناق

ب نبک ای از هفتاد هزار دانشمند از سراسر جبان وااذارند .در س سال اول قأسیس خود ،اینوسنتیو بیش از یک میلیون

دالر پرداخت «پاداش اون » را ب سمت جامع ای از «مشکل اشایانی» سرازیر ارد .این مشکل اشایان در حل مسائلی موفق بودند ا
قی های داخلی قحایق و قوسع را عاجز ساخت بودند.
لینکدین ،با فراه اردن امکانا ،ارزندهای مانند «ارائ سوابق ااری و قح یلی ،قخ صهای ااربران و صح اذاری آنها قوسط سایر
ااربران ،نونتن قوصی نام و ااریابی قخ

ی» دسترسی ب منابع انسانی را آسانقر و دقیققر ارده است.
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