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 :چکیده

علام و   یبارا  یمناساب  یتااكنون راهبردهاا   .يک ملت است یزا هاى اقتدار درون علم و فناورى يكى از پايه

باا توجاه    .كندینم تأمین یروشن بههدف را  نيا شده  ارائهاگر  ايو  است نشده  نيتدو سازاستحكام یفناور

 یمثرر بر استحكام سااخت درونا   یعلم و فناور یلعه و شناسايی راهبردهابه اينكه اين تحقیق به دنبال مطا

در  مقالاه ايان  نیز ها  داده یآور لحا  جمع از است.لذا بر اسا  هدف، كاربردی  ،باشد یقدرت ملی نظام م

ای  اطالعات به روش پیمايشی، كتابخاناه  یو روش گردآور ردیگ یزمره تحقیقات پیمايشی )میدانی( جای م

 باشد. نظران می حبه عمیق از صاحبو مصا

 ی(، بررسا العالی مدظله) ی)ره(، مقام معظم رهبر ینیامام خم اناتیب لیاين پژوهش پس از مطالعه و تحل در

بار   تأریرگاذار علام و فنااوری    یهاا  و تحلیل رونادها، ابعااد و مثلفاه    یا مطالعات كتابخانه ،یاسناد باالدست

 یعلام و فنااور   حوزه منتخب نظرانصاحب ديرديد و در معرض داستحكام درونی قدرت ملی شناسايی گ

 لهیوسا  برتار باه   یهاا  هاا و ضاعف   ها و تهديدها و قوت قرار گرفت و سپس فرصت یعنوان جامعه آمار به

آمده   دست  مناسب به یها، راهبردها شناسايی و از تقاطع مثلفه ل،یوتحل هيمورد تجز یفیو ك یكم یها روش

 .است

 یارتقاا  ،یرانا يا یاساالم  یبر مناابع و مباان   یمرزشكنانه مبتن یدانش بوم دیراهبرد، تول دهد، ینشان م نتايج

امن متناسب با  یمجاز یو استفاده گسترده از فضا ازین و مورد شرفتهیپ یعلم و فناور دیتول هایرساختيز

برگاان بار اساا     خ تأيیاد  وردمنتخاب نهاايی ما    یاز راهبردها یجهان یعلم و فناور تیبه مرجع یابیدست

 .باشند یم تیجذاب ازاتیامت

 راهبرد ،یساخت درون ،یقدرت مل ،یعلم و فناور: هاكلیدواژه

                                                      
  باشد.می مطالعه گروهیپژوهشی برگرفته از  -مقاله علمی 3-
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 مقدمه:
های های پیشرفت كشور و ابزار جدی رقابت در عرصهترين زيرساختمقولة علم و فناوری از مهم

نظیر احیای تمادن عظایم   های متعالی انقالب اسالمی ايران ترتیب تحقق آرمان اين مختلف است. به

ها و كسب آمادگی بارای برقاراری عادالت و    اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

سارمايه   ياک  كشور و فناوری براى علم .جانبه در علم استمعنويت در جهان درگرو پیشرفتی همه

علم و فنااورى   .رسد می ردمهمه م به سودش كند، می رروتمند را كشور ،نشدنى است   تمام پايان و   بى

باشد كه مقام معظم رهباری،   زا برای يک ملت است. به همین علت می هاى اقتدار درون يكى از پايه

يک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناورى پیشرفته، هم باه  »فرمايند:  ( میالعالی مدظله) ای امام خامنه

شاود. باه    دستش قوى می  شود، هم ند میرسد، هم آبروم رسد، هم به استغناى سیاسى می رروت می

 ای امام خامناه « )خاطر كلیدى بودن مسئله پیشرفت علم و فناورى، من نسبت به اين مسئله حساسم

 .(93/93/3133: العالی( مدظله)

( با دركی هوشمندانه از ظرفیت كشاور  العالیمدظله) ای رهبر معظم انقالب اسالمی، امام خامنه

-ت و استعدادهای عظیم موجود و ارتقاء قدرت درونی نظام، خواساتار هادف  و با اشراف بر امكانا

شاده و يكپارچاه در    بنادی  هاای عملیااتی زماان   ريزیزمینة علم و فناوری و برنامه گذاری دقیق در

برداری از مجموعة منابع كشاور  اند. ايشان در تأكیدات مكرر خود بهترين بهره سطوح مختلف، شده

ظم و پیوسته از وضعیت موجود به جايگاه علمی آرماانی را در قالاب نقشاة    را برای طی حركتی من

لاه، باا   های گذشتة معظم اند. اين تأكیدات در كنار رهنمودهای سالمطالبه نموده جامع علمی كشور

افزاری و نهضت تولید علم و نیز انتظار جدی ايشاان بارای بااال باردن قادرت      مضامین جنبش نرم

ده از علم و فناوری، اهتمام و جديت در مسیر پیشرفت علمی و فناوری كشاور  درونی نظام با استفا

مطالعه و تدوين راهبردهای علم و فناوری بارای تحكایم قادرت درونای نظاام       موجب گرديده كه

رغم تهیه سندهای باالدساتی در خصاوص تادوين راهبردهاای علام و       توجه قرار گیرد. علی مورد

شاده در   اقادامات انجاام   ،رت ملی نظام جمهوری اسالمی ايرانساخت درونی قد فناوری استحكام

چنین تحولی بدون پرداختن  كه درحالی ،گذاری و يا در حد عملیات اجرايی بوده است حد سیاست

باه نظار    غیارممكن بعضای از ساندهای ماذكور     ساازی  پیااده برای  ،ها آن سازی پیادهبه راهبردها و 

 رسد. می

 سااز ياا تادوين   راهبردهای مناسبی برای علم و فناوری استحكاممسئله اين تحقیق آن است كه 

بناابراين تحقیاق حاضار نسابت باه       كند؛نمی تأمینروشنی  اين هدف را به شده  ارائهنشده و يا اگر  
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و باه   نماياد تدوين راهبردهای علم و فناوری در استحكام ساخت درونای قادرت ملای اقادام مای     

به راهبردهای بهینه علام و فنااوری بارای تحكایم و سااخت      دستیابی  تعبیری هدف اصلی تحقیق،

های علم  شناخت ابعاد و مثلفه درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران و اهداف فرعی آن،

 هایضعف وها قوت ها و تهديدها،و احصاء فرصت ملیساخت درونی قدرت تحكیم و  و فناوری

 .باشد می آن

مناسب علم و فناوری در راساتای تحكایم و سااخت درونای     سثال اصلی تحقیق، راهبردهای  

ابعااد و   از فرعی تحقیق عبارتناد  های كدام است؟ و سثال قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی ايران

های علم و فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونای قادرت ملای نظاام جمهاوری اساالمی        مثلفه

و  یدر حاوزه علما   ملی درونی قدرتها و تهديدهای ساخت فرصت ،نقاط قوت، ضعف چیست؟

 فناوری كدامند؟

گیاری از   هماین باس كاه تعیاین راهبردهاای علام و فنااوری باا بهاره          در اهمیت و ضرورت

تواند ساخت درونی كشور را در مقابال   های داخلی برای اقتدار درونی قدرت ملی نظام، می ظرفیت

آن خوداتكايی اسات   را كه حاصل نافع زا و علم درون های بالقوه و بالفعل، مصونیت بخشد. آسیب

در كشور گسترش دهد و از طرفی اگر كشور و نظام جمهورى اساالمى باه ايان قادرت و اقتادار      

های خود و از نظام خاود پشاتیبانى    تواند از ملت خود، از كشور خود، از ارزش می ،دست پیدا كند

در مسیر پیشرفت علم و فناوری  ،های ارعابی غربی و بدون توجه به قدرت كند و مصونیت ببخشد

 هدف رسیدن به تمدن نوين حركت نمايد. با

ممكن است به دلیل نداشتن راهبردهاای مناساب نتاوانیم علاوم و      ،اگر اين تحقیق انجام نشود

اگر به موضاوع علام و فنااوری     و زا به كار ببريم های روز را در راستای تولید قدرت درونفناوری

گاذار   ت نگیرد، وابستگی كشور به ساير دول كماكان در اكثر علوم كه پاياه زا توجه الزم صور درون

وابستگی كشور به علم و فناوری وارداتای و   و به تعبیری ادامه خواهد داشت ،باشند فناوری نیز می

از طارف ديگار تاأخیر در تادوين      .المللای را در پای دارد   ای و باین تضعیف قدرت ملای، منطقاه  

و درنهايات   نمايدارر می یابی به علوم را پرهزينه و در برخی موضوعات بیراهبردهای مناسب، دست

عنوان عاملی برای اقتادار و افازايش اساتحكام     روشن ساختن نقش رشد و توسعه علم و فناوری به

ساازد و باا بررسای و مطالعاات      اهمیت تحقیق در اين زمینه را ضاروری مای   ،ساخت درونی نظام

اصالی در اساتحكام سااخت      عناوان ياک مثلفاه    به علم و فناوری به شده، ضرورت پرداختن انجام
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گاردد، لاذا ارتبااط تنگاتناگ باین علام و فنااوری و         درک و مالحظه مای  درونی قدرت ملی، قابل

كنناده میازان    استحكام ساخت درونی قدرت ملای و توساعه جمهاوری اساالمی اياران، مشاخص      

 .ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق حاضر است

 :ریمبانی نظ

عناصار رشاد و توساعه اقتصاادی، اجتمااعی،       تارين  مهام از علم و فناوری  :و فناوری حوزه علم

نیااز ضاروری    مقدمه اساسای و بنیاادين توساعه پايادار و پایش      ،فرهنگی، صنعتی و سیاسی كشور

تاوان  ترين مثلفه توانمندی كشورها را مای امروزه اصلی پیشرفت و اعتالی كشورها است، همچنین

های سیاسای و  اقتصاد، توانمندی ها همچون، ناوری دانست كه در مقايسه با ساير توانمندیعلم و ف

توفیق  .دارد ها قرارمراتب بیشتر در كانون توجه دولت مندی از مواهب طبیعی و غیره بهنظامی، بهره

ه هاای هدفمناد و كاالن كشاور، توجا      ريزی شود كه در برنامه ها در صورتی محقق می در اين زمینه

 .(3111افشارنیا و الهیاری فرد، ) مناسبی به راهبردهای علم و فناوری صورت پذيرد

جانبه  جانبه علمی به توسعه همه ديده نشده است كه بدون توسعه همه  تاكنون كشوری در جهان

برسد. لذا دستیابی به علم و فنااوری   ؛باشد ی اصلی قدرت درونی و ساخت درونی نظام میاكه مبن

در هماین راساتا الزم اسات ضامن      .استحكام ساخت درونی كشور، اهمیت فراوانی داردكشور در 

لحاا  باومی و اساالمی باه بررسای و دساتیابی        ها و ابعااد آن از  توجه به علم و فناوری، شاخص

كشاورها نیاز پرداختاه     سااير  باا  مقايسه در و كالن سطح در كشور فناوری و علم وضعیت تحوالت

عنوان يک مسائله حیااتی و نیاروی محركاه پیشارفت و       ست علم و فناوری بهشود. بنابراين الزم ا

 دهای  ساازمان  یا گونه به ،بايست واقع اين علم و فناوری می توجه قرار گیرد. در توسعه پايدار مورد

های داخلی در راستای استحكام ساخت درونی قدرت نظاام جمهاوری اساالمی     شود كه بر چالش

 ايران غلبه نمايد.

كند و همواره بشار درصادد آن باوده كاه     یدايش علم و دانش با خلقت انسان برابری میپ :علم

ای اسات. نقاش علام در    بفهمد و درک نمايد، علم و دانش در زندگی انساان دارای جايگااه وياژه   

آماوزد. علام، انساان را    است كه راه سعادت، تكامل و راه ساختن را به انسان می زندگی انسان اين

بسازد. علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان  ،خواهدكه می گونه هماند كه آينده را كنتوانا می

ساازد. پیاامبر اكارم )ص(    كه انساان بخواهاد و فرماان دهاد مای      چنان گیرد و طبیعت را آنقرار می

-میكه علم به ديگران  نمودند. اسیران را درصورتیپیروانش را به فراگیری علم و دانش تشويق می
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و  تأكیاد و برخی از يارانشان را فرمان دادند زباان ساريانی بیاموزناد. ايان      كردندمیآزاد  آموختند،

نظیری به جستجوی علم در همة همت و سرعت بی ها درباره علم سبب شد كه مسلمانان باتشويق

ق جهان پرداختند، آرار علمی را هركجا يافتند به دست آوردند و ترجماه كردناد و خاود باه تحقیا     

های قديم يونانی و رومی و ايرانای و  كه حلقة ارتباطی میان تمدن پرداخته و از اين راه عالوه بر اين

-هاا و فرهناگ   يكی از شكوهمندترين تمدن ؛و تمدن جديد اروپايی شدند مصری و هندی و غیره

فرماوده   به .شودشده و می های تاريخ بشريت را آفريدند كه به نام تمدن و فرهنگ اسالمی شناخته

تر از اين است كه احصاء شاود پاس وظیفاه شاما      علوم بیشتر و گسترده»پیامبر گرامی اسالم )ص( 

 .«3اين است كه از هر چیز به دنبال بهترين آن باشید

فنااوری،  » اسات كاه   نيا« چیست؟ فناوری» ترين پاسخ به پرسشِترين و متداولساده :فناوری

پاذيرش اكثار ماردم عاادی، دانشامندان، مهندساان،        ورداست. اين مضمون ساده ما « علم كاربردی

 «مثابه علم كاربردی فناوری به» ، تحت عنوان آموزهاستو حتی فالسفه علم و فناوری  نگاران تاريخ

گرفته كه مطابق با آن فناوری نتیجه كااربرد   شود. اين آموزه از يک نگرش فلسفی نشأتشناخته می

كناد كاه در آن فنااوری صارفاً محصاول      الگاويی ارائاه مای   علم در امور عملی اسات و درنتیجاه   

اسات و خاود    3كارگیرنده معرفت علمی های علمی بوده و بهكارگیری قوانین، اكتشافات و روش به

 رو در اين الگو، علم به لحا  وجاودی بار فنااوری مقادم اسات و از هماین       .ستینمولّد معرفت 

 رخ نیاز  فناوراناه  پیشارفت  باشاد،  نداشته ی وجودعلم پیشرفت اگر كه شودمی تصور چنین معموالً

 اوج تاا  شاانزدهم  اواخار ساده   در مارتبط  های انديشه اولین زمان از آموزه اين محتوای .داد نخواهد

مهام   و جادی  موضاوعی  اساساً فناوری كه زمان آن تغییری نكرد. تا بیستم سده اواسط در مقبولیتش

 آن تحلیال  و بررسای  باه  نیااز  و آماد حسااب مای   به بديهی نیز آموزه اين ،نبود تاريخ و فلسفه برای

1بیكن فرانسیس آراء در توانمی را آموزه اين های ريشه .شدنمی احسا 
4رناه دكاارت   و 

 جساتجو  

 نگاران تاريخ و شناسانجامعه و فیلسوفان میان در كه فناوری ازآن پس بیستم، سده اواسط در اما كرد؛

 ديگاری  رويكارد  سنت تحلیلی فناوری در فالسفه اولین شد، ورداربرخ ایويژه جايگاه و از اهمیت

                                                      
 ه.ق( 3491: 333، 3العلم اكثر من أن يُحصی فَخُذْ من كلّ شیءٍ أحسنه )بحاراالنوار، ج -3

2-scientific knowledge 

3-Francis Bacon 

4-René Descartes 
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 باا  و معاف شاده  بودن صرف 3مصنوع از فناوری رويكرد اين در اتخاذ كردند. آموزه آن توجیه برای

 .(3139شد )احمدی و زيباكالم، معرفت نگريسته می نوعی چشمِ به آن، معرفتی ابعاد بر تمركز

ای در طاول  علم و فناوری دو مقولاه  :صومینمع و كریم قرآن منظر ازاهمیت علم و فناوری 

شاود و باه تعبیاری    يكديگر است. فناوری، علم و دانشی است كه موجب ساخت و تولید ابزار می

در لغت، معادل معرفت، شناخت، آگاهی، دانستن، فهم، « علم»فناوری نتیجه عقالنیت ابزاری است. 

هايی هستند كاه كاربردهاای   رود. علم و معرفت ازجمله واژهیادراک، شناسايی و مانند آن به كار م

گوناگون دارند؛ يكی از معانی علم اعتقاد يقینی مطابق با واقع است؛ علم به اين معنا در مقابل جهل 

در معنای ديگار علام باه معناای مطلاق       .(3113،)رنجبر حقیقی و همچنین شک و ترديد قرار دارد

های انسان، اعم از نظری و عملی اسات. ارزش تفكار   ل تمام دانستنیهای بشر؛ اين علم شام آگاهی

گرفتاه اسات. قارآن كاريم رماز فهام آياات را         توجه قارار  و علم در آيات و احاديث بسیار مورد

در قارآن كاريم   « علام »و مشاتقات  « عقال »استواری در دانش و خرد بیان فرموده اسات. مشاتقات   

انفاس و كشاف راه درسات از باطال اسات. در ساوره        و  قكننده اهمیت تفكر و تعقل در آفاا  بیان

شاده اسات )وَ تِلْاکَ     های قرآن كاريم بیاان  تنها عالمان را درک كننده حقیقی مثال 41عنكبوت آيه 

أَكْثَارُهُمْ   )و َ 1و عباراتی چون )لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُاونَ(  3الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّا ِ وَ ما يَعْقِلُها إِالَّ الْعالِمُونَ(

 تلنگر و توجه به انديشیدن است. 4ال يَعْقِلُونَ(

 يابد می برتری آن وسیله به بیابد را آن هركس است، قدرت علم (:ع) علی حضرت متقیان، موالی

 .( 133 :39الحديد، جالبالغة، ابن ابی  نهج  شرح) 1كنند می غلبه او بر نیابد را آن هركس و

اند كه دانش مردم را بر دانش خاويش  ن مردمان را كسانی بیان فرمودهپیامبر اعظم )ص( داناتري

ياک از   از پروردگارش پرسید: پروردگارا! كدام (ع)فرمايند: موسى و در روايت ديگری می 0بیفزايد

بندگانت داناترند؟ فرمود: دانشمندى كه از دانش سیر نگردد و داناش ماردم را بار داناش خاويش      

                                                      
1-artifact 

 .41سوره مباركه العنكبوت، آيه شريفه  -3

 .304سوره مباركه بقره، آيه شريفه  -1

 .391سوره مباركه مائده، آيه شريفه  -4

 علَیه صیلَ يجِده لَم مَن و بِه وجده صالَ من سلطان العِلم -1

 (.131: 3/ حكمتنامه پیامبر اعظم: ج131: 4هِ )من ال يحضره الفقیه: جأعلَمُ النّا ِ مَن جَمَعَ عِلمَ النّا ِ إلى عِلمِ -0
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مانناد برتارى خورشاید بار ساتارگان بیاان        ديگر برتری دانشمند بر عاباد را و در روايتی  3بیفزايد

 3.اندفرموده

شده است. خداوند در قرآن راسخون در علام را   البته علم و كیفیت حاالت عالم در اسالم بیان 

( ويژگای  صپیاامبر اعظام )   1.اند كه قابلیات فهام قارآن كاريم را دارناد     تنها افرادی معرفی نموده

 4.اندر علم را دست نیكى و زبان راست و دل صاف و عفّت شكم و فرج بیان فرمودهراسخون د

برداری از طبیعات را باا لفاظ ساخر بررسای نماود.       توان توجه به فناوری و خلق ابزار بهرهمی

داده اسات.  « سَخَّرَ لَكُامْ »خداوند متعال در آياتی اجازه تسخیر در آسمان و زمین را به انسان با لفظ 

هاست و آنچاه در زماین اسات.    رام شما ساخت آنچه در آسمان سوره جاریه آمده است: 31يه در آ

 1ها است.همه از آن اوست. در اين براى متفكران عبرت

ا فِای  ا فِای السَّاماواتِ وَ مَا   وَ سَخَّرَ لَكُامْ مَا  »فرمايند: عالمه طباطبايی در ذيل تفسیر اين آيه می

ها و زمین است براى انسان، اين است كه اجزاء عاالم  یر آنچه در آسمانمعناى تسخ« الْأَرْضِ جَمِیعاً

حاكم اسات و بعضاى را باه     ها آنو نظامى واحد بر همه  مشهود همه بر طبق يک نظام جريان دارد

نتیجه انسان در زندگى خود از  و در سازد و همه را با انسان مربوط و متصل مى بعضى ديگر مرتبط

گیارى جواماع بشارى از     روز دامناه انتفااع و بهاره    و روزبه شود منتفع مى موجودات علوى و سفلى

را از جهاات گونااگون واساطه رسایدن باه       هاا  آنو  ياباد  موجودات زمینى و آسمانى گسترش مى

پس به هماین جهات تماامى ايان موجاودات       .دهد اغراض خود يعنى مزاياى حیاتى خود قرار مى

شده است:   گونه بیان تسخیر آنچه در آسمان و زمین است اين در تفسیر نور شیوه 0اند. مسخر انسان

                                                      
نامه پیامبر عِلمِهِ )حكمتسَأَلَ موسى رَبَّهُ عز و جل قالَ: رَبِّ أیُّ عِبادِکَ أعلَمُ؟ قالَ: عالِمٌ ال يَشبَعُ مِنَ العِلمِ يَجمَعُ عِلمَ النّا ِ إلى  -3

 عن أبی هريرة( 1433ح  134: 3/ الفردو : ج3اعظم )ص( ج

لَاى الكَواكِابِ   إنَّ فَضَل العالِِم عََلى العاِباِد َكفَضاِل الشَّامِس عََلاى الكَواِكابِ، وفَضاَل العاِباِد عَلاى َغیاِر العاِباِد َكفَضاِل القََماِر َع             -3

 (.3 ح 304: 3عن مسعده بن زياد عن اإلمام الصادق عن أبیه علیهماالسالم، بحاراألنوار: ج 1ح  1)بصائرالدرجات: 

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْاهُ     فیهُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ -1

 أُولُاوا الْأَلْباابِ   ويلَهُ إاِلَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إاِلَّابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْ

 (.7)سوره مباركه آل عمران: 

عان أبای    1137/  311/  3قَلبُهُ، وعَافَّ بَطنُاهُ وفَرجُاهُ )الفاردو :     الرّاسِخونَ فِی العِلمِ مَن بَرَّت يَمینُهُ، وصَدَقَ لِسانُهُ، واستَقامَ بِهِ  -4

 نقالً عن الطبرانی عن أبی الدرداء وأنس وأبی اُمامة ووارلة معا نحوه( 41470/  171/  31الدرداء، كنزالعمّال: 

 (.31کَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )سوره مباركه جاریه: ذلِ  وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِی السَّماواتِ وَما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً مِنْهُ إِنَّ فی -1

 340و  341: 31 ترجمه المیزان، ج:  -0



11  3131 ، بهارسی و يكم فصلنامه امنیت ملی، سال نهم، شماره                                                        

تواناد   لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، شايد رابطه تفكّر و تسخیر اين باشد كه در انسان قدرتى نهفته كه ماى »

 «3افتد. كار مىهتمام مظاهر طبیعت را به نفع خود تصرّف كند و اين قدرت با انديشه ب

توان استنباط نمود كه الزماه كشاف رواباط باین عناصار و      گونه میفوق اين از آيات و روايات

كه خداوند تكوينا اجاازه آن را داده اسات، تفكار و تأمال در      ها آناجزاء طبیعت و مسخر شدن بر 

سامان و زماین باشاد را در    آتواناد تساخیر    آيات الهی است كه میزان اهمیت علم و فناوری كه می

علم و فناوری يكی از عوامل اصلی و پايه در قدرت ملی هار كشاور   دارد. یآيات و روايات بیان م

هاای ايان تحقیاق     كه از ضرورت ( و تدوين راهبردهای آن19 :3113گردد )حافظ نیا،  محسوب می

 ای شود و به تعبیار مقاام معظام رهباری، اماام خامناه       باشد، باعث افزايش اقتدار ملی كشور می می

 (.93/93/3111) ای است براى رسیدن به اقتدار ملى و رروت ملى لهعلم وسی( العالی مدظله)

كشاور بتواناد روی    كه اينساخت درونی نظام يعنی : استحکام ساخت درونی از منظر مفاهیم

ساامانه  ) نكناد پای خود بايستد و بتواند عزت و سرافرازی خود را در وابستگی به ديگران تعريف 

بسیار شايسته  انقالبرهبر معظم  م استحكام ساخت درون تعبیردر تبیین مفهو. (3133مجازی داعا،

ت اسات، اساتحكام سااخت    همیا راى نظام جمهاورى اساالمى حاائز ا   آنچه ب»فرمايند:  است كه می

درونىِ نظام جمهورى اسالمى است، استحكام درونى ملت ايران است؛ همان چیزى كه از روز اوّل 

های واالى نظام جمهورى  به آرمان توجهكند؛ اتحاد ملى، تا امروز توانسته است اين كشور را حفظ 

برگرداند.  ها آنرا به  ملت عزتعزيزى است؛ انقالب  ملتايران  ملت. ملی عزتبه  توجهاسالمى، 

كرد بزناد تاوى گاوش ياک      ت میأيى جرآمريكايک گروهبان   ناگذشت آن زمانى كه در خاک اير

خواه و  دشمنان زياده  عزيز ما مجبور بودند كه مالحظهسرهنگ ايرانى؛ آن روزى كه مسئولین كشور 

بااقى اسات،    عازت ايران را عزيز كرد، ايان   ملتخواه را بكنند، گذشت. جمهورى اسالمى،  افزون

آحااد مسائولین و هام      هم، هام وظیفاه   بعدازايناست،  كرده پیداافزايش  عزتهم اين  روز روزبه

 هويات ، باا  ملات ا پا  دارند، از آن دفاع كنناد. ياک   ر عزتايران است كه اين  ملتعموم   وظیفه

 ای اماام خامناه  « )تواناد باه پیشارفت برساد     و مای  ماناد  مای خاود سارافراز    عازت اصلى خود، باا  

 .( 31/7/33: (العالی مدظله)

                                                      
 .31تفسیر نور، ج: -3
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( نقطاه عزيمات   العاالی  مدظلاه ) ای و مقام معظم رهبری، امام خامنه( هدر انديشه امام خمینی )ر

نفس ملی و ساخت درونای    به ت درونی كشور با استفاده از افزايش اعتمادپیشرفت، قدرت و تقوي

 .(3133های داخلی است )سامانه مجازی داعا، گیری از ظرفیت نظام و بهره

های فكری، فرهنگی، سیاسای، اقتصاادی    شود كه ظرفیت ساخت درونی، چارچوبی را شامل می

ايان   . درباشاد  یاسالمگرفته از مبانی انقالب و... نهفته در آن، چه در عرصه نظری و چه عملی، بر

كه باا نیازهاای جامعاه در سااخت نظاام       زای نظام و ساخت درونی آن راستا، بايد به ظرفیت درون

 ای مقاام معظام رهباری، اماام خامناه      اسالمی، سنخیت الزم را دارد، توجه و از آن اساتفاده نماود.  

یارون از  زای كشور باياد باشاد؛ ... امیادمان را باه ب     تكیه، به ظرفیت درون» العالی( معتقدند:مدظله)

 .(31/93/3110 :(العالی مدظله) ای امام خامنه) «ظرفیت داخلی كشور ندوزيم

مثلفه در جهت حفاظ   ترين مهم( العالی مدظله) ای امام خامنه از طرف ديگر رهبر معظم انقالب،

بار اساتحكام و     يند. اين اقتدار باا تكیاه  نما زا معرفی می پويايی حركت نظام اسالمی را اقتدار درون

استواری درونی ساخت قدرت كشور قابل تحصیل است. ايشان در ديدار دانشاكده افساری شاهید    

راى نظاام جمهاورى اساالمى    آنچه ب» ستاری نیروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران فرمودند:

 ملات ت، اساتحكام دروناى   است، استحكام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسالمى اس حائز اهمیت

اماام  ) «.ايران است؛ همان چیزى كه از روز اوّل تا امروز توانسته اسات ايان كشاور را حفاظ كناد     

 (.31/7/3133: (العالی مدظله) ای خامنه

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

ره(، منوياات و  ) فرمايشات حضارت اماام خمینای   وضعیت مطلوب علم و فناوری كشور مطابق با 

و همچناین   3494انداز  العالی(، چشم ای )مدظله رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه

عنوان هدف توسعه و اعتالی نظام علمای و فنااوری كشاور، تصويرساازی      ساير اسناد باالدستی، به

 گرديد.

م و فناوری كه ضمن حركت از وضاعیت موجاود   در اين میان تدوين راهبردهايی با ماهیت عل

انداز مطلوب، بتواند با حفظ اصالت بومی و اقتضايی خود و در تعامال باا اركاان و     به سمت چشم

گانه موصوف )حاكمیت، جامعاه، نهادهاای علام و فنااوری، صانعت، اخاالق، فرهناگ،         1اجزای 

ی اسالمی را فراهم نماياد؛  وربخشی قدرت ملی جمه آموزش و پژوهش، نوآوری(، نیل به استحكام
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صورت اجمالی شرح داده شد به شاكل   الذكر كه به . مراحل فوققرار گرفتی اين مطالعه هدف غاي

 گردد: گرافیكی در تصوير زير و در قالب مدل مفهومی پژوهش ارائه می

اساتحكام سااخت    شده موضاوع علام و فنااوری در راساتای     تبیین انجام با عنايت به تحلیل و

العاالی(  مدظله) ایو امام خامنه( ی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی از منظر امام خمینی )رهدرون

 های مطرح علم و فناوری جهان، مدل مفهومی تحقیق به شرح ذيل تدوين گرديد:و مدل

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

 

 :روش تحقیق

كه هدف محقق يافتن پاسخ به مسائله و چاالش اساسای راهبردهاای علام و فنااوری در        آنجايی از

لاذا روش ايان تحقیاق برحساب هادف در زماره        ،باشاد  استحكام ساخت درونی قدرت ملی مای 

شكل موردی ، يعنی محقق به بوده ایموردی، زمینهحاضر  تحقیق .گیرد تحقیقات كاربردی جای می

راهبردهاای علام و فنااوری بار اساتحكام سااخت        تأریرمیزان بررسی سايی و شنامطالعه، دنبال به 

 .باشد و ارائه راهبردهای مربوط به آن می قدرت ملی نظام درونی

و شناساايی نقااط   نظاام   اساتحكام سااخت درونای   اين تحقیق بارای افازايش    های يافتهاز  لذا

 كاارگیری  باه زيارا   ،اسات  ای توساعه ی كاربرد، نوع نظر ازاستفاده خواهد شد.  ها ضعفو  ها آسیب

كشاور داشاته   نظاام   استحكام ساخت درونی قدرت ملینقش مثرری بر  ،تواند مینتايج اين تحقیق 

 .گیارد  مای اين تحقیق در زمره تحقیقات پیمايشی )میدانی( جای  ها داده آوری جمع لحا  ازو  باشد



  رانيا یاسالم ینظام جمهور یقدرت مل یاستحكام ساخت درون یعلم و فناور یراهبردها 03 

نظاران   صااحبه عمیاق از صااحب   ای و م لذا روش گردآوری اطالعات به روش پیمايشی، كتابخاناه 

)محقق ساخته( كه مبتنی بار   پرسشنامه ابزار تحقیق از فمحقق برای رسیدن به اهدا يعنی باشد. می

باشد( استفاده  و تحلیل روندهای گذشته میباالدستی مصاحبه عمیق )با متخصصین و بررسی اسناد 

ی در اساتحكام سااخت درونای    اين پژوهش به دنبال تدوين راهبردهای علم و فنااور  .نموده است

در ادامه باا اساتفاده    نمايد. باشد لذا فاقد فرضیه بوده و از تحلیل اكتشافی استفاده می قدرت ملی می

شده چارچوب مفهومی و مدل تحقیاق طراحای شاد. در ايان      های حاصل از مطالعات انجام از داده

ام ساخت درونای قادرت ملای    های درونی و برونی علم و فناوری مثرر در استحك چارچوب مثلفه

شاده و پاس از انجاام     ای توسط محققاان طراحای   مورد شناسايی واقع گرديدند. در ادامه پرسشنامه

پايان نیز نقااط   گیری گرديد. در مراحل روايی و پايايی آن با مراجعه به جامعه آماری اقدام به نمونه

های كمای و كیفای    وسیله روش به( شده گیری انجام نتايج نمونه) ضعف و قوت، فرصت و تهديدها

 بهینه شناسايی گرديد. وتحلیل قرار گرفت و راهبردهای مورد تجزيه

نظاران و كارشناساانی كاه در     كلیه خبرگاان و صااحب   جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از

 اند و دارای مدرک دكتری و ياا  نقش مثرر داشته تدوين، ايجاد و تهیه اسناد راهبردی علم و فناوری

سابقه كاری بیش از ده سال و سابقه كاار در وزارت علاوم ياا معاونات علمای       كارشناسی ارشد با

از جامعه آماری خبرگاان   عضويت شورای انقالب فرهنگی داشته باشند. ها و ياپژوهشی يا دانشگاه

گیری برای انجام مصاحبه انتخااب   صورت هدفمند با روش نمونه نفر به 199نظران تعداد  و صاحب

شاده    بنادی  ای طبقهگیری خوشه نفر با روش نمونه  319 شدند و با استفاده از فرمول كوكران تعداد

 جهت آزمون پرسشنامه انتخاب گرديد.

ساثاالت تحقیاق ابتادا باا      های مرتبط با داده برای تجزيه تحلیل :ها تحلیل داده و روش تجزیه

مااتريس ارزياابی    شناساايی گردياد و  ( های درونی و برونی )خاارجی  مثلفه روش تحلیل مضامین

IFEوسایله مااتريس    ای بهعوامل داخلی با فرآيند پنج مرحله
عوامال اصالی   اول:  مرحلاه  شاامل:  :3

 (. مثلفه 30) ها ( و ضعف مثلفه 3ها ) قوت شامل( عامل 31داخلی را فهرست گرديد. )

ها برابر  جمع كل وزن و (3تا  9به هريک از عوامل اصلی داخلی وزن داده شد. )از دوم:  مرحله

 39تاا   3به هريک از عوامل، ضريبی تحات عناوان ضاريب اهمیات باین      سوم:  مرحلهد. با يک ش

با اين  و چهارم: وزن هر عامل را در ضريب اهمیت آن ضرب كنید رحله. متوسط خبرگان داده شد

                                                      
1- Internal Factor Evaluation Matrix(IFE) 
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باا   و ياد جمع گردنمره موزون همه عوامل را با يكديگر پنجم:  مرحله كار نمره موزون حاصل آمد.

 .آمد ر مطالعه محیط داخلی به دست د یقاين عمل امتیاز موزون كل تحق

EFEماتريس ) سپس ماتريس ارزيابی عوامل خارجی 
ای مرحلاه اول:  ( با فرآيند پانج مرحلاه  3

 39و تهديادات )  ( مثلفاه  31هاا ) فرصات  -عامال(  31عوامل اصلی خارجی را فهرست نماوديم ) 

تاا   9به هركدام وزن موزون شدت ارتباط با تحكیم و ساخت محاسبه شد. )از  دوم: مرحله (. مثلفه

 با يک شد. ها بايد برابروزن كل جمع (3

توساط   39تاا   3سوم: به هريک از عوامل، ضريبی تحات عناوان ضاريب اهمیات باین       مرحله

كاار  آن ضرب شاد و در ايان    چهارم: وزن هر عامل را در ضريب اهمیت مرحله خبرگان داده شد.

با اين عمل امتیاز های موزون عوامل را باهم جمع شده، پنجم: نمره مرحله نمره موزون حاصل شد.

 swotماتريس  در مرحله مقايسه، آمد و سپسموزون كل تحقیق در مطالعه محیط خارجی به دست 

های موجاود در آماار توصایفی و اساتنباطی      و از روش بین عوامل اصلی داخلی و خارجی تشكیل

بار   . تولیاد گردياد  WTو راهبردهای  ST، راهبردهای WO، راهبردهای SOستفاده شد. راهبردهای ا

هاايی كاه از پرسشانامه     اسا  خبرگی راهبردهای بهینه مستخرج شد. باه هماین جهات ابتادا داده    

منظور بررسی نتاايج حاصال از    گرديد و به دهی سازمانهای آماری  شده بود و در جدول آوری جمع

گذاری شدند.  ها به ترتیب ذكرشده تقسیم، كدگذاری و ارزش های مربوط به سثال ه، گزينهپرسشنام

و  (SWOT) هاای تادوين راهبردهاا    كاارگیری روش  و باا باه   SPSS افازار  سپس باا اساتفاده از نارم   

 .وتحلیل قرار گرفت ها مورد تجزيه های آماری مختلف، داده آزمون

منظور تعیاین پاياايی آزماون از روش     در اين تحقیق به: مهتعیین پايايی )قابلیت اعتماد( پرسشنا

و ساپس باا   قارار گرفات   آزمون مورد بدين منظور پرسشنامه  آلفای كرونباخ استفاده گرديده است.

باه  از سوی خبرگاان   يافته اختصاصامتیازات ها و  آمده از اين پرسشنامه دست های به استفاده از داده

كاه باه    شاد  مناتج  333/9 ان ضريب اعتماد با روش آلفای كرونبااخ میز Spssافزار آماری  كمک نرم

 :باشد میشرح جداول زير 

 
 

 قابلیت اطمینان اطمعات -۸-8۶جدول شماره 

                                                      
1- External Factor Evaluation Matrix (EFE) 

 N of Items آلفای كرونباخ

.921 128 
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 :نتایج تحقیق

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

هاای میادانی و   بررسای  نیهمچنا  وباالدساتی   اساناد  كلیه ای و بررسی ا  مطالعات كتابخانهبر اس

انجاام   يی اساتید حوزه علم و فنااوری راهنما باكه  نظران صاحببا اساتید و  شده انجامی ها مصاحبه

 هاای  مثلفاه  اساا   بار  و گردياد  ءحوزه علم و فنااوری احصاا   اصلی های مثلفه ابتدا پذيرفت، در

 محتاوا  تحلیال  روش از اساتفاده  باا  گرفات،  قارار  نیاز  خبرگان تأيید مورد كه مدل در آمده تدس به

مفهومی مشخص گرديد. ابعااد حاصاله در    اصلی مدل های مثلفه از هريک به مربوط ابعاد، ها گويه

 ملای  قادرت  درونی ساخت استحكام بر مثرر فناوری و علم های گردد و مثلفه ( تبیین می3جدول )

 :گردد می ( تشريح3ايران در جدول ) اسالمی هوریجم نظام
 ابعاد علم و فناوری( 8جدول )

 ابعاد رديف

 جامعه 3

 صنعت 3

 حاكمیت 1

 ... و ها دانشگاه علمیه، های حوزه 4

 پژوهش و آموزش 1

 اسالمی تربیت و اخالق 0

 پیشرفت و نوآوری، تحول 7

 علمی جهاد 1

 

 وریعلم و فنا های مؤلفه( ۹)جدول 

 ردیف ابعاد  مؤلفه

 عالی آموزش نظام از همگانی مندی بهره

عه
جام

 

3 

 3 دانشگاهی التحصیالن فارغ برای اشتغال شرايط ايجاد

 1 علمی مشاغل در جوانان حفظ و جذب

 فناوری و علوم در خارجی پذيریسفارش جهت مناسب سازوكار ايجاد

ت
صنع

 

4 

 1 ای رايانه اتخدم و اطالعات فناوری صادرات افزايش

 0 دولت و دانشگاه صنعت، میان ارتباط

 7 اقتصادی و تجاری رشد جهت در صنعتی توسعه و تحقیق اصلی بخشی تمركز
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 ردیف ابعاد  مؤلفه

 مدار  آموزش برای ساالنه مناسب بودجه تخصیص

ت
می
حاك

 

1 

 3 فناوری و علم های بخش در گذاری سرمايه افزايش

 39 ها رینوآو توسعه جهت در ريزی برنامه انجام

 33 فناوری حوزه در نگری آينده های نظرسنجی و مطالعات انجام

 33 دولت و دانشگاه صنعت، میان ارتباط

 31 فناوری و علم های حوزه محصوالت تولیدكنندگان بین رقابت ايجاد

 34 افزار نرم صادرات در فعال های شركت مالیاتی معافیت و تخفیف

 31 فنی دانش انتقال برای مشوق ايجاد

 حوزه در خارجی های گذاری سرمايه از برداری بهره و المللی بین تعامالت و روابط برقراری

 فناوری و علم
30 

 37 مغزها فرار مديريت خصوص در ريزی برنامه

 31 مدرن های شیوه با آموزش بر مبتنی اقتصادی توسعه و رشد برای ريزی برنامه

 33 (آموخته علوم با مرتبط) صنعت در غیرمستقیم يا مستقیم صورت به نآموختگا دانش كارگیری به

 تحقیقاتی مثسسات يا و ها دانشگاه و صنعت مشترک گذاری سرمايه با كه مثسساتی تأسیس

 نمايند فعالت دولت ذيل
39 

 33 صنعت و دانشگاه میان پیوند بهبودهدف  با محور پژوهش های دانشگاه یستأس

 33 جمهوری رياست ذيل در فناوری و علم شورای یستأس

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

 34 توسعه و تحقیق بودجه تأمین در خصوصی بخش مشاركت

 31 المللی بین علمی كالن ابتكارات در مشاركت و پیشرفته كشورهای با پیوند برقراری

 30 درآمد كم اقشار برای یفنّاور فراگیریهدف  با پايین یمتق با وریفنا محصوالت تولید

 37 انسانی منابع مديريت و توسعه

 31 پايه تحقیقات به مربوط های گذاری یاستس توسعه

 33 معنوی و فكری مالكیت قوانین اجرای و تصويب

 19 يننو های یفنّاور و علوم بر منطبق پذير يسکر يعصنا در گذاری سرمايه

 13 فناوری و علم حوزه در خارجی های شركت همكاری و گذاری سرمايه

 13 یانبن دانش كوچک یها شركت از حمايت جهت در تعاملی های یاستس و قوانین وضع

 11 كشور توسعه و تحقیق در زمینه دولت گذاری يهسرما  

 14 توسعه و تحقیق كالن گذاری یاستس برای دولت مرجعت

 11 پژوهشگران تعداد رشد برای گذاری تیاسس



  رانيا یاسالم ینظام جمهور یقدرت مل یاستحكام ساخت درون یعلم و فناور یراهبردها 01 

 ردیف ابعاد  مؤلفه

 10 نوين های یفناور صادرات رشد برای گذاری یاستس

 17 جديد و باال فناوری با محصوالت برای گمركی تعرفه كاهش

 پیشرفته و نو های فناوری در زمینه كه يیها شركت برای درآمد بر مالیات حذف يا و كاهش

 كنند می فعالیت
11 

 13   المللی بین و علمی های عالیتف در مشاركت

 49 فناوری و علم حوزه در موضوعه خاص قانون وضع

 43 فنی دانش انتقال جهت الزم بودجه اختصاص

 43 اطالعات فناوری متخصصین افزايش

 41 صنعت در ها آن كاربرد و نوآوری ايجاد برای محققان تشويق

 44 انگلیسی زبان به طمسل و ماهر متخصص انسانی نیروی به توجه

 41 علمی مقاالت تعداد افزايش برای تالش

 40 يافته توسعه كشورهای با ارتباطی پلعنوان  به خارج مقیم مهندسان و دانشمندان به توجه

 47 فنّاوری و پژوهشحوزه  های گذاری سیاست در مختلف نفعان یذ دادن مشاركت

 دانشگاهی توسعه به توسعه و تحقیق بودجه از بخشی اختصاص

زه
حو

 
ی
ها

 
یه،
لم
ع

 
گاه
نش
دا

 
... و ها

 

41 

 43 دانشگاهی یها پژوهش و تكمیلی تحصیالت مقاطع دانشجويان افزايش

 19 توسعه و تحقیق های یتفعال مديريت نمودن دانشگاهی

 13 مهندسی آموختگان دانش تعداد افزايش

 13 ها دانشگاه ساختار به یبخش انسجام

 11 دولت و دانشگاه صنعت، یانم ارتباط

 14 عالی آموزش مثسسات كیفیت

 11 علمی مقاالت تعداد افزايش

 10 ها دانشگاه در ينیخودكار آفر آموزش برای گذاری سرمايه

 ينیخودكار آفر با مرتبط عالی تحصیالت توسعه

ش
وز
آم

 و 
ش
وه
پژ

 

17 

 11 فناوری و علم جامع نظام در ییراتو تغ اصالحات

 13 اطالعات فناوری یها پارک سترشگ

 09 ها دانشگاه در پايه تحقیقات به ويژه توجه

 تحقیقاتی مراكز و ها دانشگاه محققین علمی یور بهره افزايش

ول
تح

 ،
ی
ور
وآ
ن

 و 

ت
رف
یش
پ

 

03 

 مثسسات شامل فناورانه های نوآوری با ارتباط در واسطه و خدماتی مثسسات توسعه

 مثسسات فكری، مالكیت ارزيابی مثسسات، فنی دانش خصوص در یرسان اطالع و یا مشاوره

 .نمايند یم فعالیت فناوری انتقال با رابطه در كه تجاری

03 
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 ردیف ابعاد  مؤلفه

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

 استراتژيک
01 

 04 محور یفناور های شركت و صنايع از حمايت

 تناظر از اطمینان حصول و بومی های یفناور توسعه و صنعت در فنی تغییرات از حمايت

 موجود منافع و ملی های يتاولو با وارداتی های یفناور
01 

 فناوری یها طرح دقیق مطالعه انجام برای مجرب یا مشاوره نهادهای از مندی بهره و استفاده

هاد اجرا از قبل
ج

 
می
عل

 

00 

 07 اطالعات فناوری توسعه

 

شده و امتیازات نرمال شاده اكتساابی از خبرگاان در خصاوص علام و       عوامل درونی شناسايی

در ايان تحقیاق   : فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی اياران 

بیارون از حاوزه    خاارجی(، ) زا و محیط بیرونی عوامل درونی، محیط علم و فناوری درون محیط و

اساا  ادبیاات تحقیاق، مطالعاات      برای احصاء عوامل بار  .گرفته است قرار زا اوری درونعلم و فن

بار اساا    مجموعاه عاواملی    ،گذاری علام و فنااوری   تطبیقی و مصاحبه با خبرگان حوزه سیاست

 (1)تولید شده در جدول امتیاازات عوامال درونای در جادول      های گويهو  شده يیشناساهای  مثلفه

 :گردد تبیین می
 امتیازات عوامل درونی با میانگین نرمال شده( 9ول )جد

 ردیف مرتبط با محیط درونی های گویه میانگین نرمال شده

 3 ی مرجعیت علمی دنیاسو بهتوسعه علوم پايه و مرزهای علمی در كشور  0.1901

 3 ی علم و معرفتها قلهمرزشكنی علمی و فتح  0.1945

 1 المللی بین   میهای عل حضور مثرر در فعالیت 0.2310

 4 تولید مقاالت علمی در راستای نیازهای حال و آينده كشور 0.2690

 1 های نو و پیشرفته فناوری زمینهدر گسترش فعالیت  0.2388

 0 ی علم و دينتوأمان 0.2329

 7 ی علمیها تیظرفی از بردار بهرهاهتمام به توانمندسازی اقشار دانشجو و طلبه در جهت  0.1989

0.4255 
دارای ارجحیت علمی و  ازین موردمیزان دانشجويان مقاطع تحصیالت تكمیلی 

 ی كارآفرينها تیقابلی الزم و ها مهارت
1 

 3 تشويق و ايجاد انگیزه در محققان برای ايجاد نوآوری و پیشرفت 0.1786

 39 گذاری علم و فناوری بومی توسعه، نوآوری و سرمايه 0.2098
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 ردیف مرتبط با محیط درونی های گویه میانگین نرمال شده

 33 وری علمیِ مبتكرانه و سازنده با نیاز جامعهانطباق نوآ 0.1798

0.2318 
به همراه تالش مجاهدانه و  ريناپذ یخستگجهاد علمی و پیشرفت علمی مستمر و 

 دشمن جانبه همهايثارگرانه در برابر هجوم 
33 

 31 بازار( فناورى و تولید و )ايده و فكر، سپس علم، علم و فناورى  توجه به زنجیره 0.1780

 34 علمی مثسساتی بخش انسجامارتقاء كیفیت و  0.2191

 31 جای مغز استعماریهاصالح نگرش جوانان و دانشجويان در لزوم توجه به مغز استقاللی ب 0.1998

 30 ی نخبگانها یو توانمندی سطح استعدادها و ارتقاحفظ  0.2205

 37 توجه ويژه به تحقیقات پايه و توسعه آن 0.2282

 31 های مهارتی و آموزشِ عملی و اردوهای علمی ام به برگزاری مداوم كارگاهاهتم 0.1977

 33 گیری دائمی علمقانع نبودن به دستاوردهای علمی حاصله و دنبال 0.2408

 39 نيآفر تحولانسانی  یها هيسرماتوسعه و مديريت  0.2287

 33 ی پیشرفت علمی و نفوذ زبان فارسیتوأمان 0.1865

 33 تكلیف همگانی عنوان بهدر عرصه علمی  تالش 0.1833

 31 علمی در پیشرفت علم مثسساتو  ها انجمنی از ظرفیت كامل ریگ بهره 0.2178

 34 ی در حوزه علم نافعپرداز هينظر 0.2087

 31 ی علم و فناوریگذار استیسهماهنگ نمودن  0.2290

 جمع 8.1944

 

شاده اكتساابی از خبرگاان در خصاوص علام و      شده و امتیازات نرماال   عوامل برونی شناسايی

بار اساا     :فناوری مثرر بر استحكام ساخت درونی قادرت ملای نظاام جمهاوری اساالمی اياران      

برونی در جادول امتیاازات عوامال بیرونای      عوامل شدهتولید  های و گويه شده يیشناساهای  مثلفه

 :گردد ( تبیین می4)خارجی( )
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 یرونی با میانگین نرمال شدهامتیازات عوامل ب( ۸جدول )

 ردیف مرتبط با محیط بیرونی های گویه میانگین نرمال شده

 3 مندی همگانی ايرانیان از آموزش عالی بهره 0.2253

 3 ی نوينها یفناورمنطبق بر علوم و  ريپذ سکير حمايت از صنايع 0.2038

 1 و فناوری محور انیبن دانش یها شركت حمايت از 0.2352

 4 های نوين رشد صادرات فناوری 0.1942

 1 تسهیل در انتقال دانش فنی 0.1985

 0 برقراری امنیت اقتصادی و اجتماعی برای بالندگی صنايع پیشرو 0.2147

 7 جريان دانش و نوآورى تيو هدا، رصد، ارزيابی فكر نظام جامع نوآوری برای مديريت، 0.1893

0.1921 
كشورها در  ريدر ساايرانی مقیم  نشمندان و مهندسانمندی از نخبگان، دا جذب و بهره

 راستای اهداف علم و فناوری كشور
1 

 3 برداران بهرهقدرت تحلیل و امید در دانشجويان، كارآفرينان، مهندسین و  0.1938

 39 و فنون عامل گسترش علوم عنوان بهعلم و فناوری  یها پارکگسترش  0.2220

 33 دين و علم سازیجهت هميی و فزاا همتوجه به تركیب،  0.2192

 33 علمی مثسساتگفتمان مسلط جامعه و  عنوان بهپیشرفت علمی  0.2254

 31 در كشور نيآفر تحولو  انیبن دانشی ها پروژهی در بخش تياولو 0.2072

 34 ها بخشو پرهیز از كار تقلیدی در همه  شجاعت علمی 0.1984

 31 در برابر وابستگی و يأ  در محیط دانشگاهترويج خودباوری و استقامت  0.2168

 30 استقالل فكری و عملی از رويكرد علمی غرب و شرق 0.2149

0.2196 
مطالعه مبانی اسالم و استفاده از فرهنگ عمیق اسالمی برای تولید علم و ساخت فناوری 

 خلقت محور
37 

 31 ملی نفس  به اعتمادرتقاء جهت ا استفاده از فرهنگ و تاريخ كهن ايران اسالمی در 0.2101

 33 انیبن دانشصدور فناوری و محصوالت  0.2244

0.2304 
ی به چرخه علم و ده شكلارتباط عمیق و ويژه میان صنعت و دانشگاه و دولت در 

 فناوری بومی
39 

 33 به آموزش و پژوهش توأمانتوجه  0.1910

 33 اوریهای علم و فن گذاری رو به رشد در بخش سرمايه 0.2111

 31 ی علم و فناوریپژوه ندهيآهای مبتنی بر  توسعه نوآوری 0.2093

 34 مشاركت بخش خصوصی در تحقیق و توسعه در جهت استفاده از دانش بومی 0.2042

 31 حمايت از دانش بومی 0.2271

 جمع 8.718
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ها و تهدیدهای ساخت درونگی قگدرت ملگی نظگام جمهگوری       نقاط قوت، ضعف، فرصت

ايان عوامال باا دو مرحلاه،      پس از تبیین عوامل درونی و برونی :ی در حوزه علم و فناوریاسمم

 مجموع درمراجعه به خبرگان به شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد منتهی شده است. 

در  تار  كلیادی  تهديد 4فرصت و  0و  زا درونعلم و فناوری  در حوزه تر كلیدی ضعف 1قوت و  1

و نتاايج حاصاله پاس از اصاالحات در     اسات   شاده  شناسايی زا درونلم و فناوری محیط بیرونی ع

 باشد: برداری می جداول زير قابل بهره
 

 در مرحله دوم خبرگان توسط شده تأیید یها قوت

 ردیف قوت

ازجمله قانع نبودن به دستاوردهای علمی  ريناپذ یخستگجهاد و پیشرفت علمی مستمر و 

 المللی های علمی بین عالیتحاصله و حضور مثرر در ف
3 

 3 وجود مقاالت علمی در راستای نیازهای حال و آينده كشور

 1 های نو و پیشرفته فناوری زمینهدر گستردگی فعالیت 

 4 ی علم و دينتوأمانبا نگرش  نيآفر تحولی انسانی ها هيسرماتوسعه و مديريت 

 1 توجه ويژه به تحقیقات پايه و توسعه آن

 
 در مرحله دوم خبرگان توسط شده تأیید یها ضعف

 ردیف ضعف

 3 تكلیف همگانی عنوان بهتالش ناكافی در عرصه علمی 

 3 ی علمی با نیاز جامعهها ینوآورعدم انطباق 

 1 در حوزه علم و فناوری كشور افزا همفقدان مديريت جامع و 

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

 1 ی علمی كشورها تیظرفكافی نبودن استفاده از همه 

 0 نبودن راهبردها و اقدامات ملی در راستای مرجعیت علمی افزا همو  جهت هم

 7 ی الزم در راستای تحقق مرجعیت علمیها رساختيزكمبود 

نقشه  در مقاطع تحصیالت تكمیلی مبتنی بر ژهيو بهبودن تركیب دانشجويان  نامتوازن

 جامع علمی كشور
1 
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 در مرحله دوم خبرگان توسط شده تأیید یها فرصت

 ردیف فرصت

 8 ی برتر علم و فناوریها افقآن در دستیابی به  بخشیی تعالیم اسالمی و الهامآموز علمبر ارزش علم و  تأكید

 ۹ وری بومیی به چرخه علم و فناده شكلو تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه در  ها نهیزموجود 

 9 ی(ا هستهمانند دفاعی، نانو، ژنتیک و ) نينوی علمی ها شاخهملی و استقالل فكری در برخی از  نفس  اعتمادبه

 ۸ ی علم و فناوری و تسلط گفتمان علمی در جامعهساز یعموم

 ۶ ها آنو محصوالت  انیبن دانشهای  شركت وجود بسترهای قانونی و حمايتی از

 ۵ در فضای سايبر ژهيو به در كشوریت وجود ربات و امن

  
 در مرحله دوم خبرگان توسط شده تأیید یدهایتهد

 رديف تهديد

 3 یآموز علمی مناسب جامعه به علم و گذار ارزشنبود 

 3 ی علمی ملی مقیم خارج از كشورها تیظرفكارگیری نخبگان و  فقدان نظام كارآمد جذب و به

 1 ی دانش بومیریكارگ بهوصی در تحقیق و توسعه و خص ارربخش و كممشاركت ناكافی 

و حمايت ناكافی از صنايع  نيآفر تحولو  انیبن دانشی ها پروژهی به بخش تياولوعدم 

 های نوين و صادرات فناوری ريپذ سکير
4 

 
 (SWOTها، نقاط قوت و ضعف )تهدیدات، فرصت

 (W) ضعفنقاط  (S) قوتنقاط 

 ازجمله ناپذيرخستگی و رمستم علمی پیشرفت و جهاد -3

 در مثرر حضور و حاصله علمی دستاوردهای به نبودن قانع

 المللیبین علمی هایفعالیت

 آينده و حال نیازهای راستای در علمی مقاالت وجود -3

 كشور

 پیشرفته و نو هایفناوری زمینهدر  فعالیت گستردگی-1

 با آفرينتحول انسانی هایسرمايه مديريت و توسعه -4

 دين و علم یتوأمان نگرش

 آن توسعه و پايه تحقیقات به ويژه توجه -1

 همگانی تكلیف عنوان به علمی عرصه در ناكافی تالش -3

 جامعه نیاز با علمی هاینوآوری انطباق عدم -3

 فناوری و علم حوزه در افزا هم و جامع مديريت فقدان -1

 كشور

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

 فناوری و علم

 كشور علمی هایظرفیت همه از استفاده نبودن كافی -1

 راستای در ملی اقدامات و راهبردها نبودن افزاهم و جهتهم -0

 علمی مرجعیت

 علمی مرجعیت تحقق راستای در الزم هایزيرساخت كمبود -7

 مقاطع در ژهيو به دانشجويان تركیب بودن نامتوازن -1
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 كشور علمی جامع نقشه بر یمبتن تكمیلی صیالتتح

 (T) داتیتهد (O) ها فرصت

 و اسالمی تعالیم آموزی علم و علم ارزش بر تأكید -3

 فناوری و علم برتر هایافق به دستیابی در آن بخشیالهام

 در دانشگاه و صنعت ارتباط تجربه و هازمینه وجود -3

 بومی فناوری و علم چرخه به دهیشكل

-شاخه از برخی در فكری استقالل و ملی نفس اعتمادبه -1

  و ژنتیک نانو، دفاعی، مانند)نوين  علمی های

 (ایهسته

 در علمی گفتمان تسلط و فناوری و علم سازیعمومی -4

 جامعه

-دانش هایشركت از حمايتی و قانونی بسترهای وجود -1

 ها آن محصوالت و بنیان

 سايبر فضای در ويژه به در كشور امنیت و ربات وجود -0

 آموزیعلم و علم به جامعه مناسب گذاریارزش نبود -3

  و نخبگان كارگیری به و جذب كارآمد نظام فقدان -3

 .كشور از خارج مقیم ملی علمی هایظرفیت

 و تحقیق در خصوصی ارربخش و كم ناكافی مشاركت -1

 بومی دانش كارگیری به و توسعه

 و آفرين تحول و بنیاندانش هایپروژه به بخشی اولويت عدم -4

های فناوری صادرات و پذيرريسک صنايع از ناكافی حمايت

 نوين

 

ضعف، فرصت و تهديد  پس از تعیین نقاط قوت، :SWOTتدوین راهبردها بر اساس ماتریس 

و  IFEدر اين مرحله با استفاده از وضعیت موجاود و موقعیات قارار گارفتن در مااتريس داخلای       

راهبرد كه از تركیاب تماامی عوامال     31راهبردهای موردنظر تدوين گرديد و تعداد  EFEی خارج

 باشد. می زيرضعف، فرصت و تهديد بود، استفاده گرديد كه لیست آن به شرح جدول  قوت،
 

 ردیف راهبردها تركیب عوامل

s1,s3,o2,o3,w2,t

2,t4 

ان، دانشمندان و از نخبگ برداری بهرهمناسب جذب و  بوم زيست سازی فراهم

 داخل و خارج كشور يرانیمهندسان ا
3 

s3,s4,w3,o3,t5 3 يندهحال و آ یازهایبر ن یمبتن زا درون یو پژوهش یآموزش های نظام يیهمگرا 

s1,o1,o3,t2,t4 1 يرانیا یبر فرهنگ اسالم یمرزشكنانه مبتن یدانش بوم یدتول 

s3,s4,o1,o2,t4,t5 

s2,o2,t5 
 4 كشور یباال يسکو با ر یشرفتهپ يعصنا موردنیاز زای درون یرتوسعه علوم و فناو

s4,w4,w6,o1,o2,

o3,t1 

 آفرين تحول یانسان يهو تخصص( سرما یزهانگ یه،روح ید،ام يمان،ا يت)تقو یتعال

 ينان،كارآفر يان،دانشجو جمله ازكشور  یعلم و فناور یشرفتچرخه پ موردنیاز

 بر  تكیهبا  ها آن یشجاعت علم يتتقوو  برداران بهرهمهندسان و  يران،مد

 دور نسبتاً های گذشتهو  خیرا های موفقیتدستاوردها و 

1 

s2,s3,w1,w5,w8,t  0 یاتی،حسا ، ح یعلم های شاخهدر  یلیتكم یالتتحص يتگسترش و تقو
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 ردیف راهبردها تركیب عوامل

 يندهحال و آ یازهایبر ن یو مهم مبتن یراهبرد 1

s3,w8,o2,o3,o5 
از  يتو حما یعلم و فناور های پارکمراكز رشد و  یفیو ك یتوسعه كم

 رروت و قدرت یدتول زای درون های هسته عنوان به بنیان دانشهای  شركت
7 

s2,w2,w8,t2 
 یمبتن یعلم یدستاوردها سازی تجاریو  یعلم و فناور ینوآور یاستقرار نظام مل

 یلداخ های زيرساخت و ها مثلفه يتو تقو یجامعه اسالم يندهحال و آ یازهایبر ن
1 

s1,o1,o3,o5,t2 

 يعصنا یو بالندگ يیشكوفا یبرا یو اجتماع یاقتصاد یتامن یحفظ و ارتقا

 یدر انتقال دانش و فناور یلو تسه الملل بیندر سطح  ها آن پذيری رقابتو  یشروپ

 ها آن موردنیاز یشرفتهپ

3 

s3,s4,s5,o1,o2,t4 

های مختلف علم و  حوزهكشور به  يندهحال و آ یازهاین بندی اولويتو  يیشناسا

 های زيرساختو توسعه  یعلم یتهرگونه فعال یو مبنا قرار دادن آن برا یفناور

 كشور یمانند نقشه جامع علم یمرتبط در قالب سند باالدست

39 

s1,s4,o1,t5 
و استقرار  یعلم ناپذير خستگیفرهنگ جهاد مستمر و  سازی نهادينهاستحكام 

 وركش یجامع علم و فناور يريتمد
33 

s1,w4,w7,o2,o3,

o6,t4 

و استفاده گسترده  نیاز موردو  یشرفتهپ یعلم و فناور یدتول هایيرساختز یارتقا

 یجهان یعلم و فناور یتبه مرجع یابیامن متناسب با دست یمجاز یاز فضا
33 

s4,w4,o2,t4 31 دولت یو راهبر يتارتباط دانشگاه و صنعت با حما كارآمدسازیو  یقتعم 

 

 بار : بر استحكام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسالمی مثررعیت علم و فناوری موق

شاده )جماع    اسا  وضع موجود اخذشده از خبرگان برآيند عاواملی داخلای و خاارجی شناساايی    

و جمع امتیازات عوامل بیرونی با میاانگین   (1جدول ) امتیازات عوامل درونی با میانگین نرمال شده

و اين موضاوع   تهاجمی قرار دارد  منطقه زا در جايگاه علم و فناوری درون. ((4ل )جدو نرمال شده

 .دارد بر عهدهدر انتخاب راهبردهای بهینه نقش مثرری را 
راهبارد اول   1با توجه باه جادول بااال    : تعیین راهبردهای منتخب بر اسا  امتیازات جذابیت 

شاند و تفاضال نماره جاذابیت آن راهبردهاا از      با نسبت به میانگین نمرات دارای نمره باالتری مای 

عنوان راهبردهای اصلی ايان تحقیاق    راهبرد مذكور به 1و لذا  استمیانگین نمرات يک عدد مثبت 

 گردد. محسوب می
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 :گیری نتیجه

(، العالی مدظله) در اين پژوهش پس از مطالعه و تحلیل بیانات امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری

 تأریرگاذار های علم و فنااوری   ای و تحلیل روندها، مثلفه االدستی، مطالعات كتابخانهبررسی اسناد ب

نظران منتخب حوزه علام  استحكام درونی قدرت ملی شناسايی گرديد و در معرض ديد صاحب بر

هاا   هاا و ضاعف   ها و تهديدها و قاوت  فرصت سپس عنوان جامعه آماری قرار گرفت و و فناوری به

 فاوق آمده است كه به شارح جادول    دست ها، راهبردهای مناسب به ز تقاطع مثلفهبرتر شناسايی و ا

 ها و راهكارهايی برای اجرای راهبردها تشريح شده است.د و در پايان پیشنهاديگرد تبیین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :نهايی بر اسا  امتیازات جذابیت خبرگان راهبردهای منتخب

 راهبرد اولویت

 نانه مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی ايرانیتولید دانش بومی مرزشك 3

3 
و استفاده گسترده از فضای  ازیموردنهای تولید علم و فناوری پیشرفته و ارتقای زيرساخت

 مجازی امن متناسب با دستیابی به مرجعیت علم و فناوری جهانی

 شورصنايع پیشرفته و با ريسک باالی ك ازیموردنی زا درونتوسعه علوم و فناوری  1

 ی ارتباط دانشگاه و صنعت با حمايت و راهبری دولتكارآمد سازتعمیق و  4

 مبتنی بر نیازهای حال و آينده زا درونی آموزشی و پژوهشی ها نظامهمگرايی  1
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شاده،   منظور اجرايی شدن راهبردهای تادوين  به: راهکارهای اجرایی برای راهبردهای منتخب

 شده است: اجرايی مشخص و راهكارهای ذيل هر راهبرد هدف
 راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب اول 

 تولید دانش بومی مرزشكنانه مبتنی بر منابع و مبانی اسالمی ايرانی 3راهبرد 

 مرزشكنی علمی متكی بر توان داخلی متناسب با منابع و مبانی اسالمی ايرانی هدف

 3 راهكار
ها و  ريزی علمی مبتنی بر تعالیم اسالمی و استفاده از آن در برنامههای پیشرفت  مطالعه و بررسی فلسفه علم و راه

 اقدامات اساسی

 بر تعريف و استقرار ساختار و مديريت علمی ويژه موضوعات علمی و فناورانه مرزشكنانه، برتری آفرين و میان 3 راهكار

 لمی و علم نافعهنجارشكنی و تغییر ديدگاه و باور محصور در فرهنگ مسلط توسعه ع 1 راهكار

 4 راهكار
های  های تحول گرايانه در عرصه علم و فناوری برای حوزه ها و افراد صاحب انديشه شناسايی و حمايت از طرح

 ها علمیه و دانشگاه

 1 راهكار
های ناشناخته و بديع و مثرر  مالحظه به حوزه  های علمی و اختصاص سهم قابل های پژوهشی و قطب افزايش فعالیت

 نی بر منابع و مبانی اسالمی و ايرانیمبت

 جای دادن نخبگان متعهد و متخصص )حوزوی و دانشگاهی( در طبقات مرجع و الگوهای مرجع علم و فناوری 0راهكار 

 راهکارهای اجرایی راهبرد منتخب دوم 

 3راهبرد 
از فضای مجازی امن متناسب با دستیابی های تولید علم و فناوری پیشرفته و موردنیاز و استفاده گسترده ارتقای زيرساخت

 به مرجعیت علم و فناوری جهانی

 ها ها يا ارزيابی میدانی نظريه روزرسانی امكانات و تجهیزات ضروری جهت اجرای آزمايش سازی و به فراهم هدف

 های زيرساختی، قانونی و ساختاری علم و فناوری كشور مطالعه، بررسی و تعیین نیازمندی 3راهكار

 3راهكار

ها و  گذاری كلیه زيرساخت منظور اشتراک به توسعه و تقويت شبكه علمی پرسرعت كشور مبتنی بر شبكه ملی اطالعات

ای مانند اطالعات علمی، خدمات آزمايشگاهی، مشاوره، مباحثه علمی، تبادل تجربیات،  امكانات تحقیقاتی و توسعه

 لتیهای دولتی و غیردو نظرسنجی و... با مشاركت بخش

 المللی ای يا بین های منطقه های علمی كشور و مشاركت در پروژه زيرساخت تأمینالمللی در تهیه و  استفاده از تسهیالت بین 1راهكار

 اجرایی راهبرد منتخب سوم یراهکارها 

 زای موردنیاز صنايع پیشرفته و با ريسک باالی كشور توسعه علوم و فناوری درون 1راهبرد 

 المللی افزوده باال و قدرت رقابت در بازار داخلی و بین شكسب ارز هدف

 گونه صنايع های پیشرفته با درخواست و مشاركت اين های علمی، صنعتی متكی بر علوم و فناوری انجام پروژه 3 راهكار

 گونه صنايع اين های مرتبط با پذير و قبول برخی از ريسک گذاری ريسک های سرمايه اندازی و تقويت صندوق راه 3 راهكار

 های مستقیم پذير مثل حذف يا كاهش مالیات حمايت از صنايع ريسک 1 راهكار

 ها آنبنیان و تحريک و تقويت بازار داخلی و خارجی  های دانش حمايت از توسعه شركت 4راهكار 

 چهارمراهکارهای اجرایی راهبرد منتخب 
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 عت با حمايت و راهبری دولتتعمیق و كارآمدسازی ارتباط دانشگاه و صن 4راهبرد 

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

 رفع نیازهای دانشی و فناورانه حال و آينده صنايع

 انداز كشور های توسعه و نیازهای صنعتی كشور مبتنی بر چشم شناسايی و تعیین طرح 3 راهكار

 های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی كشور به سمت رفع نیازها دهی ظرفیت شناسايی و شكل 3 راهكار

 كشور انداز شناسی و چشم اصالح و تقويت قوانین و مقررات مرتبط با همكاری دانشگاه و صنعت مبتنی بر آسیب 1 راهكار

 بنیان ی با محوريت اقتصاد دانشاصالح الگوی اقتصادی كشور به اقتصاد مقاومت 4 راهكار

 

 پنجمراهکارهای اجرایی راهبرد منتخب 

 زا مبتنی بر نیازهای حال و آينده های آموزشی و پژوهشی درون همگرايی نظام 1راهبرد 

 های آموزشی و پژوهشی تعالی و كارآمدی فعالیت هدف

 ستاوردهای پژوهشی فاخراندازی نهضت مستمر تولید محتوای آموزشی مبتنی بر د راه 3 راهكار

 ها آنارربخش  تأمینريزی  های كلی و نقشه جامع علمی كشور و برنامهشناسايی نیازهای آموزشی آتی با توجه به سیاست 3 راهكار

 ای های جديد و اقتضائات حرفه های آموزشی با توجه به فناوری ايجاد تحوالت بنیادی در شیوه 1راهكار 

 

 آينده: ایه پژوهشپیشنهاد برای 

های قدرت ملی و تدوين راهبردهای كالن  بررسی ارتباط بین علم و فناوری با ساير مثلفه -

 حاكم بر آن

 تعريف يک پژوهش با موضوع نگاشت نهادی و تقسیم ملی راهبردهای علم و فناوری باا  -

 هدف دسترسی به استحكام ساخت درونی

هاای ماثرر   دسترسی به داناش  ا هدفبپژوهی در حوزه علم و فناوری نگاری و آيندهآينده -

 انسداد مسیر نفوذ غرب با هدفآينده 
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 :منابع

 آن كریمقر 

 ره() نشر آرار امام خمینی مركز تهران: ،نور صحیفه (،3119(، )ره) خمینی امام. 

 العالی( قابل دسترسی در:  )مدظله ای امام خامنه سايت://farsi.khamenei.irhttp 

 اطمعات و  یفناور تأثیر) یو تخصص یعلم یزگردم ،(3111، )يگرانآسوشه، عبا  و د

 :، تهرانيیز، پا33 شمارهفاوا، سال سوّم،  ی، فصلنامه تخصص(ها مأموریتارتباطات در اهداف و 

 اطالعات و ارتباطات ناجا. یمدر (، معاونت فناور یت)دانشگاه ترب

  فناوری» الگوی نقد و طرح :فناوری و علم رابطه ،(3139) ،زيباكالم، سعید واحمدی، مهدی 

 .4 شماره سوم، سالتهران:  فناوری، و علم سیاست ، فصلنامه«كاربردی علم مثابه به

 ارتباطاتاطمعات و  یفناور شدن جهانی ،(3111) ،مصطفی ی،اصالن (ICT و )آن بر  تأثیر

، ینژاد نور محمدمهدیدكتر  راهنمايی با یرساله دكتر ،یرانا یاسمم یجمهور یمل یتامن

 .یدفاع مل یدانشگاه عال :تهران

 تبیین جایگاه علم و فناوری )بررسی وضعیت  (،3111) ،افشارنیا، سعید و الهیاری فرد، نجف

نیاز اساسی تدوین استراتژی و ترسیم مسیر رشد و  ایران و مقایسه آن با سایر كشورها( پیش

 مسئله. حل های تكنیک و ها استراتژی المللی بین كنفرانس :، تهرانلم و فناوریبهبود نظام ع

 (3139) ،احدو اسكويی، وحید و حسینی،  ینمنوچهر؛ رحمانی يوشانلوئی، حس ی،انصار، 

شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و 

 31) صفحهدوره سوم؛ شماره هفتم،  ی،دولت يريتمد يه، نشرفناوری اطمعات )مطالعه موردی(

 دانشگاه تهران. يريت، دانشكده مديیزپا :(، تهران49تا 

 و علم ایرانی توسعه -اسممی الگوی بر راهبردی و درآمدی مبنایی ،(3117) ،تقوی، مصطفی 

پنجاه و  شماره چهاردهم، سال انسانی، علوم شناسی پژوهشی روش -علمی ، فصلنامهفناوری

 ششم.

 انتشارات سمت، چاپ اول.یراهبرد یریتمد(، 3139) ،یم، ابراهیگیبحسن ، 

 و تحقیق به ای مقایسه تحلیلی رویکرد(، 3133زاده، احسان، ) شفیع و پاقلعه، مرتضی جمالی 

 هشتم، سال رشد، مراكز و ها پارک تخصصی ، فصلنامهپیشرفته كشور چند ایران و در توسعه

 .13 شماره

 70، شماره مجله معرفت ،(3113) ،بر حقیقی، علیرنج. 

 يه، نشرجهان اسمم یكشورها یقدرت مل بندی رتبهسنجش و  ،(3133) ،یهادیدس ی،زرقان 

http://farsi.khamenei.ir/
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 .سالم، سال اول شماره دوممطالعات جهان ا

 دانشگاه عالی دفاع ملی() سامانه مجازی داعا 

 با پاورقی استاد شهید ئالیسماصول فلسفه و روش ر (،تا)بی ،عالمه طباطبايی، محمدحسین ،

 ، دفتر انتشارات اسالم.مطهری

 ( 3111قرائتی، محسن .)تهران.تفسیر نور ، 

  ها و  تهدیدات قدرت ملی/ شاخص مطالعه گروهی با عنوان (،3117) ،امنیتگروه مطالعاتی

 دانشگاه عالی دفاع ملی. ران،؛ تهابعاد

 انتشارات دانشگاه امام صادق موعودگرا یراهبرد یریتمدل مد(، 3113) ،، غالمرضاگودرزی ،

 )ع(.

 اشتغال  یاطمعات و ارتباطات رو یفناور تأثیر ،(3139) ،الهه ی،محمود و یدمج ی،محمود

، 11سال نوزدهم؛ شماره  ی،اقتصاد های سیاستو  ها پژوهشفصلنامه  ،یرانبخش خدمات در ا

 : پايیز.(، تهران310تا  331) صفحه

 ی،تهران: انتشارات دانشكده علوم و فنون فاراب ،یتامن ینظر یمبان ،(3133) ،محسن مراديان؛ 

 .بهار

 3لد ، جآموزش فلسفه ،(3133) ،يزدی، محمدتقیمصباح. 
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