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چکيده
دستيابی به مرجعيت علمی به عنوان جلوه و زيرساختی برای تحقق تمدن نوين اسالمی طی  44تا  04سال
آينده ،نيازمند طرحی شفاف ،منسجم ،همه جانبه و کالن است که در آن عوامل اصلی تحقق مرجعيت ،نقش،
ويژگی و روابط بين آنها مبتنی بر تصوير مطلوب ،ممکن است .تدوين چارچوب معماری علم ،فناوری و
نوآوری ،نخستين و ضروریترين گام در اين مسير است که سبب ايجاد انسجام در دستيابی به مرجعيت علمی
و پرهيز از غفلتهای راهبردی میشود .پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردی -توسعهای و به لحاظ روش،
توصيفی و پيمايشی است .ابزار و روش گردآوری داده ها شامل دو بخش کتابخانههای و ميهدانی براسهاس
مصاحبه با خبرگان امر ،جمعبندی مباحث ،خرد جمعی و پرسشنامه در قالب روش دلفی است .اين تحقيق با
هدف تدوين چارچوب معماری علم ،فناوری و نوآوری بهمنظور دستيابی به مرجعيت علمی ،ضمن ارائهيک
چارچوب معماری مبتنی بر تصوير مطلوب ممکن ،مبانی ارزشی و ارکان جهتساز؛ نقشها ،ويژگیها ،ساختار
و روابط ميان اجزا و ساختار نفع (نوآوری ،فناوری و علم) را بهعنوان ديدگاه های چارچوب معماری معرفی
نموده؛ به عنوان چارچوبی مرجع برای معماری نفع يا نظامهای مشابه و زيرمجموعههای آن قابل استفاده است.
نتايج اين تحقيق حاکیازآناستکه تصويرپردازی مهمترين مقوله در چارچوب معماری نفع است .تصويری که
در آن تاثير آرمانهای مرجعيت علمی بر جامعه و زيستبوم ايران مشاهده میشود ،تحول بنيادين علمی در
چارچوب جهان بينی اسالمی به نفع کشور ايجادشده است که اقتدار جهانی ،الهام بخشی و امنيت ملی ايران
بواسطه قدرت علمی ،در باالترين حد خو،د بوجود خواهد آمد.
کليد واژه ها :علم ،فناوري و نوآوري ،چارچوب معماري ،مرجعیت علمي ،روش دلفي
 .1دکتری مديريت راهبردی ،دانشيار دانشگاه جامع مالک اشتر و نويسنده مسئولm.noori@razavi.ir :
 .2دانشههجوی دکتههری مههديريت راهبههردی آينههده پژوهههی ،دانشههگاه عههالی دفهها ملههی و تحقيقههات راهبههردی:
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 .3دکتری فلسفه ،استاديار دانشگاه صنعتی شريف ،پژوهشکده سياستگذاری علم ،فناوری و صنعت.
 .4دکتری رياضی ،استاد دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فناوری پيشرفته کرمان.

 .1مقدمه
« هدف ،ايجاد يک حاکميّت اسالمیاست کهه بتوانهد جامعهه را بهه جامعهه مهورد نظهر و
آرمانی اسالم تبديل بکند؛ ما دنبال اين هستيم ديگر ،ما میخواهيم کشور خودمان ،در درجهه
اوّل ،يک کشوری بشود که به آن خطوط آرمهانی اسهالم برسهد ...،جامعههای کهه در آن ،ههم
علم هست ،هم پيشرفت هست ،هم عزّت هست ،هم عدالت هسهت ،ههم قهدرت مقابلهه بها
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امواج جهانی هست ،هم ثروت هست؛ يک تصوير اينجوری؛ ما بههايهن مهی گهوييم تمهدّن
نوين اسالمی ،میخواهيم کشورمان بهاينجا
دانشههگاهههها ،پژوهشههگاهههها ،مراکههز رشههد و پههار

برسهد»(امهام خامنههای(مدظلههالعهالی) ،بيانهات در ديهدار روسهای

هههای علههم و فنههاوری .)1314/8/24 ،برپههايی تمههدن نههوين

اسالمی برای پيشرفت ملی و گسهترش عهدالت و الههام بخشهی در جههان مسهتلزم پهرورش،
تربيت و برخورداری از انسان های صالح ،فرهيخته ،مکتبی و انقالبی ازيکسهو و توانهايی در
توليد و توسعه و جنبش نرمافهزاری و بهه کهارگيری دسهتاوردهای آن ،پيشهتازی در مرزههای
دانش و فناوری ،تحول در علوم به ويژه علوم انسانی ،اخالق ،معنويهت و تقهرب بهه خهدای
متعال همراه با پيشرفت اقتصادی ،افزايش رفاه عمومی ،عزت و اعتبار بينالمللهی و اسهتقالل
سياسی و بهخصوص مرجعيت علمیدر جهان ازسویديگهر اسهت؛ و دسهتيابی بهه مرجعيهت
علمی برای تحقق جامعهه دينهی بالنهده و پيشهرو نيازمنهد معمهاری علهم ،فنهاوری و نهوآوری
کشور ،شناسايی راهکار ها و برداشتن گام های اساسی در اين مسير است.
مرجعيههت علمههی و فنههاوری ايههران ترسههيم واقعيههت و الزامههیاسههت براسههاس گفتمههان
انقالباسالمی و در راستای تمدن نوين اسالمی که با عزم راسه و اسهت وار مهردم و مسهئولين
کشور ،در پرتو يک معماری مناسب و در آينده ای نه چندان دور در اين مهرز و بهوم بوجهود
خواهد آمد؛ به طوریکه مقاممعظهمرهبهری موضهو مرجعيهت علمهی کشهور و دسهتيابی بهه
افق های بلند علمی را خواسته و اراده ملت و شدنی و دست يافتنی بيان کرده و بها تاکيهد بهر
ضرورت دستيابی به عزت علمی ،هدف نهايی و غايی در جريان علم و تحقيهق در کشهور را
دستيابی به مرجعيت علمی در سطح جهان عنوان کردهاند
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(امهام خامنههای(مدظلههالعهالی) ،بيانهات در ديهدار

نخبگان استان سهمنان .)1380/8/11 ،دستيابی به مرجعيت علمیپايه اقتدار و عهزت ملهی و ضهرورتی
برای تمدن نوين اسالمی است وحرکت بهرای کسهب مرجعيهت علمهی و واکهاوی گهامههای

اساسی در اين مسير نيازمند برخورداری آن از يک معمهاری براسهاس چهارچوب متناسهب و
منطقی با تعيين دقيق نقشها ،قابليت ها ،ساخار و اجزا و روابط ميان اجهزا ،اعهم از فرآينهدها،
آرايه ها و سامانه های مختلف آن است .بديهی است عوامل موثر زيهادی در ابعهاد سهاختاری،
رفتاری ،بافتاری و محتوايی برای تحقهق مرجعيهت علمهی وجهود دارنهد کهه بايهد بهه دقهت
اصطالح به آن معماری می گويند برای محيطهی پيیيهده مثهل علهم ،فنهاوری و نهوآوری کهه
باختصار (نفع) ناميده می شود ،برای غلبه بر مشهکالت در دسهتيابی بهه اههدف بههکارگرفتهه
می شود .ازآنجا که هر معمهاری براسهاس يهک چهارچوب معمهاری انجهام مهیشهود ،تهدوين
چارچوب معماری نفع به منظور دستيابی کشهور بهه مرجعيهت علمهیبسهيار حهائز اهميهت و
ضروری ترين گام در فرآيند معمهاری نفهع اسهت .در ايهن ميهان توجهه بهه نقهش وينفعهان و
بازيگران اصلی از جمله عالمان دينهی ،انديشهمندان ،دانشهمندان و فرهيختگهان و نخبگهان و
دانشجويان ،نهادها ،دانشگاهها و نظام آموزش وپژوهش کشور ،کالن روندها ،پيشرانها ،عهدم
قطعيههت ههها و عوامههل کليههدی ،سياسههت ههها و راهبردهههای نظههام ،مبههانی ارزشههی و گفتمههان
انقالب اسالمی ،نيازههای ضهروری و اساسهی جامعهه اسهالمی ،جايگهاه فرهنهد و مهندسهی
فرهنگی در اين عرصه ،تعاملسازنده با جهانيان ،استقالل علمیو اقتهدار نظهام و زمينههسهازی
برای پيشرفت ايران اسالمی از اهميت ويژهای برخوردار خواهد بود کهه الزم اسهت بواسهطه
چارچوب در معماری نفع لحهاظ شهوند .طبعه ذا گهذار از وضهع موجهود و رسهيدن بهه وضهع
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شناسايی شده و نقهش ،ويژگهی ،سهاختار و روابهط بهين آنهها معلهوم شهود؛ ايهن کهار کهه در

مطلوب در افهق بلنهد مهدت ،مسهتلزم دگرگهونی در سهاختارها و نهادهها و همینهين تنظهيم
حرکت ها به گونه ای است که بتواند زمينه های رشد پيوسته و پايدار مبتنی بر تحوالت عميهق
فناورانه و مؤلفه های اقتصاد متکی بر دانايی را فراهم کند (زالی .)124 :1314 ،بها توجههبههاينکهه
دستيابی به مرجعيت علمی در جهت تحقق تمدن نوين اسالمی يهک ههدف متعهالی و در بهازه
زمانی نسبتا بلند مدت است که از پيیيهدگی بهااليی برخهوردار بهوده و تحهت تهاثير عوامهل
متعددی است ،در چنين شرايطی اين چارچوب معماری «نفع» است که می توانهد پاسهخگوی
پيیيدگی ها و عوامل باشد؛ اين در حالی اسهت کهه تها بهه حهال چنهين مسهئالهای در داخهل
کشور تحقيق و ارائهه نشهده اسهت .همینهين ازآنجهاکهه چهارچوب ههای موجهود معمهاری
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پاسخگوی نياز معماری نفع کشور با توجه به گفتمان انقالباسهالمیو اههداف و ارزشههای
واالی آن نمیباشد؛ پس ارائه يک چارچوب معماری که عهالوه بهر اعتبهار علمهیپاسهخگوی
نياز های انقالبی و اسهالمی کشهور و نيازههای اساسهی جامعهه باشهد امهری ضهروری بههنظهر
میرسد .بنابراين ،مساله اين پژوهش فقدان چارچوبی مشخص در قالهب چهارچوب معمهاری
علم ،فناوری و نهوآوری اسهت کهه کشهور را بهه سهرمنزل مرجعيهت علمهی رهنمهون شهود.
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پژوهش کنونی قصد دارد تا ايهن خهال را برطهرف نمايهد و اکتشهاف حهداکثری حهوزهههای
پژوهشی مربوط و تعيين جايگاه موثر آنها و تدوين چارچوبی علمهیو منطبهق بها معيارههای
انقالباسالمی نقش کليدی در اثربخشی اين تحقيق ايفا می کند .تسههيل و تسهريع در تحقهق
مرجعيت علمی و فناوری ايران در پنجاه سهال آينهده برگرفتهه از گفتمهان مقهاممعظهمرهبهری
(مدظله) ،کاربرد معماری در يکی از عرصه ههای اساسهی قهدرت و امنيهت ملهی يعنهی علهم،
فناوری و نوآوری که اقدامیموثر ب رای تفاهم و در مشتر بين کليهه وی نفعهان و عوامهل
موثر بوده و سبب ايجاد انسجام بين آنها در دستيابی به مرجعيت علمهیخواههد بهود ،شهتاب
در حرکت رو به جلو با نگاه به آينهده و پرهيهز از غفلهت ههای راهبهردی در عرصهه نفهع از
داليل اهميت اين تحقيق تلقی میشود .همینين نبود چارچوبی متناسهب بها معمهاری نفهع و
دانش مرتبط با آن و پراکندگی و عدم انسجام بين اجزای مهوثر در تحقهق مرجعيهت علمهی،
افزايش هزينه و صرف منابع نظام در تحقق مرجعيهت علمهیبهه دليهل عهدم پهيشبينهیههای
راهبردی ،تهديدها و فرصهت ههای احتمهالی در مسهير پهيش رو؛ و مهجهور مانهدن دانهش و
مهارت معماری در عرصه نفع از دغدغهههای اصهلی و ضهرورت ههای ايهن تحقيهق هسهتند.
هدف اين تحقيق تدوين چارچوب معماری علم ،فناوری و نهوآوری بههمنظهور دسهتيابی بهه
مرجعيت علمی است .پرسش اين پژوهش نيز عبارتاستاز اينکهه چهارچوب معمهاری نفهع
بهمنظوردستيابی به مرجعيت علمی کدام است؟ اين تحقيق از نو مهوردی و زمينههای اسهت
که بهدنبال ارائه چارچوب معماری نفع به منظور دستيابی بهه مرجعيهت علمهیمهیباشهد .ايهن
پژوهش فرضيهای ندارد.
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 .2مباني نظری
 .5- 3پیشینه پژوهش
تحقيقات مختلفی در خصوص هر يک از مفاهيم بهه کهار بهرده شهده در پهژوهش حاضهر
در داخل و خارج از کشور صورت پذيرفته اسهت؛ امها مههم تهرين پژوهشهی کهه بها نگهاهی
خامنه ای(مدظلهالعهالی) بهوده اسهت و بهه مرجعيهت علمهی  -دفهاعی  -امنيتهی کشهور پرداختهه و
آفاق متعددی را تها  1444تعيهين و ههدف ر ا در ههر افهق مشهخص نمهوده ،پهژوهش انجهام
شهده در سهتاد کههل نيروههای مسههلح بهوده اسهت .براسههاس ايهن الگههو دورهههای پيشههرفت
علمهیکشهور از شهتاب علمههیدر افهق 1311تها مرجعيهت علمههیدر افهق 1444بهه پههنج دوره
پيشهرفت پرشهتاب علمهی ،پيشهرفت اقتهدار آفهرين علمهی ،پيشهرفت جههان تهرازی علمههی،
پيشرفت اجتههادی علمهی و پيشهرفت مرجهعسهاز علمهی تقسهيم بنهدی شهده اسهت

(مصهاحبه

محقق با دکتر چراخ .)1311 ،اکبری و همکهاران نيهز در طرحهی پژوهشهی  -عمليهاتی ،بها رويکهرد
اقتهدار ملههی و دولهت اسههالمی ،تمهدن نههوين اسههالمیو رسهيدن بههه حيهات طيبههه ،در حههال
تدوين نقشه جامع علمیدولت اسالمیدرستاد کل نيروههای مسهلح کشهور مهیباشهند کهه از
ويژگی های آن توجه ويژه به عوامهل درونهی و محهيط بيرونهی نقشهه اسهت

(مصهاحبه بها دکتهر

اکبری .)1312 ،تهدوين چهارچوب ملهی معمهاریسهازمانی ايهران ( )1384نيهز عنهوان پژوهشهی
است که طی آن شمس و همکاران با انجهام يهک مطالعهه تطبيقهی در زمينهه چهارچوبههای
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کالن و در يک افق زمانی طوالنی مدت که از دغدغههای مقهاممعظهمرهبهری حرهرت امهام

ملههی معمههاریسههازمانی در تعههدادی از کشههورها ،مجموعهههای از مولفههههههای الزم بههرای
چارچوب ملی معماریسازمانی ايران را پيش بينهی کهرده ،ضهمن معرفهی يهک فرآينهد چههار
مرحلهای مشهتمل بهر برنامههريهزی راهبهردی ،تهدوين ،پيهادهسهازی و نگهداشهت معمهاری،
مرحله تدوين معمهاری را مههم تهرين مرحلهه ايهن فرآينهد دانسهته ،بهه توصهيف چهارچوب
معمهاری ارائهه شهده مهیپردازنهد .محترمهیو همکهاران ( )1313نيهز در پژوهشهی بها عنهوان
ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فنهاوری اطالعهات بها تاکيهد بهر اشهاعه فنهاوری،
به ارائه چارچوب معماری بومیسازی شهده متناسهب بها اقترهائات حهوزه موضهوعی «نظهام
نوآوری فناوری اطالعات» پرداختهاند .تبيهين مرجعيهت علمهیبهرای نهادههای علمهیکشهور
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بها رويکههرد نظريههه مفههومسههازی بني هادی ( )1314نيهر عنههوان پژوهشههی اسهت کههه توسههط
گودرزی و رودی با ههدف طراحهی الگهويی بهرای مفههومسهازی مرجعيهت علمهیبها بههيان
مهههفاهيم مربههوط و روابهههط ميههان آنههها انجههام شههده اسههت .تههدوين الزامههات دسههتيابی
جمههوریاسهالمیايهران بهه مرجعيهت علمهیدر جههان ( )1310عنهوان پژوهشهی اسهت کهه
رهبر ،حسين زاده و همکاران ضهمن بررسهی ادبيهات و مفهاهيم حهوزه مرجعيهت علمهیج.ا.ا
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

به تبيهين برخهی شهاخص هها و تهدوين الزامهات محتهوايی ،فرآينهدی ،سهاختاری و بافتهاری
مرجعيههت علمههی ايههران در جهههان پرداختههه انههد .در پژوهشههی بهها عنههوان الگههوی مرجعيههت
علمههیدر جمهههوریاسههالمیايههران براسههاس بيانههات مقههاممعظههمرهبههری ( )1314نيههز قههوام
آبهادی ،عبدالحسهينزاده و همکهاران در دانشهگاه امهام صهادق( ) بهه ارائهه الگهوی نظهاممنهد
فرآينهد مرجعيهت علمهیمبتنههی بهر منظومهه فکههری مقهاممعظهمرهبههری(مدظلههالعهالی) پرداختههه،
پيشرفت همه جانبه کشور ،ثهروت آفرينهی و رشهد اقتصهادی ،اقتهدار ملهی و عهزت ملهی و
تشههکيل تمههدن اسههالمیرا از نتههايج و پيامههدهای فرآينههد پههژوهش و حرکههت بههه سههمت
مرجعيت علمیبرشمردهاند .خالصهای از مهم ترين پيشينه ههای مهرتبط بها موضهو پهژوهش
به شرح جدول 1ارائه شده است .همان گونه کهه ديهده مهیشهود ،پهژوهشههای انجهام شهده
باوجود ارزشهمندی و قابهل اعتنها بهودن ،تهوجهی بهه معمهاری علهم ،فنهاوری و نهوآوری و
چارچوب مورد نياز آن ننمودهانهد کههايهن مههم تهرين وجهه تمهايز پهژوهش حاضهر بها آنهها
اسهت .تهدوين چهارچوب معمههاری نفهع بهه منظهور دسههتيابی بهه مرجعيهت علمهیو قابليههت
تعميم و استفاده از آن در ساير نظام هها و سهامانه ههای مشهابه نيهز از نهوآوریههای پهژوهش
حاضر است.
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جدول .1خالصهای از مهم ترين پيشينه های مرتبط با موضو پژوهش (پژوهشگران)
ردیف

عنوان

مهمترین یافته ها

پدید آورندگان

دورهههای پيشهرفت علمهیکشهور از شهتاب علمههی در
تعيين آفاق علمی دانا
و افق نهايی زمانی آن

ستاد کل نيروهای مسلح

پيشههرفت پرشههتاب علمههی ،پيشههرفت اقتههدار آفههرين

يعنی سال 1444

ج.ا.ا

علمههی ،پيشههرفت جهههان تههرازی علمههی ،پيشههرفت
اجتهادی علمهی و پيشهرفت مرجهعسهاز علمهیتقسهيم

( )1314

بندی شده است.
مجموعهای از مولفهههای الزم بهرای چهارچوب ملهی
تدوين چارچوب ملی
2

معماریسازمانی ايران
( )1384

معمهاریسههازمانی ايههرانرا پهيش بينههی کههرده ،ضههمن
شمس ،فريدون؛ نيکوفر،

معرفی يک فرآيند چهار مرحله مشتمل بر برنامهريهزی

حميدرضا؛ فتح الهی،

راهبهردی ،تهدوين معمههاری ،پيهادهسهازی معمههاری و

علی

نگهداشههت معمههاری ،مرحلههه تههدوين معمههاری را
مههم تهرين مرحلههايهن فرآينهد دانسهته و بهه توصهيف
چارچوب معماری ارائه شده می پردازد.

ارائه الگويی برای
3

ارزيابی و انتخاب

محترمی ،امير؛ تقوا،

ارائه چارچوب معماری بومی سازی شهده متناسهب بها

چارچوب

محمدرضا؛ کندجانی،

اقترهائات حههوزه موضهوعی «نظههام نهوآوری فنههاوری

معماریسازمانی

هادی

اطالعات»

( )1311
تبيين مرجعيت
علمیبرای نهادهای
4

علمیکشور با رويکرد
تئوری مفهومسازی

گودرزی ،غالمحسين؛
رودی ،کميل
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1

افق  1311تا مرجعيت علمی در افق 1444به پنج دوره

مرجعيهت علمهی بههعنهوان شهبکه ای از مفههاهيم و در
قالهب  2مقولهه و  20مفههوم قابهل بازشناسهی دانسههته
شده است.

بنيادی( )1314
تدوين الزامات
0

دستيابی جمهوری

رهبر ،فرهاد؛ حسين

اسالمی ايران به

زاده ،حسن و همکاران،

مرجعيت علمی در

دانشگاه عالی دفا ملی

تدوين و تبيين الزامات سهاختاری ،محتهوايی ،رفتهاری
و فرآيندی مرجعيت علمی

جهان ( )1310
22

ردیف

1

عنوان

پدید آورندگان

مهمترین یافته ها

الگوی مرجعيت

قوام آبادی ،غالمحسين؛

ارائه الگوی نظام مند فرآيند مرجعيت علمهی مبتنهی بهر

علمی در جمهوری

عبدالحسينزاده ،محمد؛

منظومه فکری مقاممعظم رهبهری (مهد ظلهه)؛ براسهاس

اسالمیايران براساس

مرتروینژاد ،سيد

نتايج اين پژوهش ،حرکت به سمت مرجعيهت علمهی،

بيانات

مهدی؛ نوروزی ،سميه؛

فرآيندی است که پيشرفت همهه جانبهه کشهور ،ثهروت

مقاممعظمرهبری

جوادی ،مجتبی؛ نانی،

آفرينی و رشد اقتصهادی ،اقتهدار ملهی و عهزت ملهی و

( )1314

سعيد

فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

احيای رويکرد

2

نتايج حاصل از اين مطالعه بيانگر اين بهود کهه داشهتن

مرجعيت علمی

حکمت افشار ،ميترا؛

سهوابق مرجعيهت علمهی در گذشهتهايهران و همینههين

درايران ،ديدگاه

کالنتری ،سهيال؛ ثناگو،

داشتن روحيه جههاد علمهی در دانشهگاهيان مهیتوانهد

دانشجويان تحصيالت

اکرم ؛ مهستی جويباری،

باعث احيای اين رويکرد شود .همینين براسهاس ايهن

تکميلی علوم پزشکی

ليال

پهژوهش احيههای رويکههرد مرجعيههت علمههیاز طريههق

گلستان ( )1312

بومیسازی علم قابل حصول میباشد.

استخراج و اولويت -

8

براساس مرامين بيانهات مقهاممعظهمرهبهری (مدظلهه)

بندی راهبردهای نيل

لطيفی ،ميثم؛ ميرزايی

 14راهبهههرد اساسهههی بهههرای نيهههل بهههه مرجعيهههت

به مرجعيت

هاوشکی ،محمد حسن؛

علمی استخراج شده کهه راهبردههای وحهدت حهوزه و

علمی ج.ا.ا با روش

طهماسبی بلو آباد،

دانشگاه ،نهرت نرم افهزاری و توليهد علهم ،تحهول در

تحليل عملکرد -

رضا؛ جوادی ،مجتبی

آمههوزش و پههرورش و تحههول در نظههام نخبگههان در

اهميت (بهار )1312

1

تشکيل تمدن اسالمیاز نتايج و پيامدهای آن است.

United Nations
Conference on
Trade and
Development
(2016), Science,
& Technology
Innovation
Policy Review,
Islamic
Republic if Iran

اولويت اول قرار گرفتند.

United Nations
Publications

بررسههی وضههعيت نظههام نفههع در ايههران ،شههاخصههها،
عوارض و رئوس علم و فناوری

 .5- 5مفهوم معماري
معماری يادآور يک طرح و منظر همه جانبه و کالن بر ساختار و رفتار موجهوديتی اسهت
28

که دارای خواصی چون پيیيدگی و پويايی بوده ،تهيه و نگهداشهت آن موجوديهت ،مسهتلزم
داشتن توجه ويژه ای به جامعيت ،يکپارچگی ،انعطاف پذيری و تعامل پهذيری اسهت

(فهاتح راد

و نقوی . )10 :1313 ،هر جا که نياز به طراحی سهامننهای از نظهر ابعهاد و پيیيهدگی از يهک حهد
خاص گسترده تر باشيم ،نياز به نگرشی همه جانبه وجود دارد تا بتوان برنامهريزی را بههطهور
کههاملی انجههام داد .ايههن نگههرش همههه جانبههه؛ معمههاری نههام دارد .بهههطههور کلههی معمههاری
عبارت استاز ارائه مفهومی و يا توصيفی از سهامانه جهامع کهه نشهاندهنهده سهاختار اجهزای
لينچ  )2441( 2نيز معماری را روشی نظاممند میداند که به خلق ،طراحهی و سهاخت از طريهق
گردآوری ،شکل دهی ،انتقال و همراستا کردن عناصری متنو بهه اجزايهی مفيهد و کهاربردی
است .براين اساس و با توجه به تعريف مهدی نهژاد نهوری و همکهاران

(مصهاحبه محقهق)1311 ،

معماری يعنی تعيين نقشها ،قابليت ها ،ساختار و روابهط ميهان اجهزا و سهاختار بهرای تحقهق
يک تصوير مطلوب ممکن در افق مورد نظر .برايناسهاس معمهاری بايهد عالمانهه ،حکيمانهه،
هنرمندانه ،بومی و به شکل دلنشين و دارای انعطاف مناسب با ماموريتهای محوله برحسهب
شرايط مکانی و زمانی و مبتنی برآرمانها ،اهداف ،ارزشها و فرهند انقالباسالمیباشد.
 .5- 1چارچوبهاي معماريسازمان
چارچوبهای معماری سازمانی در واقع الگوهايی تعريف شده برای تنظيم مراحهل کهاری
و نيز طبقهبندی خروجی های آن به حساب میآينهد و روش ههايی بهرای تفکهرسهازماندههی
شده درباره سامانه های پيیيده ارائه میدهند .چارچوبهای معماریسازمان به کمهکسهازمان
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سامانه جامع ،ارتباط بين اجزا و اصول مورد نياز جهت طراحی اجهزا (شهکرمن  .)2443 ،1پهورتر

میآيند تا بين نيازهای اطالعاتی و فرآينهدهای جهاری بهرای کسهبوکهار بهتهرين کهارايی و
انطباق را ايجاد کنند .در يک نگاه جامع مهی تهوان چهارچوب معمهاریسهازمانی را ايهن گونهه
تعريف کرد :تعيين نو الگوهايی که برای توصهيف معمهاریسهازمانی الزم اسهت؛ قهوانين و
استانداردهای حاکم بر توصيف و الگوسهازی محصهوالت،سهازماندهی نهو الگوهها در يهک
ساختار منطقی و تشريح ارتباط بين الگوهاست .در حال حاضهر تعهداد محهدودی چهارچوب
معماری مورد استفاده قرار می گيرنهد کهه ههر کهدام بها توجهه بهه منشهان ظهورشهان مناسهب
1. Schekkerman
2. Porter Lynch, Rabert
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معماری خاصی هستند .برخی از چارچوبهای رايهج ،عبارتنهد از :زکمهن،TEAF2 ،FEAF1 ،
3

C4ISR ،RM-ODP ،TOGAF ،DODAF

و...

(شکرمن،

 2443و قاسم نژاد.)1382 ،

از نظر جان زکمن چارچوب معماریسازمان يهک طهرح طبقهبندی شهده دو بعهدی اسهت
که يک نمايش توصيفی را ازسازمان بيان میکند (زکمن  .)1182 ،4او با ارائهيهک روش و الگهوی
جامع در زمينه معماری اطهالعات آنرا تبديل به يک چهارچوب معمهاری اطالعهات کهرد .در
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

اين چارچوب يکسازمان از زوايهای مهختلف و در تههمامیسهطوح مهورد بررسهی و تحليهل
قههرار مهههیگيههرد (عباسهی و همکههاران .)28 :1384،چههارچوب زکهههمن بههه لحههاظ تئههوری يکههی از
کامل ترين چهارچوبهای مهعماری موجود اسهت .چهارچوب زکههمن کههه آنرا چههارچوبی
مرجع نيز می توان گفت ،شش جنبه معماری را از شهش ديهدگاه بررسهی

مهیکنهد(صهمدیونهد،

 .)10 :1384هر چارچوب معماری شامل تعاريف مشخصهی از جنبهه هها و ديهدگاههها بهوده و
توصيه های الزم برای بيان هر کدام از آنها را نيز پي شنهاد مهیکنهد .بها تقهاطع ايهن دو مؤلفهه،
يعنی جنبه ها و ديدگاهها اسهت کهه می توان به الگوسازی جهامع معمهاریسهازمان پرداخهت.
معموالً هر چارچوب الگو های مناسب برای توصيف های هر سلول را نيهز پيشهنهاد مهیکنهد.
جنبه های مختلف هرسهامانه شهامل چهه چيهز؟ (اطالعهات و دادههها) ،چگونهه؟ (کهارکرد و
فرآيند) ،کجا؟ (شبکه) ،چهکسی؟ (بازيگران و وينفعان) ،چهوقت؟ (زمانبنهدی نيازمنهدیههای
هر مرحله) ،چرا؟ (انگيزش) است (شمس ،نيکوفر و فتحالهی .)1384 ،همینين ديدگاهههای مختلهف
در چارچوب زکمن ( )1112عبارتند از :حوزه که منظور اصهلی ازسازمانرا تصهوير مهیکنهد،
الگوی سازمان يا کسهب و کهار کهه ديهدگاه صهاحبان کسهبوکهار را نشهان مهیدههد ،الگهوی
سامانهای که نشان دهنده ديدگاه تحليلگران و طراحان سطح باالست ،الگوی فنهاوری کهه در
آن استانداردهای پياده سازی سامانه ها ،برگزيده می شوند ،الگوی توصيفی کهه در آن معمهاری
سامانه های اطالعاتی ،متناسب با فناوری بايد تبديل به طراحی سطح پايين شهود وسهازمان در
حهال کار که اين سهطر نهشان دهنده ديدگاه کاربران سازمان است .چهارچوب معمهاری فهدرال
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1. Federal Enterprise Architecture Framework
2. Treasury Enterprise Architecture Framework
3. Department of Defence Architecture Framework
4. Zachman

نيز چهار سطح کلی دارد کهه بهاالترين سهطح آن بهها پيشهران ههای معمهاری يها محهر ههای
خهارجی و جههتگيهری راهبهردی معمهاری سهروکار دارد FEAF .از پيشهرانههای معمهاری،
پيشران های کسب وکار و پيشرانهای طراحی به عنوان ورودی در برنامههريهزی سهطح بهاالی
معماری استفاده مهیکنهد (قاسهمنژادمقهدم .)1381 ،چهارچوب معمهاری خزانههداری نيهز براسهاس
داده ،عملکرد ،اطالعات و کنشگر و بستر عملياتی را از چههار ديهدگاه مختلهف برنامههريهز،
مالههک ،طههراح و توليههد کننههده در بههر مههی گيههرد (شههمس و همکههاران .)1384 ،چههارچوب ملههی
معماری سازمانی نيز يک ساختار مفهومیبرای فعاليت هايی از جهنس معمهاری درسهازمانههای
تابعه دولتی است که به منظهور ارائهه راهنمهايی بهرای ايجهاد معمهاریسهازمانی ،دسهتيابی بهه
معيارهايی برای سنجش اين معماری ها و تعامل پذيری آنها ،بها اسهتفاده از بهتهرين تجربيهات
موجود ،بومی سهازی شهده اسهت .معمهاریسهازمانی شهامل برنامههريهزی راهبهردی فنهاوری
اطالعات ،استخراج (تدوين) معمهاریسهازمانی ،پيهادهسهازی معمهاریسهازمانی و نگهداشهت
معماری سازمانی که حلقه اصلی آن فرآيند تهدوين معمهاریسهازمانی اسهت .از نظهر شهمس و
همکاران چارچوب ملی معماری با توجه به ايدههای مشهابه بها چهارچوب معمهاریسهازمانی
فدرال تهيه شده است (شمس و همکاران .)1384 ،برای طراحی چارچوب معمهاری نظهام نهوآوری
فناوری اطالعات نيز چارچوب زکمن به عنوان چارچوب مبنايی برگزيده شده

اسهت(محترمهیو

همکهاران .)1313 ،ايههن چههارچوب متناسههب بهها اقترههائات حههوزه موضههوعی «نظههام نههوآوری»
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معماری زکمن ارائه شده است .ايهن چهارچوب تها سهطح چههار زکمهن را در چههار نگهرش

بومی سازی شده است .در محور عمودی ،جهايی کهه در چهارچوب زکمهن بهه ديهدگاهههای
مختلف از سامانه اختصاص دارد ،در معماری نهوآوری فهاوا بها يهک تعمهيم از ديهدگاهههای
چارچوب زکمن به مفهوم « نقش  ،» 1ديدگاه های مختلف نظام نهوآوری براسهاس نقهشههای
مختلف چارچوب معماری در شش ديدگاه بهاز تعريهف شهده اسهت .منظهور از نقهشهها در
سامانه نوآوری ،فعاليتهای کلی آن يا حلقه های زنجيهره دانهش مهیباشهد .ههر کهدام از ايهن
نقش ها در قالب کارکردهای مختلفی ايفا میشوند و برای ارائه هر کارکرد نيز مجموعههای از
فعاليت های مختلف الزم است

(محترمیو همکاران،

.)1313
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شکل .3چارچوب پیشنهادي نظام نوآوري فناوري اطالعات (محترميو همکاران)3111 ،

 .5- 4علم
واژه علم در جامعه معانی بسيار مهتنو و طههيف گونهاگونی از مفهاهيم را در خهود دارد.
وقتی علم در معنهای وسهيع دانهايی بههکهار بهرده مهیشهود ،ايهن علهم حاصهل بههکهارگيری
تمامیقوای انسانی در پاس به پرسشههای اوسهت (بسهتان .)33 :1384 ،نهاظمیاردکهانی ()1314
معتقد اسهت ،علهم بها روش اسهتقرايی و بههره گيهری از تجربهه بها يهافتن قهوانين حهاکم بهر
پديده های طبيعی حاصل می شود .بنابراين در موضوعات مربوط به علهوم انسهانی ،برداشهت
همهان علهم بهه معنهای اعهم يها مطلههق آگهاهی و فههم اسهت بها قيهد حصهولی بههودن آن .در
موضوعات مربوط به علوم تجربی ،برداشت از علهم ،مجموعههای اسهت از اطالعهات نظهام
يافته در ارتباط با جهان که به انسان در کشف حقايق جديد ،تبيين پديده ههای مشهاهده شهده
و افزودن آن بر پيکره اطالعات کمک میکند (مخبهر دزفهولی ،رسهتمیو همکهاران .)12 :1310 ،منظهور
اين تحقيق از علم ،علم ناف ع است .علمی کهاربردی و همهراه بها عمهل ،معطهوف بهه نيازههای
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فطری زندگی بشر و منجر به تغيير به سوی اهداف .علهم بهه مثابهه سهلطان و قهدرت اسهت.
پس علمی که در عبارت مرجعيت علمیمد نظر است ،علمی مبتنی بر تفکر دينی اسهت کهه در

مقام ثبوت با ديگر علوم تفاوتی نهدارد و در مقهام اث بهات ،ريشهه در فلسهفه اسهالمیداشهته و
تئوری پردازیها ی اين علم در چارچوب ارزشی اسالم انجام میپذيرد.
 .5- 5فناوري
چگونگی) و اطالعات ،سخت افزارهها و مهديريت مربهوط بهه تهيهه و توليهد کهاال و عرضهه
خدمات دانستهاند (حاجی حسينی .)1384 ،فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمهیو ديگهر
آگاهی های نظام يافته بهرای انجهام وظهايف عملهی اسهت (فتحيهان و مههدوینهور .)1381 ،فنهاوری
مجموعه ای متشکل از اطالعات ،ابهزار و فنهونی اسهت کهه از علهم و تجربهه عملهی نشه ت
گرفتهاند و در توسع ه ،طراحی ،توليهد و بهه کهارگيری محصهوالت ،فرآينهدها ،سيسهتمهها و
خدمات مورد استفاده قرار می گيرند (سند تحول راهبردی کشهور .)1388 ،منظهور از فنهاوری در ايهن
تحقيق مجموعه ای مهنظم از دانهش فنهی ،ابهزار ،مههارت هها ،فنهون و روش ههايی اسهت کهه
براساس علم و تجربه عملی در طراحی ،توليد و استفاده از محصوالت ،خهدمات و فرآينهدها
در زمينه هايی نظير تقويت و ت مين اقتدار ملی ،ته مين امنيهت ،ايجهاد رونهق مهالی ،اسهتقالل
اقتصادی و نيل به حيات طيبه توام با اخالق الهی ،تقوا و ايمان بهه خهدا مهورد بههرهبهرداری
قرار میگيرد.
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از منظهر مهاهوی فنههاوری را حاصهل ترکيههب مهوزون مهههارتهها ،دانههش هها (چرايههی و

 .5- 6نوآوري
نوآوری توسعه و کاربرد ايده جديد به صورت محصول ،فرايند يا خدمت جديهدی اسهت
که منجر به رشد پويای اقتصاد ملی و افزايش استخدام بهرای توليهد سهود در شهرکت نهوآور
می باشد .نوآوری فرآيندی مستمر و متشکل از فرآيند تصميمگيریسازمانی در تمهام مراحهل،
از توسعه ايده جديد تا کاربردی شدن آن مهیباشهد (افهه  .)2443 ،1کميتهه اقتصهادی و اجتمهاعی
آسههيا و اقيانوسههيهسههازمان ملههل  )0 :2411( 2آنرا روش اسههتقرار يههک محصههول ،فرآينههد يهها
1. Afuah
)2. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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روش سازمانی جديد يا باندازه کافی بهبود يافته تعريف نموده ،حداقل الزمه آنرا جديد بودن
دانسته است .در بيانات مقاممعظم رهبری ،نوآوری يعنی ن وآوری در فکر ،در انديشه ،راهههای
نو و شيوه های نو را پيدا کردن (امام خامنهای(مدظلهالعهالی) ،بيانهات در ديهدار اسهاتيد دانشهگاههها.)1311/40/22 ،
نوآوری اجرای موفق ايده های خالق در درونسازمان است (گويال و اهی لهش  .)2442 ،1منظهور از
نوآوری در اين تحقيق ،فرآيند پيدا کردن شيوهها و راههای نو و بهرهبرداری موفهق از ايهده -
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

های جديد ،خالق وسازنده به منظور ايجاد تغيير و بهبود و پيشهرفت در جههت رشهد پويهای
اقتصاد ملی و افزايش اقتدار علمیو استقالل کشور است.
 .5- 7مرجعیت علمي
مرجع واژهای عربی اسهت کهه از ريشه (ر ج ) به معنای «اعاده و انصهراف» بهوده و در
فرهند فارسی معين «محل رجو و جهای بهازگشت» معنهی شهده اسهت (معهين.)3111 :1321 ،
مخاطبان ،مرجع را به برترين متخصص میشناسهند و مهیداننهد کهه پاسه هههرسوالی را در
حهوزه مشخص می توانند آنجا بيابند .مرجع دارای تمامیپاس ها به سواالت و مسهائل مهورد
نيهاز جامعهه در حههوزه خهويش اسهت (احمههدی گيهوی 11 :1383،و طرقهی .)12 :1380،در خصههوص
مهفهوم مرجعيت رکن اول مهفهوم مرجعيت ،رجو است .يعنی ديگهران بايهد بهه او مراجعهه
داشته ،از پاس ها و راه حلها يا سواالت و مسالهها استفاده نمايند .مرجهع عهلبايهدی امکهان
دسترسی ساده و سريعتهر ديگهرآن را بهه توليهدات خهود فهراهم آورد؛ ايهن خههود مههوجب
شناخته شهدن مرجع علمی و شهرت اين نهاد می گردد .در مفهومی ديگر ،مرجعيت علمهی ،بهه
منشا اثر بودن در جامعه در ابهعاد علمی و اجرايی بازگشت دارد .در واقهع ،مرجهع عههلمی در
اينجا براساس نياز جامعه حرکت می کنهد؛ مرجهع علمهی بايهد پاسه سهواالت جامعهه (بعهد
نظری) و راه حل مسائل جامعهه (بعهد عملهی) را فهراهم آورد .مرجعيهت علمهی در راسهتای
جنبش نرم افزاری و توليد علم ،با پيشتازی در حرکهت علمهی در پهی رههائی مها از وابسهتگی
است (گهودرزی و رودی .)1314 ،مرجعيت علمی در حقيقت به معنهای حهذف وابسهتگی از تمهدن
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غربی است .مرجعيت علمیرا میشود به معنای استقالل علمیاز ساير تمدن ها و تبهديل يهک
1. Goyal & Alhilesh

کشور به عنوان يکی از قطب های توليد علم جههان و تبهديل شهدن زبهان فارسهی بههيکهی از
زبننهای علمی دنيا در سال های بعهد دانسهت (فيهاض و افشهار کههن )1314 ،و بايهد در کنهار بحهث
مرجعيت علمی منهای نگاه علمی و فناوری محض ،مسائل فرهنگی و زبان فارسهی را در نشهر
علم مورد توجه قرار داد .منظور از مرجعيت علمیدر اين پژوهش ،قرار گهرفتن در تهراز اول
علمی مرجعيتساز به عنوان مرجع علم بها توسهعه مرزههای دانهش ،رفهع نيازههای اساسهی و
حقيقی جامعه ،مورد رجو قرار گهرفتن دانشهمندان جههان تهراز ،آثهار علمهیمرجهع ،مراکهز
علمی و دانشگاههای معتبر ،زبان فارسی از مهمترين زبننهای علهم و تبهديل شهدن بهه الگهوی
اقتدار و پيشرفت همه جانبه مبتنی بر علم و الهام بخشی علمیدر جهان اسالم و دنيا است.
از بعد داخلی ،مرجعت علمی ،زيربنای اقتهدار آينهده کشهور اسهت .ههر کشهوری ه اعهم
از اسالمی يا غير اسهالمی ه بهرای آنکهه بتوانهد هويهت ،اسهتقالل و آرمهان ههای خهويش را
تحقق بخشهد ،بايهد قهدرت طراحهی تغييهرات آن جامعهه را مبتنهی بهر نگهرش خهود داشهته
باشد (رهبر ،حسين زاده و همکهاران .)131 :1310 ،چنانیهه ريهر  )2 :2412( 1نيهز آنرا بها مفههوم اقتهدار
علمی  2معرفی کرده است؛ به گونهای که دانشمندان برای نفوو در رفتار ديگران قهدرتی داشهته
باشند که ديگران از داليل آن پرسش نکنند .از بعهد خهارجی نيهز مرجعيهت علمهیزمينههسهاز
دستيابی به آرمان ههای انقهالباسهالمی اسهت .از نظهر طهاهری ( )41 :1311نمهايش کارآمهدی
فرهند و تمدن غرب نسبت به ساير جوامع (بهويژه جوامع اسالمی) ،به همان ميزان کهه بهر

مقاله پژوهشی :تدوين چارچوب معماری علم ،فناوری و نوآوری بهمنظور دستيابی به مرجعيت علمی

کشورهای مسهتقل و پيشهتاز در علهم ،فنهاوری و نهوآوری ،اشهتهار در يهک يها چنهد حهوزه

ديگران نافذ است باعث نوعی عقب نشينی و ايجهاد خلهل در اراده ايهن جوامهع نيهز خواههد
شد .ازاينرو اگر بحث «مرجعيت علمی» جدی گرفته نشود و حرف روشهن و قابهل ارائههای
مبتنی بر انديشه ها و آموخته ههای وحيهانی خهويش ،بهرای خهود و بشهريت نداشهته باشهيم،
مجبور بهتبعيت از الگوهای غربی خواهيم بود؛ به مصداق آن حديث شريف مشمول «صهيل
عليه» (شرح نهجالبالغه ،ابن ابیالحديد ،ج )311 :24شده ،ديگران شرايط خود را بر ما تحميهل کهرده و
به تدريج بر ما مسلط خواهند شد.
1. Vrijer
2. Scientific Authority
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 .2- 7- 1مرجعيت علميدر گفتمان رهبر ی

از ديدگاه رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) ،تحقق مرجعيت علمی ،مراحل و لهوازمیدارد کهه
به صورت عملياتی و مشخص به آن اشاره کهرده انهد .ايشهان در سهال ههای  81 ،80 ،84و 12
بيش از ده بار در بياناتشان بحهث مرجعيهت علمهیرا مطهرح کردنهد کهه «پنجهاه سهال» و در
مواردی «سی يا چهل سال» آينده را نشانه گرفته است و شهامل اههدافی بلندمهدت و جههانی
است .مهم ترين بيانات مقاممعظمرهبری(مدظلهالعهالی) درخصوص اهميهت و ضهرورت مرجعيهت
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

علمیرا می توان به شرح جدول 2دستهبندی کرد:
جدول .5گفتمان امام خامنهاي(مدظلهالعالي) پیرامون مرجعیت علمي(پژوهشگران)
متن فرمایشات

منبع

کشور ما با ملت مومن خود که در جهت علهم و فنهاوری ههم پيشهرفت مهیکنهد ،بايهد
بیاناات در ديادار اساااتید و
دانشاایويان دانشااگاه امااام
صادق(ع) ()3194/31/51

الگويی بشود از توانايی و اقتدار و پيشرفت تا مسلمانان دنيها را تشهويق و نهام اسهالم را
بلند کند ....ما در جهت عزتمندی جامعه اسالمی بايهد تهالش کنهيم تها مسهتقل باشهيم از
لحههاظ علمههی و مقتههدر باشههيم ....امههروز خوشههب ختانه مهها دانشههمندان جههوان مههؤمن و
تحصيل کردههای باايمان داريم کهه مهی تواننهد يهک حرکهت علمهیفراگيهر و بهه معنهای
واقعی کلمه ،در عرصه علوم انسانی به وجود آورند.

بیاناات در ديادار اساااتید و
اعضااااي هیاااات علماااي
دانشگاهها ()3195/17/31

انتظارم اينست که مها پنجهاه سهال ديگهر (ن مهیگهويم ده سهال ،پهانزده سهال ديگهر) در
دنيا در سطح عالم ،حرف اول علمهی را بهزنيم ،يعنهی مرزههای علهم را مها تعيهين کنهيم.
کهار بههه جههايی برسههد کهه زبههان مهها – کههه زبههان فارسهی اسههت – در دنيهها زبههان علههم
بشود ....بايد باور کنيم.

بی اناات در ديا دار اساااتی د و

کشور بايد در علم ،در دانش و بالطبع علم و دانش ،در آنیه که مترتهب بهر علهم اسهت،

دانشاایويان دانشااگاههاااي

در رتبه اول جهان قرارگيرد .نمهی گهويم پهنج سهال ديگهر ،ده سهال ديگهر ،نهه ههدف را

استان سمنان ()3195/9/39

بگيريد پنجاه سال ديگر.
برای پنجاه سال آينده برنامه ريزی کنيد؛ توقع ما اين است .منظورم در زمينهه علهم اسهت.

بیانات در ديدار دانشگاهیان

هدف را اين قرار بدهيم که پنجاه سال بعد ،کشور شهما يکهی از مراجهع عمهده و درجهه

سمنان ()3195/19/39

اول علمی دنيا باشد؛ بهطوریکه اگر کسی خواست با تازههای دانش آشهنا شهود ،مجبهور
بشود زبان ملی شما را ياد بگيرد.

بیانااات در دياا دار نخبگااان
81

جوان ()3196/6/35

همتتان را پيشرفت در زمينه دانش و شکستن مرزهای علم قرار بدهيد.

منبع

متن فرمایشات

بیانااات در دياادار نخبگااان

شما هدف را اين قهرار دهيهد کهه ملهت و کشهور شهما در يهک دورهای ،بتوانهد مرجهع

جوان ()3196/35/6

علمیو فناوری در همه دنيا باشد.
کارى کنيد که در يک دورهاى  -حاال اين دوره ممکن است پنجاه سهال ديگهر يها چههل
سال ديگر باشد  -هر دانشمندى اگر بخواهد به آخرين فراوردهههاى علمهد دسهت پيهدا

جوان ()3196/35/6

هم یناند که امروز شما براى دستيابد به فالن علم ،مجبوريد فالن زبهننرا يهاد بگيريهد تها
بتوانيد کتاب مرجع را پيدا کنيد و بخوانيد ....مرجعيت علمیايهن اسهت؛ مجبورنهد کتهاب
شما را ترجمه کنند يا زبان شما را ياد بگيرند.

بیاناااات در ديااادار باااا

من همه جوانان و همه کسانی که در راه علم حرکت میکنند را مؤکهداً توصهيه مهیکهنم

دانشاااایويان و اساااااتید

که رشته علهم و تحقيهق و نهوآوری در دانهش و زنهده کهردن روح ابتکهار و خالقيهت و

دانشااگاه علاام و صاانعت

آفرينش درونی و حقيقی خود را رها نکنند .هدف اصلی از رونهد حرکهت علمهیکشهور،

()3197/11/54

تبديل ايران به مرجع علمی در جهان است.

بیاناات در ديادار اساااتید و

يقيناً روزی خواهد رسيد که شهما ببينيهد مرجعيهت علمهیيهافتن دانشهگاهههای ايهران و

دانشیويان دانشاگاه علام و

دانشمندان ايران چيز دور از دسترسی نيست؛ خيلی نزديهک بهه شماسهت .شهما جوآنهها

صنعت ()3197/11/54

يقيناً اين را خواهيد د يد؛ من ترديدی ندارم.
کشهور بايهد بههه عهزت علمهیبرسههد .ههدف هههم بايهد مرجعيهت علمههیباشهد در دنيهها؛

بیاناات در ديادار اساااتید و

همينطورکه بارها عرض کردهايم .يعنی همين طور که شما امروز ناچاريهد بهرای علهم و

دانشیويان دانشاگاه علام و

دستيابی به محصوالت علمی به دانشمندانی ،به کتابهايی مراجعه کنيهد کهه مربهوط بهه

صنعت ()3197/11/54

کشورهای ديگرند ،بايد به آنجا برسيم که جوينده دانش ،طالب علم ،مجبهور باشهد بيايهد
سراغ شما ،سراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را ياد بگيرد تها بتوانهد از دانهش شهما
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بیانااات در دياادار نخبگااان

کند ،ناچار باشد زبان فارسد را که شما اثرتننرا به زبهان فارسهد نوشهتهايهد ،يهاد بگيهرد؛

استفاده کند ....هدفتانرا اين قرار بدهيد.
بیانااات در دياادار شاار ت

يک روز در بخشی از تاري  ،علم دنيا دسهت مها مسهلمننها بهوده؛ چهرا امهروز اينجهور

نندگان در اجالس جهااني

نشود؟ چرا توقع و انتظار نداشته باشيم که تا سی سال ديگهر دنيهای اسهالم بشهود مرجهع

اساتید دانشگاه هااي جهاان

عل می دنيا ،که همه برای مسائل علمیبهه کشهورهای اسهالمی مراجعهه کننهد؟ ايهن آينهده

اسااااااالم و بیااااااداري

ممکنی است؛ همت کنهيم ،تهالش کنهيم .اينهها همههاش بهه برکهت اسهالم و بهه برکهت

اسالمي()3113/11/53

انقالب پيش میآيد.

بیانااات در دياادار شاار ت
نندگان در هفتمین همايش
ملاااي نخبگاااان جاااوان
()3115/17/37

اگر اين شتاب رشد عل می حفظ شد ،اين اميد وجود دارد که ما برسيم بهه قلّهههها ،برسهيم
به خطوط مقدّم؛ و همان طور که بارها عرض کهردم ،کشهور مها و مراکهز علمهی مها بهرای
دنيا مرجع علمیبشوند .اين بايد اتّفاق بيفتد و انشاناهللاين کار خواهد شد.
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متن فرمایشات

منبع

آن چيزهايی که ما برای آينده در نظر گرفتهايهم خيهاالت نيسهت ،واقعيّهات اسهت .بنهده
سه چهار سال قبل از اين ،به جوآنهای دانشجو و اهل علهم گفهتم کهه شهما بايهد کهاری
بیانات در ديادار جمعاي از

کنيد که پنجاه سال بعد ،اگر کسی خواست به تازهههای علمهیآن روز دسهت پيهدا کنهد،

ماادانان اهااال بیااات (ع)

مجبور بشود بيايد زبان فارسی ياد بگيرد؛ اين میشود ،اين ممکن اسهت؛ کمهااينکهه در

()3115/13/33

اين ده پانزده سال ،حرکت علمیو پيشرفت علمیهمهانی کهه گفتهه بهوديم شهد .وقتهی
جوآنها ه مّت کنند ،وقتی صاحبان همّت و اراده همّت کنند ،همه کارهای دشهوار آسهان

فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

خواهد شد؛ ما میتوانيم پيش برويم.

 .5- 9مباني ارزشي ،ار ان جهت ساز و تصوير مطلوب ممکن نفع و مرجعیت علمي
مبانی ارزشهی نظهام علهم ،فنهاوری و نهوآوری کشهور بهه مثابهه روح حهاکم بهر حرکهت
علمی کشور به سوی مرجعيت علمی ،مشخص کننده جهتگيری ههای نظهام و اولويهتهها و
بايد و نبايدها در اين عرصه برای حرکت در مسير گسهترش انديشهه توحيهدی و حاکميهت
الههی در جههان و نيهل بهه تمهدن نهوين اسهالمی اسهت .بها توجهه بهه مبهانی دينهی ،گفتمههان
انقالباسالمی و بررسی متون و اسناد موجود ،برخی گزاره های مربهوط بهه مبهانی ارزشهی و
ارکان جهتساز نفع و مرجعيت علمیکشور بهشرح جدول 3ارائه می گردد.
جدول .1برخي گزارههاي مربوط به مباني ارزشي و ار ان جهت ساز نفع
ردیف
3

حاکميت جهان بينی توحيدی در تمام ابعاد علم و فناوری

5

حاکميت مبانی ،ارزشها ،اخالق و موازين اسالمی در نفع

1
4
5
88

گزاره های مربوط به مباني و ارکان جهتساز

6

کشههف ،توليههد و انتشههار علههم هههدايتگر و هدفمنههدی آخههرت گرايانههه علههم و
فناوری
عههدالت محههوری ،پههرورش اسههتعدادها و دسههتيابی همگههان بههه خصههوص
مسترعفان در علم و فناوری
کرامت انسان با تکيه بر فطرت حقيقت جهو ،عقهل گهرا ،علهم طلهب و آزادگهی
وی
آزادانديشی و تبادل آرا و ترارب افکار (جدال احسن)

منبع
نقشه جامع علمی
سياستهای کلی علم و
فناوری
نقشه جامع علمی
نقشه جامع علمی
نقشه جا مع علمی
نقشه جامع علمی

گزاره های مربوط به مباني و ارکان جهتساز

ردیف

منبع

توجه به اصل عقالنيت ،تکريم علم و عالم ،ارزشهمندی واتهی علهم و ضهرورت
7

احتههرام حقههوقی و اخالقههی بههه آفههرينشهههای فکههری -علمههیو دسههتاوردهای

نقشه جامع علمی

علمیبشری
زيست ،سالمت معنوی و جسمی ،روانی و اجتماعی آحاد جامعه
اخالق محوری ،تقهدم مصهالح عمهومی بهر منهافع فهردی و گروههی ،تقويهت
1

روحيه تعاون و مشارکت و مسئوليت پذيری آحاد علمی و نهادههای مهرتبط بها

نقشه جامع علمی

آن
31
33
35

تعميق شناخت معارف دينی و مبانی انقالباسالمی

سياستهای کلی علم و
فناوری

اعتقاد و التزام عملهی بهه اصهل واليهت مطلقهه فقيهه و مهردمسهاالری دينهی و

سند تحول بنيادين

تحکيم وحدت ملی

آموزش و پرورش

رعايهت حقههوق و مسههؤوليتهههای اجتمههاعی ،ارتقههای آداب و آيههين زنههدگی

سند تحول بنيادين

متعالی ،بهداشتی و زيست محيطی

آموزش و پرورش

با عنايت به الگوی اسالمی -ايرانی پيشرفت مبانی ارزشهی و ارکهان جههتسهاز در قالهب
مبههانی خداشههناختی ،جامعهههشههناختی ،جهههانشههناختی ،ارزششههناختی ،انسههانشههناختی و
دين شناختی؛ ارزش های بنيادين و ارزش ههای حيهات طيبهه و گفتمهان انقهالباسهالمیقابهل
جمعبندی میباشند.
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9

علم و فناوری کمال آفرين ،ت وانمندسهاز ،ثهروت آفهرين و هماهنهد بها محهيط

نقشه جامع علمی

 .5- 1مروري بر تیربیات ايران در تدوين و اجراي برنامههاي علم و فناوري
تجربيات ايران در برنامه ريهزی علهم و فنهاوری از دوره اميرکبيهر آغهاز شهده اسهت .وی
بسته ای را جهت توسعه صنعت طراحی و پياده کهرد کهه سرفصهلههای علمهیو فناورانهه آن
عبارت بودنهد از :حمايهت ماليهاتی و تعرفهه ای از صهناعات داخلهی ،تاسهيس مراکهز عرضهه
مصنوعات داخلی ،تشويق صنعت کاران ايرانی ،تاسيس مدرسه علمیو فنی و اعهزام صهنعت
کاران به ممالک مترقی .پس از پيروزی انقالب اسالنی نخستين تالش در ايهن زمينهه تهدوين
برنامهای به نام «فرهند ،تحقيقهات و تعليمهات عاليهه» در سهال  1312بهود .در برنامهه اول و
دوم توسعه کشور نيز بيشتر بخش آموزش مورد توجه قرار گرفهت .در برنامهه سهوم توسهعه
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دايره برنامه ها محدوده پژوهش را نيز در بر گرفت .در برنامه چهارم توسعه با گسهترش ايهن
بخش فصل مستقلی بنام توسع ه دانايی مشتمل بر آموزش ،پهژوهش و فنهاوری پهيشبينهی و
ايههده هههايی جديههد ماننههد نظههام ملههی نههوآوری وارد برنامههه شههد .در سياسههتهههای ابالغههی
مقههاممعظههمرهبههری(مدظلههالعههالی) نيههز نفههع و مرجعيههت علمههیجايگههاه ويههژهای داشههته اسههت.
سياست های کلی برنامه پنجم توسعه ،بر تکميل و اجرای نقشه جامع علمی کشور تاکيهد دارد
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

و در سياست های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه :اصل 20آن مبنهی بهر اجهرای سهند تحهول
بنيادين آموزش و پرورش ،بند 2از اصل 22آن مبنی بر تحول و ارتقان علوم انسهانی بههويهژه
تعميق شناخت معارف دينی و مبانی انقالباسهالمیو اصهل  21آن در گسهترش همکهاری و
تعامل فعال و سازنده و الهام بخش با ساير کشورها؛ همینهين سهاماندهی نظهام ملهی نهوآوری
به منظور ارتقان جايگاه جهانی کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصهوالت و خهدمات
دانش بنيان و دستيابی به رتبهه اول اقتصهاد دانهش بنيهان در منطقهه توجهه ويهژه شهده اسهت.
مهم ترين اولويت های (گروه الف) علم و فنهاوری از ديهدگاه نقشهه جهامع علمهیکشهور کهه
حاصل ترکيب رويکردهای مزيهت محهور ،نيهاز محهور ،مرزشهکن و آينهده نگهر اسهت نيهز
عبارتند از:
 در فناوري :هوافرا ،اطالعات و ارتباطهات ،هسهته ای ،نهانو و ميکهرو ،نفهت و گهاز،
زيستی ،زيست محيطی ،نرم و فرهنگی.
 در علوم پايه و اربردي :ماده چگال ،سلول های بنيادی و پزشکی مولکهولی ،گياههان
دارويههی ،بازيافههت و تبههديل انههرژی ،انههرژی هههای نههو و تجديدپههذير ،رمزنگههاری و
کدگذاری ،علوم شناختی و رفتاری.
 در علوم انساني و معارف اسالمي :مطالعهات قهرآن و حهديث ،کهالم اسهالمی ،فقهه
تخصصی ،اقتصاد ،جامعه شناسی ،علوم سياسی ،حقوق ،روان شناسهی ،علهوم تربيتهی
و مديريت مبتنی بر مبانی اسالمی ،فلسفه ههای مرهاف متکهی بهر حکمهت اسهالمی،
فلسفه واليت و امامت ،اخالق کهاربردی و حرفهه ای اسهالمی ،زبهان فارسهی در مقهام

14

زبان علم.

 در سالمت :سياستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانش پيگيری و ارتقای سالمت با تاکيهد
بر بيماری های دارای بار باال و معرالت بومی ،الگوهای شهيوه زنهدگی سهالم منطبهق
با آموزه های اسالمی ،استفاده از الگوهای تغذيه بومی
 در هناار :حکمههت و فلسههفه هنههر ،هنرهههای اسههالمی  -ايرانههی ،هنرهههای مههرتبط بهها
بر پويانمايی و بازی های رايننهای ،معماری و شهرسهازی اسهالمی  -ايرانهی ،موسهيقی
سنتی و بهومی ايهران ،ادبيهات و شهعر و داسهتان نويسهی ،طراحهی هنرههای ايرانهی -
اسالمیو لباس و فرش ايرانی.
همینين حرکت نفع کشور به گونه ای بوده است که براسهاس گهزارش آنکتهاد

( )11 :2411

رتبه ايران براساس شاخص های مختلف نفهع بهه ميهزان  42پلهه در طهی سهالههای  2414تها
 2411ارتقا پيدا کرده است؛ اگهر چهه در شهاخص ههايی نظيهر زيرسهاختهها و تحقيقهات و
سرمايه انسانی با افت جايگاه مواجه بودهايم (جدول.)4
جدول .4جايگاهايران در شاخص جهاني نوآوري از  5134تا 5136
شاخص

5134

5135

5136

موسسات

131

121

112

تحقیقات و سرمايه انساني

41

41

48

زيرساختها

81

18

11

امنیت بازار

131

131

142

امنیت سبو ار

131

134

111

خروجيهاي علم و فناوري

113

14

10

خروجيهاي نوآوري

128

111

20
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انقالباسالمی و دفا مقدس ،اقتصاد هنر ،فيلم و سينما ،رسانه های مجهازی بها تاکيهد

منبع)UNCTAD, 20016: 19( :

اين در حالی است کهايران از نظر کميت مقاالت ارسالی بهه پايگهاه اسهتنادی آی .اس .آی
و اسههکوپوس در سههالهههای  2412و  2418رتبههه  11را در دنيهها بههه خههود اختصههاص داده
است(پايگاه استنادی علوم جهان اسالم.)1312/14/22 ،

11

فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

شکل .5میت تولید علم ايران در پايگاه استنادي آي.اس.آي و اسکوپوس
(پايگاه استنادي علوم جهان اسالم)3117/31/55 ،

پس با وجود بهبود و پيشرفت قوانين و اسناد باالدستی و به ويهژه رويکردههای ارزشهمند
نقشه جامع علمی ،از مجمو اين اسناد چنين برداشت می شود که معماری خاصی بهرای نفهع
کشور در بخش اسهناد باالدسهتی و قهوانين وجهود نداشهته و بهه دليهل عهدم اسهتفاده از يهک
چارچوب معماری مناسب ،برخی از ابعاد و مولفههای اصلی نفع از جملهه توجهه اساسهی بهه
اقتدار ملی در قوانين و نيز توجه به پيشران ها و کالن روندهای جهانی و ملی مغفهول مانهده؛
ضرورت استفاده از يک چارچوب معماری در بازنگری آنها وجود دارد.
 .5- 31چارچوب نظري و الگوي مفهوميتحقیق
با توجه به ادبيات پژوهش و بررسی متون مختلف در حهوزه معمهاری و چهارچوبههای
معماری و مقايسه چارچوب های مختلف در جهت نيل بهه يهک چهارچوب مناسهب معمهاری
علم ،فناوری و نوآوری به منظهور دسهتيابی بهه مرجعيهت علمهی ،در يهک جمهعبنهدی کلهی
چارچوب معماری بايد از جنبه های مختلف مشخص نمايد که نفع کشور جهت دسهتيابی بهه
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مرجعيت علمی چه نقش هايی را بايد ايفا نمايد؛ برای ايفای اين نقش ها بهه چهه ويژگهیهها و

قابليت هايی نياز دارد ،چه ساختاری مورد نياز آن است و در نهايت اينکه روابط ميان سهاختار
و اجز ای آن چگونه خواهد بود .پس با وجهود تفهاوت ههای معمهاری فراسهازمانی (معمهاری
پديده) با معماری سازمان ،با توجه به نقاط مشتر و شباهت هايی با چارچوبههای معمهاری
زکمن ،جامعيت چارچوب معماری نظام ملی نوآوری فناوری اطالعات ،توجه بهه تغييهرات و
نظری برای معماری علم ،فناوری و نوآوری مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
جدول .5مقايسه ديدگاهها در چارچوب هاي مختلف معماري

پس براساس چارچوب نظری تحقيهق ديهدگاههها ،جنبهه هها و خروجهیههای چهارچوب
معماری نفع در اين پژوهش عبارتند از:
 نقش ها :فعاليتهای کلی ،حلقه های اصلی زنجيره نفع و رويکردهای کهالن آن اسهت.
به عنوان مثال « تقويت هويّت ملّی و آرمانخواهی و روحيه و اعتماد به نفهس ملهی در

مقاله پژوهشی :تدوين چارچوب معماری علم ،فناوری و نوآوری بهمنظور دستيابی به مرجعيت علمی

محيط و پيشران های آن در چارچوب معماری  ، FEAFموارد جهت دستيابی بهيک چهارچوب

عرصه علمی» يک نقش نفع است.
 ويژگيها :قابليت ها و کارکردهای اصلی نفع هستند .بههعنهوان مثهال «آينهده نگهری،
رصد پيشران ها و روندهای بين المللی علم و تعيين محتمل تهرين زمينههههای علمهیو
فناورانه» يک ويژگی نفع است.
 ساختار :منظور از ساختار همان ابعاد اصلی تشکيل دهنده نفع ،و اجزان نيز بازيگران و
وينفعان و نيز نهادهای حاکمه ،هدايتگر ،متولی و سياس تگذار حوزه نظام نوآوری است.
 روابط میان اجزا و ساختار :نحوه تعامل و ارتباط ميان ساختار و اجزا و عوامهل نفهع
و نگاشت نهادی حاصل از اين نو ارتباطات را شامل میشود.
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همینين پرسشهای شش گانه چارچوب معماری علم ،فناوری و نهوآوری بهه شهرح زيهر
تبيين شدند:
 . 1چه چیازي ::ايهن پرسهش بهه سهوال در مهورد اينکهه چهه عهواملی در نفهع کشهور
موثرنههد مههیپههردازد و بهها تبيههين عوامههل مختلههف اثرگههذار در حههوزههههای مختلههف
سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بر ههر يهک از ديهدگاه هها ،الگهوی عوامهل را
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

ارائه میدهد.
 . 2چه سي ::پاس به اين سوال به تبيين بازيگران حوزه نفع مهیپهردازد .پاسه بههايهن
سوال ،نهادهای موثر در حوزه نفع و الگوی نهادی را ارائه خواهد داد.
 . 3چگونه ::پاس بهاين سوال بهاين نکته میپردازد که عملکرد نفع در سهطوح مختلهف
در قالب چه فعاليت هايی و در چه فرآيندی صهورت مهی گيهرد؟ الگوههای حاصهل از
پاس گويی بهاين سوال الگوی فرآيندی ناميده میشود.
 . 4چه وقت ::اين پرسش تعيين کننهده نهو معمهاری اعهم از وضهع موجهود يها وضهع
مطلوب است و به افق مورد نظر معماری نفع در زمان فعلی يا آينده نظر دارد.
.0

یا ::محدوده مکانی معماری را مشخص می کند .پاس ايهن سهوال بايهد در ابتهدای
معماری روشن شود تا ادامه کار مبتنی بر آن صورت گيرد.

 . 1چرا ::پاس گويی بهه ايهن سهوال اههداف کهالن و راهبردههای مهوثر در ههر يهک از
ديدگاه های نفع را تبيين میکند.
خروجی های معماری نفع نيز به شرح زير بازتعريف میشوند:
 معماري تصوير پردازي :کهه براسهاس تصهوير مطلهوب تهدوين شهده از مرجعيهت
علمی ،به تبيين نقش ها و ويژگی های نفع و الگوی نههادی و راهبردههای متناسهب بها
آنها در افق زمانی مورد نظر پژوهش خواهد پرداخت.
 معماري ار ردها :که به تبيين ويژگیهها ،قابليهت هها و کارکردههای نفهع و الگهوی
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نهادی متناسب با آن در افق زمانی مورد نظر پژوهش خواهد پرداخت.

 معماري نهادها :که به تبيين نهادها ،ابعاد و ساختار نهادی مهورد نيهاز نفهع بههمنظهور
دستيابی به مرجعيت علمی با تبيهين الگهوی نههادی و الگهوی عوامهل و بها تکيهه بهر
الگوی راهبردها در افق زمانی مورد نظر پژوهش خواهد پرداخت.
پس با توجه به جدول 0و مصاحبه های عميق محقق با خبرگهان ايهن حه وزه بههويهژه در
دفها ملههی و تحقيقههات راهبههردی (دهقهان 1311 ،و کشههتکار ،)1312 ،دانشههگاه صههنعتی شههريف و
دانشگاه امام صادق( ) و نيز حوزه های دانشهگاهی و مسهئوليتی کهالن نفهع (زاههدی )1311 ،و...
الگوی مفهومی معماری نفع مطابق شهکل 3ارائهه شهد .ايهن شهکل سهيمای جهامعی از نفهع را
ترسيم می کند که در صورت اعتبار سنجی و تکميل ،معماری نفع کشهور جههت دسهتيابی بهه
مرجعيت علمی را ارائه خواهد داد.
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ستاد کل نيروهای مسلح (چراخ1311 ،و  ،)1312صنايع دفا (کريمیقههرودی ،)1311 ،دانشهگاه عهالی

شکل .1الگوي مفهوميپژوهش

 .3روش شناسي
اين پژوهش براساس هدف ،کاربردی -توسعه ای و به لحاظ روش ،توصهيفی و پيمايشهی
است .ابزار و روش گردآوری داده ها شهامل دو بخهش کتابخانهه ای تهيهه ادبيهات موضهو و
تحليل اسناد و منابع موجود و ميدانی براساس مصاحبه با خبرگان ،جمعبندی مباحث ،نقطهه
نظرات و خرد جمعهی خبرگهان و پرسشهنامه در قالهب روش دلفهی اسهت کهه بها انتخهاب و
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مشارکت تعداد  24نفر از خبرگان ،صاحب نظران و مديران حوزه نفع و در طهی يهک فرآينهد
چند جانبه و طوالنی (از فروردين تا مهرماه )1312در طی چههار مرحلهه انجهام شهد .دلفهی از
نظر سيد جوادين ( )143 :1381روشی برای توسعه و بهبود اجمها گروههی اسهت .دلفهی يهک
روش نظام مند است که با هدف پيش بينی آينده ،کمک به فرآينهد تصهميم گيهری ،جمهعآوری
اطالعات يا رسيدن به اجما نظری انجام مهی گيهرد (کنهدی  .)2444 ،1و دارای ويژگهیههای
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

زير است:
 سوال و جواب ها و فعل و انفعاالت در بين يک سری از افهراد متخصهص و ناشهناس
صورت میپذيرد؛
 چندين دور پرسشنامه يا ابزارهای ديگر برای جمعآوری داده ،طبهق نظهر محقهق بهين
متخصصان پخش شده و بازخوردها جمعآوری شهده و در نظهرات و مراحهل بعهدی
اعمال میشود؛
 در پايان جواب های گروهی راضی کنندهای ارائه میشود (مری و همونس .)1110 ،2
بدين ترتيب در مرحله اول دلفی ،بعهد از اسهتخراج ديهدگاه هها و جنبههههای چهارچوب
معماری نفع با تحليل ادبيات و مصاحبه های انجام شده ،تعدادی افهراد بها ويژگهیههای الزم،
به عنوان نامزدهای شرکت در گروه دلفهی شناسهايی و بها در اختيهار قهرار دادن خالصههای از
ادبيات پژوهش و مفاهيم مرتبط با چارچوب معمهاری نفهع ،نظهرات ايشهان در اينخصهوص
مورد بررسی ،نقد و جرح و تعديل قرار گرفت ،به گونه ای کهه کليهات مفهاهيم مهورد توافهق
همگی قرار گيرد.
سپس در مرحله دوم ،پرسشنامه اول دلفی در قالهب پرسهش ههای بهاز و بسهته و در يهک
طيف ليکرتی  1تا  0تدوين و تاييد روايی صهوری آن بها نظهرات  1نفهر از خبرگهان انجهام و
توزيع شد .با جمهعآوری و تحليهل داده هها و نکتهه نظهرات تکميلهی و ايهدهههای مشهارکت
کنندگان دلفی و دسته بندی ايهن نکتهه نظهرات ،عهالوه بهر اعتبهار سهنجی مفهاهيم مربهوط،
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1. Kennedy
2. Murry & Hammons

تغييرات الزم در چارچوب معماری اعمال شد .بهرای تعيهين شهدت ههر يهک از گويهههها و
عوامل ،نيز از طيف زير استفاده شد:


اگر ميهانگين بهرای هريهک از مفهاهيم يها ابعهاد بيشهتر يها مسهاوی عهدد سهه باشهد،
تاثيرگذاری آن بيشتر خواهد بود (.)Mean≥3
کمتر بوده و يا بدون تاثير درنظر گرفته میشود

(فتحيان 2442 ،و کشتکار،

.)1314

در مرحله سوم ،پرسشنامه دوم دلفی در قالب طيف  0مرحلههای ليکهرت تهدوين و پهس
از تاييد روايی صوری ،به همراه نمرات ،ايده های هر خبهره و نيهز جهدول حهاوی نمهرات و
شرح نظرات تکميلی ساير خبرگان در مرحله دوم مجددا ميان خبرگان توزيع شد .بها تکميهل
پرسشنامه ها و تجزيه و تحليل آنها در مرحله چهارم دلفی ،مرهامين نههايیسهازی شهده و بها
توجه به نتايج و اشبا نظهری حاصهل شهده ،چهارچوب معمهاری علهم ،فنهاوری و نهوآوری
به منظور دستيابی ج.ا.ا ايران به مرجعيت علمیدر نهايت مورد تاييد قرار گرفت.
اعرای مشارکت کننده نهايی در دلفی ايهن تحقيهق  24نفهر بودنهد کهه تعهداد  13نفهر از
ايشان دارای مدر

دکتری و  2نفر دانشجوی دکتری و آشنا به مباحث حوزه نفع ،معمهاری،

مديريت راهبردی ،آيندهپژوهی و دارای سوابق مديريت کالن و راهبردی در حوزه مهديريت
و سياسهتگذاری نفهع و اجهرا بهودهانهد .تعهداد  8نفهر از ايشهان عرهو هيهات علمهی 1 ،نفهر
پژوهشگر و 1نفر هماکنون در حوزه های مختلف مهرتبط بها مهديريت و سياسهتگذاری کهالن

مقاله پژوهشی :تدوين چارچوب معماری علم ،فناوری و نوآوری بهمنظور دستيابی به مرجعيت علمی



اگر ميانگين برای هريک از مفاهيم يا ابعاد کمتهر از عهدد سهه باشهد ،تاثيرگهذاری آن

ملی نفع دارای مسووليت و فعال هستند (جدول.)1
جدول .6تر یب مشار ت نندگان پرسشنامه اول دلفي
فراواني

درصد

مدرک تحصيلي و عنوان
د تري

13

10

دانشیوي د تري

2

30

تعداد ل

24

144

هیات علمي

8

44

شاغل در مديريت و سیاستگذاري الن نوزه نفع

1

34

پژوهشگر

1

34

داراي سوابق مرتبط با مديريت و سیاستگذاري نوزه نفع

24

144
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 .4تجزیه و تحليل داده ها و یافته های تحقيق
با جمع آوری پرسشهنامه اول دلفهی و تحليهل نتهايج مربهوط و بررسهی نظهرات تکميلهی،
نظهرات تشهريحی خبرگهان جمهع بنهدی ،ضهمن تعيهين ميهزان ارتبهاط و اهميهت هريههک از
گويه های به پرسش گذاشته شده ،خالصهای از کليه نظريه ها خبرگهان در خصهوص الگهوی
معماری نفع تدوين و ارائه گرديد .نتايج مربوط بهه ارتبهاط و اهميهت ههر يهک از سهواالت
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

پرسشنامه اول دلفی به شرح جدول  2ارائه شده است.
جدول . 7میانگین ارتباط و اهمیت سواالت پرسشنامه اول دلفي
سواالت مربوط به ورودی های چارچوب معماری نفع

ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

نقش های علم ،فناوری و نوآوری (نفع) با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.63

4.58

ويژگیهای نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.32

4.26

اجزا و ساختار نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.37

4.42

روابط ميان اجزای نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.16

4.42

ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

معماری تصويرپردازی بهعنوان يک برون داد با الگوی معماری نفع

4.21

4.32

معماری کارکردها بهعنوان يک برون داد با الگوی معماری نفع

4.26

4.26

معماری نهادها بهعنوان يک برون داد با الگوی معماری نفع

4.42

4.53

ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

الگوی عوامل در فرآيند نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.37

4.58

الگوی نهادی در فرآيند نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.37

4.26

الگوی فرآيندی در فرآيند نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.21

4.42

افق زمانی در فرآ يند نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.11

4.05

افق مکانی در فرآيند نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

3.79

3.95

الگوی راهبردها در فرآيند نفع با دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.21

4.32

سواالت مربوط به بروندادهای چارچوب معماری نفع

سواالت مربوط به فرآیند معماری نفع برای دستيابي ج.ا.ا .به
مرجعيت علمي

با توجه به اجما نظری خبرگان و نتايج پرسشنامه دوم به شرح جدول 8مبنی بر کفايهت
امر و اينکه گزينه های مربوط در هر سوال با اخذ نمره  3و يا بيشتر معتير شناخته مهیشهوند،
18

در جمع بندی نهايی ،چارچوب معماری نفع در اين پژوهش مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.

جدول . 9میانگین ارتباط و اهمیت سواالت پرسشنامه دوم دلفي
سواالت مربوط به ورودی های چارچوب معماری نفع
نقشهای نفع به عنوان يک ورودی چارچوب معماری نفع با/در دستيابی ج.ا.ا.
به مرجعيت علمی
ويژگیهای نفع به عنوان يک ورودی چارچوب معماری نفع بها/در دسهتيابی
اجزا و ساختار نفع به عنوان يک ورودی چارچوب معماری نفع با/در دستيابی
ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
روابط ميان اجزای نفع بهعنوان يک ورودی چارچوب معمهاری نفهع بها/در
دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.80

4.67

4.47

4.60

4.40

4.47

4.47

4.40

ميانگين اهميت ورودیهای نفع
سواالت مربوط به بروندادهای چارچوب معماری نفع

4551
ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

معماری تصويرپردازی بهعنوان يک برون داد چارچوب معماری نفهع بها/در
دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.53

4.53

معماری کارکردها بهعنوان يک برون داد چارچوب معماری نفع با/در دستيابی
ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.53

4.27

معماری نهادها به عنوان يک برون داد چارچوب معماری نفع با/در دسهتيابی
ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.60

ميانگين اهميت برون دادهای نفع
سواالت مربوط به فرآیند معماری نفع برای دستيابي ج.ا.ا .به

4.47
4553

ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

4.53

4.60

4.33

4.33

4.40

4.40

افق زمانی با /در فرآيند مع ماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

4.07

4.07

افق مکانی با/در فرآيند معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

3.73

3.73

4.40

4.40

مرجعيت علمي
الگوی عوامل با /در فرآيند معماری نفع بهرای دسهتيابی ج.ا.ا .بهه مرجعيهت
علمی
الگوی نهادی با /در فرآيند معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
الگوی فرآيندی با /در فرآيند معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .بهه مرجعيهت
علمی

الگوی راهبردها و راهکارهای اساسی با/در فرآيند معماری نفع برای دستيابی
ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
ميانگين اهميت فرآيند معماری نفع

4556
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ج.ا.ا .به مرجعيت علمی

ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

11

سواالت مربوط به محيط شناسي معماری نفع
مبانی ارزشی و ارکان جهتساز (اصول و مبانی دينهی ،ارزشهها و گفتمهان
واليتفقيه) با/در معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
سياستهای کلی ،قوانين ،تدابير ،مقررات و ساير اسناد باالدستی مرتبط با نفع
و مرجعيت علمیبا/در معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
عارضه يابی نفع و شناخت مسائل و نيازهای اساسی جامعه با/در معماری نفع
برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

تحليل روند و شناخت پيشرانهای ملی و جهانی نفهع تها افهق  1444بها/در
معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
مطالعات تطبيقی با/در معماری نفع برای دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
تصوير مرجعيت علمیو چشمانداز نفع در افق  1444با/در معماری نفع برای
دستيابی ج.ا.ا .به مرجعيت علمی
ارزيابی ،نظارت و کنترل نفهع بها/در معمهاری نفهع بهرای دسهتيابی ج.ا.ا .بهه
مرجعيت علمی
ميانگين اهميت محيط شناسی نفع

ميانگين ارتباط

ميانگين اهميت

4.33

4.47

4.67

4.67

4.40

4.40

4.40

4.33

4.00

3.93

4.40

4.67

4.40

4.33
4541

با تجزيه و تحليل داده های حاصل از پرسشنامه اين نتيجه حاصل شد که تمامی گويهههای
به پرسش گذاشته شده م ورد تاييهد خبرگهان امهر قهرار گرفتهه انهد .در ايهن ميهان گويههههای
«نقش های نفع به عنوان يک ورودی چارچوب معماری نفع» و «سياسهت ههای کلهی ،قهوانين،
تدابير ،مقررات و ساير اسناد باالدستی مهرتبط بها نفهع و مرجعيهت علمهی» بها ميهانگين 4612
دارای بيشترين ميزان اهميت از نظر خبرگان بوده اند .همینين گويه «افق مکانی» بها ميهانگين
اهميت  3623و گويه «مطالعات تطبيقی» با ميانگين  3613حايز کمترين اهميهت در چهارچوب
معماری نفع شناخته شده اند .در ضمن با توجه به ميانگين اهميت مجمو گويههای هر يهک
از مقوالت و ابعاد چارچوب معماری حاصله ،گويههای ورودی نفع بها ميهانگين  4603دارای
بيشترين اهميت و گويه های مربوط به فرآينهد نفهع بها ميهانگين  4621دارای کمتهرين ميهزان
اهميت بودند .نقش های نفع با ميانگين  4612مهترين مقوله ورودی ،معمهاری تصهويرپردازی
با نگاه به ارتباط آن با ميهانگين  4603مههم تهرين بهرونداد ،الگهوی عوامهل بها ميهانگين 4614
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مهم ترين مقوله فرآيندی و سياست های کلی ،قوانين ،تدابير ،مقررات و ساير اسهناد باالدسهتی
در کنار افق و تصوير مطلوب ممکن از مرجعيت علمیبا ميانگين  4612مهم تهرين مقولههههای

محيط شناسی در چارچوب معماری نفع میباشند .همینين با توجه بهه چهارچوب معمهاری
نفع روابط ميان ورودیها و برون دادها ،محيط پيرامونی نفع ،تصوير نفع و مرجعيت علمهی و
مبانی ،ارزش ها و ارکان جهتساز قابهل توصهيف بهوده؛ در صهورتی کهه براسهاس الگوههای
تدوين شده در فرآيند چارچوب معماری انجام شود ،معماری نفع ج.ا.ا بهمنظور دسهتيابی بهه
بههرايناسههاس مبههانی ارزشههی ،ارزشهههای بنيههادين ،ارکههان جهههتسههاز و گفتمههان
انقالباسالمی اهم پيشفرضههای معطهوف بهه نفهع بهوده ،جههت بخشهی بهه آنرا برعههده
خواهند داشت .محيط بيرونی نفع اعم از فرصت ها و تهديدها و عارضهيهابی وضهع موجهود
براساس بازخورد نظام ارزيابی ،کنترل و رصد نفع ،مطالعهات تطبيقهی ،قهوانين ،سياسهت ههای
کلی و اسناد باالدسهتی ،پيشهران هها و کهالن رونهدهای جههانی و ملهی دارای بيشهترين عهدم
قطعيت؛ اساس شکلگيری تصوير نفع و مرجعيت علمی خواهند بود .پهس تصهوير مطلهوب
ممکن نفع و مرجعيت علمی زمينهه تهدوين نقهش هها ،ويژگهیهها ،سهاختار و روابهط اجهزا و
ساختار آتی نفع خواههد بهود .در نهايهت اسهتفاده از الگوههای عوامهل ،نههادی ،فرآينهدی و
راهبردها در افق زمانی و مکانی مورد نظر ،امکان معمهاری نفهع ج.ا.ا بهه منظهور دسهتيابی بهه
مرجعيت علمیرا فراهم خواهد آورد.
 .5نتيجه گيری و پيشنهاد
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مرجعيت علمیرا حاصل خواهد کرد.

دستيابی به مرجعيت علمیدر سير کلی انقهالباسهالمیبهه سهوی تمهدن نهوين اسهالمی،
جهتدهی کليه ديدگاه ها ،اهداف کالن و تهدابير مربهوط و بههويهژه معمهاری نفهع را بهرای
شکوفا ساختن قابليتهای ماندگار ملی بهمنظور رسيدن بهاين افق ضهرورت بخشهيده اسهت.
در اين راستا الزم است جمهوریاسالمیاي ران در معماری علهم ،فنهاوری و نهوآوری خهود از
چارچوب هايی استفاده نمايد که عالوه بر پاسخگويی به مبادی علمی ،با ابتنها بهر ارزشهها و
ارکان جهتساز ،مرجعيت علمی کشور را تصوير کرده ،ميسرسازد .برای تحقهق ايهن مههم بها
مرور اجمالی مفاهيم مربوط ،بررسی متهون و ادبيهات موجهود در خصهوص چهارچوبههای
موجههود معمههاری و تحليهههل اسههناد و قهههوانين باالدسههتی ،بيانهههات و فرمايشههات مقهههام
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معظم رهبری(مدظلهالعهالی) و مصاحبه های عميق انجام شده با خبرگان امر ضهمن ،مرهامين اوليهه
حاصل و با استفاده از روش دلفی در چهار مرحله و رفت و برگشت های مباحثهاتی مکهرر بها
 24نفر از خبرگهان و تکميهل دو دور پرسشهنامه ،جهرح و تعهديل ههای الزم و ايجهاد توافهق
نهايی ميان خبرگان منتخب ،چارچوب معماری علم ،فناوری و نهوآوری تهدوين و بهه شهرح
شکل 4مورد تاييد نهايی قرار گرفت .اين چارچوب به عنوان چارچوبی مرجع بهرای معمهاری
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

علم ،فناوری و نوآوری يا نظام های مشابه و زيرمجموعه های آن قابل استفاده است.

شکل .4چارچوب معماري علم ،فناوري و نوآوري

چارچوب معماری حاصله از چهار ديدگاه و شش جنبه ،نفهع کشهور را معمهاری خواههد
کرد و به معرفی ورودیها ،برون دادها ،فرآيند و الگوهای مربوط و محيط شناسی نفع کشهور
میپردازد .براين اساس گويههای «نقهشههای نفهع» و «سياسهت ههای کلهی ،قهوانين ،تهدابير،
مقررات و ساير اسناد باالدستی مرتبط با نفهع» دارای بيشهترين ميهزان اهميهت و گويهه «افهق
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مکانی» و «مطالعات تطبيقی» کمترين اهميهت در چهارچوب معمهاری نفهع را دارا مهیباشهند.

گويه های ورودی نفع دارای بي شترين اهميت و گويه ههای مربهوط بهه فرآينهد نفهع اهميهت
کمتری را در مجمو گويه ها دارا هستند .نقهش ههای نفهع مهتهرين مقولهه ورودی ،معمهاری
تصويرپردازی مهم ترين برونداد ،الگوی عوامل مههم تهرين مقولهه فرآينهدی و سياسهتههای
کلی ،قوانين ،تدابير ،مقررات و ساير اسناد باالدستی در کنهار افهق و تصهوير مطلهوب ممکهن
براين اساس ،تصويرپردازی نفع بر پايه آرمان ها ،مبانی ارزشی و ارکان جههتسهاز ،مههم تهرين
مقولهه در چههارچوب معمهاری علههم ،فنهاوری و نههوآوری بهه منظههور دسهتيابی بههه مرجعيههت
علمی معرفی شده است؛ تصوير مطلوب مرجح و ممکنی که در آن تاثير آرمانههای مرجعيهت
علمی بر جامعه و زيستبوم ايران مشاهده میشود ،صادر کننده علم به دنيها هسهتيم؛ حهرف
اول علمی در برخی علوم مرجعيهتسهاز را در دنيها مهیزنهيم و محهل رجهو متخصصهين و
محققان دنيها بهه دانشهمندان  ،آثهار علمهی ،مراکهز علمهیو دانشهگاه ههای جههان تهراز ايهران
اسهالمی هسهتيم؛ تحههول بنيهادين علمههی در چهارچوب جهههان بينهی اسههالمیدر نفهع کشههور
ايجادشده است؛ زبان فارسی تبديل به يک زبان مهم علم و زبان مرجعيت علمهی شهده اسهت؛
در سايهسار استفاده صحيح از منابع طبيعی و ظرفيتهای کشور و بهويژه نخبگهان و جوانهان
و فناوری نرم (از اربعين حسينی ،تا بسيج و راهيان نور) ،با آمادگی الزم در برابهر تکانههههای
داخلی و کالن روندها و پيشران های جهانی ،اقتدار جهانی ،الهام بخشهی و امنيهت ملهی ايهران
بواسطه قدرت علمی ،در باالترين حد خود بوجود آمهده و عامهل اصهلی وحهدت و اخهوت
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مرجعيت علمی مهم ترين مقوله ههای محهيط شناسهی در چهارچوب معمهاری نفهع مهیباشهند.

اسالمیو ثبات منطقه ای و عدالت خواهيم بود.
يکههی از پيشههنهادهای اصهههلی ايههن پهههژوهش معمههاری علهههم ،فنههاوری و نهههوآوری
جمهوری اسالمیايران به منظور دستيابی به مرجعيت علمی بها اسهتفاده از چهارچوب معمهاری
حاصل از اين پژوهش است .همینين طراحی و ارائهه يهک الگه وی راهبهردی بها اسهتفاده از
چارچوب معماری نفع در قالب شناخت ورودی ها ،فرآيند و بروندادهها ،محهيط پيرامهونی و
الگوهای مربوط به عنوان يک پژوهش علمی قابل انجام خواهد بهود .سهنجش ميهزان انطبهاق
چارچوب ارائه شده با تجربيات نظام مقدس ج.ا.ا در زمينه علم ،فنهاوری و نهوآوری پيشهنهاد
ديگر اين تحقيق است .تدوين تصوير مطلهوب ممکهن نفهع در افهق ههای زمهانی مختلهف از
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جملهه 1424 ،1414 ،و  1444و نيههز تههدوين نقشههه راه و الگوهههای راهبههردی جههامع جهههت
دستيابی ج.ا.ا به مرجعيت علمی براساس چارچوب معماری نفع کشور از ديگهر پيشهنهادهای
اين پژوهش است .بررسی پيشران ها و کالن رونهدهای جههانی و ملهی دارای بيشهترين عهدم
انطباق موثر بر فرآيند مرجعيت علمیو زمينهسازی تمدن نوين اسالمیو تهدوين سهناريوهای
آينده علم ،فناوری و نوآوری جهت تحقق مرجعيت علمینيز از جملهه پهژوهشههايی اسهت
فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311
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که در ادامه اين تحقيق پيشنهاد میشود.

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


حرههرت امههامخامنهههای (مدظلهههالعههالی) ( ،) 1312میموعااه بیانااات ،قابههل دسترسههی در
سايتWWW.Khameneei.ir :



احمدی گيوی ،حسن ( ،) 1323آيین پژوهش و مرجع شناسي ،تهران :نشر هما.




بستان ،حسين ( ،) 1384گاامي باه ساوي علام ديناي ( :) 1سهاختارعلم تجربهی وامکهان علهم
دينی ،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حکمت افشار ،ميترا؛ کالنتری ،سهيال؛ ثناگو ،اکرم؛ مهستی جويباری ،ليال ( ،) 1312احيای رويکهرد

مرجعيت علمی درايران ،ديدگاه دانشجويان تحصيالت تکميلهی علهوم پزشهکی گلسهتان ،میلاه


تحقیقات یفي در علوم انساني.2 ،
رهبر ،فرهاد؛ حسين زاده ،حسن؛ نهادری مهنش ،حسهين؛ محققهی ،محمهدعلی؛ چههار دولهی،
عبههاس ( ،) 1310تههدوين الزامههات دسههتيابی جمهههوریاسههالمیايههران بههه مرجعيههت علمههیدر



جهان ،رساله د تري ،دانشگاه عالي دفاع ملي.
زالی ،نادر ( ،) 1314آينده نگاري راهباردي در برناماهريازي و توساعه منطقاهاي ،انتشهارات
پژوهشکده مديريت راهبردی ،تهران.



سند تحول بنيادين آموزش و پرورش



سيدجوادين ،سيد رضا ( ،) 1381مديريت رفتار سازماني ،تهران ،نگاه دانش.



شهمس ،فريهدون؛ نيکهوفر ،حميدرضهها؛ فهتح الههی ،علهی ( ،) 1384گاازارش پاروته تاادوين
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ابن ابیالحديد (بیتا) ،شرح نهجالبالغة ،ج.24

چارچوب ملي معماري سازماني ايران ،دبيرخانه شهورای عهالی اطهال رسهانی ،کميتهه فنهی


معماری اطالعات.
شهورای عههالی انقههالب فرهنگههی ( ،) 1388سههند تحههول راهبههردی علههم و فنههاوری .تهههران:
شورای عالی انقالب فرهنگی.





صهمدیونهد ،عسهگر ( ،) 1384مقدماهاي بار معمااري ساازماني (وياژه ماديران) ،شههورای
عالی اطال رسانی.
طاهری ،مليحه ،) 1311( ،طريق دوام ،گرگان :کيسان.
طرقی ،مجيد ( ،) 1380درسنامه روش تاحقیق ،نشرهاجر ،قم.
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فاتح راد ،مهدی؛ برزنونی ،محمدعلی؛ حسنی آهنگر ،محمدرضها؛ محمهدی ،ابولفرهل؛ نجهاران

طوسی ،حامد ( ،)1311رساله د تري با عنوان طراني الگوي دانشگاه تراز انقالباسالميمبتني


بر انديشههاي امامین انقالباسالمي ،دانشگاه جامع امام حسين( ) ،تهران.
فانح راد ،مههدی و نقهوی ،محمدحسهين ،) 1313( ،دانشاگاه نکمات بنیاان قلاب الگاوي
اسااالميايرانااي پیشاارفت ،نشههر الگههوی پيشههرفت ،وابسههته بههه مرکههز الگههوی ايرانههی
اسالمیپيشرفت ،تهران.

فصلنامه علمی مطالعات مديريت راهبردی دفا ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311




فتحيههان ،محمههد و مهههدوی نههور حههاتم ( ،) 1381مباااني و مااديريت فناااوري اطالعااات،
تهران :دانشگاه علم و صنعت ،چاپ ششم.
فيهاض ،ايرانهدخت و افشهار کههن ،زههرا ( ،) 1314گهذری بهر بسهترهای فرهنگهی مرجعيهت
علمهی ،میموعااه مقااالت همااايش ملاي آمااوزش در اياران  ،3414تهااران ،پژوهشههکده
سياستگذاری علم ،فناوری و صنعت.



قاسم نژاد مقدم ،نيما (بهمن  ،) 1381فرايند معماریسازمانی ،میله تدبیر ،شماره .181



قوام آبادی ،غالمحسين؛ عبدالحسين زاده ،محمد؛ مرتروی نهژاد ،سهيد مههدی؛ نهوروزی ،سهميه؛
جوادی ،مجتبی؛ نانی ،سعيد ( ،)1314الگوی مرجعيت علمیدر جمهوریاسهالمیايهران براسهاس





بيانات مقاممعظم رهبری ،مطالعات راهبردي بسیج ،شماره .18
کشتکار ،مهران و حاتمی ،حميدرضا ( ،) 1314الگوی مفهومیمشارکتسازمان يافته مردمهیبهرای
تحقق استحکام ساخت درونی قدرت نظام ،مطالعات راهبردي بسیج ،شماره .11
گودرزی ،غالمحسين و رودی ،کميل ( ،) 1314تبيين مرجعيت علمیبرای نهادهای علمیکشور با
رويکرد تئوری مفهومسازی بنيادی ،سیاست علم و فناوري ،شماره .14
لطيفههی ،ميههثم؛ ميرزايههی هاوشههکی ،محمههد حسههن؛ طهماسههبی بلههو

آبههاد ،رضهها؛ جههوادی،

مجتبههی ( ،) 1312اسههتخراج و اولويههتبنههدی راهبردهههای نيههل بههه مرجعيههت علمههیج.ا.ا بهها


روش تحليل عملکرد -اهميت ،فصلنامه راهبرد ،سال بيست و هفتم ،شماره .81
محترمهی ،اميههر؛ خهداداد حسههينی ،سهيدحميد؛ الهههی ،شهعبان ( ،) 1313ارائههه چهارچوبی بههرای

معماری نظام نوآوری فناوری اطالعهات بها تاکيهد بهر اشهاعه فنهاوری ،فصالنامه میلاو و
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راهبرد ،سال ،21شماره.21
مخبههر دزفههولی ،محمدرضهها؛ رسههتمی ،محمههد بههاقر و همکههاران ( ،) 1310رساااله د تااري،
طراني الگوي پیاده سازي نقشه جامع علمي شور ،دانشگاه عالی دفا ملی.
مصهاحبه بها دکتهر زاههدی ،محمهد مههدی ( ،) 1311رئهيس کميسهيون آمهوزش و تحقيقهات
مجلس شورای اسالمی ،نفع ،وظايف و تکاليف مجلس ،مصاحبه محقق.












معماري نفع و اسناد باالدستي ،مصاحبه محقق.
مصهاحبه بها دکتههر چهراخ( .سهتاد کههل نيروههای مسههلح) (1311و ،) 1312الگاوي پیشاارفت
علميدانا ،مصاحبه محقق.
مصاحبه با دکتهر حسهين زاده ،حسهن( .دانهش آموختهه دانشهگاه عهالی دفها ملهی) (،) 1311
الزامات پیاده سازي مرجعیت علمي ،مصاحبه محقق.
مصاحبه بها دکترکريمهی قههرودی( .موسسهه آموزشهی و تحقيقهاتی صهنايع دفهاعی) (،) 1311
معماري و انواع چارچوبهاي آن ،مصاحبه محقق.
مصاحبه با دکتر مهدی نهژاد نهوری ،محمهد( .سهتاد کهل نيروههای مسهلح) ( ،) 1311الگاوي
پیشرفت علميدانا ،مصاحبه محقق.
مصاحبه با دکتر دهقان ،نبی الهه( .دانشهگاه عهالی دفها ملهی و تحقيقهات راهبهردی) (،) 1311
معماري نفع و دستیابي به مرجعیت علمي ،مصاحبه محقق.
مصهاحبه بها دکتهر کشهتکار ،مههران( .دانشهگاه عهالی دفها ملهی) ( ،) 1312معمااري نفاع و
دستیابي به مرجعیت علمي ،مصاحبه محقق.
معين ،محمد ( ،) 1321فرهنگ فارسي ،جلد سوم ،تهران :انتشارات اميرکبير.
ناظمی اردکهانی ،مههدی ( ،) 1314ترسهيم نقشهه جهامع علمهیو چگهونگی تحقهق آن ،تههران:
انتشارات آوای نور.
نقشه جامع علمی کشور ( ،) 1381تهران :شهورای عهالی انقهالب فرهنگهی ،قابهل مشهاهده در:
http://nj.farhangoelm.ir
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مصاحبه با دکتر اکبهری ،ب ههرام( .دانشهگاه عهالی دفها ملهی و تحقيقهات راهبهردی) (،) 1312
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