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 جامع علمی کشورنیاز بازنگري به تعریف عملیاتی نقشه 

بـه شـرح زیـر ارائـه شـده  کشورنقشه جامع علمی هاي ضمنی متفاوتی از تعریفسند  3در صفحه 
 شود. است که به برخی از آن اشاره می

دار و یکپارچه در سطوح و ابعاد مختلف به طوري که از مجمـوع ریزي عملیاتی زمانبرنامه .1
، برداري شود که شروع از جایگاه فعلـیبهره ايمنابع، امکانات و استعدادهاي کشور به گونه

ان طی حرکتی منظم و پیوسته، رسیدن به جایگاه ترسیم شده در سند چشم انـداز در زمـ
 مقرر تضمین گردد. 

 تهیه گردید تا مسیر حرکـت و چگـونگی پیمـودن راه از وضـع» نقشه جامع علمی کشور« .2
جرایـی امشارکت هر یک از ارکان  موجود به جایگاه مطلوب را تدوین و ترسیم کند و نحوه

 کشور را در تحقق اهداف روشن سازد

اي جامع، هماهنگ و پویا از مبانی، اهداف، نقشه جامع علمی کشور عبارتست از مجموعه« .3
ریزي تحول راهبردي علم، فناوري و نـوآوري مبتنـی ها، ساختارها و الزامات برنامهسیاست
کـت انداز بیست ساله و حرابی به اهداف چشمي دستینگر براهاي اسالمی و آیندهبر ارزش

 نقشه جامع علمـی کشـور 1صفحه  1از سویی در پیوست » به سوي برپایی تمدن اسالمی
 سازي شده استچنین مفهوم

ریزي اي جامع، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاسـتها، سـاختارها و الزامـات برنامـهمجموعه .4
نگر هـاي اسـالمی، ایرانـی و آینـدهمبتنی بر ارزش تحول راهبردي علم و فناوري ونوآوري

 انداز بیست ساله کشوربراي دستیابی به اهداف چشم

) امـا تـا حـدودي مـبهم. چـرا کـه برنامـه Planعریف نخست، تعریفی است از برنامـه (ت -الف
شود و کوتاه مـدت ) یاد میProgrammeریزي از آن به عنوان (عملیاتی که در ادبیات برنامه

 متفاوت است از برنامه راهبردي که معموالً بلند مدت است. ]یکسال و کمتر[ت اس

شباهت دارد و بیشتر بـر مسـیر و  ] Road Map [عریف دوم، بیشتر به تعریف نقشه راه ت -ب
 کند.ساز و کارهاي رسیدن به هدف تکیه می

ومی دسـت هامات مفهرسند عالوه بر ابظر مینکه تعاریف نهایی به  ]4و 3 [دو تعریف آخر  -پ
 هاي کیفی بسیاري دارند. کم تفاوت
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 حذف شده است.  "مبانی" 4آورده شده و در تعریف  "مبانی" 3در تعریف شماره  .5

مـدن صرفاً بر ارزشهاي اسالمی تأکید شده اسـت و سـخن از برپـایی ت 3در تعریف شماره  .6
یرانـی و صـرفاً ا -بـر ارزشـهاي اسـالمی 4اسالمی است. در حالی کـه در تعریـف شـماره 

 دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله بسنده شده است. 

هـا، گذاري و ابتنـاء ارزشاي در مفهوم سازي، هدفروشن است که چنین ابهامات گسترده .7
 هاي زیاد روبرو سازد. تواند فرایند تدوین سند را از همان آغاز با دشواريمی

م ین شده است که بر  اساس این سند بـه آن چشـساله تدو 20این سند در راستاي سند  .8
لیتهـایی انداز برسیم که بازه زمانی لحاظ نشده است (چگونه و طی چه زمانی باید چـه فعا

 براي رسیدن به چشم انداز انجام شود.)

اردبردي ندارد. این سند تنها تلفیقی غیر کـدر مورد نقشه جامع علمی کشور اجماع کاملی  .9
 ناد دیگر است.  و غیر عملیاتی از اس

 

 شود:نقشه از چارچوب نظري مدونی پشتیبانی نمی

 نظري تدوین مبانی نظري نامشخص استچارچوب   -1

هاي زیـادي بـه شناختی موجب شده است مبانی نظري نیز دست کم پرسشکاستی روش -2
ت همراه آورد. به عنوان مثال مشخص نیست پیشرفت در زندگی دنیـا و موفقیـت در حیـا

هاي پیشرفت و توسعه در کنندگان وجه تمایز اصلی میان برنامهه تعبیر تدویناخروي که ب
هایی برخوردار است. به ویژه این که در هاي غربی است، از چه ویژگینظام اسالمی با نظام

 هاي غربی در نظر گرفته شده است. ارزیابی فرایند توسعه علمی کشور همان شاخص

 7علـوم  آمده است و بـراي وزارت 121در صفحه  اجرازي و ریبه عنوان بند برنامهمطالبی  -3
 و یـا» مثـل تـأمین نیـروي انسـانی«وظیفه ترسیم شده است که بسیار کلی گویی اسـت. 

 ایـن جمـالت در» تقویت ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت«و یا » حفظ و تحکیم آزادي علمی«
ایـم. ولـی شنیده ن نظاماندرکاراهاي مدیران و دستطول سالیان دراز است که در گفتمان

 چیزي و عایدي حاصل نشده است. 
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قابل اندازه گیري هستند. امـا در همـین بخـش برخـی  1صفحه   3شاخص هاي پیوست  -4
 شاخص ها قابل اندازه گیري نیست. 

یص در نقشه جامع الزامات و چگونگی تحقق آن تبیین نشده است. چگونگی تأمین و تخص -5
 باشد، مشخص نشده است. ه الزم تحقق نقشه میمنابع انسانی، مالی، فیزیکی ک

 به آن اشـاره 70که در ص  swotگزارش معلوم نیست که تحلیل  دربه لحاظ روش کار  -6
ده شده است چگونه و با چه تعداد اعتباربخشی صورت گرفته است، هیچگونه تقـاطعی دیـ

 شود و راهبردها به صورت معتبري از آن استخراج نشده است.نمی

ند مفـاهیم بـه صـورت یکسـان بکـار بـرده نشـده اسـت. در بخشـهاي مختلـف در این س -7
 رویکردهاي متفاوت و ادبیات متفاوت دیده می شود

 در بخش مبانی نظري تنهاي به گوشه اي از مبانی نظري پرداخته شده است -8

 
 

هاي کالن، راهبردها و اقدامات، کلی، گاه مبهم، ناهمگرا و غیر اجرایـی بـه نظـر سیاست

 ند. رسمی

باشـد، ها بسیار کالن و نیازمند تغییرات اساسی در ساختارهاي دولـت میبرخی از سیاست -1
بر و هزینـه بـر رسد با وضعیت کنونی ساختارها همسو نیسـت بسـیار زمـانکه به نظر می

وزن بـا ها به مسائل خرد و جزئی اشاره دارد که همباشد. درعین حال برخی از سیاستمی
 د .کلی نیستن سیاست

هاي کلی ابالغی مقام معظـم رهبـري، قـانون اسناد رسمی و قانونی کشور ازجمله سیاست -2
 فته است.اهداف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به تمامی مورد توجه قرار نگر

 هدف گذاري با توجه به برنامه هاي توسعه قبلـی انجـام نشـده اسـت. (روشـهاي تخمـین -3
 .قرار میگرفت) علمی باید مورد استفاده

 . درصورتی که باید نقشه آینده نگر باشدنقشه گذشته گرا است.  -4

یـن نقشـه انتظار از نقشه راه این است که کلیات و جزئیات را مورد توجـه قـرار دهـد. در ا -5
 فقط به کلیات پرداخته است.

 وظایف تخصصی هر یک از نهادها در این نقشه مشخص نیست.  -6
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یسـتند استها از شمولیت، دقّت و وضوح عملیاتی برخـوردار نراهبردهاي ذکر شده براي سی -7
رد نیاز و ، هیچگونه راهبردي ناظر بر ساختارها و نهادهاي ملّی مو7براي مثال در سیاست 

 خورد. الزامات دیگر به چشم می

 الملل در فرایند توسعه علمی کشور هاي جهانی و بیننادیده انگاشتن محیط و چالش

اي و حتـی ساله تأکید زیـادي بـر محـیط منطقـه 20ر سند  چشم انداز به رغم این که د -1
المللی و جهانی شـده اسـت ولـی در سـند نقشـه جـامع علمـی کشـور بـه محـیط و بین

اي که بتواند نظام علمی کشور را براي رویارویی بـا المللی، به گونههاي جهانی و بینچالش
 سازد، اشاره نشده است. ها آمادهاین چالش

ي ، الزم بوده اسـت کـه کنوانسـیونها و معاهـدات بـین المللـی جمهـور2بند  4در صفحه  -2
 اسالمی ایران نیز به عنوان اسناد باالدستی و مرجع  مد نظر قرار بگیرد.

مـر ا) ذکر شده است ولی ایـن 17(ص » و«تا » الف«، مواردي فرعی از 6بند 16در صفحه  -3
غیر دولتـی علمـی، امکـان شـناخت دقیـق  معقول مانده است که بدون مشارکت نهادهاي

 نیازهاي واقعی و اقتضائات کشور فراهم نخواهد شد. 

لمـی مورد ارزشها و جهت گیریهاي حاکم بر نقشۀ جـامع ع 17، تعداد 20تا  13از صفحه  -4
کـه ی مورد، از استقالل دانشگاهی و آزادي علم 17است. در میان این  شدهکشور فهرست 

باشـد و درهمـین یملمی براي توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور بارز محیط ع از ویژگی
شـده  به عنوان یکی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آورده 122سند در صفحه 

و دبـدون ایـن  در نظر اسـتمعلوم نیست که چگونه  است، موردتوجه قرار نگرفته است و 
 تد؟را در کشور عزیز اتفاق بیفاصل اساسی، توسعۀ علمی درونزا و پایدار و خالّقی 

، در بررسی وضع موجود پوشش تحصیلی، به آمار متوسـط کشـوري اسـتناد 22در صفحه  -5
رت شد در ایـن صـوبایستی توزیع سرزمینی نیز مورد توجه میشده است. در حالی که می

اي هنـوز نابرابریهاي فاحش میان استانهاي برخورداري مثـل تهـران بـا اسـتانهاي حاشـیه
 داد. وم مانند سیستان و بلوچستان و کردستان و خوزستان خود را نشان میمحر

دهد کـه در مـوارد هاي ارائه شده در آن نشان میدادهدر تعاریف و  محتوي سند دقت در  -6
قابل توجهی از آخرین اطالعات دقیق موجود و قابل دسترس، استفاده نشـده اسـت. بـراي 

 1385در سـال  %22وزش عالی کشور بـه عـدد ) براي بررسی پوشش آم24مثال (در ص 
 استناد شده است و .... !



 ٦ 

 سیستماتیک نبودن نقشه جامع علمی کشور 

مند تدوین نشده و از پویاي الزم برخـوردار نیسـت. نقشـه سند با رویکرد سیستمی و نظام -1
ریزي اسـت کـه نیازمنـد برخـورداري از متخصصـان و جامع علمی کشو ر از جنس برنامه

 سان زبده و کار ورزیده است. کارشنا

شناسی تدوین نقشـه نشـده اي به روشبا توجه به اینکه در سند ارائه شده هیچگونه اشاره -2
 شناسی اسناد ملی امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. است، تبیین روش

 روش تولید سند به صورت شفاف ارائـه نشـده اسـت. نهادهـا چـه مقـدار در تولیـد نقشـه -3
راج ه اند. اعتبار علمی سند توجیه نشده است. این سیاسـتها چگونـه اسـتخمشارکت داشت

 استخراج شده است. swotشده است. استراتژي ها و سیاستها چگونه از تقاطع 

 نادیده انگاشتن مباحث حقوقی در سند

اي نهـاد ظات حقوقی در مورد تغییرات ساختاري و کارویژهالزم است در تدوین سند مالح -1
یـاتی سـند بـا ر علوم و فناوري مورد توجه قرار گیرد تـا بخـش اجـراي و عملاندر کادست

 هاي حقوقی و قانونی روبرو نشوددشواري

ور طـجایگاه حقوقی متولیان و فرایند اجرایـی پاسـخگویی آنهـا بـه نهادهـاي قـانونی بـه  -2
 مشخص تبیین نشده است. 

 ه نامشخص و مبهم است.وضعیت تعامل دو یا چند جانبه بین نهادهاي متولی اجراي نقش

 ابخشـی اسـتتوضیح این که فرایند تولید، توزیع، انتشار و ترویج علم و فناوري فعالیتی فر -1
رسد که برخی از این نهادهـا کـه ر می. اما به نظطلبدهاي مختلفی را میکه تعامل دستگاه

اي رنگ دیـده شـده اسـت و بیشـتر نقـش نهادهـنقش مؤثري نیز در این فرایند دارند کم
ال آموزش و آموزشی کشور برجسته شده است. به ویژه نهادهایی که در بخش فنـاوري فعـ

  اند. هستند از جمله وزارت ارتباطات، دفاع و ... تقریباً نادیده انگاشته شده

 ها و اطالعات محتوي سندسازي، دادهروزآمد نبودن مفهوم

لمی عمیقی برخوردار نیسـت و از سند در موارد قابل توجهی از زبان فنّی و روش تحقیق ع -1
هاي نسبی دقیق براي تحلیل شکاف  استفاده نشده است. مثالهاي فراوانی در ایـن شاخص

است که تهیه کننـدگان براسـاس تعـداد  25-26شود یک نمونه در ص خصوص دیده می



 ۷ 

کنند بدون اینکه مثالً به شاخص نسبت تعداد دانشجو به یکصد هـزار دانشجویان بحث می
مراکز تحقیقاتی را بـدون توزیـع  47ر جمعیت استفاده بکنند همچنین است که در ص نف

 دهند و ....آن مورد بحث قرار می

ر به طور کلی شواهدي وجود دارد که تنظیم کنندگان سند در بررسی وضعیت علمی کشو -2
-ده میاند و در طول سند دیترین اطالعات متوسل شدهترین و آسان یاببه قابل دسترس

ه جـاي چهارم توسعه، مسکوت مانده و بـ شود که اطالعات دقیق مربوط به سالهاي برنامه
خـرین آ 30و  29آن بیشتر به سالهاي برنامه سوم اشاره شده است. براي نمونه در صفحه 

 است و .... 1384سال ارائه اطالعات سال 

ي کل اعضـا مانند تعداد در مورد تعداد اعضاي هیأت علمی نیز نه تنها از ارقام غلط اندازي -3
صـحبت شـده  32نفر ( ! ) در صفحه  119091بالغ بر  1385هیأت علمی کشور در سال 
خص هاي دقیق مانند نسبت دانشجو به استاد و نیز همین شـااست، هیچ نشانی از شاخص

 شود. به تفکیک مراتب علمی و ..... دیده نمی

نـابر بخورد این است که اطالعاتی که نکتۀ در خور توجهی که در این گزارش به چشم می -4
می نمایه ماهیت آن از سایتهاي خارجی باید گرفت روزآمدتر هستند مثالً تعداد مقاالت عل

لّـی و آمده است ولی وقتی نوبت به اطالعات موجود در منابع م 1387شده مربوط به سال 
 1383حتـی ، و 1385و  1384)، سقف سالهاي 24رسد مثل مقاالت داخل (صایرانی می

شـور دهد که تحقیقی جدّي درباره وضع موجود کشود. این نشان می) دیده می46(در ص 
دون بـصورت نگرفته است و طبعاً تنظیم سند بسیار مهمّی مانند نقشه جامع علمی کشور 

 اطالعات دقیق ملّی از علم، اعتبار الزم را نخواهد داشت. 

یط یـد براسـاس ارزیـابی وضـع ایـران در محـباتوجه به این که نقشه جامع علمی کشور با -5
ع موجود رفت که در همه جا، اطالعات وضاي و بین المللی صورت بگیرد، انتظار میمنطقه

فتـه اسـت و مطلوب ایران با سایر کشورهاي مورد نظر مقایسه بشود امّا این کار صورت نگر
وارد، بفیه غالـب مـ و به غیر از چند مورد خاص که از سایتهاي خارجی نقل شده است. در

 خورد.اي به چشم نمیمقایسه

 نظام پایش و ارزیابی مستمر

و ارزیابی نقشه جامع علمی کشـور نادیـده  لسفه وجودي و بنیادي و نظام پایشدر سند ف -1
انگاشته شده است. در صورتی که چنین اسناد با اهمیتی زمانی با موفقیت همـراه خواهـد 



 ۸ 

ا و ارزیابی مستمر به طور کامـل و بـه صـورت سیسـتمی بود که فلسفه، اهداف و نظام اجر
 اندازي شده باشد. تدوین و راه
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