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  مقدمه

ات چندباره مقام معظم رهبري مورد توجه جدي قرار گرفته و به عنوان    تأکیدنقشه علمی کشور از سال گذشته و با         

  .مده استهاي کاري نهادهاي مرتبط در آ یکی از اولویت

آیا تالشی است بلندپروازانه و یا ضرورتی است براي بقا؟ به نظر . نکته مهم فلسفه وجودي نقشه علمی کشور است   

پـردازي هـر    هاي نوین توسعه بیش از این که وجود این نقشه را به صورت یک ذهن       رسد سیر تحوالت جهانی و شیوه       می

. آورد نماید، در مـی  ندهایی که کشور را تهدید میفقا و سپري در مقابل آ   چند عالمانه مطرح کند، به عنوان ضرورتی براي ب        

انـداز   ابزاري است بـراي تحقـق اهـداف چـشم    ) باشد که همان نقشه توسعه علم و فناوري می   (در واقع نقشه علمی کشور      

 بـه تولیـد ملـی در    انداز و از جمله رسیدن   تحقق اجزاي چشم  . بیست ساله جمهوري اسالمی ایران و نه هدفی براي توقف         

کننده ضـرورت وجـودي       اي با مختصات در خور شأن جمهوري اسالمی ایران، توجیه           جهت رشد اقتصادي و داشتن جامعه     

  .نقشه علمی کشور است

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز به موضوع نقشه علمی کشور اهتمام جدي دارد و تـالش دارد تـا بـه               

از محـصوالت کنـاري   . به طور عام و هم به طور خاص در حوزه سـالمت نقـش بیافرینـد   نحو مطلوب در این عرصه هم       

دیـر زمـانی   . شـود   ایجاد می » هاي زمانی طوالنی مدت     هاي زمانی با بازه     برنامه«نقشه، دانش و نگرشی است که در تهیه         

شناسی  دم توافق در روششد، سرگشتگی و ع نیست که وقتی با صاحبان خرد و اندیشه بحث نقشه علمی کشور مطرح می          

اکنـون بـسیار بـدیهی     هایی که هـم  گردد که داشته شود، مشخص می حصول آن بارز بود و امروز وقتی به گذشته نگاه می        

هاي کـاري کـه بـه پیـشرفت           به همین لحاظ است که از همکاران و گروه        . اند  گردند، زمانی سؤاالت بزرگی بوده      تلقی می 

 کنند کـه هـم   ارائهآوردهاي نقشه را به صورت مستنداتی       ردازند خواسته شده که دست    پ  نقشه علمی در بخش سالمت می     

در کنار این موضوع تـالش خواهـد شـد تـا     . منجر به ثبت طی مسیر باشد و هم به محضر همکاران و اندیشمندان برسند       

آوردهـاي نقـشه در سـطح     تاند، دس  پس از چند مجلد که بیشتر به چارچوب نظري و نتیجه مروري سایر کشورها پرداخته              

ضمن امتنان بسیار از کلیه فرزانگانی که به طرق مختلف بازخوراند خود را نسبت به اولین مکتوب نقشه             . ملی مطرح گردد  

اي   اند، امیدوار است مجموعه     اند و از این طریق اعالم مساعدت و همکاري نموده           علمی کشور در حوزه سالمت ابراز داشته      

  .تان قرار گیرد یز مورد توجهرو دارید ن که پیش

هاي نخستین تدوین نقشه علمی کشور مطرح بود، توافق بـراین کـه از چـه     درخصوص این مجلد، زمانی که بحث     

به همین لحـاظ تحلیـل محتـوي بیانـات رهبـر فرزانـه انقـالب و نیـز         . یابد مشخص نبود مسیري این موضوع تحقق می   

گرفت و بعد مشخص شد که رویکرد نظـام ملـی نـوآوري، راه مناسـب بـراي                 هاي کالن نظام در دستور کار قرار          سیاست

رو دارید ابتدا گزارشی را در خصوص تحلیل محتـوي گفتـه              به همین دلیل مجلدي که در پیش      . هاست  تحقق این خواسته  
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 امیدوار است همان طور که گفته شد،. پردازد  خواهد داد و سپس به معرفی چارچوب نظري نظام ملی نوآوري می   ارائهشده  

آوردهاي بومی نقشه علمی کشور در حوزه سالمت به زیور چاپ آراسته شود تا بیشتر             اي نه چندان طوالنی دست      در فاصله 

کننـدگان خـدمات سـالمتی تقاضـا      ارائـه  از دانشمندان، اساتید، دانشجویان، مـدیران و  مجدداً. مورد نقد و بحث قرار گیرد     

نگاري در حوزه سالمت است، اقبـال خـود را بـه      ها براي آینده    ر مرحله تشکیل کار گروه    اکنون که این نقشه د      شود هم   می

گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم دارند تا بتـوان از مـشارکت فعاالنـه ایـشان سـود                       شوراي سیاست 

المت جامعـه و اقتـدار مـیهن     اثرات مهم در سمنشأرجاي واثق دارد تا نقشه علمی کشور در بخش سالمت بتواند      . جست

  .اسالمی باشد

  لنکرانیدکتر فاضل 

  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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  بخش اول 

درخصوص نقشه  بررسی تحلیل بیانات مقام معظم رهبري: فصل اول

  جامع علمی کشور

  مقدمه

 به یکـی از  پی سخنرانی مقام معظم رهبري درخصوص نقشه علمی کشور این موضوع          از حدود یک سال پیش در     

هاي مختلف به  مباحث مطروحه در حوزه مدیریت دانش در کشور گردید و ایشان در طی این یک سال گذشته در موقعیت        

هـاي علـوم و    خانه هایی در وزارت در پی سخنان ایشان در طی چند ماه گذشته تیم      . اند  تبیین مشخصات این نقشه پرداخته    

نظر به اهمیت  . گیري است   هاي آن در حال شکل    فراینداکنون    ده گرفتند و هم   یت تدوین این نقشه را برعه     مسئولبهداشت  

 ایـشان بـر   تأکیـد انداز بیست ساله کـشور و نیـز    این نقشه در آینده علمی، پیشرفت کشور و دستیابی به اهداف سند چشم    

سزایی برخـوردار    اهمیت بهتدوین این سند، شناسایی خصوصیات این سند از منظر ایشان به عنوان باالترین مقام کشور از      

باشد تـا بتوانـد بـه     بندي سخنان ایشان درخصوص نقشه علمی کشور می       ش فعلی استخراج و جمع    راست، لذا هدف از گزا    

هاي کلی و منویات مقام معظـم   تر طرح تدوین نقشه علمی کشور با سیاست    عنوان راهنمایی براي اجراي بهتر و هماهنگ      

  .ردرهبري مورد استفاده قرار گی

  روش

ـامع علمـی کـشور کلیـه سـخنرانی                   هـاي ایـشان کـه در جمـع           براي تحلیل سخنان رهبر انقالب درخـصوص نقـشه ج

رسانی ایـشان تحـت      ایراد شده بود از سایت رسمی اطالع      ) 1386 و   1385(دانشگاهیان و کارگزاران نظام در طی دو سال گذشته          

ـایی از   )1(»اي اهللا العظمی سیدعلی خامنه ت آیترسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضر   پایگاه اطالع «عنوان   ـپس فرازه استخراج شد، س

. انداز، پیشرفت و توسعه بـود، اسـتخراج گردیـد       سخنان ایشان که درخصوص موضوعات نقشه علمی کشور، تحقیقات، سند چشم          

مرحله بعـدي سـخنان ایـشان در    در . ها نیز جستجو گردیدند ها و دیدگاه   ها، نامه   هاي دیگر این سایت شامل پیام       همچنین قسمت 

  . و منظور ایشان استخراج گردیدتأکیدهاي متناسب تقسیم شدند و محورهاي اصلی  هایی به گروه اريذقالب کدگ
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  نتایج

رسانی ایشان به عمل آمد، فقط در قسمت بیانات و سخنان     ع هاي سایت اطال    علیرغم جستجویی که در کلیه بخش     

ها، زمان    خالصه صحبت . ها نکته خاصی یافت نگردید      می به دست آمد و در دیگر قسمت       ایشان اطالعاتی درباره نقشه عل    

  .ایراد سخنرانی و عنوان سخنرانی ایشان در جدول شماره یک آورده شده است

   عناوین استخراج شده از سخنان مقام معظم رهبري درخصوص نقشه علمی کشور و تحقیقات.1جدول 

  1386 تا مهر 1385از خرداد 

  منبع  موضوع  لهمقو

  1  انداز ترین اقدام براي دستیابی به اهداف چشم مهم
  جایگاه نقشه

  2  لزوم تعریف نقشه علمی کشور

  3  پیشرفت براساس الگوي اسالمی ایرانی

  3  )سه نوبت(تدوین نقشه پیشرفت کشور براساس مبانی اسالم 

  3  اي غربیاحتراز از پیروي کورکورانه از الگوه

  3  لحاظ کردن بینش فلسفی در تعریف پیشرفت

  3   مادي در نگرش غربیمسائلمحوریت سود و 

  3  مطلوبیت پیشرفت مادي به عنوان وسیله نیل به هدف رشد و تعالی انسان

  3  )پیشرفت کل بشریت(لحاظ کردن پیشرفت انسانیت و نگرش جهانی 

  3  دي و استفاده از علم کشورهاي غربیتطبیق نقشه براساس فکر و نیازهاي خو

  5  گیري دانش به سوي عمل و کاربردي کردن آن براساس نیازهاي کشور سمت

ارزشهاي حاکم 

  بر نقشه

  5  نگاه ویژه به تربیت و فضاي دینی و فرهنگی در دانشگاه

  4  تبدیل مقوله نقشه علمی کشور به یک مطالبه عمومی در بین دانشگاهیان و محققین
  سازي فرهنگ

  5  و علم محوري به عنوان گفتمان مسلط جامعهگرایی  علم

  2  تکمیل زنجیره علم و فناوري، نگرش سیستمی به مقوله تولید دانش
  کارکرد

  4  تولید علم و شکستن مرزهاي علم

  1  تأخیرتدوین نقشه بدون مالحظات اجرایی 
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  منبع  موضوع  لهمقو

  4  بینی در رسیدن به اهداف درباره زمانی بیست ساله واقع

  4  هاي بزرگ کشور در تبیین نقشه علمی کشور آفرینی دانشگاه شنق

  5  موزش و پرورشآهاي اندیشه و  ربطان در حوزه مشارکت کلیه ذي

  در تدوین نقشه

 رشـد   فرایندپرورش در طراحی    و  هاي بهداشت، علوم و آموزش        خانه  مشارکت و همکاري وزارت   

  علمی کشور
5  

  2  یگاه علوم مختلف در نقشه علمیوجود توازن، تعادل و تناسب در جا

  5  دار و منظم در نقشه علمی کشور هاي زمان ریزي وجود عناصر راهبردهاي عملیاتی و برنامه

  2  تبیین جایگاه علوم مختلف

هاي کمی و کیفی در نقشه علمی کشور مانند تعداد دانشجو، مراکـز دانـشجویی و                 وجود شاخص 

  انداز  اهداف سند چشمتأمین مراکز تحقیقاتی در حد مکفی براي
5  

  2  مورد نیاز)  بر منابع انسانیتأکیدبا (هاي منابع  شاخص

  2  آفرینی علوم وترکاربردي کردن تحقیقات و ث

  4  هاي پژوهشی در نقشه علمی کشور  تعیین اولویت

  مشخصات نقشه

  

  5  ها و مراکز تحقیقاتی رشد کمی و کیفی در دانشگاه

  4  آموزشی در نقشه علمی کشورتعیین اولویت هاي 

  4  تعیین رابطه و تعامل اجزا علمی کشور در نقشه علمی

  5  پدید آوردن رشته هاي نو مورد نیاز

  4  پذیري نقشه علمی کشور و لزوم تغییرات متناسب با زمان پویایی و زمان

  5  ذب نخبگان در بنیادهاي علمی و پژوهشیج

  5  التحصیل نان فارغهاي علمی به جوا یتمسئولدادن 

  5  توازن در علوم مختلف در نقشه علمی

  5  ي به رشد علمی کشورفرایندنگرش 

  5   از آموزش ابتدایی تا باالترین مقاطع علمیفرایندردن کل دوره آموزش به عنوان یک کلحاظ 

  مشخصات نقشه

  5  هاي علم و فناوري  بر ایجاد پاركتأکید
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  بندي جمع

ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی در مورخـه   در دیدار با رؤساي دانشگاه    بار مقام معظم رهبري       نخستین

هاي پیش به شروع    هاي قبلی خود در سال      البته ایشان در سخنرانی   . ، خواستار تدوین نقشه علمی کشور شدند      23/5/1385

شـدن گفتمـان    بـاز باعـث  کشور اما صحبت از نقشه علمی جامع .  کرده بودندتأکیدافزاري نیز  نهضت علمی و جنبش نرم   

اي در فضاي علمی و مدیریتی کشور گردید و ایشان در طی دیدارهاي خود با مقامات و برگزیدگان علمی، همواره بـه        تازه

انداز  ترین عامل براي دستیابی به سند چشم اند؛ چنانچه در بیانات خود آن را مهم اهمیت و جایگاه واالي این نقشه پرداخته

  .اند مداد نموده ساله قل20

هاي ایشان چنین استنباط شد که نقشه علمی کشور سندي است که به تعیین وضعیت موجود و               توجه به صحبت   با

رود که این سـند       انتظار می . خواهد پرداخت ) تکمیل زنجیره علم و فناوري    (نقایص فعلی در ساختار علمی و فناوري کشور         

 راهکارها، راهبردها ارائههاي اسالمی، ایرانی و انسانی به      و با لحاظ کردن ارزش    انداز علمی و فناوري کشور        با تعیین چشم  

بندي موضوعی سـخنان ایـشان    تر این مباحث به گروه ما براي تعیین دقیق. هاي عملیاتی در این خصوص بپردازد      و برنامه 

  .هاي تعیین شده به تحلیل سخنان ایشان اهتمام ورزیدیم پرداخته و در زیر گروه

  الحظات اجراییم

گیـري و تـدوین نقـشه جـامع      ایشان در تبیین نقشه علمی کشور مالحظاتی را بیان نمودند که باید در روند شـکل        

 مقـام معظـم     تأکیـد . بندي انجام ایـن طـرح اسـت         یکی از این مالحظات برنامه زمان     . علمی کشور، مورد نظر قرار گیرند     

لذا تدوین این طرح طـی یـک   .  شتابزدگی و طی یک الی دو سال است  گیري سریع این طرح، البته بدون       رهبري بر شکل  

ین ذیربط، به اتمام تدوین نقشه مسئولچنانچه در گفتگوهاي   . رسد  ریزي مدون و زمانبندي شده، ضروري به نظر می          برنامه

  .علمی کشور تا پایان سال جاري اشاره شده است

ایـشان در جمـع   . ته است، مبحث تولیـت تـدوین نقـشه اسـت     قرار گرفتأکیدیکی دیگر از مباحثی که بسیار مورد        

هاي مهم و   هاي این دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه         گیري از ظرفیت    دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد خواستار بهره     

ر در نظـر    هاي عمده کشو    توان چنین نقشی را براي دیگر دانشگاه        می. اند  شده» دار  دانشگاههاي استخوان «به تعبیر ایشان    

هـاي علـوم،    خانـه   کلیـه نهادهـاي علمـی در وزارت    همچنین ایشان در دیگر فرازهایی از سخنان خود بر مشارکت    . گرفت

  .اند  نمودهتأکیدبهداشت، آموزش و پرورش و دیگر نهادهاي ذیربط 

از ایـن رو  . داي است از تصویر فعلی و آینده کشور و راهی است که بایـد طـی گـرد              نقشه جامع علمی کشور آمیزه    

هاي نامشخص احتـراز      گویی  در تدوین این نقشه باید از کلی      . دار باشد   هاي عملیاتی و زمان     تعیین مسیر باید براساس نقشه    

  .هاي کمی و کیفی در این نقشه باید ابراز سنجش آن نیز لحاظ گردد از طرفی با لحاظ کردن شاخص. گردد

هاي    بر نقش پارك   تأکید .2هاي جدید مورد نیاز و        پدید آوردن رشته  . 1: دان   نموده تأکیدایشان بر دو مورد دیگر نیز       

 اما ایشان از روند کار بخصوص در مـورد پارکهـاي         ،اند   شده پیگیريعلیرغم اینکه این دو مقوله تا به حال         . علم و فناوري  

  .اند علم و فناوري اظهار ناخشنودي کرده و خواستار پیگیري بیشتر در این زمینه شده
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  جایگاه نقشه علمی کشور

انـد و آن را   هاي مختلف به بیان اهمیت جایگاه نقشه علمی کـشور پرداختـه   مقام معظم رهبري مکرراً در سخنرانی 

با این وصف ایشان فقط خطـوط کلـی را   .  ساله کشور دانستند20انداز  مهمترین وسیله براي دستیابی به اهداف سند چشم       

  .اند هاي مختلف شده شور خواستار تعریف نقشه علمی در عرصهبیان نمودند و از جامعه علمی ک

  مقدمه

هایی اسـت کـه ایـشان بـراي      خورد، ویژگی   از جمله مهمترین موضوعاتی که در سخنان ایشان مکرراً به چشم می           

ر از منظـ  . توانـد کمـک کننـده باشـد         شناسایی این مشخصات در ترسیم بهتر این سند می        . اند  نقشه علمی کشور برشمرده   

  :ایشان، سند باید داراي مشخصات زیر باشد

 راهکارها باید به رشد متـوازن علـوم دقـت    ارائهدر  . سند باید مبین وضعیت فعلی علوم در حال حاضر و آینده باشد           

مهري واقع شدن بعضی از علـوم اسـت و ایـن عـدم                اي که تا به حال به خوبی رعایت نشده است، و مورد بی              مقوله. شود

شـود،   آنچه از بیانات ایشان اسـتنباط مـی  . ناپذیري به نظام علمی کشور شده است وارد شدن لطمات جبران تناسب موجب   

  .اهمیت نقش علوم انسانی در این خصوص است

پذیري آن اشاره نمود به نحوي که بتوان با شاخصهاي کیفـی      از دیگر مشخصات نقشه علمی کشور، باید بر کمیت        

هـاي مختلـف،    رو بـه جاسـت کـه در حیطـه     از ایـن . هـا پرداخـت   یک از مراحـل و برنامـه    و کمی به پایش و ارزیابی هر        

سازي اهداف و به عنوان ابـزاري بـراي           ریزي عملیاتی، عینی    ها بتوان به برنامه     هایی تعریف گردند که براساس آن       شاخص

  .سنجش میزان موفقیت در دستیابی به اهداف مبادرت ورزید

  آفرینـی   بر کاربردي کردن تحقیقات، علوم و ثـروت          تأکید ایشان قرار گرفته است،      تأکید دیگري که مورد     همشخص

گیـري    رو جهـت    از ایـن  . انـد    کرده تأکیدایشان در جاي دیگري بر محوریت نیازهاي پژوهشی و تحقیقاتی جامعه            . هاستآن

البتـه ایـشان در   . امعـه باشـد  هاي کاربردي با محوریت نیازهـاي ج  روندهاي اصلی تحقیقات در کشور باید به سمت دانش 

 اصلی باید بر تحقیقات کاربردي و       تأکیدرسد که     اند ولی به نظر می      گسترش مرزهاي دانش نیز اشاره نموده      جایی دیگر بر  

  .ایجاد ثروت در جامعه باشد

 هـاي پژوهـشی و آموزشـی کـشور و راهکارهـاي       براساس فرمایشات مقام معظم رهبري نقشه علمی کشور باید اولویـت          

همچنین این نقشه باید دو حیطه ساختارهاي فعلی و  نقایص سـاختاري و همچنـین کارکردهـاي    . دسترسی به آن را تعیین نماید   

البته نظر به ماهیت تغییرپـذیري ایـن   . هر یک از این ساختارها، تقسیم وظایف آنها و تعامل و روابط این اجزا با هم را روشن سازد  

توان این امر را به نوعی داللتی دانست بر تبیـین    می.در بستر زمان و به صورت پویا شکل گیرد      مشخصات، اقدامات مقتضی باید     

 تأکیـد از دیگر محورهاي مورد نظر در این برنامـه،   . ها  الگوي تغییرپذیري در نقشه جامع علمی کشور و دریافت بازخوراند از برنامه           

ـا   » یت علمی مسئول«این عبارت   هاي علمی است که       یتمسئولبر جذب نخبگان و جوانان در        در گفتار ایشان به نوعی در تقابـل ب

هایی که به صورت منظم و پایا بـه جـذب نخبگـان و    فرایند الگوها و ارائهاز این رو . هاي اداري قرار گرفته است      یتمسئولعبارت  

رسد؛ به نحوي کـه       ري به نظر می   پردازد، امري ضرو    هاي علمی به ایشان می      یتمسئولآموختگان در مراکز علمی و اعطاي         دانش

  . تغییرات سیاسی قرار نگیردتأثیر روشن بوده و تحت فراینداین 
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تواند ما را در شناسایی وضعیت فعلی خود و روند پیشرفت علمی کمـک نمایـد، مقایـسه           از جمله معیارهایی که می    

رفتـه اسـت، کـشور ایـران بایـد داراي مقـام        قرار گتأکیدانداز نیز مورد  خود با دیگر کشورهاست و چنان که در سند چشم   

اي  اي و فـرا منطقـه       از این رو گنجاندن تحلیل رقیبـان منطقـه        . در منطقه باشد  ... هاي علمی و فناوري و      نخست در حیطه  

مکانیسم این سنجش در سند علمـی       . هاي حاصله باشد    تواند شاخص خوبی در ارزیابی وضعیت فعلی و میزان پیشرفت           می

  .شن و آشکار گرددکشور باید رو

رو روشـن بـودن    از ایـن .  آن در تحقیـق و پـژوهش اهمیـت حیـاتی دارد           تـأمین شک وجود منابع مالی و نحوه         بی

چنانچـه  . هاي اجرایی مکفی برخوردار باشد      هاي تخصیص بودجه به امر تحقیقات باید از شفافیت الزم و ضمانت             مکانیسم

هم تحقیقات و پژوهش از بودجه کشور بنـا بـر قـانون چهـارم توسـعه      ایشان در بخشی از سخنان خود از محقق نشدن س       

هاي تخصیص بودجـه، پـایش و ارزیـابی    فرایندلذا در تدوین نقشه علمی بهتر است که   . اند  کشور، اظهار ناخرسندي نموده   

  .نحوه مصرف آن و سنجش بازدهی منابع مصرف شده در تحقیق و پژوهش روشن شود

  شه علمی کشورارزشهاي حاکم بر تدوین نق

گیرد، مالحظات ارزشی حاکم بر فـضاي هـر برنامـه             از جمله مالحظاتی که در تدوین هر برنامه مورد نظر قرار می           

مقام معظم رهبري در تدوین نقشه علمی کشور مالحظاتی را . است که نقشه علمی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست        

و انطبـاق نقـشه علمـی    » پیشرفت براساس الگوي اسالمی ـ ایرانـی  «زبان ایشان اند که شاید بهترین تعبیر از   نمودهارائه

گذاري براسـاس پیـشرفت کلیـه انـسانها و نـه فقـط در                 ت ایشان، هدف  اتأکیداز دیگر   . بینی اسالمی است    براساس جهان 

ـ           همچنین از دیگر دغدغه   . مرزهاي جغرافیایی کشور ایران است     انـد،   ه آن پرداختـه  هاي مهمی که ایشان در بیانات خـود ب

کنندگان نقـشه علمـی بایـد         از این رو تدوین   . باشد  قید و شرط از الگوهاي غربی در توسعه علمی کشور می            پذیري بی تأثیر

  .اساس محورهاي ارزشی ذکر شده را مطمح نظر قرار دهند

  

  نمودار یک الگوي خطی تدوین نقشه علمی کشور
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  منبع

 دیدار دانـشجویان نخبـه، برتـران کنکـور و فعـاالن تـشکلهاي سیاسـی                 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در     . 1

.17/7/1386ها مورخ  فرهنگی دانشگاه

.12/6/1386بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان . 2

.25/2/1386بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد . 3

هاي استان خراسان در دانـشگاه فردوسـی مـشهد            قالب اسالمی در دیدار استادان دانشگاه     بیانات رهبر معظم ان   . 4

25/2/1386.

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رؤساي دانـشگاهها، مؤسـسات آمـوزش عـالی و مراکـز تحقیقـاتی           . 5

23/5/1385.
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چهـارم   انـداز و سیاسـتهاي کلـی برنامـه          تحلیل سند چشم  : فصل دوم 

  کشور ر رابطه با نقشه جامع علمیتوسعه د

  مقدمه

ایـن سـند بایـد داراي    . شـود  انـداز تلقـی مـی     علمی کشور مهمترین ابزار دستیابی به اهداف سند چشم      نقشه جامع 

ساختاري چندگانه باشد به نحوي که بتواند به تحلیل روابط اجزاي موجود در نظام نوآوري کشور، از نظر ساختار و کارکرد                     

 سویی آینده علمی کشور را ترسیم نماید و راهبردها و راهکارهاي عملی دسـتیابی بـه آینـده علمـی را بیـان                        پرداخته و از  

  .نماید

تـر و     هاي جامع   نظر به نقش کلیدي که این سند در روند علمی، اجتماعی، فرهنگی کشور دارد، تبعیت آن از برنامه                 

رسد و باید تدوین این سند براساس  امري ضروري به نظر میهاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و نظام     اصول و پایه  

هاي کلـی     ساله کشور و سیاست     انداز بیست   در این میان سند چشم    . هاي کلی نظام و هماهنگی با آنها استوار گردد          سیاست

 نظـر ترسـیم     این اسناد حاوي مالحظات مهمـی از      . سزایی برخوردارند   برنامه چهارم از اسناد اصلی هستند که از اهمیت به         

هدف از تحقیق حاضر تحلیل دو سند یاد شـده و     . باشد  ها می   هاي حاکم بر فعالیت     وضعیت آینده ایران و راهکارها و ارزش      

  .باشد ارتباط آن با نقشه جامع علمی کشور می

  ها مواد و روش

 اولیه سه   کدگذاريدر  .  شدند کدگذاريانداز و سیاستهاي کلی برنامه چهارم مرور شده و عناوین آن              ابتدا سند چشم  

هـاي   ها به زیر گـروه  در مرحله بعدي هر یک از این گروه       . به دست آمدند  ) اهداف، استراتژي و ارزشهاي حاکم    (گروه کلی   

در مرحله بعدي ارتباط این عناوین با نقشه جامع علمی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت که آیـا عنـوان            . مرتبط شکسته شد  

 با نقشه جامع علمی کشور دارد یا نه؟ و نهایتاً عناوین بـه دسـت آمـده در قالـب جـداول خالصـه          اي  استخراج شده رابطه  

  .اي گزارش گردیدند شده

  نتایج

انـداز را     ها از سـند چـشم       جدول زیر نتایج استخراج داده    . انداز مورد بررسی قرار گرفت      در قسمت نخست سند چشم    

  .دهد نشان می
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  انداز  سند چشماهداف استخراج شده از. 1جدول 

  کلمات کلیدي  موضوع  مقوله  ردیف

  اقتصادي  اهداف  1
آسیاي جنوب غربی شامل آسیاي میانه، (جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقه 

  توسعه یافته) قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

  جایگاه اول علم و فناوري در سطح منطقه  علمی و فناوري    2

   اجتماعیتأمینمت، رفاه و امنیت غذایی، برخورداري از سال  سالمت    3

  

  انداز  استخراج شده از سند چشمارزشهاي. 2جدول 

  کلمات کلیدي  موضوع  مقوله  ردیف

  انقالب اسالمی  ارزشهاي حاکم  1

  اسالمی

  انقالبی

  بخش در جهان اسالم الهام

  اجتماعی    2
حقـوق  ساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهاي مشروع، حفظ کرامـت و       مردم

  انسانها، فرصتهاي برابر

3    

  اخالقی

  اجتماعی

  انقالبی

  سیاسی

منـد، برخـوردار از وجـدان کـاري،           پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت     فعال، مسئولیت 

ي تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی            انضباط، روحیه 

 نواندیشی و پویـایی     و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، جامعه اخالقی،         

اي براسـاس تعـالیم    فکري و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه        

  )ره(هاي امام خمینی اسالمی و اندیشه

  اصول عزت، حکمت و مصلحت

  

  انداز  استخراج شده از سند چشمراهبردهاي.  3جدول 

  کلمات کلیدي  موضوع  مقوله  ردیف

  راهبرد  1
علم و فناوري 

  اقتصادي
  افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي جنبش نرم
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  هاي کلی برنامه چهارم سیاستاهداف استخراج شده از . 4جدول 

  کلمات کلیدي  موضوع  مقوله  ردیف

  بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعی  اجتماعی  گذاري هدف  1

  اقتصادي    2

گذاري خـارجی و      سرمایهنهادینه کردن روابط اقتصادي، افزایش جذب منابع و         

فناوري پیشرفته، گسترش بازارهاي صادراتی ایران و افـزایش سـهم ایـران از              

  انداز تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم

  اقتصادي ـ سیاسی    3
تبدیل مجموعه کشورهاي اسالمی و کشورهاي دوست منطقه به یـک قطـب         

  نعتیاي اقتصادي، علمی، فناوري و ص منطقه

  اقتصادي    4

  انداز تحقق رشد اقتصادي پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم

  ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاري

دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سـرمایه انـسانی و                

  فناوري نوین

   امنیت غذایی کشورتأمین

درآمد و محروم و مستـضعف و          گروههاي کم  مهار تورم و افزایش قدرت خرید     

  هاي باال و پایین درآمدي جامعه کاهش فاصله بین دهک

  ارتقاي سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر

  

  هاي کلی برنامه چهارم استخراج ارزشهاي مطرح شده در سیاست. 5جدول 

  کلمات کلیدي  موضوع  مقوله  ردیف

  هاي مذهبیارزش  ارزشهاي حاکم  1
اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایـه قـرآن و مکتـب     

  )ع(بیت اهل

2    
ارزشهاي ملی 

  مذهبی
  تقویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور

3    
ارزشهاي ملی 

  مذهبی

بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري          تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی     

  اسالمی

  



  کشوربررسی تحلیلی بیانات مقام معظم رهبري درخصوص نقشه جامع علمی : بخش اول 

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

13

  هاي کلی برنامه چهارم استخراج راهبردهاي مطرح شده در سیاست. 6جدول 

  کلمات کلیدي  موضوع  مقوله  ردیف

  سازي براي استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کاال و خدمات فرهنگ  فرهنگی  استراتژي  1

  فرهنگی    2
می و اهتمام جدي به آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسال 

  زبان فارسی

  انداز رسانی مناسب براي تحقق ویژگیهاي مورد نظر در افق چشم ـ اطالع  فرهنگی    3

  علم و فناوري    4
ندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهاي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیـدات           اسازم

  علمی جهان

  علم و فناوري    5
ها و فناوریهاي زیستی، اطالعات  ي نو شامل ریز فناوري ـ کسب فناوري، به ویژه فناوریها     

  اي و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته

  علم و فناوري    6

اي، آمـوزش     آموزش و پرورش، آموزش فنـی و حرفـه        : اصالح نظام آموزشی کشور شامل    

 منابع انـسانی مـورد نیـاز در جهـت تحقـق اهـداف               تأمینعالی و کارآمد کردن آن براي       

  انداز مچش

  فرهنگی    7
تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجامع جهانی و سـازمانهاي              

  المللی فرهنگی بین

  کمک به ترویج زبان فارسی، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی  فرهنگی    8

  ي فنی و پژوهشیپشتیبانی از کارآفرینی، نوآوري و استعدادها  علم و فناوري    9

   بر خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزيتأکیدتکیه بر تولید از منابع داخلی و   اقتصادي    10

  هایی که داراي مزیت نسبی هستند افزایی و گسترش فعالیتهاي اقتصادي در زمینه هم  اقتصادي    11

  اقتصادي    12
 بـر کـارایی،   تأکیـد اي کـشور بـا    و بیمهارتقاي بازار سرمایه ایران و اصالح ساختار بانکی    

  مندي از فناوریهاي نوین شفافیت، سالمت و بهره

  علم و فناوري    13
 دسـتیابی بـه منـابع،       فرایندارتقاي ظرفیت و توانمندیهاي بخش تعاونی از طریق تسهیل          

  اطالعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پیوندهاي فنی، اقتصادي و مالی آن

  بندي بحث و جمع

انـداز و دوم سیاسـتهاي کلـی برنامـه             نخست تحلیل سـند چـشم      تحقیق حاضر در دو قسمت مجزا صورت گرفت       

. تواند در تحلیل نهایی کمک شایانی نماید        در تحلیلی اسنادي از این دست شناسایی نوع سند و روابط بین آنها می             . چهارم

نه صرفاً یک تـصویر  (اي مطلوب و البته واقعی و  وصیف آیندهآید به ت   انداز همان گونه که از نام آن بر می          اساساً سند چشم  

انـداز مطمـح نظـر قـرار گرفتـه، ترسـیم        آنچه که در سـند چـشم      . پردازد  می) ذهنی و دور از دسترس و در افق زمانی دور         

رد از اینـرو چنـین اسـنادي دو رویکـ         ). 1384بیست سال پس از تنظیم سند در سال         ( است   1404دورنماي ایران در سال     
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توان آن را به نوعی مرامنامه پیشرفت به حساب آورد، چنانچه             می. نخست ترسیم آینده و دوم ارزشهاي حاکم      . اصلی دارند 

در تحلیلی که درباره این سند و ارتباط آن با نقشه علمی کشور . دانند این سند را پس از قانون اساسی دومین سند ملی می       

افزاري و تولید علم، رشد پرشـتاب   جنبش نرم«و در قسمت راهبردها فقط به عبارت به دست آمد نیز این نکته مشهود بود  

هـاي مهـم ایـن سـند یعنـی       امـا در قـسمت   . توان آنرا راهبرد تلقـی کـرد        برخوردیم که به نوعی می    » و مستمر اقتصادي  

  :خورد که این نکات عبارتند از هاي اهداف و ارزشهاي حاکم نکات مهمی به چشم می قسمت

توان به تعیـین هـدف و          براین عبارت به خوبی می     تأکیدبا  » ...جایگاه اول « سازي هدف با استفاده از عبارت        عینی

همچنین یکی از مالحظات مهم   . هاي به دست آمده، دست یافت       همین طور معیار و سنجشی براي میزان رشد و پیشرفت         

توان رقبا را به خـوبی        انداز می    شده در سند چشم    ارائه در عرصه پیشرفت علمی و فناوري، تحلیل رقبا است، که با رویکرد           

  .مشخص نمود

ارزشـهاي انقالبـی،    ي است که در قـسمت ارزشـهاي حـاکم، بـر    تأکیداز دیگر مالحظات به کار رفته در این سند      

 مؤیـد ی بـه نـوع  » بخش در جهان اسالم الهام«اسالمی، ملی و فرا ملی صورت پذیرفته است و به کار بردن عبارتی مانند        

تـوان انتظـار داشـت کـه ایـران       گیري سیاستها باید همواره با نگاهی جامعتر همراه باشد و نمی      لذا جهت . این مطلب است  

 مؤیـد چنانچه تجربیات گذشـته نیـز       . کشوري پیشرفته و مقتدر باشد ولی همسایگان آن در وضعیت نامطلوبی به سر برند             

شور بسیاري از معضالت سالمتی ناشی از وضـعیت نابـسامان در کـشور              هاي شرقی ک    چنین مطلبی است، مثالً در قسمت     

  .هاي به دست آمده در کشور گردد تواند باعث تسریع و تثبیت پیشرفت اي می رو رویکرد فرامنطقه افغانستان است، از این

کنـد و از       مـی  انداز هدایت   اي عملیاتی است که ما را در جهت نیل به اهداف چشم             در مجموع نقشه علمی کشور نقشه     

  .رسد  تدوین نقشه امري ضروري به نظر میفرایندرو تبیین اهداف و مالحظات ارزشی و لحاظ نمودن این اهداف در  این

 این  تأکیدآید    آنچنان که از نام این سند برمی      . هاي کلی برنامه چهارم پرداختیم      در قسمت بعدي به تحلیل سیاست     

در اینجـا نیـز رویکـرد    . ریزي از آن به دست آیـد      اید انتظار داشت که اجزاي برنامه     هاي کلی قرار دارد و نب       سند بر سیاست  

  .بندي براساس، هدف، ارزشهاي حاکم و راهبردها صورت گرفت تقسیم

توان آنـرا هـدفی کـاربردي     در قسمت اهداف عمده، اهداف استخراج شده رویکردي اقتصادي داشتند که به نوعی می             

ـ اق«چنانچه در خود برنامه چهارم توسعه نیـز        . ناوري در جامعه دانست   کارگیري دانش و ف     براي به  مـورد  » صاد دانـش محـور  ت

در . کنـد   قرار گرفته است و به عبارتی دانش و فناوري نقش ابزاري را براي کسب مقاصد اقتصادي و اجتماعی ایفـا مـی    تأکید

ربردي شدن آنهـا و حـل مـشکالت اقتـصادي،     گیري تحقیقات پژوهش به سمت کا      حقیقت این امر به نوعی داللت بر جهت       

البته الزم به ذکر است که این اهداف با توجه به برنامـه چهـارم توسـعه کـه بـه نـوعی یـک سـند                        . جامعه دارد ... اجتماعی،  

بایـد در نظـر داشـت کـه     . ها جامعیت نداشته باشـد    آید استخراج شده لذا ممکن است در برخی از حیطه            حساب می  مدت  میان

در این میان نکتـه اساسـی       .  جنبه کاربردي ندارند، بکاهد    فعالً تحقیقات کاربردي نباید از نقش دیگر تحقیقاتی که          نقش مهم 

  .هاي قوي در آن وجود دارد هایی است که پتانسیل هاي نسبی نظام تحقیقات و پژوهش کشور در عرصه شناسایی مزیت

خورد  انداز است نکته خاصی به چشم نمی       از سند چشم   در قسمت ارزشهاي حاکم نیز از آنجایی که این سند منبعث          

در این قسمت نیز مجدداً ارزشهاي اسـالمی، ملـی و انقالبـی    . نظر گرفت تر در توان جامع انداز را می    و به نوعی سند چشم    

اشاره نـشده اسـت     انداز به آن       ولی در سند چشم    ، قرار گرفته  تأکیداي که در این سند مورد         نکته. اند   قرار گرفته  تأکیدمورد  

را  تـوان آن   بلکه می،باشد البته این مطلب به هیچ وجه نشانگر تنافر در این دو سند نیست             می» بیت  مکتب اهل « بر   تأکید
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  .به نوعی در تفاوت ادبیات به کار رفته در نظر گرفت

هـاي   گـروه : ارتنـد از  ایـن سـه گـروه عب      . انـد   بندي  هاي عنوان شده در سه گروه عمده قابل تقسیم          نهایتاً استراتژي 

  .ها این راهبردها با یکدیگر تالقی و همپوشانی دارند البته در بسیاري از این حیطه. اقتصادي، علم و فناوري و فرهنگی

نقـش زبـان     ي کـه بـر    تأکیـد نخـست   : هاي فرهنگی مطرح شده، چند عنصر اهمیت به سزایی دارند           در استراتژي 

رسـانی در سـطح    سازي براي گـسترش علـوم و اطـالع    ي است که بر فرهنگتأکیدفارسی صورت گرفته است، نکته دوم    

هاي نظام تحقیقاتی کشور است که شاید به          جامعه صورت گرفته است و همچنین باورپذیري آحاد جامعه نسبت به توانایی           

  . قرار گرفته استدتأکیانداز نیز به عنوان یک راهبرد مورد  باشد که در سند چشم» افزاري جنبش نرم«نوعی همان مفهوم 

از آنجایی که حاکمیت نقشی بـزرگ و فرادسـتانه در توسـعه علـوم و فنـاوري دارد، یکـی از مهمتـرین اقـدامات،                          

توان این نوع نگرش را در راهبردهاي مطرح شده در سیاسـتهاي   بسترسازي براي توسعه تحقیقات و پژوهش است که می       

پـردازد و در گـام بعـدي پـشتیبانی از          که به توسعه کلـی تحقیقـات مـی        در حقیقت مجموعه اقداماتی     . کلی مشاهده نمود  

  .تحقیقاتی که بیشترین نقش را در حل مشکالت فعلی و آینده جامعه خواهند داشت

هاي داخلی و تقویـت آنهاسـت بـه          نقش پتانسیل   بر تأکیدهاي به دست آمده       هاي مهم دیگر در استراتژي      مؤلفهاز  

حقیقات بدون نیاز به کمک دیگران قادر به رفع نیازهاي خود باشیم که ایـن همـان مفهـوم    هایی از ت    نحوي که در عرصه   

البتـه ایـن امـر بـه     . نیاز از دیگر کشورها باشـند  ها بی کنند در این عرصه است که کشورها سعی می) هاي کلیدي  فناوري«

  .نقطه ضعف علمی و فناوري تلقی نمودتوان آن را نداشتن   اما می،نیست معنی نفی همکاري و تبادل علمی با دیگران

 قـرار گرفتـه اسـت کـه         تأکیـد در راهبردهاي اقتصادي نیز مجدداً نقش تحقیقات بر دستاوردهاي اقتصادي مـورد             

هـاي نقـشه علمـی کـشور بایـد بـر حـل مـشکالت          ها و برنامـه     گیري کرد که رویکرد کلی سیاست       توان چنین نتیجه    می

  .شدجامعه با... اقتصادي، اجتماعی و

   پایان سخن

اي به کار بـرده شـود امـا در     هاي گسترده تواند در طیف گذرد این واژه می چندین دهه از بکار بردن واژه توسعه می   

 از آن متـأثر هاي اجتمـاعی   ها مانند فرهنگ، پدیده  اصلی بر جنبه اقتصادي آن است و دیگر بخش  تأکیدبسیاري از جوامع    

د نوعی دگردیسی فرهنگی، اجتماعی در کشورهایی هـستیم کـه توسـعه را صـرفاً بـا                  اند، به طوري که شاه      حرکت نموده 

در ایـن   . تواند شاهدهاي خوبی براي این مورد باشـند         کشورهاي آسیاي جنوب شرقی می    . اند  رویکرد اقتصادي دنبال کرده   

ه کیفیت دستیابی به اهداف    ها نسبت ب    کنندگان سند، نگرش آن     هاي تهیه   رسد که یکی از مهمترین دغدغه       بین به نظر می   

ناسب بـا   تم«استفاده از واژگانی چون     . توان تبلور این ارزشها را به وضوح در سند مشاهده کرد            اقتصادي است، چنانچه می   

 بـر  تأکیـد متکی بر اصول اخالقی و ارزشهاي اسالمی، ملی و انقالبی، بـا        مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و      

منـد از امنیـت اجتمـاعی و          ، عدالت اجتماعی، آزادیهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انـسانها و بهـره             ساالري دینی   مردم

مند، برخـوردار از وجـدان کـاري، انـضباط،          پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت     مسئولیتفعال،  « سند و همچنین     2قضایی در بند    

نـاظر  » ی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بـودن         ي تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالم            روحیه

 بر مالحظات ارزشی ملی و دینـی، امـري ضـروري بـه     تأکیدرو توجه به ایجاد الگوهاي نو با  از این. باشند به این مدعا می 

  .رسد نظر می
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ایـران در    تحلیل برنامه چهارم توسعه جمهـوري اسـالمی       : صل سوم ف

  رابطه با نقشه جامع علمی کشور

این سند نقشه جامع علمی     . شود  انداز تلقی می    شه جامع علمی کشور مهمترین ابزار دستیابی به اهداف سند چشم          نق

اي است که در بخشی به تحلیل روابط اجزاي موجود در نظام نوآوري کشور از نظر ساختار و                    کشور، داراي ساختار جداگانه   

پردازد لذا تبعیت آن از    ینده علمی کشور و راهکارهاي دستیابی آن می       از آنجایی که این سند به ترسیم آ       . پردازد  کارکرد می 

هاي کلی نظام و همـاهنگی بـا          رسد و باید تدوین این سند براساس سیاست         تر، امري ضروري به نظر می       هاي جامع   برنامه

باشـیم و بـه نـوعی     آن مـی ی است که در حال اجراي    مدت  میاندر این میان برنامه چهارم از جمله اسناد         . آنها استوار گردد  

از . هاي آینده مانند برنامه پنجم توسعه بـه شـمار آورد            هاي گذشته و زیربناي برنامه      توان آن را حاصل تجربیات برنامه       می

نظر گرفته شده و بـه کـارگیري آن در تـدوین        این رو تحلیل این سند براي استخراج مالحظاتی که در حیطه پژوهش در            

زیرا اسنادي از این دست حاوي مالحظات مهمی از نظر ترسیم وضـعیت آینـده ایـران و           . یی دارد نقشه علمی، اهمیت باال   

 چهارم توسعه در حیطـه سـالمت و      هدف از تحقیق حاضر تحلیل برنامه     . باشند  هاي حاکم بر فعالیتها می      راهکارها و ارزش  

  .باشد ارتباط آن با نقشه جامع علمی کشور می

  ها مواد و روش

امه چهارم مرور شده و عناوین آن کدگذاري شدند سپس هر یک از این گروهها به زیر گروههـاي مـرتبط                ابتدا برن 

در مرحله بعدي ارتباط این عناوین با نقشه جامع علمی کشور مورد ارزیـابی قـرار گرفـت کـه آیـا عنـوان                        . شکسته شدند 

  . خالصه مطالب به دست آمده گزارش شدنداي با نقشه جامع علمی کشور دارد یا نه؟ و نهایتاً استخراج شده رابطه

نخست گروهی که مستقیماً در ارتباط با سـالمت         : توان به دو گروه تقسیم نمود       هاي مرتبط با سالمت را می       بخش

هاي بهداشتی  روند مانند وزارت بهداشت، کمیته امداد، هالل احمر، کلیه مجموعه  باشند و متولی تقسیم آن به شمار می         می

  .وجود دارند... که در ساختارهاي مختلف مانند نیروهاي نظامی و انتظامی وو درمانی 

. باشند که به صورت غیر مستقیم با مقوله سالمت در ارتباط هستند      می... قسمت دوم شامل وزارت، نهاد، سازمان و      

د حاضـر سـعی شـد بـا         مانند وزارت جهاد و کشاورزي، وزارت راه، وزارت آموزش و پرورش، نیروي انتظامی در تحلیل سن               

الـذکر پرداختـه و موضـوع سـالمت را در بـستري فراتـر از               نگرشی جامع به مقوله سالمت بتوانیم به هر دو حیطـه فـوق            

  .ببینیم) مانند وزارت بهداشت(سازمانهاي در ارتباط مستقیم با سالمت 

هـایی دیگـر      و در بخـش   هایی از این سند به صـورت کلـی و غیـر مـستقیم                 در برخورد با مقوله سالمت در بخش      

ما در این نوشتار ناگزیر از ایجازگویی هـستیم لـذا سـعی شـده               . اختصاصاً به مقوله سالمت و بهداشت پرداخته شده است        

بندي گزارش   در قسمت جمعگذار قانوننهایتاً مهمترین موارد مورد نظر . ین موارد استخراج و گزارش گرددراست که مهمت

  .گردید
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  نتایج

 به تصویب مجلس شوراي اسـالمی رسـیده اسـت و در مهرمـاه     1383ه چهار توسعه کشور در شهریور قانون برنام 

 فصل است، فصل نهم در بخش سوم        15 بخش و    9بر    این قانون مشتمل  . همان سال براي اجرا به دولت ابالغ شده است        

  .دازدپر اختصاصاً به مقوله سالمت می» ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی«تحت عنوان 

بخشهاي چهارم،  : اند، در سه بخش تمرکز یافته که عبارتند از          هاي قانون که به مقوله سالمت پرداخته        عمده بخش 

  .ششم و هفتم

بر پژوهش به عنوان عنصر اصلی افزایش دانش پرداخته است و  تأکیدبر دانایی به  فصل چهارم به نام توسعه مبتنی

. عی دارد تا تقویت کلیه اجزا سیستم پژوهش کشور در این بخش لحاظ گردد  در نگرشی سیستمی به کل مقوله پژوهش س       

هاي پژوهشی، افزایش کمی و کیفی پژوهش، افزایش استفاده از            رو این بخش از قانون چهارم به تقویت زیر ساخت           از این 

ریز سیستم نوین پـژوهش،       یهتوان این فصل را پا      هاي اجرایی پرداخته است و به عبارتی می         ها و فعالیت    پژوهش در برنامه  

 سعی دارد که پـژوهش را در  گذار قانونبه طوري که . سازي پژوهش در کلیه امور دانست سازي و فرهنگ    بر بومی  تأکیدبا  

  . قرار دهدتأکیددو محور ساختارها و کارکرد پژوهش مورد 

توجه بـه اسـتعدادهاي هـر     ااي، که منظور آن توسعه ب در فصل ششم تحت عنوان آمایش سرزمین و توازن منطقه      

 استانی مورد بررسی قرار داده است و در آن خواستار به کارگیري             وباشد، این مقوله در سه سطح کالن، بخشی           منطقه می 

  .اند راهبردها، تصمیمات و اقدامات هماهنگ بلندمدت منطبق با ویژگیهاي هر منطقه و تعیین اولویت شده

را فصل اصـلی در      توان آن   تقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی است که می        فصل هفتم این قانون تحت عنوان ار      

  :اند از ات صورت گرفته در این بخش عبارتتأکیدعمده . موضوع سالمت در نظر گرفت

هاي مختلف آن مانند امنیت و ایمنـی و کـاهش بیمـاري ناشـی از سـوءتغذیه و کـاهش                       جنبه  بر تأکیدبا  : غذا

،ضایعات مواد غذایی

طرات و زیانهاي فردي و اجتماعی اعتیاد و پیشگیري و درمان ایدزکاهش خ،

      قـرار  گـذار  قـانون  تأکیدنظر به اهمیت باالي سوانح راهنمایی و رانندگی در ایجاد بار بیماري این موضوع مورد 

رسانی به مـصدومین در قالـب ارتقـا           هاي مختلف مانند کاهش سوانح، بهبود کمک        گرفته است که شامل جنبه    

.باشد می... ستم بیمارستانی و اورژانس وسی

از این  . وري در نظام سالمت است      محور مهم بعدي ارتقاي مستمر کیفیت سالمت و خدمات بالینی و افزایش بهره            

وري اقتصادي، تغییرات مـدیریتی       رو خواستار نظام جامعی براي ارزیابی و سنجش شاخصها، مشتري مداري، افزایش بهره            

هـاي آموزشـی و غیرآموزشـی و           امنایی و تفویض اختیارات، تفکیک بیمارسـتان       هیأتها براساس مدل      تاندر اداره بیمارس  

  .نهایتاً تدوین نظام جامع سالمت شهروندان ایرانی است

 در این بخش، عدالت در توزیع خدمات و دسترسی عادالنه مردم بـه خـدمات                تأکیداز دیگر محورهاي عمده مورد      

 تأکیـد  درصـد مـورد   1پذیر به   درصد و میزان خانوارهاي آسیب30 هزینه سالمت به کمتر از همچنین کاهش سهم  . است

  .قرار گرفته است

  .باشد محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع می  برتأکیدمحور بعدي توسعه بیمه با 
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کردن سیستم دارویـی  مند  نخست تنظیم بازار دارویی و نظام    .  قرار گرفته است   تأکیددر حوزه دارو دو موضوع مورد       

  .کشور و دوم افزایش کیفیت داروها

محورهـاي  .  داردتأکیـد  اجتمـاعی  تأمیننقش  فصل هشتم تحت عنوان امنیت انسانی و عدالت اجتماعی عمدتاً بر          

  :مهم در این فصل عبارتند از

 اجتماعیتأمینگسترش و تعمیق نظام جامع ،

به ویژه سه دهک پایین جامعه(پایین جامعه  بر فقرزدایی و نظام حمایتی براي صدکهاي تأکید(،

 افزایش مشارکت نهادهاي غیردولتیNGOهاي فقرزدایی  در برنامه،

هاي اجتماعی و مددکاري آوري حمایتهاي حقوقی، مشاوره فراهم،

اتخاذ رویکرد توانمندسازي و مشارکت محلی،

  پیـشگیري از  تأکیـد یبهاي اجتماعی بـا  هاي اجتماعی در قالب طرح جامع کنترل کاهش آس        پیشگیري از آسیب 

.مواد مخدر

باشـد   تقویت نقش زنان و توسعه گسترش و سطح مشارکت ایـشان مـی    برتأکیداز نکات مهم این بخش از قانون    

 تقویـت   کت زنـان مـشتمل بـر بـازنگري قـوانین،          که عمدتاً در قالب تدوین، تصویب و اجراي برنامه جامع توسـعه مـشار             

  .باشد مهارتهاي ایشان می

  گیري بندي و نتیجه جمع

توان به عنوان مهمترین سند توسعه علمی کشور قلمداد کرد که بـه طـور اختـصاصی بـه         نقشه علمی کشور را می    

اساساً تدوین چنین اسنادي در دیگر کشورها نیز داراي سابقه بوده و تحت عناوین              . پردازد  مقوله سرنوشت علمی کشور می    

شود نیز در حقیقت این کار صورت گرفته و شاید            حتی در جاهایی که از این عنوان استفاده نمی        . شود  مختلف از آن یاد می    

امـا  . نظر گرفت  ها در   هاي طوالنی مدت و استراتژیک دولتها در اداره حکومت و تدوین سیاست             بتوان آنرا بخشی از برنامه    

  .گرایی این مقوله بیفزاید تواند بر غنا و تخصص هاي مرتبط با توسعه علمی می سازي برنامه جدا

هـاي دیگـر       بـه حیطـه    بعـداً نگاري ابتدا درباره فناوري شکل گرفتنـد و           هایی آینده   در قالب پروژه  هاي علمی     نقشه

ناد داراي  ساین ا .  توسعه علمی کشورها پوشیده نیست     فرایندنقش و اهمیت این سندها بر       . جمله سالمت نیز راه یافتند      من

پردازند و وضعیت موجود را از نظر ساختارها و           نخست این اسناد به بررسی وضعیت علمی فعلی می        . اند  چند کارکرد اساسی  

بینی آینده پرداختـه و از سـویی          در مرحله دوم این اسناد باید به پیش       . دهند  کارکردهاي نظام علمی مورد سنجش قرار می      

ستیابی به اهداف مورد نظر را مشخص نمایـد همـانطور           دیگر به ترسیم آینده مطلوب مبادرت ورزند و نهایتاً راهکارهاي د          

 بستر اجتماعی، فرهنگـی  تأثیررود تعیین اهداف مانند آینده مطلوب یا راهکارهاي رسیدن به آن بسیار تحت              که انتظار می  

. د قـرار گیـر    تأکیـد هاي جامعه و شرایط رسیدن به آن است که باید مـورد               و ارزشی جامعه است و در حقیقت این خواست        

  .ه قرار گیردلها و مالحظات در تدوین نقشه مورد مداخ نین خواستهچبع ت هب

 مهمی به شـمار آورد کـه    مدت  میانتوان از جمله اسناد       همانگونه که قبالً بیان شد سند برنامه چهارم توسعه را می          

هـا و مالحظـات    ته و منظم خواسـته توان آن را تبلور ساختار یاف  راهکار پرداخته است و به نوعی می   ارائهاري و   ذگ  به هدف 
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توان در این دو حیطه یعنی تعیین آینده مطلوب و راهکارهاي رسـیدن بـه آن، بـا     از این رو، از این سند می     . جامعه دانست 

  .رعایت مالحظات جامعه استفاده نمود

هـاي    بـه سیاسـت  اند و بیـشتر   سالمتمسئلهاسنادي ملی مانند برنامه چهارم توسعه چون داراي نگرشی کالن به         

اي، قـانون صـراحتاً       هرچند در بعضی از موارد مانند سوانح جاده       . نگري داشت   یئتوان انتظار جز    پردازند از آنها نمی     کلی می 

  . قرار گرفته استتأکیدتوان گفت در کل این اسناد، محورهاي زیر بیشتر مورد   میدر مجموع. پردازد به بیان آن می

ها برمبناي نتایج حاصل از پژوهش  گیري گیري تصمیم  جهتگسترش کمی و کیفی پژوهش و،

ها رسانی به مصدومین با ارتقا سیستم اورژانس و بیمارستان اي و کمک کاهش سوانح جاده،

عدالت اجتماعی و کاهش نابرابري و دسترسی عادالنه به خدمات بهداشتی،

غذا و داروي سالمتأمین ،

افزایش مشارکت بخش غیردولتی،

ی نظام جامع اطالعات سالمتطراح،

گسترش کمی و کیفی بیمه،

نظام پایش و ارزیابی نظام سالمت،

 خدمات سالمت با محوریت پزشک خانوادهارائهبازنگري در ساختار ،

افزایش مشارکت زنان،

ها حفظ محیط زیست و کاهش آالینده،

بهداشت باروري مادر و کودك،

ز فردي و اجتماعیعوامل خطرسا ها و پیشگیري از بیماري،

تغییرات نظام مدیریت به منظور افزایش مشارکت و تمرکززدایی،

وري اقتصادي در نظام سالمت بهره،

بیشتر بر مواد مخدر و بیماري ایدزتأکیدهاي اجتماعی با  کاهش آسیب ،

هاي مختلف توانمندسازي آحاد مردم در عرصه،

ها ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی انسان،

پاسخگویی به نیازهاي مرتبط و غیر مرتبط با سالمتی مردم،

هاي بخش سالمت  عدالت مالی از نظر هزینهتأمین.

رود و از نیمه اجراي آن نیـز گذشـته     به شمار میمدت میانشویم که سند برنامه چهارم، سندي     در پایان متذکر می   

هاي آتی ماننـد برنامـه پـنجم توسـعه،        رود برنامه   انتظار می  نیست و به عبارتی    است اما این به معنی فاقد ارزش بودن آن        

اساساً وارد کردن چنـین تغییراتـی باعـث از دسـت            . توان انتظار تغییرات بنیادي در آن داشت        ادامه منطقی آن باشد و نمی     

اد در ارتبـاط بـا    اهمیت، لحاظ نمودن عامل زمان و نوع اسنحائزدر این بین نکته   . شود  رفتن دستاوردهاي برنامه فعلی می    

 سال یکبار مورد 5شود اما به صورت ادواري هر   ساله تدوین می20هاي زمانی   نقشه علمی کشور براي بازه    . یکدیگر است 

نظر داشتن ماهیت سند صورت   است باید با درمدت میانرو نگرش به برنامه چهارم که سندي  از این. گیرد بازبینی قرار می

  .هاي زمانی طوالنی مدت مدنظر قرار گیرند ی الزم است که افقدر تدوین نقشه علم. گیرد
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  مقدمه

 ساله ترسیم نموده است، نقـشه       20انداز    اگر بپذیریم که علم و فناوري بستر دستیابی کشور به افقی است که چشم             

و یـا در مفهـوم      (دانیم کـه علـم و فنـاوري           به عبارت دیگر می   . ن دهد جامع علمی کشور نیز باید نحوه بسترسازي را نشا        

انـداز بایـد    هاي اقتصادي و اجتماعی براي رسیدن به چشم        یک موضوع بخشی نیست بلکه تمام بخش      ) تر نوآوري   گسترده

.  شده اسـت کیدتأبر آن حرکت کنند و این همان مفهوم اقتصاد دانش محور است که در برنامه چهارم توسعه بر آن                مبتنی

هـاي    و تأثري بـا هـر یـک از دانـش    تأثیردهد که هر بخش یا نهادي چه  در این راستا نقشه جامع علمی کشور نشان می   

  .توسعه یابنده جهانی خواهد داشت

کند به  هایی است که به ترسیم سهم خود از این نقشه همت گماشته و تالش می        بخش سالمت نیز از جمله بخش     

 از آنجا که این امر مستلزم شناخت وضعیت کنونی و شرایط مطلوب ایـن حـوزه               .وزه سالمت دست یابد   اف نقشه در ح   اهد

ریزي است و این شناخت خود به یک چارچوب تحلیلی نیاز دارد، چارچوب نظام نوآوري بـراي ایـن منظـور                       در افق برنامه  

هـاي    لیلی قوي براي بررسـی و  تحلیـل فعالیـت          این چارچوب را امروزه در دنیا به عنوان یک ابزار تح          . انتخاب شده است  

  )1(.اند ها شناخته گذاري در این حوزه علمی، فناوري، نوآوري و سیاست

گذرد ولی این مفهوم توانـسته اسـت          گیري مفهوم نظام ملی نوآوري نمی       با وجود اینکه مدت زمان زیادي از شکل       

انـد، بـه کارآمـد نمـودن      هایی که به اهمیت نوآوري واقف شده    امروزه تمامی ملت  . توجه تمام اذهان را به خود جلب نماید       

دانند ناکارآمدي نظام ملی نوآوري، منجر به عدم گـسترش            نظام ملی نوآوري در کشورشان توجهی ویژه دارند، چرا که می          

  .شود ها می ها و فرصت فعالیت هاي علمی و فناوري و از دست رفتن مزیت

گیري مفهوم نظام ملـی نـوآوري تـشریح و            م نوآوري پرداخته و چگونگی شکل     در این بخش ابتدا به بررسی مفهو      

  .در ادامه، به تجارب مرتبط داخلی و خارجی اشاره خواهد شد. هاي تحلیل این نظام بررسی خواهد شد روش

  مروري بر مفاهیم نوآوري

سـازي و      تجـاري  نوآوري تعبیري است که مفهوم وسیعی از آموزش، پـژوهش و فنـاوري تـا طراحـی محـصول و                   

 شده  ارائههاي مختلف     هاي مختلفی نسبت به نوآوري در قالب تعریف         به طور کلی دیدگاه   . گیرد  دستیابی به بازار را دربرمی    

  .اي از آنها اشاره شده است است که در زیر به پاره
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  :نوآوري عبارت است از

  . بازار و سایر نیازهاي اجتماعی باشدـ توانایی مدیریت خالق بر دانش به نحوي که بتواند پاسخگوي تقاضاي

  )2(.)نوآوري سیستماتیک(یافته براي تغییرات  ـ جستجوي هدفمند و سازمان

هـاي    سازي ایده   گیري ایده، پذیرش و پیاده       که شکل  مسائلنوع ایدة جدید و مفید براي حل          گردآوري هر  فرایندـ  

  )3(.شود ها، محصوالت و خدمات را شامل می فرایندجدید در 

توجـه   با. هاي جدید توسط افرادي که در یک زمینه نهادي باهم در ارتباط متقابل هستند               سازي ایده   ـ خلق و پیاده   

 باشد، ممکن است یک ایده از نظر افراد درگیر با آن جدید تلقی گردد، هرچند قـبالً در                   به اینکه محور این تعریف، فرد می      

  .جاي دیگر مورد استفاده قرار گرفته باشد

  )4(. داردتأکیدها و تبدیل ایده به عمل   نوآوري در کسب ایدهفرایندین نظریه به ماهیت اجتماعی و شناختی ا

  :نوآوري از دیدگاه بازار، عبارت است از

تـر و بهتـر     ایده جدید و مفید و انتقال سریع آن به بازار و بـه کـارگیري آن در سـازمان، بـراي تولیـد ارزان                  ارائهـ  

  )5(. حمایت مؤثرتر مشتریانمحصوالت یا کسب

آمیـز    ایده جدید و مفید و  انتقال سریع آن به بازار و به کـارگیري آن در سـازمان، بـراي اسـتفاده موفقیـت                        ارائهـ  

  )6(.تجاري از اختراعات

  )7(.بار ـ تبدیل یک ایده به عمل، براي اولین

 کـار مربوطـه     فرایندآوري در زمینه تکنولوژي یا      تواند به نو     که این ایده جدید می     ـ خلق و به کارگیري ایده جدید،      

  )8(.باشد

  )9(.هاي واجد شرایط هاي جدید در سازمان کارگیري ایده ـ پذیرش و به

  )10(.هاي خالق در سازمان آمیز ایده سازي و اجراي موفقیت ـ پیاده

هاي فراینـد مـاعی یـا     توان نوآوري را تبدیل یک ایده و یا خالقیت به محصوالت، خـدمات اجت               به صورت کلی می   

هاي عملی، فناورانه، تجـاري   بنابراین شامل همه گام. جدید یا بهبود یافته دانست که قابل فروش باشد) صنعتی و تجاري  (

  )11(.آمیز انواع نوآوري در خدمات اجتماعی الزم است مالی است که براي توسعه و بازاریابی موفقیت و

اي    نظریه نوآوري تنها حالت حاشیه     1970دهند تا انتهاي دهه       ر نسبت می   نوآوري را به ژوزف شومپیت      شروع نظریه 

شـناختی و   اي پـژوهش و پوشـش اندیـشه اقتـصادي، مفـاهیم جامعـه       در حال حاضر این نظریه، زمینه میان رشته     . داشت

زف شومپیتر اولین وژ. هاي جغرافیایی شده است     هاي مدیریت، روندهاي بازار و جنبه       شناختی، سیاست عمومی، دیدگاه     روان

  :بندي کرده است که عبارتند از اقتصاددانی است که به اهمیت اقتصادي نوآوري اشاره کرده و آن را به پنج نوع تقسیم

  ، نوآوري در زمینه معرفی محصول جدید یا تغییر کیفیت محصول موجود.1

  ، در یک صنعت مشخصفرایند نوآوري .2

  ، نوآوري در ایجاد بازاري جدید.3

  ،ها  مواد اولیه و دیگر دادهتأمین نوآوري در منابع جدید .4

  )12(. نوآوري در زمینه تغییر سازماندهی صنعتی.5
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  اهمیت نوآوري

هـاي اساسـی      بنابر اتفاق همگانی، نوآوري محور رقابت در سطح نهادهاي اقتصادي کشورها بوده و یکـی از محـرك                 

هـایی همچـون جهـانی شـدن،          بازارهـاي مختلـف کـه عمـدتاً از پدیـده          در عصر کنونی، فشارهاي روزافزون در       . تولید است 

شود، موجب تسریع تحوالت تکنولوژیـک و محوریـت    زدایی، تغییر الگوهاي تقاضا و نیازهاي جدید اجتماعی ناشی می   مقررات

  .درآورده استها و کشورها  پذیري پایدار بنگاه  ترین عوامل رقابت نوآوري گردیده و آن را به عنوان یکی از کلیدي

اقتصادي در بلندمدت و زیرساخت اولیه براي رقابت در بازارهاي جهانی و   امروزه نوآوري به عنوان کلید اصلی رشد        

ماند که کشورمان بایستی نوآور باشـد تـا در    بنابراین شکی باقی نمی. شود هاي اجتماعی، تلقی می  واکنش نسبت به چالش   

  .ات خود ادامه دهدرقابت با سایر کشورها بتواند به حی

ها را وادار سـاخت تـا بـراي زیـستن در چنـین                هاي جامعه جهانی امروز، سازمان      به طور کلی تحوالت و دگرگونی     

 هـدایت   کـارگیري نـوآوري   ها و عالیق خود را در جهت به ثباتی به نوآوري روي آورند و اهداف، گرایش        محیط متغیر و بی   

 عـصر کنـونی     نظـران مهمتـرین ویژگـی        تحوالت آینده که به قـول برخـی صـاحب          بینی ناپذیري روند امور و      پیش. کنند

تواند نـه تنهـا    در شرایط کنونی تنها نوآوري است که می)13-17(.اطالعات است، لزوم توجه به نوآوري را بیشتر ساخته است      

هـا فـراهم    اي را بـراي سـازمان   هاي پیروزي بگشاید بلکه زمینه  از ابهام و عدم وضوح، فرصت بسازد و راه را به سوي قله            

  .هاي نوآورانه آنها به اجرا درآید آورد تا استعداد آنها بارور شده و فعالیت می

  انواع نوآوري

معمـوالً محققـان بـراین    . نوآوري، متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی، به انواع مختلفی تفکیک شده اسـت     

هاي مختلف مرتبط  اند در حالی که بسیاري از تحقیقات انجام گرفته در حوزه      نوآوري را درك کرده    فرایندباورند که مفهوم    

  .اند  دادهارائهبندي متفاوتی از نوآوري را  با نوآوري، تعاریف و طبقه

هاي تقلیدي یا کـامالً جدیـد بهبـودي یـا انقالبـی،                نوآوري به صورت نوآوري رادیکالی یا افزایشی، نوآوري        فرایند

به طور کلی دو فاکتور مهم در تعیین نوع نـوآوري وجـود             . انی و بسیاري انواع دیگر تعریف شده است       تکنولوژیکی یا سازم  

  :این دو فاکتور مهم عبارتند از. دارد

  ، درجه جدید بودن نوآوري.1

   .... وفرایند جدید بودن محصول، خدمت، .2

بنـدي،   اند که مهمتـرین طبقـه   بندي شده ها به طبقات متفاوتی دسته     براساس فاکتور اول یعنی جدید بودن، نوآوري      

  .نوآوري افزایشی و نوآوري رادیکالی است
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  انواع نوآوري به تفکیک جدیدبودن. 1-1شکل 

البتـه  .  و یا ساختارهاي بنیادي سازمانی است      فرایندمنظور از نوآوري رادیکالی، تغییرات جدید در محصول، خدمت،          

نظـر   ه منظور از تغییرات اساسی و بنیادي چیـست در بـین محققـان اخـتالف    شود در مورد این ک    همچنان که مشاهده می   

هـاي جدیـد      هاي موجود در تکنولوژي     وجود دارد، اما معموالً هر تغییري که توسط آن دانش جدید خلق شده و یا از دانش                

شـرکت،  (شـود   مـی سـی  توجه به سطحی که نوآوري در آن برر       البته با . ی است لهاي رادیکا   بهره گرفته شود، جزو نوآوري    

به عنوان مثال استفاده از لیزر در تجهیزات پزشکی براي . کند درجه رادیکال بودن نیز تغییر می   ) اي، ملی و یا جهان      منطقه

.  موجود، تکنولوژي جدیـدي را رواج دهـد         بار، یک نوآوري رادیکالی در سطح جهانی بود که توانست به کمک دانش              اولین

  .شود ی در سطح شرکت محسوب میل مثل دوچرخه در یک کارخانه کبریت سازي، نوآوري رادیکااما تولید کاالیی جدید

ایـن مفهـوم بـا    . نوآوري افزایشی معموالً به عنوان تغییرات اساسی در کاال یا ساختارهاي موجود تعریف شده است 

که منجـر بـه کـاربرد جدیـدي شـود را            بهبود مستمر نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ به عبارتی دیگر، تغییرات در وضع موجود              

اثـر   اي نوآوري اگر براساس کشش بازار ایجاد شده باشد معموالً از نوع افزایشی و اگر بـر                  به گفته . نوآوري افزایشی گویند  

  .ی استلفشار تکنولوژیکی باشد از نوع رادیکا

هاي نوآوري شده  ز استراتژينکته مهمی که باید به آن توجه کرد وجود دیدگاهی است که باعث شکست بسیاري ا      

است و آن این که نوآوري را تنها در قالب رادیکالی، نوآوري دانسته و به نـوآوري افزایـشی تـوجهی نـشود؛ درحـالی کـه                  

  .هاي افزایشی نوآورانه است هاي بازار ناشی از فعالیت بسیاري از نوآوري

  :بندي شده است  صورت زیر طبقهبندي دیگري که بسیار مورد توجه واقع شده، نوآوري به در طبقه

  ، نوآوري تکنولوژیکی.1

  ، نوآوري سازمانی.2

 گـروه اول را  2براین اسـاس  . باشد  گروه نوآوري که شومپیتر معرفی کرده است، می 5بر    تفکیک فوق بیشتر مبتنی   

  .اند  گروه آخر را نوآوري سازمانی نام نهاده3جزو نوآوري تکنولوژیکی و 

هاي فراینـد هاي جدید و یـا توسـعه محـصوالت، خـدمات و           فرایندق محصوالت، خدمات و یا      به عبارتی دیگر، خل   

بخـش بعـد بـه تعریـف     . انـد  گویند و هر نوآوري غیر از آن را نوآوري سازمانی نام نهاده          موجود را نوآوري تکنولوژیکی می    

  )18(.بیشتر مفهوم نوآوري تکنولوژیک اختصاص یافته است
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  نوآوري تکنولوژیکی

 کـاالي صـادراتی بـا ارزش جهـانی     30از % 43، حدود 70هاي تکنولوژیکی از آنجاست که در دهه      يرت نوآو اهمی

هایی بـود کـه در        در واقع اینها شامل نوآوري    . رسید% 84 این نسبت به     90هاي پیچیده بود، ولی در دهه         شامل تکنولوژي 

  .به سرعت رشد کردند» خود سازماندهی شده«هاي  شبکه

هـاي تکنولـوژیکی خلـق و بـه محـصوالت،             ي که به وسیله ایـده     فرایندتوان به عنوان      ولوژیکی را می  نوآوري تکن 

نـوآوري  . شـود، معرفـی نمـود    هاي جدید براي کسب سودآوري و مزیـت بـازار توسـعه  انتقـال داده مـی              فرایندخدمات و   

 از جملـه بازاریـابی یـک محـصول     هاي تجاري کـردن    تکنولوژیکی شامل طراحی فنی، ساخت و تولید، مدیریت و فعالیت         

  . یا ابزار جدید استفرایندجدید یا اولین بار تجاري کردن و استفاده از یک 

هـاي جدیـد    هاي جدیـد و یـا راه   اي که شامل تکنولوژي هاي نوآورانه ها مزیت رقابتی را طی تالش     در واقع شرکت  

فرآوري تکنولـوژیکی  «و » وآوري تکنولوژیکی محصول  ن«نوآوري تکنولوژیکی معموالً به     . کنند  انجام کارهاست کسب می   

  )19(.شود تفکیک می» فرایند

 فراینـد یا در یـک    ) نوآوري محصول (شود که به بازار راه یافته باشد          هر نوآوري زمانی به کار گرفته شده، تلقی می        

 بایـد بـراي یـک    فراینـد حصول یا در هرحال باید توجه نمود که م). فرایندنوآوري  (تولیدي مورد استفاده قرار گرفته باشد       

از لحاظ تکنولوژیکی جدید یا کامالً بهبود یافـت باشـد، بنـابراین تغییـرات زیـر جـزو نـوآوري        ) یا هر سطح دیگر   (شرکت  

  :شوند تکنولوژیکی محسوب نمی

        هاي   تر شدن آنها براي خریداران شود؛ بدون اینکه ویژگی          بهبود و توسعه محصوالت به طوري که باعث جذاب

.کنولوژیکی محصوالت تغییر کندت

 یا تغییراتی که به اندازه کافی جدید نیستندفرایندتغییرات تکنولوژیکی جزئی در محصوالت و .

هاي کـاربردي و عملکـردي آن محـصول یـا             ها به طوري که جدید بودن تغییر برروي ویژگی        فرایندتغییرات در محصوالت و     

.بوده بلکه در زمینه زیبایی یا کیفیت هنري آن محصول باشد ساخت یا عرضه آن محصول متمرکز نفرایند

هـا عرضـه سـریع     در ایـن شـرکت  . شـود  به عنوان مثال تغییرات در تولید پوشاك تا حدود زیادي به مد مرتبط می         

اما رنگ و برش، مشخصات اصلی یـا        . شود  هاي مختلف، یک عنصر کلیدي در رقابت محسوب می          ها و برش    آخرین رنگ 

امـا عرضـه   . د نیـز هـست  یـ دهد؛ حتی گاهی این تغییرات در حفظ حرارت بدن و راحتی غیرمف        باس را تغییر نمی   عملکرد ل 

یا لباس کوهنوردي ضد آب قابل تنفس، یک نوآوري تکنولوژیکی در محـصول             » بشور و بپوش  «هاي به اصطالح      پیراهن

  .آید به شمار می
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  نوآورينظام  :دومفصل 

   نوآوريفرایندمدل خطی : ي نوآورفرایندهاي کالن  مدل

مدل مقبـول بـوده     ) چرخه فناوري (تاکنون، عموماً مدل خطی تبدیل علم به کاالي اقتصادي          هانی دوم   جاز جنگ   

 خطی است که از مراحل مختلف به صورت متوالی و سلـسله مراتبـی و در                 فرایندجه  یبراساس این مدل، نوآوري نت    . است

شـود تـا بـه مرحلـه           نوآوري توالی است که از ایده و پژوهش پایه شروع می           ندفرای. مسیري یک طرفه تشکیل شده است     

سازي و بازاریابی و در انتهـا   این  مراحل شامل پژوهش پایه، کاربردي، نوآوري، تجاري    . رسد  انتشار یعنی فناوري جدید می    

لمـی و فنـاوري بایـد در جهـت     هاي ع براساس این تفکر، کشفیات علمی تنها منبع نوآوري هستند و سیاست       . انتشار است 

) یـا کـشش بـازار      (2 و کشش تقاضـا    1هاي فشار فناوري    به مدل )20(اي  این مدل خط لوله   . حمایت از تحقیق و توسعه باشند     

کننـده اصـلی نـوآوري و در          هاي فناوري تعیین    هاي خودکار علم و ظرفیت      در مدل فشار فناوري، پیشرفت    . شود  منتهی می 

  )21(.بازار منبع نوآوري هستندمدل کشش تقاضا، نیروهاي 

محـصول،  ( تبـدیل ایـده جدیـد بـه کـاال      فرایند نوآوري تکنولوژیکی، فرایندطور که در فصل قبل اشاره شد         همان

اي از عملیات فنی، صنعتی      نوآوري مجموعه ) 1982 (3به گفته فریمن  .  جدید یا کامالً توسعه یافته است      فرایندو یا   ) خدمت

هـاي    مـدل 80اما تا قبل از دهه . هاي خطی ساده تعریف نمود     توان آن را در قالب      ن به سادگی نمی   و تجاري است؛ بنابرای   

تـر و بررسـی موشـکافانه     شدند که با تحقیقـات وسـیع     خطی ساده تصور می    فرایندبر     نوآوري مبتنی  فرایند شده براي    ارائه

 خطـی  فراینـد شد آنها را در یـک   دید که دیگر نمیهایی مشاهده گر  نوآوري در شرایط مختلف، پیچیدگی     فرایندرفتارهاي  

هاي نـوآوري  فراینـد هاي غیر خطی مورد ارزیابی قرار گرفتند و محققان مختلفی سعی در شـناخت  فرایندخالصه کرد؛ لذا   

  .در نهایت مدل معتبر و مهم زنجیره ارزش کلین ـ روزنبرگ به عنوان مدل تکاملی معرفی شد. نمودند

  مدل فشار فناوري

شود و در مراحل بعد بـه         که نوآوري با یک تحقیق علمی جدید شروع می         این نوع مدل خطی، فرض بر آن بود          در

 جدیـد بـا موفقیـت بـه فـروش خواهـد             فراینـد رسد و در خاتمه کاال، خـدمت و یـا             توسعه محصول، تولید و بازاریابی می     

  ).3ـ1شکل (رسید

  

  

  مدل فشار علوم براي فرایند نوآوري. 2-1شکل 

                                                            

1. Technology - Push 
2. Demand - pull
3.  Fّreeman 
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 بـر روي تحقیـق و       تأکیـد راساس این مدل، براي ایجاد بازار پیشرو باید تحقیقات علمی را بهبود و توسـعه داد و                  ب

 تعریف شـده اسـت و مـاهیتی مـستقل نـدارد یعنـی رمـز                 R&Dهاي    نیاز بازار هم پیرو فعالیت    .  است (R&D) 1توسعه

 این مدل پس از جنگ جهانی دوم بسیار مورد          . است R&Dهاي کالن در      گذاري  موفقیت نوآوري طبق این مدل، سرمایه     

در ). اي فیزیکی کشف و تولیـد شـد         خصوص در ارتش، زمانی که بمب اتمی براساس تحقیقات پایه           به(حمایت قرار گرفت    

  .ها بود اي مثل پتروشیمی این مدل هیچ بازخوردي بین مراحل در نظر گرفته نشده بود، بنابراین تنها جوابگوي صنایع ساده

   بازاركشش

در این مدل   . هاي اقتصادي شکل گرفت     توجه به دیدگاه    میالدي دومین مدل خطی نوآوري با      1960از اوایل سال    

هـا    ها نتیجه تقاضا و نیاز بازارها بودند و تقاضاي بازار مستقیماً باعث ایجاد نیاز جدیـد توسـعه تکنولـوژي شـرکت                       نوآوري

هایی است که به طور مستقیم با مشتري در ارتباط هستند؛ زیـرا        ر دپارتمان ها حاصل کا    در این مدل بیشتر نوآوري    . شد  می

در این مدل   . دهند  ها را بهتر تشخیص می      گذاري  شناسند و محل سرمایه     ها نیاز و خواسته مشتري را بهتر می         این دپارتمان 

  . نیاز مشتري است بر روي بازار وتأکیدگذاري شود و  هایی سرمایه کند که در چه پروژه بازار تعیین می

  

  

  

  مدل کشش بازار. 2-2شکل 

  .وري و رشد دارد بر بهره  شود و اثر مثبتی گذاري در تحقیق و توسعه می این فهم خطی از نوآوري منتهی به سرمایه

  

  

  

  مدل خطی فرایند نوآوري. 2-3شکل 

  )مدل تعاملی(اي  مدل پیوند زنجیره

 نـوآوري را بـه چنـد    فراینـد به اعتقاد آنان، این مدل طبیعت . رار دادندکلین و روزنبرگ مدل خطی را مورد انتقاد ق        

هاي بازخورد بـین   نوآوري است و از حلقه    کند تحقیق و توسعه تنها منبع          می ضاز جمله این که فر    . کند  طریق تحریف می  

هاي مختلـف،   مل بین بنگاهاي است که در آن تعا  پیچیدهفرایندبه اعتقاد آنها، نوآوري   . کند  پوشی می   مراحل مختلف چشم  

 فراینـد  شده، بنگـاه در موقعیـت مرکـزي          ارائهبراساس مدل   . ها، نظام آموزشی و نظام علمی و فناوري وجود دارد           سازمان

براساس ایـن مـدل، بـین       .  زیادي به تعامل بین مراحل مختلف مدل خطی نوآوري دارد          تأکیداین مدل   . نوآوري قرار دارد  

                                                            

1. Research and Development
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به خاطر پیچیـدگی  . ري، آموزشی، نوآوري، صنعتی، تجاري و رقابتی و غیره تمایز وجود داشتسیاست هاي پژوهشی، فناو 

توسعه، همکاري  دانش براي رشد و/  نوآوري و اهمیت تولید، انتشار و انطباق نوآوري          فرایندو چندگانگی عناصر درگیر در      

  )22(.و تجمیع سیاست ها ضروري است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي کلین رزنبرگ براي تجاري سازي نوآوريا مدل زنجیره. 2-4شکل 

  هاي نوآوري نظام

...) ، پـشتیبانی، مـالی و سیاسـی و        R&Dهاي آموزشـی،      سازمان(هاي مختلف     به طور کلی، تعامالت بین سازمان     

 نیـز، بـراي بررسـی ایـن     SI (1اساسـاً ایـده نظـام نـوآوري    . کنند  خلق و انتشار دانش ایفا می  فرایندنقش بسیار مهمی در     

  .)23( شده استارائهامالت پیچیده، تع

 ولـی هنـوز تعریـف واحـد و     ، شـده ارائـه هـاي مختلفـی بـراي آن          از زمان پیدایش مفهوم نظام نـوآوري، تعریـف        

وري را بـه ایـن      آ، نظام نو  )نظران مبحث نظام نوآوري     یکی از صاحب   (2ادکوئیست.  نشده است  ارائهشمولی براي آن      جهان

  :صورت تعریف کرده است

هـا،   که بر توسعه، انتـشار و کـاربرد نـوآوري   ... ی فاکتورهاي مهم اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، سازمانی و  تمام«

کننـده نـوآوري پرداختـه و بـه      هاي نـوآوري بـه عوامـل تعیـین     این بدین معنا است که راهکار نظام      » .گذارند   می تأثیر

به طور کلی در اکثر متـون مـرتبط، نظـام           . پردازد  نمی 3 ...)در قالب رشد، میزان اشتغال، شرایط کاري و       (پیامدهاي آن   

اي از روابـط میـان عناصـر فعـال در             نوآوري و توسعۀ فناوري نتیجه مجموعۀ پیچیده       :نوآوري چنین تعریف شده است    

  .نامند نظامی است که آن را نظام نوآوري می

                                                            

1. Innovation Systems 
2.  Edquist

ـار سیـستم    . کنـد   در مورد تأثیرات نوآوري و دانش بحث مـی (New Growth Theory)از طرف دیگر، تئوري رشد جدید . 3 هـاي   از ایـن نظـر، راهک

  . یکدیگرند مکملNGTنوآوري و 
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 مطـرح شـدند و      3اي   و منطقـه   2اشـکال صـنعتی    بود، سپس    1هاي ملی    اولیه بر نظام   تأکیددر ابتداي توجه به این مفهوم،       

ـا تولیـدات خـاص    4 (SIS)هاي نوآوري صنعتی    راهکار نظام . گیرند   همگی آنها مورد استفاده قرار می      اکنون  هم  حول تکنولوژي ی

ـا    ، می5 (RIS)اي  هاي نوآوري منطقه    مرزهاي جغرافیایی نظام   )24-26(.شود  مطرح می  ـامل  تواند شامل مناطق داخلی کـشورها ی ش

  )28(6.کنند و همدیگر را نقض نمی  این راهکارها مکمل یکدیگرند)27(.هایی از چند کشور مختلف باشد قسمت

  هاي نوآوري گیري رویکرد نظام روند تاریخی شکل

او چیزي را که . گردد می  بر7هاي نوآوري به فردریک لیست    بر نظام  تأکیدگذاري در علم و فناوري و         مفهوم سیاست 

زیـرا آدام اسـمیت بـیش از انـدازه روي رقابـت و              . نامیـد، نکـوهش کـرد        رویکرد جهان شهري آدام اسمیت می      به عنوان 

آقاي لیست در تحلیل خود مجموعـۀ وسـیعی از          )29(.تخصیص منبع تمرکز کرده و از توسعه نیروهاي مولد غفلت کرده بود           

مـردم و  هاي حمل و نقـل   ساختارهایی مانند شبکهنهادهاي ملی شامل آنهایی که مشغول به آموزش و تربیت بودند و زیر           

  )31و30(.کاالها را در نظر گرفت

. کنـد   بر اقتصاد نئو شومپیترینی است که بر نوآوري و کارآفرینی تمرکـز مـی               هاي مفاهیم نظام نوآوري مبتنی      ریشه

، بـه  1980غاز دهۀ آ در )33(سی و دا)32(هاي فناوري اقتصادي توسط فریمن گیري این ایده با معرفی مفهومی از نگاره    شکل

  .هاي ملی نوآوري است، تکامل پیدا کرد  که امروز معروف به نظاميچیز

 8پردازي اولیه این مفهـوم را بـه النـدول    فریمن اولین کسی بود که این اصطالح را به کار برد؛ ولی خود او، نظریه             

در ایـن مفهـوم   . ، توسط الندول و اندسن رشد کـرد هاي ملی تولید الح نظام ط این اصطالح به جاي اص     )30(.دهد  نسبت می 

 نوآورانه و جنبۀ اصلی زیربنایی سیستم تولیـد بـر حـسب ایجـاد تغییـر                 ينظام نوآوري به عنوان نظام یادگیري و جستجو       

او این مفهوم را مـستقل  .  چهارمین فرد توسعه دهنده این مفهوم است9ریچارد نلسون. زاي نهادي معرفی شده است      درون

ترین کاربرد و رئوس مطالبی        اصلی .مفاهیم نویسندگان قبلی به کار گرفت و به عنوان مفهومی پایه در کتابش بکار برد              از  

کتـابی کـه توسـط    ( و کتاب نلـسون  1992که این مفهوم را در ادبیات نوآوري انتشار داد مربوط به کتاب الندول در سال    

یست، اسمیت، گاینت و پولت نیز      ئوه بر الندول و نلسون، فریمن، ادکو       عال )35و34(. است 1993در سال   ) نلسون ویرایش شد  

  )36-39(.اند سهم خاص خود را در این خصوص داشته

                                                            

1. National Innovation Systems
2. Sectoral
3. Regional
4. Sectoral Innovation Systems
5. Regional Innovation Systems

از و برخـی کـشورها نیـز      ) هرچند قوانین و سیاست ها ملی باشد      (هاي نوآوري ملی، چندان مناسب نیست         هاي خیلی بزرگ، راهکار سیستم      براي کشور . 6

ـار مـی    نوآوري منطقـه  معیارهایی که در تعیین مرز جغرافیایی سیستم      . انسجام کافی براي طرح دیدگاه سیستم نوآوري ملی برخوردار نیستند          رود، در  اي بک

  .مورد سیستم نوآوري ملی نیز مصداق دارد
7. Fredric List
8 . Lundwall
9. Richard Nelson
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  هاي نگرش نظام نوآوري ویژگی

هـاي    اي از پویـایی و کوشـش        کند کـه دامنـه      ها و مباحث را منعکس می       هاي نوآوري، گسترده وسیعی از تحلیل       مفهوم نظام 

این مفهوم روي پویایی نوآوري و تغییـر اقتـصادي          . شود  هاي نوآوري را شامل می      بندي قابلیت   هاي اصلی شکل    وهنوآوري تا درك جل   

ترین موضوعات در مطالعـات نـوآوري         رویکرد سیستمی، یکی از اساسی    . شود   دارد و به عنوان رویکردي سیستمی مشخص می        تأکید

هاي مستقل در سطح بنگـاه درك شـود، بلکـه نـوآوري شـامل                 گیري   تصمیم تواند صرفاً برحسب    است و اذعان دارد که نوآوري نمی      

زیـرا  . براي نوآوري پیوندهاي متقابل بنگاهی بیـشتر از روابـط بازاریـابی اهمیـت دارد    . هاي پیچیده بین بنگاه و محیط آن است        تعامل

تـري   دهـد و حتـی عوامـل جـامع     ا شکل مـی این تعامالت اغلب شامل روابط مداوم شبه تعاونی است که یادگیري و ایجاد فناوري ر            

  )38(.دهد ها، رفتار بنگاه ها را شکل می هاي نهادي و سازمانی، زیرساخت  چارچوب،مانند بافت هاي اجتماعی و فرهنگی

آنها شامل مجموعـه    . اند  هاي اجتماعی بنا شده     ها و عمل    که با عامل  هایی اجتماعی هستند      هاي نوآوري، نظام    نظام

هـاي اجتمـاعی در طبیعـت         سیـستم . کنند  آفرینان اجتماعی در آنها شرکت می      انینی هستند که نقش   وات و ق  عادات، تجربی 

ناپـذیر باشـند و        عوامل بیرونی بازگشت   تأثیرها تحت     هنگامی که این سیستم   )35(.خود، پویا و پذیراي تعامل بیرونی هستند      

  )40(.سته به مسیر هستندها واب هنگامی که منطق سیستم به طور محلی خاص باشد، سیستم

هرگـز  )41-43(. نوآوري براي نوآوري موفـق، مهـم اسـت      فرایندهاي متفاوت درگیري در       در تئوري، تعامل بین عامل    

هـاي نوآورانـه از طریـق         هاي نوآوري یک قاعده هـستند و بیـشترین فعالیـت             شبکه )44(.کنند  ها در انزوا نوآوري نمی      بنگاه

هـا روز بـه روز بـه دانـش      به عبارت دیگر براي نوآوري موفق، شرکت)41(.گیرند ا شکل می ه  تعامالت مناسب در این شبکه    

  .شوند تر می هاي دیگر وابسته ها و سازمان مکمل و دانش فنی موجود در شرکت

  :به طور کلی سه بینش زیر، انتشار مفهوم نظام نوآوري را تسهیل کرده است

هاي بازاریابی    زاي سیستم   با نوآوري، پویایی و تکامل درون     . ی است هاي بازاریاب    نوآوري مشخصه اساسی سیستم    .1

  .قابل توضیح است

هاي مختلفی باشد که  کند که نوآوري شامل تمام راه   هاي بازاریابی ایجاب می      نقش اطالعات فناورانه در سیستم     .2

  . تجاري مهم استکنند و نحوة استفاده از آنها براي مقاصد ها کسب اطالع می ها دربارة فرصت بنگاه

هـا   هاي بین این بنگاه و سایر سازمان در یک بنگاه نوآور، نوآوري با تعامل. اي چند سازمانی است     نوآوري، پدیده  .3

هـا   اي و محیط    هاي حرفه   کنندگان مختلف، رقبا و مشتریان، شبکه       تأمیناین تعامل شامل پیوندهاي مابین      . گیرد  شکل می 

  .هاي تکنولوژي است و زیرساخت

  :هاي نوآوري و براي درك و تحلیل آنها، سه موضوع برجسته وجود دارد درخصوص نظام

همانند نوع تعامل میـان اجـزا،       . انتخاب اجزا و حدود سیستم به این موضوع بستگی دارد         :  سطح  مناسب تحلیل    .1

  .شود، تحلیل شود هاي اجزاي سیستم که روي آن تمرکز می ها یا ویژگی باید شناسه

آفرینان و یا اجزاي سیستم، روابـط کلیـدي کـه      یعنی توصیف سیستم و شناسایی نقش     : نگی تعیین جمعیت   چگو .2

  .گیرند هاي مهم در درون سیستم قرار می نیاز به در اختیار گرفتن باشد و راهی که تعامل

کرد در سطح سیستم    گیري عمل   گیري شود و نحوه اندازه      چیزي که باید اندازه   : گیري عملکرد سیستم     نحوه اندازه  .3

  .به جاي سطح عناصر و اجزا
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  هاي نوآوري انواع نظام

اي، ملـی و یـا حتـی فراملـی را      هاي نوآوري بخشی یا فناورانه، منطقه توان نظام بسته به سطح مناسب تحلیل، می     

زیکـی یـا جغرافیـایی      عد مهم براي تحلیل، بعد فی     یک ب . تصور کرد که دربرگیرنده ایجاد، انتشار و استفاده از دانش هستند          

در . کننـد  اي است که مرزهاي جغرافیـایی سیـستم را معلـوم مـی     بعضی اوقات تمرکز روي کشوري خاص یا منطقه    . است

هـاي    هاي وسیع فناوري ارتباطات در دهـه        به خاطر پیشرفت  . حاالت دیگر، بعد اصلی مورد عالقه، بخشی یا فناوري است         

هاي نوآوري چهار سطح یا       به طور کلی در مطالعه نظام     . المللی وجود دارد   یک بعد بین  اخیر، تقریباً در هر فعالیت اقتصادي       

  :چارچوب عمده تحلیلی قابل تمایز است

  .پیشنهاد شد)34(و نلسون)35(الندوال )32(، سطح ملی که اولین بار توسط فریمن.1

  . بکار رفت)47(2و مالبرا)46(1 سطح فناورانه یا بخشی که توسط کارلسون.2

  .معرفی شد) 50(و موته و پاکویت)49( براکزیک و دیگران)48(3،اي که توسط کوك و دیگران  سطح  محلی یا منطقه.3

  . پیشنهاد شد)52(5گمیلین و پیتر)51(4 سطح بنگاه که توسط گوپاالگریشنان.4

لعـه، شـناخت   هـدف از مطا . شود در سطح بنگاه، نظام نوآوري در چارچوب مرزهاي یک بنگاه اقتصادي مطالعه می      

  .ریزي استراتژیک در سطح بنگاه است هاي اقتصادي و استفاده از آنها در برنامه هاي نوآوري بنگاه ویژگی

هاي اقتـصادي ماننـد اتحادیـه         هاي نوآوري، نظام فراملی نوآوري نیز در حال ظهور است که بلوك             در ادبیات نظام  

. نمایـد  المللی پول و غیره را بررسـی مـی   هاي بین مان ملل و یا آژانسهاي جهانی مانند ساز  و نیز نقش سازمان6اروپا، نفتا 

  .شود اي و بخشی، در زیر تشریح می چارچوب تحلیل و مرزهاي سیستمی سه سطح ملی، منطقه

  نظام ملی نوآوري

ریـف کـرد   عهاي عمومی و خصوصی ت اي از نهادهاي موجود در بخش فریمن، نظام ملی نوآوري را به عنوان شبکه  

 بـین تعـاریف وسـیع و       النـدوال  )32(.کند  منتشر می هاي جدید را تقلید، وارد، اصالح و          ها و تعامالت آنها فناوري       فعالیت که

نهادهـایی از   هـا و  سازمان«در تعریف محدود او، نظام ملی نوآوري متشکل از . محدود از نظام ملی نوآوري تمایز قائل شد 

 در تعریـف  )35(.هستند» ها است که درگیر جستجو و اکتشاف ورانه و دانشگاه  اقبیل واحدهاي تحقیق و توسعه، مؤسسات فن      

یک سیستم نوآوري تشکیل شده اسـت از عناصـر و روابطـی کـه در تولیـد، انتـشار و       «هاي ملی نوآوري     وسیع او از نظام   

ملـی نـوآوري را بـه عنـوان      نلسون و روزنبرگ نظـام  )35(.»کنند استفاده از دانش جدید و از نظر اقتصادي مفید، تعامل می     

 از نظر پاویت، نظام ملی نوآوري       )34(.اند کنند، دانسته   هاي آنها عملکرد نوآورانه را تعیین می        اي از نهادها که تعامل      مجموعه

یـا حجـم و ترکیـب    (هاي تکنولـوژیکی   انستیتوهاي ملی، انگیزش، ساختارها و رقابت بین آنهاست که نرخ و جهت آموزه    (

                                                            

1. Carlson
2. Malbera
3. Cock and et al
4. Gopalakrishnan
5. Peter Milling
6. NAFTA
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  :کند متکافی، نظام ملی نوآوري را به صورت زیر تعریف می) 53(.»کند را در یک کشور تعیین می) غییر تولیدهاي ت فعالیت

هـاي جدیـد،      اي از انستیتوهاي ممتاز است که به طور مشترك یا انفرادي در توسـعه و انتـشار فنـاوري                    مجموعه«

هـایی را    نوآوري، سیاستفرایند قرار دادن تأثیري تحت ها برا کنند که دولت همدیگر را یاري داده و چارچوبی را فراهم می   

از این رو نظام ملی نوآوري، نظامی از انستیتوهاي بهم پیوسـته بـراي ایجـاد، ذخیـره و انتقـال      . شکل داده و تکمیل کنند  

  )54(.»شوند هاي جدید نامیده می ها و  مصنوعاتی است که فناوري دانش، مهارت

ها به موضوعات ملی حساسیت دارند و         این سیاست . نتیجه سیاست دولت ملی هستند    هاي ملی نوآوري، اغلب       نظام

  )35(.اي هستند  عوامل زیادي از فلسفه سیاسی حکومت گرفته تا تغییرات نیازهاي اقتصادي منطقهتأثیرتحت 

  :از نظر الندول مفهوم یک نظام ملی نوآوري به دو بعد زیر متکی است

،هاي ملی ـ فرهنگی ویژگی

.است ـ دولت مرکزيسی

در آن نقطه تمام افراد وابسته به یک ملت . شوند هم منطبق می اي است که دو بعد بر ایده یک ملت ـ دولت نقطه 

این ملت در یک فضاي جغرافیایی منفـرد و بـا           . شوند  شناختی مشترك با هم جمع می       هاي فرهنگی، فنی و زبان      با ویژگی 

 پیچیده نوآوري، زمانی که تبادل دانش نوعاً بـه طـور وسـیعی ضـمنی                فرایندک  در ی . شوند  یک دولت مرکزي کنترل می    

هـاي   گیرند؛ همانند به اشـتراك گذاشـتن تعـابیر فرهنگـی و نـرم      هایی که از همان محیط ملی سرچشمه می       است، بخش 

  .بر سیستم، یادگیري و نوآوري تعامل را تسهیل خواهد کرد مبتنی

تمـامی فاکتورهـاي مهـم اقتـصادي، سیاسـی،      «: ي را چنین تعریف کرده است    نظام ملی نوآور  ) 1997(ادکوئیست  

این بدین معنا است که راهکار نظام هاي نوآوري بـه  . گذارند  میتأثیرها  که بر توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري... سازمانی و 

   )55(.»پردازد نمی...)  شرایط کاري ودر قالب رشد، میزان اشتغال،(کننده نوآوري پرداخته و به پیامدهاي آن  عوامل تعیین

هاي ملی را تعیین      اي از مؤسساتی که تعامل آنها، عملکرد  نوآورانه شرکت          ام ملی نوآوري همچنین به مجموعه     ظن

هـا،   مثل شرکت(هاي منفرد  انداز، عملکرد نوآورانه نه تنها به اینکه چگونه بنگاه       از این چشم  )56(.کند نیز تعبیر شده است      می

از قبیـل  (هـاي اجتمـاعی    گیرند، بلکه به چگونگی تعامل آنها با بنگاه در تنهایی شکل می) ها هاي تحقیقاتی، دانشگاه   اهبنگ

  )57(.بستگی دارد) هاي قانونی ها، هنجارها، چارچوب ارزش

اي در  ههاي عمد دارد که در میان کشورها تفاوت      فریمن در مرور تاریخی مطالعات نظام ملی نوآوري خود اظهار می          

 به عبـارت  )30(.هاي فناورانه درون اقتصادهاي ملی آنها وجود دارد نحوه سازمان دادن و پایدارسازي توسعه و انتشار نوآوري    

شوند و  ها حاصل می    هاي معرفی شده متفاوتند بلکه در نوع روش هایی که این نوآوري             دیگر ملل نه تنها در مقدار نوآوري      

هـاي   کننـده نـوآوري   نلسون در مطالعات تجربی پانزده کشور بین عوامـل حمایـت         .  متفاوتند نیز در ترکیب بخشی آنها نیز     

  )34(.دفناوري ملل مختلف تنوع قابل توجهی پیدا کر

  اي نوآوري نظام منطقه

اي یا محلی نـوآوري در همـان زمـان       مطالعات نظام منطقه  .  ظهور کرد  1990نوع نظام نوآوري، در اواخر دهه        این

در ایـن   . اي و جغرافیاي اقتصاد آغـاز شـد         هایی از قبیل اقتصادهاي صنعتی، اقتصادهاي منطقه        ژوهش در حوزه  همگام با پ  

از این دید، مفهوم نظام     . اي نوآوري به کار برده شد       ها اصطالحات متنوعی براي توضیح آشکار و ضمنی نظام منطقه           حوزه



  بررسی تجربیات/ نظام ملی نوآوري سالمت : بخش دوم

  

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

33

ــه ــی منطق ــوآوري را م ــوان در اصــطالحات گذشــته اي ن ــه صــنعتی مارشــال:اي چــون ت ــصادي )58(، ناحی ــضاهاي اقت  ف

   .دنبال کرد)48ـ50(اي نوآوري هاي منطقه  و نظام)61(3 نوآورانه کاماگنی2پیرامون)60(،هاي توسعه داهمن بلوك)59(1پروس

نگ خاصی اشاره دارد که نظام نوآوري       هاي نوآوري به  محل جغرافیایی خاص با فر         الح نظام محلی یا منطقه    طاص

شوند و نسبت به سرمایه مالی  براساس فرض فلدمن، منابع دانش در شکل انسانی و نهادي نهفته می . ا شده است  در آن بن  

  )62(.تحرك جغرافیایی کمتري دارند

هاي علمی و فنی به  اي نوآوري خصوصیاتی شبیه به یک نظام ملی نوآوري دارد و تبدیل پیشرفت   یک نظام منطقه  

تفاوت اصلی  )64(.اي نوآوري هستند هاي منطقه  نظاممنشأهاي محلی نوآوري،     نظام )63(.کند  تسهیل می  رااستفاده اقتصادي   

اي نوآوري حول سـاختارها و نهادهـاي          یک نظام منطقه  . نظام ملی نوآوري در مقیاس آنها است       اي نوآوري و    نظام منطقه 

  .اي را منعکس خواهند کرد اي ساخته خواهد شد و توسعه دانش و مهارت در جامعه منطقه اجتماعی منطقه

هاي مدیریتی و فنی، دانش ضمنی انباشته و سـرریز             مهارت تأمیناي نوآوري پاسخی به اهمیت        ایجاد نظام منطقه  

اي نوآوري را به طور خاص به کار نبرد، ولی بـه طـور ضـمنی مفهـوم نظـام                      ساکسنیان، اندیشه نظام منطقه   . دانش است 

هاي تولیدي یا روابط بـین بنگـاهی        هاي شبکه   دن نحوه کمک به مستند شدن پویایی      اي نوآوري را براي روشن کر       منطقه

در مطالعه او، نحوه پخش کردن هزینه       . اي، از قبیل دره سیلیکون کالیفرنیا استفاده کرد         در جهت کامیابی اقتصادي منطقه    

هاي بـین بنگـاهی نـشان داده      شبکهوري میان بنگاه هاي درگیراهاي نو و نحوه تغذیه متقابل فن        و ریسک توسعه فناوري   

براساس روابط بین بنگاهی، انتقال فناوري در اشکال تبادل اطالعات غیررسمی، توسعه و تحرك منابع انسانی                . شده است 

  .سازي با مناطق، قابل توجه است و شبکه

ري، ماننـد  درك اهمیت وابستگی بین نوآوري و جغرافیا به کاوش در موضـوعات مربـوط بـه محـل فعالیـت نـوآو             

اي نـوآوري بـا        نظام منطقـه   )65و62(.ظرفیت یک منطقه خاص براي تسهیل یا باال بردن فعالیت صنعتی، منتهی شده است             

  .اندازه و مرزهاي نظام منطقه اي نوآوري مبهم است. تبادل دانش ضمنی گره خورده است

در این نظام، مناطق در امتـداد       . شود   می یدتأکاي نوآوري، بر نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی کاربران           در نظام منطقه  

 بـراي عملکـرد مناسـب نظـام         )48(.شـوند   خط سیرهاي مختلف ترکیب نیروهاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي درگیـر مـی            

  :شود اي نوآوري، موارد زیر توصیه می منطقه

  ، وجود فرهنگ همکاري.1

  ،پذیري  وجود فرهنگ مشارکت.2

  ،ام تغییر نهادي توانایی و ورزیدگی براي انج.3

  ،خصوصی/  هماهنگی و وفاق عمومی.4

پذیري شـرکت نـسبت بـه جامعـه و      یتمسئولور با زیر عناصر روابط نیروي کار، همکاري در کار،           فرهنگی بهره  .5

  ،وري تخصص بهره

  . مالیتأمینور و  هاي تخصصی، فناورانه بهره  وجود مکانیسم تبادلی در حوزه.6

                                                            

1.  Perrous
2.  Milieu
3.  Camagni
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  بخشی نوآوري نظام

اي از اجزاي ناهمگون اسـت کـه بـراي خلـق، جـذب و اسـتفاده از                    شامل مجموعه ) صنعتی(نوآوري بخشی   نظام  

هـر نظـام صـنعتی،    . شـود  ، تعامالت تجاري و غیرتجـاري اسـتفاده مـی   )جدید و جاافتاده  (ها و محصوالت صنعتی       فناوري

اي وجود  ارتباطات گسترده، ي آن سیستمها بر یک زیربناي دانش و فناوري است و بین محصوالت، دانش و فناوري         مبتنی

هاي صـنعتی، افـراد و        اجزاي تشکیل دهندة سیستم   . دهد   قرار می  تأثیردارد که تولید و کاربرد محصوالت صنعتی را تحت          

و یـا   ) کننـده   تأمینکننده، تولیدکننده و      هاي مصرف   نظیر شرکت (توانند به صورت شرکت       ها می   سازمان. ها هستند   سازمان

تـوان بـه      از ویژگی هاي اجزا مـی     . باشند) ها، مؤسسات مالی، ادارات دولتی و غیره        نظیر دانشگاه (هاي غیر تجاري      سازمان

اجزا به صـورت تجـاري و غیرتجـاري و همچنـین بـه صـورت                . ها، ساختار و رفتار آنها اشاره کرد         یادگیري، قابلیت  فرایند

 و دستوري با هم تعامل دارند و عرف حاکم در آن سیستم به تعامالت           رقابتی فرایندهاي ارتباطی، تبادل همکاري و        فرایند

دهد و نظام صنعتی به صورت تـدریجی   هایی رخ میفرایندتغییرات نظام صنعتی در طی زمان و توسط     . دهد  آنها شکل می  

  )66(.یابد و توأمان تحول می

  .ها، کارگزاران و تعامل میان آنها است بخشبخشی نوآوري، درك بهتر ساختار و محدوده  مهمترین فایده دیدگاه نظام

هـاي   هـا، نظـام   در طی سال. هاي بخشی نوآوري، مکمل نگرش نظام ملی نوآوري است       به طور اخص، تصور نظام    

هاي   بخشی مختلفی که در معرض مراحل تغییر و تبدیل از طریق هم تکاملی عناصر مختلفشان بودند، وجود داشته، نظام                  

  )67(.اي نیز ممکن است ظهور پیدا کنند مده و موارد تازهبخشی جدیدي بوجود آ

داند که در زمینـه خـاص فنـاوري، تحـت یـک       ها می هایی از عامل هاي فناورانه را به عنوان شبکه   نظام 1کارلسون

ت در   اطالعات و رقاب    فناوري با تمرکز بر انتقال دانش،      برداري از   زیرساخت نهادي مخصوص با هدف ایجاد، انتشار و بهره        

  )64(.تعامل هستند

  :داند وي عناصر اصلی نظام نوآوري فناورانه را موارد زیر می

هـاي کـسب و کـار       هاي بنگاه براي ایجاد و گرفتن مزیت فرصـت          که همان جمع کل توانایی    :  قابلیت اقتصادي  .1

  .است

بـه عـالوه   . ي مختلف اسـت ها هایی با قابلیت یک نوآوري موفق مستلزم تعامل میان عامل   : ها  ها و شبکه     خوشه .2

  .نمایند ها، انجام نوآوري را تسهیل می یعت نوآوري نامعین و پیچیده است، بنابراین شبکهبط

 نـوآوري و انتـشار      فراینـد اي از ترتیبات نهادي که به طور مستقیم یا غیر مـستقیم               مجموعه:  زیرساخت صنعتی  .3

  .کنند تنظیم می فناوري را تحریک، حمایت و

درون آنهـا   . آمیزنـد   هاي توسعه ماهیتی پویا دارند و ویژگی عدم تعـادل را در هـم مـی                 بلوك: ي توسعه ها   بلوك .4

کنند که در طی زمان، در استحکام و ترکیب متنوع بـوده و پتانـسیل توسـعه را بـراي                  هاي فناوري کششی ایجاد می      نظام

  )46(.کنند نظام تولید می

دانند کـه درگیـر ایجـاد و     ها و صنایع می ها، فناوري هاي خاص بنگاه    هبرسکی و مالبرا نظام بخشی نوآوري را خوش       

                                                            

1. Carlson
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 در تحلیل نظام بخشی نوآوري یا       )47(.هاي جدید هستند و انتقال دانش نیز در میان آنها جایگاه مناسبی دارد              انتشار فناوري 

نصر قابل تمایز صـنعت اسـت       روابط بین صنعتی شامل یک یا چند ع       . نظام فناورانه نوآوري، روابط بین صنعتی مهم است       

 وابستگی متقابل میان صنایع عمدتاً از افزایش به هم پیوستگی در تولید و انباشتگی               )68(.که به هم وابستگی نزدیکی دارند     

  )69(.شود ها و صنایع مشتق می ي دانش و وابستگی متقابل میان فناور

هـاي    بنـدي   وابستگی متقابل شدیدي در میان دسـته      پیوستگی میان صنایع، به وجود روابط         هم  توجه به به   پاویت با 

 تولیـد در سـایر   فرایندتواند دروندادهایی براي  این بدان معنی است که نوآوري در یک صنعت می        )70(.کند  صنعتی اشاره می  

  .صنایع فراهم سازد

ري بخـشی، پیونـد   هاي نوآو هاي فناورانه نوآوري یا نظام      هاي نظام نوآوري، در تحلیل نظام       برخالف سایر چارچوب  

پویـایی   هاي بخـشی نـوآوري بـر    نظام )71(.شود ها عمدتاً از وابستگی متقابل فناورانه منتج می ها و سازمان دانش بین بنگاه  

 درك واضحی از بر مبتنیچارچوب این نظام باید     .  دارند تأکیداهمیت جریان فناوري بین صنعت      وري و   اقتصادي توسعه فنا  

  .ین علم و فناوري باشدبماهیت فناوري و روابط 

براساس نظام بخشی نوآوري، صنایع مختلف ممکن است مرزهاي تعاملی، رقابتی و سـازماندهی متفـاوتی داشـته                  

 تـأثیر گیـرد بلکـه    این نظام نه تنها فاکتورهاي خاص کـشور را در نظـر مـی       . باشند و ماوراي مرزهاي ملی گسترش یابند      

ه عبارت دیگر چارچوب نظام بخـشی نـوآوري، روابـط بـین صـنعتی و وابـستگی       ب. کند سازي فناوري را تجمیع می   جهانی

  .گیرد تر در نظر می هاي وسیع متقابل را نه تنها در سطوح محلی و بخشی بلکه در نظام

  هاي نوآوري مرزهاي سیستمی بین  نظام

ها   فرهنگ ملی، زبان  . ردگی  نظر می  چارچوب نظام ملی نوآوري، مرزهاي ملی را به عنوان مرزهاي نظام نوآوري در            

اي   چـارچوب نظـام منطقـه     . کننـد   هاي مختلف یک کشور بازي می       ها و فناوري    ها، نقش کلیدي در نوآوري بخش       و دولت 

هـاي نظـام      در مقابل چارچوب  . دهد   قرار می  تأثیرنوآوري، عملکرد نوآورانه بخش یا خوشه صنعتی در یک منطقه را تحت             

. شـود   هاي متقابل فناورانـه بنـا مـی         پایه وابستگی  کنند که یک سیستم بر      نوآوري ادعا می  بخشی نوآوري و نظام فناورانه      

نظام فناورانـه نـوآوري و نظـام بخـشی          . هاي نظام بخشی نوآوري و نظام فناورانه نوآوري مخصوص فناوري است            تحلیل

هاي مختلف  هاي میان چارچوب  تفاوت 2ـ1جدول  . ع کنند توانند آن را قط      ملی نیستند و می    نوآوري لزوماً مقید به مرزهاي    

  .کند نظام نوآوري را خالصه می

اد تجمیـع  هاي جدیدي در جهـت ایجـ   ایجاد و استقرار روابط متقابل بین این سطوح، ممکن است سبب بروز بینش   

آوري از   روشی براي ساختن نظام ملـی نـو        ، براي مثال آقاي چانگ    )72(.کند ام نوآوري پیشنهاد  هاي نظ   بیشتر بین چارچوب  

  . داده استارائهاي نوآوري  هاي منطقه طریق ساختن نظام
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  هاي مختلف نظام نوآوري براساس مرزهاي آنها  مقایسه چارچوب.2ـ1جدول 

  مرزهاي سیستم  چارچوب

  مرزهاي ملی  نظام ملی نوآوري

  اي ممکن است داخل مرزهاي ملی باشند مرزهاي منطقه  اي نوآوري نظام منطقه

  مرزهاي بخشی یا فناوري لزوماً مرزهاي ملی نیستند  نظام بخشی نوآوري/ ه نوآورينظام فناوران

  
  .پردازیم توجه به اهمیت مفهوم نظام ملی نوآوري، به بررسی بیشتر این مفهوم می در ادامه با

  تئوري تاریخچه و: هاي ملی نوآوري نظام

رواج . کردنـد   خطـی مـدل مـی   فراینـد را در قالب یک هاي اولیه عمدتاً نوآوري       همانگونه که قبالً اشاره شد تئوري     

موجـب تـشویق    . شـود    نوآوري موجب افزایش خروجی نیز مـی       فرایندچنین دیدگاهی با این فرض که افزایش ورودي به          

رغـم   اما عدم رشد قابل توجه نوآوري و آثار اقتصادي حاصل از آن علی. هاي تحقیقات شد یش مکرر بودجهاها به افز    دولت

هاي کالن به امر تحقیقات در بسیاري از کشورها، نقص رویکردهاي خطی به نوآوري را آشـکار سـاخت؛             بودجهتخصیص  

لذا رویکردهاي سیستمی یکی پس از دیگري بوجود آمدند تا این که مفهوم نظام ملی نوآوري به عنوان چارچوب تحلیلـی      

  )73(.تمناسب براي شناخت و مدیریت این پدیده در سطح یک کشور شکل گرف

هاي بعـد مـورد توجـه و دقـت بیـشتر        میالدي مطرح شد و در سال1980رویکرد نظام ملی نوآوري در اواخر دهه     

علم و فناوري از عناصر اصـلی یـک نظـام ملـی نـوآوري هـستند و                  )74(.گذاران کشورها قرار گرفت     اقتصاددانان و سیاست  

 امـروزه  )75(.هاي نـوآوري اسـت  فرایندآفرینان اصلی درگیر در   ساختار و نقش  سازيرویکرد نظام ملی نوآوري در پی آشکار      

 سال قبل که فقط عده معدودي از اندیشمندان چیزهایی در مورد آن             15دامنه نشر مفهوم نظام ملی نوآوري در مقایسه با          

لـف علـوم    هـاي مخت    هاي تحلیلـی حـوزه      بخش فعالیت   همچنین این مفهوم، الهام   . تر شده است    شنیدند، بسیار گسترده    می

دانـان   شناسـان و حتـی جغرافـی    نگاران اقتـصادي، جامعـه    اقتصاددانان، اقتصاددانان تجاري، تاریخ   . اجتماعی نیز شده است   

مفهوم نظام ملی نوآوري به . کنند هاي مربوط به نوآوري از این مفهوم استفاده می اقتصادي نیز براي تشریح و درك نظریه

در ایـن رویکـرد بـه       .  قـرار داده اسـت     تأثیرهاي مختلف را تحت       هاي تحلیلی حوزه    صورت مستقیم و غیرمستقیم، فعالیت    

مجموعه بازیگران و روابط بین آنها در نظام فناوري و نوآوري کشور به عنوان یک سیستم نگاه شده و به تعریـف نقـش،                        

هـا از رویکـرد       ر همـه زمینـه    هـاي اخیـر د       پیـشرفت  )76(.شـود   بررسی روابط و تعامالت این افراد با یکدیگر پرداختـه مـی           

  )77(.اند سیستماتیک پدیده نوآوري الهام گرفته

 و  OECDهاي ملی نوآوري به انسجامی فکري و عملـی دسـت یافتـه اسـت، و در                    با گذشت زمان، مفهوم نظام    

 بـسیار  مـسائل  اي براي نشان دادن اخیراً نیز به عنوان وسیله. دیگر کشورهاي توسعه یافته جایگاه مناسبی پیدا کرده است   

 هم بـه عنـوان یـک        NISگذاران، به     امروزه اقتصاددانان و سیاست   . مهم ملل در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است         
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توانـد   ها و علل اولیه شکاف در توسعه اقتصادي و هم به عنـوان یـک چـارچوب فکـري قـوي کـه مـی                          منبع درك ریشه  

  )78(.کنند ا را معرفی کند، نگاه میه هاي پل زدن بر روي این شکاف ها و روش سیاست

ها به سمت نظام ملی نوآوري، بررسی زوایاي مختلف آن ضروري به نظـر               وف شدن روزافزون نگاه   طتوجه به مع   با

  .رسد می

  اهمیت و رسالت نظام ملی نوآوري

 و نقـل و منـابع       ، حمـل  ر مواد خام، نیروي کا    مؤثردر گذشته توان رقابت ملی عمدتاً براساس دسترسی و به کارگیري            

ترین عامل تعیین کننده رشد پایدار اقتصادي         هاي تکنولوژي به مهم     اثر جهانی شدن، پیشرفت    شد؛ اما در    اي تعیین می    سرمایه

 توسعه تکنولوژي شـدیداً تغییـر کـرده و در    فرایندگذاري شگرف باعث شده که نگاه به   تأثیرهمین  . کشورها تبدیل شده است   

دهد کـه ناکارآمـدي نظـام         هاي انجام شده نشان می      بررسی)79(. مورد توجه قرار گیرد    فرایندستمی این   هاي اخیر جنبه سی     سال

  )35(.شود ها می ها و فرصت هاي علمی و فناوري و از دست رفتن مزیت ملی نوآوري، منجر به عدم گسترش فعالیت

 فنـاوري را تـضمین      بـر   مبتنـی د   رشـ  فراینـد به طور کلی ایجاد یک نظام ملی نوآوري مناسـب، اسـتمرار و بقـاي                

نظام ملی نوآوري، متشکل از نهادهاي متعاملی است که دانش، مهارت و مصنوعات مرتبط با فناوري را خلـق،                   )80(.کند  می

هـاي    برخی از محققین بر تعامل بـین بنگـاه        . این نظام با رویکردهاي مختلف تحلیل شده است       . کنند  انباشته و منتقل می   

همچنـین توجـه برخـی دیگـر از دانـشمندان بـر       . انـد  هاي یادگیري ناشی از آن متمرکز شـده       فرایندر و   تولیدکننده و کارب  

باالخره گروهی نیز به اثـرات نظـام        . هاي دولتی بود که در عملکرد نوآورانه بنگاه ها نقش داشتند            نهادهاي ملی و سیاست   

یاست هاي دولتی و زیرسـاختار فرهنگـی توجـه    آموزشی و تحقیقاتی کشور، روابط صنعتی، نهادهاي علمی و تخصصی، س   

در هر حال رویکردهاي نظام ملی نوآوري بر جریان مستمر منابع، دانش، اطالعات و فناوري بین بازیگران اصلی                  . اند  کرده

  .نظام مذکور تمرکز دارد

 سـاختارها و   تغییـرات تکنولوژیـک، نهادهـا،   فراینـد ایده نظام ملی نوآوري از این دیدگاه کـه موجـب یکپـارچگی             

  .کند هاي توسعه ممالک ایفا می گردد، نقش محوري در برنامه ها می سیاست

هـاي     بنابراین ویژگی اصلی آن ارتقاي توانمندي      )81(.وري است اخروجی نظام ملی نوآوري ایجاد، اشاعه و کاربرد فن        

تصادي باشد همچنین واحـدهاي اصـلی   بازیگران نظام مذکور براي تولید، اشاعه و کاربرد فناوري است که داراي ارزش اق         

هاي کوچک و متوسط به لحاظ ماهیت      تجاري بوده که در این میان شرکت       هاي  تولید کاال و خدمات در این نظام، شرکت       

  )82(.و عملکرد، اهمیت فراوانی دارند

  :توان موارد زیر دانست هاي نظام ملی نوآوري را می ترین رسالت به طور کلی مهم

  ،خشی تحقیقاتـ افزایش اثرب

  ،ـ افزایش تولید ناخالص داخلی

  ،زایی مولد پایدار ـ اشتغال

  ،ـ افزایش پتنت کشور

  )82(. دانشبر مبتنیـ کمک به رشد و توسعه کشور از طریق ایجاد و ارتقاي اقتصاد 
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  تحلیل نظام ملی نوآوري:  سومفصل

  ابزارهاي تحلیلی در رویکردهاي نظام ملی نوآوري

نـسبت بـه نظـام هـاي         نوآوري به دلیل دارا بودن نگرش سیستمی، دو نوع نگـرش تحلیلـی را                هاي  رویکرد نظام 

نگـاه   در. شود  در نگاه اول به سیستم به عنوان جعبه سیاه که با محیط خود در تعامل است توجه می                 . گیرد  نوآوري دربرمی 

 براي دست یافتن به هدف سیستم با هـم  )ها  زیر سیستم (تر    هاي سیاه کوچک    بعدي، توجه به نحوة ترکیبی است که جعبه       

  :هاي فوق دو نوع رویکرد تحلیلی شکل گرفته است براساس نگاه. اند ترکیب شده

 اجزاي سیستم و  روابط بین آنها هاي داخلی سیستم،فرایندین رویکرد در ا: رویکرد سازمان محور یا جعبه سفید  . 1

نهادهـاي عمـومی از قبیـل     هـاي رسـمی و    سازمان هاي نوآوري را برحسب     این رویکرد نظام  . مورد توجه است  

 هاي صـندوق مـالی و       هاي تحقیق و توسعه، آژانس      عمومی، آزمایشگاه  نیمه نهادهاي خدمات فناوري عمومی و    

دیدگاه موجود در این رویکـرد بـه        . کند  نهادها و ترتیبات عمومی مانند نظام بخشی ثبت اختراعات توصیف می          

  .بیشتر از مقاصد تحلیلی، پیوند خورده استگذاران بسیار  دیدگاه سیاست

در ایـن  . شـود  در این رویکرد فقط به درونداد و برونداد سیستم توجه می      :  یا جعبه سیاه   1 قابلیت بر  مبتنیرویکرد  . 2

رود و یـا زیـر       تک آنها و نیز زیر سیستمی کـه درونـداد بـه آن مـی                اجزاي درون سیستم و کارکرد تک      رویکرد

آنچه مهم است، عملکرد کلی سیـستم مـورد نظـر           . شود  شود، توجه نمی    از آن خارج می   سیستمی که بروندادي    

چنـین  . بندي تحلیل یادگیري و قابلیت مشتق شده است هاي نوآوري در این رویکرد از شکل   مفهوم نظام . است

اي  دارنـد و موقعیـت برجـسته کمتـري بـر           تأکیـد ها به شدت      رویکردهایی به پیوندهاي میان بنگاهی و شبکه      

  .ل هستندئهاي زیرساختاري قا سازمان

  

  )هاي در حال تعامل شامل مجموعه زیرسیستم(سیستمی به عنوان جعبه سفید . 3-1شکل 

                                                            

1. Capability-based
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  )بدون اجراي قابل مشاهده(و سیستمی به صورت جعبه سیاه 

تحلیـل  تفاوت اصلی این دو رویکرد در چارچوب یا کـانون           . بین این دو مفهوم تمایزات کیفی قابل تشخیص است        

 نهادهاي زیرساخت تکنولوژي تمرکز دارد و بیـشتر بـه سـؤال         رویکردهاي سازمان محور روي عوامل و ویژگی      . آنها است 

هـاي نـوآوري       فعالیت   قابلیت روي خود بنگاه و ضروریات و ویژگی        بر  مبتنیرویکردهاي  . تمرکز دارد » چه چیزي هست؟  «

  .ي فنی ـ اقتصادي تمرکز داردتر ایجاد و تکامل استعدادها آن و به طور مشخص

بندي سیاسـت عمـومی در        رویکرد سازمان محور، براي پشتیبانی صورت     . مقصد و مقصود دو رویکرد متفاوت است      

هاي معین نهادهاي علـم و تکنولـوژي،          دادن زیرساخت تکنولوژیکی نهادها همانند اهداف روشن، نقش         آشناسازي و شکل  

ي نهادي شده فناوري مناسب است و نهادهاي ذکر شده را به عنوان بردارهاي مسلط          ها  هاي صندوق مالی و برنامه      آژانس

 پیوندهاي نهـادي   تأکیدتمرکز ترجیهی این رویکرد تسهیل و       . داند  هاي نوآوري و فناوري می      سازي سیاست   فرموله و پیاده  

  .بین یک بنگاه نوعی و محیط سازمانی است

هاي متفاوت از آنهـا اشـاره         تند؛ دوگانگی دو رویکرد به مقصود و استفاده       این دو رویکرد نسبت به هم ناسازگار نیس       

این دوگانگی منعکس کننده تنوع مقاصد تحلیلی و مباحث     . گردد  هاي کارکردي و نهادي باز می       دارد و به دوگانگی تحلیل    

  .سیاستی است

 هرکـدام از دو رویکـرد مـشخص    در ادامه سعی شده است دو رویکرد دقیقتر بررسی شود و ابزارهاي توسعه یافتـه            

  .گردد

  رویکردهاي سازمان محور

هاي علم و تکنولوژي تمرکـز دارد کـه شـامل       سیستم) یا سازمانی (رویکردهاي سازمان محور بر زیرساختار نهادي       

. هاي عمـومی و ابتکـارات در جهـت تغییـرات فنـی اسـت                عمومی ایجادکننده دانش و نیز برنامه      نهادهاي عمومی یا نیمه   

گـذاري و پـشتیبانی، از جملـه          هاي سیاسـت  فراینـد هاي اقتصادي، توسعه همکاري و حاکمیت،         هاي وجودي، جلوه    ژگیوی

هاي  مالحظات این رویکرد است و این رویکرد سعی در هماهنگی مالحظات انبوه در سطحی است که باعث شود سیاست                

  .ملی علم و تکنولوژي بیشترین عملکرد را داشته باشند

. کننـد   هـاي زیرسـاخت تکنولـوژیکی و سـازمانی را میـسر مـی                سازمان محور، تحلیل تطبیقی سیستم     رویکردهاي

، بـراي تحلیـل سـاختار نظـام ملـی           1ابزار نگاشت نهادي  .  این رویکرد گام برداشته است     بر  مبتنی بیشتر   OECDسازمان  

 بـراي ممیـزي   3 و اسـلو 2اي فراسـکاتی ه همچنین دستورالعمل. نوآوري کشورها در راستاي این رویکرد توسعه یافته است     

  .نوآوري در راستاي این رویکرد شکل گرفته است

توان به رسـوم و سـازمانها         از جمله این اجزا می    . هاي نوآوري تمرکز دارد     دهنده نظام  این رویکرد بر اجزاي تشکیل    

از ایـن   . هاي نوآوري مهم هستند   دفراینتجربیات مختلف ثابت کرده است که سازمانها و رسوم گوناگون براي            . اشاره نمود 

                                                            

1.  Institutional Mapping
2.  ّFraskati Manual

3. Oslo
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 توافـق  مـسئله در ادبیات نظامهاي نوآوري روي این . توان رسوم و سازمانها را اجزاء اصلی نظامهاي نوآوري دانست           رو می 

سـازمانها و  . کلی وجود دارد، این مطلب در برخی از مقاالت روشن و در تعدادي بصورت غیر مـستقیم اشـاره شـده اسـت            

شود به تعریف و شناسـایی سـازمانها و رسـوم از دیـدگاه                در اینجا سعی می   . هاي خاصی دارند    ات تعریف رسوم در این ادبی   

  )84(. ملی و نوآوري پرداخته شود نظام

آفرینـان اصـلی نظـام       آنهـا نقـش   . نـد ا  ها، ساختارهاي رسمی با هدفی روشن هستند که آگاهانه ایجاد شده            سازمان

کنندگان، مشتریان  تأمینتواند شامل  که می(ها  توان به کمپانی ر نظامهاي نوآوري، میاز سازمانهاي مهم د. نوآوري هستند 

گـذاري عمـومی    هاي سیاسـت  گذاري و آژانس هاي سرمایه ها، سازمان دانشگاه) هاي دیگر باشد، یا رقبا در ارتباط با کمپانی  

  .نوآوري اشاره کرد

ارب مشخص شده، قواعد، یا قوانینی هـستند کـه روابـط و             هایی از رفتار متداول، عادات جاري، تج        رسوم مجموعه 

قوانین ثبت اختراع و معیارهـاي اثرگـذاري روابـط    . آنها قواعد کارند. کنند ها و سازمانها را تنظیم می تعامل بین افراد، گروه   

  .ي هستندرهایی از رسوم مهم در نظامهاي نوآو ها و شرکتها، مثال بین دانشگاه

شوند و هر یـک    دسته زیر تحت عنوان عناصر نظام ملی نوآوري تقسیم می 9تر، اجزا به      ئیجزبندي    در یک تقسیم  

  :ها نیز از عناصري تشکیل شده است از دسته

  ،عناصر ساختاري

  ،چارچوب قانونی و مقرراتی

   ،کارآفرینانه/ فرهنگ نوآورانه 

  ،پیشرانان نوآوري

  ،وريآهاي نو زیرساخت

  ،اعتبارات مالی

  ،تاطالعا انتشار

  ،انتشار تکنولوژي/ هاي انتقال مکانیسم

  .سازي حمایت براي تجاري

  .بندي فوق فهرست کرده است ها و نهادهاي درگیر در نوآوري را براساس دسته جدول زیر به طور خالصه سازمان
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  )85(دهنده نظام ملی نوآوري   اجزاي تشکیل.3ـ1جدول 

   مالیتأمین .6

  هاي دولت برنامه

  بخش خصوصی

  سرمایۀ ریسک

  بازار سهام

گذاري خارجی سرمایه

  کارآفرینانه/  فرهنگ نوآورانه .3

  منابع انسانی

  تعلیم/ هاي تحصیل  نظام

ها س، دانشگاهرمدا

انکوباتورهاي تکنولوژي/ هاي پارك

هاي انتشار تکنولوژي برنامه

  هاي توسعۀ مدیریت عوامل خارجی نامهبر
   اطالعات انتشار.7

  هاي صنعتی انجمن

  ها دانشگاه

  سازي شبکه

  هاي وب سایت

  هاي ثبت اختراع پایگاه

   عناصر ساختاري.1

  ترکیب صنعت

  رقابت

  هساختار هزین

  دسترسی به بازارها

  منابع طبیعی

  مالکیت خارجی

  جهانی شدن

  ها اندازه شرکت

  ها شبکه

  هاي صنعتی خوشه

  ی صادراتهد جهت

  

  هاي نوآوري  پیشران.4

  هاي حکومت امهنسیاست و بر

  صندوق ریسک سرمایه

انکوباتورهــاي کــسب و کــار، (صــنعت 

  )ن بازار و غیرهارهبر

  مراکز پژوهشی

  هاي هماهنگی مکانیسم

  انتشار هاي مکانیسم/تکنولوژي انتقال .8

  هاي دولت برنامه

  انکوباتورها

  هاي صنعتی خوشه

  هاي تحقیق و توسعه سازمان

  هاي کسب و کار ـ پژوهش ارتباط/ ها شبکه

  رچوب قانونی و تنظیمی چا.2

  هاي مالیاتی رژیم

  فضاي مقرراتی

 فرایندمانند  (حمایت از مالکیت معنوي     

حق ثبت اختراع، قوانین حـق چـاپ و         

  )غیره

  

   زیرساخت نوآوري.5

  مؤسسات آموزش عالی

  مراکز تعالی

  هاي نوآوري دولتی آژانس

  هاي نوآورانه بخش خصوصی سازمان

 کار  هاي کسب و    ها و شبکه    خانه  سفارت

  خارجی

  خدمات انکوباتورها

  هاي تکنولوژي پارك

سازي  حمایت از تجاري.9
1

  

  هاي دولتی فرابینی آژانس/ ها برنامه

  انکوباتورها

  (Spin – off)هاي زایشی  شرکت

                                                            

1. Commercialization Support
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   قابلیتبر  مبتنیرویکردهاي 

بـر عامـل    یري تعامل مبتنیتحلیل سطح خرد، یادگ هاي نوآوري اشاره بر  بر قابلیت نظام    سازي رویکرد مبتنی    مفهوم

 بـه عنـوان جنبـه عمـومی تعامـل اقتـصادي و جـزء حیـاتی در ایجـاد           بندي قابلیت یا رقابت،     یکرد فرمول  در این رو   .دارد

چنین رویکردي ساختار   . شود  ها براي نوآوري، حفظ رفتار اقتصادي رقابتی و یادگیري ضروریات دیده می             هاي بنگاه   توانایی

  .شود روابط تبادلی و نیز ساختار اجتماعی و نهادي محاط و محیط این روابط را شامل میهاي اقتصادي،  تعامل

اجتمـاعی  -هـاي فنـی       یافتـه نهـادي و کـارکردي محـیط         وار سـاخت    تحلیل نمونه  بر قابلیت بر    رویکردهاي مبتنی 

 تمرکـز چنـین   )35(.ط اسـت در چنین رویکردي بنگاه منفـرد بـا نظـام نـوآوري آشـکارا مـرتب       . هاي منفرد تمرکز دارد     بنگاه

  )86(.باشد  تعامل بین بنگاه و محیط آن میتأثیر روي خصوصیات کارکردي و تأکیدرویکردي 

  ھاي نظام نوآوري كاركردھا و فعالیت

هـاي   گیري کارآمد زنجیرة خلق، نشر و به کارگیري دانش در هر نظام نوآوري بایـد وظـایف و فعالیـت                   براي شکل 

قبل از پرداختن به مبحث فوق باید اصطالحات تخصصی مـورد اسـتفاده در   . ن و تعیین شده باشدتمامی اجزاي نظام، تبیی 

منظـور از کارکردهـاي     .  را تعریف کرده و تفاوت مفهومی آنها را بیان کنیم          2»ها  فعالیت« و   1»کارکردها«این بخش یعنی    

هرکدام . باشد سازي و بازاریابی ـ می  ده تا تجاريهاي زنجیرة دانش ـ از خلق ای  هاي کلی آن یا حلقه نظام نوآوري، فعالیت

هاي نظام   وند که آنها را فعالیت    ش  ا کارکردهاي تخصصی تقسیم می    ها ی   هاي کلی به یکسري فعالیت      از کارکردها یا فعالیت   

  .نامیم نوآوري می

هـا   ه اتفاقاتی در این نظام   هاي نوآوري و روابط آنها، باید بررسی کنیم که دقیقاً چ            بر تعیین اجزاي اصلی نظام      عالوه

هـا را محـدود یـا تحریـک            سـازمان  ،هـا   کنند؟ چگونه عرف     چه می  هاي نوآوري فرایندها در ارتباط با       سازمان. دهد  رخ می 

 نـوآوري  فراینـد ها چه نقشی در  اقدامات خاصی را انجام دهند؟ روابط اجزا در این نظام    کنند که در فرایندهاي نوآوري،        می

   نظام در کل ـ شامل اجزا و روابط بین آنها ـ چیست؟3راسريدارد؟ کارکرد س

هـا و کارکردهـاي آن    بنابراین ضروري است که از توصیف اجزاي نظام و روابط بین آنها فراتر رفتـه و بـه فعالیـت        

و هاي نوآوري اشاره شـده اسـت           در نظام  (R&D)به کارکرد تحقیق و توسعه      ) 1997(در مقاله ادکوئیست    . پرداخته شود 

 R&Dها یا بازیگران مختلفی ـ نظیر مؤسسات تحقیقاتی، واحدهاي   این که این کارکرد نظام ممکن است توسط سازمان

از یک نظر، مهمترین کارکرد یا کارکرد سراسري هر نظام نـوآوري، تولیـد، انتـشار و    . ها ـ انجام شود  ها یا دانشگاه شرکت

ها را تحـت    ورزید که ایجاد، انتشار و استفاده از نوآوري        تأکیدباید بر مواردي    تر    اما در یک نگاه دقیق    . کاربرد نوآوري است  

نامند؛ مواردي همچون خلق دانش از طریق تحقیق و توسـعه           می 4کننده نوآوري   دهد که آنها را عوامل تعیین        قرار می  تأثیر

 نـوآوري یـا   فراینـد وامـل تعیـین کننـده    هاي نظام نوآوري کم و بیش همان ع    لذا فعالیت . ها   مالی توسعه نوآوري   تأمینیا  

  )28(.گذار بر آن هستندتأثیرفاکتورهاي 

                                                            

1.  Fّunctions
2.  Activities
3. Overall function
4.  Innovation determinants
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ها در    در آخرین تحقیقات و مقاالت خود، بر روي بحث فعالیت         ) نظران مبحث نظام نوآوري     از صاحب  (2ایتو و   1لیو

. انـد  یکی در درون نظام گـره خـورده  برداري از نوآوري تکنولوژ ها با خلق، انتشار و بهره این فعالیت. اند  ها متمرکز شده    نظام

لیو و وایت پنج کارکرد را در هر نظـام          . اند   نوآوري پرداخته  فراینداي    هاي پایه   آنها به نحوه هماهنگی و سازماندهی فعالیت      

  :اند که عبارتند از نوآوري مشخص کرده

 اي، کاربردي بنیادي، توسعه(تحقیقات(،  

ساخت(سازي  پیاده(،  

 هافرایندریان محصوالت یا مشت(کاربري نهایی(،  

 گردآوري دانش تکمیلی(پیوند(،  

آموزش.  

نتـایج تحقیقـاتی را   هـاي تحقیقـاتی و کـاربرد       هاي مهم فعالیت     بوده و ورودي   R&Dها فراتر از نظام       این فعالیت 

  )87(.شود شامل می

ما . ورزد  میتأکیدد صنعت  براي تحقق رش- منابع  تأمین نظیر   -اي از کارکردها       بر مجموعه  3ون و جاکبسون  جانس

تـوان در     آنها معتقدند که هر نظام نوآوري را می       . توانیم با برآورد کارکردهاي نظام نوآوري، عملکرد آن را ارزیابی کنیم            می

 نـشئت وري و تعامل بین آنها آگوي مزبور از خصوصیات اجزاي نظام نو     لا.  تشریح و تحلیل کرد    الگوي کارکردي آن،  قالب  

ها است که ممکـن اسـت خـاص     ها و عرف ها، ـ شبکه  ها و دیگر سازمان ظور از اجزا، بازیگران ـ مانند شرکت من. گیرد می

  .هاي مختلف مشترك باشند یک نظام نوآوري باشند یا بین تعدادي از نظام

  :کنند جانسون و جاکبسون، به پنج کارکرد زیر اشاره می

ایجاد دانش جدید،  

تحقیقاتفراینددهی به  جهت ،  

نظیر سرمایه، قابلیت و( منابع تأمین(...،  

 ها به صورت تبادل اطالعات، دانش و ایده(تسهیل در ایجاد منافع جانبی مفید(،  

88( .گیري بازارهاي جدید کمک به شکل(  

 (NTBFs) 5بـر تکنولـوژي     هاي جدید مبتنی     کارکرد بازیگران مختلف نظام نوآوري را در ارتباط با شرکت          4ریکن

  )89(.هدد توضیح می

  : کرده استارائهوي فهرستی از کارکردها را به شرح زیر 

ایجاد سرمایه انسانی،  

لوژیکیوهاي تکن ایجاد و توزیع فرصت،  

خلق و انتشار محصوالت،  

                                                            

1.  Xielin Iiu
2.  Steren white
3.  Johnson & Jacobsson
4.  Rickne
5.  New Technology Based Firms
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حمایت از کارآفرینی به منظور فراهم آوردن تسهیالت، تجهیزات و پشتیبانی مدیریتی و اداري،  

   و محصوالتی که ممکن است باعث گسترش بازار و دسترسی بیـشتر           ها، مواد     تسهیل در اداره تکنولوژي 

  ،شودبه بازار 

ها ها و تکنولوژي مند کردن شرکت ضابطه،  

خلق بازارها و انتشار اطالعات بازار،  

سازي توسعه شبکه،  

دهی به تکنولوژي، بازار و تحقیقات مشترك جهت،  

 بودجهتأمینتسهیل ،  

٢٨(. جدید بتوانند از آن استفاده کنندهاي ایجاد بازار نیروي کار که شرکت(  

 شده در   ارائهسازي تعاریف     به یکپارچه » نگاشت نهادي «، براي انجام    (OECD)سازمان همکاري و توسعه اقتصادي      

هـاي سـال    پردازد که در گـزارش  می) در حد ممکن(هاي نظام نوآوري صنعتی و استاندارد کردن آنها  مورد کارکردها و فعالیت 

  :شوند بندي می هاي مذکور به صورت زیر تقسیم این کارکردها در گزارش. دي این سازمان منعکس شده است میال1999

هدایت و رهبري،

 انجامR&D،

بودجه تأمین R&D،

توسعه نیروي انسانی،

انتشار تکنولوژي،

ارتقاي کارآفرینی تکنولوژي.

اند هاي زیر تقسیم شده ها به گروه و مهمترین فعالیت:  

هاي نوآوري و تکنولوژي و هماهنگی، نظارت و ارزیابی  سیاستتدوین

تحقیقات بنیادي،

تحقیقات کاربردي،

اي تحقیقات توسعه،

هاي غیرانتفاعی انجام دهندة  حمایت از سازمانR&Dهاي مجري تحقیقات بنیادي و کاربردي  یا سازمان،

هاي  حمایت از پروژهR&Dمستقیم و غیرمستقیم(هاي تجاري   شرکت(،

 نظر از اینکه چه نهاد یا شرکتی مجري آن باشد صرف(حمایت از تحقیقات در موارد خاص(،

توسعه و ارتقاي نیروي انسانی و تسهیل جابجایی آنها،

هاي خاص بهبود توان کسب و بومی کردن تکنولوژي،

ها ارتقاي ظرفیت کلی جذب تکنولوژي در شرکت،

ژي تکنولوبر مبتنیهاي   بودجه شرکتتأمین،

سایر موارد.

اما در عـین    . هاي مهمی وجود دارد     ها و لیست کارکردها شباهت      شود، بین لیست فعالیت     طور که مالحظه می     همان



  بررسی تجربیات/ نظام ملی نوآوري سالمت : بخش دوم

  

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

45

این موضوع به سادگی منعکس کننده این حقیقت است که تحقیقات انجـام شـده               . خورد  هایی نیز به چشم می      حال تفاوت 

قرار داشته و اصول مورد توافقی در مورد مهمترین کارکردهاي نظام نـوآوري             در این زمینه هنوز در مراحل اولیه پیشرفت         

  .وجود ندارد

. کننده نوآوري انجام شـود   تواند به دنبال تعیین اهمیت نسبی عوامل تعیین         تر آینده در این زمینه می       تحقیقات جامع 

  . شویمقائل تمایز ممکن است مجبور شویم بین عوامل اصلی تعیین کننده و عواملی با اهمیت کمتر،

توان انتظار داشت که عوامل تعیین کننـده از یکـدیگر مـستقل باشـند و ممکـن اسـت همـدیگر را                          نمی  به عالوه 

توان انتظار داشت که عوامل تعیین کننده و روابط آنهـا در انـواع مختلـف نـوآوري                   همچنین می . پشتیبانی و  تقویت کنند    

هـاي تـدریجی و    ي و محصولی، همچنـین نـوآوري  فرایندهاي  کننده نوآوري یینمثالً ممکن است عوامل تع . متفاوت باشد 

  .ها از اهمیت فراوانی برخوردار است بندي انواع نوآوري لذا رده. انقالبی متفاوت باشند

. کننـده دارد    اي در شناسـایی عوامـل تعیـین          با مطالعات تجربی، نقش قابل مالحظه      1سازي مفاهیم نظري    یکپارچه

مورد استفاده قـرار    ) از شرایط واقعی  (هاي تجربی     هاي نوآوري باید به عنوان یک چارچوب مفهومی در تحلیل           مراهکار نظا 

سازي عملی اگر با پشتوانه نظري همراه باشد، بهتـرین راه تثبیـت مفـاهیم و     طور که در مقدمه بیان شد، پیاده   همان. گیرد

  )28(.هاي نوآوري است چارچوب نظري راهکار نظام

  ط بین اجزا و کارکردها در نظامهاي نوآوريرواب

بـراي  . کننـد  ها فـراهم مـی   ها چارچوب انگیزشی را براي این فعالیت    گیرد و عرف    ها انجام می    ها توسط سازمان    فعالیت

  .ار دادها و  هم به اجزا توجه کرد و روابط اجزا و کارکردها را نیز مد نظر قر  نوآوري، باید هم به فعالیتفرایندفهم و تشکیل 

ها ممکن است توسـط     اما این کارکردها و فعالیت    . هاي نوآوري مشابه است     کارکردها یا فعالیت هاي اصلی در تمامی نظام       

  .ها، رابطه یک به یک وجود ندارد لذا بین کارکردها و سازمان. هاي متفاوت و در بسترهاي عرفی مختلف انجام شوند سازمان

توانـد    براي مثال، تحقیقات یا خلق دانـش جدیـد مـی          . هاي مختلفی انجام شود     نتواند توسط سازما    هر فعالیتی می  

همین امر در مورد  کارکردهـاي دیگـر         . ها صورت پذیرد    ها یا بخش تحقیقاتی شرکت      توسط مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه   

هـا، هـم    روجـی دانـشگاه  براي مثـال خ . به عالوه اغلب اجزاء می توانند بیش از یک کارکرد داشته باشند. نیز صادق است  

  .است) منابع انسانی(دانش جدید و هم افراد تحصیل کرده 

نحـوة   گـذاري بـر   تأثیرها در رابطه با کارکردها،        نقش عرف . ها، معموالً مستقیم نیست     روابط بین کارکردها و عرف    

  )90(.ها است انجام شدن کارکردها توسط سازمان

  نگاشت نهادي

هاي جدید با یکـدیگر همکـاري         ها براي ایجاد تکنولوژي     ها، سازمان   گی تکنولوژي با گذشت زمان و افزایش پیچید     

. معموالً هر سازمانی با چندین سازمان دیگر در ارتباط بوده گویا در داخل یک شبکه ارتباطی قـرار گرفتـه اسـت           . کنند  می

                                                            

1.  Theoric
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  .شود  نامیده می1هاي علمی و فنی يدهند و این ارتباطات، نظام همکار ها در کنار هم صنعت ملی را تشکیل می این شبکه

هایی جهت اطمینان از وجـود روابـط الزم در بـین     تدوین سیاست هاي علمی و فنی و     براي بررسی شبکه همکاري   

هاي الزم را فهرست کـرده و ثانیـاً بـا     نهادها و ایجاد دیدگاهی واحد از شبکه، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا اوالً فعالیت     

این چارچوب خـاص را در  . ببریم  ها و نهادهاي فعال سایر کشورها، به خألهاي موجود پی    ها با سازمان    لیتمقایسه این فعا  

 براي درك بهتر نگاشت نهادي، در ادامه جایگاه ایـن نگاشـت را در بـین انـواع                   )91(.نامند  ادبیات علمی نگاشت نهادي می    

  .کنیم ها بررسی می نگاشت

  مبانی و مفاهیم نظري

  :ها در کشورهاي مختلف جهان صورت گرفته به شرح ذیل است هایی که درخصوص نگاشت  پژوهشتحقیقات و

  نگاشت دانش. 1

هاي مـدیریتی،     شود و این رشد حاصل تجربه       رشد دانش مدیریت تکنولوژي از طریق نیازهاي کاربردي هدایت می         

یابد که  گوي عمومی رشد دانش، توسعه می   دانش مدیریت تکنولوژي براساس ال    . شناختی است   ها و مطالعات روش     آزمایش

، شامل ترکیب دانش در داخل فرایند این 2براساس نظر رایزمن.  انباشت مداوم درنظر گرفته شود     فرایندتواند به صورت      می

رویکـرد  . هاي جدید را براي بسط بیشتر دانش ایجاد نمایند باشد تا فرصت ها می هاي علمی و مابین رشته  هر کدام از رشته   

دهد تا اجزاي متفاوت دانش مورد نیاز براي مدیریت تکنولوژي را با هم ترکیب کنیم بـدون    نگاشت دانش به ما امکان می     

نگاشت  3،نگاشت تاریخی : چهار روش مختلف براي نگاشت دانش عبارتند از       . اینکه تخصصی بودن خود را از دست بدهند       

  )92( 6. نگاشت مفهومی5، نگاشت شناختی4،هم کلمات

  نگاشت مسیر. 2

نگاه گسترده به آیندة زمینۀ تحقیقاتی منتخـب اسـت کـه از پنـدار و دانـش جمعـی در مـورد                       نگاشت مسیر، یک    

ها را هـم مـرتبط         نگاشت مسیر بینش   7،به اعتقاد گالوین  . هاي تغییر در آن زمینه تشکیل شده است         ترین محرك   مشخص

 بـه   )93(.کنـد   ها را پـایش مـی       انگیزد و پیشرفت    ، تحقیقات را برمی   کند  سازد، منابع را از دولت و بخش تجاري جذب می           می

هـاي کـسب و کـار را          اسـت کـه همـه جنبـه       )  سـاله  5معمـوالً   (عبارتی دیگر نگاشت مسیر یک تـصویرسازي از آینـده           

  )94(.گیرد دربرمی

                                                            

1. Technical & Scientific Cooperations System
2.  Reisman
3.  Chronological Mapping
4.  Co-word-based Mapping
5.  Cognitive Mapping
6.  Conceptual Mapping
7.  Galvin
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  نگاشت مسیر آتی تکنولوژي. 3

ینـه گـسترده بـراي توسـعه و اسـتفاده از            در یک تعریف، نگاشت مسیر آتی تکنولوژي براي نـشان دادن یـک زم             

به طور کلی نگاشت مسیر تکنولوژي، یک بینش یا دیدگاه مـورد توافـق همگـان را در مـورد                    . شود  تکنولوژي استفاده می  

 نگاشت مسیر روشی براي شناسایی، ارزیـابی و         فرایند. آورد  گیرندگان فراهم می    انداز تکنولوژیکی، آینده براي تصمیم      چشم

تواند براي دستیابی بـه تکنولـوژي یـا هـدف تجـاري مطلـوب مـورد         آورد که می  هاي استراتژیک فراهم می     دیلانتخاب ب 

  )93(.استفاده قرار گیرد

  »کاوي داده «.4

ایـن  .  نـوآوري تکنولـوژیکی اسـت      فراینـد  روشی براي کاوش اطالعات مرتبط بـا         1،هاي تکنولوژي   تحلیل فرصت 

توانـد از    در تحقیقـات تکنولـوژیکی مـی   هکند به این ترتیب که روندهاي عمـد  س میرویکرد یک اعتقاد زیربنایی را منعک   

توانـد در     سـپس چنـین رونـدهایی مـی       . هاي اطالعاتی اسناد تحقیق و توسعه مشخص گردد         طریق تحلیل پیشرفته بانک   

  )95(.هاي مربوطه به کار گرفته شود هاي بالقوه تکنولوژي براي رشد و فرصت ارزیابی توانایی

  :گردد که عبارتند از اي متفاوت ایجاد می هاي تکنولوژي شش نوع نگاشت رابطه  تحلیل فرصتفرایند ر طید

و نگاشـت    6 نگاشـت کـشورها    5،نگاشت نویـسنده   4، نگاشت وابستگی  3، نگاشت کلمات کلیدي   2،نگاشت اجزاي اصلی  

  )96( 7.منابع

   نهادي نگاشت.5

اي اسـت از      ه نظام نوآوري اسـت، نظـام ملـی نـوآوري مجموعـه            نگاشت نهادي یکی از مهمترین ابزارهاي مطالع      

کنند و چـارچوبی فـراهم        هاي جدید کمک می     مؤسسات مجزا که به طور مشترك یا انفرادي به توسعه و انتشار تکنولوژي            

  .کنند نوآوري، شکل داده و اجرا فرایندگذاري بر تأثیرهایی جهت  ها بتوانند در آن چارچوب، سیاست کنند که دولت می

هاي نوآوري و یا به عبـارت   فرایندهاي نوآوري، تعقیب و انجام        در یک سطح عمومی، کارکرد اصلی و یا کلی نظام         

بنابراین کارکرد اصلی هر نظام نوآوري تولید، اشاعه و به کارگیري   . ها است    از نوآوري  8»برداري  خلق، اشاعه و بهره   «دیگر  

گـذار هـستند،    تأثیرهـا     برداري از نوآوري    ، آن عواملی که بر خلق، اشاعه و بهره        از نظر اریکوست  . باشد  دانش و نوآوري می   

هـاي نظـام    یکی از فعالیت ) به عنوان ابزاري براي تولید دانش     (به عنوان مثال تحقیق و توسعه       . شوند  فعالیت محسوب می  

  )97(.سازي دانش نیز یک فعالیت است  منابع مالی جهت تجاريتأمین. نوآوري است

                                                            

1. Tedchnology Opportunities Anallysis (TOA)
2.  Principal Components Map
3.  Keyword Map
4.  Affiliation Map
5.  Author Map
6.  Country Map
7.  Source Map
8. Develop, Diffuse and Use 
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 شده و مبناي مطالعـه نظـام        ارائههایی که از کارکردهاي موجود در نظام ملی نوآوري            بندي  ترین طبقه   از رایج یکی  

براساس این طبقه بندي کارکردهـاي نظـام ملـی     .  است OECDبندي    ملی نوآوري بسیاري از کشورها قرار گرفته، طبقه       

  :نوآوري عبارتند از

  ،گذاري  سیاست.1

  ، منابع مالی تحقیقات و نوآورينتأمی تسهیل، هدایت و .2

  ، نوآوريفرایند دانش مورد نیاز در تأمین .3

  ، ارتقاي کارآفرینی تکنولوژي.4

  ، اشاعه و انتشار تکنولوژي.5

  ، توسعه و ارتقاي منابع انسانی.6

  )41(. خدماتارائه تولید کاالها و .7

 بـا بررسـی     )98(.دهـد   جود نظام نوآوري را نشان مـی      نگاشت نهادي، چارچوبی است که با نمایی ساده و جامع، وضعیت مو           

ـپس در جهـت اصـالح                          نگاشت نهادي می   توان نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزاي نظام را شناسایی و  تحلیل نمود و س

 فعال در نظـام ملـی   با استفاده از این روش تحلیلی، نقش نسبی هر کدام از بازیگران. هاي الزم را انجام داد  ریزي  این موارد برنامه  

  )41(.آید  نوآوري به دست میفرایندهاي خصوصی در  ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین بنگاه نوآوري همچون دولت، دانشگاه

کنند و    ها هدف خاصی را دنبال می       هر کدام از انواع نگاشت    «: توان گفت   ها می   به طور کلی در مورد کاربرد نگاشت      

  .»ود و همچنین وضعیت و امکانات موجود می توان نگاشت مناسب را انتخاب نمودتوجه به اهداف موج در عمل با

  .ها ارائه شده است  کاربردهاي هر کدام از نگاشت3-2در جدول 

  هاي نگاشت  کاربرد انواع روش.3ـ2جدول 

  ها و کاربردها کمک  ها انواع نگاشت

  نگاشت دانش

  د در دانش و تکنولوژي فعلیجوهاي مو هاي تحقیقاتی با هدف پر کردن شکاف تعریف برنامه

  هاي مرتبط با تکنولوژي گیري در مورد فعالیت تصمیم

  بر دانش با انگیزه دسترسی سریع و راحت به دانش خاص طراحی ساختارهاي مبتنی

  ریزي آموزشی براساس تغییرات محتواي دانش در یک رشته علمی معین برنامه

  نگاشت مسیر
مداري، خلق  هاي مشتريفرایند  ر مورد کسب و کار در طی زمانه در زمینه    یک بینش و دیدگاه مشترك د     

  کند  میارائهمحصول، مدیریت افراد و تکنولوژي 

هاي حاصل  نگاشت

  از داده کاوي

آورد و دو هدف زیر را دنبـال      هاي ویژه تکنولوژیکی پدید می      انداز نوآوري   اطالعات مفیدي در مورد چشم    

  :کند می

  موضوعات مورد عالقههاي بزرگ چکیده  صلی حاصل از مجموعهنگاشت اطالعات ا

یک شاخص ترسیمی که اطالعات حاصل از چنین مجموعـه چکیـده را بـا اطالعـات خـارجی ترکیـب                     

  .کند می

  نگاشت نهادي

میزان و کیفیت روابط موجود میـان نهادهـا در نظـام            . شود  به بررسی و مطالعه نظام نوآوري پرداخته می       

همچنـین نقـش   . شود  شده و چگونگی مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی تبیین می      نوآوري ترسیم 

  نسبی هر کدام از بازیگران فعال در نظام نوآوري به دست می آید
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گذاري، شناخت وضعیت موجـود و درك         نیاز هرگونه سیاست    پیش«توان چنین استنتاج نمود که         خالصه می  به طور 

در تدوین سیاست هاي نظام ملی نوآوري باید دقت شود که تمامی اجزاي الزم      . ستهاي فعلی با وضعیت مطلوب ا       شکاف

براي این منظور به چـارچوب خاصـی نیـاز اسـت کـه اوالً               . موجود بوده و روابط و تعامالت مناسبی میان آنها برقرار باشد          

هر حوزه کـارکردي مـشخص شـده و    کارکردها و فعالیت هاي الزم را فهرست کرده، ثانیاً سازمان ها و نهادهاي فعال در         

در واقع نمایی ساده و جامع از وضعیت موجـود          ) نگاشت نهادي (این چارچوب خاص    . ثالثاً ارتباطات میان آنها ترسیم گردد     

توان به نقایص موجود در اجزا و روابط میان اجزاي نظام را شناسایی و تحلیـل                  نظام ملی نوآوري است و با بررسی آن می        

  ».هاي الزم را انجام داد ریزي  جهت اصالح این موارد برنامهنمود و سپس در

  .دهنده یک نگاشت نهادي کلی از نظام ملی نوآوري است  نشان3ـ2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نماي کلی از یک نگاشت نهادي نظام ملی نوآوري. 3-2شکل 
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  ملی نوآوري در این مطالعههاي مختلف کارکردي در نظام  الیحه

نظـران مختلـف صـورت گرفتـه اسـت،       طالعات گوناگونی که در زمینه نگاشت نهـادي توسـط صـاحب       با بررسی م  

آنچـه کـه در ادامـه بـه       . هاي کارکردي در نظام نوآوري وجود ندارد        نظر در مورد الیه     شود که در عمل توافق      مشخص می 

سی مطالعات مـرتبط و توافـق تـیم    معرفی شده است، نتیجه برر) سالمت(هاي کارکردي در نظام ملی نوآوري  عنوان الیه 

  .تحقیقاتی برروي آنها است

  گذاري کلی سیاست

سـاز بـسیاري از       گذاري مشتمل بر نهادهاي دولتی و صنفی هستند که بـه لحـاظ قـانونی زمینـه                  نهادهاي سیاست 

  .فعالیت ها هستند

هاي دولتـی      وزارتخانه ،OECDهاي ملی نوآوري کشورهاي       گذار عمده در نظام     هاي سیاست   به طور کلی، سازمان   

گذاري در بین این کشورها بـه شـدت           گذاري و سرمایه    ها در قبال سیاست     هاي این سازمان    یتمسئولوجود این،    با. هستند

  )99(.در ایران نقش بسیار برجسته  حمایت مالی نیز برعهده دولت قرار گرفته است. متفاوت است

هـا اتخـاذ    هاي تکنولـوژي کـه توسـط دولـت      را براي سیاستمطالعات نظام ملی نوآوري، منطق و دریچه جدیدي    

. تاکنون مداخله دولت در حوزه تکنولوژي عمدتاً براساس منطق اصالح شکـست بـازار بـوده اسـت                 . کند   می ارائهشود،    می

یـادي  ، تمایـل ز گذاري در توسعه تکنولـوژي   ها به دلیل عدم توانایی در جذب منافع حاصل از سرمایه            بدین معنی که بنگاه   

 و توسعه تکنولوژي ندارند و همین نقص بازار، ضرورت و چگونگی مداخله دولت را توجیـه                 R&Dگذاري در     براي سرمایه 

کننـد   هاي مالیاتی سعی می ها و معافیت  و تخصیص یارانه  R&D با تمرکز بر حمایت از       هاي تکنولوژیکی   سیاست. کند  می

  )100(.تا این نقیصه را جبران نمایند

اي از اجزاي مختلف و روابط حـاکم بـین    به عنوان مجموعه (گرش سیستمی به نوآوري و تعریف سیستم        به علت ن  

، بایستی کلیه اجزا و روابـط آنهـا، هـدف واحـدي را دنبـال کننـد تـا مجموعـه               )این اجزا در جهت رسیدن به هدفی واحد       

 نظـام   رپـس اولـین کـارکرد الزم د       . دداشـته باشـن   ) به سمت اهداف کلی   (گیري واحدي     هاي درون سیستم، جهت     فعالیت

هاي درون نظام به خوبی مشخص شـده و بتواننـد بـا               گذاري کلی است تا جایگاه مجموعۀ اجزا و فعالیت          نوآوري، سیاست 

  .قدرت و استحکام بیشتري در جهت توسعۀ تکنولوژي صنعت و اهداف مشخص شدة آن، گام بردارند

یشی ـ بهداشتی، تولید محصول یا خدمت جدیدي را آغاز کنـد، نیازمنـد    هاي آرا به عنوان مثال، اگر یکی از شرکت

بنابراین در نظـام نـوآوري،   . گذاران است تا بتواند محصول یا خدمت خود را به بازار عرضه کند    حمایت و پشتیبانی سیاست   

تـرین   گیرد، امـا مهـم    میهاي متعددي صورت   در این کارکرد، فعالیت   . هاي کلی تعیین و تدوین شوند       در ابتدا باید سیاست   

  :توان چنین برشمرد ها را می فعالیت

 این نهادها که وظیفه همـاهنگی بـین قـوا، راهبـري کـالن            : هاي کلی و تصویب قوانین      تعیین چارچوب

.ي را به عهده دارندگذار قانونعه و مجا

گذاري و    ه سیاست ها و نهادها وظیف     این سازمان : گذاري، هماهنگی، نظارت و ارزیابی بین بخشی        سیاست

گـذار کـالن بـراي        هاي کلی مصوب نهادهاي سیاست      دهی جامعه را براساس قوانین و سیاست       مشی  خط
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. را به عهده دارندمدت میانهاي  دوره

 هاي مـدیریت     سازمان: ها  ها و هماهنگی، نظارت و ارزیابی بخشی و تدوین دستورالعمل           مدیریت سیاست

هـاي نهادهـاي       مـدیریت بخـش خـاص را براسـاس سیاسـت           گذاري بخـشی و     سیاسی، وظیفه سیاست  

هـاي    هـاي مـصوب بـراي دوره        هاي سیاسـتی را براسـاس سیاسـت         گذار به عهده دارند و برنامه       سیاست

. تصویب و اجرا می کنندمدت کوتاه

گذارانه هاي سیاست سازي و تولید تحلیل سیاست.

  دهی به تحقیقات و نوآوري تسهیل و جهت

هاي مختلفی براي حفاظـت       روش. یابند  کیت فکري تبلور می   لتحقیق و توسعه، اغلب در قالب ما      هاي موفق     فعالیت

ثبـت  . هـا هـستند     قوانین ثبت اختراع، کپی رایت و اسرار تجاري، از جمله ایـن روش            . از حقوق مالکیت فکري وجود دارند     

گیري کمـی بـراي نـوآوري محـسوب      اندازهپذیري و قابلیت شمارش، یکی از بهترین ابزارهاي          توجه به دسترس   اختراع با 

 توان میزان اختراعات ثبت شده را به عنـوان شاخـصی بـراي جایگـاه، رونـد تحـول، پیـشرفت و        بنابراین می )101(.شود  می

توانـد معیـاري بـراي مقایـسه تـوان پژوهـشی و نـوآوري         این شـاخص مـی  . نوآوري در مقایسه با سایر صنایع به کار برد       

توسعه صـنایع، مراکـز     با مقایسه این شاخص در میان صنایع کوچک، واحدهاي تحقیق و)102(. باشدکشورهاي مختلف نیز  

   .برد توان به جایگاه هر یک از نهادهاي مزبور در تولید نوآوري پی پژوهشی و دانشگاهی می

ري، همچنین امکان کنندگان از دانش و فناو به منظور حفظ حقوق متقابل ایجادکنندگان، انتقال دهندگان و استفاده   

. به کارگیري اعتبار حاصل از عملکرد گذشته براي تولید محصول اقتصادي، قـوانین مالکیـت فکـري تنظـیم شـده اسـت         

  :گیرد مالکیت فکري موارد زیر را دربرمی

تجاريعالئمنام و  ثبت ،

ثبت اختراع،

ثبت حفاظت از کپی،

طراحی( طرح تثب(،

ثبت اسرار تجاري،

یهاي تسهیالت مدل.

:گیرند هاي زیر درگیر هستند، قرار می هایی که به نوعی در فعالیت در این کارکرد سازمان

پژوهی نوآوري گذاري و آینده اولویت،

حمایت از انواع حقوق مالکیت فکري،

رسانی نوپا حمایت از کارآفرینی و ورود و رشد انواع واحدهاي خدمات،

تنظیمات بازار و طرف تقاضا،

زي و مدیریت مجوزهاي گوناگوناستانداردسا.  
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   منابع تحقیقات و نوآوريتأمین

هاي درون سیستم، به بنیادهـایی       دهی و پیشبرد فعالیت     پس از آنکه اهداف کلی تعیین و تدوین گردید، براي شکل          

، طور کلی مؤسـساتی کـه بـه نـوعی باعـث تـسهیل       به. هاي نوآوري و تحقیقات نیاز است    براي حمایت و تسهیل فعالیت    

تـرین ایـن مؤسـسات مـی تـوان بـه              از جمله مهم  . گیرند  شوند در این طبقه قرار می        نوآوري می  فرایندتعدیل و یا تسریع     

همچنین ادارات ثبت پتنت و مؤسسات . کنند، اشاره کرد  میتأمینهاي نوآوري را  مؤسساتی که منابع مالی و بودجۀ فعالیت   

هاي نوآوري خواهیم  براین در ادامه به نقش این مؤسسات و ارتباط آنها با نظام        بنا. شود  استاندارد نیز مشمول این دسته می     

  .پرداخت

به این جهت است که در اینجا اهـداف نظـام           ) گذاري کلی   سیاست(علت تفکیک این کارکرد از کارکرد قبلی نظام         

  .شوند عرفی و تعیین میگیري و رسیدن به این اهداف، م شوند، بلکه ابزارهایی استاندارد براي جهت تعیین نمی

هاي پایـه و کـاربردي از         پژوهش: هاي غیرتجاري فعال در پژوهش پایه و کاربردي         حمایت از نهادها و سازمان    . 1

این حـوزه اهمیـت بـسیاري دارد زیـرا     . دهند هایی هستند که اساس هر تکنولوژي را تشکیل می         جمله پژوهش 

هاي درگیـر در      ها و مراکز تحقیقاتی، سازمان      موالً دانشگاه مع. هاي جدید ابداع شوند     باعث خواهد شد تکنولوژي   

.ها را در مراکز تحقیقاتی برعهده دارد این حوزه هستند و دولت حمایت مالی از انجام این پروژه

توجه به ایـن کـه      با): به صورت مستقیم و غیرمستقیم    (هاي تحقیق و توسعه در بخش تجاري          حمایت از پروژه  . 2

ه در بخش تجاري، متکی به محصول جدید است از جمله نیازهاي صنعت در ایـن حـوزه                  انجام تحقیق و توسع   

بنـابراین در ایـن     .  محصول جدید خود به بازار برخوردار باشد       ارائههاي الزم جهت      آن است که بتواند از حمایت     

صول را  هاي مالی الزم جهت انجام هرچه بهتـر و بـه بـازار رسـاندن محـ                  بخش باید تحقیق و توسعه، حمایت     

.داشته باشد

، از طریـق ارتقـاي      فراینـد افزایش انتشار تکنولـوژي محـصول و        :  فناوري بر  مبتنیهاي    حمایت مالی از شرکت   . 3

.طلبد هاي مالی را می  تکنولوژي، معموالً نوعی حمایتبر مبتنیهاي کوچک  هاي نوپا و شرکت شرکت

و ) هـا   بـا هـدف محافظـت از نـوآوري        (نـوي   برقراري نظام حقوق مالکیت مع    : حمایت از حقوق مالکیت فکري    . 4

هـا در     گـذاري بیـشتر شـرکت       سازي آن در بین کشورهاي مختلـف، محرکـی بـراي سـرمایه              همچنین همسان 

.افزار است هاي دانش تحقیقات و ارتقاي فعالیت

 معموالً  هاي نوپا   شرکت:  نوپا هاي   خدمات اداري و مدیریتی به کارآفرینان و شرکت        ارائهحمایت از کارآفرینی و     . 5

هاي اداري و مدیریتی، به       ها در قالب حمایت      این شرکت  حمایت از   . فاقد تجارب الزم مدیریتی و اداري هستند      

.کند ها کمک می تثبیت و گسترش سریع این شرکت

رشد و تغییـر ذائقـه تقاضـا، نقـش اصـلی را در      ): در جهت هدایت بازار(تنظیم بازار و تسهیالت به طرف تقاضا  . 6

هـاي پژوهـشی و       توانند ظرفیت نوآوري صنایع و سازمان       عوامل طرف تقاضا می   . صوالت جدید دارد  توسعه مح 

هاي بخشی، قوانین دسترسی به بـازار         نظام.  قرار دهند  تأثیرهاي جدید را تحت       همچنین سرعت و مسیر توسعه    

زار از ابزارهـایی چـون      دولت بـراي اداره بـا     . و کاربران محصول نقش مؤثري در رشد توان ایجاد فناوري دارند          

.کند استفاده می... هاي بازپرداخت و مجوز دائر کردن واحد صنفی، تنظیم قیمت، سیاست وضع عوارض و نرخ
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ي و حرکت به سـمت توسـعۀ تکنولـوژي صـنعت، الزم             رسازي نظام نوآو    در یکپارچه : حمایت از استانداردسازي  . 7

 در کل نظام همـاهنگی و زبـان مـشترکی حـاکم شـود و               است تا استانداردهایی بین اجزاي نظام ایجاد شود تا        

دهنـدگان   توافق مشترك نسبت به استانداردها و سازگاري تکنولوژي بین توسـعه          . انتشار تکنولوژي تسریع شود   

)90(.کند کنندگان آن، انتشار تکنولوژي را تسریع می تکنولوژي و مصرف

:گیرند سه دسته زیر قرار میهاي درگیر در این الیه در یکی از  به طور کلی سازمان. 8

منابع دولتیتأمین ،

منابع بخش خصوصیتأمین ،

هاي مالیاتی ها و حمایت تخفیف.

  توسعه نیروي انسانی

هـاي تکنولـوژیکی و    ترین ارکـان نظـام   بر دانش، نیروي انسانی متخصص و آموزش دیده، از مهم  در اقتصاد مبتنی  

هـاي تخصـصی    ال در هر کدام از کارکردهـاي نظـام ملـی نـوآوري آمـوزش     نیروي انسانی فع. روند اقتصادي به شمار می   

 نوآوري در سطح کالن ملی را فرایندها در قالب روابط نظام، تسهیل و تسریع  اي نیاز دارد که ترکیب این تخصص     جداگانه

همراسـتایی آنهـا بـه    ها با نیازهاي اجزاي فعـال در نظـام و            بنابراین نکته اساسی، لزوم همخوانی آموزش     . شود  موجب می 

  )100(.گیري نظام است جهت

توسعۀ منابع انسانی به عنوان یکی از کارکردهاي نگاشت نهادي در ساختار نظام نـوآوري کـشورها، نقـش بـسیار                     

پذیري، سازگاري، آموزش مـداوم و جابجـایی          در مباحث مربوطه نه تنها بر اهمیت انعطاف       . کند  مهمی در آن نظام ایفا می     

  . یادگیري سازمانی و دسترسی به دانش نیز اشاره شده استفرایند شده، بلکه بر نقش افراد در دتأکیافراد 

هاي اجتماعی عمیقاً به یکدیگر وابسته بوده و امکان توسـعۀ یکـی،               هاي آموزشی، اقتصادي و سیاست      امروزه نظام 

نقـش    حوزة علـم و تکنولـوژي، بـر         در 1996 در مطالعۀ سال     OECDسازمان  . بدون در نظر گرفتن دیگري وجود ندارد      

همچنـین در مطالعـۀ دولـت    .  کـرده اسـت  تأکیدهاي اقتصادي  هاي دولت در مرتبط ساختن نظام آموزشی با نظام   سیاست

وري و رشد اقتصادي، بلکه کیفیـت زنـدگی           ضعف توسعۀ نیروي انسانی نه تنها بهره      « آمده است که     1996کانادا در سال    

و باالخره توانایی حفظ نظم و پیوستگی جامعه را نیـز تحـت             ) انی، قدرت تربیت فرزندان سالم    نظیر سالمت فیزیکی و رو    (

  ».دهد  قرار میتأثیر

هـاي فنـی و    اساساً محور هرگونه فعالیت نوآوري، خلق ایده در ذهـن افـرادي نـوآور و خـالق اسـت و توانمنـدي                    

. دهـد   برده و آن را با یک کـاربرد در بـازار پیونـد مـی                مدیریتی متخصصان نظام، ایدة خلق شده را مرحله به مرحله پیش          

هـاي الزم و پیـشرفته بـراي افـزایش سـطح               آمـوزش  ارائـه بنابراین حضور نیروي انسانی شایسته و توانمند در سیستم و           

  .هاي موفقیت در امر نوآوري در کل سیستم است شرط هاي تخصصی آنها، از پیش قابلیت

هاي یادگیري و آموزشی که باعث جریـان دانـش و       فعالیت :نسانی عبارت است از   آموزش، توسعه و ارتقاي نیروي ا     

هایی ماننـد دانـشگاه، مؤسـسات آموزشـی و            شود این جریان دانش توسط مکانیسم       باال بردن دانش و مهارت در افراد می       

انتقال افراد در بین . استهمچنین عامل مهم دیگر در این رابطه، تسهیل تحرك نیروي انسانی  . گردد  تحقیقاتی برقرار می  

رود و از سـوي دیگـر، باعـث           هاي مهم انتقـال دانـش و تکنولـوژي بـه شـمار مـی                اجزاي مختلف سیستم، یکی از روش     
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کننـد تـا بـا تـدوین      گذاران نظام نوآوري تـالش مـی   بنابراین سیاست. شود ل میننگري و ارتقاي توانمندي خود پرس     جامع

  )90(. انسانی در درون نظام نوآوري را تسهیل کنندهاي مناسب، جابجایی نیروي سیاست

  :گیرند هاي درگیر در این الیه در یکی از سه دسته زیر قرار می به طور کلی سازمان

هاي تخصصی دهی و تعیین گرایش جهت،

آموزش، توسعه و ارتقاي نیروي انسانی،

تسهیل جابجایی و به روزسازي نیروي انسانی.

  توسعه دانش

هاي اصلی آن و از عوامـل مـؤثر در          کارکردهاي زیادي قرار دارند که تحقیق و توسعه یکی از بخش          در این بخش    

گذاران صنعت با هـدف       بر دانش و مطرح شدن بحث نوآوري، سیاست         هاي مبتنی   با ظهور تکنولوژي  . سیستم نوآوري است  

  .اند بداع و اختراع اختصاص داده افرایند صنعتی را به هاي تحقیقات ه نوآوري، آزمایشگاهسر و سامان دادن ب

هاي زیادي براي محصول قبـل     شود ولی تالش    تحقیق و توسعه فعالیتی است که در آن محصول نهایی تولید نمی           

هـاي ایجـاد شـده در     هاي ایجاد شده در صنعت نسبت به آزمایـشگاه     بنابراین آزمایشگاه . از رسیدن به بازار مورد نیاز است      

 ،هاي علمی دانشمندان متکی نبـوده  هاي مستقر در صنعت به یافته ند؛ زیرا در این حالت، آزمایشگاه     تر هست   ها مهم   دانشگاه

در ذیل به صورت خالصه به تعریف مفـاهیمی کـه در ایـن کـارکرد مطـرح      . بلکه به مقدار زیادي به تجربه متکی هستند 

  .شوند، اشاره شده است می

. پـذیرد   هم و درك عمومی ما از قوانین طبیعت صـورت مـی            پژوهشی است که براي افزایش ف      :پژوهش بنیادي 

تواند به کاربردهایی مشخص منجر شود و یا فاقـد کـاربرد    تحقیقات پایه می  . مدت است   تولید دانش در طوالنی    فراینداین  

  .خاصی باشد

مثـل  . شود  پژوهشی است که در جهت حل یک یا چند مشکل موجود در جامعه، هدایت می              : پژوهش کاربردي 

پژوهش پایه و کـاربردي از طریـق ایجـاد    . شود اي انجام می پژوهشی که جهت ساخت داروي درمان بیماري شناخته شده        

هاي کاربردي موفق،     پژوهش. کنند  هاي قبلی، به پیشرفت علم کمک می        د در جهت تکمیل دانش    یسیستماتیک دانش جد  

  .آنهایی هستند که به توسعه و به کارگیري تکنولوژي منجر شوند

ها یا تجربیات که به منظور تولیـد           دانش موجود، حاصل از پژوهش     بر  مبتنیپژوهش منظم   : اي  پژوهش توسعه 

هـا   هاي جدید و یا بهبود آنها صـورت گیـرد و بـا اسـتفاده از ایـن پـژوهش                   ها، روش فرایندها، وسایل، ابزار،      مواد، فرآورده 

  .محصول موجود، از لحاظ کیفی و یا کمی ارتقا پیدا کند

  .هاي تجربی و عملی ها از طریق روش بر کسب داده پژوهشی است مبتنی: پژوهش تجربی

مناسـب بـراي آن   » تبلیغـات «و » کاال«براي یک » بازار« پژوهشی است که براي شناخت      :هاي بازار   پژوهش

زار یـک کـاالي     ، ممکن است براي شناخت بـا      »بینی بازار   پیش«و  » سنجی بازار   امکان«هاي    شود، مثل پژوهش    انجام می 

  .موجود و یا براي شناخت بازار آینده یک کاالي قابل عرضه انجام شود

براي دستیابی به فناوري حاضر و محصوالت موجود        روشی آگاهانه   : مهندسی معکوس و طراحی مهندسی    
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می پلیمـر،  هاي مختلف علوم پایه و کاربردي از قبیل مکانیک، فیزیک و اپتیک، شی             در این روش، متخصصین رشته    . است

باشـد تـشکیل    جهت شناخت کامل نحوه عملکرد یک محصول  که الگوي فناوري مـذکور مـی          ... ژي، الکترونیک و  رمتالو

هاي دقیـق آزمایـشگاهی بـه همـراه سـازماندهی مناسـب               هاي تخصصی داده و توسط تجهیزات پیشرفته و دستگاه          گروه

هاي طراحی محصول فوق دارند تا پس از مراحل  رك و نقشهاي سعی در به دست آوردن مدا        تشکیالت تحقیقاتی و توسعه   

 در صورت لزوم، تولید محصول فوق طبق استاندارد فنی محصول الگو انجـام خواهـد          2 و ساخت نیمه صنعتی    1سازي  نمونه

  .شد

قابـل  عبارت است از ساخت و محاسبه یک پروژه صنعتی مطابق با هنجارها و استانداردهاي      : طراحی مهندسی 

سازي کیفیـت   المللی و در نهایت بهینه     ملی و بین  هاي جدید مهندسی شامل کدها و استانداردهاي          هندسی،  قابلیت  قبول م 

  .فنی است

دانش بدست آمده در طول زمان، به عنوان اساسی بـراي کارهـاي       : حفظ و ارتقاي موجودي دانش مکتوب     

این اطالعات باید در اختیار همگـان باشـد، همچنـین           . ایندتوانند از آن امکانات استفاده نم       آینده خواهد بود و محققان می     

  . باید به آن توجه شود هاي الزم براي افزایش این دانش از عواملی است که در یک سیستم نوآوري ایجاد زمینه

براي این که بتـوان یـک تکنولـوژي         : بسترسازي اجتماعی و بهبود ظرفیت عمومی گیرندگی فناوري       

همچنین افراد و کـسانی کـه قـصد        . قرار داد باید بتوان توان و ظرفیت گیرندگان فناوري را باال برد           جدید را مورد استفاده     

دارند از این فناوري استفاده نمایند را نسبت به این تکنولوژي آگاه کرد؛ زیرا در صورتی که این امکان فراهم نشود ممکن                      

  .است مورد اقبال نیز واقع نگردد

قش خود را در سیستم ایفا کرده و تکنولوژي و دانـش جدیـدي را خلـق نمـوده یـا                      ن R&Dپس از آنکه مجریان     

الزم است تا این تغییرات در کل سیستم منتشر شوند و در ) یا حتی تکنولوژي هاي موجود را بهبود دادند   (توسعه بخشیدند   

مرحلـۀ خلـق دانـش تـا         عمدة نظام نوآوري در همین اسـت کـه چـون از               در واقع ویژگی  . یک جزء سیستم حبس نشوند    

هاي نـوآوري   هاي عمدة نظام شود، انتشار تکنولوژي در کل شبکه به عنوان یکی از فعالیت         کاربردي شدن آن را شامل می     

  .شود صنایع مطرح می

هـاي   ها و سیاسـت  ، برنامه)و برخی کشورهاي درحال توسعه    (هاي اخیر، تمامی کشورهاي صنعتی پیشرفته         در سال 

سـاز   انتشار و به کـارگیري مناسـب تکنولـوژي، زمینـه    . اند ف ارتقاي انتشار تکنولوژي تدوین و دنبال کردهفراوانی را با هد  

پذیري، کیفیت، نگهداري و حفظ مشاغل پر         صادي، رشد تجاري، انعطاف   توري و کارآیی اق     کسب توان رقابت صنعتی، بهره    

بـا هـدف    (اري  ذگـ   هـاي سیاسـت     راستا، نه تنها به روش    در این   . هاي بعدي است    سازي نوآوري   گیري زمینه   درآمد و شکل  

هـاي    ، بلکه به خلق و توسعۀ سیـستم       )کنندگان و تولیدکنندگان تکنولوژي     تسریع انتشار تکنولوژي و تقویت ارتباط مصرف      

  ها و اجـزاي متعـددي در نظـام نـوآوري،         سازمان. شود  پشتیبانی و زیرساختی انتشار تکنولوژي نیز توجه خاصی مبذول می         

  .دهند هاي مختلفی را انجام می درگیر انتشار تکنولوژي بوده و فعالیت

       هـاي   کننـدگان دربـارة تکنولـوژي      دادن اطالعات بیشتر بـه مـصرف      : باال بردن آگاهی و  نمایش دادن فناوري

                                                            

1. Prototyping 
2.  Pilot plant
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.هاي آنها موجود، موارد مصرف، منابع و هزینه

      جستجوي اطالعات با هدف کمک بـه انتـشار     هاي  کاهش هزینه : بهبود دسترسی به اطالعات دانش و فناوري 

.تکنولوژي

  ـاه؛ زیـرا در صـورت عـدم       : ها بهبود ظرفیت نوآوري بنگاه باال بردن توان بنگاه جهت به وجـود آوردن نـوآوري در بنگ

.هایی که نوآوري ندارند محکوم به نابودي هستند نوآوري در حوزه تکنولوژي و با شرایط موجود در دنیا، شرکت

  هـاي    مراکز انتقال تکنولـوژي بـه سیاسـت       : هاي داخلی   دانش و فناوري از خارج به داخل و بین سازمان         انتقال

 اطالعات، نمایش تکنولوژي، دسترسـی      تأمینهایی همچون     انتشار تکنولوژي عینیت بخشیده و میزبان فعالیت      

.روند افزارها به شمار می به تجهیزات جدید، کامپیوترها و نرم

    دسترسی به جدیدترین دانش در جهان و امکان قرار گرفتن این دانش در             : سازي دانش   به هنگام بهبود توزیع و

.اي که همه بتوانند از آن به نحو احسن استفاده نمایند شبکه

 هاي الزم جهت اجراي دانش به عبارت دیگـر، امکانـات             ایجاد زیرساخت : سازي دانش   کارهاي پیاده وبهبود ساز

.اند به کار برند شود تا بتوانند دانشی را که به آن دست پیدا نمودهالزم جهت افراد فراهم 

بهبود انطباق توان موجود با دانش و فناوري خاص مورد نظر.

       هاي جدیـد، از ارتباطـات        در برخی برنامه  ): هاي محلی یا صنعتی     شبکه(بهبود بسترهاي انتشار دانش و فناوري

ها به دنبال حل مـشکالت مـشترك،    این برنامه.  استفاده شده است   شار تکنولوژي تمیان شرکتی براي ارتقاي ان    

رگیري تکنولـوژي  اک جویی ناشی از مقیاس در عرضۀ خدمات، به     تقسیم اطالعات و یادگیري، دستیابی به صرفه      

دهندگان تکنولـوژي   سطوح مختلف ارتباطات بین توسعه. باشند و تقویت روابط موجود تجاري و تکنولوژیک می      

سـازي صـنعتی یـا        هاي شـبکه    روش. اي در انتشار تکنولوژي برخوردار است       العاده  ن آن، از اهمیت فوق    و کاربرا 

هـاي صـنایع، ایجـاد        هاي صنعتی، تحکیم همکـاري      تقویت انجمن : تواند موارد زیر را شامل شود       اي می   منطقه

هـاي مـدیریت و       ژيهاي تکنولوژي، همکاري در مدیریت نیروي انـسانی، توسـعۀ اسـترات             کنسرسیوم همکاري 

دهندگان خدمات و مؤسسات مکمـل دولتـی و خـصوصی             ارائهدورنماي مشترك و تحکیم ارتباط بین کاربران،        

)90(.)ها یا مؤسسات آموزشی مانند بانک(

:گیرند گانه زیر قرار میپنج هاي  هاي درگیر در این الیه در یکی از دسته به طور کلی سازمان

ارتقاي ظرفیت جذب،

 دانش و فناوريانتقال،

انتشار دانش و فناوري،

تولید دانش و فناوري،

اي و تجربی، مهندسی معکوس هاي توسعه پژوهش،  

  ،هاي کاربردي  پژوهش -

  ،هاي بنیادي پژوهش -

.رسانی و گردش اطالعات علمی اطالع -
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  تولید کاالها و خدمات نوآورانه

دارو، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی، خـدمات  هایی که محصوالت و خدماتی نظیر  در این الیه سازمان  

  .گیرند کنند، قرار می  میارائه... درمانی و

  لزوم تحلیل نظام ملی نوآوري در بخش سالمت

هـاي مختلـف، تـصویري از         هاي گوناگونی صورت گرفته است تـا بـا اسـتفاده از شـاخص               تاکنون در ایران تالش   

امـا  .  شـود ارائـه تکنولوژي و یا به عبارتی عملکرد نوآورانه نظام ملی نوآوري ایـران  هاي کشور در عرصه توسعه      توانمندي

المللـی،   امروزه در سطح بین.  نوآوري بوده است فرایندها همانا دیدگاه خطی به        متأسفانه دیدگاه حاکم بر اغلب این بررسی      

) طلبد تر را می دن متغیرها و تعامالت پیچیدهکه لحاظ کر  (ناکارآمدي این دیدگاه بر همگان آشکار شده و دیدگاه سیستمی           

از این رو توجه سیستماتیک به نظام ملی نوآوري به صورت کلی در سـطح کـشور و بـه صـورت               . جایگزین آن شده است   

  .رسد بخشی در نهادهاي عمده، ضروري به نظر می

تواند به تکمیل مفـاهیم نظـام         میهاي نوآوري در قالب دیدگاه بخشی         همانگونه که قبالً اشاره گردید بررسی نظام      

  .ملی نوآوري کمک فراوانی کند

هایی است که به دالیل زیر نیازمند توجه جدي در زمینه اصالح نظام نـوآوري در                 بخش سالمت از جمله زیربخش    

  :آن است

                  بخش سالمت به شدت متکی به دانش و فناوري است و در این رابطه انجام پـژوهش و خلـق نـوآوري

.داردنقش حیاتی 

                    بخش سالمت به دلیل ضرورت ارتقاي سطح سالمت افراد جامعه داراي اهمیـت حیـاتی در بـین سـایر

.ها است بخش

بخش سالمت پتانسیل زیادي در زمینه تولید کاال و خدمات پرمصرف دارد.

ش وري بخـ آهـاي فـر   تواند تـضمین کننـده موفقیـت در چـالش          توجه به دالیل فوق، نوآوري در این عرصه می         با

  )100(.بر دانش باشد اد مبتنیتصسالمت کشور با دو رویکرد ارتقاي سطح سالمت و رونق اق

  هاي مطالعه نظام نوآوري بخش سالمت کشور محدودیت

  هاي عمومی محدودیت

به طور کلی انجام مطالعات مرتبط با نظام ملی نوآوري، نیازمند دانش تخصصی زیاد، آشنایی با اجزاي نظام، توجه                   

  .کند گونه مطالعات را پیچیده می  انجام اینمسئلهاست که این ... ط بین اجزا در سطوح مختلف وبه رواب

دهد که انجام این مطالعات با  مراجعه به مطالعات انجام شده در سایر کشورها در زمینه نظام ملی نوآوري نشان می          

گونـه مطالعـات فاقـد هرگونـه       ما انجـام ایـن  متأسفانه در کشور. پشتیبانی سیاسی و اقتصادي منسجمی همراه بوده است       
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  .پشتیبانی منسجم است

این امر، یکـی  . ها در ایران وجود ندارد گونه اطالعات دقیق و قابل اتکایی در مورد نحوه عملکرد نوآورانه بنگاه   هیچ

ي مناسـب و ارزیـابی   ها رود، زیرا امکان تدوین سیاست ترین نقاط ضعف نظام ملی نوآوري کشور نیز به شمار می  از کلیدي 

  .کند هاي تدوین شده را از سیاستگذاران نظام ملی نوآوري کشور سلب می اثر سیاست

هاي حاکم بر نظام ملی نوآوري کشور که در واقع تبلور قوانین، فرهنگ، عادات و رسومات جا افتاده در کشور            عرف

رسد که به دلیل پیچیدگی خاصی که هر   و به نظر میاي در عملکرد نظام نوآوري کشور داشته کننده باشند، نقش تعیین  می

اند، تاکنون مطالعه جامع و بلندمدتی برروي میزان اثربخشی این جزء مهم از اجزاي نظام ملـی                   ها داشته   کدام از این عرف   

  )100(.نوآوري در کشور صورت نپذیرفته است

  هاي خاص محدودیت

اي شده و هنـوز شـکل و شـمایل        ار تغییر و تحوالت عمده    هاي اخیر، ساختار بخش سالمت کشور دچ        در طی سال  

هـا در نظـام       ها و ارتباط آن با سایر سـازمان          منجر به تغییر مداوم نقش سازمان      مسئلهاین  . قطعی خود را پیدا نکرده است     

  .شود نوآوري بخش سالمت می

ملکردهـا و روابـط را    عمـسئله باشـند و همـین    خدمات و کاالها در بخش سالمت به شدت تخصصی و متنوع می           

  .سازد تر می پیچیده

هـاي بـالقوه آن مطلـع     سیاستگذاران نظام ملی نوآوري کشور با این بخـش آشـنایی کامـل نداشـته و از پتانـسیل             

  )100(.نیستند
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  تجارب خارجی و داخلی: فصل چهارم

  تجربیات خارجی) الف

. دار اسـت ر نوآوري از سـابقه مطلـوبی برخـو       توجه به پیشینه مفهومی    بررسی نظام نوآوري در  کشورهاي جهان با       

توجهی از کـشورهاي درحـال توسـعه مطالعـه نظـام نـوآوري را بـراي                  تقریبا تمامی کشورهاي توسعه یافته و شمار قابل       

 توسـط  OECDاولین مطالعه جامع درخصوص نظـام نـوآوري در کـشورهاي        . اند  کشورهاي متبوع خود به انجام رسانیده     

در ایـن  .  انجام گرفت که نتیجه آن براي بهبود نظام نوآوري کـشورها بـه کـار گرفتـه شـد             1997همین سازمان در سال     

 قرارگرفته و ضمن توسعه شاخص هاي مناسـب،    تأکیدمطالعه، ضعف مطالعات قبلی این سازمان در سنجش نوآوري مورد           

هـاي نـوآور و    ي صنعتی رفتار شرکتها اي، خوشه هاي نیروي انسانی، روابط بین مؤسسه     هایی چون جریان  فرایندکالن   بر

  )100(. شده استتأکیدنیز جریان دانش در اجزاي نظام 

نگاشت نهادي چیدمان مربوط به علم، فنـاوري و  « با عنوان 1999در مطالعه یک گروه کاري سه مرکزي در سال    

المت کشورهاي اسپانیا،   ها و نهادهاي درگیر در نظام نوآوري بخش س           چگونگی روابط سازمان   »نوآوري در بخش سالمت   

در این مطالعه، ابتدا پژوهشگران به بررسی مراقبت هاي بهداشتی و تحقیقـات و              . هلند و انگلیس مورد بررسی قرار گرفت      

اسـپانیا، هلنـد و   (هاي نـوآوري در کـشورهاي نمونـه     سالمت و نوآوري بخش سالمت در اروپا پرداخته و در ادامه سیستم          

اي،  هاي درگیر روابطی نظیر روابط سیاسـی، بروکراتیـک، مـشاوره         این مطالعه، روابط سازمان   . اند را بررسی نموده  ) انگلیس

در حقیقت خروجی این پـروژه، نگاشـت        . هاي مختلف را شناسایی نموده است       هاي تحقیقاتی بین سازمان     مالی و همکاري  

ایـن  توجه به اهمیـت       با )103(.کور است هاي مختلف درگیر در نظام نوآوري بخش سالمت در سه کشور مذ             نهادي سازمان 

  . شده استارائهمطالعه در ادامه، نتایج آن به تفکیک سه کشور مورد مطالعه 

  

  

  

  

  بررسی نظام ملی نوآوري سالمت اسپانیا

 میلیون نفر بوده و براساس گـزارش بانـک جهـانی    43 میالدي داراي جمعیتی معادل 2005کشور اسپانیا، در سال    

براسـاس گـزارش سـازمان جهـانی     . الملـل اسـت    دالر بـین 820/25میزان سرانه تولید ناخالص داخلـی آن        ) 2005سال  (
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 نظام بهداشت و درمـان اسـپانیا از مـدل    )104(.باشد  سال می5/72بهداشت، در این کشور امید به زندگی سالم در بدو تولد،         

  . ترسیم شده است4ـ1وري سالمت اسپانیا در شکل کند ساختار سازمان نظام نوآ  تبعیت می1(NHS)نظام ملی سالمت 

ـپانیا را مـی         به طور کلی نقش    ریـزي و   تـوان در گـروه هـاي انجـام تحقیـق، برنامـه       آفرینان اصلی نظام ملی نـوآوري اس

ن مـالی  کننـدگا   تأمین مالی، تأمینهاي  هاي بهداشتی ـ درمانی، برنامه  هاي دولتی، مشاورین، سیستم مراقبت هماهنگی، وزارتخانه

  .شود ها اشاره می اي از این سازمان در ادامه به صورت گذرا به پاره. بندي کرد هاي عالقمند دسته و گروه

، صـنعت و    (MISC) 2هاي بهداشـت    آفرین در نظام ملی نوآوري اسپانیا، وزارتخانه        هاي نقش   ترین وزارتخانه   عمده

ها براي حمایـت مـالی از    اي برنامه  ر این کشور پاره   د.  هستند (MEC) 4 و وزارت آموزش و فرهنگ     (MINER) 3انرژي

 اشاره کرد که بـه وسـیله وزارت صـنعت و    ATYCA5توان به برنامه   هاي نوآورانه وجود دارد که از جمله آنها می          فعالیت

مـه  برنامـه مـشابه دیگـر، برنا      . هاي مرتبط با تکنولوژي است      هدف این برنامه، کمک مالی به شرکت      . شود  انرژي اجرا می  

  .کند پزشکی پایه حمایت می  است که از تحقیقات زیست(PGC) 6عمومی ارتقاي دانش بخشی

 (CDTA) 7 فنـاوري   توان به مرکز توسعه صنعتی و       کنندگان مالی نظام نوآوري سالمت اسپانیا می       تأمیناز جمله   

هـاي   سازمان. دهد ها قرار می ر سازمانبهره و طوالنی مدت در اختیا هاي کم   این مرکز براي توسعه فناوري، وام     . اشاره کرد 

  .هاي درگیر در نظام نوآوري ندارند  مالی سازمانتأمینها در اسپانیا نقش چندانی در  خصوصی و خیریه

هـایی هـستند     از جمله سازمان   (OFIB) 9پزشکی   و اداره ارتقاي تحقیقات زیست     (OCYT) 8اداره علم و فناوري   

  .کنند در این نظام بازي میریزي و هماهنگی را  که نقش برنامه

 اشـاره کـرد   (III ISCARIOS)توان به انستیتو سالمت کارلوس   انجام تحقیق میمسئولهاي  از جمله سازمان

یت پـشتیبانی از    مـسئول این سازمان، انجام تحقیقات زیست پزشکی را برعهده داشته و           . که متشکل از تعدادي مرکز است     

هـایی نظیـر آموزشـی بهداشـت، بهداشـت عمـومی، پـایش و کنتـرل           را در زمینـه هاي بهداشتی ـ درمـانی   نظام مراقبت

رسالت این مرکز، پشتیبانی علمی از وزارت بهداشـت  . برعهده دارد... اپیدمیولوژیک، پایش و کنترل محیط، بهداشت غذا و       

هـاي مراکـزي نظیـر     یتعالوه بر وظیفه اصلی انجام تحقیق، این مرکز فعال . هاي محلی است    و نیز خدمات سالمت دولت    

ــالمت  ــات س ــوژي ســالمت (FIS) 10صــندوق تحقیق ــابی تکنول ــس ارزی ــات (AETS) 11، آژان ــاي تحقیق  و اداره ارتق

 مرکـز دولتـی   (CIEMAT)مرکز تحقیقـات تکنولوژیـک، انـرژي و محـیط     .  را برعهده دارد (OFIB) 12پزشکی  زیست

قیقات به منظور بهبـود در مـصرف منـابع و سیـستم     ترین هدف آن شامل انجام تح      وابسته به وزارت صنعت است و عمده      

                                                            

1. National Health System 
2.  Ministery of Health and Consumption
3.  Ministery of Indestry and Energy
4.  Ministery of Education and Culture
5.  Programme of Support in Technology, Security and Industrial Quality
6.  Programme for General Promotion of Knowledge
7.   Centre for Technological and Industrial Development
8. Office for Science and Technology
9. Office for Promotion of Biomedical Research
10.  Health Research Fund
11.  Agency for Health Technologies Assessment
12. Office for Promotion of Biomedical Research



  بررسی تجربیات/ نظام ملی نوآوري سالمت : بخش دوم

  

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

61

انجام سـایر   . هاي اسپانیایی در زمینه انرژي است       هاي جایگزین و مرتفع کردن مشکالت شرکت        تولید انرژي، ایجاد انرژي   

  . است(CICYT) 1اي علم و فناوري هایی نظیر کمیسیون بین وزارتخانه تحقیقات پایه در اسپانیا برعهده سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار سازمانی نظام نوآوري سالمت اسپانیا. 4-1شکل 

                                                            

1. Inter – ministerial Commissions for Science and Technology
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  .4-1ادامه شکل 

  بررسی نقایص نظام ملی نوآوري سالمت اسپانیا

بنـدي     که بر روي نظام نوآوري صنعت داروي کشور اسپانیا انجام داد به این جمع              اي   در مطالعه  OECDهمچنین  

توان در چهـار   ، نقایص مختلف این نظام را میید که به طور کلی بعد از ترسیم کنشگران مختلف نظام نوآوري سالمت  رس

  :دسته زیر خالصه نمود
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  ، و یا کارکرد نامناسب در نظام نوآوري1ـ عدم وجود کارکرد

  ، و یا کنشگري نامناسب در نظام نوآوري2ـ عدم وجود کنشگر

  ،هادهاي نامناسب در نظام نوآوري و یا ن3ـ عدم وجود نهاد

  .ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي نظام نوآوري

  .اي از نقایص موجود در نظام ملی نوآوري اسپانیا در قالب این چارچوب اشاره کرده است جدول زیر به پاره

  )106( برخی نقایص نظام ملی نوآوري سالمت اسپانیا .4ـ1جدول 

  ل در نظام ملی نوآوري در زمینه تحقیقهایی از مشک مثال  مشکل

  گذاري اندك دولتی در زمینه تحقیق ـ سرمایه  عدم وجود کارکرد و یا کارکرد نامناسب

  عدم وجود کنشگر و یا کنشگري نامناسب
  گیرندگان ارشد و نبود فرهنگ تحقیق در بین آنها ـ ضعف تصمیم

  ـ فقدان التزام روشن دولت براي ترویج نوآوري

  جود نهاد و یا نهادهاي نامناسبعدم و

  ـ فرهنگ ضعیف تحقیق

  ـ فرهنگ ضعیف کارآفرینی

   وببر مبتنیهاي مناسب براي حمایت از صنعت  نامه ـ عدم وجود آیین

  ـ فرهنگ ضعیف پتنت

  ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي نظام

انتقـال  هاي دولتی و خصوصی در زمینـه          ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب میان بخش      

  دانش

  ـ ضعف در ارتباط بین دانشگاه و صنعت

  بررسی نظام ملی نوآوري سالمت انگلیس

ــال  ــیس در س ــشور انگل ــادل 2005ک ــی مع  مــیالدي داراي جمعیت

 2004 نفر بوده و براسـاس گـزارش بانـک جهـانی در سـال                59،668،000

. الملـل اســت   دالر بـین 31،308میـزان سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی آن      

ساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در ایـن کـشور امیـد بـه زنـدگی       برا

  )104(.باشد  سال می6/70سالم در بدو تولد 

بـسیاري از کـشورهاي جهـان از نکـات     . دار اسـت راي برخو بهداشت و درمان کشور انگلستان، از خصوصیات ویژه      

شـاید آنچـه کـه      . کننـد    خود استفاده می   ضعف و قوت سیستم بهداشتی و درمانی انگلستان جهت افزایش کارآیی سیستم           

                                                            

1. Function
2. Actor 
3. Institution 
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 نظـام خـدمات بهداشـتی و    تأسیسنظام ملی نوآوري سالمت این کشور را تا حدودي متمایز از سایر کشورها کرده است،            

 ترسـیم شـده     4ــ 2ساختار سازمانی نظام نوآوري سالمتی انگلـیس در شـکل           .  میالدي باشد  1948 در سال    1درمانی ملی 

 2شـوراي تحقیقـات پزشـکی   . شـود  آفرینان نظام نوآوري سالمت انگلیس اشاره می اي از نقش     پاره در ادامه به نقش   . است

(MRC)     اعتبار تحقیقات پایه، کـاربردي و اسـتراتژیک در ایـن کـشور را برعهـده دارد             تأمین تحقیقات انگلیس، وظیفه  .

ي سالمت انگلیس است کـه رسـالت         دیگر نهاد نظام نوآور    (BBSRC)شوراي تحقیقات علمی بیولوژي و بیوتکنولوژي       

هـاي مـرتبط بـا        ارتقا و پشتیبانی از کیفیت تحقیقات پایه کاربردي و استراتژیک کشاورزي، غذایی، دارویی و سایر زمینـه                

  .صنایع بیوتکنولوژي را برعهده دارد

نهـا در ایـن     کننـد و اهمیـت آ       هاي پزشکی در انگلیس نقش بسیار مهمی در پشتیبانی از تحقیقات بازي می              خیریه

 90 است که 3نماینده اصلی این نهادها انجمن خیریه تحقیقات پزشکی انگلیس  . کشور، قابل قیاس با سایر کشورها نیست      

  .کند خیریه پزشکی دیگر را هدایت می

پزشکی، شهرت زیادي در زمینه این تحقیقات کـسب   هاي انگلیس به علت حمایت زیاد از تحقیقات زیست          دانشگاه

دانشکده هاي پزشکی انگلیس در تعیین اولویت هاي تحقیقاتی نسبت به سایر کشورهاي اروپـایی، آزادي عمـل                  . اند  کرده

  .بیشتري دارند

 درصد از تحقیق و توسـعه سـالمت را در ایـن             60بخش صنعت خصوصی در نظام نوآوري سالمت انگلیس حدود          

 شرکت دارویی انگلیس است    100اي بیش از      حرفه، انجمن   (ABPI)انجمن صنایع دارویی انگلیس     . دهد  کشور انجام می  

 درصـد داروهـاي تجـویز       90ها تحقیق، توسعه و عرضه بـیش از           این شرکت . اي مشغولند   که به کار تولید داروهاي نسخه     

  . را برعهده دارندNHSشده در 

ایـن  . رد هـزار نفـر عـضو دا       140اي مستقلی است که نزدیک بـه          ، انجمن حرفه  (BMA)انجمن پزشکی بریتانیا    

 (EPSRC)شوراي تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی       . کند  هاي مختلف آموزشی و علمی در سیستم ایفا می          انجمن نقش 

هاي مالی به محققـان و ارتقـاي کیفیـت            از دیگر نهادهاي نظام نوآوري سالمت انگلیس است که در زمینه اعطاي کمک            

نقـش شـوراي تحقیقـات اجتمـاعی و اقتـصادي           . کنـد   ت مـی  هاي مهندسی و علوم طبیعی فعالی       تحصیالت تکمیلی رشته  

(ESRC)                 در نظام نوآوري سالمت انگلیس حمایت مالی از تحقیقات و آموزش در حیطه موضوعات اقتصادي و اجتماعی 

  )107(.است

                                                            

1. NHS 
2. Medical Research Council 
3. Association of Medical Research Charities 
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  ساختار سازمانی نظام نوآوري سالمت انگلیس. 4-2شکل 
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  سالمت انگلیسبررسی نقایص نظام ملی نوآوري 

بندي  اي که بر روي نظام نوآوري صنعت داروي کشور انگلیس انجام داد به این جمع         در مطالعه  OECDهمچنین  

توان در چهـار   رسید که به طور کلی بعد از ترسیم کنشگران مختلف نظام نوآوري سالمت، نقایص مختلف این نظام را می  

  :دسته زیر خالصه نمود

  ،ا کارکرد نامناسب در نظام نوآوريـ عدم وجود کارکرد و ی

  ،ـ عدم وجود کنشگر و یا کنشگري نامناسب در نظام نوآوري

  ،ـ عدم وجود نهاد و یا نهادهاي نامناسب در نظام نوآوري

  .ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي نظام نوآوري

  .ب این چارچوب اشاره کرده استاي از نقایص موجود در نظام ملی نوآوري انگلیس در قال جدول زیر به پاره

  )106 ( انگلیس برخی نقایص نظام ملی نوآوري سالمت.4ـ2جدول 

  سالمت انگلیسهایی از مشکل در نظام ملی نوآوري  مثال  مشکل

  ـ وجود محدودیت مالی در حمایت از تحقیقات  عدم وجود کارکرد و یا کارکرد نامناسب

  مبود پژوهشگرـ ک  عدم وجود کنشگر و یا کنشگري نامناسب

MRCبندي پژوهشی  نگر در اولویت جانبه هاي همه ـ  عدم وجود سیاست  عدم وجود نهاد و یا نهادهاي نامناسب

  ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي نظام

  ها و شوراهاي تحقیقاتی ـ کاهش ارتباط بیمارستان

  اي از موارد ـ عدم هماهنگی بین اجزاي نظام در پاره

  ها ها از تحقیقات مرتبط با بعضی بیماري یت مالی خیریهـ عدم حما

   نظام ملی نوآوري سالمت هلندیبررس

ــد در ســال  ــادل 2005کــشور هلن ــی مع  مــیالدي، داراي جمعیت

، 2004 نفر بوده و براساس گزارش بانک جهـانی در سـال             16،299،000

. الملـل اسـت      دالر بـین   31،143میزان سرانه تولید ناخـالص داخلـی آن         

براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در این کشور امید بـه زنـدگی             

  .باشد  سال می2/71سالم از بدو تولد، 

اولین . نظام نوآوري سالمت در هلند داراي دو ویژگی خاص است         

. کننـد  در این نظام، کنشگران زیادي ایفاي نقش می    . شود  خصوصیت مربوط به پیچیدگی روابط کنشگران این سیستم می        

 اخالقـی   مـسائل ، عمدتاً به سمت مقبولیت اجتمـاعی و         تأکیدگیري و     مین خصوصیت نظام این است که در هلند جهت        دو

  .هاي اقتصادي است نه فرصت
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ها   براي درك بهتر این ساختار، سازمان     .  ترسیم شده است   4ـ3ساختار سازمان نظام نوآوري سالمت هلند در شکل         

اي  هاي تحقیقـاتی در سـطح پـایین و پـاره      دولت در سطح باال، سازمان  : عبارتند از  این سطوح . اند  در سه سطح قرار گرفته    

  .ها در سطح میانی سازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار سازمانی نوآوري سالمت هلند. 4-3شکل 

  )دولت(سطح اول ) الف

  :نندک  زیر نقش کلیدي در نظام ملی نوآوري سالمت این کشور ایفا می در هلند سه وزارتخانه

 خدمات بهداشـتی ـ درمـانی بـه ایـن وزارتخانـه مربـوط        ارائه: (VWS)ـ وزارت بهداشت عمومی، رفاه و ورزش 

  .شود می

مت ها از جمله حوزه سال      هاي تحقیقات و فناوري در تمامی حوزه        تدوین سیاست : ـ وزارت آموزش، علوم و فرهنگ     
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  .شود  میبه این وزارتخانه مربوط

  .هاي کالن را برعهده دارد  مالی برنامهتأمین وظیفه :ـ وزارت امور اقتصادي

  ...)هاي عالقمند و ها، گروه اي، خیریه هاي حمایت مالی، مشاوره سازمان(سطح دوم ) ب

هـا،   یکـی از ایـن سـازمان   . گیرنـد  کنند، قرار مـی    هایی که نقش حمایت مالی و مشاوره را بازي می           در این سطح، سازمان   

  . اعتبار تحقیقات استراتژیک و اساسی را برعهده داردتأمیناین سازمان وظیفه .  است(NOW) انجمن تحقیقات ملی هلند

، مرکز دیگـري اسـت کـه در ایـن سـطح وظیفـه حمایـت از تحقیقـات                    (ZON)سازمان تحقیقات مراقبتی هلند     

  .کاربردي را برعهده دارد

 اسـت کـه     (RGO)اداره کل تحقیقات سـالمت      کند     مشاوره را ایفا می    ارائهاولین سازمانی که در این نظام نقش        

این اداره در زمینه موضوعات مختلـف       . کنندگان از نتایج تحقیقات است      متشکل از نمایندگانی از دولت، محققان و استفاده       

 نظام نوآوري را نیـز      1نگاري  هاي مربوط به آینده      همچنین فعالیت  RGO. ایدمن   می ارائهاي    حوزه سالمت، خدمات مشاوره   

 مـشاوره بـه دولـت را    ارائـه  هلند اسـت کـه وظیفـه    2اي در این سطح، شوراي سالمت دومین نهاد مشاوره . دهد  م می انجا

  .دهد اي به  وزیر مشاوره می  است که در زمینه امور بیمه3اي، شوراي بیمه سالمت سومین سازمان مشاوره. برعهده دارد

ایـن  . گیرد  هایی است که در این سطح قرار می         زمان نیز از جمله سا    (KNAW)د  نآکادمی سلطنتی علم و هنر هل     

 توصیه به دولت در زمینه موضوعات مـرتبط بـا تحقیقـات علمـی، قـضاوت در مـورد          ارائهسازمان وظایف چندي از جمله      

  .دهد را انجام می... المللی، حمایت از مؤسسات تحقیقات پایه و هاي علمی بین کیفیت تحقیقات علمی، ارتقاي همکاري

تـوان بـه گـروه     هـا مـی   از جمله ایـن گـروه  . آفرینان این سطح هستند   ها از دیگر نقش     هاي عالقمند و خیریه     گروه

دهی تحقیقات به سـمت زمینـه هـایی      اطالعات به بیمار و بستگان وي و جهت  ارائه اشاره کرد که وظایفی نظیر       4بیماران

هاي این سطح هستند که عمدتاً براساس بیماري یـا          ر سازمان  از دیگ  5هاي خیریه   سازمان. کند  مورد توجه جامعه را ایفا می     

  .نمایند  میارائههاي خاص سازماندهی شده و خدمات حمایتی خود را  گروه بیماري

  )هاي تحقیقات سازمان(سطح سوم ) ج

ات هـا، تحقیقـ   در دانـشگاه . گیرنـد  ها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات تحقیقات صنعتی قرار می         در این سطح، دانشگاه   

 مرکـز  12در هلند . گیرد هاي دانشگاهی انجام می ها و بیمارستان هاي علوم پزشکی این دانشگاه  علوم پزشکی در دپارتمان   

هـا    سته به سایر ارگان   بشوند و بقیه وا      مالی می  تأمین مرکز توسط وزارت بهداشت      6تحقیقات علوم پزشکی وجود دارد که       

تـوان    کنند کـه مـی      مت هلند، تعدادي مراکز تحقیقات صنعتی نیز فعالیت می        در سطح سوم نظام ملی نوآوري سال      . هستند

  .حیطه فعالیت آنها را در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی خالصه کرد

                                                            

1. Foresight 
2. Health Council
3. Health Insurance Council
4. Patient Group 
5. Charities
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  بررسی نقایص نظام ملی نوآوري و سالمت هلند

 در چهـار    تـوان   به طور کلی بعد از ترسیم کنشگران مختلف نظام نوآوري سالمت، نقایص مختلف این نظام را می                

  :دسته زیر خالصه نمود

  ،رکرد نامناسب در نظام نوآورياـ عدم وجود کارکرد و یا ک

  ،ـ عدم وجود کنشگر و یا کنشگري نامناسب در نظام نوآوري

  ،ـ عدم وجود نهاد و یا نهادهاي نامناسب در نظام نوآوري

  .ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي نظام نوآوري

  .اي از نقایص موجود در نظام ملی نوآوري هلند در قالب این چارچوب اشاره کرده است جدول زیر به پاره

  )107(  هلند برخی نقایص نظام ملی نوآوري سالمت.4ـ2جدول 

  هایی از مشکل در نظام ملی نوآوري سالمت هلند مثال  مشکل

  عدم وجود کارکرد و یا کارکرد نامناسب
  ـ عدم توازن در تولید دانش

  یري کم از تحقیقات دانشگاهیگ ـ بهره

  عدم وجود کنشگر و یا کنشگري نامناسب

  ـ کمبود پژوهشگر

  هاي دارویی محلی ـ تعداد محدود شرکت

  هاي مدیریتی ـ فقدان مهارت

  عدم وجود نهاد و یا نهادهاي نامناسب

  اي نامه ـ  وجود موانع آیین

  هاي بهداشتی ـ درمانی محدود کننده ـ سیاست

سب براي کارآفرینیـ فضاي نامنا

  ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي نظام

  هاي مربوطه ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب میان وزارتخانه

  نفعان مختلف ـ عدم وجود ارتباط بین ذي

  هاي مختلف بیمار هاي نماینده گروه ـ هماهنگی کم در بین سازمان

  اي از کشورهاي در حال توسعه پاره

ر تعدادي از کشورهاي در حال توسعه، به خصوص برزیل، چـین، کوبـا، هنـد و آفریقـاي جنـوبی،                  هاي اخی   در سال 

هـا    اي بـه بررسـی ایـن پیـشرفت           در مطالعـه   1نااند چاتاوي و همکـار      هایی در زمینه نظام نوآوري سالمت داشته        پیشرفت

  )108(:اند پرداخته و به نکات زیر در مورد هر کدام از این کشورها اشاره نموده

  برزیل

 بـا  1900گذاري قابل توجهی در زمینـه بیوتکنولـوژي صـورت گرفتـه و از سـال        میالدي سرمایه1970ـ در سال   

                                                            

1. Chataway J and et al 
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  . شده استتأکیداهمیت تحقیق در حوزه سالمت  ، برFiocruzتشکیل مؤسسه 

 بـه شـدت افـزایش       90خصوص بیوتکنولوژي در دهـه       گذاري بخش خصوصی در تحقیقات سالمت و به         ـ سرمایه 

  . رسیده است2001 شرکت در سال 350 میالدي به 1993 شرکت در سال 76هاي بیوتکنولوژي، از  افته و تعداد شرکتی

 میالدي قانون نوآوري برزیل مـصوب شـد   2005ـ به منظور ارتقاي ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی، در سال       

ار مشغول شوند، درحالی که قبل از ایـن بـه   هاي خصوصی به ک توانند در شرکت  که براساس آن محققان بخش دولتی می      

  .کارگیري این افراد در بخش خصوصی خالف مقررات بود

هـایی در    هاي اخیر، توجه خود را به سمت توانمندسازي نیروي انـسانی بـراي ایجـاد نـوآوري                  ـ این کشور در سال    

  .وف داشته استطسطح جهانی مع

ملـی، نهادهـا و افـراد مختلفـی نظیـر وزارت بهداشـت، وزارت               هاي     میالدي با برگزاري کنفرانس    1994ـ از سال    

  .پردازند نفعان به تبادل اطالعات در این زمینه می وري، محققان و سایر ذياآموزش و علم و فن

  کوبا

  .اند  میالدي، تحقیقات پزشکی و بیوتکنولوژي اولویت مهم دولت کوبا بوده60هاي دهه  نخستین سالـ 

با توجه زیادي به اتخاذ راهکارهـایی بـراي افـزایش انـسجام در تحقیقـات سـالمت و بـه                     هاي اخیر، کو    ـ در سال  

  .خصوص حوزه بیوتکنولوژي نموده است

 داشـته و اولویـت اول تحقیقـات    تأکیـد ـ این کشور بر توسعه توان تحقیقات ملی از طریـق متخصـصان کوبـایی                

هـاي قابـل    دنبال کردن این سیاست، این کشور را به موفقیت. بیوتکنولوژي را رفع نیازهاي بازار محلی عنوان نموده است     

  .توجهی در زمینه تولید واکسن مننژیت برساند

 بلکـه دانـشجویان و   ،ـ توجه به متخصصان داخلی در این کشور به معنی قطع ارتبـاط بـا خـارج از کـشور نیـست          

همچنین مراکز تحقیقاتی . بینند آموزش می.. .اي نظیر آمریکا، فرانسه، ژاپن و     متخصصان این کشور در کشورهاي پیشرفته     

  .این کشور ارتباط زیادي با مراکز خارجی دارند

  چین

هایی را براي تغییر اقتصاد متمرکز خـود و ورود بـه     میالدي این کشور سیاست80یل دهه   ا و او  70ـ در اواخر دهه     

  .بر بازار دنبال نمود اقتصاد مبتنی

سازي و نوآوري در سالمت و بخش بیوتکنولـوژي توجـه زیـادي          رتقاي ظرفیت هاي اخیر به ا     ـ دولت چین در سال    

  .کرده است

  . ساله تدوین نمود8 میالدي، سیاست علم و فناوري دارویی خود را براي یک دوره 2002ـ این کشور در سال 

ـ     ـ این کشور هم نظیر  کوبا، توجه خاصی را معطوف ظرفیت         وژي سـالمت  سازي در زمینه نظـام نـوآوري بیوتکنول

  .نموده است

براي ارتقاي نظام ملی نوآوري کشور، سیستم تحقیقـات بیوتکنولـوژي           ) 1997( ساله نهم این کشور      5مه  اـ در برن  
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  .منابع مالی و پشتیبانی بیشتري نسبت به قبل دریافت نمود

خـصوص  بـه  (ـ سیستم آموزش عمومی در چین به دنبال افزایش نوآوري در مؤسـسات دولتـی و نیـز خـصوصی                     

  .است) تأسیسمؤسسات تازه 

 به طوري که این کشور بعد از ژاپن بزرگترین بـازار دارو  ،ـ توسعه بازار دارو یکی از اهداف نظام نوآوري چین است          

  .بندي جهانی در جایگاه پنجم قرار گیرد  در رده2010رود تا سال  در آسیا را در دست دارد و انتظار می

 شرکت دارویـی در ایـن       6800در حدود   . همی در رشد اقتصادي این کشور دارد      ـ صنعت داروسازي محلی، نقش م     

  .بندي را برعهده دارند  شرکت به کار تولید دارو و بقیه خدمات دیگري نظیر بسته5000کنند که  کشور فعالیت می

 کمبـود   گذاري عمومی در علوم و تحقیقات زیست پزشکی، بخش خـصوصی دارو بـا                بر سرمایه  ـ با توجه به تأکید    

  .گذاري مواجه شده است سرمایه

هـاي بیوتکنولـوژي و دارو        براي استفاده از این دانـش در بخـش        ) نظیر طب سنتی  (ـ توجه خاصی به دانش سنتی       

  )108(.معطوف شده است

   تجربیات داخلی) ب

ـ        هاي اخیر توجه ویژه     رکز صنایع نوین، از جمله مراکزي است که طی سال         م وآوري در  اي به موضوع سیستم ملی ن

هاي آن در این رابطه، تدوین سند بهبود و اصالح نظام ملی نوآوري ایـران بـوده                   کشور نموده و یکی از مهمترین خروجی      

اي از  ملی نوآوري کشور مورد نقد قرار گرفته و نگاشت بـسیار سـاده و اولیـه   در این سند ابتدا عملکرد نوآورانه نظام        . است

 منـابع مـالی و      تأمینگذاري،    سیاست( شده و سپس کارکردهاي هفتگانه       ارائهآوري ایران   هاي موجود در نظام ملی نو       نهاد

حمایت از تحقیقات نوآوري، انجام تحقیقات و نوآوري، آموزش نیروي انسانی، حمایت از کـارآفرینی، انتـشار تکنولـوژي و                

نظـام ملـی نـوآوري     هاي حـاکم بـر   فدر ادامه به عر   . تولید کاال و خدمات این نظام به صورت خالصه تشریح شده است           

  )73(.کشور اشاره شده است

توسـعه بیوتکنولـوژي در کـشورهاي        بررسـی وضـعیت تحقیـق و      «عنوان   اي با     زاده و همکاران در مطالعه      اسمعیل

OECD     با بررسی مطالعات مربوط به سیستم نوآوري داروي کشورهاي منتخب  » با تمرکز بر داروهاي زیستی ،OECD 

 عمـومی ملـی، وضـعیت سیـستم تجـارت،           R&D آلمان، ژاپن، کره، سوئد و دانمارك، عوامل اصلی سیستم           شامل نروژ، 

هـاي   گذاري تحقیق و توسعه و هماهنگی سازمان ، منابع انسانی، امور مالی، کارآفرینی، بازار، سیاست      R&Dهاي    همکاري

تم تحقیـق و توسـعه داروهـاي زیـستی ایـن      در سیس) سازي اي و تجاري دانش پایه(هاي عمده حمایتی   مختلف و سیاست  

هدف کلی این مطالعه، بررسی نظام نوآوري داروهاي زیستی در این کشورها بوده کـه بحـث              . اند  کشورها را بررسی نموده   

  .سیستم تحقیق و توسعه داروهاي زیستی نیز در آن گنجانده شده است

 R&Dانجـام هرگونـه مطالعـه بـر روي سیـستم            گیري کردند که قبل از        در نهایت این پژوهشگران چنین نتیجه     

تـرین    عمـده . داروهاي زیستی، بایستی اجزاي این سیستم به خوبی شناسایی شده و نقش آنهـا در سیـستم روشـن شـود                    

  .نهادهاي دولتی بودند ها و آفرینان در این صنعت در کشورهاي منتخب، سازمان نقش

در ایـن   . کنند  اي تحقیق و توسعه داروهاي زیستی ایفا می       ه  نیروي انسانی متخصص، نقش بسیار مهمی در فعالیت       



   نظام ملی نوآوري سالمتتحلیل فرمایشات مقام معظم رهبري و اسناد باالدستی

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

72

  .شود  که مستلزم اتخاذ راهکارهاي مناسب است هده میا مشOECDاي در اغلب کشورهاي  زمینه کمبودهاي عمده

گذاري تحقیق و توسـعه بیوتکنولـوژي و داروهـاي زیـستی در بـاالترین                 ، سیاست OECDدر کشورهاي منتخب    

هـاي مختلـف از قبیـل وضـع           یت سیاسـت  مـسئول بایـستی     در این سطح مـی    . شود  ور انجام می  گذاري کش   سطوح سیاست 

گـذاري،   هاي کالن، حمایت از صنعت داروهاي زیـستی، بهبـود و توسـعه ایـن صـنعت، انجـام مـشاوره، سـرمایه                  سیاست

  .کامالً روشن و بدون تداخل باشد... المللی و هاي بین همکاري

 در کشورهاي منتخـب از طریـق       R&Dهاي    نعت داروهاي زیستی، عمده هزینه     در ص  R&Dدر زمینه امور مالی     

گذاري مشترك و عرضه    ، گرایشات به سمت سرمایه    R&Dهاي    هاي اخیر، با افزایش هزینه      در سال . شود   می تأمیندولت  

 R&Dنابع به اي که در این زمینه نباید فراموش نمود این است که جهت تخصیص م    نکته. سهام افزایش پیدا کرده است    

  .هاي تخصصی ویژه سپرده شود ریزي الزم صورت گیرد و این کار به سازمان نیز باید برنامه

با این وجـود، نیـاز   . در کشورهاي منتخب به عامل کارآفرینی در صنعت داروهاي زیستی به خوبی توجه شده است             

  .ه آن توجه بیشتري شودهاي آموزشی دانشگاه ب خصوص در محتواي دوره است که در بعضی سطوح و به

یکی از  . ترین ویژگی آن، وجود رقابت شدید در آن است          در زمینه بازار داروهاي زیستی باید اذعان داشت که عمده         

ها در این بازار رقابتی، قیمت داروهاست؛ به طوري که تمامی کشورهاي مورد بررسی در ایـن                   هاي دولت   ین دغدغه رمهمت

هـاي    نکته آخر در زمینه بازار داروهاي زیستی، جذابیت آن براي شرکت          . و صریحی داشتند  هاي شفاف     زمینه، دستورالعمل 

  .ها به آن شده است تجاري است که موجب ورود روزافزون این شرکت

در کشورهاي منتخب جهت حفظ و توسعه تحقیقات مرتبط با دانش پایه، راهکارهاي مختلفی در حـال اجـرا بـوده       

 به افزایش بودجه مراکز دولتی، افزایش سرمایه گذاري در ایـن حـوزه، اختـصاص بودجـه بـراي                    توان  که از جمله آنها می    

  .افزایش رقابت در این حوزه و ایجاد انگیزه از طریق تغییر در سیستم مالیات اشاره نمود

 راهکارهـا در    تـرین   یکی از عمـده   . سازي است   که همواره باید مدنظر قرار گیرد، توجه به تجاري         در نهایت موضوع حیاتی   

ها بـوده   سازي، ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك بین دانشگاه و صنعت در داخل دانشگاه    کشورهاي منتخب جهت حمایت از تجاري     

ـال تکنولـوژي از دانـشگاه بـه صـنعت، حمایـت از                       از جمله دیگر راهکارها می    . است توان به وضع قوانینی در جهـت توسـعه انتق

  )109(. انکوباتورهایی با مالکیت خصوصی اشاره نمودتأسیسبه حق مالکیت معنوي و ، توجه تأسیسهاي تازه  شرکت

بـا  » مطالعه موردي صـنعت تجهیـزات پزشـکی       : مروري بر نظام نوآوري   «اي با عنوان      الدین اصل در مطالعه     سیف

زیر مطالعه نمـوده  هاي نوآوري، صنعت تجهیزات پزشکی کشور را در چهار بخش     استفاده از خطوط راهنماي رویکرد نظام     

  ایـران بـا  هاي کالن نوآوري، مرور صنعت تجهیزات پزشکی جهـان و         هاي نوآوري و مدل     اي از رویکرد نظام     مقدمه: است

درگیـر در   ) هـاي   سـازمان (آفرینان     تحلیل توصیفی صنعت تجهیزات پزشکی از منظر کالبدي، نقش         توجه به ابعاد بازار آن،    

بط، اعمال و وضعیت درگیري آنها و همچنین نقاط ضعف موجود در رفتارهـاي ویـژه،                نظام نوآوري تجهیزات پزشکی، روا    

 نهایت بـه  در . مقاالت چاپ شده و همچنین عملکرد قوانین    بررسی محتواي دانش این صنعت با تحلیل ثبت اختراعات و         

عت تجهیزات پزشـکی، مـوارد       برپایه رویکرد تکاملی و چرخه تکامل نظام نوآوري، در تحلیل نظام نوآوري صن             اعتقاد وي، 

  .توان درنظر گرفت زیر را می

ـ چه نقایصی در سطح کالبد وجود دارد که باعث عملکـرد غیربهینـه نظـام نـوآوري صـنعت تجهیـزات پزشـکی                         

  شود؟ می



  بررسی تجربیات/ نظام ملی نوآوري سالمت : بخش دوم

  

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

73

وجود دارد و اثرات این عوامل در ) تنظیم بازار هاي مربوط به طرف تقاضا و در سیستم(ـ چه عوامل خاص محیطی     

  وآوري چیست؟خروجی ن

ها چگونـه   این برنامه. هایی در سطح محتواي دانش براي ارتقاي نوآوري، کلیدي است ها و برنامه  ـ چه دستور زبان   

  باید با نیازهاي خاص متناسب شوند؟

الدین اصل سه نوع نقص در کالبد را شامل فقدان یا نابجایی کارکردهـاي نـوآوري، فقـدان و یـا نابجـایی                         ـ سیف 

  .ن و  تعامل بیش از اندازه و یا ناچیز شناسایی کرده استآفرینا نقش

  :نقش طرف تقاضا به این موارد اشاره شده است در زمینه اثرات محیطی و

.سیستم توزیع تحت کنترل است ـ

.کننده متخصص هستند طرف هاي مصرف ـ

.در مقایسه با ارزش سالمت، هزینه محصول نقش کمتري در انتخاب دارد ـ

  .ها نقش کلیدي در هدایت تقاضا و فروش محصول دارند ي بزرگی مانند بیمهها شرکت ـ

ـایی ماننـد اسـتانداردهاي خـاص، از     . همچنین سازماندهی بازار در دست دولت و وزارت بهداشت است         از این روي اجباره

تهاجم فـوري  (نها به بازار هاي خارجی و نحوه دسترسی آ      همچنین اجازه فعالیت به شرکت    . کننده طرف تقاضا است     عوامل محدود 

  .نکات مهم طرف تقاضا است که وزارت بهداشت کنترل آن را به عهده دارد از دیگر) و شدید یا دسترسی محدود

هـا تـشریح    نقـص در دسـتورالعمل   در دو مقوله نقص در موجودي دانش و      هاي مرتبط با محتواي دانشی نیز       نقص

  )85(.گردیده است

مطالعه موردي براي انجام نگاشت نهادي در صنعت برق کشور، مراحل زیر را براي انجام یان و انتظاري در طباطبائ

  :نگاشت نهادي در صنعت برق دنبال نمودند

  .هاي موجود در سطح صنعت برق کشور ـ شناسایی سازمان

  .ـ شناخت روابط میان بنگاهی بین نهادهاي موجود در صنعت برق

  .ضع موجود صنعتـ تهیه ماتریس نهاد ـ کارکرد براي و

  .ـ تهیه نگاشت نهادي براي وضع موجود صنعت

  .ـ نظرجویی درخصوص نگاشت تهیه شده

گذار بر تکنولـوژي بـه   تأثیردر نهایت این محققان، نقاط ضعف ساختار کنونی صنعت برق را از نقطه نظر نهادهاي                

  :بندي کردند شرح ذیل جمع

  .تدوین نشده است هاي تحقیقات و تکنولوژي در صنعت برق  سیاست.1

  .هاي تحقیقاتی بسیار سطحی و غیر دقیق است  نظارت بر پروژه.2

  .هاي انتقال تکنولوژي از خارج تعیین نشده است  اولویت.3

کند و این نقص از عدم وجود استراتژي توسعه تکنولوژي صـنعت               شوراي استاندارد، نقش اصلی خود را ایفا نمی        .4

  .شود برق ناشی می

یی در حمایت از حقوق مالکیت معنوي وضع نشده و نهادي بـراي امـور اجرایـی آن در صـنعت بـرق       ها   سیاست .5

  .ایجاد نشده است
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شود و نهادي به عنوان واسطه جهت انتقـال           سازي دانش و اطالعات، منجر به عدم انتشار تکنولوژي می            مخفی .6

  .دانش فنی در داخل صنعت وجود ندارد

  .توسعه تکنولوژي در صنعت برق ندارد هاي پیشرفته نقشی در بر تکنولوژي بتنیهاي کوچک و متوسط م  شرکت.7

 آنـان   پذیري منظور، باعث دلسرد شدن کارآفرینان و عدم ریسک  عدم حمایت از کارآفرینی و نبود مراکزي بدین     .8

  .هاي پیشرفته شده است گذاري بر تکنولوژي در سرمایه

نگري و نیازهـاي اسـتراتژیک صـنعت     ا حتی در صورت وجود، براساس آیندهه هاي آموزشی دانشگاه    ریزي  مها برن .9

  .گیرد صورت نمی

اولین پیشنهاد، ایجـاد    . اند  در نهایت سه راهکار کلی براي حل تدریجی این مشکالت پیشنهاد نموده            دو محقق  این

پـذیر    ر براي نوآوري، امکان   هاي مؤث    روش ارائهفرهنگ نوآوري در صنعت است که ترویج این فرهنگ از طریق آموزش و              

ایجاد مراکز مطالعه تکنولـوژي؛ ایجـاد سـاختار         . باشد  هاي الزم جهت نوآوري می      راهکار دوم، ایجاد زیرساخت   . خواهد شد 

سـازي؛   سـازي تحقیقـات؛ شـبکه     ثبت اختراع؛ حمایت از تجـاري  فرایندسازي قوانین و      قانونی مناسب جهت نوآوري؛ ساده    

رسـانی از جملـه       ها و تشویق و حمایت از تحقیقات بخش خصوصی و اطالع            کز تحقیقاتی و دانشگاه   مرا تقویت ارتباط بین  

راهکار سوم پیشنهادي، ساختارمند نمودن انتقال تکنولوژي است که بنا      . توان انجام داد    اقداماتی است که در این زمینه می      

 افـزایش قـدرت جـذب    ات در کنار انتشار تکنولـوژي، تحقیقبه نظر محققان از طریق افزایش انتشار تکنولوژي، حمایت از           

  )91(.پذیر خواهد شد هاي جدید، دانش فنی، همچنین انتقال تکنولوژي در داخل، امکان تکنولوژي
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  چکیده

هاي آغاز شده توسط      پیرو فرمایشات مقام معظم رهبري در مورد ضرورت تدوین نقشه جامع علمی کشور و فعالیت              

 تهیه این نقشه در حوزه      هاي مسئول، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز شوراي سیاستگذاري مأمور              دستگاه

  .سالمت گردید

هـاي جهـانی در ایـن زمینـه      شناخت مفاهیم و اهداف مورد نظر از تدوین این نقشه و مرور تجارب و آخرین دانش  

نگاري   موضوع اصلی گزارش حاضر است که طی آن عالوه بر معرفی ماهیت نقشه جامع علمی، موضوعات نوآوري، آینده                 

هاي دانش سالمت در سطح ملی و نیز در بخش سالمت بررسی شده و تجارب سایر کشورها در                  گذاري در شاخه    و اولویت 

هاي آتی تیم  هاي مورد نظر از نقشه جامع علمی و نیز فعالیت       در نهایت روش تدوین و خروجی     . گردد  ها مرور می    این حوزه 

  .شود مجري ارائه می
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  پیشگفتار

شد که تنها به مراقبتها و آموزشهاي عمومی نیاز           کی نورس تعبیر می   اگر تا چند سال پیش علم در کشور ما به کود          

دارد، باید اذعان کرد که با پیشرفتهاي سالهاي اخیر، این کودك امروز تبدیل به نوجوانی بالنده شده کـه نیازمنـد انتخـاب          

ایط خـاص خـود   مسیر صحیح زندگی است و باید زمینه تحصیلی، رشته ورزشی و نحله فکـري خـود را متناسـب بـا شـر                     

پس طبیعی است که هم در مرحله این انتخابها و هم براي طی مسیرهاي مزبور، مراقبتها و آموزشـهاي خـاص،                     . برگزیند

  .توان به اهداف مورد نظر دست یافت ضرورت دارد و دیگر با روشهاي عام حمایتی چند سال قبل نمی

چند سالی است که مورد توجه دولتمردان کـشور         ) شود  که شامل پژوهش و فناوري هم می      (علم در معناي عام آن      

اما هنوز این سؤال پاسخ عملی و روشنی    . کنند  ما قرار گرفته و آن را سالح رقابتی و ابزار دستیابی به اهداف ملی تلقی می               

ژوهشگران توانیم توسعه علم را به توسعه جامع و پایدار جامعه مرتبط سازیم تا حاصل دسترنج پ                 نیافته است که چگونه می    

و دانشوران و فناوران کشور نیز مانند کشاورزان و صنعتگران، ملموس و شفاف در خدمت اعتالي ملی قرار گیرد؟ آیا تعداد    

هاي برتر جهانی توسعه علـم بـراي    مقاالت علمی کشور نیز چیزي مانند مدالهاي طالي المپیک است و صرفاً کسب رتبه             

کند و یا اینکه تأثیر دانش و فناوري وراي این حرفهاست و بـه قـول برخـی                    ت می طلب ملت ما، کفای     ارضاي ذائقه برتري  

نیافتگی تلقی کرد؟ پاسخ به این سؤال و ارائه راهکـار و طریقـی کـه اوالً     توان آن را نوشداروي درد توسعه   صاحبنظران می 

موضوع چند برگـی اسـت   . ی قرار دهدتوسعه علم و فناوري را در جامعه ما سرعت بخشد و ثانیاً آن را در خدمت توسعه مل 

  !بیارزد) یا سردردش(اي براي مطالعه آن، به دردسرش  که پیش روي شماست و شاید صرف چند دقیقه

 فنـاوري   پـژوهش  آموزش «واقعیت این است که ما براي رسیدن به اهداف مزبور باید زنجیره علمی یعنی              

   صنعت  هـا و بازخوردهـاي آن را    گویند کامل ببینیم یعنی تمـام حلقـه   ي میرا که امروزه به آن چرخه نوآور    »  بازار

  1.ایجاد و تقویت کنیم

کنیم کـه منـابع مـادي و     به عالوه مشخص کنیم که ما در کجاي این چرخه در کل دنیا هستیم و اگر اعتراف می               

شورهاي دنیا بـه ایـن موضـوع      که همه ک  (کند    انسانی ما براي پرداختن به همه موضوعات علم و فناوري دنیا کفایت نمی            

اي روي آنهـا تمرکـز    هایی را تعیین کرده و به شکل متمرکز و تقسیم کار شـده     پس مجبور هستیم حوزه   ) کنند  اعتراف می 

  .کنیم

ممکن است در اینجا سؤال شود که اصوالً چرا باید به طور متمرکز و ملی به چنین مقوالتی پرداخت و چـرا نبایـد                        

                                                            

.ها از مهمترین اهداف نقشه جامع علمی است هاي مفقود و معیوب زیادي دارد که یافتن این حلقه هرچند که این زنجیره در کشورها حلقه. 1
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ظامها، تقسیم کارها و اولویتها در یک سازوکار آزاد و به شکلی خودجوش شکل بگیرد؟ در پاسخ بایـد  اجازه دهیم که این ن 

گفت که در اقتصادي مانند اقتصاد ما، که داراي حجم وسیعی از مداخالت دولتی اسـت و بـه ویـژه در حـوزه پـژوهش و                           

ن بـه سـازوکارهاي کـامالً آزاد و متکـی بـه      تـوا   شود، نمی   فناوري نزدیک به کل بودجه مربوطه از طرف دولت تأمین می          

المللی از سوي دیگر  عالئق افراد تکیه کرد ضمن اینکه دیربازده بودن تحقیقات علمی از یکسو و فشارهاي تقسیم کار بین  

  .تواند در شرایط عدم مداخله دولت، برخی موضوعات اساسی را به کلی از لیست فعالیتهاي ما خارج سازد می

مسئول رفاه جامعه است و به خصوص در بخـش         ) به ویژه در کشورهاي در حال توسعه      (آنکه دولت   از همه مهمتر    

دولت مکلف اسـت بـراي ارائـه خـدمات بـا کیفیـت سـالمت،        ) اي که روي آن وجود دارد       العاده  با حساسیت فوق  (سالمت  

  .مناسب حاصل نخواهد شدریزي نماید و طبیعی است که یک چنین خدماتی بدون آموزش، پژوهش و فناوري  برنامه

حال که به اهمیت خاص این مقوله در حوزه سالمت اشاره شـد، خـوب اسـت، بـه ایـن نکتـه هـم بپـردازیم کـه               

خوشبختانه مبحث نظام و چرخه علم نوآوري در این حوزه، داراي ویژگیهاي منحصر به فردي نسبت به سـایر بخـشهاي                      

سپردن مسئولیت ارائه خدمات نظـام      . ها در یک وزارتخانه است      قهکشور است و آن همجواري و حتی یکپارچگی اغلب حل         

هاي علوم پزشکی، هرچند ممکن است مسئولیت سنگینی باشد که اعضاي هیـأت علمـی را از صـرف           سالمت به دانشگاه  

موضـوع  به عنوان شـاهد  . دارد اما قطعاً به کاربردي شدن پژوهشها نیز منجر شده است     تمام اوقات خود روي علوم باز می      

شود اما تـأثیر   ها منتشر می هاي علمی اشاره کرد که باالترین تعداد مقاالت کشور در آن حوزه           توان به مواردي از شاخه      می

  .آنها بر اقتصاد و رفاه جامعه بسیار ناچیز است

ور گیري هرچه بیشتر از این ویژگی و حل مشکالت آن نیز به نوبه خود موضوعی است که بایـد در دسـت              پس بهره 

  .کار نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت قرار داشته باشد

اي است    اند که کشور ما نیازمند چنین طرح و نقشه          ریزان ملی به این نتیجه رسیده       اکنون که سیاستگذاران و برنامه    

ه دانـشمندان و  اي جـز بـه کـار گـرفتن فکـر و اندیـش       ریزي چاره و از آنجا که به طور طبیعی، دولتمردان براي این برنامه     

. تک ما باید در این زمینه احساس مسئولیت کنیم          پژوهشگران و فرهیختگان علمی کشور ندارند پس طبیعی است که تک          

شود که یـا قطـار در مـسیر صـحیحی        این حرکت، به مثابه قطاري است که به حرکت درآمده و غفلت ما فقط موجب می               

  .بر آن سوار نباشیمحرکت نکند و یا در حالی به مقصد برسد که ما 

بـر مـشارکت هرچـه وسـیعتر و عمیقتـر             به یاد داشته باشیم که هم ارزش و هم روش تدوین چنین طرحی، مبتنی             

اگر تجاربی را که طی سالهاي خدمت خود در بهداشـت، درمـان و آمـوزش                . اندرکاران علم و فناوري در کشور است        دست

توانیم مدعی شویم که چـرا منـابع مـالی کـشور در            کار نگیریم، فردا نمی    ایم امروز به    پزشکی به آحاد این مملکت آموخته     

  .یابد بخش پژوهش و فناوري به درستی تخصیص نمی

اي براي حل مشکالت کشورها وجود نـدارد          و باالخره آخرین نکته اینکه در دنیاي امروز نسخه از پیش آماده شده            

بیش از ما سی مرغ نیست و فکر و اندیشه ماست که بـار دیگـر   سیمرغ چیزي  . که توسط سیمرغ سعادت به ما هدیه شود       

  .وطن کهن ما را تا اعتالي جهانی رهنمون خواهد شد
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عبارتی جدید است که عمري یکساله در ادبیات سیاستگذاري علمـی کـشور             » نقشه جامع علمی  «هرچند که تعبیر    

برنامـه پایـه   «، »سیاست نوآوري«، »سیاست علم و فناوري« عناوین گوناگونی چون  دارد، لیکن مفهوم و اجزاي آن تحت      

  .در کشورهاي مختلف مطرح شده است... و » علم و تکنولوژي

واقعیت این است که با مطرح شدن ضرورت ترسیم نقشه جامع علمی کشور توسط مقام معظم رهبـري، سـؤاالت                    

نظـر   هم پاسخگویی به آنها نیازمند زمان و همفکري است و هم توافـق  اندرکاران شکل گرفت که   مختلفی در ذهن دست   

  :برخی از این پرسشها عبارتند از. گیري این نقشه است ها شرط اساسی شکل بر سر پاسخ

  ـ اهداف و کارکردهاي نقشه جامع علمی کشور،

  ـ تمهیدات و الزامات مورد نیاز براي تدوین نقشه مزبور،

  ـ روش و مراحل تهیه،

  متولی و همکاران تهیه،ـ 

  ها و تجویزات آن، ریزي نقشه و دوره اعتبار برنامه ـ افق برنامه

  گیري نقشه، ـ نحوه تأثیر ارزشها و ویژگیهاي خاص جامعه ما در شکل

  ـ سطح بررسی و ریزبینی،

  انداز بیست ساله، ـ رابطه نقشه جامع علمی با چشم

  .ها سازي توصیه ـ ضمانت اجرایی پیاده

 است که پاسخگویی به این سؤاالت نیازمند خرد و تفکر جمعی است و دانش برآمده از این تفکر جمعی باید بدیهی

اما آنچه تـاکنون و براسـاس جلـسات کارشناسـی،           . گیران ذیربط به شکلی مستمر القا گردد        سامان یابد و به ذهن تصمیم     

 در ادبیات علمی مربوطه حاصل شده است بـه شـکل   بحثهاي مدیریتی، مطالعات تجارت جهانی و ملی و باالخره جستجو        

  .مختصر در این قسمت ارائه خواهد گردید

انداز بیست سـاله ترسـیم نمـوده اسـت،      اگر بپذیریم که علم و فناوري بستر دستیابی کشور به افقی است که چشم         

و یـا در  (انیم که علـم و فنـاوري   د به عبارت دیگر می. نقشه جامع علمی کشور نیز باید نحوه این بسترسازي را نشان دهد 

یک موضوع بخشی نیست بلکه تمـام بخـشهاي اقتـصادي و اجتمـاعی بـراي رسـیدن بـه          ) تر آن نوآوري    مفهوم گسترده 

محور است که در برنامه چهـارم توسـعه بـر آن     که این همان مفهوم اقتصاد دانش (بر آن حرکت کند       انداز باید مبتنی    چشم

دهد که هر بخش یا نهادي چه تأثیر و تـأثري بـا هـر     راستا، نقشه جامع علمی کشور نشان می   و در این    ) تأکید شده است  



فعالیتهاها، تجربیات و  ضرورت  

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

90

  .یابنده جهانی خواهد داشت یک از دانشهاي توسعه

بخشهایی باشد که به ترسیم سهم خود از این نقشه همـت     ) و شاید نخستین  (بخش سالمت نیز از جمله مهمترین       

از آنجا که این امر مستلزم شناخت وضعیت کنونی و       . در حوزه سالمت دست یابد    کند به اهداف نقشه       گماشته و تالش می   

نظـام  «ریزي است و این شناخت خود به یک چارچوب تحلیلی نیاز دارد، چارچوب                شرایط مطلوب این حوزه در افق برنامه      

ار تحلیلی قوي براي بررسی و      این چارچوب را امروزه در دنیا به عنوان یک ابز         .  بر این منظور انتخاب شده است      1»نوآوري

  .اند ها شناخته تحلیل فعالیتهاي علمی، فناوري نوآوري و سیاستگذاري در این حوزه

در این چارچوب نقشه جامع علمی باید وضعیت کنونی، تحوالت، روندها و شرایط حاکم بر نظام نـوآوري سـالمت                    

هـاي الزم بـراي    چارچوب یک طـرح تحـول، برنامـه       کشور را شناسایی و وضعیت مطلوب آن را ترسیم نماید و سپس در              

  .حرکت از وضع موجود به مطلوب را مشخص کند

نگاري  به عالوه ترسیم این وضع مطلوب آتی، مستلزم داشتن نگاهی موثق به آینده است که امروزه از طریق آینده             

(Foresight)  اد اجماع بین کارشناسان موضـوع در       گیري از آن سازوکارهاي ایج      شود، یعنی ابزاري که با بهره        فراهم می

بـا  . گـردد  بینی روندهاي آتی، نحوه اثرگذاري ما بر آنها نیز مشخص می        بینی آینده فراهم شده و عالوه بر پیش         مورد پیش 

ها در دانشهاي متنـوع حـوزه    شود که براساس آن، تخصیص منابع مالی به علوم و فناوري       هایی فراهم می    این ترتیب رویه  

تـر بـه اهـداف کـل نظـام            اي خواهد یافت، تا امکان دستیابی سـریع         نایی علمی و منطقی و نه فردي و سلیقه        سالمت، مب 

  .سالمت کشور فراهم گردد

  سوابق و تجربیات جهانی. 2

ضرورتهایی که در قسمت قبلی براي وجود یک نقشه جامع علمی در سطح ملی برشمردیم، بـراي کلیـه کـشورها                     

بـه ویـژه کـشورهاي      (بـراي کـشورهاي مختلـف       ) هرچند با اسامی و عنـاوین متنـوع       (هایی    نامهوجود دارد و لذا چنین بر     

تدوین شده است و طبیعی است که ما نیز براي تدوین نقشه جامع علمـی در کـشور بایـد از تجـارب جهـانی      ) یافته  توسعه

  .جویی کنیم بهره

باشـد، در ایـن قـسمت ابتـدا بـا       مربوطه مورد نیاز میاز آنجا که براي این منظور، آشنایی اولیه با ادبیات و مفاهیم     

مفاهیم نوآوري و سیستمهاي آن و نیز نظام ملی نوآوري در چند کشور منتخب آشنا شده و سپس مفهـوم نظـام نـوآوري                        

  .کنیم حوزه سالمت را مرور می

یـن زمینـه، بـه روشـها و      نگاري را معرفی و پس از مرور چند تجربه ملی سایر کـشورها در ا                در ادامه، مفهوم آینده   

  .بندي موضوعات پژوهش و فناوري در این حوزه خواهیم پرداخت نگاري در حوزه سالمت و اولویت سوابق آینده

  

                                                            

ـارت نیـز    . ن و محیط حاکم بر آنها نگاه سیستماتیک دارد چارچوبی است که به نوآوري، بازیگران آ(Innovation System)نظام نوآوري . 1 با ایـن عب

  .در بخش بعدي بیشتر آشنا خواهیم شد
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  نگاه سیستمی به نوآوري. 2-1

ـا و خلـق ثـروت و     همانندي براي بهبود رفاه و سالمت ملـت  هاي فنی فرصت بی     موج اخیر اکتشافات علمی و پیشرفت      ه

ـاعی و                    .  براي کشورها بوجود آورده است     رشد اقتصادي  ـافع اجتم ـانی بـه من اما این رشد سریع در دانش علمی و فناوري تنهـا زم

  (OECD, 1999).. برداري قرار گیرد شود که به شکلی اثربخش در راه نوآوري مورد بهره اقتصادي منجر می

در حقیقـت نـوآوري، توانـایی     . اسـت ) تـه یا بهبودیاف (هاي جدید     نوآوري شامل ارائه محصوالت، خدمات و یا روش       

  (OECD, 1999).. مدیریت خالقانه دانش براي پاسخ دادن به تقاضاهاي مشخص بازار و دیگر نیازهاي اجتماعی است

پـذیري اقتـصاد کـشورها و پاسـخی بـه       امروزه نوآوري به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادي مداوم، پایـۀ رقابـت   

شناخته شده و تأثیر عملکرد نوآورانه کشورها بر موفقیت اقتـصادي آنهـا بـه کمـک شـواهد                   بسیاري از نیازهاي اجتماعی     

  (Porter & Stern, 2002).. تجربی به اثبات رسیده است

هاي اولیه، فرایند نوآوري به صورت خطی دیده شده بود، یعنی نوآوري، محصول مستقیم پژوهش در نظر       در نظریه 

لذا رواج چنـین دیـدگاهی بـا ایـن فـرض کـه افـزایش مـداوم         . (Merques & Abranhosa, 2004)شد  گرفته می

هـاي    شود، موجب تـشویق دولتهـا بـه افـزایش بودجـه             ورودیهاي فرایند نوآوري موجب افزایش مداوم خروجیهاي آن می        

 و  هـاي کـالن تحقیقـاتی،       رغم تخصیص بودجـه     لیکن عدم رشد قابل توجه نوآوري در برخی کشورها علی         . تحقیقاتی شد 

موفقیت بیشتر دیگر کشورها، نقص رویکردهاي خطی به نوآوري را آشکار ساخت و نقش عوامل دیگـر و پیچیـده بـودن                      

ها به ندرت نتیجه فعالیـت   همچنین مطالعات بیشتر نشان داد که نوآوري. روابط میان عوامل مؤثر بر نوآوري را اثبات نمود   

هاي علمـی و تجـاري بـوده و عوامـل      هاي مشترك بین بخش  همکاريانفرادي محققین است بلکه عمدتاً نوآوري نتیجه   

  .(Kline & Rosenberg, 1986)بسیار دیگري نیز بر این فرایند مؤثر هستند 

در نتیجه توجه محققین به ماهیت سیستمی نوآوري جلب گردید چرا که رویکردهاي سیستمی منظر جدیدي براي                 

برخالف رویکردهاي تحلیل سـنتی کـه تنهـا بـر     . موفقیت آنها گشودند  یا عدم بررسی عملکرد نوآورانه کشورها و موفقیت       

تمرکز داشتند، رویکردهـاي سیـستمی      ) نظیر مقاالت علمی و پتنت    (ها    و یا خروجی  ) هاي تحقیقاتی   نظیر هزینه (ها    ورودي

طقی رویکرد سیستمی به ظهـور  به رفتار بازیگران و تعامالت میان آنها و محیط حاکم بر آنها نیز توجه نمودند و توسعه من       

  .(Edquist & Hommen, 1999)مفهوم نظام ملی نوآوري منجر شد 

  نظام ملی نوآوري، تعاریف و مفاهیم. 2-1-1

) 1987،  1988(فریمن  .  میالدي مطرح شد   80مفهوم نظام ملی نوآوري نخستین بار توسط فریمن و در اواخر دهه             

گیـري،    ها و تعامالتشان به شـکل       کند که فعالیت     عمومی و خصوصی تعریف می     اي از نهادهاي    نظام ملی نوآوري را شبکه    

  ). اشاره شده است1به بعضی دیگر از تعاریف نظام ملی نوآوري در جدول (انجامد  هاي نو می ورود، بهبود و اشاعۀ فناوري
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  تعاریفی از نظام ملی نوآوري. 1جدول 

ده از دانش جدید، اقتـصادي  ـ اجازه و روابطی که در تولید، اشاعه و استفا      

و مفیــد بــا هــم در تعامــل هــستند و درون مرزهــاي یــک کــشور قــرار دارنــد  

(Lundvall, 1992).  

هـاي دولتـی درون مرزهـاي         ها و سازمان    ها، دانشگاه   ـ سیستمی از بنگاه   

ایـن تعـامالت    . نمایند  ملی که با هدف تولید علم و فناوري با یکدیگر تعامل می           

 ,Niosi et al)اري، حقـوقی، اجتمـاعی و یـا مـالی باشـد      تواند فنـی، تجـ   می

1993).  

هایـشان، کـه نـرخ و     هـا و شایـستگی   ـ نهادهاي ملی و سـاختار مـشوق      

 & Putel)کننـد   گیري یادگیري فناوري را درون یک کشور تعیـین مـی   جهت

Pavit, 1994).  

اي از نهادهاي مشخص که به تنهایی یا به صورت جمعـی در           ـ مجموعه 

آورنـد   کنند و چارچوبی را فراهم مـی     هاي نو مشارکت می      و انتشار فناوري   توسعه

هاي خود را براي تأثیرگذاري بر فرایند نـوآوري         ها از طریق آن سیاست      که دولت 

  .(Metcalfe, 1995)کنند    سازي می پیاده
  

,Nelson)اي در مورد نظام ملی نوآوري انجـام گرفـت    هاي بعد مطالعات گسترده در سال 1993, Lundvall, 

، و چارچوب نظام نوآوري به عنوان یک چارچوب تحلیلی قوي شناخته شد به طوري که امروزه سازمانهایی نظیـر           (1992

UNCTAD, OECD    و کمیسیون اروپا آن را به عنوان یکی از اجزاء اصلی چارچوب تحلیلی خود مـورد اسـتفاده قـرار 

  .(Lundvall et al., 2002)دهند  می

هایی مانند نظام نوآوري بخشی بـا   نظام ملی نوآوري در سالهاي اخیر به طور عام گسترش یافته و در شکل           مفهوم  

رغـم رونـد جهـانی شـدن، سـطح ملـی هنـوز یکـی از           اما علی . اي نیز مورد استفاده قرار گرفته است        نظام نوآوري منطقه  

  .(Niosi, 2002)ترین سطوح تحلیل نظام نوآوري است  مهم

هاي یک کـشور در زمینـه نـوآوري در عـصر              ت، نظام نوآوري ابزار نظري مناسبی براي تحلیل ویژگی        به هر صور  

ایـن  . توان از آن به عنوان ابزارهاي راهنماي سیاستگذاري نوآوري و فنـاوري بهـره بـرد    اقتصاد جهانی فراهم نموده و می   

ا به صورت یک کل، مـورد ارزیـابی و بررسـی قـرار        ابزار اجزاء و تعامالت بین عوامل را آشکار ساخته و عملکرد سیستم ر            

یافته مورد استفاده قرار گرفته و بعضی از   چارچوب مزبور تقریباً در تمام کشورهاي توسعه(Lundvall, 1992).دهد  می

کشورهاي در حال توسعه نظیر چین، آفریقاي جنوبی، شیلی و تایلند نیز براي اطـالع و تقویـت سیـستم علـم، فنـاوري و                

 ضـمن اینکـه در   (Intarakumneral et al., 2002). (Mullin et al., 1999)انـد   آوري خود از آن بهره گرفتهنو

  .(Ghazinoory & Ghazinoori, 2006)مورد ایران نیز مطالعه مشابهی انجام گرفته است 
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  عناصر نظام ملی نوآوري. 2-1-2

اجزاي اصلی نظام نوآوري معموالً     . میان آنها است  » طرواب«و  » اجزاء«هر نظام نوآوري متشکل از دو مؤلفه اصلی         

  :(Edquist, 1997)شود ها و نهادها تقسیم می خود به دو دسته سازمان

در حقیقـت آنهـا     . باشند  اند و داراي هدف مشخصی می       ها ساختارهاي رسمی هستند که آگاهانه ایجاد شده         سازمان

  .عرصه نظام نوآوري هستند» بازیگران«یا » کنشگران«

هاي جاافتاده، قوانین و مقـررات و قواعـدي           ها، عادات مشترك، هنجارها، روتینها، رویه       اي از عرف    نهادها مجموعه 

  1.کنند هستند که رفتار کنشگران و تعامالت میان آنها را تنظیم می

بـه اعتقـاد    . همانطور که گفته شد به غیر از اجزاء، تعامالت و روابط نیـز در نظـام نـوآوري حـائز اهمیـت هـستند                       

هـا را     تعامل میان سازمان  . ترین عوامل مؤثر بر فرایند نوآوري است        هاي مختلف از اصلی     صاحبنظران، تعامل میان سازمان   

باید توجه  . و غیربازاري تقسیم کرد   ) شود  یعنی تعامالتی که به صورت خرید و فروش انجام می         (توان به دو نوع بازاري        می

دهاي جاري در نظام نوآوري و اهمیت دانش و اطالعات در این نظام، تعامالت غیربـازاري      داشت که به دلیل ماهیت فراین     

ها که در نظام نوآوري داراي اهمیت  از جمله تعامالت غیربازاري بین سازمان. در این نظام از اهمیت خاصی برخوردار است      

  :توان به موارد ذیل اشاره کرد کلیدي هستند می

   و توسعه،ـ همکاري در انجام تحقیق

  ـ اشاعه فناوري،

  ـ تبادل نیروي انسانی و،

  .(Chang & Shih, 2004)ـ تعامالت غیررسمی 

ـادي برخـوردار            همچنین تعامل میان سازمانها و نهادها در فرایند نوآوري و در راستاي عملکرد نظام نوآوري، از اهمیـت زی

ـادي   «ها درون یک       گفت سازمان  توان  می. سازمانها تا حد زیادي تحت تأثیر نهادها هستند       . است اي از    یـا مجموعـه   » محـیط نه

ـادي تـأثیر مـی              قوانین، قواعد، هنجارها و استانداردها، قرار داشته و فعالیت         از سـوي دیگـر     . پـذیرد   ها و رفتار آنها از این محیط نه

ان مانند اسـتانداردهاي عملکـردي و       قواعد و قوانین جاري در درون سازم      . ها قرار دارند    نیز درون سازمان  » نهادها«توان گفت     می

. یابنـد  ها توسـعه مـی   ها نیز در سازمان بسیاري از عرف. یا هنجارهاي حاکم بر روابط مدیران و کارمندان، از انواع این نهادها است            

رگـذار اسـت و   رابطه فوق بـر فراینـدهاي نـوآوري تأثی   . بنابراین یک نوع رابطه دوجانبه پیچیده بین عرفها و سازمانها برقرار است      

  .(Edquist & Johnson, 1997)کند هاي نوآوري را تعیین می چگونگی عملکرد و تحوالت نظام

  کارکردهاي نظام ملی نوآوري . 2-1-3

بـه  . گیرد، کارکردهاي آن سیـستم اسـت   هایی که در مطالعه هر سیستم مورد توجه قرار می     یکی از مهمترین جنبه   

بـراي بـرآورده کـردن ایـن        . وري تولید، اشاعه و به کارگیري دانش و نـوآوري اسـت           طور کلی کارکرد اصلی هر نظام نوآ      

                                                            

ـادل    . البته باید توجه داشت که این اصطالحات توسط افراد مختلف با معانی متفاوتی استفاده شده است              . 1 مثالً کلمه نهاد که اینجا در معنـاي خاصـی مع

  .باشد ها نیز می  عام خود دربرگیرندة مفهوم سازماناست، در معناي» قواعد بازي«
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هاي مختلفی باید درون این نظام انجام گیرد که براي بررسی و تقویت نظام پایه آنها را                   کارکرد اصلی، کارکردها و فعالیت    

در یکـی از معروفتـرین   . ام شده اسـت هاي مختلفی از کارکردهاي درونی نظام ملی نوآوري انج     بندي  دسته. شناسایی نمود 

  ):1381باقري، (، (OECD, 1999)اند  ها، این کارکردها به هفت دسته زیر تقسیم شده بندي دسته

  سیاستگذاري کلی) الف

هاي درون سیـستم بـه        اولین کارکرد الزم در نظام نوآوري، سیاستگذاري کلی است تا جایگاه مجموعۀ اجزاء و فعالیت              

هاي علم و فناوري و       هاي کلی تدوین سیاست     تعیین چارچوب .  هماهنگی الزم درون نظام به وجود آید       خوبی مشخص شده و   

  .گیرند هاي الزم درون نظام است که در این دسته قرار می نوآوري، ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزیابی از جمله فعالیت

  تأمین مالی، تسهیل و هدایت تحقیقات) ب

از مهمتـرین   . هاي تحقیق و توسعه نیاز اسـت        ها و نهادهایی براي حمایت از فعالیت        ازماندر هر نظام نوآوري به س     

  .توان به تأمین مالی، حمایت از حقوق فکري و حمایت از استانداردسازي اشاره کرد ها می انواع این حمایت

  هاي تحقیق و توسعه انجام فعالیت) ج

قلب تپندة یک نظـام نـوآوري پویـا اسـت،           ...) اي و     بردي، توسعه اعم از بنیادي، کار   (انجام انواع مختلف تحقیقات     

  .هرچند که به بار نشستن نتایج این تحقیقات در گرو کارکرد صحیح دیگر اجزاء است

  ارتقاي کارآفرینی فناورانه) د 

هاي مربوط به این  عالیتهرچند ممکن است ف. رود ارتقاي کارآفرینی فناورانه یکی از کارکردهاي مهم در نظام نوآوري به شمار می         

هاي درگیر در این کارکرد هستند که معمـوالً   از مهمترین سازمان) مراکز رشد(هاي مختلفی دنبال شود، ولی انکوباتورها  کارکرد در سازمان 

  .دهند میمحور ارائه  هاي فناوري گیري و رشد شرکت طیف متنوعی از خدمات را با هدف ارتقاء کارآفرینی فناورانه و کمک به شکل

  توسعه منابع انسانی) هـ

در این کـارکرد عـالوه بـر آمـوزش و           . تربیت نیروي انسانی متخصص یکی از الزامات هر نظام ملی نوآوري است           

پذیري، سازگاري، تداوم آموزش و امکان جابجـایی افـراد بـراي تـسهیل فراینـدهاي       تربیت این نیروها، بر اهمیت انعطاف     

  .شود کید مییادگیري و انتقال دانش تأ

  انتقال و اشاعه فناوري) و

توسط نظام نـوآوري    ) از طریق خلق، بهبود یا همکاري و انتقال از بیرون نظام          (پس از آنکه دانش یا فناوري جدید        

از جملـه   . کسب شد الزم است که این دانش، درون نظام اشاعه یابد تا امکان بهبود بیشتر و اسـتفاده از آن فـراهم شـود                       
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هـا،    هاي علمی و نمایشگاه     توان به برگزاري کنفرانس     گیرد می   هایی که در زمینه اشاعه فناوري انجام می         لیتمهمترین فعا 

اي،   هـاي مـشترك تحقیقـاتی و توسـعه          هاي فنی، پروژه    دهی اطالعات، آموزش، مشاوره و کمک       خدمات جستجو و مرجع   

  .اشاره کرد... خریدهاي دولتی و 

  اتتولید محصوالت و ارائه خدم) ز

به کارگیري . هاي درون نظام است ها در نظام نوآوري استفاده از دستاوردهاي فعالیت        آخرین حلقه از زنجیرة فعالیت    

  .گردد وري و توسعه اقتصادي ـ اجتماعی می ها در تولید محصوالت و ارائه خدمات منجر به ارتقاي بهره نوآوري

  هاي دولت براي تقویت نظام ملی نوآوري سیاست. 2-1-4

ها  هاي علم و فناوري و نوآوري دولت استفاده از رویکرد نظام ملی نوآوري، منطق و چارچوب جدیدي براي سیاست        

هاي تحقیق و توسـعه   هاي معمول براي ارتقاء علم و فناوري و فعالیت   در این چارچوب عالوه بر سیاست     . دهد  به دست می  

نبود یا ضعف عملکرد بعضی از کنشگران       . شود  شوند نیز توجه می    هاي سیستم که مانع تحقیق نوآوري می        به رفع نارسایی  

نظام نوآوري، فقدان تعامل کافی میان کنشگران نظام، ناهمخوانی میان تحقیقات پایه و کاربردي، نبود بعـضی نهادهـاي                   

  .(OECD, 1999)توانند در ضعف عملکرد نوآورانه یک کشور مؤثر باشد  وپاگیر، همگی می الزم یا وجود نهادهاي دست

سـازي و بهبـود       با این نگاه سیاستهاي جدیدي براي رفع این نقائص سیستمی مورد نیاز است که عمدتاً بر شـبکه                 

سازي تمرکز خـود را بـراي ارتقـاء تعامـل و روابـط متقابـل نهادهـا و                    الگوهاي شبکه . کنند  ظرفیت جذب دانش تأکید می    

هـاي تحقیقـاتی مـشترك و دیگـر همکاریهـاي       استها بر نقـش فعالیـت     این سی . دهند  بازیگران نظام ملی نوآوري قرار می     

از دیگـر انـواع سیاسـتهاي ارائـه     . کنند هاي خصوصی تأکید می مشترك میان نهادهاي دولتی و بخشهاي عمومی با بنگاه        

  ):1383مرکز صنایع نوین، (توان به موارد ذیل اشاره کرد  شده براساس این رویکرد جدید می

هاي فنی، ي غیررسمی دانش و دسترسی به شبکهارتقاء جریانها  

رسانی، سیاستهاي اطالع

کننده، ارتقاء روابط میان تولیدکننده و مصرف

هاي الزم، هاي مناسب کسب دانش و فناوري ها با ایجاد دسترسی به شبکه ارتقاء ظرفیت نوآوري بنگاه

      گذاري بیشتر در تحقیق و توسعه، آموزش         هها با سرمای    ارتقاء توانمندیهاي فنی، سازمانی و مدیریتی بنگاه

نیروي انسانی و فناوري اطالعات،

هاي جدید به بخشهاي مختلف، اشاعه و گسترش فناوري

،ارتقاء فرهنگ نوآوري

المللی و تبادل دانش و فناوري با محیط جهانی هاي بین ارتقاء همکاري.  

توان به صورت ذیـل بیـان نمـود       ه طور خالصه می   هاي دولت در نظام ملی نوآوري را ب         به طور کلی نقش سیاست    

  ):1383مرکز صنایع نوین، (

  ایجاد برخی سازمانها یا کنشگران که براي عملکرد نوآورانه کل نظام ضروري هستند،) الف
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  گیري نظام، بهبود عملکرد کنشگران موجود، در راستاي اهداف و جهت) ب

  ري واحد نظام،گی ارتقاء روابط بین اجزاء نظام در جهت هدف) ج

  .افزایی را در نظام تقویت نماید تالش براي تغییر نهادهاي تأثیرگذار بر کنشگران و روابط آنها، به نحوي که هم) د

  چند تجربه از مطالعه نظام ملی نوآوري در کشورهاي مختلف. 2-1-5

عه از چارچوب نظـام ملـی نـوآوري    یافته و بسیاري از کشورهاي در حال توس همانطور که اشاره شد اکثر کشورهاي توسعه      

در ادامه نظام ملی نـوآوري چهـار کـشور مختلـف بـراي      . اند هاي مناسب استفاده کرده براي تحلیل وضعیت خود و اتخاذ سیاست     

اي از  این آلمان و ژاپـن بـه عنـوان نمونـه       . آشنایی، مورد بررسی قرار گرفته و نگاشت سازمانی مربوطه به هریک ارائه شده است             

هاي اخیر با رشد باالي فناوري و اقتصادي خـود بـه جمـع کـشورهاي        یافته، کره به عنوان کشوري که در سال         هاي توسعه کشور

  ).1386قاضی نوري و قاضی نوري، (اند  اي از کشورهاي در حال توسعه بررسی شده یافته پیوسته و تایلند به عنوان نمونه توسعه

  آلمان) الف

متمرکز است و مهمترین هدفی را که تحقیـق و توسـعه     نظیر آلمان نظام تحقیقاتی نیمه   نظام تحقیقاتی در کشورهایی   

(R&D)    اي خود تلقـی      المللی، ملی و یا ناحیه      نماید و آن را سیاست نوآوري خود در هر دو سطح بین              دولتی آلمان تعقیب می

  .هرچه فعالتر در چنین محیطی استنموده است، حفظ و ارتقاء محیط رقابت و تشویق و حمایت از شرکتها به حضور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نگاشت سازمانی نظام ملی نوآوري آلمان1شکل 
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وزارت آمـوزش، علـوم، تحقیقـات و نـوآوري           (BMBF عمدتاً توسط سه وزارتخانـه       R&Dهاي    در آلمان هزینه  

یی تحـت عنـوان شـوراي       شود و شورا    تأمین می ) وزارت اقتصاد فدرال   (BMWi،  )وزارت دفاع فدرال   (BMVg،  )فدرال

این شورا، فعالیتهاي تحقیقاتی از سطح ایاالت و فدرال         . کننده سیاستهاي دولت را برعهده دارد       علوم فدرال نقش هماهنگ   

  .نماید را نیز هماهنگ می

تـسهیالت جدیـد   . اي به وجود آمده است رشته اي براي به حرکت درآوردن تحقیقات بین  اخیراً تالش قابل مالحظه   

  .اي از تعهد باالي سیاستهاي ملی علوم و تکنولوژي به این بخش هستند اي نمونه رشته  براي تحقیقات بینآلمان

ـادي برخوردارنـد و از آنهـا در      گرا که از نظر مالی فعالیتهاي تحقیقاتی را حمایت می          مؤسسات مأموریت  کنند از اهمیـت زی

  .گیرند هاي مربوط مثل دفاع، فضا، کشاورزي و بهداشت بهره می جهت حمایت و هدایت تحقیقات کاربردي و صنعتی در زمینه

 نیز به عنوان پلـی بـر روي شـکاف    (FhG) و ـ انجمن فرانهوفر  (MPG)مؤسساتی مانند انجمن ماکس پالنک 

  .دهد  نگاشت سازمانی نظام ملی نوآوري این کشور را نشان می1شکل. اند میان دانشگاهها و صنعت ایجاد گردیده

  ژاپن) ب

پـس  . شـود  سیاستگذاري و تخصیص کالن منابع در نظام علم و فناوري ژاپن به هیأت دولت و نهاد آن مربوط می  

 در داخـل نهـاد هیـأت دولـت     (CSTP) یک شوراي سیاست علم و فنـاوري  2001از تجدید ساختار دولت ژاپن در سال      

ه و اسـتراتژي ملـی نـوآوري ژاپـن را شـکل      این شورا موضوعات ملی را به صورت جامع مورد بحـث قـرار داد         . ایجاد شد 

وزیر و هیأت دولت در امر علم و فناوري است که تخصیص کـالن منـابع            بازوي نخست  CSTPبه عبارت دیگر    . دهد  می

بـا ایـن ترتیـب    . رسـاند  مهم نظیر بودجه و منابع انسانی را نیز صورت داده و در صورت لزوم به تصویب هیأت وزیران می            

البته طبیعـی اسـت کـه هرجـا الزم     . شود لم و فناوري ژاپن در داخل هیأت دولت تدوین و تصویب می    سیاستهاي کالن ع  

  .باشد لوایحی تنظیم و به مجلس ژاپن ارسال خواهد شد

در میان ده وزارتخانه جدید ژاپن دو وزارتخانه مستقیماً با علم و فناوري ارتبـاط دارنـد کـه مهمتـرین آنهـا وزارت                        

این وزارتخانه کـه از ترکیـب وزارت آمـوزش، علـم، ورزش و              .  است (MEXT)ش، علم و فناوري     آموزش، فرهنگ، ورز  

 تـشکیل شـده اسـت    (NISTEP) و نیز انستیتوي ملی سیاست علم و فناوري         (STA)فرهنگ با آژانس علم و فناوري       

ه دارد که قبالً به آن اشـاره   ریزي اجرایی براي پیشبرد سیاست جامع علم و فناوري کشور را برعهد             وظیفه طراحی و برنامه   

به عالوه پیشبرد و ارزیابی تحقیقات و فناوري در چند حوزه اساسـی و نیـز اصـالح سیـستم فنـاوري ژاپـن بـه ایـن                     . شد

  .وزارتخانه سپرده شده است

هاي مختلف است کـه هریـک در حـوزه             هماهنگ کردن فعالیتهاي تحقیقاتی وزارتخانه     MEXTاز دیگر وظایف    

اي و سایر مؤسسات مشابه از        هاي نوآوري منطقه    دانشگاهها، مؤسسات ملی تحقیقات، خوشه    . دهد   انجام می  مأموریت خود 

 اسـت   (CST) شوراي علم و تکنولـوژي       MEXTاز مهمترین قسمتهاي    .  با دولت ژاپن مربوط هستند     MEXTطریق  

گـذاري   نیز پوشش داده و سیاست سـرمایه که در نظام جدید عالوه بر علوم طبیعی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی را   

ایـن  .  اسـت  (METI)وزارتخانه مرتبط دیگر وزارت اقتـصاد، بازرگـانی و صـنعت            . کند  ها را فراهم می     در کلیه این زمینه   

. پـردازد  محیطی مـی  ، ثبت اختراع و علوم و فناوري زیستR&Dوزارتخانه به فعالیتهایی چون استانداردگذاري، حمایت از  

  .شود هایی است که مستقیماً با صنعت مربوط می  محوریت فناوريMETIلیتهاي ویژگی فعا
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. باشـد  از جمله سیاستهاي دولت ژاپن در سیستم اداري جدید این کشور تشکیل سازمانهاي مستقل تحقیقـاتی مـی         

تـابع کنترلهـاي دولتـی    شود تا  این سازمانها زیرنظر یکی از وزرا قرار دارند و بودجه آنها به صورت گرنت دولتی تأمین می             

مدت خود را که به تأیید وزیر رسیده است  کند برنامه میان شود تالش می رئیس مؤسسه که توسط وزیر منصوب می    . نباشد

  .شود اي متشکل از افراد خارج از وزارتخانه تشکیل می گونه مؤسسات کمیته براي ارزیابی این. اجرا کند

توانند وظایف دولتی خود را با حفـظ تحـرك یـک     یري باالیی پیدا کرده و می    پذ  با این ترتیب این سازمانها انعطاف     

شـود تحقیقـات در ژاپـن یـک مکـانیزم آزاد و       به عالوه وجود این مؤسسات باعث می    . مؤسسه خصوصی به انجام رسانند    

  .رقابتی داشته باشد

حقیقـاتی ملـی افـزایش دهـد        هاي ت   هرچند دولت ژاپن طی سالهاي اخیر تالش کرده است سهم خود را در هزینه             

هاي دولتی اغلـب از مؤسـسات زیـر     لیکن هنوز هم مهمترین منبع مالی تحقیقات در ژاپن بخش صنعت است و وزارتخانه    

  .کنند و نه بخش خصوصی پوشش خود حمایت می

  .دهد  نگاشت سازمانی نظام ملی نوآوري این کشور را نشان می2شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نی نظام ملی نوآوري ژاپن نگاشت سازما2شکل 
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   کره)ج

 سیاست ملی علم و تکنولـوژي و   نقش آژانس مرکزي   (MOST) وزارت علم و تکنولوژي کره       1967از سال   

بر دانش،  با حرکت کره به سمت اقتصاد مبتنی.  را برعهده داشته استR&Dهاي ملی مشترك      و برنامه  S&Tاداره امور   

در نتیجه امکـان  . اند هاي تحقیقاتی متنوعی را در دستور کار خود قرار داده گر نیز برنامهها و سازمانهاي دولتی دی   وزارتخانه

  . کره شدت گرفتS&Tفعالیتهاي موازي در سیاستها و اقدامات 

بنـدي    و براي اولویتR&Dهاي   و برنامهS&Tبا توجه به این موضوع و به منظور مرور و هماهنگی سیاستهاي             

، شـوراي ملـی علـم و    R&Dگـذاریهاي    کـاري در سـرمایه      ، همچنین جلوگیري از دوباره    S&Tهاي    در تخصیص بودجه  

  .جمهور تشکیل شد  به ریاست رئیس1999 کره در سال (NSTC)تکنولوژي 

از بارزترین و مؤثرترین ابزارهاي سیاستی براي توسعه سیستم علم و تکنولوژي کره ایجاد مؤسسات و سـازمانهاي                  

، مؤسـسه علـم و تکنولـوژي کـره          1966در سال   . آموزشی یا به طور خالصه نهادسازي بوده است       اي و     تحقیقاتی، توسعه 

(KIST) هاي   با همکاري مشترك کره و ایاالت متحده جهت انجام پروژهR&D   صنعتی براي صنایع کـره ایجـاد شـد  .

. ي مستقل از دولت شکل گرفـت ا جهت رهایی از بروکراسی دولتی این مؤسسه با سرمایه دولت و از لحاظ قانونی به گونه             

 دولـت کـره اقـدام بـه تـشکیل مؤسـسات تحقیقـاتی         80 و   70هـاي     ، در دهه  KISTآمیز تشکیل     پس از تجربه موفقیت   

اکثر این مؤسسات در شهرك علمی      .  معروف شدند  (GRI)تخصصی نمود که به مؤسسات تحقیقاتی مورد حمایت دولت          

  .دایدوك تأسیس گشتند

GRI   ًامـا  . یافـت   به سرعت افـزایش مـی  80 وابسته به بودجه دولتی بودند که این بودجه در دهه   ها در ابتدا کامال

در ابتدا دولت کـره  . ها را احساس نمودندGRIدهی مجدد  ریزان دولتی با مشاهده کاستیهاي موجود، نیاز به سازمان    برنامه

 دولت کره سیستم مدیریت جدیدي را تحت       1996سپس در سال    . ها نمود GRIبندي مجدد     اقدام به تغییر ساختار و دسته     

در این سیستم مدیریت و حـسابداري دقیقـاً نـشان           .  جانشین سیستم پرداخت یکجا نمود     (PBS)اي    عنوان سیستم پروژه  

بـا ایـن روش دیگـر هـیچ محقـق، تکنـسین و              . شود  هاي تحقیقاتی دولت صرف چه مواردي می        دهد که سرمایه    داده می 

  .کند ها حقوق دریافت نمی  پروژهمدیري بدون همکاري در

ها بخشید و تنها به GRIدهی به  گیري و سازمان    دولت آزادي بیشتري در عملکرد، مدیریت، تصمیم       1999از سال   

ها گزارش  GRIدر سیستم قدیم اکثر     . کند  بر عملکرد آنها نظارت می    ) S&T شورا در حوزه     3( شوراي تحقیقات    5وسیله  

وزیـري ارسـال    فرستادند، ولی در سیستم جدید گزارشها از طریق این شوراها بـه نخـست         می MOSTعملکرد خود را به     

  ).هاي دیگر قرار دارند  زیرنظر وزارتخانهGRI و چند MOST انستیتو زیرنظر 8البته هنوز (گردد  می

) ز تعـالی یا مراک(شود انتخاب و حمایت از مراکز ممتاز   انجام میMOSTپروژه نهادسازي مهم دیگري که توسط      

به ) هاERCها و   SRC(هاي علمی و مهندسی       در این طرح از مراکز دانشگاهی ممتاز در زمینه        . دانشگاهی و علمی است   

همچنین از بعضی از مراکز تحقیقاتی خالق دیگر جهت تقویت همکاري دانـشگاه و صـنعت            . شود  سال حمایت می  9مدت  

)RRCشود ز هیچ دانشگاهی به طور مداوم و همیشگی حمایت نمیقابل ذکر است که در کره ا. گردد حمایت می) ها.  

تـوان نـام بـرد کـه در جهـت        همچنین از دیگر نهادهاي نظام تکنولوژي کره از پارکهاي علمی و تکنولوژیکی می            

  .اند افزایش توان کره در زمینه تکنولوژیهاي صنعتی تأسیس شده
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  ملی نوآوري کرهنگاشت سازمانی نظام . 3شکل 

شـده شـکل گرفتـه     ریزي  توان گفت هرچند که نظام تکنولوژیکی کره توسط دولت و به شکل برنامه در نهایت می  

است، اما دولت کره در تالش است هرچه بیشتر از مسئولیتهاي خود به عنوان مجري کاسته و با ایجـاد آزادیهـاي عمـل                        

  . دهدوري نهادهاي تحقیقاتی را افزایش بیشتر، بهره

  .دهد  نگاشت سازمانی نظام ملی نوآوري کشور کره را نشان می3شکل

  تایلند) د

 تایلنـد  NISاز آنجا که نظام ملی نوآوري تایلند همپاي رشد اقتصادي این کشور توسعه نیافتـه اسـت تحلیلگـران            
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تـرین    عمـده . ارائـه دهنـد   اند پیشنهاداتی بـراي اصـالح ایـن سیـستم             اند و کوشیده    بیشتر بر نقاط ضعف آن متمرکز شده      

  :توان بدین شرح برشمرد  تایلند را میNISویژگیهاي 

ضعف توانمندیهاي تحقیقاتی و تکنولوژیکی شرکتهاي تایلندي به ویژه شرکتهاي کوچک و متوسط .1

)SMEو در نتیجه نیاز فراوان آنها به کمکهاي دولتی در این زمینه،) ها  

وري و توجه بیشتر به موضوع ایجاد اشتغال،فقدان توجه کافی به سیاستهاي توسعه فنا.2

عدم توازن و ارتباط صحیح بین سازمانهاي علمی و فناوري با شرکتها و دستگاههاي صنعتی،.3

گرایی آنان تعدد مراکز دولتی مرتبط با فناوري و عدم تخصص.4

التحصیالن علوم مهندسی، ضعف کمی و کیفی دانشگاهها به ویژه در تربیت فارغ.5

ها و شرکتهاي خارجی،RTOف میان عناصر مختلف نظام نوآوري نظیر دانشگاه، صنعت، ارتباط ضعی.6

 و از جمله تأسیس یک کمیته علم و 1997 تایلند پس از بحران اقتصادي سال NISتحول و رشد سریع .7

هاي ذیربط،  وزیر جهت نظارت بر توسعه علم و فناوري و هماهنگی میان دستگاه تکنولوژي به ریاست نخست

 با سرمایه دولت به شکل یک آژانس 1991 در سال (NSTDA)أسیس آژانس ملی توسعه علم و فناوري ت.8

پذیري باال و به عنوان پیشرو در داخل نظام علم و فناوري کشور  تخصصی با ساختار مالی غیردولتی و انعطاف

ه سیاستها، مدیریت گذار، مجري پشتیبانی از بخش خصوصی، پیشنهاددهند ، نقش سرمایهR&Dکه در زمینه 

زیرساختهاي عمده مانند پارکهاي علمی و فناوري را برعهده دارد،

باشد که مؤسسه تحقیقات علمی   می(MOSTE)وزارت مربوطه در این زمینه وزارت علوم فناوري و انرژي .9

علوم و این وزارتخانه نهاد اصلی سیاستگذاري و اجراي .  نیز زیرنظر آن است(TISTR)تکنولوژیکی تایلند 

 و توسعه R&Dها و سازمانها نیز در حوزه فعالیت خود به فعالیتهاي  فناوري است هرچند که سایر وزارتخانه

 تداخل وظایف شدیدي وجود MOSTE و NSTDAشود میان  البته چنانچه دیده می. پردازد تکنولوژي می

دارد،

اي در زمینه فناوري داشتند  نقش حاشیه 1997انجمنهاي صنعتی و تشکلهاي مشابه غیردولتی تا قبل از سال .10

اما پس از آن نهادهاي مانند فدراسیون صنایع تایلند و هیأت تجارت تایلند نقش رو به رشدي را در مباحث 

هاي  گیري ساختارها و اولویت مرتبط با فناوري ایفا نمودند هرچند که درگیري مستقیم آنان در کمک به شکل

نده است،فناوري کشور همچنان محدود ما

مدار بوده است به عبارتی دیگر در   سال گذشته سیاست کالن تکنولوژي تایلند بیشتر عرضه40در طی .11

امروزه . مؤسسات فناوري عرضه فناوري بسیار باال رفته اما تقاضاي آن در شرکتهاي صنعتی پایین مانده است

فزایش توانمندیهاي فناوري در شرکتها ایجاد این امر از طریق ا. کند این تقاضا را ارتقا بخشد تایلند تالش می

زیرساختارهاي الزم براي توسعه فناوري در آنها و حمایت دولت از شرکتهاي دولتی در این زمینه تعقیب 

شود تا به تدریج و در طول زمان توازن خوبی میان عرضه و تقاضاي فناوري ایجاد شود، می

دهنده خدمات تکنولوژي  گذار، ارائه وص تفکیک سه نقش سرمایهخص امروزه دولت تایلند بر تفکیک نقشها و به.12

 تأکید دارد،R&Dدهنده  و انجام

 NSTDA آن باید مورد نوسازي جدي قرار بگیرد، مثالً NISدولت تایلند درك کرده است که ساختار نهادي .13
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ستقیم خود در  وزارت صنایع باید روي مسئولیت م تواند این همه نقشهاي مختلف را ایفا نماید، نمی

سیاستگذاري اساسی براي حمایت از توسعه فناوري شرکتها متمرکز شود و وزارت علم و فناوري و انرژي باید 

نقش تشکلهاي غیردولتی باید جدي گرفته شود،. روابط خود را با سایر دانشگاهها را مورد تجدیدنظر قرار دهد

لند فرایندي ضعیف است زیرا بسیاري از تحقیقات دانشگاهی سازي تحقیقات و تبدیل آنها به نوآوري در تای تجاري.14

.گیرد با این وجود حمایتهایی از نوآوریهاي به بازار رسیده صورت می. شود اصوالً برحسب سفارش انجام نمی

  . ارائه گردیده است4نگاشت سازمانی نظام ملی نوآوري تایلند در شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نظام ملی نوآوري تایلندنگاشت سازمانی. 4شکل 
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  نظام نوآوري بخشی. 2-1-6

این در حالی است کـه در  . بر مرزهاي فیزیکی و جغرافیایی یک کشور است         رویکرد نظام ملی نوآوري اصوالً مبتنی     

درون یک کشور انواع صنایع و خدمات با نهادها و پیکربندیهاي بسیار متفاوت وجود دارنـد و لـذا سـطح تحلیـل در ایـن                          

به همین دلیل بسیاري از محققین در کنار رویکرد نظام ملی نوآوري و یا بـه عنـوان        . تواند چندان عمیق باشد     کرد نمی روی

  .کنند جایگزین آن از چارچوب تحلیلی نظام نوآوري بخشی استفاده می

کننـد کـه     هاي مختلف تحت رژیمهاي تکنولوژیکی مختلفی کار می         این رویکرد بر این ایده استوار است که بخش        

تحول این رژیمهـا در طـول زمـان نیـز ماهیـت             . نوع دانش و صاحبان آن در هر رژیم تا حد زیادي منحصر به فرد است              

به عنـوان مثـال سـرعت    (سازد و لذا ضروري است که هر بخشی به شکلی جداگانه نیز تحلیل شود  تحلیل آنها را پویا می    

  .(Malerba, 2004)ر به کلی با یکدیگر متفاوت است افزا افزار، دارو و ماشین نوآوري در صنایع نرم

تواند به اجزاي متفاوتی نظیر بیمارستانها، صنایع تجهیزات  نظام نوآوري بخش سالمت نیز هم از آن رو که خود می

اي که با نظامهاي آمـوزش، خـدمات سـالمت و دیگـر             تفکیک شود و هم به دلیل تعامالت گسترده       ... پزشکی، دارویی و    

هاي عمـومی     رسد چارچوب   لذا به نظر نمی   .  نظام علم و فناوري کشور دارد، داراي ویژگیهاي متعدد خاص خود است            اجزاء

بنابراین در کنار مسائل عامی که بـر کـل نظـام            . در حال تهیه در سطح ملی بتواند به نیازهاي این نظام کامالً پاسخ دهد             

گردد، ضـروري اسـت کـه نقـشه           انین سطح ملی حل و فصل می      ملی نوآوري کشور حاکم است و در چارچوب اسناد و قو          

  .جامع علمی این حوزه نیز به نوبه خود ترسیم و مسائل خاص آن بررسی گردد

  نظام ملی نوآوري سالمت. 2-1-7

ها و افـزایش امیـد زنـدگی تخـصیص            یافته به کاهش بیماري     امروزه حجم قابل توجهی از منابع کشورهاي توسعه       

هاي اصولی در تحقیقات سالمت و پیشبرد دانش در این حـوزه، یـک اسـتراتژي ضـروري بـراي                      گذاري  هیابد و سرمای    می

هاي هنگفت در توسعه تحقیقات و  گذاري  همچنین توسعه صنعت دارو و سرمایه     . شود  ها محسوب می    ها در قبال ملت     دولت

-Cabello & Sanz)دیل نموده اسـت  هاي نوآوري تب هاي سالمت، حوزه سالمت را به یکی از مهمترین بخش فناوري

Menendez, 1999) .هاي مهمی از قبیل فقـدان درك   هاي جامع و پویا در نوآوري سالمت با چالش لیکن توسعه نظام

هاي بهداشتی با نظام نوآوري سالمت و ظرفیت پایین نوآوري در بـسیاري از کـشورها روبـرو                    مشترك میان نظام مراقبت   

هـاي دولتـی، مؤسـسات     اي از سـازمان  گسترش ظرفیت نوآوري نیازمند ارتقاي شبکه گـسترده باید توجه داشت که    . است

  .(Chataway et al., 2007)المللی است  خصوصی و طیف وسیعی از کاربران نهایی در سطح ملی و بین

ان تحـت  تـو  هاي بومی در این حوزه را می ضرورتهاي توجه به نظام ملی نوآوري سالمت در کشور و ارتقاء ظرفیت  

  :عناوین زیر بررسی نمود

  هاي بهداشتی در حوزه سیاستگذاري هاي نوآوري و مراقبت وجود گسستگی بین نظام) الف

ایـن خـالء حتـی در    . کننـده وجـود دارد   هاي نوآوري یک خالء نگران هاي اجتماعی با سیاست  معموالً بین سیاست  

شـود، امـا در       انـد مـشاهده مـی       درتمنـدي را توسـعه داده     هاي نوآوري سالمت ق     کشورهایی چون هند و برزیل که سیستم      
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هـاي ملـی      هـاي سـالمت و سیـستم        سیاسـت . تري در این حوزه دارند شدیدتر است        کشورهایی که پایه تحقیقاتی ضعیف    

تـوان از هـر       هاي بهداشتی تمایل دارند که نوآوري را نامرتبط با حوزه خود بدانند چرا که کاالهاي سالمت را مـی                    مراقبت

از سوي دیگر سیاست علم و فناوري بر روي موضوع سالمت چندان تمرکـز نـدارد چـرا کـه                    . طه جهان خریداري نمود   نق

هـاي علـم و    حتـی بـسیاري از سیاسـت   . هاي سالمت، اهمیت استراتژیک در رشد ملی بسیاري از کشورها ندارنـد          نوآوري

  .ندهاي اقتصادي و اجتماعی دار فناوري نیز ارتباط ضعیفی با اولویت

  المللی اي و بین هاي ملی نوآوري سالمت همگام با نهادهاي منطقه لزوم توجه به نظام) ب

هاي نوآوري سالمت، حیاتی اسـت و         اي براي تقویت شبکه     برقراري همکاري تنگاتنگ بین نهادهاي ملی و منطقه       

هـاي انجـام    گذاري ر است که سرمایهالزم به ذک. کنند هاي جهانی سالمت، فرصت خوبی را در این زمینه فراهم می     برنامه

هاي نوآوري سالمت کمک  هاي سالمت جهانی به پرورش نوآوري و تجمیع بهتر خدمات سالمت و سیستم         شده در برنامه  

هاي جدید معالجه تمرکز ندارد بلکه به اشاعه آنهـا در کـشورها    هاي فوق تنها بر روي تولید فناوري        کند، چرا که برنامه     می

هـاي داوطلـب      ها و بخـش     هاي جهانی سالمت باید به ایجاد پیوستگی بین دولت          در این فرایند، برنامه   . نماید نیز توجه می  

  .ها و مؤسسات تحقیقات محلی کمک نمایند سالمت با دانشگاه

المللـی و     افتـد بلکـه از بازارهـاي بـین          باید توجه داشت که نوآوري در مرزهاي جغرافیایی سختگیرانه اتفـاق نمـی            

المللی نوآوري، سالمت، تحقیق و توسـعه موفـق و دسترسـی              هاي بین   توسعه شبکه . پذیرد  هاي تنظیمی تأثیر می     چارچوب

  .بخشد بهتر به دارو و خدمات سالمت را تسریع می

  هاي ملی نوآوري سالمت تقابل پیچیده بین بازیگران سطح خرد، بخشی و کالن در نظام) ج

در سطح کالن، نهادهـا و  . اند هاي سطوح خرد، کالن و بخشی ایجاد شده هاي ملی نوآوري سالمت از سیستم   نظام

المللـی در     همچنین مؤسـسات بـین    . گیري نوآوري تأثیرگذار هستند     هاي دولتی و مؤسسات کلیدي بر نرخ و جهت          سیاست

اي هـاي سـطح بخـشی شـامل نهادهـا، قـوانین و هنجارهـ                سیستم. گیري نوآوري در سطح کالن تأثیرگذار هستند        شکل

هـاي   در نهایـت، سیـستم  . کنند هاي نوآوري سالمت عمل می هاي ملی سالمت هستند و در حوزه سالمت و سیاست           نظام

بایـد توجـه داشـت    . شوند کنند ایجاد می هاي سطح خرد که در حوزه سالمت کار می ها و شرکت سطح خرد توسط سازمان  

شـود و در یـک محـیط کـالن            هـا محـدود نمـی       زمانکه نوآوري یک فعالیت سیال است که به مرزهاي مؤسسات و سـا            

  .یابد پذیر که شامل ساز و کارهاي مالی، تنظیمی و سازمانی پشتیبان است ظهور می انعطاف

  سازي نظام ملی نوآوري سالمت خاص کشور بومی) د

هـا،   لیتتوانند از یک چارچوب نوآوري ثابت استفاده کنند، بلکه هر کشوري بـا توجـه بـه مـسئو                    همه کشورها نمی  

یافتـه   البته بررسی تجارب کشورهاي تـازه توسـعه  . هاي خود به روش مستقلی نیاز دارد ها و محدودیت    ها، فرصت   مشخصه

اما باید این تجارب با هوشمندي بررسی گردد و نظام ملی نوآوري سالمت با توجه بـه مشخـصات هـر                     . بسیار مفید است  

  .کشور تدوین شود
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  متمحتواي نظام ملی نوآوري سال

هـاي مربوطـه در یـک نظـام ملـی نـوآوري و فعالیـت         نظام نوآوري سالمت با محیط کالن نهادها، قوانین و رویه 

هـاي مـستقل درگیـر در     ها و سازمان هاي نوآوري سطح خرد شرکت نهادهاي سالمت در یک نظام ملی سالمت و فعالیت     

چـالش اصـلی فنـاوري و    . باشد ی و تحقیق، مرتبط میهاي بهداشتی شامل تولید، تحویل، تأمین مال     زنجیره ارزش مراقبت  

هاي نوآوري اسـت کـه باعـث تـسهیل و تـرویج توسـعه        گذاران در ایجاد نظام    نوآوري در بخش سالمت، ظرفیت سیاست     

هـاي سیاسـی و       زیرسـاخت : در این نظام، دامنه وسیعی از نهادهاي اثرگـذار بـر سـالمت، نقـش دارنـد                . شوند  سالمت می 

هـاي کـالن اقتـصادي و         هاي مالکیت فکري، تسهیالت مالی، رفاه اجتماعی، تأمین حق بیمه، سیاست            آموزشی، چارچوب 

  .باید مدنظر قرار گیرند... هاي توزیع دارو و  ها، شبکه همچنین نهادهاي بخشی نظیر بیمارستان

در سـطح جهـانی   هاي بنیادي سالمت در کشور، کارایی دیگر فعـاالن ایـن حـوزه        باید توجه داشت که بدون نظام     

ایـن زنجیـره از آزمایـشگاههاي علمـی ـ      . محدود خواهد شد، چرا که زنجیره ارزش در تأمین سالمت بسیار پیچیده است

. شـود  را شامل می) شود که نوآوري در آنها انجام می(ها  کنندگان خصوصی نظیر بیمارستان   صنعتی سالمت گرفته تا تأمین    

  .دهد گیري تغییرات اثرگذار هستند نشان می ا که بر نرخ و جهت اجزاي یک نظام نوآوري سالمت ر5شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عناصر یک نظام نوآوري سالمت. 5شکل 

  

  .هاي نوآوري سالمت سایر کشورها مرور خواهد شد در ادامه چند نمونه از نظام

  نظام ملی نوآوري سالمت اسپانیا) الف

 میلیون نفر بوده و براساس گـزارش بانـک جهـانی میـزان              43، داراي جمعیتی معادل     2005کشور اسپانیا در سال     

براساس گـزارش سـازمان جهـانی بهداشـت، در ایـن            . باشد  می) 2005سال  ( دالر   25820سرانه تولید ناخالص داخلی آن      
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 6 ساختار سازمانی سیستم نوآوري سـالمت اسـپانیا در شـکل           1.باشد   سال می  5/72کشور امید به زندگی سالم در بدو تولد         

  .رسیم شده استت

ریـزي و     توان در گروههاي انجـام تحقیـق، برنامـه          آفرینان اصلی نظام ملی نوآوري اسپانیا را می         به طور کلی نقش   

کنندگان مالی و گروههاي ذینفـع        هاي بهداشتی درمانی، تأمین     هاي دولتی، مشاورین، سیستم مراقبت      هماهنگی، وزارتخانه 

  :شود را به برخی از این سازمانها اشاره میدر ادامه به صورت گذ. بندي کرد دسته

، (MISC)هـاي بهداشـت       آفرین در سیستم ملی نوآوري اسپانیا شـامل وزارتخانـه           هاي نقش   ترین وزارتخانه   عمده

ها بـراي حمایـت       اي برنامه   در این کشور پاره   .  هستند (MEC) و وزارت آموزش و فرهنگ       (MINER)صنعت و انرژي    

 اشاره کرد که به وسیله وزارت صنعت   ATYCAتوان به برنامه      رانه وجود دارد که از جمله آنها می       مالی از فعالیتهاي نوآو   

برنامـه مـشابه دیگـر برنامـه        . هدف این برنامه کمک مالی به شرکتهاي مرتبط با تکنولوژي اسـت           . شود  و انرژي اجرا می   

  .کند ایت می است که از تحقیقات بیومدیکال پایه حم(PGC)عمومی ارتقاي دانش بخشی 

 (CDTA)توان به مرکز توسعه صنعتی و فناوري          کنندگان مالی سیستم نوآوري سالمت اسپانیا می        از جمله تأمین  

سـازمانهاي  . دهـد   مدت در اختیار سازمانها قـرار مـی         بهره و طوالنی    این مرکز براي توسعه فناوري، وامهاي کم      . اشاره کرد 

  .ی در تأمین مالی سازمانهاي درگیر در نظام نوآوري ندارندها در اسپانیا نقش چندان خصوصی و خیریه

 از جملـه سـازمانهایی هـستند کـه     (OFIB) و اداره ارتقاي تحقیقات بیومدیکال (OCYT)آوري  اداره علم و فن   

  .کنند ریزي و هماهنگی را در این سیستم بازي می نقش برنامه

 اشـاره کـرد   (ISCARIOS III)ستیتو سالمت کارلوس توان به ان هاي مسئول انجام تحقیق می از جمله سازمان

ایـن سـازمان تحقیقـات بیومـدیکال را انجـام داده و مـسئولیت پـشتیبانی از سیـستم                    . که متشکل از تعدادي مرکز است     

هایی نظیر آموزش بهداشت، بهداشـت عمـومی، پـایش و کنتـرل اپیـدمیولوژیک،                 مراقبتهاي بهداشتی درمانی را در زمینه     

رسالت این مرکز پشتیبانی علمی از وزارت بهداشت و نیز خدمات . را برعهده دارد... رل محیط، بهداشت غذا و      پایش و کنت  

عالوه بر وظیفه اصلی انجام تحقیق، این مرکز فعالیتهاي مراکزي نظیر صـندوق تحقیقـات       . سالمت دولتهاي محلی است   

 را برعهـده  (OFIB)ه ارتقاي تحقیقـات بیومـدیکال    و ادار(AETS)، آژانس ارزیابی تکنولوژي سالمت  (FIS)سالمت  

تـرین    مرکز دولتی وابسته به وزارت صنعت است و عمده   (CIEMAT)مرکز تحقیقات تکنولوژیک، انرژي و محیط       . دارد

هاي جـایگزین و مرتفـع    هدف آن شامل انجام تحقیقات به منظور بهبود مصرف منابع و سیستم تولید انرژي، ایجاد انرژي  

انجام سایر تحقیقات پایه در اسپانیا برعهده سازمانهایی نظیر         . هاي اسپانیایی در زمینه انرژي است       کالت شرکت کردن مش 

  . است(CICYT)آوري  اي علم و فن کمیسیون بین وزارتخانه

                                                            

1. http://www.who.int/countries/en
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  ساختار سازمانی سیستم نوآوري سالمت اسپانیا. 6شکل 
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تلف سیستم نوآوري سالمت و بررسی روابط بین آنها، نقایص کلی ایـن سیـستم را     با مشخص شدن کنشگران مخ    

اي از نقایص موجود در سیستم ملی نوآوري سالمت اسپانیا اشاره            به پاره  2در جدول   . توان در چهار دسته خالصه نمود       می

  .شده است

   برخی نقایص نظام ملی نوآوري سالمت اسپانیا.2جدول 

  کل در نظام ملی نوآوري سالمت اسپانیامثالهایی از مش  مشکل

عدم وجـود کـارکرد و یـا وجـود کـارکرد            

  نامناسب
  گذاري اندك دولتی در زمینه پژوهش ـ سرمایه

عدم وجود کنشگر و یا وجـود کنـشگري         

  نامناسب

  گیرندگان ارشد و نبود فرهنگ تحقیق در بین آنها ـ ضعف تصمیم

  وريـ فقدان التزام روشن دولت براي ترویج نوآ

عــدم وجــود نهــاد و یــا وجــود نهادهــاي 

  نامناسب

  ـ ضعف فرهنگ پژوهش

  ـ ضعف فرهنگ کارآفرینی

  بر وب هاي مناسب براي حمایت از صنایع مبتنی نامه ـ عدم وجود آیین

  ـ ضعف فرهنگ حفاظت از مالکیت فکري

ارتباط و هماهنگی نامناسب بـین اجـزاي        

  سیستم

هـاي دولتـی و خـصوصی در          خـش ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب میان ب      

  زمینه انتقال دانش

  ـ ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه
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  نظام ملی نوآوري سالمت انگلیس) ب

 میلیون نفر بوده و براساس گـزارش بانـک جهـانی میـزان     60 داراي جمعیتی معادل 2005کشور انگلیس در سال    

براسـاس گـزارش سـازمان جهـانی        . باشـد   مـی ) 2004بانک جهانی، سـال     ( دالر   31,308سرانه تولید ناخالص داخلی آن      

  1 .باشد  سال می6/70بهداشت، در این کشور امید به زندگی سالم در بدو تولد 

بسیاري از کشورهاي جهان از تجربیات      . بهداشت و درمان در کشور انگلستان از خصوصیات خاصی برخوردار است          

شـاید آنچـه کـه سیـستم ملـی      . کننـد  سیستم خود استفاده میسیستم بهداشتی و درمانی انگلستان جهت افزایش کارایی    

 2نوآوري سالمت این کشور را تا حدودي متمایز از سایر کشورها کرده است، تأسیس نظام خدمات بهداشتی و درمانی ملی           

در ادامـه بـه نقـش      .  ترسیم شـده اسـت     7ساختار سازمانی سیستم نوآوري سالمت انگلیس در شکل       .  باشد 1948در سال   

  :شود آفرینان سیستم نوآوري سالمت انگلیس اشاره می اي از نقش هپار

 تحقیقات انگلیس، وظیفه تأمین اعتبار تحقیقات پایه، کـاربردي و اسـتراتژیک          (MRC)شوراي تحقیقات پزشکی    

 دیگـر نهـاد سیـستم نـوآوري     (BBSRC)شوراي تحقیقات علمی بیولوژي و بیوتکنولوژي . در این کشور را برعهده دارد 

المت انگلیس است که رسالت ارتقا و پشتیبانی از کیفیت تحقیقـات پایـه کـاربردي و اسـتراتژیک کـشاورزي، غـذایی،                   س

  .هاي مرتبط با صنایع بیوتکنولوژي را برعهده دارد دارویی و سایر زمینه

 در ایـن    کننـد و اهمیـت آنهـا        هاي پزشکی در انگلیس نقش بسیار مهمی در پشتیبانی از تحقیقات بازي می              خیریه

 90 است که    3نماینده اصلی این نهادها انجمن خیریه تحقیقات پزشکی انگلیس        . کشور قابل قیاس با سایر کشورها نیست      

  .کند خیریه پزشکی دیگر را هدایت می

. انـد  دانشگاههاي انگلیس به علت حمایت زیاد از تحقیقات بیومدیکال، شهرت زیادي در زمینه این تحقیقات کسب کـرده         

  .هاي پزشکی در انگلیس در تعیین اولویتهاي تحقیقاتی نسبت به سایر کشورهاي اروپایی آزادي عمل بیشتري دارند هدانشکد

 درصد از تحقیق و توسعه سالمت را در ایـن          60بخش صنعت خصوصی در سیستم نوآوري سالمت انگلیس حدود          

 شرکت دارویی انگلیس است    100اي بیش از      ، انجمن حرفه  (ABPI)انجمن صنایع دارویی انگلیس     . دهد  کشور انجام می  

 درصـد داروهـاي تجـویز       90ها تحقیق، توسعه و عرضه بـیش از           این شرکت . اي مشغولند   که به کار تولید داروهاي نسخه     

  .دهند  را انجام میNHSشده در 

 ایـن انجمـن     .هزار نفـر عـضو دارد     140اي مستقلی است که نزدیک به         ،  انجمن حرفه   (BMA)انجمن پزشکی بریتانیا    

ـات مهندسـی و علـوم طبیعـی     4.کند هاي مختلف آموزشی و علمی در سیستم ایفا می        نقش  از دیگـر  (EPSRC) شوراي تحقیق

نهادهاي سیستم نوآوري سالمت انگلیس است که در زمینه اعطاي کمکهاي مالی بـه محققـان و ارتقـاي کیفیـت تحـصیالت                       

 در سیـستم  (ESRC) نقش شوراي تحقیقات اجتماعی و اقتـصادي        5.کند  میهاي مهندسی و علوم طبیعی فعالیت         تکمیلی رشته 

  .نوآوري سالمت انگلیس حمایت مالی از تحقیقات و آموزش در حیطه موضوعات اقتصادي و اجتماعی است

                                                            

1. http://www.who.int/countries/en
2. NHS
3. Association of Medical Research Charities
4. http://www.bma.org.uk
5. http://www.wikipedia.com
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  ساختار سازمانی سیستم نوآوري سالمت انگلیس. 7شکل 

توان در چهـار      وآوري سالمت نقایص مختلف این سیستم را می       به طور کلی بعد از ترسیم کنشگران مختلف سیستم ن         

  .اي از نقایص موجود در سیستم ملی نوآوري سالمت انگلیس اشاره کرده است  به پاره3جدول. دسته زیر خالصه نمود

   برخی نقایص سیستم ملی نوآوري سالمت انگلیس.3جدول

  مثالهایی از مشکل در نظام ملی نوآوري سالمت انگلیس  مشکل

  ـ وجود محدودیت مالی در حمایت از تحقیقات  عدم وجود کارکرد و یا وجود کارکرد نامناسب

عدم وجود کنشگر و یا وجود کنشگري 

  نامناسب

  ـ کمبود پژوهشگر

  بندي پژوهشی نگر در اولویت جانبه هاي همه ـ عدم وجود سیاست  عدم وجود نهاد و یا وجود نهادهاي نامناسب

نامناسب بین اجزاي ارتباط و هماهنگی 

  سیستم

   کاهش ارتباط بیمارستانها و شوراهاي تحقیقاتی-

  ها از تحقیقات مرتبط با بعضی بیماریها ـ عدم حمایت مالی خیریه
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  نظام ملی نوآوري سالمت هلند) ج

 میلیون نفر بوده و براساس گـزارش بانـک جهـانی میـزان         16,3، داراي جمعیتی معادل     2005کشور هلند در سال     

براساس گـزارش سـازمان جهـانی بهداشـت، در ایـن            . باشد  می) 2004سال( دالر   31,143سرانه تولید ناخالص داخلی آن      

 نظام بهداشت و درمان هلند از مدل سیـستم بیمـه اجتمـاعی    1.باشد   سال می  71,2کشور امید به زندگی سالم در بدو تولد         

(HIS)2کند  تبعیت می.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تار سازمانی سیستم نوآوري سالمت هلندساخ. 8شکل 

اولـین خـصوصیت مربـوط بـه پیچیـدگی روابـط            .  ویژگی خـاص اسـت     2سیستم نوآوري سالمت در هلند داراي       

دومین خصوصیت سیستم این اسـت  . کنند در این سیستم کنشگران زیادي ایفاي نقش می. شود کنشگران این سیستم می   

  . به سمت مقبولیت اجتماعی و مسائل اخالقی است نه فرصتهاي اقتصاديگیري و تأکید، عمدتاً که در هلند جهت

براي درك بهتر این ساختار، سـازمانها  .   ترسیم شده است  8ساختار سازمانی سیستم نوآوري سالمت هلند در شکل       

                                                            

1. http://www.who.int/countries/en
2. Health Insurance System
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اي   و پـاره این سطوح عبارتند از دولت در سطح بـاال، سـازمانهاي تحقیقـاتی در سـطح پـایین     . اند در سه سطح قرار گرفته   

  .سازمانها در سطح میانی

  .شوند گانه به اختصار توضیح داده می در ادامه هر کدام از این سطوح سه

  )دولت(سطح اول ) الف

  :کنند در هلند سه وزارتخانه زیر نقش کلیدي در سیستم ملی نوآوري سالمت ایفا می

 درمانی مربوط به این وزارتخانه ارائه خدمات بهداشتی: (VWS)ـ وزارت بهداشت عمومی، رفاه و ورزش .1

  .شود می

ها از جمله حوزه  تدوین سیاستهاي تحقیقات و فناوري در تمامی حوزه: ـ وزارت آموزش، علوم و فرهنگ.2

  .شود سالمت به این وزارتخانه مربوط می

  .هاي کالن را برعهده دارد وظیفه تأمین مالی برنامه: ـ وزارت امور اقتصادي.3

  ...)ها، گروههاي ذینفع و  اي، خیریه هاي حمایت مالی، مشاورهسازمان(سطح دوم ) ب

یکـی از ایـن سـازمانها،    . گیرنـد  کنند، قـرار مـی   در این سطح سازمانهایی که نقش حمایت مالی و مشاوره را بازي می            

  .هده دارداین سازمان وظیفه تأمین اعتبار تحقیقات استراتژیک و اساسی را برع.  است(NOW)انجمن تحقیقات ملی هلند 

، مرکز دیگـري اسـت کـه در ایـن سـطح وظیفـه حمایـت از تحقیقـات                    (ZON)سازمان تحقیقات مراقبتی هلند     

  .کاربردي را برعهده دارد

 است کـه    (RGO)کند اداره کل تحقیقات سالمت        اولین سازمانی که در این سیستم نقش ارائه مشاوره را ایفا می           

ایـن اداره در زمینـه موضـوعات     . کنندگان از نتایج تحقیقات است      ان و استفاده  متشکل از نمایندگانی از سوي دولت، محقق      

 نظـام نـوآوري   1نگاري  همچنین فعالیتهاي مربوط به آیندهRGO. نماید اي ارائه می مختلف حوزه سالمت خدمات مشاوره    

فه ارائه مشاوره به دولـت را       هلند است که وظی    2اي در این سطح، شوراي سالمت       دومین نهاد مشاوره  . دهد  را نیز انجام می   

  .دهد اي به وزیر مشاوره می  که در زمینه امور بیمه3اي، شوراي بیمه سالمت است سومین سازمان مشاوره. برعهده دارد

ایـن  . گیـرد   نیز از جمله سازمانهایی است که در این سطح قرار مـی (KNAW)آکادمی سلطنتی علم و هنر هلند       

رائه توصیه به دولت در زمینه موضوعات مـرتبط بـا تحقیقـات علمـی، قـضاوت در مـورد          سازمان وظایف چندي از جمله ا     

  .دهد المللی، حمایت از مؤسسات تحقیقات پایه و غیره را انجام می هاي علمی بین کیفیت تحقیقات علمی، ارتقاي همکاري

توان به گـروه بیمـاران    وهها میاز جمله این گر. آفرینان این سطح هستند ها از دیگر نقش   هاي ذینفع و خیریه     گروه

هاي مـورد توجـه    دهی تحقیقات به سمت زمینه     اشاره کرد که وظایفی نظیر ارائه اطالعات به بیمار و بستگان وي و جهت             

سازمانهاي خیریه از دیگر سـازمانهاي ایـن سـطح هـستند کـه عمـدتاً براسـاس بیمـاري یـا گـروه           . کند جامعه را ایفا می 

                                                            

1. Foresight
2. Health Council
3. Health Insurance Council
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  .نمایند ندهی شده و خدمات حمایتی خود را ارائه میهاي خاص سازما بیماري

  )سازمانهاي تحقیقاتی(سطح سوم ) ج

در دانـشگاهها، تحقیقـات     . گیرنـد   در این سطح، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات تحقیقات صنعتی قرار می           

 مرکـز  12در هلنـد  . گیـرد  ام میعلوم پزشکی در دپارتمانهاي علوم پزشکی این دانشگاهها و بیمارستانهاي دانشگاهی انج        

شوند و بقیه وابسته بـه سـایر ارگانهـا      مرکز توسط وزارت بهداشت تأمین مالی می6تحقیقات علوم پزشکی وجود دارد که    

تـوان    کنند که می    در سطح سوم سیستم ملی نوآوري سالمت هلند تعدادي مراکز تحقیقات صنعتی نیز فعالیت می              . هستند

  . عمدتاً در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی خالصه کردحیطه فعالیت آنها را

توان در چهار دسته زیـر       بعد از ترسیم کنشگران مختلف سیستم نوآوري سالمت نقایص مختلف این سیستم را می             

  .اي از نقایص موجود در سیستم ملی نوآوري هلند در قالب این چارچوب اشاره کرده است  به پاره4جدول . خالصه نمود

  نقایص موجود در سیستم ملی نوآوري هلند. 4جدول 

  مثالهایی از مشکل در نظام ملی نوآوري سالمت هلند  مشکل

  عدم وجود کارکرد و یا وجود کارکرد نامناسب
  )تمرکز زیاد بر تحقیقات پایه(ـ عدم توازن در تولید دانش 

  گیري کم از تحقیقات دانشگاهی ـ بهره

عدم وجود کنشگر و یا وجود کنشگري 

  نامناسب

  ـ کمبود پژوهشگر

  ـ تعداد محدود شرکتهاي دارویی محلی

  ـ ضعف مهارتهاي مدیریتی

  عدم وجود نهاد و یا وجود نهادهاي نامناسب

  اي نامه ـ وجود موانع آیین

   سیاستهاي بهداشتی درمانی محدودکننده-

  ـ فضاي نامناسب براي کارآفرینی

ارتباط و هماهنگی نامناسب بین اجزاي 

  سیستم

  هاي مربوطه ـ ارتباط و هماهنگی نامناسب میان وزارتخانه

  نفعان مختلف  عدم وجود ارتباط بین ذي-

  هاي مختلف بیمار  هماهنگی کم در بین سازمانهاي نماینده گروه-

  گذاري در پژوهش و فناوري نگاري و اولویت آینده. 2-2

نگـاري و     یـن قـسمت بـه مفـاهیم آینـده         در ا . بخش قبلی به مباحث عـام در توسـعه نـوآوري اختـصاص داشـت              

  .انجامد، خواهیم پرداخت هاي مختلف دانش می گذاري که به تفکیک شاخه اولویت

گیري آینده، با توجـه بـه تأثیرگـذاري           هاي جامع و قابل اطمینان براي تعیین چگونگی شکل          لزوم استفاده از روش   

نگـاري را     گیري درست، دانش آینده     قدامات مناسب و تصمیم   انسان بر روندهاي گذشته و حال و همچنین از طریق اتخاذ ا           

نگـاري، اقـدام بـه        درحقیقـت، بـا اسـتفاده از آینـده        . به ابزار مهمی در میان کارشناسان و سیاستگذاران تبدیل کرده است          

ها و  د شبکهتوان از نتایج مفید دیگري مانند ایجا شود، اما در خالل آن می    سیاستگذاري براي تحقق یک آینده مطلوب می      

هـا و   گـذاري گزینـه   ارتباطات جدید، هدفگذاري و تقویت احساس تعهد مشترك، انتشار اطالعات و مهمتر از همه اولویـت  
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  .اقدامات سیاستی بهره برد

گذاري موضوعات پژوهشی استفاده      نگاري، در حوزه سالمت از رویکردهاي خاصی نیز جهت اولویت           عالوه بر آینده  

  . نیز به طور مختصر اشاره خواهد شدشود که به آنها می

  نگاري و مفاهیم و روشهاي آن آینده. 2-2-1

هاي متعدد و متنوعی براي بررسی و تحقیق در مـورد آینـده و بـا هـدف درك درسـتی از آن       در طول زمان تالش 

شـاید  . نده بوده استریزي درست براي آی گیري و برنامه انجام شده است، که بدون شک خاستگاه همۀ آنها نیاز به تصمیم          

بینـی    در پـیش  . ها دانـست     آینده را از نخستین و در عین حال مهمترین تالش          1بینی  بتوان اقدامات انجام شده جهت پیش     

  . کرد2گویی شود تا با تکیه بر مشاهدات و تجربیات تکرار شده در گذشته، آینده را پیش تالش می

هاي گذشته،  ش تجربی وارد بود، مانند اتکاي بیش از حد بر داده         گذشت زمان و فشار انتقادات زیادي که بر این رو         

عدم وجود اطالعات جامع و قابل اطمینان در بسیاري از موارد و صرفنظر کردن از برخی متغیرهاي تأثیرگـذار در مـسائل                      

آینده امري ثابـت  به ویژه آن که در این نگرش، . تر شود قابلیت اتکا به این روش پررنگ پیچیده، موجب شد ضعف و عدم    

گیري آن ندارد و ناچـار اسـت تنهـا بـه      شود که انسان هیچ نقشی در چگونگی شکل و الیتغیر و منتج از گذشته فرض می     

  .نحوه پذیرش و انطباق با آن بیندیشد

گیـري    هاي جدید با توجه به نقش تأثیرگذار انسان در تغییر روند گذشته و چگـونگی شـکل                  حال آنکه ظهور دانش   

بدین ترتیب بررسی آینده تنها محدود به تخمـین احتمـال   . بینی را بهبود داده است ، قابلیت استفاده و اعتماد به پیش      آینده

یکـی از ایـن   . شـود  هاي مطلوب و شناسایی روش تحقق آنها نیز می هاي خاص نبوده، بلکه شامل تعیین آینده       وقوع آینده 

 براي ساختن آینـده و براسـاس ایـن بـاور       4گستر  نگاري، دانشی پیش    دهدر حقیقت آین  .  است 3نگاري  هاي جدید آینده    دانش

  .باشد که آینده متأثر از اقدامات و تصمیمات امروز است می

یابی   بیرون 5بینی، مانند نگاشت مسیر،     نگاري از ابزارهاي مختلف پیش      نکته قابل توجه آن است که هرچند در آینده        

در واقـع   . بینـی اسـت     هاي پـیش    هاي آن کامالً متفاوت از نتایج و خروجی         ج و خروجی  شود، اما نتای    استفاده می ...  و   6روند

بینی آینده نیست بلکه بر شناسایی تصمیمات و اقدامات مناسب براي ساختن آینده، با توجه بـه                   نگاري بر پیش    تأکید آینده 

بـدون تردیـد هرچـه بـستر     . باشـد  تر یک آینده مطلوب و با حداقل نمودن عـدم قطعیـت مـی               گیري الزامات دقیق    تصمیم

تر و قابل اتکاتر و در نهایت منافع حاصله بیـشتر             رو متنوع   هاي پیش   تر باشد، گزینه    تر و دقیق    گیري جامع   اطالعاتی تصمیم 

  .(UNIDO, 2005)خواهد بود 

  

                                                            

1. Forecasting
2. Predict
3. Foresight
4. Proactive
5. Road mapping
6. extrapolation
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  نگاري تعریف آینده) الف

ران هریک از دیدگاه تخصصی خـود       هاي مختلف موجب شده تا کارشناسان و صاحبنظ         نگاري در حوزه    کاربرد آینده 

بـن  . تر که توسط پیشروان این مبحث ارائه شده قابل توجه اسـت        از این میان دو تعریف رایج     . تعریفی براي آن ارائه دهند    

فراینـدي اسـت کـه شـامل تـالش          «: کنـد   نگاري تحقیقـات را بـدین صـورت تعریـف مـی              آینده 1995 در سال    1مارتین

هـاي   و تحقیق آینده درازمدت علم، تکنولوژي، اقتصاد و اجتماع بـا هـدف شناسـایی حـوزه     سیستماتیک به منظور بررسی     

هاي عام نوظهور که احتماالً بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادي را بـه همـراه خواهنـد                   تحقیقات استراتژیک و تکنولوژي   

ري سیستماتیک براي ارزیابی آن دسته ابزا«نگاري تکنولوژي را به صورت   آینده1996 نیز در سال   2لوك جورجیو . »داشت

پذیري صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زنـدگی داشـته          توانند تأثیر زیادي بر رقابت      هاي علمی و تکنولوژیکی که می       از توسعه 

  .(UNIDO, 2005)کند  ، تعریف می»باشند

  :چند نکته مهم که از هر دو تعریف قابل برداشت است، عبارتند از

  . سیستماتیک استنگاري یک تالش آینده.1

گنجد  ریزي معمولی نمی هاي برنامه کند که غالباً در افق ها و اهداف درازمدت اشاره می نگاري به فعالیت آینده.2

). سال است30 تا 5نگاري نوعاً  افق زمانی آینده(

نباید تحت نگاري تکنولوژي تنها  همچنین آینده. عرصه دانش و تکنولوژي باید در تعادل با تقاضاي بازار باشد.3

اجتماعی مؤثر بر نوآوري ـ  به عبارت دیگر توجه به فاکتورهاي اقتصادي. تأثیر علوم و تکنولوژي صورت گیرد

.نیز حیاتی است

تمایل شرکتها براي   تمرکز دارد یعنی درست جایی که به دلیل عدم 3هاي عام نوظهور نگاري بر تکنولوژي آینده.4

.پذیر و کامالً برحق است خورداري از حمایت دولتی توجیهپشتیبانی از تحقیقات استراتژیک، بر

  .نگاري نیست به عبارت دیگر خلق ثروت تنها هدف آینده. اي باید بر تأثیرات اجتماعی مبذول شود توجه ویژه.5

شود  در حقیقت گفته می. اند گانه را تأیید و تقویت کرده نگاري نیز این اصول پنج سایر تعاریف جدید آینده.6

  :نگاري باید شامل پنج عنصر مهم باشد آینده

بینی پیش.1
4

طراحی  و پیش
5
  .هاي اجتماعی، اقتصادي و تکنولوژیکی نیازها و توسعه 

 براي مباحثه و تحلیل و بررسی گسترده متنوعی از هاي تعاملی و مشارکتی روشاستفاده از .2

.بازیگران و ذینفعان

سازي در  میزان تأکید بر شبکه. اهد داد اجتماعی جدید را شکل خوهاي شبکهاین نگرش تعاملی .3

هاي رسمی، مانند  اهمیت این رویکرد اگر بیش از خروجی. نگاري، متفاوت است هاي مختلف آینده برنامه

                                                            

1. Ben Martin at SPRU (Science Policy Research Unit at the University of Sussex, UK)
2. Luke Georghiou at PREST (Policy Research in Engineering, Science & Technology at the university of 
Manchester, UK)
3. Emerging Generic Technologies
4. Anticipation
5. Projection
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.گزارشات و بایدها و نبایدهاي حاصل از جلسات نباشد، کمتر از آن نیست

آنچه حیاتی است، بسط و . هاست نگاري فراتر از ارائه سناریوها و تهیه طرح هاي رسمی آینده خروجی.4

 است که حس تعهد مشترکی نسبت به آنها وجود اندازهاي استراتژیکی چشمگسترش آن دسته از 

.سازي قابل حصول است این احساس تعهد مشترك تا حدي از طریق فرایندهاي شبکه. دارد

سنجی دستیابی به آن  نشهر نیست، بلکه مطلوبیت آن وابسته به امکا انداز مشترك یک آرمان این چشم.5

  . استتصمیمات و اقدامات امروزبا توجه به 

هاي مربوط به مطالعـه و بررسـی آینـده، ماننـد      نگاري با دیگر حوزه کننده تفاوت آینده   در حقیقت این عناصر تبیین    

پـردازد بلکـه    بینـی آینـده نمـی    نگـاري صـرفاً بـه پـیش         آینـده .  اسـت  1پژوهـی   ریزي استراتژیک و آینده     بینی، برنامه   پیش

ها، اقـدامات مناسـب و        کند که با توسعه سیاست      اندازهاي مشترکی را براي کنشگران و ذینفعان یک نظام فراهم می            چشم

نگاري، آمادگی در برابر آینده مهم است و نه صـرفاً شـناخت    بنابراین در آینده. تصمیمات درست قابل دستیابی خواهند بود  

هریـک از  . ریزي استراتژیک یا دیگر مطالعات مربوط به آینده دانـست         بینی، برنامه   زین پیش توان آن را جایگ     آینده لذا نمی  

هـا، منـافع    توانند در کنار یکدیگر و با حمایت از سـایر تکنیـک   ها و نتایج خاص خود را دارند که می       ها، قابلیت   این تکنیک 

  . نشان داده شده است9گیري در شکل  هاي تصمیم نگاري با سایر تکنیک ارتباط آینده. بیشتري به دست دهند

نگاري امري ساختارمند، کالن، درازمدت و مستمر است که برمبناي یک روش علمی و با تأکید بـر مـشارکت                      به عالوه آینده  

.(UNIDO, 2005)پذیرد  و درگیري بازیگران و ذینفعان مختلف یک نظام و همچنین دانش ضمنی افراد صورت می

نگاري نام دارد، اقدامات اولیـه بـراي انجـام     آینده  در مرحله نخست که پیش    . شود  در سه مرحله انجام می    نگاري غالباً     آینده

ـا        آوري منابع، تهیه مواد الزم و آشنا سـاختن مـشارکت            شود، مانند تعیین اهداف، جمع      نگاري انجام می    آینده کننـدگان در برنامـه ب

ـاري ماننـد دلفـی و         هاي مختلف آینـده     در این مرحله روش   . شود  ي آغاز می  نگار  سپس مرحله اصلی آینده   . نگاري  مفاهیم آینده  نگ

ـا    . شـود  ها انجام مـی  آوري و تحلیل پاسخ نفعان و کارشناسان و جمع ها به بازیگران، ذي    نامه  پانل، ارسال پرسش   در مرحلـه آخـر ی

  ).1385ناظمی، قدیري، (ند شو نگاري، نتایج حاصلی در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته و اجرا می آینده پس

  

  

  

  

  

  

  گیري نگاري با سایر تکنیک هاي تصمیم ارتباط آینده. 9کل 

  

                                                            

1. Future Studies
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  نگاري عوامل تأثیرگذار بر آینده) ب

ایـن عوامـل در   . شوند نگاري از دو جریان فشار علم و تکنولوژي و کشش تقاضا منتج می             عوامل تأثیرگذار بر آینده   

  .اند  نشان داده شده10شکل

  

  

  

  

  

  

  نگاري عوامل تأثیرگذار بر آینده. 10کل ش

  نگاري اهداف آینده) ج

کارهاي ممکن براي توسعه و بهبود آینده بـه روشـی سیـستماتیک، بـه منظـور                   نگاري ارزیابی راه    هدف کلی آینده  

 هاي مربوط به تحقیقات و فنـاوري و بـا هـدف اطمینـان از کـسب حـداکثر مزایـاي                 ها و استراتژي    تعیین اولویت سیاست  

  .باشد اقتصادي و اجتماعی و همچنین توسعه پایدار کشور می

نگـاري مـشترك    هاي آینده   توان براي اهداف مختلفی به کار برد، اما آنچه در همه برنامه             نگاري را می    هرچند آینده 

ـ           است این است که باید با توجه به اهداف مطلوب و محدودیت            ابین هاي موجود، تصمیماتی براي رسیدن به یک هدف بین

  :نگاري به شرح ذیل است ترین اهداف هر برنامه آینده در هر حال اصلی. اتخاذ کرد

 ایجاد آگاهی نسبت به روندهاي علم و تکنولوژي و دیگر عناصر تأثیرگذار بر آینـده و همچنـین نقـاط ضـعف و                -

  گیران، قوت و تهدیدها و فرصتها در سطح ملی براي سیاستگذاران و تصمیم

  هاي سیاستی و ارزیابی نتایج حاصل از هر یک، ه متنوعی از گزینهـ ایجاد مجموع

  دهی به نظام نوآوري و توسعه دانش و تکنولوژي در کشور با توجه به نیازهاي آینده، ـ جهت

هاي مختلف بـا   اندازها در حوزه انداز مشترك در یک سطح کالن و تالش براي هماهنگی میان چشم          ـ ایجاد چشم  

  هاي احتمالی، رضدر نظر گرفتن تعا

  ها و فاکتورهاي مؤثر بر آینده، سازي براي آینده به کمک توجه به اقدامات کلیدي، در نظر گرفتن عدم قطعیت ـ آماده

  هاي مختلف، هاي گروه ـ بهبود هماهنگی در فعالیت

ان و ذینفعـان  هاي مختلف و تقویت همکاري در بین بـازیگر       ها و بخش    ها و ارتباطات جدید در حوزه       ـ ایجاد شبکه  

  یک نظام،

  ـ توسعه و تقویت احساس تعهد و مسئولیت مشترك در قالب یک تالش سیستماتیک،
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  نظر مداوم و تشویق تفکر بلندمدت در میان کنشگران و بازیگران، ـ بحث و تبادل 

(UNIDO, 2005).ـ انتشار اطالعات و آموزش 

  .دهد نگاري را نشان می  نیز فرایند آینده11شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  نگاري  فرآیند آینده. 11شکل 

  

  

  

  

  

  نگاري، ارتباطات و نتایج گانه آینده بستر سه. 12شکل 

  نگاري هاي ملی در آینده بررسی تجربه) د

، آمریکـا و    1980به دنبال آن و در دهه       .  و در ژاپن دانست    1970توان از دهه      نگاري را می    هاي آینده   شروع فعالیت 

 کشورهاي دیگر نیز 1990ها را آغاز کرده و از دهه       لند، آلمان، انگلستان و فرانسه این فعالیت      از میان کشورهاي اروپایی ه    

این امر به دلیل افزایش اهمیت نوآوري، فناوري و تحقیـق بـراي رشـد اقتـصادي و اجتمـاعی در                     . به این جریان پیوستند   

  .تژیک بوده استها با نگرش و ذکاوت استرا نتیجۀ آن افزایش اهمیت طراحی مناسب سیاست

در دنیاي حاضر شکست سیستمی یعنی ضعف ارتباط و هماهنگی میان نهادها به مراتـب بـیش از شکـست بـازار                      

نگاري به عنوان یک ابزار سیاستی مفید و به عنـوان   به همین دلیل کشورها به آینده. گذارد  تأثیرات منفی خود را به جا می      

گیـري   تباط در میان بازیگران و ذینفعان سیـستم و همچنـین تـسهیل جهـت           منبعی از نگرش استراتژیک که به تقویت ار       

  .نگرند کند، می اقدامات سیاستی کمک می

هـا و   هـا، روش  نگاري در دنیا، امکان ترکیب نگرش هاي آینده هاي متعدد و تعداد رو به رشد پروژه با توجه به برنامه  
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  . شرایط خاص هر کشور، به وجود آمده استها و لحاظ نمودن ها با در نظر گرفتن تفاوت گذاري هدف

مانند ژاپن و آمریکا که پیـشروان       (نگاري متعلق به کشورهایی با اقتصاد بزرگ بود           هاي آینده   هرچند در ابتدا برنامه   

هـاي مـذکور       کشورهاي دیگر نیـز بـه اجـراي برنامـه          90، اما همانطور که اشاره شد از نیمه دوم دهه           )این عرصه هستند  

 و در حال حاضر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه یا در حال گذار مانند آفریقاي جنوبی، تایلند، مالزي، برزیل،             پرداختند

اهمیت این روش براي چنین کشورهایی بـه دلیـل          . اند  به شدت عالقمند به این تکنیک شده      ... اندونزي، کره، مکزیک و     

در .  و وابستگی زیاد به تجارت خارجی، بیشتر خواهد بـود          R&Dها، وجود منابع محدود براي        هاي گزینشی دولت    سیاست

  .شود هاي چند کشور منتخب شامل انگلستان، ژاپن، آفریقاي جنوبی و ترکیه پرداخته می ادامه به بررسی برنامه

  انگلستان

  )1993-1998(برنامه اول 

ایـن برنامـه در     . یکدیگر همپوشانی داشتند  نگاري انگلستان متشکل از سه مرحله بود که تا حدي با              اولین برنامه آینده  

  .سازي به دست داد ها و فرایندهاي شبکه گذاري شد که نتایج خوبی در قالب اولویت زمان خود تجربه موفقی محسوب می

  نگاري آینده پیش: مرحله اول

لـوژي،   و در حـوزه سیاسـت علـم و تکنو   1993 در سال    1»هاي ما   شناسایی ظرفیت «اندکی پس از تصویب الیحه      

متعاقـب آن اصـول     . یک گروه راهبري به ریاست مشاور ارشـد علمـی دولـت، بـه منظـور هـدایت برنامـه تـشکیل شـد                       

 نفر دیگر برنامـه شـدند و        800حدود  . اي در سراسر انگلستان برگزار شد       شناختی برنامه تدوین و سمینارهاي مشاوره       روش

نگاري  هاي برنامه اول آینده   پانل 5جدول  . شش تقاضا تشکیل شد   پانزده پانل بخشی با تمرکز بر فشارهاي تکنولوژي یا ک         

  .دهد ملی انگلستان را نشان می

  نگاري ملی انگلستان هاي برنامه اول آینده پانل. 5جدول 

  

  

  

  

  

  

                                                            

1. Realizing Our Potential
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زنـی    هـاي کلیـدي، محـک       ها که در طول زمان دچار تغییراتی شدند، مسئول شناسایی روندها و محـرك               این پانل 

هـا و همچنـین        توسعۀ سناریوها و مشاوره گسترده با جوامـع خـود از طریـق روش دلفـی یـا کارگـاه                    هاي مربوطه،   بخش

هاي تجـاري، دولتـی و دانـشگاهی اعـضاي      کارشناسان و ذینفعان از بخش. گذاري و پیشنهاد اقدامات عملی بودند     اولویت

  .(UNIDO, 2005)هاي الزم را دریافت کرده بودند  دادند که آموزش ها را تشکیل می پانل

  مرحله اصلی

هاي فرعی در صورت نیاز، تالش شد تا روندها و موضوعات مهـم و اصـلی            ها و تشکیل گروه     با ادامه جلسات پانل   

 نفـر ارسـال و   10000 بـراي  1994نامه دلفی بود که در سـال   ها تهیه پرسش مهمترین کار پانل. شناسایی و بررسی گردد  

  .ارشاتی را در قالب یک چارچوب یکسان ارائه کردهر پانل گز.  پاسخ دریافت شد3000

  . پیشنهاد براي اقدامات عملی ارائه گردید360ها منتشر شد و در آن   گزارش نهایی پانل1995در بهار 

  نگاري اجراي برنامه آینده

هایی در   نگرانیها نگاري در هنگام آغاز برنامه مورد بررسی قرار نگرفته بود و اعضاي پانل   نحوه اجراي برنامه آینده   

لذا جلـسات خـود را تـا سـال          . داشتند  ها از سوي سیاستگذاران ابراز می       گذاري  خصوص چگونگی انجام پیشنهادات اولویت    

هاي اجرایی روشنی را توسـعه        آنها استراتژي . سازي و تسهیل انجام پیشنهادات خود ادامه دادند          و با هدف هماهنگ    1999

  (UNIDO, 2005).هاي دولتی منصوب کردند   بخشدادند و اعضایی براي ارتباط با

  . نشان داده شده است14 و 13هاي  پیشنهادات کمیته راهبري برنامه و فرایند آن در شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دور اول(نگاري انگلستان  پیشنهادات کمیته راهبري برنامه ملی آینده. 13شکل 
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  )ور اولد(نگاري ملی انگلستان  برنامه آینده. 14شکل 

  )1999-2001(برنامه دوم 

با روي کار آمدن حزب کارگر و افزایش توجه . کار انگلستان اجرا شد نگاري در زمان حزب محافظه      برنامه اول آینده  

هاي همیشگی نسبت به موضوع عدالت اجتمـاعی، عالقـه بـه اجـراي          محور در کنار دغدغه     به مسائلی مانند اقتصاد دانش    

کار و بیشتر بـه دالیـل سیاسـی و نـه      تغییر مهمی که در اواخر دوران حزب محافظه  . ري افزایش یافت  نگا  هاي آینده   پروژه

 2وزیر به وزارت تجارت و صنعت       از دفتر نخست   (OST)1هاي بلندمدت انجام شد، انتقال اداره علم و تکنولوژي            استراتژي

هاي وزارتخانه، این تغییر  یندهاي نوآورانه در کنار مسئولیترسید زیرا نقش این اداره در فرا این کار عاقالنه به نظر می     . بود

هـاي   اي ارائه شد که بـه موجـب آن پانـل           یک گزارش مشاوره   1998در ادامه فرایند مشاوره و در اکتبر        . کرد  را توجیه می  

بت و یـک ابـزار   هـاي ضـر   ها، حضور گـروه  در کنار پانل.  آغاز شد1999نگاري تشکیل و برنامه دوم در آوریل      جدید آینده 

هـاي   برنامه دوم بیشتر با هدف پـاالیش و بـه روز کـردن یافتـه      . خورد   به چشم می   3محور  جدید با نام ذخیره دانش ارتباط     

زیـرا زمـان کوتـاه تـدوین     . هاي اول و افزایش یکپارچگی، شفافیت و قابلیت اجرایی آنها در دستور کار قرار گرفـت                برنامه

توانـست فـراهم شـود و یـا سـناریوهاي             وجود آورده بـود کـه اطالعـات و آمـار بهتـري مـی              برنامه اول این تردید را به       

هـایی ماننـد دلفـی صـرفنظر          در این برنامه تفکر خالق مورد تشویق قـرار گرفـت و از روش             . ساختارمندتري تدوین گردد  

هاي فعاالن حـزب   ا دغدغههمچنین افزایش کیفیت زندگی نسبت به خلق ثروت بیشتر مورد توجه قرار گرفت و لذ              . گردید

. به عالوه تالش شد مشارکت بیشتري از بخش تجاري جلـب شـود            . تر شد   محیطی پررنگ   هاي زیست   کارگر مانند جنبش  

هـاي کوچـک و متوسـط     ضـمناً نماینـدگانی از شـرکت      . ها از ایـن حـوزه انتخـاب شـدند           بدین منظور رؤساي برخی پانل    

(SMEs)    اهمیـت  . نگـاري بودنـد   ها، قلب پروژه آینده  مه دوم نیز همانند برنامه اول پانل      در برنا .  با برنامه همکاري کردند

  .گذاري مدنظر قرار گرفت نگاري به مراتب بیش از کارکرد اولویت سازي آینده کارکرد شبکه

                                                            

1 Office of Science and Technology
2 .Department of Trade and Industry
3 Web-based Knowledge Pool
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  ها پانل

ي خـاص   پانل موضوعی بودند که هریک از منظر3 پانل بخشی و 10نگاري متشکل از  ها در برنامه دوم آینده  پانل

هاي برنامه اول در حقیقت باقی ماندند اما تعداد آنها کـاهش   آید، پانل  برمی6همانطور که از جدول     . نگریستند  به آینده می  

هـاي    برخـی پانـل   ) مانند زنجیره غذا  (شد    بر زنجیره تأمین دیده می      هاي خاصی مانند نگرش مبتنی      ضمناً نگرش . پیدا کرد 

  .ان مثال پانل بهداشت و علوم زیستی در دور جدید، پانل مراقبت از سالمت را ارائه کردبه عنو. جدید کاربردگراتر شدند

هاي برنامه اول، تـشکیل   اي پانل هاي موجود در مطالعات میان حوزه هاي موضوعی نیز به منظور غلبه بر کاستی         پانل

  .کرد هاي موضوعی توجه می هاي خود براي پانل در برنامه دوم هر پانل بخشی باید به کاربرد یافته. شدند

  نگاري انگلستان دور دوم هاي برنامه ملی آینده پانل. 6جدول 

  

  

  

  

  

  

  هاي ضربت گروه

هـاي ضـربت      هاي خود را در قالب گروه       هاي ضربت دارند و در حقیقت فعالیت        ها عمر بیشتري نسبت به گروه       پانل

هـاي     در ادامه پیشنهادات برنامه قبل و با مـشارکت پانـل           هاي ضربت   برخی از این گروه   . کردند  مدت سازماندهی می    کوتاه

موضوعی و بخشی و با هدف بررسی و مطالعه یک موضوع مهم و کلیدي با جزئیات کافی و مورد عالقه و استفاده بـیش                    

  .شدند تشکیل می) مانند تجارت الکترونیک(از یک پانل 

 نفر بـه    500 گروه ضربت و همکاري بیش از        65ه وجود   نگاري انگلستان ب    در مستندات مربوط به برنامه دوم آینده      

  .عنوان اعضاي پانل و یا گروه ضربت اشاره شده است

  ها سایر برنامه

هاي دوم  شد، با برنامه هاي مرتبط با علم و تکنولوژي انجام می هاي دیگر نیز که عموماً توسط سازمان      برخی برنامه 

 سـاختار   15شـکل . شدند  دهی می   ا غالباً با تأکید به تقویت ذخیره دانش جهت        ه  این برنامه . کردند  نگاري همکاري می    آینده

  .دهد را نشان می) دور دوم(نگاري انگلستان  برنامه ملی آینده
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  نگاري انگلستان دور دوم ساختار برنامه ملی آینده. 15شکل 

  انتقادات وارد به برنامه

نگاري را    نگلستان وارد بود، لزوم تعریف ساختاري جدید براي موضوع آینده         نگاري ا   انتقاداتی که به برنامه دوم آینده     

نگاري آغاز   و با عنوان برنامه سوم آینده2002هاي کوچکتر در سال  تري در مقیاس تقویت کرد به طوري که ساختار جزئی     

  )UNIDO, 2005.( به چند مورد از این انتقادات اشاره شده است7در جدول . به کار کرد

  نگاري در انگلستان انتقادات وارد به برنامه دوم آینده . 7ولجد

  .تر باشند بینانه تر و واقع شده فعلی بسیار گسترده هستند و باید جزئی  اهداف تعریف.1

ات را تأثیرهاي نو با بیشترین   تمرکز کند تا تکنولوژيS&Tهایی با بیشترین ارزش مانند  نگاري باید بر حوزه آینده.2

.یدشناسایی نما

.عوامل اقتصادي اجتماعی به عنوان بخشی از بستر محیطی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.3

.تر روي افزایش اثرگذاري متمرکز باشند هاي دقیق هاي فعالیت و بررسی منابع باید از طریق کاهش حوزه.4

.هاي سیاستی دولت باید وجود داشته باشد ها و اهرم تري با برنامه ارتباطات شفاف.5

سازد، ضمن آنکه میزان اثربخشی  هاي یکپارچه کنترل کیفیت برنامه را دشوارتر می فقدان متدولوژي مشترك و مکانیسم.6

.دهد آن را کاهش می

.خورد ها به چشم می تعهد کمتر و عدم تخصیص زمان کافی از سوي مسئوالن پانل.7

.نهادات کلی باشدتر و چیزي فراتر از پیش هاي عمیق ها باید با تحلیل گزارشات پانل.8

بنابراین یک برنامه پویا با احتماالً . پذیر باشد تا توان پذیرش موضوعات جدید را داشته باشد ساختار برنامه باید انعطاف.9

  .شود  پروژه در حال اجرا به طور همزمان پیشنهاد می3-4

  ...)ـ 2002(برنامه سوم 

هاي وسـیعی را در یـک         هاي خاص که حوزه     از ساختار پانل  این برنامه   .  آغاز شده است   2002 سوم از آوریل     برنامه

دهند، دوري جسته است، با این هدف که موضوعات بیشتري را در دستور کار قرار داده و گزینش                     ساله پوشش می   5دوره  

وژه نقطه شروع هر پـر . یک برنامۀ پویا و جاري متشکل از چندین پروژه تدوین شده است. تر و سریعتري انجام دهد      راحت
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، 2005تا سال   . هاي جدید وجود دارد باشد      برداري از تکنولوژي    تواند یک موضوع کلیدي علمی یا جایی که امکان بهره           می

  .هشت پروژه تعریف شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  )دور سوم(نگاري انگلستان  جدول زمانی برنامه ملی آینده. 16شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  )دور سوم(نگاري انگلستان   آیندهیساختار تیمی گسترش یافته برنامه مل. 17شکل 

  نگاري ملی انگلستان در بخش سالمت تجربه آینده

اعضاي ایـن  . شود نگاري انگلستان ارائه می در این بخش نتایج بررسی پانل مراقبت از سالمت برنامه نخست آینده          

  :پانل متشکل از افراد زیر بودند

  ،)اساتید دانشگاه(هداشت  صاحبنظران و کارشناسان بحث مراقبت از سالمت و ب-

  ـ نمایندگان مردم و بیماران،

  المللی درگیر با موضوع سالمت و بهداشت، هاي بین ـ نمایندگان سازمان

  دهنده خدمات، هاي ارائه ـ نمایندگان سازمان
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  هاي مرتبط با اطالعات، ـ نمایندگان سازمان

  ـ نمایندگان بخش دارو،

  ـ نمایندگان بخش بیوتکنولوژي،

  هاي اعصاب و روان، یندگان بخش درمانـ نما

  ـ نمایندگان بخش پیوند اعضا،

  .ـ نمایندگان جامعه سالمندان

نگاري ملی انگلستان در بخش       پس از جلسات مداوم این پانل که در حدود یک سال به طول انجامید، برنامه آینده               

. ل پیشگیري، اطالعات و نوآوري تدوین شد      در سه حوزه اصلی شام    ) 2020یعنی براي سال  (ساله  20سالمت با افق زمانی     

  .)DTI, 2000(در ادامه به پیشنهادات ارائه شده در هر حوزه به تفکیک اشاره شده است 

  پیشگیري) الف

  .هاي دوران بزرگسالی به واسطه مداخالتی در دوران کودکی پیشگیري از بیماري. 1

تأسیس مجمع غیردولتی سالمت کودکان.

 1.براي توسعه یادگیري و کارکردهاي فکريایجاد یک استراتژي

  .تعقیب اهداف بخش سالمت در سطح جهانی. 2

المللی هاي توسعه بین یکپارچگی اهداف بخش سالمت با سیاست.  

  .بهبود سالمت از طریق تغییرات اجتماعی. 3

هاي اجتماعی بهبود وضعیت سالمت از طریق نوآوري در سیاست.  

  .هاي ناشی از تخریب محیط زیست خوشیها و نا پیشگیري از بیماري. 4

2.تشکیل مجمع سالمت و محیط زیست طبیعی  

  .هاي از طریق آموزش ها و ناخوشی پیشگیري از بیماري . 5

هاي روانی از طریق آموزش ها و ناخوشی کاهش عوامل اقتصادي ـ اجتماعی ایجادکننده بیماري.  

  .ي بیرونی با هدف تعدیل ریسک ژنتیکیپیشگیري از بیماري به کمک تغییراتی در فاکتورها. 6

و تحقیقات بالینی در زمینه درمان عصبی ـ روانی3سازي مغزي حمایت از دانش ژنتیک، شبیه .

4.آغاز فعالیت تحقیقاتی در زمینه سنخ پدیداري  

  .هاي مزمن  بیماري5پیشگیري از تشدید حاد. 7

یتیهدا/ اي با نقش حمایتی گسترش نقش نیروي انسانی غیرحرفه.

                                                            

1. Brain Function
2. Health and Natural Environmental Forum
3. Brain Imaging
4. Phenotype
5. Acute Exacerbation
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ها هاي بیماري هاي درازمدت از عالئم و نشانه توسعه مراقبت.

1هاي عصبی ـ روانی دهی به اقدامات پیشگیرانه در زمینه درمان اولویت )DTI, 2000(.

  اطالعات) ب

  .هاي ممکن در آینده آگاهی از روندها و توسعه. 1

اي مراقبت از سالمت داشته باشده  در حوزه2ساخت نگاري باید کارکردي پویا و درون برنامه آینده.

هاي اجرایی در ارتباط و تعامل باشد ریزي نگاري باید با برنامه برنامه آینده.  

  هدایت و توسعه دانش انفورماتیک. 2

تأسیس مجمع ملی انفورماتیک در بخش سالمت.  

  .استفاده از اینترنت. 3

 گسترده و به هم پیوستهطراحی یک سیستم کامپیوتري در بخش سالمت متشکل از یک شبکه.  

  .اطالعات متعلق به افراد. 4

هاي متعلق به افراد در قالب یک سیستم کامپیوتري ـ اینترنتی ایجاد پرونده جامعی از پست.

تعریف اطالعات متعلق به افراد.  

  .تولید دانش . 5

3.ایجاد یک استراتژي ملی براي آزمایشات بالینی  

  .کاربردهاي اطالعات. 6

ریزي به روز، رو به جلو و مداوم برنامه: ک و بیمهعلوم ژنتی.

آگاهی عمومی نسبت به اهمیت به اشتراك گذاشتن اطالعات و ثبت اطالعات حیاتی.  

  .تسهیم اطالعات. 7

ها و علوم بخش سالمت  نقش بخش آموزشی در تکنولوژي).DTI, 2000(  

  نوآوري) ج

  .ایجاد محیط مطلوبی در سطح دولت. 1

هاي استراتژیک مربوط به خدمات  طرحدهی به اولویت.  

  .دخیل نمودن نظرات عامه مردم در موضوعات مربوط به سالمت. 2

ایجاد تمرکز بر تخصص و اطالعات ناشی از مشارکت مردم در سطح ملی.  

  .سازماندهی هدف مراقبت از سالمت، کارکردها و عملیات. 3

                                                            

1. Neuro Psychiatry
2. Built-in
3. Clinical Trials
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هاي آینده  براي مواجهه با چالشهاي مختلف اي از گزینه کاوش فعاالنه و تدارك مجموعه.

تحلیل سیستماتیک کارکرد مراقبت از سالمت.

ریزي منابع انسانی معرفی یک استراتژي و متدولوژي جدید براي برنامه.

                     تعریف الزامات دقیق مراقبت از سالمت با توجه به دانش و تکنولوژي با توجه به دانش و تکنولوژي موجـود در

.داخل

قیقات بالینی تشکیل سازمان تحNHS.  

  .برآورد تقاضا براي مراقبت از سالمت. 4

 براي مدلسازي تقاضا» آزمایشگاه مراقبت از سالمت«تأسیس یک.

مباحث پزشکی مربوط به سبک زندگی باید ارزیابی شده و تحت بررسی نگه داشته شوند.  

  .انجام کارکردهاي تشخیصی بر یک اساس منطقی . 5

1.صی سالمت ملیتأسیس گروه مشاوره تشخی

معیارهاي شفافی براي تست و غربالگري.  

  .ایجاد یک مبناي آکادمیکی منسجم. 6

هاي  شوراهاي تحقیقاتی و مکانیسمHEFC2 براي R&Dاي رشته  میان.

شناسی، طب، مهندسی و فیزیک سازي علوم ریاضیات، زیست یکپارچه.  

  .هاي پایه حمایت از تحقیقات و تکنولوژي. 7

یوم مهندسی سالمتتأسیس کنسرس.

هاي بنیادي تضمین حمایت از تحقیقات و توسعه در زمینه سلول.

هاي سلولی هاي پایه براي انسجام علوم مهندسی و درمان تقویت و استفاده از تکنولوژي.

هاي مهندسی بافت و اعضاي بدن یکپارچگی و ارتباط منابع بافت و خون با برنامه.

 مدلسازيحفظ تحقیقات دولتی در زمینه.  

  .برگرداندن تحقیقات انجام شده به توسعه . 8

سازي و حفظ شرایط براي نوآوري صنعتی آماده.

داري براي بهبود و افزایش کارایی تأیید انتقال تکنولوژي به عنوان ابزار مرحله.

 دانشکده اصلی4تأسیس پارك علمی لندن با .

سعههاي دستیابی به تأمین مالی تو اطمینان از مکانیسم).DTI, 2000(  

                                                            

1. National Health Diagnostics Advisory Group
2. Higher Education Funding Councils
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  ژاپن

هـاي    سـرآغاز فعالیـت   . شـود   نگاري در جهـان محـسوب مـی         هاي آینده   ژاپن در کنار آمریکا از پیشروان تدوین برنامه       

 1960بینـی علـم و تکنولـوژي در اواخـر دهـه               توان درك اهمیت استفاده از روش دلفی بـراي پـیش            نگاري ژاپن را می     آینده

 1970هـا، آژانـس علـم و تکنولـوژي ژاپـن در سـال        اي از آمریکـایی  هاي مـشاوره    فت کمک ها و دریا    پس از رایزنی  . دانست

به دلیل موفقیـت  . ، انجام داد2000 ساله، یعنی تا سال 30بینی تکنولوژي در یک افق  نخستین پیمایش دلفی را با هدف پیش  

 مطالعـه  8، ژاپن   2005تا سال   . تکرار شد  ساله این مطالعات     30 سال یک بار و در یک افق زمانی          5این روش پس از آن هر       

  )Kuwahara, 2005.( سابقه پیمایش دلفی در ژاپن نشان داده شده است 8در جدول . دلفی انجام داده است
  

  سابقه پیمایش دلفی در ژاپن. 8جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ارائه گردیده است9هاي پنجم، ششم و هفتم دلفی در جدول  دار در برنامه بندي موضوعات اولویت همچنین دسته

  

   موضوع داراي اولویت برتر در برنامه ها100بندي  دسته. 9جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

در ابتدا مطالعات بیـشتر  . هاي ژاپن نیز مشهود است نگاري، در تجربه روند در حال تغییر نقاط تمرکز مطالعات آینده       

بـا گذشـت زمـان در کنـار علـم و      . شد هدایت میمتمرکز بر علم و تکنولوژي بوده و توسط دانشمندان و خبرگان صنعتی      
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در آخـرین   . لذا مشارکت افرادي از بخش تجاري تقویت شـد        . هایی مانند صنعت و بازار نیز اهمیت یافتند         تکنولوژي، حوزه 

تـر شـده و همکـاري ذینفعـان مختلـف          بازار، مسائل اجتمـاعی پررنـگ     / ها نیز عالوه بر علم و تکنولوژي و صنعت          برنامه

  )Kuwahara, 2005.(گردد ها مشاهده می ی در برنامهاجتماع

گیري از پایین بـه بـاال و    ماندگی، تصمیم کننده عقب  تمرکز بر فرایندهاي جبران1980 و 1970هاي دهه    در برنامه 

 و S&Tهـاي   شود، ارتباط میان سیاست  که فاز گذار نامیده می    1990در دهه   . هاي مختلف بود    بخش  اجماع و توافق میان   

شـوند نیـز متمرکـز بـر       تـدوین مـی  2000هـایی کـه پـس از سـال          برنامـه . نگاري تا حدي برقـرار شـد        هاي آینده   رنامهب

 ,Kuwahara( هـستند S&Tهـاي   نگـاري بـا سیاسـت    گیري باال به پایین و ارتباط عمیق آینـده  گذاري، تصمیم اولویت

2005(.  

  .شان داده شده است ن18نگاري ملی در ژاپن در شکل  هاي آینده ساختار فعالیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگاري ملی در ژاپن هاي آینده ساختار فعالیت. 18شکل 

  نگاري هشتم ژاپن برنامه آینده

همچنین یکپارچگی  . اي به ارتباط با فرایند سیاستگذاري شده است         نگاري در ژاپن توجه ویژه      در برنامه هشتم آینده   

برخی دیگـر از  .  نیز در برنامه لحاظ شده استS&T جامعی نسبت به و پیوستگی متدولوژي چندگانه در کنار ارائه بینش 

  :)Kuwahara, 2005(هاي این برنامه عبارتند از  مشخصه

  بهبود پیمایش دلفی

توان به در نظر گرفتن ساختار سـه   از جمله می  . در این برنامه اقداماتی جهت بهبود روش دلفی صورت گرفته است          

 و سیاسـت  R&D و تـدارك اطالعـات مربـوط بـه سیاسـتهاي      3) و موضوع2 حوزه1رشته،شامل (ها  الیه براي تکنولوژي 

  .نوآوري اشاره کرد

                                                            

1. Field
2. Area
3. Topic
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  تحلیل دانش

مشاهده » نگاري علم و تکنولوژي     آینده«به  » نگاري تکنولوژي   آینده«نگاري از سمت      هاي آینده   تغییر اهداف برنامه  

  .رو به افزایش است) بندي مقاالت علمی مورد استناد تهدس(در همین راستا استفاده از تحلیل بیبلیومتریک . شود می

  هاي ذهنی اجماع بینش

توان از سناریوهاي هنجارهاي ارائه شده توسط کارشناسان و خبرگان با بینش عمیق را           به کمک تحلیل سناریو می    

وافق جمعی گروه بزرگی از تواند به دستیابی به ت   همچنین پیمایش دلفی می   . جهت دستیابی به توافق و اجماع استفاده کرد       

  .متخصصان و کارشناسان کمک کند

  توجه به نیازهاي اقتصادي ـ اجتماعی

  .نگاري با این نیازها کمک شایانی خواهد کرد تحلیل نیازهاي اقتصادي ـ اجتماعی به تالقی برنامه آینده

  .اپن نشان داده شده استنگاري هشتم ژ هاي به کار رفته در برنامه آینده  چگونگی ترکیب تکنیک19در شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگاري هشتم هاي مورد استفاده در آینده ترکیب تکنیک. 19شکل 

  نگاري ملی ژاپن در بخش سالمت تجربه آینده

هـاي اجتمـاعی در ژاپـن        هاي بهداشتی درمانی و تأمین خـدمات و کمـک           در طول چند سال گذشته موضوع مراقبت      

ها و روندهاي زیر مورد تحلیل        نامه دلفی هشتم ژاپن این اهداف با تمرکز بر حوزه         در بر . سمت و سوي جدیدي یافته است     

  .)NISTEP, 2005(اند بندي شده در نهایت موضوعات مهم بدین شرح اولویت. و بررسی قرار گرفته است

  .هاي مرتبط با سبک زندگی مانند سرطان، دیابت، فشار خون و چربی باال پیشگیري و درمان بیماري. 1

و کاهش نرخ تولد، که شمار بیمارانی با اختالالتی نظیر آلزایمر و            ) پیر شدن تدریجی جامعه   (سنی جمعیت   رشد  . 2

هاي بیشتري در زمینه تحقیقـات علمـی مربـوط بـه مغـز و                 این موضوع تالش  . دهد  پارکینسون را افزایش می   

.طلبد اعصاب را می
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ا و تبدیل علم ژنتیک به کانون تفکـر مراقبـت از            ه  ها به عنوان یکی از عوامل بیماري        درك اهمیت و نقش ژن    . 3

.سالمت

.ها و اعضاي مصنوعی پیوند اعضاء بافت. 4

این حوزه نیازمنـد تـأمین      . هاي عفونی، مانند ایدز، هپاتیت ویروسی، سارس، آنفوالنزاي مرغی          مقابله با بیماري  . 5

.نیروي انسانی و حمایت مالی از سوي دولت است

 را به عنوان  1هاي شخصی   که حوزة درمان  » اعی بیولوژیک و کاربردهاي درمانی    هاي دف   سازي مکانیسم   شفاف«. 6

.سازد ها مطرح می عامل مهم شروع و پیشرفت بیماري

.طلبد ها را می  در پزشکی و درمان که همکاري سایر حوزهITکاربرد . 7

هـا از   ن سـریع بیمـاري  ها با تأکید بر طب پیشگیرانه، با هدف نیل به تشخیص و درما پیشگیري از بروز بیماري . 8

  .هاي آزمایشی کارا طریق توسعه سیستم

  :همچنین پس از تعیین اقدامات مؤثر از سوي دولت، میزان اهمیت هریک از عوامل زیر نیز در آنها مشخص گردید

  ـ منابع انسانی،

  ها، هاي بخش ـ همکاري

  ،R&Dـ زیرساخت 

  ـ تأمین مالی،

  سازي، المللی ـ بین

  . موجودـ قوانین و مقررات

بخـشی و   ها به ترتیب اهمیت تأمین مالی، منابع انسانی، همکاري میـان     توان گفت که تقریباً در همه حوزه        در کل می  

  .)NISTEP, 2005( بیشتر از سایر عوامل بوده است R&Dزیرساخت 

  ترکیه

دف آمـادگی بـراي     هاي ملی تحقیقـات بـا هـ         گذاري و اصالح ساختار سیستم      یکی از مهمترین اهداف ترکیه اولویت     

  : 2023انـداز     چـشم «نگاري این کشور در سطح ملی و با عنـوان             به همین دلیل فعالیت آینده    . پیوستن به اتحادیه اروپا بود    

 2020 در سـال     TUBITAK(2(و توسط شوراي عالی علم و فنـاوري ترکیـه           » نگاري تکنولوژي ترکیه    برنامه ملی آینده  

  .آغاز شد

)Staritas et al., 2006.(رنامه نشان داده شده است اهداف این ب10در جدول 

                                                            

1. Personalized Medicine
2. The Scientific and Technological Council of Turkey (TUBITAK)
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  نگاري تکنولوژي آینده: 2023انداز  اهداف برنامه چشم. 10جدول 

   براي ترکیهS&Tانداز  ـ ارائه چشم

  R&Dدار  هاي اولویت هاي استراتژیک و حوزه ـ شناسایی تکنولوژي

   ساله20 ترکیه براي دوره R&Dهاي  ـ تنظیم سیاست

  ینفعان مختلف در فرایند و جلب حمایت آنهاـ درگیري ذ

   براي توسعه اقتصادي ـ اجتماعیS&Tـ ایجاد آگاهی عمومی نسبت به اهمیت 

  

ماننـد انگلـستان،    (نگـاري دیگـر کـشورها         هاي آینده    برنامه TUBITAKبه عنوان اولین اقدام براي اجراي برنامه،        

ها ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه       در خالل تحلیل . ه و بررسی قرار داد    را مورد مطالع  ) چک، هلند، آلمان، مجارستان و ژاپن     

هـاي کارشناسـان، سـناریوها و پیمـایش دلفـی بـه عنـوان سـتون اصـلی                    هاي مختلف مانند پانل     استفاده زیادي از روش   

  .ها نیز ترکیبی از روش دلفی و پانل را برگزیدند بنابراین ترك. گیرد نگاري صورت می هاي آینده پروژه

شد، هرچند به دلیل ضعف تجربه و سختی اجرا  ها انجام می اده از سناریوها در سطح کالن نیز در ابتداي کار پانلاستف

 Staritas et(گرفت  در مقایسه با دلفی، که گامهاي سیستماتیک واضحی دارد، این روش چندان مورد استفاده قرار نمی

al., 2006(.  

  :ا انجام دهدرفت وظایف زیر ر از هر پانل انتظار می

  اندازسازي، چشم. 1

انتشار اطالعات،. 2

پیمایش دلفی،. 3

  .ها پیشنهاد سیاست. 4

  :هاي زیر قابل تحقق بودند انجام این تکالیف با تعریف گام

  ،SWOTها و تحلیل  ارزیابی وضعیت موجود در بخش مربوطه از طریق آنالیز روندها و محرك. 1

اندازسازي با استفاده از جلسات طوفان فکري، چشم. 2

هاي فعالیت تکنولوژیکی الزم براي نیل به این اهداف، تعیین اهداف اقتصادي ـ اجتماعی و حوزه. 3

گیري، هاي فعالیت تکنولوژیکی از طریق رأي دهی به حوزه اولویت. 4

مشاوره با گروه بزرگتري از کارشناسان به کمک پیمایش دلفی با هدف دریافت نظرات و لحـاظ نمـودن         . 5

دهی آنان، ترتیب اولویت

  .دار به کمک ارزیابی کارهاي گذشته هاي اولویت هایی در حوزه پیشنهاد سیاست. 6

  ):1385ناظمی، قدیري، ( ها نیز در زمینه موضوعات زیر ارائه شد گزارشات مقدماتی پانل

  ،2023انداز ترکیه براي سال  ـ چشم

  ،)SWOT(ـ ارزیابی وضعیت فعلی کشور 
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  دهند،  و دنیا را تحت تأثیر قرار میـ روندها و موضوعاتی که احتماالً ترکیه

  انداز، ـ اهداف اقتصادي ـ اجتماعی با توجه به چشم

  .هاي پشتیبان تحقق اهداف اجتماعی ـ اقتصادي هاي علمی و فناوري و همچنین فناوري ـ توانمندي

نامـه   پرسـش  11 گزارش انتخاب شد که در قالـب      413ها بررسی و در نهایت         گزارش پانل  1200در مجموع بیش از     

  .هاي نهایی هر پانل ارائه شد  دور انجام شد و در نهایت گزارش2سپس پیمایش دلفی در . بندي گردید دسته

پس از ارائه گزارش نهایی، یک تحلیل استنتاجی شامل مرور فرایند و خالصه گزارش هـر پانـل در قـالبی یکپارچـه                       

 حوزه فعالیت تکنولوژیـک  94نتیجه گزارش مزبور تعیین     . رداخته شد ها و پیشنهادات هر پانل نیز پ        انجام و به تحلیل یافته    

  .بود» جامعه اطالعاتی«و » توسعه پایدار«، »کیفیت زندگی«، »مزیت رقابتی« دسته با توجه به ارتباط آنها با 4و در قالب 

مطالعـه فنـی    » یکهاي تکنولـوژي اسـتراتژ      گروه«هاي کارشناسی با عنوان       ، گروه 2004در فاصله ماه مه تا جوالي       

 ساله براي هـر حـوزه تکنولـوژي اسـتراتژیک، انجـام دادنـد       20ها در یک برنامه  مفصلی را به منظور قرار دادن استراتژي 

)Staritas et al., 2006(.  

  .دهد نگاري ترکیه را نشان می  طرح اولیه برنامه آینده20شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي ترکیهنگار طرح اولیه برنامه آینده. 20شکل 
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  آفریقاي جنوبی

بر بازبینی، اصالح و       آفریقاي جنوبی در راستاي وظیفۀ خود مبنی       DACST(1(وزارت فرهنگ، هنر، علم و فناوري       

 را به   )NRTF( 2نگاري تحقیقات و تکنولوژي ملی      دهی سیستم علم و تکنولوژي در این کشور نخستین پروژة آینده            جهت

نوبی ضمن در نظر گرفتن شرایط داخلی، تجربیات دیگـر کـشورها نیـز مطالعـه شـده و           در آفریقاي ج  . انجام رسانده است  

  :شود هاي آن در زیر اشاره می رویکردي مخصوص به این کشور ایجاد شده است که به بعضی از ویژگی

آفریقـاي  گیرنـد ولـی در     نگاري بسیاري از کشورها تنها افراد خبره مورد مشورت قرار می            در آینده : هاي مشاوره   طرف

نفع از قبیل صنعت، دولت و سازمانهاي غیردولتـی از طریـق    اي طراحی شده بود که طرفهاي ذي   به گونه  NRTFجنوبی  

  .)DACST, 1999(فرایند مشاوره در پروژه دخیل شوند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگاري در آفریقاي جنوبی فرایند آینده. 21شکل 

  رویکرد کلی

هـا توسـط      نگـاري مـشتمل بـر اسـتفاده از ترکیببـی از تکنیـک               ه شده در این آینده    رویکرد متدولوژیکی بکار گرفت   

گروههـاي کـاري    . کننـد   باشد که این گروهها زیرنظر هیأت مشاورین فعالیت می           می SWGs(3(گروههاي کاري بخشی    

                                                            

1. Department of Arts, Culture, Science and Technology (DACST)
2. National Research and Technology Foresight (NRTF)
3. Sector Working Groups (SWGs)
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گـروه کـاري بـین      کشورهاي مختلف براي انتخاب اعضا پانل یا        . اند  ها بازوهاي عملیاتی این مطالعه بوده     WGبخشی یا   

 در آفریقاي جنوبی از یک روش ترکیبی استفاده شده اسـت  NRTFدر پروژة . اند بخش روشهاي مختلفی را به کار گرفته   

 و با مشورت با هیأت مشاورین و تیم مدیریت پروژة تعیین شدند  DACSTبه این معنا که بعضی از افراد مستقیماً توسط          

البته در نتیجۀ به کـارگیري  .  انتخاب گردیدند1راد دیگر و با تکنیک معرفی مشارکتی      و تعدادي نیز توسط معرفی بوسیلۀ اف      

  .این تکنیک لیست بزرگی از اسامی خبرگان فراهم شد که از همکاري آنها در پیمایش دلفی استفاده شد

 در ، تحلیل سناریو و پیمـایش عقایـد  SWOTها استفاده شده، شامل تحلیل SWGهاي مختلفی که توسط    تکنیک

اما آنچه متدولوژي به کار رفته را از روش دیگر کـشورها متمـایز         . باشد  مورد روندهاي علم و تکنولوژي به روش دلفی می        

سازي چارچوب و زمینـۀ فعالیـت         سازد، تهیه سناریوهاي کالن علم و تکنولوژي در آفریقاي جنوبی است که به یکسان               می

  )DACST, 1999.(کند  تمامی بخشها کمک می

  تخاب ارزشهاان

یکـسري از  . باشـد   مـی NRTFهاي خاص    نگاري نیز از جمله جبنه      فرایند دنبال شده براي انتخاب بخشهاي آینده      

هایی براي آینده کشور را       کنندگان خواسته شد اولویت     کارگاههاي آموزشی در سطح کشور برگزار شد که در آنها از شرکت           

ش که در توسعۀ اجتماعی، توسعۀ تکنولـوژیکی و یـا خلـق ثـروت مـؤثر بودنـد،                   در نتیجه نهایتاً، دوازده بخ    . تعیین نمایند 

  .)DACST, 1999(انتخاب شدند 

تـوان در   نگري در آفریقاي جنـوبی را مـی     با توجه به مطالب باال و به طور خالصه، متدولوژي به کار رفته براي آینده              

  :بندي نمود مراحل زیر دسته

  گري،ن تعیین بینش و مأموریت آینده. 1

  نگري و انتخاب افراد خبره در هر بخش، هاي آینده تعیین حوزه. 2

  انجام مطالعات خارجی و داخلی در هر بخش و تحلیل موقعیت،. 3

   ساله در کشور،20طراحی سناریوي کالن علم و تکنولوژي براي یک دورة . 4

محیطـی و     اعی، تکنولوژیکی، زیـست    بر پایۀ اطالعات باال و همچنین تعیین عوامل اجتم         SWOTانجام تحلیل    . 5

  ها، سیاسی مؤثر بر هر بخش و تعیین استراتژي

  انجام پیمایش،. 6

  .هاي آنها و همچنین مشخص نمودن اقدامات اولیه هاي کلیدي و اولویت تعیین تکنولوژي. 7

  نگاري آفریقاي جنوبی در بخش سالمت تجربه آینده

نگاري این کشور   به همین دلیل تیم آینده    . اي برخوردار است    اه ویژه توجه به حقوق بشر در آفریقاي جنوبی از جایگ        

هـا در نگـرش و روش خـود نـسبت بـه تـساوي،                 اي براي لحاظ کردن ایـن ارزش        در بخش بهداشت تالش و دقت ویژه      

  .دسترسی، جریان آزاد اطالعات و تقویت و بهبود وضعیت سالمت افراد داشته است

                                                            

1. Co-nomination
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ها و تعهدات مشترك و اعتماد ذاتی وجود داشته که کار             اي، قسم   نکی، قوانین حرفه  از زمان بقراط و اعالمیه هلسی     

هاي تکنولوژیکی اخیر کار درمان و تحقیقات پزشکی را به طـرز              پیشرفت. درمان و تحقیقات پزشکی را هدایت کرده است       

در خـصوص افـزایش     . انـد   ردهتـوجهی بـه وجـود آو        هاي اخالقی قابـل       اند و در دنیاي حاضر چالش       چشمگیري تغییر داده  

هاي مراقبت از سالمت، تخصیص منابع ملی براي این امر، باید براساس بهترین شواهد اقتصادي و اجتماعی موجود      هزینه

هاي پزشکی به عنوان یک ارزش درونی براي سیستم، بایـد کلیـه               پایبندي به اصول اخالقی در تحقیقات و مراقبت       . باشد

  .)DACST, 1999(ا هدایت کند مشاغل مرتبط با سالمت ر

   بهداشتبخشهاي  مشخصه

  :)DACST, 1999(هاي آماري و سالمت کشور آفریقاي جنوبی ارائه شده است  اي از ویژگی در زیر خالصه

  .مرد است% 5/49زن و % 5/50ـ جمعیت کشور شامل 

  .هاي مختلف متفاوت است این نسبت در میان گروه.  سال است20از جمعیت زیر % 45ـ 

% 16، و   %15، به ترتیب    1993در سال   . هاي خطرناك هستند    ها، جزو باروري    ـ میزان نسبتاً باالیی از باروري     

  . سال بوده است35ها مربوط به نوجوانان یا زنان باالي  زایمان

خواهد % 2/9 این میزان به     2020 بوده است و تا سال       1995در سال   % 6/1 سال بالغ بر     60ـ جمعیت باالي    

  .رسید

هاي اخیر رو به کاهش بوده، اما این روند به واسطه تأثیر بیماري ایدز، تغییر  ـ اگرچه نرخ مرگ و میر در سال

. انـد    بـوده  +HIV میلیون نفـر از افـراد بـالغ          4/2، برآورد شده است که      1996در پایان سال    . خواهد کرد 

  .کند بیماري ایدز مهمترین بیماري است که سالمت کشور را تهدید می

 1998در سـال  % 1/16 بـه  1995در سـال  % 4/10هاي پیش از تولد رواج بیشتري یافته است و از       ـ مراقبت 

  .رسیده است

  .هاي عفونی است  ساله آفریقایی، بیماري4-1ـ دلیل اصلی مرگ کودکان 

از % 5/8شـود کـه    ـ آفریقاي جنوبی از سوي بانک جهانی به عنوان کشوري با درآمـد متوسـط تقـسیم مـی             

GDP شود در بخش خصوصی هزینه می% 60 آن صرف مراقبت از سالمت و از این میزان.  

  .ـ آفریقاي جنوبی یکی از بازیگران کلیدي صنعت داروسازي در قاره آفریقاست

هاي مرتبط با فقـر، بیماریهـاي      بیماري: دهد  الگوي کلی مرگ و میر در آفریقاي جنوبی سه مسئله اصلی را نشان می             

  .هاي عمدي و غیرعمدي است ات باالیی که مربوط به آسیبمزمن و خسار

ها در جهت نیل به تساوي در تحقیقات مربوط به             به منظور تسهیل پیشرفت    ENHR1این موضوع با اتخاذ سیاست      

 مـدیریت عادالنـه     ENHRوظیفـه سیاسـت     . سالمت و عملی ساختن مفهوم تساوي و عدالت اجتماعی، در تضاد اسـت            

ها   به منظور نیل به این اهداف، دانش و اطالعات الزم از مجموعه متنوعی از حوزه              .  سطح ملی است   تحقیقات سالمت در  

  .شود هاي اجتماعی، علوم طبیعی و بهداشتی ـ پزشکی استخراج می شامل حوزه

                                                            

1. Essential National Health Research
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 و با هدف فراهم کردن انـواع مختلـف اطالعـات            1995هاي اطالعات سالمت از آوریل        توسعه سیاست ملی سیستم   

هاي بهداشـتی     هاي گوناگون براي اهداف آماري و اپیدمیولوژیک در زمینۀ ارائه مراقبت            نیاز براي مدیریت و در قالب     مورد  

  .آغاز شد

  :هاي تحقیقات و توسعه سالمت و درمان عبارتند از چالش

  ز مـادران  هاي عفونی کودکان و اقدامات ضعیف در ارتباط با سالمت پیش از تولد و مراقبـت ا      پرونده باز بیماري

حامله،

هاي عفونی به عنوان تهدیدي براي سالمت انسان، ظهور مجدد بیماري

کارایی در ارائه خدمات بهداشت و درمان ضعف و عدم).DACST, 1999(  

  وضعیت موجود در سطح جهانی

 در  .هاي بهداشتی و وضعیت سالمتی به چندین تعبیر آماري منتهی شده اسـت              بهبودهاي جهانی در زمینه مراقبت    

هاي درمـانی هـستند و در سـر           هاي باالي دارو و رژیم      اي هستند که قادر به پرداخت هزینه        یک سر طیف افراد سالخورده    

دیگر جمعیت جوانی قرار دارند که آمادگی مواجهه با افزایش تقاضـا بـراي غـذا، آب پـاکیزه، آمـوزش و پـرورش و سـایر         

 میلیـارد  2/1برند، بیش از  یم میلیارد نفر هنوز هم از سوءتغذیه مزمن رنج می  بیش از ن  . نیازهاي اولیه براي آنها وجود ندارد     

  . میلیون نفر به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند800نفر به آب سالم و در حدود 

  روندهاي محیطی

تماعی کننده خدمات حیاتی و توسعه اج       ها، دیگر خود را به عنوان تنها ارائه         یک روند رو به رشد این است که دولت        

  .کنند کننده امور عمل می کننده و تنظیم کنند، بلکه بیشتر به عنوان تسهیل قلمداد نمی

نگـاري    مطالعـات آینـده   . کنـد   هاي بهداشتی اعمال می     جهانی شدن فشار بیشتري بر منابع الزم جهت ارائه مراقبت         

بهداشتی و سالمتی خود آمادگی بیـشتري       هاي    دهند که بیماران با توجه به مراقبت        المللی در بخش سالمت نشان می       بین

الگوي ارائه خـدمات بهداشـتی و   . ها بهبود بیشتري خواهد داشت نسبت به آینده خواهند یافت و وضعیت آنها در این حوزه      

 بـه رویکـردي زیـستی ـ روانـشناختی ـ اجتمـاعی ـ         1هاي زیستی هاي پزشکی از رویکرد انحصاري یعنی مراقبت مراقبت

  .)DACST, 1999(خواهد یافت اقتصادي گسترش 

  پیشنهادات کلیدي

اي باشد که براي بـه   گذاري و تأمین مالی تحقیقات جدیدي که در دستور کار قرار دارند باید به اندازه             سرمایه. 1

اي شـامل     تحقیقـات بایـد بـه طـور فعاالنـه         . کارگیري بهترین دانـشمندان داخلـی و خـارجی کـافی باشـد            

  .هارت و آموزش در محل باشدسازي، انتقال دانش و م ظرفیت

پـذیري آن، مجموعـه       به منظور تأثیرگذاري تحقیق و توسعه بر کیفیت زندگی افراد کشور و همچنین رقابت             . 2

                                                            

1. Bio-medical
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تحقیقات باید متمرکز بر موضوعات محلی شامل نواحی کلیدي دچار ضعف باشد که ممکن است بخـشی از                  

.دستور کار اقدامات جهانی باشند یا نباشند

بـرداري برسـد      پذیر اطالعات ملی در بخش سالمت باید توسعه داده شده و به بهره              ی و انعطاف  سیستم قیاس . 3

.که توانایی یکپارچه شدن با سیستم اطالعات ملی را داشته باشد

هاي   سازي مدیریت، استفاده گسترده از درمان از راه دور، و روش            بهبود ارائه خدمات بهداشتی از طریق بهینه      . 4

. مشارکت بخش خصوصی و دولتی باید مورد کاوش قرار گیردبدیع براي توسعه

هاي مقرون به صرفه پیشگیري و درمان مهمترین حـوزه تحقیقـات علمـی پزشـکی در آفریقـاي                    تکنولوژي. 5

هـاي علمـی      اي شامل علـوم مـدرن بیولوژیـک و سیـستم            هاي دوگانه   تحقیقات باید استراتژي  . جنوبی است 

.بومی را دنبال کند) دانش(

:هاي فوق باید با همراهی دو موضوع اصلی زیر لحاظ شوند یتاولو. 6

ها و بهبود ایمنی در سطح ملی، سالمت پیشگیري از، خشونت

تمرکز بر بهبود سالمت در میان جوانان

  .)DACST, 1999(ها تأسیس یک نهاد یا مؤسسه کنترل بیماري. 7

  گذاري پژوهش در نظام سالمت رویکردهاي خاص به اولویت. 3-2-2

هاي پژوهشی بخش سالمت در سـطح جهـان از            هاي صورت گرفته براي سازماندهی و تعیین اولویت         ده تالش عم

 1هـا    بار جهانی بیماري   1990ها، مطالعه سال      ترین این تالش    پردامنه. اند   میالدي آغاز شده   90 و اوایل دهه     80اواخر دهه   

باشـد    مـی ) رد، سازمان جهانی بهداشت، و بانـک جهـانی        دانشکده بهداشت دانشگاه هاروا   (توسط کریس ماري و آلن لوپز       

)Murray & Lopez, 1996( آن هم 2007 که چند نوبت تکرار شده و دور ) اکنون در  هم) 2005براي اطالعات سال

هـاي سـالمت و پـژوهش را     ، اولویـت )World Bank, 1993(بانک جهانی در گزارش جهانی توسـعه  . حال آغاز است

ها  هاي کنترل بیماري    همچنین پروژه اولویت  .  منتشر نمود  1990 براي سال    )GBD(ها     جهانی بیماري  براساس مطالعه بار  

)DCPP(              2003شود، در سـال        که توسط بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت، و کتابخانه ملی طب آمریکا راهبري می 

 را براسـاس اطالعـات بـار جهـانی          دومین ویرایش خود از اولویتهاي سالمت و پـژوهش در کـشورهاي در حـال توسـعه                

 منتشر نمـود  )Disease Control Priorities (DCP2 و به نام )Lopez et al., 2006( 2001ها در سال  بیماري

)Jamison et al., 2006( .هاي علمی، اجتماعی و اقتصادي  گذاري که در بقیه حوزه بسیاري از رویکردهاي عام اولویت

اند ولی تعـدادي رویکردهـاي    گذاري پژوهش در نظام سالمت نیز به کار گرفته شده      د در اولویت  گیرن  مورد استفاده قرار می   

  .اند گذاري پژوهش در نظام سالمت به وجود آمده هاي اخیر براي اولویت خاص نیز در دهه

گذاري تحقیقـات در نظـام سـالمت، بـه همـراه       در این قسمت توضیح مختصري درباره رویکردهاي خاص اولویت        

  .گردد ها با یکدیگر و کاربردهاي اصلی هریک ارائه می گیري و مقایسه آن اریخچه کوتاهی از شکلت

                                                            

1. Global Burden of Disease 
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   ویژه تحقیق در سالمتکمیتهرویکرد 

هاي  اي با هدف تخصیص منابع محدود به صورت کارا و اثربخش به پروژه مرحله این رویکرد شامل یک فرایند پنج   

در . ن بیشترین تأثیر را بر روي وضعیت سالمت بیشترین تعداد از افـراد گذاشـت              متعدد تحقیقاتی است به صورتی که بتوا      

شود و تحلیل هزینه اثربخشی نیـز در ایـن رویکـرد بـا                کننده بیومدیکال تکیه می     این رویکرد اساساً بر روي عوامل تعیین      

 کاربرد اصـلی ایـن رویکـرد    .شود هایی که کاهش پیدا کرده یا از آن جلوگیري شده است سنجیده می  DALYاستفاده از   

گیران در گرفتن تصمیمات منطقی به نحوي است که حداکثر کاهش ممکن در بار بیماري به ازاي مقدار                    کمک به تصمیم  

  .گذاري به وجود آید مشخصی سرمایه

  :مرحله این فرایند به شرح زیر است پنج

  ها، تعیین بار بیماري: مرحله اول. 1

  ل خطر،تجزیه و تحلیل عوام: مرحله دوم. 2

  ها و عوامل خطر، هاي مؤثر براي مبارزه با بیماري ارزیابی دانش موجود در مورد مداخله: مرحله سوم. 3

  هاي ممکن، هاي موجود و مداخله ارزیابی هزینه ـ اثربخشی مداخله: مرحله چهارم. 4

  .تعیین منابع الزم و منابع موجود براي تحقیق در موارد فوق: مرحله پنجم. 5

 توسـط  1994 در سال )The Ad Hoc Committee on Health Research( در سالمت کمیته ویژه تحقیق

هاي تحقیقات سـالمت       را براي تعیین اولویت    )Five-Step(» اي  مرحله  مدل پنج «سازمان جهانی بهداشت تشکیل شد و       

  .)WHO, 1996(ارائه داد 

   ضروري ملی سالمتتحقیقاترویکرد 

بخـشی اسـت و تحلیـل سیـستماتیک نیازهـاي سـالمت و توقعـات            و میـان  اي    این رویکرد یک رویکرد چندرشته    

در این رویکرد از حضور پژوهشگران، سیاستگذاران، پزشکان        . هاي اصلی استفاده از آن است       اي از انگیزه    اجتماعی و حرفه  

یکـرد مزبـور بهبـود    رو. شود و باید از فرایندهاي مشارکتی و شـفاف سـود بـرد    و پرستاران و نمایندگان جامعه استفاده می      

کند و کاربردهاي اصلی آن، هـدایت جریـان تخـصیص منـابع و                هاي سالمت را تسهیل می      مشارکت و همکاري در طرح    

ها و تقویت مجدد پیوندها بین پژوهش، اجـرا و سیاسـتگذاري            دارترین حوزه   هاي اعطا شده به اولویت      گذاري کمک   سرمایه

کند و عدالت در حوزه سالمت را         پذیرترین قشر جامعه معطوف می      به سوي آسیب  این رویکرد توجه خود را مستقیماً       . است

  .دهد هدف قرار می

المللی مستقل براي ارتقاء سطح توسعه در       یک برنامه بین   )COHRED( 1کمیسیون تحقیق در سالمت براي توسعه     

 بـر  1990یل شد و در سال  تشک 1987بندي پژوهش در بخش سالمت بود که در سال            کشورهاي جنوب از طریق اولویت    

                                                            

1. The Commission on Health Research for Development
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 تأکیـد  )Essential National Health Research, ENHR(بندي پژوهش در سطح ملی بـا رویکـرد    لزوم اولویت

  .)Lasang, 2000(هاي آن را ارائه داد  نمود و روش

   ترکیبیماتریسرویکرد 

کننـده وضـعیت      ازیگران و عوامل تعیین   با ب ) با محور اقتصادي  (گذاري    اي اولویت   مرحله  نمایشی از ارتباط فرایند پنج    

سازي و ارائه تمامی اطالعات موجود در مـورد           این رویکرد به سازماندهی، خالصه    . است) با محور نهادي  (سالمت جمعیت   

 اثربخـشی انـواع مختلـف    - کند و ایجاد یک مـصالحه بـین هزینـه    یک بیماري، عوامل ریسک، گروه و شرایط کمک می   

هـاي آینـده را    هاي بین دانش موجود با چالش این روش همچنین شکاف . نماید  ف را تسهیل می   مداخالت در سطوح مختل   

را مـورد شناسـایی قـرار       » عوامل عمـومی  «ها و عوامل مختلف ریسک        تر به بیماري    کند و با یک نگاه جامع       شناسایی می 

  .دهد می

 فوق، به اضافه چهار سـطح سـازمانی اسـت           اي  مرحله  مرحله مشابه با فرایند پنج      رویکرد ماتریس ترکیبی شامل پنج    

. 4هـاي اجتمـاعی و        سایر بخـش  . 3بخش سالمت،   . 2فرد، خانوار، جامعه،    . 1: این سطوح سازمانی عبارتند از    ). 11جدول(

  .)Global Forum for Health Research, 2000(هاي اقتصاد کالن  سیاست

  : استچگونگی استفاده از رویکرد ماتریس ترکیبی به ترتیب زیر

  هایی که الزم است در ماتریس وارد شوند، انتخاب بیماري. 1

  پر کردن ماتریس با استفاده از اطالعات موجود،. 2

  ها ناکافی است یا وجود ندارد، هایی که اطالعات در مورد آن تعیین خانه. 3

  هاي نسبی موجود براي پر کردن فقدان اطالعات، ها و مزیت تعیین ظرفیت. 4

  .هاي الزم و ممکن براي تکمیل اطالعات ژوهشتعیین پ. 5

 چارچوبی به نام رویکرد ماتریس ترکیبی را براي مـرور شـواهد             2000مجموع جهانی تحقیق در سالمت نیز در سال         

 Global Forum for.(هـاي تحقیقـات سـالمت ارائـه داد     ها و عوامل خطـر و تعیـین اولویـت    موجود در مورد بیماري

Health Research, 2000(  
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  اي و رویکرد ماتریس ترکیبی مقایسه روش تحقیقات ضروري ملی سالمت، فرایند پنج مرحله. 11جدول 
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  تجربیات و وضعیت ملی. 4

پردازیم و سپس نگاهی خواهیم       هاي انجام شده در این زمینه در سطح ملی می           در این قسمت، ابتدا به مرور فعالیت      

تردیـد نتـایج و    بـی . شت به سوابق موضوع در حوزه سـالمت و بـه ویـژه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی          دا

تـوانیم   خروجیهاي مثبت و منفی فعالیتهاي گذشته، امروزه براي مـا نردبـان ارزشـمندي اسـت کـه بـا تکیـه بـر آن مـی                       

  .دستاوردهاي گرانقدري را نصیب کشور خویش سازیم

   شده اسناد تدوین. 4-1

گـردد کـه خـود        هاي سیاستگذاري علمی در ایران به شوراي پژوهشهاي علمی کـشور برمـی              هرچند سابقه فعالیت  

تردیـد، در طـی چنـد سـال گذشـته، تحـوالتی مبنـایی در نگرشـهاي سیاسـتگذاران و           اي طوالنی دارد امـا بـی       تاریخچه

دگردیسی گردیده که طبعـاً آثـار ایـن دگردیـسی را در             هاي اساسی آنان دچار       سازان این حوزه پدید آمده و انگاره        سیاست

  :برخی از مصادیق این تغییرات عبارتند از. توان مالحظه کرد قوانین، مقررات و اسناد مربوطه می

بخـشی بـه امـور اجرایـی و سیاسـتگذاري علمـی             ضروري شمردن انسجام  ): 79فروردین(ـ قانون برنامه سوم توسعه      

  کشور،

لزوم برخورداري جامعه از دانش پیـشرفته و توانـایی تولیـد    ): 82آذر(یاستهاي کلی برنامه چهارم     انداز و س    ـ سند چشم  

  علم و فناوري، الزام دستیابی به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه،

  ،)ريعلوم، تحقیقات و فناو(تشکیل شوراي عالی عتف ): 83مرداد(ـ قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

، توسـعه   )46مـاده   (، نظـام ملـی نـوآوري        )4فـصل   (بر دانایی     اقتصاد مبتنی ): 83بهمن(ـ قانون برنامه چهارم توسعه      

سازي دستاوردهاي پژوهـشی     ، تجاري )45ماده  (، پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد         )43ماده  (هاي نوین     فناوري

، )44مـاده   (، استقرار جامعه اطالعاتی     )47ماده  (بنیان    نش، توسعه شرکتهاي دا   )45ماده  (محور    و محصوالت دانایی  

  ).48ماده (ارتقاي پیوستگی سطوح آموزشی و توسعه فناوري، کارآفرینی و تولید ثروت 

ریزي علم و فنـاوري تـدوین         بخشی به وضع سیاستگذاري و برنامه       تر، اسناد دیگري نیز جهت سامان       در سطوح پایین  

  :د ازشد که مهمترین آنها عبارتن

  ،)معاونت پژوهشی وزارت علوم(ـ سند پژوهش و فناوري برنامه چهارم 

  ،)سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران(ـ نظام جامع توسعه فناوري 

  ،)معاونت آموزشی وزارت علوم(ـ سند توسعه آموزش عالی 

  ،)سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران(گذاري تحقیقاتی در کشور  ـ اولویت

  ،)مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن(اسایی نهادهاي سیاستگذار در حوزه تکنولوژیهاي پیشرفته ـ شن

  ،)مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن(ـ سند فرابخشی نظام ملی نوآوري 

  ).ریزي آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه(ـ سند ملی تمهید شرایط حفظ و استفاده از نخبگان 

توان نقش این مطالعـات در تعمیـق دانـش     اند اما نمی  این اسناد هیچگاه مصوب و یا حداقل پیاده نشده         هرچند اغلب 

البته باید اشـاره کـرد کـه وزارت بهداشـت، درمـان و        . سازان و سیاستگذاران علم و فناوري کشور را نادیده گرفت           سیاست
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تـري در تـدوین اینگونـه اسـناد           ایستی مشارکت قوي  هاي فوق، ب    آموزش پزشکی به دلیل سهم قابل توجه در کلیه زمینه         

  .داشته باشد

  تجربیات گذشته در حوزه سالمت. 4-2

هـاي گونـاگون وجـود     ریزي براي پاسخگویی به نیازها به شـکل  در نظام سالمت کشور، سابقه نیازسنجی و برنامه   

. قلمـداد کـرد  » ري در بخـش سـالمت  نظـام ملـی نـوآو   «توان به طور مشخص برنامـه   ها را نمی یک از آن دارد ولی هیچ  

هـاي وزارت بهداشـت،    مشی هاي درازمدت صورت گرفته تدوین اهداف و خط  ترین تالشی که براي تبیین فعالیت       مشخص

 در شوراي معاونین ایـن وزارت مـورد بررسـی و    1376در سال  » 1400ایران«درمان و آموزش پزشکی بوده که به عنوان         

هـاي بخـش پـژوهش آن،         اند که عنـوان     هاي مختلفی مورد توجه قرار گرفته       ن سند بخش  در ای . تصویب قرار گرفته است   

  :باشد موارد زیر می

  ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور، ـ تحقق فرهنگ پژوهش در دانشگاه

  هاي تحقیق مناسب، کارگیري روش ـ ارتقاي سطح تحقیقات و به

  ساسی کشور و جهان اسالم،ـ به کارگیري تحقیقات کاربردي براي رفع نیازهاي ا

  ـ تربیت محققان و توسعه مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی،

  .ـ حاکمیت اخالق در پژوهش و نظارت بر تحقیقات انسانی

هاي   هاي پژوهشی و یا ارزیابی نیازهاي کشور به نیروي انسانی در چند نوبت و در زمینه                 البته برنامه تدوین اولویت   

هاي علمی کشور اقدام به تهیه گزارش ملی تحقیقات کشور         ، شوراي پژوهش  70 ابتداي دهه  در. مختلف انجام گرفته است   

 و به منظور تدوین برنامـه ملـی   70مجدداً در نیمه دهه . هاي پژوهشی پرداخته بود نمود که بخشی از آن به تعیین اولویت   

هـاي سیاسـتگذاري معاونـت      کمیتـه هاي تحقیقات گروه پزشکی مطرح و هاي علمی، اولویت تحقیقات در شوراي پژوهش   

  .هاي اقدام نمودند پژوهشی وزارت بهداشت به تعیین اولویت

هاي علوم پزشکی، یکی از   با ظهور برنامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی و سپس حوزه پژوهشی دانشگاه        1381از سال   

ـ          . بود» حاکمیت و رهبري  «محورهاي مورد توجه     هـاي    ردي، داشـتن اولویـت    در این حیطه مـشخص بـودن برنامـه راهب

در نتیجه، وجـود  . گذاشته است ها و مراکز تحقیقاتی تأثیر می    ها بر امتیاز دانشگاه     اي منطبق با آن     پژوهشی و حرکت برنامه   

هایی بوده که در پژوهش علوم پزشکی کشور به خوبی ترویج شـده               هاي پژوهشی از سیاست     برنامه راهبردي و نیز اولویت    

  .تواند بخشی از برنامه ملی نوآوري تلقی گردد  نیز تنها میاست، هرچند که این

، 1364گیـري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در سـال              در حوزه آموزش نیروي انسانی نیز با شـکل        

. هاي تحصیالت تکمیلـی انجـام شـده اسـت     اي براي افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و توسعه رشته          ریزي گسترده   برنامه

هاي مختلف از جمله پزشـکی مطالعـات ارزشـمندي نیـز در خـصوص                  موضوع تورم نیروي انسانی در رشته      متعاقب طرح 

هـاي علـوم      اکنـون بـسیاري از دانـشگاه        خوشبختانه هم . ریزي آموزشی نیروي انسانی در کشور صورت گرفته است          برنامه

به عالوه از زمان طرح موضـوع تـدوین      . باشد ها می   هاي تفصیلی آن    پزشکی کشور برنامه راهبردي دارند که مبناي برنامه       

هاي مختلف تشکیل شده کـه   هاي ممتحنه و ارزشیابی رشته ریزي راهبردي در هیأت هاي برنامه   نقشه علمی کشور، کمیته   
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  .برنامه راهبردي را براي رشته خود تهیه نموده و یا در حال تدوین دارند

بخـشی و فرابخـشی اسـت کـه         سالمت کشور، اسناد ملی توسعه     هاي بلندمدت در نظام     یکی از اسناد مهم در زمینه     

تعهدات هریک از نهادها را براي تحقق برنامه پنج ساله توسعه چهارم اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی کـشور مـشخص             

نکته مهم در این اسناد وجود مضامینی مشخص در خصوص پژوهش و نوآوري است کـه خوشـبختانه در بخـش           . کند  می

تواند و قرار نبوده      اند، نمی   اما با توجه به رویکرد این اسناد که در قالب برنامه پنج ساله تنظیم شده              . جود دارند سالمت نیز و  

انداز بیست    زیرا انتظار از این سند این است که همگام با سند چشم           . تا جایگزین سند ملی نوآوري در بخش سالمت باشند        

نتیجه اینکه در زمان تدوین این متن هنوز        .  نظام نوآوري کشور را تعیین کند      تري از تحوالت در     ساله نظام یا افق طوالنی    

  .انداز بیست ساله کشور وجود ندارد برنامه جامع علمی در بخش سالمت براي تحقق اهداف سند چشم

  هاي مورد انتظار از نقشه جامع علمی روش تدوین و خروجی. 5

شود آن است که هرچند مـتن دسـتاورد ایـن نـوع               به دستگیر می  یکی از نکات جالب توجه که از بررسی اسناد مشا         

توان فرایند و رویه اجرایی آن را جهـت الگـوبرداري      باشد، اما به ندرت می      ها به وفور در دسترس و قابل استفاده می          برنامه

 کـامالً بـومی و   کند کـه فراینـدي   ها به ویژگیهاي خاص هر کشور، ایجاب می به کار گرفت زیرا وابستگی شدید این رویه  

انـدرکاران و ذینفعـان    خاص این پروژه طراحی گردد که برمبناي آن بتوان مشارکت و اجماع بیشترین حد ممکن از دسـت     

انـدرکاران پـروژه روشـن شـده          تا آنجا که در این مرحله از فعالیت، براي دست         . علم و فناوري حوزه سالمت را جلب نمود       

  .ل زیر استاست فرایند طراحی شده مزبور به شک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شماي کلی طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت. 22شکل 
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نامه و  در اولین گام بایستی مأموریت، اهداف کالن و ارزشهاي نظام نوآوري حوزه سالمت از طریق ارائه پرسش             ) الف

در این مرحله به ویژه تأثیرات ارزشهاي معنوي . ددانداز بیست ساله کشور تدوین گر     بر چشم   نظرخواهی از ذینفعان و مبتنی    

مدار  انداز ما به کلی متفاوت از برخی کشورهاي قدرت و اسالمی نظام و فرهنگ ما ضروري است و مثالً ممکن است چشم      

  .جهانی باشد

اي از  وعـه شود کـه شـامل مجم   هاي سالمت انجام می گذاري علوم و فناوري نگاري و اولویت در مرحله بعد، آینده  ) ب

نگـاري    ها براي بررسی نیازهاي نظام سالمت کشور و طراحی سازوکارها براي پایش مداوم آن و در عین حال آینده                    پروژه

  .ها در سطح جهانی و تعیین روند آنهاست علوم و فناوري

ها  کدام علوم و فناوريتوان نتیجه گرفت که نیازهاي نظام سالمت ما با  طبعاً با ادغام مستمر نتایج این دو فرایند، می      

  .ها براي کشور ما اولویت خواهند داشت قابل تأمین هستند و لذا کدام علوم و فناوري

المللی و نیز استفاده از دانش تخصصی افراد و به ویـژه              بدیهی است که اجراي این برنامه، نیازمند مطالعه تجارب بین         

  .شود  به شکل مقتضی انجام میمراکز فعال در پژوهش و فناوري هر شاخه تخصصی است که

نگاري انجام خواهد شد، بررسی نظام نوآوري بخش سالمت است            برنامه دیگري که به طور موازي با برنامه آینده        ) ج

. گـردد   که در طی آن کنشگران و ذینفعان این نظام شناسایی و وظایف کارکردها، ظرفیتها و قابلیتهاي آنـان تحلیـل مـی                     

نین، ارزشها، عرفها و هنجارها در این نظام شناسایی و آنگاه تعامالت این نظام با سایر نظامهـاي  سپس نهادهایی نظیر قوا  

در کنار این بررسیها محیط حاکم بر نظام نوآوري سالمت شامل . شود پیرامونی نظیر آموزش و خدمات سالمت بررسی می    

. شـود   بینـی مـی     ز بررسی و رونـدهاي آتـی آن پـیش         المللی نی   عوامل جغرافیایی، تاریخ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین       

شـود   نامه و گردآوري سایر اطالعات کمی و کیفی در این حوزه جمع می             مجموعه اطالعاتی که از طریق مصاحبه، پرسش      

  .وضع موجود و مطلوب این نظام را ترسیم خواهد کرد

ي سالمت از یکـسو و سیاسـتها و اولویتهـاي           هاي اصالح و تقویت نظام نوآور       در این مرحله باید سیاستها و برنامه      )د

سازي آنهـا     هاي مختلف علوم و فناوري سالمت از سوي دیگر مشخص شده و ابزارهاي سیاستی مناسب براي پیاده                  شاخه

  .بینی گردد پیش

  : دسته کلی باید اشاره نمود2در مورد خروجیهاي نقشه نیز به 

هـاي رفـع نارسـائیهاي     ا را مرور کردیم و شـامل برنامـه  ـ دسته اول خروجیهاي مستقیمی هستند که عمده آنه 

هاي حمایت از ارتقاء کارکردهاي خاص این نظـام و            سیستمی و اصالح عملکرد نظام نوآوري سالمت، برنامه       

  .هاي خاص درون آن است هاي حمایت از علوم، تحقیقات و فناوري برنامه

حتی بیشتر از دسته قبلی است و آن جلب مـشارکت  ـ دسته دوم خروجیهاي غیرمستقیم هستند که اهمیت آنها      

به عبارت دیگر افرادي که تـا  . اندرکاران این حوزه روي موضوعات سیاست علم و فناوري است          و توجه دست  

متمرکـز  ) مثالً نـوع جراحـی و معالجـه   (به حال عمده تالش خود را مستقیماً بر روي دانش حوزه کاري خود       

تر و حتی در سطح ملی به       یاستی این حوزه نیز درگیر شده و با نگرشی کالن         کردند اکنون با موضوعات س      می

  .مسائل نگاه خواهند کرد
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سازي و گفتمان حاصل از این پروژه بین محققان با هم و بین محققان با سیاسـتگذاران و حتـی عامـه                      ـ شبکه 

یـا همـان   (یهـاي مـستقیم   لذا نباید صرفاً به دیدن خروج. مردم، برکات چشمگیري براي کشور خواهد داشت 

outputیا (اکتفا نمود و جامعه را از این نتایج غیرمستقیم )  پروژهoutcomeمحروم ساخت)  پروژه.  

  نقش شما و خواسته ما. 6

انـدرکاران نـوآوري      تک خبرگان و دست     هاي مختلف این مجموعه بارها تأکید شد، مشارکت تک          چنانچه در قسمت  

. شـود   ضرورت تدوین نقشه جامع علمی است بلکه دستاورد اصلی آن نیز محـسوب مـی       در حوزه سالمت، نه فقط شرط و      

عدم حضور فعال شما در این بحث، موجب نقص اطالعات مجریان پـروژه خواهـد بـود و اگـر دولـت و وزارت بهداشـت،            

ص تأثیر مستقیمی   درمان و آموزش پزشکی مبناي تقسیم کار و تخصیص منابع را نقشه جامعه علمی کشور بدانند، این نق                 

پس نقش خود را محوري بدانید و نقشه جامع علمی را مربوط بـه خـود              . بر آینده تحقیقات در حوزه مربوطه خواهد داشت       

هـاي کارشناسـی، مطالعـات        حضور شما در هریک از سطوح مختلف کار نظیـر نظرخـواهی از خبرگـان، پانـل                . تلقی کنید 

  .پذیر است امکان... نگاري تخصصی و  آینده
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  پیشینه مطالعه آینده: فصل اول

در این مناسک . شود، مشاهده کرد نامیده می» مناسک گذر«شناسان  توان در آنچه که به اصطالح مردم       توجه به آینده را می    

ولـد،  از قبیل تـشریفاتی کـه هنگـام ت   (شود  که ترکیبی از تشریفات و رسوم سنتی است، نقش اجتماعی آینده فرد تشخیص داده می              

تـوان بـه      گونه مناسک را در شعائر مذهبی، به ویژه دعا براي تحقق آیندة مطلوب نیز می                این). گیرد  بلوغ، ازدواج و مرگ صورت می     

  .خوبی مالحظه کرد

گویی آینده، درست کمی بعـد      توانایی پیش . توان مشاهده کرد     نشو و نماي اشخاص نیز می      فرایندنگري را در      آینده

تـر     به تدریج کـه کـودك بـزرگ        .شود  یابد رفتارش واکنش دیگران را در پی دارد، آغاز می           که کودك در می   از تولد، آنگاه    

همین که کودك سخن گفـتن را  . یابد  انداز زمانی او هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده گسترش می               شود، چشم   می

  .کند گیرد، ارتباطات زمانی برجسته در فرهنگ خود را نیز درك می فرا می

اند و بسیاري از آنان تصویري از آینده و یا         در حوزه عمل نیز پژوهشگران بسیاري به تحقیق در مورد آینده پرداخته           

شناسی، عالقـه آدمـی    نگري و آینده خصوص آینده هاي گوناگون در ها و تبیین با وجود دیدگاه . اند  اتفاقات آن ترسیم نموده   

منـد و     هـاي نظـام      روش  آدمی همواره بـه دنبـال یـافتن       . ها را تشکیل داده است      سیشنا  مشترك همه آینده   به آینده، متن  

هـاي طبیعـی، همچنـین        هـاي جـوي و دیگـر پدیـده          بینی تحوالت آینده، به ویژه در ارتباط با پدیده          مند براي پیش    قانون

  .ها در جهان، استوار استفرض وجود نظم ویژه در سیر رویداد هاي سیاسی و اجتماعی بوده که این خود بر پیش پدیده

بینان و شعراي پیشگو جاي خود را به فیلسوفان، اخترشناسـان و دانـشمندان    گویان، فال در سیر تمدن بشري، غیب   

هاي معرفتی گونـاگون در علـوم طبیعـی و علـوم انـسانی و رشـد                   با پدید آمدن حوزه   . اند  علوم طبیعی و علوم انسانی داده     

شناسـی بـه دوران نـوین احـراز هویـت پـا نهـاد و پـس از          مل و مسائل اجتماعی، آینده  گرایی و افزون شدن عوا      تخصص

الح ط مـیالدي اصـ    1322نگر آلمانی، در سـال        بینی و طراحی آینده، اوسیپ فلشتایم آینده        هاي گرانقدر ولز در پیش      تالش

  .ه پیشنهاد کردگیري جوامع نسبت به آیند هاي مربوط به سمت را در ارتباط با برنامه» شناسی آینده«

ـانی دوم دولتمـردان کـشورها بـه     . ها اتفاق افتاده است   ها در خالل جنگ     بسیاري اختراعات و پیشرفت    در طول جنگ جه

هـا و جوامـع       توانند جوابگوي مسائل سازمان     این نتیجه رسیدند که به علت سرعت زیاد تغییرات تکنولوژي، ساختارهاي قبلی نمی            

یکـی از مهمتـرین   .  اقـدام کردنـد  1»کـانون تفکـر  «ها نسبت به ایجاد ساختارهاي جدید به نـام   اییدر همین زمان، آمریک  . باشند

ـیش  «ها را به این نتیجه رساند که    این کار آن  . بینی آینده تغییرات بود     وظایف این ساختارها پیش    بینـی آینـده،    بهترین راه بـراي پ
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  .اسایی و شکل دادن به روندهاي آینده ایجاد شدپژوهی براي شن و با این ایده، علم آینده» ساختن آن است

هـا دسـت بـه ایجـاد        با شـروع جنـگ جهـانی اول، دولـت         . ریزي راهبردي ملی بود     مسیر دیگر از طریق برنامه    

ریزي موقتی و مـوردي       با این اقدام، برنامه   . ریزي براي آینده بود     هاي اداري تمام وقتی زدند که کارشان برنامه         دستگاه

گرفت، در زمان     ریزي ملی صورت می     تفکر پیرامون آینده که از طریق برنامه      . ریزي مستمر سپرد    به برنامه جاي خود را    

هـاي اقتـصادي و نظـامی در جنـگ جهـانی دوم        میالدي ادامه یافت؛ سپس با بسیج1930رکود بزرگ اقتصادي دهۀ   

و سرانجام بـه کـشورهاي جهـان سـوم راه     گاه بعد از جنگ دوم جهانی به اروپاي شرقی سرایت کرد؛   توسعه یافت؛ آن  

  .یافت

شناسی، در اواسط قرن بیستم و بـه طـور عمـده در ارتبـاط بـا مـسائل        شهري، آینده پس از چند قرن ادبیات آرمان    

شناسـی و مـسائل راهبـردي نظـامی، بـه عنـوان هـدف غـایی                   بینی فن   نظامی آغاز شد و پس از جنگ جهانی دوم پیش         

  .پژوهی قرار گرفت آینده

 2السول. پژوهی مؤثر بود  و ارزیابی تحقیقات نیز در پیشبرد رشتۀ آینده1گذاري هاي مشابه در علوم سیاست پیشرفت

  :گذاري را با دو هدف زیر پیشنهاد کردند  میالدي، ایجاد رشتۀ علوم سیاست1951 و دیگران در سال 3، لرنر

  گیري؛ گذاري و تصمیم مطالعه و بررسی فرایندهاي سیاست.  1

  .گیرندگان در انجام وظایفشان تهیه اطالعات براي کمک به تصمیم. 2

بینـی آینـده متکـی اسـت و           گذاري، لزوماً بر پیش     گیري و سیاست    السول جزو اولین کسانی بود که فهمید تصمیم       

 در او روش خـود . اسـت را ارائـه کـرد   » تـصویر آینـده  «که چیزي شـبیه مفهـوم   » 4ساختار رو به رشد«بدین ترتیب ایدة    

  .نامید » 5اي تحلیل توسعه«پژوهی را  تحقیقات آینده

کردند از مراکز نظامی خارج شدند و این علم را از حیطه نظامی  بعد از جنگ کسانی که در این زمینه فعالیت می

د، هایی که در این زمینه منتـشر شـ           میالدي به بعد به تدریج با کتاب       1960هاي    از سال . به داخل جامعه منتقل کردند    

  .کم به عنوان یک رشته دانشگاهی پذیرفته شد متون کالسیک این رشته شکل گرفت و کم

  6انتشار کتـاب تـصویر آینـده      . اي کامالً شناخته شده بود       میالدي، رشته  1960پژوهی مدرن در دهۀ       رشته آینده 

 1964  که در سال      8وونلهاي بارز آن و کتاب هنر حدس زدن نوشتۀ ج            میالدي یکی از نشانه    1951  در سال     7پوالك

ها استفاده کرد  پوالك از مفهوم تصویر آینده براي تحلیل فراز و نشیب تمدن. میالدي منتشر شد، نشانه دیگر آن است

  . پژوهی را مدون کرد بار بسیاري از اصول آینده و جوونل براي اولین

به عنـوان مثـال در      . شتۀ جدید بود  هاي دیگر پیدایش این ر      پژوهی از نشانه    هاي تخصصی آینده    تشکیل انجمن 
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 و دیگـران تأسـیس شـد کـه اکنـون در میـان       2به وسیله ادوارد کورنیش  » 1آینده جهان « میالدي، انجمن    1966سال  

المللی   میالدي یک گروه بین1967در سال . ها بدل شده است  به یکی از بزرگترین آن3پژوهی هاي متعدد آینده سازمان

پژوهی تبدیل شود، اولین نشست خود را در اسلو، پایتخت نروژ برگـزار                جهانی مطالعات آینده   که قرار بود به فدراسیون    

گرچه این باشگاه همچنان کوچک بـاقی  .   و دیگران باشگاه روم را بنا نهادند4 میالدي اورلیوپیسی1967در سال  . کرد

در سـال  . پژوهـی تبـدیل شـد      هاي آینده   وه میالدي به یکی از مؤثرترین و بانفوذترین گر        1970مانده است اما در دهۀ      

 را منتـشر سـاخت، کـورنیش توانـست براسـاس      5پژوهی کتاب مطالعۀ آینـده       میالدي وقتی انجمن جهانی آینده     1977

پژوهی  هاي آینده پژوهی انجام شده بود، گزارشی تهیه کرده و سایر انجمن           اي که پیرامون آینده     تحقیقات قابل مالحظه  

  .را شناسایی نماید

 و همکـارانش  6یکی از مسیرها در کار اگبـرن . پژوهی معاصر از مسیرهاي تکاملی مختلفی گذشته است   رشتۀ آینده 

  .ریزي شد هاي اجتماعی پایه براساس تحلیل روندهاي اجتماعی و نقش فناوري در دگرگونی

 میالدي 2000به سال  میالدي راجع 1966 و 1965هاي   کمیسیونی که فرهنگستان ادبیات و علوم آمریکا در سال        

اعـضاي ایـن کمیـسیون در شـمار اندیـشمندان،      . پژوهی بـود    تشکیل داد، نقطۀ عطف دیگري در پیشرفت مطالعات آینده        

هـاي عمـده و برخـی از     هاي تراز اول آمریکا، دولت، بعـضی از شـرکت   هاي فکري و نمایندگان دانشگاه      پیشگامان جریان 

پژوهـی حرکـت و     خود این کمیسیون دوام چندانی نیافت، اما به مطالعات آینـده   گرچه. بزرگترین مؤسسات آن زمان بودند    

 و    نوشـتۀ کـان    2000و کتاب سال    » 2000به سوي سال    « تحت عنوان    7دالوس  نامۀ دائی   سرعت بخشید و در انتشار ویژه     

از همـه  . ، مـؤثر بـود     و مطالعات دیگري که توسط اعضاي این کمیسیون و سایر افراد دربارة آینده صـورت گرفـت                  8وینر

  .پژوهی اعتبار علمی و دانشگاهی بخشید که کمیسیون مذکور به مطالعات آینده تر این مهم

هـاي   هاي زیادي در سراسر دنیا در این زمینه فعال هستند و این علم به عنوان یکی از دانش       در حال حاضر انجمن   

اصرار به همگانی کردن این رشته » روبرت یونگ« رشته مثل البته بعضی از اساتید این. رود راهبردي کشورها به شمار می  

  .هایی کردند که بتواند براي بهبود زندگی مردم به کار رود داشتند و عمر خود را صرف دستیابی به روش

پژوهی از نظر مضامین درسی و زمینۀ قبلی متخصصان آن، بسیار متنوع و گونـاگون   باید اذعان کرد که رشته آینده    

نگاران و مشاوران مـدیریتی و        پژوهی از مهندسان هوافضا و فیزیکدانان تا روزنامه         ره تخصص متخصصان آینده   گست. است

بـه همـین دلیـل شـاید        . گیرد  شناسی و سایر علوم اجتماعی را در بر می          طور روزافزونی کارشناسان علوم سیاسی، جامعه       به

  .بنامیم» 9تلفیقی«تر باشد که آن را یک رشته  مناسب

 مـیالدي در    1960بار در دهه      نگاري فناوري در سطح ملی، براي اولین        توان گفت مطالعات آینده     طور خالصه می   به
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در آن زمـان هـیچ تمـایز محـسوسی بـین            . هاي کیفی ساده شـکل گرفـت        صنایع دفاعی ایاالت متحده و در قالب روش       

 بعد از آن زمان، این مطالعات به سرعت در ژاپـن و  .بینی آینده وجود نداشت     نگاري فناوري و مطالعات پیش      مطالعات آینده 

نگـاري و    میالدي تمایز بین آینـده    1980در دهه   . ها کشیده شد    اروپا دنبال شد و دامنه آن از صنایع نظامی به سایر حیطه           

 نگـاري بـر روي موضـوعاتی نظیـر         هاي آینـده     میالدي فعالیت  1990 تا اواسط دهه     1980از دهه   . بینی شکل گرفت    پیش

نگـري تغییـر جهـت     هاي آینـده   سال گذشته فعالیت10طی . هاي نوظهور و کلیدي تمرکز داشتند   رقابت صنعتی و فناوري   

  .اند مجدد داده و از تأکید صرف بر روي یک جنبه فناوري به سمت نظام نوآوري متمایل شده

در اواخـر   . ي در سطح دنیـا دانـست      نگار  هاي آینده   توان به عنوان دهه انقالب در فعالیت         میالدي را می   1990دهه  

المللـی نظیـر سـازمان توسـعه         هـاي بـین     نگاري به همه جا از جمله سطوح مختلـف دولتـی، سـازمان              این دهه موج آینده   

  .ها رسید ، اتحادیه اروپا و حتی شهرهاي کوچک و شهرداريOECDهاي اقتصادي یا  همکاري

  هاي شناخت آینده پایه

  :ه استوار استشناخت دقیق آینده بر دو پای

 معنا  بدین. که حال ادامه گذشته است فرض اثبات شده یا پذیرفته شده که آینده ادامه حال است؛ چنان       این پیش . 1

توان هر حالت آتی آن را تعیین         که با دانستن حالت یک نظام در هر زمان و با دانستن چگونگی فرایند تحول آن نظام می                 

چنین دیدگاهی در طیف گسترده و رنگارنگ جبرگرایی اجتماعی         ). پذیر است   نیز تعیین چنان که هر حالت گذشته آن       (کرد  

توان با شناخت وضعیت کنونی نظام اجتماعی و کـارکرد آن، از وضـعیت آینـده               گیرد و در منظر آن می       ـ تاریخی جاي می   

  .ها آگاه شد اجزا و کارکرد آن

  .ها با عوامل بیرون از نظام کنش آن  گی میانشناخت دقیق همه اجزاي نظام، کارکرد اجزا و چگون. 2

اي  عـده . هاي متفاوتی هستند   هاي گوناگون و در خدمت هدف       فرض  بینی آینده، متنوع بر پایه پیش       هاي پیش   روش

گروهـی بـا   . دارنـد  ها را عرضـه مـی   شناسی ترین آینده با فرض همسانی رویدادهاي گذشته و آینده با تحلیل گذشته، ساده        

تن همه متغیرهاي ذیربط و توجه به همه روابط متقابل و آثار محتمل اجزا بر همدیگر، توصیف مفصلی از آینده              منظور داش 

گیـري از   هاي کلیدي وضـعیت موجـود یـا وضـعیت آتـی محتمـل، بـا بهـره         افرادي با در نظر گرفتن جنبه    . دهند  ارائه می 

کنند  پردازند و رفتار الگوها را بررسی می  حال یا آینده میسازي  هاي کامپیوتري و خلق الگوهاي خاص به شبیه         پردازي  داده

هاي متخصـصان گونـاگون یـک حـوزه           بینی  کسانی به گردآوري و همخوانی کردن پیش      . تا به پیامدهاي آتی دست یابند     

 بـا   پردازند تا به اجماع متخصصان در ارتباط با سیر تحوالت در آن حوزه خاص دست یابند؛ در نهایت اشخاصی                    خاص می 

پردازنـد و بـا برخـورداري از سـطوح گونـاگون              بینی رویدادي خاص در وضعیت خاص آتی مـی          هاي ویژه، به پیش     مهارت

  .فروشند هاي بزرگ می آموختگی و مهارت، تخصص خود را به مشتریان نیازمندي چون شرکت

  بینی تعریف پیش

  :نویسد پرفسور ارنست براون می

. ها و اقدامات فعلی ما بر آینده خواهـد داشـت   ی تأثیرات مختلفی که تصمیم    بینی، کوششی است براي شناسای      پیش
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  .کنیم تا چگونگی آن را به نحو مطلوب دریابیم بینی می ما آینده را به این منظور پیش

  نگاري  بینی و آینده تفاوت پیش

درکـی درسـت از آن      هاي متعدد و متنوعی براي بررسی و تحقیق در مورد آینده و بـا هـدف                   در طول زمان تالش   

شـاید  . ریزي درست بـراي آینـده بـوده اسـت     گیري و برنامه ها، نیاز به تصمیم انجام شده که بدون شک خاستگاه همه آن     

بینـی   در پـیش . هـا دانـست   ترین تالش بینی آینده را از نخستین و در عین حال مهم           بتوان اقدامات انجام شده جهت پیش     

  .گویی کرد ات و تجربیات تکرار شده در گذشته، آینده را پیششود تا با تکیه بر مشاهد تالش می

هاي گذشته،  گذشت زمان و فشار انتقادات زیادي که بر این روش تجربی وارد بود، مانند اتکاي بیش از حد بر داده                  

 در مـسائل    نظر کردن از برخی متغیرهاي تأثیرگذار       عدم وجود اطالعات جامع و قابل اطمینان در بسیاري از موارد و صرف            

به ویژه آن که در این نگرش، آینده امري ثابت،   . تر شود   پیچیده، موجب شد ضعف و عدم قابلیت اتکا به این روش پررنگ           

گیري آن ندارد و ناچار است تنهـا بـه    شود که انسان هیچ نقشی در چگونگی شکل     بدون تغییر و منتج از گذشته فرض می       

  .نحوه پذیرش و انطباق با آن بیاندیشد

گیـري    هاي جدید با توجه به نقش تأثیرگذار انسان در تغییر روند گذشته و چگـونگی شـکل                  حال آنکه ظهور دانش   

بدین ترتیب بررسی آینده تنها محدود به تخمـین احتمـال   . بینی را بهبود داده است آینده، قابلیت استفاده و اعتماد به پیش      

  .شود ها نیز می هاي مطلوب و شناسایی روش تحقق آن ههاي خاص نبوده، بلکه شامل تعیین آیند وقوع آینده

گـستر بـراي سـاختن آینـده و           نگاري، دانشی پیش    در حقیقت آینده  . نگاري است   هاي جدید آینده    یکی از این دانش   

نکتـه قابـل توجـه آن اسـت کـه هـر چنـد در                . براساس این باور است که آینده متأثر از اقدامات و تصمیمات امروز است            

هـاي آن کـامالً    شود، اما نتایج و خروجـی     استفاده می ...   و 1بینی، مانند نگاشت مسیر     گاري از ابزارهاي مختلف پیش    ن  آینده

بینی آینـده نیـست بلکـه بـر شناسـایی       نگاري بر پیش    در واقع تأکید آینده   . بینی است   هاي پیش   متفاوت از نتایج و خروجی    

تر یک آینده مطلوب و با حداقل نمودن عـدم            هاي دقیق    با توجه به الزام    هاي مناسب براي ساختن آینده،      ها و اقدام    تصمیم

تر و قابـل      رو متنوع   هاي پیش   تر باشد، گزینه    تر و دقیق    گیري جامع   بدون تردید هرچه بستر اطالعاتی تصمیم     . قطعیت است 

  .اتکاتر و در نهایت منافع حاصل شده بیشتر خواهد بود

هـا،   ها، ضـعف  ریزي درازمدت، شناسایی نیازها، الزام هاي کلیدي هر برنامه مؤلفهالزم به یادآوري نیست که یکی از  

هـا و     ریزان راهبردي تمایـل دارنـد دربـاره تعـداد، ماهیـت، ویژگـی                منظور برنامه   بدین. هاي آینده است    ها و برتري    قدرت

نگـاري را تـشویق و از    موالً آینـده ها مع هاي در حال ظهور حدس منطقی بزنند؛ بنابراین، آن     پیامدهاي مشکالت و فرصت   

گویی   بینی آن است که هر دو به نوعی پیش          هاي پیش   نگاري و گزاره    هاي آینده   ویژگی مشترك گزاره  . کنند  آن حمایت می  

بینی بر موضـوعات مـرتبط بـا زمـان و مکـان            نگاري بر موضوعات مرتبط با ماهیت و پیش         هستند با این تفاوت که آینده     

  .متمرکز است

بینـی و   در حالی که هم پیش. ها را به این مطالعات متمایل کرد ها و سازمان   بینی، دولت   نگاري بر پیش    ري آینده برت

                                                            

1. Road Map
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بینـی، قابلیـت    هایی براي ارزیابی شرایط آینده بر مبناي اوضاع کنـونی هـستند، ولـی پـیش     نگاري، شامل تالش    هم آینده 

تواند  هایی علمی است که می مدت و بلندمدت با شیوه مدت، میان ه کوتاهبینی نگاه به آیند    در واقع، پیش  . پیشگویی نیز دارد  

توانـد یـک آینـده یـا          بینی، مـی    پیش. هاي مطرح دربارة آینده متفاوت باشد       هاي مختلف جستجو یا پرسش      برحسب زمینه 

بینـی   هـاي پـیش   روشهاي بسیاري براي آینده ممکن است که از   در واقع، انتخاب  . چندین آینده محتمل را در نظر بگیرد      

بینـی بـا شناسـایی        کـار پـیش   . شود، اما میزان موفقیت در این زمینـه مـشخص نیـست             ها استفاده می    براي تشخیص آن  

بینـی توسـعه بیـشتري        هـاي پـیش     هرچه روش . یابد  هاي ممکن و شناسایی مسیرهاي ابتدایی دربارة آینده پایان می           آینده

بینی با افـزایش   در ضمن دقت پیش. شود بینی کردن رویدادهاي آینده بیشتر می    پیش ها براي بهتر    یابند انتظار ما از آن      می

  .بینی، رابطه معکوس دارند افق زمانی پیش

هایی بـراي     هاي ممکن است بلکه آمادگی براي اتخاذ تصمیم         نگاري نه تنها شامل درك آینده       از سوي دیگر، آینده   

هـا، احتمـال وقـوع     شود و با بررسی این گزینه هاي مختلف آینده شروع می هنگاري با شناسایی گزین     آینده. آینده نیز هست  

 و  1هایی براساس معیارهـاي امکـان       پس از این مرحله، نوبت به انتخاب گزینه       . کند  ها را مشخص می     ها و مطلوبیت آن     آن

پس از این انتخاب و     ). ه است هاي برتر از تصاویر آیند      در واقع، خروجی این مرحله، فهرستی از اولویت       (رسد     می 2مطلوبیت

ریزي  این مرحله کار به برنامه. شود هاي الزم براي رسیدن به گزینه انتخاب شده اتخاذ می مقایسه با وضعیت حال، تصمیم

  .کند نگاري تنها در شناسایی مقصد و یا هدف تالش می آینده. نگاري نیست راهبردي مربوط است که جزو وظایف آینده

نگـاري و متخصـصان       هـاي آینـده     و گروه مشتریان فعالیت   الگوهاي ترجیح د  

  نگر  آینده

رجوعـان یـا مـشتریان        بندي نمود؛ گروه اول اربـاب       توان در دو گروه طبقه      نگاري را می    هاي آینده   مخاطبان فعالیت 

ان و  مـدار   افـرادي همچـون مـدیران ارشـد، سیاسـت         . نگـر هـستند     نگاري و گروه دوم متخصصان آینده       هاي آینده   فعالیت

گیري اثـربخش و موفقیـت بیـشتر اسـت، گـروه              ها کسب اطالعات بیشتر براي تصمیم       گذاران که هدف عمده آن      سرمایه

  .دهند مشتریان را تشکیل می

آوري و تأمین اطالعات براي کمـک     ها جمع   گران و مشاورانی است که هدف عمده آن         گروه دوم متشکل از تحلیل    

گیـري را برعهـده دارنـد در     نگاري مسئولیت مستقیم تـصمیم    هاي آینده   ریان فعالیت اغلب مشت . به اعضاي گروه اول است    

گیـري اثـربخش سـهیم        نگر معموالً نقش مشاور را بازي کرده و به طور غیرمستقیم در تصمیم              حالی که متخصصان آینده   

  .شوند می

اي سـاده و      از فـضاهاي اسـتعاره    یکـی   . توان الگوهاي ترجیح افراد مختلف را استخراج کرد         ها می   به کمک استعاره  

  :اي عبارتند از هاي عمده این فضاي استعاره مؤلفه. است» آلود مسابقه در جنگل مه«قابل فهم 

هاي کوچک و بزرگ، مشکل  

                                                            

1. Feasilbility 
2. Desirability
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هاي کوچک و بزرگ، فرصت  

 ،یک هدف راهبردي  

 ،یک رقیب  

یک محیط سرشار از عدم قطعیت ذاتی .  

شـود کـه    آلود سبب می فضاي مه. هاي ذاتی است عکس کننده عدم قطعیتآلود ایجاد کننده و من      در واقع فضاي مه   

آلود در زیـر   شرایط مسابقه در جنگل مه . هاي آینده دقیقاً کی و کجا ظهور خواهند کرد          ها و فرصت    هیچ کس نداند مشکل   

  .اند توضیح داده شده

  آلود مسابقه در جنگل مه

دانیـد    هر دو می  . اید  ت، در کنار یک جنگل نسبتاً بزرگ ایستاده       تصور کنید که شما و یک نفر دیگر، که رقیبتان اس          

هرکس که زودتر به خانـه برسـد، خانـه بـه او تعلـق               . رسید  که پس از عبور از این جنگل به یک خانه بزرگ و مجلل می             

آلود  هواي مهدر این جنگل یک . کشد هر دو پیاده هستید و عبور از جنگل تقریباً از صبح تا غروب طول می             . خواهد گرفت 

در ضمن قـبالً بـه شـما        . ها و اطراف خود را به خوبی مشاهده کنید          توانید دوردست   نسبتاً غلیظ وجود دارد، طوري که نمی      

  :کنید گفته شده است که در این جنگل احتماالً با چهار چیز برخورد می

  جعبه پر از پول،. 1

  گرگ،. 2

  اسب، . 3

  .چاله. 4

هـاي داده شـده بـه     شود و بر اسـاس پاسـخ   نامه استفاده می راد مختلف از یک پرسش   براي تعیین الگوي ترجیح اف    

توان الگوهاي ترجیح متعددي را اسـتنباط کـرد و ایـن الگـوي تـرجیح خـاص، حـاکی از                       هاي این پرسشنامه، می     پرسش

  .نگاري است دهندگان نسبت به آینده هاي مختلف پاسخ گرایش

 درصد افراد بـا گـرایش       70دهد الگوهاي ترجیح بیش از         مشتریان نشان می   هاي یک نمونه تصادفی ساده از       پاسخ

هـا و   رسد که براي گروه مشتریان کمترین مقدار اطالعات درباره ماهیت مشکل     در واقع به نظر می    . بینی تطبیق دارد    پیش

در واقع . محیط قائل هستندهاي ذاتی  ها اولویت بیشتري براي از بین بردن عدم قطعیت هاي آینده کافی بوده و آن     فرصت

  .شود ها مرتفع می ها کاهش یافته و نیازهاي آن هاي آن هایی نگرانی با نبود چنین عدم قطعیت

آلود، به تخمـین احتمـال مواجهـه بـا            هاي احتمالی در جنگل مه      ها و فرصت    چنین اطالعاتی درباره ماهیت مشکل    

رسد آمادگی بهتر براي بـردن   در حالی که به نظر می. کنند ی نمی مشکل یا دانستن اینکه کی و کجا پیدا خواهد شد، کمک          

کـه احتمـاالت و عـدم     هـا بهتـر شـناخته شـوند تـا ایـن          ها و فرصت    مسابقه بیشتر به این بستگی دارد که ماهیت مشکل        

، یعنـی از  هـاي ذاتـی   از سوي دیگر، در دنیاي واقعی از بین رفتن عدم قطعیت        . هاي مربوط به کی و کجا را بدانیم         قطعیت

  .آلود جنگل، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است بین رفتن هواي مه

آلود یـا بـا    توان یا به کمک استعاره جنگل مه آوري اطالعات را می نگر براي جمع الگوهاي ترجیح متخصصان آینده   
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نگـاري یـا     هاي آینـده    وانی گزاره توان فرا   به کمک تحلیل محتوا می    . ها استخراج کرد    مراجعه به آثار منتشر شده توسط آن      

  .گیري کرد نگاري را اندازه بینی در مطالب آینده پیش

هاي مناسـب   ، که یکی از گزارش   Outlook درصد مطالب گزارش ساالنه      70دهند که بیش از       مطالعات نشان می  

ـ   در نتیجـه مـی    . نگـاري گـرایش دارنـد       نگاري است، به سمت آینده      براي استفاده مشتریان آینده    وان گفـت متخصـصان     ت

هـا،   ها و تهدیدها و نه مکان یا زمان پیـدایش آن    ها، آرزوها، چالش    نگر، اولویت اصلی را به بحث درباره امیدها، ترس          آینده

هـاي ذهنـی خـود، اطالعـات، دانـش و       نگر با استفاده از منـابع و توانمنـدي   در واقع متخصصان آینده. دهند  اختصاص می 

  .کنند آوري و تأمین می هاي در حال ظهور براي مخاطبان گوناگون جمع عیتهایی را درباره واق بینش

هاي الزم بـراي پرهیـز از یـا غلبـه بـر               خواهند مشتریان خود را به ابزارها و توانمندي         نگر اغلب می    مشاوران آینده 

ربـاره دامنـه، ماهیـت و    هـا تمایـل دارنـد د    بدین منظـور بیـشتر آن   . ها مجهز سازند    برداري از فرصت    ها و نیز بهره     مشکل

  .هاي منطقی ارائه دهند هاي در حال ظهور حدس ها و فرصت پیامدهاي مشکل

نگـاري و    این نتایج مختصر و ابتدایی حاکی از آن است که یک ناهماهنگی یا شکاف بین طرز فکر مشتریان آینده                  

نگـاري   ري و تجربـه عملـی آینـده   پر کردن این شکاف موجب تقویت پیونـد دانـش نظـ           . نگر وجود دارد    متخصصان آینده 

بینـی پرهیـز کننـد؛ چـرا کـه            نگاري گرایش یافته و از پـیش        نگران، در اغلب موارد مجبورند به سمت آینده         آینده. شود  می

هـا نبایـد از       بـا ایـن وجـود، آن      . ها و موانع متعددي براي کسب اطالعات کامل درباره شرایط آینده وجود دارند              محدودیت

هـاي   هاي مهم را برعهـده دارنـد ـ یعنـی تقاضـا بـراي گـزاره        تریان خود ـ که اغلب مسئولیت تصمیم گرایش طبیعی مش

  .بینی، غافل باشند پیش
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هاي بسیار زیـادي   ما فرصت. بینی آینده نیست، بلکه بهتر ساختن آینده است        نگاري، پیش   هدف از علم و هنر آینده     

تـوانیم جلـوي ظهـور بـسیاري از مـشکالت را       تر ساختن آینده خود داریم و اگر آینده را مدنظر داشته باشیم، مـی   براي به 

  .بگیریم

کاري دربـاره   توان هیچ اي است؛ زیرا نمی متأسفانه امروزه بسیاري از مردم معتقدند که تفکر درباره آینده کار بیهوده     

تر از تفکـر   با توجه به پیشرفت سریع جامعه و فناوري، تفکر درباره آینده بسیار مهم . ها کامالً در اشتباهند     آن. آن انجام داد  

  .درباره تاریخ و گذشته است

  نگاري  تعریف آینده

مند براي نگاه به آینده بلندمدت دانش، فناوري، اقتصاد، محیط زیست و جامعه است که با           نگاري تالشی نظام    آینده

هاي تحقیقات راهبردي براي کسب بیشترین منابع اقتصادي، اجتماعی            و تقویت حوزه   هاي نوظهور   هدف شناسایی فناوري  

منـد بـه    هـاي نظـام   نگاري فرایندي است کـه بـه کمـک تـالش           به عبارت دیگر، آینده   . پذیرد  و زیست محیطی انجام می    

در ایـن مـسیر بـه دنبـال       کنـد و      تر از آینده علم، فناوري، اقتصاد و محیط زیـست و جامعـه نگـاه مـی                  هایی طوالنی   دوره

هاي زیربنایی تحقیقات راهبردي است کـه    تعیین کردن آن دسته از بخش     «و  » هاي عام نوظهور    مشخص کردن فناوري  «

  .احتمال سوددهی اقتصادي و اجتماعی بیشتري دارد

 آینـده  دهنده تري از نیروهاي شکل    نگاري، فرایندي است که طی آن درك کامل         توان گفت آینده    از طرف دیگر می   

گیـري اسـتفاده      ریـزي و تـصمیم      شود و از آن نیروهاي شکل دهنده در تدوین و تنظیم سیاست، برنامه              بلندمدت ایجاد می  

  .شود می

آوري هوشمندانه اطالعات مربوط بـه        مند و مشارکتی جمع     فرایند نظام «نگاري تحت عنوان      در تعریفی دیگر، آینده   

  .تعریف شده است» آینده

گیري توسعه فنـاوري      هاي شکل   ها و شاخص    چنین شامل ابزارهاي کمی و کیفی براي پایش سرنخ          نگاري هم   آینده

  :اند نگاري، موارد زیر را ارائه داده ایروین و مارتین براي معرفی مشخصات فرایند آینده. ]17[است
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  ،   1تمرکز بر موضوعات بلندمدت

نگاري، اندرکاران عرصه آینده  ارتباطات میان دست  

2ها اندرکاران طی برهمکنش هاي دست سازي استراتژي  و هماهنگتنظیم،  

3هاي مختلف از آینده توافق نظر روي موضوعات و دیدگاه،  

4تعهد دربارة نتایج.  

مـثالً در مقالـۀ   . رفت گاه به این وسعت به کار نمی       البته این مفهوم جدید در ادبیات قدیم نیز وجود داشت ولی هیچ           

گذاري، به انتظاري که ما از آینده داریم وابسته است و همچنین وابسته               ان شده است که سیاست     بی 1950کاپالن در سال    

 دربـاره حـوادث     5گذاران همـواره بـه علـم غیـب          سیاست. هاي مختلف داریم    هایی است که در برابر گزینه       العمل  به عکس 

  .بینی آینده نیاز دارند غیرقابل پیش

هـاي علمـی و فنـاوري         مند براي ارزیابی آن دسته از توسـعه         ي، ابزاري نظام  نگار  آینده« جورجیو    طبق تعریف لوك  

ایـن تعریـف بـه    . » صنعتی، خلق ثروت و کیفیت زندگی داشـته باشـند   توانند تأثیرات بسیار شدیدي بر رقابت    است که می  

  .رفت انگلستان مورد توجه قرار گ1995نگاري سال  نگاري در فعالیت آینده عنوان تعریف اصلی آینده

گـذاري در حـوزه     ریزي و سیاست    هاي راهبردي و مدیریت برزیل که یک سازمان دولتی براي برنامه            مرکز پژوهش 

  .کند نگاري را به صورت ذیل تعریف می علم و فناوري است، آینده

  .»سازد دهی به آینده را به هم متصل می فعالیتی که در یک فرایند، سه بعد مختلف تفکر، مباحثه و شکل«

  فکر در مورد آینده ت

هـاي ناشـی از       فـرض   در فرایند تفکر در مورد آینده، رویدادهاي ممکن در آینده که از روندهاي بلندمـدت و پـیش                 

هـا مـورد پـایش قـرار گرفتـه و       روندها و فناوري . گیرند  آیند، مورد آزمون قرار می      حقایق جدید و غیر منتظره به دست می       

  .گردند لوتیک و فرهنگی نیز لحاظ میتغییرات اقتصادي، اجتماعی، ژئوپو

  مباحثه در مورد آینده

نفعـان و بـازیگران    فرایند تفکر در مورد آینده هنگامی که با رویکردي مشارکتی طرح شود، نیازمند درگیري و مـشارکت ذي    

ایـن  .  خواهـد بـود    هاي تحقیق و توسـعه      ها و سازمان    ، شرکت )صاحب قدرت (مختلف است که این بازیگران شامل بازیگران دولتی         

  .اي و فراملی انجام گیرد تواند در سطوح مختلف ملی، منطقه فرایند می

                                                            

1. Concentration on The Longer Term
2 . Co-Ordination of The Strategies of The Actors Through Interactions
3 . Consensuses In Terms of Shared Visions of the Future
4 . Commitments to the Results of The Exercise
5 . Foreknowledge
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  دهی به آینده  شکل

هاي ممکن و مطلوب و فرایند یادگیري و تعامل، افراد به تصمیمات روشنی در مورد آینده                  در خالل شناسایی آینده   

  مـیالدي توسـط  2001اي کـه در سـال    ریبـاً پذیرفتـه شـده   در تعریـف تق . یابند انداز سازمان براي آینده دست می     و چشم 

انـدازي    مند، مشارکتی و گردآورنده ادراکات آینـده اسـت کـه چـشم              فرایند نظام «نگاري    ارائه شده است، آینده   » گویگان«

  ».سازد مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمات روزآمد و بسیج اقدامات مشترك بنا می میان

» اي نگـاري در راسـتاي توسـعه منطقـه     شبکه آینـده «اي در برنامه  نگاري به عنوان تعریف پایه دهاین تعریف از آین 

  .شود، مورد استفاده قرار گرفت شناخته می» فورن«وابسته به اتحادیه اروپا، که با نام اختصاري 

  :وجود دارد» وبستر«نگاري تعریف معتبر دیگري نیز از  در ادبیات آینده

ایند سازماندهی شده و هدفمندي است که انتظارات بازیگران مختلف در مورد تکنولوژي را با هـم                 نگاري فر   آینده«

  .»کند اندازهاي استراتژیک در مورد آینده را تدوین می جمع کرده و چشم

  . قرار گرفته است1این تعریف همان تعریفی است که پایه تعریف خبرگان برنامه استراتا

  نگاري  هاي آینده حوزه

یکـی کـسب اطالعـات    : نگاري باید به دو حوزه مهم توجه ویـژه داشـت          هاي آینده   ي کسب موفقیت در فعالیت    برا

مفیدي که دانش ما را نسبت به جهان پیرامون افزایش داده و در نتیجه عدم قطعیت مربوط به شـرایط آینـده را کـاهش                         

  . زمان مناسب استبرداري از چنین دانشی در دهد؛ و دیگري کسب توانمندي براي بهره می

شود، ولی نباید فراموش کرد کـه دانـش مفیـد بـدون      اگرچه اغلب اوقات صرفاً بر حوزه کسب اطالعات تمرکز می   

به عنوان مثال، اگر فردي از طریق مطالعـه مـنظم   . تواند سهمی در دستیابی به موفقیت داشته باشد      توانمندي مناسب نمی  

ستی، آینده درخشانی دارد اما در عمل هیچ توانمندي خاصی در این رشته نداشته              هاي فناوري بفهمد حوزه فناوري زی       روند

برعکس، یک مهنـدس رایانـه کـه از تغییـر و      . تواند از این دانش خود براي کسب منفعت در آینده استفاده کند             باشد، نمی 

 بـا جـدیت کـافی رونـدهاي      اطالع است، احتماالً در مقایسه با سایر همکاران خـود، کـه             تحوالت حوزه تخصصی خود بی    

در واقع اطالعات مفیـد و توانمنـدي مناسـب در           . کنند، در آینده عملکرد بدتري خواهد داشت        صنعت رایانه را پیگیري می    

شود و هر فردي که بیش از دیگران براي مواجهه با شـرایط آینـده آمـاده باشـد،                     کنار یکدیگر موجب افزایش آمادگی می     

  .ینده به نفع خود استفاده خواهد کردبیش از دیگران از شرایط آ

آوري  هاي موجود کاري دشوار و پر هزینه است، چه رسد به جمع     آوري اطالعات درباره واقعیت     واضح است که جمع   

آوري اطالعـات کامـل و در نتیجـه           از سـوي دیگـر، بنـا بـه تعریـف، جمـع            . هاي در حال ظهـور      اطالعات درباره واقعیت  

  .ناپذیر است باره شرایط آینده امکانسازي دانش کامل در فراهم

آوري اطالعـات مربـوط بـه     نگـاري قـرار دارد، جمـع    هاي آینده ترین چالشی که فراروي افراد درگیر در فعالیت  مهم

شـود   طبیعتاً سؤال مهمی که مطرح مـی . االمکان بیشتر دانش مرتبط با آینده است هاي در حال ظهور و تولید حتی       واقعیت

                                                            

1. Strata Program
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هـا مـشخص نیـست، بـه روشـی مطمـئن درك و        ها را که هنوز طرح جزئی آن      گونه واقعیت   توان این    می این است که آیا   

بنـدي چنـین    رسـد طبقـه   ها اشراف کافی داشت؟ در جواب باید گفـت کـه بـه نظـر مـی      مدیریت کرده و بر طرح کلی آن 

  .اولین گام در این راستا باشد» ها فرصت«و » ها مشکل«هایی به دو گروه  واقعیت

هـا تفـاوت      ها و انجام اقدامات الزم بـراي پـرداختن بـه آن             ها از لحاظ ضرورت تفکر درباره آن        ها و فرصت    مشکل

مـشکالت  . کننـد  شود بار منفی یا مثبتی است که بر ذهـن القـا مـی    ها می آنچه موجب تمایز آن   . چندانی با یکدیگر ندارند   

کننـده    ها و تهدیدها بـوده و دیگـري مـنعکس           کننده ترس   عکسیکی من . کننده هستند   ها، خوشحال   کننده و فرصت    ناراحت

مـثالً  . ها شاید متفاوت باشـد      ها و فرصت    البته نگرش و نحوه برخورد افراد مختلف نسبت به مشکل         . آرزوها و امیدها است   

هـا   با مشکل دهند    دهند در زندگی خود اصوالً با هیچ مشکلی مواجه نشوند و برخی دیگر ترجیح می                برخی افراد ترجیح می   

  .ها لذت ببرند مواجه شده و از غلبه بر آن

گاه برخالف  شوند؛ بنابراین هیچ    ها بر افراد تحمیل نمی      ها، فرصت   همچنین باید خاطرنشان کرد که برخالف مشکل      

حتی نحوه نگرش یک فـرد و فراینـدهاي ادراکـی او بـر چگـونگی      . گیرند گیري قرار نمی    ها در دستور کار تصمیم      میل آن 

، مشکل تلقی شـده و همـان   »الف«شاید یک موضوع مشخص به نظر فرد      . ها تأثیرگذار است    ها و فرصت    ناخت مشکل ش

کار، که مایل  دار و محافظه مثالً تغییر مدیر یک سازمان در نظر یک کارمند سابقه      . ، فرصت باشد  »ب«موضوع به نظر فرد     

مند تازه واردي که از تغییرات در نحوه اداره سازمان اسـتقبال  به حفظ شرایط موجود است، یک مشکل بالقوه و در نظر کار 

  .رود کند، یک فرصت بالقوه به شمار می می

ایـن عـدم   . هاي در حال ظهور اساساً چند نوع عدم قطعیت باید مدنظر قرار گیرنـد      ها و فرصت    هنگام درك مشکل  

  : نیستها ها شامل موارد زیر شده و البته تنها محدود به این گزینه قطعیت

  هاي آینده چیست؟ ها و فرصت ماهیت مشکل* 

  هاي آینده چقدر است؟ ها و فرصت احتمال بروز مشکل* 

  هاي آینده کی و کجا رخ خواهند داد؟ ها و فرصت مشکل* 

هـاي   تردیـد هـدف نهـایی از انجـام فعالیـت      بـی . آوري اطالعـات اسـت   موارد فوق، نشانگر سه حوزه اصلی جمـع       

االمکان کـاهش     هاي مذکور، حتی    هاي مختلف، ابهامات درباره حوزه      ت که از طریق به کار بردن روش       نگاري این اس    آینده

  .یافته و دانشی، هر چند جزئی، درباره شرایط آینده فراهم آید

  پژوهی رویکردهاي آینده

؛ کـدام  اکنون باید بدانند که آینـده ممکـن اسـت آبـستن چـه پیـشامدهایی باشـد        به حکم عقل سلیم، مردم از هم 

بر همین اساس، سه .  بیشتري برخوردار است ها کدام یک از مطلوبیت پیشامدها احتمال وقوع بیشتري دارند؛ و در میان آن       

  .رویکرد به مطالعه آینده وجود دارد

ترین رویکـرد بـه    شود، متعارف پژوهی تحلیلی نیز نامیده می  این رویکرد که گاهاً آینده     :1پژوهی اکتشافی   آینده

                                                            

1. Explorative
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افراد معمـوالً  . پردازد هاي محتمل می بینی آینده به پیش) گذشته و حال(پژوهی است که با نگرش به روندهاي جاري   هآیند

  .آموزند طور تجربی در زندگی روزمره می بینی را به این شیوه پیش

سـالمت و  توان از خود پرسید با توجه به اوضـاع و احـوال چنـد سـال اخیـر حـوزه                  براي مثال، در این رویکرد می     

  هایی احتماالً در انتظار این حوزه خواهد بود؟ بهداشت، چه آینده

  .شود نامیده می» هاي محتمل بینی آینده پیش«حاصل این رویکرد، تحت عنوان 

عنـوان    به.  کند هاي متعددي را تصور     تواند آینده    بشر به مدد نیروي تخیل خود، می       :1پژوهی تصویرپرداز   آینده

هایی چون پیري و حتی مرگ غلبه کـرده و از عهـده               ي را تصور کنیم که دانش بشري بتواند بر پدیده         توانیم روز   مثال می 

ورن، در  به عنوان مثال، نویسنده معروف ژول. این تصورات ربطی به اوضاع و احوال جاري ندارد . برآید» ها  اَبرانسان«ابداع  

  .ها عملی شدند نمود، اما در قرن بیستم همه آن  غیرممکن می میالدي اقداماتی را تصور کرده بود که در آن زمان19قرن 

هـایی هـستند کـه اغلـب از طریـق       سروکار دارند، همـان  » هاي ممکن   آینده«پژوهان تصویرپرداز که با خلق        آینده

هـا    آنکشند و دیگران را به خلـق  هاي ممکن را به تصویر می هایی از این قبیل، آینده هاي علمی ـ تخیلی و یا فیلم  رمان

  .کنند تشویق می

چـه اصـالت دارد،      در این رویکـرد آن    . شود  پژوهی مشارکتی نیز نامیده می       گاه آینده   که :2پژوهی هنجاري   آینده

توان  این آینده مطلوب را می. ها است بینی آینده نیست، بلکه خلق یک تصویر از آینده مطلوب در پرتو اصول و ارزش پیش

هایی  که چه آینده ها و افراد موفق، بدون اعتناي زیاد به این ها، سازمان بسیاري از دولت. ن نامیدآینده آرمانی و یا حتی آرما 

هایی هستند که     ها، همان   این. کنند  هاي آرمانی جزم می      بخشیدن به آینده    محتمل یا ممکن است، عزم خود را براي شکل        

  .کنند رایط عمل میکه دیگران معموالً تحت تأثیر ش درحالی» سازند شرایط را می«

انداز بیست ساله کشور تا حدود زیادي با نگرش هنجاري تدوین شده اسـت، گرچـه معمـوالً                    گفتنی است که چشم   

  .شود ترکیبی از رویکردهاي اکتشافی و هنجاري به کار گرفته می

  نگاري فواید و مزایاي آینده

پذیر  واکنش، بدون تفکر به آینده امکان. روري استتفکر درباره آینده، براي کارها و اقدامات کنونی انسان امري ض 

هـا، اهـداف،      آرمـان (ترتیب، تصویرهاي آینده      بدین. بینی دارد   پذیر نیست؛ چرا که عمل نیاز به پیش         است، اما کنش امکان   

  .هاي اقدامات فعلی ما هستند پیشران) ها و آرزوها مقاصد، امیدها، نگرانی

ایـن  . آورنـد   گیرنـدگان بخـش دولتـی و خـصوصی فـراهم مـی              ی را براي تصمیم   نگاري، راهنمای   هاي آینده   فعالیت

  . نمایند ها فایق آیند، کمک می گذاران باید بر آن ها به شناخت موانع، خطرات و مشکالتی که سیاست فعالیت

آنکـه عاقالنـه   مردم بـراي  . توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهند آینده امري است که مردم می  

ـند                ـافی داشـته باش ـناخت ک ـنش  . عمل کنند، بایستی نسبت به پیامدهاي اقدامات خود و دیگران آگاهی و ش هـاي   همچنـین واک

  .دهد این پیامدها تنها در آینده خود را نشان می. هاست، بررسی کنند دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آن

                                                            

1. Visionary
2. Normative
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کوشند اموري را که شاید اتفاق بیفتد یا بـالقوه             امور در حال وقوع را بفهمند، بلکه می        کوشند  بدین ترتیب، افراد نه تنها می     

ـناخت حدسـی،             . امکان وقوع دارد و یا تحت شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد، نیز بـشناسند                افـراد بـا اسـتفاده از ایـن ش

  .گذرند ستر زمان و فضاي مادي و اجتماعی میموقعیت کنونی خود را تشخیص داده، کارهایشان را دنبال کرده، از ب

اگـر بـا   «. هـا کنـار آمـد    هاي سـنتی بـا آن   توان با روش آور است که دیگر نمی     چنان سرسام   سرعت تغییرات آن  

اما آیا امکانی براي اطالع یافتن از آینده براي ما وجود . »تغییرات همگام نشوید، زیر چرخ عظیم تغییر خرد خواهید شد

امـا اصـل دیگـري هـم        . شناسی است    در مورد آینده هیچ چیز یقینی وجود ندارد و این از اصول اولیه آینده              دارد؟ قطعاً 

کنـد بـا    شود که سعی می در این میانه دانشی زاده می. تواند در سرنوشت آینده تأثیرگذار باشد     انسان می : وجود دارد که  

، هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را براي این بینی عوامل مؤثر در تغییرات آینده به صورتی دوگانه         پیش

  . تغییرات آماده کند

پژوهی، هنر شکل دادن به آینده است؛ بـه      آینده. گویی هم ندارد    بینی است و ادعاي پیش      پژوهی فراتر از پیش     آینده

توانستند خود را با تحوالت سـازگار       توان کشورها و جوامعی را دید که ن         با کمی دقت می   . خواهیم  آن شکل که آینده را می     

شناسـی از ایـن منظـر دانـش شـناخت             آینـده . ها ذات تغییر را درست نشناختند       آن. کنند و از این جهت از هم فروپاشیدند       

  .ترین علوم مورد نیاز هر ملتی است شناخت آینده از حیاتی. تغییرات است

  ):Cs(بارتند از پنج سی انگلیسی طور خالصه ع نگاري به هاي مطالعات آینده مهمترین جنبه

:ارتباطات. 1
1
نگـاران، مفـسران و سـایر     گذاران، آینـده  نگاري صاحبان صنایع، دانشگاهیان، سیاست  فرایند آینده  

نشاند و برقراري ارتباط بـین آنـان را تـسهیل     افراد عالقمند و مطلع از علوم آینده، فناوري و نوآوري را بر سر یک میز می   

  .نماید می

: تمرکز .2
هاي بلندمـدت بـراي    نظران به دوره   نگاري باعث افزایش تمرکز و توجه افراد و صاحب           توجه به آینده   2

  .دهد مدت را کاهش می ریزي کوتاه گیري شده و فشار ناشی از مشکالت برنامه ریزي و تصمیم برنامه

:هماهنگی. 3
کننـدگان   ق و توسعه را براي شرکتهاي تحقی نگاري، دستیابی به هماهنگی در برنامه  پروژه آینده  3

اند را در دور دوم دلفـی      هایی که به صورت گروهی انجام داده        بینی  کنندگان پیش   احتماالً زمانی که شرکت   . کند  تسهیل می 

  .شوند کنند، بیشتر با هم هماهنگ می مشاهده می

:توافق. 4
4
هـاي تحقیقـاتی و خلـق یـک           یـت نگاري براي دستیابی به یک اجماع کلی در مورد اولو           فرایند آینده  

  .کند کنندگان کمک می انداز مناسب براي آینده، به شرکت چشم

:تعهد. 5
هـاي   نگاري باعث ایجاد احساس مالکیت مشترك و در نتیجه تعهد نسبت به نتایج فعالیت    فرایند آینده  5

ند و نقش اساسی در تعیین اهداف ملی بینی نسبت به آینده هست نتایجی که نوعی پیش   . شود  نگاري در میان افراد می      آینده

  .بلندمدت دارند

                                                            

1. Communication
2. Concentration
3. Coordination
4. Consensus
5. Commitment
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تر از سایر موارد اسـت؛ زیـرا منظـور از انجـام فراینـد          نگاري بیان شد، مهم     این آخرین مزیت که براي فرایند آینده      

  .ها باید در جهت آینده گام برداریم هایی است که براساس آن نگاري، دستیابی به پیشگویی آینده

  ري نگا ضرورت آینده

هاي بسیار زیـادي   ما فرصت. بینی آینده نیست؛ بلکه بهتر ساختن آینده است        نگاري، پیش   هدف از علم و هنر آینده     

تـوانیم جلـوي ظهـور بـسیاري از مـشکالت را       براي بهتر ساختن آینده خود داریم و اگر آینده را مدنظر داشته باشیم، مـی    

  .بگیریم

کاري دربـاره   توان هیچ اي است؛ زیرا نمی ند که تفکر درباره آینده کار بیهودهمتأسفانه امروزه بسیاري از مردم معتقد     

با توجه به پیشرفت سریع جامعه و فنـاوري، تفکـر دربـاره آینـده               . ها کامالً در اشتباه هستند      در حالی که آن   . آن انجام داد  

  .تر از تفکر درباره تاریخ و گذشته است بسیار مهم

 تکنولوژیکی و اجتماعی، نیازمنـد نگرشـی جدیـد نـسبت بـه آینـده هـستیم و تـصمیم           با توجه به اهمیت تغییرات    

  .]16[هاي جدید براي رویارویی با تغییرات تکنولوژیک هستند گیرندگان نیازمند دستیابی به مهارت

پیشرفت چشمگیري که در امکانات بشري به وجود آمده تنها یکی از دالیلی است که ضرورت یـادگیري مهـارت                     

از آنجـایی کـه    . تر شدن دنیاي مـا اسـت        نگاري، انقباض و کوچک     دلیل دیگر ضرورت آینده   . کند  نگاري را توجیه می     هآیند

ایم که یک یا دو دهه پـیش   دهند، در معرض نیروهایی قرار گرفته هاي جدید ما را در یک اکوسیستم واحد قرار می    فناوري

  .توانستند ما را تحت تأثیر قرار دهند نمی

ته به دلیل این اعتقاد که آینده غیرقابل شناخت و خارج از کنترل ما است، کمتر بـه طـور جـدي بـه ایـن                          در گذش 

هاي رؤیایی، متقلـب یـا احمـق قلمـداد            کردند به عنوان انسان     مردمی که درباره آینده صحبت می     . کردند  موضوع فکر می  

اما بروز جنگ جهـانی دوم، سـاخت بمـب اتمـی،            . دندش  هاي روزمره خود متمرکز می      شدند و افراد آگاه بر روي مشغله        می

. هـاي پیـشرفته بیـشتر بیاندیـشند       ها و دیگر حوادث مهم، مردم متفکر را وادار کرد درباره تـأثیر فنـاوري                ها، رایانه   موشک

آینده مردان و نیز دانشجویان و محققان پیشرو، سخت به این فکر فرو رفتند که چه چیزهایی در                    فرماندهان نظامی، دولت  

  .بینی آینده پیدا کرد هاي بهتري را براي پیش توان راه ممکن است اتفاق بیافتد و چگونه می

معرفی شدند، فهمیدند که دنیاي آینده با توجـه         » پژوهان  آینده« میالدي به عنوان     1960این متفکران، که از دهه      

افتـد،    یافته و منظم به آنچه در زمان حال اتفـاق مـی            توان با نگاهی سازمان     بنابراین می . کند  به دنیاي کنونی پیشرفت می    

  .چیزهاي زیادي درباره آنچه ممکن است در آینده روي دهد، دریافت

خـواهیم بـا    اگـر مـی  . نگاري به نیاز ضروري دوران ما تبدیل شده اسـت     ها، آینده   در نتیجه بسیاري از این پیشرفت     

واده، آموزش، سالمت، سرگرمی، محیط زیست و حتی مذهب مـا را     هاي زندگی، شغل، خان     تغییرات پرقدرتی که همه جنبه    

  .نگر باشیم در برگرفته روبرو شویم، باید آینده

بینـی صـحیح و بـه موقـع در مـورد              گذاري و مدیریت بر اهمیـت پـیش         نگاري، سیاست   در مبانی نظري علم آینده    

  :شوند، عبارتند از اي این موضوع مطرح میهاي فناوري، تأکید شده است و دالیلی که بر نیازهاي آینده و پیشرفت

  ـ افزایش سرعت نوآوري و کاهش چرخه عمر محصول،

  ـ جهانی شدن بازار و فناوري،
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هاي تحقیق و توسعه براي تولید یک محصول یا یک فرایند جدید، از یک طرف و باال بودن  ـ افزایش شدید هزینه 

   طرف دیگر،ریسک انتخاب مسیر غلط در زمینه تحقیق و توسعه از

  .ـ افزایش سرعت انتشار و آمیختگی فناوري در میان صنایع مختلف

هاي بزرگ و در      این محیط متغیر و پویا ممکن است منجر به تغییرات اساسی در راهبردهاي تعیین فناوري شرکت               

اي همـراه     با آن مؤسـسه   در نتیجه، در این محیط ناپایدار، شانس        . ها شود   نتیجه به مخاطره افتادن یا نابودي سایر شرکت       

نگـاري کلیـد اصـلی        در حقیقـت، آینـده    . ریـزي کنـد     ها برنامه   بینی و براي آن     است که اول از همه بتواند تغییرات را پیش        

  .ها و تهدیدها در این محیط متغیر است شناسایی فرصت

  نگاري  هاي آینده انتقادات وارده بر فعالیت

برخـی از ایـن انتقـادات       . سات تأمین مالی، مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت         نگاري از طرف برخی از مؤس       فرایند آینده 

  :عبارتند از

طـوري کـه کلیـه     نگاري داراي دالیل و شفافیت بـسیار کمـی هـستند، بـه            هاي مطالعات آینده    برخی از گزارش  . 1

ما باید  «: اند   کرات تکرار کرده   اي را به    اند، چنین جمله     میالدي انجام شده   1980نگاري که در اوایل سال        هاي آینده   فعالیت

ولی دالیل روشنی بـراي دفـاع از پیـشنهاد خـود     » . سال آینده دو برابر کنیم5 یا 4گذاري در این زمینه را در طی          سرمایه

  .اند ارائه نداده

هـاي مـشورتی،    اسـتفاده گـسترده از کمیتـه   (فرسا  نگاري تعیین شده است بسیار طاقت      رویکردي که براي آینده   . 2

و ) کـشد  معموالً انجام یک فرایند کامـل سـه سـال طـول مـی           (بر    ، زمان )اي از اطالعات     قابل مالحظه   ها و مجموعه    انلپ

  .است) دارد  میلیون دالر هزینه برمی1 تا 5/0نگاري  به طور میانگین هر مطالعه آینده(پرهزینه 

 و براي سـایرین غیرقابـل درك و دسـترس            نهایی براي دانشگاهیان، طوالنی و قابل فهم بوده         معموالً گزارش . 3

  .است

هـا کمتـر    هاي نهایی این مطالعات، بیشترین تأکید روي ابعاد و فاکتورهاي علمی بوده و در آن       در بیشتر گزارش  . 4

ها به صورتی که همـه یـا بیـشتر اعـضاي آن را افـراد          طراحی ترکیب کمیته  . به تقاضاي جامعه و صنعت توجه شده است       

  .شود یل دهند، منجر به این مشکل میدانشگاهی تشک

انـد و بـه طـور عجیبـی      نگاري استفاده نکـرده  هاي رسمی آینده بیشتر مطالعات انجام شده از هیچ کدام از روش  . 5

  .اند هاي تجربی داشته آوري داده ها کمترین تأکید را بر جمع بیشتر آن

ها خواستار افـزایش بودجـه در زمینـه مـورد             تمامی آن اند و     ها انجام شده    ـ بیشتر مطالعات بدون توجه به اولویت      6

طـور کـه      انـد کـه چنانچـه آن        این مطالعات هیچ توجهی بـه ایـن موضـوع نداشـته           . اند  هاي آتی بوده    مطالعه خود در سال   

  .افتد اند، بودجه دو برابر نشود چه اتفاقی می خواسته

ـ     این آخرین انتقاد بسیار مهم و قابل توجه است؛ به          گـذاران آمریکـایی، یـک کـشور          ه اعتقـاد سیاسـت    طوري که ب

  .تواند به مدت طوالنی تمام امور را به صورت کامالً علمی انجام دهد نمی
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منـد، بـه منظـور تعیـین اولویـت       کارهاي ممکن براي توسعه و بهبود آینده به روشی نظام        نگاري ارزیابی راه    هدف کلی آینده  

هاي مربوط به تحقیقات و فناوري و با هدف اطمینان از کسب حداکثر مزایاي اقتصادي و اجتماعی، همچنین                     استراتژي ها و   سیاست

  .توسعه پایدار کشور است

  نگاري  اهداف آینده

نگاري مـشترك     هاي آینده   توان براي اهداف مختلفی به کار برد، اما آنچه در همه برنامه             نگاري را می    هر چند آینده  

هاي موجود، تصمیماتی براي رسیدن به یک هدف بینابینی           ین است که باید با توجه به اهداف مطلوب و محدودیت          است ا 

  : نگاري عبارتند از ترین اهداف هر برنامه آینده در هر حال اصلی. اتخاذ کرد

 ضعف، قوت، ایجاد آگاهی نسبت به روندهاي علم و فناوري و دیگر عناصر تأثیرگذار بر آینده، همچنین نقاط

  گیران، گذاران و تصمیم ها در سطح ملی براي سیاست تهدیدها و فرصت

هاي سیاسی و ارزیابی نتایج حاصل از هر یک،  ایجاد مجموعه متنوعی از گزینه  

دهی به نظام نوآوري و توسعه دانش و فناوري در کشور با توجه به نیازهاي آینده، جهت  

هاي مختلف با  اندازها در حوزه ن و تالش براي هماهنگی میان چشمانداز مشترك در یک سطح کال ایجاد چشم

نگاري، دستیابی به یک دیدگاه مشترك  ترین دستاوردهاي آینده یکی از مهم. هاي احتمالی در نظر گرفتن تعارض

هاي یک کشور یا  اهمیت چنین همکاري یا وفاقی در سطح همه سازمان. در سطح یک سازمان یا کشور است

  مان و هم سو شدن همه نهادهاي تأثیرگذار براي رسیدن به یک هدف مشترك، بر همگان روشن است،یک ساز

ها و فاکتورهاي مؤثر بر  سازي براي آینده به کمک توجه به اقدامات کلیدي، در نظر گرفتن عدم قطعیت آماده

  آینده، 

هاي مختلف،  هاي گروه بهبود هماهنگی در فعالیت  

هاي مختلف، همچنین تقویت همکاري در بین بازیگران  ها و بخش هاي جدید در حوزه اطها و ارتب ایجاد شبکه

  نفعان یک نظام، و ذي

مند، توسعه و تقویت احساس تعهد و مسئولیت مشترك در قالب یک تالش نظام  

،بحث و تبادل نظر، همچنین تداوم و تشویق تفکر بلندمدت در میان کنشگران و بازیگران  

وقتی یک دولت مصمم، تصویر مشخصی از آینده خود داشته باشد و براي : صی با دولتهمگامی بخش خصو
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حرکت به سمت آن یک برنامه نظام یافته را طراحی کرده باشد، بخش خصوصی نیز منافع خود را در همراهی 

  بیند، با دولت می

ید، معضالت اجتماعی هاي جد همواره ظهور فناوري: هاي جدید و معضالت آنها ایجاد تعادل بین فناوري

براي شناسایی این معضالت و همچنین، از دست ندادن . همچون بیکاري و مسائل ضدارزشی را به همراه دارد

توان این  نگاري می با آینده. ها باید در آنها تعادلی ایجاد کرد هاي موجود بر اثر استفاده از این فناوري فرصت

  ها ایجاد کرد، گذاري تعادل را در سرمایه

هاي داخلی و همچنین استعداد و توانایی کشور شکل  هاي کشور که براساس نیازها و ضرورت تعیین اولویت

  گرفته است،

سازي کشور براي جهان آینده، آماده  

هاي پایا براي ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت،  ایجاد شبکه  

المللی، هاي بین مشخص شدن نیازهاي نوظهور براي همکاري  

ها و تقاضاهاي سیاسی ـ اجتماعی به علم، فناوري و  ارزش: هاي آتی در جامعه  در مورد استراتژيایجاد توافق

  هاي موجود، انداز مشترك و تلفیق دانش و دیدگاه نوآوري از طریق ایجاد چشم

نجر تر م هاي بلندمدت یادگیري به تغییرات رفتاري و آگاهی بیشتر از استراتژي: فرایند یادگیري و تغییر فرهنگ

نگاري  هاي آینده برخی از برنامه. ها و ایجاد وفاق عمومی باشد تواند همسویی استراتژي شود و نتیجه آن می می

ها بر تالش  اند و تأکید تعدادي از برنامه ریزي و برخی دیگر، بر آموزش تأکید بیشتري داشته بر پشتیبانی برنامه

  .ها بر تالش براي فهم بهتر روندهاي اجتماعی تأکید دارندبراي انگیزش مردم بوده است؛ در حالی که سایر آن

  :نگاري عبارتند از برخی دیگر از اهداف برنامه آینده

  هاي بالقوه آینده، نگاري در حیطه تحقیق و فناوري تحقیق با کشف فرصت هاي برنامه آینده  شرط ـ تعریف پیش

  د آینده، هاي اجتماعی براي شرکت در بحث در مور ـ تشویق سایر گروه

  ـ ساماندهی تحقیقات علمی براي رشد اقتصادي در آینده، 

  هاي علمی و ابداعات از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر دانش، ـ تغییر تمرکز سیاست

نگاري براي درگیر نمودن پـنج عامـل ضـروري زیـر              ، آینده 1اي فارن   نگاري منطقه   ـ بر طبق راهنماي علمی آینده     

  :ایجاد شده است

  ریزي توسعه اجتماعی، اقتصادي و فناوري بلندمدت با در نظر گرفتن نیازها،  بینی ساختارمند و طرح  پیش.1

  نفعان مختلف،  هاي گروهی و درگیر نمودن ذي هاي مشارکتی با ایجاد ارتباط متقابل در قالب بحث روش. 2

  ها،  تأکید بر نقش شبکه. 3

  دورنماي راهبردي،ارائه سناریوها، تهیه برنامه و ترسیم . 4

به این صورت که هدف ایجاد دورنماي مدینه فاضله نیست بلکـه ترسـیم دورنمـاي واقعـی بـر                    (تأکید بر منشأ    . 5

  ).اساس وضعیت کنونی است

                                                            

1. FOREN 
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  هاي آینده  ها و ویژگی نگاهی به مهمترین مشخصه

شـناختی،    اجتمـاعی، علمـی و فـن   هاي گوناگون اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، ها در سیر آتی بخش    در زیر، مهمترین گرایش   

  .کند  شناسی را کامالً ثابت می توجه به مسائل زیر، ضرورت آینده. اند فهرست شده

 درصد جمعیت   60 درصد جمعیت کشورهاي پیشرفته صنعتی و بیش از          80ـ انتخاب زندگی شهري توسط بیش از        

  ویکم،  ستکشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه، در پایان ربع اول قرن بی

  ـ بیش از دو برابر شدن تقاضاي انرژي در آن زمان،

  ـ دستیابی بیشترین تعداد افراد کشورها به وسایل ارتباطی و اطالعاتی جدید،

  گیري آینده، شناسی بر شکل ـ تأثیر روزافزون علم و فن

رها از یک سو و حرکت هاي سنتی روابط میان مردمان در بعضی از کشو     هاي سنتی و شکل     اعتبار شدن ارزش    ـ بی 

  ها در تعداد دیگري از کشورها از سوي دیگر، در جهت احیاي آن ارزش

  المللی، هاي اقتصادي ملی و بین ـ تهدید گسترده و شدید تورم و بحران

  ـ احتمال گسیختگی بیشتر میان کشورها و میان جوامع انسانی و طبیعت،

  و بازیابی هویت تاریخی ملی از سوي دیگر،ـ نزدیک شدن کشورها به هم از یک سو و رشد تنوع 

  ها، ها و اتومات ـ نقش عظیم روبات

  ـ خطر جنگ ویرانگر در متن انقالب الکترونیک،

  ـ افزایش بیکاري،

  ـ خطر خیل عظیم کارمندان خدماتی،

  هاي هر کشور، ـ افزایش نقش جوانان و اقلیت

ایش احتمـالی تعـارض میـان بـه اصـطالح شـمال و              پذیري کشورهاي فقیر، همچنین افز      ـ افزایش احتمال آسیب   

  جنوب،

  تواند مثبت یا منفی باشد، ـ اهمیت یافتن اوقات فراغت که می

  ها، ـ جایگزینی نیروي کار ارزان مردم کشورهاي جهان سوم به وسیله کار ریزپردازنده

  ـ افزایش جمعیت به عنوان یک مسئله حاد،

  گرایی،  ـ افزایش مصرف

  محیطی، شونت، ناامنی، بزهکاري، موادمخدر، زباله و آلودگی زیستـ افزایش فقر، خ

  هاي گوناگون حکومتی، ـ افزایش بحران

  هاي شهري، ـ افزایش بحران در خانواده، بهداشت، مسائل ارزشی و نظام

  ـ افزایش تنوع تولید و ارزانی آنها،

  ـ کاهش نیاز به اطالعات،

  وري باال، ـ نیاز به بهره

  ت انقالب ژنتیک،ـ افزایش اهمی
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  تر، ـ پدید آمدن فناوري پیچیده

  ـ افزایش رقابت در نوآوري و ابداع،

  ـ فزونی یافتن نقش دانایی در ارزش افزوده، نسبت به عواملی چون کار، مواد خام و سرمایه،

  هاي کهن و کالسیک، هاي نوین مدیریت و اضمحالل نگرش ـ پدید آمدن نظریه

   تعداد شهروندان به اطالعات، بیشترین ـ دسترسی فزاینده

  ـ نقش محوري دانش و پژوهش،

  بینی نشده، ـ امکان بروز تحوالت بزرگ پیش

  ـ کاهش نیاز به انرژي فسیلی، مواد اولیه و کار دور از تخصص و مهارت،

  هاي خاص، ـ کاهش هزینه دستیابی به انرژي

  هاي قومی، ملی و دینی،  افزایش گرایشـ 

   تازه اثرگذار در سرنوشت کشور و جهان،ـ پدید آمدن نیروهاي

  ـ رشد صنایع مبتنی بر کار فکري در برابر کار عضالنی و باالخره،

  .افزار و چیرگی دانایی بر اقتصاد افزار بر سخت ـ چیرگی نرم
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  نگاري  هاي آینده گونه: فصل چهارم

  نگاري  هاي آینده تاریخچه گونه

بندي  توان به سه گروه عمده تقسیم اي و آغاز دوران فلسفی می     دوران اسطوره هاي گوناگون را از پایان        نگاري  آینده

  :کرد

  نگاري آرمان شهري و پادآرمان شهري، از افالطون و مورتاهاکسلی و اورول آینده. 1

گیري از تحلیل وضعیت موجـود در طراحـی    گمان آثار این گروه، در هر دو چهره روشن و تاریک خویش با بهره     بی

زدایـی    هاي گوناگون مسخ و هویت      خواهی و نفی جلوه     یباي آرمانی یا ترسیم آینده سیاه محتوم، در چارچوب عدالت         آینده ز 

  .اند اند و تأثیري عظیم بر نگرش همه کسانی که دغدغه آینده را دارند، برجاي گذاشته آدمی نوشته شده

هـاي   از تحلیـل هاي سیاسی خاص،  ترسیم خط سیر تمدن آینده جهان بر پایه تحلیل       . 2

  2 و ساموئل هانتینگتن1هاي فرانسیس فوکویاما نگاري ها و آینده مارکسیستی تا تحلیل

با افزایش بحران در نگرش مارکسیستی و براساس تحوالت اواخر دهـه هفتـاد تـا اواخـر دهـه هـشتاد مـیالدي،                        

هایی را از جامعه جهانی سده        ري، تحلیل دا  گران اروپایی و آمریکایی در چارچوب نگرش لیبرال دموکراسی و سرمایه            تحلیل

و مقالـه  )  مـیالدي 1992(ها در کتاب پایان تاریخ و واپسین انسان اثر فوکویاما            ویکم عرضه کردند که مهمترین آن       بیست

 فوکویاما چشم به فرایند. هاي گوناگون مورد نقد قرار گرفتند     نوشته هانتینگتن عرضه شدند و از دیدگاه      » ها  برخورد تمدن «

فراگیر شدن لیبرال دموکراسی دوخته است و لیبرال دموکراسی را شیوه و نگـرش چیـره در تعارضـات عقیـدتی جهـان و                        

  .داند که نقطه پایانی است بر تکامل عقیدتی آدمی واپسین شکل حکومت می

ها  خورد تمدنکوشد تا در غالب کتاب بر هاي سیاسی اخیر در جهان می  پیشه با تکیه بر دگرگونی      هانتینگتن سیاست 

ویکـم براسـاس کـشاکش بـین      براي چهره پس از جنگ سرد جهان، الگویی سیاسی بسازد که در آن جهان سـده بیـست    

هاي متحد اسالمی و کنفوسیوسی در یـک سـو و تمـدن غـرب در سـوي            هاي مهم و به ویژه کشاکش میان تمدن         تمدن

                                                            

1 . Francis Fukuyama
2 . Samuel Phillips Huntington
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داري و  مردان آمریکا به طـور اخـص و نیـز سـرمایه      به دولتاو با این تحلیل در پی عرضه رهنمود . گردد  دیگر، ترسیم می  

  .طور اعم است لیبرال دموکراسی غرب به

ها، افزایش خودآگاهی تمدنی، ثبات اختالف فرهنگـی،          هانتینگتن با عمده کردن مسائلی چون اختالف میان تمدن        

تمدنی و با تأکید بر فزایندگی دشـمنی  گرایی اقتصادي و جایگزین شدن مرزهاي دوران جنگ سرد با مرزهاي      رشد منطقه 

هـاي    درگیري تمدنی به طور اعم و درگیري میان تمدن غرب و جبهه متحد تمـدن              ) یا نگرش غربی  (میان اسالم و غرب     

نظر برجـسته در سراسـر    ها صاحب ده. داند کنفوسیوسی و اسالمی به طور اخص را واپسین مرحله درگیري در جهان نو می        

اي از آرا پدیـد آوردنـد کـه عرصـه پربـاري بـراي        به نقد آراي هانتینگتن پرداختند و خود معرکه) ایراناز جمله در   (جهان  

  .هاي سیاسی، عقیدتی و راهبردي است پژوهش

شناختی و مسائل مربوط به رشـد و          هاي صنعتی و فن     تحلیل آینده جهان بر پایه داده     . 3

  نگاهی به کلیت تاریخ اجتماعیتوسعه در جامعه جهانی براساس الگوهاي برگرفته از 

اي هـشدار دهنـده بـر اذهـان            میالدي شوك آینده را منتشر کرد که خود چون ضـربه           1970 در سال    1الوین تافلر 

 میالدي ظهور جامعه پساصنعتی و فریمن و جـاهودا  1972بل در سال     دانیئل. ساالرها بود   ساالرها و فن    روشنفکران، دیوان 

هـاي نـسبتاً      پس از آن فریمن همراه با پرز بـه پـژوهش          . جدال بزرگ را انتشار دادند    :  جهان  میالدي آینده  1978در سال   

پژوهـی در   پژوهشگران دیگري چون جوناتان شل و پل کندي نیز به آینده    . هاي فنی دست زدند     ژرفی در خصوص انقالب   

 میالدي بـیش از پـیش و در ابعـادي    1980خصوص زمین و کشورها پرداختند؛ اما تافلر با انتشار کتاب موج سوم در سال        

جـایی در قـدرت، جنـگ و          هـاي آینـده، جابـه       تافلر با انتشار آثاري چـون ورق      . سابقه، توجه جهان را به خود جلب کرد         بی

شناسان جاي گرفت و توجـه دنیـا را           پژوهان و آینده    سیاست در موج سوم در رأس آینده      : ضدجنگ و آفرینش تمدنی جدید    

به ویژه در کشورهایی چون ژاپن، چین و کشورهاي در حال پیشرفت آسـیاي        . سابقه بود    کرد که بی   به سوي خود معطوف   

شناسـی    شناسی نگریستند و موج سوم بیش از هر کتاب دیگر او نقش انجیل آینده               جنوب شرقی به تافلر چون پیامبر آینده      

  .ردار شدسابقه برخو در کشور ما نیز آثار تافلر از استقبالی بی. را پیدا کرد

  نگاري  هاي آینده بندي گونه دسته

بنـدي انـواع    با توجه به این گونـاگونی، طبقـه  . نگري پرداخت   توان به آینده    به طور کلی با رویکردهاي مختلفی می      

هـاي متنـوعی بـراي ایـن      کنیـد، روش    مالحظه می  1گونه که در جدول       همان. تواند بسیار مفید واقع شود      نگاري می   آینده

  .ي وجود دارندبند طبقه

  

                                                            

1 . Alvin Toffler
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  )ها هاي شناسایی آن هاي کلیدي و شاخص ویژگی(نگاري   انواع تحقیقات آینده.1جدول 

  ها ویژگی  نگاري انواع آینده

  هاي سازمانی ویژگی

  گیري دولتی هاي مشورتی سطوح باالي تصمیم هیأت

  هاي مشورتی مستقل در بخش دولتی هیأت

  هاي تأمین مالی دانشگاهی سازمان

  علمی تخصصی ملیمؤسسات 

  هاي صنعتی ها و انجمن اتحادیه

  محور هاي خصوصی دانش شرکت

  درجه تخصصی بودن فعالیت

  کالن

  وسیع

  متوسط

  خرد

  اهداف و وظایف

  دهنده  جهت

  ها تعیین اولویت

  بینی پیش

  دستیابی به اجماع و توافق

  هاي موجود دفاع از نتایج تحقیقات جدید و یا برنامه

  ارتباطات و آموزش

  هاي ساختار پژوهش گیري و ویژگی جهت

  هاي کنجکاوانه در مورد آینده پژوهش

  هاي راهبردي پژوهش

  میزان پیچیدگی و پویایی موضوع مورد بررسی

  افق زمانی

  بلندمدت

  مدت میان

  مدت کوتاه

  شناختی رویکرد روش

  رسمی و غیررسمی

  کمی یا کیفی

  هاي از باال به پایین و از پایین به باال روش

  هاي محصول محور و فرایند محور شرو
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  هاي سازمانی بندي براساس ویژگی طبقه

چند نمونـه از ایـن   . بندي نمود   دهد، طبقه   توان با توجه به سازمانی که آن را انجام می           نگاري را می    هاي آینده   روش

  :بندي عبارتند از نوع طبقه

ند،هاي تحقیقاتی دولت هست هایی که مسئول تدوین سیاست  سازمان  

 ،مؤسسات تحقیقاتی بودجه محور   

هاي صنعتی،   انجمن  

هاي خصوصی  شرکت.  

هـاي   دهنـد و یـا تـأمین مـالی فعالیـت       هایی که فعالیت تحقیقاتی انجـام مـی         نکته مهم آن است که تمام سازمان      

ري باید طوري گزارش شود که نـه        نگا  نتایج فرایند آینده  . نگاري را انجام دهند     تحقیقاتی را برعهده دارند، باید فرایند آینده      

خواهنـد از نتـایج آن      هـایی کـه مـی       طوري که براي سازمان     خیلی کلی باشد و نه اینکه بیش از حد به جزئیات بپردازد، به            

  .استفاده کنند، قابل درك باشد

  نگاري بندي براساس درجه تخصصی بودن فعالیت آینده طبقه

بندي شامل انـواع زیـر        نگاري براساس وسعت فعالیت است، این طبقه        ههاي آیند   بندي انواع فعالیت    شکل دوم طبقه  

  :است

گیرند ها مورد توجه قرار می نگاري کلیه علوم و فناوري  در این نوع آینده1: کالن.  

 دهد؛ ماننـد   هاي مرتبط را مورد توجه قرار می نگاري طیف وسیعی از فعالیت  در این طبقه، فرایند آینده  2: وسیع

  .اري براي یک مؤسسه دولتی خاصنگ آینده

 نگـاري انجـام     مانند زمانی که قصد داریم براي یک حوزه اختصاصی علم یا فنـاوري فراینـد آینـده           3: متوسط

  .دهیم

 نگاري براي یک تخـصص علمـی،    شود که هدف آینده    نگاري در سطح خرد در مواردي انجام می          آینده 4: خرد

  .نگاري براي محصوالت یک مؤسسه تحقیقاتی ص باشد؛ مانند آیندهریزي و یا یک محصول خا پروژه برنامه

هاي پژوهشی و نیز شناسایی میزان آمیختگی،  افزایی بالقوه بین زمینه  نگاري کالن براي ارزیابی میزان هم    آینده

  .رود هایی که سابقاً جدا از یکدیگر بودند، به کار می تالقی و همپوشانی بین حیطه

هـا    توان گفت اهمیت یکـی از آن        نگاري مورد نیاز هستند و نمی       شوري، تمامی سطوح آینده   به هرحال، در هر ک    

  .بلکه کاربرد هر یک بستگی به موقعیت و موضوع بررسی دارد. بیشتر از سایرین است

                                                            

1. Holistic
2. Macro-Level
3. Meso-Level
4. Micro-Level
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  نگاري بندي براساس اهداف و وظایف فعالیت آینده طبقه

؛ مانند کیفیـت زنـدگی، سـالمت، حفاظـت محـیط      نگاري، اهداف اجتماعی ـ اقتصادي است   مهمترین هدف آینده

بدیهی است که در تمام مؤسسات علمی و سیاسـی بایـد تعـادل بـین اهـداف اقتـصادي و       . هاي فرهنگی   زیست و فعالیت  

  .اجتماعی مدنظر قرار گیرد

  :نگاري براساس زمینه و نوع فعالیت، عبارت است از بندي انواع فرایندهاي آینده طبقه

ها است مشی ها و خط نگاري، تعیین دستورالعمل هاي آینده یفه این دسته از فعالیتوظ: دهنده  جهت.  

  یعنی شناسایی موضوعات پژوهـشی کـه بیـشترین کـاربرد و اهمیـت را بـراي جامعـه دارنـد                    : ها   تعیین اولویت .

  .شود  تأمین مالی استفاده میگیري براي مسائل ها به عنوان داده در فرایندهاي تصمیم نگاري هاي این دسته از آینده ستاده

 اي در مـورد تغییـرات    سري اطالعات زمینه ها، دستیابی به یک منظور از انجام این دست فعالیت   : بینی آینده    پیش

  .جدید است

     نگاري، دستیابی به یک توافـق عـام و کلـی بـین               یکی دیگر از اهداف فعالیت آینده     :  دستیابی به اجماع و توافق

  .ها است نگاري و مشتریان این فعالیت هاي آینده کنندگان فعالیت نگاري، حمایت پژوهشگران آینده

هاي موجود  دفاع از نتایج تحقیقات جدید و یا برنامه.  

     هاي تحقیقاتی بـراي ارتقـاي رویکردهـاي تحقیقـاتی و       برقراري ارتباط و آموزش دوجانبه بین مؤسسات و گروه

  .ماعی ـ اقتصادي آیندهها با نیازهاي اجت هماهنگ نمودن آن

  نگاري  هاي ساختاري فعالیت آینده بندي براساس سازمان و ویژگی طبقه

نگـاري کـاربردي و    ماننـد آینـده  (هـا   گیـري آن  تـوان براسـاس گـرایش و جهـت      نگاري را می    انواع مطالعات آینده  

تواننـد بـر    هـا مـی   این فعالیت. ي نمودبند و یا براساس ساختار علمی موضوع مورد بررسی آن، طبقه) نگاري راهبردي  آینده

هرکدام . متمرکز شوند ) مانند بیوشیمی انسانی  (ها    و یا بر علومی منشعب از سایر رشته       ) مانند شیمی (علوم مستقل و کامل     

نگاري که براي  نگاري ممکن است به رویکرد خاصی احتیاج داشته باشد؛ براي مثال رویکردهاي رسمی آینده             از انواع آینده  

قیقات راهبردي بسیار مناسب هستند ممکن است براي تحقیقات کنجکاوانه در مورد رخدادهایی که در آینده بسیار دور                  تح

  .اتفاق خواهند افتاد، مناسب نباشند

  بندي براساس افق زمانی  طبقه

ي تنظـیم شـود     نگاري باید نه خیلی طوالنی باشد و نه خیلی کوتاه؛ این افق باید طور               افق زمانی یک فعالیت آینده    

گـذاران زمـان کـافی بـراي          که زمان کافی براي دستیابی به خروجی برنامه وجود داشته باشد و از سـوي دیگـر سیاسـت                  

ایـن دوره زمـانی نبایـد آنقـدر از آینـده دور باشـد کـه پژوهـشگران نتواننـد                     . تأثیرگذاري بر فرایند در اختیار داشته باشند      

  .بینی کنند ینده پیشهاي مرتبط با موضوع را براي آ گزینه
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  شناسی  بندي براساس رویکرد روش طبقه

  :بندي شوند هاي زیر طبقه توانند براساس روش نگاري می رویکردهاي آینده

هاي رسمی و غیررسمی،  روش  

هاي کمی و کیفی،   روش  

هاي از باال به پایین و از پایین به باال،  روش  

هاي محصول محور و فرایند محور  روش .  

هـاي کارگـاهی بـدون        مند محـدود و بحـث       هاي کارشناسان با اطالعات نظام      ویکردهاي غیررسمی شامل کمیته   ر

رویکـردي کـه بـراي فراینـد        . نگـاري هـستند     هـاي سـاختار یافتـه آینـده         ساختار است و رویکردهاي رسمی همان روش      

هـاي اخیـر      دهد که در طـول سـال        شان می بررسی مستندات ن  . شود باید مطابق با مقتضیات باشد       نگاري انتخاب می    آینده

هاي اخطار بـه موقـع بـراي تعیـین            گرایش شدیدي براي حرکت از سمت رویکردهاي پیشگویانه به طرف توسعه سیستم           

  .هاي جدید تکنولوژیکی یا تقاضاي بازار، به وجود آمده است فرصت

رویکرد باال ـ پایین بیشتر شبیه به مطالعـات   . باشدتواند رویکرد باال ـ پایین و یا پایین ـ باال داشته    نگاري می آینده

مرسوم مربوط به آینده است که در آن تأکید کمتري بر تعامل متقابـل شـده و حتـی در مـواردي یـک گـروه کوچـک از                   

این گـروه همچنـین بـا اسـتفاده از          . کنند  گیري می   هایی که از منابع مختلف فراهم آمده تصمیم         متخصصان براساس داده  

آوري   هاي دیگر جمـع     هاي عمومی، ارائه سمینار و سایر موارد، شواهد را از گروه            نامه دلفی، نشست    یی نظیر پرسش  ها  روش

  .کند می

. شود در رویکرد پایین ـ باال تأکید زیادي بر تعامل متقابل و گردآوري نقطه نظرات و اطالعات از منابع مختلف می 

هاي متخصص و پانل براي  هایی نظیر تیم ها و روش آوري داده براي جمعهایی نظیر بحث گروهی       در این رویکرد بر روش    

  .شود ایجاد انسجام در اطالعات تأکید می

توانـد محـصول محـور یـا فراینـد         نگاري برحسب اینکه بر محصول یا فرایند تأکید داشته باشد، می            همچنین آینده 

تأکیـد  ... هـا و    ها، گزارش   هایی نظیر فهرست اولویت     روجینگاري محصول محور، بر ایجاد خ       هاي آینده   فعالیت. محور باشد 

هـاي انجـام      سـازي، توسـعه توانمنـدي       نگاري فرایند محور، به مـواردي نظیـر شـبکه           هاي آینده   حال آن که فعالیت   . دارند

اینـد بـسیار   نفعان مختلف در ایـن فر  ها و درگیر نمودن ذي   نگاري و معرفی آن به سازمان       نگاري، فراگیر نمودن آینده     آینده

  .توجه دارند

  نگاري  هاي فعالیت آینده نسل

هـاي    از ویژگـی  .  میالدي پدید آمد   1970 تا اوایل سال     1960هاي    نگاري در فاصله زمانی بین سال       نسل اول آینده  

هاي   هاي کامپیوتري و سیستم     ریزي  ریزي، برنامه   هاي اختصاصی برنامه    توان پیشرفت سریع در ایجاد شاخص       این نسل می  

ریزي شده براي دسـتیابی بـه       هاي برنامه   هاي موجود با داده     ها در این دوران، مقایسه داده       هسته فعالیت . کنترلی را نام برد   

هاي زیادي براي دستیابی به ابزارهاي جدید گـردآوري و      به عالوه، فعالیت  . اطالعات مناسب براي تصمیمات مدیریتی بود     
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ها بود و به آن به عنـوان یـک فعالیـت              نگاري یک فعالیت منزوي در سازمان       ن آینده در این دورا  . ها انجام شد    تحلیل داده 

  .شد ها توجه می ریزي پروژه جزئی در برنامه

هـاي   هایی از قبیـل توسـعه شـاخص    با ویژگی)  میالدي1990 تا اوایل 1970هاي  در فاصله زمانی سال (نسل دوم   

تـر   ریـزي خبـره و پیـشرفته     هاي برنامه   روش. شود  شناخته می ) قاتجهت هدایت مسیر تحقی   (نگاري    اختصاصی براي آینده  

هـاي طـوالنی مـدت و ارزیـابی نقـاط قـوت و ضـعف               بینی  هاي چندبخشی، نیاز به پیش      براي تحقیق و توسعه در شرکت     

  .هاي کنونی در آینده را افزایش داد فناوري

شـد و واحـدهاي    آوري داده، توجـه مـی   اي جمـع هـ  نگاري به عنوان فعالیـت  با این وجود، در نسل دوم نیز به آینده  

  . میالدي منسوخ شدند1980ها در اواخر سال  بردند و برخی از آن ها هنوز در انزوا به سر می نگاري شرکت آینده

هـا جهـت    ، بر پایـه ایجـاد یکپـارچگی بـین شـاخص     ) میالدي تاکنون1990از اوایل سال (نگاري  نسل سوم آینده  

هایی که به طور وسیع به مقوله تحقیـق و            تحقیقات نشان داده است شرکت    . ا قرار گرفته است   ه  مدیریت راهبردي شرکت  

نگاري   میالدي توانستند به میزان زیادي از آینده   1990هاي نخست دهه      توسعه پرداختند و براي آن هزینه کردند، در سال        

گیري در تمام سـطوح       اوري جزء جدانشدنی تصمیم   نگاري فن   امروزه آینده . فناوري براي مدیریت راهبردي آن استفاده کنند      

  .هاي تدوین راهبرد مؤسسات، مورد توجه است مدیریت است و به عنوان هسته فعالیت

  نگاري  مراحل مطالعات آینده

  :شامل موارد زیر است) مورد استفاده در کشور لهستان(نگاري در حوزه سالمت  مراحل مطالعه آینده

  ، شرکت در مطالعه انتخاب متخصصان براي)الف

  .تعیین موضوعات مرتبط با سالمت و دامنه مطالعه) ب

  : حیطه موضوعی مرتبط با حوزه سالمت عبارتند از10

  پیشگیري اولیه و ثانویه،. 1

  هاي مهم از نظر جامعه، تشخیص و درمان بیماري. 2

  سالمت دام،. 3

  بازتوانی پزشکی و روانی،. 4

  بیوانفورماتیک،. 5

  هاي بهداشتی، نولوژي در پزشکی و مراقبتبیونانوتک. 6

  کیفیت زندگی،. 7

  غذا، امنیت و سالمتی،. 8

  بهداشت محیط، زندگی و کار،. 9

  . هاي فارماکولوژي جدید و داروسازي جامعه محور روش. 10

  بندي موضوعات انتخابی بین متخصصان براي مطالعه تقسیم) ج

  یق براي کشور در هر حیطه موضوعی، ناحیه توسعه فناوري و تحق100انتخاب بیش از 
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  هاي موضوعی و تهیه گزارش براي هر بخش،  مطالعه بر روي هر یک از حیطه) د 

ایـن  (هـاي جدیـد فنـاوري در کـشور      هاي مختلف جامعه براي تعیین حوزه مصاحبه با گروه  ) ر

  ،   ) انجام شد1ها در لهستان توسط مؤسسه تحقیقاتی پنتور مصاحبه

هـا و     هاي هـر یـک از گـروه         این گزارش براساس تحلیل گزارش    : رش نهایی تهیه یک گزا  ) ز

  .شود هایی که در سطح جامعه انجام شدند، تهیه می نتایج مصاحبه

  هاي حیاتی آینده  فهرست فناوري

نگاري مورد توجه و استقبال فراوان قرار گرفتـه اسـت و در نتیجـه ایـن      هاي اخیر، رویکرد جدیدي از آینده   در سال 

 1989هـا در سـال    یکی از این فعالیـت . اند  هاي حیاتی آینده تدوین کرده      ها فهرستی از فناوري     کرد، بسیاري از سازمان   روی

 22هـاي حیـاتی نمـود،     میالدي، یعنی زمانی که وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا اقدام به تـدوین یـک برنامـه فنـاوري      

ها بـه کـار رفتنـد     فاکتورهایی که براي تعیین این فناوري. معرفی کردسازي آمریکا  فناوري ضروري را براي صنایع اسلحه     

  :عبارت بودند از

غیراتمی(افزارهاي قراردادي  هاي تولید جنگ توانایی فناوري مورد بررسی در ارتقاي عملکرد سیستم(،  

هاي جدید نظامی، توانایی ایجاد ظرفیت  

میزان عدم وابستگی آن و توانایی بهبود میزان دسترسی، قابلیت تهیه فناوري .  

هـایی کـه بـه        ها توجه شد و براسـاس فنـاوري         در این تخمین به سطوح حمایتی و توسعه براي هر یک از فناوري            

  .بندي شدند  طبقه  سطح اولویت3عنوان اولویت حیاتی انتخاب شده بودند در 

                                                            

1. Pentor
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  نگاري هاي آینده روش: فصل پنجم

  مقدمه

 آدمی به آینـده، مـتن    شناسی، عالقه نگاري و آینده ي گوناگون در خصوص آینده    ها  ها و تبیین    علیرغم وجود دیدگاه  

منـد و قانونمنـد بـراي         هـاي نظـام     آدمی همواره به دنبال یـافتن روش      . ها را تشکیل داده است      شناسی  مشترك همه آینده  

هـاي سیاسـی و        همچنین پدیده  هاي طبیعی،   هاي جوي و دیگر پدیده      بینی تحوالت آینده، به ویژه در ارتباط با پدیده          پیش

  .فرض وجود نظم ویژه در سیر رویدادها استوار بوده است اجتماعی، بوده که این خود بر پیش

توان درباره    امروزه حتی می  . اند  طور مستمر اصالح کرده     ها و فنون خود را به       روش» نگارها  آینده«هاي اخیر     در سال 

شناسـی نیـست بلکـه ماننـد      البته این علم شبیه فیزیک یـا زیـست   .  کرد نگاري صحبت   آموزش رشته علمی و معتبر آینده     

  .شود شناسی و اقتصاد یک علم اجتماعی محسوب می جامعه

. شـود  نگاري در سطح ملی، کـم و بـیش از نظـرات خبرگـان اسـتفاده مـی       هاي آینده   طور کلی در تمامی فعالیت      به

  .سبتري نسبت به توسعه فناوري و اجتماعی آینده دارندکارشناسان و خبرگان نسبت به افراد غیرمتخصص دید منا

  نگاري  هاي آینده ها و تکنیک بندي روش دسته

بـراي درك بهتـر     . بندي کرد   توان در پنج دسته تقسیم      شدن براي آینده را می      بینی و یا آماده     هاي درك، پیش    روش

  .بررسی شودها در پنج دسته مذکور  ها، بهتر است جایگاه آن ماهیت هر یک از روش

  هاي پایش الگوهاي نوظهور روش: دسته اول

فـصل مـشترك و شـالوده ایـن     . سـازي اسـت   هاي پیمایش، پایش، ردگیري و شبیه این دسته در برگیرنده تکنیک    

آیـد و یـک       در واقع آینده از تعامل نیروهاي فراوانی به وجـود مـی           . بینی بودن آینده است     ها، مفهوم غیرقابل پیش     تکنیک

ریـزي راهبـردي    رو فرایند برنامه ازاین. هاي در حال دگرگونی، تطابق کامل داشته باشد  تواند با واقعیت    ی ساده نمی  بین  پیش

پذیر باشد چرا که مسیر حرکت ما به سمت آینده به طور مداوم در حال تغییر اسـت و فعـل و انفعـاالت                         ف  باید بسیار انعطا  

پس بهترین شیوه آماده شدن بـراي آینـده،         . کنند   را قطعاً منحرف می    نیروهاي مختلف و حوادث غیرمنتظره مسیر حرکت      

  .هاي فناورانه، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي است پایش مستمر و دقیق تحوالت و پیشرفت
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پیمایش یعنی شناسایی و تشخیص رخدادها و روندهایی که آینده را تحـت تـأثیر قـرار                 : تکنیک پیمایش ) الف

  .دهند می

. انـد   پایش یعنی نظارت مستمر بر رخدادها و روندهایی که در مرحله پیمایش شناسایی شده             : تکنیک پایش ) ب

  .هدف از پایش، درك این موضوع است که آیا رخدادها و روندهاي مورد نظر در حال تضعیف هستند یا تقویت

ر یـک از ایـن   هـ . اي محدود و معـین اسـت   منظور از ردگیري نیز تمرکز بر حوزه یا ناحیه: تکنیک ردگیري ) ج

توان مواد خام الزم را براي شناسـایی          از طریق پیمایش می   . ریزي بر پایه سناریو دارند      ها سهم مشخصی در برنامه      تکنیک

ریزي بر پایه سناریو بـه شـمار    هاي مهمی از فرایند برنامه  پایش و ردگیري نیز بخش    . نیروهاي پیشران کلیدي فراهم کرد    

  .روند می

ها و معادالت حاکم بر روابط بـین عوامـل            سازي، فرمول   در آخرین تکنیک، یعنی شبیه    : سازي  تکنیک شبیه ) د

سازي بهترین راه ممکن      شبیه. شود  ها تصویري از آینده سیستم تولید می        مختلف مؤثر در آینده به دست آمده و بر پایه آن          

اما باید اشاره کرد که نتایج یـا  . شور استهاي بسیار پیچیده همچون نظام اقتصادي یک ک    براي تولید سناریوها در سیستم    

بنـابراین هرچـه موضـوع      . هـا، بـسیار حـساسیت زیـادي دارد          سازي به مفروضات اولیه یا همان ورودي        هاي شبیه   خروجی

هـاي   به هرحال از خروجی. یابد بینی آینده سیستم کاهش می گیري گسترده شود، دقت معادالت ریاضی براي پیش       تصمیم

  .ریزي بر پایه سناریو استفاده کرد هایی ارزشمند در برنامه توان به عنوان ورودي سازي می شبیه

توان به صورت مجـزا    هاي باال، سه تکنیک پیمایش، پایش و ردگیري را می           الزم به ذکر است که در میان تکنیک       

  .یا ترکیبی به کار برد

  یابی  هاي برون روش: دسته دوم

یابی فرض بر آن است که آینده، ادامه منطقـی گذشـته اسـت و نیروهـاي                   نهاي برو   برخالف دسته قبل، در روش    

بـه عبـارت   . کننـد  پذیر مسیر رویدادهاي آینده را تعیین مـی  بینی اي پیش پیشران کلیدي که غیرقابل تغییر هستند به شیوه    

تـر شـناخته    تر و قـوي هایی همچـون بهتـر، بیـشتر، بـاال     ها و توصیف دیگر آینده چیزي جز تعمیم گذشته نیست و با واژه        

یابی دو تفـاوت   هاي برون ریزي بر پایه سناریو نیز بر نیروهاي پیشران کلیدي تکیه دارد اما با روش               اگر چه برنامه  . شود  می

ریزي بر پایه سناریو چندین نیروي پیشران با یکدیگر ترکیب شده و انـواع مختلـف                  نخست این که در برنامه    . اساسی دارد 

بینـی آینـده    شود به جاي پیش ریزي بر پایه سناریو سعی می دوم این که در برنامه. گیرد ها مدنظر قرار می تعامالت بین آن 

  . از طریق رویکردهاي علت و معلولی، با استفاده از رویکردهاي روایی، چندین داستان متمایز درباره آینده نوشته شود

  یابی انواع برون

  :یابی شامل پنج نوع زیر است برون

گران بر ایـن باورنـد کـه رونـد تکامـل و رشـد فنـاوري         اکثر تحلیل : تحلیل روند فناوري  ) الف

هاي با    بینی  نتایج تحلیل روند فناوري به صورت عددي و کمی بیان شده و جزو پیش             . تصاعدي است 

تواند بسیار دقیق باشد؛ اما هنگامی که بدون توجه بـه بقیـه        این روش می  . رود  دقت باال به شمار می    
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تـر   هـاي دقیـق   از سـوي دیگـر تحلیـل   . یابد طور گسترده اجرا شود، دقت آن کاهش می    وندها و به  ر

روندهاي فناوري نشان داده است که گاهی اوقات سیر پیشرفت فناوري لزوماً یک نمودار تـصاعدي                

 پس از عبور از بخـش  Sبه بیان دیگر، در نمودار . شود  شکل تشکیل می   Sنیست بلکه از چند نمودار      

 جدیـد مـسیر رشـد را ادامـه     Sشود، فناوري جایگزین شده و نمـودار    عمودي، بخش افقی آغاز می    

هاي رایانه به مرزهاي فیزیکی  به عنوان مثال، به زودي فناوري سیلیکون براي ساخت تراشه. دهد می

ي هاي محاسبه بیولوژیک، محاسبه بر پایه سوئیچ کوانتومی و محاسبات نـور             رسد و فناوري    خود می 

هایی در مسیر رشد فناوري فقـط از طریـق پیمـایش،       شناسایی چنین تناوب  . شوند  جایگزین آن می  

  .شود هاي مربوط به فرایندهاي بنیادي فیزیک میسر می پایش و نظریه

هاي قدیمی بـا   بینی جایگزینی فناوري یک تکنیک ریاضی براي پیش: تحلیل فیشر ـ پراي ) ب

  .هاي جدید است فناوري

بینـی مقبولیـت محـصوالت     پـراي اسـت و در پـیش   مشابه تحلیل فیشر ـ  :  گومپرزتحلیل) ج

  .مصرفی آینده کاربرد دارد

بینی محـدوده توسـعه       این تحلیل یک تکنیک ریاضی براي پیش      : هاي رشد   تحلیل محدوده ) د

  .هاي بالغ است فناوري

گیري بـر بهبـود     ها بر پایه اثـرات اقتـصادي یـاد          این تکنیک : هاي منحنی یادگیري    تکنیک) ر

ها براي تعیین سطوح عملکرد مطلوب، بـه ویـژه در مراحـل               توان از آن    فرایندها استوار هستند و می    

  .میانی توسعه یک فرایند یا فناوري بهره برد

  اي  هاي تحلیل چرخه روش: دسته سوم

در واقـع بـراي     . ه است الهام گرفته شد  » بازگشت جاودانه «این نگرش از فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، مبنی بر          

اي وجـود دارنـد    چهار نوع تحلیل چرخـه . درك آینده باید الگوهاي مشابه را در رخدادهاي گذشته و تاریخی شناسایی کرد        

  :که عبارتند از

یعنی به کار بردن چندین الگوي مشابه در گذشته، براي تولید چندین آینده ممکن، به جاي      : تحلیل تشابه ) الف

  .بینی خاص یک پیش

شود مراحل کاربرد محصوالت      در این روش، با استفاده از یک تأخیر زمانی سعی می          : تحلیل روند تأخیري  ) ب

  .بینی شود تر پیش نو براساس مراحل کاربرد محصوالت قدیمی

هاي جدید با اسـتفاده       این روش تکنیکی براي کشف محصوالت و فناوري       : شناسی  هاي ریخت   ماتریس) ج

هـاي احتمـالی    توان پیشرفت به کمک این روش می. هاي موجود است مختلف محصوالت و فناوري  هاي    از ترکیب ویژگی  
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  .بینی کرد رقبا در زمینه توسعه محصوالت جدید را پیش

ـین متغیرهـا و            نیز شناخته می   1»سیستم پویا «در این روش که تحت عنوان       : هاي بازخورد   مدل) د ـامالت ب شـود، تع

  .شود گذارند، در قالب یک مدل ریاضی بیان می  بازخوردي بر یکدیگر اثرات منفی یا مثبت میهاي عوامل مختلفی که در حلقه

ها نیز قرار داد؛ زیر سیستم پویا یک مدل به شـدت پیچیـده و    یاب هاي بازخورد را در دسته برون توان مدل   البته می 

  .رود یابی وضعیت آینده یک سیستم به شمار می چند عاملی براي برون

  هاي تحلیل هدف  روش: چهارمدسته 

هـاي ثبـت اختـراع و     ها همچون تحلیل محتوا، تحلیل تأثیر، تحلیل پروانـه     اي از تکنیک    این دسته شامل مجموعه   

ها فرض بر آن است که رخدادهاي آینـده از طریـق اقـدامات عوامـل                  تقریباً در همه این تکنیک    . داران است   تحلیل سهام 

دهنـد، بایـد اهـداف و     ها به صورت فردي یا سازمانی به آینده شکل می           ایی که این عامل   از آنج . گیرند  گوناگون شکل می  

در بـین چهـار   . هایی که قادر به ابداع یا حفظ روندها هستند، مطالعه و تحلیل کـرد  مقاصد این عوامل فعال را، به ویژه آن     

تعـداد ارجاعـات بـه یـک موضـوع خـاص در             زیرا شمارش   . ها باشد   داران شاید مفیدترین آن     تکنیک مذکور، تحلیل سهام   

کننـده   هاي ثبت اختراع، شاید اطالعـاتی ضـعیف و گمـراه     یا شمارش تعداد پروانه   ) یعنی تحلیل محتوا  (هاي گروهی     رسانه

  .گیري نهایی فراهم سازند براي تصمیم

  هاي همگرایی شهودي  روش: دسته پنجم

هاي ساختار یافته و غیرساختار یافته        هی اسمی، مصاحبه  هاي پیمایش دلفی، کنفرانس گرو      این دسته شامل تکنیک   

توان آینده را    اي در این دسته فرض بر آن است که نمی           یابی و تحلیل چرخه     برخالف برون . و مدیریت مزیت فناوري است    

در .  کـرد  بینی  یا کامالً آگاهانه و هدایت شده، درك و پیش        ) یعنی مبتنی بر خرد متعارف    (» عقالنی«براساس هیچ رویکرد    

رو   ازایـن . آورد  واقع آینده از همگرایی بسیار پیچیده و متغیر روندهاي نیرومند، اقدامات فردي و بخت و اقبال سـر بـر مـی                     

گردآوري گسترده اطالعات و سپس تکیـه بـر فراینـدهاي ناخودآگـاه و     : بهترین شیوه براي تسلط بر آینده عبارت است از    

  .ها و راهکارهایی براي عمل ها و در نتیجه دستیابی به بینش شهودي پردازش اطالعات توسط انسان

بندي فرایند گردآوري اطالعـات و پـردازش شـهودي     هاي مشخصی براي شبکه ها روش در هر یک از این تکنیک  

هاي مختلف گـرد   براي مثال در تکنیک پیمایش دلفی، خبرگان از حوزه. هاي خبرگان و کارشناسان وجود دارد  توسط گروه 

نتیجـه  . بینی کنند   هاي مدنظر پیش    هاي آینده را در حوزه      کوشند پیشرفت   ه و در دورهاي متوالی و به صورت گمنام می         آمد

هاي بسیار مهم را      این تعامل فکري نخبگان ممکن است به سمت یک آینده محتمل همگرا شود، یا شاید برخی پیشرفت                

ریـزي    تر برنامه   تر و طوالنی    در اشکال پیچیده  . ختلف را آشکار کند   هاي م   هاي بنیادي بین دیدگاه     برجسته سازد و یا تفاوت    

. داران هـستند  شوندگان جزو سهام برخی از مصاحبه. شود بر پایه سناریو، از مصاحبه با نخبگان و خبرگان بسیار استفاده می          

  .کدیگر ترکیب کردتوان این دو تکنیک را با ی سازي سناریوها می تر کردن فرایند آماده بنابراین براي عمیق

                                                            

1. Dynamic System
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نگاري اسـت و در مباحـث بعـدي بـه             هاي آینده   ترین و معتبرترین تکنیک     ریزي بر پایه سناریو، یکی از مهم        برنامه

ها اشـاره   بندي فوق به آن  تکنیکی که در پنج دسته21طور که مالحظه کردید، همه   همان. تفصیل به آن خواهیم پرداخت    

ریزي بـر   در واقع روش برنامه. شوند بر پایه سناریو نیستند؛ بلکه مکمل آن محسوب می        ریزي    شد، در تقابل با روش برنامه     

توانند مواد خـام و اولیـه آن را فـراهم     ها می هاي چشمگیري در اقتصاد دانش محور دارد و دیگر تکنیک پایه سناریو مزیت 

  .کنند

هـاي    تکنیـک . کلیـدي را تعیـین کـرد      توان مسیرهاي دقیق نیروهاي پیشران        یابی می   هاي برون   به کمک تکنیک  

  .و بالقوه شناسایی شوند» هاي احتمالی جرقه«کننده روندها و رخدادها و نیز  شود منابع ایجاد تحلیل هدف موجب می

کند کـه   هاي بسیار متنوعی را گردآوري می     هاي همگرایی شهودي مانند یک تور ماهیگیري بزرگ، دیدگاه          تکنیک

ها بیشتر    البته باید تأکید کرد که مؤلفه شهودي این روش        . لف درباره آینده بسیار مفید هستند     براي تدوین سناریوهاي مخت   

ریزي بر پایه سناریو همخوانی دارد تا مؤلفه همگرایی؛ زیرا هدف اصـلی، تـدوین چنـدین داسـتان متمـایز                       با روش برنامه  

ریزي بر پایه سناریو      شاید مؤلفه خالقیت در برنامه    اي    هاي تحلیل چرخه    تکنیک. درباره آینده است و نه یک داستان منفرد       

رونـد، مکمـل مناسـبی بـراي      ها به کار مـی  هاي بازخوردي تا زمانی که در ترکیب با دیگر تکنیک           را تهدید کنند؛ اما مدل    

  .روند فرایند سناریونویسی به شمار می

هـاي محتمـل،     ها پیرامـون آینـده       دیدگاه اي از   اي است و با طیف گسترده       اي بین رشته    پژوهی حوزه   مطالعات آینده 

  .ممکن و مرجح ارتباط دارد

نگاري وجـود نـدارد و ایـن     ها در اجراي آینده   قابل ذکر است که دستورالعمل ساده و مشخصی درباره ترکیب روش          

ـ       . نگـاري اسـت     ها با کارکردهاي بسیار متنـوع در حـوزه آینـده            امر به خاطر کاربرد وسیع روش      وع همچنـین بـه سـبب تن

در . هاي بسیاري همراه اسـت  ها قابل اجرا است، تدوین یک دستورالعمل عام با پیچیدگی       نگاري در آن    هایی که آینده    حوزه

  .ها پرداخته شده است نگاري و کاربرد هر یک از آن هاي آینده ادامه به انواع روش

  نگاري  هاي آینده معیارهاي انتخاب روش

  :نگاري عبارتند از اي آیندهه معیارهاي برگزیدن هر یک از روش

 هـایی بـا      مـثالً پیمـایش   . هاي رسمی هستند    به ویژه زمان و پول، از مهمترین معیارهاي انتخاب روش         : منابع

تـري را     هزینـه   گیر باشند و چه بسا در صـورت محـدودیت منـابع، بایـد روش کـم                  توانند پرهزینه و وقت     مقیاس وسیع می  

  .جایگزین نمود

    ها مثل دلفـی،      برخی روش : نگاري  نفعان در پروژه آینده     طلوب متخصصان و ذي   وسعت و میزان م

براي مشارکت دادن سطحی تعداد زیادي از افراد مناسبند؛ در حالی که برخی دیگر مانند روش پانل، گستره انـدکی دارنـد         

  .ولی با مشارکت عمیق افراد همراهند

      هـا   این تناسب باید طوري باشد کـه روش  :هاي دیگر مناسب بودن روش، جهت ترکیب آن با روش

توان به تنهایی مورد اسـتفاده   هاي رسمی را به ندرت می روش. همدیگر را پشتیبانی کنند و نتایج یکدیگر را تکمیل نمایند         
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  .هاي دیگر ترکیب نمود ها را با روش قرار داد و اغلب باید آن

 هـا ممکـن اسـت فراینـدگرا باشـند یـا              روجـی ایـن خ  : نگاري  هاي مورد انتظار از پروژه آینده       خروجی

در . هاي مختلف را تـرویج کنـد     هایی تمرکز دارد که گفتگو و تعامل میان گروه          مثالً مطالعات فرایندگرا بر روش    . گرا  نتیجه

گردد؛ بـراي مثـال نتـایجی از     گرا، منجر به ارائه نتایجی مشخص می گیري نتیجه هاي مورد استفاده در جهت   مقابل، روش 

  .یل تعیین تکنولوژي حیاتیقب

  ها آسـان بـه دسـت         این امر، به ویژه زمانی که داده      : هاي کمی یا کیفی     هاي مختلف به داده     نیاز روش

  .کننده و مهمی است آیند، عامل تعیین نمی

  انـدرکاران   دسـت . این مورد نیز یک عامل کلیـدي اسـت  : شناختی روش مورد استفاده    صالحیت روش

گاري که اغلب با ابزارهاي خاص سروکار دارند، ممکن است تجربه اندکی در مورد سایر رویکردها داشته                 ن  یک پروژه آینده  

شـناختی   هاي روش حل دهند، تمایل دارند که راه هاي مختلف مشاوره می معموالً مشاورانی که در مورد کاربرد روش      . باشند

شناختی نیز باید     ناسب بودن روش مورد استفاده از لحاظ روش       بنابراین م . یکسان را به طیف وسیعی از مشتریان ارائه کنند        

نگـاري کـه بیـشترین کـاربرد را دارنـد،       هاي آینده در مطالب بعدي این فصل به معرفی تعدادي از روش   . مدنظر قرار گیرد  

  .پردازیم می

  روش دلفی 

ح بین نظـرات واقعـی      این روش براي برقراري یک تعامل صحی      . روش دلفی براي حل مشکل ارتباطی گروه است       

ها به دست  نامه نتایج دلفی از جمع نظرات کارشناسان در دفعات متعدد با استفاده متوالی از پرسش       . افراد طراحی شده است   

در روش دلفـی، بـا   . رود ها یا واگرایی آرا بـه کـار مـی    آید و براي نمایاندن همگرایی نظرات و تشخیص اختالف عقیده    می

نوري اشخاص، همه نظرات غیرمعمول براي تحلیل بعـدي بـه طـور یکـسان بـه اعـضاي گـروه                     اثر ساختن توان سخ     بی

  .بنابراین گمنامی و ناشناس بودن افراد و بازخورد، دو عنصر اساسی در روش دلفی هستند. شوند برگردانده می

یـز، بـسیار معـروف      این روش در ایـران ن     . نگاري است   هاي آینده   ترین روش   ترین و شناخته شده     دلفی یکی از رایج   

شـاید  . اي را یافت که از این روش براي طراحی سناریوهاي آینده استفاده کرده باشـد  توان مجموعه است؛ اما به ندرت می   

در ایـن  . آشنایی اندك و نه چندان عمیق مـدیران بـا ایـن روش باشـد    ) مانند سایر موارد(یکی از دالیل عمده این مسئله    

  .پردازیم هاي آن و نکات مهم در هر گام می ی، گامقسمت به تفصیل به انواع دلف

 2 معـروف بودنـد، نظیـر شـرکت رنـد     1هایی که به مخـازن تفکـر وسـیع    بار توسط شرکت    رویکرد دلفی براي اولین   

ایده اساسی مطالعات دلفی، مصاحبه با افراد خبره در مـورد موضـوعات       . ابداع شد و گسترش یافت    ) سانتامونیکو، کالیفرنیا (

  .شود موضوع مطالعات دلفی یا توسط خود کارشناسان و یا از طریق سایر منابع مشخص می. استمختلف 

از این روش براي دستیابی به بهتـرین گزینـه،      . اي خاص است    نظران روي مسئله    روش دلفی، همان اجماع صاحب    

هـاي    تـوان از روش      کـه نمـی    اي اسـت    هاي مسئله به گونه     هنگامی که نظر افراد درگیر مهم است یا هرگاه که پیچیدگی          

                                                            

1. Large Think Tanks
2. RAND
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  .شود معمول، مسئله را حل کرد، استفاده می

در این روش، مدیر یا فرد متولی حـل  . آوري نظرات کلیه کارشناسان کلیدي استوار است اساس روش دلفی بر جمع  

ها  ال کرده و از آنکند و این فرم را براي تمام افراد مهم ارس مسئله، فرمی تهیه کرده، سؤال مورد نظر را روي آن درج می      

بنـدي    ها را بررسـی و دسـته        ها، مدیر آن    پس از بازگشت پاسخ   . خواهد در مدت زمان مشخصی سؤاالت را پاسخ گویند          می

. تواند بحث کوچکی روي هر پیشنهاد انجام دهد و تحلیل کند که آیا روش پیشنهادي، شدنی است یـا خیـر   او می . کند  می

سپس . کند  ها را براي تمام افراد ارسال می         فهرست کامل پیشنهادات را تهیه کرده و آن        هایی حاوي   پس از آن، مدیر برگه    

ها انتخـاب   گذارد تا در نهایت یکی از مدل هاي پیشنهادي را به بحث می اي حضوري گردهم آورده، مدل    ها را در جلسه     آن

  .شود

  تاریخچه 

 میالدي آغـاز  1944ها که از سال  ینی آینده فناوريب هاي مرتبط با پیش   گسترش روش دلفی به دنبال رواج فعالیت      

 در 1RANDاي بـه نـام    در این تاریخ و بنا به سفارش نیروي دریایی ایاالت متحـده آمریکـا، پـروژه              . شد، صورت گرفت  

 این پروژه به مطالعه در    . هاي آینده با کاربرد نظامی تعریف شد        بینی فناوري   شرکت هواپیماسازي دوگالس و با هدف پیش      

، دو تن از محققـان پـروژه رنـد در           2 میالدي هلمر و رشر    1959در سال   . اي فراسطحی پرداخت    هاي بین قاره    زمینه سالح 

هایی از علم که هنـوز       ، این ایده را مطرح کردند که در زمینه        »نظریه فلسفی دانش در علوم نادقیق     «اي تحت عنوان      مقاله

حال مسئله این اسـت کـه چگونـه آراي ایـن            . ا به آراي خبرگان مجاز است     ها توسعه نیافته است، اتک      قوانین علمی در آن   

  .اي سودمند تدوین شود خصوص چگونه با ترکیب نظرات تعدادي از خبرگان، بیانیه خبرگان مورد استفاده قرار گیرد و به

. ها هـستند  بینی هایی مشروع و سودمند براي انجام پیش هاي انسانی به مثابه ورودي  از دیدگاه روش دلفی، قضاوت    

نگري قرار گیرند؛ ضـمن ایـن کـه           جانبه  توانند در معرض خطر یک      اگرچه در برخی موارد خبرگان و متخصصان منفرد می        

منظـور    بـه . هاي قبلی اکراه داشته باشند      توانند تحت تأثیر تمایالت رهبر گروه، از تجدیدنظر بر ایده           هاي خبره نیز می     گروه

هـاي پنجـاه و شـصت     مند در طول دهـه  هاي روش ی، روش دلفی با مبانی نظري و دستورالعمل   های  غلبه بر چنین نارسایی   

گویان بلند  گري پیش عبارت دلفی کنایه از مکانی مقدس در یونان باستان است که در آنجا با واسطه. میالدي توسعه یافت

گـذاران    سد استفاده از این نام مورد تأیید بنیان       ر  به نظر می  . شده است   ها و سخنان خدایان یونانی اعالم می        بینی  پایه، پیش 

 میالدي، کلمه دلفی به نـوعی، القاکننـده   1968بنا بر اظهارات دالکی در سال       .  نبوده است  3این روش یعنی هلمر و دالکی     

 بـراي  حال آن که آنچه توسط این دو ارائه شده، روشـی . اي اسرارآمیز دارد  گویی بوده و جنبه     وابستگی روش آنان به غیب    

  .ها، به کمک استفاده کامل از اطالعات ناکافی در اختیار است بینی بهبود پیش

. نگـاري، ابـداع روش دلفـی در گـروه رنـد اسـت             طور که بیان شد، یکی از نقاط عطـف در تاریخچـه آینـده               همان

کارهاي مناسب    ن راه هاي آن زمان متخصصان رند، بیشتر در زمینه آینده فناوري نظامی، موضوعات سیاسی و یافت                پرسش

                                                            

  .دادند  مشاوره میگروهی از متخصصان شهر آیاسانتامونیکا از ایاالت کالیفرنیا که در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی در اوایل دهه شصت. 1

2. Olaf Helmer.
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  :رفت محدود به دو روش زیر بود کار می بینی که در آن زمان به بود و روش پیش

  سازي  شبیه) الف

بینـی   العاده خود آینده را پیش      آمیز یک متخصص یا گروهی از متخصصان که با نبوغ خارق            هاي نبوغ   بینی   پیش  )ب

ز ایاالت کالیفرنیا که در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسـی در اوایـل            گروهی از متخصصان شهر آیاسانتامونیکا ا      !!کردند  می

  .دادند دهه شصت مشاوره می

هایی که قادر به انجام محاسبات عددي پیشرفته بودنـد، یـک دهـه     رایانه. سازي آن دوران، کامالً ابتدایی بود       شبیه

بینی فناوري آینده اسـتفاده       شناسان براي پیش  پس از آن ظهور کردند، به همین دلیل متخصصان رند، بیشتر از نظریه کار             

آنان به این موضوع نیز واقف بودند که گردهم آوردن متخصصان بر سر یک میز مـشکالتی چـون مـوارد زیـر         . کردند  می

  :دارد

                 ممکن است موضوعاتی در خالل بحث بین متخصصان پیش آید که ارتباط چندانی با موضـوع اصـلی نداشـته 

  باشد،

شخاص بر نظرات قبلی خود در برابر همتایان و نپذیرفتن نظرات جدید،  پافشاري ا  

از افراد رده باالي حاضر در جلسه، ) سازمانی( پیروي اعضاي رده پایین  

،اعمال فشار گروهی از مدیران به زیردستان براي سازگار کردن آن با نظرات خود   

      بر نظرات سایر اعضا اوالف هلمر، نیکالس ریسچر و       گروه به اعمال نظرات خود    ) نافذ( تمایل یک عضو مسلط 

  .نورمن دالکی با نظر به این نکته مهم، دلفی را ابداع کردند

آوري نظرات متفاوت کارشناسان در مورد موضوعات آینده نیست، بلکه هدف دیگر این               هدف انجام دلفی تنها جمع    

اسان، نظرات سایر افـراد گـروه را بـه نقـد و بررسـی      روش، ایجاد چالش در نظرات متخصصان است؛ به طوري که کارشن      

براي انجام یک مطالعه با روش دلفی در ابتدا باید تعدادي سؤال در مورد هر یک از موضوعات مورد بحث تـدوین         . بکشند

هـاي بررسـی و       شود، مانند میزان اهمیت موضوع، زمان مورد انتظار براي بررسی و تحقیق در مورد موضـوع، محـدودیت                 

  . المللی هاي بین یتاً میزان نیاز به همکارينها

که تحت تأثیر افراد مشهور و معتبر یا افرادي کـه   دهندگان بتوانند بدون آن  ایده اصلی این روش آن است که پاسخ       

اثـر سـاختن تـوان     در روش دلفی، با بـی     . کنند، قرار بگیرند، از دیدگاه دیگران استفاده کنند         در جلسات خوب سخنرانی می    

بنابراین . شود  طور یکسان به اعضاي گروه برگردانده می        نوري اشخاص، همه نظرات غیرمعمول براي تحلیل بعدي، به        سخ

  .ناشناس بودن افراد و بازخورد دو عنصر غیرقابل حذف از روش دلفی است

رسـیدند،  اي براي رد نظـرات خـود    کننده مزیت مهم این روش آن است که اعضاي گروه، زمانی که به دالیل قانع             

  .توانند در آراي خود تجدیدنظر کنند بدون از دست دادن وجهه و اعتبارشان می

گزارشـی دربـاره روش   « و هلمر نخـستین بررسـی را بـه شـیوه دلفـی بـا عنـوان        1این روش، از زمانی که گوردن    

  . منتشر کردند، تاکنون بیش از هزار بار به کار رفته است» بینی درازمدت پیش

                                                            

1. Gordon
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   تکنیک دلفی انجامنمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اجراي روش دلفی

  :مراحل اجرایی یک مطالعه دلفی عبارت است از

  انتخاب کارشناس،. 1

  نامه، تنظیم پرسش. 2

  بازخورد،. 3

  .وفاق. 4

از آنجا که   . کنندگان آن است    یکی از رموز موفقیت روش دلفی، دقت در انتخاب شرکت         : انتخاب کارشناس . 1

رود نظریـات گرانبهـایی    یزان دانش و معلومات اعضاي گروه است، دعوت از افرادي که گمان مـی نتایج دلفی وابسته به م    

کنندگان نماینده یک جمعیـت بـزرگ    در مطالعات آماري مانند نظرخواهی عمومی، هر یک از شرکت    . دارند، ضروري است  

 بـراي   1ند بلکه به عنوان افرادي آگـاه      آیند در حالی که در مطالعات دلفی، اشخاص، نماینده یک جمعیت نیست             به شمار می  

  .کنندگان با استعداد است ترین نکته در یک مطالعه دلفی، انتخاب شرکت مهم. شوند مشارکت در دلفی انتخاب می

                                                            

1 . Knowledgeable
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 درصـد مـدعوین در مطالعـه شـرکت          75 تـا    35باید لیست افراد کارشناس را با این فرض تهیه نمود که احتمـاالً              

گویی به سؤاالت دلفی از این هم کمتـر و در حـدود    ول مطالعات دلفی کشور ترکیه، نرخ پاسخ    حتی در دور ا   . نخواهند کرد 

  .]55[ درصد بود32

  :کنیم براي نمونه به سه مورد زیر اشاره می. هاي متعددي وجود دارد براي شناسایی کارشناسان روش

فی کنندهاي الزم، خود را معر  ارائه آگهی به این منظور که افراد داراي ویژگی.،  

،نظرسنجی از استادان دانشگاه در زمینه معرفی دانشجویان بااستعداد   

کنندگان  به کارگیري دلفی مقدماتی براي ارزیابی شرکت .  

در این مرحله، نباید از نامـه  . ها باید جداگانه ارتباط برقرار کرد       پس از تهیه فهرستی از کارشناسان، با هرکدام از آن         

  .ه بهتر است ارتباط نخست از طریق تلفن صورت گیرداستفاده شود، بلک

اي است که به صـورت کتبـی      نامه مصاحبه   پرسش. نامه است   مرحله بعدي، تنظیم پرسش   : نامه  تنظیم پرسش . 2

نامه روشـی غیرحـضوري و چنـد نفـره بـراي گـردآوري                در واقع، پرسش  . شود  تهیه و بدون حضور مصاحبه کننده تکمیل می       

  . استنظرات کارشناسان

  :نامه باید به موارد زیر توجه داشت پیش از تنظیم پرسش

  .نوع اطالعات مورد نیاز و دلیل اهمیت آن به دقت معلوم شود) الف

تر باشد، احتمال اینکه افـراد بـه آن پاسـخ             نامه کوتاه   هرچه پرسش . نامه باید تا حد امکان مختصر باشد        پرسش) ب

  .دهند و باز فرستند بیشتر است

  .هاي جانبی خودداري شود ام طرح پرسش و تعیین اطالعات الزم، باید از طرح پرسشهنگ) ج

 پرسش نتیجـه مطلـوبی نـدارد،    20نامه با بیش از    در جریان تحقیقی دریافتند که تهیه پرسش       2 و کرتیس  1استیس

را دیـر بفرسـتند و یـا        نامه    دهندگان زمان الزم براي پاسخ به هر پرسشی را نداشته باشند، پرسش             چون ممکن است پاسخ   

  .نامه را تکمیل نکنند قسمتی از پرسش

در ایـن صـورت، بـراي هـر         . هاي متعدد نتیجه بهتري دارد      نامه  نکته دیگر این که در برخی از مواقع، تهیه پرسش         

نامه غیرتخصصی، بهتر اسـت       در صورت تهیه یک پرسش    . شود  نامه مربوط به تخصص وي فرستاده می        کارشناس پرسش 

شـوند،   ها نیست یا براي پاسخ دادن به آن دچـار مـشکل مـی    هایی را که در تخصص آن  شناسان تأکید شود پرسش   به کار 

  .بدون جواب بگذارند

شـود    ارائه بازخورد سبب می   . نامه، ارائه بازخورد است     ترین اقدام پس از تنظیم و تکمیل پرسش         مهم: بازخورد. 3

. دهـد  را کسب نمایند و زمینه را براي وفاق بیشتر در میان آنان افـزایش مـی  کارشناسان اطالعات تکمیلی در مورد فرایند     

بازخورد باید به نحوي ارائه شود که به موقع به دست گروه هدف برسد و متن آن باید طوري تهیه شـود کـه بـراي آنـان             

  .واضح و بدون ابهام باشد

معیاري کـه  .  به وفاق و همگرایی وجود ندارد   در مطالعات دلفی، معیار مشخصی براي نمایاندن دستیابی       : وفاق. 4

                                                            

1 . Estes
2 . Kuertes
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 90 تا 50ها با یک موضوع است که این رویدادها با احتمالی بین         درصد پاسخ  60معموالً مورد توجه است، موافقت حداقل       

  .دهند درصد رخ می

دهـد و   دهند که بیشترین تغییر در نظـرات کارشناسـان، از دور اول بـه دور دوم دلفـی رخ مـی                      تحقیقات نشان می  

ها به ایـن حـد از         وقتی پرسش . نامه به کسب اعتماد بیشتر درباره نتایج منجر خواهد شد           شفافیت و ترکیب مناسب پرسش    

تعـداد  (نامه اول، هدف مطالعه، نحوه اجـراي روش دلفـی             در پرسش . شود  کنندگان فرستاده می    کیفیت رسید، براي شرکت   

نامه تکمیل شـده را بـه آنجـا بفرسـتد،             کننده باید پرسش    درسی که شرکت  و آ ) دفعات اجراي دلفی و جدول زمانی مطالعه      

  .شود آورده می

بنـدي و آن را تجزیـه و تحلیـل            نامه اول را جمـع      ها، محققان نتایج حاصل از پرسش       نامه  آوري پرسش   پس از جمع  

. اي تحلیـل کـرد     افزارهاي رایانه   رمتوان با استفاده از ن      اي دارند را می     هایی که پاسخ عددي یا پاسخ گزینه        پرسش. کنند  می

معموالً برگزاري چهار دوره  . براي هر پرسش است   » محدوده چارك «و  » میانه«روش معمول براي تحلیل پاسخ، محاسبه       

دهنده حصول وفاق و پایان مطالعه دلفی است، ثابت           معیار دیگري که نشان   . براي رسیدن به وفاق و همگرایی کافی است       

  .کنندگان در دو دور متوالی و دستیابی به ثبات آرا و نظرات است رکتبودن پاسخ اکثر ش

فرایند انجام دلفی، حداقل شـامل دو مرحلـه اسـت و در طـی انجـام مرحلـه دوم بررسـی، نتـایج مرحلـه اول بـه                   

ده شود؛ در هاي خود و دیگران دا شود تا به کارشناسان فرصت الزم براي بررسی بیشتر دیدگاه کارشناسان بازخورد داده می

کننـد و     دهند و یا نسبت به نظرات خود اطمینان و ثبـات بیـشتري پیـدا مـی                  نتیجه کارشناسان یا نظرات خود را تغییر می       

  .توانند در مورد دالیل خود به توضیحات بیشتري دست یابند می

  هاي دلفی  انواع روش

هـا   دفی است که در هر یـک از ایـن روش   این تقسیم براساس ه   . اند  طور کلی چهار نوع روش دلفی معرفی شده         به

  :مستتر است

  دلفی کالسیک،. 1

  دلفی سیاست،. 2

  دلفی تصمیم،. 3

  . کارگاه کارشناسی/ دلفی گروه. 4

باید یادآور شویم که . ایم دلفی کالسیک همان دلفی معروفی است که تاکنون به آن پرداخته        : دلفی کالسیک . 1

  :این نوع دلفی پنج ویژگی دارد

  امی،   گمن-

    تکرار، -

    بازخوردهاي کنترل شده،-

    تحلیل آماري پاسخ،-

  .   ثبات پاسخ کارشناسان بر یک موضوع خاص-

  :و مراحل آن نیز شامل موارد زیر است
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    شناسایی مسئله و تعریف موضوع،-

    تعیین تخصص مورد نیاز، -

    انتخاب کارشناسان،-

  نامه،   تهیه و توزیع اولین پرسش-

  نامه، لیل اولین پرسش  تح-

    تعیین این که آیا پاسخ کارشناسان تثبیت شده است یا خیر،-

  شود، نامه دوم بازخورد داده می هاي گروه در پرسش   اگر ثبات حاصل نشده باشد، پاسخ-

  نامه،   تحلیل دومین پرسش-

    تعیین اینکه آیا پاسخ کارشناسان تثبیت شده است یا خیر،-

  شود، ارشناسان ثبات حاصل نشده باشد، مراحل قبل تا رسیدن به ثبات همچنان تکرار می  اگر در پاسخ ک-

  .شود   در صورت حصول به ثبات در پاسخ کارشناسان، اطالعات در گزارش نهایی ارائه می-

دهنـد و محققـان بـراي حـصول بـه وفـاق و        کنندگان، کارشناسانی هستند که درباره واقعیت آینده نظر می       شرکت

در واقع، کارشناسـان  . نکته مهم این دلفی، ناشناس ماندن کارشناسان است. کنند رایی در پاسخ کارشناسان تالش می   همگ

  :هاي دلفی عبارت است از  دو ویژگی مهم همه روش1این مطالعه، نباید یکدیگر را بشناسند، بنابر عقیده فاچ

،2 فرایند تعاملی  

،3 فرایندهاي تکراري  

است که پس از برگزاري چند دوره، کارشناسان بتوانند به نظرات، بحـث و پیـشنهادهاي دیگـران               تکرار بدین معنا    

واکنش نشان دهند و با مقایسه نظرات دیگران با نظرات خود، به دیدگاهی انتقادي دست یابند و در عقاید خود تجدیدنظر                  

  .کنند

رود و اجراي آن شـامل        اعی به کار می   دلفی سیاست، اغلب درباره موضوعات سیاسی و اجتم       : دلفی سیاست . 2

در این روش نیز نتـایج دوره قبلـی پیوسـته بـازخورد داده              . بندي اطالعات شخصی از کارشناسان در چند نوبت است          جمع

این نکته مهم تفاوت دلفی سیاسـت و دلفـی       . اما در این روش، هدف رسیدن به وفاق در میان کارشناسان نیست           . شود  می

در راستاي این هدف، روش دلفـی بـه   . هاي مختلف است اقع، هدف دلفی سیاست به دست آوردن راهدر و. کالسیک است 

. ایـن روش، شـامل بـه دسـت آوردن نظـرات و عقایـد واگـرا اسـت            . رود  عنوان یک ابزار براي توسعه نظرات به کار مـی         

  :  هاي دلفی سیاست عبارتند از ویژگی

،ناشناس بودن افراد در صورت تمایل 

رار،  تک

،بازخورد کنترل شده   

،دسته نظرات به شکل متضاد 

                                                            

1 . Fache
2 . Interactive Process
3 . Iterative Process
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مجادله ساختار یافته .  

توانند در صـورت تمایـل ناشـناس     دهند، می طور شخصی پاسخ می نامه را به از آنجا که در ابتدا، کارشناسان پرسش   

در هـر دور دلفـی،      . شود  د داده می  دهندگان بازخور    شده و به پاسخ     نظرات کارشناسان بالفاصله پس از جمع تقسیم      . بمانند

تواند به تولید سیاسـت جانـشین    این مجادله ساختار یافته می    . شوند  نظرات واگرا و غیرمعمول به بحث گروهی گذاشته می        

  .درخصوص مسئله مورد بحث منجر شود

  :مراحل دلفی سیاست شامل موارد زیر است

  شناسایی مسئله و تعریف موضوع،. 1

  د نیاز،تعیین تخصص مور. 2

  انتخاب کارشناسان،. 3

  نامه، تهیه و توزیع اولین پرسش. 4

  ،)طیف نظرات(نامه  تحلیل اولین پرسش. 5

  نوشتن دومین مرحله در صورت نیاز،. 6

  ،)طیف نظرات(نامه  تحلیل دومین پرسش. 7

  .وگوي گروهی یا کارگاه برگزاري یک گفت. 8

برخالف دو نوع قبلی . رود رباره مسائل اجتماعی به کار می گیري د   دلفی تصمیم براي تصمیم   : دلفی تصمیم . 3

بـراي  . کند گیرنده واقعیت موجود را تعریف می    شدند، در دلفی تصمیم، یک گروه تصمیم        که از یک واقعیت موجود آغاز می      

. ت کننـد شود، در مطالعـه شـرک   نامه فرستاده می ها پرسش اجراي موفق دلفی تصمیم، الزم است همه کسانی که براي آن 

ایده اصلی این نوع دلفی بر      . شوند  این افراد بنا بر جایگاهی که در سلسله مراتب دارند، براي شرکت در مطالعه انتخاب می               

هـا بـر سـر آن      آن ها را به طـور واقعـی درك کننـد، توافـق     ها موقعیت  اگر انسان «: گوید   است که می   1پایه نظریه توماس  

  .»موقعیت نیز واقعی خواهد بود

نگیزه ایجاد این نوع دلفی، آن بود که در گذشته، تصمیم بنیادین درباره توسعه آینـده موضـوعات مـورد بحـث را                       ا

  :دلفی تصمیم پنج ویژگی دارد. کردند معموالً فقط دو یا سه نفر اتخاذ می

گمنامی،  شبه   

، تکرار   

،بازخورد کنترل شده   

ها،  تحلیل آماري جواب  

ها درباره یک موضوع خاص خ ثبات و همگرایی پاس .  

شـوند ولـی پاسـخ      گمنامی یعنی اینکه از ابتداي مطالعه، کارشناسان از طریق نامشان به یکدیگر شناسانده می  شبه

از . نامه را خودشان پـر کننـد        کند تا پرسش    این کار کارشناسان را تشویق می     . ماند  ها مجهول باقی می     نامه  ها به پرسش    آن

مراحـل انجـام دلفـی تـصمیم،        . ها اسـت    نامه  گویی به پرسش    کنندگان به پاسخ    ار، افزایش تمایل شرکت   جمله نتایج این ک   

                                                            

1. W.I. Thomas
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  .سازي است تواند مشابه دلفی سنتی انجام شود، ولی باید توجه داشت که هدف دلفی تصمیم، تصمیم می

و هدف آن بـه     شود    دلفی گروه به صورت کارگاه یک روزه برگزار می        : کارگاه کارشناسی / دلفی گروه . 4

  :دلفی گروه پنج ویژگی دارد. دست آوردن نتایج سریع براي تصمیم پیرامون موضوعاتی است که عواقب خطرناکی دارند

وگوي گروهی یک روزه،  گفت  

 ،تکرار   

،بازخورد کنترل شده   

ها،   تحلیل آماري پاسخ  

ها درباره یک موضوع خاص  پاسخ  ثبات و همگرایی .  

بنـابراین ضـروري اسـت کـه در انتخـاب           .  نوع دلفی تنها از نظر گمنامی با دلفی سنتی متفاوت است           در واقع، این  

  .کارشناسان دقت بسیار صورت گیرد

در ایـن فراینـد، گروهـی از کارشناسـان انتخـاب            . براي این نوع مطالعه دلفی یک فرایند جالب طراحی شده است          

کـه کارشناسـان گـردهم آمدنـد و از ایـن روش       پس از این  . مکاري کنند شوند تا در یک کارگاه یک روزه با یکدیگر ه           می

شود تا آن را تکمیل  نامه داده می ها یک پرسش به هر یک از این گروه. شوند  نفره تقسیم می4 تا 3آگاهی یافتند، در گروه 

سـپس نتـایج   . وفـاق برسـند  توانند درباره موضوع مطرح شـده بـه    شود که می کنند؛ همچنین قبالً به آنان اطالع داده می 

ها را در  نامه مند پرسش پس از آن، اجراکننده دلفی به شیوه نظام   . شوند   نفره پردازش می   4 و   3هاي کوچک     حاصل از گروه  

خواند تا اختالفات موجود را به بحث بگذارد و پیرامون عقاید مختلف، توضیح بیـشتري   یک جلسه عمومی و به سرعت می   

  .داده شود

شـود؛    هاي جدید داده می     نامه دور اول دوباره به گروه       کند و پرسش    هاي کوچک تغییر می     ، ترکیب گروه  در دور دوم  

هدف این است که این فرایند تکرار شود تا یـک وفـاق واضـح و روشـن پیرامـون                 . شوند  سپس مراحل دور اول تکرار می     

  .ودبرخی از موارد حاصل و اختالف عقاید پیرامون موارد دیگر نیز آشکار ش

  :این دلفی شامل مراحل زیر است

  شناسایی مسئله و تعریف موضوع،. 1

  انتخاب کارشناسان،. 2

  هاي کوچک، تشکیل گروه. 3

  نامه اول بحث درباره پرسش. 4

  نامه اول ، تحلیل پرسش. 5

  بحث عمومی پیرامون حصول وفاق درباره موضوع تعیین شده،. 6

  هاي کوچک، تغییر دادن گروه. 7

  نامه، دومین پرسشتحلیل . 8

  بحث عمومی پیرامون حصول وفاق درباره موضوع تعیین شده،. 9

  تکرار دو مرحله قبلی در صورت نرسیدن به وفاق و همگرایی، . 10

  . انتشار اطالعات در یک گزارش نهایی در صورت حصول وفاق. 11
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 کشور ایاالت متحده آمریکـا آن        میالدي، یعنی زمانی که    1960نکته قابل توجه این است که روش دلفی در سال           

بـا  . نگاري فناوري در سطح ملی استفاده نمود، مورد توجه و استقبال سایر دانشمندان در سراسر دنیا قرار گرفت                   را در آینده  

هـاي    یابیم که تاکنون بیشترین اسـتفاده از روش دلفـی در زمینـه مـدیریت راهبـردي در شـرکت                     یک بررسی کلی درمی   

هـاي دلفـی بـراي انجـام یـک بررسـی ملـی بـراي                 نامـه   به طوري که زمانی که پرسش     . بوده است خصوصی بزرگ دنیا    

هاي تحقیقاتی عمومی و دولتی در فرانسه و آلمـان فرسـتاده شـد، کارشناسـان           هاي خصوصی، سازمان    کارشناسان شرکت 

البته ایـن بـدان معنـا    (ادند هاي خصوصی کمترین واکنش مبنی بر تعجب و یا انتقاد را نسبت به این روش نشان د        شرکت

  .).نیست که آنان تمایل بیشتري به همکاري داشتند

  نقاط قوت روش دلفی 

  .که وجهه خود را از دست بدهند توانند موضع خود را تغییر دهند بدون آن اعضاي گروه کارشناسان می. 1

  .گانی کردتوان بارها و بارها مرور و براي مراجعات بعدي بای نامه دلفی را می پرسش. 2

نامه در روش دلفی این است که براساس نیازهـاي اطالعـاتی مـورد نظـر محققـان تنظـیم                      مزیت مهم پرسش  . 3

  .شود می

در واقـع میـزان     . نامه در روش دلفی، امکان دسترسی به تعداد بیشتري متخـصص وجـود دارد               با کاربرد پرسش  . 4

  .بودجه داردکنندگان بستگی به میزان دقت و  محدودیت در تعداد شرکت

  .دهد دلفی دالیل شفافی براي وفاق ارائه می. 5

  .هایی که نیاز به توضیح و قضاوت دارد، یک روش مناسب است دلفی براي پرسش. 6

دهنـد، مطمـئن باشـند و نیازمنـد      نامه مـی    هایی که به پرسش     توانند درباره پاسخ    از لحاظ روانی، اغلب افراد نمی     . 7

تـوان   شـود، مـی   هـا آورده مـی   نامه  یانگین نظرات دیگر افرادي که در مراحل بعدي در پرسشم. گاهی خارجی هستند    تکیه

  .گاه را بازي کند نقش این تکیه

  نقاط ضعف روش دلفی 

  :ها عبارتند از ترین آن با وجود نقاط قوتی که براي روش دلفی یادآور شدیم، نقاط ضعفی هم وجود دارد که مهم

  .نامه دارد کنندگان و تهیه پرسش یاد براي انتخاب شرکتروش دلفی نیاز به دقت ز. 1

کند درست است، بـاز       ه را محدود کند و او را از گفتن آنچه که فکر می              دهند  نامه دلفی ممکن است پاسخ      پرسش. 2

  .دارد

  .بنابراین، باید با دقت زیادي طراحی شود. کننده و حتی نامربوط باشد نامه دلفی ممکن است گمراه پرسش. 3

کننـدگان را بـه احـراز     اي، شـرکت  این احتمال وجود دارد که در روش دلفـی، معیارهـاي از پـیش تعیـین شـده         . 4

  .هاي خاصی هدایت کند دیدگاه

  .کنندگان منجر شود  بودن فرایند دلفی ممکن است به انصراف تعدادي از شرکت طوالنی. 5

  .شود م افراد نادیده گرفته میدر روش دلفی، برخی از نظرات احتماالً تأثیرگذار و مه. 6
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مـشکل  (گـذاري آن رشـته هـستند          بسیاري از متخصصان براي پیشبرد رشته خود حاضـر بـه اغـراق در ارزش              . 7

  ).تعصب

تـري را در پـی نـدارد و           هاي صـحیح    هاي دیگر، پاسخ    برخی از محققان معتقدند که روش دلفی نسبت به روش         . 8

در ایـن   . کنندگانی است که نظریات غیرمعمول دارنـد        تیجه اعمال فشار به شرکت    توافق به دست آمده در این روش نیز، ن        

مثالً این که شخص تا چه حد گرایش به تضاد یا جمع دارد، در تغییر عقیده او        . وفاق، خصوصیات فردي نقش مؤثري دارد     

  .اگر شخصی تضاد کمتري داشته باشد، تمایل او به جذب در گروه بیشتر است. مؤثر است

  بار روش دلفی اعت

نیـز  » معیـارگرا «اعتبار خارجی روش دلفی که اعتبـار        . در ارزیابی دلفی دو نوع اعتبار داخلی و خارجی مطرح است          

از . یافتـه در مـورد آن آینـده بـستگی دارد     شود، به میزان تطابق میان یک قضاوت درباره آینده و واقعیت تحقق          نامیده می 

بینـی و نتـایج    تواند به پیش آیا روش دلفی، خود می«به این پرسش مربوط است که سوي دیگر، اعتبار داخلی روش دلفی       

  »مطلوبی منجر شود؟

هـاي دیگـر ماننـد     هـا روش دلفـی بـا روش        وودنبرگ درباره اعتبار خارجی روش دلفی، هفده مطالعه را کـه در آن            

در نگـاه   . ، مـورد بررسـی قـرار داده اسـت         مقایسه شده » تعامل مستقیم ساختاریافته  «و  » تعامل مستقیم غیرساختاریافته  «

هـاي    بیـشتر و از روش    » تعامل مستقیم غیرساختاریافته  «دهد که دقت روش دلفی از روش          نخست، این مقایسه نشان می    

هاي بیشتر نتیجه گرفت که نتایج حاصل از مقایـسه خیلـی دقیـق             با وجود این، وودنبرگ پس از بررسی      . دیگر کمتر است  

کننـدگان،    مهارت رهبر گروه، انگیـزه شـرکت      : باور رسید که در اعتبار خارجی دلفی فاکتورهایی همچون        او به این    . نیست

  .کیفیت دستورات و مواردي از این قبیل، باید مورد توجه قرار بگیرد

هـاي    بینـی   نگري به روش دلفـی، از پـیش         هاي آینده   بینی  در اعتبار داخلی روش دلفی، فرض بر این است که پیش          

هاي تجربی دقیق و شفاف       فاول و هیل دریافتند که اعتبار داخلی دلفی، مورد ارزیابی         . تر و بهتر است     ها صحیح   وشدیگر ر 

  :گیرد براساس مدل هوگارت، اعتبار داخلی روش دلفی تحت تأثیر عوامل زیر قرار می. قرار نگرفته است

 ،تعداد کارشناسان   

 کارشناسان) تخصص( اعتبار شخصی.  

رسانند ارشناسانی که در علوم مختلف یاري می تعداد ک  

بنـابراین دربـاره اعتبـار      . راو نیز دریافت که در مطالعات دلفی انجام شده تاکنون، عوامل فوق امتحان نشده اسـت               

  .توان اظهارنظر کرد داخلی روش دلفی، چندان نمی

  مطمئن بودن روش دلفی 

رار یک مطالعه دلفی همان نتایج قبلی را دارد یا خیـر؟ ایـن   منظور از مطمئن بودن روش دلفی این است که آیا تک          

  .یابد هاي مطالعه افزایش می قابلیت با استانداردسازي رویه

 مطالعه که در آن دو گروه با یکدیگر مقایسه شده بودند، بررسی 14وودنبرگ، میزان مطمئن بودن دلفی را با نتایج  
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در صد قابل اطمینان نیست، زیرا بـه واسـطه ورود تمـایالت شخـصی بـه      او به این نتیجه رسید که روش دلفی صد    . کرد

با این وجود، سایر افراد ماننـد جیلـسون بـه           . حیطه فرایند مطالعه، امکان حصول نتایج یکسان، به شدت مورد تردید است           

طمینان ایـن روش،   میالدي پیشنهاد کرد براي افزایش میزان ا     1975وي در سال    . اعتبار روش دلفی چندان بدبین نیستند     

  :آزماید این خطوط راهنما روش دلفی را در موارد زیر می. خطوط راهنمایی براي آزمون کیفیت مطالعه دلفی ترسیم شود

 ،مناسب بودن به کارگیري روش دلفی براي مسئله مورد نظر   

نامه،  طراحی و مدیریت پرسش  

،بازخورد   

 ،وفاق   

وگوي گروهی  گفت.  

نگاري در کشورهاي مختلف دنیا       هاي آینده   هاي پیرامونش جزء ثابت اکثر پروژه       ها و نوشته    مام گفته دلفی علیرغم ت  

تـرین هـدف دلفـی،        شاید بتوان گفت مهـم    . ها یافته است    رو موقعیت ثابت و مستحکمی در میان این پروژه          است و از این   

تواند جایگزین     است که هیچ روشی به تنهایی نمی       آنچه تاکنون ثابت شده این    . ایجاد یک وفاق در میان کارشناسان است      

  .آوري، تحلیل نظرات کارشناسان و ایجاد وفاق بین آنها شود منظور جمع مناسبی براي روش دلفی به

  روش پانل

هـاي    هـا، چـه پانـل       هاي گذشته، تقریباً اسـتفاده فراگیـر از پانـل           نگاري انجام یافته در دهه      هاي آینده   مرور فعالیت 

نگاري برحسب تعریف، این فعالیت مشارکتی اسـت کـه بایـد     آینده. دهد هاي متخصصان، را نشان می     و چه پانل   نفعان  ذي

هاي موجـود     ها را در میان مجموعه روش       این شرایط، استفاده از پانل    . هاي موجود باشد    مبتنی بر بهترین شواهد و قضاوت     

گشایند بلکـه   نگاري را به روي صدها نفر می ها نه تنها فرایند آینده پانل. کند نگاري، انتخابی طبیعی می  براي متولیان آینده  

نگـاري    هاي آینـده    ها در بسیاري از پروژه      بدین دلیل، پانل  . هاي عمیق هستند    آلی براي مباحثه و بحث      هاي ایده   گردهمایی

  .در مرکز فرایند قرار دارند

 ماه، در مورد آینـده  18 تا 3تند که در زمانی بین    نفر هس  20 تا   12ها متشکل از جمعی خبره و متخصص بین           پانل

بـا وجـود   . پردازند تأمل کرده و به مشورت می) موضوعاتی از قبیل نانوفناوري، بهداشت و داروسازي    (موضوعاتی مشخص   

 سـازماندهی  اند؛ احتماالً بدین دلیل که مهري واقع شده    نگاري مورد بی    ها در ادبیات آینده     استفاده فراگیر از این روش، پانل     

امـا تجربـه   . ها به عنوان امري معمولی و آسان در نظر گرفته شده، مطالب کمـی در مـورد آن وجـود دارد            و مدیریت پانل  

  .ها به هیچ وجه یک امر معمولی و به دور از مشکل نیست نشان داده که سازماندهی و مدیریت پانل

، به معنـاي  »BOGSAT«ها از واژه  اك رایج در مورد پانلادر. هاي بسیاري وجود دارند     ها در اشکال و اندازه      پانل

در . اي را نیـز شـامل شـوند     توانند افراد غیرحرفه    ها می   پانل. گیرد  ، نشئت می  »اند  گروهی از افراد که دور یک میز نشسته       «

یعنـی  (نفعـان  هـایی، از ذي     چنین پانل . ها ممکن است به معناي واقعی، تخصص و خبرگی نداشته باشند            واقع اعضاي پانل  

تـشکیل  ) افرادي که سهم و منفعتی در نتایج فرایند پانل دارند و در بعضی مواقـع نماینـده یـک سـازمان خـاص هـستند              

  .معموالً تجربیات کاري چنین افرادي، معیار عضویت آنها در گروه است. یابند می
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طـوري کـه    سمیت شناخته شده است؛ بـه نگاري فراوان است و تا حد زیادي به ر         ها در آینده    مزایاي استفاده از پانل   

  :برخی از این مزایا عبارتند از. نگاري این امر را به اثبات رسانده است هاي آینده ها در پروژه کاربرد گسترده پانل

              دسترسی راحت به قضاوت افراد خبره و متخصص در یک پروژه؛ این امر به ویژه هنگـامی کـه بـا ابهامـاتی در 

  .ار داریم، اهمیت داردرابطه با آینده سروک

      هی این امر به  هاي مختلف؛ چرا که سازماند     هاي علمی و تخصص     سازي بین رشته     تعامل زیاد و هدفمند و شبکه

  .طرق دیگر ممکن است مشکل باشد

    هـا،   هـا بـراي تهیـه ورودي       نگاري؛ در واقع استفاده از پانل       هاي مورد استفاده در آینده       تکمیل نمودن دیگر روش

  .هاي دیگر ضروري است یر نتایج و یا هدایت کامل فرایند، به همراه برخی از روشتفس

ها نگاري، از طریق شرح بیوگرافی اعضاي پانل و علنی بودن جلسات پانل  اعتبار و اقتدار بخشیدن به پروژه آینده.  

تواننـد شـامل      ها مـی    این داده . نگاري هستند   هایی است که ورودي فرایند آینده       ترین وظیفه پانل، ترکیب داده      مهم

ستاد پانل، اطالعات و دانش مـرتبط بـا         . بینی باشند   هاي تحقیقاتی و پیش     مدارك مکتوب، شفاهی و شهودي و یا گزارش       

هایی هـستند کـه در        براي مثال، طوفان مغزي و تحلیل محیط داخلی و خارجی، از جمله روش            . نگاري است   موضوع آینده 

هـا از طریـق تـشکیل     ترین وظایف پانـل، تجدیـد حیـات سـازمان     یکی دیگر از مهم. شود تفاده میها اس فرایند پانل از آن   

طـور    بـه . شـود   هاي سازمان براي تدوین راهبردهاي آینده می        این نقش باعث تحریک کلیه قسمت     . هاي کاري است    گروه

ین راهبردهاي مناسب براي دستیابی به انداز آتی، تدوین یک دیدگاه جدید و تبی   توان گفت پانل در تعیین چشم       خالصه می 

  .کند ها در آینده، نقش بسیار مهمی را ایفا می آن

اولـین گـام    . ها را آغاز نمـود      توان گردآوري افراد جهت تشکیل پانل       زمانی که حوزه فعالیت پانل مشخص شد، می       

که باید در پرتو حـوزه  ) نفعان ذي(هایی  یعنی تخصص. هاي پانل است    جهت این کار، تنظیم شرح مختصري درباره ویژگی       

  :در تنظیم شرح مختصري درباره پانل، دو مالحظه زیر باید در نظر گرفته شوند. فعالیت پانل، شناسایی شوند

  .ها به منظور پیگیري حوزه فعالیت پانل مورد نیاز است ها و تخصص چه ترکیبی از دانش: ترکیب پانل. 1

هاي علمی باید در پانـل حـضور    هاي ارزشی و رشته ها، قضاوت  ها، مقام   اهچه ترکیبی از دیدگ   : تعادل در پانل  . 2

  .طرف و منصفانه انجام پذیرد ها، بی گیري ها و نتیجه داشته باشند تا تحلیل

  چه کسی باید عضو پانل شود؟

یـک لیـست   بایستی مراقب بود که نتیجه فعالیت این افراد منجر به ایجاد . اعضاي پانل باید به دقت انتخاب شوند      

کننده در پانل بایستی در زمینه تمامی مباحث مورد نظر، دانش داشته باشند و صرفاً                 افراد شرکت . غیرواقعی و تخیلی نشود   

تخصص داشتن صرف در یک موضوع، خطر تسلط یک فـرد  . نظر نباشند   در یک جنبه تخصصی خاص از موضوع، صاحب       

بایستی به عنوان یک فرد خبره در زمینه موضوع مورد بحث با یکـدیگر         نمایندگان  . کند  یا گروه خاص بر بحث را زیاد می       

کنندگان بایستی داراي فکر باز بوده و حـایز شـرایط انجـام            مشارکت. صحبت نمایند نه به عنوان نماینده یک گروه خاص        

 عـضوي از افـراد پانـل        تواننـد   مـی ... گیران، مدیران اجرایی و       نفعان از جمله محققان، تصمیم      تمامی ذي . کار تیمی باشند  

  .باشند
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اما در مورد   . هایی وجود دارد که در روش دلفی معرفی شدند          ها، روش   به منظور شناسایی و فراخواندن اعضاي پانل      

هـا تعـداد نـسبتاً کمـی پانـل را در بـر        برخی پـروژه . نگاري، هیچ قانون ثابتی وجود ندارد     ها در یک پروژه آینده      تعداد پانل 

هـاي علـم و فنـاوري را پوشـش دهنـد، در صـورتی کـه برخـی                      پانل، تا بتوانند تمامی جنبه     8 تا   6 حدود   گیرند، مثالً   می

تـصمیم در مـورد تعـداد       . دهند   پانل را تشکیل می    20 تا   15هاي دیگر جهت تحقق بخشیدن به همین هدف، تعداد            پروژه

  .گردد اتخاذ می... ریت پروژه وهاي مالی، وظایف مدی ها با توجه به محدودیت منابع، مانند هزینه پانل

چنـان ریـسک متالشـی شـدن و           دهد اما هـم     تر بر موضوعات را می      تعداد بیشتر پانل، اجازه تمرکز بیشتر و عمیق       

  .دهد افزایش می) در صورت نبودن سازوکارهاي ارتباطی مناسب(تکه شدن پروژه را  تکه

. منـد شـوند   سترده افراد و متخصصان خارج از پانل نیز بهرههاي خود، از مشورت گ توانند در کنار فعالیت     ها می   پانل

هاي داخلی خود     ها و مشورت    هایی که به بحث     پانل. ها، امري بدیهی است     ضرورت و مزایاي مشورت گسترده در کار پانل       

هـاي   ات و دیدگاه ها و تجربیات متنوع باشند، احتمال دارد اطالع         زمینه  ها افرادي با پس     کنند، حتی اگر اعضاي آن      اکتفا می 

  .مهم را نادیده بگیرند

هاي پانل به طـور مـؤثر انتـشار           کند که اگر قرار باشد یافته       به هرحال، مشورت، دید و شناختی را به پانل اعطا می          

. تواند از طریق سـازوکارهاي مختلفـی انجـام پـذیرد        به طور کلی این مشورت می     . یابد  یابد، این دید و شناخت اهمیت می      

  ... .اي، گزارش متخصصان، دلفی و نامه هاي پرسش ها، پیمایش ایی از قبیل کارگاهسازوکاره

ها مدنظر نباشـد و تنهـا    ها به اجماع یا شناسایی اولویت نگاري، ممکن است دستیابی پانل   هاي آینده   در برخی پروژه  

ها به تحلیل و تفسیر     لت، وظیفه گروه  در این حا  . گذاري مورد نیاز باشد     گذاري و سرمایه    ریزي پیشنهادها براي سیاست     طرح

هـا بایـد معتبـر و موثـق باشـند و        ها مدنظر است، اولویت     هایی که شناسایی اولویت     اما در پروژه  . شود  اطالعات محدود می  

ها، مستلزم دستیابی اعضاي پانل به سطحی   ها به اولویت    دستیابی پانل . مند انجام شود    ها به روشی شفاف و نظام       تعیین آن 

  .شود این اجماع، معموالً از طریق مباحثه و تحلیل پانل حاصل می. فکري و اجماع است  هماز

اگر اختالف نظرهاي جدي بین اعضاي پانل وجود دارد، این اختالف نظرها باید به جاي نادیده گرفته شدن، مـورد         

امروزه با توجه بـه  . شود ري استفاده میگی بندي فهرست موضوعات، از سازوکار رأي     معموالً جهت اولویت  . تأکید قرار گیرند  

  .پذیرد و از طریق شبکه اینترنت انجام می» الین آن«گیري به صورت  پیشرفت تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، رأي

علـت اصـلی   . هـاي خـود را ارائـه نماینـد     ها باید هم در حین کار و هم در پایان فعالیت خـود، گـزارش یافتـه     پانل

ها و پیـشنهادها بـه منظـور اقـدامات بعـدي       ها، همچنین ارائه اولویت هاي آن ها و یافته    ، انتشار تحلیل  ها    دهی پانل   گزارش

آماده کردن گزارش، باید از ابتداي کار پانل مورد . کنندگان باشد ها باید متناسب با خواست و نیاز استفاده         این گزارش . است

است در ابتدا، ساختار و طرح گزارش را تعیین کرد و در حین کـار آن را                 بهتر  . توجه قرار گیرد و به پایان کار موکول نشود        

تر از زمانی باشـد کـه    ها بسیار مشخص و معین است، تهیه گزارش آسان رود زمانی که وظیفه پانل انتظار می . اصالح نمود 

  .تري را پوشش دهند ها آزادي عمل بیشتري دارند و باید قلمرو گسترده پانل

اي انجـام شـود، بـه ویـژه زمـانی کـه        ریزي زمانی و هزینه    ها باید برنامه    هاي پانل   اي انتشار یافته  از طرف دیگر بر   

گونـه کـه حامیـان     همـان . هاي بعدي نیز همکاري دارند      حداقل چند نفر از اعضاي پانل، مخصوصاً رئیس پانل، در فعالیت          

ها و اخبار موجـود در      باید در مورد استراتژي انتشار یافته     کنند، رئیس پانل نیز       ها بازي می    مالی نقش مهمی در انتشار یافته     

  .گزارش پانل، با حامیان مالی مشورت نماید
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  سناریونویسی

. هاي برتر آینده است     هاي نیازها و ارزش     ها و شناخت شرایط، تهدیدها، فرصت       سناریو، ابزاري براي تحلیل سیاست    

امـا در مبحـث   . هـاي بـازیگران داللـت دارد    بر روایت داستان و نیز نقشواژه سناریو از دنیاي تئاتر و سینما گرفته شده و     

هاي ممکن متعدد، که یک دولت، سازمان    هاي مربوط به آینده     توان آن را به صورت داستان       ریزي بر پایه سناریو می      برنامه

شکلی پویا و متحرك، جریـان      سناریوها به صورت نموداري و به       . ها مواجه خواهد شد، تعریف کرد       یا شرکت احتماالً با آن    

ها موجـب تمرکـز توجـه بـرروي نقـاط انـشعاب مـسیر آینـده و                    سناریو. دهند  تحول و پیدایش دنیاي آینده را نمایش می       

هاي در شـرایط مختلفـی    گیري بر پایه آینده و آزمون استراتژي به کمک تصمیم  . شوند  پیشامدهاي بالقوه در این مسیر می     

در ایـن حالـت     . شـود   هـاي آینـده ایجـاد مـی         ند، آمادگی بیشتري براي مواجهه با عدم قطعیت       کن  که سناریوها معرفی می   

پـذیري زیـادي      ها دور از تصور باشـند، انعطـاف         تصمیمات اتخاذ شده در برابر اکثر رویدادهاي آینده، که شاید برخی از آن            

  .خواهند داشت

هـاي   هـا و فرصـت   تواند مسائل، چـالش  ها می مک آنریزي به ک سناریوها تصویر روشنی از آینده هستند که برنامه    

بینی یک آینده خاص نیـست، بلکـه توصـیف همـه احتمـاالت       یک سناریو، تنها پیش. محیط را به روشنی ببیند و بشناسد 

  .در واقع، سناریو تصویري از آینده ممکن و محتمل است. است

توان آینده را به طور       ها، هرگز نمی     تعامل میان آن   به سبب گوناگونی عوامل و نیروهاي سازنده آینده و پیچیدگی و          

داننـد و بـه    ترین تصویر آینده را چندان درست نمی نگاري انتخاب محتمل رو، متخصصان آینده   از این . بینی کرد   دقیق پیش 

 تصاویر ممکـن    بنابراین، اگر سناریو شامل همه    . ریزي به کار برد     جاي آن معتقدند باید سناریوهاي مختلفی را براي برنامه        

کارگیري این سـناریوها بـه    برداري و به ریزي به شمار آید؛ چنان که با بهره    تواند ابزار قدرتمندي براي برنام      آینده باشد، می  

  .توان به استقبال آینده رفت خوبی می

ـ              سازان یک سازمان معموالً نتیجه دیدگاه       تفکر تصمیم  هـا    دگاههاي پذیرفته شده نسبت به آینده است کـه ایـن دی

آینده مرسوم، دیدگاهی است که در اعضاي سازمان نسبت به مسیر حوادث گذشته، حال              . شوند  نامیده می » آینده مرسوم «

ریزي بر پایه سناریوها روشی براي بـه چـالش کـشیدن آینـده       برنامه. و آینده به وجود آمده و به سادگی قابل تغییر نیست          

کـدام از سـناریوهاي    حتـی اگـر هـیچ   .  به صورت مشروح و با جزئیات کامل است     هاي متعدد،   مرسوم از طریق ایجاد آینده    

هاي پیـشروي سـازمان در محـیط     ریزي، مشوق تمرکز راهبردي بر ریسک      نوشته شده به واقعیت نپیوندند، این نوع برنامه       

  .متغیر اقتصادي، سیاسی، یا فناورانه مختص خود است

هاي مختلفی براي این متغیرها انتخاب        ر کلیدي انتخاب شده و حالت     سناریو روش مهمی است که در آن چند متغی        

توان هر گزینه از      شود و حتی می     براي سایر عوامل نیز به همین شیوه اقدام می        . شوند؛ براي مثال رشد باال، رشد پایین        می

نهایت سناریوي ممکنـی انتخـاب   در . ها را تخمین زد متغیرها را با کمیت بیان کرد و الزامات و احتماالت هرکدام از حالت           

  .شود ریزي تبدیل می پژوهی خارج شده و به برنامه صورت مطلوب درآید از آینده شود که اگر به می

  :ریزي بر پایه سناریوها وجود دارد که عبارتند از به طور کلی دو نوع برنامه

 ،اکتشافی   

سازي  تصمیم .  
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ه ویژه مواردي که خارج از حیطه حس و عالیق عمـومی سـازمان              شود نقشه محیط آینده، ب      در نوع اول تالش می    

هاي پیـشروي   ریزي شاید روش بسیار خوب و مفیدي براي جستجو و شناخت ریسک       این نوع برنامه  . هستند، فهمیده شود  

  .شوند ها در آن بررسی نمی هاي فکري آن سازان و چارچوب گاه خود تصمیم یک سازمان باشد ولی هیچ

  .اي برخوردار است العاده سازان بوده و از اهمیت فوق یوها در ارتباط تنگاتنگ با تصمیمنوع دوم سنار

  سازي  سناریوهاي تصمیم

اي از ادراك و  زیـرا افـراد مختلـف بـر مبنـاي آمیـزه          . سازان سازمان چه کـسانی هـستند        ما باید بدانیم که تصمیم    

ها را تفسیر کـرده و بـر ایـن      مراجعه به زمینه ادراکی خود واقعیت     ها با   در واقع آن  . سازند  هاي خود را می     ها تصمیم   واقعیت

هاي ادراکـی بـر پایـه     معموالً این تفاسیر و زمینه . سازند  هاي محیط را در ذهن خود می        اساس تصویري انتزاعی از واقعیت    

ـ    . سازان اسـتوار هـستند      بینی تصمیم   شناختی و جهان    هاي ارزشی، خصوصیات روان     نظام راي آشکارسـازي  بهتـرین روش ب

  :هاي کاوشی و عمیق است؛ مانند زمینه ادراکی افراد پرسیدن سؤال

سازان ذهن تحلیلی و کمی دارند یا ذهن کیفی و غیرساختار یافته؟  آیا تصمیم  

آیا مهندس هستند یا دانشمند؟   

ها اهل مکاشفه و شهود هستند؟ شناس  آیا مانند مورخان، فیلسوفان و روان  

نگران و بدبین؟ ین هستند یا دلب  آیا خوش  

   هاي عوامل مختلف با هم هستند یا تفکر خطـی،              مند و چند بعدي داشته و به دنبال شناخت کنش            آیا تفکر نظام

  نگر و تک بعدي دارند؟ ساده

نگري سیاسی دارند؟ جانبه  آیا یک  

گرا هستند؟ گرا، یا مردم  آیا از طبقه اشراف، نخبه  

رو هستند یا متواضع بوده و انگیزه زیادي براي یادگیري دارند؟  آیا مغرور و تک  

آیا به ذهنیت گروهی افراد حساس هستند؟   

سازان و در نهایت ارائـه طـرح مـورد نیـاز بـراي                هاي ادراکی تصمیم    ها براي مشخص کردن زمینه      همه این سؤال  

  ].65[سازي بسیار مفید هستند تدوین سناریوهاي تصمیم

هرمن کـار در خـالل مطالعـات راهبـردي          . ریزي در شرکت رند اتفاق افتاد        سناریو در زمینه برنامه    نخستین کاربرد 

پس از آن در    . ریزي وارد کرد     میالدي صورت گرفت، واژه سناریو را به فرهنگ برنامه         50نیروي هوایی آمریکا که در دهه       

هاي خـصوصی و غیرانتفـاعی اسـت و ایـن           میالدي وي به عنوان مدیر مؤسسه هودسون که یک مرکز پژوهش           60دهه  

در سـال  . پـردازد، گـسترش داد   المللی و دفاعی ایاالت متحده می مفهوم را که تنها به مباحث سیاست عمومی، توسعه بین      

، احتماالت آتی نظم جهانی را با توصـیف تـوان           2000سوي سال      میالدي کان با همکاري آنتونی واینر در کتاب به         1967

یکی از سناریوهاي . المللی که در برابر امنیت آمریکا قرار دارد، مورد بررسی قرار داد هاي بین ها و چالش   رتنظامی ذاتی قد  

سناریوي دیگر، بـر  . مطرح در این کتاب، انعقاد پیمانی میان ایاالت متحده و شوروي سابق با هدف کنترل تسلیحات است     

یـک سـناریو هـم برقـراري        . یـستی را از دسـت خواهـد داد        این فرض استوار است که شوروي سابق کنترل جنبش کمون         

افـزار فنـاوري    همچنین کان و واینر در این کتاب به معرفی سخت. بینی کرده است هاي جدید میان کشورها را پیش    پیمان
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را قـادر   اي متمرکز و شامل اطالعات تفصیلی افراد است که والدین             هاي رایانه   افزار شامل بانک    این سخت . آینده پرداختند 

این کار بـا اجـراي برنامـه        . سازد از طریق مهندسی ژنتیک، جنسیت و خصوصیات فردي فرزندان خود را انتخاب کنند               می

  . که مورد حمایت آکادمی علم و هنر آمریکا بود، انجام پذیرفت2000مأموریت سال 

  هاي روش سناریو ویژگی

. گیـري تمرکـز دارد   اي علت و معلولی مؤثر بر امر تصمیمسناریو یک توصیف داستانی از آینده است که بر فراینده         

هـاي   به همین دلیل میزان دقت و درسـتی، از ویژگـی  . وقوع سناریو نه تنها حتمی نیست، بلکه احتمال آن نیز اندك است    

  :هاي زیر باشد یک سناریوي خوب باید داراي ویژگی. رود یک سناریوي خوب به شمار نمی

ن وقوع آن وجود داشته باشد یا به عبارتی، مسیري منطقی از حال به آینده را تصویر کند موجه باشد؛ یعنی امکا.  

اجزاي آن سازگاري درونی داشته باشد .  

به وصف روابط علت و معلولی بپردازد .  

گیري به کار آید  در امر تصمیم.  

ه باشند همه سناریوها باید در یکی از فاکتورهاي کلیدي با هم تفاوت اساسی داشت.  

ارتباط باشد کند، نباید با گذشته کامالً بی بینی می اي که یک سناریو پیش  آینده.  

هاي آینده اشاره کند  یک سناریو باید به چالش.  

یک سناریو باید داراي عنوان خوب و متناسب با نوع آینده باشد .  

هایی است کـه در رویـارویی    ها و سیاستاي از راهبرد یکی از اهداف طراحی سناریوهاي مختلف، شناخت مجموعه      

  .هاي آن بیشترین سودبخشی و اثرآفرینی را دارا باشد با شرایط محیط و عدم قطعیت

  :بندي کرده است هاي تدوین سناریو را چنین دسته گروه آینده، روش

آینـده بـه تـصویر      برخی از سناریوها میزان اثربخشی عوامل کلیدي مؤثر بر زمان حال را بر شرایط و دگرگونی                 . 1

  .کشند، بر این مبنا که این عوامل کلیدي در آینده نیز مؤثر و مبناي تغییرات آینده هستند می

ایـن  . شـوند  بینانه و یا بدبینانه و بر مبناي یـک یـا دو عامـل مـؤثر، تـدوین مـی              برخی دیگر از سناریوها خوش    . 2

  .ن یک فناوري یا تغییر سیاست اقتصادي کشور شکل بگیرندسناریوها ممکن است با فرض اتفاقاتی مانند از رده خارج شد

شکوفایی تجـاري و اقتـصادي،   : گیرند؛ حوادثی چون برخی از سناریوها نیز با فرض وقوع حوادث مهم شکل می   . 3

  .که این روش کامالً شهودي است... ها و ورشکستگی

  گانه براي سناریوسازي موفق  هاي هفت گام

اي بـا متخصـصان        مدیر طی جلـسه    5 تا   3 یک گروه اصلی متشکل از       :اتفاقاتساخت حاالت نهایی و     . 1

 پیشامد را که ممکن است به آن منجر شـود، بـه تـصویر    200 الی 100 دیدگاه متفاوت از آینده و 5 یا  4داخلی و خارجی،    

  .کشند می

هـا را تـا چـه میـزان          کـه آن    کننده حاالت نهایی را با توجـه بـه ایـن             هر شرکت  :بندي حاالت نهایی    رتبه. 2
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  .کند بندي می داند، رتبه یافتنی یا مطلوب می دست

سپس هر . شوند هایی به تعداد حاالت نهایی تقسیم می        کنندگان به گروه    شرکت: تخمین احتمال پیشامدها  . 3

  .کند بندي می ها رتبه گروه پیشامدهاي منجر به حاالت نهایی مربوط به خود را، براساس احتمال آن

سازد و آن را به  هر گروه سناریویی را بر محور حالت نهایی مربوط به خود می: ت و دفاع از سناریوها ساخ. 4

کنند تا دیگران را نسبت به منطقی و موجه           سپس اعضاي هر گروه سناریوي خود را ارائه می        . دهد  وضعیت کنونی ربط می   

  .، با ایشان در میان بگذارنداند بودن آن متقاعد کنند و آنچه را که هنگام ساخت آن دریافته

کنندگان بر اساس شرایط گـام دوم، دوبـاره    پس از دفاع هر گروه از سناریوي خود، شرکت  : بندي مجدد   رتبه. 5

  .کنند بندي می حاالت نهایی را رتبه

هایی که در  کنندگان در یک جلسه بحث و تبادل نظر درباره دگرگونی  شرکت: مقایسه تفکر قدیم و جدید    . 6

  .کنند هایشان پدید آمده است، با رهبري گروه اصلی شرکت می گاهدید

، یـک برنامـه عملـی را     کنندگان حالت نهایی مطلوب را انتخاب و براي دستیابی به آن      شرکت: اتخاذ راهبرد . 7

  .کنند طراحی می

  اي براي تدوین سناریو  یک روش نه مرحله

  . ریوتعیین یک هدف ابتدایی یا موضوع اصلی براي سنا. 1

ها و مرزهاي   جهت تعیین محدوده  STEEPV1آوري اطالعات در زمینه       طراحی یک برنامه گسترده براي جمع     . 2

چه کسی و چه چیـزي بـراي   «: هایی مانند دهند با استفاده از پرسش فرایندهایی که هدف مورد نظر را تحت تأثیر قرار می    

  .کند هاي پیشران سازمان به خوبی عمل میاین مرحله در شناسایی نیرو» سازمان شما اهمیت دارد؟

. هایی که هنگام سناریوسازي باید بـه کـار رود   دار براي برجسته ساختن فرض هاي عمیق و جهت انجام پژوهش . 3

شوند و این کار تا دستیابی بـه یـک    ها از جهت منطقی بودن، میزان قوت و ارتباط با هدف موردنظر ارزیابی می    این فرض 

  .شود  میهمگرایی تکرار

  .هاي متفاوتی از رویدادها و فرایندها، تا به عنوان اسکلت سناریوها به کار رود تدوین زنجیره. 4

  .نوشتن سناریوها به روشی که متناسب با هدف و فرهنگ سازمانی باشد. 5

  .تجزیه و تحلیل سناریوها به منظور یافتن نقاط انشعابی که ممکن است موجب بحران شوند. 6

ها و باورهـایی کـه    ، مرزهاي اعمال این سیاست)ها مشی خط(هایی که سازمان باید در پیش گیرد      سیاست تعیین. 7

، بـا اسـتفاده از نتیجـه ایـن تجزیـه و             )ها  ارزش(ها نیست     سازمان براي دستیابی به هدف خود مجاز به زیر پا گذاشتن آن           

ـ          همچنین، مشخص می  . ها  تحلیل هـا در اختیـار دارد و چـه           راي اعمـال ایـن سیاسـت      شود که سازمان چه ابزارهـایی را ب

  .ابزارهایی را ندارد

  :شوند تدوین راهبردهاي دستیابی به سناریو که بر سه دسته تقسیم می. 8

  . راهبردهایی که در برابر تغییرات غیرقابل اجتناب درونی و بیرونی کارا باشند) الف

                                                            

.این واژه یک واژه مخفف است. 1
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  .راهبردهایی که به تأمل بیشتر نیاز دارند) ب

  .هبردهایی که نیازمند بررسی و ارزیابی عمومی هستندرا) ج

شـود تـا قابـل     از یک مدل محاسباتی براي بررسی راهبردهایی که از نظر ارزشی با هم رقیب هستند، استفاده مـی      

  .ها مشخص شوند ترین گزینه قبول

   چیست؟STEEPVرویکرد 

 5، سیاسی4، محیطی3، اقتصادي2 تکنولوژیکی،1هاي اجتماعی   این واژه یک واژه مخفف است که از حروف اول واژه          

بنـدي جـامع در مـورد         تواند منجر به دستیابی به یک دسته        مند این عوامل می     تحلیل نظام .  تشکیل شده است   6ها  و ارزش 

ها و افرادي کـه   شود گروه این مجموعه از عوامل، بسیار جامع است و سبب می. ها شود تغییرات آینده و عوامل مؤثر بر آن   

نگاري و تعیین عوامل مؤثر بر آن مشارکت دارند به جاي تأکید بر تنها چند مورد از این عوامل، بتوانند همه   فرایند آیندهدر

هـا بـر یکـدیگر را بررسـی      ها و تـأثیرات متقابـل آن   عوامل را در کنار یکدیگر بررسی نموده و تغییرات آتی هر یک از آن             

  .نمایند

بـراي مثـال، در مطالعـه       . بر است ولی میزان موفقیت آن بسیار بـاال اسـت             و زمان  اگرچه انجام این فرایند مشکل    

 بـراي   STEEPV میالدي در کـشور انگلـستان انجـام شـد، از روش              2000 تا اوایل سال     1990نگاري که از سال       آینده

وش بـه عنـوان مـسائل    گذشت زمان نشان داد موضوعاتی که در آن زمان با استفاده از ایـن ر          . تدوین سناریو استفاده شد   

  .اصلی کشور در آینده تعیین شدند، در حال حاضر مسائل اصلی کشور هستند

   در تدوین سناریوGBNرویکرد 

هاي فرایند ساخت سناریو را چنین توصیف کرده   گام  در کتاب خود هنر دیدگاه بلندمدت،      GBN مدیر   7پیتر شوارتز 

  :است

  مشخص کردن موضوع اصلی : گام اول

یعنـی بـا یـک    . اریوسازي، بهتر آن است که حرکت از درون به بیرون انجام گیرد نه از بیـرون بـه درون  هنگام سن 

سـناریوهایی کـه بـر پایـه     . موضوع یا تصمیم مشخص شروع و سپس به سوي محیط بیرون آن موضـوع حرکـت کنـیم                

خـاص اهمیـت دارد، نمایـان       ، تغییراتـی را کـه بـراي یـک شـرکت             )محیط بیرون (شوند  تغییرات اقتصاد کالن ساخته می    

. مثالً یک شرکت خودروسازي بیشتر مایل است سناریوهایی را بـر محـور تغییـرات قیمـت سـوخت تهیـه کنـد         . کنند  نمی

                                                            

1 . Social
2 . Technological
3 . Economic
4 . Environmental
5 . Political
6 . Values
7 . Peter Schwartz
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هاي مهمی که قـرار اسـت اتخـاذ شـود و از چـارچوب ذهنـی مـدیران                  بهترین کار این است که ساخت سناریو از تصمیم        

  :ها پاسخ داده شود ري است که به این پرسشبنابراین، ضرو. گیرنده آغاز شود تصمیم

گیرندگان اصلی سازمان در آینده نزدیک به چه چیزي خواهند اندیشید؟  تصمیم  

هایی که باید اتخاذ شود و اثري درازمدت بر آتیه شرکت خواهند داشت، کدامند؟  تصمیم  

  مشخص کردن فاکتورهاي کلیدي و فرایندهاي مهم محیطی : گام دوم

دن موضوع یا تصمیم، نکته اساسی گام اول است و تهیه فهرستی از فاکتورهاي کلیدي که بر موفقیت   مشخص کر 

  .اي است که در گام دوم باید به آن توجه داشت گذارد، نکته یا شکست آن تصمیم تأثیر می

هاي کلیدي، چه چیزهایی را باید بدانند؟  تصمیم گیرندگان براي انتخاب  

شوند؟ ها، چه چیزهایی موفقیت یا شکست نامیده می گیري  در این تصمیم  

  نیروهاي پیشران: گام سوم

وقتی فاکتورهاي کلیدي فهرست شد، با فهرست کردن نیروهاي پیشران کـالن ـ محیطـی مـؤثر بـر فاکتورهـاي       

، اقتـصادي،   عالوه بر تهیـه فهرسـتی از نیروهـاي اجتمـاعی          . شود  اند، گام سوم برداشته می      کلیدي که قبالً شناسایی شده    

نیروهایی که «: سیاسی محیطی و تکنولوژیکی، راه دیگر براي رسیدن به عوامل کالن محیطی، پاسخ به این پرسش است   

در این مرحله، پژوهش و تحقق نقش مهمی را         » اند، کدامند؟   در پس نیروهاي خرد محیطی موجود در گام دوم قرار گرفته          

هاي نوین، فاکتورهاي سیاسی، نیروهاي اقتصادي و  مکن است بازارها، فناوريگستره این تحقیق و پژوهش م    . کند  ایفا می 

  .غیره را در برگیرد

  بندي براساس اهمیت و عدم قطعیت  رتبه: گام چهارم

  :بندي فاکتورهاي کلیدي و نیروهاي پیشران براساس دو نکته مهم است گام بعدي، رتبه

  . مشخص شده استمیزان اهمیت دستیابی به هدفی که در گام اول. 1

  . تشخیص میزان عدم قطعیت فاکتورها و فرایندهاي مؤثر در دستیابی به هدف. 2

مـشخص کـردن ایـن    . در واقع، مقصود از این گام، تعیین فاکتورهایی است کـه معیـار تفـاوت سـناریوها هـستند                  

هـاي   اسـت کـه تفـاوت   هدف اصلی، رسـیدن بـه تعـداد محـدودي سـناریو      . ترین بخش سناریوسازي است    فاکتورها مهم 

براي آن که یک سناریو ابزاري کـارا و مفیـد بـه شـمار آیـد، بایـد بـر پایـه مـسائل بنیـادین و                            . چشمگیري داشته باشند  

هاي اساسی یک سناریو نیز باید محدود باشد تا از زیادي سناریوهاي مختلف براي هر عدم     تفاوت. کننده تدوین شود    تعیین

تعـدد و زیـادي     . تـوان سـاخت     اي زیادي ممکن است رخ دهد، ولی سناریوهاي اندکی می         ه  اتفاق. قطعیتی جلوگیري شود  

  .سازد سناریوها، کارایی کل فرایند را مختل می

  انتخاب منطق سناریو یا نقشه حرکت: گام پنجم

پس از مشخص شدن نیروهاي پیشران و اتفاقات ممکن گوناگون، الزم است منطـق و طرحـی کـه سـناریو بایـد                     

براي انتخاب منطق سناریو و یا نقشه حرکت داستان باید از چگونگی تأثیر نیروها . آن نوشته شود را انتخاب کنیم     براساس  
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کند؟ چرا یـک نیـرو در برابـر یـک حرکـت مقاومـت                 یعنی بدانیم کدام نیرو، دیگري را تقویت می       . بر یکدیگر آگاه شویم   

  ستوار است؟ها براساس چه هدفی ا گیري ها و تصمیم کند؟ و تالش می

  کامل کردن سناریو : گام ششم

پس از آن، پرورانـدن طـرح   . سازند هایی را که موجب تمایز سناریوها هستند، مشخص می          نیروهاي پیشران، منطق  

همـه  . هـاي دوم و سـوم، میـسر خواهـد بـود             ابتدایی سناریوها با استفاده از فهرست فاکتورها و فرایندهاي کلیدي در گام           

گاهی اوقات واضح است که هر عدم قطعیـت بایـد           . ندهاي کلیدي یک سناریو باید مورد توجه قرار بگیرند        فاکتورها و فرای  

  .در کدام سناریو قرار گیرد

  بررسی پیامدها و نتایج هر سناریو : گام هفتم

هـا کـه ایـن        پس از تدوین سناریوهاي مقدماتی، باید به موضوع اصلی و هدف سناریوها باز گردیم و این پرسـش                 

گیرد و چه نقاط ضعفی دارد؟ آیا راهبرد مـورد نظـر در صـورت وقـوع سـناریوهاي       هدف در هر سناریویی چگونه جاي می  

  گیرد؟ بدست آمده مفید و مؤثر است یا فقط در یک یا دو سناریو جاي می

 ویـژه، اگـر     هاي یک سناریو سازگار باشد، هدفی با خطرپذیري بسیار باال خواهد بـود؛ بـه                هدفی که تنها با ویژگی    

  .گیرد، کنترل اندکی روي احتمال وقوع سناریوي مطلوب داشته باشد سازمانی که سناریو را به کار می

  انتخاب نشانگرها و راهنماهاي راهبردي : گام هشتم

وقتی که سناریوهاي مختلف تدوین و نتایج حاصل از اجراي آن مشخص شد، بایـد چنـد شـاخص مناسـب بـراي                  

  .هم انتخاب شودانتخاب سناریوهاي م

هاي یاد شده تدوین شوند، به خوبی نشانگر روند تغییـرات و تکامـل تعـداد محـدودي شـاخص                      سناریوهایی که براساس گام   

  .رساند هاي راهبردي یاري می منطق موجود در ساخت سناریوها، گروه را در استخراج نتایج منطقی از شاخص. کلیدي هستند

  هاي معمول سناریوسازي  روش

  : ور خالصه، سه روش رایج در تدوین سناریو وجود دارد که عبارتند ازط به

  سناریوهاي متخصصان،) الف

  سناریوهاي استاندارد شده،) ب

  1.روش عدم اطمینان حیاتی) ج

  .اي سناریو مشخص شود کشی شبکه ها با روش نقشه  آن اند تا تفاوت ها به طور ساده ذکر شده در ادامه، این روش

 میالدي به نام شرکت نفتی شـل مـشهور شـد            1970این روش در دهه     : اریوهاي متخصص روش سن ) الف

                                                            

1. Critical Uncertainties
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  .طور جزئی شرح داده شد  به1و بعدها توسط واك،)  برگرفته شده است1973که از بحران نفتی سال (

 1973در سـال    . اي انجام داده و در این زمینـه بـسیار مـشهور اسـت               شرکت شل در کار سناریو، کارهاي پیشرفته      

گروهی در این شرکت بـراي آینـده انـرژي و بـه      . نگري کرد   یالدي، زمانی که بحران نفتی جدي شد، شرکت شل آینده         م

بینی کرده بودند وضع این شرکت نسبت        اي که پیش    ویژه نفت در جهان، سناریوسازي کردند و نتیجه این شد که در آینده            

  .فرانسوي و پیتر شوارتز آمریکایی بودندمتخصصان این کار پیرواك . شد ها بهتر می به سایر شرکت

دهد، در تدوین این سـناریوها از کمـک متخصـصان بـراي         گونه که عنوان سناریوهاي متخصصان نشان می        همان

  .شود هاي موضوعی استفاده می توسعه سناریو و تدوین حوزه

  ایـن روش  . سـت دومـین روش رایـج، روش سـناریوهاي اسـتاندارد شـده ا            : سناریوهاي استاندارد شده  ) ب

بنابراین سناریوهاي استاندارد شده، براساس نتایج چندین . براساس اصل رخ دادن مکرر برخی از سناریوها ایجاد شده است   

در . یابند  شوند و ادامه می     ها تا حدودي مشخص شده است، شروع می         سناریوي مشابه که در حال وقوع هستند و نتایج آن         

هاي این نقـاط   اند ـ نیست بلکه بر روي ریشه  قاط نهایی سناریو ـ که از پیش تعیین شده این روش، تمرکز اصلی بر روي ن

  .است

ترین روش ساختن سناریوها، روش عدم اطمینـان حیـاتی اسـت کـه                شایع: روش عدم اطمینان محیطی   ) ج

ادگی زیـاد آن اسـت و       شهرت این روش احتماالً به خاطر س      .  میالدي معرفی شد   1991 بار در کتاب شوارتز در سال         اولین

  .گویی دقیق، تدوین شوند توانند بدون تأکید جدي بر روي پیش سناریوها می

در این مطالعه از دو متغیر زیـر چهـار          .  میالدي است  2000یک مثال از این سناریو، مطالعه آینده اینترنت در سال           

  :سناریو استخراج شدند

  محاسبات فعال در برابر غیرفعال،) الف

  .ه کلی در برابر استفاده اقلیتاستفاد) ب

نتایج حـاکی از آن     . فاصله زمانی کوتاه این مطالعه، فرصت مناسبی براي مقایسه این سناریوها با نتایج ایجاد نمود              

  .بود که چهار سناریو به روشنی و به طور همزمان روي عناصر متفاوت اینترنت مؤثر هستند

  ریزي بر پایه سناریو چیست؟ برنامه

ریزي بر پایه سناریو، روشی منظم و منضبط است که از آن بـراي کـشف نیروهـاي پیـشران کلیـدي در مـتن                           برنامه

از طریق ایـن روش، رهبـران و مـدیران        . شود  هاي متعدد استفاده می     العاده و عدم قطعیت     هاي فوق   تغییرات شتابان، پیچیدگی  

ها، چنـدین داسـتان یـا روایـت متمـایز دربـاره        اي احتمالی آنبا نگاه به رویدادهاي غیرمنتظره در آینده و درك عمیق پیامده   

هاي رهبران و     ها و استنباط    این سناریوها ابزاري براي نظم بخشیدن به بینش       . کنند  می» تعریف«هاي ممکن را کشف و        آینده

و یـا پیـدا کـردن    مقصود از تعریف سناریوها، انتخاب فقط یک آینده مرجح و آرزوي به حقیقـت پیوسـتن آن     . مدیران هستند 

هـایی راهبـردي    ریزي بر پایه سناریو، اتخاذ تـصمیم  ترین آینده و سعی در تطبیق با آن نیست، بلکه قصد اصلی برنامه      محتمل

                                                            

1 . Wack
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اگر هنگـام تـدوین سـناریوها تفکـر جـدي          . به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند      » هاي ممکن   همه آینده «است که براي    

هـر  « مهم نیست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؛ زیرا دولـت، شـرکت یـا سـازمان در مقابـل              گاه اصالً   صورت بگیرد، آن  

شـود براسـاس    ریزي بر پایه سناریو تـالش مـی   در برنامه. تواند بر مسیر اتفاقات آینده تأثیرگذار باشد آماده است و می  » اتفاقی

  .ها در آینده کشف شود امدهاي آتی این انتخابهاي اثرگذاري بر پی هاي امروز، راه هاي انتخاب فهم داللت

  ریزي بر پایه سناریو  فرایند برنامه

براي فعالیت در دنیاي سرشار از عدم قطعیت، رهبران و مدیران باید مفروضات خود را درباره مسیر حرکت جهان با     

ریـزي   هدف برنامـه . تر ببینند  واضحبه چالش بکشند تا بتوانند جهان آینده را» اگر این طور شود چه؟ «هاي فراوان     پرسش

و نزدیک کردن هرچه » هاي پنداري  واقعیت«ها نسبت به      بر پایه سناریو کمک به رهبران و مدیران براي تغییر نگرش آن           

ریـزي بـر پایـه     نتیجه نهایی برنامـه . است» هاي در حال ظهور واقعیت«و یا » هاي موجود   واقعیت«ها به     بیشتر دیدگاه آن  

هـاي مربـوط بـه     مند تـصمیم   رسیم یک نقشه درست و دقیق از آینده نیست بلکه هدف آن اصالح و بهبود نظام               سناریو، ت 

  :ریزي بر پایه سناریو را به شرح زیر توصیف کرده است هاي برنامه پیتر شوارتز در کتاب هنر دورنگري، گام. آینده است

  آشکارسازي تصمیم : گام اول

هاي خود داشته و بداند که در آینده نزدیک و در حال تکوین باید   درستی از انتخابرهبر یا مدیر سازمان باید درك    

ها  واکنش رهبران و مدیران به این مسائل، عملکرد آینده سازمان آن   . چه موضوعات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد         

هـاي    این گام با طـرح پرسـش      .  شود هاي راهبردي آشکار    بنابراین در گام نخست باید ماهیت تصمیم      . کند  را مشخص می  

تواننـد بـه شـرح زیـر      ها مـی  این پرسش. شود انداز، اهداف و مأموریت سازمان انجام می  ها، چشم   مناسب با توجه به ارزش    

  :باشند

وکار ما به کدام سمت در حال حرکت است؟  صنعت و کسب  

وکار ما چیست؟  مسیر توسعه و رشد صنعت، یا کسب  

    وکار ما مؤثر بوده و ما را به اعمـال تغییـرات وادار    ممکن است در توسعه و رشد صنعت، یا کسب  چه رویدادهایی

  کنند؟

تواند موفق باشد؟  تحت چه شرایطی و در چه محیطی، سازمان یا جامعه ما می  

گیرد؟  تحت چه شرایطی و در چه محیطی، سازمان یا جامعه ما در معرض خطر قرار می  

بنابراین در ایـن مرحلـه سـاختار    . هایی روبرو خواهد شد فوذ به ذهن رهبران و مدیران، با مقاومتها براي ن  این پرسش 

هـاي متعـدد     ها را از بهتر دیدن آینده       شود که آیا ساختار ذهنی رهبران و مدیران، آن          ذهنی موجود آزموده شده و مشخص می      

  .شود وکار می کسب» ل کلیدي موفقیتعوام«محروم کرده است یا خیر؟ این مرحله همچنین شامل شناسایی 

  آوري اطالعات بدست آوردن و جمع: گام دوم

هایی که دانش کنونی مردم را نسبت به محیط پیرامـون افـزایش داده و در                  هنگام تدوین سناریوها، روایت داستان    

ترین مراحل فراینـد   مهمبنابراین یکی از . هاي جهان آینده را به چالش کشد، ضروري است ها به واقعیت ضمن، نگرش آن  
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توانند سؤاالت اساسـی و مهمـی    آوري اطالعات، طراحان سناریو می   پس از جمع  . آوري اطالعات است    تدوین سناریو، جمع  

یک طراح سناریو باید به طور همزمان برروي موضـوعات کلیـدي و مهـم و نیـز رویـدادهاي غیرمنتظـره                   . را مطرح کنند  

هاي علم و فناوري و همه        آوري اطالعات، توجه ویژه به پیشرفت       عات مهم هنگام جمع   یکی از موضو  . احتمالی تمرکز کند  

  .دهند هاي ارزشی مردم آینده شکل می رویدادهایی است که به باورها و نظام

  شناسایی نیروهاي پیشران کلیدي : گام سوم

» عوامل کلیدي موفقیت  «است که   » نیروهاي پیشران کلیدي  «سومین فعالیت در طی تدوین سناریوها، جستجوي        

وکار تـأثیر داشـته    تواند بر موفقیت کسب دهند؛ به عنوان مثال قوانین و ضوابط دولتی می      وکار را تحت تأثیر قرار می       کسب

اي بـر   توانند تـأثیر قابـل مالحظـه    باشد اما عالوه بر قوانین دولتی، عوامل ناشناخته خارجی فراوانی نیز وجود دارند که می      

شناسایی . ریزي بر پایه سناریو است      شناسایی و ارزیابی این عوامل بنیادي، نقطه عطف روش برنامه         .  باشند موفقیت داشته 

هـاي اجتمـاعی،      توان به مؤلفـه     نیروهاي پیشران را می   . نیروهاي پیشران کلیدي، الزم است به صورت گروهی انجام شود         

ها کنترل کمتـري بـر نیروهـاي     طور معمول، شرکت  به. فرهنگی، فناورانه، سیاسی، اقتصادي و زیست محیطی تجزیه کرد        

  .ها است  و فهم تأثیرات آن ها در اختیار دارند، شناسایی پیشران دارند و تنها اهرم مؤثري که براي برخورد با آن

  آشکارسازي عناصر نسبتاً معین : گام چهارم

ها   لوده توسعه سناریوها و منطق حاکم بر آن       عناصر نسبتاً معین، که به زنجیره رویدادهاي خاص وابسته نیستند، شا          

  .مثال بارز براي عناصر نسبتاً معین، رشد جمعیت یک کشور است. باشند می

 میالدي در شوروي سابق باعث شد تا این کـشور در اواسـط   1970 و 1960هاي  وولد در دهه کاهش شدید نرخ زاد 

ین مسئله سبب به وجود آمدن مشکالت اقتصادي و سیاسی          ا.  میالدي با معضل کمبود نیروي کار مواجه شود        1980دهه  

 میالدي، موضوع کاهش نیروي کار فعـال کـشور شـوروي سـابق در             70 و   60هاي    در دهه . فراوانی در شوروي سابق شد    

  .شد  میالدي، یک عنصر نسبتاً معین تلقی می80دهه 

  هاي بحرانی شناسایی عدم قطعیت: گام پنجم

ها  اي بحرانی مختلفی وجود دارند و وظیفه اصلی هر طراح سناریو جستجو و یافتن آن     ه  در هر طرحی، عدم قطعیت    

طراح سناریو با مورد سؤال قـرار دادن مفروضـات خـود            . ها اغلب با عناصر نسبتاً معین رابطه دارند         این عدم قطعیت  . است

بـه عنـوان    . اي بحرانی را شناسـایی کنـد      ه  تواند برخی عدم قطعیت     درباره عناصر نسبتاً معین و پیگیري زنجیره روابط می        

یک عنـصر نـسبتاً معـین اسـت زیـرا بـه             » جمعیت باسواد «. مثال صنعت چاپ و نشر یک کشور خاص را در نظر بگیرید           

یک عدم قطعیت   » فرهنگ مطالعه «ولی  . توان با آمارگیري آن را تعیین کرد        زنجیره رویدادهاي خاص وابسته نیست و می      

. هاي فرهنگی، آموزشی و اقتصادي و دیگر عوامل بـستگی دارد  وعات گوناگونی همچون سیاستبحرانی است که به موض  

تواند بازار آینده صنعت چاپ و نـشر را تحـت          هاي کنونی آموزش و پرورش و دیگر نهادهاي فرهنگی می           بنابراین سیاست 

  .تأثیر قرار دهد

یکـی از  . شـود  اي مختلـف را موجـب مـی   هـاي بحرانـی، تـدوین سـناریوه         هاي مختلف درباره عدم قطعیت      فرض

بندي عوامل کلیدي موفقیت و نیروهاي پیشران کلیـدي براسـاس دو              هاي بحرانی، درجه    هاي شناسایی عدم قطعیت     روش
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  : معیار زیر است

هاي شناسایی شده در گام اول،   درجه اهمیت این عوامل براي موفقیت در تصمیم  

درجه نامعین بودن این عوامل  .  

  تدوین سناریوها : ششمگام 

هاي بحرانـی و چگـونگی رفتـار نیروهـاي پیـشران       هاي مربوط به عناصر نسبتاً معین، عدم قطعیت    براساس فرض 

هـاي   در واقع سه محور مذکور چارچوبی مفهومی براي اکتشاف آینـده . توان سناریوهاي مختلفی را تدوین کرد  کلیدي، می 

ین سناریوها بهتر است از افرادي کـه در شـرکت، سـازمان یـا دولـت مـسئولیت               هنگام تدو . آورند  ممکن متعدد فراهم می   

اي مـشترك بـه    هر یک از اعضاي گروه، تحقیق خود را انجام داده و سـپس در جلـسه       . گیري ندارند، استفاده شود     تصمیم

  .دهند هایی همچون موارد زیر پاسخ می پرسش

ها هستند؟  نیروهاي پیشران کلیدي کدام  

عاتی نامشخص و مبهم هستند؟ چه موضو  

هایی غیرقابل اجتناب هستند؟  چه آینده  

باید نمودارهایی ترسیم کرد کـه  . هاي مختلف براي تصمیم اصلی است     هدف از این کار، ترسیم نمودارها و انتخاب       

  .تري داشته باشد هاي مختلف را به خوبی نشان داده و با تصمیم مدنظر ارتباط اثربخش پویایی موقعیت

  تحلیل تصمیم : گام هفتم

باید بررسی کرد کـه عملکـرد هـر        . هاي شناسایی شده در گام اول بازگشت        پس از تدوین سناریوها باید به تصمیم      

هـاي راهبـردي در همـه         ها کدام است؟ آیا تـصمیم       رسد؟ نقاط ضعف آن     تصمیم در هر یک از سناریوها چطور به نظر می         

  کنند؟ ها خوب عمل می در یک یا دو مورد از آنسناریوها عملکرد خوبی دارند یا فقط 

  هاي راهنما  انتخاب شاخص: گام هشتم

بـه  . هاي راهنما براي پـایش مـسیرهاي آینـده تهیـه شـوند      پس از تدوین سناریوها و تحلیل تصمیم، باید شاخص   

بستن آینده، کـدام فرزنـد   توان به موقع از ظهور هر یک از سناریوها آگاه شد و دریافت که مادر آ             ها می   کمک این شاخص  

  .خود را به دنیا خواهد آورد

  هاي سناریوهاي برتر  ویژگی

  :هاي زیر هستند سناریوهاي برتر داراي ویژگی

اي منطقـی و مـستدل از         بینـی نیـست؛ بلکـه زنجیـره         گویی یـا پـیش      گیري، پیش   گویی، فال   یک سناریو، غیب  . 1

  .شود هاي مشخص ناشی می ا تحقق واقعیترویدادهایی است که از استمرار روندهاي مشخص و ی

ریزي بر پایه سناریو، الزم است چندین سناریوي مختلف و متمایز تهیه شوند تا بدین ترتیب  در هر تمرین برنامه. 2

هاي آینـده بـه دسـت         هاي مختلف پوشش داده شده و تقریبی قابل اطمینان از روندها و واقعیت               از آینده   اي گسترده   دامنه
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هاي ادراکی، تحلیلی و شناختی انسان اسـت و           هاي موجود درباره تعداد سناریوها بیشتر به خاطر محدودیت          دودیتمح. آید

  .هاي دنیاي واقعی هاي مربوط به پیچیدگی نه محدودیت

کـشند؛ در     بینی و ساختار ذهنی ما را به چالش مـی           سناریوهاي خوب همیشه حاوي بعضی مطالب هستند که جهان        . 3

جابجـایی و  . ورت در همان ساختار ذهنی قدیمی محبوس خواهیم ماند و باید با پیامدهاي ناگوار آن روبـرو شـویم                 غیر این ص  

کنـیم، تـأثیر ژرفـی      تغییر ساختار ذهنی بر توانایی ما براي درك و تفسیر عالیمی که از محـیط پیرامـون خـود دریافـت مـی                      

ها شده، کار بسیار آسـانی اسـت؛ ولـی            اقص دیگران موجب غفلت آن    درك این نکته که تعابیر و تفاسیر محدود و ن         . گذارد  می

بنـابراین  . اذعان به وجود همین تعابیر و تفاسیر محدود و ناقص در ساختار ذهنی خودمان، بسیار مـشکل و ناخوشـایند اسـت                     

  .ه چالش بکشندهاي فکري خود، همکاران و حتی مشتریان را ب ها و چارچوب هنگام تدوین سناریوها، طراحان باید عادت

  ریزي بر پایه سناریو  نقاط قوت برنامه

ها و خطرها،  ها، دگرگونی ها و پیچیدگی  شناسایی و مدیریت عدم قطعیت  

ها، هاي محتمل گوناگون و تجربه اندوزي از آن  کشف آینده  

ها در راهبردهاي فعلی، ها و چالش  شکل بخشیدن به انواع راهکارها، برنامه  

ها، تر از آن گیري سریع اي ممکن براي رقباي نوظهور و ایجاد شرایط تصمیم یندهبینی آ  پیش  

هاي رقابتی متفاوت،  ها در آینده  آزمایش و شناسایی پیامدهاي تصمیم  

ي رقیب،  ها ها و تهدیدات با مطالعه سیاست بینی شرایط رقابتی، فرصت  پیش  

ر زمینه آینده شرکت،هاي مدیریت د گیري  حصول اطمینان درباره تصمیم  

   تر و برآورد میزان    گیري سریع   ها و راهبردهاي رشد رقبا و درك لزوم تندآموزي و تصمیم             مشخص کردن سیاست

  تالش الزم براي کسب ضریب رقابتی، 

کنندگان و مشتریان جدید، هاي درست و ارائه خدمات بهتر به مصرف  فراگیري واکنش  

ازنده،هاي خالق و س  تسهیل خلق ایده  

،انتخاب راهبردهاي بهتر   

پذیر شدن و پاسخ گفتن به هر آینده محتمل،   انعطاف  

 و ایجاد تمایل به بهتر شدن،) هاي ثابت نیازها و ارزش( تغییر نگرش سنتی به مشتري  

ها براي تخصیص منابع،   کمک به تعیین اولویت  

ی، هاي درونی و بیرون  برقراري یک ارتباط مشخص میان بخش  

هاي سازمان یافته براي تغییر نگرش عمومی و تأثیر بر رفتارهاي فردي،   ارائه چارچوبی از دیدگاه  

ها،  دهنده آینده و ایجاد امکان تأثیر بر روند آن  شناسایی نیروهاي کالن شکل  

        و یـا حفـظ     ها مانند اهمیت پیشرفت در مسائل تکنولوژیکی           ملموس و برجسته ساختن اهمیت بعضی از موضوع

  محیط زیست و غیره،

هاي اتخاذي براي تذکر به مدیران،  نمایان ساختن نتیجه سیاست  

 ،تغییر نگرش مردم نسبت به مسائل مختلف   
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تغییر، بهبود و تکمیل راهبردهاي اتخاذي .  

شکالت و مسائل   برخی از م  . ریزي راهبردي آینده یک سازمان است       ترین فواید سناریو، کاربرد آن در برنامه        از مهم 

انـد در     چنان که سناریوهاي زیادي بدون هدف و جهت مشخصی تدوین شـده           . سناریوسازي، برآمده از فقدان تمرکز است     

  .طور مستقیم به موضوع مهم راهبردي مربوط نیست ها به حالی که محتواي آن

له نقـایص ایـن روش نیـز آن    از جم. یکی دیگر از لوازم سناریوسازي، تفکر خالق و تخیل براي پیشرفت کار است        

هـاي گونـاگون و پیامـدهاي آن، بایـد مـسیر        برد و براي رسیدن بـه آینـده         ها را از بین نمی      است که سناریو، عدم قطعیت    

  .وار طی کرد طوالنی حال به آینده را به طور داستان

  پیمایش محیطی 

غییـرات اقتـصادي، سیاسـی، اجتمـاعی و     ها و مؤسـسات بـه ت    بیش از هر زمانی شرکت  دانیم،  امروزه، چنان که می   

بنابراین، هر شرکتی باید    . گذارند  ها تأثیر می    این تغییرات محیطی به طور مسلم بر کارکرد سازمان        . فناوري حساس هستند  

  .آورند، مقابله کند هایی که این تغییرات به وجود می این تغییرات محیطی را پیمایش و پایش نماید و با چالش

را براي نامیدن روشی کـه مـدیران بـا آن محـیط را              » پیمایش« میالدي واژه    1967 آگیوالر در سال     بار،  نخستین  

پیمـایش محیطـی، در واقـع،       «: او پیمایش محیطی را چنین تعریف کـرد       . دهند، به کار برد     مورد مطالعه و بررسی قرار می     

هـاي   ست که در به انجـام رسـاندن فعالیـت   بررسی اطالعات مربوط به وقایع و ارتباطات محیط خارجی شرکت و دانشی ا       

  ».کند آینده به مدیریت شرکت کمک می

این هشدار در خصوص تغییرات مهمی است که در محیط در حـال  . کند پیمایش محیطی، هشدار اولیه را اعالم می   

هـا   ت تغییر در برنامهکنند که نمایانگر ضرور هاي ضعیفی را شناسایی می      با استفاده از این روش، سیگنال     . رخ دادن هستند  

  .هاي بلندمدت اشاره دارد فعالیت پیمایش محیطی به فرایند پیوسته پایش تغییرات موضوع. است

  توانـد خروجـی مـدل    یک سـناریو مـی  . هاي متفاوتی تهیه کرد    توان سناریوها را با روش      نگاري می   در فعالیت آینده  

هاي سناریونویسی و تـشریح   شود؛ و یا از طریق برگزاري کارگاه سازي باشد؛ توسط گروه اندکی از متخصصان نوشته           شبیه

رسانی به مدیریت سـازمان انجـام    توان براي اطالع هاي بسیاري از متخصصان تهیه شود؛ ولی فعالیت پویش را می           دیدگاه

هـا   ست این چالشها واکنش نشان دهند، خواهند توان که مدیران در مرحله بحرانی به چالش        در این حالت به جاي این     . داد

  .هاي خود لحاظ کنند را در همان مراحل آغازین پیدایش، شناسایی کرده و در تصمیم

هـا    هاي توسعه آینـده بـراي دسـتیابی بـه آن            طور خالصه، هدف از سیستم پیمایش محیطی، یافتن سریع نشانه           به

  :بر همین اساس، اهداف پیمایش محیطی به شرح زیر است. است

ضاع و احوال سازمان، فهم شرایط و او  

،سازگاري با تغییرات سریع محیط   

 ،به وجود آوردن یک محیط مطلوب در آینده   

تسهیل ارزیابی عملکرد مدیریت  .  
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  هاي پیمایش محیطی  برخی از روش

و همچنین طرح توسعه سـازمان ملـل، چهـار روش بـراي پیمـایش               »  آینده  گروه«نگاري    هاي آینده   براساس طرح 

  :توان در نظر گرفت محیطی می

،تشکیل گروهی از کارشناسان   

 استفاده از مقاالت on-lineاي،   رایانه  

 ،مرور نوشتارهاي منتشر شده   

ها و مسائل مهم مورد نظر  درخواست از کارشناسان براي انتشار نوشتارهایی درباره موضوع.  

  تشکیل گروهی از کارشناسان . 1

ایـن  . دهـد  ها بسیار مفید هستند، ارائـه مـی      هاي زمانی را که در اجراي طرح        ات افق اندازي از تغییر    این روش چشم  

در ایـن روش از  . رود روش، معموالً به منظور پیمایش محیط نسبت به تغییرات مراحل آغـازین افـق زمـانی بـه کـار مـی          

  .مورد انتظار، ارائه دهندهاي مهم  هاي خود را درباره پیشرفت شود که نظریات و قضاوت کنندگان درخواست می شرکت

توانند از طریق رایانه، دورنگار، پـست الکترونیکـی یـا تلفـن ارتبـاط برقـرار کننـد و نظـرات و                   کنندگان می   شرکت

. هاي جدیدي که در سازمان و یا جامعه مشخصی مـؤثر هـستند، ارائـه دهنـد       ها و فرصت    مشاهدات خود را درباره موضوع    

  . که درباره پیشنهادات سایر اعضا نیز داوري کنندشود ها خواسته می همچنین از آن

هـاي   هاي گـروه  تر و یا با یافته هاي بزرگ هاي این رویکرد، تفاوت نتایج یک گروه با نتایج گروه        یکی از محدودیت  

از . دهد، نـه بیـشتر و نـه کمتـر     دیگر است؛ به عبارت دیگر، هر گروه تنها ترکیبی از نظرات همان گروه خاص را ارائه می           

کند به دانش و میزان مشارکت اعـضاي آن بـستگی دارد، الزم اسـت افـراد      اندازي که یک گروه ترسیم می  آنجا که چشم  

  .هاي اثرگذار و ارزشمندي داشته باشند کننده ایده شرکت

  اي   رایانهon-lineاستفاده از مقاالت . 2

هاي توسعه یـک فنـاوري و         م تأثیرگذار بر ظرفیت   هاي خا    براي استخراج داده   on-lineهاي    استفاده از پایگاه داده   

  .کشف امکان بالقوه تغییرات آن در آینده، بسیار مفید است

وجو بـه خـوبی انتخـاب نـشوند،      به ویژه اگر کلمات کلیدي جست  . الزم به ذکر است که همه مقاالت مفید نیستند        

  .ودفایده خواهند ب تعداد زیادي از مقاالت به دست آمده، نامربوط و بی

  مرور نوشتارهاي منتشر شده. 3

  .نگاري دارند ها، مجالت صنعتی و منابع مشابه دیگر، کاربرد بسیار مؤثري در آینده مجالت پژوهشی، روزنامه

  ها و مسائل مهم مورد نظر  درخواست از کارشناسان براي انتشار نوشتارهایی درباره موضوع. 4

طـور   بـه . ندمدت، همچنین ارائه یک سیاست و راهبرد صحیح مفید استاین روش در شناسایی و کشف مسائل بحرانی بل    

  .مجریان و کارشناسان: توان به دو گروه تقسیم کرد کلی افرادي که در یک برنامه پیمایش محیطی شرکت دارند را می
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هدایت پیمایش محیطی در یک سازمان، بسته به شرایط بـر عهـده مـدیران میـانی و یـا                   : گروه مجریان ) الف

  :طور خالصه، مجریان فرایند پیمایش محیطی باید مراحل زیر را طی کنند به. دیران ارشد آن استم

  .ها بر سازمان هاي خارجی سازمان و بررسی تأثیرات آن پایش پیوسته فرایندها در محیط: پایش فرایند. 1

هـا کـه الزمـه     سـایر تحلیـل  هـا و   بینـی  ها، پیش اي آن  ایجاد سناریوهاي جایگزین و بررسی دوره:بینی  پیش. 2

  .ریزي و مدیریت مسائل سازمان هستند برنامه

هـاي محیطـی بلندمـدت و هـدایت مطالعـات           فراهم آوردن یک منبع مشاوره براي موضوع      : مشاوره داخلی . 3

رد نیـاز   گیري در مورد آینـده مـو        ریزي و تصمیم    هاي برنامه   این مطالعات براي پشتیبانی فعالیت    . تحقیقاتی مربوط به آینده   

  .هستند

بینی اتفاقات محیط خارجی سازمان و        این مرکز باید اطالعات مربوط به پیش      : برپایی یک مرکز اطالعات   . 4

  .کنند، دارا باشد هاي محیطی را تفسیر، تحلیل و نگهداري می هایی که موضوع نیز همه سازمان

  ...ها و ها، گزارش ند روزنامهبه دست آوردن اطالعات از منابع ارتباطی مطلوب، مان: ارتباطات. 5

هـاي   بهبود مستمر فرایندهاي تحلیل محیطی بـا ایجـاد ابزارهـاي مناسـب، طراحـی سیـستم      : بهبود فرایند . 6

  .بینی و بکارگیري فرایندهاي خودارزیابی و خود اصالحی پیش

  :ی نیاز داردیک سیستم پیمایش محیطی کارا به مشارکت و همکاري این سه گروه علم: گروه کارشناسان) ب

این کارشناسـان اطالعـات را بـه مراکـز     . کارشناسانی که دانش عمیق و دقیقی درباره موضوع مورد بحث دارند    . 1

  .دهند ها هستند، انتقال می گیري کننده تصمیم اطالعاتی که هدایت

  .دهند عات مفید را افزایش میاین افراد میزان دسترسی و به کارگیري اطال: کارشناسان سازماندهی منابع مفید اطالعاتی. 2

هایی را اجـرا     این افراد سیستم  . کنند  کارشناسان فناوري اطالعات که زیرساخت فنی مدیریت اطالعات را بنا می          . 3

  .گویند» مدیریت اطالعات«به این سیستم . کند تر می ها را سریع کنند که تخصیص اطالعات را ساده و انتقال آن می

  پیمایش محیطی عوامل مؤثر بر فرایند 

محیط و میزان اعتماد بـه منـابع و عوامـل           ) ناآرامی(ثباتی    فرایند پیمایش محیطی متأثر از عوامل خارجی مانند بی        

  .است... سازمانی مانند ماهیت شغل و راهبردهاي مربوط به آن و

  هاي کلیدي  فناوري

هاي کلیدي یـا حیـاتی یـک رویکـرد         ناورينگاري مدنظر است، روش ف      ها در پروژه آینده     زمانی که انتخاب اولویت   

در ایـن روش بـا بـه کـارگیري     . رود هاي مختلف به شمار می هاي تحقیقاتی و فناوري  ارزشمند و مفید جهت ارزیابی حوزه     

رونـد، فهرسـتی از       هـا بـه کـار مـی         گیري میزان اهمیت یـا کلیـدي بـودن فنـاوري            اي از معیارها که براي اندازه       مجموعه

  .شود م و کلیدي مشخص میهاي مه فناوري

  :گیرد این روش در چهار مرحله زیر انجام می

در این مرحله تالش بر آن اسـت کـه متخصـصان و کارشناسـانی کـه             : شناسایی و انتخاب متخصصان   . 1
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توان دو رویکرد متفاوت مـشورت   در این خصوص می. توانند به انجام روش کمک کنند، شناسایی شده و انتخاب شوند           می

  . و مشورت گسترده را به کار گرفتمحدود

تـوان از     این فهرست اولیه را می    : ها براي بررسی در مراحل بعدي       تهیه فهرستی از تمامی فناوري    . 2

  .ها تهیه نمود نگاري قبلی، روش طوفان مغزي، جستجوي منابع و فعالیت پانل هایی چون بررسی مطالعات آینده روش

ها که در مرحله قبل تهیه شـده اسـت، مـورد         مرحله، فهرست اولیه فناوري    در این : ها  بندي فناوري   اولویت. 3

این معیارها در کشورهاي مختلف متفاوتند      . شوند  بندي می   تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برحسب معیارهاي خاصی، اولویت         

ندگی، میـزان تأثیرگـذاري بـر       پذیري اقتصاد، میزان تأثیرگذاري بر کیفیت ز        و مواردي از قبیل میزان تأثیرگذاري بر رقابت       

  .گیرند هاي مهم صنعتی و میزان تأثیرگذاري بر امنیت ملی را در بر می بخش

دار بـه     هـاي اولویـت     در این مرحله، فهرست نهـایی فنـاوري       : هاي کلیدي   تهیه فهرست نهایی فناوري   . 4

هـاي   بـر سـر راه توسـعه فنـاوري    هـا و مـشکالت موجـود     هاي اصلی کاربرد آن     ها، زمینه   همراه مشخصات اصلی فناوري   

 نهـایی اسـت کـه پـس از انجـام فراینـد تعیـین         این فهرست نهایی، قسمت اساسی از گـزارش   . گردد  دار، بیان می    اولویت

  .شود هاي کلیدي، ارائه می فناوري

  نگاشتن مسیر فناوري 

 به منظـور حمایـت از       ها و هم در سطح صنایع       اي هم در سطح شرکت      طور گسترده   روش نگاشتن مسیر فناوري به    

اي است که   به طور کلی نگاشت مسیر فناوري شامل نمودار زمانی چند الیه          . ریزي و تعیین راهبرد به کار رفته است         برنامه

هـا بـه      هـا، تعیـین شـده و فعالیـت          بدین ترتیب مسیر تحقیقات و پیشرفت     . دهد  هاي فناوري را در بازار نشان می        پیشرفت

  .گردند مدار مشخص می صورت هدف

 واژه نگاشت مسیر دربردارنده هدف اصلی به کارگیري روش، یعنی نگاشتن مسیر فناوري یا ترسیم مسیر کلی بـه            

ریـزي مـسیر    نگاشتن مسیر فناوري، ابزاري است که توافق و اجماع مورد نیـاز در برنامـه  . کارگیري و توسعه فناوري است    

  .آورد ها را فراهم می فتهاي تکنولوژیکی و دنبال نمودن مسیر پیشر پیشرفت

، رئیس سابق هیأت مدیره شرکت موتوروال، به عنوان پدر این روش، نگاشت مسیر فناوري را چنین                 1رابرت گالوین 

نگاشت مسیر فناوري، یک نگاه گسترده به آینده زمینه تحقیقاتی منتخـب اسـت کـه از تـصور و دانـش      «: کند  تعریف می 

وي درباره هدف و مزیت نگاشت مسیر       » . تشکیل شده است    تغییر در آن زمینه،   هاي    ترین محرك   جمعی در مورد مشخص   

سـازد، منـابع را از دولـت و بخـش تجـاري جـذب                 ها را به هم مرتبط می       نگاشت مسیر فناوري، بینش   «: گوید  فناوري می 

  ».کند ها را پایش می انگیزد و پیشرفت کند، تحقیقات را برمی می

انداز تکنولـوژیکی     ري، یک بینش یا دیدگاه مورد توافق همگان را در خصوص چشم           طور کلی نگاشتن مسیر فناو      به

هـاي   فرایند نگاشت مسیر فناوري، روشی براي شناسـایی، ارزیـابی و انتخـاب راه   . آورد گیران فراهم می   آینده براي تصمیم  

  .گیرد ار میراهبردي است که به منظور دستیابی به فناوري یا هدف تجاري مطلوب، مورد استفاده قر

                                                            

1 . Robert Galvin
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  1انگیزي یا طوفان مغزي روش ذهن

هاي جدید در یک زمینـه خـاص گـرد      نام موقعیتی است که در آن گروهی از افراد براي تولید ایده           » انگیزي  ذهن«

هـاي فکـري جدیـد     توانند با آزادي فکر کنند و به سوي زمینـه  اي است که افراد می      قواعد این روش به گونه    . آیند  هم می 

تواند نظـر خـود را بـدون          در این روش هر فردي می     . هاي متنوعی ارائه دهند     حل  ها و راه    شوند و در نتیجه ایده    سوق داده   

. کنند هاي دیگران کار می   کنند و یا بر روي ایده       هاي خود را مطرح می      ها ایده   کننده  شرکت. هرگونه محدودیت آشکار سازد   

انگیزي به پایان  تنها زمانی که مرحله ذهن . گیرد   مورد انتقاد قرار نمی    شود و هیچ یک     ها نوشته می    در این روش، همه ایده    

  .شوند ها ارزشیابی می رسد، ایده می

انگیزي، ابزاري براي تولید ایده است ولی هنگامی که موضوع آن آینده یـک فنـاوري و مـسیر پیـشرفت آن                        ذهن

  .شود نگاري بدل می باشد، به روشی براي آینده

جالب آن است که این روش تنها با صرف زمانی اندك و . هاي جدید است    گیزي سبب پیدایش ایده   ان  بنابراین، ذهن 

انگیزي یک فرایند امتحان شده است و این روش براي توسعه             شویم که ذهن    یادآور می . رسد  تالشی مختصر به نتیجه می    

  .اردهاي جاري زندگی کاربرد د تولیدات و فرایندهاي شغلی و حتی براي بهبود روش

  :انگیزي عبارتند از هاي گوناگون ذهن تعریف

 هاي جدید است انگیزي فرایندي براي تولید ایده  ذهن.  

یابند حلی جدید براي یک مسئله خاص می هاي خود، راه  روشی است که در آن گروهی از افراد با گردآوري ایده.  

 چنـین  . کنند هاي جدید را تقویت می ست که تولید ایدهها ا ها و قاعده اي از راه انگیزي به کار بردن مجموعه       ذهن

  .آیند هاي معمول به دست نمی هایی، هرگز با روش ایده

  انگیزي سنتی  ذهن

هـاي   انگیزي این است که گروهی از افراد در مکانی گرد آیند و بدون ترس و با آزادي کامل ایـده                     نماي کلی ذهن  

شـود کـه    که حق اظهارنظر منفی درباره آراي دیگران را ندارند، این شرط سبب می  این افراد باید بدانند     . خود را بیان کنند   

  .ترین حس ناخوشایندي داشته باشد هاي خود را آزادانه مطرح کند، بدون این که کوچک هر فرد ایده

د فراوان از میان تعدا. ها در مراحل بعدي است هدف این روش، تولید ایده در حداکثر مقدار و سپس تحلیل این ایده      

هـا،    از آنجایی که محیط تولید این ایـده       . شوند  اي دارند، انتخاب می     هایی که ارزش خاص و ویژه       هاي پیشنهادي، ایده    ایده

  .آیند شوند که در حالت عادي به ذهن نمی هاي جدیدي پدیدار می محیطی کامالً آزاد است، ایده

  انگیزي پیشرفته  ذهن

رسـانی   تر و مـؤثرتر، اطـالع   انگیزي سنتی است ولی با فرایندي ساده  همان ذهناین روش، در واقع، نمونه گسترده   

  .گیرد تري انجام می جامع

                                                            

1. Brain Stoming
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  : شوند، عبارتند از انگیزي سنتی می روند و سبب تمایز آن از ذهن انگیزي پیشرفته به کار می مواردي که در ذهن

هاي دیگران، راد دربارة ایدههاي جدید براي کاهش ابراز احساسات اف  فرایندهاي نو و آموزش  

هاي خالق و تفکر متفاوت،   ایجاد روش  

انگیزي،  افزار ذهن  استفاده از نرم  

ها سازي و ذخیره ایده  استفاده از ابزارهاي جدید براي شبیه .  

  تاریخچه

 مـانع   که یک مجري تبلیغاتی بود، دریافت که گردهمایی تجـاري سـنتی            1 میالدي الکس اوسبورن   1941در سال   

قواعد پیـشنهادي او    . هاي جدید باشد    بنابراین، قواعدي را پیشنهاد کرد که محرك پیدایش ایده        . هاي نو است    پیدایش ایده 

  : عبارت بودند از

ها، ممنوع  انتقاد از ایده!،  

ها،  حرکت به سوي افزودن تعداد ایده  

هاي دیگران،  تفکر درباره ایده  

و دور از ذهنآمیز هاي مبالغه  تشویق ایده  .  

  بیشتر مدیران تحـصیل   . انگیزي در سرتاسر دنیا طرفداران بسیاري یافته است          میالدي تاکنون، ذهن   1941از سال   

  .کرده با این روش آشنایی دارند

  انگیزي  قواعد ذهن

  :پردازیم انگیزي می در این بخش به پنج قاعده ذهن

  ا ه به تعویق انداختن قضاوت درباره ایده: 1قاعده 

. »فالن ایده غیرعملی اسـت    «مثل این عقیده که     . ها ابراز شود    انگیزي هرگز نباید عقیدة منفی درباره ایده        در ذهن 

ها باید در مراحل بعد صورت گیرد؛ در غیـر ایـن صـورت،     قضاوت دربارة ایده. ها خوب است    باید توجه داشت که همۀ ایده     

ها باید هدایت شوند و بدون استثنا مورد توجه قـرار   همۀ ایده. اهد انجامید بحث مورد نظر در جلسه به انتقاد یا اعتراض خو         

هایی کـه   حتی ایده. حلی منجر خواهد شد دهند که به راه دهند، یا راهی نشان می حلی ارائه می ها یا راه  زیرا این ایده  . گیرند

  .انجامد هاي مؤثر می به نظر احمقانه است، به پیدایی ایده

  :عبارتند از» خودداري از قضاوت«، 1قاعدة نکات مربوط به 

شوند رسند، پس از انجام تغییرات، مفید واقع می فایده به نظر می هایی که در ابتدا بی  گاهی ایده.  

کنند ها افراد را به اظهارنظرها تشویق می  این ایده.  

                                                            

1 . Alex Faickney Osborn
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هاي خود را بیان کنند شود که افراد به یکدیگر اجازه دهند ایده  سبب می.  

کند هاي بکر را بیشتر می  احتمال بروز ایده.  

 کنـد و افـراد بـه     شود زیرا هیچ فردي قدرت ذهنی خود را معطوف به انتقاد نمـی              هاي جدید بیشتر تولید می       ایده

  .پردازند تولید ایده می

  آمیز  هاي اغراق تشویق ایده: 2قاعدة 

. تر از تولید یـک ایـده مطلـوب و بهینـه اسـت      ار راحتآمیز، بسی در مراحل نخست، هدایت و بهبود یک ایده اغراق   

هاي به ظاهر غیرقابـل مـصرف و    پس ابتدا باید ایده. آمیز باشد، بهتر است بنابراین، در این مرحله ایده هر چه بیشتر اغراق  

  .اي مضحک نیست باید باور داشت که هیچ ایده. ناشیانه تولید شوند

  : عبارتند از2نکات مربوط به قاعده 

ها از یک فهرست کوتاه است تر از یافتن آن هاي خوب از یک فهرست بلند، راحت  یافتن ایده.  

ها را تحلیل کنیم هاي بیشتري بسازیم و بعد آن پس باید ایده. تر از تولید آن است ها راحت  معموالً سنجش ایده.  

تواند از ترکیب چند ایده کوچک به دست آید  یک ایده خوب می.  

 گیرد سریع ایده، فرصت قضاوت را از افراد می تولید.  

شود  در اینجا کمیت سبب ایجاد کیفیت می.  

دهند تر ایده ارائه می شود، پس افراد راحت ها کم می  تمرکز روي ایده.  

  ها  ها نه کیفیت آن سنجش کمیت ایده: 3قاعدة 

هاي تولید شـده، بـسیار    اگر تعداد ایده. ده باشدها در این مرحله باید براي تولید بیشترین تعداد ممکن ای همۀ تالش 

در . ها باید به صورت خالصه و بدون ذکر جزئیات بیـان شـوند   ایده. شود  هاي خوب زیادتر می     زیاد باشد، شانس یافتن ایده    

  .این مرحله، باید بر سرعت تفکر و تولید ایده افزوده شود

  هاي دیگران  تحقیق درباره ایده: 4قاعدة 

بایـد دانـست کـه افـراد خـالق          . هاي دیگران افـزوده شـود       ره سعی بر این باشد که ایده جدیدي به ایده         باید هموا 

باید چند ایده درهم آمیخته شـود و ایـده   . دهند هاي دیگران گوش می ها و صحبت هایی هستند که به خوبی به ایده        انسان

  .هاي دیگران ست که ارتقاي ایدههاي جدید به همان اندازه با ارزش ا ایجاد ایده. جدیدي پدید آید

  : عبارتند از4نکات مربوط به قاعدة 

شود، فوایدي دارد اي که مطرح می  هر ایده.  

هاي کارآمد تبدیل شوند توانند به ایده هاي باطل می  ایده.  

هاي بهتر هاي دیگران براي رسیدن به ایده  تشویق افراد به استفاده از ایده .  

هاي جدید و بکر است تر از تولید ایده هاي دیگران ساده ده معموالً ارتقاي ای.  
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  ها ارزش یکسانی دارند اشخاص و ایده: 5قاعدة 

اي کـه تولیـد    هـر ایـده  . کننده باید به دیدگاه دیگران توجه نـشان دهـد           هر شرکت . دیدگاه افراد قابل احترام است    

هاي خود را به راحتـی مطـرح          همه افراد راحت باشند و ایده     اگر  . کننده آن   شود، به کل گروه تعلق دارد نه شخص ارائه          می

  .کننده باید به ایجاد چنین جوي کمک کند بنابراین، هماهنگ. یابد انگیزي افزایش می کنند، توانایی گروه در اجراي ذهن

  : عبارتند از5نکات مربوط به قاعدة 

آید تر به دست می ها با وجود افراد بیشتر، آسان حل  راه.  

هاي تولید شده برآمده از تفکر اشخاص مختلفی است یده ا.  

هاي دیگران توجه کنند شوند به ایده  افراد تشویق می.  

ها ارزش یکسانی دارند  ایده.  

آید انگیزي سالمی پدید می  اگر مشارکت افراد در بحث راحت باشد، جو ذهن.  

  انگیزي  مشکالت و موانع انجام ذهن

  ترس از اشتباه

هـا    دانند که تمام موقعیت اجتمـاعی و خـانوادگی آن           افراد می . اید ترس افراد از اشتباه را دست کم بگیریم        هرگز نب 

  .ها شود دانند که یک اشتباه کوچک، ممکن است سبب بیکاري آن ها و کسب درآمد دارد و نیز می بستگی به شغل آن

باید صبر داشت و جو مناسبی بـراي بـروز ایـن            . دتوانند هزاران ایده خوب براي حل یک مسئله ارائه دهن           قطعاً می 

  آید که افراد تـصمیم      این جو زمانی به دست می     . مسئله و مشکل اصلی، فراهم آوردن چنین جوي است        . ها ایجاد کرد    ایده

اهر هـاي بـه ظـ       در چنین موقعیتی نه تنها اشتباه کردن و ایـده         . هاي دیگران نظر ندهند     بگیرند به هیچ عنوان، درباره ایده     

  .شوند اشتباه مطرح کردن، قابل قبول است؛ بلکه افراد به این عمل تشویق می

  ترس از مدیر

اگـر رئـیس اداره، انـسانی       . هاي جدید وجود دارد، تـرس از مـدیر اسـت            یکی از مشکالتی که معموالً در ابراز ایده       

گونه نیست و بـسیاري        در بسیاري از موارد، این     گذارد، ولی   انتقادپذیر باشد، فرد به راحتی نظر خود را با رئیس در میان می            

هایی است که ممکن است بر آینده کاري فرد،   شوند که دلیل آن ترس از ارائه ایده         هاي ارزشمند و صحیح ابراز نمی       از ایده 

ند ابـراز   هاي ارزشـم    هاي شغلی، به سبب ترس از رئیس، ایده         ها، مانند مصاحبه    در بسیاري از موقعیت   . اثر نامطلوب بگذارد  

  .شود نمی

  :سایر مشکالت این روش عبارتند از

براي یک جلسه گروهی، زمان و امکانات الزم فراهم نیست .  

توانند از ابراز احساسات خودداري کنند  افراد نمی.  
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شوند ها همواره تکرار می  ایده.  

کنند هاي جدید مبارزه می  افراد با اندیشیدن به شیوه.  

توان آن را انجام داد ه گروهی از افراد نیاز است و به تنهایی نمی براي انجام آن ب.  

گذرد  مقاطع زمانی زیادي در جلسه به سکوت می.  

کنند و برخی افراد اصالً مشارکت ندارند  بیشتر اوقات، جلسه را یک یا دو نفر اداره می.  

کنندگان را تشویق کند کننده همواره باید شرکت  فرد هماهنگ.  

   احتمالی پیدایش مشکالت دالیل

کنند انگیزي احساس راحتی نمی  تعداد زیادي از افراد در محیط ذهن.  

افراد به خالقیت خود ایمان ندارند .  

هدف کامالً مشخصی تعیین نشده است .  

دانند کنندگان طریقه تفکر خالق را نمی  شرکت.  

برند کنندگان روش تفکر خالق را به کار نمی  شرکت.  

کنندگان مناسب نیست  شرکت رکیب ت.  

انگیزي دارند هاي مختلف ذهن هاي متفاوت، نیاز به سبک  شخصیت.  

کنندگان کافی نبوده است  آموزش شرکت.  

کنندگان طراحی نشده است  هیچ تمرینی براي آمادگی شرکت.  

انگیزي مخالف خالقیت است  جو موجود در جلسه ذهن.  

کنند  استفاده نمیهاي دیگران  افراد از ایده.  

  ها  انگیزي و چگونگی غلبه بر آن خطرات ناشی از ذهن

هـاي مقابلـه ذکـر     انگیـزي را بـراي یـافتن راه    در اینجا خطرات ناشی از ذهن    . انگیزي خطرات و فوایدي دارد      ذهن

  :کنیم می

  انگیزي به دلیل نداشتن اطالعات کافی  خطر از دست دادن اعتماد به ذهن

کننـد    بسیاري از افراد فکـر مـی      . خوریم  انگیزي سنتی استفاده کنیم، طبعاً به مشکالتی برمی         ش ذهن اگر تنها از رو   

هاي فراوانـی بـه       انگیزي، موفقیت   شناسند و اغلب انتظار دارند که تنها با استفاده از قوانین ابتدایی ذهن              انگیزي را می    ذهن

. کنند انند و تنها براساس تصورهاي خود، این روش را اعمال مید انگیزي را نمی   ها گاهی حتی قوانین ذهن      آن. دست آورند 

  .انگیزي، بدون داشتن دانش کافی دربارة آن استفاده کرد باید دانست که نباید از ذهن

کارگیري این روش پس از       انگیزي براي گروه خود و به       راه مقابله با این خطر، استفاده از یک متخصص تعلیم ذهن          

  .آموزش افراد است
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  طر برگزاري یک نشست بدخ

بعـضی افـراد در چنـین       . انگیزي نگاهی سطحی داشته باشیم، ممکن است نتیجه خوبی نگیریم           اگر نسبت به ذهن   

ولی . در حالی که این روش قطعاً مفید است   . کنند این روش قابل استفاده نیست       دانند و فکر می     مواقعی روش را مقصر می    

هایی که در     اگر روش . شود  ال فراگیري روش باشند، این روش به سختی مؤثر واقع می          زمان در ح    اگر همه افراد گروه، هم    

گاه احتمال رویارویی با این خطر بـسیار کـم    انگیزي نیز استفاده شود، آن  افزار ذهن   ادامه خواهیم گفت، به کار رود و از نرم        

حتی اگر براي بار اول این روش به درستی بـه          در هر حال، باید تمام این خطرات به طور کامل شناخته شوند؛             . خواهد شد 

  .کار نرفته و نتیجه مطلوبی به دست نیامده باشد

  روش تحلیل ثبت اختراع 

هـاي   اي از علوم یا فناوري در کشوري شکل نگرفته و تعریـف نـشده باشـد، یکـی از راه     چنانچه به هر دلیل دسته    

بررسـی رونـد   . ها اسـت  ها، تحلیل و بررسی ثبت اختراعات یا پتنت ها و شناخت مسیر تکاملی آن آشنایی با علوم و فناوري   

گیـري واقعـی تحقیقـات در آن     اي مشخص، جهت انجام تحقیقات، ثبت اختراعات و سمت و سوي این تحقیقات در زمینه         

  .سازد زمینه را معلوم می

شـود کـه    اي مخترع فـراهم مـی    کند، این امکان بر     زمانی که دولت اختراعی را به نام فرد مخترع یا نوآور ثبت می            

یـک اختـراع از   . مند شود نگذارد فرد دیگري بدون اجازه وي از منافع آن اختراع مانند ساخت، استفاده و یا فروش آن بهره       

هـاي شخـصی آن را    تواند مانند همه دارایـی  رود و وي می هاي وي به شمار می     زمان ثبت به نام یک مخترع، جزو دارایی       

  .گیرند کنندگان قرار می شوند در شمار حقوق مشخص ثبت در واقع، اختراعاتی که ثبت می. وشداجاره دهد یا بفر

هاي ثبت اختراعات، اسـناد ثبتـی را براسـاس         هاي تحقیقاتی، اداره    کارگیري اسناد و پرونده     به منظور نگهداري و به    

رود، نظـام     هاي ثبـت اختـراع بـه کـار مـی            نظامی که در بسیاري از مؤسسه     . کنند  بندي می   هاي مربوط به هم طبقه      زمینه

کند که یک اختـراع در کـدام شـاخه فنـاوري              بندي مشخص می    نظام طبقه . است) IPC(المللی اختراعات     بندي بین   طبقه

گیرند؛ کـه ایـن امـر         جاي می » خانواده اختراعات «ها در یک      هاي فنی آن    اسناد اختراعات براساس شباهت   . گیرد  جاي می 

  .سازد ار آسان میوجو را بسی جست

 میالدي بنـا    1983 و   1979هاي    هاي ابتدایی تحلیل روند ثبت اختراعات در شرکت باتل بین سال            بسیاري از روش  

  .به قراردادي با بنیاد ملی علمی ایاالت متحده به وجود آمدند

  مراحل انجام روش تحلیل ثبت اختراع

  :پردازیم کند، می  تفاده میاي که شرکت باتل از آن اس در اینجا به بیان شش مرحله

همچنـین  . هر عنوانی باید با توجه به نیازهاي مدیریتی خاص تعریف شـود           : اهداف مطالعه را تعیین کنید    . 1

  .گران و کاربرد نهایی اطالعات، بررسی شود هاي تحلیل هاي مورد نظر باید براساس سؤال فناوري

فنی کلیدي باید به طور کامل فهمیـده شـوند تـا          مسائل یا موضوعات    : محدوده مسئله را مشخص کنید    . 2

تري از  تر و عمیق بندي ثبت اختراعات ابداع شود تا بتوان تحلیل دقیق      باید روشی براي طبقه   . چارچوب تحلیل به وجود آید    
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  .اطالعات به دست آورد

  .از ثبت اختراعات مرتبط با موضوع مورد بررسی آگاه شوید. 3

هاي اطالعاتی تجاري باید به رایانه منتقل و          هاي حاصل از بانک     داده: یانه کنید اطالعات ثبتی را وارد را    . 4

بنـدي بـا نظـر بـه عوامـل           اگـر طبقـه   . گر تسهیل شـود     بندي شود تا کار تحلیل      هر اختراعی نیز باید طبقه    . ویرایش شوند 

تـوان نـوع فنـاوري، نـوع      ن عوامل میاز طریق ای. تر خواهد بود ها دقیق   گوناگونی صورت گیرد، برداشت و استفاده از داده       

  .مواد، روش ساخت و وابستگی زمانی را مشخص کرد

در این مرحله معیارهاي خاصی براي روند ثبت اختراعـات در نظـر گرفتـه               : اي ایجاد کنید    خروجی رایانه . 5

هـاي رقـابتی آن    تواناییتري از رشد فناوري و  هاي خاصی تحلیل شوند تا درك عمیق    ها باید در زیرمجموعه     داده. شود  می

افزارهـاي    در این مرحله، معموالً براي اینکه فرایند تحلیل روند ثبت اختراعـات قابـل کنتـرل باشـد، از نـرم                    . به دست آید  

اند؛ که هر دو تحلیل صـدها    و پتنت پالس به این منظور طراحی شده   سی   پی - افزار پتنت   دو نرم . شود  اي استفاده می    رایانه

  .کنند پذیر می راع ثبت شده را امکانو هزاران اخت

هاي موجود منابع تجاري ترکیـب      هاي کلیدي ثبت اختراعات در نهایت با داده         شاخص: تفسیر نتایج تحلیل  . 6

  .شوند تا برآورد و گزارش نهایی به دست آید می

  مزایاي تحلیل ثبت اختراعات 

  بی بهتحلیل اختراعات ثبت شده، موضوعی است که اخیراً براي دستیا

از فواید اسناد ثبت شده، موارد      . ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است        هاي با کیفیت و منطبق با نیازها و فرصت          داده

  :زیر است

  توان همه جوانب مربوط بـه فنـاوري و کـاربرد آن اختـراع را در                  وجوي مستندات مربوط به اختراع می        با جست

  .اي وسیع بررسی کرد حوزه

  اي از روند پیشرفت فناوري در یک زمینه خاص است و بسیاري از اطالعات            بت شده، حاوي خالصه    اختراعات ث

هـاي    آیـد کـه زمینـه مـورد توجـه مؤسـسه             بینی فناوري براساس اسناد اختراعات ثبت شده به دست مـی            مربوط به پیش  

  .تحقیقاتی صنعتی است

              ایـن  . شود  در یک دوره زمانی معلوم ترسیم می       با این روش، تصویري از توسعه در یک زمینه کاري مشخص و

  .انجامد بخشد و به سبقت از رقبا می گیري یک اختراع را سرعت می شیوه تحلیل مراحل شکل

         مثالً با این روش خطوط کلی . آید ها به دست می هاي اصلی آن    از این راه اطالعات مفیدي درباره رقبا و فعالیت

  . شود ها براي پیوستن به تجارت جهانی مشخص می ها و میزان قابلیت اختراعات آن ت آنها، ملی فعالیت رقبا و عالیق آن

         هایی که منجر به آن اختراع شده است در اختیار قرار      اطالعات مناسبی در مورد چگونگی یک اختراع و آزمایش

  .دهد می

وط به آن مفیدتر است مرور بسیاري از اطالعات درباره یک اختراع ثبت شده، از مطالعه فنون مرب.  

دهد ها و افراد مخترع به دست می  اطالعاتی پیرامون شرکت.  
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گـذاري    اگر بدون توجه به اختراعات ثبت شده در مراحل نخست کار، براي تحقیق و توسعه در زمینۀ مشخـصی سـرمایه                    

چون ممکـن  . به ضرر منتهی شودهاي تحقیق و توسعه     شود، ممکن است براي فروش محصول جدید، بازاري پیدا نشود و هزینه           

  :اهداف تحلیل اسناد اختراعات عبارتند از. است محصول جدید قبالً از سوي رقبا به ثبت رسیده باشد

کاري در زمینه کارهاي تحقیقاتی،   خودداري از دوباره  

،شروع تحقیقات در یک دانش نوین و پیشرفته   

هاي قدیمی،  حل ررسی راههاي نو براي حل مشکالت جدید با ب  ارائه ایده  

نوظهوري اختراع پیش از به ثبت رساندن آن،   بررسی   

هاي خاص فناوري،  بررسی روندهاي تجاري و فنی در کشورهاي خاص یا زمینه  

ها،  هاي رقبا و قدرت اختراع آن  بررسی سیاست  

برداري بهتر،   شناخت بازار موجود براي بهره  

کنند، ایی که در زمینه مورد بررسی فعالیت میه ها و بنگاه  شناخت شرکت  

مدت هاي زمانی کوتاه نگاري فناوري براي فاصله بینی و آینده  پیش.  

این امر  . یابد  گیري براي ایجاد و توسعه یک محصول جدید کاهش می           بنابراین با تحلیل ثبت اختراع، خطر تصمیم      

  .آید هاي رقبا، به دست می همچنین در نظر داشتن سیاستهاي تحقیق و توسعه و نیازهاي بازار،  با شناخت فرصت

  هاي روش تحلیل ثبت اختراع  محدودیت

ثبت ابتدایی اختراعـات،  : هاي اصلی ثبت اختراع شامل هزینه. هاي آن است  ترین معایب این روش، هزینه      از اساسی 

  .بندي و هزینه ذخیره اطالعات است هاي طبقه به روز نگه داشتن نظام

سازد؛ چون ممکـن اسـت    عداد اختراعات ثبت شده یک شاخص دانسته شود، مسیر تحقیقات را منحرف می    هرگاه ت 

هـا بـه ملیـت، فرهنـگ و سـایر عوامـل بـاز         این گونـه گـرایش  . در یک کشور گرایش به یک فناوري خاص بیشتر باشد       

  .هاي دیگر نیست تصاد و زمینههاي نوآوري در اق افزون بر آن، اختراعات ثبت شده، نشانگر همه ظرفیت. گردند می

  درخت وابستگی 

بینی آینده است که نقطه شروع آن، تشخیص نیازها یـا اهـداف آینـده                 هاي پیش   یکی از روش  » درخت وابستگی «

در شیوة درخت وابستگی، یک مطلب      . شود  همچنین، از این روش براي نمایش تأثیرات احتمالی فناوري استفاده می          . است

خروجی این روش، نمایشی گرافیکی است کـه مطلـب   . شود تر تقسیم می ودي به زیر مطالب کوچک گسترده به شکل صع   

  .کند بندي می تر و ریزتر طبقه کلی مورد نظر را به سطوح جزئی

هـاي   درخت وابستگی، ساختاري درهم پیچیده و به هم پیوسته دارد و براي نمایانـدن فازهـاي چندگانـه و پیچیـدگی                   

درخت وابستگی عالوه بر مشخص کردن روابط موجود، قادر به کشف روابطی است کـه               . رود  ه کار می  ساختاري یک مسئله ب   

  .هاي ابتدایی، از طریق رسم درخت وابستگی ممکن است این امر حتی بدون در نظر داشتن منابع داده. اند از نظر دور مانده

) موضوع اصلی(له مراتبی از باالترین سطح ها را به صورت سلس  درخت وابستگی یک نمودار سازمانی است که داده       
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هاي مربوط به آن هم در هر سطحی، باالترین سطحی  کند؛ به طوري که درایه بندي می   رده) جزئیات(ترین سطح     به پایین 

  : معیارهاي مهم در این مقایسه عبارتند از. کنند ها با آن در ارتباطند، کامل توصیف می را که همه آن

  تصادي معیارهاي اق) الف

گذاري و نگهداري،   افزایش هزینۀ سرمایه  

 ،افزایش خروجی   

 ،کاهش هزینه نیروي کار   

افزایش قابلیت اعتماد  .  

  معیارهاي تکنیکی ـ تجاري ) ب

،نیاز به جذب تولید افزوده از طریق سهم شرکت در بازار یا با طراحی مجدد محصول یا فرایند   

ونقل جدید براي کاالها،  نه و سیستم حمل نیاز به چیدمان جدید کارخا  

هاي مختلف فرایند تولید،   تأثیرات احتمالی جانبی بر روي قسمت  

کنندگان مواد و ابزار،   تأثیرات احتمالی بر تأمین  

بهبود کیفیت محصوالت  .  

  معیارهاي نیروي کار ) ج

 ،کاهش اپراتورها   

کاري،   نیاز به افزایش نوبت   

 کارکنان آموزش دیده براي تعمیرات نیاز به .  

  معیارهاي پرسنلی ـ اجتماعی ) د

 ،نیاز به جذب نیروهاي آزاد شده   

ها،   توان ساماندهی اعتراض  

،نیاز به مذاکره براي افراد در سازمان جدید   

نیاز احتمالی به مذاکره درباره نوبت کاري  .  

  معیارهاي محیطی ـ سالمتی ) ه

گذارند، هاي جدید بر سالمتی و ایمنی می  تأثیرات منفی که ماشین نیاز به بررسی  

هاي جدید،  هاي محیطی ناشی از به کارگیري ماشین  نیاز به بررسی زیان  

به سبب تولید ضایعات و مواد زاید  .  
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  نقاط ضعف و قوت روش درخت وابستگی 

در . دهـد    از مفهوم ابتـدایی بـه دسـت مـی          تر، درك بهتري    درخت وابستگی با تقسیم یک مفهوم به مفاهیم جزئی        

هاي مربوط بـه مـسائل انـسانی، مـستلزم            شویم، افزایش گزینه    تر جزئیات وارد می     هاي پایین   مقابل، هنگامی که به سطح    

اي آگاهانه و روشـن صـورت نپـذیرد، مـا بـه خروجـی                 به ویژه این که اگر تفکر به شیوه       . هاي بحرانی است    گیري  تصمیم

  .هیم یافتضعیفی دست خوا

  1سازي هاي شبیه بازي

یکـی توانمندسـازي   : هـا دو نقـش اصـلی دارنـد         ایـن بـازي   . هاي ایفاي نقـش هـستند       اي، تمرین   هاي رایانه   بازي

هـایی کـه مـشتریان ایـن فراینـدها هـستند؛ و دیگـري               ها و ترجیحات افراد و سازمان       کنندگان جهت درك انگیزه     شرکت

  .آینده براي افراد گروهمشخص کردن راهبردهاي حرکت به سوي 

بینـی    گرایانه عمل کنیم، مستلزم پـیش       سازي، به خصوص زمانی که بخواهیم کامالً واقع         هاي شبیه   استفاده از بازي  

  .بسیار دقیق است

نگاري، عالیق، منابع، اطالعات      آفرینان کلیدي برنامه آینده     در نتیجه، براي مشخص کردن فهرست فعاالن و نقش        

هاي خـارجی بـه        شرحی از آنچه که روي خواهد داد و رویدادهایی که در نتیجه شوك             -تدوین یک سناریو  ها،     آن  و دانش 

  .نگاري، تحمیل خواهد شد ـ بسیار ضروري است ها و افراد درگیر در فرایند و یا نتایج برنامه آینده سازمان

 ارتباط برقرار کنند، چه افرادي در چـه        ها با هم    کی و چگونه گروه   : اجزاي این سناریو شامل تعیین مواردي از قبیل       

. گیري کنند و چه کسانی وظیفه نظارت بر این تصمیمات را دارند و مواردي از ایـن قبیـل اسـت                 توانند تصمیم   مواردي می 

ها از  سازي براي حل مسائل وجود دارد که در بیشتر آن      هاي شبیه    کاربرد بازي   هاي بسیار زیادي در زمینه      طور کلی مثال    به

نگـاري    هاي آینـده    سازي که بتواند براي فعالیت      خلق یک شبیه  . سازي براي آموزش مدیریت و آموزش عمومی است         شبیه

مفید باشد، مستلزم تالش بسیار زیادي است و به همین دلیل تجارب بسیار کمـی در مـورد اسـتفاده از ایـن روش بـراي                          

هـاي نظـامی اسـتفاده     نگاري ها و آینده ریزي ز این روش براي برنامهتوان گفت قبالً بارها ا نگاري وجود دارد؛ ولی می    آینده

  .شده است

  تحلیل تأثیر متقابل 

این روش از ایـن     . ]79[ میالدي ابداع کردند   1966 در سال    3 و هلمر  2بار تئودور گوردن    روش تأثیرات متقابل را اولین    

 بر تأثیرات احتمالی و متقابل اتفاقات آینده بـر یکـدیگر         تواند مبتنی   بینی آینده می    آیا پیش «: سؤال ساده به دست آمده که     

  »باشد؟

این تکنیـک بـراي انجـام تحقیقـات پیرامـون رویـدادهاي             . تحلیل تأثیر متقابل، تکنیکی با قدرت کمی باال است        

                                                            

1 . Simulation Analisys
2 . Gorden
3 . Helmar
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پـذیر   طـاف افق زمانی این روش به میـزان قابـل تـوجهی انع   . شود ها بر یکدیگر استفاده می  احتمالی آینده و اثر متقابل آن     

هاي معنـادار در احتمـال        زنی  است؛ با این وجود مانند روش دلفی، به میزان زیادي به توانایی کارشناسان جهت ارائه گمانه               

  .رخدادهاي قابل وقوع بستگی دارد

بینی رخـدادهاي آینـده،    پردازند که پیش ها تأثیر متقابل به شناسایی این واقعیت می به عقیده هلمر، توسعه ماتریس 

ها بر یک سـامانه بـوده و در           هنگامی که به شکل مجزا از یکدیگر صورت پذیرد، فاقد قدرت انتقال درك تأثیر متقابل آن               

ها  شود افزایش گزینه در چنین حالتی تصور می. اي از اعتبار است که بتوان آن را در معادالت بررسی کرد            نتیجه فاقد درجه  

 از این تکنیک به عنوان ابـزاري بـراي تحلیـل آینـده و               1کانتر پانچرز . ها شود   آنتواند موجب فزونی قابلیت اعتماد به         می

  .کند هاي احتمالی یاد می توجه به آینده

هـاي نـوین بـراي       اي طوالنی در ارائه ایده      شود و این روش تاریخچه      هاي مختلفی یاد می     از تحلیل تأثیر متقابل با نام     

مواره دانشجویان رشته مدیریت از آن به عنوان موضوعی مناسب بـراي بحـث              به همین دلیل ه   . حل مشکالت سازمانی دارد   

فرایند تحلیل تأثیر متقابل با تعیین یک ایده اصلی بـه عنـوان   . اند در کالس یا نوشتن مقاالت علمی ـ پژوهشی استفاده کرده 

هاي یک  اسایی شده و مانند پرهها و موضوعات مرتبط با آن، شن       شود و سپس در طی بحث  گروهی، ایده          مرکز بحث آغاز می   

  .هاي جدید در مورد آینده است  نهایی این فرایند، دستیابی به ایده خروجی. شوند چرخ به ایده مرکزي وصل می

شـود؛ زیـرا زمـانی کـه      ها می گیري در گروه این رویکرد تا حد زیادي منجر به تسهیل ارتباطات، مشورت و تصمیم     

ها براي نوشـتن      هاي قدیمی ثبت ایده     شوند، استفاده از شیوه     ها به سرعت رد و بدل می        دهبحث گروها بسیار داغ است و ای      

توان براي تأکید بیشتر بـر   از طرف دیگر، در این روش می     . بر و ناکارآمد است     کلیه مطالب روي کاغذ، بسیار مشکل، زمان      

 براي ترسـیم نگـاره چـرخ اسـتفاده نمـود و در              هاي مختلف   ها از رنگ    بندي ایده   بندي و اولویت    هاي خاص و یا دسته      ایده

  .ها و عالیم گرافیکی استفاده نمود از سمبل) برحسب نیاز(برخی از نقاط نمودار 

افزارهایی  در حال حاضر نرم. تر شود ها آسان حل ها و راه شوند درك و به خاطر سپردن ایده      همه این موارد باعث می    

  .شوند کنند، به وفور یافت می هند و یا از آن پشتیبانی مید نگاري را انجام می که این روش آینده

  هاي کارشناسی  گروه

این افراد با در    . هاي آینده مبناي قضاوت گروهی از نمایندگان برگزیده کارشناسان خواهد بود            در این روش، نگرش   

هـا در دانـش      گیـري   ب نتیجـه  نظر گرفتن اطالعاتی که بر روي موضوع مورد عالقه تأثیرگذار خواهد بود و همچنین ترکی              

  .پردازند پژوهی، به بررسی موضوع می آینده

اي یکسان، مورد مالحظه قرار دهنـد؛         شود اطالعات مشابهی را در قالب شیوه        گاه از دو کارشناس خواسته نمی       هیچ

لعـات نظـري   شـواهد تجربـی و مطا  . شود هاي گوناگون فراهم می  هاي خوبی نسبت به آینده در موقعیت        در نتیجه، نگرش  

هـایی    با این وجود در موقعیت    .  کارشناس براي این مقصود استفاده کرد      20 تا   5بایست از     گویاي این حقیقت است که می     

  .هاي مبتنی بر قضاوت، نامطلوب باشند بینی که رشد تصاعدي وجود دارد، ممکن است پیش

                                                            

1 . Peter Schwartz
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  نگري از آینده به امروز  پس

ها و محورهاي  اي از آینده همراه با جزئیات آن شناسایی شده سپس ریشه ژهپژوهانه سناریوي وی    در این روش آینده   

  .]84[بینی قرار دارد نگري اغلب در تضاد و تقابل با پیش پس. شود تحول آن به دقت تا وضعیت حال ردگیري می

تعلق دارنـد بـه   » فیپارادایم اکتشا«بینی که به     هاي پیش   توان گفت ابزارها و روش      اندیشی می   در حوزه مطالعات آینده   

و » پارادایم هنجـاري «هایی که نمایانگر و مشوق      اما در مقابل، توجه به ابزارها و روش       . اند  یافته و رواج پیدا کرده      خوبی توسعه 

از آنجـا کـه در   . ها اسـت  نگري از آینده به امروز، از جمله این روش روش پس. تر است رنگ  باشند، کم » پژوهی انتقادي   آینده«

هایی که مخالف رونـدهاي جـاري باشـند،         حل  شود، احتمال ارائه راه     داده می » روندها«بینی، اهمیت زیادي به       ي پیش ها  روش

توان عمداً کاري کرد که روندهاي جـاري بـه سـمت             هاي بلندمدت در بعضی مواقع می       در حالی که در افق    . بسیار ناچیز است  

  .شود نگري از آینده به امروز آشکار می  سودمندي روش پسدر چنین شرایطی است که. آینده مختل و جابجا شوند

پژوهان سوئدي است که عالقه خاصـی بـه پـارادایم هنجـاري و             کارل هنریک دربورگ از جمله مشهورترین آینده      

هـاي زیـست محیطـی        وي که سابقه حضور در گروه تحقیقـاتی راهبـرد         . نگري از آینده به امروز دارد       همچنین روش پس  

اي تحـت   تکهلم و مؤسسه سلطنتی فناوري استکهلم، همچنین آژانس تحقیقات دفاعی سـوئد را دارد در مقالـه   دانشگاه اس 

به تفـصیل دربـاره ایـن روش و مبـانی فلـسفی آن      » اندیشی آینده«در مجله » نگري از آینده به امروز    اساس پس «عنوان  

  .دهد توضیح می

، صرفاً ناشی از سهولت یا راحتی یکی از » از آینده به امروز    نگري  پس«و  » بینی  پیش«به نظر دربورگ انتخاب بین      

هاي کامل متمـایزي دربـاره چگـونگی توصـیف علمـی در علـوم انـسانی و         ها از دیدگاه این دو نیست بلکه هر یک از آن   

  .ذار استعالوه بر این ماهیت مشکل یا مسئله مدنظر در کاربرد هر یک از این دو روش تأثیرگ. گیرند اجتماعی نشئت می

ها  رود که در آن     هاي بلندمدت به کار می      نگري از آینده به امروز، معموالً درباره موضوعات بسیار پیچیده و افق             پس

نگاري،  در واقع در این روش آینده. ابعاد مختلف و متعدد اجتماعی و نیز نوآوري فناورانه و تغییر و تحول، حضور مؤثر دارند          

یک مشکل اجتماعی بسیار گسترده، با اهمیت فراوان و تأثیرگذاري زیاد باشد؛ مـثالً موضـوع          موضوع و کانون تمرکز باید      

ها براي تأثیرگذاري و هـدایت       در افق بلندمدت، پتانسیل انسان    . ونقل و تأثیرات بلندمدت آن بر کیفیت محیط زیست          حمل

توانـد   باره آنچه که شدنی یا ممکن است مـی اما درك و برداشت افراد در. رخدادها به سمت جهت مطلوب نسبتاً زیاد است     

  .مانع بزرگی براي تغییر و تحول باشد

هـا،   یابند به گسترش تعداد گزینـه  نگري از آینده به امروز توسعه می به طور کلی سناریوهایی که در یک پروژه پس   

  .کنند ها کمک می حل راهکارها و راه

  :باشند  داراي یک یا چند، مورد از شرایط زیر مینگري از آینده به امروز، موضوعات مناسب براي پس

گذارد ها و سطوح مختلف جامعه تأثیر می  زمانی که مشکل بسیار پیچیده است و بر بخش.  

          اي درون  شود؛ یعنی زمانی که تغییرات اندك و حاشیه       زمانی که ضرورت یک تغییر اساسی و بزرگ احساس می

  .دنظم حاکم کافی نبوده و جوابگو نیستن

             زمانی که مشکل بیشتر به خاطر عوامل بیرونی ظهور یافته است و نیروهاي بازار به تنهـایی از عهـده حـل آن 

  .آیند برنمی
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                    هـاي تأثیرگـذار در        زمانی که افق نگاه به آینده طوالنی است که بتوان قلمرو و فـضاي الزم را بـراي انتخـاب

  .اختیار داشت

عدالت «و همچنین   » توسعه پایدار «تی که با مشخصات فوق تناسب دارد، بحث         تردید بارزترین نمونه از مشکال      بی

  .است» اجتماعی

در . بینـی تکیـه دارنـد       نگري از آینده به امروز، نوعی سناریونویسی است؛ اما بعضی سناریوها بیشتر بر پیش               روش پس 

اي تـدوین     ن دیگر برخی از انواع سناریوها به گونـه        به بیا . نگري از آینده به امروز نیستند       نتیجه، همه سناریوها لزوماً یک پس     

رو،   از ایـن  . ها مطلوب هستند یـا نـه        که آیا این امکان     نظر از این    هاي آینده تأکید شود؛ صرف      شوند که بر گستردگی امکان      می

پژوهـی بـه شـرطی       عالوه بر این، یـک پـروژه آینـده        . گیرند  نگري از آینده به امروز قرار نمی        چنین سناریوهایی در طبقه پس    

  .شود که به یک شکل اجتماعی خاص پرداخته و براي آن راه حل پیشنهاد دهد نگري از آینده به امروز نامیده می پس

   به امروز  نگري از آینده مراحل انجام پس

  :]85[ مرحله به شرح زیر است6نگري از آینده به امروز، شامل  روش انجام پس

  .اهداف را تعیین کنید: گام اول

مقصود خود از تحلیل را توصیف کنید .  

قلمرو زمانی، فضایی و اساسی تحلیل را تعیین کنید .  

درباره تعداد و نوع سناریوها تصمیم بگیرید .  

  .ها و سطوح مطلوب را تعیین کنید اهداف عملیاتی، محدودیت: گام دوم

وضع کنیدها و سطوح مطلوب را براي تحلیل سناریو   اهداف عملیاتی، محدودیت.  

ها و سطوح مطلوب را براي متغیرهاي بیرونی وضع کنید  اهداف عملیاتی، محدودیت.  

  .سیستم کنونی را توصیف کنید: گام سوم

هاي تولید را تعیین کنید  کلیات مصرف فیزیکی و فرایند.  

  .متغیرهاي بیرونی را مشخص کنید: گام چهارم

توصیف متغیرهاي بیرونی را توسعه دهید .  

هاي خارجی به تحلیل سناریو را مشخص کنید  ورودي.  

  .تحلیل سناریو را انجام دهید: گام پنجم

رویکرد تدوین سناریو را انتخاب کنید .  

سناریوها را تدوین کنید .  

  .تحلیل تأثیر را انجام دهید: گام ششم

نتایج سناریو را تحکیم کنید .  

ا تحلیل کنید تأثیرات اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی ر.  

نتایج دو گام پنجم و ششم را با گام دوم مقایسه کنید .  
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  . چهارم و پنجم را آنقدر تکرار کنید تا از سازگاري بین اهداف عملیاتی و نتایج مطمئن شوید هاي دوم، گام

ت و نگري از آینده به امروز، رویکردي است کـه شـاید از طریـق جابجـایی کـانون تمرکـز بـر آینـده درازمـد            پس

نگري از آینده به امروز، لزومـاً بـه    توان گفت پس  رو می   از این . گیري از وضعیت امروز، موجب افزایش خالقیت شود         فاصله

  .شود معنی واقعی کلمه، یک روش خاص نیست یا فقط به یک روش خاص انجام نمی

  گیري نتیجه

ي آینده حرف زد؛ اما بدون شک با آمـوزش و  توان درباره رخدادها گاه با اطمینان کامل نمی تردیدي نیست که هیچ 

تـر اقـداماتی کـه     هـا و انتخـاب عاقالنـه       بینی عواقب تصمیم    نگري، توانایی ارزیابی احتماالت، پیش       مهارت آینده   یادگیري

  .یابد سازند، افزایش می ترین آینده را می بهترین و مطلوب
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  مقدمه

هاي کشور در عرصه تولید دانش و فناوري و ارائه محصوالت جدیـد       دادن رویکرد کشور به دانش پیشرفت       نویدبخش میوه 

شـاءاهللا    هاي گوناگون قدم گذاشته است، ان       هاي علمی در عرصه      در راه پیمودن قله    اکنون که کشور عزیزمان ایران    . است

این حرکت را سرعت بخشیده و جهت درست از نظر دستیابی به جایگاه تعیین شـده                » نقشه جامع علمی کشور   «با تدوین   

سالمت با توجـه بـه متمرکـز        نقشه جامع علمی کشور در حوزه       .  ساله کشور را به دست خواهد آورد       20انداز    در سند چشم  

هاي مختلف وظایف آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرصتی فراهم نموده است که بـه اکثـر                      بودن حیطه 

در راستاي تدوین نقشه یکـی از اهـداف اصـلی    . هاي تأثیرگذار در دانش و فناوري و نوآوري این حوزه پرداخت شود  حیطه

یکـی عرصـه بـراي تحقـق ایـن هـدف ورود و ثبـت        . حقق اقتصاد دانـش بنیـان بـود   هاي پیش رو براي ت    تعیین فرصت 

هـاي    بررسی و تحلیل وضعیت و روند ثبت پتنت در حوزه         «باشد که در این جهت گزارش         هاي علمی و فناوري می      نوآوري

  .تواند سرآغازي بر آن باشد می» مختلف نظام سالمت در ایران، منطقه و جهان

هـاي مختلـف     مستند که مستند اول از سري مطالعات انجام شـده بـر روي وضـعیت حیطـه    امیدوار است نشر این 

هاي غیرواگیر و عوامل خطرزاي  تحلیل وضعیت بیماري. 1: دو مستند دیگر با عناوین(باشد   تأثیرگذار در سالمت کشور می    

هـاي    اثراتـی کـه در تهیـه نقـشه        عالوه بر   ) تحلیل وضعیت مراکز تحقیقاتی کشور و شناسایی روندهاي مهم        . 2مربوط و   

ریزي، تحلیل و ارزیابی سایر همکارانی که دغدغه نوآوري، کارآفرینی و شکوفا شدن               علمی کشور داشته بتواند براي برنامه     

توانـد بـه عنـوان مـستند      ایـن نوشـتار مـی   .  ساله کشور را دارند مفید واقع گردد    20انداز    کشور در جهت دستیابی به چشم     

  .آید و در تحقق جامعه آرمانی ما از طریق توسعه نوآوري و کارآفرینی اثرگذار باشد علمی به کار پشتیبان نقشه 
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   پتنتيبند ثبت و طبقههاي  نظام: فصل اول

ها و شناخت مسیر تکـاملی آنهـا، تحلیـل و بررسـی ثبـت اختراعـات یـا                     هاي آشنایی با علوم و فناوري       یکی از راه  

اي   سی روند انجام تحقیقات، ثبت اختراعـات و سـمت و سـوي ایـن تحقیقـات در زمینـه                   برر. است (Patents) 1ها  پتنت

تحلیـل پتنـت، موضـوعی اسـت کـه اخیـراً بـراي              . سازد  مشخص، جهت گیري واقعی تحقیقات در آن زمینه را معلوم می          

  .تها، بسیار مورد توجه قرار گرفته اس هاي با کیفیت و منطبق با نیازها و فرصت دستیابی به داده

اي وسـیع     توان همه جوانب مربوط به فناوري و کـاربرد یـک اختـراع را در حـوزه                  با جستجوي مستندات پتنت می    

اي از روند پیشرفت فناوري در یک زمینه خاص است و بسیاري از اطالعات مربـوط بـه             پتنت، حاوي خالصه  . بررسی کرد 

قیقت با این روش، تصویري از توسعه در یک زمینه کـاري            در ح . آید  ها به دست می     بینی فناوري براساس اسناد پتنت      پیش

هاي اصلی آنهـا بـه        از این راه اطالعات مفیدي درباره رقبا و فعالیت        . شود  مشخص و در یک دوره زمانی معلوم ترسیم می        

نهـا بـراي   مثالً با این روش خطوط کلی فعالیت رقبا و عالیق آنها، ملیت آنها و میـزان قابلیـت اختراعـات آ            . آید  دست می 

همچنین اگر بدون توجه به اختراعات ثبت شده در مراحل نخست کار، بـراي       . شود  پیوستن به تجارت جهانی مشخص می     

گذاري شود، ممکن است براي فروش محـصول جدیـد بـازاري پیـدا نـشود و                   تحقیق و توسعه در زمینه مشخصی سرمایه      

  .است محصول جدید قبالً از سوي رقبا به ثبت رسیده باشدچون ممکن . هاي تحقیق و توسعه به ضرر منتهی شود هزینه

خودداري از دوباره کاري در زمینه کارهاي تحقیقـاتی، شـروع تحقیقـات در یـک دانـش نـوین و پیـشرفته، ارائـه                 

هاي قدیمی، بررسی نوظهور اختراع پیش از بـه ثبـت رسـاندن آن،     حل هاي نو براي حل مشکالت جدید با بررسی راه         ایده

هاي رقبا و قدرت اختـراع    هاي خاص فناوري، بررسی سیاست       روندهاي تجاري و فنی در کشورهاي خاص یا زمینه         بررسی

کنند   هایی که در زمینه مورد بررسی فعالیت می         ها و بنگاه    برداري بهتر، شناخت شرکت     آنها، شناخت بازار موجود براي بهره     

هاي زمانی کوتاه مدت از جمله اهدافی هستند که در تحلیل پتنت  صلهنگاري فناوري براي فا بینی و آینده  و در نهایت پیش   

این امـر  . یابد گیري براي ایجاد و توسعه یک محصول جدید کاهش می با این روش، خطر تصمیم. به آنها اشاره شده است   

  .آید ت میهاي رقبا به دس هاي تحقیق و توسعه و نیازهاي بازار، همچنین در نظر داشتن سیاست با شناخت فرصت

بـه  . هاي آن اشاره کـرد      توان به هزینه    ترین آنها می    هایی نیز همراه است که از مهم        ولی تحلیل پتنت با محدودیت    

هاي ارائه شده در این زمینـه،   هاي موجود و تحلیل دستیابی به روند پتنت) مانند علوم دارویی (ها    طوري که در برخی زمینه    

ترین دلیل ایـن مـسئله         همراه است؛ بدیهی است که مسائل تجاري و بازار رقابت مهم           هاي بسیار باال    تنها با صرف هزینه   

                                                            

.اند یابی کرده معادل» پته« این واژه را تحت عنوان برخی محققان هم. پتنت را در فارسی حق ثبت اختراع نیز می گویند. 1
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  .تواند به شمار رود می

. هاي دیگر یـک کـشور نیـست    هاي نوآوري در اقتصاد و زمینه     در ضمن، اختراعات ثبت شده، نشانگر همه ظرفیت       

بنـابراین  . ، فرهنـگ و سـایر مـوارد باشـد    تواند ناشی از عواملی چـون ملیـت   گرایش یک کشور به یک فناوري خاص می     

  .چنانچه تعداد اختراعات ثبت شده یک شاخص دانسته شود، ممکن است مسیر تحقیقات منجر شود

  پتنت چیست؟. 1-1

شود  در قبال یک اختراع داده می)  مانند یک شرکت( انحصاري که به یک فرد یا گروهی از افراد اسـت پتنت حقی  

ین امکان را خواهد داشت تا مانع تولید، استفاده، توزیع یا فروش اختراع خود توسـط سـایر افـراد    کننده این حق ا     و دریافت 

براساس تعریف سازمان جهان مالکیت فردي، اختراع محصول یا فرایندي است که راه جدیدي براي انجام یک کـار               . شود

  .کند حلی جدید براي یک مسئله را فراهم می یا راه

اي در کـشورهاي مختلـف         نیازهاي انجام این کار و حقوق انحصاري آن به طور گـسترده            مراحل ثبت پتنت، پیش   

از حقوق  . المللی داشته باشد    در صورتی که پتنت جنبه بین     . المللی متفاوت است    هاي بین   نامه  براساس قوانین آنها و موافقت    

  .کند  شده منع میالمللی برخوردار شده، سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد بین

  شوند؟ چه اختراعاتی شامل پتنت می. 1-1-1

  :یک اختراع باید در مجموع شرایط زیر را داشته باشد تا بتوان به وسیله پتنت از آن محافظت کرد

  .جدید و نوظهور بودن اختراع در زمینه دانش فنی و مربوطه الزم است: (Novelty)نو بودن . 1

اختراع عالوه بر نو بودن باید گامی فراتر از اسـتنتاج آن توسـط فـردي بـا     : (Inventive Step)گام ابتکاري . 2

کند، باید نسبت به سـایر        حل فنی که اختراع براي حل مشکل پیشنهاد می          به عبارتی راه  . دانش متوسط در آن حیطه باشد     

  . مزیت قابل توجهی داشته باشد هاي احتمالی موجود، حل راه

اختراع نباید صرفاً تئوریک و نظري باشد بلکه باید قابلیـت اسـتفاده عملـی و    : (Practical Use)فایده عملی . 3

  .تولید در صنعت را داشته باشد

در بـسیاري از کـشورها قـوانینی    : (Unpatentable Subject Matter)مشمول موارد غیرقابل ثبت نباشد . 4

 سرزمین به ثبت رسـاند؛ بـه عنـوان مثـال در بـسیاري از                توان بعضی اختراعات را در آن       وجود دارد که به موجب آن نمی      

هاي درمانی قابـل پتنـت    هاي ریاضی، تنوع گیاهی یا حیوانی، کشف مواد طبیعی و روش      هاي عملی، روش    کشورها تئوري 

  .شدن نیستند

  هاي مشابه واژه. 1-1-2

 و حق (Service mark)نی ، عالمت بازرگا(Trademark)هاي پتنت، عالمت تجاري   از موارد واژهبسیاريدر 

شوند؛ ولی این سه واژه کامالً متفاوت بـوده و هـر               به طور اشتباه جاي یکدیگر به کار برده می         (Copyright)انحصاري  
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  .یک کاربردي ویژه دارند

اي است که در تجارت بـه کاالهـا اطـالق              کلمه، اسم، عالمت یا وسیله     عالمت بازرگانی  یا   عالمت تجاري   

این عالمت حقی نیست که دیگران را از سـاخت  . بع آنها را نشان داده آن کاال را از کاالي مشابه متمایز کند   شود تا من    می

  .کاالي مشابه یا فروش آن با عالمت متفاوت منع کند

 نوعی محافظت کارهاي ادبی، هنري، علمی، نمایشی و موسیقی است؛ چه انتشار یافته باشد چـه               حق انحصاري 

  .از اثر اختیار تام دارد... برداري و ین حق، صاحب آن در مورد تولید مجدد، نمایش، کپیبه موجب ا. نباشد

  انواع پتنت. 1-1-3

  :سه نوع پتنت وجود دارد

به هر کس که فرایند، ماشین آالت، ترکیب ماده جدید یـا هـر پیـشرفت    : (Utility Patent)پتنت تجهیزات . 1

 (Patent for Invention)شود؛ به آن پتنـت اختراعـات    نوع پتنت داده میجدیدي را اختراع یا کشف کرده باشد، این 

  .شود نیز گفته می

به هر کس که طرحی جدید و نو براي ساخت شیء را اختراع کرده باشد، این : (Design Patent)پتنت طرح . 2

  .شود نوع پتنت داده می

یزي را کشف یا اختراع کـرده باشـد، ایـن نـوع     به هر کس که گیاه جدید و متما: (Plant Patent)پتنت گیاه . 3

  .شود پتنت داده می

  اي از قوانین موجود در مورد پتنت خالصه. 1-1-4

 دهد بلکه حق ساخت، استفاده، فروش و یـا           پتنت حق استفاده از یک اختراع را به فرد نمی           براساس قوانین موجود،  

گیـرد و در شـرایطی     معمول براي بیست سال به افراد تعلق می این حق به طور   . کند  وارد کردن آن را از دیگران سلب می       

  .ویژه امکان تمدید یا تعلیق آن نیز وجود دارد

دهند تا جزییات اختراعشان را با عموم     ها به مخترعان می     در حقیقت پتنت یک حق مالکیت محدود است که دولت         

 معموالً بعد از دادخواست از سوي دارنده آن به دادگاه         پتنت. برداري از آن را ندارد      قسمت کنند ولی صاحب پتنت حق بهره      

کننده پتنت را از این کار بازداشته وي را مکلف به جبران        ها شخص یا اشخاص نقض      دادگاه در بیشتر نظام   . شود  احقاق می 

 چالش همچنین اگر شخصی در دادگاه پتنت داده شده به شخص دیگري را به. کند هاي وارده به صاحب پتنت می   خسارت

به عنوان مثال ثابت کند کـه اختـراع فاقـد    (کشیده و در این کار موفق شود، پتنت داده شده غیر معتبر شناخته خواهد شد  

تواند در مـدت حمایـت، از         صاحب پتنت حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی می        ). شرایط قانونی و الزم براي ثبت بوده است       

تواند با عقد قرارداد، اجازه یا لیسانس استفاده از اختراع را بـه فـرد دیگـري                   همچنین وي می  . برداري کند   اختراع وي بهره  

بـا  . واگذار نماید یا آن را به طور کامل به دیگري بفروشد؛ که در این صورت خریدار، دارنده جدید آن اختـراع خواهـد بـود    

یعنی . آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت    انقضاي دوره زمانی پتنت، حمایت از اختراع به پایان خواهد رسید و استفاده از               

  .برداري تجاري کند تواند از آن بهره دارنده دیگر حقوق اختراع خود را دارا نخواهد بود و هر شخصی می
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  آناتومی درخواست پتنت. 1-1-5

 The United States patent and Trademark)دفتر پتنت و عالمـت تجـاري ایـاالت متحـده آمریکـا      

Office) هر کـدام  . لگویی براي درخواست پتنت تجهیزات ارائه کرده و در آن چهار بخش اصلی را مشخص کرده است               ا

در این بخش به طور خالصه بـه همـان ترتیبـی کـه در     . ها اهداف متفاوت و الزامات منحصر به فردي دارند     از این بخش  

  :پردازیم شود به آن می پتنت تجهیزات استفاده می

  :مشخصات

  :شود هاي زیر می عموالً بخش اصلی درخواست پتنت بوده و شامل بخش ممشخصات

حوزه علمی اختراع، پیش زمینه اختراع، خالصه اختراع، توضیحی خالصه از تصاویر و توضیحی حاوي جزییـات در               

ر ایـن  اگـ . کند که کلمات استفاده شده در پتنت به چه معنا هستند این بخش به طور کامل مشخص می . مورد خود اختراع  

بخش به طور دقیق محتویات ادعا را توضیح ندهد و از آن حمایت نکند، ممکن است پتنت مورد تأیید قرار نگیرد و قانونی        

  .شود در این بخش است که جزییات اختراع به طور کامل شرح داده می. نشود

  :ادعا

 عالمت تجاري آمریکا و قوانینی قوانین فدرال، مقررات دفتر پتنت و    . ترین بخش درخواست است     این بخش قانونی  

پردازند که ادعا چگونه باید نوشـته شـود و    اند، همگی به این مسئله می    که به طور موردي در این رابطه به تصویب رسیده         

تواند بـه موضـوعاتی بپـردازد کـه بـه طـور جـامع در بخـش          ادعا فقط می. آیند به چه معنا هستند      کلماتی که در ادعا می    

توانند طی مراحـل   کننده می   کننده پتنت و وکیل او و هم شخص بررسی          هم درخواست . داده شده باشند  مشخصات توضیح   

کند، مـواردي اسـت    شود، بخشی از آن حفاظت می  زمانی که پتنت منتشر می    . ثبت قانونی پتنت، بخش ادعا را تغییر دهند       

  .که در الگوي نهایی پتنت آمده است

  :خالصه

ایـن بخـش   . آیـد  د خود را توضیح دهد و معموالً روي صفحه اول پتنت منتشر شده می             توان   به ندرت می   بخشاین  

ها را وادار  تواند درخواست کننده کننده می محدودیتی در تعداد کلمات دارد و در صورتی که به قدر کافی گویا نباشد، بررسی     

  . است که در بخش خالصه آمده استگیرد، به آن زبانی معموالً بخشی که مورد جستجو قرار می. به تغییر آن کند

  :تصاویر

اي در مورد تصاویر پتنت دارد و این بخش حتماً بایـد   گیرانه   تجاري آمریکا قوانین بسیار سخت     عالمتدفتر پتنت و    

بـه صـورت    (در زمینه بیوتکنولوژي معموالً تـصاویر شـامل اعـداد           . توسط افرادي که در این زمینه خبره باشند، تهیه شود         

  .تواند به هر صورتی که الزم باشد، تغییر یابد زمانی که پتنت بایگانی شد، تصاویر می. است)  گراف و غیرهنمودار،
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  درخواست پتنت. 1-1-6

اگـر مـشخص   . توانند درخواست پتنت کنند که داراي شرایط ویژه و معینـی باشـند   مطابق قانون تنها مبتکرانی می   

ده و پس از اقدام به ثبت، به ابداع خود دست یافته، ثبت پتنت بـراي وي                 شود شخصی که تقاضاي پتنت کرده، مبتکر نبو       

  .غیرمعتبر شده این شخص متحمل جزاي سختی خواهد شد

هـا، تـصاویر،      براي درخواست پتنت، ابتدا باید فرم درخواست تنظـیم شـود کـه شـامل مشخـصات نظیـر خواسـته                    

توانـد    شیوه نگارش پتنت از اهمیت خاصی برخوردار است و می         . سوگندنامه و میزان دستمزد مورد نیاز براي ثبت آن است         

مبتکر باید نو و جدید بودن اثر را کامالً شیوا بیان کنـد و جنبـه اقتـصادي و                   . نقش مهمی در پذیرش ثبت آن داشته باشد       

آن را بـه طـور   تأثیرگذاري آن در رفاه عمومی را به وضوح شرح دهد پس از ارائه پتنت، داوران حقوقی، اقتصادي و علمی         

  .کنند کامل بررسی کرده، مجوز ثبت را صادر می

  :نکاتی که در درخواست پتنت باید به آن توجه داشت عبارتند از

 عنوان اثر و تحقیق انجام شده باید کوتاه و جامع بوده، بیانگر کل اثر ابداع باشـد، پـس از عنـوان اثـر، شـماره                           ■

  .شود، ذکر خواهد شد  روز قرارداد تعیین میالمللی بوده و در درخواست که به صورت بین

کننـده اثـر هـستند،         در صورتی که ابداع ایجاد شده به صورت گروهی باشد، نام سرپرسـت گروهـی کـه ابـداع                   ■

  .کننده ذکر شود همچنین ملیت، محل اقامت و آدرس پستی درخواست

  . منابع و کلمات کلیدي براي جستجو آورده شود■

  .اي از علم باشد که اثر در آن شکل گرفته است ویاي شاخه زمینه تحقیق باید گ■

  . توضیح مختصري از چند طرح مشابه آورده شود■

 در پایان بعد از توضیحات دقیق نوآوري و اشکال مربوط، پیشنهادات براي بهبود و تکمیل آن در آینده داده شود ■

  .گیري شود و از کل کار نتیجه

  بندي پتنت  طبقه.1-1-7

در . کنـد  پـذیر مـی   بندي اختراعات را امکـان   است که ردهضوابطی Patent Classificationدي پتنت یا بن طبقه

کننـدگان از     هاي ثبت پتنـت، سـهولت جـستجو و دسترسـی آسـان بـراي اسـتفاده                  بندي در تمامی نظام     واقع هدف از رده   

هـاي مختلفـی در دنیـا بـراي      س، نظـام بـراین اسـا  . هاي مختلف دانش از یکدیگر      اطالعات آن است نه جدا کردن شاخه      

در این قسمت تنها به اشـاره مختـصري         . پردازیم  ها وجود دارد که براساس اهمیت آنها به جزییاتشان می           بندي پتنت   طبقه

  .پردازیم بندي آنها می هاي طبقه هاي مربوط و نظام کنیم و در ادامه به معرفی سازمان بسنده می

بنـدي آمریکـا       و نظام طبقه   (IPC)المللی پتنت     بندي بین   بندي در دنیا، طبقه     ي طبقه ها  ترین نظام   ترین و رایج    مهم

(US patent) هـاي فکـري    بندي اسـت کـه توسـط سـازمان جهـانی مالکیـت       المللی پتنت تقسیم بندي بین طبقه. است

(wipo)کند ه می زیر گروه آن خالص69000 بخش کلی با 8هاي تکنولوژي  را در   ارائه شده و همه زمینه.  

بنـدي شـده در دسـترس     کند تا اختراعات به صـورت گـروه   بندي پتنت آمریکا نیز شرایطی را فراهم می    نظام طبقه 

» 482«عـدد اول  ) 1/482(شـود    براي نام بردن هر اختراع از دو عـدد پـشت سـر هـم اسـتفاده مـی                 در این نظام،  . باشند
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ساب کالس و ساب کـالس عنـاوینی دارنـد کـه بـه طـور       » 1«کننده کالس مربوط به اختراع است و عدد دوم       مشخص

  .دهد شان توضیح می مشخص درباره

 اسـت کـه بـراي    F-Termشود و توسط دفتر ثبت پتنت بنـا شـده،    بندي دیگر که در ژاپن استفاده می نظام طبقه 

. کنـد  دیگـر عمـل مـی   هـاي   هاي مختلف، به عنوان مکملی بر نظام سهولت بخشیدن به جستجو در منابع پتنت از دیدگاه       

  . هستند(Terms) و اصطالحات (Themes)اجزاي این نظام شامل موضوعات 

کنیم کـه همگـی در    بندي برخورد می    ها و انواع دیگري از طبقه       المللی پتنت به نام     بندي بین   در بررسی بیشتر طبقه   

. اي پایبندند هاي ویژه فناوري به معاهدههاي خاص  کنند و تنها در حوزه  تبعیت میIPCبندي    واقع به نوعی از اصول طبقه     

بنـدي    در حوزه طراحی صـنعتی و یـا طبقـه   (Locarmo Classification)بندي لوکارنو  توان به طبقه از این مورد می

  . در حوزه کاالها و خدمات مربوط به ثبت عالیم اشاره کرد(Nice Classification)نیس  

ابزاري براي دسترسی آسان و جـستجوي آنهـا، در صـورت نیـاز، بـه وجـود                  ها،    بندي پتنت   به این ترتیب با تقسیم    

 US-to-IPCتـوان بـه    سازي این دو نظام طبقاتی وجود دارد که از آن جمله می هایی براي همسان دستورالعمل. آید می

Concordanceاشاره کرد .  

  WIPO سازمان جهانی مالکیت فکري یا .1-2

 بـا عالمـت   (The World Intellectual Property Organization) فکـري  جهـانی مالکیـت  سـازمان  

 نهادي تخصصی از سازمان ملل متحد است که هدفش برقراري یک نظـام پایـدار و قابـل دسترسـی                     WIPOاختصاري  

  .هاي فکري است براي ساماندهی مالکیت

ل نمایـشگاهی تحـت     در ایـن سـا    . گردد   باز می  1873پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکري به رویدادي در سال          

و عـدم  » سـرقت افکـار   «اغلب مدعوین این نمایشگاه را به دلیل        . المللی مبتکرین در وین برگزار شد       عنوان نمایشگاه بین  

 1883هاي صاحب نظران، ده سال بعد کنوانـسیون پـاریس در سـال                در پی تالش  . احترام به اموال معنوي تحریم نمودند     

در سـال  . المللی ایجـاد نمودنـد    گردید و کشورهاي عضو براي انجام وظایف، اداره بین        براي حمایت از مالکیت فکري برپا       

اي نیز براي انجام امـور اداري    کنفرانس برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنري پا به عرصه ظهور گذاشت و اداره      1886

المللـی متحـد بـه منظـور حمایـت از        بـین  ادغام و اداره   1893هاي کنفرانس برن و پاریس در سال          اداره. آن ایجاد گردید  

 کنوانسیونی به نام تأسیس سازمان  جهانی مالکیت فکري در استکهلم بـا هـدف   1967در سال . مالکیت فکري ایجاد شد   

 با نـام  1970ایجاد هماهنگی بین این دو اداره و توسعه ابزار الزم براي انطباق و روزآمد نمودن آنها تشکیل شد و در سال  

WIPO این سازمان به عنوان یکی از شانزده آژانس وابسته بـه سـازمان ملـل معرفـی                  1974در سال   . از به کار نمود    آغ 

هاي مالکیت فکري را ارتقا بخشد و انتقال فناوري را به کشورهاي در حال پیشرفت تسهیل  نمایـد           گردید تا بتواند فعالیت   

  .نمایدو بدین وسیله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایجاد 

  WIPOاهداف سازمان . 1-2-1

هـاي    بـا سـازمان   WIPOهـا و      هاي متقابل دولت     از طریق همکاري   جهانارتقاي حمایت از مالکیت فکري در       . 1
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المللی تـشویق و    کشورهاي عضو را براي انعقاد معاهدات جدید بین   WIPOالمللی؛ براي رسیدن به این هدف،         مشابه بین 

هم چنین، با کمک به کشورهاي در حال توسعه و ارائه خـدماتی             . کند  ت فکري را تصحیح می    قوانین ملی مربوط به مالکی    

هاي صنعتی بـراي کـشورهاي نیازمنـد در تحقـق ایـن         براي تسهیل دریافت حمایت از اختراعات، نشان تجاري و طراحی         

و هماهنگی و همکاري ایجاد     آوري و اشاعه داده و بین کشورهاي عض         در نهایت اطالعات مربوطه را جمع     . کوشد  هدف می 

  .کند می

 از WIPOسـازمان  : هـاي پـاریس و بـرن    هاي اجرایی اتحادیـه  ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از همکاري  . 2

نماید و نیز محوریت مـسائل اقتـصادي بـراي کـشورهاي عـضو را نیـز                   هاي مختلف بر این امر نظارت می        طریق سازمان 

  .برعهده دارد

  WIPOن وظایف سازما. 1-2-2

طراحی و توسعه ابزاري الزم براي افزایش کارایی و اثربخشی فرایند حمایت از مالکیت فکري در دنیا و کمـک                    . 1

  به تصویب قوانین ملی در این زمینه،

  هاي وابسته،  هاي برن، پاریس و اتحادیه نظارت بر وظایف اجرایی اتحادیه. 2

  المللی در حمایت از مالکیت فکري، هاي بین نامه وافقهمکاري در ایجاد، تشویق و حمایت از اجراي ت. 3

  هاي قانونی و فنی در مورد مالکیت فکري به کشورهاي عضو، مساعدت. 4

  .المللی آنها بین هاي مقتضی در جهت تسهیل حمایت از مالکیت فکري و تدارك امکان ثبت  ارائه خدمات و فعالیت. 5

  WIPOارکان . 1-2-3

  :رکن اساسی است داراي دو WIPO سازمان

  ،)اختراعات، نشان تجاري و طراحی صنعتی(مالکیت صنعتی . 1

  .هاي صوتی ـ تصویري حق تألیف در آثار ادبی، موسیقی، هنري، عکاسی و زمینه. 2

  المللی پتنت بندي بین طبقه. 1-3

ـ IPC یـا  (International Patent Classification)المللی پتنـت   بندي بین اولین نسخه طبقه ا توجـه بـه    ب

بعـد از  .  براسـاس معاهـده اروپـایی منتـشر شـد       1954بخشی به اسناد مربوط به پتنت در سال           احساس نیاز در زمینه نظم    

المللی براي پتنت  بندي بین شکل نهایی طبقه  ) پرداخت  المللی پتنت می    بندي بین   که به موضوع طبقه   (معاهده استراسبورگ   

هاي انگلیسی و فرانسه موجود است و در  بندي به زبان این طبقه. صویب رسید به تWIPOطراحی شد و در نهایت توسط      

 بـار مـورد بـازبینی و    8هـاي زمـانی مختلـف      بندي در طـی دوره      تاکنون، این طبقه  . هر دو زبان به یک اندازه معتبر است       

تاریخ آخرین اصالح   . ته شود هاي دانش و فناوري در راستاي ارتقاي آن به کار گرف            ویرایش قرار گرفت تا همواره پیشرفت     

  .است.  م2006بندي، مربوط به اول ژانویه سال  و ویرایش این طبقه
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  المللی پتنت بندي بین اهداف طبقه. 1-3-1

المللـی بـراي    بندي یکپارچه بین بندي، فراهم کردن شرایطی است تا از آن راه بتوان به یک تقسیم         هدف این طبقه  

بندي راهی مؤثر و آسان براي دفـاتر مالکیـت فکـري و افـراد عـادي فـراهم         این طبقه.اسناد مربوط به پتنت دست یافت 

ریـزي و قـدمی مبتکرانـه در     با این روش حرکتی بدیع پایه. کند تا به جستجو در منابع و اسناد مربوط به پتنت بپردازند    می

  .شود ها برداشته می استفاده از پتنت

  :به صورت زیر خالصه کردتوان  بندي را می اهداف اصلی این طبقه

دستورالعملی براي نظم بخشیدن به اسناد مربوط به پتنت تا دسترسی به اطالعات حقوقی و فناوري موجـود در                   . 1

  تر باشد، آن ساده

  کنندگان، مبنایی براي توزیع گزینشی اطالعات براي همه استفاده. 2

  ،هاي فناوري مبنایی براي بررسی وضعیت هنر در تمامی شاخه. 3

هـاي   هاي فنـاوري در زمینـه      هاي صنعتی؛ به این ترتیب برآورد پیشرفت        مبنایی براي فراهم آوردن آمار مالکیت     . 4

  .شود پذیر می مختلف امکان

  المللی پتنت بندي بین ویرایش طبقه. 1-3-2

  :المللی پتنت، اصالحات اساسی زیر صورت گرفته است بندي بین  شده در طبقهانجامهاي  در بازبینی

هـاي مختلـف       انجـام شـده تـا نیازهـاي گـروه          2 و پیـشرفته   1بندي بـه دو سـطح اصـلی         بندي این طبقه    تقسیم. 1

  .کنندگان را بهتر پاسخ دهد استفاده

اند تا سطح مرکزي هـر سـه سـال و       هاي مختلف بازبینی براي هر دو سطح اصلی و پیشرفته معرفی شده             روش. 2

  .ی قرار گیرندسطح پیشرفته به طور مستمر مورد بازبین

گیرد، اسناد مربوط به پتنت مجـدداً براسـاس تغییـرات داده شـده در                 بندي مورد بازبینی قرار می      زمانی که طبقه  . 3

  .شوند بندي می سطوح اصلی و پیشرفته طبقه

بنـدي،    تر آن، مانند تعریف سـطوح طبقـه         بندي و توضیح دقیق     تر شدن طبقه    ارائه اطالعات تکمیلی براي شفاف    . 4

  .هاي ساختاري شیمیایی و یا تصاویر گرافیکی و مراجع اطالعاتی رمولف

  .گیرد بندي و قوانین آن در صورت لزوم مورد بازبینی مجدد قرار می قواعد کلی طبقه. 5

  .اند المللی پتنت در نظر گرفته شده بندي بین تمامی موارد ذکر شده در باال، در ویرایش هشتم طبقه

                                                            

. بنـدي کننـد   دفاتر مالکیت هاي صنعتی باید اسناد مربوط به پتنت منتشر شده خود را دست کم با توجه به سطح اصـلی طبقـه                 : سطح اصلی . 1

این سطح فقـط  . پتنت هاي ملی استهدف این سطح دسترسی به اطالعات کلی مانند توزیع اطالعات و جستجو براي مجموعه هاي کوچکتر        

البتـه در زمینـه هـاي     . کالس ها و گروه هاي اصلی       ها، ساب   ها، کالس   بخش: بندي را شامل می شود مانند       هاي باالي سلسله مراتب طبقه      رده

  .تخصصی به زیرگروه ها هم می پردازد

بندي در این سطح اجباري نیست اما  تقسیم. المللی است نهدف این سطح، جستجوهاي وسیع تر براي مجموعه پتنت هاي بی: سطح پیشرفته. 2

.هر دفتر مالکیت صنعتی به دلخواه می تواند به آن بپردازد
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  دي نمادهابن ساختار طبقه. 1-3-3

(Section)بخش 

» بخش «8بندي آن به   آن در حوزه پتنت، به تقسیم   کردنبندي نمایانگر کل دانش است که با متناسب           این تقسیم 

  .المللی پتنت است بندي بین در واقع بخش باالترین جزء از سلسله مراتب طبقه. رسیم می

  .شود نامیده می H تا Aهر بخش با یکی از حروف التین بزرگ از : نماد بخش

  بخش بـه ایـن       8. گیرد  عنوان هر بخش دلیلی است بر وسعت محتویاتی که آن بخش در بر می             : عنوان بخش 

  :شوند صورت نامیده می

A،نیازهاي انسانی   

B،عملیات اجرایی، حمل و نقل   

C،شیمی، متالورژي   

D،نساجی، کاغذ   

E،ساختارهاي ثابت   

Fه، صوت، مهندسی مکانیک، نور، حرارت، اسلح  

G،فیزیک   

Hالکتریسیته .  

به عنـوان  . پردازد تر به شرح موارد موجود در هر بخش می هایی وجود دارد که به طور جزیی     در هر بخش زیربخش   

 زیربخش کشاورزي، غذا و دخانیـات، کاالهـاي شخـصی یـا خـانگی،               4مثال در بخش اول تحت عنوان نیازهاي انسانی         

  .وجود است م(amusemrnt)بهداشت و سرگرمی 

  (Class)کالس 

  .المللی پتنت هستند بندي بین شود که دومین رده از سلسله مراتب طبقه  تقسیم میهایی کالسهر بخش به 

  ،Ho1باشد؛ براي مثال  نماد هر کس شامل نماد بخش به عالوه دو عدد می: نماد کالس

 اجزاي الکترونیک   Ho1 مثال   کننده محتویات آن کالس است؛ براي        عنوان هر کالس، مشخص    :عنوان کالس 

  پایه،

  .دهد اي دارند که صرفاً اطالعاتی از محتویات آن کالس را ارائه می ها نمایه  گاهی کالس:نمایه کالس

  (Subclass)ساب کالس 

  .شوند بندي را شامل می  رده از سلسله مراتب طبقهسومینهر کالس شامل یک یا چند ساب کالس است که 

  .HOISمثال :  ساب کالس شامل نماد کالس به عالوه یک حرف بزرگ التین است نماد:نماد ساب کالس

  . عنوان هر ساب کالس نشان دهنده محتویات هر ساب کالس به طور دقیق است:عنوان ساب کالس
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اي دارند که صرفاً اطالعاتی از محتویـات هـر سـاب کـالس را       ها نمایه    بیشتر ساب کالس   :نمایه ساب کالس  

  .دهد ارائه می

شوند، عنـوان راهنمـا    ها به یک موضوع مشترك مربوط می  زمانی که گروه بزرگی از ساب کالس  :عنوان راهنما 

  .کند تا ما آن موضوع را پیدا کنیم کمک می

  (Group)گروه 

هـا   ایـن گـروه  . شـود  تري به نام گروه تقسیم مـی  المللی پتنت به اجزاي کوچک   بندي بین   هر ساب کالس در طبقه    

کـوچکترین جـز در سلـسله مراتـب       (یا زیرگـروه باشـند      ) بندي  چهارمین رده از سلسله مراتب طبقه     (گروه اصلی   توانند    می

  .کنند هر یک از این اجزا با دقت بیشتري اسناد در برگیرنده خود را معرفی می) بندي طبقه

  المللی پتنت بندي بین اجزاي مرتبط با نظام سالمت در طبقه. 1-3-4

 بـا عنـوان   Aهاسـت، بخـش اول یـا      المللی پتنت در رده اول که مربوط به بخش          بندي بین   قه طب مراتبدر سلسله   

. پـردازد  شامل زیربخشی با عنوان سالمت و سرگرمی است که به موضوعات مختلف حوزه سالمت می     » نیازهاي انسانی «

اي در ارتبـاط بـا حـوزه     بـه طـور ویـژه   » علوم پزشکی و دامپزشکی؛ بهداشـت     « با عنوان    A61در این زیربخش، کالس     

هاي مختلف نظام سـالمت        ساب کالس، هر یک با جزییات بیشتري به حوزه         11در این کالس    . بهداشت و سالمت است   

  :پردازند که به شرح زیر است می

  جراحی: A61Bساب کالس 

  )گیرند  قرار میGOINآنالیز مواد بیولوژیک در ساب کالس (، شناسایی جراحیتشخیص، 

  پزشکی دندان: A61Cساب کالس 

  )گیرند  قرار میA46Bها در ساب کالس  مسواك(پزشکی، بهداشت و دندان  دندان

  هاي مورد نیاز در دامپزشکی ابزارها، وسایل و روش: A61Dساب کالس 

  اعضاي مصنوعی: A61Fساب کالس 

هـا،   داري، انواع کمپرسفیلترهاي قابل نصب در عروق خونی، پروتزها، وسایل ارتوپدي، پرستاري و جلوگیري از بار   

  هاي اولیه هاي کمک ها و وسایل حفاظتی چشم و گوش، پدهاي بانداژ، پانسمان و یا پدهاي جاذب، جعبه درمان

  حمل و نقل، محل اسکان: A61Gساب کالس 

هـا   صندلی(پزشکی   هاي دندان   هاي اتاق عمل، صندلی     وسایل حمل و نقل یا محل اسکان بیماران، میزها و صندلی          

  ).شود بندي می  طبقهA61H و ابزار کمکی براي راه رفتن در ساب کالس A47Cیزها به طور کلی در ساب کالس و م



  بندي پتنت هاي ثبت و طبقه نظام: فصل اول

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

257

  وسایل بیمار و غیره: A61Hساب کالس 

 مانند ابزار مورد نیاز براي کارگذاري یـا تحریـک نقـاط رفلکـس در بـدن،      فیزیکیهاي  تجهیزات الزم براي درمان  

ها و وسـایلی      روش(هاي ویژه یا شرایط بهداشتی        اژ، وسایل شستشو تحت عنوان درمان     هاي تنفس مصنوعی، ماس     دستگاه

گیرنـد،     قـرار مـی    A61Fاي که عضو بدن نباشند، الزم است، در ساب کـالس              که براي کار کردن یک دستگاه یا وسیله       

  ).گیرند می قرار A61Nالکتروتراپی، مگنتوتراپی، رادیوتراپی و درمان با اولترا سوند در ساب کالس 

  کانتینرها: A61Jساب کالس 

هایی که عملکـرد ویـژه آنهـا تغییـر       اند، وسایل و روش      و دارویی ساخته شده    پزشکیکانتینرهایی که براي مصارف     

وسایلی که براي اسـتفاده خـوراکی و از راه دهـان غـذا و     . هاي فیزیکی و مصارف خاص است      هاي دارویی به فرم     فرآورده

  .شود ، وسایل بهداشتی کودك و وسایلی که آب دهان در آنها ریخته میداروها الزم هستند

  هاي پزشکی تمهیدات و مقدمات الزم براي انجام فعالیت: A61Kساب کالس 

  .پزشکی، یا در زمینه اهداف بهداشتی هاي پزشکی، دندان تمهیدات و مقدمات مورد نیاز براي انجام فعالیت

  استریلیزه کردن: A61Lساب کالس 

بـو کـردن هـوا، مـواد       و ابزار الزم براي استریلیزه کردن مواد و وسایل، گندزدایی، استرلیزه کـردن یـا بـی              ها  شرو

  .شیمیایی استفاده شده براي مواردي مانند بانداژ، پانسمان، پدهاي جاذب یا وسایل جراحی

  وسایل صوتی ـ تصویري: A61Mساب کالس 

  .صوتی ـ تصویري بر یا درون بدن براي وارد کردن تجهیزات نیازوسایل مورد 

  ترکیبات شیمیایی: A61Pساب کالس 

  هاي شیمیایی  درمانی فعالیتهاي جنبه

  هاي پزشکی تمهیدات و مقدمات الزم براي انجام فعالیت: A61Kجزییات ساب کالس 

A61K6/00پزشکی هاي دندان  تمهیدات و مقدمات الزم براي انجام فعالیت.  

A61K7/00یزات بهداشتی و زیبایی تمهیدات و تجه.  

A61K9/00هاي فیزیکی خاص همراه باشند هاي پزشکی که با فرم  تمهیدات و تحقیقات الزم براي انجام فعالیت.  

A61K31/00        هاي پزشکی الزمند و حاوي ترکیبـات فعـال        تمهیدات و تجهیزات پزشکی که براي انجام فعالیت

  .آلی هستند

A61K33/00    هاي پزشکی الزمند و حاوي ترکیبـات فعـال       ی که براي انجام فعالیت     تمهیدات و تجهیزات پزشک

  .معدنی هستند
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A61K35/00تمهیدات طبی که حاوي مواد و محصوالت حاصل از واکنش هستند .  

A61K38/00تمهیدات طبی که حاوي ترکیبات پپتیدي باشند .  

A61K39/00ها بادي ها و آنتی ژن  تمهیدات طبی حاوي آنتی.  

A61K41/00مهیدات طبی به دست آمده از مواد و ترکیباتی که محصول امواج انرژي و تشعشع ذرات باشند ت.  

A61K45/00اند هاي قبلی نیامده  تمهیدات طبی که حاوي مواد فعال هستند اما در گروه.  

A61K47/00ها  تمهیدات الزم طبی که داراي مواد غیرفعال هستند مانند افزودنی.  

A61K48/00  هـاي    شـوند تـا بیمـاري       م طبی که حاوي مواد ژنتیک بوده و داخل سـلول وارد مـی              تمهیدات الز

  .ژنتیک را در موجود زنده درمان کنند، ژن درمانی

A61K49/00تمهیدات الزم براي انجام آزمایش .  

A61K51/00تمهیدات که حاوي مواد رادیواکتیو براي درمان یا آزمایش در محیط زنده باشند .  

   عالمت تجاري آمریکا دفتر پتنت و. 1-4

 از سوي کنگره آمریکا بـراي اعطـاي پتنـت بـه اختراعـات و ثبـت                  (USPTO) و عالمت تجاري آمریکا      پتنتدفتر  

در ایـن سـازمان   . باشـد  وظیفه این اداره وضع قوانین مرتبط با پتنت و اجراي آن مـی        . هاي تجاري تأسیس شده است      عالمت

شـود کـه آیـا درخواسـت      گیرد و مشخص می وسط کارشناسان مورد بررسی قرار میدرخواست ارائه شده براي دریافت پتنت ت   

. شـود  کنندگان اهدا می گیرد یا خیر و در صورت شایستگی، پتنت به این درخواست مورد نظر در چارچوب قوانین پتنت قرار می      

 مربوط به پتنـت نیـز توسـط ایـن     هاي هاي منتشر شده در رابطه با پتنت و گزارش         هاي ثبت شده، نوشته     همچنین کلیه پتنت  

هـاي مـرتبط  بـا پتنـت           این سازمان فرصتی را براي عموم براي تحقیق و تفحص درباره همه زمینـه             . یابد  سازمان انتشار می  

همچنین این اداره سود حاصل از اختـراع مخترعـان را در          . دهد  هاي الزم در این زمینه را به افراد می          کند و آموزش    فراهم می 

به ایـن ترتیـب   . شود   انجام می  USPTOتمامی این موارد در رابطه با ثبت عالیم تجاري نیز توسط            . دهد  نها قرار می  اختیار آ 

  .شود گیرد، توسط این اداره محافظت می هایی که در زمینه پیشرفت تکنولوژي انجام می کلیه تالش

  بندي پتنت آمریکا  نظام طبقه. 1-5

 US Patent Classification)بندي پتنت آمریکـا   بندي پتنت، نظام طبقه  موجود براي طبقههاي نظامیکی از 

system, USPC)این نظام این امکـان را فـراهم   .  است که توسط دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا ارائه شده است

هـاي اصـلی     هـر یـک از گـروه      . بندي شوند   کند تا همه اسناد مرتبط با پتنت بر اساس موضوعات مرتبط معمول طبقه              می

  گیرنـد،  تر که در زیر گروه هر کالس قـرار مـی   هاي کوچک بندي پتنت آمریکا یک کالس و گروه     موضوعی در نظام طبقه   

هـا نیـز      هـاي فنـاوري را از دیگـري و سـاب کـالس              هر کالس معموالً هر یک از حـوزه       . گیرند  یک ساب کالس نام می    

  .کنند تفکیک میهاي ساختاري و عملکردي را از هم  فرایندها، ویژگی

کند به عنوان مثـال عـدد    مجموعه کالس ـ ساب کالس به طور منحصر به فردي یک گروه ویژه را مشخص می 

 اسـت  Body Cover)/ تن پـوش  (456 و ساب کالس شماره Apparel)/ جامه (2کننده کالس شماره   مطرح456ـ2
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بندي  گذاري، نظام طبقه این نوع نام.  نام داردClassification Symbolبندي یا  گذاري نماد طبقه که مجموعه این نام

الزم به ذکر است که در این نظام، ساب کـالس           . سازد  بندي رایج قابل تفکیک می      هاي طبقه   پتنت آمریکا را از دیگر نظام     

  .شود بندي محسوب می ترین زیر گروه طبقه کوچک

  بندي آمریکا  اجزاي نظام طبقه. 1-5-1

ــانی طبقــه. 1 ــاب مب ــاب، فهرســتی از همــه: (Manual of Classification, MOC)نــدي ب کت ــن کت  ای

 بـه صـورت   MOCهـا در   بنـدي  طبقـه . دهـد  بندي پتنت آمریکا را در اختیار قرار مـی  هاي معتبر در نظام طبقه  بندي  طبقه

تـرین   یچیدهترتیب چیدمان این فهرست از پ. هاست ها وجود دارد که آن نیز حاوي فهرست ساب کالس فهرستی از کالس 

انـد، مـشخص    ترین آنهاست و این ترتیب در نهایت با اعداد که از کم بـه زیـاد قـرار گرفتـه                 ترین موضوع به ساده     و جامع 

  . قرار گرفته است224  قبل از فهرست کالس 2شود؛ به عنوان مثال فهرست کالس  می

بندي مانند انتشار توضیح و تفسیر هر یـک           بقهتر از این ط     ابزارهایی به عنوان راهنما براي استفاده بهتر و راحت        . 2

 Index to the US Patent)بنـدي پتنـت آمریکـا     هـا  فهرسـت راهنمـاي طبقــه    هـا و سـاب کــالس   از کـالس 

Classificattion System)گیرد و مانند راهنماي موضوعی   در این مجموعه قرار میMOCکند  عمل می.  

این نظام مانند یک بانـک اطالعـاتی بـراي    : (Classification Data System)بندي اطالعات  نظام طبقه. 3

  .کند آوري شده عمل می نگهداري و مدیریت اطالعات جمع

 این مجموعه مانند راهنمایی بـراي طراحـی       : (USPCLASP)بندي پتنت آمریکا      هاي نظام طبقه    نامه  استانداردها و آیین  . 4

  .کند هاي موجود عمل می ها و ساب کالس  جدید و تغییر و اصالح کالسهاي ها و ساب کالس بندي مجدد، ایجاد کالس طبقه

  USPCهاي  بندي طبقه. 1-5-2

بنـدي را    ساب کالس موجـود در ایـن نظـام طبقـه    150000توان یک مورد از       به راحتی می   بندي  طبقهبا این نظام    

 کـالس موجـود تکـرار    45هـا در   کـالس یافت؛ ولی باید به خاطر داشت از آن جایی که در بسیاري از موارد، ایـن سـاب                 

هر . بندي پتنت آمریکا حتماً باید هر دو عدد مربوط به کالس و ساب کالس آورده شود                شوند، در استفاده از نظام طبقه       می

بندي اجباري دارد و در عین حال ممکن است یک یـا دو   بندي پتنت آمریکا دست کم یک طبقه   سند موجود در نظام طبقه    

بندي مربوط به اطالعات اختراع اجباري اسـت          بندي پتنت آمریکا، طبقه     در نظام طبقه  . تیاري نیز داشته باشد   بندي اخ   طبقه

منظور از سایر اطالعات، مواردي است که به طور مستقیم درباره . گیرد بندي سایر اطالعات، اختیاري صورت می       ولی طبقه 

  .ام تحقیقات دیگر روشن کنندتوانند اصول مفیدي را براي انج اختراع نیستند ولی می

بندي اجباري دارد؛ زیرا هر ادعایی حاوي اطالعـات مربـوط           بندي پتنت آمریکا، هر ادعایی یک طبقه        در نظام طبقه  

  .بندي شوند بعضی از ادعاها حتی ممکن است در بیش از یک کالس یا ساب کالس طبقه. به خود اختراع است

  بندي انواع طبقه. 1-5-3

تواننـد    هاي انجـام شـده مـی        بندي  بندي پتنت آمریکا براساس نوع سند، طبقه        ذکر شد در نظام طبقه    طور که     همان
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  : براساس نوع سند وجود داردUSPCبندي در  در این صورت چهار نوع طبقه. اجباري یا اختیاري باشند

اصلی اجباري داشـته  هر پتنت در این نظام باید فقط و فقط یک پتنت : Original (OR)بندي اصلی یا  طبقه. 1

  .شود  شناخته میORباشد که تحت عنوان 

بندي پتنت آمریکا بیش  اگر هر پتنتی در نظام طبقه: Cross Reference (XR)بندي مرجع متقاطع یا  طبقه. 2

  .شود  میXR، به عنوان ORبندي داشته باشد، هر طبقه بندي غیر از  از یک طبقه

  .Primary (PR)بندي اولیه یا  طبقه. 3

 US Pre-Grantبنـدي در   بندي مربوط به طبقه این دو نوع طبقه: Secondary (SR)بندي ثانویه یا  طبقه. 4

publicationاست که مجال پرداختن به آن در این مبحث نیست .  

  بندي پتنت آمریکا  هاي مرتبط با حوزه سالمت در نظام طبقه کالس. 1-5-4

بندي پتنت آمریکا که در ارتبـاط مـستقیم بـا حـوزه      وجود در نظام طبقههاي م در این قسمت به ذکر عنوان کالس  

بندي مطلـق   بدیهی است که طبقه. دهیم پردازیم و در نهایت توضیح مختصري درباره هر یک ارائه می     سالمت هستند می  

ر دانـش امـروزي     رسـد؛ زیـرا د      هاي علوم، کاري ناممکن و حتی نامعقول به نظر می           ها به یکی از زمینه      هر یک از کالس   

  .هاي مختلف آن قابل قبول نیست مرزبندي بین حوزه

  جراحی: 128کالس 

هاي درمانی قابل استفاده در بدن موجود زنده و همچنین تجهیزات مصرفی در مـشاهده و                این کالس شامل روش   

عبـارتی ایـن کـالس در       بـه   . شـود   تـر مـی     ها و سایر شرایط غیرعادي بدن انسان و حیوانات پایین           ها، زخم   درمان بیماري 

  .شوند بندي نمی ها طبقه ها و وسایل مورد نیاز براي ساخت ابزارهاي جراحی است که در سایر کالس برگیرنده روش

  و ابزار اشعه ایکس و اشعه گاماها  سیستم: 378کالس 

رومغنـاطیس در   یک کالس کلی براي وسایل و فرایندهایی است که شامل تولید یا استفاده از اشعه الکت  کالساین  

  .شوند هاي استفاده از اشعه ایکس در این قسمت آورده می ها و اجزاي ویژگی ها، سیستم روش. طیف اشعه ایکس هستند

تجهیزات شیمیایی و فرایندهاي گندزدایی، از بین بردن بوي نامناسب، نگهداري و : 422کالس 

  استریلیزه کردن

  :شود  استفاده میزیراین کالس براي موارد 

  فرایندهاي گندزدایی، از بین بردن بوهاي نامناسب، نگهداري و استریلیزه کردن. 1

  :ابزارهاي مورد استفاده براي. 2

  .هاي شیمیایی  انجام واکنش■

  ).حتی اگر فقط واکنش فیزیکی قابل تمیز باشد( فراهم آوردن ترکیبات شیمیایی ■

  . که در جاي دیگري فراهم نباشندهاي فیزیکی یا شیمیایی  انجام آنالیزهایی شامل واکنش■



  بندي پتنت هاي ثبت و طبقه نظام: فصل اول

کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

261

  . انجام هر یک از فرایندهاي ذکر شده در باال که در جاي دیگري امکان انجام آن نباشد■

  دارو و  ترکیبات مؤثر بر اجزاي حیاتی و درمانگر بدن: 424کالس 

  : موارد زیر استشاملاین کالس 

  :یر را داشته باشندهاي ز داروها و ترکیبات مؤثر بر اجزاي حیاتی که قابلیت. 1

 پیشگیري، تسکین، درمان و بهبود موجود زنده از طریق از بین بردن یک ارگانیسم انگلی یا محدود کـردن اثـر       ■

  بیماري یا شرایط غیرطبیعی از طریق تغییر فیزیولوژي میزبان یا انگل،

رکیبـات ویتـامینی،    نگهداري، افزایش، کاهش، محدود کردن یا تخریـب یـک عملکـرد طبیعـی بـدن، ماننـد ت              ■

  ها،  ضدبارداري

  برداري با اشعه ایکس، ؛ مانند عکس(invivo) تشخیص یک موقعیت فیزیولوژیک با یک آزمایش درون تنی ■

 کنترل یا حفاظت یک محیط یا موجود زنده از راه جذب، ناتوان کردن، توانمندسازي، از بین بردن یا تغییر دادن                     ■

بیوتیـک آنهـا شـناخته نـشده، گازهـاي جنگـی، دافـع             هایی که ترکیب آنتی     کش  نند آفت یک حیوان یا میکروارگانیسم، ما    

  .هاي شیمیایی آفت

به طور معمول شامل ترکیباتی است که براي بوزدایی، حفاظـت، آراسـتن و              : ترکیبات درمانگر بدن موجود زنده    . 2

  وغنی معطر،ها، مایعات ر روند، مانند ترکیبات آرایشی، خمیردندان زیبایی به کار می

  هاي گیاهی و حیوانی، مایعات بدن یا موادي که حاوي ساختار سلولی گیاهان و حیوانات باشند، مخمرها، عصاره. 3

. اي، کپـسول و غیـره       هـاي الیـه     شوند ماننـد قـرص      اي مشخص می    ترکیبات این کالس به صورت ساختارهاي ویژه      . 4

  .گنجد  شده و ترکیبات همراه و یا حامل هر یک از آنها نیز در این کالس میسازي هر یک از موارد ذکر فرایند استفاده و دوباره

  پزشکی دندان: 433کالس 

هایی است که به اقدامات       تر جراحی است و شامل روش       این کالس یک کالس ویژه در زیرمجموعه کالس بزرگ        

همچنـین  . بـراي یـک سـاختار دنـدانی    شوند مانند برداشتن فشار دندان یا لثه، متناسب کردن یک پلیـت             دندانی ختم می  

  .ها و ابزاري که به درمان دندان یا لثه یا جایگزین دندان مربوط باشد وسایل، ایمپلنت

  دارو و ترکیبات مؤثر بر اجزاي حیاتی و درمانگر بدن: 514کالس 

  .ل اجراست بوده و تمامی تعاریف و قوانین مربوط به آن در این کالس نیز قاب424این کالس جزیی از کالس 

  جراحی: 607، 606، 604، 602، 601، 600هاي  کالس

  .هایشان با آن تفاوت دارند  بوده اما در ساب کالس128 مانند کالس ها کالسهمگی این 

  اعضاي مصنوعی: 623کالس 

 اند  اي ساخته یا متناسب شده هاي مصنوعی و اجزاي بدن انسان هستند که به طور ویژه  این کالس شامل جایگزین   

همچنین این کـالس  . تا جایگزین عضو از دست رفته یا ناقص بدن شوند؛ حال چه به دالیل زیبایی شناختی یا عملکردي     
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ابزار و وسایلی که بـراي عمـل یـا کنتـرل ایـن              . ها نگنجند   شود که در سایر کالس      اجزا یا ضمایم جایگزینی را شامل می      

  .گیرند میاجزاي جایگزین ضروري باشند نیز در این کالس قرار 

  اي تکنولوژي هسته: 976کالس 

  .بیشتر اهداف تحقیقاتی دارد کالساین 

  نانوتکنولوژي: 977کالس 

  :این کالس شامل موارد زیر است

  ساختارهاي نانو و ترکیبات شیمیایی آن،. 1

  تجهیزاتی که دست کم شامل یک ساختار نانو باشد،. 2

  اي،  یانهافزارهاي را هاي ریاضی مانند نرم الگوریتم. 3

  ها و وسایل الزم براي ساخت، جستجو و آنالیز یک ساختار نانو، روش. 4

  .هاي ویژه از ساختار نانو استفاده. 5

  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی: د. 24کالس 

  : زیر استموارداین کالس شامل 

  هاي دارویی، فرآورده. 1

  داروها و ترکیبات الزم براي پیشگیري،. 2

   براي تشخیص، آنالیز و درمان،تجهیزات الزم. 3

  .ها نیامده باشند وسایل آزمایشگاهی که در سایر کالس. 4

  مؤسسه اروپایی پتنت. 1-6

  سازمانی است بین چندین دولت کـه در (European Patent Organisation, EPO)مؤسسه اروپایی پتنت 

ایـن سـازمان از دو بدنـه تـشکیل شـده      . نا شد در مونیخ، ب1973 براساس معاهده اروپایی پتنت، مصوب سال       1977سال  

  . عضو دارد32در حال حاضر این سازمان . هاي دفتر نظارت دارد دفتر اروپایی پتنت و شوراي اجرایی که بر فعالیت: است

هایی کـه خواسـتار      کشور اروپایی براي همه مخترعان و شرکت       37سازمان اروپایی پتنت، روند اجرایی متحدي در        

  .کند هستند، فراهم میحمایت پتنت 

  اهداف راهبردي دفتر اروپایی پتنت. 1-6-1

، قدرت اهداي پتنت در اروپا، حمایت از اختراعات، ایجـاد رقابـت و رشـد اقتـصادي در راسـتاي نفـع                       EPOهدف  

  :کند  تالش میEPOبراي انجام رسالت خود، . شهروندان اروپا است
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کنندگان از این نظام پاسـخگو باشـد، برقـرار            که به نیازهاي استفاده   استانداردهاي الزم براي حمایت از پتنت را        . 1

  .کند

  .المللی پتنت به خوبی ایفا کند نقش خود را به عنوان یک بازیگر جهانی در دنیاي بین. 2

اي بر پایه دانش در اروپـا       به عنوان یکی از پیش قدمان در فراهم آوردن اطالعات فنی در دنیا به پیشبرد جامعه               . 3

  .ک کندکم

  .المللی خود را نشان دهد به عنوان یک سازمان الگو در زمینه خدمات اجتماعی در ابعاد بین. 4

در تمـامی سـطوح، روحیـه       ) ب. اش را مـدیریت کنـد       بـار کـاري   )   بایـد الـف    EPOبراي رسیدن به این اهداف،      

  .ی پتنت، ارائه پتنت در سطح اروپا استترین وظیفه دفتر اروپای به هر صورت، مهم. پذیري فردي را تقویت کند مسئولیت

  تحقیق و بررسی. 1-6-2

EPO    المللـی و اروپـایی تحـت معاهـده           هـاي بـین      مـداومی در زمینـه اسـتفاده از پتنـت          هـاي   بررسی تحقیقات و

  .دهد  انجام می(Patent Cooperation Teraty)هاي پتنت  همکاري

  اطالعات مربوط به پتنت. 1-6-3

  محلـی  European publication Server. اي اسـت  ات براي نظام پتنت اروپایی پایـه پخش و انتشار اختراع

 میلیـون سـند   60 بـیش از   EPOمجموعه  . اي رسمی از اسناد پتنت اروپا تهیه کنند         توانند نسخه   است که عموم مردم می    

 EPOهمچنین، . ار داده است در اختیار عموم قرEspacenetمربوط به پتنت از تمامی جهان را از طریق سایت اینترنتی         

  .دهد انواع مختلفی از بانک اطالعاتی را فراهم کرده، در اختیار مردم قرار می

EPO  کند که در آن به طور کامل به شـرح ارائـه    هاي زمانی منظم اقدام به انتشار دستورالعملی مدون می       در دوره

  . طریق سایت سازمان در اختیار عموم قرار دارداین دستورالعمل نیز از. پردازد پتنت، جستجوي منبع و غیره می

  EPOبندي و قوانین  تقسیم. 1-6-4

 (IPC)المللـی پتنـت       بنـدي بـین     ها و کلیه امور خود در راستاي نظام طبقه          دفتر اروپایی پتنت در زمینه ثبت پتنت      

 آن را ارائه IPCاي    اي دوره ه   براي پتنت دارد که در بازبینی      ECLAبندي به نام       خود تقسیم  EPOکند، اگرچه     عمل می 

  .کند  از نکات موجود در آن استفاده میWIPOدهد و در واقع  می

از آن . هاي مختصري بـین آن دو وجـود دارد      طراحی شده است ولی تفاوت      IPC  بر پایه     ECLAبا وجودي که    

  :توان به موارد زیر اشاره کرد جمله می

هاي بیشتري بـا ویژگـی     هر گروه به زیر گروه ECLAفناوري در   هاي مختلف     براي سهولت دستیابی به زمینه    . 1

  .بیشتر تقسیم شده است

از آن  . هـاي مختـصري بـین آن دو وجـود دارد             طراحی شده است ولی تفاوت     IPCبعضی از عناوین موجود در      . 2

  :توان به موارد زیر اشاره کرد جمله می
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3 .ECLA   برخالف IPC       اي   هـاي دوره     است و آن را در بازبینی      1998 سال    تنها یک ویرایش دارد که مربوط به

IPC    در واقع با اضافه شدن هر سند جدید، در          . دهد   براي استفاده ارائه میECLA         بنـدي     یـک بررسـی مجـدد و طبقـه

  .گیرد دوباره صورت می

المللـی   هاي بین مبندي از آن را در نظا هاي هر سند و گروه     توان معادل    می ECLAبراي سهولت استفاده، در دستورالعمل      

  .کنندگان و جستجوگران غیر اروپایی نیز در استفاده از آن سردرگم نخواهند شد به این ترتیب استفاده. و آمریکا و ژاپن یافت

  دفتر ثبت پتنت ژاپن. 1-7

اش  ، سازمانی وابسته به دولـت ژاپـن اسـت کـه وظیفـه     (Japan Patent Office, JPO)دفتر ثبت پتنت ژاپن 

 USهمراه با (این دفتر جزیی از سه سازمان بزرگ پتنت دنیا . هاي صنعتی است ه امور مربوط به حقوق مالکیتپرداختن ب

Patent و (WIPOگانه   است که در کنار یکدیگر دفتر سه(Trilateral Office)نام دارند .  

 اختراعـات کوچـک   هدف این دفتر، ارتقا بخشیدن به اقتـصاد و صـنعت ژاپـن از طریـق برقـراري قـوانین پتنـت،        

(Utility Models) طراحی و عالمت تجاري ،(Trade Mark)براي مشخص شدن حجم کار ایـن دفتـر   . پردازد  می

 درخواست ثبـت اختراعـات      113869 درخواست ثبت پتنت،     427078،  2005کافی است بدانیم که به عنوان مثال در سال          

است ثبت عالمت تجاري داشـته اسـت کـه از ایـن مقـدار       درخو125807ها و   درخواست براي ثبت طرح 39254کوچک،  

  . عالمت تجاري به ثبت رسیده است97939 حق طراحی و 32633 حق اختراع کوچک، 10573 پتنت، 122944

  دهی دفتر ثبت پتنت ژاپن سازمان. 1-7-1

ات کوچـک،  هاي رسیده در زمینه پتنت، اختراع  بخش مجزا است که همگی به بررسی درخواست        7 شامل   دفتراین  

فعالیت این دفتر تحت نظارت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپـن اسـت و هـر دو        . پردازند  طراحی و عالمت تجاري می    

  .شود سال ریاست آن عوض می

  هاي دفتر ثبت پتنت ژاپن اهداف و فعالیت. 1-7-2

کمـک بـه    )  تجـاري  نامی کلی براي پتنت، اختراعات کوچک، طراحی و عالمـت         (هاي صنعتی     هدف نظام مالکیت  

  .هاي فکري و استفاده مؤثر از آنها است توسعه صنعتی کشور از طریق حفاظت صحیح از اختراعات و سایر خالقیت

  : بخش ذکر شده در باال به طور عمده شامل موارد زیر است7فعالیت 

تنت از هر کجـاي دنیـا      زمانی که دفتر ثبت پتنت ژاپن درخواستی براي ثبت پ         : ها  ارائه حقوق انحصاري به پتنت    . 1

شود تا از نظر اسـتانداردهاي     هاي دقیقی در بخش مربوط به همان زمینه فناوري روي آن آغاز می              کند، بررسی   دریافت می 

  .قانونی و فناوري مطابقت داده شده و مشخص شود که آیا شرایط دریافت پتنت را دارد یا خیر

 تحقـق یـک بنیـاد ملـی در مالکیـت فکـري در آینـده،                 بـراي : هاي مالکیت صـنعتی     نویس سیاست   تهیه پیش . 2

  :بینی و تحقق داده شود هاي نظام مالکیت صنعتی باید در راستاي اهداف زیر پیش سیاست
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ها،  درنگ پتنت  بررسی سریع و بی  

هاي صنعتی در مناطق و واحدهاي کوچک و متوسط،  حمایت از استفاده از مالکیت  

تأسیس بازارهاي تجاري ژاپنی ،  

هاي ضد جعل و تقلب،  برنامه  

برقراري محیطی براي ایجاد چرخه خالقیت فکري .  

 با تالش بـسیار     JPOالمللی،    هاي بین   راستا با سازمان    براي ایجاد محیطی هم   : المللی  هاي بین   همکاري و تبادل  . 3

 انجام دهد   EPO و   USPTOري با   به ویژه توانسته است همکاري مؤث     . کند  المللی خود کار می     هاي بین   در زمینه فعالیت  

کـارگیري    هـا، توسـعه منـابع انـسانی و بـه            اي کردن دفاتر خود، رونـد بررسـی درخواسـت           و این واحدها را در زمینه رایانه      

  .هاي ضد تقلب یاري رساند مقیاس

بررسـی  هـاي مکـرر در قـوانین مربـوط بـه          این دفتر به تالش خود براي بازبینی      : بازبینی نظام مالکیت صنعتی   . 4

  .دهد المللی ادامه می ها و استانداردهاي مربوط، براساس سیاست نظام و تبادالت بین درخواست

 تـالش   JPOکننـدگان،     براي پاسخگویی به نیازهـاي اسـتفاده      : هاي صنعتی   انتشار اطالعات مربوط به مالکیت    . 5

هـاي     نمونـه کتابخانـه دیجیتـالی مالکیـت        به عنـوان  . کرده تا خدمات مربوط به اطالعات موجود در نظام را افزایش دهد           

  .دهد هاي دیجیتالی در اختیار متقاضیان قرار می ها را به صورت نسخه صنعتی را توسعه داده و بانک اطالعاتی داده

  نقاط ضعف دفتر ثبت پتنت ژاپن. 1-7-3

مشهور بوده است؛   هاي رسیده     در طی سی سال دفتر ثبت پتنت ژاپن به سبب کند بودن در روند بررسی درخواست               

. کننده اولین نامه پذیرش درخواست خود را دریافت کنـد  کشد تا درخواست     ماه طول می   30زیرا به طور متوسط نزدیک به       

ها هیچ راهنمـایی بـراي        هاي رد درخواست شکایت دارند چرا که این نامه          همچنین، برخی متقاضیان از خالصه بودن نامه      

  .دهند یبهتر شدن درخواست به متقاضی نم

F-Termبندي   نظام طبقه.1-8

 بندي اسـناد  المللی مشهور است، در حقیقت به دسته  در سطح بینF-Termبندي ژاپن که تحت عنوان      نظام طبقه 

بندي به هیچ عنوان جـایگزینی   این طبقه. پردازد هاي تکنیکی اختراعات موجود در آنها می     مربوط به پتنت براساس ویژگی    

هـاي    ها نیست؛ بلکه با سهولت بخشیدن به جستجو در این منابع از دیـدگاه               بندي  المللی یا سایر طبقه     ینبندي ب   براي طبقه 

کند اختراع مربوط به آن سند چه         هر نماد اضافه شده به سند که مشخص می        . کند  مختلف، به عنوان مکمل آنها عمل می      

  .شود  نامیده میF-Termویژگی تکنیکی دارد، 

  F-Termتاریخچه . 1ـ8

JPO      نظام  . م1987 اولین بار در سالF-Term    را معرفی کرد و تاکنون آن را با همان بدنـه حفـظ کـرده اسـت  .
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هـا در   کنندگان درخواست بررسی. اي استوار نیست نامه  بر هیچ عهدنامه و توافق F-Term نظام ژاپنی    IPC نظام   برخالف

JPO    در حالی که به هر درخواست یک F-Termدهنـد، از نظـام     مـی  متناسب اختصاصIPC   بنـدي    نیـز بـراي طبقـه

 بـه هـر سـند، حقـوق     F-Termبندي، اضـافه کـردن    هاي طبقه در واقع مانند سایر روش. کنند هاي خود استفاده می   داده

  .تر به آن است دهد؛ بلکه تنها کمکی براي دستیابی سریع مربوط به آن را تغییر نمی

موجودات است، هر دو براساس یک سلـسله مراتـب از یـک نقطـه نظـر           بندي علمی      کامالً شبیه طبقه   IPCنظام  

دهد، مثالً زندگی     هاي مختلف را نشان می       شبیه یک کتاب نقاشی است که دیدگاه       F-Termاما برخالف آن، نظام     . واحد

 را یـک  F-Termتوان یک سیستم منظم و از روي قاعـده و نظـام          را می  IPCدر جنگل بارانی یا مخلوقات بالدار، نظام        

  .نظام شهودي نامید

بدیهی است ایـن    . شود  اي انجام می     براین اساس طراحی شده که جستجوي اسناد پتنت به صورت رایانه           F-Termنظام  

  .شدند ـ قابل استفاده نیست هاي کاغذي نگهداري می ـ که به صورت نوشته. م2000روش براي جستجوي اسناد قبل از سال 

  F-Termاجزاي نظام . 1-8-2

 محدوده تحـت پوشـش    .  تشکیل شده است   (Terms) و اصطالحات    (Themes) از موضوعات    F-Termنظام  

هـر  .  هـستند  IPCهـاي     اي از زیرگـروه     شود که هر یک در برگیرنـده مجموعـه           موضوع می  2900این نظام شامل حدود     

ه است و بـراي هـر موضـوع،          عدد تشکیل شد   5کننده محدوده دربرگیرنده آن بوده و از          موضوع عنوانی دارد که مشخص    

 را در   IPCهـاي نظـام       محـدوده مشخـصی از زیرگـروه      » هاي ماهیگیري   چوب«براي مثال عنوان    . منحصر به فرد است   

هـر موضـوعی چنـدین دیـدگاه دارد و هـر موضـوع       . شود  مشخص می2B019 کاراکتر منحصر به فرد 5گیرد و با      برمی

شـامل  » گیـري   نوارهـاي انـدازه   «مـثالً، موضـوع     . شـود   بندي مـی    بقهچندین بار براساس هر دیدگاهی در یک موضوع ط        

از هر دیـدگاهی، اسـناد     . گیري و لوازم جانبی     گیري، مسکن، استفاده از نوارهاي اندازه       نوارهاي اندازه : هاي زیر است    دیدگاه

هـاي   همه ترم. گیرد ی نام مF-Termگیرند که ترم یا  شوند و یک کد چهار رقمی می بندي می  هاي مختلف طبقه    به گروه 

  .گیرند   قرار میF-Term Listمربوط به یک موضوع در جدولی به نام 

IPC Facetبندي  هاي درمانی و طبقه کالس. 1-8-3

 IPC را فراهم آورده اسـت کـه بـه عنـوان     (IPC)المللی پتنت  بندي بین هایی از طبقه دفتر پتنت ژاپن زیر حیطه

Facet  بندي از سه حرف الفبا تشکیل شده کـه حـرف اول آن بیـانگر بخـش مربـوط در                 این طبقه . شود   نامیده میIPC 

اند که در ادامـه    کالس درمانی تعریف کرده13بندي   براي این طبقه(Okada & Kawahara)اوکادا و کاواهارا . است

  .آمده است
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  IPC Facetبندي   کالس درمانی و طبقه13تعریف . 1-1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پتنت در ایرانثبت . 1-9

 بـراي انطبـاق   1337 به تصویب رسیده است و در سال 1310قانون ثبت عالیم تجاري و اختراعات ایران در سال          

 نیز مجدداً اصالحات دیگري در آن انجام شـده         1377البته در سال    . بیشتر با معاهده پاریس مورد اصالح قرار گرفته است        

  .د، نشان دهنده قدمت و کهنسالی این مقوله در ایران استهایی که دار رغم ضعف این قانون علی. است

ـانونی از                  ثبت پتنت یا حق اختراع در ایران تنها با دید شهرت علمی براي مخترع نگریسته شده اسـت، لـذا نـه حمایـت ق

کمک چنـدانی بـه     حقوق مخترع و جلوگیري از استفاده غیرمجاز از اختراع او مورد توجه قرار گرفته است، نه اختراعات ثبت شده                    

اي کـه بـسیاري از مـدیران،     عالوه براین آموزش مفهوم ثبت اختراع نیز ضعیف بوده است؛ به گونه        . اند  رشد و توسعه صنایع کرده    

ـایی کـه لیـسانس آنهـا در قبـال            کارشناسان و پژوهشگران، حتی آشنایی مقدماتی با این مقوله ندارند و شاید برخی از فنـاوري                ه

ـا                  گزاف از دیگر کشورها خریداري می      هاي  پرداخت هزینه  ـاري از آنه شود، عمالً دوره حمایت قانونی را سپري کرده و استفاده تج

  .پذیر باشد اي امکان با همان اطالعات افشا شده حین ثبت و البته بدون نیاز به پرداخت هرگونه هزینه

  مدارك الزم جهت ثبت اختراع در ایران. 1-9-1

  :یران باید مدارك ذیل را جهت تشکیل پرونده ارائه کند در ااختراعمتقاضی ثبت 

شـوند جـزو      ها که در اصطالح ثبت، اظهارنامه خوانـده مـی           این فرم ): اظهارنامه(هاي مربوط به ثبت اختراع        فرم. 1
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یـه  هـا و مالکیـت صـنعتی قابـل ته     اوراق بهادار کشور بوده و از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت       

هاي اظهارنامـه محـل کـافی بـراي      از آنجا که فرم. االمکان باید به زبان فارسی انجام شود    توصیف اختراع حتی  . باشند  می

  .شود لذا مراتب به صورت ضمیمه به اظهارنامه الصاق می. درج کلیه خواسته شده را ندارد

 بطور کامل A4هاي  اختراع خود را در برگهمتقاضی ثبت در ایران باید مورد      ): توصیف اختراع (شرح فنی اختراع    . 2

  .و با ذکر تمامی جوانب شرح دهد و سپس آن را در سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه نماید

ها این است که شرح فنی اختراع یا توصیف اختراع بیشتر قابـل فهـم            هدف از تهیه این نقشه    : هاي اختراع   نقشه. 3

  :ها باید نکات ذیل رعایت شود در ترسیم نقشه. گردد ه اظهارنامه میاز نقشه، سه نسخه تهیه و ضمیم. باشد

  .ها باید با مرکب و از روي مقیاس متري کشیده شوند ـ نقشه

  .ها را امضا کند ـ متقاضی ثبت اختراع یا وکیل قانونی او باید ذیل نقشه

  . سانتیمتر عرض تهیه شود22 سانتیمتر طول و 34هاي  ها باید در کاغذ ـ نقشه

  .ها باید فقط از یک روي کاغذ استفاده شود ـ در کشیدن نقشه

. کنـد  ادعاي مخترع در این قسمت متقاضی ثبت اختراع، توضیحاتی در رابطه با چگونگی اختراع خود  بیان مـی         . 4

ی بایـد  در این قسمت متقاضـ  . کند  حل جدیدي را ارائه می      یعنی اینکه اختراع انجام شده چه مشکلی را حل کرده و چه راه            

سه شرط ثبت اختراع یعنی جدید بودن، ابتکاري بودن و صنعتی بودن مورد اختراع خود را به طور کامـل توضـیح دهـد و                         

ادعاي مخترع باید در سه نـسخه تهیـه و بـه امـضاي     . همچنین میزان حمایت ناشی از حق ثبت اختراع را مشخص نماید 

  .مه شودخود شخص با وکیل قانونی او برسد و ضمیمه اظهارنا

  .فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین. 5

  .ها و مالکیت صنعتی حاکی از پرداخت وجوه الزم قبض صندوق اداره کل ثبت شرکت. 6

  شیوه ثبت اختراع در ایران. 1-9-2

 ، اداره کـل   )زیر نظر قوه قـضائیه    (متقاضیان ثبت اختراع در کشور ایران باید به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور               

هر شخصیت حقیقی یـا حقـوقی کـه مـدعی ابـداع             . الکیت صنعتی مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند          م

محصول صنعتی جدید باشد و با وسیله جدیدي کشف نماید یا راه و روشی  را براي بدست آوردن یک نتیجه یا محـصول                     

گـواهی یـا ورقـه اختـراع      . واهی ثبت اختراع دریافت نمایـد     تواند اختراع خود را به ثبت رساند و گ          صنعتی کشف نماید، می   

داراي اطالعاتی از جمله تاریخ تسلیم اظهارنامه، تاریخ ثبت اختراع، مدت اعتبار ورقه اختراع، موضوع اختراع، نام و نـشانی             

  .اعتبار این گواهی تا بیست سال بنا به درخواست متقاضی است. است... صاحب اختراع و

شود و براي درج در روزنامـه رسـمی کـشور،          اختراع، مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه می        در صورت قبول    

پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صـنعتی ارائـه و                 . شود  تحویل متقاضی یا وکیل او می     

کشی  یف، ادعا و نقشه اختراع، ضمیمه و قیطانشود و یک نسخه از توص گواهی ثبت اختراع به وسیله اداره مزبور کامل می

ها و مالکیت صنعتی، تسلیم متقاضی یا وکیـل قـانونی وي              شده با امضاي مدیرکل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت           

 در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او     . شود  در صورت رد اختراع، کتباً به متقاضی یا وکیل قانونی او ابالغ می            . شود  می
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 روز از تاریخ ابالغ رد اظهارنامه، نسبت به تقدیم دادخواسـت و شـکایت از تـصمیم اداره مالکیـت          10تواند ظرف مدت      می

 روز از تـاریخ ابـالغ تـصمیم اداره          10چنانچـه در مـدت      . صنعتی به مراجع ذي صالح قضایی مستقر در تهران اقدام کند          

  .صالح قضایی قابل پذیرش نخواهد بود ، ادعا دیگر در مراجع ذيمالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود

اعالمـی  . ، نظام ثبت اختراعات در ایران اعالمی اسـت        1310  قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوبه         36طبق ماده   

 تواند بدون بررسی طرح ارائـه شـده در خـصوص            ها و مالکیت صنعتی می      بودن ثبت بدین معنا است که اداره ثبت شرکت        

تنها شرط آن ایـن     . جدید بودن اختراع آن را به ثبت برساند و بنابراین تا زمانی اعتبار دارد که کسی مدعی آن نشده باشد                   

البته باید خاطرنشان کرد کـه گـواهی   . است که شخصی یا شرکتی قبالً این مورد اختراع را در ایران به ثبت نرسانده باشد            

  . قابل استفاده بودن، یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت نداردثبت اختراع در ایران به هیچ وجه براي

  :توان به ثبت رساند عبارتند از مواردي که در ایران نمی

  هاي مالی، نقشه. 1

  اختراعاتی که مخالف نظام عمومی و برخالف عفت عمومی باشد،. 2

  .فرمول و ترکیبات دارویی. 3

توانـد   ان حضور خود شخص متقاضی الزامی نیست، بلکه وکیل قانونی او نیز مـی در کلیه مراحل ثبت اختراع در ایر 

نامه با رونوشت یـا فتـوکپی برابـر       در این صورت باید تقاضانامه همراه با اصل وکالت        . مدارك الزم را تهیه و تکمیل نماید      

. گیرد  تقدم، به اتباع ایرانی تعلق می      با توجه به عضویت ایران در معاهده پاریس، حق        . )23(اصل شده ضمیمه اظهارنامه شود    

به موجب این حق، چنانچه فردي اظهارنامه ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهاي عضو معاهده پـاریس و از جملـه                       

 ماه از تاریخ اختراع خـویش را در یکـی از کـشورهاي عـضو معاهـده                12ظرف مهلت   . کشور متبوع خود ارائه نموده باشد     

توانـد در دیگـر        ماه از تـاریخ ثبـت تقاضـانامه، مـی          12کشور متبوع خود ارائه نموده باشد، ظرف مهلت         پاریس و از جمله     

 ماه از تاریخ ثبت تقاضـانامه،       2کشورهاي عضو معاهده پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد، ظرف مهلت                

بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد داراي حق           تواند در دیگر کشورهاي عضو نیز تقاضاي ثبت اختراع خویش را              می

توانند ظرف مهلت مذکور، اختراع وي را به نام خود در سایر کشورها به ثبـت                  به این معنا که سایر افراد نمی      . اولویت است 

ـ             12البته در صورتی که وي تقاضاي ثبت اختراع را ظرف مهلت            . برسانند . د ماهـه در کـشورهاي مـورد نظـرش ارائـه کن

المللی باشـد، بایـد ظـرف مهلـت یـک سـال از تـاریخ         بنابراین چنانچه مخترع، متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین   

  .المللی آن اقدام کند تقاضانامه ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین

  تأیید علمی اختراع در ایران. 1-9-3

، تحقیقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت، درمـان و        تأیید علمی اختراع در ایران، فقط قـانون توسـط وزارت علـوم            

بـراي درخواسـت حمایـت از تکمیـل اختـراع           . گیـرد    پزشکی و از طریق مراکز علمی و تحقیقاتی کشور انجام می           آموزش

. هاي فناوري مراجعه کرد توان مستقیماً به پارك سازي اختراع می ها و براي تجاري توان مستقیماً به مراکز رشد دانشگاه      می

اختراعاتی که واجد شرایط اعالمی توسط کمیته تخصصی ثبت اختراع باشند، براي ثبت در خارج از کشور تحـت حمایـت                     

  .گیرند مالی قرار می
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هاي علمی و صنعتی ایران، دانـشگاه   اي از سوي وزارت علوم شامل سازمان پژوهش         مرجع منطقه  8در حال حاضر    

علم و صنعت ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانـشگاه تبریـز و              تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه      

هـاي بعـدي از سـوي وزارت علـوم            کنند و حمایـت     شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، اختراعات ثبت شده را ارزیابی می          

  .گیرد انجام می

هاي ثبت و جواز امتیاز علمی در  ه قانون برنامه چهارم توسعه، تأمین و پرداخت بخشی از هزین         45طبق بند ب ماده     

الذکر تأیید کند که ثبت در خـارج از           گانه فوق   المللی بر عهده وزارت علوم است که چنانچه یکی از مراجع هشت             سطح بین 

صـندوق  . شـود  کشور یک اختراع به صالح فرد و مملکت است، بخشی از هزینه ثبت اختراع در خارج از کشور تأمین مـی               

. پـردازد   درصد هزینه ثبت اختراع پژوهشگران ایرانی در داخل و خارج از کشور را مـی     60 تا   50ران نیز   حمایت از پژوهشگ  

المللـی بـه صـندوق حمایـت از            درخواسـت بـراي ثبـت بـین        8،  1386بنا به اظهار رییس این صندوق تا نیمه اول سـال            

همچنین بخـشی   . یرانی به ثبت رسیده است    پژوهشگران رسیده است که با حمایت صندوق همه آنها به نام پژوهشگران ا            

سازي و تولیـد   حمایت از تجاري. شود از هزینه مبادله اختراع ثبت شده و انتقال آن به تولیدکنندگان داخلی نیز پرداخت می           

هاي نیمه صنعتی در قالـب وام از دیگـر مـواردي اسـت کـه از سـوي وزارت علـوم در حمایـت از                            انبوه اختراعات و طرح   

  .گیرد انجام میمخترعان 

  هاي ثبت اختراع در ایران ضعف. 1-9-4

 در حال حاضر، وظیفه ثبت اختراع در کشور ما را سازمان ثبت اسناد و امالك کشور برعهده دارد که جزیی از قـوه                      

 تنها در ایـران قـوه قـضائیه         (WIPO) کشور عضو سازمان جهانی مالکیت فکري        183قضائیه است در حالی که در بین        

 کشور، وزارت دادگستري که آن هـم بخـشی از قـوه             32به طوري که در     . ت ثبت اختراع در کشور را برعهده دارد       مسئولی

دهـد کـه بـه         کشور نیز مرکزي ملی، ایـن کـار را انجـام مـی             50مجریه است، متولی مالکیت صنعتی است و در بیش از           

 9هایی چون صنایع و بازرگانی، در   کشور وزارتخانه  52در  . ها وابسته است    باالترین مقام اجرایی کشور یا یکی از وزارتخانه       

هاي مرتبط با صنعت، بازرگانی و فناوري متولی ثبـت   کشورها وزارتخانه% 70کشور وزارت علوم و به طور کلی در بیش از       

ورد اي در مـ     گیـرد کـه از نظـر علمـی، کارشناسـی شایـسته              اختراع هستند  ولی در ایران این امر در مرکزي صورت مـی            

ترین قوانین فیزیک     شود که حتی با ساده      شود و گاهی مواردي در این مرکز به عنوان اختراع ثبت می             اختراعات انجام نمی  

  .هاي دبیرستان مغایرت دارد مندرج در کتاب

ترتیب که طبق قانون، ارزیابی       بدین. عالوه بر ضعف کارشناسی، دوگانگی در مکانیسم ارزیابی اختراعات وجود دارد          

ها جزو وظایف وزارت علوم و در برخی موارد جـزو وظـایف وزارت بهداشـت اسـت و افـراد        اختراعات، اکتشافات و نوآوري   

  .کنند هاي بعدي به این دو وزارتخانه مراجعه می براي حمایت

 طرحی را به تصویب رساندند که براسـاس  1386اعضاي کمیسیون قضایی مجلس شوراي اسالمی در شهریور ماه  

ها پیش در مجلس مطرح بوده      اگرچه این طرح از مدت    . شود  اي اولین بار اختراعات و حقوق متعلق به آن تعریف می          آن بر 

متأسـفانه در  .  قانون اساسی در کمیـسیون قـضایی رأي دادنـد   85است ولی به تازگی نمایندگان به بررسی آن طبق اصل  

 وابسته به قوه قضائیه سپرده شده کـه در رده پـنجم یعنـی    طرح جدید نیز همچنان این مسئولیت به اداره مالکیت صنعتی  
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رسد الزم است در ایران نیز مانند همه جاي دنیا ثبت اختراعـات در   در حالی که به نظر می. ترین رده اداري قرار دارد     پایین

تواننـد   به صـنعت مـی  هاي وابسته  ترتیب که بسته به سیاست دولت، وزارت علوم یا وزارتخانه     بدین. قوه مجریه انجام شود   

هاي مـرتبط     توان مرکزي ملی براي ثبت مالکیت صنعتی در نظر گرفت که وزارتخانه             دار شوند و یا می      این وظیفه را عهده   

  .در رأس این مرکز باشند

هاي مجلس شـوراي اسـالمی نیـز خواسـتار تـشکیل سـازمان                در این راستا دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش       

این مرکز با بررسی روند حمایت از مالکیت فکري در ایران اعالم کرده است تأسـیس      . ور شده است  مالکیت فکري در کش   

 سـال گذشـته   82سازمان مالکیت فکري در ایران نه تنها ممکن بلکه ضروري است و ضرورت آن نیـز ریـشه در تجربـه        

تاً طـوالنی، تـاکنون تـوفیقی در زمینـه         گذاري در زمینه مالکیت فکري در ایران دارد، چرا که با وجـود تجربـه نـسب                  قانون

 100بـیش از    (هایی    ها، دفاتر، مراکز و کمیته      این سازمان حاصل تلفیق اداره    . استیفاي حق آفرینشگران حاصل نشده است     

کنند و پس از تأسـیس سـازمان          خواهد بود که در حال حاضر به صورت بخشی در زمینه مالکیت فکري فعالیت می              ) مورد

این موضـوع در راسـتاي تحقـق    . هاي مختلف در قالب یک سازمان اداره خواهند شد    با انفکاك از بخش    مالکیت فکري و  

  . برنامه چهارم توسعه اقتصادي خواهد بود139اهداف ماده 

هاي علمی و صنعتی ایـران   هاي پژوهش از طرف دیگر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در تالش است تا سازمان            

نامـه اجرایـی ارزیـابی و تأییـد          این وزارتخانه، آیـین   . کننده براي ارزیابی اختراعات معرفی کند       ماهنگرا به عنوان مرجع ه    

ها جهت ثبت در مراجع ذیربط را به تازگی تهیه و به هیأت وزیران ارائه نموده است کـه در                اختراعات، اکتشافات و نوآوري   

فات خود به سازمان ثبت مراجعه کرده و سازمان ثبـت نیـز             صورت تصویب، از این پس افراد براي ثبت اختراعات و اکتشا          

بنـابراین  . موظف خواهد شد تا مدارك اختراعات را براي ارزیابی و تأیید به وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري ارسـال کنـد                    

  .تواند اقدام به ارائه گواهی ثبت اختراع به فرد کند اداره ثبت تنها پس از تأیید وزارت علوم، می
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  وضعیت پتنت در جهان: دومفصل 

هاي مختلـف     آنها تحت نظر قوانین ملی مختلفی بوده، از رویه        . هایی هستند    خود داراي پیچیدگی   خوديها به     پتنت

تـوان بـه      یـک پتنـت را مـی      . اي تبعیت کرده و ممکن است مالکان یـا مخترعـان مـشترکی داشـته باشـند                  و چند مرحله  

حـق تقـدم   (، مخترع یا کشوري که در آن بـراي اولـین بـار ثبـت شـده      )درخواستمالک پتنت در تاریخ (کننده   درخواست

تـاریخ حـق تقـدم      : تواند چندین مورد از آن را داشته باشـد          ها می   یک پتنت با توجه به استناد تاریخ      . نسبت داد ) درخواست

یـا تـاریخ اعطـاي گـواهی،        ، تاریخ اظهارنامه در یک کشور معـین، تـاریخ انتـشار             )اولین تشکیل پرونده در سطح جهانی     (

  .ها نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت متناسب با انتخاب هر کدام از موارد فوق، بررسی روند پتنت

. دهـد  هـاي اخیـر را ارائـه مـی          هاي مختلف سـال     گزارش حاضر به منظور بررسی وضعیت پتنت در جهان، گزارش         

، گزارش دفتر سه جانبه، گـزارش مؤسـسه علمـی           (OECD)هاي اقتصادي     منظور گزارش سازمان توسعه همکاري      بدین

  .تامسون و گزارش دفتر ثبت پتنت و عالمت تجاري آمریکا به دلیل جامعیت آنها انتخاب شده که در ادامه آمده است

  هاي اقتصادي  گزارش سازمان توسعه همکاري.2-1

  گانه پتنت هاي سه خانواده. 2-1-1

 هایی کـه  اگرچه پتنت. گیرد رسند، شکل می   اطالعاتی که از یک دفتر خاص می      هاي پتنت معموالً براساس       خانواده

خطا . شوند، یک منبع اطالعاتی غنی هستند، ولی به طور مسلم نقاط ضعفی نیز دارند در یک دفتر پتنت خاص بایگانی می  

کنندگان بیشتر   که درخواستبه این معنی . از آن نام برد، یکی از آنهاست      » خطاي خانه «توان به عنوان      و سوگیري که می   

مانند مراحل ثبت پتنت،  (همچنین، عوامل متعددي غیر از تکنولوژي       . هایشان را در کشور خود ثبت کنند        تمایل دارند پتنت  

هـا در   هـاي پتنـت   پراکندگی ارزش. بر معیارهاي یک دفتر ثبت پتنت خاص اثر دارند       ) هاي تجاري، نزدیکی و غیره      جریان

هـا کـم ارزش بـوده و تعـداد انـدکی از       متفاوت و ناهمگون است، به ایـن صـورت کـه بیـشتر پتنـت     یک دفتر خاص نیز    

  .دهد ها به همگی آنها ارزش یکسان می به این ترتیب شمارش معمولی پتنت. هاي بسیار باال برخوردارند ارزش

، مبحثـی بـه نـام     به منظور نقاط ضعفی که در نگرش سنتی به پتنت وجود داشت       OECDبه این ترتیب سازمان     

 ,USPTO, JPOهـایی اسـت کـه توسـط      منظور از این گروه، پتنت. را مطرح کرده است» گانه پتنت هاي سه خانواده«

EPO     در این صورت، هنگامی که بخواهیم از آنالیزهاي آماري استفاده کنیم، معیارهایی که   . شود   به یک نوآوري اعطا می

هایی که    المللی خواهند بود؛ زیرا با این روش پتنت         در سطح بین  )  یک دفتر خاص   نه(در این شرایط مبتنی بر پتنت هستند        
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هـاي   گیرند و اثـر خطاهـاي ذکـر شـده در بـاال و موقعیـت         از یک گروه کشورهاي مشابه باشند، در یک خانواده، قرار می          

هاي باالتري برخوردارند،   از ارزشگیرند، معموالً   هایی که در یک خانواده قرار می        همچنین، پتنت . رود  جغرافیایی از بین می   

پذیرند که احـساس      هاي باالتر و تأخیر در فرایندهاي ثبت را در یک کشور دیگر می              زیرا صاحبان پتنت در شرایطی هزینه     

  .کنند نوآوري آنها ارزش جهانی دارد

م از نظـر تـاریخ ارائـه        حق تقـد  : گانه پتنت وجود دارد     هاي سه   چندین معیار براي شمارش و در نظر گرفتن خانواده        

  .، کشور محل سکونت مخترع و بعضی موارد دیگر)اولین باري که درخواست پتنت در سطح جهان مطرح شده(درخواست 

  گانه پتنت هاي سه هاي خانواده روند فعالیت. 2-1-2

 )مـورد  35000. (م1995در دنیا ثبت شده که نـسبت بـه سـال            . م2005 مورد خانواده پتنت در سال       53000حدود  

ادامـه  . م2000به ازاي هر سال بوده و تا سال % 7. م1990این افزایش در نیمه دوم دهه   . افزایش چشمگیري داشته است   

کـاهش داشـته    % 2ها در دنیا سـاالنه       کاهش مختصري اتفاق افتاده و روند ثبت این پتنت         21در ابتداي قرن    . داشته است 

  ).1ـ2شکل (است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  گانه پتنت هاي سه در خانواده روند ثبت 1-2شکل 

در ژاپـن   . م2000شود؛ اگرچه کاهش ذکر شده بعد از سـال            در آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن روند مشابهی دیده می         

گانه پتنت در کشورهاي استرالیا، آلمان، فرانسه، سوئیس و سوئد نسبتاً ثابت بوده،       هاي سه   تعداد خانواده . شدیدتر بوده است  

 6 و   2به ترتیب به میزان     . م2005 تا   2000هاي    همین سیر در کشورهاي دانمارك، فنالند و انگلیس در سال         در حالی که    

  . درصد کاهش داشته است1و 

نـسبت بـه سـال    % 3که البته به اندازه تقریباً ) 2ـ2شکل .  (اند هاي پتنت مربوط به کشور آمریکا بوده  خانواده% 31

بـا  . م1995ها که مربوط به اروپا بوده نیز کاهش داشته و از سال               بتی از این پتنت   نس%). 4/34( کاهش داشته است     1995

هـاي   از کـل خـانواده  % 29افزایش، % 2در مقابل، سهم کشور ژاپن با       .  رسیده است  2005در سال   %  4/28کاهش به   % 4

  .بوده است. م2005پتنت در سال 
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  2005اي پتنت ثبت شده در سال ه  سهم کشورهاي مختلف در کل خانواده2-2شکل 

در سـال  . هـاي کـشورهاي آسـیایی اسـت     تغییرات در سهم کشورهاي مختلف، نشان دهنده دگرگونی در نـوآوري       

کره نیـز بـا افـزایش    . در رده شانزدهم جهان بود. م1995 کشور برتر آمده در حالی که در سال  15، چین به میان     .م2005

هـاي پتنـت ثبـت        خانواده. هاي پتنت را به خود اختصاص داده است          کل خانواده  از سهم % 6. م2005چشمگیري، در سال    

بـه  % 20از  . م2000 تـا بعـد از       1990هـاي     در فاصله سال  ) چین، هند، کره و چین تایپه     (هاي اقتصادي     شده از این قدرت   

  .افزایش داشته است% 37

و ) GDP(رهـایی ماننـد تولیـد ناخـالص ملـی      هاي سه گانه پتنـت براسـاس معیا       زمانی که آمار مربوط به خانواده     

 و  3ــ 2شـکل   ( کشور برتر دنیا در زمینه نوآوري و اختراع خواهند بود            5جمعیت تعدیل شود، آلمان، ژاپن، هلند و سوئیس         

 خانواده پتنت 7/1( است OECDهاي به دست آمده براي فنالند، اسرائیل، کره و سوئد نیز باالتر از میانگین    نسبت). 4ـ2

از این میان ژاپن در باالترین رده )  خانواده پتنت به ازاي هر میلیون نفر از جمعیت        44 و   GDPازاي هر میلیارد دالر از      به  

و پـس  )  خانواده به ازاي هر میلیون نفر از جمعیت  119 و   GDP خانواده پتنت به ازاي هر میلیارد دالر از          4با  (قرار گرفته   

 خانواده پتنت به ازاي هر میلیـون  107 و GDPنواده پتنت به ازاي هر میلیارد دالر از  خا3با  (گیرد    از آن سوئیس قرار می    

  ).نفر از جمعیت

  

  

  

  

  

  هاي پتنت به ازاي هر میلیون نفر از جمعیت خانواده. 4-2شکل 

GDPازاي هرمیلیارد دالر از هاي پتنت به   خانواده3-2شکل 
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ترین این مـوارد، تغییراتـی اسـت     یکی از شاخص. در بیشتر کشورها، تعداد کل پتنت ثبت شده افزایش داشته است      

 مـورد   2/7 و   GDP مورد پتنت نسبت به      3/3 به   5/0(اتفاق افتاده است    . م2005 تا   1995هاي    ه در کره در فاصله سال     ک

به طرز چـشمگیري  . م1990این مقادیر در کشورهاي بلژیک، فنالند و سوئد بعد از نیمه دهه           ).  نسبت به جمعیت   4/65به  

  .کاهش داشته است

هرچـه کـشوري در     .  دارد (R&D)هاي تحقیق و توسـعه        ارتباط زیادي با هزینه   جانبه    هاي پتنت سه    تعداد خانواده 

R&D     هاي ثبت شده در آن کشور نیز بیـشتر خواهـد             ، تعداد پتنت  )مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه     ( بیشتر هزینه کند

 از الگـوي  OECDناطق در بیشتر م ) گذاري شده در صنعت      سرمایه R&Dهاي پتنت به      نسبت خانواده (تراکم پتنت   . بود

  .کند یکسانی تبعیت می

از همه باالتر است در صورتی که همین مقدار قبـل  . م1990تراکم ثبت پتنت در ژاپن بین سایر مناطق بعد از دهه  

 در R&Dهـاي   اي پتنـت بـه هزینـه    در مقابل، تعداد خانواده  .  با کشورهاي اتحادیه اروپایی برابر بوده است       1990از سال   

ایـن نـسبت پـایین در    . نیز کاهش داشـته اسـت  . م2000تر بوده و بعد از سال   نیز پایینOECDتی از میانگین    آمریکا ح 

کنـد    مـی R&Dهایی است که این کـشور در   ناشی از افزایش بسیار زیاد در هزینه    ) برخالف اتحادیه اروپا و ژاپن    (آمریکا  

در همین دوره در ژاپن تعـداد  ). م90به ویژه در اواخر دهه (ت است هاي پتن ها بسیار بیشتر از تعداد خانواده    یعنی این هزینه  

مشابه این حالت .  در صنعت بوده و سبب شده نسبت این دو باال باشد  R&Dهاي    هاي پتنت خیلی بیشتر از هزینه       خانواده

  .در اروپا نیز اتفاق افتاده است

 دارنـد  OECDراکم پتنت را در کـشورهاي حـوزه   هاي اخیر، ژاپن، آلمان، کره، هلند و سوئیس باالترین ت        در سال 

 خـانواده پتنـت بـه ازاي هـر          300 براي کـره و      R&D خانواده پتنت به ازاي هر میلیارد دالر آمریکا هزینه در            160بین  (

با این وجود، معیارها کاهش اندکی را در آمار مربوط به کشورهاي آلمان ).  براي هلندR&Dمیلیارد دالر آمریکا هزینه در     

در کره و هلند افزایش واضـحی در تـراکم پتنـت اتفـاق              . م1990بعد از سال    . دهند   نشان می  21و سوئیس در اوایل قرن      

  ).5ـ2شکل ( این کشورها است R&Dگذاري در  افتاده که علت آن افزایش سرمایه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   RADگذاري در  ها و سرمایه هاي پتنت به هزینه  نسبت خانواده5-2شکل 
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  جانبه ارش دفتر سهگز. 2-2

 موجـود .  م2006 در سال (Trilateral Offices)جانبه  در بررسی وضعیت پتنت در جهان، گزارشی از دفتر سه 

 دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا، ثبت پتنت ژاپن          3است که با توجه به ماهیت این دفتر یعنی تحت پوشش قرار دادن              

 گرفتن آمار سایر نقاط جهان، وضعیت پتنت را تقریباً به شکل جامعی ارائه داده               و دفتر اروپایی ثبت پتنت همچنین در نظر       

ترتیب ابتدا به طور خالصه به هر یک از اجزاي دفتـر اشـاره کـرده و اطالعـات               بدین. پردازیم  است که در ادامه به آن می      

 طبق   سعه کاربرد پتنت در سطح دنیا،     سپس، جزئیات بیشتري از تو    . دهیم  مختصري از بودجه هر یک از این دفاتر ارائه می         

  .شود  ارائه میWIPOهاي صنعتی  آمار دفتر مالکیت

معمـوالً بـراي   . تر اسـت  ها کم شود، از تعداد درخواست هایی که در نهایت منجر به ثبت یک پتنت می   تعداد نوآوري 

شـود و   ي خـارجی ارائـه مـی   هر اختراع و نوآوري، یک درخواست در کشور مبدأ ثبت شده، سپس درخواست بـه کـشورها            

هایی که براي اولین بـار   تعداد پتنت. گیرد هاي دیگر، ثبت صورت می براساس اولویت زمانی درخواست نسبت به درخواست 

هایی که در کشوري غیر از محل مبدأ صورت گرفته باشد، نـشانه تجـارت                 تواند نمایانگر نوآوري و ثبت      شوند، می   ثبت می 

  .ن باشدالمللی و جهانی شد بین

هاي بایگـانی شـده در سـطح دنیـا را      هاي پتنت در ادامه این مبحث، ابتدا اطالعات مربوط به تعداد کلی درخواست    

  .پردازیم هاي مربوط به پتنت در مناطق مختلف می کنیم و سپس به مباحثی مانند فعالیت مطرح می

ها براي خدمات مراحل ثبت       ایش درخواست افز. شود  هاي اصلی دفتر سه جانبه مطرح می        در آخرین قسمت، فعالیت   

هاي رسیده براي بایگانی را قبـل    دفاتر مذکور درخواست  . پتنت در این دفتر، الزاماً با نیازهاي کلی حقوق پتنت برابر نیست           

 هـاي محلـی و   شود هم مربوط به بایگـانی      جانبه استفاده می    آماري که در دفتر سه    . کنند  از دفاتر محلی و ملی بررسی نمی      

هایی که مستقیم به دفتر  درخواست. هایی است که در کشوري غیر از محل مبدأ درخواست صورت گرفته است   هم بایگانی 

هایی که در یکی از کشورهاي عضو معاهده          تاریخ درخواست . شوند  جانبه ارائه شوند، از تاریخ بایگانی در نظر گرفته می           سه

اي وارد شوند، بـه ایـن ترتیـب     شود که به دفاتر ملی یا منطقه نظر گرفته میاند، از زمانی در       هاي پتنت ثبت شده     همکاري

هـاي مختلـف تکنولـوژي بـه      هم چنین، آمارها براساس شاخه. شود ها به دفاتر محلی کشورها منتقل می        بخشی از فعالیت  

هاي رسیده بـراي بایگـانی        اگرچه درخواست . شود   آمده است، ارائه می    (IPC)المللی پتنت     بندي بین   اي که در تقسیم     گونه

توان نه   بنابراین هیچ زمان نمی   . اي از نیازهاي خدماتی است، اما همیشه میزان کار با این روش قابل سنجش نیست                نشانه

با در نظـر گـرفتن ایـن کـه          . هاي رسیده براي مقایسه استفاده کرد       هاي بایگانی شده نه از تعداد درخواست        از میزان پتنت  

توان از بعـضی آمارهـاي    می. ها تقریباً در فرایندهاي هر سه دفتر ثابت است   ائه شده نسبت به درخواست    هاي ار   سهم پتنت 

  .مربوط به این پتنت به عنوان معیاري از خدمات ارائه شده استفاده کرد

هـا براسـاس تعـداد         براسـاس مبـدأ آنهـا و یـا تعـداد پتنـت              هاي ارائـه شـده مـثالً        در این بخش جزئیاتی از پتنت     

هاي روند ثبت پتنت در سه دفتر را مقایـسه            ها و تفاوت    همچنین، براي این که بتوانیم شباهت     . کننده آمده است    درخواست

  . کنیم هاي فرایند ارائه پتنت را در هر یک از این دفاتر بررسی می کنیم، ویژگی
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  جانبه ثبت پتنت دفاتر سه. 2-2-1

 ه و اسـتفاده اسـت و آخـرین اطالعـات مربـوط بـه آن از آمـار            حقوق پتنت در همه جاي دنیا به خوبی مورد توجـ          

 میلیون پتنت در دنیـا ارائـه شـده و           5/5در مجموع   . م2004در پایان سال    . آید   به دست می   WIPOهاي صنعتی     مالکیت

JPO  و USPTO   و کشورهاي اروپـایی عـضو EPC  در . هـاي دنیـا را در اختیـار داشـتند     کـل پتنـت  % 83 در مجمـوع

 سـهم هـر     6ـ2در شکل   . شود  ها یا به وسیله دفاتر ملی کشورها و یا دفتر اروپایی پتنت اعطا می               وپایی، پتنت کشورهاي ار 

  .آمده است. م2004جانبه در کل پتنت ثبت شده در دنیا در سال  یک از اجزاي دفتر سه

  

  

  

  

   براساس دفتر ثبت پتنت2004هاي دنیا درسال   پتنت6-2شکل 

  ثبت پتنتدفتر اروپایی . 2-2-1-1

هـاي    ترین قدرت ارائه پتنت در سطح اروپا بوده و نمونه خـوبی از همکـاري                 مهم EPOدفتر اروپایی ثبت پتنت یا      

 کشور اروپایی را براساس فرایندهاي مشترك و واحـد در       36این دفتر وظیفه حمایت از پتنت در        . اقتصادي و سیاسی است   

بایگـانی  .  م 1996سـال   .  م 1996 دو برابر میزان سال      EPOحال حاضر،   در  . دهد  نحوه درخواست و ارائه پتنت انجام می      

هـایش بـا درآمـد آن     کنـد و کلیـه هزینـه      دفتر اروپایی ثبت پتنت از نظر اقتصادي مستقل عمل مـی          . دهد  پتنت انجام می  

  .شود تأمین میپردازند،  ها می کنندگان و صاحبان پتنت درآمد آن به طور عمده از مبالغی که درخواست. مطابقت دارد

هاي رسیدگی بـه شـکایات و    اي که براي فرایند ثبت پتنت الزم است مانند بایگانی، جستجو، بررسی، هزینه              هزینه

ساالنه . ها به عنوان درآمد     این هزینه . شود   پرداخت می  EPOکنندگان به طور مستقیم به        ها توسط درخواست    تجدید پتنت 

هـایی کـه      هزینـه % 50از طرفـی،    . هاي سال بعد مربـوط باشـند        از آنها به فعالیت   شوند؛ حتی اگر برخی       در نظر گرفته می   

کلیـه  . مانـد   تعلق دارد و بقیـه در دفـاتر کـشورها بـاقی مـی     EPOکنند، به   ها براي تجدید حقوق پتنت دریافت می        دولت

 در ایـن  EPOدرآمد .  آمده است7ـ2 میلیون یورو بوده که جزییات آن در شکل 953، .م2005 در سال EPOهاي   هزینه

  . میلیون یورو بوده است1005سال 

  

  

  

   7-2شکل 
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   دفتر ثبت پتنت ژاپن.2-2-1-2

ریزي   ژاپن دومین دفتر از دفاتر سه جانبه است که هدفش توسعه همه جانبه صنعت از طریق برنامه      پتنتدفتر ثبت   

  .باشد میها و رسیدگی به شکایات تحت نظام حقوقی مالکیت صنعتی  و انجام بررسی

اي به سیستم بودجه      هاي دیگر آمده و در این قسمت تنها اشاره          هاي این دفتر نیز به طور گسترده در بخش          فعالیت

 میلیـون یـن   117554، .م2005در مجموعه بودجه این دفتر در سـال       . کنیم  هاي آن می    این دفتر و مثالی از تقسیم هزینه      

  ).8ـ2شکل (بوده است 

  

  

  

  

   میالدي2005 ژاپن در سال  هاي دفتر ثبت پتنت  هزینه8-2شکل 

  دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا . 2-2-1-3

 ، اطمینان از این نکته است که کل نظام مالکیت معنوي در(USPTO)هدف دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا      

براي رسـیدن بـه ایـن    . شود ت میگذاري در ابداعات تقوی تر حرکت کرده و سرمایه راستاي یک اقتصاد ملی و جهانی قوي 

  . فعالیتش را در دو زمینه پتنت و عالیم تجاري متمرکز کرده استUSPTOهدف، 

 بخش 7هاي مهم آن را در  توان هزینه  میلیارد دالر بوده که می   5/1 نزدیک به    2005هاي این دفتر در سال        هزینه

اي کـه      در زمینه نیروي کار بوده بـه گونـه         USPTO هاي  بیشتر هزینه . م2005در پایان سال    ). 9ـ2شکل  (خالصه کرد   

  . میلیون دالر بوده است826ها یعنی  کل هزینه% 5/54دستمزد این افراد 

  

  

  

  

  

  

  

  2005 در سال USPTOهاي   هزینه9-2شکل 
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) میالدي2004 تا 2000(هاي بایگانی شده در دنیا   تعداد کل پتنت10-2شکل 

  فعالیت ثبت پتنت در سطح جهان. 3-2

ه است، ولی تصویر جهانی بـدون در        جانب  هاي ثبت شده در دنیا مربوط به دفتر سه          اگرچه بخش مهمی از کل پتنت     

هاي مختلف در زمینه درخواست و ثبـت پتنـت در دنیـا               در این بخش، به فعالیت    . نظر گرفتن سایر دفاتر دنیا کامل نیست      

  .پردازیم می. م2004 تا 2000هاي  براساس آمارهاي ارائه شده در فاصله زمانی سال

  درخواست بایگانی شده پتنت. 2-3-1

این عـدد نـشان دهنـده    .  میلیون پتنت درخواست پتنت در دنیا بایگانی شده است       3/1 در مجموع    .م2004در سال   

براي حمایت از پتنت صورت گرفته و اندکی بیشتر از مقدار مـشابه در سـال   . م2004کل فعالیتی است که در دنیا در سال        

ولـی رشـد    ) 2004در سال   % 86(اند      ت شده اگرچه بیشتر این پتنتها در دفاتر محلی و ملی ثب         ). 10ـ2شکل  (گذشته است   

  .هاي پتنت افزایش یابد هاي فراملی و به ویژه در حوزه معاهده همکاري سیستم بایگانی سبب شده که فعالیت

هاي پتنت به طور منظم صورت نگرفته اسـت، تفـسیر    هاي آماري از بایگانی  با در نظر گرفتن این نکته که گزارش       

توان چنین نتیجه گرفت که تمایل به اسـتفاده از نظـام    از این موضوع می. د به دقت صورت گیرداین اعداد و اطالعات بای    

  .رسد که هیچ وقت نیز کاهش نخواهد یافت پتنت در کل جان رو به افزایش است و به نظر می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي حقوق پتنت در سطح دنیا  افزایش درخواست11ـ2شکل 
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در ژانویـه   . المللی، محلی و ملی براي پایگاهی نشان داده شده است           هاي بین   ن درخواست در این شکل تعداد عناوی    

 تغییر یافت تا همه کشورهاي عضو را ترغیب کنـد تـا در مـورد        (PCT)هاي پتنت     قوانین معاهده همکاري  . م2004سال  

ت کـه تعـداد عنـاوین در سـال          شاید به همین دلیـل اسـ      .  به یک عنوان دست یابند      المللی ثبت پتنت،    یک درخواست بین  

. م2004هم چنین باید توجـه داشـت کـه قبـل از سـال       . افزایش چشمگیري داشته است   . م2003نسبت به سال    . م2004

هـاي مـشترك از کـشورهاي         المللی سبب شده بود که بسیاري از درخواست         ها به صورت بین     الگوي رایگان بایگانی پتنت   

  .اشندمختلف هر یک عنوان متفاوتی داشته ب

افزایش در هر سـال     % 19(افزایش داشته است    % 24به طور متوسط ساالنه     . م2000درخواست ثبت پتنت در سال      

تعـداد کلـی    . م2004در سـال    ). م2004 تـا    2003هـاي     افـزایش در فاصـله سـال      %  38و  . م2003 تا   2000هاي    در سال 

در سـال  . انـد   چندین عنوان داشتهPCTجه به قوانین از این مقدار با تو    % 88 مورد رسیده که     23498000ها به     درخواست

 اشـاره کـرد کـه    2000توان بـه سـال       عنوان داشته که براي مقایسه می      8/17 به طور متوسط هر درخواست پتنت        2004

  . عنوان بوده است2/13تنها . م2004 عنوان و در سال 8همین مقدار تنها 

  فعالیت ثبت پتنت در مناطق مختلف. 2-3-2

بـه  . (First Filing)شـود   شـود، شـروع مـی     حمایت از پتنت با اولین باري که یک درخواست بایگانی میفرایند

میزان . شود   درخواست اولیه، هر نوع نوآوري و اختراعی نسبت به سایر انواع بایگانی در کشورهاي دیگر حفاظت می                 دنبال

  . آمده است12ـ2ل  در چهار حوزه فعالیت پتنت در جهان در شکFirst Filingفرایند 

افزایش داشـته   % 6/9به میزان   . م2004 تا سال    2003شوند از سال      هایی که براي اولین بار بایگانی می        تعداد پتنت 

وجود داشت قابل مقایـسه     . م2003 تا   2000هاي    این افزایش با ثباتی که در فاصله سال       .  مورد رسیده است   912000و به   

 مورد پتنت که براي اولین بـار بایگـانی   362342ژاپن با . شود  اي حوزه آمریکا دیده نمی    ه  البته این افزایش در پتنت    . است

 384201. (م2000؛ اما همین مقدار در مقایسه بـا سـال           )کل موارد % 40حدود  . (شوند، در صدر بقیه کشورها قرار دارد        می

 درخواست براي اولـین     127256وپایی  در کشورهاي ار  . م2004در سال   . دهد  کاهش نشان می  ) کل موارد % 46مورد یعنی   

بـود،  .) م2003افزایش نـسبت بـه سـال        % 1/0تنها  ( مورد   185008این عدد در ایاالت متحده آمریکا       . بار ثبت شده است   

  .صعود بوده است. م2003 تا 2000هاي  اگرچه روند آن در فاصله سال

  

  

  

  

  

  

  هاي اولیه برحسب منطقه  بایگانی درخواست12ـ2شکل 
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 مورد بوده است و از این تعـداد،        832233. م2003اند، در سال      هایی که براي اولین بار بایگانی شده        کل پتنت تعداد  

بنابراین، به طور متوسط براي هر اختراعی که یک         . اند   مورد مجدداً بایگانی شده    410960. م2004در سال بعد یعنی سال      

اي ایـن فرصـت را    المللی و منطقه  هاي ثبت بین    استفاده از نظام  . ستمورد بایگانی مجدد اتفاق افتاده ا     % 49بار ثبت شده،    

  .تر، یک نوآوري را حفظ و حمایت کنند هاي کمتر در محدوده جغرافیایی وسیع ایجاد کرده تا درخواست

  ها مبدأ درخواست. 2-3-3

 .دهد  اند، نشان می    هاي که از آن منشأ گرفت       هاي ثبت پتنت در دنیا برحسب منطقه         تعداد کل درخواست   13ـ2شکل  

در حـالی کـه   . ها به خود اختصاص داده اسـت  در میان چهار گروه، ژاپن بیشترین سهم را به عنوان منطقه مبدأ درخواست       

هـا از     اند، رو به کاهش بوده، این درخواسـت         هایی که توسط ساکنان اروپا و آمریکا براي بایگانی ارائه شده            تعداد درخواست 

  .افزایش داشته است. م2004سال سایر مناطق دنیا در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پتنت در سرتاسردنیا برحسب منطقه مبدأ  درخواست13ـ2شکل 

در ایـن شـکل   . هـاي مختلـف دنیـا باشـد        علت این مسئله شاید به کارگیري متفاوت نظام ثبـت پتنـت در کـشور              

  .اند هایی که کشور مبدأ آنها قابل تشخیص نبوده، آورده نشده درخواست

  

  

  

  

  

  

  

  

   تقاضاي حقوق پتنت برحسب منطقه14ـ2شکل 
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اگرچـه تقاضـا بـراي سـاکنان     .  آورده شـده اسـت  14ـ2تقاضا براي حقوق پتنت برحسب مناطق مختلف در شکل     

  %).84(ولی این افزایش در ژاپن بسیار چشمگیر بوده است %) 26و % 28( افزایش داشته 2004آمریکا و اروپا در سال 

  ها واستمناطق هدف درخ. 2-3-4

 هـا در  اند را برحسب این که چـه درصـدي از پتنـت      هایی که در سطح دنیا بایگانی شده         کل درخواست  15ـ2شکل  

اند در ژاپـن و گـروه چهـارم           هایی که در کشور مبدأ بایگانی شده        نسبت پتنت . دهد  ، نشان می    همان منطقه مبدأ ثبت شده    

رونـد ایـن    . بـوده اسـت   % 62و در اروپـا     % 68این میزان در آمریکا     %). 75هر دو حدود    (باالترین است   ) کشورهاي دیگر (

سـایر  «این سیر در ژاپن نامـشخص بـوده و در   . دهد افزایش نشان می. م2001ها در کشورهاي اروپایی از سال       درخواست

وان ناشـی  ت ها روند افزایشی داشته و علت آن را می      در مجموع، این نسبت   . کاهش داشته است  . م2003در سال   » کشورها

هاي ملـی در کـشورها        المللی در ثبت پتنت دانست که سبب شده از پتنت           اي و بین    از افزایش استفاده از فرایندهاي منطقه     

هـاي ملـی در    کنندگان ثبت پتنت، دانـست کـه سـبب شـده از پتنـت          به این ترتیب از میان درخواست     . کمتر استفاده شود  

کنندگان ثبت پتنت، گروه کمتري پتنت خود را در کـشورهاي        از میان درخواست  به این ترتیب    . کشورها کمتر استفاده شود   

  .خارجی ثبت کرده و بیشتر تمایل دارند در منطقه مبدأ خود باقی بمانند

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پتنت ثبت شده در مبدأ برحسب هر منطقه  نسبت درخواست15-2شکل 

 16ـ2که این حقوق در آن جستجو شده، در شکل          اطالعات مربوط به تقاضاي حقوق پتنت براساس منطقه هدفی          

  .آمده است

 اتفاق افتاد، علت افزایش تقاضـا بـراي حقـوق پتنـت در        PCTدر قوانین ثبت پتنت     . م2004تغییراتی که در سال     

بیشترین مقدار را داشته و بعد از آن کـشورهاي  » سایر کشورها«میزان تقاضا در . است» سایر کشورها«گروه چهارم یعنی   

افـزایش بـه   % 18: تقاضا در چهار گروه افزایش داشـته اسـت       . م2004 تا   2000هاي    در فاصله سال  . اند  روپایی قرار گرفته  ا

در کـشورهاي اروپـایی،     . م2004 تـا    2003هـاي     افزایش در سال  % 22،  2003 تا   2000هاي    ازاي هر سال در فاصله سال     

  . ژاپنافزایش در% 4افزایش در آمریکا در کل این دوره و % 33
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  تقاضاي حقوق پتنت برحسب منطقه هدف. 16-2شکل 

  ارائه پتنت. 2-3-5

 در سطح جهان را (Patent granted)هاي ارائه شده  گسترش استفاده از نظام پتنت، افزایش کلی در روند پتنت

در ژاپن بعـد از  . ته استزمان نبوده در مناطق مختلف شدت متفاوتی داش این تغییرات هم  ). 17ـ2شکل  (موجب شده است    

  .اندکی افزایش داشته است. م2002هاي ارائه شده بعد از سال  تعداد پتنت. م1990یک کاهش شدید در اواخر سال 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي ارائه شده در هر گروه  پتنت. 17-2شکل 

در مقابـل در  .  رسیده اسـت .م2001هاي ارائه شده کاهش یافته و به کمتر از سال         تعداد پتنت . م2004در آمریکا، در سال     

در . بـوده اسـت  . م2002 و 2001هاي  کشورهاي اروپایی اعطاي پتنت روند افزایشی داشته است؛ اگرچه این افزایش کمتر از سال 

افزایش روند اعطاي پتنت بیشتر ناشی از افزایش گزارشها بوده و سهم بزرگی از آن به کشورهاي خاصی ماننـد                    » سایر کشورها «

  .تعلق داشته است%) 38(کنگ  و یا هنگ%) 38(، سنگاپور %)13(، کانادا %)11( کره ،%)33(چین 

تعداد مواردي از حقوق پتنت که در دنیـا   . دهد   حقوق پتنت ارائه شده در هر منطقه و گروه را نشان می            18ـ2شکل  

 مورد گزارش شـده     1150000این تعداد   . م2004در سال   . افزایش داشته است  . م2000اعطا شده به طور کلی بعد از سال         

در . اندك بـوده اسـت  . م2000در ژاپن و آمریکا این افزایش بعد از سال . افزایش داشته است% 10که نسبت به سال قبل      

 ارائه EPOاي واگذار شده و سپس به نظام          کشورهاي اروپایی تعداد زیادي از حقوق پتنت طی فرایندهاي محلی و منطقه           

این مطلب علـت افـزایش      .  ارائه شده است   EPCفزایش بیش از اندازه تعداد حقوق پتنت در         این مطلب علت ا   . شده است 

  .کند  را بیان میEPCبیش از اندازه تعداد حقوق پتنت در 
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  هاي ارائه شده در هرگروه حقوق پتنت. 18-2شکل 

  اي  هاي بین منطقه فعالیت. 2-3-6

را نـشان   . م2004جانبـه در سـال        تنت بین دفـاتر دفتـر سـه       هاي مختلف درخواست پ     ، جزییات جریان  19ـ2شکل  

هایـشان را     ها بیشتر درخواسـت     ژاپنی. م2004در سال   . نیز در پرانتز ذکر شده است     . م2003اعداد مربوط به سال     . دهد  می

. روپا ثبت شود  هایشان در ا    کنندگان آمریکایی تمایل داشتند درخواست      اند و در مقابل، بیشتر درخواست       در آمریکا ثبت کرده   

  .اند هایشان را در آمریکا ثبت کرده ساکنان اروپا نیز بیشتر درخواست

  

  

  

  

  

  

  

  جانبه  بین دفاتر دفتر سه هاي درخواست پتنت جریان. 19-2شکل 

  جانبه هاي مربوط به پتنت در دفتر سه فعالیت. 2-4

ـ         هاي دفتر سه    در این بخش به روند فعالیت      بیـشتر  . پـردازیم   ت و ارائـه آن مـی      جانبه در زمینـه بایگـانی پتن

در مورد کشورهاي عضو . شود هاي قبل از آن را شامل می و سال. م2006اطالعات موجود در این قسمت، آمار سال 

EPC     فقط از آمار ،EPO   اگرچه همچنان به .  استفاده شده استEPCانـد،   هـا از آن آمـده   اي که پتنـت   به منطقه

  .کنیم اشاره می

جانبه   از آن که به تعداد حقوق پتنت ارائه شده به صورت مجزا بپردازد، آماري از عملکرد دفتر سهاین آمار بیشتر

اي و    هـاي منطقـه     هاي ارائه شده، آمار به طـور مـستقیم شـامل درخواسـت              در مورد پتنت  . دهد  را در اختیار ما قرار می     

  .شود براساس سال ارائه آن می
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  جانبه  پتنت به دفتر سههاي رسیده براي ثبت درخواست. 2-4-1

  هاي بایگانی شده درخواست. 1ـ1ـ4ـ2

تقاضاي ثبت در کشور دیگري بـه جـز کـشور    (و خارجی ) تقاضاي ثبت در کشور مبدأ   (هاي محلی     تعداد درخواست 

  . آمده است20ـ 2اند، به تفکیک در شکل  در دفتر سه جانبه بایگانی شده. م2006 و 2005هاي  که در سال) مبدأ

افزایش داشته  % 4/3 ثبت شده که نسبت به سال قبل         EPO مورد پتنت در     135183در مجموع،   . م2006 در سال 

ایـن  .  مورد رسیده است   408673کاهش به   % 3/4 در این سال با      JPOهاي بایگانی شده در       در حالی که درخواست   . است

  .رد بوده است مو425967افزایش نسبت به سال قبل % 9با . م2006 در سال USPTOمقادیر در 

هـاي بایگـانی    هاي پتنت بایگانی شده براساس منطقه مبدأ را به کل درخواسـت         هاي درخواست    نسبت 21ـ2شکل  

  .دهد نشان می. م2006 و 2005هاي  جانبه در سال شده به هر یک از دفاتر دفتر سه

  

  

  

  

  

  

  هاي بایگانی شده محلی و خارجی درخواست. 20-2شکل 

هـا در   کنندگان از کشورهاي مختلف وجود دارد، مقایسه ایـن درخواسـت    که میان درخواست هایی  با توجه به تفاوت   

به عنوان مثال، تعداد ادعاهاي هر درخواست در ایـن دفـاتر بـا یکـدیگر بـسیار             . جانبه باید با احتیاط صورت گیرد       دفتر سه 

 ادعا بوده اسـت در      2/18 شده حاوي     بایگانی EPOهر درخواستی که در     . م2006به طور متوسط، در سال      . متفاوت است 

  . ادعا بوده استUSPTO 5/20 ادعا و براي JPO 5/9صورتی که همین عدد براي 

 و 2005هـاي   جابنه بایگـانی شـده، در سـال        سهم هر کشوري به عنوان مبدأ پتنت درخواست شده که در دفتر سه            

 رسیده است، افـزایش     USPTO و   EPOبه  » ورهاسایر کش «هایی که از      سهم درخواست . نسبتاً ثابت بوده است   . م2006

شدند، مربوط به کشورهاي  هایی که در دفتر سه جانبه ثبت می این در حالی است که در گذشته بیشتر پتنت   . دهد  نشان می 

.  رسـیده اسـت  USPTO و JPO, EPOهـاي محلـی کـه در     سهم پتنـت . م2006در سال . حوزه خود این دفاتر بودند

شـدند، مربـوط بـه     جانبه ثبت می هایی که در دفتر سه     این در حالی است که در گذشته بیشتر پتنت        . دهد  افزایش نشان می  

 بایگـانی  USPTO و JPO,EPOهاي محلی کـه در   سهم پتنت. م2006در سال . کشورهاي حوزه خود این دفاتر بودند 

  اند،  بایگانی شدهJPO و USPTOدر هاي محلی که  این پتنت .  درصد بوده است   1/53 و   9/84،  5/48اند  به ترتیب       شده

 تنها گروه کـوچکی بودنـد کـه بـراي اولـین بـار          EPOدر حالی که در     . شان بوده است    به طور عمده اولین نوبت بایگانی     

هاي خود را بیـشتر   دلیل احتمالی این مطلب آن است که کشورهاي اروپایی که پتنت. (First Filing)شدند  بایگانی می
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  .رسانند کنند، در مرحله اول آنها را به صورت محلی در کشور خودشان به ثبت می می بایگانی EPOدر 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پتنت بایگانی شده هر کشور برحسب مبدأ نسبت درخواست. 21-2شکل 

  هاي مختلف تکنولوژي ها براساس حوزه درخواست. 2ـ1ـ4ـ2

 22ــ 2در شـکل    . شـوند   بنـدي مـی      طبقـه  IPC یا   المللی پتنت   بندي بین   جانبه براساس تقسیم    ها در دفتر سه     پتنت

اطالعاتی که از دفتر اروپا و آمریکا آمـده،      .  آمده است  IPCهاي اصلی تکنولوژي براساس       ها در حوزه    پراکندگی درخواست 

. م2005 و 2004هـاي   است، اما همین اطالعات از آمار سـال     ) ها  بایگانی درخواست . (م2006 و   2005هاي    مربوط به سال  

  .زیرا این آمار، آخرین اطالعات به روز شده ژاپن در دفتر سه جانبه بودند. آورده شده استژاپن 

شوند و در این جا سعی شده         بندي پتنت آمریکا تقسیم می       براساس نظام طبقه   USPTOهاي رسیده به      درخواست

 و EPOبنـدي آمریکـا بـا     د فنی تقـسیم بنابراین ابعا. المللی استفاده شود    بندي بین   از یک نوع همخوانی این نظام با طبقه       

JPOمتفاوت است .  

  

  

  

  

  

  

  هاي تکنولوژي ها برحسب حوزه نسبت درخواست. 22-2شکل 

در مقایسه سـال بـه سـال    . شود  حوزه اصلی تقسیم می8 تکنولوژي به IPCبندي  طور که گفته شد در طبقه     همان

  .شود ها دیده می دفاتر، تفاوت اندکی در سهم هر یک از حوزه

بـه همـین   . هاي تخصصی و سطوح برتر تکنولـوژي نیـست        کننده شاخه   بندي پتنت به خودي خود مشخص       تقسیم

هـاي تخصـصی و برتـر     هاي زیر را به عنوان حوزه   ها قبل به این توافق رسیده است که حوزه          جانبه از مدت    دلیل، دفتر سه  

  :تکنولوژي بپذیرد
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کامپیوتر و ابزار تجارت اتوماتیک؛   

وارگانیسم و مهندسی ژنتیک؛ میکر  

پرواز؛   

تکنولوژي ارتباطات؛   

ها؛ و  نیمه هادي  

لیزر .  

هـاي تخصـصی و برتـر تکنولـوژي ناشـی       جانبـه از حـوزه   هاي بایگانی شده در دفتر سه    معموالً افزایش درخواست  

هاي برتـر بیـشتر    ه تکنولوژيشود سهم آمریکا از سایر کشورها در زمین      مشاهده می  23ـ2طور که در شکل       همان. شود  می

  .است

کننـدگان محلـی تـشکیل     را درخواسـت % 54از ایـن تعـداد،    . USPTO)هاي رسـیده بـه        از کل درخواست  % 37(

. م2006در سـال  % 25هاي برتر افزایش داشته و بـه   کنندگان پتنت در زمینه تکنولوژي در ژاپن، تعداد درخواست  . دادند  می

هاي مرتبط  ، در این زمان نسبت درخواست    EPOدر  .  اند  کنندگان محلی بوده    درخواست% 85رسیده است که از این مقدار       

ها از خود کشورهاي اروپـایی بـوده    از این پتنت% 38). ها کل درخواست % 23(هاي برتر نسبتاً ثابت بوده است         با تکنولوژي 

  .است

  

  

  

  

  

  هاي تکنولوژي برتر ها برحسب حوزه نسبت درخواست. 23-2شکل 

  جانبه هاي دفتر سه پتنت. 2ـ4ـ2

. افزایش داشته اسـت   % 18.  م2006 و   2005هاي    هاي ارائه شده در دفتر سه جانبه در طی سال           به طور کلی پتنت   

هـاي   تعداد پتنـت . بوده است . م2005 مورد بیشتر از سال      57945 پتنت ارائه کرده که      377950این دفتر   . م2006در سال   

 مـورد پتنـت بـیش از    57945 نیـز    EPOدر این سال    . افزایش داشته است  % 15. م2006 در سال    JPOارائه شده توسط    

 173771 باالترین مقدار در دفتر سه جانبه را داشـته و            USPTOتعداد پتنت ارائه شده توسط      . سال قبل ارائه کرده است    

جانبـه   ر دفاتر مختلف دفتر سهتفاوتی که د  . دهد  افزایش نشان می  % 21. م2005این مقدار نسبت به سال      . مورد بوده است  

البتـه  . هاي درخواست شده قابل توجیـه اسـت         شود، تنها با تفاوت در تعداد پتنت        هاي ارائه شده مشاهده می      در تعداد پتنت  

  ).24ـ2شکل (تفاوت زمانی فرایند ارائه پتنت در دفاتر مختلف نیز بر این مسئله مؤثر است 
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  جانبه  در دفتر سههاي ارائه شده پتنت. 24-2شکل 

هـاي   هاي ذکر شده در بحث درخواست شود، با نسبت  دیده می25ـ2نسبتی که براساس کشور مبدأ پتنت در شکل        

هاي ارائه شـده از مبـدأ محلـی در         دهد که سهم پتنت     با این وجود، مقایسه اعداد نشان می      . ارائه شده، تفاوت زیادي ندارد    

JPO   و EPO   بیشتر است؛ اما همین نسبت در    هاي خارجی    اندکی از پتنت USPTOتعـداد  26-2شکل . باشد  کمتر می 

هـا   در هر سه دفتر، بیـشتر صـاحبان پتنـت   . دهد صاحبان پتنت را براساس تعداد پتنتی که به هرکدام اعطا شده، نشان می         

 بیشترین  EPOاند در     هیک پتنت دریافت کرد   . م2006تعداد صاحبان پتنتی که در سال       . اند   پتنت دریافت نکرده   5بیش از   

 پتنت دریافت 5 تا 2تعداد صاحبان پتنتی که بین . گیرد  از آن قرار میUSPTOو سپس  % 67 با   JPOو بعد   %) 69(بوده  

 EPOاند در   پتنت دریافت کرده  6تعداد صاحبان پتنتی که بیش از       .  از سایر دفاتر بیشتر بوده است      USPTOاند، در     کرده

 EPOکننده اعطـا شـده، در    حداکثر تعداد پتنتی که به یک درخواست . م2006در سال   . ت کمتر اس  USPTO و   JPOاز  

  . مورد بوده استUSPTO 3621 مورد و در JPO 4155 مورد، در 879

  

  

  

  

  

  

  

   شده براساس مبدأ درخواست پتنتJPOهاي  نسبت پتنت. 25-2شکل 

در هـر سـه دفتـر،    . ت زمان مشخصی اعتبـار دارد  شود، براساس قانون، مد     جانبه اعطا می    پتنتی که توسط دفتر سه    

کننـده بایـد هزینـه     در این فاصله زمـانی، درخواسـت  .  سال در نظر گرفته شده است  20ها     بایگانی درخواست  زمانحداکثر  

  .کننده بپردازد تجدید پتنت، هزینه ساالنه نگهداري آن را به کشور حمایت

هـاي    در فرایندهاي هر سه دفتر اگـر هزینـه        . گر متفاوت است  هاي نگهداري در کشورهاي مختلف با یکدی        سیستم

  .شود ذکر شده پرداخت نشود، حمایت از پتنت باطل می

. هاي اروپایی، پرداخت هزینه تجدید پتنت از سال سوم بعد از ثبت، براي نگهداري از آن الزم اسـت                    در مورد پتنت  

 باید به دفاتر ملی هـر کـشوري کـه پتنـت در آن ثبـت شـده                   هاي ساالنه تجدید آن     بعد از این که پتنت اعطا شد، هزینه       
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 26ــ 2هایی که در شـکل   بنابراین نسبت. شوند هاي ملی الزاماً در زمان مشابهی حفظ و نگهداري نمی           پتنت. پرداخت شود 

  . آمده، میانگینی از زمان نگهداري در کشورهاي مختلف اروپایی استEPOبراي 

  

  

  

  

  

  هاي ارائه شده تنت برحسب تعداد پتنتتوزیع صاحبان پ. 26-2شکل 

هـاي   شود و بـراي سـال   ، هزینه ساالنه سه سال اول یک جا دریافت میJPOهاي ارائه شده توسط    در مورد پتنت  

 5/3ها در سـه نوبـت و در فواصـل     در نظام آمریکایی ثبت پتنت، هزینه. توان آن را ساالنه یا یک جا پرداخت کرد          بعد می 

  .شود  سال بعد از اعطاي پتنت دریافت می5/11 سال و 5/7سال، 

اعدادي که .  مقایسه شده است27ـ2شوند، در شکل  هایی که نگهداري می هاي اعطا شده با پتنت   میزان ثبت پتنت  

 اعطا شده، بـه  USPTO رسیده و از سالی که پتنت در   JPO و   EPOدر این شکل آمده است از سالی که درخواست به           

  .دست آمده است

هـاي   شوند؛ این زمان براي پتنت  سال نگهداري می17هاي ارائه شده دست کم براي   پتنت% 50پن، بیشتر از    در ژا 

  . سال است12هاي آمریکایی دست کم   سال و براي پتنت11اروپایی دست کم 

  

  

  

  

  

  

  هاي ارائه شده برحسب فواصل زمانی نگهداري نسبت پتنت. 27-2شکل 

  جانبه فتر سهمراحل ارائه پتنت در د. 3ـ4ـ2

مراحل اصلی اعطاي پتنت در ایـن دفـاتر در شـکل    . گانه مشابه نیست   مراحل ارائه پتنت در دفاتر مختلف دفتر سه       

  . به اختصار آمده است28ـ2

هدف از نشان دادن این مراحل، تأکید بر این نکته است که در مقایسه آمار منتشر شده از هر یک از این دفاتر باید    

هاي ارائه پتنـت در   تواند ناشی از تفاوت در نظام هاي مشاهده شده در بسیاري از موارد می     باشیم که تفاوت  به خاطر داشته    

  .این کشورها باشد
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  جانبه مراحل اصلی اعطاي پتنت در دفاتر سه. 28-2شکل 

  گزارش مؤسسه علمی تامسون. 5ـ2

  هاي درونت نمایه جهانی پتنت. 1ـ5ـ2

 که به وسیله مؤسـسه علمـی   (Derwent World Patents Index, Dwpi)هاي درونت  انی پتنتنمایه جه

سـازد و      میلیـون سـند پتنـت را ممکـن مـی           30تامسون طراحی شده، یک بانک اطالعاتی است که دسترسی به بیش از             

 سـند  20000شـدن، بـیش از   در هربـار بـه روز   . دهـد    میلیون اختراع را در اختیار همگان قرار می        8/14اطالعات بیش از    

  .شود  اضافه میDWPI مرجع اعطاي آن به 41مربوط به پتنت از 

 شاخه برتـر تکنولـوژي در زمینـه    10، .م2006هاي پتنت این بانک اطالعاتی در سال  در آنالیز اطالعات درخواست 

بنـدي    رتبـه . شـوند    نمـی  که هیچ یک از موارد به طور مستقیم به حوزه سـالمت مـرتبط             ) 1ـ2جدول  (پتنت معرفی شدند    

ها در این نمایه بیانگر برتري ژاپن نسبت به سایر کشورها است در حالی که تعداد        کشورها براساس کشور اصلی درخواست    
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 برحسب کشور2006 در سال DWP1هاي پتنت منتشر شده در نمایه  بندي درخواست تضاد رتبه. 2-2جدول 

  ).2ـ2جدول (باشد  مستندات آن نسبت به دومین کشور که ایاالت متحده آمریکا است، دو برابر می

   برحسب حوزه تکنولوژي 2006 در سال DWP1ه شده در هاي پتنت نمای بندي درخواست رتبه. 2-1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مالکیت معنوي فعالیت. 2ـ5ـ2

اتفاق افتاد و همچنین جـدال بـر     . م2006هاي پتنت در سطح دنیا در سال          افزایش چشمگیري که در زمینه فعالیت     

ست که در رأس قدرت ارائه پتنـت قـرار   ترین موضوعات مورد بحث براي کسانی ا   سر پرداختن به بار این موضوع، از رایج       

پردازد و بیش از هر چیز بر سر دفتـر   می. م2006این گزارش به تغییرات و گسترش رخ داده در زمینه پتنت در سال      . دارند

که بـه تـازگی در ایـن زمینـه پیـشرفت      (، همچنین دو کشور چین و هند USPTO) و (EPO, JPOاصلی ثبت پتنت 

  .پردازد می) اند داشته

  معنويهاي  اي براي حمایت از مالکیت برنامه:  چین.1ـ2ـ5ـ2

هـاي معنـوي      ، دولت چـین جزئیـات قـانونی را کـه بـه حمایـت از حقـوق مالکیـت                   .م2006در پایان آوریل سال     

هـاي معنـوي      ها، قدرت بخشیدن به رژیم موجود در این کشور در زمینه مالکیت             هدف این برنامه  . پرداخت، منتشر کرد    می

جانبـه ایـن برنامـه،     با وجود طراحی بسیار همه. هاي مرتبط با آن بود و توسعه زیرساخت) سیار مورد انتقاد قرار داشت   که ب (

  :موارد زیر بیش از هر چیز دیگر مورد توجه برنامه مذکور قرار گرفته بود

تري بگیرند، هاي دقیق هایی که تصمیم  نیاز به دادگاه  

مللی،ال  تبادل اطالعات در سطح بین  
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اهمیت آموزش .  

اگرچه مباحثی از پتنت کـه بـه آن پرداختـه           . رایت اختصاص داشت    همچنین مواردي نیز به عالمت تجاري و کپی       

نـویس،   هـایی بـراي تهیـه پـیش     به عنوان مثال، پیمان نامـه . شد شده بود، اندك بود ولی چند پیشنهاد خوب نیز دیده می  

  :ها عبارتند از نامه جزییات بیشتر این پیمان. ررات مرتبط با پتنت تهیه شدتدوین و بازنگري بعضی از قوانین و مق

بازنگري مقررات مرتبط با مؤسسات پتنت براي استاندارد کردن آنها و حفاظت از روند طبیعی صنعت ثبت پتنت                  . 1

  مند، و حمایت از قوانین و سالیق افراد عالقه

   و تدوین و چاپ این راهنما و ترجمه آن به زبان انگلیسی،بازنگري و انتشار راهنمایی در زمینه پتنت. 2

هاي مختلف مرتبط با آن در  تهیه پروپوزالی براي سومین بازنگري قوانین پتنت با استفاده از پیشنهادهاي بخش           . 3

  .هاي ثبت پتنت ها، انستیتوهاي تحقیقاتی و شرکت دولت، تجارت، مؤسسات دولتی، دانشگاه

  .یچ یک از موارد باال چارچوب زمانی تعریف نشده استبا این وجود، براي ه

  هاي پتنت در چین افزایش درخواست

توان گفت اخبار مهمی در       رسد، ولی نمی    حادثه به نظر می     اي ساکت و بی     گذاري دوره   اگرچه این دوره از نظر قانون     

 آماري منتـشر کـرد کـه    WIPOن سال، به عنوان مثال، در اکتبر ای. در چین رخ نداده است. م2006زمینه پتنت در سال    

 سال گذشته در این کشور به 10هایی است که در   برابر کل پتنت6هاي ثبت شده در این سال در چین        داد پتنت   نشان می 

  . بوده استEPOدر واقع، تعداد مواردي رسیده به دفتر . ثبت رسیده است

هـاي اختراعـات، در مقابـل اختراعـات           پتنـت  مورد به    210490که  ( درخواست   573178مجموع  . م2006در سال   

 مـورد بـه     57786از این میـان،     ( مورد پتنت نیز اعطا شد       268002به این دفتر رسید و      )  و پتنت طرح مربوط بود     1کوچک

  ).هاي اختراعات مربوط بود پتنت

. جی اعطا شد  کنندگان خار    مورد پتنت نیز به درخواست     44142 مورد درخواست از خارج کشور چین بود و          102836

  .شدند هاي مربوط به اختراعات شامل می از هر دو گروه، بخش بزرگی را پتنت

هاي داخلی پتنت اتفـاق افتـاده، ولـی           افزایش در درخواست  % 488. م1995، از سال    WIPOاگرچه بنا به گزارش     

اي در زمینـه   یچ تجربـه هاي چینی ه    شرکت% 90دهند که بیش از       منتشر شد نشان می   . م2006اعداد دیگري که در سال      

همه این موارد نشان دهنده این نکتـه  . هاي معنوي برخوردارند  از حقوق مالکیت  % 03/0هاي پتنت ندارند و تنها        درخواست

توانـد بـا      هاي معنـوي چـین چطـور مـی           درخواست ساالنه در کشور چین، دفتر دولتی مالکیت        130000است که با وجود     

جانبه با آن روبرو است، نسبت به آن چه کشور  پتنت اعطا کند؟ مشکالتی که دفتر سه      سرعت و نسبت سایر مناطق جهان       

  . سال گذشته تا به امروز با آن دست به گریبان بوده، هیچ است10چین در 

                                                            

هـدف از  . ، اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی داراي استفاده صنعتی است(Utility Models)اختراع کوچک . 1

زاد به خصوص در کسب و کارهـاي   م مالکیت فکري بعضی از کشورها، پرورش و مراقبت از نوآوري هاي درون شمول اختراعات کوچک در نظا    

تـر و در   به عنوان مثال در کشور آلمان می توان محصوالت جدید را با هزینـه کمتـر، راحـت   . کوچک و متوسط و در بین اشخاص حقیقی است     

گیري  به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتکاري اختراعات کوچک، سخت       .  رساند تري به صورت اختراع کوچک به ثبت        مدت زمان کوتاه  

  .زیادي صورت نمی گیرد
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  هاي حقوق مالکیت معنوي آزمایش محدودیت

ن پتنت که در برابر تجاوز بـه        منتشر شد مبنی براین که تعداد صاحبا      . م2006گزارشی در فایننشیال تایمز در اکتبر       

همچنین در این گزارش آمده بود که در یک یا دو سال گذشته             . کنند، در آمریکا رو به افزایش است        حقوقشان شکایت می  

به گفته مارك هاگ، یـک  . اند هاي مالکیت معنوي را زیر سؤال برده ها نیز به دفاع از حقوقشان پرداخته و محدودیت      چینی

انـد و قـوانین مالکیـت     ها قوانین شرکت در بازار آمریکـا را یـاد گرفتـه      امور پتنت، در این مقاله، چینی     وکیل متخصص در    

 Netac کامپیوتر از شـرکت  Flash Memory، محصول 2006قبل از آن، در سال . معنوي نیز یکی از این موارد است

پیش از این فریـزر در هیـأت   . ن به دادگاه کشانداولین شرکت چینی بود که رقباي آمریکایی را به خاطر تجاوز به حقوقشا     

کـه در  (هایی به دست آورد و توانست پتنت شرکتی را در تولید داروي پرازولوپیریمیدون     بررسی مجدد پتنت چین، موفقیت    

  .دادگاه طبقه متوسط پکن به نفع او رأي داد. م2006در ژوئن . لغو کند) درمان ناتوانی جنسی کاربرد دارد

   اروپا.2ـ2ـ5ـ2

هـاي    دهد کـل پتنـت       مورد پتنت اعطا کرده است که این عدد نشان می          53000،  .م2005دفتر پتنت اروپا در سال      

همچنـین  .  مورد بوده اسـت 760000. م2006تا سال ) اولین سالی که اعطاي پتنت را آغاز کرد . (م1980این دفتر از سال     

  . اعطا شده استEPO معاهده اروپایی پتنت یا  کشور عضو31 میلیون پتنت کشوري در 3/6در این زمان 

  مشکل زمان الزم تا صدور پتنت

 مشغول کـار هـستند، زمـان الزم بـراي اعطـاي پتنـت،       EPOکننده در   بررسی3500اگرچه در حال حاضر حدود   

شـوند    ماه صـادر مـی   36بینی شده     ها در زمان پیش     کل پتنت % 25در حال حاضر،    . همچنان یک مشکل باقی مانده است     

اگرچه این مدت نسبت به زمـان الزم     (رسد     ماه می  3/45ولی میانگین زمانی الزم براي اعطاي آن همچنان باالست و به            

دهـی   هـاي گـزارش    به خاطر معرفی سیـستم EPOهاي کارکنان     اعتصاب). یک ماه کاهش داشته است    . م2004در سال   

  .جدید نیز کمکی به رفع این مشکل نکرده است

  هاي جمعی مشکل پتنت

کریوي، به چیزي که همگان بـرآن توافـق           ، کمیسر تجارت داخلی اتحادیه اروپا، چارلی مک       .م2006در اکتبر سال    

حلـی در زمینـه زبـان و     بـراي یـافتن راه  ( در مورد پتنت جمعی 2003اي که شورا در سال     نامه  توافق«: داشتند، اذعان کرد  

هاي این بخش را در زمینـه       بخش صنعت جالب توجه نبود؛ زیرا خواسته      تصویب کرد به هیچ عنوان براي       ) سیستم قضایی 

بنابراین، به اعتقاد او شورا باید نیرویش را در دو هدف دیگـر بـه   . »کرد ها و ساده کردن سیستم برآورده نمی   کاهش هزینه 

 در زمینـه  (European Patent Litigation Agreement, EPLA)موافقتنامه دادرسی اروپـایی پتنـت   : کار گیرد

  . در زمینه زبان(London Agreement)سیستم قضایی و موافقتنامه یا پروتکل لندن 

ریزي کنـد     به شورا توصیه خواهد کرد برنامه عملیاتی را طرح        . م2006مک کریوي اشاره کرد تا قبل از پایان سال          

هـاي    از همه هـدف او بررسـی سیـستم   تر  مهم. تا همه مشکالت مرتبط با پتنت را در یک رویکرد تحت بررسی قرار دهد             
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هاي متفاوت برداشـت و حـل و فـصل            هاي کشورهاي مختلف، یک مسئله را به گونه         قضایی مرتبط با پتنت بود تا دادگاه      

هـاي پتنـت و حمایـت از آن ارائـه نکنـیم،               حل مطمئنی بـراي درخواسـت       تا زمانی که راه   «: در نهایت او بیان کرد    . نکنند

  ».ترین اقتصاد جهان را داریم که قابل رقابتتوان ادعا کرد  نمی

 برخواسـت،  EPLAهنگامی که شورا به حمایت از . رسد مسائل خیلی مثبت به نظر نمی. م2006اما در پایان سال    

تواند از این ابتکـار حمایـت کنـد     فرانسه با آن مخالفت کرد و در گردهمایی شوراي اروپایی در دسامبر اعالم نمود که نمی     

در مقابل، فرانـسه    .  در راستاي قوانین اتحادیه نبوده و در واقع تهدیدي براي استقالل و خودمختاري فرانسه است               زیرا که 

کرند، اضافه کرد اروپا به یک دادگاه جمعی که  که بعضی کشورهاي دیگر اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز آن را حمایتاً می     

  .بر مسائل قضایی نظارت کند، نیاز دارد

ها موضـع مخالفـت       البته این موضوع، مک کریوي را بسیار عصبانی کرد زیرا زمان زیادي طول کشید تا فرانسوي               

البته خوشبختانه، آنها توافقنامه لندن را مخالف اسـتقالل و خودمختـاري کـشور خـود ندیدنـد و آن را           . خود را اظهار کنند   

در . حلی پیدا شـود   تا با رفع مشکالت سیاسی براي این موضوع راهرسد باید کمی صبر کرد      در نهایت به نظر می    . پذیرفتند

  .هاي زیادي هستند که تمایل دارند سیستم موجود پابرجا باقی بماند سطح اروپا گروه

  اولین پتنت براي محصولی در زمینه علوم زیستی: هند. 3ـ2ـ5ـ2

 شاخه شرکت دارویی (Roche India Pvt Ltd)هنگامی که شرکت روشه هندي . م2006در اواخر فوریه سال 

 (Pegasys) یا پگاسـیس  2- در هند، پتنتی را براي داروي پگیله اینترفرون آلفاF Hoffmann La Rocheسوئیسی 

این اولین پتنتی بود که به محصولی  . قدمی بزرگ در تاریخ قوانین حمایت از پتنت در این کشور برداشته شد            . دریافت کرد 

شرکت روشه هندي درخواستش را تحت سیـستم صـندوق پـستی        . شد  ستی در هند اعطا می    از یک شرکت محصوالت زی    

(Mailbox)   هاي دارویی که به دنبال حمایت پتنت براي محصوالت خود بودند، در شرایطی کـه                 شرکت.  ارائه کرده بود

هـاي خـود را بـه     اسـت  به ثبـت برسـند، درخو  TRIPSها پیش از این کشور در      داد این پتنت    گاهی هندوستان اجازه نمی   

گرفـت ـ    سیستمی که بعد از اجراي قوانین جدید هند در زمینه پتنت مورد استفاده قرار مـی  سیستم صندوق پستی کشور ـ 

  . درخواست به ثبت رسید9000در این سیستم حدود . ارائه کردند

ی زیادي پتنت دریافت هاي داروی اگرچه بعد از این که شرکت روشه هندي پتنت محصولش را دریافت کرد، شرکت         

 درخواسـت از    25000شـود کـه       البته در حال حاضـر تخمـین زده مـی         . رسد   عنوان نیز نمی   100کردند، ولی تعدادشان به     

هـاي ثبـت شـده در طـی      در مجموع، دفتر پتنت کشور هند تعداد کل درخواست       . هاي دارویی در انتظار ثبت هستند       بخش

  .زند ین می مورد تخم30000 را 2006/2007هاي  سال

  هاي قبل از ارائه پتنت مخالفت

مانند، نیست؛ بلکه قانونی کـه بـه آنهـا اجـازه      البته تنها مشکل پتنت در کشور هند زمانی که براي ثبت معطل می       

هـاي مخـالف    براسـاس ایـن قـانون، گـروه    . تواند مشکل آفرین باشد دهد پیش از ثبت نیز به پتنتی اعتراض کنند، می         می

 مورد از چنین اعتراضاتی     100در حال حاضر، بیش از      . ش از آن که پتنتی اعطا شود، به ارائه آن اعتراض کنند           توانند پی   می

  .شوند هاي مشابهی مربوط می در دفتر پتنت هند بایگانی شده است، اگرچه بعضی به درخواست
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 در ژانویه   Gleevec  براي داروي ضد سرطان    (Novartis)به دنبال چنین اعتراضاتی که پتنت شرکت نوارتیس         

البته بعد از آن، این شرکت خود نسبت به دالیلی که سبب لغو این پتنت شد اعتراض کـرده و ایـن                     . لغو شد . م2006سال  

  .مورد در حال حاضر در این کشور تحت بررسی است

تجو و  هاي بایگانی پتنت، بررسی، جس      قوانین جدیدي تصویب شد که به سهولت سیستم       . م2006همچنین در سال    

بنـابراین قـوانین، در صـورت    . ارائه آن کمک کرد و براي اعتراضات قبل و بعد از ارائه پتنت، محدودیت زمانی قایـل شـد        

 ماه یا زودتر منتشر شود، درخواست باید حداکثر طی یک ماه از زمان ارائه درخواست به 18لزوم، باید درخواست پتنت طی    

در این چارچوب، زمان بایگـانی اعتـراض در   .  ماه ارائه شود6رش بررسی آن طی کننده آن برسد و اولین گزا     دست بررسی 

بایگانی درخواست در حال حاضر در چهـار محـل در           . مرحله قبل از اعطاي پتنت، از سه ماه به شش ماه افزایش داده شد             

  .کلکته، دهلی، ممباي و چناي: پذیر است هند امکان

  ژاپن. 4ـ2ـ5ـ2

گیري کرد، ولـی دولـت همچنـان          کناره. م2006هاي معنوي ژاپن در سپتامبر سال         مالکیتاگرچه معمار استراتژي    

وزیر ایـن کـشور اعـالم کـرد ژاپـن بایـد بـه کـشور          نخست. م2002در سال . تمایل دارد نظام پتنت کشور را توسعه دهد      

تواند  برداري از آن، ژاپن می  بهرههاي معنوي ارزشمند و به اعتقاد وي تنها با خلق مالکیت. هاي معنوي تبدیل شود     مالکیت

  .در دنیاي اقتصاد بدرخشد

  هاي معنوي برداري از حقوق مالکیت هاي استراتژیک براي نوآوري، حمایت و بهره برنامه

اي اسـتراتژیک بـراي نـوآوري، حمایـت و       هـاي معنـوي، برنامـه       وزیـر در مـورد مالکیـت        به دنبال سخنان نخست   

این . این برنامه تأثیر عمیقی بر نوع نگاه به موضوع پتنت در ژاپن داشت  . اندازي شد   عنوي راه هاي م   برداري از مالکیت    بهره

  . اثر گذاشتJPOتغییرات در تمامی مسائل مربوط به دفتر پتنت ژاپن یا 

  نیروهاي دانشگاهی

 ها قدرت عمل انشگاههاي معنوي به د ها و بقیه اجزاي مالکیت در راستاي این اهداف، در زمینه بازاریابی براي پتنت   

ها در چنین حالتی محدود به آموزش و تحقیق نبوده، آنها موظف به تعامل با جامعه                  هاي دانشگاه   فعالیت. بیشتري داده شد  

اي که دولت به آنهـا   هاي کشور، خودشان به مؤسساتی تبدیل شدند و به مقدار قابل توجهی از سرمایه   تمام دانشگاه . شدند

در نتیجـه، در  . هاي ثبت شده خـود داشـتند   در مقابل، آنها آزادي بیشتري براي استفاده تجاري از پتنت. داد، کاسته شد  می

  .نامه تکنولوژي در مؤسسات علمی کشور ژاپن وجود دارد کننده گواهی  دفتر صادر40حال حاضر، حدود 

  هاي رسیده سرعت بخشیدن به بررسی درخواست

 استخدام شدند و تعداد کلی آنها تا پایان سال  JPOهاي    وزیر بر فعالیت    ستبا این وجود، بیشترین تأثیر سخنان نخ      

 مـورد بـود و   1137توسط هر فرد مورد بررسی قرار گرفت، . م2005هایی که در سال  تعداد پتنت .  نفر رسید  342 به   2006

تـوان بـرآورد     ولی مـی اگرچه عدد دقیق آن در دست نیست،. است. م2010 مورد تا پایان سال 1400هدف افزایش آن به    
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البتـه در کنـار آن بایـد     ). افزایش در هر سـال    % 3/14یعنی  ( مورد بوده است     1300،  2006کرد که این عدد تا پایان سال        

، 2005 در سـال  JPO. تواند بر کیفیت روند بررسی، تأثیر بگـذارد  توجه داشت که باال بردن بار کاري بررسی کنندگان می        

  . مورد پتنت اعطا کرده است111179 داشته و  درخواست ثبت پتنت427098

  جایزه کارکنان

از مالکیت معنوي که در ژاپن به تازگی مورد توجه بیشتري قرار گرفته، پاداش به کارکنانی است که                   شاخه دیگري 

ز ا. م2005 و 2004در سـال  . هاي با ارزش براي مؤسسات و واحدهاي آنها شـده اسـت            تحقیقات آنها منجر به خلق پتنت     

رسید که صاحبکاران آنها در گذشته به قدر کافی از آنها  تعداد زیادي از کارکنان سابق واحدها قدردانی شد، زیرا به نظر می           

  .اند قدردانی نکرده

یک دادگاه عالی ژاپن تصویب کرد که چنانچه قرار باشد از کارمنـدي قـدردانی شـود، بایـد             . م2006در اکتبر سال    

  .شوند را نیز در نظر بگیرند  بایگانی میهایی که خارج ژاپن پتنت

  آمریکا . 5ـ2ـ5ـ2

در ایـن سـال، بـسیاري از    . ، سال پرهیاهویی براي آمریکـا بـود  .م2006از نظر توسعه قوانین مرتبط با پتنت، سال         

 بیـشترین پتنـت را در آمریکـا دریافـت کـرده و بعـد از آن                  IBMبـراي چهـارده سـال شـرکت         . رکوردها شکـسته شـد    

Matsushita, Canon Samsung و Hewlett – Packardدر حالی که شرکت . اند  قرار گرفتهIBM   بـه تنهـایی 

اند و این اولین بار اسـت کـه              پتنت دریافت کرده   2000 پتنت ثبت کرده، چهار شرکت دیگر نیز هر کدام به تنهایی             3500

توسـط  . م2006 اعطـا شـده در سـال    هـاي   تعـداد پتنـت   .  به چنین رکوردي دسـت یافتـه اسـت         IBMشرکتی به غیر از     

USPTO) 173772 افزایش داشـته اسـت    % 8/20،  .م2005شود و نسبت به آمار سال         خود رکوردي محسوب می   )  مورد .

هاي رسیده کاهش داشـته        مورد درخواست به این دفتر رسیده و میزان پذیرش درخواست          445000،  .م2006در سال مالی    

در شـرایطی کـه کیفیـت       . بود% 70هاي پذیرفته شده       پیش از آن، میزان درخواست     در حالی که در سه سال     %). 54(است  

دهند که احتماالً بررسی کننـدگان بـا     زیر سؤال بود، این اعداد نشان می   USPTOهاي ارائه شده توسط       بسیاري از پتنت  

  .اند گیري بیشتري عمل کرده سخت

 کارمنـد جدیـد بـراي بررسـی       1000، توانـست    چـه اندوختـه بـود       آوري آن    با جمـع   USPTO،  .م2006طی سال   

در این بحث، همواره بایـد در نظـر داشـت کـه     . بیشتر نیز شد . م2007ها را استخدام کند که این تعداد در سال            درخواست

  .ترین بحث روز در آمریکاست پتنت مهم

  قانون بازنگري پتنت

 را در سـال  (Patent Reform Act) در بخش قضایی، دو سناتور برجـسته آمریکـایی، قـانون بـازنگري پتنـت     

.  بـه سیـستم پتنـت آمریکـا وارد شـد     First to Fileبراساس این قانون، مفهـوم  . معرفی و به تصویب رساندند. م2006

 به وسیله ایـن قـانون بـه سیـستم پتنـت      Post Grant Oppositionهمچنین سیستم اعتراضات بعد از اعطاي پتنت 

  .آمریکا معرفی و وارد شد
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  گزارش دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا. 6ـ2

 تـا   1980هـاي     ، فعالیت ایـن دفتـر را در زمینـه پتنـت در سـال              (USPTO)دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا       

یـابیم کـه بیـشترین        بـا نگـاهی بـه ایـن جـدول در مـی            ). 3ــ 2جدول  (در پایگاه اینترنتی خود ارائه کرده است        . م2006

 درخواست پتنت بـه  390733. م2005به پتنت تجهیزات مربوط است به طوري که در سال هاي پتنت این دفتر       درخواست

  . مورد پتنت تجهیزات را به ثبت رسانده است143806این دفتر ارائه شده و این دفتر در همان سال 

   میالدي2006 تا 1980فعالیت دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا در سالهاي . 3-2جدول 
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. م2006 تـا  1977هـاي    در طی سالUSPTOهاي ثبت شده در   و در بررسی تعداد پتنت4ـ2ا نگاهی به جدول   ب

هـاي   شود که ایاالت متحده آمریکا بیشترین تعداد ثبت پتنت را دارد، تا آنجایی که این تعداد از مجموع پتنـت    مشاهده می 

ه ترتیب شامل ژاپـن، آلمـان، انگلـستان، فرانـسه، کانـادا،              کشور برتر ب   10. ثبت شده توسط سایر کشورها نیز بیشتر است       

  .باشند جنوبی، ایتالیا و سوئد می تایوان، سوئیس، کره

اند که در ایـن میـان نـام کـشورهاي اردن، قزاقـستان و                  مورد پتنت داشته   30 کشور و منطقه کمتر از       80بیش از   

 4(، بحـران    ) مـورد  7(، آذربایجـان    ) مورد 9(، عراق   ) مورد 10(، ارمنستان   ) مورد 12(، ازبکستان   ) مورد 19هر کدام   (سوریه  

  .خورد به چشم می)  مورد1(و کره شمالی )  مورد2(، عمان ) مورد3(، قرقیزستان و قطر )مورد

هـاي   هاي ثبت شده توسـط کـشور ایـران در طـی سـال      شود تعداد پتنت     مالحظه می  4ـ2طور که در جدول       همان

، ترکیه 46 فقره پتنت در رتبه 260این در حالی است که عربستان سعودي با .  قرار دارد63ه   فقره بوده و در رتب     70مذکور  

از )  فقـره 58% (83نکته قابل توجه آن است که حـدود  .  قرار دارد61 فقره در رتبه    82 و کویت با     55 فقره در رتبه     172با  

  باشند مربوط می.  م2006 تا 1993 سال و مابقی از. م1992 تا 1977هاي  هاي ثبت شده از ایران به سال پتنت

   براساس سال و کشور USPTOهاي ارائه شده توسط  تعداد پتنت. 4-2جدول 
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  هاي آمریکا  ثبت پتنت در دانشگاه. 7ـ2

مریکا بـرده   قانونی به کنگره آRobert Dole و Birch Bachهاي  دو سناتور آمریکایی به نام. م1980در سال 

این قـانون کـه   . و به تصویب رساندند که بعدها نقطه عطفی در زمینه قوانین مالکیت معنوي در آمریکا در قرن بیستم شد    

هاي کوچک و مؤسـسات غیرانتفـاعی    هاي آمریکا، تجارت  شهرت یافت، به دانشگاه(Bayh-Dole)به نام این او سناتور  

هاي خود را به دست بگیرند و در واقع پیش از دولـت در مـورد آنهـا     نوي نوآوريدهد که خود کنترل مالکیت مع       اختیار می 

  .تصمیم گیرنده باشند

هاي   دانشگاه. م1979در سال   : اثرات تصویب چنین قانونی در بررسی آماري اطالعات پتنت به خوبی مشهود است            

ن قانون، افـزایش چـشمگیري در رونـد ثبـت     و تصویب ای  . م1980 پتنت ثبت کرده بودند اما بعد از سال          264آمریکا تنها   

 سـال  17اند، یعنی طی   مورد پتنت ثبت کرده2436هاي آمریکا    دانشگاه. م1997به عنوان مثال در سال      . پتنت اتفاق افتاد  

 برابر شده است و این مقدار خیلی بیشتر از افزایشی است که در همین دوره زمانی در 10ها  پتنت ثبت شده توسط دانشگاه 

هـا یعنـی      همواره بخش مهمی از این نوآوري     ).  برابر 2یعنی  (شود    دیده می ) ها  و نه فقط دانشگاه   (هاي ثبت شده       پتنت کل

  ).29ـ 2شکل (بیش از نیمی از آنها در زمینه علوم زیستی بوده است 
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   میالدي1999 تا 1960هاي ایاالت متحده امریکا در سالهاي  فعالیت پتنت در دانشگاه. 29-2شکل 
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  هاي مختلف سالمت پتنت در حوزه: فصل سوم

هاي بهداشتی     به دست آمده در زمینه علم و تکنولوژي منجر به بهبود وضعیت شرایط و بحران               هاي  پیشرفتاگرچه  

ت؛ ولـی  ایدز، ماالریا، سل و در این اواخر آنفوالنزاي پرنـدگان شـده اسـ         / وي  آي  هایی مانند اچ    به ویژه در رابطه با بیماري     

در بسیاري از مجامع در سطوح ملـی  . ها در سراسر جهان ایجاد کرده است زمان مشکالت متعددي در بسیاري از زمینه        هم

هایی اندیشیده  حل هاي دارویی و دستیابی همگان به خدمات بهداشتی، راه      ها در زمینه تازه     المللی درباره مشکل پتنت     و بین 

  .شده است

ضعیت اختراعات و به طور همزمان، ایجـاد یـک مکانیـسم اطمینـان بخـش بـراي قابـل        نظام پتنت براي بهبود و   

در زمینه بهداشت عمـومی، یـافتن تـوازنی بهینـه میـان             . دسترس بودن نتایج حاصل از این اختراعات، طراحی شده است         

کننـد و    فـراهم مـی   حقوق صاحبان پتنت، کسانی که شرایط اختراعات تکنولوژیک را براي بهبود وضعیت بهداشتی جامعه             

  .انگیز براي سیاستگذاران است نیازهاي عمومی مردم، یک موضوع بحث

هـاي   گذاري و تحقیقات درازمدت و در کنـار آن، کارآزمـایی   در مجموع، دستیابی به داروهاي جدید، نیازمند سرمایه  

حـصاري کـه پتنـت در اختیـار     حـق ان  . هاسـت   بالینی و فرایندهاي منظم براي به دست آوردن مدارك تصویب و تأیید آن            

دهد، یک مـشوق بـسیار خـوب بـراي سـازندگان داروهـاي جدیـد اسـت تـا بـراي انجـام تحقیقـات                   صاحب آن قرار می   

هـاي صـدور مجـوز بـراي اختراعـات حاصـل از               هـا و سیاسـت      کننـده ماننـد مالکیـت       مباحث شفاف . گذاري کنند   سرمایه

. هاي تحقیق و توسعه منجر شـود        هاي ملی و برنامه      هزینه کردن سرمایه   تواند به ارتقاي    هاي مبتنی بر جامعه، می      پژوهش

زمان، نظام پتنت با ارائه رایگان اطالعات مربوط بـه پتنـت جهـت سـایر پژوهـشگران و در راسـتاي پیـشبرد         به طور هم   

  .کند به جامعه کمک می تکنولوژي موجود، 

بی به تکنولوژي پتنت شده، نظام پتنـت در درجـه اول سـعی    با نگاهی به تسهیل ورود به بازار و پشتیبانی از دستیا          

با این وجود، بـا در  . نامه را اجرا کند کند تا یک حق انحصاري ارائه دهد و سپس یک مکانیسم اختیاري دریافت گواهی               می

ر نظام پتنت   هاي قابل انعطاف متعددي د      گذاري فراتر از نظام پتنت، مکانیسم       نظر گرفتن تمایالت جامعه و اهداف سیاست      

هـاي اجبـاري، اسـتثناهاي مربـوط بـه       امکان صدور پروانه: توان به موارد زیر اشاره کرد اندازي شده که از آن جمله می    راه

  .پژوهش و مفاهیم موازي

در واقـع ایـن بحـث      . پردازد  هاي بهداشت عمومی نمی     از طرفی، بعضی معتقدند نظام پتنت رایج به میزان کافی به بحران           

ـا   توانند تضمینی براي توسعه محصوالت در بعضی زمینه هاي اقتصادي ارائه شده توسط این نظام نمی       شود که مشوق    مطرح می  ه

ـیش از هـر چیـز بـر پایـه                   هاي که مورد غفلت قرار گرفته       باشند؛ براي مثال، در مورد بیماري      اند، این موضوع که حقـوق پتنـت ب

بـه اعتقـاد   . تواند مانعی براي دسترسـی افـراد بـه داروهـاي اساسـی شـود                گرفته می هاي اقتصادي و استوار بر بازار قرار          مناسبت
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هاي اجباري و استثناهاي مربوط به پژوهش بـراي           هاي دفاعی طراحی شده در نظام پتنت مانند صدور پروانه           منتقدان، مکانیسمی 

هـاي ارائـه     موارد تعدد و وسعت دامنه پتنـت همچنین، در بعضی.  به قدر کافی وسیع و جامع نیستند  پوشش دادن نیازهاي موجود،   

ـته اسـت                اي اولیه، نگرانی    شده در زمینه تحقیقات پایه     بـه ویـژه بعـضی      . هایی را در مورد زیر پا گذاشتن حق تألیف به همراه داش

  .دشو ادعاها در زمینه وسایل مورد نیاز در تحقیق به عنوان مانعی براي تحقیقات بیشتر و توسعه در نظر گرفته می

هـاي    توان رشته   بندي پتنت موجود در دنیا نمی       هاي طبقه   طور که در فصل اول ذکر شد، در هیچ یک از نظام             همان

بنـدي   هـاي طبقـه   مختلف علوم را به طول کامل از یکدیگر تفکیک و مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ چرا که اساس نظام                  

هـاي   کنندگان از اطالعات آن اسـت نـه جـدا کـردن شـاخه      فاده سهولت جستجو و دسترسی آسان براي است    پتنت در دنیا،  

هـاي مـرتبط بـا حـوزه سـالمت در             از این رو، گزارش حاضر ابتدا به ارائه جـدول تعـداد پتنـت             . مختلف دانش از یکدیگر   

USPTO    1ــ 3جدول (پردازد   به آنها اشاره شده است، می      1هایی که در فصل       برطبق کالس . م2006 تا   1977 از سال( ،

پس چند حیطه در حوزه سالمت را که در زمینه پتنت کاربرد بیشتري دارند به عنوان نمونه انتخاب و به تحلیل وضعیت                      س

هاي منتخب شامل بیوتکنولوژي، دارویی، نانوپزشـکی و مالکیـت معنـوي در               حیطه. ها خواهد پرداخت    پتنت در این حیطه   

  .باشد طب سنتی و گیاهان دارویی می

   میالدي2006 تا 1977 از سال USPTOهاي مرتبط با حوزه سالمت در  هاي کالس  پتنتتعداد. 1-3جدول 
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  هاي بیوتکنولوژي در جهان وضعیت پتنت. 1ـ3

  هاي بیوتکنولوژي بندي پتنت تقسیم. 1ـ1ـ3

لـه  هـاي مختلـف از جم   اي که اداره پتنت کانادا در زمینه روند ثبت پتنت در این کشور در زمینـه       در گزارش ساالنه  

بـراین اسـاس،    . هاي مختلـف بیوتکنولـوژي آمـده اسـت          بندي نسبتاً جامعی از بخش      بیوتکنولوژي ارائه داده است، تقسیم    

  :اند بندي شده  گروه تقسیم7هاي مختلف حیطه تکنولوژي به  فعالیت

ـ     منظـور از فعالیـت    . شود  هاي تشخیصی، درمانی و داروها می       شامل سه بخش فعالیت   : سالمت. 1 صی هـاي تشخی

هاي سیـستم ایمنـی و زیـست داروهـا نیـز در       ها، محرك واکسن. هاي ژنی و غیره است      مواردي مانند بیوسنسورها، پروب   

  .گیرند هاي درمانی قرار می بخش فعالیت

سه بخش موجود در این گروه شامل بیوتکنولـوژي گیاهـان، بیوتکنولـوژي گیاهـان و                : بیوتکنولوژي کشاورزي . 2

بیوتکنولوژي گیاهان شـامل مـواردي ماننـد کـشت بافـت، آمبریـوژنز، مارکرهـاي ژنتیکـی و                   . تکشاورزي غیرغذایی اس  

هاي تشخیص، درمـان، پیونـد جنـین، مارکرهـاي            گروه دوم یعنی تکنولوژي حیوانات شامل بخش      . مهندسی ژنتیک است  

  .گیرند ي غیرغذایی قرار میها و مواد آرایشی در گروه کشاورز ها، لوبریکنت سوخت. باشد ژنتیکی و مهندسی ژنتیک می

مواردي مانند استفاده   . هاي غذایی عملکردي است     این گروه شامل زیست فرایندها و فرآورده      : تکنولوژي غذایی . 3

  .گیرند هاي کشت باکتریو اسیدهاي چرب غیراشباع در این گروه قرار می ها، محیط از آنزیم

  .شود تقسیم میکه خود به سه گروه هوا، آب، و خاك : محیط زیست. 4

  .شامل انرژي، معادن و منابع جنگلی است: منابع طبیعی. 5

  .پردازد که به سالمت و مسائل مربوط به آبزیان می: طبیعت آبی. 6

 و RNA, DNAشود، مانند سنتز  ها و ژن درمانی می شامل دو گروه مدلسازي مولکولی و ژنوم: بیوانفورماتیک. 7

  .)40(ها وم انسانی، گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسمها و بانک اطالعاتی ژن پروتئین

  IPCهاي  هاي بیوتکنولوژي براساس کالس پتنت. 2ـ1ـ3

بنـدي    هـاي زیـر در تقـسیم        هاي کالس   هاي ذکر شده پتنت     هاي وابسته به بیوتکنولوژي در گزارش       منظور از پتنت  

IPCاست :  

A61k38/00, A61k39/00, A61k48/00, C02F3/34< C0G (11/00, 13/00, 15/00), C07k 
(4/00, 14/00, 16/00, 17/00, 19/00), C1M, C12N, C12P, C12Q, C12S, G0N 27/327, 
G01N33 (53*, 54*, 55*, 57*, 68*, 74*, 68*, 74*, 76, 78, 88,  92).

  هاي بیوتکنولوژي آمار پتنت. 3ـ1ـ3

 ي پتنت در زمینه بیوتکنولوژي که به دفتر       ها  درخواست. م2005 در سال    OECDبراساس آمار منتشر شده توسط      

 تـا  1991هـاي   در فاصله سـال . ها داشته است  رشد بسیار قابل توجهی نسبت به سایر پتنت  رسیده، EPOاروپاي پتنت یا    
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بـوده  % 7/5ها در همین فاصله زمانی برابـر بـا            بوده در حالی که رشد روند ثبت کل پتنت        % 3/8این رشد ساالنه    . م2002

البتـه اطالعـات اخیـر    . اتفاق افتاده است. م1994هاي بیوتکنولوژي به ویژه از سال     ین افزایش روند در زمینه پتنت     ا. است

چنین روندي بیش از هر چیـز بـه   .  استEPOهاي بیوتکنولوژي بایگانی شده در    نشان دهنده وقوع یک کاهش در پتنت      

ایـن  .  صورت گرفته است EPOه در زمینه بیوتکنولوژي به      هاي ارائه شد    هایی است که در بررسی پتنت       گیري  دلیل سخت 

  .تر است هاي بیوتکنولوژي مشخص روند به ویژه در مورد کشورهاي داراي موجودي قوي در زمینه پتنت

 در زمینـه بیوتکنولـوژي بـوده    EPOهاي رسـیده بـه    از کل درخواست% 3/5دهد که  آخرین آمار موجود نشان می  

در کشورهاي نیوزیلند، دانمارك و استرالیا این نسبت از . سبت در کشورهاي مختلف متفاوت است     با این وجود، این ن    . است

هاي درخواستی از کشورهاي فنالنـد و   از کل پتنت% 2در مقابل، تنها . رسد می% 10سایر کشورها باالتر بوده و نزدیک به      

  .ایتالیا در زمینه بیوتکنولوژي بوده است

 1991هـاي    در فاصله سالEPOهاي ثبت شده در  هاي بیوتکنولوژي به سایر پتنت      نتدر بیشتر کشورها نسبت پت    

  .با این وجود، موارد استثنایی در این باره وجود دارد مانند بلژیک و دانمارك. سیر صعودي داشته است. م2002تا 

ر آن از کـشور   ثبـت شـده کـه بیـشت    EPO مورد پتنت در زمینه بیوتکنولـوژي در        5800بیش از   . م2002در سال   

 از کـشور    EPOهاي ثبت شده در زمینه بیوتکنولوژي در          از پتنت % 14حدود  . بوده است %) 5/34(و اروپا   %) 9/39(آمریکا  

هاي ثبت شده در زمینه بیوتکنولوژي رو بـه   سهم کشورهاي اتحادیه اروپا و ژاپن از پتنت   . م1997از سال   . ژاپن بوده است  

  . متحده آمریکا رو به کاهش بوده استافزایش و در مقابل سهم ایاالت

اي   هاي ثبت شده بیوتکنولوژي مشخص کرد، از نمایه ویـژه           براي این که بتوان سطح یک کشور را در زمینه پتنت          

هاي ثبت شده در زمینه بیوتکنولوژي از کشور آمریکـا در مقایـسه بـا         براین اساس، سطح تخصصی پتنت    . شود  استفاده می 

  .اپن بسیار باال استکشورهاي اروپایی و ژ

هاي بیوتکنولوژي بسیار تخصصی هستند در صورتی که ایتالیا،          دانمارك، کانادا، نیوزیلند، استرالیا نیز در زمینه پتنت       

 هستند، نیز   OECDکشورهایی مانند اسرائیل، چین و هند که عضو         . ترین سطح قرار دارند     ترکیه و لوگزامبورگ در پایین    

  .خصصی هستندنسبتاً در این زمینه ت

  هاي بیوتکنولوژي در کشورهاي مختلف مقایسه روند ثبت پتنت. 4ـ1ـ3

هاي وابسته بـه بیوتکنولـوژي در کـشورهاي عـضو و        هاي مربوط به پتنت     براي بررسی و مقایسه اطالعات فعالیت     

  .اروپایی پتنتدفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا و دفتر : کند  از دو منبع اطالعاتی استفاده میOECDغیرعضو، 

ها طراحی شده است، یعنی زمانی که اولین بار درخواست ثبـت    براساس تقدم زمانی در پتنت6ـ3 و   5ـ3هاي    شکل

با این وجود، اطالعات موجود در این نمودارهـا     . هاي بیوتکنولوژي در دنیا بایگانی شده است        پتنت وابسته به یکی از شاخه     

 براسـاس   USPTOبایـد توجـه داشـت کـه اطالعـات           . ر مورد تحلیل قرار گیرنـد     در مورد هر کشوري باید با دقت بسیا       

در صورتی که اطالعات دریـافتی  . اند هایی که اعطا شده هاي پتنتی است که با آنها موافقت شده و در واقع پتنت   درخواست

  .هاي پتنت است، چه به آن درخواست پتنت اعطا شده باشد چه نه  مربوط به کل درخواستEPOاز 
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2002نولوژي در سال  در زمینه بیوتکEPOهاي ثبت شده در  سهم کشورهاي مختلف در پتنت. 3-3شکل 

اند در   کشورها و مناطقی که بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادهEPOهاي ثبت شده در  روند پتنت. 1- 3شکل

 میالدي2009 تا 1986فاصله سالهاي 

  

  

  

  

  

  

  

 در کشورهاي مختلف در سال EPOها در  هاي ثبت شده در زمینه بیوتکنولوژي به کل پتنت نسبت پتنت. 2-3شکل 

   میالدي2002

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   در کشورهاي مختلف EPOهاي بیوتکنولوژي در  میزان تخصصی بودن پتنت. 4-3شکل 

بـراي  . هـا اسـت   اند کشورهاي محل سکونت مخترعـان ایـن پتنـت        منظور از کشورهایی که در این نمودارها آمده       
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هـایی بـین    اند، چنـین پتنـت   جلوگیري از خطاي شمارش چندباره یک پتنت که توسط چند مخترع از چند کشور ارائه شده     

  :نکات قابل توجه در این نمودارها عبارتند از. شوند می» توزیع«کشورهاي مبدأ 

   هاي پتنت در زمینه بیوتکنولوژي که در          درخواست. م1999 تا   1990هاي     در فاصله سالEPO    انـد،     ثبـت شـده

  .رشد داشته است% 10ساالنه 

    هاي ثبت شده در        روند مشابهی در پتنتUSPTO  هاي ارائه شـده     شود، به این صورت که تعداد پتنت         دیده می

 مـورد  5517 مـورد بـه   1372از . م2000 تا 1990هاي   در فاصله سال OECDدر زمینه بیوتکنولوژي از کشورهاي عضو       

  .افزایش داشته یعنی چهار برابر شده است

  در . م1999ي در سال کننده ثبت پتنت در زمینه بیوتکنولوژ  در میان کشورهاي درخواستEPO  بیشترین سـهم 

 از USPTOهاي ثبـت شـده در    ترین بخش از درخواست    نیز مهم . م2000همچنین در سال    . مربوط به آمریکا بوده است    

انـد     یعنی ژاپن، انگلیس، کانادا و فرانسه، قرار گرفتـه        G7بعد از آمریکا کشورهاي عضو گروه       . آن کشور آمریکا بوده است    

  .ن بسیار کمتر از کشور آمریکاستاگرچه سهمشا

     هاي ثبت شده در زمینه بیوتکنولـوژي در           کل پتنت % 4 در این میانUSPTO     از کـل  % 3و  . م2000 در سـال

  .مربوط به کشور کانادا بوده است. م1999 در سال EPOهاي ثبت شده در  پتنت

ن کـشور در میـان شـکورهایی اسـت کـه      اگرچه سهم کانادا کم است، اما این کشور بعد از کره و نیوزیلنـد سـومی      

همچنین در مقایسه بـا سـایر       . اند  ثبت کرده . م1999 تا   1990هاي    بیشترین پتنت را در زمینه بیوتکنولوژي در فاصله سال        

 بـه کـشور کانـادا در زمینـه بیوتکنولـوژي در فاصـله             USPTOهاي ارائه شـده توسـط          پتنت EOCDکشورهاي عضو   

  .زایش چشمگیري داشته استاف. م2000 تا 1990هاي  سال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 در فاصله USPTOهاي ثبت شده در  هاي بیوتکنولوژي ثبت شده کشورهاي مختلف در پتنت تعداد پتنت. 5-3شکل 

   میالدي2000 تا 1990سالهاي 
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   میالدي 1999 تا 1990 در فاصله سالهاي EPOهاي بیوتکنولوژي بایگانی شده کشورهاي مختلف در  تعداد پتنت. 6-3شکل 

  هاي بیوتکنولوژي چین در نظام ثبت پتنت آمریکا پتنت. 5ـ1ـ3

 رسـند،  هاي خود را در نظام ثبت پتنت آمریکا به ثبت می از جمله کشورهایی که مخترعان آن به طور وسیعی پتنت       

ن چینی در آمریکا در هاي ثبت شده توسط مخترعا ، تعداد پتنتUSPTOدر گزارش منتشر شده توسط   . کشور چین است  

هاي دارویی و  از این مقدار بیشترین نسبت مربوط به پتنت      .  مورد اعالم شده است    32. م2002زمینه بیوتکنولوژي در سال     

  ).7ـ3شکل (هاي کشاورزي است  پس از آن پتنت

  

  

  

  

  

 به مخترعان چینی در زمینه بیوتکنولوژيUSPIOهاي ارائه شده توسط  پتنت. 7-3شکل 

در زمینـه  % 15هاي ارائه شده در زمینه درمان هپاتیـت،   از پتنت% 20داروها،    به ذکر است که در شاخه زیست      الزم  

اگر داروهاي ثبت شده در زمینـه  . در زمینه درمان سرطان و بیماري ایدز بوده است     %  10ها و     بیوتیک  درمان دیابت و آنتی   

گیري کرد کـه      توان نتیجه   هاي مربوط به بیماري ایدز بدانیم، می        درمانها را نیز به نوعی وابسته به          بیوتیک  هپاتیت و آنتی  
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  .اند ها وابسته به ایدز بوده  به چینیUSPTOهاي ارائه شده توسط  تقریباً نیمی از پتنت

  :در این زمینه ذکر چند نکته حایز اهمیت است

 م2001شود، اولین بار در سال        ط می هایی که به نوعی به فناوري اطالعات در زمینه الکترونیک مربو             درخواست .

هـاي   توسط کمپـانی % 57هاي رسیده براي ثبت پتنت از کشور چین قرار گرفت که از آن میان،        در رأس تمامی درخواست   

هـایی کـه بـه هـر سـه شـاخه پزشـکی،                در این زمان درخواسـت    . هاي خارجی ارائه شده بود      توسط شرکت % 43چینی و   

هاي کشور چین براي ثبت  شد و طی ده سال گذشته باالترین میزان درخواست         ی مربوط می  پزشکی و مصارف آرایش     دندان

هـا از طـرف    درخواسـت % 70داد، بعد از آن در رده دوم قرار گرفت؛ در ایـن گـروه نیـز      را تشکیل میUSPTOپتنت در   

  .هاي چینی ارائه شده بود شرکت

        که تغییرات اساسی در . م1993ري است که بعد از سال  در توضیح نظام ثبت پتنت در کشور چین این نکته ضرو

اگرچه همچنان روند ثبت پتنـت  . قوانین مربوط به پتنت در کشور چین ایجاد شد، حمایت از پتنت جنبه مؤثرتري پیدا کرد           

در . م1994هاي دارویی که قبل از سال  همچنین، پتنت. برد  سال زمان می2 ماه تا 18در این کشور بسیار کند بوده و بین  

  .اند  از حمایت الزم برخوردار نیستند این کشور ثبت شده

 داروهـایی  (یکـی بیوتراپیوتیـک   :  در حال حاضر دو شاخه از بیوتکنولوژي بیش از بقیه مورد توجه و اهمیت است

س ژنتیـک  و دوم بیوتکنولوژي کشاورزي که به حیوانات و گیاهان تـران ) شوند هاي مهندسی ژنتیک ساخته می که با روش 

هـا    ها و تحقیقـات در زمینـه فعالیـت ژن           در حال حاضر، بعد از انتشار نمونه ژنوم انسانی، سکانس کردن ژن           . مربوط است 

هـاي قلبـی ـ عروقـی،       هاي جدي و پراهمیت مانند بیمـاري  هاي دولت چین قرار گرفته و درمان بیماري امروزه از اولویت

در زمینه بیوتکنولوژي کشاورزي، . پردازد دولت در زمینه بیوتکنولوژي به آن میها و ایدز در رأس مواردي است که     سرطان

هاي آینـده، هـدف بیـشتر     در سال. هاي پراهمیت، کامل کردن سکانس ژنوم بعضی محصوالت مهم است      از جمله فعالیت  

ها مقابله و مقاومت در  تهاي گیاهان و آف هایی است که در مقابل بیماري    هاي علمی، جستجو براي ژن      تحقیقات و فعالیت  

  .ها را افزایش دهند برابر استرس

    در .  دارو وجود داشت که حقوق مربوط به مالکیت فکري آنها در چین ثبـت شـده بـود        65تنها  . م2002 در سال

هاي خارجی به ثبـت     در کشور چین، دو سوم داروهایی که داراي حقوق مالکیت فکري بودند، توسط کمپانی             . م2000سال  

. م1999هاي محلی قبل از سـال   هاي خارجی در زمینه بیوتکنولوژي به پتنت      به این صورت که، نسبت پتنت     . ده بودند رسی

هـاي   دهد که شرکت این اعداد نشان می.  رسید1 به 1به . م2002 بود که این مقدار بسیار افزایش یافت و در سال   1 به   4

بـه علـت    .  انـد   هاي خارجی پیشرفت کـرده       بیشتري نسبت به شرکت    کننده در زمینه بیوتکنولوژي با سرعت       چینی فعالیت 

هـاي پتنتـی کـه     گـذار، درخواسـت   هاي چینی در زمینه بیوتکنولوژي و همچنین نبودن سرمایه     پایین بودن ظرفیت شرکت   

و هاي جدید باشد، در حـوزه اختراعـات ترکیبـی      هاي محلی ثبت شده است، بیش از این که دستیابی به ژن             توسط شرکت 

  .اشتراکی است

 هـاي داروهـاي      در زمینه بیوتکنولـوژي در کـشور چـین بیـشتر در شـاخه             . م2002هاي ثبت شده در سال         پتنت

هاي خونی انسانی، ژن درمـانی در   هاي فرآورده ها، داروهاي تهیه شده توسط مهندسی ژنتیک جایگزین  نوترکیب و واکسن  

در زمینـه   . هاي مـرتبط بـا بیماریهـاي خـاص بـوده اسـت              سترسی به زن  ها و د    هاي گلیوبالستوما و سایر بدخیمی      بیماري

هـاي   انـد، گنـدم   هایی از پنبه مقاوم به حشرات که به وسیله تغییرات ژنی به دسـت آمـده         بیوتکنولوژي کشاورزي نیز گونه   
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 یافته از نظر ژنی از      مقاوم به بیماري برنج حساس به نور و با کیفیت باال و مقاوم به حشرات و کشت و تهیه گیاهان تغییر                    

  .هاي دولت چین بوده است فعالیت

  هاي دارویی در جهان وضعیت پتنت. 2ـ3

  هاي دارویی در آمریکا پتنت. 1ـ2ـ3

 (OTA)دفتـر ارزیـابی تکنولـوژي آمریکـا         . صنعت دارو، بسیار بیشتر از سایر صنایع مشابه، به پتنت وابسته است           

در واقـع  . کنـد  یگران از ساخت، استفاده و فروش آن به دیگران توصـیف مـی  هدف پتنت را توسعه نوآوري از طریق منع د 

ایـن سـود   . سیستم پتنت برآن است تا مخترع با استفاده از پتنت سود بیشتري نسبت به رقابـت مـستقیم بـه دسـت آورد                  

سیون فدرال تجارت  به اعتقاد کمی  . تواند به عنوان مشوقی براي مخترع عمل کند تا هرچه بیشتر دست به نوآوري بزند                می

هـاي تکنولـوژي، از پتنـت          و آشنایی بیشتر با پیـشرفت      R&Dگذاري در     هاي دارویی براي جبران سرمایه      آمریکا، شرکت 

  .کنند هاي خود به جامعه، توسعه دانش فنی جدید را تقویت می همچنین، با ارائه پتنت نوآوري. کنند استفاده می

ها بدون استفاده از پتنت دست به نـوآوري        رسد که شرکت    ، بعید به نظر می    با توجه به اهمیت پتنت در تجارت دارو       

هـاي اصـلی یـک     ها بیشتر تمایل دارند تا درخواست براي پتنت را به تـأخیر بیاندازنـد و در زمینـه         از طرفی، شرکت  . بزنند

 مـیالدي در    80 در اواسـط دهـه       ها براي رقبا بسته باشد، تغییراتی کـه         تکنولوژي چندین پتنت به ثبت برسانند تا همه راه        

به عنوان مثـال، قـانون   . زمینه قوانین پتنت در آمریکا اتفاق افتاد براي افزایش انگیزه در بخش صنعت، اثري خنثی داشت  

Hatch-Waxman   از طرفی دیگر، تغییرات در زمینه تکنولوژي       .  سال رساند  12 سال به    10ها را از      ، میانگین عمر پتنت

  .این دو موضوع روي هم اثر متقابل داشتند. تر از گذشته عمل کنند روها سریع سبب شد که دنباله

  

  

  

  

  

  

  

  2000 -1982توزیع گرنت پتنت داروها در دفتر پتنت آمریکا در طی سالهاي . 8-3شکل 

 در سـپتامبر    (USPTO)اطالعات موجود در این نمودار از بانک اطالعاتی دفتر پتنت و عالمت تجاري آمریکا               * 

بنـدي   در این دفتر براي هر پتنت، یک کد طبقه.  و بخش کنترل تکنولوژي پتنت این دفتر به دست آمده است 2004 سال

به عنوان مثال، براي نوآوري در زمینه داروها و مواد درمانگر و . شود تعریف شده که از نحوه استفاده از آن پتنت نتیجه می          
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هایی که تحـت عنـوان     گروه با پتنت2هاي موجود  در این   است که پتنتبندي تعریف شده  کد طبقه2تأثیرگذار بر حیات   

هایی دارد که تحت عنوان پتنـت         هاي آبی روشن اختصاص به پتنت       ستون. شوند، ارتباط زیادي دارند     نامیده می » دارویی«

در واقـع،  ). هورت بـزرگ کننده در مطالعات کو هاي شرکت البته به جز شرکت(اند   هاي دارویی اعطا شده    دارویی به شرکت  

هاي دارویی که در آن سال اعطا  هاي دیگر، از کل پتنت باید توجه داشت که ستون آبی از کم کردن سهم هر یک از گروه 

هـاي    شـرکت : هاي دارویی بزرگ، صـورتی روشـن        شرکت: آبی تیره : هاي دیگر عبارتند از     رنگ. شده، به دست آمده است    

دپارتمان سـالمت و خـدمات انـسانی ایـاالت متحـده      : ها؛ زرد  دانشگاه: ست؛ نارنجی مستقل که وابستگی آنها مشخص نی     

  .(DDHS)آمریکا 

قبـل از   .  میالدي شروع به رشد کرد     90هاي دارویی در آمریکا در اواسط دهه          ها، فعالیت پتنت    نسبت به سایر پتنت   

هـاي   هایی بود که در زمینـه پتنـت   شی از پیشرفتبیشتر این تغییرات نا. روند آن بسیار ثابت بود    . م1976آن مثالً در سال     

هـاي دارویـی    در نتیجه آن، افزایش پتنت    . هاي کوچک   وابسته به بیوتکنولوژي اتفاق افتاد تا در زمینه داروهایی با مولکول          

ط بـه  هـایی کـه مربـو    در ایـن دوره پتنـت  . ها اتفاق افتـاد  ها و کالج هاي ثبت شده از طرف دانشگاه      ناشی از افزایش پتنت   

شاید به این دلیل که با بلـوغ و توسـعه           ) شکل(هاي عضو در مطالعات کوهورت بود، کاهش چشمگیري نشان داد             شرکت

. خواهند ثبت کنند، خارج از فعالیت اصلی آن صنعت باشد           هایی را که می     یک صنعت، صاحبان آن بیشتر تمایل دارند پتنت       

هایی که صاحبان صنایع تمایل به ثبت پتنت در آن زمینه داشتند، نیامده              در مطالعات انجام شده اطالعات مربوط به زمینه       

  .است؛ مانند تکنولوژي تحقیق، وسایل پزشکی و تشخیص طبی

  هاي پتنت دنیا در زمینه داروهاي ضد افسردگی فعالیت. 2ـ2ـ3

  اطالعـات اقتـصادي مهـم و   (Patent Intelligence Industry Report)گزارش صـنعت هوشـمند پتنـت    

کنند و همچنـین مـدیران،        هاي صنعت براي افرادي که در زمینه مالکیت معنوي فعالیت می            ارزشمندي را در تمامی زمینه    

هـاي   کنند یا در برنامه  هاي مهم تجاري اتخاذ می      اطالعات این گزارش براي تمامی کسانی که تصمیم       . فراهم آورده است  

R&Dدخیل هستند، مفید است .  

هاي دارویی قابل استفاده در درمان افـسردگی   هاي پتنت دنیا در زمینه فرآورده اص به فعالیتگزارش زیر به طور خ    

هاي اصلی دخیل     است و شرکت  .  م 2005 تا   1995هاي پتنت از سال       این گزارش حاوي اطالعاتی از درخواست     . پردازد  می

همچنـین بـا   . دهـد  دافسردگی نشان مـی در این موضوع، روند تاریخی و نماي کلی اطالعات پتنت را در صنعت داروي ض     

هـاي تحقیقـاتی و راهبـردي     توان بحث مورد نظر را محدود کرد و تنها به تحلیـل رقابـت، فعالیـت          کمک این تحلیل، می   

هـاي    خواهنـد بـه طـور مـؤثري اسـتراتژي           هایی است که می     این گزارش منبع ارزشمندي براي شرکت     . بازاریابی پرداخت 

  .این گزارش است. م2005مطالبی که در ادامه آمده برگرفته از نسخه نوامبر سال . یم کنند خود را تنظR&Dتجاري و 

  فعالیت در زمینه پتنت و یک دیدگاه

هـاي بایگـانی شـده در     هاي پتنت کشورهاي اروپایی، آمریکا، ژاپن، استرالیا و کانادا، کلیه پتنـت           فعالیت 9ـ3شکل  

هـدف ایـن اطالعـات    . دهـد   را نمـایش مـی  OCT و کشورهاي عضو  WIPOدفاتر هر یک از این کشورها و همچنین         
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  هـاي منتـشر شـده ارزشـمند،         همه پتنـت  . هاي بخش داروهاي ضدافسردگی به صورت ساالنه است         پررنگ کردن فعالیت  

آمریکـا همچنـان بیـشترین تعـداد پتنـت در زمینـه داروهـاي               . براساس کشور یا منطقه مبدأ در این نمـودار آمـده اسـت            

 هـم بـازار قابـل تـوجهی دارد و           EPCهاي اروپا نیز بیانگر آن است که          دگی را داراست، در حالی که تعداد پتنت       ضدافسر

بازار بقیه کشورها در زمینه داروهاي ضـد افـسردگی نیـز در    . گیرد استرالیا نیز در همین درجه اهمیت در کنار اروپا قرار می 

  .این شکل آمده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي صنعت داروهاي ضدافسردگی در گذر زمانها پتنت. 8-3شکل 

ایـن  . را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت    . م2002هاي منتشر شده در ژاپن در سال  افزایش قابل توجه در تعداد پتنت  

. م2004در سال   . هاي دارویی در ژاپن در این سال رخ داده است           افزایش نشان دهنده پیشرفتی است که در زمینه نوآوري        

افزایش داشته است، بـه     % 10 میلیارد دالر بوده که نسبت به سال قبل از آن            5/19اروهاي ضدافسردگی دنیا    ارزش بازار د  

بازار این .  اند هاي سیستم عصبی مرکزي بوده ترین گروه دارویی به کار رفته در درمان بیماري        اي که این داروها مهم      گونه

هـاي قبـل از    ، نسبت به سـال .م2004البته بازار آمریکا در سال      . استافزایش داشته   % 10و در آمریکا    % 9داروها در اروپا    

  .آن، افزایش کمتري را در بازار داروهاي ضدافسردگی تجربه کرده است

  آنالیز جغرافیایی

بـراي  . کند  تا بتوانیم محل اصلی مخترعان داروهاي ضد افسردگی را پیدا کنیم       به ما کمک می    10ـ3نقشه شکل   

 بـراي هـر خـانواده پتنـت در هـر کـشور       (Earliest Priority Publication)ز تقدم تاریخ انتشار طراحی این نقشه ا

  .استفاده شده است

بعد از آن کشور انگلیس قـرار  . ها با تقدم تاریخ انتشار زودتر، در آمریکا از بقیه کشورها بیشتر بوده است            تعداد پتنت 

یتی دارویی در این کشور و نیز قوي عمل کـردن بخـش تحقیقـات              هاي متعدد چندمل    دارد که شاید علت آن وجود شرکت      
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هایی با تقدم تاریخ انتشار شامل ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سـوئد    گروه سوم کشورها در زمینه درخواست     . این کشور باشد  

جالب است بدانیم در    . کنند  از نظر تاریخی کشورهاي اروپایی در زمینه تحقیقات دارویی بسیار قوي عمل می            . و چین است  

هایی با تقدم تاریخ انتشار تمایل دارند پتنت را در سیستم ثبت کشورها بایگانی    کشورهاي اروپایی، بیشتر افراد با درخواست     

  .ها باشد ، که شاید دلیل آن تفاوت هزینهEPOکنند تا 

خـارجی در نوبـت بایگـانی پتنـت     هاي داخلی و  ها در چین نیز بسیار زیاد است و بسیاري از شرکت       تعداد این پتنت  

ها در استرالیا نمایانگر این نکته است که با وجود بازار خوب استرالیا براي ایـن داروهـا،       تعداد کم این پتنت   . خود قرار دارند  

  .شود تحقیقات زیادي در این کشور انجام نمی

ـ               در آنهـا    R&Dشتر تمرکـز    جاي تعجب نیست که آمریکا، انگلیس و کشورهاي اروپایی کشورهایی هستند که بی

 در کـشور هندوسـتان کمتـر بـه چـشم      R&Dرسـد کـه اثـر     شود ولی در نگاه اول، در کمال تعجب به نظر می        دیده می 

 زیادي را به    R&Dشود و     حال آن که هندوستان یکی از رقباي اصلی آمریکا و اروپا در این زمینه محسوب می               . خورد  می

اید این موضوع را این طور بتوان توجیه کرد که هند در حال حاضر مانند دریایی ش. دهد هاي دارویی اختصاص می     پژوهش

آینـد و نکتـه دوم نیـز کـم      از نیروهاي متخصص است که به خاطر کیفیت، ارزش و قابل اطمینان بودن به این کشور می           

  ها در این کشور است هزینه بودن فعالیت

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها با حق تقدم زمانی عداد پتنتنقشه کشورها از نظر ت. 10-3شکل 

  هاي گرمسیري هاي دارویی در زمینه بیماري پتنت. 3ـ2ـ3

 هاي گرمسیري در کل دنیا، به صورت درصـدي از کـل             هاي دارویی مرتبط با بیماري      ، روند ثبت پتنت   11ـ3شکل  

هایی با درمان مشخص      بیماري. 1هاي گرمسیري به دو گروه،        در این نمودارها بیماري   . دهد  هاي ثبت شده نشان می      پتنت

هاي ثبت شـده در هـر دو گـروه از     پتنت.  اند تري دارند، تقسیم شده هاي پیشرفته هایی که هنوز نیاز به درمان  بیماري. 2و  
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هاي گرمـسیري، همـواره کمتـر از     هاي ثبت شده داروهاي بیماري    اي که کل پتنت     نظر تعداد بسیار اندك هستند، به گونه      

به همین روند، اطالعات موجود در این نمودارها به هیچ عنوان یکنواخت         . دهند  ي ثبت شده را تشکیل می     ها  کل پتنت % 2

هـاي    هاي دارویی ثبت شده در هر سال، درصدهایی کـه بـراي بیمـاري                به دلیل زیاد بودن کل پتنت       با این وجود،  . نیست

  .آید، بسیار دقیق هستند گرمسیري به دست می

در گروه اول که بـه  . ، به طور واضحی تفاوت روند بین دو گروه مشهود است 11ـ3ار اول شکل    در مقایسه دو نمود   

ایـن  . شـود  مـشاهده مـی  . م1995 و  1993هـاي     باشد، افزایش ناگهانی در سال      هایی با درمان مشخص مربوط می       بیماري

 وجـود، ایـن افـزایش ثابـت نبـوده،           بـا ایـن   . هاي مورد بررسی، صادق اسـت       افزایش فعالیت، تقریباً در مورد همه بیماري      

اما این الگو، در . شود ها دیده می کاهش چشمگیري در روند ثبت پتنت مربوط به این بیماري        . م90برعکس، در پایان دهه     

در این گروه، فعالیت ثبت پتنـت     . تر دارند، کامالً متفاوت است      هاي پیشرفته   هایی که هنوز نیاز به درمان       گروه دوم، بیماري  

یک افزایش ناگهانی در این فعالیتهـا مـشاهده     . م90افزایش تدریجی و ثابتی دارد و در نیمه دوم دهه           . م80واخر دهه   در ا 

دیده . م2000هاي    در نهایت، نکته قابل توجه در کل نمودار، افزایشی است که در روند ثبت پتنت در ابتداي سال                 . شود  می

  .یابد هاي ثبت شده در طی همین چند سال افزایش می کل پتنتاز % 4/1به %  8/0ترتیب که از  شود؛ بدین می

 و سه نمـودار شـکل       11ـ3نمودار سوم شکل    

هـاي مختلـف در آمـار         ، اهمیت نسبی بیماري   3-12

دهنـد کـه از آنهـا بـه عنـوان             ذکر شده را نشان می    

تـر یـاد    هـاي پیـشرفته   هایی نیازمند به درمان   بیماري

هـا    در میـان بیمـاري    به عنوان مثال  ماالریا      . کردیم

بیشترین بخش از بودجـه تحقیقـات و توسـعه را بـه         

دهد و در این نمودار نیز مـشخص       خود اختصاص می  

هـاي ثبـت شـده از          درصد پتنـت   90 تا   60است که   

. هاي گرمسیري بـه ایـن بیمـاري تعلـق دارد      بیماري

یعنی آخرین سالی که آمار     . م2002سهم آن در سال     

دار آمده، این سهم به میزان      مربوط به آن در این نمو     

رسـد کـه      بـه نظـر مـی     . رسـد   مـی % 90قابل توجـه    

هاي ثبت شـده بـه صـورت پتنـت در مـورد               نوآوري

هاي گروه    بیماري ماالریا بسیار بیشتر از بقیه بیماري      

هاي ثبت شـده در زمینـه         از طرف دیگر، پتنت   . باشد

. م2000هـاي     بیماري تب دانگ نیز در اوایـل سـال        

هاي ثبـت شـده       پتنت. یري داشته است  افزایش چشمگ 

هاي لیشمانیوز و شاگاس کم و بیش         مربوط به بیماري  

  ). 12ـ3شکل (کنند  از الگوي کل گروه تبعیت می

هاي  هاي دارویی مرتبط با بیماري روند پتنت. 11-3شکل 

هاي مشخص نیازمند درمان پیشرفته  گرمسیري داراي درمان

  2002 -1980و داروهاي بیماري ماالریا 
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  هاي دارویی دفتر ژاپن در زمینه سه بیماري عفونی پتنت. 4ـ2ـ 3

هـاي    االریا را که طـی سـال      ایدز، سل و م   / وي  آي  هاي پتنت مرتبط با داروهاي ضد اچ         روند درخواست  13ـ3شکل  

رسد اخـتالف قابـل تـوجهی در     به نظر می. دهد اند، نشان می  به ثبت رسیده(JPO)در دفتر پتنت ژاپن    . م1998 تا   1980

هـاي    براي مثال، یک افزایش ناگهانی در تعداد درخواسـت        . هاي پتنت در میان این سه بیماري وجود دارد          تعداد درخواست 

. شـود  مـشاهده مـی  . م1981ایدز در دهه پس از گزارش اولین مورد ایـن بیمـاري در سـال    / وي آي پتنت داروهاي ضد اچ   

اگرچه سل و ماالریا به دلیل . بیشتر بوده است. م1990افزایش این تعداد در مقایسه با داروهاي ضد ماالریا و سل در دهه           

اي   هاي تحقیـق و توسـعه       جه قرار گرفت ولی فعالیت    انواع مقاوم آنها به دارو به عنوان یک بیماري عفونی بازپدید مورد تو            

که منجر به درخواست پتنت شـده باشـند، رونـد           

  .کندي داشته است

تواند اختالف    رسد دو عامل می     به نظر می  

ایـدز و دو    / وي  آي  هـاي بیمـاري اچ      تعداد نوآوري 

اول این که   . بیماري سل و ماالریا را توضیح دهد      

ـ     ممکن است تقاضا مهم    بنـا بـه   . از باشـد تـر از نی

، به طور کلـی     (Schmookler)اعتقاد اشموکلر   

بزرگی بازار، یک عامل مهـم در فزونـی نـوآوري           

حتی چنانچه نیاز به داروهاي ضدماالریا در       . است

کشورهاي در حال توسعه خیلی زیـاد باشـد ولـی           

متوسط قدرت خرید مردم ایـن کـشورها ضـعیف          

ي هــاي داروهــا بنــابراین توســعه نــوآوري. اســت

ــدماالریا از اچ ــال  /وي آي ض ــاري در ح ــدز، بیم ای

گسترش در کـشورهاي در حـال توسـعه، کنـدتر           

ایــدز در /وي آي دوم آن کــه کــشف اچ . اســت

هاي اخیر صورت گرفته و احتماالً عالقه بـه           دهه

انجام تحقیقات در این موضوع از سـل و ماالریـا           

هاي قبل از آن کشف شده و براي مـدت   که سال 

انـد، بیـشتر      ورد مطالعه قرار گرفتـه    زمان زیادي م  

توانـد اخـتالف ده       این دو عامل احتمـاالً مـی      . است

هــاي  برابــر تعــداد تقاضــاهاي پتنــت نــوآوري    

  .ایدز با دو بیماري دیگر را توضیح دهد/وي آي اچ

دهـد کـه براسـاس مبـدأ           سهم تعداد تجمعی تقاضاي پتنت داروهاي سه بیماري عفونی را نشان مـی             14ـ3شکل  

هاي ایالت متحده آمریکا، ژاپن و کـشورهاي اروپـایی    شود درخواست  طور که مالحظه می     همان. است ارائه شده است   درخو

لیشمانیوز، هاي  هاي دارویی بیماري روند پتنت. 12-3شکل 

  2002 -1980شاگاس و تب دانگ 
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ایـن  . شود  ایاالت متحده سهم زیادي از تعداد کل تقاضاها را شامل می          . گیرد  ها را در برمی     از کل هر کدام از بیماري     % 90

در کشور دارد و هم در مورد ماالریا که در بازار خانگی تقاضا ضعیفی              ایدز که تأثیري جدي     /وي  آي  موضوع هم در مورد اچ    

این موضوع بیانگر پیشرو بودن ایاالت متحده در این حیطه از تحقیقـات             . کند  صدق می . دارد و فقط مورد نیاز ارتش است      

الی کـه سـهم ژاپـن در        هاي ژاپن در زمینه سل نیز تقریباً معادل آمریکا اسـت؛ در حـ               جالب آن که تعداد درخواست    . است

توان ناشـی از دو عامـل دانـست؛           هاي ژاپن در دو بیماري سل و ماالریا را می           اختالف میان نوآوري  . ماالریا کوچک است  

هاي خود را در درمان سل از جنگ جهانی دوم شروع کرده که تاکنون ادامه یافته است و دوم این                      اول آن که ژاپن تالش    

بنابراین درمان ماالریا یـک دغدغـه       . له از پشه در مناطق اصلی این کشور گزارش نشده است          گونه ماالریاي منتق    که هیچ 

  . رود جدي کشور ژاپن به شمار نمی

  

  

  

  

  میالدي1980-1998هاي   براي داروهاي ضدایدز، سل؛ ماالریا در طی سال پتنتهاي  درخواستروند . 13-3شکل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پتنت داروهاي ضدایدز، سل و ماالریا براساس منطقه درخواستسهم تجمعی تعداد . 14-3شکل 
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  ها در آمریکا و اروپا هاي دارویی ثبت شده توسط هندي پتنت. 5ـ2ـ3

 به عنوان شاخصی از EPO و Us Patentها در  هاي ثبت شده توسط هندي در این بخش اطالعات مربوط به پتنت

 ثبت کـرده و  EPO و US Patentهاي خود را در  ها همواره پتنت  هنديها، طی قرن.  آورده شده استR&Dهاي  فعالیت

بنابراین، دورنماي سـود ناشـی از   . اند  که کاالهاي ثبت شده خود را در بازارهاي جهانی به فروش برسانند        این امکان را داشته   

 بازارهـاي جهـان   R&Dگـذاري در   هها در بازار کشورهاي در حال توسعه، تنها نقش اندکی در انگیزه آنها براي سـرمای              پتنت

شـوند،   بینی کرد تحقیقات مهم کشور هندوستان، در خارج از این کشور پتنت می توان پیش با توجه به این که می . داشته است 

  .هاي دارویی مربوط به هندوستان را در نظام آمریکا و اروپا ببینیم انتظار داریم که افزایش پتنت

 مواردي است که یا کشوري که براي ثبت پتنت پیشقدم شده هندوسـتان  2ـ3 جدول هاي هندي در منظور از پتنت 

هم چنین، اطالعات سال نیز برحسب سالی که .  آدرس مخترع، کشور هند بوده استUS Patentبندي  بوده یا در تقسیم

ـ   در ستون اول جدول، تعداد پتنـت . درخواست در آن داده شده، در این جدول آمده است  USی کـه در نظـام   هـاي داروی

Patent  در . ها آورده شده اسـت  هاي ثبت شده توسط هندي ها داده شده و در ستون دوم نسبت آن به کل پتنت  به هندي

هایی که در این جدول آمده کم ولی افزایش یابنـده     مقادیر پتنت .  ذکر شده است   EPOستون سوم همین مقادیر در نظام       

هـاي تحقیقـاتی انجـام شـده          شود همواره جزء ثابتی از همه فعالیـت         ها انجام می   تحقیقات دارویی که توسط هندي    . است

هـا   هاي ثبت شده توسط هندي کل پتنت% 25هاي دارویی،  نوآوري. م2002 تا 1990هاي  در فاصله سال. هاست توسط آن 

ایـن اطالعـات   . تبـوده اسـ  % 15 حدود 1980هاي  البته همین درصد در سال. دهند  را تشکیل میUS Patentدر نظام 

کنند و بیش     دهند که دانشمندان هندي هر روز بیش از گذشته نقشی مهم در میان دانشمندان کل دنیا بازي می                   نشان می 

شروع شده  . م1990هاي    این افزایش حضور در میانه سال     . کنندگان پتنت در دنیا حضور دارند       از گذشته در میان درخواست    

هـاي دارویـی      کـل پتنـت   % 2هاي دارویی ثبت شده توسط هندوستان         در این سال، پتنت   . یابد  ادامه می . م2002و تا سال    

 نیـز دیـده   EPOهـاي   همین روند در اطالعـات مربـوط بـه پتنـت    . دهند  را تشکیل میUS Patentدرخواست شده در 

  .شود؛ اگرچه تعداد موارد کمتر است می

  EPO و USPTOهاي دارویی مخترعان هندي در  روند پتنت. 2-3جدول 
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  هاي تکنولوژي سالمت در جهان وضعیت پتنت. 3ـ3

البته قابل ذکر است با توجـه       . پردازیم  هاي تکنولوژي سالمت می     در این قسمت به روند ثبت پتنت در برخی شاخه         

هاي مرتبط  تعداد کل پتنت.  ارائه شده استOECD. م2002هاي اخیر، گزارش سال  به در دسترس نبودن اطالعات سال  

 Medical)تجهیـزات پزشـکی   .  مورد بـوده اسـت  40000 بیش از 1995 تا 1988هاي  با حوزه سالمت در فاصله سال

Prepatation)   13کل موارد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و بعد از آن تجهیزات جراحـی بـا                    % 58 با %

  ).3ـ3جدول (گیرد  کل موارد قرار می

  1998-1995هاي مختلف تکنولوژي  ا حوزه سالمت در شاخههاي مرتبط ب پتنت. 3-3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

سال ذکر شده در این نمـودار، سـال اولـین           . هاي حوزه سالمت در طی زمان آمده است          روند پتنت  15ـ3در شکل   

به . هاي حوزه سالمت کاهش داشته است       تعداد کل پتنت  . م1990 تا   1988هاي    در فاصله سال  . نوبت ثبت هر پتنت است    

اي کـه رشـد ایـن افـزایش در      به گونـه . شود در این روند افزایش دیده می. م1993 تا 1990هاي  دنبال آن در فاصله سال 

هاي وابـسته بـه حـوزه         تعداد پتنت . م1993بعد از   . رسد  می% 15به  . م1993 تا   1992و  . م1990 تا   1991هاي    فاصله سال 

  .رسد یدر سال م% 10دهد و به  سالمت مجدداً افت نشان می

  

  

  

  1998- 1995هاي مختلف حوزه سالمت   در شاخه روند ثبت پتنت. 15-3شکل 
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 بیـانگر آن اسـت کـه        16ـ3شکل  

هاي حوزه سـالمت در فاصـله         سهم پتنت 

 20 تا   15بین  . م1993 تا   1988هاي    سال

هـاي    با مقایـسه شـکل    . درصد بوده است  

یابیم که تعداد کلـی        در می  17ـ3 و   16ـ3

ت و سهم آنها در کـل از        هاي سالم   پتنت

  .کند روند مشابهی پیروي می

  

  

رود   طور که انتظار می     همان.  حوزه اصلی تکنولوژي سالمت به تفکیک آمده است        4 این روند براي     17ـ3در شکل   

  .ها در دوره مورد بحث افزایش داشته است تعداد کلی پتنت

  

  

  

  

  

  ي در حوزه سالمت هاي مختلف تکنولوژ ها در شاخه  روند پتنت. 17-3شکل 

 بـه تفکیـک   4ــ 3هاي مختلف تکنولوژي سالمت در جدول   کنندگان پتنت براساس کشور مبدأ در شاخه        درخواست

  .اند آنها از کشورهاي اروپایی بوده% 13کنندگان از کشور آمریکا و  درخواست% 27رود  طور که انتظار می همان. آمده است

  سالمت براساس کشور مبدأ هاي مختلف تکنولوژي ت در شاخهتوزیع درخواست کنندگان پتن. 4-3جدول 

  

  

  

  

هاي مختلف حوزه سالمت هاي شاخه پتنتسهم . 16-3شکل 
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هـا در طـی    ها در این شاخه هاي اصلی تکنولوژي سالمت و روند درخواست  کنندگان پتنت در حوزه     توزیع درخواست 

هـاي پتنـت در    رود توزیـع درخواسـت   طـور کـه انتظـار مـی     همان.  آمده است19ـ3 و 18ـ3هاي    زمان به ترتیب در شکل    

به عبارت دیگر، تجهیزات پزشکی با بیشترین تعـداد،  . ها است هاي مختلف تکنولوژي همانند تعداد پتنت در آن حوزه       زهحو

، وسایل صوتی ـ تصویري و اعضاي مصنوعی هر  %13، سپس وسایل جراحی با )ها درخواست% 59(در رتبه اول قرار دارد 

  .ها قرار دارند کل درخواست% 9کدام با 

کننده آن است که در اغلب موارد بـیش   ها بیشتر است که بیان ها از تعداد پتنت درخواست) وزنی( تعداد   به طور کلی  

هاي پتنت تجهیـزات   روند تعداد درخواست. م1988 ـ  1995هاي  در طی سال. از یک درخواست براي هر پتنت وجود دارد

هاي جراحی، اعضاي مصنوعی  ضوع در مورد پتنت  پزشکی به ازاي هر پتنت سیر صعودي داشته است؛ در حالی که این مو             

سـیر کاهنـده داشـته و در دوره زمـانی     . م1990ــ 1995و . م1988ــ 1989هـاي   و وسایل صوتی ـ تصویري در طی سال 

  .تقریباً ثابت بوده است. م1993ـ1995و . م1990ـ1992

  

  

  

  

  

  

  توزیع درخواست کنندگان پتنت در حوزه هاي اصلی سالمت. 18-3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف حوزه سالمت  در شاخه هاي پتنت روند درخواست. 19-3شکل 

  پتنت و پزشکی نانو. 4ـ3

نوآوري در فصل مشترك علوم پزشکی، مهندسی، بیوتکنولوژي، علوم فیزیکی و فناوري اطالعات، مسیر جدیـدي                

رسد آینده پزشکی نانو نیز در        ر می به نظ . سازي و انتقال دانش فراهم نموده است        ، تجاري (R&D)را در تحقیق و توسعه      

یکی از بیشترین تأثیرات نانوتکنولوژي عالوه بر حیطه الکترونیک، زمینه بیولوژي،  . اي ادامه پیدا کند     این شرایط بین رشته   
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در ابتـدا بـراي تحلیـل بهتـر وضـعیت پتنـت در زمینـه پزشـکی نـانو بـه تـشریح مفهـوم                          . بیوتکنولوژي و پزشکی است   

  .پردازیم مینانوتکنولوژي 

  تعریف نانوتکنولوژي. 1ـ4ـ3

مؤسـسه ملـی پیـشگام نـانوتکنولوژي     . متخصصان و محققان در خصوص تعریف نانوتکنولوژي تفاهم نظر ندارنـد         

(NNI)     درگیر شـدن    «: کند   نانوتکنولوژي را چنین تعریف میR&D          در سـطوح اتمـی، مولکـولی یـا مـاکرومولکولی در 

دانـشمندان  . هایی که داراي خواص عملکردي جدید باشند        ور خلق ساختار، ابزار و سیستم      نانومتر به منظ   100محدوده زیر   

. »کننـد  تر و مؤثرتر با خواصی مناسب را تهیـه مـی   تر، سبک قوي) مواد نانو(ها در این مقیاس، مواد   با دستکاري کردن اتم   

کرومتر هستند و به اعتقاد برخی از دانشمندان در        این تعریف از نانوتکنولوژي، بسیاري از ابزارها و موادي که در مقیاس می            

کننـد کـه    از طـرف دیگـر، برخـی از متخصـصان خاطرنـشان مـی           . گنجند را شامل نخواهد شـد       تعریف نانوتکنولوژي می  

براي مثال ذرات کربنی در مقیاس نانو بیش از یک صد سال است که براي تقویـت         . نانوتکنولوژي موضوع جدیدي نیست   

افـزون بـرآن، مقیـاس بـسیاري از سـاختارهاي بیولوژیـک مـشابه اجزایـی اسـت کـه در                      . روند   کار می  الستیک چرخ به  

و سایز برخی از    )  نانومتر 10کمتر از   (براي مثال، سایز پپتیدها مشابه نقاط کوانتومی        . شود  نانوتکنولوژي از آنها استفاده می    

  .است)  نانومتر100کمتر از (کننده دارو  ها مشابه سایز ذرات نانو رها ویروس

. هاي نانو را با مشکل مواجه ساخته است بنابراین وسعت قلمرو و تعریف نانوتکنولوژي، تحلیل وضعیت آماري پتنت         

  :اند  و همکاران، یک تعریف عملی از نانوتکنولوژي ارائه کرده(Bawa)از همین رو، باوا 

مقیاس اتمـی،   ( که سایز و شکل آنها در مقیاس نانو          هایی  طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختار، ابزار و سیستم        «

هایی که حداقل حـاوي   به صورت کنترل شده تغییر داده شده و به ایجاد ساختار، ابزار و سیستم) مولکولی و ماکرومولکولی 

  .»برتر هستند، منجر شده باشد/ یک صفت یا خاصیت جدید

  بازار نانوتکنولوژي. 2ـ4ـ3

بنیاد ملی علـوم آمریکـا، بـازار        . سازي هستند   برد پزشکی نانو در مرحله توسعه و یا تجاري        تعداد زیادي از موارد کار    

کنـد کـه در ایـن          تریلیون دالر برآورد مـی     1 میالدي بیش از     2015جهانی سالیانه کاال و خدمات مرتبط با نانو را تا سال            

  .ترین رشدها در تاریخ صنعت خواهد بود صورت یکی از سریع

 میلیارد دالر از بودجه فدرال آمریکا را        7/3یه تحقیق و توسعه نانوتکنولوژي در قرن بیست و یکم که            بخشی از بیان  

 نــانوتکنولوژي اختــصاص داده، آتــش تقویــت R&D مــیالدي، بــراي حمایــت از 2008 تــا 2005هــاي  در طــی ســال

نـانوتکنولوژي منجـر شـد کـه مـسئول          گذاري به ایجاد دفتر ملی هماهنگی         این قانون . نانوتکنولوژي را بیشتر کرده است    

تـا سـال   .  در دو سطح آکادمیک و دولـت اسـت  R&Dتأمین بودجه ابتکارات مختلف نانوتکنولوژي فدرال و ایجاد مراکز     

براي مثال بنیاد ملـی علـوم، شـبکه         . اند   شده   نانوتکنولوژي اختصاص داده   R&D انستیتو و مرکز به      50بیش از   . م2005

 مرکز دانشگاهی است و در نهایت یـک نظـام یکپارچـه از              13لوژي را تأسیس کرد که متشکل از        ملی زیرساخت نانوتکنو  

تسهیالت کاربري براي حمایت از تحقیق و آموزش در علوم، مهندسـی و فنـاوري در مقیـاس نـانو را در سرتاسـر کـشور         
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  .تصاص داده شده است به نانوتکنولوژي اخR&D آژانس دولتی با بودجه 15به طور مشابه . تشکیل داده است

هاي نانوتکنولوژي از کمتر      حاکی از آن است که فروش فراورده      . م2004 در سال    LUXگزارش مؤسسه تحقیقاتی    

همچنـین تـا سـال      . خواهـد رسـید   )  تریلیـون دالر   6/2 (2014در سال   % 15کل تولیدات صنعتی در آن سال به        % 1/0از  

 ناشی از نانوتکنولوژي خواهند (life sciences)المت و علوم حیاتی از کاالهاي مرتبط با خدمات س% 16حدود . م2014

  .بود

  

  

  

  

  

  

  هاي نانوتکنولوژي   روند پتنت. 20-3شکل 
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  پزشکی نانو. 3ـ4ـ3

رسد نانوتکنولوژي بسیاري از صنایع را دگرگون کرده و به خـصوص تـأثیر قابـل تـوجهی بـر خـدمات                        به نظر می  

هـاي مقیـاس نـانو در اعمـال      پزشکی نانو در معناي وسیع کلمه شامل کاربرد فنـاوري  . اشتسالمتی و پزشکی خواهد گذ    

. هـا اسـت     هاي مکانیسم بیماري    پزشکی، براي مثال در تشخیص، پیشگیري و درمان بیماري و افزایش شناخت پیچیدگی            

-In)نـی در محـیط درون سـلولی       هایی که قادرند اعمال درمانی را به طـور همزمـان و آ              خلق ابزارهاي نانو مثل نانوبوت    

vivo)           هـاي   در راه رسیدن به این هدف، ادامه پیشرفت      . اي است    انجام دهند یکی از اهداف ناشی از این حیطه بین رشته

پیشرفت در  . سازي آنها پیشنهاد شده است      هاي مختلف علمی، اعتباریابی، پتنت کردن و تجاري         مهم تکنولوژیک در حیطه   

اي، همچنـین توسـعه    هـاي کـامپیوتري و حافظـه    و، مینیاتوري کردن ابزارهاي آنـالیز، ارتقـاي قابلیـت   هاي نان ارائه درمان 

هـدف غـایی،   . این مسیر از مرزهاي جدید ادراك و عمل پزشکی عبور خواهـد کـرد  . ارتباطات از راه دور کامل خواهد شد    

  .ه ارتقاي کیفیت زندگی استهاي بیولوژیک انسانی و در نتیج پایش جامع، ترمیم و بهبودي همه سیستم

پزشکی نانو کاربردهاي بسیاري در دارورسانی، تشخیص، آشکارسازي، کشف، حس کردن، تـصویربرداري، ابـزار و                

ــوارد دارد ــایر م ــانو    . س ــشرفت داروســازي ن ــال پی ــات در ح ــاتی از تحقیق ــوم حی ــوژي و عل ــوم داروســازي، بیوتکنول عل

(nanopharmacy)  یطه قادر است ارائه و اثربخشی داروهاي موجود را ارتقا دهـد، تغییـرات              برد؛ چرا که این ح       سود می

هـاي    اساسی در کشف و توسعه آتی داروها ایجاد کرده و سرعت آن را افزایش دهد، تولیـد را بهبـود بخـشیده و فنـاوري                        

  .داروسازي جدید را ایجاد کند

ل توجهی در موضوعات پزشـکی نـانو کـه در           هاي آینده تحقیقات قاب     بینی باوا و همکارانش در سال       براساس پیش 

  .هاي تحول یافته و مهمی تولید خواهند شد انجام خواهد گرفت و فرآورده. ذیل آمده است

  ،)ژنیک براي مثال کمتر آنتی( سنتز و به کارگیري مواد و ساختارهاي جدید نانو ■

هـاي    ی حاصـل از ادراك سیـستم      هـاي صـناع      یا توسعه فرآورده   (biomimetic) ساختارهاي نانو بیومیمتیک     ■

  بیولوژیک،

  هاي واحد، اي براي مطالعه زیست مولکول هاي تجزیه ها و دستگاه  روش■

مـر از متـصل    مثل واکنش زنجیره پلی(ها    ها و پاتوژن    گرهاي نانو براي تشخیص به موقع بیماري         ابزارها و حس   ■

  ،)نانو/ شده با ابزارهاي مایی میکرو

بـراي مثـال در سـرطان و    (هاي جدید بیولوژیک براي تصویربرداري، تشخیص و درمان  رندهگی/  تعیین لیگاندها ■

  ،)هاي نورودژنراتیو و قلبی ـ عروقی بیماري

هاي نانوبیولوژیک و چنـد عملکـردي بـراي تـشخیص و دارورسـانی ترکیبـی                   ترکیب ساختارها، ابزار و سیستم     ■

(theranostics)،  

  ،regenerativeفت و پزشکی  نانوتکنولوژي براي مهندسی با■

 بـا حـساسیت ارتقـا یافتـه و افـزایش قـدرت              nanoinvasiveاي درون سـلولی        ساخت ابزارهاي نانو تجزیـه     ■

  تشخیص در تصویربرداري مولکولی و مطالعه فرایندهاي پاتولوژیک در محیط درون سلولی،

  .مند هستندهایی که از نظر فیزیکی هدف  ابزارهاي نانو حساس به تحریک و درمان■
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  .در حیطه دارورسانی، پزشکی نانو در موارد زیر کاربرد دارد

هـاي مقیـاس    چرا که مایعات از کانال(دهند    تري انتقال می    هاي مناسب   هاي مایع که مایعات را به روش        سیستم. 1

خلـوط شـدن جلـوگیري      هاي مـتالطم و م      کنند، بنابراین از ایجاد جریان      نانو و مقیاس میکرو با جریان المینار حرکت می        

  .شود می

  .و کاراتر) اتصال به جایگاه خاص(هاي دارورسانی هدفمند  سیستم. 2

هایی که قادرند در داخل بدن به صورت هـدایت شـده عمـل کننـد، منـاطق           وسایل جراحی میکرو و یا نانوبوت     . 3

  .نی انجام دهندها را تخریب کرده و حتی ژن درما آسیب دیده را ترمیم کنند، تومورها و یا ویروس

هاي دارویی نانو  حامل. هایی براي ارائه مؤثر دارو است    سایر کاربردهاي بالقوه آن، کاربرد ذرات نانو به عنوان حامل         

ذرات موجب تسریع جذب دارو، آزادسازي کنترل شده آن و حفاظت از سیستم ایمنی بدن و در نتیجـه ارتقـاي اثربخـشی                       

 بـار  20مثال ساده، تصور کنید سهم بازار از یک داروي بـدون نـسخه مـسکنی کـه      به عنوان یک    . داروهاي موجود است  

کند، چقدر خواهد بود؟ همچنین محققان در جستجوي راهکارهاي درمانی نوین با اسـتفاده از                 تر از آسپرین عمل می      سریع

ورهـایی چـون دارورسـانی،    اي کـه بـه منظ   پلیمرهاي شاخه شـاخه  (براي مثال به کارگیري دندریمرها      . اجزاي نانو هستند  

  .ها به عنوان ابزارهاي تعبیه ژن در داخل سلول.) گیرند گذاري شیمیایی مورد استفاده قرار می تصفیه و نشانه

بـر و پرهزینـه       فرایند کشف دارو، فرایندي زمان    . نانوتکنولوژي در فرایندهاي کشف و توسعه داروها نیز کاربرد دارد         

در حالی که . انجامد و حدود یک میلیارد دالر هزینه الزم دارد     سال به طول می    8ـ14ارو  است؛ به طوري که در مورد هر د       

افزون بـرآن، نـانوتکنولوژي فراینـد کـشف دارو را از            . دهد  نانوتکنولوژي هزینه کشف، طراحی و توسعه دارو را کاهش می         

هاي جدید هزینه اثـربخش   ر نتیجه فرآورده  د. دهد  ها ارتقا می    طریق مینیاتوري کردن، اتوماسیون، سرعت و اعتبار سنجش       

  .شوند جدید با سرعت بیشتري وارد بازار می

گرهاي بیولوژیـک     ابزارهایی که شامل تعداد زیادي حس     (ها    در حیطه تشخیص، بیشتر تحقیقات بر روي بیوچیپس       

ـ      گرهـا و بیـوچیپس      نانوتکنولوژي، افزایش دانسیته این حـس     . متمرکز شده است  ) هستند هـاي    شنهاد و مکانیـسم   هـا را پی

  .کند تشخیصی جایگزین را عرضه می

  هاي پزشکی نانو پتنت تکنولوژي و روش. 4ـ4ـ3

انـدازي   اي نـانوتکنولوژي بـراي راه    میلیون دالر بودجـه سـرمایه  900از % 52حدود . م2003 تا   1999هاي    در سال 

شود تا سال     بینی می   سال ثابت باقی ماند ولی پیش     بازار نانوبیوتکنولوژي براي چند     ). 57(نانوبیوتکنولوژي صرف شده است   

  .است% 28 میلیارد دالر افزایش یابد که معادل رشد سالیانه 3به . م2008

در حقیقت در .  اند هاي علوم نانو به طور کلی و در زمینه پزشکی نانو به طور خاص وارد شده ها در تمام حیطه    پتنت

هـا   پتنـت .  هجوم آورنـد USPTOو در زمینه بیولوژیک یا مرتبط با پزشکی به  دهه گذشته، سیلی از اختراعات مقیاس نان      

طور که در توسعه صنایع بیوتکنولوژي و تکنولوژي اطالعات نقش مهمی داشتند در موفقیت انقالب پزشکی نانو نیز                    همان

 بـا  1980اندازي در اوایل دهه  در آینده نزدیک، پزشکی نانو شرایطی را که بیوتکنولوژي در هنگام راه          . نقشی اساسی دارند  

ها در مرکزیت همه  پتنت. اي هاي سرمایه هاي سهامی، مجوز و فرصت آن روبرو بود، تجربه خواهد کرد؛ براي مثال شرکت    

هاي وابسته به پزشکی نانو را به         شرکت. م1980 مصوب سال    Bayh-Doleرسد قانون     به نظر می  . ها هستند   این فعالیت 
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هاي دانشگاهی که بودجه آنها با   اندازي بیوتکنولوژي یاري رساند، یعنی رفع ممانعت از انتقال پتنت           اههمان ترتیبی که به ر    

  .حمایت دولت تأمین شده است، کمک خواهد کرد

هاي وابسته به پزشکی نانو، محققان، مدیران اجرایی و وکالي پتنت را برآن داشته اسـت تـا                    بازار ارزشمند سیستم  

هاي پزشکی نانو کـه قابلیـت پتنـت          ها و روش    تکنولوژي.  از پلیمرها و مواد جدید نانو تالش کنند        براي محافظت گسترده  

  . آمده است5ـ3 دارند در جدول USPTOشدن در 

 را دارند USPTOهاي پزشکی نانو که قابلیت پتنت شدن در  ها و روش تکنولوژي. 5-3جدول 

  

  

  طبیعی در طب سنتی و ترکیبات معنويمالکیت . 5ـ3

اگرچه استفاده . هاي بهداشتی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه است        طب سنتی، بخش مهمی از مراقبت     

هاي اخیر نیاز به اسـتفاده از داروهـاي گیـاهی در              ها پیش رایج بوده اما در طی سال         ها از قرن    از گیاهان در درمان بیماري    

رسد و   میلیون دالر در سال می60المللی براي این داروها به   که بازار بیناي دنیا پیشرفت چشمگیري داشته است؛ به گونه     

  . درصد در سال نیز افزایش دارد10 تا 5حدود 

، تا زمانی که موضوعات مـرتبط بـه فکـر و اندیـشه     (Intellectual Propery)براساس مباحث مالکیت معنوي 

ترسی به آنها ممکن نباشد، براي دیگران قابـل فهـم و اسـتفاده             مانند دانش، اطالعات، مفاهیم و غیره آشکار نشوند و دس         

ها به اختراعـات      طور که در فصل اول و در توضیح پتنت آمد، پتنت حقی انحصاري است که دولت                 همچنین همان . نیستند

. ب شـود  دهند تا استفاده از آن، ساخت و یا فروش آن اختراع بـراي مـدتی محـدود از دیگـران سـل                       نو، بدیع و کارآمد می    

شوند نیز در نهایت      رسند و بسیاري دیگر که ثبت می        گاه به این مرحله نمی      هاي پتنت براي ثبت هیچ      بسیاري از درخواست  

هایی را نـام بـرد کـه در مراحـل ابتـدایی تولیـد دارو بـه            توان پتنت   از این نمونه می   . گیرند  گاه مورد استفاده قرار نمی      هیچ

در حـال حاضـر   . ما مشخص نیست داروي نهایی مفید واقع شده و مؤثر خواهد بـود یـا خیـر      شود؛ ا   ترکیبات اولیه داده می   

. هاي معنوي به هیچ عنوان نتوانسته است به دانش سنتی و افراد بومی کمک کنـد  قوانین موجود درباره حمایت از مالکیت     

اند و از دانش محلی و منابع         قرار گرفته  هاي غیرمجاز در زمینه علوم زیستی       برداري  هاي محلی معتقدند که مورد بهره       گروه
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  .شود بیولوژیک آنها به طور غیرقانونی استفاده می

هاي معنوي در دانش و طب سنتی وجود دارد، فراخوانی بـراي              به سبب مشکالتی که در استفاده از قوانین مالکیت        

اري از متخصـصان معتقدنـد   بـسی .  براي حمایت از دانش سنتی صورت گرفتـه اسـت  (sui generic)تأسیس یک نظام 

هـاي وابـسته بـه منـابع          هاي معنوي رایج به حمایت از اختراعات و فعالیت          تأسیس چنین نظامی جدا از نظام ثبت مالکیت       

هاي ثبت شده در دنیا مربوط به کشورهاي توسعه یافته است و به   از پتنت % 95کند در حال حاضر حدود        زیستی کمک می  

. هاي موجود براي دانش سنتی و تنوع زیستی قابل استفاده نباشد           مربوط به ثبت پتنت و معاهده     رسد بیشتر قوانین      نظر می 

هاي فکري که بـا نیازهـاي موجـود مطـابق باشـد،               هاي جدیدي از مالکیت     بنابراین با ایجاد تغییرات و به کارگیري نمونه       

  .توان از طب سنتی حمایت کرد می

   در دانش سنتیTRIPSی و توافقنامه ارتباط میان معاهده تنوع زیست. 1ـ5ـ3

  در اسـتفاده از گیاهـان بـه دسـت    (Ethno-Botany)شناسی  گروه بزرگی از داروها با کمک دانش قومی ـ گیاه 

این . گیرند کشورهاي سرچشمه این دانش، به سادگی تنها به عنوان منبعی براي دانش خام مورد استفاده قرار می .  اند  آمده

 براي نام بردن بعضی محصوالت مفید تجـاري    (bio-piracy)رخی فعاالن از واژه سرقت زیستی       موضوع سبب شده تا ب    

. استفاده کنند؛ زیرا در تولید این محصوالت از دانش سنتی استفاده شده بدون آن که سودي عاید صاحبان این دانش شود              

  .سرقت زیستی، یکی از مسائل مهم امروز در کشورهاي در حال توسعه است

هـاي    در گذشته، بسیاري از شرکت    . ال حاضر، کشورهاي در حال توسعه منبعی غنی از گیاهان دارویی هستند           در ح 

چندملیتی با تبدیل این کشورها به منبعی براي تولید این محصوالت با ارزش تجاري، در عین حال که همراه با این مواد،                      

 Convention on Biological)ر معاهـده تنـوع زیـستی    د. کردند، این منابع را زایـل کردنـد   دانش را نیز منتقل می

Diversity)   شرکت کننـدگان متعهـد شـدند منـابع زیـستی تنهـا مایملـک بـسیاري از         . م1992 در ریودوژانیرو در سال

با این  . هاي مستقل است و آنها این آزادي را دارند که از این محصوالت به عنوان کاالي قابل تجارت استفاده کنند                     دولت

بـراي  . انـد   ود، بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، قوانین الزم براي استفاده از مفاد این تعهدنامه را تـصویب نکـرده                   وج

هاي چندگانه برپایـه      انتقال منابع بومی استفاده شده در تحقیقات و توسعه یا تولیدات تجاري، الزم است که به توافق نامه                 

  .اصول این تعهدنامه متوسل شویم

هاي بومی و افراد      المللی است که به مسئله مالکیت تنوع زیستی توسط گروه           تنوع زیستی، تنها معاهده بین    معاهده  

مواد ایـن تعهدنامـه بـه طـور مـستقیم بـه ایـن موضـوع         . کند پردازد و از حقوق آنها براي حفظ این دانش حمایت می       می

  .پردازد می

هاي بومی و محلی که از شیوه زنـدگی سـنتی             هاي گروه   فعالیتهاي دولتی باید به دانش، اختراعات و          گروه: 8بند  

بـراي توسـعه و   . کنند، احترام بگذارند و آن را حفظ کننـد  الزم براي حفظ و استفاده مؤثر از این تنوع زیستی نگهداري می   

شریک شوند و یا بند     هاي تجاري آن      تر از این دانش با دارندگان آن توافق کنند و در سود حاصل از استفاده                استفاده وسیع 

هاي همکاري براي گـسترش و اسـتفاده از تکنولـوژي سـنتی و          هاي متعهد باید به توسعه و تشویق مدل         گروه: 18شماره  

  .بومی در کنار سایر انواع تکنولوژي بپردازند

. پـردازد  هاي دانش بومی می     هاي فکري در نظام     المللی مهم به مسئله حقوق مالکیت       در حال حاضر دو معاهده بین     
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 (Trade Related Aspects of Intellectual Property, TRIPS)هاي فکري در رابطه با تجارت  یکی مالکیت

.  اسـت (CDC) و دیگـري معاهـده تنـوع زیـستی     (Wotld Trade Organization)در سـازمان تجـارت جهـانی    

TRIPS   تأکید . هاي فکري است یتهاي ملی ثبت مالک     المللی در پیشبرد هماهنگی نظام       مانند کلیدي بینTRIPS برآن 

هاي تکنولوژي در دسترس باشد، به ایـن   ها و در همه زمینه      است که پتنت باید براي مخترعان همه محصوالت و فرآورده         

  .هاي الزم یعنی تازگی، خالقیت و کارآمدي را داشته باشد شرط که ویژگی

هاي  تقریباً در همه سیستم. گیرد فکر بشر باشد در برمیهاي فکري، هرچیزي را که زاییده  حقوق مربوط به مالکیت 

گـذاري    هاي خود را طلب کنند و سود اقتصادي ناشی از سرمایه            توانند حقوق مربوط به دارایی      ها می   قانونی، افراد و شرکت   

 sui از نظام هاي فکري موجود را در حال حاضر، گرایش زیادي وجود دارد که نظام ثبت مالکیت. خود را در خواست نماید

generic          3. 27در بند .  جدا کنند تا از این طریق از دانش سنتی وابسته به منابع ژنتیک حفاظت کنند TRIPS  به نظـام 

sui genericهاي گیاهی با کمک پتنت یا نظام مؤثر  حمایت از همه گونه«:  اشاره شده استsui Generic یا ترکیبی 

  .»از هر دو

بـه عنـوان مثـال      . سم براي حفاظت و در نظر گرفتن منفعت دارندگان دانش سنتی اسـت            قوانین ملی، اولین مکانی   

 suiکشورهاي برزیل، کاستاریکا، هند، پرو، پاناما، فیلیپین، پرتقـال، تایلنـد و آمریکـا همگـی قـوانین ملـی متناسـب بـا         

genericدهد هاي دانش سنتی را پوشش می  دارند که دست کم بعضی زمینه.  

هاي طب سنتی مانند پتنت، پرداخته شده است           به بعضی جنبه    هاي فکري موجود،    نون ثبت مالکیت  اگرچه در قا  

هاي دانش سنتی مانند   به ویژه براي بعضی جنبهsui genericنظام . ولی بقیه موارد نیاز به کار و توجه بیشتري دارند

هـایی   ی باید توسعه یابد؛ زیـرا القـاي واژه  هاي فکري در زمینه طب سنت   حمایت از مالکیت  . تر است   طب سنتی، مناسب  

مانند نو بودن، اصالت و قابل استفاده بودن در صنعت که از ملزومات و شرایط بنیادین مالکیت فکري هـستند، دشـوار                    

  .است

  هاي فکري در زمینه طب سنتی گیاهی حمایت از مالکیت. 2ـ5ـ3

ه تولید یک نوع داروي خاص به طور متوسـط بـالغ        هزینه تولید یک داروي شیمیایی جدید آن قدر سنگین است ک          

هاي جدید و ارائه آنهـا      پتنت با یک تاریخچه طوالنی سعی دارد تا از ایده         .  میلیون تا چندین میلیارد دالر هزینه دارد       80بر  

 دفـاع  هاي دارویی تنها موضوع کلیدي مرتبط و قابل    اکنون، پتنت   هم. به صورت یک محصول یا فرایند جدید حمایت کند        

  .در قانون پتنت هستند

   پتنت براي کشف ترکیبات شیمیایی جدید،■

   پتنت براي چگونگی ساخت تولیدات جدید،■

  . پتنت براي عالمت تجاري■

هاي حیـوانی و گیـاهی یـا فراینـدهاي            در معاهده اروپایی پتنت به صراحت آمده است که هیچ حمایتی براي گونه            

  . و گیاهان وجود نداردخاص بیولوژیک براي تولید حیوانات

  .تواند نقش حفاظتی خود را در زمینه طب سنتی گیاهی و محصوالت درمانی گیاهی اعمال کند پتنت از سه راه می
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  پتنت براي ترکیبات شیمیایی به دست آمده از محصوالت طبیعی) الف

 است و تـاکنون بـسیاري از   هاي جدید پایان براي ترکیبات شیمیایی متنوع به عنوان درمان  اي بی   طبیعت سرچشمه 

بـه  .  انـد   ها جداسازي و تخلیص شده      ها گونه گیاهی، حیوانی و مخلوقات دریایی و میکرو ارگانیسم           این ترکیبات از میلیون   

بـا وجـود   . طور تقریبی حدود یک سوم داروهاي پرفروش در دنیا از دسته محـصوالت طبیعـی یـا ترکیبـات آنهـا هـستند       

آینـد،    تکنولوژیک در زمینه شیمی ترکیبی، داروهایی که از محصوالت طبیعی به دسـت مـی    هاي اساسی علمی و     پیشرفت

توانـد اتفـاق    خالقیت در هر مرحله کلیدي از تولید داروها از ترکیبات طبیعی می. دهند همچنان گروه بزرگی را تشکیل می    

هاي یک ماده مؤثر جدید، نامشخص و         گیاستخراج، پاالیش و توضیح ساختار یک ماده مؤثر جدید کشف و بیان ویژ            : افتد

  .هاي بیولوژیک و در نهایت ساخت یک ترکیب جدید و یا مشتقات آن مفید از نظر ویژگی

آید و غیرقابل پتنت شدن است؛ اما اگر بتـوان            یافتن صرفاً یک ماده آزاد در طبیعت، تنها یک کشف به حساب می            

در عین حال آن ماده بـه       .  چگونگی به دست آوردن آن را بیان نمود        اش مشخص کرد،    هاي ساختاري   آن ماده را با ویژگی    

. توان آن را قابـل پتنـت شـدن در نظـر گرفـت         طور واضح جدید باشد، یعنی قبل از آن وجودش مشخص نشده باشد، می            

ـ                یافتن یک ترکیب طبیعی براي اولین بار، نمی        را چنـین   تواند به عنوان یک مورد قابل پتنت شدن در نظر گرفته شـود، زی

 (SAR)یعنی مشتقاتی که اطالعاتی در مورد رابطه ساختار و فعالیتشان           . ترکیبی طی یک فرایند نو به دست نیامده است        

مراحـل  . هاي بیولوژیک آنها منحصر به فرد باشد، ارزش قابل توجهی براي پتنت شـدن دارنـد   به ما ارائه دهند و مکانیسم   

تز نیمه صنعتی بـا در نظـر گـرفتن افـزایش قـدرت، کـاهش سـمیت و اصـالح         اي از طریق سن  مختلف فرایندهاي توسعه  

  .حاللیت، تعدیل خواهند شد

  پتنت براي ترکیبات شناخته شده از محصوالت طبیعی،) ب

هـاي زیـستی آنهـا     باید توجه داشت که در ارائه پتنت به ترکیبات، قدیمی یا جدید، باید به نامشخص بودن فعالیت                

. هاي جدید از ترکیبات شناخته شده قبلی یا موجـود در طبیعـت وجـود دارد                 ضاي پتنت براي استفاده   امکان تقا . توجه شود 

همواره این امکان وجود دارد که بـراي بـسیاري از ترکیبـات         . بنابراین پتنت کردن داروهاي طب سنتی از این دست است         

هاي استخراج و پاالیش ترکیبـات موجـود در           روش. برداري کشف کرد    هاي جدید، جالب و قابل بهره       شناخته شده، فعالیت  

  .هاي مفید و جدید قابل پتنت شدن هستند طبیعت و ساخت آنالوگ

  .پتنت براي طب سنتی گیاهی و محصوالت درمانی گیاهی) ج

گیرد؛ به عنـوان مثـال، پـرورش گیاهـان دارویـی       هاي مختلفی منشأ می هاي اقتصادي طب سنتی از فعالیت   ارزش

تواند محلی براي غربالگري ترکیبات طبیعـی از          ید یا توزیع داروهاي طب سنتی، همچنین طب سنتی می         براي فروش، تول  

. خطر و مؤثر بودن بررسی کند نظر خواص درمانی آنها باشد یا به طور مؤثر نتایج به دست آمده در آزمایشگاه را از نظر بی                  

  .اند از طب سنتی سودهاي کالنی به دست آوردههاي دارویی در استفاده  در بسیاري از موارد مشخص شده شرکت

با این وجـود ترکیبـات و     . توان از بسیاري از ترکیبات درمانی حمایت کرد         با کمک قوانین موجود در مورد پتنت می       

ت توان به راحتی از آنها حمای داروهاي گیاهی، بسیار متفاوت از ترکیبات شیمیایی هستند و با استفاده از قوانین موجود نمی       

به سبب محدود بودن اطالعات در این مورد و نامشخص بودن گیاهان دارویی موجود و مورد استفاده در کـشورهاي                   . کرد
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  .مختلف، شناسایی بانیان آنها بسیار مشکل است

زیـرا رسـیدگی و قانونمنـد       . از ارزش اقتصادي کمتري برخوردار اسـت      » محصول«نسبت به پتنت    » فرایند«پتنت  

ها، بعد از کمی تغییر در منابع زیستی  و یا دانش سـنتی، پتنـت آنهـا را               گاهی محققان و شرکت   . رتر است کردن آنها دشوا  

استفاده از تکنولوژي به ویژه تکنولوژي زیستی براي ساخت ترکیبات مفید با دانش سنتی مورد حمایت    . کنند  درخواست می 

  .پتنت است

بنـدي   گیرنـد، در چهـار گـروه طبقـه     مورد حمایـت قـرار مـی   اختراعات مربوط به داروهاي گیاهی که توسط پتنت         

  :شوند می

     منظور از پتنت فرموالسیون، حمایـت از فـراهم کـردن داروهـاي سـنتی               :  پتنت فرموالسیون در گیاهان دارویی

  .ستگیاهی و یا محصوالت درمانی گیاهی با استفاده از دوز و تکنولوژي جدید براي به دست آوردن اثرات درمانی بهتر ا

   سـازي   پتنت ترکیب شامل داروهاي گیاهی جدید و یـا جـایگزین و یـا فـراهم    :  پتنت ترکیب در داروهاي گیاهی

  .داروهاي گیاهی است به شرطی که

داروي گیاهی از داروهاي متعدد تشکیل یافته باشد و این ترکیب جدیـد بـه تـازگی عرضـه شـده و نـسبت بـه          . 1

  .رده باشدترکیبات یا ساختار قبلی آن تغییر ک

داروي گیاهی جدید، مورد مصرف جدید یا عوارض جانبی کمتري نسبت به داروهـاي دیگـر داشـته یـا مـؤثرتر       . 2

  .باشد

     گیـرد کـه    پتنت در صورتی به روشی جدید در زمینه داروهاي گیاهی تعلق مـی         :  پتنت فرایند در داروهاي گیاهی

  :گامی کلیدي در زمینه خالقیت محسوب شود، مانند

  تولید داروي گیاهی،. 1

  فراهم کردن مقدمات داروسازي براي تولید داروي گیاهی،. 2

  استخراج و جدا کردن ماده مؤثر از داروي گیاهی که در فرایندهاي تولید دارو استفاده شود،. 3

  استخراج ماده جامد یا مایع استاندارد یا پودر و تنتور از داروهاي گیاهی،. 4

  هاي استاندارد، شک کردن عصارهفرایند دانه کردن و خ. 5

  هاي استاندارد، ممانعت از خشک شدن و آلودگی میکروبی عصاره. 6

  ها، ها، سموم و سورفاکتانت کش جدا کردن مقادیر جزیی آلودگی محصوالت گیاهی به موادي مثل حشره. 7

  هاي استاندارد از محصوالت گیاهی، افزایش تولید عصاره. 8

  هاي استاندارد از محصوالت گیاهی، دن عصارهکاهش هزینه فراهم کر. 9

  هاي جدا شده از داروهاي گیاهی، افزایش خلوص عصاره. 10

  .کاهش عوارض جانبی داروهاي گیاهی. 11

  راهکارهاي پیشنهادي براي حمایت از دانش سنتی. 3ـ5ـ3

انـد  و بیـشتر کـشورها     هرسد کشورهاي اندکی به اهمیت دانش سنتی و قانونگذاري در مورد آن پی برد       به نظر می  

همچنین، قوانین مالکیت فکري در حـد لـزوم از دانـش            . قانونی براي نظم بخشیدن به منابع ژنتیک و زیستی خود ندارند          
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هند یکی از کشورهایی است که به سبب منابع و دانش غنی در این مورد سعی کرده تا قـوانینی را  . کند سنتی حمایت نمی  

یک استراتژي جامع براي حمایت و حفاظت از دانش سـنتی بایـد             . ابع دانش سنتی وضع کند    براي حمایت و حفاظت از من     

هرچه قدر هماهنگی و همکاري سطوح مختلف بـا     . المللی موضوع را در نظر بگیرد       اي و بین    همه ابعاد محلی، ملی، منطقه    

اولین مکانیسم بـراي حمایـت از صـاحبان         المللی    در حال حاضر قوانین بین    . هم بیشتر باشد، نتیجه نهایی بهتر خواهد بود       

به عنوان مثال، کشورهاي برزیل، کاستاریکا، هند، پرو، پانامـا، فیلیپـین، پرتغـال، تایلنـد و ایـاالت            . این دانش سنتی است   

 بـه رسـمیت    کنـد،   را که دست کم از بعـضی از حقـوق دانـش سـنتی حمایـت مـی      sui genericمتحده آمریکا قوانین 

  .  اند شناخته

، در سطح ملی، گامی بسیار مهم در راستاي حمایت از      8ر حقیقت، تحقق معاهده تنوع زیستی به ویژه، بند شماره           د

المللی که در چارچوب ایـن        هاي بین   با این وجود، کشورهاي در حال توسعه باید به حمایت         . شود  دانش سنتی محسوب می   

  .آیند، توجه بیشتري نشان دهند معاهده به وجود می

رود و از  ز مسائل مهم دیگر در سطح دنیا این است که با تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی این دانش از بین مـی  یکی ا

هـاي    یکـی از نمونـه    . گـردد   طرفی بوروکراسی موجود در بسیاري از موارد، مانع از مستند شدن این دانش و انتقال آن می                

ریزي شـده و از   وسط دفتر مالکیت معنوي چین پایه است که ت(TCM)خوب این مورد بانک اطالعاتی طب سنتی چینی    

در حال حاضر، ایـن بانـک اطالعـاتی در    . شود هاي الزم در انجام ثبت در این دفتر استفاده می         براي بررسی . م2002سال  

  . فرمول طب سنتی است60000 رکورد و نزدیک به 30000کننده در چین قرار دارد و حاوي  دسترس کارشناسان بررسی

ها در همه کشورها توسط دفتر ثبت پتنت آنهـا            هاي اطالعاتی از طب سنتی همه گروه        رت امکان باید بانک   در صو 

اندازي شود و براي رسیدن به یک بانک اطالعاتی قدرتمند همه این اطالعات در یک مجموعه مرکزي درهم آمیختـه            راه

  .شود

شناسی گیاهان داشته   گاهی کافی در زمینه قومیت    دفاتر پتنت در کشورهاي مختلف، همچنین به افرادي خبره که آ          

ها براي رسیدن به چنین هدفی باید بخشی تحت عنوان مالکیت معنـوي دایـر                 رسد دانشگاه   باشند، نیاز دارند و به نظر می      

چنـین  . هاي تحقیقاتی خـود دسترسـی داشـته باشـند          ها و مؤسسات به اطالعات صحیح در زمینه فعالیت          کنند تا دانشکده  

کنـد و همکـاري بـین         هایشان یاري می    کند اما پژوهشگران را در حفظ یافته        امی همه مشکالت موجود را برطرف نمی      اقد

  .بخشد بخش تجارت و سطوح باالتر علمی را غنا می
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  هاي ایران پتنت: فصل چهارم

  المللی هاي بین هاي ایران در سازمان پتنت. 1ـ4

 Peer)تراز داوري  هاي هم ن پایگاه خالصه مقاالت و ارجاعات مجله که یکی از بزرگتریScopusاي  پایگاه داده

– reviewed) دفتر پتنت و عالمـت تجـاري آمریکـا    5 میلیون پتنت از 21 در دنیا است که حاوي (USPTO)  اروپـا ،

(EPO)   ژاپن ،(JPO)          سـازمان جهـانی مالکیـت معنـوي ،(WIPO)          و دفتـر مالکیـت معنـوي انگلـستان (UKPO) 

  .باشد می

هـاي ثبـت       تعداد کل پتنـت    1990ـ2006هاي    اي، در طی سال     براساس اطالعات استخراج شده از این پایگاه داده       

شامل پزشـکی، پرسـتاري،   ( مورد است که در چهار حیطه علوم بهداشتی 131المللی دنیا  هاي بین شده از ایران در سازمان 

شناسـی،   شـامل علـوم کـشاورزي، علـوم زیـست     (زیستی ، علوم )هاي علوم بهداشتی پزشکی و تخصص  دامپزشکی، دندان 

شناســی و  بیوشــیمی، ژنتیــک و بیولــوژي مولکــولی، ایمونولــوژي و میکروبیولــوژي، علــوم اعــصاب، فارمــاکولوژي، ســم

مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتري، هوا و فـضا، انـرژي، علـوم محیطـی، مهندسـی،       (علوم فیزیکی   ) فارماسوتیکس

شامل هنر و علوم انسانی، علوم مـدیریت، حـسابداري، بازرگـانی،    (و علوم اجتماعی    ) ت، فیزیک و نجوم   علوم مواد، ریاضیا  

  ).1ـ4(بندي است جدول  قابل تقسیم) گیري، علوم اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی علوم تصمیم

المللـی در     هـاي بـین     نهاي ایرانی ثبت شده در سازما       دهد بیشترین تعداد پتنت      نشان می  1ـ4طور که جدول      همان

هـاي علـوم بهداشـتی بـا      و کمترین آن به پتنت  %) 66(هاي حیطه علوم فیزیکی       به پتنت . م2006 تا   1990هاي    طی سال 

در رتبه اول و    %) 1/48(المللی، دفتر ثبت پتنت و عالمت تجاري آمریکا           هاي بین   در مقایسه سازمان  . اختصاص دارد % 5/4

. به ترتیب در رتبـه دوم و سـوم قـرار دارنـد    %) 1حدود (و سازمان جهانی مالکیت فکري %) 7/39(دفتر اروپایی ثبت پتنت   

هـاي    براساس حیطـه  . م1960ـ  2006هاي    المللی را در سال     هاي بین   هاي ایرانی در سازمان      نیز روند ثبت پتنت    1ـ4شکل  

  .دهد اصلی علوم نشان می
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  هاي اصلی علوم   براساس حیطه1990 -2006هاي  المللی در سال  بینهاي هاي ایران در سازمان میزان ثبت پتنت. 1-4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي اصلی علوم   براساس حیطه1960 -2006المللی در سالهاي  هاي بین هاي ایرانی در سازمان روند ثبت پتنت. 1-4شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1379-1385(تعداد اختراعات ثبت شده در ایران . 2-4شکل 

  )1380- 1385(روند رشد اختراعات ثبت شده در ایران . 3-4شکل 
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 نیز با   2001 را در بین کشورهاي جهان داشته است و در سال            44 اختراع، رتبه    2 فقط با ثبت     1981ایران در سال    

 را کـسب  59، رتبه .م1981ـ2001 نزول کرده است؛ در نتیجه در طول دوره          57 اختراع در این بیست سال به رتبه         2ثبت  

از ثبت اختراع % 0009/0 اختراع ثبت کرده و سهمی حدود 1در این دوره ایران به طور متوسط ساالنه کمتر از    . ه است کرد

ایران همچنین در طول این دوره در بین کـشورهاي اسـالمی رتبـه نهـم، در بـین      . جهانی را به خود اختصاص داده است      

  .ه خود رتبه پنجم را به لحاظ ثبت اختراع کسب کرده استکشورهاي خاورمیانه رتبه هشتم و در بین کشورهاي همسای

  هاي ایران در سطح ملی پتنت. 2ـ4

ش هر قـسم اکتـشاف یـا اختـراع      .  ه 1310 فصل دوم قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب تیرماه           26طبق ماده   

 شرایط در مـدت مقـرر       دهد که بر طبق     جدید در شعب مختلف صنعتی یا فالحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصار می              

در این قانون از اکتشاف و یا اختراع خود استفاده نماید مشروط براین که اکتشاف یا اختراع مزبـور مطـابق مقـررات ایـن                         

حداکثر زمـان   . ها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به ثبت رسیده باشد               قانون در اداره کل ثبت شرکت     

  .ال از زمان تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع است س20حمایت از اختراعات، 

هـاي اختـراع      البته تعـداد اظهارنامـه    . دهد   تعداد اختراعات ثبت شده و روند رشد آنها را نشان می           3ـ4 و   2ـ4شکل  

بنـدي   متأسفانه در نظام ثبت ایران هیچگونه طبقـه .  درصد بیشتر از اختراعات ثبت شده است       30 تا   10واصل  شده حدود     

  . وجود نداردموضوعی

 منفی بوده و بیشترین رشد 1381دهند رشد ثبت اختراع در ایران در سال  هاي مذکور نشان می طور که شکل    همان

 1385 اختراع در سال     5067 اظهارنامه و ثبت     7400قابل ذکر است آمار بیش از       . شود  مربوط می % 5/80 با   1383به سال   

، 1385 اسناد و امالك کشور ارائه شده است که در این صورت رشد سـال                نیز توسط یکی از مقامات مسئول سازمان ثبت       

  .باشد می% 9/66

از این رو و به دلیل سایر اختالفاتی که بین اعداد گزارش شده موجود است گـزارش حاضـر، ارقـام ارائـه شـده در                  

  .است سازمان ثبت اسناد و امالك کشور را مورد استفاده قرار داده 1385سالنامه آماري سال 





کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  سخن آخر: فصل پنجم

هاي موجود در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسـعه ابتـدا بـه                 در خاتمه گزارش حاضر، به دلیل اهمیت تفاوت       

. پـردازیم   نکات اساسی قابل توجه در مالکیت معنوي موضوعات مرتبط با زیست پزشکی در کشورهاي در حال توسعه می                 

هاي بیوتکنولـوژي و دارویـی،        سب در انتخاب محل ثبت پتنت با تأکید بر پتنت         سپس پیشنهاداتی در خصوص رویکرد منا     

  .ارائه خواهد شد

  پزشکی در کشورهاي در حال توسعه هاي زیست نوآوري. 1ـ5

هاي زیست پزشـکی در کـشورهاي در حـال            هر ساختاري که سعی داشته باشد به تأثیر مالکیت معنوي بر نوآوري           

  : نکته اساسی را در نظر داشته باشد4وژي بپردازد، باید رو در تکنول توسعه و دنباله

انـد،   هاي تجاري که در کشورهاي توسعه یافته انباشته شـده  هاي معنوي ثبت شده توسط شرکت اول اینکه آیا مالکیت  

زمینـه  رو در  هـاي نـو و بـدیع کـشورهاي در حـال توسـعه و دنبالـه              هاي جدي در زمینه فعالیـت       توانند مانعی براي رقابت     می

تر از کشورهاي توسـعه یافتـه         تر و اساسی    تکنولوژي باشند؟ تأثیر و تداخل پتنت بر پژوهش در کشورهاي در حال توسعه مهم             

توانند مانع انتقال ابزار و تکنولوژي موجـود بـه ایـن کـشورها                ها می   تراشی براي تحقیق و پژوهش، پتنت       عالوه بر مانع  . است

پزشـکی را   هاي بدیع و نو در بخش زیست تواند جلوي توسعه قابلیت هاي در حال توسعه می وجود چنین مانعی در کشور    . شوند

 سـعی کـرده در   (Doha Declaration)این مشکل در بسیاري از موارد مشابه مشکالتی است که اعالمیـه دوحـه   . بگیرد

تازگی احـساس شـده و احتمـاالً      در واقع اهمیت چنین موضوعی به       .  و بهداشت عمومی به آن بپردازد      TRIPSمورد معاهده   

  .ها و افراد مختلف را به خود جلب کرده، سبب حرکتی شود زمانی طول خواهد کشید تا بتواند توجه گروه

تواند  اي است که می رو در زمینه تکنولوژي، توافقات خالف قاعده مسئله دیگر در کشورهاي در حال توسعه و دنباله       

ها از  در قراردادهاي بین مؤسسات بازرگانی از یک سو و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه     هاي انحصارطلبانه     ناشی از موقعیت  

آید که آیا چنین مؤسساتی در کشورهاي در حال توسعه در مقـامی هـستند                 به ویژه، این سؤال پیش می     . سوي دیگر باشد  

ها در شرایطی که اقداماتی مانند زیرپـا  هاي معامله و قرارداد در این کشور گیري کنند؟ هزینه که در این گونه موارد تصمیم  

  شود؟ هایشان رایج نیست، از چه بابت دریافت می  یا ابطال پتنت در دادگاه(Infringement)گذاشتن حقوق 

هاي معنوي چیست؟ آیا نتیجـه یـک          هاي اجتماعی چنین رژیم ثبتی براي مالکیت        مسئله سوم این است که هزینه     

شود؟ معامالت و توافقـات، بـدون حمایـت چنـین نظـامی               پیش تعیین شده محسوب می    پروژه تحت چنین رژیم ثبتی، از       

هـاي مختلـف      تواند آستانه توافقات را در گـروه        هاي معنوي می    کنند؟ و چگونه حمایت از ثبت مالکیت        چگونه پیشرفت می  
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یا همواره مقادیري ثابت دارنـد؟      ها متفاوت بوده      هاي معنوي، تعداد پروژه     هاي مختلف ثبت مالکیت     تغییر دهد؟ آیا در نظام    

  هاي نظام ثبت مالکیت معنوي تا چه اندازه اهمیت دارد؟ در نهایت این که محدودیت

گذاران پتنت و مؤسـسات، همچنـین بحـث انتـشار             مسئله اساسی و مهم دیگر، ناشی از رابطه ظریف بین سیاست          

مگان به این موضوع اذعان دارند که تأثیر پتنـت بـر            امروزه نه تنها ه   . هاي مختلف است    دانش و موضوع رقابت در حیطه     

پذیرنـد کـه عـادات و     هاي مختلف متفاوت است، بلکه می انتشار اطالعات، کاهش رقابت و پیشبرد نوآوري کامالً در حوزه  

  .کند عملکرد افراد در این نظام نیز بسیار به تعادل و توازن این اثرات کمک می

هاي مختلف با نگاهی عمیق به این موضـوع مـشخص کـرده کـه           کنیم که بررسی    در پایان به این نکته اشاره می      

هم چنین مشخص شده کـه      . رو در زمینه تکنولوژي الزم است       وجود چنین چارچوبی در کشورهاي در حال توسعه و دنباله         

هـاي    بـا بودجـه  ها در مورد حفظ مالکیت معنوي در مؤسسات کوچک ها و تأخیر در صدور گواهی نامه     حفظ اصالت، هزینه  

. محدود بسیار حادتر و دست و پاگیرتر است و کشورهاي در حال توسعه با این موضوع بیشتر دسـت بـه گریبـان هـستند                        

توان نتیجه گرفـت   مشکل صاحبان مالکیت معنوي در دستیابی به اختراعاتی در سطوح باالتر تا حدي قابل حل بوده و می         

امـا چنـین موضـوعی در    . کت طرف معامله، مسئول خرید آن خواهد بـود    که در صورت ضروري بودن چنین دسترسی شر       

کشورهاي در حال توسعه تا حد زیادي به این بستگی دارد که آیا شرکت مذکور امکان و توان خرید چنین ابـزار ضـروري              

رد و شرایط الزم را     براي پژوهش را دارد یا خیر؟ در واقع اگر نظام مسئول در این کشورها تعهد خرید چنین ابزاري را نپذی                   

مهیا نکند، چه باید کرد؟ در واقع نکته نهایی این است که وجود مؤسسات مختلف ثبـت نـوآوري در کـشورهاي در حـال                         

  .ها در زمینه ابزار تحقیق بسیارند، کمک چندانی باشد اي که پتنت تواند براي پیشبرد پژوهش در زمینه توسعه نمی

  ها کجاست؟ ی پتنتبهترین جاي دنیا براي بایگان. 2ـ5

هاي ملی و فراملی اخـذ   طور که گفته شد متقاضیان براي ثبت اختراعات و ابداعات خود، ممکن است از رویه               همان

هـاي   رویـه . شـوند  هاي ملی، پتنت طبق قوانین خاص همان کشور ثبت می در رویه. گواهی یا ترکیبی از آنها استفاده کنند   

المللـی شـامل معاهـده همکـاري در        هاي بین    و رویه  (EPO)انند سازمان پتنت اروپا     اي، م   هاي منطقه   فراملی شامل رویه  

المللی، حقوق پتنت ممکن است در میان کـشورهاي مختلـف    اي و بین هاي منطقه با وجود رویه .  است (PCT)ثبت پتنت   

پتنت، تفاوت در قـوانین     هاي ثبت، زمان صرف شده براي اعطاي گواهی           عوامل متعددي مانند هزینه   . جهان متفاوت باشد  

در بیشتر کشورها حساسیت موضوع به حدي       . گیري در انتخاب مکان ثبت پتنت تأثیرگذار است         دفاتر ثبت پتنت بر تصمیم    

هـاي نـو    اند که این وکال ضـمن حمایـت و حفاظـت از ایـده        است که به پرورش وکالي حقوقی در این خصوص پرداخته         

  .دهد تري انجام می صی و در زمان کوتاهمراحل مختلف ثبت آن را به صورت تخص

کند این است که کجا به دنبال  ترین سؤاالتی که به ذهن یک وکیل ثبت پتنت خطور می        ترین و گران    یکی از مهم  

کنیم با در نظر گرفتن سه موضوع مهم و اساسی و بررسی رونـد   حمایتی براي یک اختراع بگردد؟ در این مبحث سعی می     

به این سؤال پاسخ دهیم و بتوانیم پیشنهاد مناسبی براي برگزیدن یک رویکرد مناسب در انتخاب محل            ثبت پتنت در دنیا     

ها در زمینه بیوتکنولوژي و دارویی است اما این عوامـل در              اگرچه در این مبحث، تمرکز ما بر پتنت       . ثبت پتنت ارائه دهیم   

  .ل استفاده استافزار نیز قاب هاي دیگر علمی مانند الکترونیک و نرم زمینه
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مهمترین قدم در شروع انتخاب یک استراتژي براي بایگانی این است که همـواره بـه همـه کـشورها بـه عنـوان                        

البته چنین رویکردي چـه از نظـر منـابع مـالی و چـه منـابع        . کاندیدي مناسب براي جستجوي حمایت از پتنت نگاه کنیم        

پتنت باید فهرستی از کـشورهاي مناسـب را بـا در نظـر گـرفتن همـه       انسانی غیرمعقول بوده و یک مشاور در زمینه امور   

  .عوامل قانونی، تجاري و هزینه ارائه دهد

مشاور باید مشخص کند که آیا نظـام قـانونی          . اولین نکته، قدرتمندي نظام قانونی پتنت در کشور پیشنهادي است         

 از نظر اقتصادي به نفـع دارنـده پتنـت باشـد؟ و ایـن      کند که اي از پتنت ارائه شده حمایت می      پتنت در این کشور به گونه     

مواردي که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این اسـت کـه آیـا کـشور     . نیازمند بررسی قوانین پتنت آن کشور است  

 از اجراي اي هایی براي بررسی آن دارد یا خیر؛ و آیا کشور مورد نظر تاریخچه          مربوط قوانینی براي پتنت ثبت کرده و نظام       

  .پتنت دارد یا نه

  ):شوند به جز مواردي که به قانون مربوط می(معیارهاي انتخاب 

البته این معیارها به طـور غیرمـستقیم ولـی          . غیر از موارد قانونی، معیارهاي دیگري نیز براي انتخاب اهمیت دارند          

آیا کـشور مـورد نظـر       :  به مسائل زیر اشاره کرد     توان  از این مورد می   . عمیقی تحت تأثیر قوانین پتنت آن کشور قرار دارند        

  .شود یا نه عدالتی در آن دیده می هاي خاص، فساد و یا بی گیري حکومت ثابت و پایداري دارد و آیا سابقه جهت

به عنوان مثال در زمینه علوم زیست پزشکی و دارویی فـرد بایـد در               . یکی از معیارهاي تجارت، محل رقابت است      

هاي توسعه و پژوهش در آن        هاي مهم دارویی در آن حضور داشته و فعالیت          خود را انجام دهد که شرکت     کشوري بایگانی   

این کشورها شامل ایاالت متحده آمریکـا، انگلـستان، ژاپـن، سـوئیس، فرانـسه، آلمـان و کـشورهایی بـا                     . دهند  انجام می 

رالیا، مجارستان، کانادا، اسـپانیا، اتـریش، چـین، سـوئد،     هاي مهم تحقیقاتی مانند بلژیک، ایتالیا، اسرائیل، ایرلند، است          بخش

  .سنگاپور و نیوزیلند است

جاي تعجب نیست که کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، ژاپـن،     . نکته مهم دیگر در تجارت، محل بازار و تقاضاست        

محـصوالت دارویـی دنیـا    % 80آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، برزیل، چین، و کانادا با هـم محـل فـروش حـدود              

بـه  . هاي تکنولوژي زیستی و دارویی در این کشورها معنادار اسـت            ها در زمینه نوآوري     بنابراین، بایگانی درخواست  . هستند

این ترتیب، از دیدگاه تجاري، کشورهاي که نوآوري مورد نظر پتانسیلی براي استفاده، ساخت یا فروش نـدارد، بـه راحتـی      

تواند مسئولی براي پیگیري پایمال شدن حقوق خود پیدا کند        کننده می   چنین کشورهایی که درخواست   هم  . شوند  حذف می 

  .خورند نیز از لیست خط می

توانـد   هاي خارجی مـی    هاي بایگانی، به دست آوردن و نگهداري پتنت         هزینه. ها نیز باید توجه کرد      در نهایت، به هزینه   

گاهی نیاز بـه ترجمـه نیـز هـست کـه            . داد صفحات درخواست و تعداد ادعاها تغییر کند       تواند بنابر تع    بسیار سنگین باشد و می    

هـاي دارویـی و    توان گفت هزینه بایگـانی و نگهـداري هـر پتنـت در زمینـه         در مجموع می  . ها تأثیر بگذارد    تواند بر هزینه    می

  .ست سال عمر پتنت خواهد بود هزار دالر آمریکا طی بی500 کشور مهم دنیا بیش از 50بیوتکنولوژي در بیش از 

  ورود مالت

هاي اخیر اتفاق افتاده ورود مالت بـه عنـوان یـک کـشور مهـم در             یکی از تغییراتی که در روند ثبت پتنت در سال         

 316به عنوان یادآوري الزم به ذکر است که مالت یک کـشور کوچـک بـا حـدود                   . هاي خارجی است    زمینه بایگانی پتنت  
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پـس چـرا بایگـانی در مالـت؟     .  نفر جمعیـت دارد  400000ست که در جنوب سیسیلی واقع شده و         کیلومتر مربع مساحت ا   

 (Nalta Enterprise) توسـط مؤسـسه تجـاري مالـت     2004هاي فارماکوتیک در سـال   پاسخ این سؤال در انتشار تازه

  .زایی در مالت است الگذاري و حمایت از اشتغ اي وابسته به دولت مالت که هدفش جلب سرمایه مؤسسه. نهفته است

بـه عنـوان بخـشی از ایـن اقـدام،      . هدف از این نوآوري توسعه بخش تولیدات داروهـاي ژنریـک در مالـت اسـت           

هـاي بخـش    سازي افراد در تربیـت شـیمیدان   هاي الزم براي آماده هاي ژنریک و دانشگاه مالت براي آموزش دوره     شرکت

ه مالت به طور فعال به تبلیغ این نکته پرداخت که احتماالً به دلیل کوچـک           تر، مؤسس   اما، از آن مهم   . فرایند تأسیس شدند  

هاي دارویی خود در این کشور مبـادرت          هاي فرآورده   هاي دارویی اندکی به جستجوي حمایت از پتنت         بودن کشور، شرکت  

در نتیجـه، نبـود     . ی پتنت برآیـد   هاي بایگان   تر از آن است که از پس هزینه         در واقع، بازار مالت به تنهایی کوچک      .  اند  کرده

هاي دارویـی خـود را       هاي دارویی ژنریک فراهم کرد تا توسعه یابند و فرآورده           هاي منتشر شده، فرصتی براي شرکت       پتنت

توانند داروهاي تولید شده را بعد از انقضاي پتنت مربوطـه بـه کـشورهاي                 ها به راحتی می     این شرکت . در مالت تولید کنند   

توانند بـه مـسیرهاي تجـاري     هاي دارویی می   به مرور زمان، به علت موقعیت جغرافیایی مالت، شرکت        .  کنند اروپایی صادر 

هـا   موجود دست یابند و داروهایشان را در آفریقا و حتی کشورهاي آمریکاي جنوبی که چنین نظـام حمـایتی پتنـت در آن            

هـاي بعـدي داروهـاي خـود،           دارویی براي حفاظت از نـسل      ها، صنایع   در پاسخ به این اقدام مالتی     . وجود ندارد، صادرکنند  

 وزیـر  2004در واقـع در سـال   . آور نبـود  البته چنین اقدامی تعجـب    . هاي پتنت در مالت کردند      شروع به بایگانی درخواست   

شور از تجارت و رقابت مالت براین نکته تأکید کرده بود که مالت انتظار دارد میزان پتنت ثبت شده در دفتر پتنـت ایـن کـ     

  . مورد افزایش یابد3000 مورد به حدود 200میزان ساالنه 

 نیـست و  (Patent Cooperation Treaty) 1هاي پتنت ولی باید توجه داشت که مالت عضو معاهده همکاري

 مـاه زودتـر از آن ارائـه شـده     12هاي ثبت دیگر مقدم شمرده شود باید  براي این که یک درخواست از مالت بر درخواست        

اگرچه زبان رسمی این کشور زبان . مالت عضو اتحادیه اروپایی است اما هنوز به سازمان اروپایی پتنت نپیوسته است           . شدبا

  .هاي پتنت باید به زبان رسمی انگلیسی باشد مالتی است اما در خواست

  تغییر در قانون پتنت هند

 سـال   5هاي ثبـت در       فزایش چشمگیر درخواست  تغییر شگرف دیگري که در روند ثبت پتنت در دنیا اتفاق افتاده، ا            

علت این تغییر نیز در معیارهایی که در باال ذکر شـد  . هاي دارویی و بیوتکنولوژي بوده است گذشته در هندوستان در زمینه 

 کـشور   15جزو  . م2004با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تجارت، مشخص است که هند در سال               . به روشنی مشهود است   

همچنـین،  . هاي دارویی در دنیا بوده و میزان قابل توجهی از این تولیـدات ژنریـک بـوده اسـت                    کننده فرآورده   یداصلی تول 

هـاي پتنـت در       تغییراتی که به تازگی در قانون پتنت هند داده شده آن را بـه کـشور مناسـبی بـراي بایگـانی درخواسـت                       

  .هاي دارویی و بیوتکنولوژي کرده است زمینه

هایی که خواستار     گیرند و درخواست کننده     هاي پتنت در زمینه فرایندها مورد بررسی قرار می          رخواستاصوالً، تنها د  

                                                            

المللی بر ثبت پتنت حاکم گردید که متقاضی تنها با تنظـیم               یک سیستم بین   1978، از سال    ) کشور 18با عضویت   (سازي این معاهده      با تصویب و پیاده   . 1

.برخوردار گردد) عضو معاهده(تواند از تأثیر آن اظهارنامه در کشورهاي منتخب خود  می) هاي مورد تأیید زبان( یک زبان المللی در یک اظهارنامه بین
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 Black) یا صندوق سـیاه  (Mailbox)ثبت پتنت در زمینه ترکیبات دارویی هستند، از امتیازي با عنوان صندوق پستی 

box) تا زمانی که قانون عوض شـده و فرصـتی بـراي             دارند  ها را معلق نگه می      به این صورت که درخواست    .  برخوردارند 

این روش بایگانی این فایده را دارد که امکان ادعـا در مـورد تـاریخ        . هاي مربوط به ترکیبات فراهم کند       بررسی درخواست 

 قابلیـت  2005 توسط پارلمان هند تصویب شـده و از ژانویـه   2005این روش که در آوریل سال . گذارد بایگانی را باقی می  

، به انـدازه   با این وجود.  رسیده باشند، قابل استفاده است1995هایی که بعد از سال  رایی پیدا کرده، تنها براي درخواست   اج

هندوسـتان  : در نهایت چند نکته را باید ذکر کرد       . هاي دارویی وجود دارد     هاي فرآورده    سال عقب افتادگی در درخواست     10

 5 تـا  3مراحل قانونی حدود . ها باید به زبان انگلیسی باشند  نند مالت درخواست  هاي پتنت است و ما      عضو معاهده همکاري  

  .هاي دارویی در این مورد نیز تأخیري جدي وجود دارد کشد، اگرچه، در زمینه فرآورده سال طول می

  تر در چین تغییرات مشابه اما زودهنگام

هـاي دارویـی اتفـاق افتـاده،           در زمینه فـرآورده    جالب توجه است که بدانیم تغییرات مشابهی در قوانین پتنت چین          

هاي معنوي دولـت چـین، بعـد از ایـن تغییـرات در       بنابر آمار دفتر مالکیت.  است1993اگرچه این تغییرات مربوط به سال   

هاي دارویـی     افزایش داشته است و شرکت    % 91هاي قبل     هاي ثبت داروها نسبت به سال       ، درخواست 1993قانون در سال    

هاي چین به عنـوان محلـی بـراي           چند عامل دیگر نیز به جذابیت     . اند  تاریخ هم چنان به همین روند ثبت ادامه داده        از آن   

هـاي دارویـی و        کشور اول دنیا در بازار فروش فـرآورده        10از آن جمله حضور چین در میان        . ها افزوده است    بایگانی پتنت 

  . ثبت شده در این زمینه استهاي کننده در این کشور از پتنت وجود نظامی حمایت

  برزیل، نگرشی پیش ژنریک

 5هاي دارویـی طـی    ها تغییرات چشمگیري را در روند بایگانی پتنت برزیل در زمینه بیوتکنولوژي و فرآورده     بررسی

ین  مورد پتنت در ا  17000حدود  . م2000هاي صنعتی برزیل در سال        بنابر آمار انستیتو مالکیت   . دهد  سال گذشته نشان می   

  این افزایش به چه دلیل اتفاق افتاده است؟.  مورد بوده است12000. م1995کشور ثبت شده که این میزان در سال 

برزیـل دهمـین قـدرت    . با در نظر گرفتن معیارهاي تجاري این روند افزایشی در کشور برزیل قابـل توجیـه اسـت         

رسد و شکی نیـست       میلیون دالر می   500اخالص ملی آن به     است و تولید ن   ) که در رأس آن کانادا قرار گرفته      (تجاري دنیا   

هـاي    همچنین، در میـان کـشورهایی کـه از مالکیـت          . ها در آمریکاي جنوبی است      ترین  که اقتصاد برزیل یکی از پیشرفته     

  .هاي دارویی قرار دارد کنند، برزیل در چهارمین رده در میان کشورهاي جهان از نظر بازار فرآورده فکري حمایت می

با این وجود، یک مشاور در زمینه بیوتکنولوژي و صنایع دارویی بیشتر تمایل دارد که تعادلی بین مالحظـات قدرتمنـد                     

دولت برزیل به طور فعـال فـروش داروهـاي ژنریـک را تقویـت               . تجاري و وضعیت قانونی علوم دارویی در برزیل برقرار کند         

بیننده ممکـن اسـت   .  برابر شده است  10 بیش از    2002 تا   2000هاي    الهاي ژنریک طی س     کند و در واقع فروش فرآورده       می

هاي ژنریک در برزیل مانند مالت به افزایش روند ثبت پتنت در این کشور منجر شـده   به این فکر بیفتد که بازار خوب فرآورده   

هاي خاصـی      بتوانند پتنت  هاي دارویی    دولت سبب شده که شرکت     (pro-generic) دیدگاه پیش ژنریک      با این وجود،  . باشد

هاي بهداشتی باید موافقت خود را مبنی بر امکـان ارائـه       به ویژه، براساس قانون بنیاد ملی مراقبت      . را در برزیل به دست آورند     

بـه ایـن معنـا کـه حتـی اگـر            . هـاي صـنعتی برزیـل ارائـه دهـد           هاي دارویی توسط انستیتو مالکیـت       پتنت در زمینه فرآورده   



کتاب اول از مجموعه منابع اطالعاتی

کمیته سالمت و علوم زیستی/ شور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی ک

342

هاي صنعتی برزیل براي اخذ پتنت شود، سازمان دولتی دیگري باید             موفق به دریافت موافقت انستیتو مالکیت     کننده    درخواست

زیرا دولت برزیل به طـور رسـمی اعـالم کـرده کـه بعـضی                . صدور آن را تأیید کند و این موافقت تنها یک مهر ساده نیست            

. هـایی جلـوگیري شـود     مضر بوده و باید از صدور چنین پتنـت ها براي بهداشت عمومی     هاي دارویی و انواعی از پتنت       فرآورده

  .گیري براي بایگانی پتنت خود در برزیل به نوع اختراع خود حتماً توجه کنند بنابراین، افراد باید قبل از تصمیم

اگرچـه فـرد   . هـاي پتنـت اسـت       براي شناخت بهتر برزیل، الزم به فکر است که این کشور عضو معاهده همکاري             

آن را به ثبت برساند، ) زبان رسمی برزیل(به زبان پرتغالی ) ادعا/ خالصه (اند تنها با ترجمه بخشی از درخواست خود   تو  می

 6 تـا    5کل مراحل قانونی حـدود      . شوند   روز ثبت می   30هایی که به طور کامل ترجمه شده باشند در مدت             ولی درخواست 

  .انجامد سال از زمان بایگانی به طول می

ظر گرفتن همه شرایط و عواملی که در انتخاب محل مناسب براي بایگانی پتنت تأثیر دارد، فرد باید از خـود     با در ن  

هـر  . بهترین محل براي بایگانی پتنت در دنیا کجاست؟ پاسخ روشن و واضحی براي ایـن سـؤال موجـود نیـست                     : بپرسد

رسد تهیـه     بنابراین، به نظر می   . بت پتنت ارتباط دارد   شرایطی با دیگري متفاوت است و به عوامل مختلف، بازار و قوانین ث            

هـا در زمینـه       تواند به عنـوان راهنمـایی بـراي ثبـت نـوآوري             هاي مناسب بایگانی در دنیا می       یک ردیف بایگانی از مکان    

  .کند هاي دارویی عمل می بیوتکنولوژي و فرآورده

  سه ردیف براي بایگانی

هایی است که یک کاالي تجـاري   منظور از آن درخواست. الح دفاعی استهاي به اصط  اولین ردیف، براي بایگانی   

براسـاس  . شوند بلکه بیشتر جزیی از یک دیوار دفاعی پیرامون یک کاالي تجـاري هـستند                یا یک محصول را شامل نمی     

ایـن  . شـوند   یهایی در آمریکا، کشورهاي اروپایی و ژاپن پتنت مـ           یک نمونه از سیستم ردیفی بایگانی خارجی، چنین پتنت        

  .هاي دارویی در اختیار آنهاست هایی هستند که بیشتر بازار مربوط به بیوتکنولوژي و فرآورده سه محل مکان

هاي دفاعی هـستند ولـی آنهـا نیـز یـک کـاالي                هایی است که فراتر از درخواست       ردیف دوم مربوط به درخواست    

هایی است که یک نوآوري مهم از نظر  مربوط به درخواست  در واقع این ردیف     . شوند  تجاري یا یک محصول را شامل نمی      

براي این گروه،   . المللی ندارند   شوند، اما به دلیل محدودیت بودجه امکان بایگانی در سطح وسیع بین             اقتصادي را شامل می   

  .تعالوه بر سه محل ذکر شده در گروه قبلی، کشورهاي استرالیا، برزیل، کانادا، هند و مکزیک نیز مناسب اس

. شود که به طور مستقیم در برگیرنده محصوالت و کاالهاي تجاري باشند هایی مربوط می ردیف سوم به درخواست   

» جـواهرات تـاج  «به دلیل هزینه نسبتاً باالي بایگانی و فرایندهاي ثبت در کشورهاي گروه سوم، این گروه بـه اصـطالح         

وه بر کشورهاي ذکر شده در گـروه اول و دوم، آرژانتـین، مـالزي،               به این گروه عال   . شود  اسناد بهادار یک پتنت نامیده می     

کنگ، اسرائیل، کـره جنـوبی، نیوزیلنـد، نـروژ، فیلیپـین، روسـیه،                مالت، پاکستان، تایلند، تایوان، چین، کلمبیا، مصر، هنگ       

  .شوند آفریقاي جنوبی و سنگاپور نیز اضافه می

افتند که در این صورت       ازار یا مسائلی علمی از اهمیت تجاري می       ها به دلیل تغییر ب      در ضمن، گاهی بعضی فرآورده    

  .باید درخواست براي چنین موردي را از گروه سه به دو یا حتی یک منتقل کنیم

تـوان محـل      هاي مکرر اسناد بهادار پتنت، عوامل تجاري، بازار، بودجه موجود و قوانین حاکم می               بنابراین با بررسی  

  .دنیا را پیدا کردمناسب بایگانی پتنت در 
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  مقدمه

شده در سند  شاءاهللا با تحقق اهداف تدوین هاي رفیع آرزوي هر ایرانی است که ان         اسالمی به جایگاه   دستیابی ایران 

انداز تحت عنوان نقشه جامع علمی کـشور وظیفـه    چشمترجمان این .  ساله کشور به آن دست خواهیم یافت       20انداز    چشم

 20انداز    نفعان در جامعه حرکت در مسیر چشم        خطیري است که برعهده دانشگاهیان گذارده شده، تا با توجه به تمامی ذي            

محوري   شحال که با ارشادات رهبري فرزانه، انقالب در مسیر توجه به علم و دان             . ساله کشور را با زبان علم تعریف نمایند       

دارد و تدوین نقشه جامع علمی کشور به عنوان باالترین سند نظام دانش و فناوري کشور در حال کامـل شـدن                        گام برمی 

از یک طرف سالمت به عنوان نیاز پایه شهروندان براي بقاي کـشور  . توان از جایگاه ویژه سالمت غافل ماند  باشد نمی   می

هـا را بالفعـل    تواند تحت یک نظام نوآورانه این توانایی هاي بالقوه می ا تواناییو توسعه آن ضروري است و از طرف دیگر ب       

  .درآورده ثروت مادي و معنوي هنگفتی را براي کشور به ارمغان بیاورد

در این راسـتا  . شود نیز بیان می » جامعه سالم «بحث سالمت به عنوان نیازي براي توسعه کشور در چارچوب ایجاد            

ایـن مهـم در   . گردد کارهاي ایجاد محیطی بهینه براي زیست تبیین می أثیرگذار بر سالمت پرداخته راه  به شناخت عوامل ت   

هایی کـه در راسـتاي        یکی از پروژه  . تدوین سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت نیز مورد توجه قرار گرفته است              

متی پـیش روي کـشور در بیـست سـال آینـده             پشتیبانی اطالعاتی براي نقشه انجام شده است، تحلیل تهدیـدهاي سـال           

  .پردازد به بخش مهمی از آن می» هاي غیرواگیر و عوامل خطرزاي مربوطه تحلیل وضعیت بیماري«باشد که  می

هـاي مختلـف      شـده بـر روي وضـعیت حیطـه          امیدوار است نشر این مستند که مستند دوم از سري مطالعات انجام           

بررسـی و تحلیـل وضـعیت و رونـد ثبـت پتنـت در       . 1: دو مستند دیگـر بـا عنـاوین    (باشد    تأثیرگذار در سالمت کشور می    

تحلیل وضعیت مراکز تحقیقاتی کشور و شناسایی روندهاي     . 2هاي مختلف نظام سالمت در ایران، منطقه و جهان و             حوزه

لیل و ارزیابی سایر همکـارانی    ریزي، تح   هاي علمی کشور داشته بتواند براي برنامه        عالوه بر اثراتی که در تهیه نقشه      ) مهم

ایـن نوشـتار   .  ساله کشور را دارند مفید واقع گردد20انداز  که دغدغه سالمت مردم و کاهش آالم آنان و دستیابی به چشم        

تواند به عنوان مستند پشتیبان نقشه علمی به کار آید و در تحقق جامعه آرمانی ما از طریق بهبود سالمت و کاهش بار          می

  . اثرگذار باشدها بیماري

  شوراي سیاستگذاري

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 میلیون نفر جمعیـت در جنـوب غـرب       70 کیلومترمربع وسعت و حدود      1648000کشور جمهوري اسالمی ایران با      

  ).1شکل( قرار دارد (EMRO)آسیا در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت 

وضـعیت جمعیتـی و بعـضی از       . بانک جهانی جزو کشورهاي بـا درآمـد متوسـط اسـت           بندي    ایران براساس تقسیم  

  .)1( آورده شده است1هاي مهم سالمتی و توسعه براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در جدول  شاخص

براساس . باشند  ساکن روستاها می  % 35ساکن شهرها و    % 65 میلیون نفر است که      65جمعیت کشور ایران بیش از      

سوم از جمعیـت کـشورمان     میالدي، حدود یک2000هاي توسعه انسانی در سال   بانک جهانی در رابطه با شاخص  گزارش

  .)1(کل جمعیت کشور است% 1/32دهند که این میزان معادل   ساله تشکیل می15-29را جوانان 

 سـطح مجـامع   هـاي کـالن بهداشـتی در    هاي عفونی و سوءتغذیه محور اصـلی سیاسـتگذاري         ها قبل بیماري    سال

هرچند هنوز بیشتر کشورهاي با درآمد کـم و متوسـط گریبـانگیر             . المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت بود        مختلف بین 

سازي توانسته تا حد زیادي با عوامـل فـوق            هاي بهداشتی و افزایش پوشش ایمن       مسائل فوق هستند، ولی ارتقاي مراقبت     

  .مقابله کند

  

  موقعیت جغرافیایی کشور جمهوري اسالمی ایران. 1شکل 

اي و فعالیت جسمی با       هاي تغذیه   از سوي دیگر در کشورهاي مختلف، تغییرات سریع شیوه زندگی به ویژه در جنبه             

هاي قلبی ـ عروقی،   ابت، پوکی استخوان، بیماريهاي غیرواگیر از جمله دی ها و برتري فراوانی بیماري تغییر الگوي بیماري

یافتـه نبـوده و در     هاي بدخیم همراه شده است که دیگر محـدود بـه کـشورهاي صـنعتی توسـعه                  چاقی و بسیاري بیماري   

 میالدي سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد       1997در سال   . کشورهاي در حال توسعه نیز به سرعت در حال افزایش است          

هـاي عفـونی      تـر از بیمـاري      هاي غیرواگیر به صورت یک معضل بهداشتی درآمـده و فـراوان             جهان بیماري که در سراسر    

ومیر در    هاي غیرواگیر عامل سه چهارم موارد مرگ         میالدي، بیماري  2020بینی این سازمان تا سال        اند، براساس پیش    شده

  .)2(کشورهاي در حال توسعه خواهند بود
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ها در جهان، منطقه مدیترانه شرقی و  ريومیر و بار بیما مرگ) الف

  جمهوري اسالمی ایران

ومیر در دنیا ناشـی    مورد مرگ  000/000/58از  % 61 میالدي،   2005براساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال        

  ).2شکل(هاي غیرواگیر بوده است  از بیماري

هاي صنعتی نبوده و در کشورهاي بـا         نشان داده شده است، این معضل منحصر به کشور         3گونه که در شکل     همان

  .درآمد کم و متوسط هم وجود دارد

  

  م2005ومیر در جهان در سال  توزیع فراوانی علل مرگ. 2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

ها ومیر در جهان برحسب وضعیت اقتصادي کشور توزیع فراوانی علل مرگ. 3شکل 

  م2005در سال ) براساس گزارش بانک جهانی(

  

کننده وضعیت  توانند تعیین ومیر، بروز و شیوع به تنهایی نمی هاي سنتی از قبیل امید به زندگی، میزان مرگ        شاخص
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هـاي ایجادشـده    ومیر و نـاتوانی      ناشی از مرگ   (burden)هایی براي تعیین بار       در این گذار شاخص   . سالمت جامعه باشند  

  .شوند ها محاسبه می  بیماريتوسط

با کمک سازمان جهانی بهداشت، بانک جهـانی و دانـشکده بهداشـت دانـشگاه هـاروارد آمریکـا                  . م1999در سال   

هاي جدید به دنبال ایجاد تحـول    شروع شد که با ایجاد شاخصGlobal Burden of Diseaseاي تحت عنوان  پروژه

هاي مختلف عفونی و غیرعفونی در کشورهاي مختلف  در این پروژه بار بیماري. ریزي سالمت بود    بندي و برنامه    در اولویت 

این مطالعـه  . پروژه دیگري توسط سازمان جهانی بهداشت اجرا شد. م2001از سوي دیگر در سال     . دنیا ارزیابی و ارائه شد    

مچنین ظرفیت موجود کشورها در این مطالعه ه. هاي مزمن غیرواگیر انجام شد پیمایشی براي ارزیابی عوامل خطر بیماري  

هـا نـشان داد کـه در       در مورد تخمین بار بیماري    . م2001مطالعه سال   . )3و4(کرد  هاي غیرواگیر را بررسی می      کنترل بیماري 

گـردد در    مشاهده مـی  2همانطور که در جدول   . )4و3(هاي عفونی بیشتر است     هاي غیرواگیر از بیماري     حال حاضر بار بیماري   

هاي عفونی اسـت و در   برابر بیماري5/1هاي مزمن غیرعفونی   کشورهاي با سطوح مختلف درآمد، بار بیماريکل دنیا و در 

دهنده وضعیت مشابهی در مـورد        این مطالعه همچنین نشان   . رسد   برابر می  17کشورهاي با درآمد باال این میزان به حدود         

  ).3جدول(ومیر است  مرگ

  ها برحسب وضعیت درآمد کشورها مقایسه بار جهانی بیماري. 2جدول 
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  ومیرها در جهان برحسب وضعیت درآمد کشورها علت عمده مرگ. 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دهد ها را به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می  بار بیماري4شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها در مناطق مختلف جهان بار بیماري. 4شکل 

ومیـر در نـواحی مختلـف جهـان اسـت و بیـانگر آن اسـت کـه          مرگدهنده میزان   نشان 4در همین رابطه، جدول     

  .هاي ایسکمیک قلبی ـ عروقی است ومیر منطقه خاورمیانه به دلیل بیماري بیشترین میزان مرگ
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  ومیر در نقاط مختلف جهان میزان مرگ. 4جدول 

  

  

  

  

  

  

اي داراي سـطوح مختلـف   در کـشوره . م2001ومیـر در سـال    هـا و مـرگ   دهنده وضعیت بار بیماري  نشان 5جدول

  .)3و4(اقتصادي است

هاي قلبـی   ، در تمامی مناطق بیماري)3و4(گانه سازمان جهانی بهداشت هاي مناطق شش براساس گزارش بار بیماري 

هـا را بـه خـود         هاي مزمن تنفسی و دیابت باالترین درصد بار بیماري          هاي بدخیم، بیماري    ـ عروقی و به دنبال آن بیماري      

 بعـد از اروپـا بـاالترین بـار          (EMRO)هاي غیرواگیر، منطقه مدیترانـه شـرقی          درخصوص بار بیماري  . اند  اختصاص داده 

تـرین بـار را بـه     ها پایین ها و بدخیمی هاي قلبی ـ عروقی داشته در حالی که در مورد سرطان  ها را در مورد بیماري بیماري

  ).6جدول(خود اختصاص داده است 
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  م2001ها در جهان برحسب وضعیت درآمد کشورها در سال  عوامل خطرزاي مرتبط با بیماريومیر و بار  مرگ. 5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2001هاي غیرواگیر در مناطق مختلف در سال   بار بیماري.6جدول 

  هاي غیرواگیر بیماري

هاي قلبی  بیماري%   منطقه

  عروقی
  هاي بدخیم بیماري% 

هاي مزمن  بیماري% 

  تنفسی
  دیابت% 

AFRO19  11  11  1  

AMRO18  13  7  6  

EMRO31  8  6  2  

EURO33  16  7  3  

SEARO27  14  12  3  

WPRO20  19  13  2  
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ومیر در جمهوري اسالمی ایران مشابه سایر کشورهاي منطقـه بـوده        براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، علت اصلی مرگ       

ومیـر در هـر    هاي غیرواگیر سردسته علـل مـرگ   ن داده شده بیماري نشا5-7هاي  ، همچنین شکل8 و 7گونه که در جداول       و همان 

هـاي غیرواگیـر در جمهـوري اسـالمی ایـران از       با در نظر گرفتن این آمارها، توجه به پیشگیري و کنتـرل بیمـاري  . دو جنس هستند 

  . گرفته شودهاي کالن در نظر اي برخوردار بوده و باید به عنوان یک اصل اساسی در سیاستگذاري اولویت ویژه

  ومیر مردان در جمهوري اسالمی ایران علل مرگ. 7جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومیر در جمهوري اسالمی ایران علل مرگ. 5شکل 

  

  

  

  

  

  

  ومیر مردان در جمهوري اسالمی ایران علل مرگ. 6شکل 
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  ومیر زنان در جمهوري اسالمی ایران علل مرگ. 8جدول 

  

  

  

  

  

  

  ومیر زنان در جمهوري اسالمی ایران علل مرگ. 7شکل 

دهـد     اسـتان جمهـوري اسـالمی ایـران اسـت و نـشان مـی               18هاي مطالعه سیماي مرگ در         بیانگر یافته  8شکل

  .باشند ا میومیر در کشور م هاي قلبی ـ عروقی بیشترین عامل مرگ هاي غیرواگیر به ویژه بیماري بیماري

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مطالعه سیماي مرگ در جمهوري اسالمی ایران یافته. 8شکل 
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هـا در جمهـوري       هاي مفید از دست رفته عمر در اثر این بیماري           ومیر و سال    دهنده علل عمده مرگ      نشان 9جدول  

  .اسالمی ایران است

  ها در جمهوري اسالمی ایران  این بیماريهاي مفید از دست رفته عمر در اثر ومیر و سال علل عمده مرگ. 9جدول 

  

  

  

  

  

  

 سـال   25هاي غیرواگیر در طی       ومیر ناشی از بیماري     براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، مرگ        

آینده افزایش چشمگیري خواهد یافت که این میزان در کشورهاي با درآمد کم و متوسط چندین برابر کشورهاي با درآمد                     

  ).9شکل(اهد بود باال خو

  

  

  

  

  

  

  

 سال آینده در جهان 25هاي غیرواگیر در  ومیر ناشی از بیماري برآورد مرگ. 9شکل 

  برحسب وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف

  هاي غیرواگیر خطر و عوامل خطرزاي بیماري) ب

ومیـر    تـه و مـرگ    هاي عفونی پیش رف     جمهوري اسالمی ایران همگام با کشورهاي پیشرفته دنیا در کنترل بیماري          

هایی از جملـه کـزاز نـوزادي و           توجهی کاهش داده است؛ به نحوي که در بیماري          ها را به میزان قابل      ناشی از این بیماري   

قـرار گـرفتن کـشورهاي در حـال     . کنی و در مورد بیماري سرخک به مرحله حذف رسیده است فلج اطفال به مرحله ریشه   
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یدمیولوژیک به همراه تغییرات سـریع الگـوي غـذایی و گـرایش بـه مـواد غـذایی               توسعه از جمله کشور ما در یک گذر اپ        

» سـندرم شـیوه زنـدگی     «ارزش از نظر غذایی، کاهش فعالیـت جـسمی و افـزایش مـصرف دخانیـات کـه                     پرانرژي و کم  

(Lifestyle syndrome) سندرم دنیاي جدید« و یا «(New world Syndrome)شـود، ایـن جوامـع را      نامیده می

  .هاي آتی قرار داده است هاي غیرواگیر در طول سال بیماري) اپیدمی(گیري   معرض همهدر

هـا و نهادهـاي مختلـف و در سـطح             هاي غیرواگیر باید به صـورت جـامع و بـا همکـاري سـازمان                کنترل بیماري 

هـاي    بیمـاري . دنظر قـرار دهـد    ها را م    ها باید عوامل خطر این بیماري       نگري  ها و آینده    لذا این برنامه  . ها باشد   سیاستگذاري

  ).10جدول(غیرواگیر داراي عوامل خطرزاي مشترکی هستند 

  هاي عمده غیرواگیر عوامل خطر مشترك و مؤثر در بروز بیماري. 10جدول 

  

در سطح دنیـا اتفـاق افتـاده اسـت تحـول بزرگـی در بـروز                 هاي اخیر     با گذر جمعیتی با اپیدمیولوژیکی که در دهه       

در این گذار جمعیتی، جوامع صنعتی که تقریباً همـه افـراد            . ها و رخدادهاي آنها در سطح جوامع شکل گرفته است           بیماري

در . تشوند که تعداد افراد میانسال و سالمند در آنها بـه سـرعت رو بـه افـزایش اسـ      آن جوان بودند به جوامعی تبدیل می      

کمتـرین  . انـد   همین حال پژوهشگران شاهد تغییرات چشمگیري در الگوهاي مصرف و سبک زندگی در سراسر دنیا بـوده                

بوده است که باعث افزایش هشدار برانگیـز عوامـل خطـر بـه ویـژه در میـان          » گذار خطر «تأثیر این تغییرات، ایجاد یک      

  .ل بروز این تغییرات از اهمیت حیاتی برخوردار استشناخت عل. شود کشورهاي داراي درآمد کم تا متوسط می

ایـن  . شماري از خطرات تهدیدکننده سالمت روبرو هستند        جا و در تمام طول زندگی خود، با تعداد بی           مردم در همه  

دهـد؛   هیچ خطري بـه تنهـایی رخ نمـی   . هاي واگیر و غیرواگیر باشند    تواند به اشکال گوناگون از جمله بیماري        خطرات می 

اما تعریـف  . شوند کشد باعث به وجود آمدن خطر می هاي مدیدي طول می   اي از وقایع نهفته که مدت       لکه زنجیره پیچیده  ب

  خطر چیست؟

  .»دهد احتمال بروز یک واقعه نامطلوب، یا عاملی که این احتمال را افزایش می«: شود گونه تعریف می خطر این

الگوي زندگی مردم در کشورهاي مختلف باعث شده است کـه سـبک           تغییرات جمعیتی، اپیدمیولوژیکی و تغییر در       

هـاي   هاي تبلیغاتی کمپانی    رویه سیگار و الکل با پشتوانه       افزایش مصرف بی  . ها آشکارا متفاوت باشد     زندگی در بین جمعیت   

هـا و   ري و چربـی اند، افزایش مصرف غذاهاي پرکـال  بزرگ تولیدکننده که کشورهاي با درآمد پایین را هدف خود قرار داده   

هـاي جمعـی، دگرگـونی در         اي در کشورها، کاهش فعالیت جسمی با گسترش ارتباطات رایانـه، رسـانه              تغییر الگوي تغذیه  

هاي جهان به ویژه در کشورهاي رو به توسعه، همه و همه باعث بـروز رونـد رو بـه افـزایش خطـرات                         هاي دولت   سیاست
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  .تهدیدکننده سالمت مردم شده است

هـاي قلبـی عروقـی،     هایی مانند بیماري هاي تغییر همراه باال رفتن سن جمعیت جهانی، با افزایش بیماري        این الگو 

  .هاي مزمن تنفسی همراه بوده است هاي روانی، دیابت و بیماري ها، بیماري سکته مغزي، سرطان

شـد باعـث افـزایش      افزایش امید به زندگی با توسعه کشورها به همـراه تغییـرات الگـوي زنـدگی کـه نـام بـرده                       

گیري درآمده    ها است به صورت همه      ها که در کشورهاي صنعتی مدت       این بیماري . هاي مزمن غیرواگیر شده است      بیماري

ومیـر بـاال و کـاهش امیـد بـه       هاي عفونی باعث مـرگ  درآمد نیز در کنار بسیاري بیماري در کشورهاي در حال توسعه کم  

  .باشد درآمد می هاي کیفیت زندگی در کشورها به ویژه جوامع کم زندگی شده است که نتیجه آن کاهش شاخص

ها، باورها،  ارزیابی و مدیریت خطر، یک فرایند سیاسی و علمی است و ادراك عمومی از خطر و عوامل خطر، ارزش              

تـر کـردن    بنابراین براي سیاستگذاران یعنی کسانی که راهبردهاي مداخلـه را بـراي کم            . شود  قدرت و اعتماد را شامل می     

  .هاي درك خطر توسط افراد مختلف حائز اهمیت است دهند، یافتن شیوه خطرات تهدیدکننده سالمت ارائه می

طور که اشاره شد خطر، احتمال یک رویداد نامطلوب سالمت و پیامد آن است که ممکن است به ناتوانی یـا                       همان

شیوه مهـم درك خطـر، نظـرات کارشناسـان خبـره      درك خطر، تحت تأثیر عوامل مهمی است؛ اما یک  . مرگ منجر شود  

  .)4-5(باشد که رویکرد این گزارش، استفاده از آمارها و مطالعات موجود این چنین است می

هـاي    بنـدي بیمـاري     هاي مزمن غیرواگیر و عوامل خطر آنها، اولویت         با توجه به لزوم درك سیاستگذاران از بیماري       

هـا و     در نیمه دوم قرن بیستم بیش از هر زمان دیگـر، بـراي اسـتحکام سیاسـت                . اي برخوردار است    مزمن از اهمیت ویژه   

ها، میزان بروز آنها، پیامـدهاي ناشـی از آنهـا،     ها و بیماري   هاي درست، اطالعات دقیق در مورد مرگ، آسیب         گیري  تصمیم

  .ساز و روندهاي آنها مورد نیاز است عوامل سبب

هاي غیرواگیـر بـه ویـژه         فراوانی عوامل خطرزاي بیماري   . م2015تا سال   براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت،      

  ).10شکل (یابد  اضافه وزن در سراسر جهان به سرعت افزایش می

  

  

  

  

  

  

  

 سال در مناطق مختلف جهان 30برآورد افزایش فراوانی اضافه وزن در زنان باالي . 10شکل 

  )م2015-2005(

هـاي غیرواگیـر در راسـتاي       وامل خطر سازمان جهانی بهداشت براي بیماري      ابتکار جهانی برقراري نظام مراقبت ع     
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هاي  المللی براي دسترسی به اطالعات معتبر و قابل مقایسه از عوامل خطر مهم و شایع بیماري پاسخ به نیاز روزافزون بین  

  .غیرواگیر طراحی شده است

ـاري      هـاي   ها و زیرسـاخت   اهداف کلی این ابتکار، ایجاد دستورالعمل      هـاي   الزم بـراي مراقبـت حیـاتی عوامـل خطـر بیم

  .و تدارك منابع اطالعات جهانی در رابطه با بار، روند و توزیع عوامل خطر است) با تأکید بر کشورهاي در حال توسعه(غیرواگیر 

خالت گیري درباره بهداشت عمومی مبتنی بر شواهد و پایش موفقیت مدا            برنامه مراقبت، ابزاري الزم براي تصمیم     

این ابتکار بر رویکردهـاي گـام بـه         . هاي نوپدید غیرواگیر است     گیري بیماري   عمومی با هدف نهایی تقلیل و محصور همه       

گام استوار است که در آن گام اول به پرسشگري، گام دوم به پرسشگري و سنجش جمعی و گـام سـوم بـه پرسـشگري                       

  .پردازد هاي جسمی و آزمایشگاهی می سنجش

  :اهنما جهت انتخاب عوامل خطر هدف براي فعالیت مراقبت در این ابتکار شامل موارد زیر استچهار معیار ر

هـاي    اهمیت عوامل خطر براي بهداشت عمومی از نظر انواع و شدت ناتوانی، معلولیت و مـرگ بیمـاري                 . 1

  غیرواگیري که به عوامل خطر مربوط است،

هاي معتبر، اي داده آوري دوره هزینه جمع. 2

هـاي    ها در کاهش عوامل خطرزا و بیمـاري         دهنده تأثیر مداخله    دن و قوت شواهدي که نشان     در دست بو  . 3

غیرواگیر در جامعه باشد،

گیري تغییـرات   گیري بار عوامل خطر متفاوت با الگوي ثابت به منظور تضمین امکان اندازه            توانایی اندازه . 4

 WHO)مان جهـانی بهداشـت   عوامل خطر مورد توجه در رویکـرد گـام بـه گـام سـاز     . بر این اساس

STEPwise)6( در نظر گرفته شده است(.  

 نشان داده شده، در این رابطه سـازمان جهـانی بهداشـت طـی مطالعـات متفـاوت در                    11گونه که در جدول       همان

 گانه خود با متدولوژي یکسان و استفاده از روش گام به گـام، فراوانـی عوامـل خطـرزاي                    6کشورهاي مختلف در مناطق     

  .)7(ف را گزارش کرده استمختل

  )6(2001هاي غیرواگیر در مطالعه سازمان جهانی بهداشت سال  فراوانی عوامل خطرزاي مرتبط با بیماري. 11جدول 

  کلAFROAMROEMROEURO  SEAROWRRO  عامل خطرزا

  53  62  63  80  53  50  17  مصرف دخانیات

  61  67  88  88  76  48  25  فراوانی مصرف سیگار

  63  67  75  68  53  61  56  ذیه مناسبنداشتن تغ

  42  46  43  72  39  39  9  فعالیت مناسب فیزیکی

  50  52  63  68  63  48  24  فراوانی فشار خون باال

  54  63  63  80  56  48  26  دیابت

  44  48  44  78  25  50  9  ومیر مرگ
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  هاي غیرواگیر در جمهوري اسالمی ایران وضعیت عوامل خطرزاي بیماري

هاي غیرواگیر براساس دستورالعمل گام به گـام سـازمان جهـانی بهداشـت در          راقبت بیماري ، نظام م  1384از سال   

 سـال   15هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی در جمعیـت بـاالي                 سراسر کشور توسط مرکز مدیریت بیماري     

 یک 1383همچنین، در سال . )7(دکشور اجرا شده و نتایج آن به دلیل وسعت، از اعتبار باالیی براي استفاده برخوردار هستن         

 ساله ساکن 18 تا 6هاي غیرواگیر در کودکان و نوجوانان  طرح ملی در رابطه با رفتارها و عوامل خطرزاي مرتبط با بیماري 

  .شوند هاي مهم این دو مطالعه کشوري ارائه می در این مبحث، برخی یافته. )8( استان کشور به مورد اجرا درآمد23در 

  وزن و چاقیاضافه . 1

  فراوانی اختالالت وزن. 1-1

هـاي    هاي نمایه توده بدنی در سنین مختلف براسـاس صـدك            هاي صدك   دهنده توزیع فراوانی رده      نشان 11شکل  

CDC  هـاي     در مقایـسه بـا صـدك      . بندي به دست آمده در جامعه مورد بررسی اسـت            و ردهCDC    9/13، در مجمـوع %

داراي اضـافه وزن و  % 3/13و ) 5نمایه تـوده بـدنی کمتـر از صـدك     (اي کمبود وزن کودکان و نوجوانان مورد بررسی دار 

و ) 94 تا   85نمایه توده بدنی بین صدك      (اضافه وزن   % 8/8اند که شامل      بوده) 85نمایه توده بدنی بیشتر از صدك       (چاقی  

ـ   . بوده است ) 95نمایه توده بدنی مساوي یا بیشتر از صدك         (چاقی  % 5/4  تـا  10ی اضـافه وزن در سـنین   بیـشترین فراوان

مقادیر فـوق بـین دو جـنس تفـاوت          .  سالگی وجود داشته است    9/9 تا   6 سالگی و بیشترین فراوانی چاقی در سنین         9/13

  .)9(معناداري نداشته است

  

  

  

  

  هاي صدك نمایه توده بدنی در کودکان و نوجوانان ایرانی توزیع فراوانی رده. 11شکل 

برحسب ) 30>نمایه توده بدنی(و چاقی ) 25>نمایه توده بدنی(نده فراوانی اضافه وزن  ده   نشان 13 و   12هاي    شکل

هاي سنی اضافه وزن و چاقی در افـراد مؤنـث بـیش از افـراد            در همه گروه  . )7( سال است  15گروه سنی در جمعیت باالي      

  .)10( داشته است سالگی وجود54 تا 45مذکر بوده و بیشترین فراوانی اضافه وزن و چاقی در گروه سنی 

گـزارش شـده   % 8/10و فراوانـی چـاقی عمـومی و چـاقی شـکمی        % 6/28برآورد کـشوري فراوانـی اضـافه وزن         

  ).12جدول()10(است
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   سال ایران15 فراوانی اختالالت وزن برحسب گروه سنی در جمعیت باالي 12جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   سال ایران15 فراوانی چاقی برحسب گروه سنی در جمعیت باالي. 12ل شک

  

  

  

  

  

  

  

  

   سال ایران15فراوانی اضافه وزن برحسب گروه سنی در جمعیت باالي . 13 شکل
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  عوامل مرتبط با اختالالت وزن. 2-1

نشان داد که در پسران، سـطح سـواد      ) 13جدول(هاي تحلیل رگرسیون خطی       ، یافته )8(در مورد کودکان و نوجوانان    

 ارتباط مستقیم معنادار با نمایه توده بدنی داشـته اسـت؛ در حـالی کـه شـرح حـال       حال مثبت فامیلی چاقی    والدین و شرح  

هاي گیاهی و زندگی در روستا ارتباط معکوس معنادار با نمایه             مصرف شیر مادر، تعداد دفعات مصرف سبزیجات و پروتئین        

فـامیلی چـاقی ارتبـاط مـستقیم     حال مثبت  در دختران، وزن تولد، سطح سواد مادر و شرح). R2=467/0(توده بدنی داشت   

جـات،    معنادار با نمایه توده بدنی داشته است؛ در حالی که شرح حال مصرف شیر مادر، تعداد دفعات مصرف لبنیات و میوه                    

  ). R2=572/0(همچنین سطح باالي فعالیت جسمی، ارتباط معکوس معنادار با نمایه توده بدنی داشته است 

  ین عوامل مورد بررسی و نمایه توده بدنی کودکان و نوجوانان ایرانیتحلیل رگرسیون خطی ب. 13جدول 
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  کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

367

تحلیل رگرسیون لجستیک در مورد عوامل مؤثر بـر اضـافه وزن نـشان داد کـه در پـسران، کـم مـصرف کـردن                          

طح سواد پدر  شده و س    جات، زندگی در ناحیه شهري، مدت زمان صرف شده براي فعالیت جسمی، میزان انرژي صرف                میوه

  ).14جدول(و در دختران، مدت زمان صرف شده براي فعالیت جسمی و میزان انرژي صرف شده تأثیر معناداري داشتند 

   ساله6 - 18تحلیل رگرسیون لجستیک در مورد عوامل مؤثر بر اضافه وزن در کودکان و نوجوانان . 14جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي مختلف نمایه توده بدنی تفـاوت معنـاداري نداشـت             واد غذایی در افراد داراي رده     ، تکرر مصرف م   )10(در بالغین 

  ).15شکل(؛ در حالی که در هر دو جنس، فعالیت افراد داراي اضافه وزن و چاقی کمتر از سایرین بوده است )14شکل(
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  ی در بالغینهاي مختلف نمایه توده بدن تکرر مصرف مواد غذایی در رده. 14شکل 

  

  هاي مختلف نمایه توده بدنی در بالغین مدت زمان فعالیت جسمی در رده. 15شکل 
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  فشار خون باال. 2

  فراوانی. 1-2

% 7/7یاستولیک باال و    ایشان فشار خون د   % 4/5کودکان و نوجوانان فشار خون سیستولیک باال،        % 2/4در مجموع   

  .)11(این مقادیر در دو جنس تفاوت معناداري نداشت. ایشان فشار خون سیستولیک و یا دیاستولیک باال داشتند

 فراوانی فشار خون باالي سیستولیک و دیاستولیک با افزایش سن افزایش یافته و بیشترین فراوانی در                 )7(در بالغین 

  ).17 و16شکل (است  سال گزارش شده 64 تا 55گروه سنی 

  

  

  

  

  

  

  

  فراوانی فشار خون باالي سیستولیک در بالغین برحسب جنس و گروه سنی. 16شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  فراوانی فشار خون باالي دیاستولیک در بالغین برحسب جنس و گروه سنی. 17شکل 
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  عوامل مرتبط با فشار خون. 2ـ2

تحلیـل رگرسـیون خطـی      . نی مورد بررسی قرار گرفته است     عوامل مرتبط با فشار خون در کودکان و نوجوانان ایرا         

هاي غذایی از قبیـل افـزودن نمـک بـه      نشان داده که نمایه توده بدنی، قد، دور کمر، نوع مدرسه، فعالیت جسمی و عادت       

ار با غذاي سفره و تعداد دفعات مصرف شیرینی، ارتباط مستقیم معنادار و تعداد دفعات مصرف لبنیات ارتباط معکوس معناد              

  .فشار خون سیستولیک داشت

  عوامل مرتبط با فشار خون کودکان و نوجوانان ایرانی. 15جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حـال مثبـت    همچنین، فشار خون دیاستولیک با جنس، وزن، اندازه دور کمر، نوع مدرسه، وزن کم زمان تولد، شرح                

ستقیم معنادار داشـت؛ در حـالی کـه بـا انـدازه دور لگـن،                فامیلی پرفشاري خون و تعداد دفعات مصرف شیرینی، ارتباط م         

حـال مـصرف شـیر مـادر ارتبـاط       دار، تعداد دفعات مصرف سبزیجات، سطح تحـصیالت مـادر و شـرح    مصرف نان سبوس  
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  ).15جدول(دار داشت  معکوس معنی

. ار خـون هـستند    هاي تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با باال بودن فش           دهنده یافته    نشان 17 و   16جداول  

کم بودن وزن تولد، اضافه وزن، مصرف روغن جامد هیدروژنه، تعداد دفعات مصرف غذاهاي آماده با احتمـال بـاال بـودن                      

سواد بودن مـادر      همچنین جنس مذکر، زیاد بودن اندازه دور کمر و کم         . فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ارتباط داشت      

دار و  و زندگی در ناحیه شهري، کم بودن فعالیت جسمی، داشتن مادر خانـه        ) 16دولج(با باال بودن فشار خون سیستولیک       

  ).17جدول(حال مثبت فامیلی چاقی به ویژه چاقی والدین با باال بودن فشار خون دیاستولیک ارتباط داشت  شرح

در کودکان و هاي تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با باال بودن فشار خون سیستولیک  یافته. 16جدول 

  نوجوانان ایرانی
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هاي تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با باال بودن فشار خون دیاستولیک در کودکان و  یافته. 17جدول 

  نوجوانان ایرانی
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  اختالالت چربی خون. 3

  هاي خون میانگین چربی. 1-3

  . ارائه شده است18جوانان ایرانی در جدول میانگین لیپید پروفایل در نمونه طرح کشوري در کودکان و نو

  هاي سنی لیپیدهاي خون در کودکان و نوجوانان برحسب جنس و گروه) انحراف معیار(میانگین . 18جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دهـد کـه     میانگین لیپیدهاي خون کودکان و نوجوانان ایرانی را با جوامع غربی مقایسه نموده و نشان می    18شکل  

گلیسرید باالتر و میانگین کلسترول  هاي سنی، در کودکان و نوجوانان ایرانی، میانگین تري جنس و در همه گروه   در هر دو    

  .)12(تر از مقادیر مرجع بوده است  پایینHDL-C و LDL-Cتام، 
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  )13(مقایسه میانگین لیپیدهاي خون کودکان و نوجوانان ایرانی با جوامع غربی . 18شکل 

 مطالعه کشوري در بالغین، کلسترول تام مورد بررسی قرار گرفته و میانگین آن برحسب جنس و گروه سـنی در                     در

  .)7( نشان داده شده است19شکل 

  

  

  

  

  

  میانگین کلسترول تام در بالغین ایرانی برحسب جنس و گروه سنی.19شکل 
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  فراوانی اختالالت لیپیدهاي سرم. 2-3

 کمتـر از    HDL-C و   95گلیسرید باالتر از صـدك         و تري  LDL-Cی کلسترول تام،    دهنده فراوان    نشان 19جدول  

از کودکان و نوجوانـان مـورد بررسـی         % 5/47بر این اساس،    .  برحسب جنس، گروه سنی و منطقه سکونت است        5صدك  

گلیسریدمی  ، هیپرتري %)HDL-C) 28کم بودن سطح    : ترین اختالل چربی خون به ترتیب       لیپیدمی داشتند و فراوان     دیس

به طور کلی، اختالالت چربی خـون در دختـران و در            . بود%) 4/5(و هیپرکلسترولمی   %) 2/8 (LDL-C، باال بودن    %)20(

  .ساکنین مناطق شهري بیشتر بوده است

  .)7(دهنده فراوانی هیپرکلسترولمی در بالغین ایرانی برحسب جنس و گروه سنی است   نشان20شکل 

  الت لیپیدهاي خون کودکان و نوجوانان ایرانی برحسب جنس، گروه سنی و منطقه سکونتفراوانی اختال. 19جدول 
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  فراوانی هیپرکلسترولمی در بالغین ایرانی برحسب جنس و گروه سنی. 20شکل 

  سندرم متابولیک و دیابت. 4

  فراوانی. 1-4

کودکان و نوجوانان وجود داشت و بیشترین فراوانی % 1/4لیتر در  گرم در دسی     میلی 100قند خون ناشتاي بیشتر از      

این فراوانی در پسران بـیش از  . )14( سال بود6-9/9 سال و کمترین فراوانی آن در گروه سنی          10-9/13آن در گروه سنی     

  ).20جدول(دختران بود 

  ی اختالالت قند خون کودکان و نوجوانانفراوان. 20جدول 
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 2 ساله یعنی حدود     64 تا   25از افراد   % 7/7هاي غیرواگیر،     هاي مطالعه کشوري نظام مراقبت بیماري       براساس یافته 

 5/4یـا   % 8/16همچنـین   . اند که نیمی از آنها از باال بودن قند خون خود آگاهی نداشـتند               میلیون نفر به دیابت مبتال بوده     

در % 7/1فراوانی دیابت با افزایش سن زیاد شده به نحوي که از حـدود              . )15(اند  میلیون نفر دچار اختالل تحمل گلوکز بوده      

  ).21شکل ()7( سالگی رسیده است64 تا 55در سنین % 5/12 سالگی به حدود 34 تا 25سنین 

  

  

  

  

  

  یفراوانی دیابت در بالغین ایرانی برحسب جنس و گروه سن. 21شکل 

  

  فراوانی سندرم متابولیک و اجزاي آن در کودکان و نوجوانان ایرانی. 21جدول 
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شـامل  % (3/23فراوانی سندرم متابولیک در نواحی شهري و روستایی سه شهرستان واقع در ناحیه مرکـزي ایـران         

و بـا برتـري فراوانـی در زنـان     % 7/30 و در یکی از نواحی شـهر تهـران        )16()سال19مردان باالي   % 7/10زنان و   % 1/35

 تعدیل شـده بـراي کودکـان و    ATP IIIفراوانی سندرم متابولیک و اجزاي آن براساس معیارهاي . )17(گزارش شده است

  .)14(  نشان داده شده است21نوجوانان ساکن در نواحی شهري و روستایی در جدول 

  نان ایرانیعوامل مرتبط با سندرم متابولیک در کودکان و نوجوا. 2-4

پس از حذف اثر سن، ارتباط عوامل مختلف با احتمال وجود سندرم متابولیک، توسط آزمون رگرسـیون لجـستیک                   

 گرم در دختران و     2500 گرم در پسران و کمتر از        4000بررسی نتایج نشان داد، وزن تولد بیش از         ). 22جدول(بررسی شد   

 حـال     و نان بدون سبوس، پایین بودن سطح سواد والدین و شرح           هاي جامد هیدروژنه    تحرکی، مصرف روغن    همچنین، کم 

  .)18(شد هاي مزمن در والدین باعث افزایش احتمال وجود سندرم متابولیک می فامیلی مثبت بیماري

  ارتباط عوامل مختلف با احتمال وجود سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان ایرانی. 22جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فعات مصرف انواع شیرینی، احتمال وجود سندرم متابولیـک را افـزایش و تعـداد دفعـات مـصرف                   همچنین تعداد د  

  ).23جدول(داد  لبنیات، میوه و سبزیجات این احتمال را کاهش می
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  ارتباط تعداد دفعات مصرف مواد غذایی با احتمال وجود سندرم متابولیک. 23جدول 

  
Boys

OR (95% CI)
p value

Girls
OR (95% CI)

p value

Dairy products0.7(0.6,0.8)0.030.8(0.6,0.9)0.04  

Animal protein1.008(0.9,1.04)0.61.003(0.9,1.03)0.8

Plant protein0.9(0.9,1.01)0.10.9(0.9,1.007)0.1

Fast foods1.2(1.04,1.5)0.011.01(0.9,1.08)0.6

Salty/ fat snacks0.9(0.9,1.02)0.61.02(1.000,1.05)0.06

Sweets/ candies1.4(1.1,1.6)0.011.2(1.05,1.3)0.04

Vegetablesa0.8(0.7,0.9)0.040.8(0.6,0.9)0.03

Fruits (fresh, dried juice)&0.8(0.7,1.04)0.060.9(0.7,1.04)0.08

Fruits & vegetables0.8(0.7,0.9)0.040.7(0.6,0.9)0.03

Carbohydrates1.1(0.976,1.2)0.061.2(1.07,1.3)0.04

  مصرف دخانیات. 5

  قرار گرفتن در معرض دود دخانیات: فراوانی. 1-5

ذکر کرده بودند % 1/51، در مجموع )19( استان کشور20 ساله ساکن در 18 تا 11در بررسی انجام شده در نوجوانان     

بیشترین فراوانـی  . کند ، خواهر، پدربزرگ و یا مادربزرگ دخانیات مصرف میکه یکی از اقوام ایشان شامل پدر، مادر، برادر        

هـاي    آموز و نوع ماده دخانی در همـه گـروه           کننده دخانیات با دانش     نسبت فرد مصرف  . مصرف دخانیات مربوط به پدر بود     

  ).24دولج(اند  کرده دهد افراد مذکر بیشتر سیگار و افراد مؤنث بیشتر قلیان مصرف می سنی نشان می

کننده دخانیات و نوع ماده دخانی مورد مصرف در   درصد فراوانی فرد مصرف.24جدول 

  حال ثبت مصرف دخانیات در اقوام را ذکر کرده بودند خانواده نوجوانانی که شرح

کننده  نسبت فرد مصرف  ه در اقوامنوع ماده دخانی مورد استفاد

  آموز دخانیات با دانش

درصد فراوانی مصرف ماده 

  (%)پیپ و یا چپق   (%)قلیان   (%)سیگار   (%)دخانی 

  8/1  4/9  1/56  2/65  پدر

  4/3  0/8  9/24  6/34  پدربزرگ

  8/0  9/4  0/11  7/15  برادر

  8/0  6/8  9/4  1/14  مادربزرگ

  5/0  4/7  2/1  3/9  مادر

  4/0  6/1  3/0  3/2  خواهر
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  فراوانی مصرف دخانیات

با %) 5/18(کشند؛ این فراوانی در پسران  انان ذکر کرده بودند سیگار می    نوجو% 3/14نامه،    براساس پاسخ به پرسش   

 نشان داده شده اسـت، فراوانـی        25گونه که در جدول       همان). >0001/0p(بود  %) 1/10(تفاوت معناداري بیش از دختران      

بـود  %) 6/10(بـا تفـاوت معنـاداري بـیش از مقطـع راهنمـایی         %) 4/17(آموزان مقطـع متوسـطه        مصرف سیگار در دانش   

)0001/0p< .(      ،2/42به صورت تفریحی و غیرمنظم و % 8/57در بین نوجوانانی که مصرف دخانیات را ابراز نموده بودند %

  .کردند هر روز دخانیات مصرف می

  نامه برحسب جنس و مقطع تحصیلی توزیع فراوانی مصرف سیگار براساس پرسش. 25جدول 

CI ORP %95  (%)فراوانی مصرف  

  5/18  پسر
  جنس

  1/10  دختر
)42/1-31/1(36/10001/0<

  6/10  راهنمایی
  مقطع تحصیلی

  4/17  متوسطه
)31/1-21/1(26/1  0001/0<  

  

 سـالگی ذکـر شـده بـود و میـانگین سـن شـروع        5 سالگی و در دختران    4کمترین سن اقدام به مصرف دخانیات در پسران         

  ).26جدول( سال بود که تفاوت معناداري نداشته است 31/13±45/2ر دختران  سال و د22/13±64/2مصرف دخانیات در پسران 

  محدوده و میانگین سن اولین اقدام به مصرف دخانیات در نوجوانان برحسب جنس و مقطع تحصیلی. 26جدول 

  
  )سال ( بیشترین سن  )سال ( کمترین سن

   انحراف معیار±میانگین سن 

  )سال(

  22/13±64/2  18  4  پسر
  جنس

  31/13±45/2  18  5  خترد

  ٧۴/١١±01/2  14  5  راهنمایی
  مقطع تحصیلی

  ٩٨/١٣±50/2  18  4  متوسطه

  

 نـشان   23 و   22هـاي     فراوانی مصرف دخانیات و فراوانی مصرف روزانه دخانیات در جمعیت بالغین کشور در شکل             

و بیشترین فراوانی مصرف دخانیـات      در همه سنین فراوانی مصرف دخانیات در مردان بیشتر از زنان بوده             . داده شده است  

  .)7( سال گزارش شده است44 تا 35در گروه سنی 
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  فراوانی مصرف دخانیات در جمعیت بالغین کشور برحسب جنس و گروه سنی. 22شکل 

  

  

  

  

  

  

  فراوانی مصرف روزانه دخانیات در جمعیت بالغین کشور برحسب جنس و گروه سنی. 23شکل 

  ف دخانیاتعوامل مؤثر بر مصر

 نشان داده شده است، اولین محل مصرف سیگار پسران در بیـشتر مـوارد، در جلـسات    27گونه که در جدول      همان

در بیشتر موارد اولین فردي که سیگار در اختیار نوجوان . میهمانی با دوستان و در دختران در میهمانی خانوادگی بوده است        

  . و در مورد دختران، از بین افراد فامیل ذکر شده بودگذاشته بود در مورد پسران، از بین دوستان
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  توزیع فراوانی اولین محل مصرف دخانیات و اولین فردي که سیگار در اختیار نوجوانان قرار داده بود. 27جدول 

  (%)کل  (%)پسرها  (%)دخترها  عنوان

  28,1  23,2  37,1  مکان

  33,7  41,6  19  مهمانی خانوادگی

  19,1  14,7  27,4  مهمانی دوستانه

  19,1  20,5  16,5  )چایخانه(خانه سنتی  قهوه

        همراه والدین

        شخص

  34,9  45,8  15  یک دوست

  32,6  28,7  39,8  یک فامیل

  17,6  11  29,5  یکی از والدین

  14,9  14,5  15,7  دیگران

  

جـود یـک فـرد      دهـد و    دهنده عوامل مؤثر در مصرف دخانیات توسط نوجوانان است و نـشان مـی                نشان 28جدول  

  .)19(کننده دخانیات در اعضاي خانواده، احتمال گرایش نوجوانان به دخانیات را افزایش داده است مصرف

  عوامل مؤثر در مصرف دخانیات توسط نوجوانان. 28جدول 
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  تحرکی کم. 6

اي   ي رایانـه  هـا   در کودکان و نوجوانان، میانگین مدت زمان صرف شده بـراي تماشـاي تلویزیـون و یـا سـرگرمی                   

  .روز بود  ساعت در شبانه2/1+5/4

  نـشان داده  25 و 24هـاي   هاي با شدت متوسط و شدید در شـکل     شده براي فعالیت    هاي مدت زمان صرف     صدك

شده است و بیانگر روند رو به کاهش فعالیت جسمی با ارتقـاي مقطـع تحـصیلی و همچنـین کمتـر بـودن طـول مـدت                            

  .)20(ید در دختران نسبت به پسران استهاي با شدت متوسط و شد فعالیت

هـاي سـنی در         نشان داده شده و در همـه گـروه          26تحرکی در اوقات فراغت در بزرگساالن، در شکل           فراوانی بی 

 سـال در اوقـات فراغـت    25افـراد بـاالي   % 70-80 سـاله و  24 تا 15از افراد   % 50حدود  . زنان بیش از مردان بوده است     

  .)7(اند تحرك بوده بی

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي با شدت متوسط برحسب جنس و مقطع تحصیلی هاي مدت زمان صرف شده براي فعالیت صدك. 24شکل 
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  هاي شدید برحسب جنس و مقطع تحصیلی هاي مدت زمان صرف شده براي فعالیت صدك. 25شکل 

  

  

  

  

  

  

  تحرکی در اوقات فراغت در بزرگساالن ایرانی فراوانی بی. 26شکل 

  هاي غیرواگیر در برخی مطالعات استانی اوانی عوامل خطرزاي بیماريفر. 7

، برنامه قلب سالم اصفهان در اصـفهان  )21(اي از جمله مطالعه قند و لیپید تهران در تهران       چند مطالعه بزرگ منطقه   

نتـایج  . انـد  ام شـده  انجـ )23(هاي قلبی ـ عروقی در قـزوین و ابهـر     و همچنین پروژه پیشگیري و کنترل بیماري)22(و اراك

  . آورده شده است28ها در جدول  حاصل از این پروژه
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هاي  هاي غیرواگیر در مطالعات برخی استان فراوانی عوامل خطرزاي بیماري. 29جدول 

  هاي غیرواگیر در ایران ایرانی و مطالعه کشوري نظام مراقبت بیماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غیرواگیر در جمهوري اسالمی هاي  انداز عوامل خطرزاي بیماري چشم. 8

  ایران

دهنـد کـه براسـاس آمارهـاي ارائـه شـده در               بیشتر جمعیت کشور جمهوري اسالمی ایران را جوانان تشکیل مـی          

 27گونـه کـه در شـکل     به عـالوه همـان  . هاي آتی هستند هاي غیرواگیر در سال هاي قبلی مستعد ابتال به بیماري   قسمت

  .می ایران مانند دیگر کشورهاي در حال پیشرفت رو به سالمندي استنشان داده شده کشور جمهوري اسال
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   در کشور1379 تا 1335هاي  روند افزایش طول عمر بین سال.27شکل 

هـاي سـاده      هاي مزمن و عوامل خطر آنها همراه اسـت کـه تخمـین              این افزایش میانگین سنی با افزایش بیماري      

هاي غیرواگیر بسیار پیچیده است و عوامـل مختلفـی روي آن اثـر      البته مدل بیماري  ). 28شکل  (گویاي این واقعیت است     

  .اند گذارند این نمودارها صرفاً تخمینی و جهت درك بهتر موضوع محاسبه و ترسیم شده می
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  هاي غیرواگیر تخمین همبستگی بین سن و عوامل خطرزاي بیماري. 28شکل 

  ي غیرواگیرها بیماري) ج

هـاي غیرواگیـر مـشکل اساسـی      ها به تفصیل ذکر شد، در حال حاضر بیمـاري          طور که در مبحث بار بیماري       همان

ایـن جوامـع از جملـه کـشور مـا در معـرض              . بسیاري از کشورهاي دنیا به ویژه کشورهاي با درآمد کم و متوسـط اسـت              

هاي قلبـی ـ عروقـی و      اپیدمی به طور مشخص در مورد بیمارياین. هاي غیرواگیر قرار دارند بیماري) اپیدمی(گیري  همه

در ایـن  . هاي اسکلتی ـ عضالنی و روحـی ـ روانـی مـشهود اسـت       هاي عروقی مغزي، دیابت، فشار خون، بیماري بیماري

  .هاي غیرواگیر عمده مورد بررسی قرار گرفته است مبحث برخی بیماري

  هاي قلبی ـ عروقی بیماري. 1

ومیر در اکثر  ها علت اول مرگ این بیماري. هاي مزمن غیرواگیر هستند بی ـ عروقی سردسته بیماري هاي قل بیماري

از کـل  % 5/5(انـد   هاي غیرواگیر را به خود اختـصاص داده     باشند و بیشترین بار بیماري ناشی از بیماري         کشورهاي دنیا می  

DALY .(دهند یل میومیرها را تشک ها سردسته مرگ در ایران نیز این بیماري.  

امـا آنچـه مـسلم اسـت بـروز ایـن            . ها در ایران اطالعاتی در دسـترس نیـست          متأسفانه از بروز شیوع این بیماري     

  .هاي اخیر افزایش چشمگیري داشته است ها در سال بیماري

لیـل  بسیاري از کـشورها بـه د    . م1970از اوایل دهه    . ها رو به افزایش گذاست      بعد از جنگ جهانی دوم این بیماري      

، براي ارتقاي سالمت جامعه خود برنامه کنترل و پیشگیري از این            CHDومیر یا ناتوانی ناشی از        خسارات حاصل از مرگ   

تـوان   کند می ها که سازمان جهانی بهداشت نیز بعضی از آنها را حمایت می             از جمله این برنامه   . ها را طراحی کردند     بیماري

  . را نام بردMONICA, CINDI North Karelia, CARMENهاي  برنامه

هـا،    هایی توسط مـدارس، صـدا و سـیما، روزنامـه            ها که ارتقاي سالمت جامعه را هدف قرار داده فعالیت           این برنامه 

ها شامل تغییر  این فعالیت. پرداخت انجام شد که به تغییر سبک زندگی افراد می       ... هاي غیردولتی، اصناف، صنایع و      سازمان

هاي کنترل و ترك دخانیات و سوء مصرف مـواد و       افزایش فعالیت فیزیکی افراد، سالمت غذا، برنامه       اي،  در وضعیت تغذیه  

ها را در بسیاري از کشورها نظیر        نتیجه این فعالیت  . کننده بود   ها قوانینی نیز وضع شد که کمک        در این فعالیت  . بود... الکل،

  :ادامه دارد، عبارتند ازفنالند که پروژه کارلیاي شمالی را انجام داده و هنوز 
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 17مصرف کـره در صـبحانه کـه باعـث کـاهش             % 90سیگار کشیدن، افزایش مصرف سبزیجات، کاهش       % 20کاهش  

هاي عروق کرونـر قلـب در مـردان ایـن           ومیر ناشی از بیماري     مرگ% 82ها همه باعث کاهش       این. درصدي میزان کلسترول شد   

  .ها افزایش یافته است  سال در خانم6 سال در مردان و 7ی با این تغییر تقریباً امید به زندگ.  سال شده است30ناحیه در طی 

% 50هاي مـزمن غیرواگیـر     ساله مداخالت اجتماعی بر ضد بیماري25 در یک دوره North Kareliaدر مطالعه 

هاي قلبـی      بیماري ومیرهاي ناشی از    مرگ% 73هاي قلبی عروقی و       ومیرهاي ناشی از بیماري     مرگ% 68ومیرها،    کل مرگ 

به عنوان مثـال    . )24(ومیر ناشی از سرطان ریه کاهش یافت        مرگ% 71ها و     ومیرهاي ناشی از سرطان     مرگ% 44ـ عروقی،   

  . آمده است29هاي عروق کرونر در پروژه کارلیاي شمالی در شکل  ومیر در اثر بیماري کاهش مرگ

  

  

  

  

  

  

  

  )فنالند(نگر در کارلیاي شمالی  ر قلب ناشی از مداخالت جامعههاي عروق کرون ومیر بیماري کاهش مرگ. 29شکل 

هـا بیـشتر    در این مداخلـه  . دهد  نگر نشان می    نتایج چنین مداخالتی تجارب مثبتی را از مداخالت اجتماعی و جامعه          

ها مشکالت و     مهگرچه این برنا  . اند   سال تقویت شده   25ریزي شده، قابلیت اجرا داشته و در طی یک دوره             ها برنامه   فعالیت

نگـر    رسد مداخالت جامعـه     کند؛ اما به نظر می      اند و گذر زمان نیز بسیاري از کارها را تسهیل می            موانع خاص خود را داشته    

  .هاي قلبی ـ عروقی بسیار مفید باشند ومیر ناشی از بیماري براي کاهش مرگ

  :هایی شامل موارد زیر است نکات کلیدي موفقیت چنین برنامه

ومیـر ایجـاد    شوند و در سنین پـایین مـرگ   هاي قلبی ـ عروقی مشکل عمده جامعه محسوب می  بیماري. 1

این بیماري عالوه بر داشتن عوامل خطر شناخته شده، عوامل اجتماعی زیر را نیز در بر دارد که . کنند  می

.گذارند بر اثر فراوانی بر آن می

خواهـد تـا مـردم را     ازماندهی شده فراوانی مـی کاربرد در جامعه، تشکیالت س    : تشکیالت سازمانی جامعه  . 2

پذیر بوده به طور مرتب پایش شوند و بـازخورد بـه              لذا مداخالت باید انعطاف   . قویاً درگیر مداخالت نماید   

.خودشان بدهند

از وسـایل سـمعی ـ بـصري جدیـد تـا       . کننـد  هاي متعددي پیـروي مـی   مداخالت اجتماعی از استراتژي. 3

... .ها و ، تغییرات در محیط، صنایع، سیاستPHCفاده از خدمات ارتباطات اجتماعی و است



   و عوامل خطرزاي مربوطهت بیماریهاي غیرواگیرتحلیل وضعی

  کمیته سالمت و علوم زیستی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

389

ایـن مؤسـسات بایـد بـر پایـه       . ها که نیاز به مؤسسات خاص دارد        رهبري قوي طوالنی مدت این برنامه     . 4

  .شوند حمایت می... هاي رفاه و انستیتوهاي سالمت عمومی باشند که توسط وزارتخانه

  فشار خون باال. 2

شـود   هاي قلبی ـ عروقی و عروق مغزي محسوب می  که به عنوان یک عامل خطر بیماري  اینفشار خون عالوه بر

ها را به خود اختـصاص        اي از بار بیماري     شود که درصد عمده     به خودي خود به عنوان یک بیماري مزمن درنظر گرفته می          

  ).30جدول(داده است 

  شی از فشار خون باالهاي نا  که از کل بار بیماريDALYومیر درصد  مرگ. 30جدول 

  

گزارش شده اسـت ایـن      % 6/18هاي غیرواگیر در ایران       شیوع فشار خون باال در نظام مراقبت عوامل خطر بیماري         

  .)7(ها و در شهرنشینان بیشتر از روستانشینان بوده است میزان در مردها بیشتر از زن

اما . هاي گذشته فشار خون باال روند رو به رشدي داشته است            دهد که در طی سال      تحلیل ساده مطالعات نشان می    

. مداخالتی از قبیل افزایش فعالیت فیزیکی، کنترل تغذیه و کاهش وزن، همبستگی معکوس با بروز فشار خـون بـاال دارد                    

  . تخمینی از این واقعیت است30شکل 

  

  

  

  

  

  

  

   تخمین ارتباط فشار خون با روند زمانی و افزایش وزن و فعالیت فیزیکی.30شکل 
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رسـد بـا رونـد رو بـه رشـد           یابد؛ لذا بـه نظـر مـی         طور که قبالً ذکر شد با افزایش سن شیوع آن افزایش می             همان

هـاي آتـی      هاي زندگی و افزایش امید به زندگی که نتیجه آن پیر شدن جمعیت اسـت در سـال                   شهرنشینی تغییر در شیوه   

تـوان فـشار خـون را        اند با کاهش نمک غذا می       از طرفی مطالعات ثابت کرده    . فشار خون باال رشد چشمگیري داشته باشد      

متر جیوه گزارش شـده و از سـوي     میلی7/2متر جیوه و دیاستولیک   میلی5/5این کاهش در فشار سیستولیک . کاهش داد 

  .)25(هاي باال مؤثر است جه کم و کنترل فشار خوندیگر، فعالیت فیزیکی در درمان فشار خون در

  دیابت. 3

زنـد تـا سـال     سازمان جهانی بهداشت تخمـین مـی  . بروز دیابت به عنوان یک اپیدمی خاموش در دنیا مطرح است   

 سـال قبـل آن یعنـی سـال          30 برابر   2این میزان حدود    . شوند   میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتال می        300حدوداً  . م2025

این افزایش بروز دیابت بسیار کمتر از میزان واقعی است چـون حـدود نیمـی از بیمـاران دیابـت نـوع دوم                        . است. م1995

  .)26و27(شوند دانند که بیمار هستند و تشخیص داده نمی نمی

 بـار   DALY% 1/1ومیرها و     از مرگ % 6/1، دیابت در کشورهاي با درآمد پایین        WHOهاي    در پروژه بار بیماري   

از % 6/2ایـن میـزان در کـشورهاي بـا درآمـد بـاال تقریبـاً دو برابـر اسـت یعنـی           . دهد  ها را به خود اختصاص می       ماريبی

ها بـه    بار بیماريDALYومیر و درصد  ها براي مرگ   در کل دنیا این میزان    . ها   بار بیماري  DALY% 8/2ومیرها و     مرگ

  .)3(باشد می% 4/1و % 7/1ترتیب 

محاسبه شـده و  % 15/2ها در ایران، نسبت بار منتسب در کل عوامل خطر براي دیابت حدود            يدر مطالعه بار بیمار   

ها را به خـود اختـصاص         از بار بیماري  % 5/0گزارش شده است یعنی حدود      % 35/0ها    نسبت منتسب بار به کل بار بیماري      

  .دهد می

انـد؛ در مطالعـه قنـد و          ختلف گزارش کرده  هاي اخیر، شیوع دیابت را م       در مورد شیوع نیز مطالعات مختلف در سال       

هـاي قلـب و       ، در پروژه پیشگیري و کنترل بیماري      )21(%6/10لیپید تهران که در شهر تهران انجام شده است این فراوانی            

هـاي     و در نظام مراقبت بیماري     )22(%7/6، در مطالعه قلب سالم اصفهان       )23(%9/13در قزوین   % 3/5عروق قزوین، در ابهر     

 نفر دیابتی 000/900/2رسد حدود    با توجه به آمارهاي فوق به نظر می       . )7(گزارش شده است  % 13اگیر در ایران حدود     غیرو

 سال آینـده، ایـن جمعیـت بـه     20 و افزایش بروز دیابت در کشورمان تا       WHOدر ایران وجود دارد و با توجه به تخمین          

  .برسد)  نفر000/700افزایش ( نفر 000/600/3حدود 

  .نماید دیابت، بر لزوم توجه بیشتر به این اختالل تأکید می% 2 برآورد با توجه به بار حدود این

شد اما با رویکرد چندعاملی بودن آن، کنتـرل دیابـت و    ها قبل، اتیولوژي بیماري دیابت صرفاً ژنتیک تلقی می       سال

هـاي    رد دیابت را پیـشگیري کـرد بـا برنامـه          توان بسیاري از موا     با کنترل سندرم متابولیک می    . پیشگیري آن مطرح است   

 20 دیابتی را تا 000/600/3توان شیوع دیابت را در ایران کاهش داده و بروز  هاي غیرواگیر می کنترل عوامل خطر بیماري 

  . دیابتی فعلی نگاه داشت000/000/3کاهش داد و آن را در حدود % 20سال آینده به میزان تقریبی 
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  هاي بدخیم بیماري. 4

هـا بـار    ایـن بیمـاري  . شـود  هاي بدن ایجـاد مـی   سرطان، بیماري مزمن خاصی است که از تکثیر غیرطبیعی سلول   

 کـل  GBODدر پـروژه  . سنگین اقتصادي، اجتماعی و روانـی را بـراي افـراد، خـانواده، وابـستگان بیمـار و جامعـه دارد                   

 در کشورهاي با درآمد باال را بـه  DALYاز % 6/7 در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط و    DALYاز  % 6/3ها    سرطان

 نشانگر افزایش بروز سرطان در سـه        31شکل  . )3( برابر کشورهاي با درآمد پایین تا متوسط       2دهد یعنی     خود اختصاص می  

  .دهه گذشته در آمریکا است

  

   سال گذشته در آمریکا30ان طی روند بروز سرط. 31شکل 

 وضـعیت   32شـکل   . گذارند که در بحث عوامل خطر بـدان اشـاره شـد             عوامل خطر زیادي بر بروز سرطان اثر می       

  .کند عوامل خطر مرتبط با سرطان را بیان می

  

  

  

  

  

  

  

  ارتباط عوامل خطر و نسبت مرگ ناشی از سرطان. 32شکل 

یعنـی  . گزارش شـده اسـت  % 04/3دهند  ها به خود اختصاص می ان که سرط DALYدر مطالعه ایران درصدي از      

  .حدود بار بیماري سرطان در کشورهاي با درآمد پایین تا متوسط

 میلیون مورد جدید سـرطان در سـال   10ها و تعداد موارد جدید، برآورد شده است تعداد  در مورد میزان بروز بیماري    

یافتـه جهـان    از موارد جدید در کشورهاي کمتـر توسـعه  % 60سد و حدود بر. م2020 میلیون در سال     15به حدود   . م2000
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هاي آینده بـا افـزایش متوسـط سـنی      ها در سراسر جهان است که در سال         مرگ 125در حال حاضر سرطان عامل      . باشند

  .مهاي واگیر و افزایش اثرات عوامل خطر محیطی با بروز بیشتر سرطان روبرو هستی جمعیت، کنترل نسبی بیماري

هـا   طبق آخرین آمار در اداره سرطان مرکز کنترل بیمـاري . کند  مورد جدید بروز می   000/50در ایران ساالنه حدود     

 مورد جدید سرطان ثبت شده است کـه تخمـین           47217 حدود   1383در سال   ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     (

  .)28(باشد ترین سرطان، پستان و در مردان معده می ن شایعدر زنا. کل موارد جدید سرطان در کشور باشد% 70شود  زده می

 نفر از هموطنان ما از این بیماري جان خود 000/30ومیر در ایران است و ساالنه حدود  سرطان، سومین علت مرگ

ی با توجه به روند رو به رشد این بیماري، پیري جمعیت ایران در معـرض بـسیاري از عوامـل محیطـ       . دهند  را از دست می   

 مورد جدید سرطان در ایران گزارش شود؛ که معادل رشدي   000/65ش حدود   . هـ 1400شود تا سال      زا، برآورد می    سرطان

  .خواهد بود% 50حدود 

ایـن  . هایی جهت کنترل سرطان در کشورهاي مختلف دنیا طرح و اجرا شـده اسـت              با توجه به این موضوع، برنامه     

  ).33شکل(کنند  زمان جهانی بهداشت هم آن را ارائه داده است، پیروي میها همه از یک الگوي خاص که سا برنامه

  

  

  

  )24(ریزي کنترل سرطان  مراحل برنامه. 33شکل 

  

  : آمده است34ها در شکل  تر این برنامه نماي ساده

  

  

  

  

  

  

  

  مدل کلی برنامه جامع کنترل سرطان. 34شکل 
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. ومیرهاي ناشی از سرطان را کاهش دهـد         از مرگ % 40است حدود    سال اخیر در اروپا توانسته       30ها در     این برنامه 

ومیر و بروز سرطان ریه را کاهش داده  مرگ% 70براي مثال برنامه کنترل سیگار در کشورهاي شمال اروپا و آمریکا حدود    

بـه نظـر    ) هـا   مدر خـان  % 5/4در آقایـان و     % 14حـدود   (با توجه به رشد افزایش مصرف تنباکو و سیگار در ایران            . )29(است

ــ عروقـی تـأثیر دارد بلکـه      هاي قلبـی   ومیر و بروز بیماري     هایی مثل کنترل دخانیات نه تنها بر روي مرگ          رسد برنامه   می

  .ها داشته باشد سزایی بر روي سرطان تواند اثر به می

و سـالم،  هاي غیرواگیر مثـل کـاهش مـصرف دخانیـات، تغذیـه صـحیح            هاي کنترل عوامل خطر بیماري      با برنامه 

کـاهش داد؛   % 50سال یـا    20ومیر و بروز سرطان را در طی سالیان متمادي حدود             توان مرگ   همچنین فعالیت فیزیکی می   

موارد سرطان انـدومتر ناشـی از چـاقی و عـدم          % 40موارد سرطان کولورکتال، و     % 26موارد سرطان پستان،    % 20چرا که   

  .)30(باشد اشی از الکل میهاي ازوفارنکس ن سرطان% 22. فعالیت فیزیکی است

که نشست  . م2001 که ایران جزء آن است تا سال         (EMRO)در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت        

 کشور برنامه کنترل و پیشگیري از سـرطان را          9مشترك بین کشورها در زمینه کنترل سرطان در منطقه برگزار شد، تنها             

هاي کنترل و پیشگیري از سرطان، ایجاد یک سیستم قوي ثبت سرطان اسـت کـه        مهاولین قدم در برنا   . در منطقه داشتند  

این سیستم در کشورهاي پیشرفته وجود دارد؛ به طوري که پیگیري از بیماران را نیز به عهده داشته و بـه شـبکه کنتـرل                 

در . رهاي اروپایی وجـود دارد    این سیستم بسیار قوي در آمریکا، کانادا و بسیاري از کشو          . باشد  سرطان در کشور متصل می    

EMRO         سیستم ثبـت در  . شود حال آن که در سودان هنوز راه نیفتاده است      این سیستم در کشور مصر به خوبی اجرا می

  .شود ها به صورت مبتنی بر جامعه اجرا می ایران نیز در چند سال گذشته ترسیم و اصالح شده و در بسیاري از استان

  :شوند  قسمت عمده تقسیم می4به هاي کنترل سرطان  برنامه

هـا مثـل پوسـت، ریـه و مثانـه            هاي کنترل عوامل خطر جهت جلوگیري از بروز بسیاري سـرطان            برنامه. 1

  ،)1پیشگیري سطح(

پیـشگیري  (ها مثل غربالگري سرطان پستان، گردن رحم و کولورکتال            برنامه تشخیص زودرس سرطان   . 2

،)2سطح

  .Palliative careهاي درمانی و  برنامه. 3

  .)30و29(بینی و ارائه شده است ها توسط سازمان جهانی بهداشت جهت کنترل سرطان پیش این برنامه. 4

  هاي آینده سیاستگذاري) د

 عوامل خطـر رفتـاري و   (primary) و اولیه (primordial)هاي اخیر توجه زیادي به پیشگیري ابتدایی         در سال 

  :ست زیراهاي مزمن بزرگسالی معطوف شده ا بیولوژیک بیماري

هـاي مـزمن و اترواسـکلروز از اوایـل عمـر وجـود               اي مبنی بر شروع رونـد بیمـاري         شواهد متقاعدکننده . 1

  .)33و31(دارد

هاي غیرواگیـر در دوران کـودکی شـکل گرفتـه و تـا                عوامل خطر رفتاري و بیولوژیک مرتبط با بیماري       . 2

.)46و34(ماند سنین بزرگسالی پایدار می
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جمله چاقی، اختالالت چربی خون و باال بودن فشار خون از دوران کـودکی              عوامل خطرزاي متعددي از     . 3

.)51و47(ها در سنین بعدي ارتباط دارد و نوجوانی تا بزرگسالی تداوم یافته و با بروز بیماري

، )54و52(تحرکـی   هاي مطالعات گوناگون در مورد روند به سـرعت رو بـه افـزایش اضـافه وزن و بـی                     یافته. 4

.اند  هشدار داده)61و55(ارزش از نظر غذایی  مواد مغذي پرکالري و کمهمچنین گرایش به

  .هاي غیرواگیر از سنین کودکی قابل پیشگیري و کنترل هستند بیشتر عوامل خطرزاي بیماري. 5

 مشخص است، با افزایش تعـداد عوامـل خطـرزا، شـدت تـصلب شـرایین در آئـورت و           36 و   35گونه که در شکل       همان

  .یابد شود و برعکس هرچه تعداد عوامل خطرزا کمتر باشند این احتمال کاهش می  در سنین مختلف بیشتر میهاي کرونر شریان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي کرونر در کودکان و بالغین جوان  آئورت و شریان تأثیر تعداد عوامل خطرزا بر گرفتگی سطح انتیماي. 35شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  ي در طول زمان با کاهش تعداد عوامل خطرزاهاي کرونر احتمال عدم بروز بیماري. 36شکل 
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هاي سنی به تغذیه و فعالیت جسمی کافی نیـاز دارنـد تـا بتواننـد بـه رشـد        کودکان و نوجوانان بیش از دیگر گروه  

ارتقاي سـالمت  . هاي مزمن سنین بعدي مقابله نمایند جسمی و تکامل ذهنی کافی دست یابند، به عالوه بتوانند با بیماري   

هاي غیرواگیر در کشورهاي در حـال توسـعه           گیري بیماري   پذیر خواهد توانست در پیشگیري از همه        ه سنی آسیب  این گرو 

  .)62(مؤثر واقع شود

اي و بهداشـتی      بسیاري از کمبودهاي غـذایی در کودکـان و نوجوانـان جامعـه مـا کنتـرل شـده و شـرایط تغذیـه                       

هاي غذایی و گرایش بـه        تحرك، تغییر سلیقه    ي از سبک زندگی بی    تري در اختیار ایشان قرار گرفته است ولی پیرو          مناسب

  .هاي مزمن بزرگسالی قرار داده است ها را در معرض خطر بیماري سوي دخانیات آن

نشان داده شده که عادات غذایی، الگوي فعالیت جسمی و رفتارهاي مرتبط بـا مـصرف دخانیـات از سـنین پـایین           

شـود قبـل از    ماند؛ لـذا توصـیه مـی    هاي بعدي عمر پایدار می  ت شده و در طول سال      سالگی تثبی  18شکل گرفته تا حدود     

تثبیت این عادات و در نتیجه مشکل شدن تغییر عادات شکل گرفته اقـدامات الزم بـراي پیـروي از اصـول شـیوه سـالم                      

مـشکل و چـه بـسا       هـاي تثبیـت شـده بـسیار           هاي بعدي در جهت تغییر عـادت        زندگی به مورد اجرا درآید چرا که تالش       

  .)63(غیرممکن خواهد بود

مدارس همیشه و در همه جوامع به عنوان محیطی مناسب براي آمـوزش و فـراهم آوردن زمینـه متناسـب بـراي                       

یافتـه موفقیـت    در ایـن راسـتا مطالعـات متعـددي در کـشورهاي توسـعه            . )64(انـد   پیروي از سبک سالم زندگی مطرح شده      

  .)66و 65(اند گیري شیوه سالم زندگی را نشان داده  شکلمحور در جهت هاي مدرسه برنامه

هـاي   در کشور ما نیز همانند بسیاري کشورهاي در حال توسعه، فراوانی عوامل خطرساز و همچنین ابتال به بیماري 

بـه  . تهاي قلبی ـ عروقی هستند، رو به افزایش و سن ابتال رو به کاهش بـوده اسـ    ترین آنها، بیماري غیرواگیر که فراوان

هاي اخیر از یک سو فعالیت جسمانی کودکـان و نوجوانـان جامعـه مـا رو بـه کـاهش گذاشـته و تماشـاي              عالوه در سال  

از سوي دیگر سلیقه غذایی آنهـا بـه     . هاي گروهی پرتحرك شده است      اي جایگزین بازي    هاي رایانه   تلویزیون و انواع بازي   

ه سوي مواد غذایی پرکالري و فاقد ارزش غذایی کـافی گـرایش پیـدا    هاي غذایی ساده ب    وعده  جاي غذاهاي سنتی و میان    

این مجموعه عوامل باعث فراوانی اختالالت لیپیدهاي سرم در کودکان و نوجوانان، همچنین بروز اخـتالالت                . کرده است 

هـاي   یی در دورهوزن و چاقی، کمبودهاي غـذا  عالوه بر اضافه. )67(مختلف رشد در کودکان و نوجوانان جامعه ما شده است       

هـاي متعـدد نـشان داده     پـژوهش . هاي غیرواگیر مؤثر واقع شود     تواند در بروز عوامل خطرساز بیماري       مختلف رشد نیز می   

فعالیت فیزیکی کافی و عدم پیـروي از رژیـم غـذایی           کودکان و نوجوانان با وزن طبیعی یا حتی با کمبود وزن، در اثر عدم             

بنابراین یک مسئله مهم براي سالمت عمومی . )68(لیپیدمی هستند ابولیک از جمله دیسسالم در معرض خطر اختالالت مت     

در کشورهاي در حال توسعه، اختالالت وزن و در نتیجه موردهاي جدید سندرم متابولیک و عوارض ناشی از آن است کـه      

  .رآمدتر خواهد داشتد در آینده نزدیک فشار مضاعفی بر سالمت عمومی و اوضاع اقتصادي و اجتماعی ملل کم

  .بر وضعیت سالمت نقش دارند% 80 بیانگر آن است که شیوه زندگی و عوامل محیطی تا حدود 38شکل 
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  عوامل مؤثر بر سالمت. 37شکل 

شود، کشور    که تهدیدي براي سالمتی فعلی تلقی می      عادات نامطلوب جاري در شیوه زندگی جامعه ما، عالوه بر این          

پیروي از شیوه سـالم زنـدگی بـا         . هاي غیرواگیر در طی دو دهه آینده قرار داده است           ما را در معرض خطر اپیدمی بیماري      

هـاي غیرواگیـر از جملـه         تواند به کاهش خطر بیماري      اصالح وضعیت تغذیه افزایش فعالیت جسمی و کنترل دخانیات می         

ارتقـاي سـالمت مـادران بـاردار و     . هـا کمـک کنـد    هاي قلبی ـ عروقی، دیابت، پوکی استخوان و برخی سـرطان   ماريبی

توانـد    هم می ) هاي غیرواگیر هستند    که در آینده بیش از سایرین مستعد ابتال به بیماري         (وزن    پیشگیري از تولد نوزادان کم    

  .از جمله اقدامات اساسی در این رابطه باشد

  .هاي غیرواگیر دارد سزایی بر بیماري دهد که شیوه زندگی، تأثیر به  نشان می31جدول 

  هاي غیرواگیر عوامل مؤثر بر بیماري. 31جدول 

  

  

  

  

  

  

  

هاي کالن بهداشتی و مداخالت بنیادي وسیع از طریـق مـداخالت مبتنـی بـر مـشارکت                    در مجموع سیاستگذاري  

یوه زندگی سالم و فراهم آوردن امکانات مناسب عملـی در ایـن راسـتا               جامعه جهت آشنا نمودن جامعه با اصول صحیح ش        
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  .هاي غیرواگیر اهمیت دارد براي پیشگیري و کنترل بیماري

در مواد  : 1388-1384دولت جمهوري اسالمی ایران در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی              

ها دولت موظف است، به  در این ماده قانون   .  مردم در سطح جامعه دارد      تأکید بر حفظ و ارتقاي سالمت آحاد       94 لغایت   84

ها و گسترش سالمت، اقداماتی       منظور نهادینه کردن مدیریت سیاستگذاري، ارزشیابی و هماهنگی در مورد کاهش بیماري           

  :این اقدامات شامل. را در این راستا انجام دهد

  طلبد، ها و نهادها را می وزارتخانهتشکیل شوراي عالی سالمت که همکاري بسیاري از . 1

ارتقا و توجه به وضعیت غذا و تغذیه مردم، تهیه برنامه در این زمینه و تخصیص اعتبار به آن،. 2

هاي هوا، آب، خاك، محصوالت کـشاورزي   کاهش مخاطرات تهدیدکننده سالمت در محیط کار، آالینده     . 3

و دامی و تعریف مصادیق،

 و ارتقاي سبک زندگی در جامعه،هاي سالمتی جهت تغییر برنامه. 4

وري و استفاده بهینه      ارتقاي مستمر کیفیت خدمات سالمت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره           . 5

از امکانات بهداشتی و درمانی کشور،

طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ایرانی،. 6

مت،ها و خدمات سال اجراي عدالت اجتماعی در مراقبت. 7

ومیر در تصادفات و حوادث، ریزي براي کاهش مرگ برنامه. 8

  .کنترل و تنظیم بازار درمان و دارو در کشور. 9

. باشـد   میFocal pointبراي اجراي موارد فوق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان محوریت و 

ها اثرات بزرگی را در کـاهش مـرگ و عـوارض       چرا که در جمعیت   . در تمامی این موارد، پیشگیري از نکات برجسته است        

هاي مزمن غیرواگیر که در بـاال مفـصل شـرح داده شـد،                با توجه به لزوم پیشگیري در بیماري      . ها و صدمات دارد     بیماري

ریـزي عملیـاتی و اجرایـی،         تنها برنامـه  . هاي پیشگیري مشخص شده است      خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه، استراتژي     

  .هاست وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راهنمایی و رهبري این برنامه. هاست  استراتژيالزمه این

هـاي   هـاي غیرواگیـر، برنامـه    ها باید براساس وضعیت موجود، اطالعات حاصل از نظام مراقبت بیمـاري           این برنامه 

هـاي    ایـران در راسـتاي مبـارزه بـا بیمـاري          دهد کـه کـشور      شواهد نشان می  . المللی طراحی و اجرا شوند      اي و بین    منطقه

هاي قلبی ـ عروقی اقداماتی شـده    هایی چون بیماري گرچه در مورد بیماري. غیرواگیر در موقعیت متوسط پایینی قرار دارد

بـا توجـه بـه سـاختار        . ها در ابتـداي راه هـستیم        هاي تنفسی و بدخیمی     هاي دیگر نظیر بیماري     ولی هنوز در مورد بیماري    

هـا و   توانـد جلـوي بـسیاري از آسـیب     هـاي پیـشگیري مـی    یتی و توسعه روزافزونی کـه داریـم اجـراي ملـی برنامـه      جمع

چنین مداخالتی . المللی کاهش دهد هاي سالمت و توسعه ایران را در سطح بین    ومیرهاي زودرس را گرفته و شاخص       مرگ

قابـل پـایش و ارزشـیابی    ) 39شـکل (جهانی بهداشـت  باید به نحوي طراحی و اجرا شوند که با الگوي پیشنهادي سازمان  

  .باشند
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الگوي سازمان جهانی بهداشت براي پایش و ارزشیابی مداخالت در راستاي . 38شکل 

  هاي غیرواگیر پیشگیري و کنترل بیماري

هـاي   هاي کالن براي پیـشگیري و کنتـرل بیمـاري           نشان داده شده است سیاستگذاري     40گونه که در شکل     همان

  .ها، به پیشگیري از آنها بپردازد گذاري در درمان بیماري غیرواگیر باید به جاي تأکید و سرمایه

  

  

  

  

  

  

  

  هاي غیرواگیر راهکارهاي کنترل بیماري. 39شکل 
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  نوشت پی
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 انـداز  م بـراي رسـیدن بـه اهـداف چـشم          بدانی باید«

  ...ساله، نقشه جامع علمی کشورما چیست؟  بیست

بعد ایـن نقـشه را طبـق        . این را باید ترسیم کنیم    

دار و مـنظم بـه    زمانریزي  راهبردهاي عملیاتی و برنامه

  ».تدریج پر و کامل کنیم

مقام معظم رهبري

  مقدمه

نخست پاسخ به نیاز سالمت جامعه و دوم حرکـت  .  به دو نیاز مهم است    سالمت در پی پاسخ   ی  ـع علم ـه جام ـنقش

  .علمی به عنوان سنگ بناي توسعه کشور

عرصـه   در واقع سالمت، دو ویژگی مهم دارد؛ نخست آن که از نیازها و حقوق اساسی مردم است و دیگـر آن کـه                

هـاي   هیم سـالمت، پیـشرفت فنـاوري در شـیوه       هـا، تحـول در مفـا        تغییر سیماي بیماري  . باشد  تغییر و تحوالت سریع می    

  . تشخیص، درمان و ارایه خدمات، همگی حاکی از سرعت تغییرات در سالمت هستند

در ایـن سـند     . وجود دارد » میثاق ملی «ساله نظام جمهوري اسالمی به عنوان        انداز بیست   از سویی دیگر سند چشم    

ی ازآن برخورداري از سالمت با کیفیـت زنـدگی مطلـوب و              که بخش مهم   است  ر شده یاي مطلوب تصو    هاي جامعه   ویژگی

 و فنـاوري در سـطح   که در جایگـاه نخـست اقتـصادي، علمـی    است و ایران کشوري بوده  مند از محیط زیست سالم        بهره

  .باشد منطقه می

سیر تحوالت در نظام سالمت به عنوان چالشی جهان شمول و تعهد نظام سالمت در پاسخگویی مناسب و حرکت           

این برخورد بایستی با تحلیل صحیح از   . سازد  ساله کشور، برخوردي هوشمندانه را الزامی می       انداز بیست   ر جهت سند چشم   د

 1404انـداز     یکی از اهداف بلند و آرمانی سند چـشم        .  باشد  علمی  هاي نوین   هاي اسالمی و با استفاده درست از روش         ارزش

 ساله اسـت  20 کشور منطقه آسیاي جنوب غربی در افق 25 نخست در بین  جمهوري اسالمی ایران، احراز جایگاه    ) ش. ه(

  . اند  داشتهتاکیدکه مقام معظم رهبري نیز بر این امر 

 ایـن   علـم و فنـاوري    . اسـت » سـالمت «شـود،     هایی که اثرات علم و فناوري برآن به طور بارزي دیده می             از حوزه 
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در (هند، بر اثربخشی ارایه خدمات اثر گذارنـد و از سـوي دیگـر چـه بـسا      ها را تغییر د    ظرفیت را دارند که درك از بیماري      

  . عدالتی شوندمنجر به دامن زدن به بی) برداري غیرمتعادلصورت افراط در بهره

مـراد از ایـن   . تالش در جهت تهیه نقشه جامع علمی کشور در بخش سالمت، پاسخ به نیازهایی است که ذکر شد       

همه کسانی بود که دغدغه سالمت مردم را داشته و دارند تا بتوان از این طریـق اقـدامات                   » عیخرد جم «سند، استفاده از    

  . ترسیم نموداسالمی -با الگوي ایرانیساله  انداز بیست الزم براي توسعه علمی سالمت را در راستاي تحقق اهداف چشم

ویژگی نخـست  اگرچه . ور ماستنخستین تجربه از این نوع در کش      » نقشه جامع علمی سالمت کشور    «بدون شک   

 امـا تکمیـل و   ، مشارکت جمعی بزرگ از صاحبان دانش و تجربـه در نظـام سـالمت اسـت            سند که در پیش رو دارید     این  

شـاءاهللا در افـق       سازي این سند پویاي ملی نیاز به مشارکت و ارایه بازخوردهاي قاطبه اندیـشمندان را دارد کـه ان                    اجرایی

داند از کلیه کسانی که در شکل گیـري ایـن           اینجانب وظیفه خود می   . قشه این مهم صورت پذیرد    شده براي ن    زمانی تعیین 

اند، یا با انعکاس نظرات خـود        هاي اولیه آن شرکت کرده     گیري ایده  نقشه مشارکت داشته، اعم از این که در جلسات شکل         

هایی که شـوراي سیاسـت گـذاري وزارت بهداشـت            جا دارد از تالش   .  جاي آورم  هاند مراتب امتنان را ب     آفرینی نموده  نقش

  . عمل آورده یاد شود درمان و آموزش پزشکی براي سامان بخشیدن به این اقدام ملی به

فرصت را غنیمت شمرده از تمامی صاحبان اندیشه و کسانی که دغدغه سالمت جامعه دارند، براي عمل به آن چه               

توجـه را   . ه طراحی شده است مساعدت، مودت و همدلی را درخواست نمایـد           ها و اقدامات در این نقش     عنوان سیاست  که به 

ساز جمهوري اسالمی ایران باشد و از این رو بایـستی       به این نکته جلب نماید که نقشه علمی بایستی مبناي حرکت تمدن           

  . مودها و تحوالت اقدام ن ضمن جدیت در اجراي آن به نحو مناسب به پویایی آن متناسب با سیر پیشرفت

اي سالم، خردورز، فـضیلت مـدار، برخـوردار از            انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران، جامعه        به امید تحقق چشم   

  . رفاه و عدالت، مقتدر و در جایگاه نخست اقتصادي

  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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  گزارشی از اقدامات 

برداري  ، آموزش و بهرهانجام پژوهشباشد که  این می ي ایران   تدوین برنامه بلندمدت علم، فناوري و نوآور      هدف از   

هـاي   بـراي کلیـه بخـش    که  این برنامه   .  به یک جریان منظم و در اختیار توسعه کشور قرار دهد           ،را از یک اتفاق   از دانش   

 سالمت  لمی  نقشه جامع ع  . شود  خوانده می  »نقشه جامع علمی کشور   «نام  است با     علم، فناوري و نوآوري کشور تهیه شده      

صورت مـستقل   نیز بخشی از این برنامه بلندمدت و جامع بوده که عالوه بر حفظ اجزایی که در برنامه کلی وجود داشته به            

  . باشد نیز قابل استفاده می

اي از نهادهـاي   بـا تعریـف شـبکه   ( ایجاد یک نظـام ملـی نـوآوري    ،چارچوب اصلی پذیرفته شده براي تهیه برنامه   

بـدین منظـور تـالش      .  بـود  )انجامد   نوآوري می  ي  اشاعهگیري، ورود، بهبود و       ها و تعامالتشان به شکل      ت که فعالی  مختلف

نحوي طراحـی گردنـد کـه ایـن شـبکه            به) ها و اقدامات   اعم از زیرساخت  (ها و الزامات     گردید تا مجموعه اهداف، سیاست    

  .ساله فراهم نماید تانداز کشور در یک بازه زمانی بیس منسجم را براي تحقق اهداف چشم

رویکـرد هنجـاري بـه ایـن     .  تلفیق دو رویکرد هنجاري و اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت       نقشه،براي رسیدن به    

 بود و بنابر ایـن      1404انداز جمهوري اسالمی ایران در سال         دلیل انتخاب شد که هدف تهیه برنامه علمی رسیدن به چشم          

طـور کـه در      دوم ایـن کـه همـان      . ندگرفت   قرار می  غایی نقشه اهداف  عنوان    بهاز،  اند بایستی اهداف مشخص شده در چشم     

  .به مورد توجه قرارگیرد ایرانی در آن -هاي اسالمی ارزش  تالش شده تاآمده است،نقشه این و اساس تعریف 

بینـی   ها با پـیش   بندي بلندمدت تن   این اولویت . ها روبکرد اکتشافی انتخاب گردید      بندي علوم و فناوري     جهت اولویت 

کـه ایـن روش باعـث شـد تـا            از آن مهمتـر ایـن     . آمـد   دست مـی    روندها و وقایعی که ممکن است در آینده روي دهند به          

 شـناخته شـده و علمـی    هـاي  براي انجام این کـار از روش . ریزي و ساخت آینده با مشارکت دانشمندان شکل گیرد          برنامه

  . استفاده شد» یپژوه آینده«

 نفر از محققین، مدیران و خبرگـان نظـام          300، از همفکري مستقیم بیش از       شه جامع علمی سالمت   نقبراي تهیه   

بـه  (آموزش، پژوهش، ارایه خدمات و پشتیبانی سالمت استفاده شده است که طی مدتی نزدیک یکسال در سـیزده پانـل                     

ــ : ترتیــب الفبــا کی، دارو، آمــوزش، ارایــه خــدمات ســالمت، پزشــکی مولکــولی، پــژوهش، تجهیــزات پزش

گذاري   فناوري، سالمت زنان، امنیت غذا و تغذیه، فناوري اطالعات، محیط زیست، مدیریت و سیاست               زیست

ها  هاي پانل  سپس تلفیق خروجی  . هاي مورد نیاز اقدام کردند     به تهیه داده   )سالمت، منابع مالی و انسانی و نانوفناوري      

از . اند هاي قبلی شرکت داشته این کارشناسان در تمام پانل   .  گرفت توسط یک گروه از کارشناسان به صورت مرکزي انجام        

هاي مختلف دانشگاهی و ارایه کننـدگان خـدمات           نسخه در اختیار گروه    2000 نیز به تعداد      شده نسخه پیش نویس نهایی   

 آدرسنویس بـر روي سـایتی کـه بـراي ایـن کـار اختـصاص داده شـده بـود بـه                       همچنین فایل این پیش   . قرار داده شد  
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www.medmap.ir  هـاي تخصـصی نیـز جهـت اسـتفاده و مراجعـه        هـاي پانـل     امیدوار است که گـزارش    .  قرار گرفت

  .اندیشمندان منتشر شوند

) 1 دانـست کـه یـک ضـلع آن     جـدولی توان مشابه  چه بایستی به عنوان تحول نوآوري رخ دهد را می     آنماحصل،  

قرار داشته و ضلع    )  خارج از نظام سالمت    ها، مقررات و قوانین    زیرساخت(الزامات  ) 4و  اقدامات  ) 3راهبردها،  ) 2،  ها سیاست

گـذاري، مـدیریت و    سیاسـت ) 1: ایـن کارکردهـا عبارتنـد از   . دیگر آن کارکردهاي کالن و اصلی  نظام ملی نوآوري است    

 ،گذاري دانـش تولیدشـده    انتشار و به اشتراك   ) 4 ،یت خلق دانش  ظرف) 3 ،تخصیص منابع مالی و انجام پژوهش     ) 2 ،قوانین

 و هنجارهـا توجـه بـه   ) 8 ،ارایه خدمات و کاالهـاي سـالمت    ) 7 کارآفرینی نوآورانه، ) 6 ،)آموزش(توسعه منابع انسانی    ) 5

  .توسعه ارتباطات) 9مشارکت جامعه و 

  وهنجـاري هاي مطرح شـده از رویکـرد    زشار تعامل مطرح شد، نتیجه نقشهمهم ترین چالش هایی که در تهیه 

  : دانستذیلها را موارد  توان مهمترین ها می از بین آن. اند  به دست آمدهنگاري آیندهروندهاي جهانی است که در 

ـ       در حالی که دنیا به علت کشش بازار و افزایش توان فناوري شاهد حـضور فنـاوري                ) لفا  اهـاي پیـشرفته و طبیعت

هاست، تامین عادالنه خـدمات از ارکـان اصـلی نظـام سـالمت در           توسعه علم و فناوري در این زمینه      گذاري براي    سرمایه

  .ایران است

یده ندارند ولی باید بـا تغییـر رفتـار مـردم، ارایـه      چاولویت موضوعاتی مانند طب پیشگیري که الزاما فناوري پی       ) ب

  .آید یبدست نم به سهولت ، رخ دهندسایر بازیگران این عرصهکنندگان خدمت و 

با حفظ چـابکی و تـوازن بـراي حفـظ     رسیدن به توازن در نقش دولت در نظام علمی، فناوري و نوآوري کشور   ) پ

  . حمایت از مردم داراي اهمیت است

هـا بـا درك از تعـالیم اسـالمی و      روي شماست به هر یک از این چالش      است که در این نقشه که پیش        تالش شده 

داند از تمام کسانی کـه        در آخر الزم می   . ساله جمهوري اسالمی ایران به نحو مناسب پرداخته شود         انداز بیست   تحقق چشم 

انـد، مراتـب    گویی به این نیاز کشور و خواسته مسوولین محترم کـشور بـوده   دار پاسخ در این مدت، با مشقات فراوان عهده 

هاي مثبت آتی نظـام آمـوزش،    ه بتواند منشاء حرکت   هاي صورت گرفت    امیدوار است مجموعه تالش   . جاي آورد   امتنان را به  

  .پژوهش و فناوري سالمت کشور گردد

  دکتر باقر الریجانی

  رییس شوراي سیاست گذاري 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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   تعریف واژگان

م از مـتن ایفـاد       نتیجـه الز   به معناي فنی مورد استفاده از آن توجـه نـشود          واژگانی در این متن وجود دارد که اگر         

مفـاهیم منـدرج در ذیـل مـورد     لذا در استفاده از موارد مندرج در این متن حتما به این واژگان توجه کـرده و                 . نخواهد شد 

  .استناد قرار گیرند

ـ ر هـا و الزامـات برنامـه    اي جامع، هماهنگ و پویا از اهـداف، سیاسـت    مجموعه:نقشه جامع علمی کشور    ي زی

یـابی    ایرانی با نگاهی بلندمدت به آینده براي دست-هاي اسالمی   ري و نوآوري مبتنی بر ارزش     تحول راهبردي علم، فناو   

   ).27/9/86مصوبه شوراي تخصصی نقشه جامع علمی کشور مورخ ( انداز کشور به اهداف چشم

یـن  بـه ا . کنند هایی است که با هدف اولیه ارتقاي سالمت عمل می  مجموعه کنشگران و فعالیت:سالمتحوزه

باشد و در درون دولت نیز منحصر به وزارت بهداشت، درمان            ترتیب حوزه سالمت متشکل از بخش دولتی و غیردولتی می         

  .گردد و آموزش پزشکی نمی

افزارها و مدیریت مربوط بـه تهیـه و تولیـد             ها و اطالعات، سخت     ها، دانش    حاصل ترکیب موزون مهارت    :فناوري

هـاي   تـوان بـه روش   هاي فناوري نرم مـی  از مثال. صورت فناوري نرم یا سخت باشد        به تواند  کاال و عرضه خدمات که می     

 تنهـا توجه شود که در این متن مراد از فنـاوري،           . باشد  ابزار نیز نمونه فناوري سخت می     . ها نام برد    مدیریت و دستورالعمل  

در سـطح ملـی   .  اسـت مسالهنش و روش حل باشد بلکه به اختصار فناوري به مفهوم دا هاي با دانش پیشرفته نمی     دستگاه

  .شود ها براي تولید محصول یا خدمات عنوان می اي از توان فناوري مجموعه

 همه مداخالت در سازماندهی، دسترسی، نظام پرداخت و همه         ؛ همه مداخالت در نظام سالمت     :فناوري سالمت 

به عنوان مثال . شود گیرند را شامل می تفاده قرار میابزارهایی که براي ارتقاي سالمت در داخل و بیرون از بخش مورد اس        

هاي قلبی و عروقی در حیطه پیشگیري مداخالتی همانند آموزش تغییر شیوه زندگی، در حیطه داوریی مـصرف                    در بیماري 

ی ، در حیطـه نیـروي انـسان   stentهاي چربی خون، در حیطه تجیهزات استفاده از  دهنده داروهایی مانند آسپیرین و کاهش   

هـاي    کنندگان خدمت، نحـوه حمایـت       تخصص، نحوه نظام پرداخت به ارایه       نحوه استفاده از نیروي انسانی از بهورز تا فوق        

  .شود هاي جراحی، حتی توسعه ورزش و افزایش مالیات بر سیگار در بیرون بخش را شامل می اي از مداخالت، روش بیمه

-خطـري، هزینـه   ي است کـه از نظـر کـارایی، بـی     فناور:appropriate technology)(فناوري مطلوب 

تـرین باشـد و مـالك مناسـب          اجتماعی، امکان برخورداري آحاد نیازمندان و قانونی مناسب       -اثربخشی، مالحظات اخالقی  

  .افزاري بودن نیست افزاري و یا نرم ودن دانش آن، سختیده بودن، موجود بودن و یا نوین ببودن آن ساده و یا پیچ

یل ایده به کاربرد، محصول، خدمت اجتماعی، فرآیند صنعتی و یا تجاري جدید یا بهبودیافته که قابل                  تبد :نوآوري

  .عرضه و داراي مشتري باشد
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  هاي مهم  پیام

پـذیرفتن  . 1، اجتماعی و معنـوي اسـت      انی کامل جسمی، رو   رفاهسالمت نداشتن بیماري نیست بلکه برخورداري از        

انـداز   در چـشم . سـازد  ه نهادهاي توسعه را براي توجه به انسان و جامعه سالم خطیر مـی  این تعریف به تبع خود وظیفه هم      

تـامین اجتمـاعى،   برخـوردار از سـالمت، رفـاه، امنیـت غـذایى،     «ساله جمهوري اسالمی ایران نیـز جامعـه آرمـانی      بیست

منـد از محـیط زیـست      تبعیض و بهرهفقر، فساد،هاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فرصت

ممکن است نقش نظام سالمت براي رسـیدن        . مسولیت نهایی تحقق جامعه سالم بر عهده دولت است        . باشد   می »مطلوب

خصوص در مورد رفاه روحـی، اجتمـاعی و معنـوي بـسیاري از           هبه رفاه جسمی مهم باشد اما هم در مورد رفاه جسمی و ب            

در برابـر سـالمت   ...) آموزش و پرورش، غـذا، مـسکن و      اقتصاد،  ساز فرهنگی،    ادهاي هویت مانند نه (هاي حاکمیت    بخش

. تري دارند که بایستی مورد توجه و پایش قرار گیرد ولیت مهموجامعه اختیار و مس

ارایه خدمات سالمت و نیز مـشارکت در تـامین منـابع آن             . تجربه جهانی حاکی از اهمیت عدالت در سالمت است        

با رعایت عدالت باشد در غیر این صورت شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و تبعات اجتماعی بسیار نـامطلوبی خواهـد             بایستی  

باشد ولی باید توجه داشت که انتقال  مندي از دانش می بدون شک الزمه حفظ، تامین و ارتقاي سالمت مردم، بهره         . داشت

مورد منابع، محرومیت  نظر گرفتن عدالت نباشد منجر به صرف بیهاي مطلوب در صورتی که با در     مندي از فناوري   و بهره 

  .هاي مناسب و تاثیرگذار براي آحاد مردم و نیز گسترش فقر خواهد بود از مداخله

عمومی است به همین دلیل در خصوص سالمت الزم است که دولت عالوه بـر نقـش حـاکمیتی، در             حق  سالمت  

نـشدن    م و اطمینـان از تـضییع  دبراي حمایت از آحـاد مـر   (گري نیز       ی نقش تصدي  موارد تامین، توزیع و پرداخت منابع مال      

گـري و نقـش دولـت در آن نـسبت بـه خـدمات        حق عمومی است، معهذا مقدار تصديدانش نیز   . ایفا نماید ) ها  حقوق آن 

هـاي    ور مـوثر بخـش    تاکید بر این است که براي قدرت گرفتن زنجیره ایده تا عمل نیازمند حض             . باشد سالمت متفاوت می  

هاي مختلف و متنوع خصوصی هستیم لیکن الزم است که دولت در امور حاکمیتی آن حضور کارآمـدي      غیردولتی، شرکت 

ماننـد  ( به اندازه الزم ندارند      »تقاضا« که الزاما    »نیازهاي سالمت «گذاري بر روي      سرمایههاي   داشته و بخصوص در زمینه    

 و از ایـن  فکـري رعایت اخالق، مالکیت  ،  )شود  ها نمی   المللی به آن    ه الزاما توجه بین   ها و معضالت بومی سالمت ک       بیماري

باشد و طبق قانون تمام      عمومی می حق  آموزش عمومی کامال یک     . گري مدافع حقوق عمومی باشد      قبیل با اعمال تصدي   

و از جملـه آمـوزش عـالی    (عـالی  امـا در حـوزه آمـوزش    . التعلیم هـستند  واجبو راهنمایی  افراد در مقطع آموزش ابتدایی      

تعیـین  هـا   استقالل دانشگاهعنوان یک عامل حمایت کننده از         تواند به    که می  حضور بخش غیردولتی مغتنم است    ) سالمت

 ابتدا بـه تکمیـل و تقویـت    ،حضور بخش غیردولتی در عرصه آموزش عالی سالمتالبته باید قبل از گسترش  . کننده باشد 

.نظام اعتباربخشی پرداخت

                                                            

مه  فی اللهم صل علی محمد و أله و عافنی عافیه کافیه شافیه َ عالیه نامیه تولد فی بدنی العافیه، عافیه الدنیا واالخره و امنن علی بالصحه واالمن و السال. 1

  )صحیفه سجادیه(دینی و بدنی والبصیره فی قلبی

تولید کند، و در یک در بدنم عافیت عافیت بخش، عافیتى کافى و شفابخش، و برتر و روزافزون، عافیتى کهخداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا«

  .»در دلر دین و بدن، و بصیرتسالمت دتندرستى و امنیت و عافیت دنیا و آخرت، و بر من منّت نِه به: کلمه

).1050 دیثح غررالحکم(. سالمتى بهترین نعمت است: )ع(امام على 



اقداماتگزارشی از 

 سالمت و علوم زیستیکمیته/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

413

الزمـه اجرایـی   . پذیر خواهد بـود  ساله کشور با تحقق نقشه جامع علمی کشور امکان      انداز بیست   تحقق اهداف چشم  

قبل و همراه با این توسعه    ). رجوع شود  قسمت الزامات نهادي     به( باشد شدن نقشه جامع علمی تعریف کنشگران جدید می       

شـده   هاي صرف صورت سرمایه در غیر این. وجود آید گران بهکمی الزم است که توسعه کیفی در نقش و عملکرد این کنش          

و هـا   دانـشگاه ارتقـاي نقـش   ترین الزامات براي توسعه کیفی کنشگران بایـد بـه     از جمله مهم  . به سرانجام نخواهند رسید   

ات اعـضاي هیـ  حضور موثر و جـدي    همراه با توسعه نظام اعتباربخشی، تخصیص بر مبناي عملکرد،          ها    استقالل عمل آن  

و ) کنندگان آمـوزش   انان تحقیق، ارایه  بشامل محققین، پشتی  ( فناوري و نوآوري     رتبط با هاي انسانی م   علمی و سایر سرمایه   

. ها با ارتقاي سالمت آحاد مردم در این نهادها اشاره کرد در حوزه سالمت، مشخص بودن ارتباط فعالیت

 جامعـه،  و افـراد   سـالمت  نیازهاي پاسخگوي کارآمد، و ندتوانم عالم، انسانی نیروي تربیت آموزشی نظام ماموریت

 علـوم  تولید پردازي، نظریه زمینه در تالشگر و ایرانی - اسالمی فرهنگ با متناسب اجتماعی، و اي حرفه اخالق به متخلق

بـراي ایـن     .باشد می بپردازند سالمت نظام مختلف سطوح در کیفی خدمات ارایه به که پزشکی علوم در کارآفرینی و مفید

رسـاند در    راهبردها و الزاماتی که کشور را به تحقق این ماموریـت مـی            . باشد  منظور نیاز به تحول نظام آموزشی کشور می       

.است  شده  آورده به بعد 59 و 50صفحات در به ترتیب الیه توسعه منابع انسانی 

توجـه بـه   . وري سالمت نیز انسان اسـت عنصر اصلی نظام علم، فناوري و نوآ. باشد انسان محور هر نوع توسعه می  

هاي  مندي از ظرفیت کارگیري و ارتقاي بهره هاي انسانی شامل جذب، به    نخبگان سالمت کشور با مدیریت صحیح سرمایه      

 الزمه تحقق نقـشه جـامع علمـی کـشور     علمی، فرهنگی، پژوهشیهاي آموزشی در همه ابعاد  ها، ایجاد و غناي محیط   آن

.است

امـا  . مدرسین و پژوهـشگران   : کنند  اي پیدا می     دسته نیروي انسانی اهمیت ویژه     دوفناوري و نوآوري    در نظام علم،    

ها بایـد   در توسعه نیروي انسانی و حمایت از آن. هاي انسانی هستند باید توجه داشت این گروه از افراد نوك پیکان سرمایه 

توجـه قـرار داد و الزم اسـت تمـامی کارکنـان پـشتیبان       کننده آموزش و انجام دهنـده پـژوهش را مـورد     کل پیکان ارایه 

.فرآیندهاي آموزشی و پژوهشی مدنظر قرار گیرند

در اي  رشـته  میانمحورهاي تمرکز .  استاي  میان رشته تقویت ارتباطهاي اساسی در دانش کشور      یکی از تحول  

  :باشند موارد زیر میحوزه سالمت 

  سنتی، طب و داروهاي - بالینی-پایهعلوم ) الف

   فناوري اطالعات و ارتباطات و -علوم سالمت) ب

  .علوم اجتماعی و انسانی با مفاهیم و عملکردهاي نظام سالمت) پ

لـیکن  . انـد   ساله جمهوري اسالمی ایران تعیین شده       انداز بیست   دار براي تحقق چشم     هاي اولویت   در این نقشه حوزه   

. باشـد  طوف به راهبردها و الزامات مورد نیاز براي تحقق نقشه مـی  این بخش از گزارش نقشه جامع علمی کشور بیشتر مع         

ها مشخص هستند و از سویی دیگر بـا توجـه بـه              بخش دیگر که ریز موضوعات هستند از سویی ذیل هر یک از کارگروه            

رهاي مهـم و    ها، محو   براي قسمت عمده این اولویت    . صورت مستمر مورد توجه قرار گیرند       ها، بایستی به    پویا بودن اولویت  

.  اي آمده است بخشی از اقدامات ملی مورد نیاز فعلی تبیین شده که در گزارش هاي جداگانه

 اسـت کـه      شده براي پاسخگو بودن توسعه مراکز تحقیقاتی و نیز امکان تخصیص منابع بر اساس عملکرد پیشنهاد              

مختلف علوم پایـه، بـالینی، مـدیریتی و         هاي    هو در حوز  هاي مشترك    ري مراکز تحقیقاتی با زمینه    وهاي علمی و فنا    خوشه
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هـا    مرکز رشد و انتقال دانش به کاربردي کردن نتیجـه فعالیـت        نیز ها در کنار آن  . ها تشکیل شود     در قالب پژوهشگاه   غیره

بـراي تحقـق ایـن امـر هـر یـک از ایـن        . ها ضرورت شفافیت در عملکـرد اسـت   الزام مهم در کنار این توسعه   . پردازد می

گذاري تلقی شده و متناسب با عملکـرد خـود در جهـت ارتقـاي سـالمت و تحقـق اهـداف                     گاه ها صندوق سرمایه   پژوهش

. گردند مند می انداز از منابع بهره چشم

هـاي پژوهـشی و    از جمله اولویـت (دار بایستی برنامه توسعه علم، فناوري و نوآوري  هاي اولویت در هر یک از حوزه    

عبارت دیگر و براي مثال اعم از این که  به. ساله کشور باشد انداز بیست  براساس اهداف چشم   )هاي آموزشی  گسترش برنامه 

.انداز مشخص گردد ها با چشم  باشد بایستی ارتباط هر یک از برنامه»ریزفناوري« و یا »ارتقاي سالمت«دار  حوزه اولویت

یکی از پیشنهادات مهم در این      . است گرفتهبراي تکمیل نهادهاي نظام علم، فناوري و نوآوري پیشنهاداتی صورت           

است کـه مبتنـی   ) صندوق حمایت پژوهش و فناوري سالمت    (دهنده پژوهانه    سطح ملی در نظر گرفتن نهاد ارایه      زمینه در   

موازات این نهاد، الزم است نهاد مـستقلی بـراي           به. هاي پیشنهاد شده اختصاص دهند     بر نیازهاي کشور منابع را به برنامه      

. و ارزشیابی این نظام وجود داشته باشدپایش

 بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد         قسمتی از زنجیره ایده تا محصول و پذیرش آن در جامعـه کـه در حـوزه سـالمت                    

هـاي حمایـت و تقویـت      شـیوه ،الزم است ضمن توجه متـوازن بـه کـل زنجیـره    . باشد برداري از دانش و فناوري می      بهره

  . تولید فناوري مورد توجه ویژه قرار گیردبرداري جامعه از علم و بهره

انـد و   نقشه جامع علمی سالمت پیشنهاد شدهیابی به اهداف کالن و راهبردي        دستهايِ کلی که براي       گیري  جهت

  : آمده است، عبارتند از32ها در صفحه  شرح آن

  اولویت دادن به علم و فناوريِ پاسخگو به نیازهاي سالمت جامعه -1

  الملل  در عرصه بین حضور موثر-2

  تکمیل چرخه نوآوري -3

  صیانت از منابع، شفافیت و پاسخ گویی -4

    تحول نظام آموزش سالمت -3

   تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه-6
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  مبانی ارزشی

ـ           1روردگار حکیم که همه چیز را براي انسان وانسان را براي خویش آفریده است             پ ه  حفـظ جـان او را واجـب و تهی

 لذا عالوه بر همه ادله فقهی کـه نـاظر بـر وجـوب کفـایی      .2مقدمات تحقق این واجب بزرگ را نیز واجب  قرار داده است    

و شـرعا نیـز قابـل درك و از            عقـال  سـالمت آموزش و فراگیري پزشکی است  وجوب عینی و کفایی آموزش و خـدمات               

 خدمات پزشکی همواره بر هر حرکت و اقدام در زمینه            منزلت و قداست آموزش پزشکی و      . است 3مصادیق بارز احیاء نفس   

 نیز مهر تایید دیگري 4به پروردگار افکند و انتساب شفا می  خدمات پزشکی سایهارایهریزي، اجرا و ارزیابی آموزش و  برنامه

  . بر این باور است

 جهـان آفـرینش و    مطالعـه در هـا   بطور کلی به عنوان میراث مشترك ملل مختلف محصول میلیون سالمتدانش  

ی ی، از سـو   )مطالعه در کتاب تکوین   ( کارگیري تجربه و تالش علمی است      هانسان و دیگر موجودات زنده و نیز جمادات و ب         

 .کنـد    را مشخص می   سالمت، ساختار  فلسفی و چارچوب رفتار        ) الهی يوحی و هدایت انبیا    (عتشریدیگر مطالعه در کتاب     

سویی با یکدیگر اسـت      ساخته حکمت خداي یکتا و در هماهنگی و هم         ر دو، دست  هم کتاب تشریع و هم کتاب تکوین ه       

  . استع هماهنگ با نظام تشری سالمت کنند، دانش وآنچه که اسالم و ادیان الهی بر آن تاکید می

یک کـه هویـت انـسان را در سـه بعـد زیـستی، روانـشناختی و اجتمـاعی                    یهاي محدود و ال     بر خالف باور اندیشه   

)Biopsychosocial(  انسان و توجه ویژه بـه بعـد ملکـوتی و روحـی او             معنوي  کنند، باور اسالمی بر هویت         تعریف می 

 این تاکید با توجه به درك ویژه از مفهوم حیات           .اهتمام دارد ) Spritual-Bio-Psychosocial(عالوه بر سه بعد دیگر      

، حضور و توجـه  سالمت خدمات ارایهریزي، آموزش و     برنامهگام مطالعه، بررسی،    ه  انسان و نیز فلسفه آفرینش او در گام ب        

سازد و تاثیر عوامل روحی و   وجود انسان را چشمگیر و درخشان می5خاص به بعد روحی و معنوي و به اعتباري بعد خدایی     

  .  دهد ارتباط عاطفی و معنوي را در سالمت و بیماري مورد تاکید قرار می

 انه را به  ممحترو  والنه  و، ارتباط مس  یک انسان  یا فقدان فایده اجتماعی حیات       ، صرفنظر از سودمندي   6اصل کرامت 

  .کند ه خدمات پزشکی مطرح و تاکید میینگام اراه

هاي اسالمی مکلف بـه فـراهم کـردن شـرایط الزم بـراي آمـوزش و تربیـت                     نظام مدیریت جامعه براساس آموزه    

آحاد افراد جامعه در قالب دسترسی به دانش پیشرو، قابـل اطمینـان،     منظور پاسخگویی به نیاز پزشکی        به(نیروهاي کارآمد   

  .باشد می) آور و در فضاي تربیتی مبتنی بر خدا محوري، اخالقیات غیروابستگی

کننـدگان    هاي انفرادي تمام ارایـه      آفرین ضمانت در خدمات پزشکی که  ناظر بر مسوولیت           اصل مترقی و مسوولیت   

گیـري یـک    کننده در شـکل  مسوولیت سیستمیک مجموعه نیروهاي تاثیرگذار و مشارکتخدمات پزشکی در تمام سطوح،      

                                                            

 اشاره به حدیث قدسی خلقت االشیاء الجلک و خلقتک الجلی، اجواهر السنیه  

 ش پزشکی، انتشارات معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموز1383اصفهانی، آیین تندرستی، سال مهديمحمددکتر  

  سوره مائده32آیه 

  سوره شعرا80آیه 

  سوره ص72 سوره حجر و آیه 29اشاره به آیه   

  سوره اسرا70اشاره به آیه   
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کـارگیري حـداکثر امکانـات بـراي تربیـت نیروهـاي آگـاه،         خدمت پزشکی است، مجموعه نظامات اجتماعی را ملزم به به   

دهنـدگان خـدمات    یـه هاي واضح و قابل پیشگیري ارا    کند و درقبال کاستی     اي اسالمی می    مجرب، متخلق به اخالق حرفه    

هـاي هـر بخـش مطـرح      ها و صالحیت هاي انفرادي، سیستمیک و سیستماتیک را به تناسب مسوولیت       پزشکی، مسوولیت 

  .نماید می

هـاي    رسالت آموزش و ارایه خدمات پزشکی در جامعه اسالمی، رسالتی است که در قالب طب متناسـب بـا آمـوزه                    

هاي پزشکی گذشتگان و نیز دستاوردهاي حال و آینـده   یافته از تجارب و دستمفهوم استفاده    گیرد و به      اسالمی شکل می  

عبـارت دیگـر تطهیـر     هـاي دینـی یـا بـه      بشر در زمینه پزشکی منتها پس از عبوردادن از صافی اصـول و مبـانی آمـوزه             

المی در پزشـکی    ترین اطالعات پزشکی در هر عرصه و زمان در زالل ساختار اندیـشه رفتـار اسـ                  ترین و مطمئن    پیشرفته

اي همچون اصل کرامـت انـسان، ضـمانت طبیـب و کارکنـان خـدمات                  است که با حذف محرمات و رعایت اصول عمده        

ترین کیفیت به گیرندگان خدمات ارایه  ترین و مسووالنه ترین خدمات پزشکی را در محترمانه ترین، منطقی  سالمت، صحیح 

  .شناسد  ضامن صحت و دقت و سودمندي رفتار میمی نماید و در هر لحظه و هرگام نظارت الهی را

 و رسـالت جـستجو،      1اسـت   طور قطع راه کاري از پیش طراحـی شـده             در نظام آفرینش براي درمان هر بیماري به       

هـا اسـت و    ها برعهده صاحبان حرف پزشکی و نظامات پشتیبانی و ناظر بـر عملکـرد آن   پژوهش تا مرحله دستیابی به آن   

  .د غیرقابل درمانی براساس اندیشه اسالمی وجود نداردبدون تردید هیچ در

هـاي مـشخص و مـستند از آیـات و      کننده خدمت پزشکی بر مبناي یافته هاي اساسی دانشجو، استاد و ارایه     ویژگی

  :روایات پیامبر و معصومین علیهم السالم عبارتند از

تـرین خـدمات بـه        ترین و منطقـی    ترین، مطمئن   نهایت سعی و کوشش را براي ارایه صحیح       (تقوا، جهاد   

، خیرخـواهی و  )تناسب نیاز گیرنده خدمات که خود مستلزم نوآموزي، فراگیري مـداوم و پـژوهش اسـت            

هـاي کـاربردي در سـطوح         تعمیم آمـوزش  (آموزش دادن خیرخواهانه بیمار، خانواده و اطرافیان و جامعه          

امانت، جلب اعتمـاد، بـصیرت، وثـوق،    ، تالش مسووالنه، نظم، مهارت و حذاقت، اداي         )عمومی و خاص  

بنـدي بـه مکـارم و         ، تعبـد و پـاي     )معناي مثبت کلمـه     به(رفق، رسیدگی خوب به بیمار، رازداري، توکل        

به تناسب جایگاه دانشجویی و استادي تالش مداوم در فراگیري و آمـوزش و              . محاسن اخالقی و احکام   

درك ماهیت و مقـصد علمـی       . ري و سخاوت علمی   اجتناب از غرور علمی و احساس نیاز مداوم به یادگی         

  .جویانه، رعایت حرمت علم وحامالن علم کمال

ناپذیري خدمات پزشکی از خویشتن پایی، خیرخواهی، آموزش و پژوهش مستمر، احـساس تـشنگی بـراي                   تفکیک

سـاز   ک تکلیف، زمینهیادگیري مداوم به عنوان یک تاکید دینی و حفظ حرمت اساتید و نوآوران عرصه پزشکی به عنوان ی             

تـرین و     نگر و در عین حال نـاظر بـر عـالی            گیري فضاي علمی مراودات و ارتباطات چند جانبه دانش محور و تجربه             شکل

ترین شکل روابط علمی و ارایه خدمات پزشکی است که همه صاحبان حرف پزشکی به ویژه در جایگاه تعلـیم و               محترمانه

  .بند باشند به آن پايباید  تعلم به عنوان التزام شرعی

ها   و پس از آن   ) اي، فیزیکی، روانی و عاطفی      تغذیه(هاي طبیعی     گیري اقدامات پیشگیرانه و پس از آن درمان         جهت
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و بـاالخره اشـکال     ) با تاکید فراوان بر مسوولیت شرعی در قبال عوارض جـانبی داروهـا و ایـاتروژنی               (هاي دارویی     درمان

هـاي اسـالمی اسـت کـه در هـر             هـاي پیـشگفت از آمـوزه        در صورت ناکارآمدي شیوه   دیگري از درمان همچون جراحی      

 از 1ضمنا ثبـت و انتقـال تجربیـات سـودمند نیـز     . ریزي آموزشی، پژوهشی و ارایه خدمات باید مورد توجه قرار گیرد          برنامه

  .موزشی آن استهاي آ هاي اسالمی صاحبان مشاغل پزشکی در سطوح مختلف پزشکی و به ویژه در عرصه مسوولیت

کارگیري تمام تالش علمی و تجربی ممکن و در عین حـال اراده الهـی را بـه عنـوان                      اعتقاد عمیق به ضرورت به    

یافته مکتب پزشکی مبتنی بـر معـارف اسـالمی          مشخص یک تربیت    الخطاب دیدن و در هر مرحله استعانت، ویژگی         فصل

گاه مـستحکمی دانـش پزشـکی در ابعـاد آموزشـی، پژوهـشی و            تکیهریزي با چنین      لذا در هر گونه حرکت و برنامه      . است

شود و غایت آن عالوه بر پاسخگویی به نیاز پزشکی فرد و جامعه، سکوي پروازي به سـوي مقـام                      خدمات وارد عرصه می   

  .قرب پروردگار و مایه آرامش خاطر صاحبان حرف پزشکی از انجام وظیفه و اداي شکر به خداوند بزرگ است

هـا    میان آن : می فرمایند ) ع(علی  . باشد  هاي دینی عدل و قسط از اهداف اصلی حضور پیامبران می            س آموزه بر اسا 

تجربه جهـانی حـاکی از      . 2در توجه و نگاه یکسان رفتارکن تا بزرگان در توطمع نورزند و ضعیفان از عدالت مایوس نشوند                

کت در تامین منابع آن بایستی با رعایت عدالت باشـد در           ارایه خدمات سالمت و نیز مشار     . اهمیت عدالت در سالمت است    

بدون شـک الزمـه حفـظ،       . غیر این صورت شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و تبعات اجتماعی بسیار نامطلوبی خواهد داشت              

هـاي   منـدي از فنـاوري     باشد ولی باید توجه داشت که انتقال و بهره          مندي از دانش می    تامین و ارتقاي سالمت مردم، بهره     

هـاي   مورد منابع، محرومیت از مداخله با در نظر گرفتن عدالت نباشد منجر به صرف بیها  نتیجه آن مطلوب در صورتی که     

  .مناسب و تاثیرگذار براي آحاد مردم و نیز گسترش فقر خواهد بود

                                                            

 من کتم علماً نافعاً الجمه اهللا یوم القیامه بلجام من النار: اشاره به حدیث نبوي
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  انداز نظام سالمت  چشم

 مردمـی برخـوردار از بـاالترین سـطح      جمهوري اسالمی ایران کشوري اسـت بـا  1404در سال «باید بدانیم براي    

  .»1ترین نظام سالمت در منطقه  یافته ترین و توسعه سالمت و داراي عادالنه

  :اهداف کالن نظام سالمت عبارتند از

 آحاد مردم ایران که همراه با کسب برترین جایگاه در 2ارتقاي سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي.1

باشد  می1404منطقه تا سال 

1404مین عدالت در سالمت تا سال تا.2

و تکریم  3پاسخگوییمراعات حقوق اسالمی، انسانی و مدنی و دستیابی به جایگاه اول منطقه در .3

1404تا سال نظام سالمت گیرندگان   دمتخ

  انداز علم و فناوري سالمت چشم

دانش موجـود و    برداري     از طریق بهره   1404کسب جایگاه اول سالمت آحاد مردم در منطقه تا سال           «

  »تولید علم و فناوري

 در شناسـایی و حـل مـسایل   » نظام علم، فناوري و نوآوري سـالمت    «شده، ماموریت     انداز ارایه     در راستاي دو چشم   

تـامین،  ) 3(سازي نیروي انسانی مورد نیاز نظام سالمت و  ظرفیت) 2(، 4تولیت و ارایه خدمات سالمت   ) 1(هاي اصلی     حوزه

                                                            

امارات متحده عربی، بحرین، پاکستان، ،ازبکستانآذربایجان، افغانستان، اردن، ارمنستان، :  شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه 

. قطر، کویت ، گرجستان، عراق، عمان، عربستان سعودي، لبنان، مصر و یمن،قزاقستان، قرقیزستانفلسطین،  تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، سوریه،

 هاي ثبات در زندگی، صلح، تناسب و هماهنگی، احساس ارتباط نزدیک با  سالمت معنوي ارتباط هماهنگ و یکپارچه بین نیروهاي داخلی است و با ویژگی

.شود خویشتن، خدا و جامعه مشخص می

 Responsiveness :بودن اطالعات  شامل احترام به شان فرد، محرمانه. باشد کنندگان خدمت می برآورده ساختن انتظارات مراجعین از نحوه برخورد ارایه

هاي حمایت  هاي مربوط به سالمت وي، توجه صحیح، پاکیزگی محیط ارایه خدمات، دسترسی به شبکه مشارکت در انتخابشخصی، اختیار فرد براي 

  .کننده خدمت توسط مردم و انتخاب ارایه) خانواده و دوستان(اجتماعی 

 رخورداري مردم از زندگی سالم و توانمندي ها نیست؛ بلکه شامل خدماتی که باعث ب خدمات سالمت تنها خدمات مربوط به تشخیص و درمان بیماري

.شود مردم در تامین و ارتقاي سالمت خویش نیز می
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هـایی کـه کـشور داراي     بـرداري از دانـش در زمینـه    بهـره ) 5(تولیـد و  ) 4( در   تعـالی دالنه منابع مالی  و      تولید و توزیع عا   

 این ماموریت همـراه بـا تحقـق اهـداف           .باشد    هاي نسبی و رقابتی است، براي رسیدن به جایگاه نخست منطقه می             مزیت

  :شود راهبردي زیر حاصل می

   حوزه سالمت در منطقهکسب مقام اول در علم، فناوري و نوآوري.1

گذاري و اقتصاد سالمت الگوي کشورهاي منطقه در مدل مدیریت، سیاست.2

علمی منطقه با تراز جهانی در مقطع تحصیالت تکمیلیمرجعیت احراز جایگاه .3

1هاي منطقه احراز جایگاه هدایتی پژوهش.4

و خدمات سالمت محصوالت اي سنجش کیفیت و استانداردهاي  الگوي منطقه.5

ارایه خدمات تشخیصی و درمانیبراي ز خوداتکایی و کسب جایگاه قطب سالمت منطقه احرا.6

ریزي، اجرا و ارایه خدمات  گذاري، برنامه هاي اسالمی و انسانی در سیاست احراز مقام نخست در آمیختگی آموزه.7

سالمت

هاي سالمتی، رفاهی،  خصهاي مؤثر در سالمتناظر بر شا ارتقا و حفظ سالمت عادالنه با توجه به تمام مؤلفه.8

...اقتصادي، اجتماعی و 

  :آفرینان ذیل میسر خواهد شد توسط نقشعلم و فناوري ماموریت 

جامعه

گذاران سیاست  

هاي دولتی و غیردولتی بدنه کارشناسی و ستادي در سازمان

هاي علمی و مراکز دانشگاهی اعم از دولتی و غیردولتی گروه

 که ) هاي علم و فناوري سالمت هاي علوم پزشکی و پارك وابسته به دانشگاهشامل مراکز (مراکز تحقیقاتی

ساله کشور، ارتقاي سالمت جامعه و توسعه  انداز بیست گیري مشخص در راستاي تحقق اهداف چشم جهت

ها دارند مرزهاي دانش در این زمینه

 تحقیق و توسعه(واحدهاي تحقیقات کاربردي(

  هاي کلی گیري جهت

شوند، مشخص اسـت      مرور می ) ها، راهبردها، اقدامات و الزامات      ها، سیاست   شامل اولویت (ي این نقشه    وقتی محتوا 

هـا و شـفافیت    پذیري ارجاع به آن گیري هاي کلی وجود دارد که براي بدست آوردن روح کلی حاکم بر نقشه، امکان    جهت

اند و در ایـن قـسمت ارایـه     تلخیص شده» لیهاي ک گیري جهت«براي اجرایی کردن مفاد نقشه در شش بند تحت عنوان        

. هاي کلی،  توجه به موضوع و مقصد حرکت دانشی کشور دارند           گیري  توضیح این که دو مورد نخست این جهت       . شوند  می
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گیـرد و در وهلـه بعـد     دهند که توسعه دانشی در بدو نخست براي تحقق جامعه سالم صـورت مـی    یعنی در واقع نشان می    

دو مـورد سـوم و      . ساله است   المللی و در افق بیست      اندازي جمهوري اسالمی ایران در عرصه بین        ه چشم براي تحقق جایگا  

بـاالخره  . پردازد که بایستی همـراه بـا صـیانت از منـابع و شـفافیت انجـام پـذیرد        چهارم به تعریف مسیر ایده تا عمل می   

  .نماید نشی کشور توجه خاص میهاي انسانی و بستر توسعه دا هاي پنجم و ششم به سرمایه گیري جهت

 شامل بسیج منابع براي توسعه علـم        :دادن به علم و فناوريِ پاسخگو به نیازهاي سالمت جامعه            اولویت -1

دهند ولی الزاما تقاضاي بـاالیی        هایی که نیاز جامعه را پاسخ می        هاي بلندمدت و برنامه     گذاري در برنامه    و فناوري سالمت، سرمایه   

ـاري          1د ندارند ها وجو   براي آن  گـذار،    آفرینـی عناصـر سیاسـت       هـا، ایجـاد و نقـش         مانند توجه به پیشگیري و ارتقاي سـالمت بیم

ـابع    کننده و به روز رسان نقشه جامع علمی، پایش علوم و فناوري  کننده، ارزیابی   حمایت ها در سطح منطقه و جهانی، تخـصیص من

انـداز   نحوي که جمهوري اسالمی ایـران منطبـق بـا چـشم      و فناوري بههاي توسعه نظام سالمت و آمایش علم        منطبق با اولویت  

  .ترین نظام سالمت در منطقه باشد  یافته ترین و توسعه داراي مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و داراي عادالنه

 هـدف   هاي  ها، ارتقاي کیفیت و تحقق شاخص        استانداردسازي فعالیت  : حضور موثر در عرصه بین المللی      -2

هاي برتر جهـانی در   المللی توام با عزت و مصلحت به نحوي که کشور به کسب جایگاه        بینمل  با تراز جهانی، همراه با تعا     

آموزش علوم پزشکی، مرجعیت علمی، ارایه خدمات نوین سالمت و خلق ثروت از طریـق صـادرات محـصوالت سـالمت              

  .نایل گردد

و مراکـز  هـا   استقالل دانـشگاه گري دولت از طریق تقویت   کاهش تصدي: تکمیل چرخه نوآوري سالمت  -3

، تمام وقت نمودن اعضاي هیات علمی و سـایر          )همراه با توسعه نظام اعتباربخشی، تخصیص بر مبناي عملکرد        (پژوهشی  

هـا بـا ارتقـاي سـالمت آحـاد مـردم در             هاي انسانی مسول علم، فناوري و نوآوري، مشخص بودن ارتباط فعالیـت            سرمایه

از جمله اعتبار بخشی، سفارش و خرید خـدمات شـرکت           (توانمندسازي، تسهیل حضور بخش غیردولتی      . ي عمومی ادهانه

ها در تولید و بهره برداري خردمندانـه از           گذاري خطر پذیر، تصویب قوانین الزم، و مشارکت آن          ، سرمایه )هاي دانش بنیان  

با تعامل مناسب کلیه نهادهاي نظـام نـوآوري سـالمت کـشور             تکمیل زنجیره ایده تا عمل      . هاي سالمت   دانش و فناوري  

  .مانند شکل گیري شهر دانش سالمت، خوشه هاي علم و فناوري

 در   وجـود شـفافیت    بـین مجریـان و    رویکـرد رقـابتی     ایجاد   : صیانت از منابع، شفافیت و پاسخ گویی       -4

هـا    اثربخش و عادالنه از فناوري-برداري هزینه بهرهتقویت فرآیندهاي نظارت بر . برداري از منابع ملی علم و فناوري   بهره

2ارزیـابی فنـاوري سـالمت     « انجـام  ارایه ساالنه فهرست اقالم وارداتـی،     مانند  
بـرداري از کلیـه       پـیش از بهـره     »

اثرات و   ارزیابی   ها و      کنترل کیفیت طرح   هاي انجام شده و    هاي ثانویه، ترجمان دانش پژوهش     ، تقویت پژوهش  ها  فناوري

                                                            

 ها به روال معمول خود   و به کار رساندن نوآوريروند مراحل خالقیت، توسعه در واقع در صورتی که تقاضاي یک محصول و یا خدمت زیاد باشد انتظار می

ها براي تبدیل نیاز به تقاضا  ولی در مقوله سالمت که الزاما اطالع گیرندگان خدمت و یا توانایی آن. طی گردد و به اصطالح کشش در بازار وجود داشته باشد

ها  هایی است که نیاز سالمت به آن یانت از منافع مردم و حمایت از نوآوريگذار نوآوري در آن، ص باشد، وظیفه نظام سالمت و نهادهاي سیاست کامل نمی

ها و معضالت بومی که توجه ملی به   در خصوص اهمیت بیماري1براي نمونه نگاه کنید به پانویس جدول . موجه ولی الزاما تقاضایی به آن حد وجود ندارد

  .شود ها توجه نمی ه الزم به آنالمللی به انداز آن ها مهم است ولی الزاما در سطح بین

 Health Technology Assessementکارایی، در نظر گرفتن جنبه هاي -خطري، هزینه هاي سالمت از لحاظ کارایی، بی   که ارزیابی مداخله 

  .ها است اخالقی، اجتماعی، قانونی و مدیریتی آن
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 در کـالن و بـه تفکیـک و ارایـه     (Pay-back)هاي آموزشـی، پژوهـشی و فنـاوري     برنامه اجتماعی  -اقتصادي  دهی  باز

   . صورت عمومی اي آن به گزارش دوره

نحـوي کـه ارایـه        بـه وران   تعالی سرمایه انسانی وحمایت از نخبگان و نـوآ         : تحول نظام آموزش سالمت    -5

 اي حرفـه  اخالق به متخلق جامعه،  سالمت نیازهاي به   پاسخگو کارآمد، و نمندتوا عالم،هایی    خدمات سالمت توسط انسان   

  . انجام گیردورنوآ و ایرانی - اسالمی فرهنگ با متناسب اجتماعی و

از طریق توسعه عمـومی فرهنـگ پـژوهش در مـردم،     :  تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه   -6

بـرداري    کردن انتظارات و کمک به بهره       ها، مشخص   در تعیین اولویت   ردمجلب مشارکت م  توجه به جایگاه علم و فناوري،       

برداري از فنـاوري اطالعـات       بهره،  هاي  ارتقاي سالمت    مهارتافزایش  سواد سالمت،   هاي علم و فناوري، کسب        از برنامه 

  .هاي علم و فناوري سالمت  و وجود پیوست فرهنگی براي توسعهدر سطح عمومی



  

 سالمت و علوم زیستیکمیته/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

   ها وضعیت مطلوب شاخص

ند عبارت که   شود یابی به سالمت مطلوب ارزیابی می       نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت با دست         میزان تحقق 

  :1از

، 2»برخـورداري عادالنـه آحـاد مـردم از سـالمت     «: سالمت منطقه در مجموع ابعاد شـامل  اول  دستیابی به جایگاه    

 خانوارهـا در هزینـه خـدمات        نه بـودن مـشارکت مـالی      عادال« و   4»در پاسخگویی  عدالت«،  3نظام سالمت » گوییپاسخ«

.6 5»سالمت

 داراي  ایـن توسـعه   . شـوند   محقـق مـی   علوم سـالمت    آوردها در نتیجه توسعه علم، فناوري و نوآوري در           این دست 

  :7هاي زیر خواهد بود نشانه

 در سال8 مقاله علوم پزشکی نمایه شده20000تولید .1

9 حوزه سالمت پتنت در280ثبت ساالنه .2

                                                            

باشد می) 2000در گزارش سال (هاي سالمت سازمان جهانی بهداشت   عملکرد نظامهاي ارزیابی هاي مربوط به سالمت بر مبناي رتبه پیشنهاد شاخص.

 مبناي مقایسه عدالت، برابري . است  بوده46و ارمنستان  96 که رتبه ایران باشد می براي دستیابی به سالمت، مبنا امید زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی

.است   قرار داشته50کویت در رتبه و  113  رتبه در که ایرانباشد  میشاخص میزان بقاي کودکان

 است  بوده26 و قطر 100 ایران رتبه پاسخگویی نظام سالمت.

 است   و امارات متحده عربی نخست بوده93ایران عدالت در پاسخگویی نظام سالمت  رتبه.

است   بوده20 و امارات متحده عربی 112 ایران  عادالنه بودن مشارکت مالی رتبه.

 روش این بوده که به سطح سالمت، عدالت در سالمت و عادالنه 2000هاي سالمت و محاسبه رتبه کلی در گزارش سال  در یک کاسه کردن شاخص ،

.اند  داده125/0 اختصاص و به پاسخگویی و عدالت در پاسخگویی 25/0بودن مشارکت مالی خانوارها وزن 

 گذاري  شده، راهبردها و الزامات ارایه شده بعدي به انجام برسند، در غیر این صورت سرمایه هاي درون داد ارایه مهم این است که هم زمان با تحقق شاخص

.غیر موثر انجام شده است

اي   با بررسی انجام شده بر روي پایگاه دادهScopus )دانشگاه ها ، در رتبه بندي 2007اي بر این اساس صورت گرفت که از سال  انتخاب این پایگاه داده

و بررسی آمار موجود تعداد مقاالت کشورها براساس ) گیرد، این پایگاه مورد استناد قرار گرفته است  صورت میTimes Higher Educationکه توسط 

، تعداد مت مناسبی دارند و البته توسعه یافتگی سالباشند  در وضعیت ثبات می در سالمقاالتارایه  که از نظر تعداد یجمعیت مشخص گردید که در کشورهای

 و هدف قراردادن این شاخص، ما 1404 است و با توجه به روند رشد جمعیت در ایران تا سال 400 حدودمقاالت پزشکی به ازاي یک میلیون نفر جمعیت 

لمی کشور پیشنهاد شده به شوراي عالی در نقشه جامع ع. باشیم در زمینه پزشکی داشتهدر سال  مقاله نمایه شده 35000تعداد به هدف باید تا سال مذکور 

 مقاله در میلیون نفر 500 مقاله در میلیون نفر و در طرح تحول علم و فناوري 800انقالب فرهنگی برآورد صورت گرفته براي کل علم، فناوري و نوآوري 

.با تصور این که یک سوم این آمار مربوط به سالمت خواهد بود. است بینی شده پیش

 برداري از دانش است  این شاخص از آن جا که نشاندهنده امکان بهره. هاي مهم ارزیابی وضعیت علم و فناوري تعداد موارد ثبت پتنت است از شاخص

 دو بدون شک هیج یک از این. توجه این که در چند سال اخیر رشد تولید علم بیشتر با نشان دادن آمار تعداد مقاالت نشان داده شده است. اهمیت می یابد
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 و واحدهاي تحقیق هاي علوم پزشکی دانشگاهپژوهشی، در مراکز و پشتیبان پژوهش  پژوهشگر 3.20000

  1و توسعه نهادهاي مرتبط با سالمت

علوم  2)کارشناس ارشد و باالتر(پژوهشگر و یا پشتیبان پژوهش آموخته   دانش850اشتغال سالیانه .4

  تیها، مراکز پژوهشی دولتی و غیردول  در دانشگاهپزشکی

3 پژوهشگاه و مرکز رشد دولتی و غیردولتی در حوزه سالمت کشور90، پژوهشی مرکز 700فعالیت .5

4دار هاي اولویت ژوهشگاه و مرکز رشد در حوزه  پ60فعالیت .6

هاي  ها، شبکه المللی در تمامی بیمارستان هاي بین یابی به استانداردهاي جهانی و گواهینامه دست.7

ها و مراکز پژوهشی  شکدهبهداشتی درمانی کشور، دان

 درصد از بازار جهانی محصوالت و خدمات در حوزه سالمت2یابی به سهم  دست.8

 درصد از بازار داخل محصوالت حوزه سالمت 85یابی به سهم  دست.9

گذاري و اقتصاد سالمت  الگوي الهام بخش در مدیریت، سیاست3ارایه .10

5هاي نوین  کمک دانش و فناورينظام سالمت به هاي درمانی  درصدي هزینه10کاهش .11

از یک سوم و سالمت هاي  ژوهش  پاعتبارات پژوهشی کل کشور به یک سوماختصاص سهمی معادل .12

  6سالمت به آموزش عالی در علوم بودجه آموزش عالی کشور

                                                                                                                                                                         

توانند به صورت جامع موید توسعه علمی کشور باشند، لیکن کم بودن ثبت پتنت نسبت به تعداد  شاخص و یا شاخص هاي نظیر آن ها کامل نیستند و نمی

اد پتنت و تعداد مقاالت دهنده همبستگی بین تعد بررسی آمار موجود نشان. رسد مقاله و نیز تفاوت رشد آن ها حاکی از تولید علمی است که کمتر به کاربرد می

  هدفبراین اساس و با در نظر گرفتن. ازاي تعداد مقاالت است  درصد پتنت به2 تا 4/1دهنده حدود  این همبستگی نشان. عنوان تولیدات علمی است به

ست توجه شود که براي دانشگاه جان  براي قیاس بد نی.می ثبت نمای1404 پتنت در زمینه علوم پزشکی در سال 280ما باید حدود در سال  مقاله 20000

که داراي دانشکده هاي هنر و علوم، علوم تربیتی، مهندسی، پژوهش هاي پیشرفته بین المللی، داورسازي، پرستاري، موسیقی و سالمت عمومی (هاپکینز 

 عضو 3800 میالدي، با داشتن 2007 الی2004ی متوسط ثبت پتنت در بازه زمان) هاي دیگر اشتهار دارند هاي علوم پزشکی آن بیش از رشته است و رشته

بندي شانگهاي در همان سال   پانزدهم و در رتبه2007سال  Times بندي توضیح این که رتبه این دانشگاه در رتبه. است  مورد بوده370هیئت علمی، 

.است نوزدهم بوده

 در به ازاي هر نفر یک مقاله بیش از هر سال طور متوسط  ها به نهاي پژوهشی شامل پژوهشگران و پشتیبانان آ مجموعه گروه با این فرض که

.نیاز داریمنیروي انسانی  20000 مقاله نمایه شده در زمینه پزشکی، به حدود 20000المللی چاپ کنند، براي رسیدن به  هاي معتبر بین نامه نمایه

 جذب هآموخت   دانش850از    بیشکند که ساالنه ، ایجاب میت براي هریک سال فعالی25با در نظر گرفتن پژوهشگر و پشتیبان پژوهش  20000 هدف 

.شوند دولتی و غیردولتی پژوهشیها و مراکز  دانشگاه

 نفر عضو هیات علمی 10علمی پژوهشی خواهند بود و هر  عضو هیاتافراد یک سوم از این هزار نفر پژوهشگر وجود خواهد داشت که  حدود بیست 

.پردازند کز تحقیقات به پژوهش میپژوهشی، در یک مر

 ها را تسریع نماید،  تواند رشد در این حوزه دار می هاي اولویت به حوزهمنابع مالی و انسانی % 70 اختصاص

بسته هاي یک  ها، بلکه کاهش هزینه گردند، بنابراین منظور از این کاهش نه کاهش کل هزینه هاي جدیدي کشف و درمان می چون هر روز بیماري 5

 درصد نیز نمادین بوده و براي 10عدد . است ها اثر گذاشته شده خواهد بود که نشان دهد استفاده از فناوري چه میزان بر کاهش هزینه درمانی مبناي تعریف

.ها محاسبه گردد است و باید عمال پس از اجراي این سیاست تقریب به ذهن شدن این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته

از % 3حدود . م 2010هاي مختلف در برنامه سال  کشورGDPاند که حدود دو سوم آن مربوط به بخش خصوصی است ژوهش اختصاص داده  خود را به پ .

است  را به آموزش عالی اختصاص داده GDP% 0/5 چین در حال حاضر  همچنین.است  خود را به پژوهش تخصیص دادهGDP% 2/8قطر در حال حاضر 

  . است% 2/7آمریکا در و % 1/1این نسبت در اتحادیه اروپا  .ارتقا یابد% 4برنامه ملی این نسبت طی چند سال اخیر به یک راساس ب قراراستکه 

.یابد  هاي پژوهشی و آموزش عالی کشورها به بخش سالمت اختصاص می باید خاطرنشان کرد که ترازیابی کشورهاي دنیا حاکی از آن است که یک سوم بودجه
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ک سوم بودجه پژوهش براي حمایت از نهادهاي غیردولتی فعال در حوزه سالمت یگذاري  سرمایه.13

هاي   و مراکز ارزیابی فناوريهاي انتقال دانش و فناوري ، شرکتهاي زایشی شد، شرکتمراکز رشامل (

)زیستی

و در % 30اي  ، توسعه %35، در علوم کاربردي %25ژوهش در علوم بنیادي به میزان  گذاري پ سرمایه.14

  %10هاي بازار سالمت  پژوهش

  هاي علـم و فناوري سالمـت اولویـت.15

انـداز    هایی بودند که باید در سند چشم        »خواست« و   1ول قانون اساسی جمهوري اسالمی    ها اص   مبناي تعیین اولویت  

هـاي   ها براساس شناسایی کـارگروه  بدین منظور فهرستی از علوم و فناوري. ها نایل شد  ساله جمهوري اسالمی بدان       بیست

 موضوعات مهم سـالمت نیـز   براي تعیین.  کشور منتخب مشخص شدند   50مختلف حوزه سالمت و نیز مطالعات تطبیقی        

، اصول و مبـانی سیاسـت   2گزارش مطالعه اصالحات در نظام سالمت     . مرور چندین مطالعه موجود در کشور انجام پذیرفت       

بینـی     و پـیش   4هـا    و اسناد سالمت مجمع تشخیص مصلحت نظـام، مطالعـه بـار بیمـاري              3 مطالعه تطبیقی  -ملی سالمت 

هاي سالمت حضور داشـتند فهرسـت         براساس نظرات خبرگانی که در کارگروه      ساله آینده کشور    وضعیت سالمت در بیست   

در یک مـاتریس تـالش شـد    )  موضوعات مهم سالمت–ها      علوم و فناوري  (سپس با تقابل این دو دسته اطالعات        . شدند

نقشه جامع  . اشندب  ها تاثیر گذارده است سناریوها می       موضوع دیگر که در انتخاب اولویت     . موضوعات سالمت انتخاب شوند   

به همین جهـت در بـسیاري از مـوارد بـا عـدم قطعیـت روبـرو                . لی، برنامه طوالنی مدت علم، فناوري و نوآوري است        مع

کنیم کـه نقـش تعیـین کننـده در عـدم              برخورد می ) یا عواملی   (ها    در تحلیل دالیل این عدم قطعیت به پیشران       . باشد  می

ها با یکدیگر شرایط محتمل متعددي براي آینده علـم و فنـاوري کـشور     ن پیشرانبراساس ترکیب ای. کنند قطعیت ایفا می  

هایی  بینی شوند و بر اساس آن، اولویت هاي محتمل پیش ها تالش شده تا این آینده       در تعیین اولویت  . می توان متصور بود   

هـا   بر ایـن اسـاس، اولویـت   . گیردانداز کشور کمک کند، مورد انتخاب قرار   که در شرایط مختلف می تواند به تحقق چشم        

المللـی و   خود در سه مجموعه بسترساز، در حالت اولویت قرار گرفتن عناصر الزم براي بقا و شـرایط ثبـات و تعامـل بـین              

هـاي مطـرح شـده در     بیـشتر اولویـت   قابل توجه این که     . اند  اند که در جدول یک آمده       تالش در جهت کمال مطرح شده     

هـا هـم براسـاس        است که انتخاب آن     در گزارش کارگروه مربوطه آمده    دي مختص خود هستند که      بن  جدول داراي اولویت  

                                                            

گرفتند عبارتند از  لی از قانون اساسی جمهوري اسالمی که بایستی مورد توجه قرار میاصو:  

هاي  ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه  پی- اصل سوم12بند 

  .تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه

سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به  اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار افتادگی، بی   برخورداري از تامین-بیست و نهماصل 

ومی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاي عم. حقی است همگانی... هاي پزشکی به صورت بیمه و  درمانی و مراقبت-خدمت بهداشتی

  .هاي مالی فوق را براي یک یک افراد کشور تامین کند  درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت

  . تامین نیازهاي اساسی مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش امکانات الزم براي تشکیل خانوده براي همه- اصل چهل و سوم1بند 

 ی به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتهیه شده توسط بانک جهان.

 هاي مجلس شوراي اسالمی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش.

 در سطح 1382ها، بار عوامل خطر سالمت و امید زندگی توام با سالمت در جمهوري اسالمی ایران براي سال  ها و آسیب  مطالعه ملی بار بیماري. نقوي م 

  .1386وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ . استانملی و براي شش 
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  .باشد  انداز می رعایت قانون اساسی و تحقق چشم

) عنوان شاخص مرکزي و یا سـطح  یا میانگین به(بندي سالمت به سرانه       تقسیمجدول باید توجه کرد     توضیح  براي  

عالوه تقسیم حیطه     به. هاي سالمتی است    منطبق با شیوه ارزیابی عملکرد نظام     ) متعنوان توزیع سال   به(سالمت و عدالت    

انداز  آفرینان در چشم بندي نقش   فرد و خانواده و باالخره ارایه خدمات منطبق با تقسیم    سرانه سالمت به سه قسمت جامعه،     

  .باشد  ساله نظام سالمت کشور می بیست

مـدیریت،  «هـاي مختلـف       از این بین حوزه   . است  اساس قانون پارتو تنظیم شده     بر 1دار در جدول      هاي اولویت   حوزه

 ،»هاي اجتماعی سـالمت     عدالت و تعیین کننده   «،  »آموزش پزشکی «،  »ارتقاي سالمت «،  »گذاري اقتصاد سالمت    سیاست

هاي دانش چه   توجه به علوم پایه سالمت براي پشتیبانی از علوم کاربردي و گسترش مرز            » « و دانش  اطالعاتمدیریت  «

هـا و   توجـه بـه بیمـاري   «، »غـذا تغذیه و «، »پیشگیري«. اند  عنوان زیرساخت شناسایی شده     به »در سناریو بقا و چه کمال     

شـامل  (تـشخیص و درمـان      «و  » محیط زیست سالم  «،  »ها کمتر است    المللی به آن    معضالت بومی سالمت که توجه بین     

ها و افـزایش کیفیـت زنـدگی          تند و تاثیر مستقیم بر کاهش بار بیماري       نیز پاسخگوي نیازهاي سالمت عمومی هس     » )دارو

  . اند عنوان عناصر بقا شناسایی شده همراه با عدالت دارند و به) از بعد سالمت(آحاد جامعه 

رسـاند،      هاي نسبی و خلق ثروت یاري مـی         هایی که کشور را در استفاده از مزیت         گیري از فناوري      در بعد دیگر بهره   

غیر از سهمی که در بخـش درمـان و در قـسمت بقـا               (دارو  تولید  «هاي    حوزه. عنوان کمال مورد توجه قرار گرفته است      با  

  و »ادينیـ هاي ب   سلول و   پزشکی مولکولی «،  »طب سنتی و داروي گیاهی    «،  »فناوري  زیست«،  »و تجهیزات پزشکی  ) دارد

  .نمایند بیشترین تاثیر را در این بعد ایفا می» نانوفناوري«

هاي زیرساخت، بقا و کمال با تحلیل سناریوها و شناخت تاثیر متغیرهایی کـه عـدم قطعیـت                 انتخاب حوزه : 1توجه  

 در همه سناریوها بایستی پرداخته شـود      1اولویت ابتداي جدول    پنج  شد که به      در نهایت مشخص  . اند  پذیر شده   دارند امکان 

در متن کامـل نقـشه جـامع        . ی به سناریویی دارد که روي خواهد داد       ها بستگ   و مزیت پرداختن به هر یک از دیگر اولویت        

توصیه عملیاتی این است کـه  . است هاي مطرح شده ارایه شده  هاي هر یک از حوزه      علمی سالمت، این سناریوها و اولویت     

هـاي    اولویـت بدون شک بـه     . مدت تدوین و مورد تصویب قرار گیرد        هاي ذکر شده برنامه طوالنی      براي هر یک از اولویت    

ها بایستی ادامه مسیر سناریو بقا و یـا کمـال مـشخص     زیرساخت باید مستقیما پرداخته شود و متناسب با تحلیل ازپیشران     

هـاي مربـوط بـه     رسد حتی در شرایط قـرار گـرفتن در یکـی از ایـن دو موقعیـت نبایـد فعالیـت                      شود که البته به نظر می     

  .هاي موقعیت دیگر متوقف شود اولویت

 در حوزه هاي مربوط به بقا،  دار، هاي اولویت بندي حوزه به عنوان مثال و براي مشخص شدن اهمیت طبقه  : 2ه  توج

توسعه نیروي انسانی وابسته به نیازهاي سالمت کشور بوده و با تامین آن نیاز، پذیرش نیروي انسانی جدید محـدود مـی                      

  . ها در توسعه منابع وجود ندارد توسعه، این نوع  محدودیتهاي  اما در زمینه کمال، به علت باز بودن زمینه. شوند

اي کـه همکـاري بـین بخـشی و مـشارکت مردمـی بـر            با توجه به تعریف سالمت و سهم بزرگ و ریشه         : 3توجه  

، توجه به توسـعه علـم، فنـاوري و نـوآوري در مـورد تعیـین                 )هاي اصلی نقشه قرار گرفت      که در پیام  (سالمت جامعه دارد    

ها نیـز مـورد توجـه و تاکیـد قـرار       ي اجتماعی سالمت اهمیت فراوان دارد و الزم است در نقشه علمی سایر حوزه  ها  کننده

  .گیرد
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دار علم و فناوري در نظام سالمت  هاي اولویت شماي کلی تاثیرگذاري و ارتباط حوزه: 1جدول 

  اندازي با محورهاي چشم

  ساله انداز بیست چشم  

  معه سالمجا  

هاي برابر، با محیط زیست مطلوب و با   فرصت امنیت غذایی، برخوردار از رفاه، (

  )سرمایه اجتماعی

  سرانه سالمت  

  

  دار هاي اولویت حوزه

در سطح 

  جامعه

فرد و 

  خانواده

ارایه 

  خدمات

عدالت در 

  سالمت

جایگاه 

نخست 

  اقتصادي

خلق (

  )ثروت

            گذاري و اقتصاد  مدیریت، سیاست

            ش پزشکیآموز

            مدیریت اطالعات و دانش سالمت

            پیشگیري و ارتقاي سالمت

ت 
خ

سا
زیر

  

            هاي اجتماعی عدالت و تعیین کننده

  

             کاربردي–ارتباط علوم پایه 

            1بومی ها و معضالت کنترل بیماري

            ا و تغذیهغذ

            محیط زیست

بقا
  

            ران  و مراقبت بیمادرمان، تشخیص

            تجهیزات پزشکیتولید دارو و 

            فناوري زیست

            هاي بنیادي    و سلولپزشکی مولکولی

            طب سنتی و داروي گیاهی

ل
کما

  

            فناورينانو

. شـود  ها توجه نمـی  دازه الزم به آنالمللی به ان ها مهم، ولی الزاما در سطح بین ها و معضالت بومی است که توجه ملی به آن تاکید بر بیماري  . 1

 مورد آن ها مربوط بـه  16 محصول شیمیایی جدید وارد بازار شده اند که تنها          1393 میالدي،   1999 تا   1975در صنایع دارویی، بین سال هاي       

د مـرگ در دنیـا در سـال      میلیون مور  10هاي واگیردار گرمسیري مسؤول بیش از         در حالی که بیماري   . هاي گرمسیري و سل بوده است       بیماري

  .دهد  درصد آن ها در کشورهاي با درآمد پایین و متوسط روي می90هستند که 

Matlin, S.A. The scope and potential of innovation for health and health equity. in: Fostering 
innovation for global health;. 2008: Global Forum Update on Research for Health Volume 5. 
Pp: 13-20.
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  ها سیاست

یـابی بـه     معناي راه و روش دسـت  است که به   در این متن به معناي خاص کلمه مورد استفاده قرار گرفته          » راهبرد«

کنـد کـه در مقطعـی از زمـان           هایی را مشخص می    طور مشخص فعالیت   اقدامات، به . باشد  اي می   مدت و دوره    اهداف میان 

هـا و قـوانین موردنیـاز بـراي            زیرسـاخت   شـامل  نیز» الزامات«. ندارند) مانند راهبردها (گیرد و شکل طولی     بایستی انجام   

ها و نهادهاي خارج      توسط دولت و سایر سازمان     ،رسیدن به اهداف کالن نقشه است که باید براي تحقق اهداف این نقشه            

هایی که برگرفته از چارچوب نظـام ملـی نـوآوري توسـط          تاین راهبردها و الزامات در سیاس     . از نظام سالمت انجام پذیرد    

هـا   ایـن سیاسـت   . انـد  بندي شـده   اند، پیشنهاد و جمع    نگاري نقشه جامع علمی سالمت کشور تهیه شده        هاي آینده  کارگروه

:عبارتند از

گذاري، مدیریت و قوانین  توسعه سیاست. 1

اري، تسهیل و افزایش سرمایه گذبهبود تخصیص منابع مالی. 2

تولید دانشافزایش ظرفیت . 3

گذاري دانش تولیدشده اشتراك توسعه انتشار و به. 4

توسعه منابع انسانی. 5

تسهیل کارآفرینی. 6

تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات سالمت. 7

ارتقاي هنجارها و فرهنگ عمومی. 8

تسهیل و ایجاد ارتباطات. 9

  راهبردها

دیریت و قوانینگذاري، م سیاستتوسعه 

هـاي    پایش توسعه فناوري در کشورهاي منطقه و کشورهاي توسعه یافته فناوري براي مشخص کـردن زمینـه                . 1

توسعه دانش و اکتساب فناوري،

 و همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی با توجه به خصوصیات مقوله سالمت          ،  کاهش تصدي دولت  . 2

،خدمات علم، فناوري و نوآوريبه عنوان محرك اصلی رشد و غیر دولتی خصوصی هاي  دادن به بخش اولویت

به منظـور ایجـاد انعطـاف       ) ها  استقالل دانشگاه (ها و مراکز تحقیقاتی      واگذاري اختیارات قانونی الزم به دانشگاه     . 3

انـدازي    ریـزي و راه     برنامـه ظیـر     در مـواردي ن   (ها،    ها، افزایش کارآمدي، تسهیل و روانسازي فعالیت        الزم در اجراي برنامه   

هاي اعتبار بخشی، در چارچوب نظام) ها، جذب هیات علمی و دانشجو رشته

 علمی و دانـشگران  هیاتوري منابع انسانی مراکز آموزشی و پژوهشی و تمام وقت نمودن اعضاي              افزایش بهره . 4

 ،ها از طریق تامین رفاه آن
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عنـوان واسـطه    بـه ها  و پژوهشگاهها   توسط بدنه علمی دانشگاهسالمت کشورنظام هاي مورد نیاز      انتقال فناوري . 5

،انتقال

در جهـت تـسهیل و   ) شامل قوانین و مقررات مالی، بازرگانی(زدایی  اصالح قوانین و مقررات و همچنین مقررات   . 6

ي دولتی و خصوصی در ها  ایده تا محصول در بخشفرآیند تبدیلحمایت از پژوهش، پژوهشگر و مراکز پژوهشی در طول      

.حوزه سالمت

، تسهیل و افزایش سرمایه گذاريبهبود تخصیص منابع مالی

، 1هاي کشور سوم منابع پژوهشهاي علمی و فناورانه حوزه سالمت به یک  پژوهشاز منابع افزایش سهم . 1

 براساس تقسیم کار ملی، .)..، مراکز تحقیقاتی و   ها  دانشگاه(مراکز تولید دانش     به   2تخصیص منابع مالی پژوهش   . 2

،ها بندي دانشگاه هاي علم و فناوري، کارآیی و عملکرد و درجه خوشه

هاي مردمی و خیریه داخلی و خارجی، با بازبینی نقش  بسترسازي مناسب جهت توسعه و تسهیل در جذب کمک      . 3

گویی به نیازها و پاسخگویی و شفافیت نسبت به جامعه، ها در پاسخ دانشگاه

گـذاري خـدمات و    گـذاري، قیمـت   کـرد منـابع، بیمـه    هزینـه از  هاي مدیریت مالی سالمت؛ اعم   سازي نظام   هینهب. 4

،...) فارماکواکونومی و ، ارزیابی فناوري سالمتنظیر(هاي نوین  بنیان با روش محصوالت دانش

، براي توسعه پژوهش در کشورغیردولتیاستفاده از توان مالی و تجهیزاتی بخش . 5

 هـا  حـوزه اولویـت  در هاي حمایتی  ها و سایر صندوق   دانشگاه) هاي پژوهشی  گرنت( پژوهانهآزادسازي استفاده از    . 7

المللی داخـل کـشور و تمـامی دانـشجویان و      هاي دولتی و غیردولتی و بین  هیات علمی تمامی دانشگاه  يبراي همه اعضا  

،شده فعال در داخل ایران یت شناختهرسم آموزان و بخش خصوصی و واحدهاي تحقیق و توسعه به دانش

هـا و مراکـز       هـا، بیمارسـتان     شـامل دانـشگاه   (از فضا و امکانات بخش دولتـی        بخش غیردولتی   تسهیل استفاده   . 8

، و تولید بخش خصوصیپژوهشبراي ) پژوهشی

هاي پژوهشی، از عوامل اجرایی پروژهبیمه جلب حمایت صنعت . 9

.حمایت مالی از ثبت پتنت. 10

تولید دانشایش ظرفیت افز

هـاي    یـابی بـراي گـسترش مرزهـاي دانـش و توسـعه همکـاري                نگري و ژرف    تقویت علوم پایه سالمت، ژرف    . 1

،) کاربرد–پایه (اي سالمت  رشته بین

                                                            

  20000 تا 5000هاي با رتبه باال در سطح آسیا بین   دالر و در دانشگاه180000 تا 30000بودجه سرانه هر دانشجو در کشورهاي تراز نخست جهانی بین 

هاي علمی  ، کنت و مکانت دانشگاه، مرکز سیاست.منتظر غ(باشد   دالر می3500هاي ایران این بودجه درحدود  است که در دانشگاه این در حالی.  دالر است

  .  نکته مهم عالوه بر کاهش این فاصله، منبع تامین آن است که بایستی صرف دولت نباشد و از محل قراردادها و یا سایر منابع باشد). 1387کشور، 

  هاي باالي جهان این  هاي با رتبه است که در بیشتر دانشگاه این درحالی. باشد درصد میسهم پژوهش از بودجه دانشگاهی در ایران معموال کمتر از ده

  .  درصد است40میزان بیش از 
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)Centers of Excellence(هاي با تراز باالتر  توسعه مراکز تعالی پژوهش در دانشگاه. 2

، به داخل براي تولید دانش در تراز جهانیتمرکز بر انتقال دانش از خارج. 3

 ،)بستر پژوهش(سالمت کشور و دانش اطالعات مدیریت توسعه ظرفیت نظام . 4

: شامل(تسهیل دسترسی به اطالعات و ساماندهی به نظام آمار و اطالعات علمی و پژوهشی دولتی و غیردولتی           . 5

،)رسانی سازي، پردازش و اطالع آوري، ذخیره  جمعدر سطوحایجاد نظام اطالعات کارآمد 

بر پایه تحقیق و پسا دکتري،) PhD(هاي دکتري  هاي تحصیالت تکمیلی، توسعه دوره تمرکز بر بخش پژوهشی دوره. 6

به ویژه (دار علم و فناوري سالمت    هاي اولویت   هاي اطالعاتی معتبر و روزآمد در حوزه        تسهیل دسترسی به بانک   . 7

....)و اقتصاد سالمت و گذاري  سیاست  مدیریت،

گذاري دانش تولیدشده اشتراك انتشار و به

هاي  خصوص در حیطه به(هاي غیردولتی انتقال دانش و فناوري  اندازي شرکت راهتسهیل و تشویق .1

ا استفاده از فناوري هاي مخاطب و ب متناسب با نیازهاي گروهدانش سالمت رجمان تبراي ) دار اولویت

  ،انشاطالعات و مهندسی د

  :تحول در انتشار دانش از طرق فعال و غیرفعال.2

 بـا تاکیـد بـر    حمایت از بخش غیردولتی براي فعالیت در زمینه انتشار دانش در نظـام سـالمت              -

  ، کردن حوزه انتشار  جداسازي بخش تحریریه از انتشار در مجالت علمی و تخصصی

،الکترونیکصورت  بهتسهیل و تشویق انتشار مجالت  -

هـاي    بـراي درج در نمایـه     ی  مـ هـاي عل   با همکاري انجمن  خصصی  تیت از نشریات علمی     حما -

 ،المللی بین

 پژوهش باتهیه محتـواي تـصویري و یـا صـوتی     - تسهیل ترجمان دانش توسط مجالت علمی      -

.ها براي انتقال یافته

،)Fraud(علمیتقلب رسانی و برخورد با موارد   اخالق انتشار، آگاهیو رعایت ترویج .3

گیري مبتنی بر شواهد در سطوح  و ترویج تصمیم...) اقتصادي، اجتماعی و (تولید دانش کردن  نهادینه.4

،متناسب در هر سطحدستورالعمل گذاري، مدیریت و ارایه خدمات با تولید  مختلف سیاست

.ي موجودي دانش ملی در حوزه سالمتبندي، حفظ و نگهدار سازي نظام طبقه یکپارچه.5

انسانیتوسعه منابع 

العمر برحسب جنسیت و طبقات  هاي برابر آموزشی مادام گسترش عدالت آموزشی و ایجاد فرصت.1

،اقتصادي و اجتماعی

،علمی هیات اعضاي رفاهی امکاناتبهبود وضعیت معیشتی و .2

 ظرفیت و توان از استفاده و نخبگان و درخشان استعدادهاي هدایت و حمایت حفظ، جذب، شناسایی،.3
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،کشور عهتوس در آنان

 ضمن توسعه آموزش .از طریق تعامل موثرارایه خدمات تقویت و یکپارچگی نظام آموزش پزشکی با .4

هاي آموزشی و درسی برپایه  پزشکی مبتنی بر نیازهاي جامعه به بازنگري حجمی و محتوایی برنامه

النه بخش ارایه خدمات بپردازد، اي با مشارکت فعا نیازهاي سالمت ملی و منطقه

سخگویی سامانه آموزش پزشکی در زمینه توسعه نیروي انسانی مورد نیاز نظام ارایه خدمات سالمت پا.5

با تمرکز ویژه بر ساختار خدمات تیم سالمت و پزشک خانواده و حفظ انعطاف سامانه آموزش پزشکی 

روز براي اي سالمت و برخورداري از دانش  هاي ملی و منطقه براي پاسخگویی نیروي انسانی به اولویت

مواجهه با مشکالت سالمت،

از جمله ادغام واحدهاي علوم پایه  (هاي ارتباط علوم پایه و بالینی تقویت ارتباط بین علوم در زمینه.6

طب و داروهاي و ) ها خصوص علوم زیستی در کوریکولوم پزشکی با تاکید بر کاربردهاي بالینی آن به

باطات و نیز پیوند مابین علوم اجتماعی و انسانی با مفاهیم سنتی، علوم سالمت با فناوري اطالعات و ارت

 ،و عملکردهاي نظام سالمت

، 1)پژوهشی فرهنگی، علمی،(پتانسیلی چند آموزشی محیط ایجاد.7

 فعال، یادگیري روش بر  تمرکزپروري و  نوین آموزش پزشکی براي تحول در حافظهرویکردهاي استقرار .8

هاي   مهارتيارتقا، و  و روحیه پژوهشمل تفکر تحلیلی و نقادانه شافراشناختی هاي  ظرفیت تقویت

،ل و ترجمان دانش در پژوهشگرانیمند و فراتحل  نظامي مطالعات مروريها افتهیانجام و انتشار 

،هاي داخل و خارج از کشور ها بین دانشگاه توسعه همکاري.9

،2هاي محوري هاي ارزیابی دانشجویان به توانمندي  گسترش حیطه.10

، )تمرکز بر یادگیري در مقابل صرف آموزش(تحول نظام آموزش پزشکی با سه رویکرد توانمندسازي .11

 ، و ارایه خدمات آموزشی با اعتبار جهانی1404پوشش نیازهاي ایران 

ها و  استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و نهادهاي علمی در انجام ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه.12

  ،وهشیموسسات آموزشی و پژ

،سازي بخش آموزش ساز در جهت تجاري هاي کارآفرین و ثروت ایجاد و توسعه رشته.13

،ارتقاي بهداشت روانی و جسمی دانشجویان.14

،ایجاد تنوع در نظام پرداخت تسهیالت به دانشجویان.15

آموزش و بازآموزي نیروي انسانی در سطوح گوناگون، براي پاسخگویی به نیاز واحدهاي مراقبتی و .16

،هاي الزم ها و تخصص  نظام سالمت و فراهم ساختن مهارتيی و سایر اجزادرمان

                                                            

هاي مناسب و تعاملی  هاي ارزشی، ایجاد فرصت  به جنبه، محیط آموزشی عبارت است از فضایی که عالوه بر انتقال دانش، نگرش و ارزشیابی فراگیرنده

.شود اخالق آموزش توجه میبراي فراگیري و 

 باشند هاي محوري شامل موارد ذیل می توانمندي :medical knowledge ،patient care ،professionalism ،system-based practice ،

practice-based learning and improvement و interpersonal and communication skills  
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تسهیل کارآفرینی

عنوان  نحوي که کارآفرینی به ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی به تطبیق رسالت و عملکرد دانشگاه.1

هاي اصلی آن در کنار آموزش و پژوهش قرار گیرد، یکی از ماموریت

،هاي علم و فناوري سالمت پارك و ها شهركراکز رشد، م و توسعه تاسیسحمایت از .2

وهش  از طریق صندوق حمایت از پژ حمایتی براي نوآوران سالمت کشوروتوسعه تسهیالت با بهره کم .3

،و فناوري سالمت

پذیر،هاي خطر هاي اقتصادي مشترك براي حمایت از پژوهش گیري بنگاه تسهیل شکل.4

 از طریق انتقال مالکیت فکري، دانش فنی، استفاده از 1هاي زایشی گیري شرکت حمایت از شکل.5

بر اساس (ها  ها و مراکز تحقیقاتی با آن امکانات، تجهیزات، نیروي انسانی و از طریق اشتراك دانشگاه

،)قراردادهاي تعریف شده متضمن سود طرفین

 رفرانس  کتبافزار، بنیان در حوزه آموزش پزشکی از قبیل نرم حمایت از تولید محصوالت دانش.6

. محتواي درسی الکترونیکی و نظایر آنملی،/بومی

تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات سالمت

ها در راستاي  المللی دانشگاه  رتبه بینيالمللی دانشگاهی جهت ارتقا هاي بین ها و شاخص وسعه ظرفیتت.1

  ، خارج از کشورسازي جذب متقاضیان خارجی و جلوگیري از خروج متقاضیان به زمینه

  ،توسعه استانداردهاي ملی ایران بر حسب کمیت و کیفیت در حد استانداردهاي جهانی.2

   به شبکه ملی،طریق فناوري اطالعات و ارتباطاتارایه خدمات سالمت از اتصال تمامی مراکز .3

و گسترش مراکز ارایه خدمات سالمت با تقویت پدافند غیرعامل،زي بهسا.4

،هاي بومی و سنتی ور محصوالت متکی بر فناوريحمایت از تولید و صد.5

پذیري کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلی  هاي الزم براي تحقق رقابت نمودن زمینه فراهم.6

،و خارجی و ایجاد سازوکارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات

،رسانی و بازاریابی علمی توسعه و ترویج اطالع.7

محصوالت و % 90دار علم و فناوري سالمت با پوشش  هاي اولویت اي ملی در حوزهتدوین استاندارده.8

،خدمات

 ، ایرانی-هاي دانشگاهی براساس استانداردهاي جهانی و فرهنگ اسالمی ارتقاي کیفیت در بیمارستان.9

                                                            

 هاي زایشی  شرکت)spin off ( کننده کاال و  هاي تولید ها یا مراکز پژوهشی یا سازمان هاي جدیدي هستند که از دانشگاه اشتقاقی آن دسته از شرکتیا

به علت (دانشگاه جان هاپکینز . شود هاي برون داد محسوب می هاي زایشی یکی از شاخص هاي دنیا، تعداد شرکت در ارزیابی دانشگاه. اند خدمات جدا شده

اندازي کرده که رتبه آن از این   شرکت زایشی را راه5، 2006در سال ) شود هاي آن علوم پزشکی است در این متن از آن ذکر می ه فعالیتاین که سهم عمد

هاي  توجه الزم این که منشا شرکت.  شرکت زایشی بوده است25 داراي 1386دانشگاه صنعتی شریف نیز در سال . ها هیجدهم بوده است حیث بین دانشگاه

.هاي ذکر شده در باال ذکر شده است ها و یا سایر سازمان توانند از دانشگاه ایشی میز
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و بندي  سطح(ها با هدف توزیع عادالنه منابع، تجهیزات و نیروي انسانی نظام سالمتی  انجام پژوهش.10

  ،)روزسازي شبکه به

هنجارها و فرهنگ عمومی

برداري از علم و فناوري سالمت، التزام تهیه پیوست فرهنگی براي بهره.1

،در جامعه) management by values(ایجاد تفکر مدیریت بر مبناي ارزش .2

ق  و افزایش درك اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوري از طرینوآوريکردن فرهنگ  عمومی.3

،هاي جمعی رسانه

روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاري و قناعت کار گروهی، کاري، انضباط اجتماعی،  تقویت وجدان.4

،و اهتمام به بهبود کیفیت تولید

ارتقاي سواد سالمت جامعه،.5

،اصالح الگوي مصرف محصوالت و خدمات سالمت.6

هاي فکري آموزش، پژوهش و ارایه  زي زیر ساختسا ترویج مطالعات علوم انسانی مورد نیاز براي آماده.7

.خدمات سالمت منطبق با فرهنگ بومی و دینی

تسهیل و ایجاد ارتباطات

اي مطرح در  رشته هاي مختلف میان پژوهشگران با یکدیگر با تمرکز بر حوزه علمی موثربرقراري ارتباط .1

کنندگان خدمات و مدیران، این نقشه و با ارایه

هاي استانی، تقسیم کار  هاي علوم پزشکی کشور با سه رویکرد استفاده از ظرفیت گاهسازي دانش خوشه.2

  ،ملی و مالحظات جغرافیایی

،)دولتی و غیردولتی(ها و امکانات مراکز تخصصی  سازي جهت استفاده از قابلیت شبکه.3

 ،ایجاد کریدور ارتباط نخبگان با دانشمندان ایرانی مقیم خارج.4

هاي  اي و یا عضویت در شبکه هاي منطقه ایجاد پیمان: شامل(المللی  ادهاي بینتعامل با مراکز و نه.5

آموزش، تولید، : شامل(و ایجاد سازوکار جهت تسهیل تبادالت علمی و فناورانه ) المللی همکاري بین

،المللی و جذب منابع مالی بین) انتقال و فروش

  .ها ات و همکاري جهت تسهیل ارتباط1شبکهاستفاده از فناوري اطالعات و .6

                                                            

1 web
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  اقدامات

  گذاري، مدیریت و قوانین سیاستتوسعه 

علم، فناوري و نوآوري سالمت، براي تکمیل چرخه نوآوري ملی سالمت، گذاري  ایجاد ساختار سیاست.1

این ساختار باید  (هاي نظارتی، ارزشیابی و اعتبارسنجی کردن فرآیند  یکپارچهو منابع تخصیص شفافیت 

 ،.) را تعریف و تسهیل نماید در سالمتجامعهده تا ای فرآیند تمامی 

تدوین و اجراي برنامه بلندمدت توسعه علم، فناوري و نوآوري سالمت در چارچوب نقشه علمی کشور، .2

همراه با طرح آمایش علم و فناوري سالمت به منظور تعیین موقعیت خوشه ها وجغرافیاي پارك هاي 

رایی حمایت و پشتیبانی از برنامه و شیوه پایش پیشرفت آن،علم و فناوري، طراحی راه کارهاي اج

هاي   و بازبینی حوزهفناوري نظام سالمتعلم و هاي  ساله اولویت بیستپنج، ده و  توسعه هايتهیه سند.3

نگاري، ها براساس آینده دار در هر یک از برنامه اولویت

،یهاي سالمت اولویت برنامه تعییناي ملی راهبردي براي نیازسنجی و  انجام مطالعات دوره.4

هاي پژوهشی در  تاسیس صندوق حمایت از پژوهش و فناوري سالمت کشور براي حمایت از فعالیت.5

این صندوق کلیه پژوهشگران کشور را به صورت یک شبکه مجازي تحت پوشش . دار هاي اولویت حوزه

ر، فراخوان انجام پژوهش دا هاي اولویت قرار می دهد و براساس برنامه مشخص در هر یک از حوزه

این صندوق موظف است . کند ها نظارت می انجام خواهد داد و بر به کارگیري نتایج در این زمینه

هاي خود را  باشد و فعالیت نحوي که در تراز جهانی باشند مدنظر داشته ها را به تضمین کیفیت پژوهش

ها به مراجع  هاي منظمی از فعالیت  تدوین و گزارش3هاي کالن ذکر شده در بند  براساس برنامه

ها  هاي مرکز، ارایه مشاوره به مجریان براي ارتقاي کیفی پژوهش بخشی از فعالیت. ذیصالح ارایه نماید

برداري از نتایج خواهد بود، و بهره

سازي در الیه  شبکه(دار  هاي اولویت در هر یک از حوزهوري دانش و نوآملی هاي  شبکهتوسعه و ایجاد .6

،)و توسعه دانش و پژوهشخلق 

هاي سالمتی پیش از موافقت با خرید و یا حمایت  هاي سالمت براي مداخله کردن ارزیابی فناوري الزامی.7

برداري آن، اي در بهره بیمه

 رعایت از اطمینان براي آموزشی واحدهاي بندي رتبه و ارزشیابی اعتباربخشی، ملی نظامدوین و اجراي ت.8

ها،  کیفیت آن و ارتقاياستانداردها

،ها سازمانمراکز فناوري اطالعات سالمت در تمامی براي تعریف ساختار سازمانی .9
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  بهبود تخصیص منابع مالی، تسهیل و افزایش سرمایه گذاري

تواند ذیل صندوق حمایت از  که می(دار  هاي اولویت  در حوزههاي سرمایه خطرپذیر اندازي صندوق راه.1

  ،)دپژوهش و فناوري سالمت باش

ها و مراکز  ایجاد سامانه مدیریت علم و فناوري مبتنی بر فناوري اطالعات و مدیریت در سطح دانشگاه.2

  ،پژوهشی

  تولید دانشافزایش ظرفیت .3

هاي استاندارد خدمات  بسته(دار  هاي اولویت تشخیص و درمان بیماريپیشگیري، هاي  تهیه دستورالعمل.4

 ،بومی در سطوح مختلف ارایه خدمات) evidence based(مبتنی بر شواهد ) و راهنماهاي بالینی

کارهاي مناسب جهت کنترل مشکالت سالمت با تاکید  طراحی مطالعات طولی براي شناسایی و ارایه راه.5

،هاي غیرواگیر هاي اجتماعی، ایجاد جامعه سالم و بیماري بر آسیب

با تاکید بر استفاده ( از فناوري اطالعات ها و عوامل خطر با استفاده طراحی نظام جامع مراقبت از بیماري.6

از راه دور و پیش بینی درازمدت سالمت متعاقب تغییرات آب و از نظام اطالعات جغرافیایی، کنترل 

،)هوایی

ها و عوامل  براي شناسایی بیماري) براي خاورمیانه، آسیاي میانه و غیره(اي  هاي منطقه ایجاد آزمایشگاه.7

،هاي ملی شگاهخطر و کنترل کیفی آزمای

 سال 5 درصد مورد نیاز در 50صورت  دار نظام سالمت به هاي اولویت توسعه مراکز خلق دانش در حوزه.8

، برنامهياول اجرا

،المللی در ارایه خدمات هاي پژوهشی و واحدهاي آموزشی براساس الزامات بین استانداردسازي آزمایشگاه.9

اي به پژوهشگران، تشکیل مرکز خدمات مشاوره.10

 ملی   سامانه شبکهتاسیس ،دار هاي اولویت  در حوزه-ویژه خصوصی   به- پژوهشیتسهیل تشکیل مراکز .11

،کارآزمایی بالینی

ثبت و مراقبت «: مانند(دار  هاي اولویت در حوزه) با قابلیت تسهیم اطالعات(هاي اطالعاتی  ایجاد بانک.12

  ودارویی بانک ژن، هرباریوم«و »  مولکولیتجهیزات پزشکی، فناوري نانو، پزشکیتوزیع «، »ها بیماري

،...) و »زیستمندان دریایی

هاي مستمر  هاي استاندارد و ارزشیابی هاي ملی به قطب هاي آموزشی، تفویض ماموریت باز تعریف قطب.13

  .ها خارجی قطب

  گذاري دانش تولیدشده اشتراك انتشار و به

بومی سالمت شهرستانی، استانی، ) evidence based(تهیه دستورالعمل مدیریت مبتنی بر شواهد .1

  ،هاي جاري نظام سالمت المللی در سطوح مختلف پیشگیري براي برنامه ملی و بین

،دار هاي اولویت  مجله تخصصی علمی ـ پژوهشی در حوزه120ایجاد .2
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  کاربردي نوشتاري و یا،ترغیب مجالت علوم پزشکی کشور به تسهیل انتقال دانش مانند تهیه محتواي.3

،تولید صدا و یا تصویر براي انتقال محتوا

، مورد100هاي معتبر به  نامه شده در نمایه  افزایش تعداد مجالت نمایه.4

ها،  شرکت تخصصی برگزاري همایش200ایجاد .5

و دانشجویان ) امتیاز بازآموزي(دهندگان خدمات  ، ارایه)امتیاز ارتقا( هیات علمی ياعضاترغیب .6

هاي تدریس،  ، مقاالت، روشپژوهشیهاي  طریق وبالگ گزارش طرحتحصیالت تکمیلی که از 

تجربیات بالینی و درمانی و آموزشی و پژوهشی خود را با دیگران و به زبان فارسی به اشتراك 

،گذارند می

 يها تیاستفاده کاربردي از نتایج پژوهش و فعالاز جمله  (یات علمی اعضاي هير ضوابط ارتقاییتغ.7

.)ر جامعه محویپژوهش

توسعه منابع انسانی

گرایی،  هاي سرمایه اجتماعی نظیر قانون لفهونامه تقویت م و نظامنامه جامع تربیتی  طراحی و اجراي نظام.1

کاري، قناعت، پرهیز از  وجدان کاري، درستگویی به نیازهاي سالمت جامعه،  پاسخپذیري،  ولیتومس

اخالق وري بر پایه   کیفیت و بهرهيالقیت و ارتقااسراف، روحیه خودباوري، روحیه کار جمعی، ابتکار، خ

  هاي آموزشی، اي مبتنی بر تعالیم اسالمی در محیط حرفه

در ایران نسبت استاد به دانشجو حدود یک به نوزده (بازنگري نیروي انسانی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی .2

،)است که باید به نسبت یک به ده برسد

هاي ارتقاي اعضاي هیات علمی متناسب با اهداف نظام  ابی و مالكارزی، هاي جذب بازنگري در شیوه.3

  ،سالمت

  ،در نظام آموزش بالینی 1استقرار تعالی خدمات بالینی.4

 در علوم پزشکی،دانشجویان پذیرش هاي شیوه حول درت.5

ها و اختصاص آن براي  براساس کیفیت مورد انتظار دانشگاهها  استقرار نظام تعیین علمی ظرفیت.6

در فواصل زمانی مشخص،ها  و رشتهاي خدمات سالمت، نظام آموزشی، پژوهش و کارآفرینی ه حوزه

  ،استانداردهاي ملی آموزش پزشکیدوین و اجراي ت.7

 Continuous(اي طول خدمت  ها و نظام آموزشی براي تقویت یادگیري حرفه بازبینی شیوه.8

Professional Development (هاي معمول بازآموزي جاي دوره به، 

،آموختگان سالمت  اي در مورد دانش استقرار نظام تعیین صالحیت حرفه.9

، در آموزش پزشکینکردن آ هاي پزشکی و لحاظ آموختگان رشته تعیین انتظارات بیماران و جامعه از دانش.10

                                                            

1 Clinical Excellence
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 درصد مورد نیاز بازه 50دار نظام سالمت به میزان  هاي اولویت ها و مقاطع آموزشی در حوزه توسعه رشته.11

، سال اول برنامه5 ساله در 20

،دار اولویتهاي  حوزه درصد از ظرفیت تحصیالت تکمیلی به 70اختصاص .12

،هاي بالینی و ادغام آن در برنامه آموزش پزشکی طراحی بسته آموزشی پژوهش.13

  ،دار هاي اولویت مدت پیشرفته و تخصصی در حوزه هاي کوتاه برگزاري دوره.14

هاي  برداري همگانی و گروه  سالمت براي بهره1گیري وزش و تصمیمایجاد شبکه جامع الکترونیک آم.15

 ،کننده خدمت ارایه

،)مانند رازي(هاي ملی  اي در جشنواره رشته  میانهاي نوآوريتعیین جوایز ملی براي .16

.دار هاي اولویت  در حوزهبه ازاي هر ارتقاي رتبه پژوهشگران تمامیهاي مطالعاتی براي  ایجاد فرصت.17

  رآفرینیتسهیل کا

  ها، اعالم ساالنه فهرست اقالم وارداتی حوزه سالمت به مراکز کارآفرینی، رشد و پارك.1

برداري اقتصادي از   بهره، )طب توریسم( با هدف مرکزیت گردشگري درمانی 2ایجاد شهر دانش سالمت.2

هاي مرتبط در یک محیط،  و هم افزایی فعالیتهاي رقابتی مزیت

  ،دار نظام سالمت هاي اولویت در حوزهو متوسط  و کارهاي کوچک ایجاد صندوق حمایت از کسب.3

،دار نظام سالمت هاي اولویت  مرکز رشد در حوزه60ایجاد .4

حداقل دو پارك علم و فناوري به ازاي هر یک از (دار  هاي اولویت  پارك علم و فناوري در حوزه40ایجاد.5

،)ها حوزه

،دار هاي اولویت گذاران در حوزه و سیاست با حضور صنعت، دانشگاه 3 اندیشگاه50ایجاد .6

،دار هاي اولویت  مرکز توسعه خدمات فناوري در حوزه40ایجاد .7

،4 شرکت پتنت خوانی50ایجاد .8

.دار هاي اولویت  در حوزهزایشی شرکت نوپاي خصوصی و 1000 تاسیسارایه تسهیالت براي .9

تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات سالمت

  زي دانشگاه مجازي سالمت و ارایه خدمات به زبان هاي فارسی، انگلیسی، عربی و روسی،اندا راه.1

                                                            

1 decision aid
 کارگیري دانش سالمت شکوفا شده و گفتمان اصلی آن شهر حول محور سالمت تمرکز  شهر دانش سالمت شهري است که اقتصاد آن بر پایه تولید و به

. و از لحاظ رعایت اصول ایمنی زیستی و سالمت و همچنین دسترسی به دانشمندان و اندیشمندان این حوزه وضعیت مطلوبی داردیافته

 این موسسات . است هاي فناوري و استراتژي سیاستی تاسیس شده خصوص در حوزه هاي قوي و حل مساله به اي که براي انجام پژوهش گروه یا موسسه

.شوند اي از مشاوران متخصص نیز نامیده می رشته پژوهی مستقل، گروه بین مچون موسسات سیاستبا اسامی دیگر ه

 ها و تحلیل اطالعات مندرج در این اسناد به پژوهشگران  هاي دسترسی به آن ها و روش هایی که در خصوص اطالعات موجود در اوراق پتنت شرکت

.نمایند اي و مستندات اطالعاتی ارایه می خدمات مشاوره
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  هاي کشور، طراحی نظام سطح بندي و ارجاع آزمایشگاه.2

 و سود حاصل از مداخله ي با بار باالها  و بیماري عمدههاي سالمتی و ریالی عوامل خطر برآورد هزینه.3

،ها برروي آن

هاي  کننده نگر، تعیین  شبکه سالمت کشور با رویکردهاي سالمتانجام پژوهش در خصوص تحول.4

هاي بین بخشی و مبتنی بر نظام علم، فناوري و نوآوري،  اجتماعی سالمت، عدالت، تقویت همکاري

 و عوارض ناخواسته (medical errors)طراحی ساختار کشف و تبیین فرآیند خطاهاي پزشکی .5

،(Advers Drug Reactions)دارویی 

  .المللی در حوزه آموزش و پژوهش اعتبار بین پزشکی کشور با دانشگاه علوم20وسعه ت.6

  هنجارها و فرهنگ عمومی

مانند استانداردهاي (تدوین استانداردهاي محل سکونت و محیط زندگی براساس جامعه ایمن و سالم .1

وجود محل مخفی  هاي مسن و ناتوان و عدم وههاي عبور متناسب با گر  صدا، تصحیح محل،نورهوا، 

،)براي سومصرف مواد

  ،دار هاي اولویت براي تمامی بیماريو مصرف منطقی دارو ) self-care(تعیین الگوهاي خودمراقبتی .2

  .توانمندسازي مردم در شناسایی معضالت سالمتی و مداخله در سطح محلی.3

  الزامات

نظـام  هـا و نهادهـاي خـارج از          ازمانمواردي که براي تحقق اهداف این نقشه می بایست توسط دولت و سایر سـ              

:باشد سالمت انجام پذیرد به قرار ذیل می

، و پذیرش دانشجویانپژوهشیگذاري، مدیریت، توسعه ساختارهاي  ها در سیاست استقالل دانشگاه.1

و تسهیل تبادالت مرزي ) دارو و تجهیزات پزشکیشامل قوانین مربوط به (روزرسانی قانون تجارت  به.2

،المللی انین بینمطابق با قو

،)شکنی قیمتضد  (1ضد دامپینگروزرسانی قانون  به.3

،2اصالح قوانین استخدامی کشور با توجه به دانشگران.4

،)الزام به رعایت معاهدات مختلف آن(برداري  مالکیت معنوي و حق نسخهروزرسانی قانون  به.5

،دار علم و فناوري هاي اولویت زهالمللی در حو عضویت جمهوري اسالمی ایران در مجامع و نهادهاي بین.6

                                                            

  قانون ضد دامپینگ)dumping (منظور  دهد در مقابل کاالي با کیفیت باال و قیمت پایین سایر کشورها که به قانونی است که به کشور مقصد اجازه می

.شود مقابله نموده و از صنایع داخلی محافظت نماید شده ارزان ارایه می ریزي طور برنامه حذف صنعت بومی آن کشور به

 نشگران یا داKnowledge Workers باشند دهنده دانش در محل کار می  باشند که با اطالعات و دانش سروکار دارند و توسعه دسته از کارکنان می آن .

ن مشخصی در کشور قوانین استخدام مربوط به کارگران، اعضاي هیات علمی و کارکنان عمومی دولت وجود دارد اما در خصوص این دسته از کارکنان قوانی

.است تدوین نشده
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 خارج از کشور توسط وزارت موسسات و پژوهشگرانهاي همکاري براي ایجاد روابط با  نامه تدوین تفاهم.7

،امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

اوري و نوآوري در وزارت بهداشت درمان و هاي ساالنه علم، فن ها و برنامه تدوین اولویتالزام قانون .8

،آموزش پزشکی و الزام انتشار عمومی آن

،صورت ساالنه  آمار، اطالعات و عملکرد نهادهاي دولتی بهارایهقانون .9

، مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصیباقانون همکاري اطالعاتی، آماري نهادهاي دولتی .10

براساس اصول ارزیابی ) دارو، تجهیزات و ارایه خدماتشامل (ارزیابی کلیه مداخالت سالمتی قانون .11

.)HTA(هاي سالمتی  فناوري

،دار هاي اولویت  حوزهبه درصد منابع مالی پژوهشی کشور 70تخصیص .12

هاي ساالنه دستگاه  در بودجه پزشکی و سالمت ایجاد ردیف بودجه مستقل کیفیت بخشی آموزش.13

  ،)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( مجري

م در جهت حمایت از افزایش سه) زدایی مقررات( ها و قوانین و مقررات نامه سازي آیین روانسازي و ساده.14

  مشارکت بخش غیر دولتی در آموزش،

نیروهاي مدیریتی، نظارتی، مشورتی و اجرایی ( 44تربیت و توانمندسازي نیروي انسانی در اجراي اصل .15

  ،)مراکز خصوصی شده

 جهت بخش .... عوارض و،هاي مالیاتی ارات کم بهره بانکی، اعمال معافیتاعطاي تسهیالت و اعتب.16

دار سالمت، هاي اولویت غیردولتی در آموزش، تحقیق و توسعه حوزه

،دار هاي اولویت گمرکی براي ورود تجهیزات و لوازمات آزمایشگاهی حوزهارایه .17

،سالمتدر حوزه دار علم و فناوري  هاي اولویت هاي ملی در حوزه توسعه، تقویت و تجهیز آزمایشگاه.18

،ایجاد بسترهاي مناسب براي استقرار و توسعه فناوري اطالعات و افزایش سرانه دسترسی به اینترنت.19

 ،1404دار تا سال  هاي اولویت اختصاص یک سوم بودجه پژوهشی به بخش غیردولتی در حوزه.20

،دار در هر سال لویتهاي او هاي مرتبط در حوزه  وام خطرپذیر به طرح1500اعطاي .21

،)مانند پذیرفتن ضمانت پژوهشگر مقیم ایران(دریافت وام براي نوآوران   تسهیل فرآیند.22

،تخصیص یک سوم اعتبارات آموزش عالی کشور به آموزش عالی علوم سالمت.23

ها و   در حوزه سالمت از سوي سایر وزارتخانههاي تولید کردن فناوري ارایه تسهیالت براي روزآمد.24

دها،نها

مات سالمت دو خ) از تولید تا مصرف(تدوین استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذایی .25

،ر سطح ملید

هاي  توزیع هدفمند مسوولیت آموزش سالمت به جامعه در بین نهادهاي ذیربط و همکاري ارگان.26

،مختلف

در تمام مقاطع ) IT(هاي آکادمیک و غیرآکادمیک دانش عمومی فناوري اطالعات  گسترش آموزش.27

،تحصیلی



  وزه سالمت و علوم زیستی حنقشه جامع علمی کشور در 

 سالمت و علوم زیستیکمیته/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

440

، عمومی زبان انگلیسی در تمام مقاطع تحصیلیمهارتتقویت .28

  ، پژوهش در جامعهيها افتهی استفاده از يداری به انتشار و پايگذار توسعه فرهنگ و ارزش.29

  ،المللی هاي علمی مشترك با کشورها و مجامع علمی معتبر بین  دفتر همکاري50تشکیل ..30

،اي موضوع محور رشته میانهاي  تشکیل انجمن.31

.داخل به خارج از کشور دانشمندان ایرانی مقیم  آمد ورفتتسهیل .32

  هانهاد

 بدیهی است که    .نماید  جدیدي را پیشنهاد می   نهادهاي  شود که     در این قسمت آن دسته از الزامات نهادي آورده می         

بینـی   داشته و یا در نقشه جامع کالن کـشور پـیش  باشند که هم اکنون در کشور وجود         این نهادها عالوه بر واحدهایی می     

است که باید یا پوشش بیشتري بیابند و یا تقویت            البته مواردي نیز هم اکنون وجود دارند که در این فهرست آمده           . اند  شده

  .شوند

گذاري، مدیریت و قوانین سیاستتوسعه 

  شوراي ملی علم، فناوري و نوآوري سالمت.1

طریقه به (ها  ري سالمت با وظیفه تعیین دانش مورد نیاز و شیوه اکتساب آنمرکز تحقیقات سیاست نوآو.2

  )دست آوردن دانش

نهاد پایش و نظارت علم، فناوري و نوآوري در نظام سالمت.3

ها و  براي تعیین رشته) workforce planning office(ریزي تامین نیروي انسانی  دفتر برنامه.4

  هاي آموزشی هاي دوره ظرفیت

، تسهیل و افزایش سرمایه گذاريخصیص منابع مالیبهبود ت

  صندوق پژوهش و فناوري سالمت.1

  دفتر حفاظت از مالکیت معنوي در سالمت.2

  دهنده کیفیت در حوزه سالمت هاي اعتباردهنده و گواهی سازمان.3

  دهنده  هاي ملی تحقیقات و گواهی آزمایشگاه.4

  هاي استانی تامین منابع مالی نوآوري سالمت صندوق.5

  هاي علوم پزشکی کشور هاي تامین مالی نوآوري دانشگاه وقصند.6

هاي دارو و تجهیزات پزشکی کشور صندوق بازسازي و نوسازي صنایع در حوزه.7

 براي ایمنی و تنوع زیستیمسوولنهاد .8

  اي و پژوهشی  در خصوص اخالق حرفهمسوولنهاد .9
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 پژوهشتولیدافزایش ظرفیت 

  دار ویتهاي اول مراکز تحقیقاتی ملی در حوزه.1

  مراکز تحقیقاتی خصوصی.2

  هاي دولتی مراکز تحقیق و توسعه سازمان.3

  واحدهاي تحقیق و توسعه صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی.4

  مراکز انتقال فناوري.5

  المللی تحقیقات براي سالمت هاي بین مراکز همکاري.6

   صنعت-هاي دانشگاه دفاتر همکاري.7

  )اتاق فکر(ها  اندیشگاه.8

  دار هاي اولویت مشترك با کشورهاي منطقه در حوزههاي تحقیقاتی  شبکه.9

  ها پژوهشگاه.10

  کریدورهاي ارتباطی نخبگان و دانشمندان ایرانی مقیم خارج با دانشمندان داخل.11

توسعه منابع انسانی

  مراکز آموزش کاربردي.1

  هاي آموزش مداوم مبتنی بر اینترنت مراکز و پایگاه.2

  ناوري و مراکز پژوهشینهادهاي تامین دانشگر در واحدهاي علم و ف.3

  هاي خصوصی دانشگاه.4

  هاي خارجی در کشور هاي دانشگاه شعبه.5

  دار هاي اولویت هاي جدید در حوزه دانشکده.6

گذاري دانش تولیدشده اشتراك انتشار و به

  رسانی تخصصی مراکز اطالع.1

  نشریات ترویجی.2

  )دفاتر انتقال دانش(ها  سازي در دانشگاه دفاتر کاربردي نمودن و تجاري.3

  ها و سمینارهاي دایمی کشور ها، همایش هاي کنگره دبیرخانه.4

  خوانی هاي تخصصی پتنت شرکت.5

  هاي سالمت مرکز ملی داده.6
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تسهیل کارآفرینی

  مراکز رشد صنعتی و خدماتی.1

  مراکز رشد خصوصی.2

  هاي بازاریابی شرکت.3

  هاي مشاور مدیریت، مشاوره کارآفرینی شرکت.4

   اشتقاقی-ان و زایشیهاي دانش بنی مراکز حمایت از شرکت.5

  مراکز توسعه خدمات فناوري.6

  1بازار سالمت فن.7

  هاي سالمت هاي ارزیابی فناوري شرکت.8

  شهر دانش سالمتی.9

تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات سالمت

  هاي تراز جهانی با برندهاي ایرانی شرکت.1

  هاي واحدهاي ارایه خدمات   خوشه.2

   تخصصی سالمت و نظام سالمتافزارهاي خوشه تولیدکنندگان نرم.3

  المللی علوم پزشکی کشور هاي بین خوشه دانشگاه.4

ارتباطات ایجاد تسهیل و

   ارتباط با جامعه-ها روابط عمومی دانشگاه.1

  هاي کشور هاي شهر سالم در شهرداري سازمان.2

  نهاد فرهنگ عمومی نوآوري و سالمت.3

  پایش  و زيسا پیاده

 در اي  توسعه هاي  برنامه ترین  راهبردي از یکی نیز سالمت حوزه علمی جامع نقشه کشور، علمی جامع نقشه تبع به

 در و رابطـه  این در ایران اسالمی جمهوري راهبري نقش ایفاي براي بلندمدت افقی نشانگر که است فناوري و علم حوزه

 بـه  یـابی  دسـت  براي لزامیا بایست  می کشور علمی جامع نقشه از برخورداري چند هر. است المللی  بین و اي منطقه عرصه

 سـالمت  حوزه در نقشه سازي  پیاده براي عملیاتی هاي  برنامه طراحی لیکن باشد، ایران اسالمی جمهوري 1404 انداز  چشم

                                                            

 بازار  فن)techno-market (در . گردند ها براي ارایه به جامعه عرضه می یک فضاي حقیقی ویا مجازي بوده که در آن انواع و اقسام دانش و فناوري

.باشد ها می حقیقت مانند یک نمایشگاه دایمی از نوآوري
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 سـازي  پیاده متصدي و متولی هاي حوزه عملکرد ارزیابی و نقشه پیشرفت پایش منظور   به هایی  شاخص شناسایی و تدوین و

  .شود می پرداخته آن به قسمت این در که است حیاتی بس امري نقشه، اجزاي

 اسـالمی  جمهـوري  در فناوري و علم 1404 افق از برخوردار سو  یک از باید کشور علمی جامع نقشه دیگر، بیان به

 الزم دو این و باشد آن سازي  پیاده فرایند در نفعان ذي کلیه مشارکت با عملیاتی سازوکار دهنده  ارایه دیگر سوي از و ایران

  .یکدیگرند ملزوم و

 را راهبـردي  برنامـه  ایـن  تـدوین  محـصول  و فراینـد  تـوان     مـی  صراحت به حاضر سند پیشین هاي  بخش مرور با

 افـق  در سـالمت  فنـاوري  و علم آرمانی جایگاه به توان  می چگونه که بود خواهد این اصلی چالش وجود، این با. نگریست

 ایـن  در فنـاوري  و علـم  کـالن  اهـداف  حصول براي نقشه، در شده بینی    پیش یا موجود ملی ساختار و یافت دست 1404

  . باشند تعامل در یکدیگر با و کرده عمل چگونه نقشه،

هاي تاکتیکی و عملیاتی به عنوان اجزاي قابل اجرا در نقشه جامع علمی کـشور در حـوزه سـالمت و                 تدوین برنامه 

هـا در حقیقـت اجـزاي     ایـن برنامـه  . سازي نقشه اسـت  رنامه از ارکان پیاده   برآورد منابع مالی الزم براي اجرایی شدن آن ب        

 خواهنـد بـود کـه مفـاد آن بـه صـورت الزامـات قـانونی و         اسناد بخشی، فرابخشی و استانی در نظام سالمت 

  .ربط اجرایی خواهد شد هاي رسمی در نهادهاي ذي دستورالعمل

نقـشه  در راسـتاي   جمهوري اسـالمی  ی و اجتماعی توسعه اقتصادي، فرهنگ  مهم آن است که برنامه پنجم       

  .شود و اصوال مفاد نقشه علمی در متن برنامه پنجم توسعه متبلور کشور باشدجامع علمی 

از جملـه   (هـاي سـازمانی ذیـربط        هاي تاکتیکی نقشه جامع علمی کشور در حوزه سـالمت در سـطح حـوزه               برنامه

هـاي   ترین سند توسـعه علـم و فنـاوري در فعالیـت            به عنوان مهم  ) یهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک       معاونت

» منابع مالی و انسانی   «،  »پژوهشی«،  »آموزشی«هاي   این اسناد شامل برنامه   . راهبردي آن حوزه الزم االجراست    

هـاي آمـوزش،      در زیـربخش »سند توسـعه علـم و فنـاوري   «که به ترتیب یه عنوان  » بخشی قانونی و بین  «و  

ریـزي   ابع انسانی و مالی و امور مجلس بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و الزم است در برنامـه                  پژوهش، من 

  .هاي ذیربط در وزارت متبوع مورد توجه و هماهنگی جدي قرار گرفته و اجرا شود استراتژیک معاونت

لمی دانـشگاه علـوم    هاي ع  نقشههاي علوم پزشکی کشور تدوین       ها و دانشکده   در این میان ، نقش دانشگاه     

  . در راستاي نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت استپزشکی

هاي مرتبط با علم و فنـاوري سـالمت همچـون     هاي توسعه علم و فناوري مربوط به سالمت در سایر حوزه      فعالیت

، با قبـول ایـن   غیرهوزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت تعاون، وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش و                 

وزیر بهداشت، درمان و مسولیت امر که متولی بخش سالمت در کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، با     

  .نهادي اجرا خواهد شدالزام آموزش پزشکی و در قالب ساختارهاي پیشنهاد شده در 

یم قـوانین و مقـررات در مجلـس شـوراي       بخشی و تنظ   بخشی و بین   امور حقوقی و مسایل مربوط به الزامات برون       

شوراي سیاسـت گـذاري وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش             شوراي اسالمی و سایر نهادهاي قانونگذار، بنا به تشخیص          

 معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی         بر عهده   پزشکی و نظر وزیر محترم بهداشت       

.خواهد بود
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سازي اجزاي نقشه جامع علمـی کـشور در حـوزه سـالمت بـر عهـده                  زمان با پیاده   م ه ،بانی پیشرفت  پایش و دیده  

معاونـت  در زیر نظر شوراي سیاست گذاري و       سازي نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت         دبیرخانه ستاد پیگیري پیاده   

  . خواهد بودهماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 3(بـه صـورت ادواري      نیز   سالمت حوزه در کشور علمی جامع نقشه روزرسانی به و عملکرد ارزیابی

توسـط  توانـد   مـی ) هاي عملیـاتی نقـشه    هاي خرد در برنامه   ساله در سطح شاخص1-2هاي کلی و   ساله در سطح شاخص 

 مدیریت عالی نظام علـم و فنـاوري را از وجـود مـسایل و مـشکالت                گذاري وزارت بهداشت انجام شود و         شوراي سیاست 

ارزیابی عملکرد نقـشه جـامع علمـی کـشور در حـوزه        . اساسی و بنیادین در توسعه علم و فناوري حوزه سالمت آگاه سازد           

  :شود سالمت شامل سه فعالیت اصلی زیر می

  بررسی مبانی، اصول و اهداف راهبردي نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت.1

سازي نقشه جامع علمی کشور در حوزه  رفت پیادهمقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج واقعی در پیش.2

  سالمت

شده در نقشه جامع  هاي تدوین انجام اقدامات اصالحی به منظور اطمینان از انطباق عملکرد با برنامه.3

علمی کشور در حوزه سالمت

  هاي پایش و ارزشیابی شاخص

م، فناوري و نوآوري در نظـام سـالمت         نقشه جامع علمی در حوزه سالمت، ارتقاي جایگاه عل          هدف اولیه از تدوین   

بدیهی است کـه نقـشه جـامع علمـی در     .  اما هدف نهایی این نقشه را باید در وضعیت سالمت جامعه جستجو نمود             ؛است

توان موفق دانست که بتواند باعث ارتقاي سالمت جامعه و بهبـود عملکـرد نظـام سـالمت در                     حوزه سالمت را زمانی می    

. ها بررسـی نمـود     هاي کلیدي را در تمامی این حوزه       این جهت ارزیابی عملکرد نقشه نیز باید شاخص       بنابر .گرددنیز  کشور  

هـاي   هاي موجود در کشور و نیز بررسـی شـاخص          هاي نظام سالمت با بررسی شاخص      براین اساس لیست زیر از شاخص     

  ).مراجعه نمایید گزارش تفصیلی بهها   شرح کامل این شاخصبراي مطالعه (. گردد مطرح در سایر نقاط دنیا پیشنهاد می

  المتسظام نملکرد عاخص ش

 .هاي اجتماعی از جمله نظام سالمت هستند    کارایی و عدالت اجتماعی معیارهاي اصلی ارزیابی عملکرد تمامی نظام         

در سـالمت بـه   عدالت . کارگیري کمترین مقدار از منابع است      یابی به باالترین سطح از اهداف با به         کارایی به معناي دست   

ـ ی شاخص ترک  نیا. یابی به باالترین برابري ممکن در سالمتی براي آحاد جامعه است            معناي دست  اخص شـ  گـروه    5ز  ا یب

  :ختلف باشندم يشانگرهانز ا یبیرکتتوانند   میزیه خود نک  استزیر

  امعهجالمت س تیضعو )الف

    توزیع سالمت در جامعه)ب

 پاسخگویی نظام سالمت)ج

  المتسظام ن ییاسخگوپ عیوزت )د
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  ی خانوارهاالمشارکت مودن بادالنه ع )ه

  شاخص هاي علم و فناوري در نظام سالمت

هـایی نیـز در جهـت سـنجش        هاي فوق که عملکرد آن را می سنجند باید شاخص           نظام سالمت عالوه بر شاخص    

هاي علم، فنـاوري     ست زیر از شاخص   به این منظور لی   . باشد  وضعیت و روند علم، فناوري و نوآوري در حوزه سالمت داشته          

یابی  نوآوري کلید دست. ها در این نظام نهادینه شود شود تا ساز و کار سنجش آن گردند و توصیه می و نوآوري پیشنهاد می

المللی علم و فناوري و موفقیت در ارایه خدمات سالمتی است و تحقق نوآوري در نتیجـه                به موفقیت در عرصه رقابت بین     

است کـه    شوند؛ بنابراین سعی شده بیان می» نظام ملی نوآوري«دهد که در قالب     قابل فاکتورهاي مختلفی رخ می    اثرات مت 

  .هاي مختلف این نظام بپردازند ها به بررسی الیه شاخص

  گذاري کالن سیاست) الف

  بار روزکردن نقشه علمی هر سه سال یک بازبینی و به.1

  کرد نقشه علمیهاي چاپ شده ارزیابی عمل تعداد گزارش.2

  هاي مختلف بینی شده در برنامه نقشه در بازه هاي پیش شدن سیاست  نسبت عملیاتی.3

   ساله مربوطه کشور5شدن الزامات نقشه علمی کشور در برنامه   مشخص.4

دار هاي اولویت داشتن برنامه مشخص جهت توسعه حوزه.5

تصویب و نسبت عملیاتی شدن قوانین مرتبط با حقوق مالکیت معنوي.6

  ، تسهیل و افزایش سرمایه گذاريبهبود تخصیص منابع مالی) ب

)GDP (داخلی ناخالص تولید از پزشکی توسعه و تحقیق هاي هزینه درصد.1

پزشکی توسعه و تحقیق هاي هزینه کل از دولتی پزشکی توسعه و تحقیق هاي هزینه درصد.2

پزشکی توسعه و تحقیق هاي هزینه کل از غیردولتی پزشکی توسعه و تحقیق هاي هزینه درصد.3

 و تجهیزات دارو، براي یافته تخصیص هاي یارانه به سالمت نظام در توسعه و تحقیق هزینه نسبت.4

پزشکی هاي وردهآفر

 پزشکی توسعه و تحقیق حوزه در فعال غیرتجاري هاي سازمان به یافته تخصیص اعتبارات مقدار نسبت.5

تباراتاع این توزیع چگونگی و ها سازمان این تعداد به

 در فعال غیرتجاري هاي سازمان در توسعه و تحقیق هاي پروژه به یافته تخصیص اعتبارات مقدار نسبت.6

 این توزیع چگونگی و ها سازمان این در پژوهشی هاي پروژه تعداد به پزشکی توسعه و تحقیق حوزه

اعتبارات

 ها شرکت تعداد به سالمت حوزه در فناوري بر مبتنی هاي شرکت به یافته تخصیص اعتبارات مقدار نسبت.7

اعتبارات این توزیع چگونگی و
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 آن در ها پتنت تعداد به سال در خارجی پتنت ثبت به کمک جهت یافته تخصیص اعتبارات مقدار نسبت.8

سال

کند می هزینه بازار در کشور در شده تولید فناوري وري بهره افزایش براي دولت که اي یارانه میزان.9

 المللی بین اعتبار داراي دمات سالمتیخو محصوالت تعداد.10

 توسعه و تحقیق هاي هزینه به سالمت نظام فناوري و علم هاي فعالیت در خارجی گذاري سرمایه نسبت.11

کشور سالمت نظام

 درمانی و بهداشتیکارکنان  سایر و پزشکان در اي حرفه اخالق رعایت میزان.12

  بالینی مداخالت در خصوص به زشکیپ هاي ژوهش  پ در اخالقی اصول به پایبندي میزان.13

  )انجام تحقیقات و نوآوري(دانش لید تو) ج

غیردولتی و دولتی تفکیک به پزشکی پژوهشی مراکز تعداد.1

دار اولویت هاي حوزه درویژه   به کشور پزشکی علوم پژوهشی هاي شبکه تعداد.2

) ] Center of Excellence[هاي عالی پژوهشی و آموزشی نمونه  کانون (علمی هاي قطب تعداد.3

سالمت نظام

المللی بین همکاري حاصل دیگر کشورهاي با سالمت نظام مشترك مقاالت درصد و تعداد.4

 پزشکی زمینه در شده  مشارکت المللی بین هاي پژوهش تعداد.5

سالمت نظام پژوهشی مراکز با صنعت پژوهشی و مشاوره قراردادهاي تعداد.6

 اختصاص داده شدهپژوهشی اعتبار ازاي به پزشکی زمینه در شده منتشر مقاالت تعداد.7

  المللی بین و ملی پژوهشی و علمی هاي جشنواره از پژوهشی افتخارات و ها رتبه تعداد.8

   توسعه نیروي انسانی)د

 و دولتی تفکیک به و جنسیت تفکیک به جمعیت نفر میلیون یک در پزشکی علوم پژوهشگران تعداد.1

غیردولتی

یردولتیغ وی دولت ت،یجنس مقطع، کیتفک به وابستهي ها  رشته وی کپزش انیدانشجو تعداد.2

 نفر میلیون یک در وابستهي ها رشته وی پزشکی تخصصي دکتر هاي دوره التحصیالن  فارغ تعداد.3

یدولت ریغ وی دولت ت،یجنس رشته، کیتفک به جمعیت

دار تیاولوي ها  رشته در آموختگان  دانش نسبت و تعداد.4

یآموزشي ها تخت و ها انمارستیب تعداد.5

رشته کیتفک بهی آموزش تخت بهی پزشک انیدانشجو تعداد نسبت.6

تیجمعي ازا به تحصیالت میزان تفکیک به کشور پزشکی فعال کار نیروي تعداد.7

یردولتیغ وی دولت کیتفک به کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه علمی هیات اعضاي ترکیب و تعداد.8
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یعلم اتیهي اعضا کل به ها آن نسبت و وقت متمای علم اتیهي اعضا تعداد.9

یردولتیغ وی دولت و دانشگاه کیتفک بهی علم اتیه به دانشجو تعداد نسبت.10

 و تحقیقاتی هاي شهرك ها، پارك در مستقر هاي شرکت در شاغل کرده تحصیل انسانی نیروي تعداد.11

پزشکی علوم فناوري واحدهاي رشد مراکز و فناوري

علمی نقشه هاي اولویت براساس مصوب دجدی هاي رشته تعداد.12

رشته کیتفک به افتهی صیتخصي ها هیبورس تعداد.13

 با آموزشی مشترك هاي دوره برگزاري جهت خدمات ارایه واحدهاي به یافته تخصیص بودجه مقدار.14

مختلف سطوح در دانشگاهیان

 بودجه کل از و) GDP (داخلی ناخالص تولید ازسالمت  آموزش جهت شده صرف هاي هزینه درصد.15

کشور آموزش

پودمانی هاي دوره و اینترنتی دور راه از پزشکی آموزش هاي دوره تعداد.16

  مشترك هاي دوره برگزاري در جهان معتبر هاي دانشگاه با همکاري و مجازي هاي دانشگاه تعداد.17

) ] Center Of Excellence [نمونهی آموزش و پژوهشی عالی هاي کانون (علمی هاي قطب تعداد.18

سالمت نظام

منطقه وی اسالمي کشورها ا،یدني ها دانشگاه نیب درایران ی پزشک علومي ها دانشگاه رتبه.19

کشور در ها آن عیتوز نحوه و کشوری پزشک علومي ها دانشگاه در) EDC( آموزش توسعه مراکز تعداد.20

)EDC( آموزش توسعه مراکز عملکردي ها شاخص.21

 به کل تولیدات علمیرانیا دری پزشک آموزش با مرتبطی علم داتیتولتعداد و نسبت .22

  موزشیآشاخص سرانه فضاي .23

  تعداد دانشگاههاي مورد ارزیابی و اعتبار سنجی به کل دانشگاهها.24

در فعالیتهاي فرهنگی در بخش آموزشو کارکنان آموزش نرخ مشارکت یادگیرندگان .25

گذاري دانش تولیدشده اشتراك توسعه انتشار و به )ه

 کشور از خارج از سالمت نظام فناوري انتقال و خرید به مربوط ی ارزي صورت گرفته،جوی صرفه درصد.1

واردات به مربوط هزینه کل از

سالمت و راهنماي مورد استفاده فناوري هاي ، ارزیابی )guideline(ها  تعداد دستورالعمل.2

  است گذاران که براساس شواهد بومی تهیه شده سیاست

سالمت نظام اعتبارات کل از ICT جهت شده صرف هزینه میزان.3

علمی رسانی اطالع اینترنتی هاي شبکه و اطالعاتی هاي پایگاه تعداد.4

بستري و سرپایی تفکیک به بیماران پزشکی سوابق اي رایانه ثبت داراي هاي بیمارستان درصد و تعداد.5

روستایی و شهري فکیکت به پزشکی سوابق اي رایانه ثبت داراي درمانی و بهداشتی مراکز درصد و تعداد.6
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سالمت نظام علمی هاي انجمن تعداد.7

تفکیک به خارجی و داخلی معتبر هاي پایگاه در شده نمایه پزشکی مقاالت تعداد.8

 در شده نمایه مقاالت کل از خارجی و داخلی معتبر هاي پایگاه در شده  نمایه پزشکی مقاالت درصد.9

خارجی و داخلی معتبر هاي پایگاه

 المللی بین معتبر مجالت در شده منتشر پزشکی مقاالت کل 1 تاثیرضریب.10

جمعیت نفر میلیون یک ازاي به پزشکی زمینه در منتشرشده مقاالت تعداد.11

 ناشران و تحقیقاتی مراکز ها، دانشگاه توسط انتشاریافته و شده تالیف پزشکی تخصصی علمی کتب تعداد.12

علمی معتبر

پزشکی علوم ویجیتر -علمی و پژوهشی -علمی مجالت تعداد.13

شوند ندکسیا ،یالملل  نیبي ها هینما در اند توانسته کهی داخل مجالت تعداد.14

   کارآفرینیتسهیل ) و

 رشد مراکز و سالمت نظام فناوري و پژوهشی هاي شهرك و ها پارك تعداد.1

 فناوري و پژوهشی هاي شهرك و ها پارك فناوري، واحدهاي رشد مراکز در مستقر هاي شرکت تعداد.2

  سالمت نظام

  سالمتتولید کاالها و خدمات تسهیل و افزایش ظرفیت  )ز

تحصیالت میزان تفکیک به کشور پزشکی فعال کار نیروي تعداد.1

 درآمد کل به نسبت پیشرفته فناوري بر  مبتنی پزشکی محصوالت و خدمات صادرات از حاصل درآمد کل.2

  پزشکی محصوالت و خدمات صادرات از حاصل

 درآمد کل به نسبت پیشرفته فناوري بر مبتنی پزشکی محصوالت و خدمات صادرات از صلحا درآمد کل.3

پیشرفته فناوري بر مبتنی محصوالت و خدمات صادرات از حاصل

ایرانی موسسات و ها بیمارستان توسط خارجی بیماران به درمانی و تشخیصی خدمات ارایه از حاصل درآمد.4

صادرات از حاصل درآمد کل از کشور از خارج به سالمت نظام فناوري انتقال و فروش از حاصل درآمد درصد.5

 جمعیت کل از ایرانی هاي دانشگاه پزشکی تکمیلی تحصیالت هاي دوره خارجی دانشجویان درصد.6

پزشکی تکمیلی تحصیالت هاي دوره دانشجویی

است گرفته قرار استفاده مورد ها آن نتایج که یافته پایان تحقیاتی هاي طرح تعداد.7

نفر میلیون یک ازاي به خارج و داخل تفکیک به اکتشافات و اختراعات ثبت تعداد.8

                                                            

 داد کل مقاالت پزشکیتعداد کل ارجاعات به مقاالت پزشکی تقسیم بر تع
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  سازي  هنجارها و فرهنگ) ح

  تعداد ثبت اختراعات و اکتشافات به ازاي جمعیت به تفکیک استان .1

  سوادي به تفکیک استان  نسبت بی.2

برداري از اینترنت در مناطق مختلف کشور میزان بهره.3

تی جامعهمیزان سواد سالم.4

کارهاي توسعه علم، فناوري و نوآوري هاي عمومی در زمینه اهمیت و راه میزان آموزش.5

  تسهیل و ایجاد ارتباطات )ط

المللی هاي علمی مشترك با سایر کشورهاو مجامع علمی بین تعداد دفاتر همکاري.1

المللی برگزار شده هاي بین تعداد کنگره.2

ورهاي مطالعاتی خارج از کش تعداد فرصت.3

هاي معتبر جهان هاي آموزشی پزشکی مشترك با دانشگاه تعداد دوره.4

پزشکی زمینه در شده  مشارکت المللی بین هاي پژوهش تعداد.5

المللی بین همکاري حاصل دیگر کشورهاي با سالمت نظام مشترك مقاالت درصد و تعداد.6

ها و مراکز پژوهشی داخل  گاهمیزان همکاري آموزشی و پژوهشی ایرانیان مقیم خارج از کشور با دانش.7

کشور

محور اي موضوع رشته هاي میان تعداد انجمن.8

هاي علوم پزشکی کشور هاي دانشگاه تعداد خوشه.9

  المللی در پژوهش و آموزش پزشکی میزان جذب منابع مالی بین.10

  1شاخص ترکیبی نوآوري در نظام سالمت

 بعـد  5ایـن شـاخص، نـوآوري را در    . پـردازد  یهاي نظـام ملـی نـوآوري مـ       شاخصی است که به بررسی همه الیه      

از آنجا که نـشانگرهاي  . دهد فکري مورد بررسی قرار می هاي نوآوري، تولید دانش، انتشار دانش، کاربرد و مالکیت    پیشران

توان شاخص نوآوري در نظام سالمت را نیز محاسبه و ضمن مقایـسه               هاي ما وجود دارند می       حیطه در بین شاخص    5این  

  .ایر کشورها از آن در جهت بررسی روند نوآوري نیز استفاده نمودبا س

  

                                                            

1 summary innovation index 
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  همکاران تدوین نقشه

بـه ایـن معنـا    این موضوع . است اند آمده  داشتهيپیشنهادسند  در تهیه این   یدر ذیل فهرست کلیه کسانی که نقش      

ز نظر ایـشان اسـتفاده شـده یـا ایـشان          است؛ بلکه در فرآیند تدوین ا       نیست که این نسخه مورد تایید این افراد قرار گرفته         

  . اند بازخوردي نسبت به نقشه داشته

 مصوب شوراي تخصصی نقشه جامع علمی 1اسامی کمیته تخصصی سالمت و علوم زیستی

  کشور در شوراي عالی انقالب فرهنگی

، اللهی تر بهرام عیندک، محمد واسعی دکتر، علیرضا دالوري دکتر، دکتر باقر الریجانی، دکتر کامران باقري لنکرانی   

 دکتـر ،  فریـدون مهبـودي   دکتـر   ،  لـو   امـین حـسن   دکتر  ،  اهللا حافظی   رحمت دکتر،  دکتر مؤید علویان  ،  دکتر رسول دیناروند  

دکتـر  ، والیتـی اکبـر   دکتـر علـی  ، رضـوي   امـامی  حسن دکتر،  ملک زاده  دکتر رضا ،  متولیانابراهیم  دکتر  ،  زینعلیسیروس  

مـسعود   دکتـر ،  یلـدا  علیرضـا دکتر، فاضلایرج  دکتر، تابعیسیدضیاءالدین دکتر  ،  زيعزیفریدون   دکتر،  شفیعیسیدعباس  

دکتـر  ،  موسی زرگـر  دکتر  ،  سرکاردکتر سعید   ،  آزاد  دکتر عسگري ،  مرنديسیدعلیرضا  دکتر  ،  محمد فرهادي دکتر  ،  پزشکیان

عـصمت   دکتـر ، بهارونـد  حـسین  دکتـر ،  بهرامـی  عبداهللادکتر،  یحیويسیدحسین   دکتر،  سیارياکبر    علیدکتر  ،  گلپایگانی

  .دکتر سیدرضا مجدزاده و باروتی

  هاي آینده نگاري ارگروهکننده درک اعضاي شرکت

  کارگروه آموزش

  دکتر بهرام عین الهی: رییس کارگروه

، دکتر علی حـائري ، دکتر جلیلی، دکتر ترخانی، پاساالر دکتر پروین، دکتر عصمت باروتی ،  دکتر محمدحسین اسدي  

امیرمحـسن   دکتـر ، دکتـر محمدرضـا صـبري   ،  دکتر سیدمنصور رضـوي   ،  دکتر حسن امامی رضوي   ،   دهپور دکتر احمدرضا 

                                                            

 .این کمیته مصوب کمیته تخصصی نقشه جامع علمی کشور است .  
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، دکتـر محمـدعلی محققـی     ،  دکتر زهره سـهرابی   ،  دکتر کامران سلطانی عربشاهی   ،  الدین سجادي   سیدجمال دکتر،  ضیایی

  .هنرپیشه دکتر حمید ،نادر ممتاز منش دکتر، راد دکتر الهه ملکان، دکتر سیدعبدالرضا مرتضوي طباطبایی

ارایه خدمات سالمتکارگروه 

   دکتر سید موید علویان - دکتر حسن امامی رضوي: کارگروهوساي ر

، دکتر علیرضـا اولیـایی مـنش، دکتـر سـیروس      دکتر امیرخانی، دکتر محمد اسماعیل مطلق   ،  دکتر فرید ابوالحسنی  

سیدمحـسن  ،  دکتـر محمدرضـا رهبـر     ،  دکتر رضـوي  ،  اندکتر آرش رشیدی  ،  دکتر اردشیر خسروي  ،  دکتر حسنی رودي،    پیله

، دکتـر حمیـد صـفی       دکتر افـشین صـفایی    ،  دکتر محمدباقر صابري زفرقندي   ،  دکتر کامل شادپور  ،  دکتر ستایشی ،  زهرایی

، محمـدجواد کبیـر   ، مهنـدس    فاريغدکتر مصطفی   ،  دکتر صفیه عشوري مقدم   ،  خواه  عازمی، دکتر   ر رضا عزتیان  خانی، دکت 

.دکتر نوروزي، دکتر داود مقیمی، دکتر سیدرضا مظهري، دکتر سیدرضا مجدزاده، ادکتر مهدي گوی

پزشکی مولکولیکارگروه 

  دکتر سیروس زینلی: رییس گروه

دکتر علی  ،  دکتر حجازي ،  دکتر محمود توالیی  ،  دکتر شیما تاجیک  ،  دکتر اسکندر امیدي نیا   ،  دکتر سیدمحمد اکرمی  

دکتـر  ، دکتـر حـسن شـجاعی   ، اصل دکتر صالح زاهدي، تر سید مهدي رضایت   ، دک خرمی زاده  دکتر محمدرضا ،  پور  خامسی

دکتـر بهـرام کـاظمی      ،  دکتر محمد حسین قهرمـانی    ،  دکتر ابراهیم عزیزي  ،  دکتر محمدحسین صنعتی  ،  محمدرضا صادقی 

 حمـدباقر دکتـر م ، زاده دکتر مرتـضی هاشـم    ،  دکتر صادق ولیان بروجنی   ،  دکتر یوسف مرتضوي  ،  دکتر مهدي کالنتر  ،  دمنه

.دکتر وحیدرضا یاسایی، هاشمی

پژوهشکارگروه 

  دکتر محمد واسعی: رییس کارگروه

دکتـر یدالـه    ،  دکتر علی اکبري سـاري    ،  دکتر سعید آصف زاده   ،  دکتر محمدمهدي آخوندي  ،  دکتر شاهین آخوندزاده  

، حمیـد سـوري   دکتر، ل سبحانیعبدالرسو دکتر، الدین حجازي دکتر سیدشمس، شیرین جاللی نیا،  دکتر پرویز اولیا  ،  امیدي

دکتـر  ، دکتر سیدرضـا مجـدزاده  ، دکتر آمنه ستاره فروزان ،  دکتر اکبر فتوحی  ،  فر  دکتر اصغر عبادي  ،  دکتر سیامک عالیخانی  

.دکتر عباس نجاري، پور دکتر ایرج نبی، دکتر رامین میري، دکتر سیدمحمود میرافضلی، بیتا مسگرپور
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تجهیزات پزشکیکارگروه 

  دکترابراهیم متولیان: گروهرییس کار

، محبوبه شاه   شیرین شاهرخی ، ساناز زرگر،    لیال رستمی ،  تاج  ابوالفضل چمن ،  محمدعلی حیدري ،  دکتر منوچهر اقبال  

، کتـر زهـرا محمـدي     ، د حاتم مـرادي   کترد،  فر  کتر ملیحه کیان  ، د زینب قرایی ،  نغمه علی بابایی  ،  سید حسین صفوي  علی،  

.مژگان معاضی، احمد مسلمیسائلی، ، دکتر رضا ممحمودرضا مرآتی

داروکارگروه 

  دکتر رسول دیناروند: رییس کارگروه

، دکتر سیدعلیرضا   نیک  دکتر کامبیز امجدي  ،  مهندس مهدي الوندي  ، دکتر مرتضی آذرنوش،     دکتر حسن ابوالقاسمی  

دکتر حمیدرضـا   ،  مشیدي دکتر حمیدرضا ج   ،سیرت ، دکتر خوش  زاده  کتر شهاب خطیب  ، د دکتر عبدالمجید چراغعلی  حسینی،  

دکتـر محمدرضـا شـمس      ،  حسینی شیرازي ،  دکتر عباس شفیعی  ،  زاده دکتر محمد شریف  ،  دکتر سیدابراهیم سجادي  ،  راسخ

، دکتر غالمحسین فرزندي  ،  دکتر خیراله غالمی  ،  دکتر محمد عبداللهی  ،  دکتر عباسی زاده  ،  الدین صدر  ، دکتر شهاب  اردکانی

.دکتر حسین وحیدي، دکتر حسین نیک نهاد، دکتر عباس کبریایی زاده، ازدکتر صدیقه فضلی بز، دکتر فرشاد

فناوري زیستکارگروه 

  دکتر فریدون مهبودي: رییس کارگروه

، دکترخادم،  فر  دکتر هاله حامدي  ،  دکتر محمود جدي تهرانی   ،  مهندس جبلی ،  دکتر آل بویه  ،  دکتر اسکندر امیدي نیا   

دکتـر ابـراهیم    ،  دکتر شهبازي ،  دکترشکرگزار،  دکتر رستگار ،  دکتر رسایی ،  ت جدید پرس  دکتر نوید دین  دکتررسول دیناروند،   

.دکتر مدرسی، دکتر قهرمانی، دکترفرزامفر، دکترفاضلی، دکتر وزیري، دکترکاظمی، عزیزي

سالمت زنانکارگروه 

  دکتر عصمت باروتی: رییس کارگروه

دکتر ابوالقاسـم   ،  برادران افتخاري  دکتر منیر ،  اللهی  آیتزهرا  ،  مریم احمدیه ،  دکتر بتول احمدي  ،  دکتر مریم ابوصابر  

دکتـر  ، فاطمه علی عـسگري   ،  دکتر مینوسادات محمود عربی   ،  سودابه طایري ،  فرحناز زهراوي ،  دکتر کبري خزئلی  ،  پوررضا

.خانم نوبخت، دکتر الهه ملکان راد، فرانک فرزدي
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  کارگروه امنیت غذا و تغذیه

  مطلق رستیدکتر احمدرضا د: رییس کارگروه

دکتـر پریـسا    ،  دکتر کـاووس باسـمنجی    ،  دکتر صدیقه اعتماد سعید   ،  دکتر سهیل اسکندري  ،  آخوندزاده دکتر افشین 

، دکتـر رامـین     دکتـر هـدایت حـسینی     ،  فرجی  مجید حاجی  دکتر،  دکتر ابوالقاسم جزایري  ،  مهندس تقی جامه بزرگ   ،  ترابی

دکتـر مـسعود   ، دکتر گیتی کـریم   ،  دکتر محمد حسین عزیزي   ،  يدکتر اقبال طاهر  ،  دکتر کیانوش خسروي دارانی   خاکسار،  

  .مهندس اسداله مجیدي، کیمیاگر

فناوري اطالعاتکارگروه 

  دکتر علیرضا دالوري: رییس کارگروه

، مهنـدس خـانی   ،  دکتـر جهـانگیري   ،  دکتر جدیان ،  دکتر شهرام توفیقی  ،  دکتر تارا ،  آقاي دکتر امامی  ،  دکتر اصالنی 

، مهنـدس شـمس زاده    ،  دکتـر شـجاعی   ،  دکتر سادات هاشمی  ،  دکتر حجت زراعتی  ،  دکتر زارع ،  یدکتر ریاض ،  کتر رضوي د

دکتـر مجتهـد    ،  دکتر ماسوري ،  دکتر گوهري ،  آقاي مهندس کیارزم  ،  دکتر روشنک قدس  ،  دکتر عابدي ،  دکتر رضا صفدري  

مهنـدس  ،  همتـی  مهنـدس ،  ندکتر نیاکـا  ،  دکتر نجاري ،  تر میثمی ، دک دکتر موحدي ،  آقاي دکتر مقدم  ،  دکتر مقدسی ،  زاده

 .همتیان

محیط زیستکارگروه 

  نیا مصداقی دکتر علیرضا: رییس کارگروه

، دکتـر مـسافري   ،  دکتر محوي ،  دکتر عامري ،  دکتر جعفرزاده ،  دکتر جباري ،  دکتر امین ،  دکتر الماسی ،  دکتر اسالمی 

 .عود یونسیانمس دکتر، دکتر ندافی، دکتر ناصري، دکتر موحدیان، دکتر منظم، دکتر ملکوتیان

گذاري سالمت مدیریت و سیاستکارگروه 

  دکتر علیرضا دالوري: رییس کارگروه

دکتـر آرش  ، دکتر رسـتمی ، دکتر دماري، زاده دکتر حسن، دکتر پوراصغري، القاسم پوررضا دکتر ابو،  دکتر بارانپوریان 

دکتـر  ، دکتـر غفـاري  ، دکتر عالیخانی،  خواه عازمی، دکتر آرش کامل شادپور، دکتراللهی دکتر سیف، دکتر رواقی،  رشیدیان

دکتـر  ،  دکتر مفتون ،  دکتر معماریان ،  سیدرضا مجدزاده ، دکتر دکتر رضا لباف قاسمی   ،  دکتر فرشید ،  مهندس فرزان ،  فردوسی

.دکتر وثوق مقدم، منظم
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منابع مالی و انسانیکارگروه 

  اهللا حافظی دکتر رحمت: رییس کارگروه

دکتـر احمـد   ، محمـد پیریـایی   دکتـر ، دکتر ابوالقاسـم پوررضـا  ، پور ر محسن بشارت  دکت،  مهندس مسعود ابوالحالج  

.دکتر غالمحسین صالحی، دکتر محمد شریعتی، محمدحسین ساالریان زاده دکتر، دکتر محمد رهبر، تقوایی

نانوفناوريکارگروه 

  دکتر رسول دیناروند: رییس کارگروه

دکتـر  ، دکتـر محمـد رمـضانی    ،  دکتـر مهـرداد حمیـدي     ،   پیمان حداد  دکتر،  دکتر یداهللا امیدي  ،  دکتر فاطمه اطیابی  

دکتـر  ،  الدین شاه طاهري    دکتر جمال ،  مسعود سلیمانی  کتر، د مهندس سلطانی ،  دکتر سعید سرکار  ،  االمینی  عبدالحسین روح 

.دکتر ژاله ورشوساز، دکتر سید رضا مرتضوي، دکتر محمد حسین قهرمانی، دکتر ابراهیم عزیزي، فاضل شکري

هاي دانشگاهی در نظام سالمت؛ دانشگاه علوم  مرکز تحقیقات سیاست(دبیرخانه  اعضاي

  )پزشکی تهران

دکتـر سـیدمهرداد   ، دکتر فاطمه رجبی، زاده دکتر شهاب خطیب، زاده مهندس حمید اسمعیل  ،  دکتر سیدرضا مجدزاده  

، هایـده  سـکینه شـریفیان   سمانه عروجی، ،شراره احقري، رضا دهقان، اللهی دکتر رضا سیف، دکتر علیرضا زمانی ،  محمدي

.رشیدیانیوسفی زاده، اسد اهللا جلیلی و الهام 

دکتـر رضـا   : اسـت  هـاي مطالعـاتی از همکـاري افـراد ذیـل اسـتفاده شـده               همچنین جهت انجام برخـی از پـروژه       

مه دژمان، دکتر رویـا    شلمانی، دکتر معصو    تیجنگ، دکتر بیتا مسگرپور، دکتر محسن رضایی، دکتر حمیدرضا توکلی           دهنوئیه

  . مقدم کلیشادي، دکتر محمود میرافضلی، دکتر محمدآرش رمضانی و سارا قدوسی

مهنـدس امیـر اسـکافی، مهنـدس حمیـد       :است ي افراد ذیل استفاده شده گر  تسهیلها نیز از      جهت برگزاري کارگاه  

نژاد، دکتـر سیدرضـا      ، دکتر رضا کالنتري   پور  زاده، دکتر فاطمه رجبی، مهندس میثم کاشی        زاده، دکتر شهاب خطیب     اسمعیل

  . فر سیاوش ملکیمجدزاده، دکتر مهدي محمدي، مهندس 

  تشکر

  :شود  به شرح ذیل تشکر میاند مشارکت داشتهدر تدوین و به روز رسانی این سند   فعاالنهز کسانی کها

 دکتـر   :رده شده کـه عبارتنـد از      براي تدوین این نقشه از مشاوره خبرگانی برنامه ریزي کالن علم و فناوري سود ب              

  محـسن   مهنـدس   و الـدین    سـیف  علـی دکتـر امر  ،  فر  مهندس عقیل ملکی  ،  نوري  سروش قاضی ، سید نوري  سیدسپهر قاضی 

  . منش نادري
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الـدین   سـیدجمال دکتـر  ،  دکتـر سیدعلیرضـا مرنـدي     : افراد ذیل بسیار تاثیر گذار بـوده اسـت         ارزشمندبازخوردهاي  

دکتـر حمیدرضـا    نیـا،     ، دکتر علیرضا مصداقی   افضلی  دکتر حسین ملک  لو،     دکتر حسن امین   ، دکتر علیرضا دالوري،   سجادي

، دکتـر خـسرو قبـادي،    اکبر حقدوسـت    دکتر علی ،  علی ملکی دهکردي، دکتر بابک نگاهداري،       ، دکتر علی مبینی   جمشیدي

زاده،   دکتـر حـسین سـاالریان   زاده، دکتر محمداسماعیل اکبـري،  دکتر میرجلیل میرمحمدي، دکتر بهاروند، دکتر رضا ملک   

  . و دکتر شهربانو نخعیدکتر علی اردالن

 دکتـر محمـد   ،زاده دکتـر رضـا ملـک    ،دکتر ایرج فاضل :اند بزرگوارانی که طی نامه بازخوردهاي خود را ارایه نموده      

 اعلمـی  دکتـر بهـادر  ،  دکتر حمید پارسـانیا   ،  دکتر عباس مسجدي  ،  دکترموسی زرگر ،  دکتر محمد شاهدي  ،  حسین سرمست 

، دکتر علی جعفریان، دکتر سیدمنصور رضـوي،        اصغر جعفري  علی،  دکتر مجید سررشته داري   ،  دکتر علیرضا مسلم  ،  هرندي

زاده، دکتر محمد رحمتی رودسـري، دکتـر سـعید مهـدوي،              اکبر زینالو، دکتر اردشیر قوام      ، دکتر علی  دکترشاهین آخوندزاده 

، دکتـر  زاده دکتر حائري، دکتر شاهرخ رجـایی، دکتـر داوود شـجاعی      ترابی،   دکتر پریسا دکتر فرشید عابدي، دکتر وحیدي،      

روتـی و اعـضاي کـارگروه     ، دکتر سیروس زینلی و اعضاي کارگروه پزشکی مولکولی و دکتر عصمت بـا          االسالم  ربابه شیخ 

  .سالمت زنان

  :اند افراد ذیل نیز در سایت نقشه جامع سالمت به ثبت نظرات خود اقدام کرده

لیلـون  ،  خردادیـان ،  طوسـی  پیمـان رعیتـی   ،  نژاد علی یوسفی ،  رسول سیدمهدي سادات ،  علی موحد : ها  ن و خانم  آقایا

، حیـدرزاده آبتین  دکتر  ،  آور رضا جمع محمد،  کشانی،  ساروخانی،  دکتر بهبودي ،  رامین سرچمی ،  فرد فاطمه سمیعی ،  فالح یکه

  .دکتر مهدي جاللی و زادگان عادل کرم، نیا دکتر صفر فرج

  


