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چکيده :تولید فناوری به معنای تولید ثروت و قدرت از علم است .امروزه ،فناوری نه تنها مسیری مطمئن
برای تولید ثروت است ،بلکه ابزاری برای نمایش قدرت نظامی ،اقتصادی و صنعتی کشورهای دارنده آن
است .در مطالعه حاضر ،بر اساس برنامه کرسی آیندهپژوهی مهندسی مکانیک ،وضعیت تولید فناوری
کشور بهطور اعم بررسی و در رشتههای مهندسی بهویژه مهندسی مکانیک ارزیابی و با برخی از کشورهای
منطقه و جهان مقایسه شده است .هدف از این بررسی ،ارائه تصویری واقعگرایانه و روشن از وضعیت تولید
فناوری در کشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن بود .در جمعآوری دادهها سعی شد تا حد امکان آمار و
دادههای تفکیکی مربوط به رشته مهندسی مکانیک استخراج شوند .اصلیترین شاخصها برای تعیین
وضعیت یک کشور در تولید فناوری شامل سندهای ثبت اختراع ،میزان بودجه تحقیق و توسعه و همچنین
تعداد نیروهای متخصص فعال در این بخش است .ثبت اختراع اولین قدم در تولید فناوری است .باال
ً
بودن تعداد اختراعات ثبت شده یک کشور الزاما به معنای تولید فناوری نیست ،ولی پایین بودن آن نشانه
ضعف در تولید فناوری است .نگاهی گذرا به دادههای آماری نشان میدهد که سهم کشور ما در مقایسه
با سایر کشورها در تولید فناوری ناچیز و وضعیت آن نامطلوب است .در این مطالعه مسائل و چالشهای
ً
تولید فناوری تجزیه و تحلیل و نقاط قوت و ضعف کشور تبیین شده است .در این مقاله صرفا وضعیت
موجود بیان و با سایر کشورها مقایس ه و تحلیل شده است .همچنین پیشنهادهایی برای رفع چالشهای
موجود ،طبق برنامه زمانبندی کرسی آیندهپژوهی مهندسی مکانیک ،ارائه شده است.
واژ گان کلیدی :مهندسی مکانیک ،آیندهپژوهی ،تولید فناوری ،اختراع ،تحقیق و توسعه ،ایران.

* ایــن مقالــه بخشــی از فعالیــت پژوهشــی مربــوط بــه کرســی آیندهپژوهــی مهندســی مکانیــک اســت کــه بــا پشــتیبانی صنــدوق حمایــت از
پژوهشــگران و فنــاوران کشــور ،در شــاخه مهندســی مکانیــک فرهنگســتان علــوم در حــال انجــام اســت.
 -1استاد گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) ghaffari@kntu.ac.ir .
 -2دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایرانm.abdollahinia@mail.kntu.ac.ir .
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1.1مقدمه
در فرهنـگ لغـات آ کسـفورد واژه فنـاوری معـادل «بهکارگیـری دانـش علمـی بـرای مقاصـد عملـی و کاربـردی»
معنـا شـده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن تعبیـر ،زمانـی کـه علـم بـا عمـل در میآمیـزد ،فنـاوری پدیـدار میشـود
( .)Sheykhan & Bakhtiari- Nejad, 2014بهطورکلـی ،از میـان تعاریـف فراوانـی کـه برای واژه ترکیبی «تولید
ً
فنـاوری» وجـود دارد ،یـک تعریـف نسـبتا مشـترک عبـارت اسـت از :ارائـه نتایـج بهدسـت آمـده از ابداعـات
فـردی یـا نوآوریهـای علمـی بهصـورت محصولـی نـو یـا خدماتـی تـازه کـه قابـل عرضـه بـه بـازار باشـد.
ّ
بررسـی وضعیـت کشـورهای مختلـف نشـان میدهـد کـه یـک رابطـه علـی دوسـویه و مسـتقیم بیـن رشـد
و توسـعه کشـورها و تولیـد فنـاوری وجـود دارد .هرچـه کشـوری توسـعه یافت هتـر اسـت ،تولیـد فنـاوری در آن
بیشـتر اسـت و هرچـه تولیـد فنـاوری بیشـتر باشـد ،کشـور توسـعه یافت هتـر اسـت.
در مطالعه حاضر وضعیت تولید فناوری در کشـور ایران بررسـی و با سـایر کشـورها مقایسـه شـده اسـت.
ایـن مقالـه دارای پنـج بخـش اسـت .پـس از مقدمـه ،در بخـش دوم آمارهـای مربـوط بـه وضعیـت تولیـد
فنـاوری در کشـور ایـران و تعـدادی از کشـورهای منتخـب منطقـه و جهـان ارائـه شـده اسـت .در بخـش سـوم
مقالـه تجزیـه و تحلیـل آمارهـای ارائـه شـده و علـل وضعیـت موجـود بیـان شـده اسـت .بخـش چهـارم مقالـه
شـامل مهمتریـن نقـاط قـوت و ضعـف موجـود در کشـور از نظـر تولیـد فنـاوری اسـت .در بخشهـای سـوم
و چهـارم بـرای ارزیابـی وضعیـت تولیـد فنـاوری در رشـته مهندسـی مکانیـک ،بـه نظرهـای اعضـای کرسـی
آیندهپژوهـی ،بعضـی از اعضـای دیگـر فرهنگسـتان علـوم ،تعدادی از اسـتادان مهندسـی مکانیـک و باالخره،
جمعـی از صاحبنظـران صنعتـی کشـور توجه شـده اسـت .در بخـش پنجم مقاله نیز جمعبنـدی کلی موضوع
صـورت گرفتـه اسـت.
2.2وضعیت تولید فناوری در کشور ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
در ایـن بخـش وضعیـت گذشـته تـا بـه حـال کشـور ایـران و کشـورهای منتخـب منطقـه و جهـان در تولیـد
فنـاوری بررسـی شـده اسـت .در پژوهـش حاضـر بهمنظـور مقایسـ ه وضعیـت تولیـد فنـاوری کشـورمان با سـایر
کشـورها ،تعداد  18کشـور دیگر بهعنوان کشـورهای منتخب تعریف شـدهاند .از کشـورهای پیشـرفته صنعتی
غربـی  5کشـور آمریـکا ،آلمـان ،فرانسـه ،انگلسـتان و کانـادا ،از کشـورهای آسـیایی پیشـرفته و در حـال توسـعه
 5کشـور ژاپـن ،چیـن ،هندوسـتان ،کـره جنوبـی و مالـزی ،از کشـورهای نزدیـک و همسـایه ایـران ،ترکیـه،
عربسـتان سـعودی ،روسـیه و رژیـم اشـغالگر و از سـایر قارههـا نیـز برزیل ،مکزیـک ،نیوزلند و اسـترالیا مجموعه
کشـورهای منتخـب در ایـن پژوهـش بودنـد و سـعی شـد کـه دادههـای آمـاری سـالهای اخیـر (تـا حـد امـکان
بـرای یـک دوره  5سـاله  2011تـا  )2015از مراجـع شـناخته شـده بینالمللـی اسـتخراج شـوند.
بـرای ارزیابـی فنـاوری کشـورها در سـطح بینالمللـی مدلهـای مختلفـی ارائـه شـده اسـت کـه هـر
یـک دارای شـاخصهایی هسـتند ( .)Tabatabaian, 2009علاوه بـر ایـن ،مؤسسـ ه مطالعـات و تحقیقـات
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فنـاوری سـازمان پژوهشهـای علمـی و صنعتـی ایـران یکـی از مرا کـز تحـت نظـارت وزارت علـوم ،تحقیقـات
و فنـاوری اسـت کـه شـاخصهایی را در زمینـه سـنجش و ارزیابـی فنـاوری و نـوآوری معرفـی کـرده اسـت
( .)Sheykhan & Bakhtiari- Nejad, 2014; Norouzi Chakli et al., 2009در پژوهش حاضر پس از بررسی
شـاخصهای معرفـی شـده در مطالعـات پیشـین ،سـه شـاخص اصلـی زیـر بـرای تعییـن وضعیـت کشـورها در
تولیـد فناوری انتخاب شـدند:
	zتعداد سندهای ثبت اختراع؛
	zهزینههای صرف شده در بخش R&Dدر مقایسه با تولید ناخالص داخلی هر کشور؛
	zتعداد نیروی انسانی متخصص فعال در مرا کز .R&D
بدیـن ترتیـب ،در قسـمت  .1 .2آمـار مربـوط بـه وضعیـت کشـور ایـران و کشـورهای منتخـب از نظـر تعـداد
اختراعـات ثبـت شـده ارائـه شـده اسـت .در قسـمت  .2 .2آمـار مربـوط بـه میـزان هزینههـای صـرف شـد ه در
کشـورها بـرای تحقیـق و توسـعه و در قسـمت  .3 .2نیـز آمـار تقریبـی نیـروی انسـانی متخصـص فعـال در مرا کـز
تحقیـق و توسـعه کشـورها ،بـهازای هـر یـک میلیـون نفـر جمعیـت ،ارائـه شـده اسـت.
در این مطالعه قسمت عمده اطالعات مربوط به ثبت اختراعات از سه مرجع زیر استخراج شدهاند:
	zسـازمان مالکیـت فکـری جهانـی 1کـه به اختصار  WIPOنامیده میشـود و یکـی از  15آژانس تخصصی
سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه از سـال  1967میلادی بـرای تشـویق فعالیتهـای خالقانـه و ترویـج
روشهـای حفاظـت از مالکیـت فکـری در سرتاسـر جهـان ایجـاد شـده اسـت؛
	 .zدفتـر ثبـت اختـراع و نشـان تجـاری آمریـکا 2کـه بـه اختصـار  USPTOنامیده میشـود و از سـال 1975
در آمریـکا فعالیـت میکند؛
	zدفتر اختراعات اروپا 3که به اختصار  EPOنامیده میشود و از سال  1977فعالیت دارد.
2-222دادههای آماری ثبت اختراعات
در بررسـی پایـگاه داد ه سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری ،WIPO ،تعـداد اختراعـات ثبـت شـده کشـورهای
منتخـب بـرای سـالهای  2011تـا  2015میلادی اسـتخراج و مجمـوع کلـی آنهـا در جـدول  1ارائـه شـده
اسـت( . )World Intellectual Property Organizatisticsایـن آمـار مربـوط بـه دادههایـی اسـت کـه هر کشـور
بـر اسـاس اختراعـات ثبـت شـده در داخـل همـان کشـور در اختیـار پایـگاه مذکـور قرار داده اسـت .بـر طبق این
آمـار تعـداد اختـراع ثبـت شـده در داخـل کشـور ایـران در فاصله سـالهای  2011تـا  2015میلادی  20297مورد
بـوده اسـت کـه  0/35درصـد مجمـوع اختراعـات کشـورهای منتخـب را شـامل میشـود.
1- WIPO: World Intellectual Property Organization Statistics
2- USPTO: United States Patent & Trademark Office
3- EPO: European Patent Office
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در پایـگاه سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری ،تعـداد اختراعـات ثبـت شـده کشـورها در زمینـه مهندسـی
مکانیـک بهصـورت صریـح و مسـتقیم ارائـه نشـده اسـت ،امـا مطابـق آخریـن دسـتهبندی مؤسسـ ه فرانـه وفـر،
جدولهـای 2و 3درخصـوص زمینههـای مختلـف فنـاوری

کـه در سـال  2008منتشـر شـده اسـت (Schmoch,

 ،)2008میتوان آمار پایگاه  WIPOرا به تفکیک  35گروه فناوری استخراج کرد .در جدول  3این دستهبندی
نشـان داده شـده و ردیفهـای  25تـا  32آن مربـوط بـه مهندسـی مکانیـک اسـت .بـر ایـن اسـاس ،در جـدول 2
آمار تفکیکی ثبت اختراعات کشـورها در سـازمان  WIPOرا مطابق دسـتهبندی مذکور میتوان مشـاهده کرد.
در ایـن جـدول آمـار تفکیکـی کشـورهایی کـه تعـداد اختراعـات آنهـا کـم اسـت (از جملـه ایـران) ،موجود نیسـت.
جدول  :1تعداداختراعات کشورها در  WIPOاز سال  2011تا  2015میالدی

دفتر

همه اختراعات
رتبه
()2011-2015

سهم از کل
()%

دفتر

همه اختراعات
رتبه
()2011-2015

سهم از کل
()%

کل جهان

-

5737500

100

مکزیک

10

53368

0/93

آمریکا

1

1354580

23/61

انگلستان

13

29722

0/52

ژاپن

2

1206693

21/03

هندوستان

16

25048

0/44

چین

3

1189450

20/73

نیوزلند

17

24550

0/43

کرهجنوبی

4

567176

9/88

رژیم اشغالگر

18

20663

0/36

روسیه

5

163173

2/84

ایران

19

20297

0/35

کانادا

6

112364

1/96

برزیل

21

15401

0/27

استرالیا

7

95115

1/66

مالزی

24

13055

0/23

آلمان

8

66734

1/16

ترکیه

35

6107

0/10

فرانسه

9

59119

1/03

عربستان سعودی

49

1809

0/03

جدول  :2اختراعات مرتبط با مهندسی مکانیک در  2011(WIPOتا  2015میالدی)

دفتر

کل اختراعات
()2011-2015

دفتر

کل اختراعات
()2011-2015

دفتر

کل اختراعات
()2011-2015

ژاپن

283402

روسیه

39316

استرالیا

15533

چین

240957

آلمان

28642

انگلستان

7928

آمریکا

205916

کانادا

23527

نیوزلند

7335

کرهجنوبی

121510

فرانسه

22283

برزیل

4762
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جدول  :3دستهبندی سال  WIPO 2008برای فناوریهای موجود در جهان در رشتههای مهندسی

فناوریها

دستهبندی فناوریها با جزئیات بیشتر

مهندسی برق

1 .1ماشینآالت ،دستگاهها و انرژی الکتریکی
2.2فناوری صوتی-تصویری
3.3ارتباطات دوربرد
4.4ارتباطات دیجیتال
5.5فرایندهای پایهای و بنیادی ارتباطی
6.6فناوری کامپیوتر
7.7روشهای فناوری اطالعات برای مدیریت
8.8نیمه هادیها

ابزارآالت دقیق

9.9اپتیک و نورشناسی
1010اندازهگیری
1111تجزیه و تحلیل مواد زیستی و بیولوژیکی
1212کنترل
1313فناوری پزشکی

شیمی

1414شیمی آلی
1515بیوفناوری
1616داروسازی
1717شیمی درشت مولکول و پلیمرها
1818شیمی تغدیه
1919شیمی مواد پایهای
2020مواد و متالورژی
2121فناوری سطح و پوششها و روکشها
2222ریزساختارها و نانوفناوری
2323مهندسی شیمی
2424مهندسی زیست محیطی

مهندسی مکانیک

2525ابزارآالت دستی
2626ابزاراالت ماشین
2727موتورها ،پمپها و توربینها
2828ماشینآالت چاپ ،کاغذ و نساجی
2929سایر ماشینهای مخصوص
3030فرایندها و دستگاههای گرمایی
3131اجزای مکانیکی
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34. Other Consumer Goods
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در ایـن قسـمت آمـار پایـگاه داده دفتـر ثبـت اختـراع و نشـان تجـاری آمریـکا ( )USPTOارائـه شـده اسـت.
تعـداد کل اختراعـات ثبـت شـد ه کشـورها در کنـار اختراعـات رشـته مهندسـی مکانیـک ،بـرای دو بـازه زمانـی؛
یعنـی از ابتـدای تأسـیس تـا سـال  2015و در فاصلـه  2011تـا  2015میلادی در جـدول  4ارائـه شـده اسـت
( .)United States Patent and Trademark Office Statisticsرتبـه کلـی هـر کشـور نیـز بـر اسـاس تعـداد کل
اختراعـات ثبـت شـده از ابتـدای تأسـیس ایـن دفتـر تعییـن شـده اسـت .مطابـق ایـن آمـار ،تعـداد اختراعـات
ثبـت شـده کشـور ایـران در دفتـر ثبـت اختراعـات امریـکا از ابتـدای تأسـیس دفتـر تـا سـال  2015میلادی 219
مـورد و در فاصلـه سـالهای  2011تـا  2015میلادی  131مـورد بـوده اسـت.
جدول  :4تعداد اختراعات کشور ایران و سایر کشورها در USPTO

مهندسی مکانیک

تمام زمینهها
کشور

رتبه
کلی

کل اختراعات
از تأسیس تا
سال 2015

اختراعات
سالهای
()2011-2015

رتبه
کلی

کل اختراعات
از تأسیس تا
سال 2015

اختراعات
سالهای
()2011-2015

کل جهان

-

6122266

1354579

-

1116595

347683

آمریکا

1

3377249

648831

1

608592

183138

ژاپن

2

1061170

254992

2

170364

52324

آلمان

3

408791

74351

3

87886

26994

انگلستان

4

165269

28214

7

24163

8257

فرانسه

5

153980

29257

6

26340

8744

کرهجنوبی

6

152835

74436

8

19756

8160

کانادا

8

124008

31180

5

28276

8222

چین

13

38272

29091

13

7745

3573

رژیم اشغالگر

14

34595

14567

15

6166

5031

استرالیا

15

31839

8397

11

11067

2589

هندوستان

19

17195

11691

28

1124

473

روسیه

27

4807

1930

29

1001

540

نیوزلند

28

4069

1179

24

1359

792

برزیل

29

3694

1322

25

1339

340

مکزیک

31

3381

711

30

806

283

مالزی

32

2407

1100

32

418

156

عربستان سعودی

36

1453

1122

33

395

282

ترکیه

45

623

368

40

234

153

ایران

60

219

131

61

48

46
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در ادامـه آمـار مربـوط بـه دفتـر اختراعـات اروپـا ارائـه شـده اسـت .در جـدول  5آمـار اختراعـات
ثبـت شـده کشـورهای منتخـب در ایـن سـازمان بـرای سـالهای  2011تـا  2016نشـان داده شـده اسـت
( .)European Patent Office Statisticsدر سـازمان EPOوضعیـت ثبـت اختراعـات کشـور ایـران بهمراتـب
ضعیفتـر از دو پایـگاه قبلـی اسـت.
جدول  :5تعداد اختراعات کشور ایران و سایر کشورها در  EPOاز سال  2011تا  2016میالدی

کشور

رتبه

کل اختراعات
()2011-2016

آمریکا

1

94249

آلمان

2

86246

ژاپن

3

73728

فرانسه

4

31702

انگلستان

7

13127

کرهجنوبی

8

12292

چین

11

7350

کانادا

13

5124

رژیم اشغالگر

19

2431

استرالیا

20

2008

هندوستان

24

1011

ترکیه

25

996

برزیل

30

468

روسیه

31

417

نیوزلند

37

315

عربستان سعودی

39

254

مکزیک

42

189

مالزی

46

132

ایران

90

5
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آمـار تفکیکـی دفتـر  EPOبـرای اختراعـات مرتبـط بـا مهندسـی مکانیـک نیـز در جـدول  6ارائـه شـده
اسـت .ایـن آمـار بـرای تعـداد زیـادی از کشـورهای جهـان بهصـورت مجـزا موجـود نبـود و وضعیـت تمـام ایـن
کشـورها در یک سـطر جدول  6بهصورت کلی ارائه شـده اسـت .درواقع ،این کشـورها فعالیت اندکی در ثبت
اختراعـات در دفتـر  EPOداشـتهاند.
جدول  :6اختراعات حوزه مهندسی مکانیک در  EPOاز سال  2011تا  2016میالدی

اختراعات مهندسی مکانیک
()2011-2016

کشور

رتبه

آلمان

1

49892

ژاپن

2

36219

آمریکا

3

36071

فرانسه

4

15141

انگلستان

7

5804

کرهجنوبی

10

4261

سایر کشورهای کم فعالیت

13

2146

چین

16

1535

کانادا

18

1374

رژیم اشغالگر

20

961

استرالیا

21

850

ترکیه

24

525

2-222دادههای آماری هزینه تحقیق و توسعه
در ایـن قسـمت دادههـای آمـاری هزینههـای انجـام شـده کشـورها در بخـش تحقیـق و توسـعه ارائـه
شـده اسـت .در سـالهای اخیـر ،مجلـه تحقیـق و توسـعه 1بـا همـکاری سـازمانهایی نظیـر صنـدوق
بینالمللـی پـول و بانـک جهانـی و همچنیـن مؤسسـه تحقیقـات صنعتـی2و مجلـه مدیریـت پژوهـش و
فنـاوری ،3سـالنامهای را بـا عنـوان «پیشبینـی تأمیـن بودجـۀ جهانـی تحقیـق و توسعــه »4منتشـر کردهانـد
( .)Global R&D Funding Forecast, R & D Magazine, 2010-2016با بررسـی نسـخههای منتشـر شـده
در سـالهای  2010تـا  2016از ایـن سـالنامه ،هزینـه کلـی تحقیـق و توسـعه 5کشـورها (بـه اختصـار )GERD
اسـتخراج شـده اسـت .در نمـودار  1و  2وضعیـت هزینـه کشـورهای منتخـب (بـه اسـتثنای کشـور نیوزلنـد) در
دو مقیـاس ،جـدا و بـر حسـب شـاخص برابـری قـدرت خریـد 6نشـان داده شـده اسـت.
2- IRI: Industrial Research Institute
4- Global R&D Funding Forecast
6- PPP: Purchasing Power Parity

1- R&D Magazine
3- RTM: Research-Technology Management
5- GERD: Gross Expenditure on R&D
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نمودار  :1هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه از سال  2010تا ( 2016نمای اول)

نمودار  :2هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه از سال  2010تا ( 2016نمای دوم)

در نمـودار  3درصـد سـهم هزینههـای تحقیـق و توسـعه از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورها ارائـه شـده
ً
اسـت .ایـن شـاخص اصطالحـا شـدت تحقیـق و توسـعه 1نـام دارد .مطابـق ایـن آمـار میانگیـن هزینـه سـاالنه
تحقیـق و توسـعه در کشـور ایـران در فاصلـه سـالهای  2011تـا  2015میلادی نزدیـک به  10میلیـارد دالر و رتبه
کشـور در سـطح جهـان  22بـوده اسـت.

1- R&D Intensity
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نمودار  :3درصد تولید ناخالص داخلی هزینه شده برای تحقیق و توسعه از سال  2012تا  2016میالدی

2-222دادههای آماری نیروی انسانی بخش تحقیق و توسعه
در سـالنامههای مجلـه تحقیـق و توسـعه ،آمـار تعـداد نیروهـای متخصـص فعـال در مرا کـز R&Dنیـز بـرای
کشـورهای مختلـف ارائـه شـده اسـت .نمودارهـای  4و  5مربـوط بـه کشـورهای منتخـب و کشـور ایـران (در دو
نمـا بـا مقیاسهـای مختلـف) اسـت .در فاصلـه سـالهای  2011تـا  2015میلادی میانگیـن تعـداد افـراد ایرانـی
فعـال در تحقیـق و توسـعه بیـش از  750نفـر بـهازای هـر یـک میلیـون نفـر جمعیـت بـوده اسـت.

نمودار  :4تعداد تقریبی نیروی متخصص  R&Dدر هر  1میلیون نفر (نمای اول)
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نمودار  :5تعداد تقریبی نیروی متخصص  R&Dدر هر  1میلیون نفر (نمای دوم)

3.3ارزیابی وضعیت فناوری
در این بخش ابتدا وضعیت اختراعات ثبت شـده ایرانیها در داخل و خارج کشـور بر اسـاس آمار ارائه شـده
ارزیابـی و سـپس ،بودجههـای پژوهـش بررسـی و در ادامـه وضعیـت نیـروی انسـانی فعال در تحقیق و توسـعه
بیان شـده است.
3-333ارزیابی اختراعات ثبت شده
ابتـدا اختراعـات ثبـت شـده در داخـل کشـور ارزیابـی میشـود .مطابـق آمار ارائه شـده سـازمان مالکیت فکری
جهـان ( ،)WIPOتعـداد کل اختراعـات ثبـت شـده در دفتـر ایـران در بـازه زمانـی  2011تـا  2015میلادی برابـر بـا
 20297مورد (با میانگین ساالنه  4050مورد) بوده است .در نگاه اول ،این تعداد از اختراعات و رتب ه جهانی
 19نشـاندهنده جایـگاه جهانـی مطلوبـی بـرای کشـور ایـران اسـت .امـا باید توجه داشـت که ایـن آمار مربوط
بـه ثبـت اختراعـات داخـل ایـران در دورهای اسـت کـه نظارتهای الزم بـر روند ثبت اختراعـات معمول نبوده
اسـت و درخصـوص ارزش کیفـی و قابلیـت تبدیـل اختراعـات ثبـت شـده بـه محصـوالت فناورانـه ،کـه مـورد
پذیـرش بـازار باشـد ،تردیـد جـدی وجـود دارد .حتی ا گـر بپذیریم که آمارهای مربوط به اختراعات ثبت شـده
داخـل کشـور درسـت هسـتند و از نظـر کیفـی نیـز ایـن اختراعـات ارزشـمندند و قابلیـت تبدیـل بـه محصـوالت
فناورانـه را دارنـد ،ایـن واقعیـت کـه نشـانههای بسـیار اندکـی از ابداعـات ایرانیهـا ،چـه در بـازار مصـرف و چـه
در بـازار صنعـت ،وجـود دارد ،بیـان کننـده آن اسـت کـه سـاختارهای مدیریتـی و حمایتـی الزم بـرای پیگیـری
و طـی کـردن مراحـل تبدیـل ایدههـا و تازههـای علمـی بـه محصـوالت فناورانـه در کشـور وجـود نـدارد یـا آنهـا
وظایـف خـود را بـه درسـتی انجـام نمیدهند.
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در ادامـه ،وضعیـت اختراعـات ثبـت شـده ایـران در پایگاههـای بینالمللـی شـامل دو پایـگاه ثبـت
اختراعـات امریـکا و اروپـا ارزیابـی شـده اسـت .در پایـگاه ثبـت اختراعـات آمریـکا ( )USPTOاز ابتـدای تأسـیس
در سـال  1975تـا سـال  ،2015بیـش از  6/1میلیـون اختـراع بـه ثبـت رسـیده کـه بیـش از  1/1میلیـون از ایـن
تعـداد مربـوط بـه مهندسـی مکانیـک اسـت .کشـور ایـران در ایـن دوره  40سـاله بـا تعـداد کلـی  219اختـراع در
رتبـه جهانـی  60قـرار دارد .در زمینـ ه مهندسـی مکانیـک نیـز تعـداد کلـی اختراعـات ثبـت شـده ایـران برابـر 48
مـورد اسـت و جایـگاه  61را دارد.
بررسـی وضعیت اختراعات ثبت شـده کشـورها در دفتر ثبت اختراعات اروپا ( )EPOدر فاصله سـالهای
 2011تـا  2015نیـز نشـان میدهـد کـه تعـداد اختراعـات ثبت شـده کشـور ایران در ایـن پایگاه ناچیز بوده اسـت
و رتبـه جهانی  90را دارد.
ایـن آمارهـا نشـان میدهـد کـه از نظـر تولیـد فنـاوری ،کشـور مـا در زمـره کشـورهایی قـرار دارد کـه نـه تنهـا
صاحـب فنـاوری نیسـتند ،بلکـه بـا توجـه بـه نرخ نامحسـوس رشـد ثبـت اختراعـات در پایگاههـای بینالمللی
در طـی سـالهای اخیـر ،بـه نظـر میرسـد کـه یـا برنامـهای بـرای حـل ایـن چالـش وجـود نـدارد یـا برنامههـای
موجـود کارایـی ندارند.
3-333ارزیابی بودجه تحقیق و توسعه
آمـار موجـود از نظـر بودجـه صـرف شـده کشـورها در بخش تحقیق و توسـعه در فاصله سـالهای  2010تا 2016
میلادی (نمودارهـای  1و  )2نشـان میدهـد کـه کشـور ایـران بـا میانگیـن تقریبـی  10میلیـارد دالر (بـا شـاخص
برابـری قـدرت خریـد) ،در جایـگاه  22جهـان و سـوم خـاور میانـه قـرار دارد .ایـن مبلـغ در حـدود  0/85تـا 0/9
درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در بـاز ه زمانـی مذکـور اسـت .ایـن آمـار بـا آمارهـای قانـون بودجـه و
همچنیـن بـا آمارهایـی کـه مسـئوالن کشـور در حـوز ه پژوهـش ،بـرای همـان مقاطـع زمانـی ،ارائـه کردهانـد،
مغایـرت دارد.
طبق آمارهای قانون بودجه در سـالهای مذکور ( 2010تا  )2016و سـالهای قبل از آن و سـالهای پس
از آن ،رقـم نسـبت بودجـه پژوهـش بـه تولیـد ناخالـص داخلـی همـواره حـدود  0/5درصـد یـا کمتـر بوده اسـت
(.)News Website of Mashreghnews
ً
ارقـام تخصیـص یافتـه کشـور بـه تحقیـق و توسـعه عمدتـا مربـوط بـه بودجـ ه تکلیفـی قانـون بودجـه بـرای
وزارتخانهها و واحدهای بزرگ صنعتی است که بجز در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،
ً
درمـان و آمـوزش پزشـکی ،عملا صـرف فعالیتهـای پژوهشـی و فنـاوری نمیشـود .بـه همین دلیل اسـت که
ً
تقریبـا تمـام تولیـدات علمـی و پژوهشـی کشـور حاصـل فعالیت دانشـگاهها و پژوهشـگاههای کشـور اسـت که
سـهم اندکی از مجموع بودج ه رسـمی تحقیق و توسـعه را دارند .این در حالی اسـت که سـایر وزارتخانههای
صنعتـی و بسـیاری از واحدهـای بـزرگ صنعتـی کشـور کـه قسـمت عمـد ه بودجههـای پژوهشـی مربـوط بـه
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ً
آنهاسـت ،تقریبـا هیـچ دسـتاورد فنـاوری یـا نـوآوری قابـل عرضـهای در عرصههـای داخلی و جهانـی ندارند.
3-333ارزیابی نیروی انسانی
از نظـر نیـروی انسـانی متخصـص فعـال در مرا کـز تحقیـق و توسـعه نیـز در میـان  19کشـور منتخـب ،بـه ترتیـب
کشـورهای کره جنوبی ،ژاپن ،آمریکا ،کانادا ،اسـترالیا ،آلمان ،فرانسـه ،روسـیه و انگلسـتان بیشـترین نسـبت
ً
نیـروی انسـانی متخصـص بـه جمعیـت را دارنـد (تقریبـا بیـن  3000تـا  5000نفـر در هـر  1میلیـون نفـر جمعیت).
در حالیکـه ایـن رقـم بـرای سـایر کشـورهای مـورد بررسـی حـدود  200تـا  1600نفـر اسـت .کشـور ایـران در میـان
ایـن  19کشـور در جایـگاه پانزدهـم قـرار دارد و میانگیـن تقریبـی نیـروی انسـانی متخصـص آن حـدود  750نفـر
در هـر  1میلیـون نفـر اسـت .ایـن مقایسـه نشـان میدهـد کـه تعـداد نیـروی انسـانی متخصـص فعـال در مرا کـز
 R&Dدر کشـور ایـران حـدود یکپنجـم کشـورهای پیشـرفته اسـت.
3-333بررسی نقاط قوت و ضعف تولید فناوری
آمارهـا و ارزیابیهـا نشـان میدهـد کـه کشـور مـا از نظـر تولیـد فنـاوری بـا چالشـی جـدی روبهروسـت .در ایـن
بخـش علـل ایـن امـر بررسـی و بـا ایـن پرسـش شـروع میشـود کـه چـرا کشـور ایـران در تولیـد فنـاوری ناتـوان
اسـت؟ بـرای تحلیـل ایـن مسـئله ابتـدا مهمتریـن پیشنیازهـای تولیـد فنـاوری بیـان و سـپس ،نقـاط قـوت
و ضعـف کشـور در آنهـا بررسـی شـده اسـت .مهمتریـن پیشنیازهـای تولیـد فنـاوری را میتـوان بهصـورت زیـر
بیـان کرد:
الف .فرهنگ سازی و تبیین اهمیت تولید فناوری برای آینده کشور؛
ههـای آینـد ه تولید فنـاوری همراه
ب .داشـتن عـزم ملـی و مشـخص بـودن راهبردهـا ،اهـداف و برنام 
بـا وجـود ّ
جـوی روشـن از آینده کشـور؛
پ .فراهم بودن نیروی انسانی دانشآموخته و آماده کار در کنار متخصصان با تجربه؛
ت .تأمین بودجه و امکانات مالی؛
ث .فراهم بودن آزمایشگاههای پژوهشی مجهز به تجهیزات روز در صنعت و دانشگاه؛
ج .داشتن ارتباط جهانی با مرا کز بینالمللی تحقیق و توسعه و مرا کز فناوری؛
ج .امکان تهیه و تأمین نیازهای مرتبط با تولید فناوری از بازارهای داخلی و خارجی؛
ح .وجـود زیرسـاختهای الزم بـرای طـی مراحـل تبدیـل ایدههـا و خالقیتهای فکـری تا محصول
قابـل عرضـه بـه بـازار مصـرف یـا قابـل ارائـه بـه بخشهـای صنعتـی و خدماتی.
در حـال حاضـر ،از مجموعـه مـوارد مذکـور ،دو مـورد را میتـوان بهعنـوان نقـاط قـوت کشـور برشـمرد.1 :
نیـروی انسـانی دارای مـدارک دانشـگاهی و آمـاده کار کـه بایـد متناسـب بـا نیازهـای فنـاوری ،آموزشهـای
تخصصـی الزم را ببیننـد (بنـد پ)؛  .2اقدامـات معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـرای حمایـت از
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ایدهپـردازان و نـوآوران (بنـد ح).
درخصـوص نیـروی انسـانی دانشـگاهی نیـز حجـم عظیـم دانشآموختـگان مهندسـی در کشـور نقطـه
قوتـی اسـت کـه بـا مدیریـت نامناسـب و بیـکاری بخـش بزرگـی از دانشآموختـگان بـه تهدیـدی جـدی بـرای
کشـور و فرصتـی بـرای سـایر کشـورها تبدیـل شـده اسـت.
علیرغـم فراوانـی دانشآموختـگان آمـاده کار ،بهویـژه در رشـتههای مهندسـی ،بهدلیـل فقـر شـدید
دانشـگاهها از نظر امکانات و تجهیزات آموزشـی و پژوهشـی و نیز کاهش حضور دانشـجویان در فعالیتهای
کارگاهـی و آزمایشـگاهی ،بیشـتر آنهـا از کسـب تجـارب عملـی الزم در طـی تحصیـل برخـوردار نیسـتند ،بدیـن
دلیـل کـه در بیشـتر پایاننامههـای دانشـگاهی بهجـای اجـرای پروژههـای کاربـردی و تولیـد نمونههـای
اولیـه محصـوالت فنـاوری یـا حـل مشـکالت واقعـی صنعت ،بـه مباحـث نظـری و شبیهسـازیهای نرمافزاری
بسـنده میشـود.
درخصـوص سـایر بندهـای یادشـده ،وضعیـت کشـور نابسـامان و نامطلـوب اسـت .از اولیـن بنـد
ً
پیشنیازهـای تولیـد فنـاوری؛ یعنـی فرهنگسـازی و تبییـن اهمیـت تولیـد فنـاوری شـروع کنیـم .اصـوال
مقولـه تولیـد فنـاوری در کشـور مـا بـه بـاور عمومـی تبدیـل نشـده اسـت .در کشـورهای پیشـرفته صنعتـی و در
ً
حـال توسـعه ،دانشـگاهها مسـئولیت تولیـد علـم را بـر عهـده دارنـد کـه ارزش معنـوی دارد ،ولـی عمومـا بهطور
مسـتقیم تولیـد ثـروت نمیکنـد .تولیـد فناوری در این کشـورها بر عهده شـرکتهای بـزرگ صنعتی و خدماتی
اسـت که قادرند در تولید فناوری سـرمایهگذاری و از فناوریهای تولید شـده ثروت کسـب کنند .آنها برای
تبدیـل تازههـای علـوم بـه فنـاوری علاوه بـر تولیـد فنـاوری در مرا کـز تحقیـق و توسـعه خـود ،از دانشـگاهها
نیـز بهطـور گسـترده حمایـت مالـی میکننـد .دانشـگاهها بـر پایـه نوآوریهـای علمـی خـود ،نمونههـای اولیـه
محصـوالت فناورانـه را تولیـد میکننـد و در اختیـار صنعـت قـرار میدهنـد تـا بـه محصـول نهایـی تبدیـل و بـه
بـازار عرضـه شـود .بدیـن ترتیـب ،پیونـدی منطقـی و مبتنـی بـر نیازهـای صنعـت و دانشـگاه بیـن ایـن دو نهاد
وجـود دارد.
درکشـور مـا ،بجـز در برخـی صنایـع دفاعـی و فضایـی و طیـف کوچکـی از سـایر صنایع ،تولید فنـاوری هرگز
در اولویـت مدیـران صنعـت قـرار نداشـته اسـت و رسـالتی نیـز از ایـن نظـر برای خود قائـل نبودهاند و نیسـتند.
با نگاهی به وضعیت صنایع مختلف نظیر صنعت خودروسـازی کشـور با بیش از  50سـال قدمت و وضعیت
اسـفبار فعلـی آن ،صنعـت نابـود شـده لـوازم خانگـی بـا آن پیشـین ه ارزشـمند و درخشـان ،صنعـت کفـش با آن
گذشـت ه پر تالش و موفق ،صنعت نسـاجی با قدمت  100سـاله که روزگاری مای ه افتخار کشـور بوده اسـت و نیز
بسـیاری از صنایـع دیگـر ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه در کنـار سـایر جنبههـای سـوء مدیریـت ،از مهمتریـن
علـل ایـن وضعیـت ،فاصلـ ه محصـوالت تولیـدی بـا دانـش و فنـاوری روز اسـت .دنیـای امـروز دنیـای تغییـر و
تحـول اسـت .در ایـن دنیـا صنایعـی که نتوانند نوآوری داشـته باشـند و خود را با پیشـرفت فنـاوری هماهنگ
کننـد ،محکـوم بـه نابودیاند.
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گرچـه تالشهـای معاونـت فنـاوری ریاسـت جمهـوری در سـالهای اخیـر و حمایـت ایـن نهـاد از ایجـاد
شـرکتهای دانشبنیـان و پشـتیبانی از آنهـا میتوانـد در صـورت تـداوم ،بهتدریـج بخشـی از ضعـف کشـور در
تولیـد فنـاوری را جبـران سـازد ،ولـی ابعـاد مسـئله بهگونـهای اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه شـرایط قابـل قبـول
بایـد در طـرز تفکـر و شـیوه عملکـرد مدیـران دولتـی و متولیـان صنعـت کشـور تحولـی اساسـی بهوجـود آیـد کـه
تولیـد فنـاوری را بهعنـوان یـک ضـرورت حتمـی و برنامـ ه راهبـردی بپذیرنـد و تمـام دسـتگاهها و نهادهـای
صنعتـی ،خدماتـی ،علمـی و دانشـگاهی نیـز در تبییـن روش تأمیـن پیشنیازهـای تولیـد فنـاوری و اجـرای آن
همـکاری کننـد.
4.4جمعبندی و نتیجهگیری
بـا توجـه بـه آمـار و بـا مقایسـ ه وضعیـت فنـاوری کشـور در تمـام حوزههـا و بهویـژه در مهندسـی (مکانیـک) بـا
مجموعـهای از سـایر کشـورها شـامل کشـورهای پیشـرفته صنعتـی و در حـال توسـعه ،نشـان داده شـد کـه
شـرایط کشـور مـا در تولیـد فنـاوری مناسـب نیسـت.
در زمینـه ثبـت اختراعـات جهانـی ،تعـداد اختراعـات ثبـت شـده کشـور ایران در مقایسـه با سـایر کشـورها
بسـیار ناچیـز اسـت .ایـن امـر بـه منزلـ ه آن اسـت کـه سـهم کشـور مـا از تولیـد ثـروت و قـدرت ناشـی از تولیـد
فنـاوری بسـیار انـدک اسـت.
در بحـث بودجـ ه تحقیـق و توسـعه ،علیرغـم آنکـه در دور ه زمانـی مورد بررسـی مبالغ چشـمگیری ،از نظر
آماری ،به این امر اختصاص یافته اسـت ،به نظر میرسـد که این مبالغ در مسـیر مناسـبی هزینه نمیشـوند.
شـاهد ایـن امـر آن اسـت کـه گرچـه ا کثریـت طیـف پژوهشـگران در دانشـگاههای کشـور حضـور دارنـد ،کل
بودجههـای پژوهشـی دانشـگاهها در دور ه زمانـی مـورد بررسـی حتـی بـه ده درصـد ارقـام بودجههـای آمـاری
نیـز نمیرسـد.
از نظـر تعـداد نیـروی متخصـص و محققـان فعـال در پژوهـش و توسـع ه فنـاوری نیـز سـهم کشـور ما حدود
ً
یکپنجم کشـورهای پیشـرفت ه و در حال توسـع ه جهان اسـت که این تعداد نیز عمال شـامل ا کثریت اعضای
هیئـت علمـی دانشـگاهها میشـود کـه فعالیتهای پژوهشـی دارند.
در مجمـوع ،مهمتریـن چالشهـای کشـور در امـر تولیـد فنـاوری ،کـه نیازمند چارهاندیشـی جدی اسـت،
عبارتانـد از:
الف .بیتوجهی به اهمیت تولید فناوری و نقش آن در توسعه کشور؛
ب .نبود زیرساختهای الزم برای تبدیل ایدهها به محصوالت فناورانه؛
پ .اختصاص اندک بودجه و امکانات به تحقیق و توسعه؛
ت .هزینه شدن بودجههای اندک در ردیفهای غیر پژوهشی؛
ث .کمبود شدید امکانات و تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاهها در دانشگاهها؛
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ج .نبود ارتباط کافی با مرا کز فناوری و تحقیق و توسعه جهانی؛
چ .آشنایی مختصر دانشجویان با صنعت کشور در طول تحصیل.
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WWعلـی غفـاری :دوره کارشناسـی مهندسـی مکانیـک را در دانشـگاه صنعتـی
شـریف ،کارشناسـی ارشـد را در انیسـتیتو تکنولـوژی جورجیـا ،و دکتـرای
مهندسـی مکانیـک را در دانشـگاه کالیفرنیـا برکلـی گذرانـد و در سـال 1978
میلادی از ایـن دانشـگاه دانـش آموختـه شـد .وی اسـتاد مهندسـی مکانیـک
در دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدیـن طوسـی اسـت و در زمینههـای
کنتـرل و سیسـتمهای دینامیکـی ،رباتیـک ،سیسـتمهای هوشـمند و
مهندسـی زیسـت فعالیـت میکند .نامبـرده از دانشآموختـگان برگزیده در 50
سـال فعالیت دانشـگاه صنعتی شـریف ،اسـتاد نمونه کشـوری منتخب وزارت
علـوم و اسـتاد برجسـته مهندسـی مکانیـک منتخـب فرهنگسـتان علـوم اسـت.
WWمسـعود عبداللهـی نیـا :در حـال حاضر دانشـجوی دوره دکتری مهندسـی
مکانیـک ،گرایـش دینامیـک و کنترل در دانشـگاه صنعتـی خواجهنصیرالدین
طوسـی اسـت .حـوزه پژوهشـی وی ،خودروهـای هوشـمند و خـودران اسـت.
ایشـان در سـال  1391مـدرک کارشناسـی خـود را در رشـت ه مهندسـی مکانیـک
از دانشـگاه تهـران و در سـال  1394نیـز ،مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را در
رشـتهی مهندسـی مکانیـک ،گرایـش طراحـی کاربـردی از دانشـگاه صنعتـی
شـریف اخـذ کرده اسـت.
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