مروری بر مهم ترین رصدخانه های علم و فناوری در جهان
مقدمه
امروزه رصدخانه هاي متعددي در جهان كار رصد روندها و تحوالت علم ،فناوري و نوآوري را انجاا ماد دهناد
بیشترین تعداد رصدخانه هاي علم و فنااوري در كشاورهاي اروئاافد فعا یاک می.نناد هام اكناون كشاورهاید
همچون:كانادا ،انگلستان ،فرانسه ،اسپانیا و هلند رصدخانه هاي مهمد در زمینه علم و فناوري تاسیس نموده اند
كمیسیون اروئا ،یونس.و و سازمان توسعه و هم.اري هاي اقتصادي ) (OECDنیز از چند رصادخانه در زمیناه
عمومد علم و فناوري و زمینه تخصصد فناوري اطالعات حمایک ماد كناد باراي نموناه در منه اه "مید ناد"
انگلستان چندین رصدخانه منه ه اي در شمال غرب ،شمال شرق ،جنوب غرب و فعا یک ماد كنناد و ن ا
بزرگد را در توسعه اقتصادي و فناوري منه ه ایفا می.نند .
تعریف رصدخانه علم و فناوري
این مراكز با ایجاد شب.ه اي از سازمان ها ،دانشگاه ها ،مراكز تح ی اتد و شركک هاي دو تد و خصوصاد فعاال
در منه ه ،با دیده باند و ارزیابد شاخص هاي اجتماعد ،علمد ،فناوري و اقتصادي ،سازمان هاي منه ه اي را در
فرآیند سیاسک گذاري و تصمیم گیري یاري مد كنند.
نقش و کارکرد رصدخانه هاي علم و فناوري
در ن اط مختلف جهان مراكزي با ماموریک رصد مستمر روندها و رویدادهاي علم و فناوري و با عنوان رصدخانه
)(observatoryفعا یک مد كنند حمایک نهادهاي مهم منه اه اي و جهااند همچاون كمیسایون اروئاا و
یونس.و و همچنین نهادهاي دو تد اعم از وزارتخانه هاي كلیدي و مراكز ئژوهشد دو تد از رصدخانه هاا نشاان
مد دهد كه این مراكز از اهمیک باالید در عرصة تصمیم سازي و سیاستگذاري علم و فناوري برخوردارند

همچنین حضور نهادهاي دو تد و فراملد در جمع حامیان ما د و معنوي رصدخانه ها ،وابستگد این موسسات به
حمایک هاي دو تد را نشان مد دهد هر چند كه رصدخانه هاید همچون  EITOدر زمینة فروش گزارش ها و
جلب حمایک بخ

خصوصد توفی ات فراواند حاصل نموده اند ،اما به نظر مد رسد كه ب ا و ش.وفاید این مراكز

به حمایک هاي دو تد وابسته اسک
ویژگی هاي مشترک رصدخانه هاي علم و فناوري
برخد از مهمترین رصدخانه هاي مورد بررسد در دنیا با وجود اختالفات و گوناگوند هااي فاراوان ،باا ی.ادیگر
ن اط مشترک قابل توجهد دارند مهم ترین ویژگد مشترک این رصدخانه ها را مد توان ساختار شب.ه اي آن ها
قلمداد نمود این موسسات از حیث ساختار ،تعامالت ،حامیان ما د و روش هاي رصد علم و فناوري بر شب.ه اي
از نخبگان ،ذینفعان و سازمان هاي فراملد ،دو تد و خصوصد ات.ا دارند این ویژگد به این مراكز كمک مد كند
تا با ساختا ري سبک تر ،هزینة كمتر و كارآید باالتر به جمع آوري و تحلیل اطالعات ماورد نیااز ئرداختاه و باه
انتشار آن ها اقدا كنند بسیاري از موسسات رصد ،از جمله رصدخانه علم و فناوري اروئا عمال در قا ب ناوعد از
مراكز آینده نگاري به ایفاي ن

مد ئردازند به عبارت دیگر در این مراكز فاصله قابل توجهد بین آینده نگاري

و رصد علم و فناوري وجود ندارد به این ترتیب مد توان مراكز رصد را نوعد از مراكز آینده نگاري در نظر گرفک
همچنین رصد نوآوري ی.د از موضوعات كلیدي رصدخانه ها و ی.د از مهمترین علل ایجاد چنین مراكزي بشمار
مد رود رصد نوآوري را مد توان به مثابه گا مهمد در ارت اء فرایند نوآوري در نظر داشک.
برخد از مهمترین رصدخانه هاي مورد بررسد در دنیا با وجود اختالفات و گوناگوند هاي فراوان ،با ی.دیگر
ن اط مشترک قابل توجهد دارند مهم ترین ویژگد مشترک این رصدخانه ها را مد توان ساختار شب.ه اي آن ها
قلمداد نمود این مؤسسات از حیث ساختار ،تعامالت ،حامیان ما د و روش هاي رصد علم و فناوري بر شب.ه اي
از نخبگان ،ذي نفعان و سازمان هاي فرا ملد ،دو تد و خصوصد ات.ا دارند این ویژگد به این مراكز كمک
مد كند تا با ساختاري سبک تر ،هزینة كمتر و كارآید باالتر به جمع آوري و تحلیل اطالعات مورد نیاز ئرداخته
و به انتشار آن ها اقدا كنند بسیاري از موسسات رصد ،از جمله رصدخانه علم و فناوري اروئا عمال در قا ب
نوعد از مراكز آینده نگاري به ایفاي ن

مد ئردازند به عبارت دیگر در این مراكز فاصله قابل توجهد بین

آینده نگاري و رصد علم و فناوري وجود ندارد به این ترتیب مد توان مراكز رصد را نوعد از مراكز آینده نگاري
در نظر گرفک همچنین رصد نوآوري ی.د از موضوعات كلیدي رصدخانه ها و ی.د از مهمترین علل ایجاد چنین
مراكزي بشمار مد رود رصد نوآوري را مد توان به مثابه گا مهمد در ارت اء فرایند نوآوري در نظر داشک.

رصدخانه ها با وجود اختالفات و گوناگوند هاي فراوان ،با ی.دیگر ن اط مشترک قابل توجهد دارند بررسد ن اط
اشتراک این مراكز مد تواند ا گوي عمومد رصدخانه هاي علم و فناوري را مشخص كند برخد از مهم ترین
مشتركات رصدخانه هاي علم و فناوري مورد بررسد در این م ا ه عبارتند از:
-1وابستگی به حمایت هاي دولتی :حمایک نهادهاي مهم منه ه اي و جهاند همچون كمیسیون اروئا و
یونس.و و همچنین نهادهاي دو تد اعم از وزارتخانه هاي كلیدي و مراكز ئژوهشد دو تد از رصدخانه ها نشان
مد دهد كه این مراكز از اهمیک باالید در عرصة تصمیم سازي و سیاستگذاري علم و فناوري برخوردارند
همچنین حضور نهادهاي دو تد و فراملد در جمع حامیان ما د و معنوي رصدخانه ها ،وابستگد این موسسات به
حمایک هاي دو تد را نشان مد دهد تا دردر زمینة فروش گزارش ها و جلب حمایک بخ

خصوصد EITO

اقدا نمایند هر چند كه رصدخانه هاید همچون رصدخانه فرانسه توفی ات فراواند در تعامل با بخ

خصوصد

حاصل نموده اند ،اما به نظر مد رسد كه ب ا و ش.وفاید این مراكز به حمایک هاي دو تد وابسته اسک.
-2ساختار شبکه اي :مهم ترین ویژگد مشترک این رصدخانه ها را مد توان ساختار شب.ه اي آن ها قلمداد
نمود این موسسات از حیث ساختار ،تعامالت ،حامیان ما د و روش هاي رصد علم و فناوري بر شب.ه اي از
نخبگان ،ذي نفعان و سازمان هاي فرا ملد ،دو تد و خصوصد ات.ا دارند این ویژگد به این مراكز كمک مد كند
تا با ساختاري سبک تر ،هزینة كمتر و كارآید باالتر به جمع آوري و تحلیل اطالعات مورد نیاز ئرداخته و به
انتشار آن ها اقدا كنند ا بته باید توجه داشک كه فرایند رصد علم و فناوري بدون ایجاد شب.ه هاي گسترده و
متخصص از كارآمدي الز برخوردار نخواهد بود این شب.ه ها از حیث تامین اطالعات كمد و كیفد ،تامین
تحلیلگران ،انجا طرح هاي ئژوهشد مشترک و سرانجا تامین ما د به رصدخانه ها كمک مد كنند فرایند رصد
اگر به ش.ل مداو (و نه طرح هاي من هع ئژوهشد) صورت ئذیرد به شدت به شب.ه هاي گسترده ،ئراكنده و
داراي تخصص هاي مختلف نیاز خواهد داشک رمز موف یک و كارآید این مراكز نیز به گستردگد ،ئراكندگد و
میزان عمق تخصص شب.ه ها بستگد دارد.

-3گسترش تعامالت فراملی و بین المللی :رصدخانه هاي علم و فناوري مهم و موفق جهان بخشد از
توفی ات خود را مدیون تعامالت فراملد و بین ا مللد خود مد باشند حتد برخد از رصدخانه هاي بنگاهد
همچون رصدخانه فناوري اطالعات و ارتباطات تلفونی.ا ،با احداث دفاتري در ن اط مختلف جهان دامنة فعا یک
هاي خود را در تما ن اط جهان گسترانیده اند به عبارت دیگر مراكز رصد و فعا یک هاي ئژوهشد مرتبط از
فرایندي جهاند برخوردارند و بدون نگاه جهاند نمد توان به درک درستد از تحوالت علم و فناوري در ابعاد ملد،
منه ه اي و بنگاهد دسک یافک.
در این میان رصدخانه هاید كه ویژگد شب.ه اي بودن و نگاه جهاند را با ی.دیگر تركیب مد كنند به موف یک
دسک مد یابند
-4توجه به آینده نگاري :بسیاري از مراكز رصد علم و فناوري ،از جمله رصدخانه علم و فناوري اروئا عمال
نوعد مركز آینده نگاري به شمار مد روند در این مراكز رصد علم و فناوري و آینده نگاري به ی.دیگر نزدیک
مد شوند به این ترتیب شاید بتوان رصدخانه هاي علم و فناوري را نوعد از مراكز آینده ئژوهد قلمداد كرد.

-5ضرورت رصد نوآوري :رصد نوآوري ی.د از موضوعات كلیدي رصدخانه ها و ی.د از مهمترین علل ایجاد
چنین مراكزي بشمار مد رود از آن جاید كه رصد نوآوري و روندهاي مرتبط با آن ،خود گامد از فرایند نوآوري
بشمار مد رود ،تأسیس مراكزي با این مأموریک ،در آینده از اهمیک بیشتري برخوردار خواهد شد
با توجه به موارد فوق رصدخانه ها مراكزي هستند كه از طریق رصد علم ،فناوري و نوآوري ،شب.ه سازي میان
خبرگان ،ذینفعان و مراكز ملد و بین ا مللد ،گسترش تعامالت و هم.اري هاي علمد و نیز آینده نگاري علم و
فناوري به فرایند رشد وتوسعه بنگاه ها ،نواحد ،كشورها و مناطق مختلف دنیا كمک مد كنند.
معرفی رصدخانه هاي علم و فناوري موفق
جهک تسهیل در م ایسه و ا گوبرداري از فعا یک هاي رصدخانه هاي علم ،فناوري و نوآوري ،در جدول ذیل
ویژگد هاي این رصدخانه ها مبناي قیاس آنها قرار گرفته اسک

جدول( :)2-1م ایسه رصدخانههاي علم و فناوري در جهان
ردیف

رصدخانه

موضوع فعا یک

وابستگد

نحوه فعا یک

ابعاد فعا یک

1

رصدخانه فناوري اطالعات

فناوري اطالعات و ارتباطات ،واز

كمیسیون اروئا ،شب.ه اسپانسرهاي

تیمهاي كاري /شب.ه سازي/

منه هاي و

2

((EITOاروئا

ا .ترونی.د

خصوصد

منابع موسسات آمار

بینا مللد

تحوالت فناوري

رصدخانه علم و فناوري

كلیه حوزههاي علم و فناوري

مركز تح ی ات ا حاقد كمیسیون

شب.ه سازي

منه هاي (اروئا)

آیندهنگاري ،ارزیابد و سیاسک گذاري

كمد و

فناوري

كیفد

تحلیل و ارزیابد فناوري ،بانک

كمد و

اطالعات تح ی ات

كیفد

انتشار گزارش شاخصهاي علم و

كمد

رصدخانه علم و فناوري

اروئا
كلیه حوزههاي علم و فناوري

كانادا
4

رصدخانه علم و فناوري

رصدخانه علم و فناوري

كلیه حوزههاي علم و فناوري

كلیه حوزههاي علم و فناوري

)(OSTفرانسه

6

رصدخانه نوآوري دانشگاه

شب.ه سازي /تیمهاي كاري

مركز تح ی ات میانرشتهاي علم و

ملد(كانادا)

فناوري كانادا

)(NOWTهلند
5

تحلیل و ئی

بیند بازار ،رصد

كمد و
كیفد

)(ESTOاروئا
3

خروجد

نوع گزارشها

نوآوري و توسعه اقتصادي

وزارت آموزش ،فرهنگ و علو هلند،

تیمهاي كاري در دانشگاه/

چندین دانشگاه در هلند

منابع موسسات آمار

شب.ه  15سازمان (وزارتخانه،

تیمهاي تحلیل آمار ،طراحد

دانشگاه ،مراكز تح ی اتد دو تد و

شاخصها و سیاسکگزاري/

خصوصد)

منابع موسسات آمار

دانشگاه كاردیف انگلستان

شب.هسازي

ملد(هلند)

فناوري ،وضعیک تح یق و توسعه
ملد(فرانسه)

انتشار گزارش شاخصهاي علم و

كمد

فناوري ،بانک اطالعات

منه هاي (اروئا)

آیندهنگاري

كیفد

كاردیف
7

8

رصدخانه نوآوري مركز

فناوري اطالعات و ارتباطات ،رسانه

ئارک تجارت كامپس ئوینک

تجاري سیلواكو انگلستان

و محیط زیسک

كمبریج

رصدخانه خوشهها در اروئا

،بیوفناوري ،زیسکمحیهدIT ،

كمیسیون اروئا ،دانشگاه اقتصاد

تیمهاي كاري

تیمهاي كاري

5

بینا مللد (اروئا و

تجزیه و تحلیل بازار ،رصد تحوالت

كمد و

امری.ا)

فناوري

كیفد

منه هاي (اروئا)

تحلیل اقتصادي و فناوري خوشهها

كمد و

9

رصدخانه نوآوري دانشگاه

خودرو و

است.هلم

نوآوريهاي آموزش

دانشگاه كلیما م.زیک

كیفد
شب.هسازي ،تیمهاي كاري

ملد (م.زیک)

كلیما م.زیک
11

رصدخانه ت.نو وژي جدید

فناوريهاي نوین آموزش

كنسرسیو شب.ه مدارس اروئا

شب.هسازي

بینا مللد

insightو آموزش

تجزیه و تحلیل و ارزیابد نوآوري،

كمد و

بانک اطالعات نوآوري

كیفد

اطالعرساند سیاسکگذاري و

كیفد

نوآوريهاي آموزش

11

رصدخانه تلفنی.ا

فناوري اطالعات و ارتباطات

شركک تلفنی.ا

12

رصدخانه منه ه مید ند

اقتصاد ،فناوري ،فرهنگ ،جامعه و

شب.ه اسپانسرها(سازمانهاي محلد

تیمهاي كاري /شب.هسازي

غربد

كسب وكار

دو تد و خصوصد)

منه هاي

كیفد

تیمهاي كاري در مناطق

ملد (اسپانیا) و

رصد تحوالت فناوري ،شناساید

مختلف ،شب.هسازي نوآوري

بینا مللد

ایدههاي جدید

محلد(مید ند

گزارش شاخصهاي توسعه اقتصادي،

كمد و

غربد) و ملد

ارزیابد و سیاسکگذاري كسب و كار،

كیفد

دسته بندي کارکردي رصدخانه هاي مهم جهان
مد توان مجموعه رصدخانه هاي مهم جهان را در زمینه علم ،فناوري و نوآوري بر چند دسته زیر ت سیم بندي
نمود:
ا ف) دسته اول شامل رصدخانه
هاید مد گردد كه محور فعالیت آنها
حمایت از پروژه هاي تحقیق و توسعه
اولویت دار در سطح ملی ،منطقه اي
به صورت بخشی یا غیر بخشی مد
باشد این دسته از رصدخانه ها مهمترین
هدف خود را تش.یل ئایگاه داده ها و
اطالعات مرتبط با تو یدات و كاربردهاي
علم و فناوري و نوآوري قرار داده اند با
تش.یل چنین بانک هاي اطالعاتد،
رصدخانه هاي مورد نظر قادر خواهند بود
تا با تحلیل روند گذشته تو یدات علم و
فناوري و كاربردهاي فناوري در حوزه هاي
مختلف به ارزیابد فعا یک هاي علمد،
فناورانه و نوآورانه مراكز و نهادهاي مرتبط بویژه مراكز تح یق و توسعه مست ل و یا وابسته به بنگاه هاي تجاري
بپردازند
برهمین اساس بخ

عمده رصدخانه هاي مورد اشاره ،به سیاسک گذاري علم ،فناوري و نوآوري در

سهح ملد یا منه ه اي مد ئردازند و در تدوین سیاسک هاي توسعه ئایدار مبتند بر بانک هاي اطالعاتد ش.ل
داده اقدا مد نمایند
اما تعداد معدودي از این رصدخانه ها عالوه بر فعا یک هاي مذكور ،در انجا طرح ها و ئروژه هاي مهم
تح یق و توسعه نیز مشاركک دارند و منابع ما د مورد نیاز این ئروژه ها را به صورت كامل یا بخشد تأمین مد
كنند رصدخانه علم ،فناوري و نوآوري فرانسه و رصدخانه نوآوري در حوزه ي فناوري زیستد و رصدخانه نوآوري

كلیما از این دسته مد باشند كه باا تبع در توسعه نیروي انساند ماهر در ئی

بیند و آینده نگاري فناوري نیز

سهم ایفا مد كنند هرچند  2رصدخانه اخیر را مد توان در دسته سو رصدخانه ها نیز قرار داد
ب) دسته دیگر از رصدخانه ها محور فعالیت خود را بر ارائه خدمات مرتبط با تجارت فناوري
طرح ریزي نموده اند به عبارتد ارت اء كارآفریند فناورانه و انتشار فناوري مهمترین كاركردهاید از نظا نوآوري
اسک كه درصد تأمین آنها مد باشند مسلماً در كنار این هدف توسعه نیروي انساند نیز بواسهه زو توجه به
مهارت هاي تحلیل بازار فناوري صورت خواهد گرفک تمركز این دسته از رصدخانه ها بر موارد زیر مد باشد:
 تحلیل بازار فناوري در سهح صنعک ،منه ه و كشور تحلیل عمل.رد بنگاه هاي عرضه كننده فناوري -ئی

بیند بازار فناوري در سهح صنعک ،منه ه و كشور

 شناساید ،معرفد و تحلیل فرصک هاي جدید تجاري مبتند بر نوآوري هاي فناورانه شناساید ،معرفد و تحلیل فرصک هاي جدید تجاري مبتند بر تحلیل نیازهاي تجاري فناورانه تش.یل و است رار شب.ه هاي هم.اران در قلمروهاي علم و فناوري و نوآوريج) دسته سو شامل رصدخانه هاید مد گردد كه تقریباً بر تمامی کارکردهاي مرتبط نظام نوآوري
تمرکز دارند تعداد این رصدخانه ها در م ایسه با سایر دسته ها كمتر بوده و این بواسهه گستردگد فعا یک و
دشواري تمركز بر تمامد حوزه هاي فعا یک برشمرده شده مد باشد
ن.ته شایان توجه محدود شدن دامنه فعا یک این رصدخانه به یک قلمرو فناوري خاص براي دستیابد به
نتایج عمل.ردي مناسب تر مد باشد مهمترین رصدخانه هاي جهان در این دسته عبارتند از:
 رصدخانه فناوري اطالعات اروئا رصدخانه نوآوري دانشگاه كلمبیا م.زیک رصدخانه نوآوري در حوزه ي فناوري زیستدكاركردهاي نظا نوآوري كه توسط این رصدخانه ها تع یب مد گردد شامل موارد زیر مد شود:

 حمایک غیر مست یم از ئروژه هاي تح یق و توسعه مشاركک در ئروزه هاي تح یق و توسعه سیاستگذاري در علم ،فناوري و نوآوري توسعه نیروي انساند انتشار فناوري -ارت اء كارآفریند فناورانه

سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد

