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 چکیده
توسعه مبتنی بر این  هایریزیبرنامهکالن و  هایگذاریسیاستعام بیش از چند دهه از عمر  طوربه 

 ایسابقهدر حوزه علم و فناوری  گذاریسیاستخاص  طوربهاما  گذردمیدر ایران  هاگذاریسیاست
ی به توسعه علم و فناوری اختصاص داده اولین در برنامه توسعه سوم فصل برای ای دارد.دو دهه حدوداً

کالن در حوزه علم و فناوری )سند  گذاریسیاستبرای  باالدستیچندین سند  هاسالشد. در طول این 
کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم  هایسیاستنقشه جامعه علمی کشور و  ،سالهبیست اندازچشم

و  نتایج متأسفانه هاگذاریسیاستریب دو دهه از رهبری( تدوین و ابالغ شده است. بعد از گذشت ق
 های مرتبطتفاوت دارند. رتبه علمی ایران و برخی دیگر از شاخص رفتمیبا آنچه انتظار  هاخروجی

نوع کمی و  ازنظر ،ماهیت کاربردی ازلحاظبا عنایت به اینکه این پژوهش  .مؤید همین مطلب هستند
 5دستیجامعه آماری آن اسناد باال. است شده استفاده کمی-حتوای کیفیم تحلیل روش لذا آمیخته( و) کیفی

در حوزه علم و فناوری است. با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناسایی نوع/ روش 
ه های مذکور بر توسعگذاریهای حاصل از سیاستتحلیل پیامد منظوربهگذاری علم و فناوری سیاست

نسبت به شناسایی ابزارهای  ،نی نظری مرتبط با موضوع تحقیقضمن مطالعه مبا ،کشور است
گذاری اقدام شده و سپس با تحلیل محتوای اسناد باالدستی در حوزه علم و فناوری سعی شده سیاست

با پیامدهای حوزه علم و فناوری را شناسایی  شدهانجامهای گذاریاست که ارتباط میان شیوه سیاست
م نبوده حاک هاگذاریسیاستکه وحدت رویه و نگاه منسجم استراتژیک بر  دهندمینشان  هایافته. نماییم

 .برندمیعرضه و تقاضا رنج  هایعرصهاست و پیامدها از عدم توازن در 

 تحلیل محتوا ،علم و فناوری گذاریسیاستابزارهای  ،علم و فناوری: کلیدی هایواژه
                                                                                                                                        

ستا دانشگاهی جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ینده پژوهیآ رشته دکتری رساله از برگرفته مقاله این. 

 نویسنده مسئول دانشگاهی جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه، وهیژپ آینده دکتری دانشجوی() 

 hjt_moradi@yahoo.comپست الکترونیک: 

 شاهد دانشگاه، شناسی جامعه رشته دانشیار 

 طباطبائی عالمه دانشگاه، مدیریت رشته استادیار 

عه های توسبرنامه –نقشه جامع علمی کشور  -های کلی علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری. سیاست1

 جمهوری اسالمی ایران سالهپنج
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 قدمهم

رها اغلب کشو موردتوجهمند و هدفمند ویکردی نظامبا ر ،امروزه توسعه مبتنی بر دانش 

شمسی  92از اواخر دهه  یزیربرنامهگذاری مبتنی بر و در ایران نیز سیاست قرارگرفته

از برنامه سوم توسعه به بعد شاهد  ،به معنای واقعی و( 5932 ،شروع گردید )آل یاسین

 زجملهایر اسناد باالدستی . از طرفی در ساهستیمگذاری در حوزه علم و فناوری سیاست

مربوط به توسعه علم و فناوری مانند نقشه  هایبرنامهساله کشور و  22 اندازچشمسند 

ده ش تأکیدمحور کشور جامع علمی کشور بر پیشرفت علم و فناوری و توسعه دانایی

گذاری در حوزه علم و فناوری در بیش از چند دهه از سیاست است. ولیکن با گذشت

م اینتوانسته ،اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ،های توسعه فرهنگیبرنامهقالب 

که شاهد کاهش شکاف بین رتبه علمی با رتبه ایران در ارتباط  نماییمریزی برنامه ایگونهبه

؛ شاخص کارآفرینی و اشتغال قشر ازجملهبا پیامدهای عملکرد نظام علم و فناوری کشور 

 ،: جایگاه علم2251نمای توسعه نوآوری و فناوری باشیم. )و یا شاخص  کردهیلتحص

آیا نوع  ،بنابراین الزم است که بررسی شود (5931 ،فناوری و نوآوری ایران در جهان

گذاری علم و فناوری در کشور موجب بروز فاصله موجود بین رتبه علمی ایران سیاست

 2253که در سال  5اسکوپوس و ISI هایدادهکه بر اساس پایگاه  -منطقه کشورهایدر 

مربوط به  هایبخشبا رتبه پایین ایران در  -در منطقه است  2در دنیا و رتبه  22رتبه 

 در ایران نوآوری و فناوری، علم جایگاه: 2251 نمای) پیامدهای علم و فناوری شده است

 .(5931، جهان

لم گذاری عبا عنایت به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناسایی نوع/ روش سیاست

ر های مذکور بر توسعه کشوگذاریهای حاصل از سیاستتحلیل پیامد منظوربهو فناوری 

بر  تأثیرگذارشامل؛ شناسایی عوامل  جزئیبرای دست یافتن به اهداف  ،است

 ؤالسگذاری علم و فناوری و تحلیل وضع موجود علم و فناوری و پاسخ به این سیاست

در آن چیست و  شدهاستفادهفناوری در ایران و ابزارهای گذاری علم و که نوع سیاست

                                                                                                                                        
1. Scopus 
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آن توسعه پایدار شود؟ از مجموعه  تبعبهمنجر به توسعه علمی کشور و  تواندمیچگونه 

ای هایم. در انتهای این پژوهش یافتهاسنادی و تحلیلی استفاده نموده ،توصیفی هایروش

گذاری علم و فناوری با وضع یاستاز تحلیل محتوای اسناد باالدستی س آمدهدستبه

 ،و یا پیامدهای عملکرد حوزه علومهایی که نشانگر وضعیت موجود موجود شاخص

ود های موجو فناوری است تحلیل گردیده و از این طریق ضمن واکاوی چالش یقاتتحق

 برای بهبود کیفیت آموزش عالی ارائه شده است. هایییشنهادپ ،در حوزه مذکور

مترادف  طوربهگذاری نوآوری و سیاست فناوری و نوآوری ،ی علمگذارسیاست

اجرایی اتخاذ  هایبوروکراتمحققان دانشگاهی و  ،المللیبینهای سازمان وسیلهبه

و کمیسیون  (OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،. سابق بر این نیزشوندمی

 کهدرحالیاند. توجه داشتهبه این موضوع  (EU) و یا اتحادیه اروپا (EC)  اروپا

سیاست نوآوری  2252 )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( در سال OECD5 سازمان

از  2253در سال  ،کردیکدیگر اتخاذ می جایبه فناوری و نوآوری را ،و سیاست علم

 2252در سال  ،مثالعنوانبهمداوم استفاده نمود.  طوربهفناوری و نوآوری  ،سیاست علم

فناوری و  ،موجب ارتقاء علم ،ه اجرایی آن تحت عنوان نوآوری در زمان بحرانخالص

 حالتابه آغازشده 2221بحران اقتصادی که در سال »که اولین مصداق آن  شودمی نوآوری

 شد. منتشر« استنوآوری و داشته  ،فناوری ،در حوزه و سیاست علم توجهیقابل تأثیر

 است عنصر دو دربردارنده سیاست هر (2252 ،همکاری و توسعه اقتصادی سازمان)

 ابزارهای ،دوم و دارند را آن تحقق قصد هاسیاست آنچه یا سیاستی اهداف ،نخست

 که هاییروش و اقدامات انواع شامل و هستند سیاستی اهداف تحقق هایراه که سیاستی

 مختلف ابزار چند توسط اغلب هدف یک .شوندمی ،یابندمی تحقق اهداف هاآن توسط

 بگذارد تأثیر هدف چندین بر است ممکن نیز سیاستی ابزار یک و شودمی برآورده

 .(5913، )سرکیسیان

                                                                                                                                        
1. Organisation for Economic Co-operation & Development 
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برای دستیابی به اهداف سیاست باید از ابزار سیاست استفاده نمایند. در  گذارانسیاست

کنند که یک ( استدالل می2223) 5کمپو  نیل ،موضوع پرداختن به مسائل سیاست نوآوری

تکاملی است فراتر از هدف و معنی ابعاد  ،از رویکردهای سیاستی معنادارزیابی تحلیلی ار

 «چارچوب –قیود  -معنا -هدف -مشکل» بهتر و با توجه است و باید در یک سطح گسترده

 ،ؤثرم طوربهرویکرد  قرار داده شود. این ،چگونگی است ،چیستی ،که شامل ابعاد؛ چرایی

برای رسیدن به اهداف  اجراشدهچنین هر ابزار سیاست ت. هماس «اجرا»متضمن نوعی 

د برای ارزیابی اثربخشی ابزار سیاست ارزشمن ویژهبهشود. این امر همان سیاست استفاده می

 اجرای بدون رابطه عنوانبههای نسبی ابزار سیاست اگر بحث در مورد مزیت چراکه ،است

 .(2251 ،نقل از لی 2222 ،2پیترز)واهد بود خ هاآناغلب منجر به شکست  ،با هدف باشند

شامل؛ ابزار سمت  چندبعدیگذاری ابزار سیاست ،5315، 9ول و زگ ول رأس 

 ،یگذاری نوآور. با توجه به سیاستاندنمودهسمت محیط و سمت تقاضا را ارائه  ،عرضه

سمت  تمایز بین ابزار ( در خصوص2259و همکاران ) 3آدلرتوسط  شدهارائهنوع شناسی 

به  بعدی آن منوط تأثیراتنوآوری و  تأثیراتنسل قبلی  ،عرضه و سمت تقاضا ابزار

( 2251 ،نقل از لی 2222است. پیترز ) هاینوآوریخرید و یا استفاده از  ،درخواست

گذاری سمت تقاضا موجب تقویت نوآوری و معیارهای تکمیلی ابزارهای سیاست

 –عه بین حفظ و توس مؤثرارتباط  ،بنابراین؛ گذاری سمت عرضه استابزارهای سیاست

و بانک جهانی در این رابطه  OECDباید برقرار شود. سازمان  -گذاریابزارهای سیاست

از فنالند گرفته تا به  OECD کشورهای ،اخیر هایسالدر  دارای موضع مشابه هستند.

ضا آوری سمت تقانو هایسیاستاسترالیا و اقتصادهای در حال ظهور مانند چین و برزیل 

سیاست  ،استانداردها ،مقررات ،مانند کاال/خدمات عمومی ،انددادهرا بیشتر هدف قرار 

 هایطرح «رهبری بازار» ینهمچنو  و رهبری کاربر در ابتکارات نوآوری کنندهمصرف

برای پرداختن به شکست بازار و سیستم در مناطقی که در آن فشار نیازهای  ،ابتکاری

                                                                                                                                        
1. Nill & Kemp 

2. Peters 

3. Rothwell & Zegveld 

4. Edler 
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در مدل  .(2255 ،)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اجتماعی وجود دارد

 دهندمی( پیشنهاد 2259) 5هنریکس و الره داک ،OECD سازمانگذاری علم در سیاست

دقت شود  بایستمی OECD سازمانگذاری علم در بازنگری در سیاست منظوربه که:

ای هگذاری علم و فناوری باید توسط دولتبا چه کسی و در چه قالب سیاست ،که چگونه

، 2لای توو)از دانش برای رشد اقتصادی اقدام نمایند  برداریبهرهملی به نفع تولید و 

 .(2251 ،نقل از لی 2222

فناوری و نوآوری  ،گذاری علمسیاست»در پژوهشی با عنوان  (2251) 9لی و وانگ

 ضمن معرفی ،«سازییادهو پاهداف  ،نقشه و مقایسه در ابزار ،در کشورهای روسیه و چین

اقتصادهای در حال  عنوانبهو کشورهای عضو سازمان مذکور  G20سازمان اقتصادی 

اند. گذاری علم و فناوری را در دو کشور چین و روسیه بررسی نمودهسیاست ،ظهور

های درتق ترینبزرگکه: آن دو کشور از  این است کنندهیانبین پژوهش نتایج حاصل از ا

پوشانی در این مطالعه هم هستند. علم و فناوری( STI3)اقتصادی در حال ظهور با پیشران 

یکی از نیروهای  که دهندمیتوضیح سپس  ( دارد.R&D1با نوآوری و تحقیق و توسعه )

گذاری سیاست کهدرحالیاست؛  و توسعه تحقیق ،محرک اصلی برای توسعه اقتصادی

اد آن کشورها توانستند به اقتص تحقیق و توسعه است. دهندهیجترو فناوری و نوآوری ،علم

فراگیر  دخالت دولت )در روسیه( ،ترتیبینابهبازار محور در یک حد مطمئن تبدیل یابند. 

ک و تهاجمی در سیستم سیستماتی طوربه چین( یرازغبهدر چند کشور دیگر ) ولیکن بود

 .(2251، لی نقل از 2255 ،6لئو) نوآوری خود دخالت دارند

نقش علم در  ،گذاری علم و فناوریسیاست»پژوهشی با عنوان  در( 2259) 2جورج

خته گذاری علم و فناوری پردابه تجربه هند در سیاست «بلندپروازشکل دادن به آینده هند 

                                                                                                                                        
1. Henriques & Larédoc 

2. O’Toole 

3. Fan Li & Peijie Wang 

4. Science, Technology & Innovation 

5. Research & Development 

6. Liu 

7. George 
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 عنوانبه (STI) فناوری و نوآوری ،دیده که؛ علماست. در این پژوهش چنین اظهار گر

هند از قرن  اقتصادی است. -اصلی ظهور توسعه جهانی در امور اجتماعی عوامل/ پیشران

و فراگیر آرمان آن کشور  ترسریع ،رشد پایدار خواهد بود. بلندپروازبیست و یکم کشوری 

 از تحقیق و شدهحاصلربردی کا هایبرنامهفناوری و نوآوری منجر به  ،علوم پایه .است

 یتیساختار جمعاز  توجهقابلسهم بزرگ و  نقش خود دارد. بازتعریفتوسعه نیاز به 

 ،لمیع مؤسساتبرای  فردمنحصربه هایفرصتکشور از انباشت استعداد منجر به ارائه 

فناوری و نوآوری جهت به دست آوردن سهم خود در یک موقعیت مناسب در توسعه 

 ملی دارد.

د: دهپاسخ می ،نماییمگذاری چرا سیاست ،بنیادی سؤالاین پژوهش در پاسخ به 

 نقش دارعهدهبلکه  ،امروزه نوآوری دیگر یک ضمیمه صرف به علم و فناوری نیست

 برای توسعه کشورها قرار گرفته است. به نظر شدهیمترسکلیدی است و در کانون اهداف 

به فرآیندهای اجتماعی  فناوری و نوآوری ،د علمسازی عمودی تمام ابعارسد یکپارچهمی

های این در حالی است که پارادایم .و اقتصادی راهی برای رسیدن به جهان مدرن است

جهانی فراگیر  صورتبههای نوآوری ولیکن نظام ،جدید نوآوری ظهور یافته است

 .اندرفتهاند و کشورها به سمت اختصاصی شدن پیش نشده

در پژوهشی با  میالدی 2252در سال  (OECD) اقتصادیو توسعه سازمان همکاری 

چنین اظهار  «(OECD) سازمان« غیر پنهان»مدل  ،گذاری در سیاست علمسیاست» عنوان

 همکاری سازمان ،امروز به تا بیستم قرن دوم نیمه از (2252 ،5سا هنریگه) نموده است که:

 رد فناوری و علم گذاریسیاست اشاعه و توسعه در مؤثری نقش اقتصادی توسعه و

 دارای گاههیچ سازمان این که دهدمی نشان هابررسی اگرچه. است داشته عضو کشورهای

 هدایت برای چارچوبی عنوانبه عمالً اما است؛ نبوده مشخصی گذاریسیاست مدل

 یطورکلبه. است کرده عمل نوآوری و فناوری ،علم حوزه در گذارانهسیاست هایفعالیت

 و چگونه که دهدمی نشان اقتصادی توسعه همکاری سازمان علمی گذاریسیاست رورم

                                                                                                                                        
1. Henriquesa 
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 رد گذاریسیاست شکلی چه به و هاییبخش چه در و هاییگروه یا افراد چه حضور با

 و دولت توسط هافعالیت این چگونه اینکه و است گرفته صورت فناوری و علم حوزه

 طوربه. است شده انجام اقتصادی رشد فهد با و موردنظر دانش تولید راستای در

 تهف که دهدمی نشان فعالیت دهه چندین طول در سازمان این فعالیت بررسی ترخاص

( افقی سطح در) ،مشاوره ،هماهنگی: اندداشته حضور آن اجرایی ساختار در مهم مؤلفه

 .اداری سازمان و منابع تخصیص ،سنجیاولویت ،بندیبودجه ،ریزیبرنامه

 هایسیاست از چارچوبی ارائه»تحت عنوان  ،( در مقاله خود5932) همکارانو  هیپنا

 پیشنهادهای سیاستی ارائه و زیرساختی و تقاضا ،عرضه منظر از نوآوری و فناوری ،علم

 جهت نوآوری ملی نظام عناصر میان سازنده ارتباط گیریشکلبه  ،«تقاضا نظام بهبود در

 هایزیرساختاهمیت ایجاد  نموده است و عالوه بر تأکیداقتصادی  و علمی پیشرفت

 مناسب سیاستی ابزارهای کارگیریبه و اثربخش هایستسیا طراحی، ارتباط کنندهتسهیل

بر  چنینهم قرار داده است. موردتوجهرا برای رشد اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری را 

 فناوری تقاضای سمت یکتحر هایسیاست متوازن کارگیریبه نتایج این پژوهش: اساس

 متضمن عنوانبه نوآوری و فناوری عرضه سمت تحریکهای ستسیا مقابل در نوآوری و

 میان تمیز با پژوهش مذکور نظام توسعه علم و فناوری اشاره نموده است. کارایی

 همچنین و زیرساختی و عرضه تحریک، تقاضا تحریک دسته سه قالب در هاسیاست

 برای روشنی درک، دسته سه این در رایج سیاستی زارهایاب ترینمهم شناسایی

 وابستگی ،این پژوهش از حاصل نتایج مبنای بر وده است.نم ایجاد گذارانسیاست

 یک از بخشی یا کشور هر اقتصادی و سازمانی محیط به فناوری هایسیاست پیامدهای

 است موضوع این دهندهنشان مختلف کشورهای هایسیاست رور. مدارد بستگی کشور

 جزئیات در آن تفاوت تنها و ندارد یکدیگر با زیادی تفاوت کشورها این در هاسیاست که

 در که دیگری نتیجه طرفی از .است نهفته هاآن اعمال روش در و هاسیاست طراحی

 که است کشور در تحقیقات نتایج کاربرد فقدان مسئله دارد وجود فناوری و علم حوزه

 برنشدا ویژهبه و کشور صنعتی - تولیدی نظام بر حاکم عوامل از ناشی آن از بخشی
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 علل دارای آن از بخشی و است خارجی فناوری انتقال به آن وابستگی و نظام این نبودن

 یا ندارند کاربرد قابلیت پژوهش نتایج یعنی ت.اس فناوری و علم حوزه به مربوط درونی

 .است ناپذیری کاربرد ویژگی دارای

 گذاریسیاست هایچالش شناسایی»عنوان خود با  مقاله در( 5911)همکاران  منطقی و

بین  پیوند ،هاسازمان شاملبا تشریح نظام ملی نوآوری که  ،«ایران نوآوری ملی نظام در

مسیر را  به نهادی و وابستگی تحوالت اصلی: ویژگی دو ،نهادی است محیط یک و هاآن

 ،و ایستایی ثبات جایبه نهادها که شوندمی ها سببگیکند. این ویژبرای نهادها ذکر می

 این بر باشد. عالوه نداشته وجود هاآنبرای  ایبهینه وضعیت و یداکردهپ تحول و تغییر

 هاآنفعلی  وضعیت که ایگونهبه باشندیم کشور یک به زیادی مختص اندازه تا نهادها

دارد. مت  بستگی هاآن و اجتماعی یاقتصاد ،فرهنگی ،سیاسی ،تاریخی بستر و زمینه به

بر افزایش کارایی نظام  تأکیدپژوهش مذکور ضمن  (5911 ،نقل از منطقی 5331) 5کالف

گذاری نظام نوآوری چالش در سیاست 36ملی نوآوری از طریق پیوند با محیط نهادی به 

ی منابع سیستم ناکارآمد با مرتبط های:ها به مؤلفهاین چالش بندیتقسیمپرداخته است. با 

 گذاری نوآوری نسبت به ارائه مدلفقدان اثربخشی نهاد سیاست چنینهم ،و نهاد

 گذاری نوآوری اقدام نموده است.سیستمی نهاد سیاست ناکارآمدی

 روش

 محتوای تحلیل روش و(  آمیخته) یفیک و کمی نوع از پژوهش این در تحقیق روش

 به جزئی هایلهمقو تعمیم به دنبال زیرا. است استقرایی رویکرد با( کیفی و کمیترکیبی )

 زمره در، آن انجام هدف ازلحاظ پژوهش این دیگر سوی از. است کلی حکم یک

 هاییدیدهپ کشف، تحقیقات نوع این انجام از هدف زیرا گیردمی قرار اکتشافی تحقیقات

. است مهم متغیرهای شناسایی و کشف به دنبال محقق و نبوده درکقابل چندان که است

 هدف زیرا شودمی محسوب کاربردی آن نتیجه و ماهیت ازلحاظ پژوهش این چنینهم

                                                                                                                                        
1. Metcalfe 
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 ممستلز معموالً و است خاص مشکالتی برای حلیراه کردن یداپ کاربردی تحقیق از

 .(5911، اعرابی) کارفرماست و پژوهشگر میان تنگاتنگ همکاری

 هایمؤلفه، پژوهش این در. است( قانونیماده) مقوله، پژوهش این در تحلیل واحد

 یگذارسیاست ابزارهای) محیط و عرضه سمت، تقاضا سمت: از بودند عبارت تحلیل

 اسناد پژوهش این آماری جامعه(. اهداف) انطباق و اشاعه، ایجاد و( فناوری و علم

 ،اقتصادی توسعه ششم تا سوم هایبرنامه؛ ازجمله فناوری و علم حوزه در باالدستی

 معظم مقام ابالغی فناوری و علم سیاست، ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و یاجتماع

، عاتاطال گردآوری ابزار. است گرفته قرار موردبررسی کشور علمی جامع نقشه و رهبری

 حلیلت کیفی روش از فناوری و علم گذاریسیاست ابعاد شناسایی برای و است اسناد

 اینهکتابخا منابع از پژوهش این موردنیاز هایداده طورکلیبه. است شده استفاده محتوا

 سنادا محتوای تحلیل چارچوب تدوین منظوربه لذا. است شده استخراج اسنادی مطالعه و

 به تنسب شدهمطرح تجربیات از استفاده و پژوهش این نظری مبانی به رجوع با مذکور

 .گردید اقدام موردنظر چارچوب یابیبهینه

 هایافته

 همکاران و لی توسط اجراشده مدل، گردید اشاره آن به پژوهش این در که گونههمان

 هروسی کشورهای در نوآوری و فناوری، علم گذاریسیاست مقایسه خصوص در( 2251)

 ورمنظ بدین. است گرفته قرار مورداستفاده چارچوب این اصلی محور عنوانبه چین و

 سوم وسعهت سالهپنج های-برنامه؛ ملشا فناوری و علم گذاریسیاست باالدستی سند شش

 ظممع مقام ابالغی فناوری و علم کلی هایسیاست، کشور علمی جامع نقشه، ششم الی

 قرار محتوا تحلیل مورد مذکور مدل اساس بر( 31 الی 23) ساله 56 زمانی بازه در رهبری

 فطر عدب سه در) ابزار چندبعدی مدل اساس بر مذکور اسناد محتوای و مفاد. گرفتند

( اشاعه و انطباق، ایجاد، توسعه بعدُ چهار در) اهداف و( محیطی و عرضه طرف، تقاضا

 نگاه وسویسمت که دارند را قابلیت این محتوا تحلیل هایخروجی. شدند بررسی

 طولی هایتحلیل اینکه هم و دهند ارائه ایبرنامه و تفکیکی صورتبه را گذاریسیاست
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 مطالعات بر اساس چنینهم. دهند نشان امروز به تا را هارنامهب کالن روند و تطبیقی و

 حکاما اساس بر مذکور جدول در هامقوله عناوین که بود نیاز باالدستی اسناد در شدهانجام

 منظوربه گذاریسیاست اهداف بخش در. شود اصالح مورداشاره اسناد در مصرع مواد و

 جزئی هدف ود تفکیک با توسعه اهداف افزودن به نسبت، باالدستی اسناد تردقیق تحلیل

 این مودنن اضافه. گردید اقدام مندسازینظام و بخشیانسجام و بنیاندانش اقتصاد توسعه

 االدستیب اسناد تحلیل اعتبار بر، اهداف تروسیع طیف تحلیل با که گردید موجب اهداف

 از حاصل هایداده» موضوع با که 5 جدول بنابراین. شود افزوده فناوری و علم حوزه در

 رنمایانگ، است «فناوری و علم گذاریسیاست حوزه باالدستی اسناد محتوای تحلیل

 ایلهمقو تفکیک با فناوری و علم گذاریسیاست باالدستی اسناد از حاصل هایمقوله

 هریک در مقوله هر فروانی تعداد و گذاریسیاست اهداف و ابزارها هایبخش در مذکور

 از( ماده/حکم) مقوله 262 مجموعاً. است اسناد زمانی برش توجه با الذکرفوق ناداس از

 5923 لسا از فناوری و علم گذاریسیاست حوزه در( الذکرفوق) باالدستی قوانین و اسناد

 گذاریسیاست باالدستی اسناد احصاء از پس. است گرفته قرار موردبررسی 5931 سال تا

 رفتهپذی صورت زیر شرح به پژوهش این در محتوا تحلیل جامان فرایند، فناوری و علم

 :است

 تدوین هشپژو پیشینه و موضوع ادبیات مطالعات بر اساس محتوا تحلیل چارچوب ابتدا -

 هایحوزه و عمومی) گذاریسیاست نوع هر اصلی اجزای بر مبتنی چارچوب این. شد

 .است اهداف به رسیدن ابزارهای و اهداف شامل( تخصصی

 اتقاض، عرضه) هاآن اثرگذاری سمت اساس بر گذاریسیاست ابزارهای پژوهش این در -

 .اندشده بندیتقسیم انطباق و اشاعه، ایجاد، توسعه ابعاد در اهداف و( محیط و

 اهداف ابعاد/  ابزارها از هریک برای موضوعی ادبیات و پژوهش پیشینه بر اساس -

 عنوانبه که نشانگرها این باالدستی اسناد مطالعه روند در. گردید تعریف نشانگرهایی

 اسناد اب بیشتر تطبیق و نمودن بومی هدف با، بودند شده قلمداد تحلیل واحد/  مقوله

 .گردیدند اصالح موردمطالعه



 262  ... فناوری و علم گذاریسیاست پیامدهای به رهیافتی

 مقوالت با مشابه موضوعات شناسایی در سعی برنامه/  سند هر مطالعه با درنهایت -

 .شد هاآن شمارش و محتوا تحلیل
 فناوری و علم گذاریسیاست حوزه باالدستی اسناد محتوای تحلیل از حاصل هایداده .1 جدول

 علم و فناوری گذارییاستسعنوان اسناد باالدستی در 

 واحد تحلیل: مقوله
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علم و  گذارییاستسسیر تطور تاریخی در 

 فناوری ایران

 ساااااااال
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1 5  2  5 5 
و تالش برای  R&Dمحصوالت 

 سازییتجار
2 

 9 المللیبینتعامالت   9 5 3  6 53

22 3 2 1 5 3 5 
و فناوری بر  پژوهش ،حمایت از آموزش

 اساس نیاز کشور و تسهیل اشتغال
3 

 فراوانی واحد تحلیل جمع 2 55 1 51 9 51 15

 1 مهارتی هایآموزشتوسعه     5  2 9

ضه
عر

ف 
طر

 

55 2 5 9  1  
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 SME ها 
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2 2  2  2 5 
و استهالک بدهی منابع و  اییارانهحمایت 

 تأمین مالی
2 

 1 حمایت از نخبگان و مفاخر علمی 5 5  5  5 3

 3 تسهیالت ،منابع چندگانه تأمین 5 2  52 2 6 25

 52 آموزش و توسعه منابع انسانی  3 1 6 52 2 22

9   2  5  
حمایت از تبدیل ایده به محصول و 

 جدید در تولید علم و فناوری هایروش
55 

5     5  
حمایت از ایجاد دانش فنی و تحقیقات 

 صنعتییمهن
52 
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 59 و فناوری حمایت از پژوهش 2  2 5 5 3 52

1   2  2 5 
 هافعالیتبیمه و کمک به کاهش ریسک 

 (هاصندوق)
53 

 51 توسعه کمی و کیفی علم و فناوری 2 5 5 2   6

 56 ارتقاء کیفیت علم و فناوری  2  1  5 55

 فراوانی واحد تحلیل جمع 1 25 1 91 53 22 523
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تهیه اطالعات و در اختیار گذاری آن اعم 

 ،سازیاز شبکه
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 صاحبان فکر و اندیشه
22 

 29 حمایت از حقوق معنوی و مالکیت فکری  2  2 5 5 6

 23 افزایش توان رقابتی -دسترسی به بازار   5 5    2

 21 گفتمان سازی در علم و فناوری  5 3 9 1 5 53
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 سازییتجارو  (technical) فنی سازی

 R&Dهای فعالیت
92 
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های پیشرفته به سایر صدور فناوری

 کشورها
95 

1 2 2 5  9  
های تشویق و حمایت از جذب فناوری

 ،نوین از سایر کشورها
92 
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 5  5     

ن های نویاز فناوری یریگبهرهتالش برای 

 از سایر کشورها
99 

 فراوانی واحد تحلیل جمع 9 53 1 3 52 56 12

 شدهیلتحلهای جمع کل مقوله 51 13 23 63 92 16 262
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فراوانی واحدهای  ،هاجهت سهولت در تحلیل داده 5ها در جدول با توجه به انبوه داده

گذاری علم و فناوری دو دهه اخیر در ایران در تحلیل محتوا در اسناد باالدستی سیاست

 شده است. خالصه 2قالب جدول 

گذاری علم و فناوری جمع فراوانی واحدهای تحلیل محتوا در اسناد باالدستی سیاست .2جدول 

 دو دهه اخیر در ایران
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 جمع 51 13 23 63 92 16 262

نقطه آغازین در توجه  هرچند که این استحاکی از  2یافته حاصل از جدول 

 اجتماعی و ،به توسعه علم و فناوری در برنامه سوم توسعه اقتصادی گذارانسیاست

( بوده است و برای اولین بار در 5913ا ت 5923 هایسالفرهنگی جمهوری اسالمی )

توسعه یک فصل به توسعه علم و فناوری اختصاص داده شده است. ولی در  هایبرنامه

به حوزه مذکور  گذارانسیاستتوجه  مالحظهقابلبرنامه چهارم توسعه شاهد افزایش 

ص یافته افصل چهارم برنامه مذکور به توسعه مبتنی بر دانایی اختص کهنحویبه؛ هستیم
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توان استنباط نمود که نتایج حاصل از اجرای برنامه سوم توسعه موجب است. لذا می

چنین از منافع توجه به حوزه علم و فناوری بوده است. هم گذارانسیاستدرک بهتر 

 های کمی زیر اشاره نمود؛توان به یافتهمی

حکم از  523با ها و احکام بر روی ابزارهای سمت عرضه بیشترین توجه سیاست 

نیز شاهد عدم  -های سمت عرضهسیاست -حکم بوده است. در این بخش 262مجموع 

 22 تنهاییهبهای توسعه منابع انسانی ها هستیم بطوریکه بخش سیاستتوازن در سیاست

های حکم را به خود اختصاص داده است. به همین لحاظ است که در قالب شاخص

 (5رجوع به جدول )ارای جایگاه مناسب هستیم. عرضه علم و فناوری در دنیا د

 

 ( محیطی ،عرضه ،کالن در بُعد ابزار )تقاضا گذاریسیاستروند  .1نمودار 

 زمانی برنامه سوم تا ششم هایبرهه در

 ابزارهاگذاری علم و فناوری در بعد ویژه نگاه کالن سیاست طوربه 5در نمودار 

. نگاهی دهدمینشان  ،شدهبررسیمقاطع زمانی عرضه و محیطی( را در  ،شامل: تقاضا)

 32) پنجمبرنامه  ،شدهتدوینهای اجمالی مبین این موضوع است که در بخش سیاست

ای هپیشگام بوده است. در بخش سیاست ،های سمت عرضه( در توجه به سیاستفراوانی
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است  رار گرفته( نسبت به سایر اسناد در رتبه باالتر قفراوانی 59) چهارممحیطی برنامه 

( در فراوانی 51مشترک ) طوربهششم و پنجم  هایبرنامهو در خصوص سمت تقاضا 

این چند دوره  درمجموعدهد که چنین نشان می. نمودار فوق هماندگرفتهرتبه اول قرار 

 هایها در تمامی ادوار توجه خاصی به بخش عرضه شده است. سیاستگذاریسیاست

 اند.هقرار گرفت گذارانسیاستبعدی توجه  هایردهمحیطی در سمت تقاضا و مقتضیات 

برنامه چهارم توسعه که با شعار محوری توسعه دانایی محور  ،که گفته شد گونههمان

در زمان خود  تنهانه ،و بر اساس تجارب حاصل از اجرای برنامه سوم توسعه تدوین شد

 بود بلکه با اسناد و رخورداربی در تدوین و تصویب احکام قبولقابلاز کم و کیف 

است. در این برنامه هرچند مانند سایر اسناد  رقابتقابلهای بعد از خود نیز برنامه

ای هبیشترین تمرکز بر ابزارهای سمت عرضه است ولیکن فراوانی مقوله شدهیلتحل

 هشدیبررسمربوط به این ابزار از میانگین فراوانی ابزارهای سمت عرضه در کل اسناد 

که؛ احکام مربوط به همه ابزارها و  این است. از نکات برجسته این برنامه استکمتر 

 هستند. برخوردارگذاری علم و فناوری از توزیع مناسبی اهداف سیاست

نقشه جامع علمی  ،گذاری علم و فناوری ایرانیکی دیگر از اسناد مهم در سیاست

به لحاظ حجم  -های پرتواجه با دادهپرهیز از م منظوربهکشور است. در این پژوهش 

 آنصرفاً راهبردهای این سند که محورترین بخش  -ها و احکام این سندباالی برنامه

مورد تحلیل قرار گرفته است. در این سند علیرغم انتظارات فراوانی که از آن  ،است

 گذاری علم و فناوری هستیم.شاهد عدم انسجام در مدل سیاست ،رودمی

فراوانی به  91های تحلیل محتوا فراوانی مقوله 63امه پنجم توسعه از مجموع در برن 

همان  -هایمقولهاز کل  درصد 11ابزارهای سمت عرضه اختصاص یافته است که با 

چنین در این برنامه دارای بیشترین تمرکز بر ابزارهای سمت عرضه است. هم -برنامه

ورد در کل اسناد م گذارانسیاسترین سطح توجه تأمین منابع مالی که دارای باالت مقوله

منتج از شرایط افزایش درآمدهای کشور در  -هااز تحقق برنامه نظرصرف -تحلیل است

بوده است. در همان برنامه باالترین توجه به ارتقاء کیفیت شده  12پایانی دهه  هایسال
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حاکی از این موضوع  عالی آموزشپیش رو  هایچالششرایط موجود و  متأسفانهاست که 

 .اندیافتهنارتقاء کیفیت مجال اجرایی شدن  هایبرنامهاست که در این بخش نیز بسیاری از 

اسناد باالدستی  ازجملههای کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری سیاست 

 ورداربرخگذاری از اهمیت بسزایی است که به لحاظ مرجعیت برای سایر اسناد سیاست

رود این سند بیشترین تمرکز را بر روی ابزارهای محیطی که انتظار می گونههماناست. 

گذاری علم و گذاری دارد. ولیکن اسناد سیاستبر روی اهداف سیاست ترمهمو از آن 

این موضوع است که اسناد مذکور روندی  تأییدکنندهفناوری ایران در دو دهه گذشته 

د. لذا کننالن را در توسعه علمی کشور دنبال نمیمنسجم را در دستیابی به یک هدف ک

موجب  گذاریدر بخش تحلیل کیفی بدین نکته خواهیم پرداخت که این سبک سیاست

 هایی برای حوزه علم و فناوری کشور شده است.ایجاد چه چالش

آخرین سندی که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت قانون برنامه ششم توسعه  

وزه های حچالش ازجملههای پیش رو کشور بر عبور از چالش تأکیدکه با  است. این سند

در تدوین برخوردار است. در این  ایکنندهاقناععلم و فناوری تدوین شده است از منطق 

تقاضا و محیطی  ،فراوانی( ابزار سمت عرضه 16) شدهتحلیلهای سند به نسبت کل مقوله

حوزه علم و فناوری برخوردار است. در این  یهاچالشاز تناسب و همسویی با رفع 

است. در  موردتوجهای کامالً خاص اهداف توسعه طوربهگذاری و سند اهداف سیاست

بخش تحلیل کیفی پژوهش به این بحث خواهیم پرداخت که ارتباط اجزای این سند با 

 های حوزه علم و فناوری چگونه خواهد بود.چالش

از برنامه سوم تا برنامه ششم( در ) باالدستیر تدوین اسناد د ،که اشاره شد گونههمان

در  دخیل هایمؤلفهبیشتر معطوف به ابعاد و  گذارانسیاستها نگاه کلی تمامی برهه

شترین که بی دهدمیسمت ابزارها بوده است. مقایسه کلی این شش سند باالدستی نشان 

ناوری در برنامه پنجم بوده است. توجه و تالش در توسعه زیرساخت و ابزارهای علم و ف

فراوانی مقوالت و احکام قانونی دال بر توسعه و  توجهقابلدار و فاصله معنی غیرازبه

توان روند نسبی توجه فزاینده می ،فراوانی( 62) پنجمگسترش علم و فناوری در برنامه 
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 ؛ی( را مشاهده نمودفراوان 31) چهارم ،فراوانی( 52) سومهای به توسعه ابزارها در برنامه

معکوس شده است و در  ،فراوانی( این روند صعودی 32البته در برنامه ششم ) که

فراوانی( با افت چشمگیر مواجه شده است.  22های ابالغی مقام معظم رهبری )سیاست

 های این حوزه است.گذاریتر شدن همه ابعاد سیاستکه البته نشان از متوازن

 توجه شود. 2های توصیفی به نمودار درک یافته منظوربه

 

 در بُعد ابزار و اهداف  گذاریسیاستنگاه کالن حاکم بر  .2نمودار 

 های زمانی برنامه سوم تا ششمدر برهه

گفت که در  توانمیگذاری علم و فناوری در بُعد اهداف در تحلیل روند سیاست

 ها نسبت به اهدافگذاریاستنگاه کلی حاکم بر سی ،موردبررسیهای زمانی تمامی برهه

وجه اند. البته تتوان گفت تا حدی مورد غفلت واقع شدهو نتایج بسیار کم بوده و می

سوم و چهارم در مقایسه با بعد ابزارها  هایدورهبیشتر به بخش اهداف و نتایج در اسناد 

 هاختزیرسا رود که در ابتدا اقداماتی در راستای توسعهاست زیرا انتظار می قبولقابل

ود شانجام پذیرد و در ادامه شاهد به بار نشستن نتایج و اهداف باشیم. چنانچه مشاهده می

ی روند افزایش هرچنددر مقاطع زمانی بعدی هم این روند تغییرات چندانی نداشته است. 

 52) ابالغی هایسیاستفراوانی(  56) ششمبسیار مالیمی در سه سند اخیر برنامه 

در قیاس  که استاما واقعیت این  ؛شود( مشاهده میفراوانی 3برنامه پنجم ) فراوانی( و
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تالش  باید و ؛گذاری در بخش ابزارها از توجه بسیار پایینی برخوردار استبا سیاست

این شکاف ساختاری به وجود آمده به شکل  ،های آتیگذاریشود که در سیاست

گذاری در حوزه علم و فناوری از روزآمدی های سیاستنظام متأسفانهگردد.  ترمیممناسب

سنتی توجه نامتوازنی به بخش عرضه و تولید  طوربهو ناخواسته  اندنبودهالزم برخوردار 

های چالش آفرین در این عرصه شده اند. این روند باعث ایجاد انباشتعلم و دانش داشته

 بایست متولیی که میااست. ناتوانی در تشخیص بازیگران و نهادهای جدید و واسطه

های فناوری را به بسترهای اجتماعی و مسیر تولید دانش به تولید ثروت شوند و عرصه

ها مشهود است. توجه به نهادهایی های این دورهگذاریاقتصادی وصل نمایند در سیاست

 هایمشارکت ،مخاطره پذیر گذاریسرمایههای صندوق ،نظیر بخش خصوصی توانمند

مبتنی بر  عمدتاًهای نوین که فرینی اجتماعی و سازمانی و استارت آپکارآ ،مدنی

توانند بخش زیادی از این عدم توازن اطالعات و فناوری هستند؛ می ،های دانشمدیریت

که بخش زیادی از پیامدهای  روستازاینهای عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد. کفه

انند انباشت نیروی کار دانشگاهی اجتماعی هم مسائل ازجملهاین پژوهش  موردنظر

 ،تغییرات وسیع در ساختار بازار اشتغال و حتی در ساختار خانواده ایرانی ،جویای شغل

های علوم انسانی و علوم پایه خصوصاً در رشته عالی آموزشمشکالت پیش روی نظام 

 به توسعه در بخش ابزارها بوده است. جانبهیکتا حد زیادی ناشی از این نگاه 

مبین این موضوع است  ،نشان داده شده است 9دیگر که در نمودار  توجهقابلنکته  

های گذاری علم و فناوری در مقولهکالن و سیاست ریزیبرنامهکه در طول چند دوره 

ای تدوین شده است. صرفاً های بسیار اندک و متفرقهانطباق و اشاعه و ایجاد سیاست

( و فراوانی 3) چهارمهای جم در حوزه توسعه در برنامههایی البته موردی و نامنستالش

فراوانی( انجام  1 مشترک طوربه) پنجمهای ابالغی و برنامه ( و سیاستفراوانی 1) ششم

( و فراوانی 229) ابزارهای کلی دو بخش کالن گرفته است. مقایسه ساده میزان فراوانی

مجموع  کهیدرصورتدهد که ن می( ضریب وزنی چهار به یک را نشافراوانی 12اهداف )

وزه ح طورکلیبهتوان گفت که می ،های حوزه توسعه را از تحلیل خارج سازیمفراوانی
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ایجاد و انطباق مورد غفلت اساسی قرار  ،های معطوف به اشاعهنتایج و خصوصاً سیاست

نطباق ا های مبتنی بر اشاعه وتوجهی به سیاستاند. در کنار این ضعف عمومی و کمگرفته

و آن فقدان تعریف و تعیین نهادها و  خوردمیبه چشم  وضوحبههم  تریمهم مسئله

هاست. واقعیت این است که مسیر تولید علم تا ثروت های متولی برای این حوزهدستگاه

پژوهشی به حوزه تولید و صنعت نیازمند نهادهای  مؤسساتو انتقال فناوری از دانشگاه و 

 یوجهتکممورد غفلت و  ،گذارانسیاستدر نگاه  متأسفانهست که ای اتخصصی واسطه

سنتی دانشگاه مرکز و مرجعی برای تولید علم و فناوری و تربیت  طوربه. اندگرفتهقرار 

ای هگذاریکه در سایه سیاست دهدمینشان  یخوببهمتخصصین بوده است و نتایج 

در این زمینه حاصل شده است. های چشمگیری هم خوشبختانه موفقیت ،گرفتهانجام

است انتقال این دانش و بسترسازی برای تولید ثروت از این  موردنیازآنچه اکنون 

دستاوردهای دانشی است. تعیین و تعریف متولیان رسمی و تخصصی که عمدتاً خارج 

قداماتی این مسیر باشد. البته ا یلگرتسهتواند های سنتی فعلی هستند قطعاً میاز چارچوب

های علم و فناوری تا حدود زیادی در این راستا صورت گرفته است نظیر توجه به پارک

های دانشگاهی هستند و ها تا حد زیادی تحت سیطره نظامرسد که پارکاما به نظر می

اجرایی تخصصی دیگری  هایزنجیرهتولید نیازمند بلوغ  –هنوز تا تکامل چرخه دانش

ری دانش و فناو ینههزکمهای آن انتقال آسان و ی از ویژگی. در دوره نوین که یکباشندمی

قطعاً باعث تحمیل هزینه و فاصله گرفتن  هافعالیتبه این  یتوجهکماست این میزان 

ای و جهانی خواهد شد. غفلت و معمول با سطح دانش و فناوری منطقه ازحدیشب

ا و هرخی از شاخصبارز در ب تأثیری گذاریهای مختلف سیاستبه بخش یتوجهکم

 اشاره و بررسی خواهد شد. هاآنها داشته است که در ادامه به برخی از سنجه
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 (انطباق ،اشاعه ،ایجاد ،کالن در بعد اهداف )توسعه گذاریسیاستروند  .3نمودار 

 های زمانی برنامه سوم تا ششمبرهه در 

ن و رتبه ایرا هارشگزاکشور به  یآموزش عالبازنمایی وضعیت کلی  منظوربهحال 

آموزش های پیش روی چنین چالشعلم و فناوری در منطقه و هم هایشاخصدر برخی 

 .کنیممیایران توجه  یعال

تحقیقات و فناوری با  ،حوزه علوم ،عالی آموزشبه استناد سند گفتمان توسعه 

 های زیر روبرو است؛چالش

ای بازار در نیازهای جامعه و عرضه محور و ضعف در پاسخگویی به تقاض یآموزش عال .5

 توسعه کشور

 و پژوهش کشور در یک نظام بسته و بدون انتظام بخشی الزم یآموزش عالگستره پهناور  .2

 و پژوهش کشور یآموزش عالنظام حکمروایی واگرا در عرصه  .9

 کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف در کارآیی رویکردهایی فرهنگی و اجتماعی .3

ذاری علم گحاصل از تحلیل محتوا اسناد باالدستی سیاست با کمترین مداقه بر نتایج

منبعث از تمرکز بیشتر  2و  5های شماره دریافت که چالش توانمیو فناوری کشور 

به سمت تقاضای علم و فناوری و  گذارانسیاست یتوجهکماحکام بر سمت عرضه و 
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ه ست که نظام بستخصوصاً تقویت بازار در دو دهه اخیر بوده است. الزم به توضیح ا

بوده است  المللیبین تعامالتبه  گذارانسیاستبرآمده از توجه کم  یآموزش عال

الملل اختصاص حکم/ماده به تعامالت بین 1تا پایان برنامه پنجم توسعه صرفاً  کهیطوربه

ده است. بو گذارانسیاست موردنظریافته است که در این مورد نیز جذب فناوری بیشتر 

حکم  6عداد به ت آموزش عالیر برنامه ششم توسعه برای مقابله با چالش نظام بسته البته د

علم و فناوری کشور از  گذارانسیاستتصویب شده است که نشان از درک صحیح 

ری توسعه براب هایبرنامهها با کل احکام سایر چالش مذکور است زیرا این تعداد از مقوله

ای ههای داخلی با دانشگاهمشترک دانشگاه هایدورهاری به برگز توانمی ازجمله. کندمی

نمایندگی  تأسیسخارج از کشور و خصوصاً مجوز به مناطق آزاد اقتصادی برای 

توجه جدی شده است که در صورت موفقیت در اجرای  المللیبینهای معتبر دانشگاه

 م بود.شاهد تعدیل چالش مذکور خواهی مدتیانماحکام مذکور در بازه زمانی 

میزان شفافیت در تعیین نهادها و متولیان  گرفتهانجامهای گذاریهمچنین در سیاست 

رصد  ی نیست.قبولقابلها در سطح ها و سیاسترسمی جهت امر نظارت و پایش فعالیت

تواند راهگشای مسیر باشد و بسیاری از که می استها امری بسیار حیاتی و مهم سیاست

ل را تسهی هاآنابتدایی تشخیص داده و مقابله با  هایگیریشکله ها را در مرحلچالش

 ،فمنعط ها باید به نحوی باشند که از یک سازوکارگذارینماید. عالوه بر این سیاست

چابک و کارآمدی درونی برخوردار باشند و امکان ایجاد تغییرات و روزآمدی متناسب با 

 کالن گر فاقد این ویژگی باشند نظر هاییگذارسیاستتغییرات محیطی را ممکن سازند. 

توانند در برخی ها اعم از افقی و عمودی میدر تمامی عرصه هاآنبه حجم وسیع تبعات 

د که شون ناپذیریبینیپیش گاهیموارد منجر به بروز مشکالت و عوارض ناخواسته و 

شتر گسترش بیاز  تواندمیدر حین اجرا  هاسیاست وتعدیلجرحفقط قابلیت اصالح و 

 دامنه تبعات جلوگیری نماید.

ها یزیردر برنامه متأسفانهنکته مهمی که در اینجا باید بدان اشاره نمود این است که 

ر ایم متناسب با تغییرات و شرایط نوینی که دنتوانسته گرفتهانجامهای گذاریو سیاست
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یان و مراجع اجرا را با متول ،فضاهای علم و نوآوری در سطح جهانی اتفاق افتاده است

ها شگاهگذاری دانهای سنتی سیاستانتظام بخشی کارآمد تعریف و تعیین کنیم. در مدل

ها متولی تمام و مرجع واحد و بالمنازع تولید و اشاعه دانش و فناوری هستند و دولت

ن ااما واقعیت این است که نهادها و بازیگر ؛کمال فرایندهای بعد از تولید دانش هستند

اند و باید توجه خاصی به نقش و اهمیت این نهادها و جدیدی پا به عرصه گذاشته

 گذاری مبذول داشت.ریزی و سیاستهای واسط در برنامهحلقه

ان تحقیقات و فناوری با عنو ،توسط شورای علوم منتشرشدهآخرین گزارش  بر اساس

تواند هایی که میشاخص (2251نمای ) جهانفناوری و نوآوری ایران در  ،جایگاه علم

قرار  موردبررسی 9در قالب جدول  ،گذاری علم و فناوری باشدنشانگر پیامدهای سیاست

گرفت. در ادامه سعی خواهد شد نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسناد باالدستی در 

 .نماییممذکور تحلیل  هایشاخصگذاری علم و فناوری کشور را با سیاست

 های علم و فناوری در جهانران در شاخصجایگاه ای .3جدول 

 های مربوطهسنجه عنوان شاخص
رتبه ایران 

 در جهان

شاخص جهانی 

 نوآوری

پیچیدگی  ،زیرساخت ،سرمایه انسانی و پژوهش ،چهارچوب نهادی

 ،های دانشی و فناورانهخروجی ،وکارکسبپیچیدگی  ،بازار

 های خالقخروجی

از  526

 کشور 535

شاخص اقتصاد 

 یانبننشدا

های زیرساخت ،آموزش و مهارت ،ی رژیم اقتصادی و نهادیحوزه

 اطالعاتی و ارتباطی و نظام نوآوری پایش
33 

شاخص بودجه دولت 

 برای آموزش
- 

از بین  32

 کشور 65

 های ملینظام یبندرتبه

 آموزش عالی
 33 ارتباط و خروجی ،محیط ،منابع

 (5931 ،ی و نوآوری ایران در جهانفناور ،: جایگاه علم2251: نمای )منبع
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 گیرینتیجهبحث و 

لم گذاری عکه نوع سیاست این استاصلی این پژوهش  سؤال ،که ذکر گردید گونههمان

عه منجر به توس تواندمیو چگونه  اندکدمدر آن  شدهاستفادهو فناوری در ایران و ابزارهای 

 آن توسعه پایدار شود؟ تبعبهعلمی کشور و 

 تاین اسمذکور حاکی از  سؤالبرای پاسخ به  شدهانجامهای ه حاصل از تحلیلیافت

گذاری توسعه علم و در سیاست جانبه نگرهمهکه: با توجه به فقدان مدلی منسجم و 

 -نیازهای جاری و آتی کشور هایی متناسب باخصوصاً برای فعالیت -فناوری در کشور

 به دلیل وجود موازی هایرساختزه برای ایجاد ای از منابع صرف شدبخش عمده متأسفانه

ردد. گکاری و مقاومت بین بخشی حوزه علم و فناوری به نتیجه مورد انتظار منجر نمی

گذاری علم و فناوری کشور موجب گردیده است که نداشتن مدل مناسب برای سیاست

به  ،وظایف در انجام ییافزاهمهم سویی و  جایبهاجزای مختلف نظام علم و فناوری 

ب مطالعه و تدوین مدل مناس هرگونهرقابت ناسالم و موازی کاری با یکدیگر برخیزند. لذا 

گذاری و ارائه راهکار با هدف دستیابی به اهداف حوزه مذکور از طریق هم سویی سیاست

های اریگذسیاست ازحدیشبتمرکز خدمتی شایسته به کشور خواهد بود.  ،اجزای مربوطه

بدون در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور  –های سمت عرضه وری بر سیاستعلم و فنا

ه نظر ب دانشگاهی و بیکار باشیم. یالنالتحصفارغموجب گردیده که شاهد خیل  -در آینده

رسد موج جمعیتی دهه شصت و همچنین اقتصاد متکی به نفت از عمده عواملی باشند می

چه اینکه فشار تقاضاهای این  ،اندبرده وسوسمت را به این گذارانسیاستکه ناخواسته 

اطع( ترین مقتا عالی) آموزشآنان در مسیر  داشتننگاهبود که  ایگونهبهنسل جمعیتی 

ترین مرهم بر این تقاضاها باشد. اقتصاد وابسته به نفت هم بدین الوصولتوانست سهلمی

ها نگاه اقتصادی و ذاریگشکل در بروز این وضعیت سهیم بوده است که در سیاست

 ،ها نمایدهای برنامهرا متوجه اهداف و نتایج و خروجی گذارانسیاستای که هزینه فایده

چنین با توجه به اینکه رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری از همموضوعیت نداشته است. 

رتبه  ،اخصاین ش هایسنجهمنطقه قرار دارد. در  56جهانی و  526کشور در رتبه  535بین 
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و خروجی  61 یرساختز ،36در سنجه سرمایه انسانی  ،526ایران در سنجه چهارچوب نهادی 

خش در ب شدهانجام هایبررسیاست که این جایگاه کامالً منطبق با نتیجه  32دانشی و فناورانه 

 ایران توانسته است ،آموزش عالیملی  هاینظام یبندرتبهدر خصوص  تحلیل محتوا است.

 هایهسنجمقایسه  بر اساساز آن خود کند. در این مورد نیز  یبندرتبهجهان را در این  33گاه جای

کرار این ت ،در بخش تحلیل محتوا شدهانجام هایبررسیشاخص مذکور با نتیجه  دهندهیلتشک

 دهکننیینتبفناوری و نوآوری که  ،های جهانی علماست که جایگاه ایران در شاخص تأیید

های علم و فناوری کشور است کامالً منطبق با میزان توجه گذاریی سیاستپیامدها

 های مربوطه است.به سنجه گذارانسیاست

ری اجتماعی و اقتصادی جمهو ،نکته پایانی اینکه؛ گرچه برنامه ششم توسعه فرهنگی

ذاری گتری در سیاستهای قبل از خود از رویکرد منسجماسالمی ایران نسبت به برنامه

است و علیرغم تعداد کم احکام در مقایسه با سایر اسناد  برخوردارعلم و فناوری 

بوده و غالباً هر حکم  برخوردارای تدوین شده است که هر حکم از جامعیت الزم گونهبه

 طوربهولیکن این برنامه نیز  ،گذاری استدارای ابعادی از اهداف و ابزارهای سیاست

د. را در نظر بگیر ییهاحلراه آموزش عالیرو  های پیشالشکامل نتوانسته است برای چ

وزش آمهای پیش رو بر اساس تحلیل محتوای احکام برنامه مذکور و مقایسه آن با چالش

 است: توجهقابلنتایج زیر  عالی

عرضه محور و ضعف در پاسخگویی به تقاضای  آموزش عالیدر ارتباط با چالش 

های به سیاست 5 خاص در جدول طوربهمقوله  51عه کشور بازار و نیازهای جامعه و توس

 .است المللینبسمت تقاضا اختصاص یافته است که بیشترین فراوانی مربوط به تعامالت 

و پژوهش کشور در یک نظام بسته  آموزش عالیبرای مواجه با چالش گستره پهناور 

م کمی و کیفی احکام الز ظرازنالملل تعامالت بین منظوربه ،و بدون انتظام بخشی الزم

فنی و  هایآموزشولیکن احکام مربوط به انتظام بخشی بیشتر در خصوص  شدهینتدو

 .استای حرفه
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 ،و پژوهش کشور آموزش عالیدر خصوص چالش نظام حکمروایی واگرا در عرصه 

این  هکیدرحالاحکام مربوط به انتظام بخشی صرفاً منحصر به حوزه وزارت عتف است 

 به کل بخش عتف کشور مربوط است. چالش

کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف در کارآیی رویکردهایی فرهنگی و  ،آخرین چالش

ر در سند برنامه ششم توسعه د ،اجتماعی است ولیکن علیرغم زیربنایی بودن این چالش

 این بخش احکام در حد کفایت نیست.

ه ششم توسعه برای عبور از که از مطالب فوق قابل استنباط است؛ برنام گونههمان

ریزان و کشور که منبعث از عدم توجه برنامه آموزش عالیچالش نظام بسته 

شور ک المللیبینو از طرفی کاهش تعامالت  سویکاز  آموزش عالیحوزه  گذارانسیاست

های امهشرایط پسابرجام برن تأثیرتوانسته تحت  ،در بیش از یک دهه گذشته بوده است

ها خصوصاً در بخش جذب دانشجوی رائه دهد که در صورت اجرای این برنامهرا ا مؤثری

های معتبر خارجی در مناطق آزاد و ایجاد شعب ایجاد شعب دانشگاه ،خارجی

اهد همراه خو آموزش عالیهای کشور در سایر کشورها که قطعاً با ارتقاء کیفیت دانشگاه

 الیآموزش عهای معتبر دنیا در نهاد ا دانشگاهدر آینده شاهد نظام باز و دارای تعامل ب ،بود

 کشور باشیم.

صرفاً شاهد چند حکم/ ماده محدود در  ،آموزش عالیدر رابطه با عدم انتظام در نهاد 

تحقیقات و فناوری وابسته به وزارت  ،ون بخش علومدرای های فنی و حرفهحوزه آموزش

ن کشور با آ آموزش عالیی که نهاد هایترین چالشیکی از عمده کهیدرحالعتف هستیم. 

چنین هم ،گذاریهای متولی در سیاستعدم انسجام در نهادها و دستگاه ،مواجه است

ماری شموجب هدر رفت منابع بی تنهانهاین شرایط  متأسفانهاجرایی نهاد مذکور است. 

اب تاز ش های زیادی را در عصری که رشد علمی در دنیادر کشور شده است بلکه فرصت

ها شاهد توجه ضایع نموده است. در خصوص سایر چالش ،است برخوردار یاسابقهکم

 نیستیم. هاآنبرای رفع  گذارانسیاستجدی 



 2716 تابستان/ 73ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   236

بیکاری  روزافزونافزایش  ازجمله ییروندهاکالنلذا نظر به اینکه در حال حاضر با 

 ویژهبه یالن دانشگاهی والتحصسیطره رشد کمی ناموزون تعداد فارغ ،دانشگاهی یالنالتحصفارغ

نیاز  رونیازادر مقاطع تحصیالت تکمیلی بر توسعه کیفی آموزش عالی روبرو خواهیم بود. 

نسبت به ایجاد نظام کارآمد نوآوری و بازتعریف نقش هریک از بازیگران نظام مذکور  است که

ت سازی هویصنعت و دانشگاه با هدف باز ،های بومی ارتباط جامعهگیری مدلخصوصاً شکل

گان توجه به نقش خبر و سازیشبکه ،بایستمتعالی آموزش عالی اقدام نمود. در این مسیر می

المللی شدن فراگیر و های علم و فناوری و اهتمام جهت بینگذاریدر مطالعات و سیاست

جذب دانشجویان خارجی مورد  ازجملههای دنیا ها با سایر دانشگاهافزایش تعامالت دانشگاه

 معان نظر قرار گیرد.ا

 منابع

 های فرهنگی.دفتر پژوهش :. تهرانتحقیق تطبیقی(. 5911. )محمد دیس ،یاعراب

فصلنامه جامعه مهندسان  ،ریزی توسعه در ایران. تهرانبرنامه دهه 2 .(5932احمد. ) ،یاسینآل

 .13 ،مهندس مشاور() ایرانمشاور 

 ،علم هایسیاست از چارچوبی (. ارائه5932ی. )عل ،و توسلی کمال سید ،طبائیان ؛جالل ،پناهی

 در پیشنهادهای سیاستی ارائه و زیرساختی و تقاضا ،منظر عرضه از نوآوری و فناوری

 .فناوری سازییتجار المللیبیناولین همایش  ،تقاضا. تهران نظام بهبود

 ایع نوین وزارتمرکز صن ،. تهرانسیاست تکنولوژی: اصول و مفاهیم(. 5913آلفرد. ) ،سرکیسیان

 صنایع.

 .یآموزش عال یزیربرنامهموسسه پژوهش و  ،(. تهران5933) .یآموزش عالسند توسعه گفتمان 

 گذارییاستس یهاچالش (. شناسایی5911علیرضا. ) ،و بوشهری علی ،حسنی؛منوچهر ،منطقی

-522(، 9)2 ،فناوری و علم پژوهشی سیاست -علمی ایران. فصلنامه نوآوری ملی نظام در

12. 

. ترجمه حامد بخشی و وجیهه جالئیان راهنمای تحلیل محتوا(. 2222ای. )کیمبرلی ،نئوندروف

 انتشارات جهاد دانشگاهی. :مشهد .(5931) بخشنده



 233  ... فناوری و علم گذاریسیاست پیامدهای به رهیافتی

 ،(. شورای عالی علوم5931فناوری و نوآوری ایران در جهان. ) ،: جایگاه علم2253نمای 

 فناوری اطالعات ایران.پژوهشگاه علوم و  ،تهران ،تحقیقات و فناوری

 ،(. شورای عالی علوم5931فناوری و نوآوری ایران در جهان. ) ،: جایگاه علم2251نمای 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران. ،تهران ،تحقیقات و فناوری

Borrás, S., & Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. 

Technological forecasting and social change, 80(8), 1513-1522.  
Edler, J. (2013). Review of policy measures to stimulate private demand for 

innovation. Concepts and effects. Manchester Institute of Innovation 

Research, Manchester Business School, University of Manchester. 

George, M. P. (2013). The Science, Technology and Innovation Policy, 

Government of India, Ministry of Science and Technology, New Delhi, 

January. 

Li, F., & Wang, P. (2015). STI Policy in Russia and China–Mapping and 

Comparisons in Instruments, Objectives and Implementation. 

Economics Working Paper No. 1501 March. 

Link A. N. & Scott J. (2002). Science Parks and the Academic Missions of 

Universities: How to Overcome Cultural Barriers Against Innovation. 

Proceeding XX IASP World Conference on Science and Technology 

Parks. Lisboa, Portugal 

Liu, F. C., Simon, D. F., Sun, Y. T., & Cao, C. (2011). China's innovation 

policies: Evolution, institutional structure, and trajectory. Research 

Policy, 40(7), 917-931. 
OECD. (2011). Demand-side Innovation Policies. OECD Publishing. 
OECD. (2012). OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD 

Publishing. 

Peters, B. G. (2000). Policy instruments and public management: bridging the 

gaps. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(1), 35-

47. 

Stine, D. D. (2009). Science and technology policymaking: A primer. DIANE 

Publishing. May 27 



7 Quarterly of Research in Educational Systems 

Vol. 11, No. 37, Summer 2017 

Approach to the Results of Science and 

Technology Policy in Iran, Based on the Analysis 

of Upstream Documents 

Hojatollah Moradipour 

Ebrahim Hajiani 

Heshmat Khalifeh Soltani 

Abstract 

Generally, macro policies and development based on these policies in 

Iran have been around for decades. But in particular, science and 

technology policy has a history of about two decades. For the first time 

in the third development plan, a separate section was devoted to the 

development of science and technology. Over the years, several 

supreme governing documents in the field of science and technology 

such as (Visions 1404, National comprehensive scientific map, and 

Science and technology policies announced by the Supreme Leader) 

have been elaborated. After over two decades of policy making, 

unfortunately, the results and outcomes are different from what was 

expected. The Iranian scientific rank and some other related indicators 

are evidence of this claim. Considering the nature and outcome this 

study is a practical one which had done by quantitative and qualitative 

content analysis of governing documents in the field of science and 

technology policy. In this study, the theoretical principles related to the 

subject have been examined and the components of policy instruments 

identified. Then by analyzing the content of supreme governing 

documents in the field of science and technology the relationship 

between the type of policy making and the outcomes has been 

identified. The findings show that policies lack strategic coherence and 

strategic vision. As a result, we are seeing imbalances in supply and 

demand. 

Keywords: Policy, Science & technology, Science & technology policy 

tools, Content analysis 

 

  




