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Abstract

Generic high-technology such as ICT, have been
developed in different countries and societies
based on variant developing models. These
models are raised from distinctive views &
paradigms; hence policies and advices would be
different, even contradicted. ICT as the most
obvious and well known generic high-tech, in
different countries is developed and grown in
different ways, and by different policies. This
study is focused on the most important local
views on developing ICT in Iran, so similarities
and dissimilarities of views are introduced. By
using Delphi method, ideas of Iranian experts in
developing ICT are gathered, in 2 rounds. Then
experts are clustered in different independent
clusters, based on their ideas, concerns & advices
in S&T policies. Results show that there are 4
different groups of views on ICT developing in
Iran, so each cluster advices different policies and
strategies; in proportion with others. Competitions
between these views prevent dominance of one
view in developing ICT; it makes policies
inconsistent, However.
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انگهاي خبربندي دیدگاههاي توسعه فناوري اطالعات کشور مبتنی بر خوشهدیدگاه

*2یناظمریام، 1فرديتقی تقومحمد، 1انییطباطباالهبیحبسید،1يابوالفضل کزاز

یدانشگاه عالمه طباطبایهیات علمی عضو-1
یی و عضو مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوردانشگاه عالمه طباطبادانشجوي دکتري -2

چکیده
ها و دیدگاهکه این مدلها از بودهتنوعیهاي م، بر اساس مدلدر کشورها و جوامع محتلف جهانهاي عام پیشرفته مانند فناوري اطالعاتيفناورتوسعه 
شود، متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر ها تولید و ارایه میهاي سیاستی که در هر یک از مدلبه همین دلیل گاه توصیه. اندشدهناشی میمتفاوتیهايپارادایم
هاي مختلف دیدگاهبر اساس،ي مختلفاي است که در کشورهاهاي پیشرفتهترین فناوريترین و قابل لمسشدهفناوري اطالعات یکی از شناخته. هستند

هایی که در خصوص ترین دیدگاهدر این مطالعه تالش شده است تا مهم. گذاري رشد و توسعه یافته استسیاستی و به دنبال آن ابزارهاي مختلف سیاست
به این ترتیب بر اساس . ها نیز مشخص شودتوسعه فناوري اطالعات کشور شکل گرفته است، شناسایی شود و سپس وجوه تمایز و تشابه میان دیدگاه

هایی مستقل بندي، در قالب خوشهدهندگان با استفاده از روش خوشههاي طراحی شده، مطالعه به صورت دلفی و در دو دور انجام شد، سپس پاسخنامهپرسش
هاي توسعه فناوري اطالعات در کشور در قالب چهار دسته قابل دیدگاهبر اساس مطالعه انجام شده . در ادامه هر گروه مورد تحلیل قرار گرفت. بندي شدندگروه
.ها نیستکدام غالب بر دیگر دیدگاهکنند، و هیچشده با یکدیگر رقابت میدیدگاه شناسایی4بندي هستند، و هر یک از دسته

فناوري اطالعات، دلفیفناوري، گذاري توسعه، سیاستبنديخوشه:هاکلیدواژه

1مقدمه-1

رویکردي نوین به تولید ثروت اقتصادي ،محوراقتصاد دانش
هاي تولیدي است که در آن نقش دانش بیش از سایر مؤلفه

همچون سرمایۀ فیزیکی، منابع طبیعی و نیروي کار غیرماهر 
کارگیري دانش، ؛ به این ترتیب تولید و به]1[شوددانسته می

هاي اخیر بر عهده بخش غالب خلق ثروت را در سال
محور مبتنی بر دو ایدة مختلف اقتصاد دانش.]2[ستاداشته

از یک سو بر تولید دانش و ارزش افزودة ناشی : شکل گرفته
کارگیري دانش در از آن تاکید دارد و از سوي دیگر بر به

همین دلیل است به. استتمرکز مهاي اقتصادي تمامی فعالیت

nazemi@nrisp.ac.ir: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

محور تنها توصیفی از صنایع با فناوري که اقتصاد دانش
گر منابعی نوین از تولید اقتصادي فته نیست، بلکه بیانپیشر

ها ومناطق، از کشاورزي و ها، بنگاهاست که در تمامی بخش
فناوري را پوشش افزار و زیستهاي مرتبط تا نرمحوزه

. ]3[دهدمی
کارگیري و هاي پیشرفته عامل کلیدي بهکه فناوريجااز آن

محور د، اقتصاد دانشارتقاي دانش، مهارت و نوآوري هستن
هاي توسعۀ فناوري. ]4[یابدمبتنی بر فناوري پیشرفته معنا می

نقش . محور بوده استبناي اقتصاد دانشپیشرفته سنگ
هاي پیشرفته در اقتصاد به حدي بوده است، که واژة فناوري

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1390زمستان، 2سال چهارم، شماره 
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گاهی جایگزین اقتصاد ]5[1»اقتصاد فناوري پیشرفته«
هاي پیشرفته ید میان فناوريرابطۀ شد. محور شده استدانش

سازي سازي و ظرفیتمحور ناشی از توانمنديو اقتصاد دانش
هاي پیشرفته در ایجاد زیرساختارهاي الزم براي فناوري

هاي اقتصادي استکارگیري دانش در فعالیتافزایش شدت به
اشاعۀ فناوري . که خود مستلزم اشاعه فناوري در اقتصاد است

گیري یک فناوري در یک جامعه، سازمان بر گسترش یا بهره
توان اشاعۀ همچنین می. ]6[یا گروهی از افراد متمرکز است

فناوري را فرآیندي دانست که بر اساس آن یک فناوري نوین 
در خالل زمان در سطح بازار بالقوة آن فناوري گسترش 

اشاعۀ فناوري مشتمل بر فرآیندي فراگیر از خلق . ]7[یابد می
شت دانش فناورانه و انتشار آن از طریق یادگیري تعامل و انبا

از این رو است که با . ]8[در میان بازیگران چندگانه است
بخش مهمی از فناوريمحور، اشاعه ظهور اقتصاد دانش

. ]9[تحقیقات نوآوري اخیر بوده است
ترین شدهعنوان یکی از شناختهفناوري اطالعات و ارتباطات به

اي است که به عنوان زیرساخت توسعه و پیشرفتههايفناوري
محور از آن یاد حرکت از اقتصاد متداول به اقتصاد دانش

عنوان یکی به همین دلیل اشاعۀ فناوري اطالعات به. شودمی
محور هاي اصلی کشورها در توسعه اقتصاد دانشاز سیاست

.در کشورهاي مختلف بوده است
هاي عام به خصوص فناوري توسعۀ فناوريما نیزدر کشور

اطالعات و ارتباطات موضوعی همراه با حساسیت فراوان 
هاي فراوانی که در خصوص توسعه قطعیتاما عدم. بوده است

ها و ، سیاستعات و ارتباطات کشور وجود داشتهفناوري اطال
راهبردهاي متفاوت و گاه متضادي را در زمینۀ اشاعۀ آن تولید 

و راهبردها تدوین شده در کشور در ها سیاست. کرده است
هاي گوناگون، مواضع قطعیتخصوص مسایل مختلف و عدم

توان ناشی از اند، این تفاوت را میمختلفی را اتخاذ کرده
گذاران این حوزه هاي مختلفی دانست که سیاستفرضپیش

هدف از . انددر خصوص آینده و وضعیت این فناوري داشته
گذاران هاي مختلف سیاستی دیدگاهانجام این پژوهش بررس

به اشاعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور بوده است و 

1- High-Technology Economy

گذاران بر اساس بندي سیاستنتایج مطالعه به صورت خوشه
مواضع و برخوردشان در خصوص اشاعۀ فناوري اطالعات و 

بندي در این خوشه. ارتباطات در کشور بوده است
کاوي استفاده شده لفی و دادههاي دگذاران از روشسیاست

هاي دلفی پاسخ داده شده، نامهاست و با استفاده از پرسش
اند و بندي شدههاي مختلفی دستهدهندگان در خوشهپاسخ

.هاي هر خوشه معرفی شده استویژگی

پیشینۀ پژوهش-2
در کشور از منظر تاریخی توجه به حوزه فناوري اطالعات را 

شوراي عالی «سوم توسعه و تشکیل برنامه بهتوان می
آیین نامه «در ادامه . بازگرداند1378در سال » انفورماتیک

و به دنبال آن 1381در سال » اجرایی تحقق دولت الکترونیک
دو نمونه دیگر سند دولتی در » سیاست تجارت الکترونیک«

سند توسعۀ کاربري «تدوین . توسعه فناوري اطالعات بودند
» عالی اطالع رسانیشوراي«توسط » )تکفا(فناوري اطالعات

توان آغاز توجه راهبردي به حوزه فناوري اطالعات را می
اي از اسناد راهبردي مجموعه1380در ادامه در دهۀ . دانست

هاي توسعه کشور به غیر از برنامه. در این حوزه تدوین شد
هایی در خصوص توسعه فناوري اطالعات که شامل بخش

گذاري ترین اسنادي که به صورت جامع سیاستمهماند، بوده
در کل حوزه فناوري اطالعات را مورد توجه خود قرار 

سند راهبرد توسعه فناوري اطالعات و «) 1: اند، عبارتند ازداده
» مرکز تحقیقات مخابرات ایران«که توسط » ارتباطات ایران
ت وزار«توسط » نظام ملی فناوري اطالعات«) 2تدوین شد؛ و 

راهبرد ملی توسعه فناوري اطالعات و «بیانیه ) 3؛ »ارتباطات
هاي فناوري دفتر همکاري«کشور توسط » ارتباطات

توسط » نظام جامع فناوري اطالعات«) 4و » جمهوريریاست
سایر اسنادي که . »شوراي عالی فناوري اطالعات«

گذاري هایی از حوزه فناوري اطالعات را سیاستزیربخش
طراحی ایجاد «)1: نیز به عنوان نمونه عبارتند ازاند،کرده

توسط » مراکز خدمات رسانی الکترونیک در استان هاي پیشرو
قانون ساختارنظام جامع رفاه و «)2شوراي عالی اداري؛ 

)4» قانون تجارت الکترونیک«)3؛ »تـأمین اجتمـاعی
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سند امنیت فضاي «)5؛ »هاي تجارت الکترونیکسیاست«
قانون دسترسی آزاد به «)6» )افتا(عاتی کشور التبادل اط
.»سند جامع دولت الکترونیک«)7» اطالعات

از میان سندهاي تدوین شده که اغلب در مراجع مختلف 
نظام جامع فناوري «اند، سند قانونی به تصویب نیز رسیده

تدوین » شوراي عالی فناوري اطالعات«که توسط » اطالعات
به کل حوزه، و نه یک که است شده، تنها سند جامعی 

به تصویب باالترین مرجع دولتی یعنی وزیربخش، پرداخته 
.رسیده استنیزهیات وزیران 

هاي مربوط به اشاعۀ فناوري همچنین در خصوص دیدگاه
. ها اشاره نمودتوان به تنوع این نوع از دیدگاهاطالعات، می

ي هابندي سیاستهاي مختلفی در خصوص تقسیمپژوهش
نفعان از بندي ذي، از یک سو و خوشهاشاعه فناوري اطالعات

انجام شده که در ادامه به صورت گذرا مورد سوي دیگر،
بدیهی است که در این مطالعه هدف . بررسی قرار گرفته است

هاي اشاعه فناوري اطالعات در کشورها شناسایی سیاست
تمرکز نبوده است، بلکه بر موارد متمایزکننده و غیرمشترك

.شده است
هاي مختلفی وجود دارد، در خصوص اشاعه فناوري دیدگاه

که تعدادي از این تنوع دیدگاه، بومی هستند و بخشی دیگر از 
ترین تنوع مهم. شونداین تنوع دیدگاه در سطح ملی طرح می

توان در دو دیدگاه دوگانه هاي در سطح جهانی را میدیدگاه
. زیر جستجو نمود

 یا صنعتعنوان یک توانمندساز اهمیت دارداطالعات بهفناوري.
یا باز در جهان برتري بیشتري خواهد یافتافزارهاي متننرم

.تجاريافزارهاي نرم
.اندتوصیف شدههادر ادامه این تنوع دیدگاه

هاي دیگر متمایز چه فناوري اطالعات را از سایر فناوريآن
ها و یک سو و فرآوردهسازد، تفاوت میان فناوري از می

بر این . ها از سوي دیگر، استدست آمده از آنخدمات به
اساس دو دیدگاه عمده در خصوص توسعه فناوري اطالعات 

:]10[قابل تقسیم است
شناسد می1دیدگاهی که فاوا را به عنوان یک بخش تولیدي

.هاي صنعتی دیگر استو از این رو مشابه سایر حوزه

1- ICT as a Production Sector

 صنعتی توانمندساز فاوا را به عنوان یک حوزهدیدگاهی که
در این دیدگاه . داندمی2براي سایر ابعاد توسعه کشور

کارگیري آن در ابعاد مختلف توسعه برداري از فاوا و بهبهره
تر از تولید صنعت صنعتی و اجتماعی کشور عاملی مهم

.فاوا است
ب تاثیرات توان در قالدلیل تفکیک میان این دو دیدگاه را می

ها جستجو گذاريشدید انتخاب این دو رویکرد در سیاست
هاي کشورهاي مبتنی بر دیدگاه سیاست،به عنوان نمونه. نمود

توانمندساز بر توسعه زیرساخت و دخالت دولت، واردات 
اي همراه هاي گمرکی و تعرفهتجهیزات زیرساختی با آزادي

دیدگاه تولیدي، در مقابل در کشورهاي مبتنی بر . است
اي براي حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد موانع تعرفه

.]12و11[هاي کلیدي هستندات سیاستوارد
شوند، به ها، تنظیم میهاي ملی نیز متاثر از این دیدگاهبرنامه

هاي آموزشی، توسعه دسترسی به اینترنت، این ترتیب برنامه
سرعت، به کارگیري افزایش ضریب نفوذ موبایل و اینترنت پر

داري الکترونیک، دولت هاي فاوا در بانکتوانمندي
الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی از 

.]11و10[شونداهمیتی بیش از تولیدات فاوا برخوردار می
هاي ملی بندي کلی از نقش فاوا در استراتژيیک طبقه1شکل 

مورد 3وسعه ملل متحدکشورهاي مختلف که توسط برنامه ت
.دهداند، را نشان میمطالعه قرار گرفته

]10[بندي کلی راهبردهاي فاوا در کشورهاي مختلفطبقه)1شکل 

هاي توسعه فاوا در کشورهاي مختلف به این ترتیب سیاست
:]10[دسته زیر است4قابل تقسیم به 

2- ICT as Enabler of Development
3- UNDP

راهبرد ملی فاوا 

فاوا به مثابه صنعت

رشد صادرات
هند و :نمونه

کاستاریکا

بازار  /ظرفیت ملی
داخلی

برزیل:نمونه

فاوا به مثابه توانمندساز

موقعیت جهانی
مالزي :نمونه
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سند امنیت فضاي «)5؛ »هاي تجارت الکترونیکسیاست«
قانون دسترسی آزاد به «)6» )افتا(عاتی کشور التبادل اط
.»سند جامع دولت الکترونیک«)7» اطالعات

از میان سندهاي تدوین شده که اغلب در مراجع مختلف 
نظام جامع فناوري «اند، سند قانونی به تصویب نیز رسیده

تدوین » شوراي عالی فناوري اطالعات«که توسط » اطالعات
به کل حوزه، و نه یک که است شده، تنها سند جامعی 

به تصویب باالترین مرجع دولتی یعنی وزیربخش، پرداخته 
.رسیده استنیزهیات وزیران 

هاي مربوط به اشاعۀ فناوري همچنین در خصوص دیدگاه
. ها اشاره نمودتوان به تنوع این نوع از دیدگاهاطالعات، می

ي هابندي سیاستهاي مختلفی در خصوص تقسیمپژوهش
نفعان از بندي ذي، از یک سو و خوشهاشاعه فناوري اطالعات

انجام شده که در ادامه به صورت گذرا مورد سوي دیگر،
بدیهی است که در این مطالعه هدف . بررسی قرار گرفته است

هاي اشاعه فناوري اطالعات در کشورها شناسایی سیاست
تمرکز نبوده است، بلکه بر موارد متمایزکننده و غیرمشترك

.شده است
هاي مختلفی وجود دارد، در خصوص اشاعه فناوري دیدگاه

که تعدادي از این تنوع دیدگاه، بومی هستند و بخشی دیگر از 
ترین تنوع مهم. شونداین تنوع دیدگاه در سطح ملی طرح می

توان در دو دیدگاه دوگانه هاي در سطح جهانی را میدیدگاه
. زیر جستجو نمود

 یا صنعتعنوان یک توانمندساز اهمیت دارداطالعات بهفناوري.
یا باز در جهان برتري بیشتري خواهد یافتافزارهاي متننرم

.تجاريافزارهاي نرم
.اندتوصیف شدههادر ادامه این تنوع دیدگاه

هاي دیگر متمایز چه فناوري اطالعات را از سایر فناوريآن
ها و یک سو و فرآوردهسازد، تفاوت میان فناوري از می

بر این . ها از سوي دیگر، استدست آمده از آنخدمات به
اساس دو دیدگاه عمده در خصوص توسعه فناوري اطالعات 

:]10[قابل تقسیم است
شناسد می1دیدگاهی که فاوا را به عنوان یک بخش تولیدي

.هاي صنعتی دیگر استو از این رو مشابه سایر حوزه

1- ICT as a Production Sector

 صنعتی توانمندساز فاوا را به عنوان یک حوزهدیدگاهی که
در این دیدگاه . داندمی2براي سایر ابعاد توسعه کشور

کارگیري آن در ابعاد مختلف توسعه برداري از فاوا و بهبهره
تر از تولید صنعت صنعتی و اجتماعی کشور عاملی مهم

.فاوا است
ب تاثیرات توان در قالدلیل تفکیک میان این دو دیدگاه را می

ها جستجو گذاريشدید انتخاب این دو رویکرد در سیاست
هاي کشورهاي مبتنی بر دیدگاه سیاست،به عنوان نمونه. نمود

توانمندساز بر توسعه زیرساخت و دخالت دولت، واردات 
اي همراه هاي گمرکی و تعرفهتجهیزات زیرساختی با آزادي

دیدگاه تولیدي، در مقابل در کشورهاي مبتنی بر . است
اي براي حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد موانع تعرفه

.]12و11[هاي کلیدي هستندات سیاستوارد
شوند، به ها، تنظیم میهاي ملی نیز متاثر از این دیدگاهبرنامه

هاي آموزشی، توسعه دسترسی به اینترنت، این ترتیب برنامه
سرعت، به کارگیري افزایش ضریب نفوذ موبایل و اینترنت پر

داري الکترونیک، دولت هاي فاوا در بانکتوانمندي
الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی از 

.]11و10[شونداهمیتی بیش از تولیدات فاوا برخوردار می
هاي ملی بندي کلی از نقش فاوا در استراتژيیک طبقه1شکل 

مورد 3وسعه ملل متحدکشورهاي مختلف که توسط برنامه ت
.دهداند، را نشان میمطالعه قرار گرفته

]10[بندي کلی راهبردهاي فاوا در کشورهاي مختلفطبقه)1شکل 

هاي توسعه فاوا در کشورهاي مختلف به این ترتیب سیاست
:]10[دسته زیر است4قابل تقسیم به 

2- ICT as Enabler of Development
3- UNDP

راهبرد ملی فاوا 

فاوا به مثابه توانمندساز

موقعیت جهانی
مالزي :نمونه

اهداف توسعه اي
آفریقاي جنوبی:نمونه
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سند امنیت فضاي «)5؛ »هاي تجارت الکترونیکسیاست«
قانون دسترسی آزاد به «)6» )افتا(عاتی کشور التبادل اط
.»سند جامع دولت الکترونیک«)7» اطالعات

از میان سندهاي تدوین شده که اغلب در مراجع مختلف 
نظام جامع فناوري «اند، سند قانونی به تصویب نیز رسیده

تدوین » شوراي عالی فناوري اطالعات«که توسط » اطالعات
به کل حوزه، و نه یک که است شده، تنها سند جامعی 

به تصویب باالترین مرجع دولتی یعنی وزیربخش، پرداخته 
.رسیده استنیزهیات وزیران 
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هاي اشاعه فناوري اطالعات در کشورها شناسایی سیاست
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اساس دو دیدگاه عمده در خصوص توسعه فناوري اطالعات 
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ب تاثیرات توان در قالدلیل تفکیک میان این دو دیدگاه را می

ها جستجو گذاريشدید انتخاب این دو رویکرد در سیاست
هاي کشورهاي مبتنی بر دیدگاه سیاست،به عنوان نمونه. نمود

توانمندساز بر توسعه زیرساخت و دخالت دولت، واردات 
اي همراه هاي گمرکی و تعرفهتجهیزات زیرساختی با آزادي

دیدگاه تولیدي، در مقابل در کشورهاي مبتنی بر . است
اي براي حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد موانع تعرفه

.]12و11[هاي کلیدي هستندات سیاستوارد
شوند، به ها، تنظیم میهاي ملی نیز متاثر از این دیدگاهبرنامه

هاي آموزشی، توسعه دسترسی به اینترنت، این ترتیب برنامه
سرعت، به کارگیري افزایش ضریب نفوذ موبایل و اینترنت پر

داري الکترونیک، دولت هاي فاوا در بانکتوانمندي
الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی از 

.]11و10[شونداهمیتی بیش از تولیدات فاوا برخوردار می
هاي ملی بندي کلی از نقش فاوا در استراتژيیک طبقه1شکل 

مورد 3وسعه ملل متحدکشورهاي مختلف که توسط برنامه ت
.دهداند، را نشان میمطالعه قرار گرفته

]10[بندي کلی راهبردهاي فاوا در کشورهاي مختلفطبقه)1شکل 
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فاوا به مثابه صنعت :
oکاستاریکا با تمرکز بر مانند : رشد صادرات- الف

گذاري خارجی توسعه صادرات و جذب سرمایه
oمانند برزیل در : بازار داخلی/توسعۀ ظرفیت ملی-ب

تغییر استراتژي حمایت از ظرفیت داخلی از 
2به ارتقا1محافظت

فاوا به مثابه توانمندساز:
oمانند : عنوان یک اقتصاد رقابتیتثبیت موقعیت به

محیط و زیرساخت فناوري مالزي در ایجاد یک 
گذاران ملی و خارجی و پیشرفته براي جذب سرمایه

ایجاد سرریز 
oمانند دولت آفریقاي : توسعه اجتماعی و اقتصادي

جنوبی در توسعه فاوا به منظور توانمندسازي 
اجتماعی و توسعه اقتصادي 

نکته قابل توجه در خصوص این دو نوع از رویکرد توسعه 
مدتا سایر رویکردهاي ملی توسعه فاوا در فاوا آن است که ع

تر که بر بندي قدیمیبندي قرار دارند و تقسیماین تقسیم
بندي دوگانۀ خدمات در مقابل تولید تمرکز داشت، در تقسیم

. فوق مستتر است
دیگري که در خصوص اشاعۀ فناوري اطالعات تنوع دیدگاه

ز دو یکی اهح جهانی وجود دارد، مربوط به غلبدر سط
) 4شدهقفل(یا تجاري 3بازمتنافزارهاينرمپارادایم 

دهندگان محصوالت فاوا باز، توسعهدر پارادایم متن.]13[است
دهند؛ که در این باز ارایه میاین محصوالت را به صورت متن

حالت امکان تغییرات منبع براي کاربران وجود داشته و کسب 
محصوالت وجود درآمد از طریق خدمات و سفارشی کردن

که در پارادایم قفل شده، منبع درحالی. خواهد داشت
افزاري و کد محصوالت فاوا قفل بوده و تنها در اختیار نرم

باشد؛ و دیگر کاربران دهندة آن میشرکت یا شخص توسعه
در این حالت اغلب . توانند تغییراتی در آن ایجاد نمایندنمی

به مشتریان عرضه 5هاي آمادهصورت بستهمحصوالت به
. ]13[شودمی

1- Protection
2- Promotion
3- Open Source
4- Lock-in
5- Package

توان نفعان را میبندي ذياز سوي دیگر بررسی پیشینۀ خوشه
نفعان بندي ذيهایی مانند شناسایی، تحلیل و دستهدر حوزه

نفعان مختلفی که در فرآیند شناسایی ذي. تقسیم نمود
ها، یکی از بندي آنگذاري دخیل هستند؛ و خوشهسیاست

به تازگی در مطالعات مختلف مورد موضوعاتی است که
نفعان به دالیل متنوعی بندي ذيخوشه. توجه قرار گرفته است

رسیدن به نقطۀ . گذاري حایز اهمیت استدر فرآیند سیاست
نفعان و هاي گزینشی زمانی که ذيدر سیاست6بینابینی

بازیگران چندگانه داراي ترجیحات مختلفی هستند، یکی از 
یکی دیگر از کارکردها . ]14[ي استبنددالیل خوشه

هاي مختلف بر اساس بندي سیاستنفعان، رتبهبندي ذيخوشه
در این . ]15[نفعان استهاي مختلف از ذيمیزان تمایل گروه

هاي مختلفی از وضعیت هر سیاستی متناسب با مواضع گروه
بندي خواهد قدرت نسبی هر گروه قابل رتبهنیزبازیگران و 

هاي ارزش که به تقابل میان هزینه-هاي هزینهیلتحل. بود
پردازد، اتخاذ یک سیاست و منافع حاصل از آن نیز می

نفعان را بندي ذيرویکرد دیگري است که خوشه
هاي در مجموع استفاده از روش. ]16[کندناپذیر میاجتناب
نفعان بندي و تحلیل ذيبندي یکی از ابزارهاي گروهخوشه

کاوي پرکاربرد شده جه به رشد حوزة دادهاست که با تو
گذاري نفعان در فرآیندهاي سیاستتحلیل ذي. ]18و17[است

نفعان را هاي مختلف از ذيبه دنبال آن است که موضع گروه
به این . در قبال یک موضوع سیاستی خاص به دست آورد

ها با ها و مخالفتتفاوتیها، بیترتیب شناسایی همراهی
ترین کارکردهاي تحلیل ختلف یکی از عمدههاي مسیاست

بندي تواند از طریق خوشهکه می]19[نفعان استذي
. پذیر شودامکان

روش پژوهش-3
،کاويکمک روش دادهبه کهبرآن است ،این پژوهش

گذاران حوزه فناوري اطالعات بندي خبرگان و سیاستخوشه
هاي مورد نیاز به منظور داده. ددهانجام را و ارتباطات 

در . هاي دلفی تهیه شده استنامهبندي، از طریق پرسشخوشه

6- Trade off
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شناسی مربوط به آن ابتدا روش دلفی و اطالعات روش،ادامه
شناسی کاوي به همراه اطالعات روشو سپس روش داده

.شودمیمرتبط به آن ارایه 
ه استفاده شد، هاي متمایزکننددر این مطالعه از تعدادي پرسش

توانست تمایز و تفاوت میان ها میکه انتخاب آن
به عبارت . گذاران را نشان دهدهاي اصلی سیاستفرضپیش

هایی که در فرضگذاران بر اساس پیشدیگر سیاست
هاي ها دارند، قابل تقسیم به خوشهخصوص هر یک از بدیل

.مختلفی هستند

روش دلفی1- 3
ارتباط گروهی و نسبتا ساختار یافته روش دلفی، یک فرآیند 

:کنداصول و مبانی کلی زیر پیروي میکه از است
یک پیمایش خبرگان در دو یا بیش از دو دور است،دلفی.
 با شروع دور دوم، در خصوص نتایج دورهاي قبلی به

.شوددهندگان بازخورد داده میپاسخ
کنند میخبرگان یکسان، موضوعاتی یکسان را مجددا ارزیابی

وسیله نظر دیگر خبرگان تحت تاثیر که این ارزیابی مجدد به
]21[.گیردقرار می

نکته قابل توجه آن است که محتواي مطالعات دلفی، همیشه 
ها نسبتا ناقص و موضوعاتی هستند که دانش موجود درباره آن

گیري هاي کاراتري براي تصمیمنامشخص است؛ وگرنه، روش
.]20[وجود دارند

گذاري هایی در خصوص سیاستها حاوي پرسشنامهپرسش
مناسب در خصوص اشاعه فناوري اطالعات کشور در افق 

. بود1404

هانامهساختار پرسش3-1-1
بندي خبرگان حوزة هاي مورد استفاده در خوشهپرسش

:فناوري اطالعات شامل دو دسته زیر بودند
هافرضهاي مربوط به پیشپرسش-الف
هایی که در قالب قطعیتهاي مطالعه برپایۀ عدمفرضپیش

هاي ایران ترین فناورينگاري مناسبپایلوت آینده«پروژه 
. شناسایی شده بود، مورد استفاده قرار گرفت]22[» 1404
داشت که دو یا هایی از آینده اشاره ها به وضعیتقطعیتعدم

قرار دارد و رويِ موضوع مورد بحث یشِچند بدیل مختلف پ
توان با احتمال تقریبا باال ها را میامکان تحقق هر یک از بدیل

ها ممکن به این ترتیب هر یک از بدیل. و برابري برآورد نمود
توان است محقق شود یا نشود، و در مورد آن موضوع نمی

توان در ها را میقطعیتعدم. اظهار نظر دقیق و معینی ارایه داد
هاي ملی و جهانی تقسیم نمود؛ که قطعیتمقالب دو دسته عد

کهاستاي مطالعات کتابخانهحاصلهاي جهانی قطعیتعدم
در بخش پیشینۀ تحقیق به دو مورد آن اشاره شد؛ و 

هاي داخلی از جلسات پانل با حضور خبرگان قطعیتعدم
به عنوان که ها قطعیتعدماین . حوزه در کشور شناسایی شد

حوزه گذاران سیاستمتمایزکننده هاي ضفرترین پیشمهم
قرار ،مورد سوالسال آینده15در افق فناوري اطالعات 

:اند، عبارتند ازگرفته
باز یا تجاري در جهان افزارهاي متننرم: 1قطعیت عدم

.برتري بیشتري خواهد یافت
فضاي باز یا کنترل تبادل اطالعات براي : 2قطعیت عدم

.تر استمناسبکشور از جمیع جهات 
هاي اشاعۀ فاوا متناسب با تقویت بنگاه: 3قطعیت عدم

.کوچک و متوسط یا بزرگ خواهد بود
گري دولت در نقش حاکمیتی یا تصدي: 4قطعیت عدم

.بخش خدمات فناوري اطالعات مناسب است
شبکه فراگیر اینترانت داخلی یا حضور : 5قطعیت عدم

.اسب استالمللی منپرقدرت در اینترنت بین
حمایت دولت از حقوق و مالکیت فکري : 6قطعیت عدم

داخلی و خارجی یا تنها حمایت از حقوق مالکیت فکري 
.بهتر استداخلی

فناوري اطالعات به عنوان یک توانمندساز : 7قطعیت عدم
.یا صنعت اهمیت دارد

زبان رسمی تبادل اطالعات در کشور؛ بیشتر : 8قطعیت عدم
.سی خواهد بودفارسی یا انگلی

هاي دوگانۀ فوق هر فرضدر خصوص هر یک از پیش
5اي خود را در یک طیف لیکرت دهنده حالت توصیهپاسخ

.کردحالتی انتخاب می
اشاعهيهاهاي مربوط به سیاستپرسش-ب

هاي مختلف ها الزم است تا راهبردها و سیاستدر پرسش
ز سویی دیگر ا. اشاعۀ فناوري اطالعات در کشور طراحی شود
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توان راهبردهایی جامع، ها را نمیراهبردها و سیاست
ها و السویه و قابل تعمیم براي تمامی فناوريعلی

بر این اساس . هاي حوزه فناوري اطالعات دانستزیرفناوري
ها به صورت مجزا مورد ترین زیرفناوريالزم است تا مهم
هاي ر پرسشالذکبا توجه به مالحظات فوق. پرسش قرار گیرد

طراحی شده 2شکلاین بخش به صورت شماتیک در قالب 
.است

بر اساس این چارچوب الزم است تا دو ورودي اولیه به 
:که عبارتند ازشوندنامه استفاده منظور طراحی پرسش

اندها قرار گرفتهها که در ستونراهبردها و سیاست.
در هاي حوزه فناوري اطالعات کهترین زیرفناوريمهم

.اندسطرها قرار گرفته
راهبردها شامل آن دسته از راهبردهاي اغلب افقی است که در 

هاي اشاعه فناوري اطالعات به عنوان راهبردهاي سیاست
کالن استفاده شده، و همچنین توسط پانل خبرگان انتخاب 

هاي سیاست. راهبردها در دو دسته تقسیم شدند. شده است
هدف اشاعه فاوا در کشور است و دهنده گذار که نشانهدف

افزایش کیفیت )2خلق ثروت، )1: نوع هستند4شامل 
)4هاي علمی و فناورانه و افزایش توانمندي)3زندگی، 

ها شامل دستۀ دوم سیاست. افزایش و ایجاد شایستگی رقابتی
تواند در خدمت اشاعه هاي ابزاري است که میسیاست

.د استفاده قرار گیرداز هدف اشاعه مورغفناوري فار

هاچارچوب شماتیک بخش سوم پرسش) 2شکل 

هاي حوزه فاوا نیز با ترین زیرفناورياز سوي دیگر مهم
استفاده از دو منبع اصلی انتخاب شده است، که در سطرها 

هاي فاوا که نتیجۀ ترین زیرفناوريابتدا مهم. قرار گرفتند
عنوان ورودي اولیه ، به]23[نگاري ملی ژاپن بودهمطالعۀ آینده
2500ها بر پایۀ نظرات بیش از این زیرفناوري. انتخاب شد

نگاري ملی در دورة خبرة ژاپنی است که در مطالعات آینده
این موارد به عنوان . اندمشارکت داشته) 2006سال (هشتم 

ورودي به خبرگان عضو پانل داده شده تا در صورتی که 
اند، به دلیل جلوگیري از سوگیري مواردي داراي تکرار بوده

نامه مورد این نکته قابل توجه است که پرسش. حذف شوند
فناورانه است؛ 1استفاده در دلفی ژاپن شامل تعدادي موضوع

در این . اندبندي شدههاي فناوري دستهکه در قالب زیرحوزه
عنوان ورودي به اعضاي پانل بهمطالعه موضوعات فناوري 

ها و از آنان خواسته شد تا بر اساس زیرحوزهداده شد و نه
ادراك خود آن موضوع را به یک زیرحوزه نوظهور تعمیم 

نامه بر ها در پرسشبه این ترتیب انتخاب زیرفناوري. دهند
آیا این موضوع )1: اساس معیارهایی بوده است، که عبارتند از

ن آیا ای)2دهندة یک زیرحوزه نوظهور است، فناورانه نشان
توان آیا می)3زیرفناوري پیش از این انتخاب شده است و 

هاي فناوري دیگري را انتخاب نمود که در این زیرحوزه
75بر اساس این معیارها و با استفاده از . فهرست نیامده است

نامه حوزه فناوري در پرسشزیر9موضوع فناورانه که در 
نامه پرسشزیرحوزه فناوري براي 10دلفی ژاپن آمده بود، 

زیرحوزه 9زیرفناوري متفاوت از 10این . انتخاب شد
نامه دلفی ژاپن بود، چراکه بر اساس ادراك خبرگان و پرسش

بر این . هاي جهانی در این عرصه، تغییر یافته بودپیشرفت
هاي فناوري شناسایی شده و در ترین زیرحوزهاساس مهم

.سطرها قرار گرفتند
نامه آن بود که اي فناوري در پرسشهدلیل انتخاب زیرحوزه

ها مختلف وجودها و اهداف متفاوتی براي زیرفناوريسیاست
و فرض وجود یک راهبرد کالن براي تمامی داشت

توانست نمی،هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتزیرحوزه
ها نیز نامهنتایج به دست آمده از پرسش. فرض صحیحی باشد

1- Topic
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سیاست همواره صحیحی که براي مؤید این امر بود که هیچ
و ردهاي فناوري کارآمد باشد، وجود نداتمامی زیرحوزه

هاي متنوعی در دهندگان متناسب با هر زیرحوزه پاسخپاسخ
.خصوص سیاست مناسب ارایه داده بودند

دهندگاناطالعات آماري پاسخ3-1-2
جامعه آماري این مطالعه خبرگان کشور در خصوص توسعۀ 

اطالعات بود که شامل این دو دسته از افراد خبره فناوري
افراد خبره در )2افراد خبره فناوري اطالعات و )1: شدمی

به منظور ایجاد . گذاري فناوري اطالعاتخصوص سیاست
دهندگان جامعۀ آماري بر حسب نوع دانش توازن میان پاسخ

گان خبر)1: تفکیک به دو دستۀ تقریبا برابرعلمی و عملی قابل
خبرگان )2دانشگاهی که متکی بر دانش علمی هستند و 

صنعتی که مبتنی بر دانش عملی و فعالیت در این حوزه 
.هستند، تفکیک شدند

به منظور شناسایی خبرگان و نمونه آماري مناسب براي 
شود، که از نظر هاي مختلفی استفاده میپژوهش از روش

کننده در شارکتشناسی، رویکردهاي شناسایی خبرگان مروش
که 1ارتباطات شخصی)1: ]24[فرآیند دلفی عبارتند از

مندترین روش شناسایی خبرگان ناکارآمدترین و غیرنظام
که از طریق معارفۀ خبرگان توسط 2دخالت ذینفعان)2است، 
شود و در این مطالعه از نظام نفع انجام میهاي ذيسازمان

اي به منظور معرفی خبرگان کمک گرفته شد؛ و صنفی رایانه
مند مانند روش که فرآیندهایی نظام3هاي رسمیفرآیند) 3

گیري است که بر پایۀ گسترش دادن نمونه4معرفی مشارکتی
.باشدمی5»گلوله برفی«ت اولیه به صور

222در دور اول دلفی و با استفاده از روش معرفی مشارکتی، 
آنگاه با . اوري اطالعات شناسایی شدندنفهمتخصص در حوز

تماس با یکایک این افراد، درخصوص تمایل آنها براي 
از این تعداد در . مشارکت در فرآیند دلفی از آنها پرسش شد

ود را براي دریافت پرسشنامه تن آمادگی خ200مجموع 
129د، در مجموع هاي این افراپس از ارسال پرسشنامه. کردند

1- Personal Contacts
2- Stakeholders Involvement
3- Formal Processes
4- Co-nomination
5- Snow Ball

دهندة میزان پاسخگویی پس فرستادند که نشانتن پاسخنامه را 
ها به نامهدر دور دوم دلفی، پرسش. درصد است65معادل 

دلیل به. هاي دور اول براي خبرگان ارسال گردیدهمراه پاسخ
هاي تکمیل شده پس از زمان نامهادي از پرسشکه تعدآن

هاي ارسالی نامهتعیین شده پس فرستاده شد، لذا آمار پرسش
.دور دوم اندکی بیش از تعداد دریافت شده در دور اول است

102نامه ارسال و تعداد پرسش151در نهایت، مجموعاً تعداد 
دهنده نرخ شده، دریافت شد که نشاننامه تکمیلپرسش

. باشددرصد می68پاسخگویی معادل 
دهندگان درشناختی پاسخآمار مربوط به اطالعات جمعیت

.ارایه شده است1جدول 

دهندگانشناختی پاسخوضعیت جمعیت)1جدول

بنديروش خوشه2- 3
شود تا بندي روشی است که در آن تالش میخوشه

هایشان در و ویژگی7مختلف بر اساس صفات6موضوعات
بر این اساس افراد و خبرگانی . بندي شوندهایی دستهخوشه

گذاري مشارکت دارند، که عمدتا در فرآیندهاي سیاست

6- Objects
7- Attributes
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بندي شوند؛ هایی تقسیمتوانند بر حسب صفاتی به خوشهمی
سپس بر اساس صفات متمایزکنندة آن گروه براي هر یک از 

.انجام گیرد1گذاريها نامخوشه
هایی شناسایی شوند شود تا خوشهبندي تالش میدر خوشه

:که داراي دو ویژگی زیر باشند
اي بیشترین شباهت ممکن را به هم اعضاي هر خوشه

به عبارت دیگر صفات مشابهی را برخوردار . داشته باشند
.باشند

ها تفاوت قابل اعضاي هر خوشه با اعضاي سایر خوشه
بارت دیگر داراي صفات به ع. قبولی را داشته باشند

.ها نباشندمشابهی با اعضاي سایر خوشه
شود تا بندي تالش میهاي مختلف خوشهاگرچه در الگوریتم

تعادل مناسبی میان دو ویژگی برقرار شود، اما همواره هر دو 
. زمان در حداکثر میزان ممکن قرار ندارندبه صورت همآنها

ها از پیش گروه،2بنديبندي بر خالف دستهدر خوشه
هاي دردسترس شده نیست و الزم است تا بر اساس دادهتعیین

فرضی موضوعات مختلف و تعریف صفات، بدون هیچ پیش
.بندي نمودهاي مختلف تقسیمرا به خوشه

بندي با اهداف مختلفی در مطالعات مورد استفاده قرار خوشه
ی و شناسبندي با هدف تیپدر این مطالعه خوشه. گیردمی

. خبرگان است3بنديبخش
ها و نفعان مختلف در تدوین برنامهضعف در مشارکت ذي

ترین هاي نوآوري در کشور به عنوان یکی از عمدهسیاست
. ]25[مشکالت حکمرانی نظام ملی نوآوري در کشور است

نفعان اصلی در هر سیاست نوآوري دلیل شناسایی ذيهمینبه
. به عنوان نخستین گام در تقویت مشارکت آنان ضرورت دارد

نفعان، این امکان را در اختیار ذيیابندي خبرگان خوشه
دهد تا بتوانند مشارکت را در فرآیند گذاران قرار میسیاست
بندي خبرگان همچنین خوشه. گذاري تقویت کنندسیاست

تواند گذاري علم و فناوري میهاي فناوري در سیاستحوزه
عنوان ابزاري براي جلوگیري از سوگیري نسبت به به

کننده در فرآیند ها، انتخاب اعضاي خبره مشارکتسیاست
. شودها استفاده گذاري و ایجاد تعادل در سیاستسیاست

1- Labeling
2- Classification
3- Segmentation

باید در نظر داشت که گذار به سمت رویکرد نهادمحور در 
گذاري نوآوري بدون به رسمیت شناخت و مشارکت استسی

بندي خوشهو ]26[نیستپذیر نفعان امکانتمامی ذي
.گر این تغییر رویکرد خواهد بودتسهیل

هاي فناوري اطالعات این امکان را در اختیار رشد توانمندي
رویکردهاي کهبندي قرار داده پژوهشگران حوزة بخش

در . مورد توجه قرار دهندبندي را جدیدتري از بخش
:]27[بندي دو رویکرد عمده وجود دارد مطالعات بخش

رویکردهاي سنتی مبتنی بر : شناختیبندي جمعیتبخش
شناختی خبرگان که آنان را بر حسب وضعیت جمعیت

هاي جغرافیایی و که عضویت دارند، ویژگیسازمان
اجتماعی مانند محل سکونت، - شناختی اقتصاديجمعیت

، جنسیت، تحصیالت، و به طور عام مواردي که سن
هاي آن فرد با موضوع مورد مستقل از رفتار و انتخاب

مطالعه است، که به صورت غیرمستقیم بر آن تاثیرگذار 
.شوندبندي میگذارد، بخشمی
بندي تر که بخشرویکردهاي نوین: 4بندي رفتاريبخش

هاي ها و انتخابفرضرا مبتنی بر رفتار، پیش
. دهدگذارانه انجام میسیاست

شناسایی و کاوي در این پروژه، هدف اصلی کاربرد داده
بندي خبرگان حوزه فناوري اطالعات کشور بر اساس خوشه
هایی که در خصوص آینده این فناوري وجود فرضپیش

در . شوند؛ بوده استهاي سیاستی که ارایه میو توصیهدارند؛
که رویکرد منتخب این مطالعه است، بر بندي رفتاريبخش

بندي افراد مبتنی بر سابقۀ رفتاري در کاوي و خوشهپایۀ داده
رویکرد . ]28[شوندبندي میخصوص موضوع مطالعه بخش

ست، که مورد استفاده در این مطالعه رویکرد رفتاري بوده ا
:ترین دالیل آن در زیر خالصه شده استمهم
شناختی و از میان تمامی اطالعات جغرافیایی، جمعیت

توان در خصوص خبرگان در اجتماعی که می-اقتصادي
تواند گذاري مینظر گرفت تنها اطالعات مرتبط با سیاست

:موارد زیر باشد
oتحصیالت
oسوابق فعالیت

4- Behavioral Segmentation
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o هیات علمی و اعم از عضویت در(سابقه کاري
)هاي مرتبطفعالیت در شرکت

ترین مهم. تواند مورد مناقشه باشداطالعات فوق تمامی می
:دالیل مناقشه عبارتند از

o در عمل مدارك تحصیلی به دلیل اجبارهاي
اجتماعی، اقتصادي و قانونی کسب مدرك 

عنوان یکی از الزامات خبرگی درآمده تحصیلی به
ایران اعضاي هیات به عنوان نمونه در. است

گذاران عمدتا وکار و سیاستعلمی، بخش کسب
داراي تحصیالت تکمیلی هستند، در حالی که در 

یافته خبرگانی با مدارك اغلب کشورهاي توسعه
تحصیلی کارشناسی و حتی بدون مدارك تحصیلی 

به عبارت دیگر تقریبا . دانشگاهی وجود دارند
خوردارند و تمامی خبرگان از تحصیالت مشابه بر

ه تواند به عنوان عامل متمایزکنندتحصیالت نمی
.بندي خبرگان باشدبخشبراي

oعنوان مثال به. سوابق فعالیت عمدتا مشترك است
تعداد زیادي از افراد هم داراي سوابق عضویت در 

ها و فعال هیات علمی و هم عضویت در شرکت
.در صنایع مختلف هستند

oوط به خبرگان به شناختی مرباطالعات جمعیت
نامه نیز سادگی در دسترس نیست و حتی پرسش

راهگشا نیست چرا که تعداد قابل توجهی از 
شناختی هاي جمعیتدهندگان به پرسشپاسخ

.اندکامل پاسخ نداده
هایشان و فرضهاي خبرگان در خصوص پیشگیريتصمیم

هاي خبرگان هاي توصیه شده که در پاسخهمچنین سیاست
ترین عامل تمایز رفتاري ها تبلور یافته است، مهمشبه پرس

،این تمایز رفتاري به صورت مستقیم. خبرگان بوده است
هاي گیريها و تشابهات جهتگیرينوع جهت

به عبارت دیگر از . گذاردگذاران را به نمایش میسیاست
اي توان با مجموعهها میهاي خبرگان به پرسشمیان پاسخ

.بندي نمودصفات آنان را خوشهقابل توجه از 
بندي کاوي به عنوان ابزاري محاسباتی جهت خوشهداده

گذاري و نفعان و بازیگران در فرآیندهاي سیاستذي
فرآیند . ]18و17[گیردگیري مورد استفاده قرار میتصمیم

کاوي از سه در داده1اکتشاف دانش در پایگاه دادهکاويداده
به این ترتیب در فرآیند . ]29[گام اصلی تشکیل شده است

کاوي، نیز الزم هاي دادهبندي به عنوان یکی از شیوهخوشه
3شکل در. است تا فرآیندي شامل سه گام اصلی طی شود

این فرآیند به صورت ]29[بندي کاوي و خوشهفرآیند داده
.تصویري بیان شده است

]29[بنديکاوي و خوشهفرآیند داده)3شکل 

هاي پیموده شده در این مطالعه نیز بر همین اساس از سه گام
:گام اصلی تشکیل شده است

هاپردازش دادهپیش: گام اول3-2-1
هایی ترین دادههاي اصلی در خصوص مهمدر این گام انتخاب

شود و شود انجام میسازي میها پیادهکاوي بر روي آنکه داده
افزار مورد نظر به منظور استفاده در نرمها این دادهسپس 

.شوندسازي میآماده
شده به عنوان هاي تکمیلنامهدر این مطالعه کل پرسش

از سوي دیگر به . اندانتخاب شدهبندي موضوعات خوشه
بندي از صفات واسطۀ انتخاب رویکرد رفتارگرایانه در خوشه

هاي شود و صفات اصلی پاسخشناختی استفاده نمیجمعیت
.ها استداده شده به پرسش

هابندي دادهخوشه: گام دوم3-2-2
بندي مناسب براي خوشهالگوریتمکهدر گام دوم الزم است 

Two-Step(از میان سه الگوریتم اصلی موجود. انتخاب شود

-Two، به دالیل زیر الگوریتم )مراتبیو سلسلهK-Meansو

Stepانتخاب شده است:
 الگوریتمK-Means بهترین کارکرد خود را در خصوص

ها گسترده باشد، زمانی که طیف داده. هاي پیوسته داردداده
استفاده از این ولیاي دارد این الگوریتم کارکرد بهینه

1- Knowledge Discovery in Database (KDD)

پیش پردازش  
داده ها

انتخاب صفات و •
موضوعات

داده کاوي پساپردازش

تحلیل و تفسیر نتایج•
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پذیر امکان) جفتی(1هاي دوتاییالگوریتم در خصوص داده
ها دوتایی بوده در این مطالعه انتخاب سیاست. نیست

هر چند در ).انتخابنتخاب و عدمیعنی حالت ا(است، 
ها به منظور سازي آنها و آمادهپردازي دادهبخش پیش

هاي تجمعی که حاصل ها، از دادهتر از دادهاستفاده مناسب
ها بوده است، استفاده شده است، اما جمع انتخاب سیاست

ها در عمل استفاده از این الگوریتم را گسترة پایین داده
.ختساناکارآمد می

 نکتۀ قابل تامل دیگر آن است، که اگر چه در انتخاب
ها در ها این امکان وجود داشت که پاسخقطعیتعدم

به ) به دلیل استفاده از طیف لیکرت(اي رتبه5اي گستره
استفاده K-Meansاي در الگوریتم هایی فاصلهعنوان داده

شد؛ اما تفاوت میان انتخاب وضعیت اول و دوم تفاوتیمی
یک » شدیدا«و » تاحدي«از انتخاب میان بیشتربه مراتب 

هاي میان به عبارت دیگر فاصله. حالت خاص را دارد
ها با همدیگر برابر نبودند، و نیاز به دستکاري در گزینه
ها وجود داشت، که این امر نیز امکان مداخلۀ داده

.کردپژوهشگر را در نتایج زیاد می
این . داداسخ این مطالعه را نمیمراتبی پالگوریتم سلسله

الگوریتم زمانی کارکرد اصلی خود را دارد که نیاز به 
هایی میان ها و زیرمجموعههایی از مجموعهشناسایی رده

بندي و در این مطالعه تنها بر خوشه. ها مطلوب باشدخوشه
به عبارت دیگر . مدنظر بوده استبنديدستهبدون نیاز به 

بندي هر فرد بینی تقسیمیی براي پیشنیازي به معیارها
دلیل این امر رویکرد رفتارگرایانه بر اساس . جدید نیست

.ها بوده استهاي خبرگان به پرسشپاسخ
هاي طرح در پژوهش حاضر به منظور اطمینان از استدالل

ها انجام بنديشده ابتدا با استفاده از هر سه الگوریتم، خوشه
به Two-Stepشد، الگوریتم که مشخص شد، و پس از آن

شود، نتایج این الگوریتم مبناي نتایج بهتري منجر می
.بندي قرار گرفتخوشه

هاپساپردازش و تحلیل داده: گام سوم3-2-3
ها تحلیل هریک از خوشهکهبندي الزم است پس از خوشه

هاي هاي هر گروه از خوشهدر این مطالعه ویژگی. دنشو
هاي شناسایی شده بر اساس نوع رفتار و همچنین ویژگی

1- Binary

در این بخش . شان توصیف شده استشناختیجمعیت
ها هاي رفتاري بر روي خوشههمچنین بر اساس ویژگی

اي داراي گذاري شده است و به این ترتیب هر خوشهنام
.برچسب شده است

هایافته-4
5نامه دادند، به هایی که به پرسشخبرگان با توجه به پاسخ

خوشه در 5خوشه تقسیم شدند، که اطالعات مربوط به این 
.خالصه شده است2جدول

یت افراد داخل هر خوشهوضع)2جدول

ها به بندي اغلب یکی از خوشهدر فرآیندهاي خوشه
هاي شدیدي با یابد که داراي تفاوتهایی اختصاص مینمونه

هاي عمیقی نیز میان خود سایرین هستند، در حالی که تفاوت
به عبارت دیگر این خوشه شامل . این خوشه وجود دارد

بندي انجام شده، در میان خوشه. است2هشتههاي بروننمونه
به این گروه اختصاص دارد که در عمل شامل 5ۀ شمارة خوش
به این ترتیب در ادامه بر توصیف . عضو است4تنها 

در ادامه هر یک از . تمرکز شده است4تا 1هاي خوشه
ترین الزم به ذکر است که مهم. ها توصیف شده استخوشه

توان در ها را میشه از سایر خوشهوجوه متمایزکنندة هر خو
هاي مربوط به داده)1: ها یافتقالب دو دسته از داده

ها و هاي مربوط به انتخاب سیاستداده)2ها و فرضپیش

2- Outlier
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ها از این دو منظر بر این اساس هر یک از خوشه. راهبردها
. اندمورد تحلیل قرار گرفته

شان در گیريهاي مختلف در خصوص موضعرفتار خوشه
. خالصه شده است3جدول هاي مختلف درقطعیتمورد عدم
ها را در وشهختوان مقایسۀ میان میاین جدول،بر اساس

. ها انجام دادقطعیتخصوص هر یک از عدم

هاقطعیتها در خصوص عدمهاي هر یک از خوشهانتخاب) 3جدول 

وجود دارد که به ترتیب 2و 1، 0سه ستونِ ،3در جدول
هاي بدون نظر، انتخاب حالت اول و دهندة انتخاب گزینهنشان

همچنین در باالي هر . قطعیت استانتخاب حالت دوم از عدم
قطعیت مربوطه به صورت خالصه عدم،3جدولقسمت 
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نگارش شده است، که ابتدا حالت اول و سپس حالت دوم 
.ذکر شده است

میانۀ تعداد باري است که آن ، 4جدولدرداد ذکر شده اع
در مجموع هر . راهبرد توسط هر خوشه انتخاب شده است

هاي اصلی توانسته است براي هر یک از فناوريراهبردي می
10که در خصوص در آن حوزه انتخاب شود و به دلیل آن

10فناوري پرسش طراحی شده بود، لذا بیشینه مقدار انتخاب 
.هد بودخوا

هاي انتخاب شده توسط هر یک از راهبردها و سیاست)4جدول 
هاخوشه

ها مبتنی بر هر یک از خوشهر اساس نتایج به دست آمدهب
. ها توصیف شده استاش از سایر خوشهوجوه متمایزکننده

کند، و اساسا در الزم به ذکر است این مطالعه مشخص نمی
اي با نبوده است، که هر خوشهپی پاسخ به چنین سوالی نیز 

.اندهاي سیاستی دست یافتهچه معیارهایی به توصیه
صورت اختصاري و افزار هر متغیر را بهجا که نرماز آن

دهد، لذا به منظور قابل مشاهده بودن نتایج انگلیسی نشان می

هاي مربوط هر یک از متغیرها و سیاست5جدول تحلیل، در 
هاي بعدي از این شماره شده که در شکلبه آن راهبرد معرفی 

.متغیرها استفاده خواهد شد

هاي مورد اشارهمتغیرها و سیاست)5جدول
نام متغیرسیاست مورد اشاره

VAR00145خلق ثروت
VAR00146کیفیت زندگی

VAR00147توسعه منابع انسانی
سازي و حمایت از بخش خصوصی

VAR00148وکارهاخصوصی کسب

VAR00149هاي اطالعاتی و آماريتوسعه بانک
VAR00150المللیهاي بینهمکاري

VAR00151توسعه زیرساخت
VAR00152ارتقا حقوق مالکیت فکري

VAR00153رقابت پذیري
VAR00154ظرفیت علمی

قطعیت مورد اشارهعدم
1VAR00092قطعیتعدم
2VAR00093قطعیتعدم
3VAR00094قطعیتعدم
4VAR00095قطعیتعدم
5VAR00096قطعیتعدم
6VAR00097قطعیتعدم
7VAR00098قطعیتعدم
8VAR00099قطعیتعدم

گرایانوکار کسب: 1خوشه1- 4
هاي دیگر به غلبۀ اعضاي این خوشه بر خالف اغلب خوشه

باز باور دارند؛ و زبان افزارهاي متنافزارهاي تجاري بر نرمنرم
هاي آینده انگلیسی را زبان اصلی تبادل اطالعات در سال

تاکید این گروه بر حضور قدرتمند در اینترنت .انددانسته
تمامی . الملی و مخالفت با موضوع اینترانت داخلی استبین

معتقد به تبادل ) 4و 2هاي مانند خوشه(اعضاي این خوشه 
تبادل اطالعات اند و کنترل دولت بر فضاي آزاد اطالعات بوده

.انددانستهرا در آینده باورپذیر نمی
مقایسۀ میان راهبردهاي پیشنهاد شده توسط این خوشه نیز 

هاي قطعیتترین عدممهم4شکل .قابل توجه است
وجوه متمایزکنندة این خوشه در و 1متمایزکننده خوشه 
.  به تصویر کشیده استرا خصوص راهبردها 
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1هاي متمایزکنندة خوشۀ قطعیتترین عدممهم)4شکل

شود بیشترین وجه مشاهده می5در شکلهمانگونه که 
به ترتیب هاي پیشنهادیشان متمایزکننده این خوشه در سیاست
:در خصوص سه سیاست زیر است

المللیهاي بینهمکاري
وکارهاسازي و حمایت از بخش خصوصی کسبخصوصی
 فکريارتقا حقوق مالکیت

ترین سیاست مورد تاکید این گروه، تمرکز بر مهم
که دهد مینشان5/6میانۀ . المللی استهاي بینهمکاري

هاي ها سیاست همکارياز نیمی از زیرفناوريتقریبا براي بیش
. المللی به عنوان سیاست اصلی پیشنهاد شده استبین

1هاي متمایزکنندة خوشۀ ترین سیاستمهم)5شکل

سازي و ارتقاء حقوق مالکیت فکري دو سیاست خصوصی
هاي عمده گرایش. دیگر مورد تاکید این خوشه بوده است

هاي پیشنهادي این گروه نیز وکار در سیاستبخش کسب
سازي و المللی و خصوصیهاي بینهمکاري. مشخص است

ها تاکید حمایت از بخش خصوصی  در مقایسه با سایر خوشه
این گروه ترین ویژگیمهمکه شود ده میمشاه. شده است

.وکار در حوزه فاوا استاهمیت موضوع کسب

گرایانزیرساخت: 2خوشه2- 4
تمامی افراد عضو این خوشه فناوري اطالعات را یک 

اعضاي این . اندتوانمندساز و به مثابۀ یک زیرساخت دانسته
که معتقد به کسب درآمد مستقیم از فاوا گروه بیش از آن

باشند، این فناوري را توانمندساز سایر صنایع و کیفیت زندگی 
اعضاي این خوشه فاوا را زیرساختی بدون کنترل . دانندمی

دانند، که کنترل دولت در فضاي دولت بر محتواي آن می
همچنین . اندهاي آینده باورپذیر ندانستهاینترنت را در سال

را در فضاي اعضاي این خوشه استفاده از زبان انگلیسی 
به این ترتیب پیشنهاد . اندناپذیر دانستهاینترنت اجتناب

دهند که زبان انگلیسی، به عنوان زبان رسمی مورد استفاده می
درصد از افرادي که 46بیش از . در فضاي وب تقویت شود

اند، در این زبان انگلیسی را زبان اصلی تبادل اطالعات دانسته
.)6شکل(خوشه قرار دارند 

2هاي متمایزکنندة خوشۀ قطعیتترین عدممهم)6شکل

هاي باز در سالافزارهاي متناین خوشه معتقد به گسترش نرم
تمامی اعضاي خوشه به استثناي یک نفر غلبۀ . آینده است

آینده ،افزارهاي تجاريباز را بر نرمافزارهاي متننرم
.اندتري دانستهمحتمل

2هاي متمایزکنندة خوشۀ ترین سیاستمهم)7شکل
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شود بیشترین وجه مشاهده می7در شکلهمانگونه که 
هاي پیشنهادیشان در متمایزکننده این خوشه در سیاست

:خصوص سه سیاست زیر به ترتیب است
ارتقا حقوق مالکیت فکري
خلق ثروت
کیفیت زندگی
به نسبت ترین تفاوت در سیاست مورد تاکید این گروه،اصلی

هاي پیشنهادیشان و همچنین رفتار سایر سایر سیاست
اعضاي این . ها، ارتقا حقوق مالکیت فکري استخوشه

خوشه چندان ارتقا حقوق مالکیت فکري را سیاست مناسبی 
گرچه مالکیت فکري را هم . کننددانند و آن را توصیه نمینمی

در خصوص محصوالت و خدمات خارجی و هم داخلی الزم 
.دانندبه اعمال می

با توجه به دیدگاه توانمندساز اعضاي این گروه، سازگار است 
خلق ثروت را سیاست مناسبی براي فاوا ،که اعضاي خوشه

به عبارت دیگر در این دیدگاه فاوا ظرفیت علمی . ندانند
. دهد که این امر بر خلق ثروت اولویت داردکشور را ارتقا می

ورد تاکید این گروه از توسعه فاوا در مجموع بیشترین هدف م
توسعۀ ظرفیت علمی و فناورانه کشور و افزایش کیفیت 

.زندگی است
این خوشه ترین ویژگیشود مهمگونه که مشاهده میهمان

نگاه زیرساختی به فاوا در خصوص توسعه کشور و افزایش 
ترین به همین دلیل است که مهم. کیفیت زندگی است

ها، توصیه شده، در مقایسه با سایر سیاستهاي ابزاريسیاست
هاي اطالعاتی و به ترتیب توسعۀ زیرساخت، توسعه بانک

که هر سه سیاست مورد . آماري و توسعه منابع انسانی است
.هاي زیرساختاري استاشاره سیاست

طرفداران حاکمیت دولتی: 3خوشه3- 4
تمامی افرادي که کنترل دولت بر فضاي تبادل اطالعات را 

ترین اند، متعلق به خوشه سوم هستند، که مهمضروري دانسته
دومین وجه تمایز . ها استمتمایزکنندة خوشه از سایر خوشه

آن است، که اغلب اعضاي این خوشه از افرادي هستند که 
. اندزبان فارسی را زبان اصلی تبادل اطالعات دانسته

بیشتر کسانی که به اینترانت داخلی بیش از استفاده از اینترنت 
اند، در این خوشه قرار دارند؛ که با سایر جهانی باور داشته

از سوي دیگر این . خوانی داردهاي اعضاي خوشه همدیدگاه
ها حقوق خوشه به صورت آشکاري بیش از سایر خوشه
و خدمات مالکیت فکري را تنها در خصوص محصوالت 

داخلی کارآمد دانسته است و اعمال حقوق مالکیت فکري 
داخلی و خارجی و اعمال قوانین جهانی را ناکارآمد دانسته 

هاي از افرادي که به کارکرد بنگاه٪58همچنین بیش از . است
ومتوسط در فاوا اعتقاد دارند، هاي کوچکبزرگ بیش از بنگاه

.)8شکل(اندعضو این خوشه

3هاي متمایزکنندة خوشۀ قطعیتترین عدممهم)8شکل

از حیث نگاه توانمندساز یا صنعتی به فاوا نیز اعضاي گروه 
دهد در اند، که نشان میدقیقا به دو گرو مساوي تقسیم شده

گیري غالبی وجود و جهتهستاین گروه هر دو دیدگاه 
همچنین تمام اعضاي این خوشه معتقد به نقش . ندارد

.اندگري دولتی مخالف بودهحاکمیتی دولت بوده و با تصدي
هاي بیشترین وجه متمایزکننده این خوشه در سیاست

المللی هاي بینهمکاريپیشنهادیشان ناکارآمد دانستن سیاست
گونه که همان. اندنکردهاست و این سیاست را چندان توصیه

ها نیز مشخص بود، این خوشه مخالف فرضدر بخش پیش
اش نیز هاي پیشنهاديگري دولتی است و در سیاستتصدي

وکارها سازي و حمایت از بخش خصوصی کسببر خصوصی
. تاکید کرده است

ترین ویژگیشود مهممشاهده می9در شکلگونه که همان
ۀ دولت و کنترل آن بر فضاي تبادل این گروه لزوم مداخل

اطالعات از یک سو و واگذاري امور به بازار از سوي دیگر 
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رسد الگویی از حکمرانی خوب در مدل به نظر می. دانست
ذهنی این خوشه وجود دارد که  به ضرورت مداخله دولت 

واگذاري امور به بخش در عیناش، در قالب نقش حاکمیتی
هاي ه این ترتیب این گروه میان نقشب. استمعتقدغیردولتی

گرانه تفکیک قایل شده، هر چند به شدت  حاکمیتی و تصدي
این گروه بر خالف . بینندگرایانه مینقش حاکمیتی را مداخله

هاي بزرگ و اینترانت داخلی باور ها به شرکتسایر خوشه
دارد و به صورت کامال یکدستی معتقد به نقش حاکمیتی 

.ري امور به بخش عمومی و خصوصی هستنددولت و واگذا

3هاي متمایزکنندة خوشۀ ترین سیاستمهم)9شکل

گرایانو فناوريعلم: 4خوشه4- 4
سانی در این خوشه داراي بیشترین هماهنگی و هم

مطابق (ترین تمایز این خوشه مهم. ها بوده استفرضپیش
آن است که تمامی اعضاي این خوشه به استثناي ) 10شکل 

یک نفر زبان فارسی را به عنوان زبان تبادل اطالعات در 
همچنین اعضاي این خوشه به مانند خوشۀ . اندکشور دانسته

اند و آن را یک صنعت فاوا را به عنوان زیرساخت دانستهدوم، 
همچنین تمامی اعضاي این خوشه معتقد به فضاي . اندندانسته

در خصوص . اندباز تبادل اطالعات، بدون کنترل دولت بوده
باز بر تجاري، تمامی اعضا به استثناي افزارهاي متنغلبۀ نرم

در . اندباز دانستهمتنافزارهاي یک نفر آینده را متعلق به نرم
خصوص حقوق مالکیت فکري نیز تمامی اعضا حقوق 
مالکیت فکري را در خصوص محصوالت داخلی و خارجی 

ها با گرایش این دیدگاه. اندزمان کارآمد دانستهبه صورت هم
دیگر این گروه که بر حضور قدرتمند در اینترنت جهانی 

استثناي یک نفر اعضاي این خوشه به . خوانی دارداست، هم
.اندبا اینترانت ملی موافق نبوده

4هاي متمایزکنندة خوشۀ قطعیتترین عدممهم)10شکل

هاي متمایزکننده ترین سیاستمهم11شکل همانگونه که در
شود بیشترین وجه متمایزکننده این مشاهده می4خوشه 

هاي هاي پیشنهادیشان در میان سیاستخوشه در سیاست
هاي علمی و این خوشه توسعۀ ظرفیت. گذار استهدف

ترین هدف فاوا دانسته است، به نحوي فناوري کشور را مهم
به . براي این سیاست به دست آمده است17/7که میانۀ 

ها این هدف بیش از سایر غلب زیرفناوريعبارت دیگر براي ا
در رتبۀ دوم نیز هدف کیفیت . اهداف مورد تاکید بوده است

این هدف نیز به عنوان هدف بیش از نیمی . زندگی بوده است
در خصوص خلق ثروت اگر . ها انتخاب شده استاز فناوري

اند، اما در مقایسه با سایر توجه نبودهچه اعضاي این گروه بی
ها تفاوت چشمگیري دارد؛ و از درجه اهمیت کمتري خوشه

.نزد اعضاي این گروه برخوردار بوده است

4هاي متمایزکنندة خوشۀ ترین سیاستمهم)11شکل 
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هاي پیشنهادي هاي ابزاري، سیاستدر میان سیاست
متمایزکنندة این گروه تاکید بر دو سیاست توسعه منابع انسانی 

این دو . هاي اطالعاتی و آماري بوده استو توسعه بانک
ها بیشتر مورد تمرکز سیاست در مقایسه با رفتار سایر گروه

. بوده است
این گروه ویژگیترین شود مهمگونه که مشاهده میهمان

. تمرکز بر وجوه علمی و فناورانه فاوا است

گیرينتیجه-5
ها و نفعان مختلف در تدوین برنامهضعف در مشارکت ذي

ترین مشکالت یکی از عمده،هاي نوآوريسیاست
به همین دلیل شناسایی . گذاري در کشور استسیاست

ین گام نفعان اصلی در هر سیاست نوآوري به عنوان نخستذي
. در تقویت مشارکت آنان ضرورت دارد

گذاري نوآوري در کشور اغلب دستوري بودن سیاست
نفعان در این امر را با ضرورت توجه به درگیر نمودن ذي

رو کرده است به همین دلیل شناسایی توجهی روبهبی
.نفعان مورد توجه نبوده استهاي اصلی ذيگروه

گذاري علم اوري در سیاستهاي فنبندي خبرگان حوزهخوشه
تواند به عنوان ابزاري براي جلوگیري از و فناوري می

ها، انتخاب اعضاي خبره سوگیري نسبت به سیاست
گذاري و ایجاد تعادل در کننده در فرآیند سیاستمشارکت
. ها مورد استفاده قرار گیردسیاست

باید در نظر داشت که گذار به سمت رویکرد نهادمحور در 
گذاري نوآوري بدون به رسمیت شناخت و مشارکت استسی

.واهد بودخپذیر ننفعان امکانتمامی ذي
خوشۀ کامال متفاوت از 4دهنده بندي انجام شده نشانخوشه

خبرگان حوزه فاوا است که هر یک بر اساس یک چارچوب 
هایی در خصوص آینده فرضمنسجم و ذهنی از یک سو پیش

اي اصلی آن دارند و از سوي دیگر هکل حوزه و زیرفناوري
کنند که کامال از هاي مشخصی را توصیه مینیز سیاست

ها و راهبردهاي تنوع در سیاست. یکدیگر متفاوت است
هاي این فرضهاي مختلف کامال با پیشپیشنهادي خوشه

به این . ها در خصوص وضعیت آینده متناسب استخوشه
:از مطالعه عبارتند ازترین نتایج به دست آمدهترتیب مهم
هاي خبرگان در کشور در خصوص تفاوت در دیدگاه

.توسعه فاوا در کشور
هاي عمده در خصوص وضعیت فرضتفاوت در پیش

فاوا و به خصوص با توجه به وضعیت آینده در سطح 
.کشور

هاي توصیه شده توسط خبرگان در تفاوت در سیاست
.خصوص توسعۀ فاوا در کشور

 هاي ها و توصیهفرضتطابق میان پیشسازگاري و
دهنده یک هاي مختلف که نشانسیاستی خوشه

.چارچوب منسجم فکري و ذهنی است
 لزوم توجه به مشارکت متعادل و اتخاذ راهبردهاي

.در توسعه فاوا در کشور1پابرجا
هاي بندي در سایر حوزهکارگیري روش خوشههمچنین به

هاي امکان مقایسه میان خوشهتواند فناوري پیشرفته می
.هاي مختلف را فراهم سازدحوزه
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