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Abstract 

Scientific document centers are management 
centers for science and technology 
information. So, they could be considered as 
important mediators institutions of science 
and technology system in Iran. In order to 
investigate how these centers support 
institutions of science and technology policy 
and to ensure that there exist the relationships 
among these institutions, a framework is 
required to fill the existing gaps and find 
solutions for improving management and 
analyzing information for science and 
technology policy. According this, a model 
has been developed by mixed method in this 
study. Then, this model has been 
implemented in Iranian Research Institute for 
Information Science and Technology 
(IRANDOC).Using this model, the situation 
of IRANDOC support of science and 
technology policy has been evaluated from 
the perspective of policy-makers and 
administrators and experts of IRANDOC. The 
results of the study show the current situation 
of IRANDOC support is not appropriate. 
Some of the activities that IRANDOC and 
other scientific document centers can do in 
support of policy-making included: Access to 
the infrastructure in the organization to create 
the knowledge and analytical information 
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required by science and technology policy-
makers; Strengthen and improve the 
processes of diffusion of knowledge and 
information required by science and 
technology policy-makers; Access to the 
infrastructure in the organization to achieve 
the satisfactory cooperation in science and 
technology policy-making; Access to the 
infrastructure in the organization to help to 
complete and strengthen the infrastructure, 
rules and regulations of Science and 
Technology; Illustrate the position of 
IRANDOC brand among the institutions of 
science and technology policy; Access to the 
infrastructure in the organization to set up and 
organize statistics systems, for scientific, 
research and technology information. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 تابستان، 2، شماره هشتمسال 

 

  

 گذاري علم و فناوري از سیاست تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارك علمی

  *لیال نامداریان

  ، تهران)ایرانداك(علوم و فناوري اطالعات ایران استادیار پژوهشگاه 
  

  دهیچک
اوري هرکشوري مراکز اسناد و مدارك علمی، کانون اطالعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهاي مهم میانجی در نظام علم و فن

م بین این نهادها، به گذار علم و فناوري و حصول اطمینان از وجود روابط الز براي بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهاي سیاست. شوند قلمداد می
در راستاي . هایی را براي پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطالعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم حل چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خالءهاي موجود پی برده و راه

 وگذاري علم و فناوري توسعه داده  مراکز از سیاست گیري از روش ترکیبی، مدلی را براي بررسی وضعیت پشتیبانی این حاضر با بهره مقالهتحقق این هدف، 
گیري از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداك از  با بهره. شده است  پیاده) ایرانداك(سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 

نتایج این . ن و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته استگذاران و همچنین از دیدگاه مدیرا گذاري علم و فناوري از دیدگاه سیاست سیاست
اقداماتی که ایرانداك و سایر مراکز اسناد و مدارك علمی در . گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد دهد ایرانداك به لحاظ پشتیبانی از سیاست بررسی، نشان می

گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهاي نشر و اشاعه  تولید دانش و اطالعات تحلیلی مورد نیاز سیاست: ارتند ازتوانند انجام دهند عب گذاري می پشتیبانی از سیاست
ها، قوانین و مقررات  گذاري؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت بخش در سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاري رضایت دانش و نیز اطالعات مورد نیاز سیاست

  .هاي آماري و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوري اندازي و ساماندهی نظام یتاً راهعلم و فناوري کشور؛ و نها

  گذاري، پشتیبانی اطالعاتی، مراکز اسناد و مدارك علمی، کارکردهاي نظام ملی نوآوري سیاست: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
علمی و  هاي پیچیدگیشدن به  افزوده و زمان گذشت با

با  جدید هاي فناوري ایجاد دانش و ها براي سازمان فناورانه،
 چندین با سازمانی هر معموالً .کنند می همکاري یکدیگر
یک  در گویی به نحوي که است ارتباط در دیگر سازمان
 ارتباطات، نظام این. است گرفته قرار ارتباطی شبکه

1فنی و علمی هاي همکاري
هاي  همکاري .شوند می نامیده 2

، توافقی اختیاري و آگاهانه است که بین دو یا علمی و فنی
 چند بنگاه براي تبادل، به اشتراك گذاشتن و توسعه مشترك
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12- Technical & Scientific Cooperation System 

دو دهه اخیر در سطوح  طی .]1[ گیرد شکل می علم و فناوري
هاي  اي براي شناسایی عارضه ملی و بنگاهی، مطالعات گسترده

همچنین ارائه راهکارهایی براي  ها و همکاري بین بنگاه
نظران مدیریت قرار  دستورکار صاحب در افزایش اثربخشی آن

ش البرخی از مطالعات با رویکردي بنگاهی ت. است گرفته
ها در  اند به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بنگاه نموده

با هم برخی دیگر  .هاي بهبود بپردازند همکاري و ارائه راه
بنگاهی  اند تا نقش عوامل برون نموده تالش کالن ینگرش

بنگاهی  عوامل درون. تأثیرگذار بر همکاري را تحلیل نمایند
ها  همکاري بین بنگاه گیري فرآیند عوامل مرتبط با شکل شامل

هاي  هاي فرآیند، ویژگی هستند که معموالً از جنس گام
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هاي  هاي همکاري، منابع در اختیار و سیستم مدیران، تیم
ترین عوامل بیرونی،  یکی از مهم.  باشند ها می بنگاه مدیریتی

بنگاهی معرف  متغیرهاي درون .محیط نهادي همکاري است
گیري و اجراي همکاري هستند و  ها در شکل رفتار بنگاه

اي تأثیرگذار بر این رفتار را  متغیرهاي نهادي، عوامل زمینه
 ازی تعریف مشخص در ادبیات نظام نوآوري .دهند شکل می

الگوهاي همکاري و  ها، اجزاء نهاد شامل چگونگی رفتار بنگاه
هاي دولت  برنامههمچنین و  فکريرقابت، قوانین مالکیت 
اي از  مجموعه نظام نوآوري،]. 2[ است مورد توجه قرار گرفته

صورت منفرد در  به یانهادهاي مجزا که در ارتباط با هم 
رند و در فناوري جدید نقش دادانش و توسعه و انتشار 

گیرند تا  چارچوب یک ساختار حکومتی شکل می
سازي  هایی را براي تأثیرگذاري بر فرآیند نوآوري پیاده سیاست
در بستر نظام نوآوري، مراکز اسناد و مدارك ]. 4و3[ کنند

علمی با مدیریت اطالعات علمی و فناورانه کشور، کانون 
از این جهت سازند و  گونه اطالعات را در کشور فراهم می این

به عنوان یکی از نهادهاي مهم میانجی نظام ملی نوآوري 
توانند اطالعات  شوند و به نوبه خود می کشور قلمداد می

اما متأسفانه . گذاران فراهم نمایند ارزشمندي را براي سیاست
نقش این مراکز در عرصه کالن و همچنین نحوه تعامل تاکنون 

عرصه علم و فناوري چندان  گذاران و پشتیبانی آنها از سیاست
حاضر در تالش است  مقاله. مورد توجه قرار نگرفته است

نشان دهد که چگونه این مراکز از طریق حمایت و پشتیبانی 
توانند هوشمندي راهبردي  از کارکردهاي نظام ملی نوآوري می

هوشمندي . گذاري ایجاد نمایند الزم را در فرآیند سیاست
ها براي جستجو، پردازش،  فعالیتاي از  راهبردي مجموعه

انتشار و حفاظت از اطالعات، با انگیزه ارائه به فرد مناسب و 
به منظور . گیري مناسب است در زمان مناسب جهت تصمیم

گذاري براي  تحقق این هدف، چارچوبی مفهومی از سیاست
پشتیبانی مراکز اسناد و مدارك علمی ارائه و سپس تالش شده 

هاي مدل  نی ایرانداك با توجه به مؤلفهتا وضعیت پشتیبا
مذکور، هم از دیدگاه کارشناسان و مدیران ایرانداك و هم از 

در نهایت بر پایه نتایج . گذاران سنجیده شود دیدگاه سیاست
هایی جهت بهبود وضعیت  الزامات و پیشران  آمده، دست به

گذاري پیشنهاد شده است در  پشتیبانی ایرانداك از سیاست
بعد، پیشینه پژوهشی موضوع بررسی شده و در بخش بخش 

گیري  سوم مقاله نیز به چارچوب نظري و نحوه شکل
چارچوب مفهومی پژوهش براي حمایت مراکز اسناد و 

بخش چهارم . گذاران پرداخته است مدارك علمی ازسیاست
شناسی پژوهش اختصاص یافته که این بخش،  مقاله به روش

یافته و  ارسنجی چارچوب توسعهروش کار پژوهش شامل اعتب
سازي آن در خصوص مورد واقعی ایرانداك را تشریح  پیاده

وتحلیل  نهایتاً در بخش پنجم هم به تجزیه. نموده است
هاي پژوهش پرداخته شده و نتایج کلی پژوهش نیز در  داده

  .بخش ششم آورده شده است
  
    پیشینه پژوهش -2

مند  سازماندهی نظام« تحت عبارت »1مستندسازي«اصطالح 
مراکزي که این  .]5[شود  می تعریف» اطالعات و اسناد

 2شود را مراکز اسناد و مدارك فعالیت در آنها انجام می
نهادهایی هستند که در  ،علمی مراکز اسناد و مدارك. گویند می

هاي  سازي انتشارات رشته نمایه  زمینه دریافت، پردازش، حفظ،
وهشی و مطالعاتی تخصص دارند هاي پژ علمی و یا حوزه

این مراکز به دلیل دارا بودن برخی کارکردهاي منحصر به ]. 6[
توانند امکان دسترسی به هر گونه دانش و  فرد خود، می

ها فراهم  تجربه مفید در حوزه علم و فناوري را براي سازمان
انتخاب وگزینش : ترین این کارکردها عبارتند از عمده. کنند

بع اطالعات، اکتساب اسناد و اطالعات، پردازش اسناد و منا
اسناد و اطالعات و تولید دانش شفاف و قابل فهم، 

سازي اسناد و اطالعات، بازیابی اسناد و اطالعات و  ذخیره
امکان جستجوي جامع در پیشینه موضوع و همچنین اشاعه و 

هدف اصلی این مراکز باید ]. 5[بازتولید اسناد و اطالعات 
ی در وقت کاربران باشد که از طریق فراهم آوردن جوی صرفه

هاي خود، کاربران را با  امکان جستجوي جامع در پایگاه
شان آشنا نموده تا قبل  ها در حوزه مورد عالقه آخرین پیشرفت

بتوانند اطالعات ارزشمندي درباره آن   از شروع هر پروژه
ه بخشی ب کسب نمایند و از این طریق سبب اطمینان و سرعت

توان گفت که مراکز اسناد  به این ترتیب می]. 7[کار آنها شوند 
علمی با گردآوري و سازماندهی اطالعات و تبدیل  و مدارك

پذیر به تناسب مقاصد گوناگون،  هایی انعطاف آنها به مجموعه

                                                 
1- Documentation 
2- Documentation Centers 
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شمار  کننده تسهیالت الزم براي ارتقاء معنوي بشر به فراهم
دسترس قرار دادن  ویژه با در این مراکز به. روند می

نشریات تخصصی و ادواري و باالخره  هاي تحلیلی،  گزارش
اسناد و مدارك علمی، فنی و قانونی، نیازهاي کارگزارانِ 

گردآوري . کنند گذاري را تا حدود زیادي تأمین می سیاست
اي که ویژگی آن  ترین عوامل حوزه اطالعات درباره کلیدي

اولین شرط موفقیت یک باشد  آهنگ بسیار شدید پیشرفت می
شرط دوم این است که . مرکز اسناد و مدارك علمی است

مرکز نسبت به آخرین وضعیت پیشرفت در حوزه تخصصی 
شرط سوم عبارت است از . خود شناخت کافی داشته باشد

توانایی یکپارچه کردن اجزاء اطالعات به صورت 
شرط آخر هم این است که یک . هایی قابل استفاده مجموعه

ها و افرادي که بتوانند از  زیربناي مؤثر متشکل از سازمان
. شده استفاده نمایند وجود داشته باشد اطالعات گردآوري

هاي  براي این منظور الزم است که نیازهاي سازمان
کننده از اطالعات به خوبی تعریف شده باشد تا این  استفاده

دن در حالی که در دسترس بو. فرآیند به خوبی عمل نماید
برداري  همه نوع اطالعاتی ممکن است مفید باشد قابلیت بهره

آن بیشتر بستگی به ظرفیت استفاده از پتانسیل اطالعاتی دارد 
تا به حجم اطالعات موجود، زیرا فقط اطالعات قابل 

این مراکز دانست  توان سرچشمه قدرت برداري را می بهره
مدارك علمی  بسیاري از مراکز اسناد و  بر همین اساس،]. 8[

گذاري  ریزي و سیاست هاي برنامه اند در جوار سازمان توانسته
. هاي خود را پیش ببرند مین نیازهاي آنها فعالیت و به قصد تأ

آنها از حالت کتابخانه و آرشیو بیرون آمده و به مراکز پردازش 
اند تا بتوانند علت وجودي و  بندي اطالعات تبدیل شده و طبقه

در واقع . ها عملی نمایند در جوار این سازمانرسالت خود را 
اي اکتفاء ننموده و به  آنها به ارائه خدمات سنتی کتابخانه

تدریج به پردازنده اطالعات و تولیدکننده و ناشر نتایج حاصله 
سه مرکز ملی اسناد و . اند از پردازش اطالعات تغییر پیدا کرده

الذکر که  ي فوقها با قدمت و داراي ویژگی  مدارك علمی مهم
عبارتند از مرکز ملی اسناد و  اند با کمک یونسکو تأسیس شده

، مرکز ملی اسناد و مدارك 1)پانزداك(مدارك علمی پاکستان 
و مرکز ملی اسناد و مدارك علمی هند    )ایرانداك(علمی ایران 

                                                 
1- Pakistan National Scientific Documentation Center (PANSDOC) 

  ].9[ 2)اینزداك(
و زیرنظر شوراي  1957با همکاري یونسکو در سال   اكدپانز
هاي علمی و صنعتی این کشور فعالیت خود را آغاز  شپژوه
به مرکز اطالعات علمی و فناورانه   1974در سال . نمود

تغییر نام و فعالیت خود را زیرنظر وزارت علم و  3)پاستیک(
امروزه این مرکز با انجام . فناوري این کشور ادامه داد

خدمات ارائه   اي نظیر تأمین مدارك علمی، هاي گسترده فعالیت
اطالعات ثبت پتنت، اشاعه اطالعات   اشاعه رسانی، اطالع
شناسی، استفاده از فناوري  ارائه خدمات کتاب  زیست، محیط

اطالعات براي پردازش اطالعات و همچنین تولید اطالعات 
هاي وزارت علم و  گذاري تحلیلی توانسته است به سیاست

  ].10[فناوري این کشور کمک شایانی نماید 
نداك به عنوان مرکز اسناد و مدارك علمی ایران زیرنظر ایرا

تحقیقات و فناوري کشور فعالیت خود را  وزارت وقت علوم، 
این مرکز از طریق راهبري و . آغاز نمود 1347از سال 

مدیریت اطالعات تحقیقاتی و با در دست داشتن سامانه 
ا و ه ها، رساله نامه براي رصد اطالعات پایان» داشبورد پارس«

داشبورد دانش «هاي تحصیالت تکمیلی کشور؛  پیشنهادیه
براي رصد روند تولید دانش کشور و همچنین » ایران

براي رصد اطالعات پژوهشی، علمی و » داشبورد سمات ملی«
هاي  ها و سیاست فناورانه کشور، قادر است به تعیین اولویت

هاي علم و فناوري کشور و همچنین  حاکم بر فعالیت
هاي پژوهشی  ریزي براي تعیین و تخصیص بودجه هبرنام

  ].11[کمک نماید 
اینزداك به عنوان یک مرکز اسناد و مدارك علمی برتر در 
کشور هندوستان زیرنظر شوراي تحقیقات علمی و صنعتی 

این مرکز . آغاز نمود 1952این کشور فعالیت خود را از سال 
اینزداك به . دباش اي می هاي اطالعاتی پیشرفته داراي سیستم

عنوان یک درگاه واحد در هند انواع اطالعات علم و فناوري 
اي براي شاخص  اندازي پایگاه داده کند و با راه را تولید می

استنادات علم و فناوري هند، توانسته است به تدوین 
ویژه  هاي علم و فناوري این کشور و به سیاست
ی کشور هند هاي شوراي تحقیقات علمی و صنعت ریزي برنامه

  ].12[کمک قابل توجهی نماید 

                                                 
2- Indian National Scientific Documentation Center (INSDOC) 
3- Scientific and Technological Information Centre (PASTIC) 
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هایی از این دست مراکز در گستره جهان در حال  نمونه
نیز به عنوان یکی دیگر از مراکز  1سینداك. باشند فعالیت می

زیرنظر شوراي پژوهش ملی کشور  اسناد و مدارك برتر،
این مرکز با طراحی و توسعه . نماید اسپانیا فعالیت می

پردازش اطالعات، توانسته  فنونها و  ارها، روش، ابزها امانهس
هاي علمی شوراي پژوهش ملی اسپانیا پشتیبانی  ریزي از برنامه

  ].13[نماید 
یک پژوهشگاه ملی براي  2مرکز ملی اسناد و مدارك یونان

اسناد و مدارك، اطالعات و حمایت از پژوهش علمی و 
زن اندازي یک مخ این مرکز از طریق راه. فناوري است

هاي  دیجیتالی براي محتواي علم و فناوري و با تأکید بر رویه
هاي علم و  انداز و سیاست سازي آنها به ترسیم چشم دیجیتال

  ].14[فناوري کشور یونان کمک زیادي نموده است 
ایجاد چنین تحولی در مراکز اسناد و مدارك علمی، عالوه بر 

تواند به  میگذاري  هنگام نیازهاي سیاست تأمین سریع و به
تجدید ساختار نظام آماري و اطالعاتی کشورها هم کمک 

تغییرات دلخواه در تعاریف   نماید و از تولید اطالعات بیهوده،
ثمر آمارها و اطالعات جلوگیري  تولید بی متغیرهاي آماري، 

براي آنکه مراکز اسناد و مدارك علمی در مسیر چنین . نماید
گذار  لی را باید نهادهاي سیاستتحولی قرار گیرند انگیزه اص

زیرا مراکز اسناد و مدارك علمی چه اطالعات . فراهم نمایند
شده، در هر حال  خام ارائه نمایند و چه اطالعات پردازش

عرضه چنین کاالیی بدون . کننده کاالي اطالعات هستند عرضه
. گذاران تحقق پیدا نخواهد کرد تالقی با تقاضاهاي سیاست

هایی خواهند  زمانی قادر به اعمال چنان انگیزه گذاران سیاست
بود که رسالت خود را به عنوان واسطه بین زمان حال و آینده 
کشور فراموش نکرده و مدام در تکاپوي علمی براي اخذ 

این امر اخیراً در قالب رویکرد . تصمیمات مطلوب باشند
 به» 3گذاري مبتنی بر شواهد سیاست«جدیدي تحت عنوان 

گذاري بسیاري از  سیاست در محافل اي گسترده صورت
که در  و بدین معناست] 15[کشورها مورد توجه قرار گرفته 

هاي فردي و جمعی، از شواهد  قضاوت ها و کنار تجربه
 گذاري مند نیز براي سیاست نظام هاي حاصل از پژوهش

                                                 
1- The Centre for Scientific Information and Documentation 
(CINDOC) 
2- EONIKO KENTPO TEKMHPIΩΣΗΣ (EKT) 
3- Evidence-based policy-making 

گذاري مبتنی بر  این رویکرد در مقابل سیاست. استفاده شود
نشده  آزمون هاي دیدگاه گیرد که اساس آن را قرار می 4عقاید
هاي  و گمان تعصبات هاي ایدئولوژیک، نگاه یا حتی و افراد

اغلب مطالعات پیشین ]. 16[دهد  گذاران تشکیل می سیاست
گذاري را  ترین شواهد الزم براي سیاست یکی از مهم

که در ] 15[دانند  می) دانش علمی(مند  هاي نظام پژوهش
ها  گذاري اي به سیاست ب کشورهاي پیشرفته، کمک عمدهاغل
ها در نهادهایی نظیر دانشگاه،  این پژوهش. نماید می

گیرد و  اي و مؤسسات دولتی صورت می هاي مشاوره شرکت
اي  گونه تواند از طریق مراکز اسناد و مدارك علمی به می

گذاري قرار  اثربخش و قابل استفاده در اختیار مراکز سیاست
مراکز اسناد و حکومتی اکثر کشورها،  در نظام]. 17[یرد گ

و  گذاران سیاستمیان  به عنوان نهادهایی واسط مدارك علمی
دقیق و روزآمد  شواهدکارگیري  براي اطمینان از به دانشمندان

برهمین اساس . شوند مینظر گرفته ها در  گذاري سیاستدر 
ایفاء  5دانش کارگزارانیا مترجمان این مراکز باید همچون 

شده توسط دانشمندان را  نقش نموده و اطالعات علمی تولید
به دانشی کاربردي، قابل فهم، شفاف و ساده براي 

گذاران تبدیل و همچون کاتالیزوري منجر به تسهیل  سیاست
مراکز اسناد و . گذاران شوند ارتباط میان محققان و سیاست

ی تشبیه کرد که توان به یک فانوس دریای مدارك علمی را می
هاي مورد توجه  کنند تا شاخص به دانشمندان کمک می

ها خطوط راهنماي  این شاخص. گذاران را تولید کنند سیاست
دهد تا  گذاران می ها هستند که این امکان را به سیاست سیاست

هاي استراتژیک به جستجو بپردازند و بر این  در میان گزینه
همکاري و این . ]18[د گذاري بزنن اساس، دست به سیاست

نهادهاي  باهماهنگی مطلوب میان مراکز اسناد و مدارك علمی 
در بستر نظام ملی نوآوري هر کشوري  ،گذاري سیاست
 بخش ياي از نهادها نظام ملی نوآوري شبکه .پذیر است امکان

ها و تعامالت آنها منجر  که فعالیتاست خصوصی و دولتی 
 شدههاي جدید  اصالح و انتشار فناوري  به ابتکار، واردات،

 ،ها از طریق آن آورد که دولت و چارچوبی را فراهم می ]19[
هاي خود را براي تأثیرگذاري بر فرآیند نوآوري  سیاست

اجزاء اصلی هر نظام  .]20[ کنند سازي می تدوین کرده و پیاده

                                                 
4- Opinion-based policy-making  
5- Knowledge brokerage 
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هاي علم  که وجودشان به تدوین هر چه بهتر سیاست نوآوري
 :]21[کند عبارتند از  و فناوري کمک می

ü 2یا بازیگران 1ها، بازیکنان سازمان :ها سازمان 
  .آیند شمار می هاي نوآوري به نظام
ü رفقواعد یا قوانینی است که روابط و تعامالت : ها ع
قواعد  کنند و ها را تنظیم می ها و سازمان ، گروه افراد

  .باشند بازي می
ü هاي مختلف اشاره  به تعامل بین سازمان: روابط
توانند ماهیتی تجاري یا غیرتجاري  این روابط می. دارد

  .داشته باشند
ü هاي کلی آن نظام یا  شامل فعالیت: کارکردها

سازي و  از خلق ایده تا تجاري(هاي زنجیره دانش  حلقه
 .باشد می)  بازاریابی

هاي مختلفی  بندي ها از بین طبقه بندي طبقه ترین یکی از مهم
ارائه شده  که تاکنون براي کارکردهاي نظام ملی نوآوري

و همکارانش است که  »3هکرت«شده توسط  بندي بیان طبقه
از دیدگاه آنها این کارکردها . باشد مبناي تحقیق حاضر نیز می

  ]:22[به شرح زیر هستند 
یک کارآفرین، تبلور دانش، نقش : هاي کارآفرینی فعالیت) الف
هاي محسوس به منظور  ها و بازارهاي جدید در فعالیت شبکه

. هاي تجاري جدید است تولید و بهره بردن از فرصت
هاي جدیدي در  توانند واردشونده کارآفرینان همچنین می
 .هاي نوزاد باشند بازارهاي نو و یا شرکت

هاي  نیاز یشتوسعه دانش و تحقیق و توسعه، پ: خلق دانش) ب
این کارکرد بر یادگیري به . شوند سیستم نوآوري محسوب می

  .وسیله پژوهش و یادگیري به وسیله انجام تأکید دارد
ها، تبادل اطالعات  کارکرد ضروري شبکه: اشاعه دانش) ج

از اهمیت  تحقیق و توسعه این امر در محیط بسته. است
  .برخوردار است

منابع تقریباً همواره محدود از آنجا که  :4هدایت پژوهش) د
هاي بیشتر، در  گذاري اي براي سرمایه هستند انتخاب نقاط ویژه

بدون یک . هاي فناورانه مختلف مهم است زمان وجود گزینه
هاي فردي  چنین انتخابی، ممکن است منابع ناکافی براي گزینه

                                                 
1- Players 
2- Actors 
3- Hekkert 
4- Guidance of the Research 

 .باقی بماند

هاي جدید اغلب مشکالتی براي  فناوري :تشکیل بازار) هـ
به همین دلیل . هاي قدیمی و جاافتاده دارند رقابت با فناوري

 .هاي جدید حائز اهمیت است ایجاد فضاي امن براي فناوري

هاي مالی و انسانی، به  منابع شامل سرمایه :بسیج منابع) و
ها درون نظام نوآوري  عنوان ورودي بنیادي تمام فعالیت

یک ورودي  تواند به عنوان این کارکرد می. ضروري هستند
 .مهم براي کارکرد خلق دانش تلقی شود

اغلب با  هاي سابق، ذینفعان فناوري :5ایجاد مشروعیت) ز
هاي  در این مورد ائتالف. کنند هاي جدید مخالفت می فناوري

دهند و  توانند فناوري جدید را در دستور جلسه قرار  مدافع می
مشروعیتی  ها براي منافع مالی، البی و با انجام این فعالیت

  .کنند براي فناوري جدید ایجاد
توان گفت که  به این ترتیب و بر اساس آنچه بیان شد می

هاي مراکز اسناد و مدارك علمی در حمایت و  عمده فعالیت
جدول (باشد  پشتیبانی از برخی کارکردهاي نظام نوآوري می

1.(  
 ها و کارکردهاي مراکز اسناد و مدارك علمی در فعالیت) 1جدول 

  حمایت از سه کارکرد نظام نوآوري
کارکردهاي نظام 

  نوآوري
  کارکردهاي مراکز اسناد و مدارك علمی

  هدایت پژوهش
ها  سازي و بازیابی اسناد، مدارك، داده ذخیره

و اطالعات به عالوه امکان جستجوي جامع 
  در پیشینه موضوع

  خلق دانش
ها و  تحلیل و پردازش اسناد، مدارك، داده

و تولید دانش شفاف، قابل فهم و اطالعات 
  کاربردي

  اشاعه دانش
ها و  اشاعه و بازتولید اسناد، مدارك، داده

  اطالعات
  
  چارچوب نظري تحقیق  -3

هاي مختلفی براي  بندي تر نیز بیان شد دسته گونه که پیش همان
کارکردهاي نظام ملی نوآوري مطرح شده که از میان آنها، 

این  .باشد مبناي تحقیق حاضر می »هکرت« کارکردهاي
گیري هر کارکرد  کارکردها بر یکدیگر تأثیر گذارده و شکل

این تأثیرات . شود گیري کارکردهاي دیگر می منجر به شکل

                                                 
5- Legitimacy 
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و ] 23[دهند  مسیر توسعه یک نظام نوآوري را شکل می
گذاري در حوزه  توانند چارچوب مناسبی را براي سیاست می

هر کدام از این کارکردها . اهم نمایندعلم و فناوري کشور فر
گذاري  هاي مختلف سیاست قادرند شواهد مناسبی را براي گام

رسانی مراکز  نحوه خدمت در مطالعات مختلفی، .فراهم نمایند
قرار  بررسی گذاري مورد اسناد و مدارك علمی به سیاست

فرض اصلی این مطالعات در محور  پیش .]24[گرفته است 
هد بودن این است که اگر این مراکز بتوانند در مبتنی بر شوا

اي خاص، اطالعات گسترده و باکیفیتی  مورد موضوع و مسئله
آوري کرده و آن را به دانش معنادار تبدیل و منتشر کنند  جمع

گذارن کشور کمک نمایند  توانند به سیاست در این صورت می
مهم  هم اشاره شد سه کارکرد 1همانگونه که در جدول ]. 25[

گذاري  مراکز اسناد و مدارك علمی در حمایت از سیاست
کمک به هدایت پژوهش، خلق دانش و اشاعه : عبارتند از

در همین راستا تالش شده تا مشخص گردد که هریک . دانش
هاي  از کارکردهاي مذکور قادر به حمایت از کدام گام

هاي  تاکنون در خصوص گام. گذاري هستند سیاست
مبتنی بر شواهد، مطالعات مختلفی صورت گذاري  سیاست

  .پردازیم گرفته که در ادامه به مرور برخی از آنها می
 صورت به گذاري را سیاست] 26[ 1ونکینگد چارچوب
گانه  سه جریانات تأثیر تحت که کند می تعریف فرآیندي
 سیاسی اقدامات جریان و حل راه جریان مسئله، جریان متمایز
گذاري  سیاست فازهاي] 27[  2ادوارد در مدل. دارد قرار

 وتحلیل تجزیه مسئله، تشخیص و شناسایی: از عبارتند
. ارزیابی و سازي پیاده گیري، تصمیم مشاوره، انجام سیاست،
 شده آغاز سیاستی سؤال یک با] 28[  3پررا و هورنباي چرخه

 براي آوري شواهد جمع وتحلیل سیاست، تجزیه و
. شود می شامل را سیاست وینتد نهایت در و گیري تصمیم
 شامل سیاست را تدوینهاي  گام] 29[  4کویین و یانگ مدل
 ارزیابی و سازي پیاده سیاست، تدوین دستورکار، تنظیم
گذاري  سیاست فازهاي] 30[ 5در چارچوب اودویر .داند می

 تحقیقیهاي  افتهی ابالغ، جذب/تحقیق، انتشار :عبارتند از
 از اطمینان حصول روي شواهد تأثیر گذاران، سیاست توسط

                                                 
1- Kingdon 
2- Edwards 
3- Hornby and Perera 
4- Young and Quinn 
5- O’Dwyer, 

هاي  ستاده روي سیاست تأثیر سیاست، اجراي گذاري، سیاست
 ها و شباهت داراى ها مدل این .ها برنامه ارزیابی و اجتماعی

پژوهش  در دلیل همین باشند و به مى هایى نیز تفاوت
 براى ها مدل به کمک روش فراترکیب، از این] 31[نامداریان  

استفاده شده است که در این  جامع مدل یک استخراج
شناسایی و : گذاري عبارتند از هاي سیاست چارچوب، گام

آوري شواهد و تغذیه اطالعی فرآیند  تشخیص مسئله، جمع
سیاستی و تدوین  بینی آینده، مشاوره طراحی برنامه، پیش

و نهایتاً ارزیابی و  سازي سیاست  تعریف و پیاده  سیاست،
هاي اخیر، تالش  به دلیل جامعیت گام. استوتحلیل سی تجزیه

در این راستا . شد تا در تحقیق حاضر از آنها بهره گرفته شود
براي بررسی ارتباط کارکردهاي نظام نوآوري با هر یک از   و
گذاري علم و  از برخی متخصصان سیاست  هاي مذکور، گام

فناوري خواسته شد تا بیان کنند که هر کدام از کارکردهاي 
گذاري  هاي سیاست ظام ملی نوآوري از کدام یک از گامن

به علت اندك بودن تعداد متخصصان حوزه . کند پشتیبانی می
نفر از این افراد که  10گذاري علم و فناوري تنها با  سیاست
در این . اي هدفمند انتخاب گردیدند مصاحبه شد به شیوه
نفر  4نفر داراي تحصیالت دکتري تخصصی و  6گروه، 

 گذاري سیاست رشته در همگی تخصصی دکتريانشجوي د
 3استادیار،  آناناز %) 40(نفر  4. اند بوده فناوري و علم
 نیز%) 30( نفر 3 و دکتري دانشجو صرفاً%) 30(نفر

. اند بوده خاصی دانشگاهی مرتبه بدون و دکتري التحصیل فارغ
 نفر 1از منظر محل خدمت یا وابستگی افراد هم در این گروه، 

نفر دانشگاه تربیت  5ریزي راهبردي،  سازمان مدیریت و برنامه
نفر نیز از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  4مدرس و 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات و   دانشگاه امیرکبیر،
) نفر 1هر کدام (پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران 

 2به شرح جدول نتایج سنجش افکار از گروه فوق . بوده است
  .است

  :بیان شده عبارت است از اینکه 2خالصه آنچه در جدول 
هاي  از گام  کارکرد هدایت پژوهش و خلق دانش، -

آوري شواهد و  شناسایی و تشخیص مسئله و جمع
گذاري، پشتیبانی  تغذیه اطالعاتی فرآیند سیاست

 .کند اطالعاتی می

بینی آینده،  هاي پیش کارکرد اشاعه دانش، از گام -
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تعریف و   مشاور سیاستی و تدوین سیاست؛ 
سازي سیاست و همچنین ارزیابی و  پیاده
  .کند وتحلیل سیاست پشتیبانی اطالعاتی می تجزیه

دهد که  نشان می) 1شکل (بدین ترتیب مدل مفهومی تحقیق 
توانند به عنوان  مراکز اسناد و مدارك علمی چگونه می

نهادهایی واسط در نظام ملی نوآوري با حمایت از سه کارکرد 
گذاري  پژوهش، خلق دانش و اشاعه دانش از سیاست هدایت

  .پشتیبانی کنند
گذاران که  بر اساس مدل مفهومی و نظرات تعدادي از سیاست

هاي مراکز اسناد و مدارك علمی در  تر ذکر شد فعالیت پیش
گذاري به  هاي مختلف سیاست حمایت از کارکردها در گام

  .باشد می 3شرح جدول 
  
  شناسی تحقیق  روش -4

 ترکیبی تحقیق، این در .است ترکیبی تحقیق یک حاضر تحقیق
 مورد مصاحبه و پیمایش  اي، کتابخانه مطالعات هاي روش از

 در :است گام سه شامل تحقیق این .است گرفته قرار استفاده
 اي کتابخانه مطالعات روش به پژوهش مفهومی مدل  اول، گام
 گام در .یافت توسعه  گذاران، سیاست برخی از نظرسنجی و

 خبرگان از نظرسنجى با فوق مفهومی مدل اعتبارسنجی دوم،
 گام در .شد انجام پرسشنامه کمک به و گذارى سیاست حوزه
 پژوهشگاه واقعی مورد خصوص در مدل این هم سوم

  گذاري مبتنی بر شواهد تهاي سیاس شوندگان در خصوص نگاشت میان کارکردهاي نظام ملی نوآوري و گام هاي پرسش دیدگاه) 2جدول 

  کارکردهاي
  نظام ملی نوآوري

  گذاري هاي سیاست گام

شناسایی و 
  تشخیص مسئله

آوري شواهد و تغذیه  جمع
اطالعاتی فرآیند 

  گذاري سیاست

بینی آینده، مشاوره  پیش
  سیاستی و تدوین سیاست

گام تعریف و 
  سازي سیاست پیاده

گام ارزیابی و 
وتحلیل  تجزیه

  سیاست
  -  -  -  نفر 3  نفر 7  هدایت پژوهش
  -  -  -  نفر 9  نفر 1  خلق دانش
  نفر 3  نفر 3  نفر 4  -  -  اشاعه دانش

  

 خلق دانش بسیج منابع

 هدایت پژوهش

 مشروعیت هاي کارآفرینی فعالیت اشاعه دانش

 تشکیل بازار

 شناسایی و تشخیص مسئله

 گذاري آوري شواهد و تغذیه اطالعاتی فرآیند سیاست جمع

 بینی آینده، مشاوره سیاستی و تدوین سیاست پیش

 سازي سیاست پیادهگام تعریف و 

 وتحلیل سیاست گام ارزیابی و تجزیه

 

 گذاري علم و فناوري مدل مفهومی پشتیبانی مراکز اسناد و مدارك علمی از سیاست) 1شکل 
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  .شد سازي پیاده ایرانداك
  اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش 1- 4

 که اند بوده نخبگانى پژوهش، از بخش این آمارى جامعه
 علم گذارى سیاست زمینه در الزم تخصص یا خبرگى آگاهى،

 گلوله بخش، این گیري نمونه روش .اند داشته را فناوري و
 پژوهشى و آموزشى مراکز از خبره نفر 15 نمونه تعداد با برفی

 فنون و علوم دانشکده مدرس، تربیت دانشگاه از اعم مرتبط
 امام دانشگاه تهران، دانشگاه پژوهى آینده مرکز تهران، دانشگاه
 سیاست تحقیقات مرکز اشتر، مالک دانشگاه ،)ره( خمینى
 و دفاعى فناورى و علوم پژوهى آینده مرکز کشور، علمى
  ).4 جدول( است بوده امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 روایی پرسشنامه به صورت سنجش روایی محتوایی و با

  گذاري علم و فناوري هاي حمایتی مراکز اسناد و مدارك علمی از سیاست فعالیت) 3جدول 
هاي  گام
  گذاري سیاست

کارکردهاي نظام 
  ملی نوآوري

  گذاري علم و فناوري مراکز اسناد و مدارك علمی از سیاستهاي حمایتی  شکل فعالیت

شناسایی و 
تشخیص 
  مسئله

  هدایت پژوهش
 هاي علم و فناوري در کشور هاي حاکم بر فعالیت و سیاست راهبردي تحقیقاتی هاي تعیین اولویتکمک به  -

نگري و  کشور بر مبناي آیندهها، استعدادها و نیازهاي پژوهشی   هاي نسبی، قابلیت کمک به شناسایی مزیت -
  پژوهی آینده

آوري  جمع
شواهد و تغذیه 

اطالعاتی 
فرآیند 
  گذاري سیاست

  خلق دانش

 گذاري بخشی در سیاست مدیریت دانش و پژوهش و انسجام -

 دهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوري ساماناندازي و  کمک به راه -

 هاي علم و فناوري در کشور هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتهاي پژوهشی در راستاي  انجام طرح -

هاي  هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتانتشار مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی در راستاي  -
 علم و فناوري در کشور

هاي علم و  هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتدر راستاي  المللی هاي ملی و بین ارائه مقاالت در همایش -
 فناوري در کشور

 هاي علم و فناوري در کشور هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتدر راستاي  انتشار کتب علمی -

   رشوکو فناوري هاي علم هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتهاي در راستاي  نامه راهنمایی پایان -

بینی آینده،  پیش
مشاوره 

سیاستی و 
 تدوین سیاست

  

  اشاعه دانش

هاي علم و  هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتهاي تخصصی در راستاي  برگزاري همایش و کنفرانس -
 فناوري در کشور

در  هاي علم و فناوري هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتهاي تخصصی در راستاي  برگزاري نشست -
 کشور

 هاي علم و فناوري در کشور هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست اولویتاندازي مجالت تخصصی در راستاي  راه -

 گذاران سیاستبه  رسانی آگاهیشده و  ي اطالعاتی گردآوريهاکاوي در محتوا آمارگیري و داده -

 شده هاي تعریف شاخصبندي خودکار منابع اطالعاتی و افراد با توجه به  رسی و رتبهبر -

 افزاري در کشور تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم -

 بنیان کار دانش و پردازي و تقویت فرهنگ کسب هاي نظریه تشکیل کرسی -

  هاي علم و فناوري اي از وضعیت شاخص هاي دوره هاي علم و فناوري کشور و ارائه گزارش رصد شاخص -

گام تعریف و 
 سازي پیاده

  سیاست

 پژوهشی هاي ریزي براي تعیین و تخصیص بودجه کمک به برنامه -

 به حقوق مالکیت فکري  ها و قوانین و مقررات مربوط تکمیل زیرساخت -

 مدیران ههاي مدیریتی ب ارائه شاخص -

 هاي مدیریتی ارائه گزارش -

  فناوري کشورگذاران حوزه علم و  هاي سیاستی و قانونی به سیاست پیشنهاد گزینه -

گام ارزیابی و 
وتحلیل  تجزیه

  سیاست

 هاي علم و فناوري بندي در حوزه هاي نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه دهی و تقویت نظام سامانکمک به  -

 هاي روندي از وضعیت تولیدات علمی و فناوري اي و ارائه گزارش گیري دوره اندازه -

 شده تصویبنقد قوانین و مقررات تدوین و  -

  هاي ارزیابی توسعه علمی و فناوري کشور روزرسانی شاخص به -
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 ارزیابی پایایی نیز از براي. شد انجام پیشینه دقیق ارزیابی
آلفاء  گردید که اندازه ضریب استفاده آلفاء کرونباخ ضریب

پایایی  دهنده به دست آمد و این امر نشان 78/0کرونباخ برابر 
  ].32[ است پرسشنامهقابل قبول 

  مطالعه موردي  2- 4
یافته در یک مورد  سازي مدل مفهومی توسعه به منظور پیاده

این . واقعی، پژوهشگاه ایرانداك براي این کار انتخاب شد
شود در سال  به این نام خوانده می 1388پژوهشگاه که از سال 

 45پژوهشگاه با . تأسیس شد» مرکز اسناد ایران«با نام  1347
اکنون داراي مرکزي به نام مرکز اطالعات و  سال پیشینه، هم

مدارك علمی ایران است که کار مدیریت اطالعات علمی و 
گسترش و اشاعه  ایرانداك،مأموریت . دهد فناورانه را انجام می

 ،مدیریت اطالعات علمی و فناورانهعلوم و فناوري اطالعات، 
 اورانهو فنسازي اطالعات علمی  و عمومی مدیریت دانش

در  و هاي علم و فناوري است که همگام با آخرین پیشرفت
  .شود انجام می پاسخ به نیازهاي ملی

در ادامه تالش شده تا وضعیت پشتیبانی ایرانداك از 
گذاري علم و فناوري کشور طی دو مرحله مورد  سیاست

بررسی وضعیت پشتیبانی ایرانداك به ) الف: ارزیابی قرار گیرد
) هاي کارشناسان و مدیران ایرانداك؛ و ب یدگاهاستناد د

بررسی وضعیت پشتیبانی ایرانداك بر مبناي نظرسنجی از 
  .گذاران سیاست

بررسی وضعیت پشتیبانی ایرانداك به استناد  2-1- 4
  هاي کارشناسان و مدیران ایرانداك دیدگاه

. براي حصول این منظور از ابزار پرسشنامه استفاده شده است
، )3مندرج در جدول (هاي مدل مفهومی پژوهش  مؤلفهکلیه 

این پرسشنامه مشتمل بر . اي تدوین شدند در قالب پرسشنامه
زیاد بوده که  کم تا خیلی اي لیکرت از خیلی گویه پنج درجه 26

هاي پرسشنامه هم  بخش. گذاري گردید نمره 5تا  1 با مقیاس

  :عبارت بودند از
گذار  به نهادهاي سیاست سنجش میزان کمک ایرانداك) الف

  کشور در شناسایی و تشخیص مسائل حوزه علم و فناوري
گذار  میزان کمک ایرانداك به نهادهاي سیاستسنجش ) ب

  کشور از طریق خلق و تولید دانش مورد نیاز آنها
سنجش میزان کمک ایرانداك در زمینه اشاعه دانش مورد ) ج

  گذار کشور نیاز نهادهاي سیاست
سنجش میزان کمک ایرانداك به تعریف و اجراي ) د

  هاي علم و فناوري کشور سیاست
ک ایرانداك به ارزیابی و تحلیل سنجش میزان کم) هـ

  هاي علم و فناوري کشور سیاست
بررسی روایی این بخش نیز از نوع روایی محتوایی بوده و 

نفر  10 قضاوتنظرات و از  ییبراي ارزیابی روایی محتوا
روش . مورد اشاره در بخش سوم مقاله بهره گرفته شدخبره 

از طریق  هایی که قبالً کار هم به این صورت بود که گویه
تک آنها استخراج شده بود این بار در قالب  مصاحبه با تک

فرم پرسشنامه و به همراه اهداف و مسئله پژوهش، مجدداً در 
اختیار آنها قرار گرفت و از آنها درخواست شد در خصوص 

آنها وضوح  ، سادگی وهر گویه با هدف پژوهش مرتبط بودن
. بازخورد الزم را ارائه دهند شان، يت وجودضرور و همچنین

هاي  شده از خبرگان، پاالیش سپس بر اساس نظرات دریافت
. ها انجام و پرسشنامه نهایی نگارش شد الزم بر روي گویه

 بررسی پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از آلفاء کرونباخ 
و طبعاً بیانگر  محاسبه 76/0انجام گرفت که مقدار آن معادل 
  .پایایی قابل قبول پرسشنامه است

نفر از کارشناسان و مدیران  18مخاطبان این پرسشنامه 
ایرانداك با سابقه اجرایی یا تخصص الزم در خصوص نحوه 

گذار علم و فناوري  تعامالت ایرانداك با نهادهاي سیاست
نفر  12تحصیالت  .اند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند بوده
ارشد  نفر دیگر در سطح کارشناسی 6نها دکتري تخصصی و آ

  دهندگان پرسشنامه اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش پاسخ شناختی جمعیت اطالعات) 4جدول 
  گذاري خبرگان سابقه کار سیاست  جنسیت خبرگان  رتبه علمی خبرگان  تحصیلی خبرگان رشته

  نفر 3 :مدیریت
  نفر 1: صنایعمهندسی 

  نفر 9: گذاري علم و فناوري سیاست
  نفر 2: پژوهی آینده

  نفر 5: دکتري با مرتبه استادیار
  نفر 6: دکتري با مرتبه دانشیار
  نفر 4: دانشجوي دکتري

  نفر 1: زن
  نفر 14: مرد

  نفر 4: سابقه سال 5 تا 1
  نفر 9: سال سابقه 10تا  5
  نفر 2: سال سابقه 15تا  10
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هاي حوزه مدیریت،  نفر داراي تحصیالت رشته 3. بوده است
نفر در حوزه  2شناسی،  نفر در حوزه علم اطالعات و دانش 3

نفر در  2نفر در حوزه علوم اجتماعی،  2علوم ارتباطات، 
ی برق، هاي تحصیلی مهندس نفر با رشته 6شناسی و  حوزه زبان

حقوق، مهندسی فناوري اطالعات، مهندسی صنایع، 
نفر از اعضاء نمونه  2. اند شناسی و فلسفه علم بوده زمین

داراي  %)5/55(نفر  10داراي رتبه علمی دانشیاري، %) 1/11(
 3داراي رتبه علمی مربی و %) 7/16(نفر  3رتبه استادیاري، 

نفر  10. اند ههم فاقد رتبه دانشگاهی خاصی بود%) 7/16(نفر 
 23تا  16نفر بین  5  سال، 15تا  7داراي سابقه اجرایی بین 

  .اند سال بوده 24نفر هم باالي  3سال و 
بررسی وضعیت پشتیبانی ایرانداك در نظرسنجی از  2-2- 4

  گذاران سیاست
 و استفاده ساختار بدون باز هاي مصاحبه از بخش، این در

 با( شده تعیین پیش از موضوعاتی درباره تا شد تالش
 دهنده پاسخ ذهن ،1 شکل مفهومی مدل مفاهیم از گیري بهره
 اساس بر محقق ترتیب این به .نماید کاوش عمیق طور به را

 نظرات عمق در تا نمود تالش پژوهش هدف
 اطالعاتی حمایت در را ایرانداك مشکالت شوندگان، مصاحبه

 تعداد پیشین، مطالعات در .دریابد کشور گذاران سیاست از
 مقوله این با مرتبط کیفی هاي پژوهش براي شده مصاحبه افراد
 تحقیق این در .]33[ است بوده متغیر نفر 60 تا 10 بین عددي

 در درگیر افراد به دسترسی محدودیت وجود دلیل به
 11 که شد تالش زمانی، محدودیت همچنین و گذاري سیاست

 تخصص یا اجرایی سابقه خبرگی، آگاهی، که افرادي از نفر
 دارا را کشور فناوري و علم گذاري سیاست خصوص در الزم

 افراد، این میان از .بگیرند قرار مصاحبه مورد و انتخاب هستند
 دکتري دانشجوي نفر 1 و تخصصی دکتري نفر 10 تحصیالت
 حوزه تحصیالت داراي افراد این از نفر 4 .بود تخصصی
 مدیریت حوزه در نفر 2 ،فناوري و علم گذاري سیاست
 مهندسی هاي رشته تحصیالت داراي نیز نفر 5 و فناوري
 و شناسی زیست آزمایشگاهی، علوم گیاهی، فیزیولوژي صنایع،
 از %)2/18( نفر 2 .اند بوده شناسی دانش و اطالعات علم

 %)5/54( نفر 6 دانشیاري، علمی رتبه داراي شدگان انتخاب
 و مربی علمی رتبه داراي %)1/9( نفر 1 استادیاري، رتبه داراي

 .اند بوده خاصی دانشگاهی رتبه فاقد هم %)2/18( نفر 2

 .دهد می نشان را نمونه اعضاء هاي ویژگی سایر 5 جدول

  هاي پژوهش وتحلیل داده تجزیه -5
هاي مربوط به اعتبارسنجی مدل  وتحلیل داده تجزیه 1- 5

  مفهومی پژوهش
از ) 1شکل (هاي مدل پیشنهادي تحقیق  گام و یا رد تأیید براى

  .استفاده شده است SPSSافزار  اي و نرم آزمون دوجمله
با وجود رابطه مورد نظر در مدل پیشنهادي  :فرض صفر

  .موافقت وجود ندارد
با وجود رابطه مورد نظر در مدل پیشنهادي  :فرض مقابل

  .موافقت وجود دارد
  هاي مربوط به مطالعه موردي وتحلیل داده تجزیه 2- 5
هاي وضعیت پشتیبانی ایرانداك  وتحلیل داده تجزیه 2-1- 5

  کارشناسان و مدیران ایرانداكهاي  به استناد دیدگاه
هدف این بخش، بررسی وضعیت پشتیبانی ایرانداك از 

هاي کارشناسان و مدیران  گذاران بر مبناي دیدگاه سیاست
گانه پرسشنامه  هاي پنج بدین منظور از بخش. ایرانداك است

  گذاران انتخابی سیاست کار سابقهنوع و  )5جدول 

  نوع کار
  تعداد
  افراد

  )به سال(سابقه 
  کمترین  بیشترین

ریزي  برنامه گذاري و مدیر کل دفترسیاست
امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و 

و عضو هیأت علمی ) عتف(فناوري 
  دانشگاه

1  12  -  

دبیر کمسیون تدوین و هماهنگی 
هاي علم و فناوري  ها و اولویت سیاست

  شوراي عالی عتف
1  10  -  

گذاري و  مشاور معاونت سیاست
سازي نقشه جامع علمی کشور در  اجرایی

  انقالب فرهنگیشوراي عالی 
1  12  -  

عضو معاونت پایش، نظارت و ارزیابی 
  شوراي عالی انقالب فرهنگی

2  15  10  

عضو ستاد راهبري نقشه جامع علمی 
  کشور در شوراي عالی انقالب فرهنگی

3  7  -  

نگاري علم  عضو کمسیون نخبگان و آینده
و فناوري دبیرخانه شوراي عالی انقالب 

  فرهنگی
1  15  -  

علمی مرکز تحقیقات سیاست عضو هیأت 
  علمی کشور

2  10  8  
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باالترین میزان موافقت . مقاله بهره گرفته شد 1-2- 4بخش 
به اشاعه دانش مورد نیاز نهادهاي مربوط به کمک ایرانداك 

گذار کشور بوده و داللت بر این دارد که ایرانداك در  سیاست
این زمینه عملکردي متوسط یا اندکی باالتر از متوسط و در 

  .دیگر محورها عملکردي کمتر از سطح متوسط داشته است

  اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیقهاي  نتایج آزمون داده) 6جدول 
هاي  فرضیه(مدل مفهومی تحقیق اجزاء 

  )مدنظر
P 

  آزمون
عدم / پذیرش

  پذیرش فرضیه
گذاري علم و فناوري، مراکز  در سیاست

اسناد و مدارك علمی از طریق کارکرد 
هدایت پژوهش به گام شناسایی و 

  کنند تشخیص مسئله کمک می

  پذیرش  001/0

گذاري علم و فناوري، مراکز  در سیاست
از طریق کارکرد اسناد و مدارك علمی 

آوري شواهد و تغذیه  خلق دانش به جمع
گذاري کمک  اطالعاتی فرآیند سیاست

  کنند می

 پذیرش  007/0

گذاري علم و فناوري، مراکز  در سیاست
اسناد و مدارك علمی از طریق کارکرد 

بینی آینده،  اشاعه دانش به گام پیش
مشاوره سیاستی و تدوین سیاست کمک 

  کنند می

 پذیرش  007/0

گذاري علم و فناوري، مراکز  در سیاست
اسناد و مدارك علمی از طریق کارکرد 

سازي  اشاعه دانش به گام تعریف و پیاده
  کنند سیاست کمک می

 پذیرش  000/0

گذاري علم و فناوري، مراکز  در سیاست
اسناد و مدارك علمی از طریق کارکرد 

اشاعه دانش به گام ارزیابی و 
  کنند سیاست کمک میوتحلیل  تجزیه

 پذیرش  035/0

 

هاي وضعیت پشتیبانی ایرانداك  وتحلیل داده تجزیه 2-2- 5
  گذاران از دیدگاه سیاست

از آنجا که نوع مصاحبه در پژوهش، باز و بدون ساختار بود 
هاي حاصل از مصاحبه، تفسیري  وتحلیل داده لذا نحوه تجزیه

محقق تالش نموده تا در است و بر اساس هدف پژوهش، 
شوندگان، مسائل ایرانداك را در  هاي مصاحبه درون گفته

به منظور . گذاران کشور دریابد حمایت اطالعاتی از سیاست
ها از رویکرد  انجام تحلیل تفسیري برروي متن مصاحبه

  :با مراحل زیر بهره گرفته شد] 34[  1روبین
 شده هاي پیاده مرور متن -1

 هاي اساسی هر متن گفته سازي برجسته -2

رسید  هاي مشابه که به نظر می مشخص نمودن برخی گفته -3
  کنند اي را مطرح می مطالب تازه

هاي  مرور مجدد براي اطمینان از برجسته کردن گفته -4
  اساسی

شده و استخراج  هاي اساسی برجسته مرور گفته -5
  اي به آنها اي از کدها و اختصاص عناوین ساده مجموعه

پذیر بود به  بررسی عناوین و ترکیب مواردي که امکان -6
عالوه حذف موارد غیرضروري و یا نامربوط با هدف 

  ).8جدول (هاي اصلی  استخراج تم
هاي ایرانداك در حمایت  ترین ضعف به این ترتیب، مهم
ضعف در : گذاران کشور عبارت است از اطالعاتی از سیاست

ر فرآیندهاي نشر و اشاعه تولید اطالعات تحلیلی، کاستی د
گذاران، مشارکت اندك  دانش مورد نیاز سیاست

ها و قوانین  گذاران، فقدان کمک به تکمیل زیرساخت سیاست
و مقرارت مربوطه، ضعف در نظام آمار و اطالعات علمی و 

  .گذاران فناوري و ناشناخته بودن پژوهشگاه براي سیاست

                                                 
1- Rubin 

سنجش حمایت و پشتیبانی ایرانداك از  نیانگیم آزمون) 7جدول 
 هاي کارشناسان و مدیران ایرانداك گذاران بر اساس دیدگاه سیاست

  آزمون P  میانگین هاي مدنظر فرضیه
با کمک ایرانداك به نهادهاي  ♦موافقت
گذار علم و فناوري کشور براي  سیاست

شناسایی و تشخیص مسائل حوزه علم و 
 فناوري

2/2  000/0  

موافقت با کمک ایرانداك به نهادهاي 
گذار علم و فناوري کشور از طریق  سیاست

 خلق و تولید دانش مورد نیاز آنها

1/2  000/0 

زمینه اشاعه موافقت با کمک ایرانداك در 
گذار علم و  دانش مورد نیاز نهادهاي سیاست
 فناوري کشور

3/3  000/0 

موافقت با کمک ایرانداك به تعریف و 
 هاي علم و فناوري کشور سازي سیاست پیاده

5/2  000/0 

موافقت با کمک ایرانداك به ارزیابی و تحلیل 
  هاي علم و فناوري کشور سیاست

5/2  000/0 

  )زیاد خیلی 5تا ) کم خیلی( 1تایی لیکرت از 5طیف بر مبناي یک : ♦
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  هاي اصلی دهی به تم کدهاي اولیه و شکل) 8جدول 
  ردیف کدهاي اولیه هاي اصلی تم

ضعف در تولید 
 اطالعات تحلیلی

ها  هاي اطالعاتی در دسترس برود و از این طریق به تعیین اولویت هاي تحلیلی بیشتر در بانک ایرانداك باید به سمت پژوهش
  در آموزش و پژوهش کمک نماید

  محتواي اطالعات و تولید اطالعات تحلیلی را دستورکار خود قرار دهدکاوي در  هاي داده ایرانداك باید انجام فعالیت 1
هاي علمی  ها و شبکه هاي دانشجویی باید به سمت شناسایی همکاري ها و رساله نامه ایرانداك از طریق تحلیل اطالعات پایان

  حرکت نماید

ضعف در نظام 
آمار و اطالعات 
علمی، پژوهش 
 و فناوري

 اطالعات در دسترس خود براي روزآمدسازي نقشه جامع علمی کشور کمک نمایدایرانداك باید از 

2 

 اي از روند تحقیقات و پژوهش در کشور تولید نماید هاي دوره ها و گزارش ایرانداك باید ارزیابی

ریزي در این زمینه کمک  به برنامههاي دانشجویی  ها و رساله نامه بندي و ارزیابی پایان اندازي نظام رتبه تواند با راه ایرانداك می
 نماید

 گذاران کمک نماید هاي ثبتی خود به سیاست تواند با بهبود و گسترش پایگاه ایرانداك می

 گذاران را طراحی نماید هاي اطالعاتی مورد نیاز سیاست ایرانداك باید تالش نماید تا سیستم

  گذاران تطبیق داشته باشد باید با نیازهاي موجود سیاست کند ها و آمارهایی که ایرانداك تولید می داده

فقدان کمک به 
تکمیل 
ها و  زیرساخت

قوانین و مقرارت 
 مربوطه

 ها است باید منشورهاي اخالقی مرتبط با زمینه پژوهش را تهیه نماید ها و رساله نامه از آنجا که ایرانداك متولی گردآوري پایان

3 

ها و تحقیقات بیشتري در زمینه اخالق پژوهش و اخالق اطالعات انجام دهد و خروجی آن را در  پژوهشبهتر است ایرانداك 
 گذاران بگذارد اختیار سیاست

بتواند موارد احتمالی را تشخیص  ها،  هاي علمی در پژوهش ایرانداك باید تدابیري بیاندیشد که ضمن پیشگیري از بروز سرقت
 دهد

تدابیري براي حمایت از حقوق مالکیت فکري و معنوي پدیدآورندگان بیاندیشد و در این زمینه تالش بیشتري ایرانداك باید 
  نماید

مشارکت و 
همکاري اندك 

با نهادهاي 
 گذار سیاست

 ها مشارکت چندانی ندارد ها و رویه مشی ایرانداك در تدوین و تصویب خط

4 
 گذاران کمک نماید ها و ارائه پیشنهادات به سیاست رویهمشی و  تواند با نقد خط ایرانداك می

ناشناخته بودن 
پژوهشگاه و 
مأموریت آن 
براي نهادهاي 

 گذاران سیاست

 رسانی رقیب ایجاد نماید اي بیش از سایر مراکز اطالع ایرانداك باید تالش نماید تا ارزش افزوده

5 

 تبلیغات به معرفی هر چه بیشتر خدمات اطالعاتی خود بپردازدهایی نظیر  ایرانداك باید با انجام فعالیت

رشد خدمات  هاي اطالعاتی، آمادگی خود را براي پاسخگویی به تقاضاهاي روبه ایرانداك باید با گسترش تنوع و پوشش پایگاه
 اطالعاتی افزایش دهد

کاستی در 
فرآیندهاي نشر 
و اشاعه دانش و 
اطالعات مورد 

نیاز 
 گذاران سیاست

ایرانداك باید تدابیر مناسبی براي اشاعه دستاوردهاي پژوهشی و خدمات اطالع رسانی خود جهت اطالع و آگاهی 
 گذاران بیاندیشد سیاست

6 

 ها به ارائه دستاوردهاي پژوهشی خود بپردازد ها و کنفرانس تواند با برگزاري همایش ایرانداك می

نظران به اشاعه اطالعات مورد  اجزاء جامعه علمی و صاحب و اعضاء از حقیقی و مجازيهاي  شبکه ایجادتواند با  ایرانداك می
 گذاران کمک نماید نیاز سیاست

کشور،  علمی جامعه رفتاري اطالعات ثبت جهت فناورانه و علمی تعامالت هاي سرویس تواند از طریق طراحی ایرانداك می
 جامعههاي  فراداده و ها داده ارزشمندترین فناورانه، و محصوالت فناوري به آن تبدیل و علم تولید عالوه بر کمک به چرخه

 گذاران قرار دهد و فناوري را در اختیار سیاست علم

به ارائه خدمات مشاوره به این   گذار هاي نهادهاي سیاست ها، شوراها و کارگروه تواند از طریق شرکت در کمیته ایرانداك می
 بپردازد نهادها

تواند  ها می گذاري علم و فناوري و استفاده از اساتید برجسته در این دوره هاي آموزشی براي مخاطبان سیاست برگزاري دوره
  گذاران باشد راهی براي اشاعه دانش مورد نیاز سیاست
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براي به دست آوردن نتایج جامع و دقیق در خصوص 
ها  گذاران، این چالش سیاستمشکالت حمایت ایرانداك از 

کارشناسان و مدیران (هم از دیدگاه طرف عرضه اطالعات 
و هم از دیدگاه طرف تقاضاي اطالعات ) ایرانداك

مقایسه هر دو جانب از . بررسی شده است) گذاران سیاست(
در . دهد که این نتایج در تأیید یکدیگرند ها نشان می دیدگاه

تنها در مورد . اند لفیق شدهاین نتایج با یکدیگر ت 9جدول 
ناشناخته بودن پژوهشگاه ایرانداك در میان نهادهاي 

گذاران نظراتی داشتند که کارشناسان و  سیاست  گذار، سیاست
  .اي نداشتند مدیران ایرانداك به آن اشاره

  
  گیري نتیجه -6

در این تحقیق تالش شد تا مدلی براي بررسی وضعیت 
گذاري توسعه  مدارك علمی از سیاستپشتیبانی مراکز اسناد و 

این مدل از دیدگاه تعدادي از متخصصان . داده شود
سازي  گذاري، اعتباریابی و در نهایت در ایرانداك پیاده سیاست

وضعیت موجود ایرانداك با استفاده  سازي،  در مرحله پیاده. شد
هاي مدل پیشنهادي، هم از دیدگاه مدیران و  از مؤلفه

گذاران ارزیابی  انداك و هم از دیدگاه سیاستکارشناسان ایر
گذاران، وضعیت  نتایج حاصل از مصاحبه با سیاست. گردید

گذاران کشور را به صورت زیر  پشتیبانی ایرانداك از سیاست
  :نماید توصیف می
 ضعف در تولید اطالعات تحلیلی §

 ضعف در نظام آمار و اطالعات علمی و فناوري §

ها و قوانین و  ختفقدان کمک به تکمیل زیرسا §
 مقرارت مربوطه

 گذار مشارکت اندك نهادهاي سیاست §

ناشناخته بودن پژوهشگاه براي نهادهاي  §
 گذار سیاست

کاستی در فرآیندهاي اشاعه دانش مورد نیاز  §
  گذاران سیاست

وضعیت موجود   از دیدگاه کارشناسان و مدیران ایرانداك،
ر دو مورد ارائه تنها د. پشتیبانی ایرانداك چندان مناسب نیست

ها تعامل نسبتاً  هاي سیاستی و نقد و ارزیابی سیاست مشاوره
  .متوسطی دارد

در تحقیق حاضر ضعف در تولید اطالعات تحلیلی به عنوان 

گذاري  یکی از مشکالت ایرانداك در پشتیبانی از سیاست
شناسایی گردیده اما در مطالعات پیشین، حرکت مراکز اسناد و 

مسیر خلق دانش و اطالعات تحلیلی مورد مدارك علمی در 
گذاران کشور، شرط موفقیت این مراکز قلمداد  نیاز سیاست
تبدیل اطالعات به ] 8[در مطالعه مردوخی . شده است
گذاران و  پذیر به تناسب اهداف سیاست هایی انعطاف مجموعه

هاي تحلیلی، به عنوان یکی از  در دسترس قرار دادن گزارش
همچنین در . ز مورد تأکید قرار گرفته استوظایف این مراک

گونه مطرح شده که این  این موضوع این] 9[  1مطالعه دوي
مراکز باید از حالت کتابخانه و آرشیو بیرون آمده و به مراکز 

هاي تحلیلی تبدیل شوند  پردازش اطالعات و تولید گزارش
 گذار عملی تا بتوانند رسالت خود را در جوار نهادهاي سیاست

  .کنند
ضعف در نظام آمار و اطالعات و مشارکت اندك 

گذاران به عنوان چالش دیگر ایرانداك شناسایی شده  سیاست
در حالی که یکی از شروط موفقیت مراکز اسناد و . است

گذاران، دستیابی به یک  مدارك علمی در حمایت از سیاست
هاي آمار و  اندازي نظام زیرساخت فعال سازمانی جهت راه

عات علمی و فناوري به منظور مشارکت در زمینه اطال
ن موضوع در مطالعه گوردون ای. گذاري است سیاست

مراکز گونه تأکید شده که  این] 18[و همکارانش  2سترچانا
هاي مورد توجه  اسناد و مدارك علمی باید به تولید شاخص

گذاران کمک نمایند و از این طریق، امکان  سیاست
این . را براي آنها را فراهم نمایند گیري باکیفیت تصمیم

ها بوده و این امکان را به  ها خطوط راهنماي سیاست شاخص
هاي استراتژیک به  دهد تا در میان گزینه گذاران می سیاست

براي . گذاري نمایند جستجو بپردازند و بر پایه آنها سیاست
توانسته با ) اینزداك(نمونه مرکز اسناد و مدارك علمی هند 

اي شاخص استنادات علم و فناوري هند  اندازي پایگاه داده راه
هاي  ریزي هاي علم و فناوري و برنامه به تدوین سیاست

  ].12[شوراي تحقیقات علمی و صنعتی آن کشور کمک نماید 
ها و قوانین و مقررات هم  فقدان کمک به تکمیل زیرساخت
در حالی که دستیابی به . چالش دیگر ایرانداك است

خت و نظام فعال سازمانی جهت کمک به تکمیل و زیرسا

                                                 
1- Devi 
2- Gordon-Strachan 
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ها، قوانین و مقررات علم و فناوري کشور  تقویت زیرساخت
براي نمونه . تواند یکی از عوامل موفقیت این مراکز باشد می

به عنوان یکی ) پانزداك(مرکز اسناد و مدارك علمی پاکستان 

ت به از مراکز معتبر توانسته است با اشاعه اطالعات ثبت پتن
هاي وزارت علم و فناوري این کشور در زمینه  گذاري سیاست

  ].10[قوانین و مقررات مالکیت فکري کمک شایانی نماید 

  گذاران علم و فناوري و مدیران و کارکنان ایرانداك وضعیت موجود ایرانداك از دیدگاه سیاست) 9جدول 

  ردیف
  وضعیت موجود ایرانداك

  دیدگاه مدیران و کارکنان ایرانداك از  گذاران از دیدگاه سیاست

1  
ضعف در تولید اطالعات 

  تحلیلی

گذاران علم و  هاي اطالعاتی در دسترس، براي کمک به سیاست هاي تحلیلی در بانک ضعف انجام پژوهش -1
هاي  هاي حاکم بر فعالیت هاي تحقیقاتی و سیاست فناوري براي شناسایی و تشخیص نیازهاي تحقیقاتی، اولویت
 علم و فناوري

گذاران علم و  هاي اطالعاتی در دسترس، براي کمک به سیاست هاي تحلیلی در بانک ضعف انجام پژوهش -2
 فناوري در شناسایی و تشخیص محققین، متخصصان و استعدادهاي کشور

شده  يکاوي در محتواي اطالعات گردآور هاي مدیریت دانش نظیر آمارگیري و داده ضعف انجام برخی فعالیت -3
  گذاران رسانی به سیاست و آگاهی

2  
کاستی در فرآیندهاي نشر 
  و اشاعه دانش و اطالعات

هاي حاکم بر  ها و سیاست هاي تخصصی مرتبط با اولویت ها و کنفرانس کاستی و ضعف در برگزاري همایش -1
 هاي علم و فناوري کشور فعالیت

هاي علم  هاي حاکم بر فعالیت ها و سیاست با اولویتهاي تخصصی مرتبط  کاستی و ضعف در برگزاري نشست -2
 و فناوري کشور

 پردازي هاي نظریه کاستی و ضعف در تشکیل کرسی -3

 افزاري عملکرد متوسط در زمینه تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم -4

هاي  هاي حاکم بر فعالیت سیاستها و  اندازي مجالت تخصصی مرتبط با اولویت عملکرد متوسط در زمینه راه -5
 علم و فناوري کشور

  گذاران کشور هاي سیاستی به سیاست کاستی و ضعف در زمینه ارائه مشاوره -6

3  
مشارکت و همکاري اندك 

گذار  با نهادهاي سیاست
  علم و فناوري کشور

گذار حوزه علم و فناوري  سیاستهاي سیاستی و قانونی به نهادهاي  عملکرد ضعیف ایرانداك در پیشنهاد گزینه -1
  کشور

  شده فعالیت اندك ایرانداك در زمینه نقد قوانین و مقرارت تدوین و تصویب -2
  ها، مقررات و استانداردها ها، برنامه فعالیت اندك ایرانداك در نظارت بر اجراي صحیح سیاست -3

  گذار نهادهاي سیاستهاي پژوهشی تقاضامحور از سوي  مشارکت اندك ایرانداك در فعالیت -4

4  

ضعف در کمک به تکمیل 
ها،  و تقویت زیرساخت
  قوانین و مقررات
  علم و فناوري

  ها و قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکري و معنوي پدیدآوران فعالیت اندك ایرانداك در تکمیل زیرساخت -1
  اخالق فناوري اطالعاتهاي مرتبط با اخالق اطالعات و  فعالیت اندك ایرانداك در انجام پژوهش -2

  هاي مرتبط با اخالق پژوهش فعالیت اندك ایرانداك در انجام پژوهش -3

5  
هاي ضعف در زمینه نظام

آماري اطالعات علمی، 
  پژوهش و فناوري

هاي نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحوالت علمی و فنی  روزرسانی شاخص فعالیت اندك ایرانداك در به -1
  جهاندر منطقه و 

هاي  اي و ارائه گزارش هاي دوره هاي علم و فناوري و انجام ارزیابی فعالیت اندك ایرانداك در رصد شاخص -2
  روندي از وضعیت تولیدات علمی و فناوري

  هاي ارزیابی توسعه علمی و فناوري کشور روزرسانی شاخص فعالیت اندك ایرانداك در به -3
  گذاران هاي مدیریتی به سیاست اخصعملکرد ضعیف ایرانداك در ارائه ش -4

6  

ناشناخته بودن پژوهشگاه و 
مأموریت آن در میان 

گذار علم  نهادهاي سیاست
  و فناوري
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در حالی که تقویت و بهبود فرآیندهاي اشاعه دانش به عنوان  
یکی از شرایط موفقیت این مراکز مورد تأکید بوده ضعف در 

گذاران از دیگر مشکالت  اشاعه دانش مورد نیاز سیاست
براي نمونه یکی از دالیل . ایرانداك شناسایی شده است

در   )سینداك(موفقیت مرکز اسناد و مدارك علمی اسپانیا 
هاي علمی شوراي پژوهش ملی اسپانیا،  ریزي کمک به برنامه

هاي داده پیشرفته و سایر ابزارها،  طراحی و توسعه پایگاه
ها براي کمک به اشاعه اطالعات و دانش  ها و تکنیک روش

  ]. 13[مورد نیاز این شورا بوده است 
، شش هدف 9بر اساس تجربیات مذکور و مندرجات جدول 

گذاران در ادامه  اك براي پشتیبانی از سیاستمطلوب ایراند
  :گردد پیشنهاد می
ü  دستیابی به زیرساخت و نظام فعال سازمانی براي

خلق دانش و اطالعات تحلیلی مورد نیاز 
  گذاران سیاست

ü  تقویت و بهبود فرآیندهاي اشاعه دانش و اطالعات
  گذاران مورد نیاز سیاست

ü نی جهت دستیابی به زیرساخت و نظام فعال سازما
گذاري علم و  بخش در سیاست مشارکت رضایت

  فناوري
ü  دستیابی به زیرساخت و نظام فعال سازمانی جهت

ها، قوانین و  کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت
  مقررات علم و فناوري کشور

ü  تصویرسازي پژوهشگاه در میان نهادهاي
  گذار علم و فناوري سیاست

ü  سازمانی جهت دستیابی به زیرساخت و نظام فعال
هاي آمار و اطالعات  اندازي و ساماندهی نظام راه

  علمی و فناوري
و مطابق مواردي که  9همچنین بر اساس نتایج جدول 

گذاران، مدیران و کارشناسان ایراندك در قالب  سیاست
مصاحبه و پرسشنامه اشاره نمودند تالش شده تا ذیل هر کدام 

در . آنها پیشنهاد گردد از اهداف مذکور، الزاماتی براي تحقق
ادامه شرح تفصیلی اهداف مطلوب و برخی الزامات و 

تواند براي سایر مراکز  هاي تحقق آنها بیان شده که می پیشران
  :آموز باشد اسناد و مدارك علمی نیز درس

 براي سازمانی فعال نظام و زیرساخت به دستیابی )الف

   گذاران سیاست نیاز مورد تحلیلی اطالعات و دانش خلق
 اطالعات محتواي در کاوي داده هاي فعالیت گسترش -

 شده گردآوري

 و کننده بینی پیش  توصیفی، هاي تحلیل انجام -
 شده گردآوري اطالعات محتوي در تجویزي

 اطالعات جاذب هاي سرویس طراحی و شناسایی -
 علمی جامعه رفتار تحلیل طریق از فناورانه و علمی

 هاي روش از استفاده با اه داده فرآوري و تحلیل -
 مصنوعی هوش هاي الگوریتم و تحلیلی آماري،

 اطالعات و دانش اشاعه فرآیندهاي بهبود و تقویت )ب
   فناوري و علم گذاران سیاست نیاز مورد

 خدمات نیازمحوري و کاربرمداري افزایش -
 گذاران سیاست براي رسانی اطالع

 مخاطبان براي آموزشی هاي دوره برگزاري -
 فناوري و علم سیاستگذاري

 و اطالعات به دستیابی هاي کانال کمیت افزایش -
 گذاران سیاست براي آنها به دسترسی کیفیت افزایش

 ها پژوهش دستاوردهاي اشاعه -

 اطالعات گزینشی اشاعه سیستم ساخت و طراحی -
 گذاران سیاست براي

 تخصصی، هاي کنفرانس ها، همایش برگزاري -
 راستاي در ها نشست و پردازي نظریه هاي کرسی
 علم هاي فعالیت بر حاکم هاي سیاست و ها اولویت

 کشور فناوري و

 و ها اولویت راستاي در تخصصی مجالت اندازي راه -
 فناوري و علم هاي فعالیت بر حاکم هاي سیاست
 کشور

 ان گذار سیاست به سیاستی هاي مشاوره ارائه  -

 جوامع اعضاء از حقیقی و مجازي هاي شبکه ایجاد -
 هاي فرآیند در استفاده براي نظران صاحب و علمی
 گذاري سیاست

 جهت سازمانی فعال نظام و زیرساخت به دستیابی )ج
   فناوري و علم گذاري سیاست در بخش رضایت مشارکت

 به قانونی و سیاستی هاي گزینه پیشنهاد در مشارکت -
 فناوري و علم حوزه گذاران سیاست

 ها رویه ها، مشی خط تصویب و تدوین در مشارکت -



  گذاري علم و فناوري تبیین نحوه پشتیبانی مراکز اسناد و مدارك علمی از سیاست

46  

 باالدستی مراجع در مقررات و قوانین و
  گذار سیاست

 و تدوین مقرارت و قوانین نقد زمینه در مشارکت -
  شده تصویب

 ها، سیاست صحیح اجراي بر نظارت در مشارکت -
  مقررات و قوانین و ها برنامه

 تقاضامحور پژوهشی هاي فعالیت در مشارکت -
 گذاران سیاست

 طریق از پژوهش و تحقیق بودجه بر تأثیرگذاري -
 پژوهشی هاي طرح ثبت سامانه گسترش و بهبود

 جهت سازمانی فعال نظام و زیرساخت به دستیابی )د
 مقررات و قوانین ها، زیرساخت تقویت و تکمیل به کمک
   فناوري و علم
 مقررات و قوانین و ها زیرساخت تکمیل به کمک -

  پدیدآوران معنوي و فکري مالکیت حقوق
 اخالق و اطالعات اخالق زمینه در پژوهش انجام -

  پژوهش
 ایران پژوهش اخالق و درستی کانون گسترش -

 گذار سیاست نهادهاي میان در پژوهشگاه تصویرسازي )هـ
  فناوري و علم
 به آن هاي مأموریت و پژوهشگاه شناساندن -

 گذاران سیاست

 مراکز از بیش اي افزوده ارزش ایجاد براي تالش -
 رقیب رسانی اطالع

 فناوري و علم اطالعات نیازهاي موقع به شناسایی -
 پاسخگویی براي تالش و گذار سیاست مراجع

 پژوهشگاه محصوالت براي مناسب تبلیغات -

 در آنها حفظ براي تالش و علمی نخبگان جذب -
  سازمان

 اطالعاتی هاي پایگاه پوشش و تنوع گسترش -
 تقاضاهاي به پاسخگویی امکان منظور به پژوهشگاه

  رشد روبه
 جهت سازمانی فعال نظام و زیرساخت به دستیابی )و
  فناوري و علمی اطالعات و آمار هاي نظام اندازي راه
 و فناوري و علم هاي شاخص رصد براي تالش -

 تولیدات وضعیت از اي دوره هاي ارزیابی انجام

  فناوري و علمی
 بندي رتبه و ارزیابی نظام اجراي و طراحی -

 ها رساله و ها نامه پایان

 و ها نامه پایان هاي داده ثبتی پایگاه گسترش و بهبود -
 داخل آموختگان دانش هاي رساله

 و ها نامه پایان هاي داده ثبتی پایگاه گسترش و بهبود -
 خارج ایرانی آموختگان دانش هاي رساله

 هاي طرح هاي داده ثبتی پایگاه گسترش و بهبود -
 پژوهشی

 هاي گزارش هاي داده ثبتی پایگاه گسترش و بهبود -
 دولتی

 پژوهشی علمی، داده هاي پایگاه وب درگاه ساخت -
 فناوران و

 و داشبوردها ها، گزارش سازي پیاده و طراحی -
 گیري گزارش هاي سیستم

 مختلف هاي سیستم از گیري گزارش و نمایش -
 اطالعاتی و آماري
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