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Abstract 

One of the main challenges of innovation and 

technology development for decision makers 

is how policies should be provided for a 

complex sector under environmental 

instabilities (e.g. economic, political, social 

transitions). In this regard, in current study 

through inspiring by Hegel’s dialectic 

approach, the variety and contradictions of 

Iranian oil and gas drilling industry experts’ 

viewpoints toward innovation and technology 

development policymaking under economic 

transition conditions have been identified. 

Considering the consistency between Q-

methodology and Hegelian dialectic 

approach, we utilize Q-method to conduct the 

case study, and to extract the variety of 

standpoints. The output of Q-method 

indicates that there are a high diversity (10 

different viewpoints) and conflicts among the 
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viewpoints in the concourse of petroleum 

drilling industry. To scrutinize the conflicts, 

which are according to dialectic method the 

origin of dynamism in systems, we 

categorized the viewpoints by applying 

hierarchical clustering method. The resulted 

clusters show that each group of key players 

has similar and common cluster, therefore we 

can argue that the conflicts are among the 

group of players not the individuals. These 

conflicts are necessary for developing 

dynamic policies to enhance the system. 

Thus, the extracted advised policies based on 

this method are not the optimum balance of 

the viewpoints or they are not the consensus 

of the standpoints, rather they are the new 

viewpoints created from synthesizing the 

conflicted viewpoints. Accordingly, the 

helical innovation policymaking model for 

the large technical systems (sectors) have 

been conceptualized and proposed. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396 بهار، 1، شماره نهمسال 

 

  

  گذاري بخشی نوآوري؛ مدل مارپیچ سیاست سازي مفهوم
  مطالعه موردي صنعت حفاري نفت و گاز ایران

  4سودابه نامدار زنگنه، 3غالمعلی منتظر، 2نوري قاضیسپهر  سید، *1شیوا تاتینا

  گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربیت مدرس دکتري سیاستآموخته  دانش -1
  گروه مدیریت فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس استاد -2

  دانشیار مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس -3
  دانشگاه الزهرااستادیار مهندسی صنایع،  -4

  

  دهیچک
هاي  ها و ناپایداري گذاري بخشی در شرایط وجود پیچیدگی گیرندگان حوزه توسعه نوآوري و فناوري، چگونگی سیاست صلی تصمیماهاي  یکی از چالش
ن صنعت حفاري نفت و گاز ایران و هاي خبرگا رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه در این راستا در مقاله پیش. محیطی است

روش کیو، از  مناسبتبا توجه به . گذاري توسعه فناوري و نوآوري در شرایط گذار اقتصادي پرداخته شده است تضادهاي موجود در آنها در خصوص سیاست
ده دیدگاه (ها  حاکی از تنوع باالي دیدگاه خروجی روش کیو. ها استفاده شده است شناسی جهت انجام مطالعه موردي و استخراج تنوع دیدگاه این روش

تر تضادهاي موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء  به منظور تحلیل دقیق. نظر در این حوزه است و در نتیجه وجود حجم زیادي از تضاد و اختالف )متفاوت
هاي منتسب به هر  دهد دیدگاه نشان می ومراتبی انجام شده  سلسله یابی خوشهاز طریق روش آماري  کهها بوده  بندي دیدگاه ها هستند نیاز به دسته پویایی نظام

تک افراد در صنعت، داراي تضاد و  هاي بازیگران و نه تک د که دیدگاه گروهکرتوان ادعا  می .اند گروه از بازیگران کلیدي، در یک خوشه مشترك قرار گرفته
ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدي است که از  هاي سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه وصیهبه این ترتیب ت. اختالف است

  .ده استشسازي و پیشنهاد  ، مفهوم)صنعت(گذاري نوآوري براي بخش  مدل مارپیچ سیاستهم  نهایتاً. شود هاي متضاد حاصل می دیدگاه) سنتز(ترکیب 

  سازي، گذار اقتصادي، صنعت حفاري نفت و گاز  گذاري، خصوصی شناسی کیو، مارپیچ سیاست نوآوري و فناوري، روش گذاري توسعه  سیاست: ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
وجود گستردگی و تنوع، همراه با تغییرات شرایط اقتصادي، 

عدم ، همواره منشاء پیچیدگی و ...سیاسی، اجتماعی و 
هاي بلندمدت و به  گیري ها و تصمیم ریزي قطعیت در برنامه

عدم این . ها بوده است گذاري طور مشخص در سیاست
هاي نامناسب به  ها ریسک اتخاذ تصمیمات و سیاست قطعیت
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فناوري که خود ذاتاً آمیخته با  و توسعه   در حوزه نوآوري ویژه
بنابراین ضروري . برد هاي فراوانی است را باال می قطعیتعدم 

گیري در  گذاران به منظور تصمیم است براي کمک به سیاست
حوزه صنایع گسترده و بزرگ و تحت شرایط وجود تغییرات، 

. تدوین شوند بینی و مند در این خصوص پیش هایی نظام روش
و ) درونی(با توجه به شرایط حاکم بر بخش  بایدها  این روش

، )ها و تغییرات محیطی ناپایداري(با لحاظ شرایط محیطی 
هاي بازیگران اصلی و تأثیرگذار صنعت  مبتنی بر دیدگاه



  گذاري بخشی نوآوري؛ مطالعه موردي صنعت حفاري نفت و گاز ایران سازي مدل مارپیچ سیاست مفهوم

32  

بینانه نسبت به  طراحی شوند تا با کسب شناخت کامل و واقع
این . ندشورا منجر قابل اج و صنعت، به تصمیمات درست

مقاله در جستجوي یافتن پاسخی مناسب براي این سؤال است 
صنعت (هاي بازیگران اصلی یک صنعت  آیا دیدگاه«که 

در ) حفاري نفت و گاز ایران به عنوان مطالعه موردي
آوري و فناوري، همگون و گذاري توسعه نو خصوص سیاست

اي اصلی ه ها متفاوت است تفاوت و اگر دیدگاه همگراست؟
ها و تضادها در  اي است؟ و آیا این تفاوت در چه زمینه

 »هاي سیاستی مؤثرند؟ استخراج توصیه

در  1با الهام از رویکرد فلسفی دیالکتیک هگلی مقالهاین 
نظرها براي  ها و اختالف گیري از تنوع دیدگاه جستجوي بهره

بر اساس این رویکرد . گذاري بخشی است پویاسازي سیاست
گذاري را به عنوان فرآیندي سنتزي  توان سیاست ، میفلسفی
سازي نمود که از طریق آن یک بخش با بازیگران  مفهوم

کند تا به وراي تضادهایی که بخش  درونی و محیط تعامل می
این ارتباط داخلی میان عاملین و . با آنها مواجه است برسد

به  تک بازیگران گذاري را از سطح تک ساختار، فرآیند سیاست
  .آورد سطح اجتماعی و بخش می

گذاري توسعه  غالب تحقیقات موجود در حوزه سیاست
فرض دستیابی به اجماع نظرات و  فناوري و نوآوري با پیش

هاي مشترك خبرگان، طراحی و اجرا  مبتنی بر استخراج دیدگاه
هاي مبتنی بر پرسشنامه و  اند و به همین دلیل نیز روش شده

اند در  ها در این عرصه بوده ترین روشمصاحبه از پرکاربرد
 ها عالوه بر اینکه کامالً اع دیدگاهحالی که استخراج اجم

گیري است از طرف دیگر هم هدف  وابسته به نحوه نمونه
هاي خارج از اکثریت حاکم  ها حذف دیدگاه ذاتی این روش

اي همچون نظام  باشد که در موضوعات پیچیده و گسترده می

                                                
 دستیابی و کشف حقایق، روش دیالکتیک به منظور (Hegel) هگل -1

(Dialectic)  گردد به  یونانی مشتق میاي  لغت دیالکتیک که از کلمه. نمودرا مطرح
هگل . معناي گفتار و دلیل است و مفهوم آن، گفتگو و مجادله کردن است

وي تناقض را پایه فعالیت . را به دیالکتیک خود افزود "ضدیت و تناقض"همچنین
صورت عدم وجود چنین تناقض و تضادي،  طبیعت و موجودات دانسته که در

متافیزیک، حرکت جهان را حرکتی در  .بودخواهد سکون بر آنها حکمفرما 
حرکت  گردد اما در دیالکتیک، دانند که به نقطه آغازین خود باز می وار می دایره

مشتمل بر سه  دیالکتیک. کنند جلو فرض می به جهان را حرکتی مارپیچی و رو
همه چیز مرتباً در حال تغییر   دیالکتیک در. تغییر، اثر متقابل و تضاد: باشد اصل می

تز، سرانجام به  شد اشیاء بر هم اثر متقابل دارند و تضادي درونی بین تز و آنتیبا می
 .شود منتهی می) ماحصل سنتز بین آنها(اي جدید  تولید پدیده

تواند کامالً  فناوري یک صنعت می توسعه نوآوري و
مطابق رویکرد دیالکتیک هگل،  در حالی که. کننده باشد گمراه

ها، اختالفات و تضادها نباید مانع فرض شوند  تنوع دیدگاه
چرا که این موارد در واقع جزء ضروریات پویاسازي 

بایست از طریق ترکیب و  گذاري هستند و سیاست می سیاست
ها و نه صرفاً با یافتن یک تعادل بهینه میان  سنتز تنوع دیدگاه

. تضادها و اختالفات و یا اجماع در مورد اشتراکات خلق شود
هاي  ها و عینیت ها، برآمده از ذهنیت در واقع سیاست

بخش /بازیگرانی است که با هدف رفع تضادهاي میان سازمان
  .شوند در حوزه مورد نظر تدوین و اجرا می] 1[محیط  با

منظور جلوگیري از تکرار روند گذشته و ایجاد تحول و به 
هاي اکتشافی مبتنی  بایست از روش تحرك در یک سیستم می

شناسی کیو از جمله  روش. بر بستر اجتماعی بهره گرفت
هاي پژوهشی ترکیبی مبتنی بر رویکرد کیفی است که با  روش

 و استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، قابلیت اطمینان باال
هاي  قابلیت تحلیلی عمیقی را بر اساس استخراج تنوع دیدگاه

در . آورد هاي اقلیت فراهم می موجود و نه حذف دیدگاه
در مورد  3شناسانه که با رویکردي شناخت 2تحقیق هانچینسون

هاي روش تحقیق کیو انجام گرفته این روش  توانمندي
هاي پیچیده دانسته  گذاري در نظام ترین شیوه سیاست مناسب

توان با لحاظ نقشی درخور  به کمک این روش می. شده است
گذاري  هاي افراد مؤثر بر نظام، سیاست توجه براي دیدگاه

همین اساس  بر. براي مسائل پیچیده را به خوبی انجام داد
شناسی کیو به  این تحقیق، از روش پرسشبراي پاسخگویی به 

هاي ذهنی  هاي عینی از دیدگاه آن واقعیت باعنوان ابزاري که 
) مطالعه موردي(تحت شرایط تجربی و واقعی یک بخش 

این ابزار  با. بهره گرفته شده است ]2[د شو استخراج می
خش گسترده تحت هاي موجود در یک ب توان تنوع دیدگاه می

را با لحاظ بستر ) سازي خصوصی(شرایط گذار اقتصادي 
  .تبیین نمود) هاي حاکم بر جامعه دیدگاه(اجتماعی مربوطه 

در این مطالعه، با توجه به تأثیرگذاري زیاد صنعت حفاري 
نفت و گاز بر اقتصاد کشور و در نتیجه اهمیت باالي توسعه 

به عنوان مطالعه موردي فناوري و نوآوري در آن، این صنعت  
انتخاب شده و با لحاظ این واقعیت که یکی از تغییرات 

                                                
2- Hutchinson 
3- Epistemological 
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محیطی بسیار تأثیرگذار بر توسعه نوآوري و فناوري 
سازي  سازي و اجراي سیاست خصوصی هاي ایران، پیاده بخش

باشد وجود گذار اقتصادي یا به عبارت دیگر، تبدیل  می
حضور هاي دولتی به خصوصی و  بسیاري از شرکت

دولتی تأثیرگذار، به عنوان فرضیه اصلی این  هاي شبه شرکت
ها  و یکی از عوامل افزایش پیچیدگی) شرایط محیطی(تحقیق 

که غالباً هم در تحقیقات از آن غفلت (ها  قطعیتعدم و 
درنظر گرفته شده و بر اساس این واقعیت، ساختاري ) شود می
ها و  شرکت: ، الیه میانیهاي دولتی سازمان: الیه باال( اي الیه سه

) هاي خصوصی شرکت: دولتی و الیه پائین هاي شبه سازمان
از آنجا که هر . است  دهش براي بخش مورد مطالعه طراحی

بایست حداقل  جامع می 1)ترکیب سیاستی(بسته سیاستی 
اهداف و ) 2ابزارهاي سیاستی مناسب ) 1کننده  بیان

هاي آنها و  نقشبازیگران کلیدي و ) 3رویکردهاي اصلی 
هاي  نهادهاي نرم و سخت حاکم، باشد گزینه) 4نهایتاً 

به تفکیک این چهار حوزه از فضاي ) هاي کیو گزینه(سیاستی 
  .اند هشداستخراج و ارزیابی ) صنعت حفاري(گفتمان 

شده، بیانگر وجود اختالف و تضاد  نتایج مطالعه موردي انجام
ري در حوزه دیدگاه میان بازیگران اصلی صنعت حفا

مطابق با . فناوري و نوآوري است  گذاري توسعه سیاست
) سنتز(که از ترکیب   شده  رویکرد دیالکتیک، نشان داده

توان به  می) تز تز و آنتی(ها  اختالف دیدگاه/هاي متضاد دیدگاه
یک دیدگاه جدید و به عبارت دیگر به یک سیاست جدید 

گذاري در یک  به این ترتیب فرآیند سیاست. دست یافت
گذاري قابل  هاي ساده سیاست بخش، دیگر در قالب چرخه

باشد و باید این فرآیند را در قالب  سازي و تشریح نمی مدل
گذاري در نظر گرفت که در  هاي سیاست مارپیچی از چرخه

هاي  تزها، حلقه اتصال میان چرخه آن فرآیند سنتز تز و آنتی
  .گذاري است استگذاري و ایجادکننده مارپیچ سی سیاست

  
  چارچوب مطالعه موردي - 2
  صنعت حفاري نفت و گاز ایران 2-1

و قسمتی  2صنعت حفاري به عنوان بخشی از صنایع باالدستی
از عملیات اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز شناخته 

                                                
1- Policy Mix 
2- Upstream 

 تأثیر واسطه به نفت و گاز یباالدست عیصنا]. 3[شود  می
 يکشورها یداخل ناخالص دیتول و درآمد بر که يادیز

 کیاستراتژ یتیاهم از دارند گاز و نفت صادرکننده
 منابع بر یمبتن ياقتصادها در يدیکل یعامل و برخوردارند

 157 حدود از مندي بهره دلیل به نیز ایران. شوند یم محسوب
 تریلیون 34 و قابل برداشت خام نفت ذخایر بشکه میلیارد

ترین  مهم از یکی متعارف و طبیعی گاز مترمکعب ذخایر
در حال  اقتصادهايجهان و از در نفت و گاز  یدکنندگانتول

 روند اًو طبع] 4[رود  یبه شمار م یعیبر منابع طب یمبتن توسعه
، نفت و گاز یباالدست صنایعتوسعه فناوري و نوآوري در 

  .دارداقتصاد کشور  يبرا یاديز یتاهم
ته به انجام ، وابسجدید در یک میدان نفت و گازثبات وجود 

شده و  هاي شناخته توسعه میدان ،حفاري بوده و در همین حال
جز با انجام  هم هاي نوین ازدیاد برداشت اجراي روش

نیمی از کل  توان می حفاري را. نیست عملیات حفاري میسر
و در نتیجه  گاز وتوسعه یک میدان نفت  هاي فعالیت

صنعت حفاري  .مؤثرترین بخش توسعه صنعت نفت دانست
هاي خاصی و با توجه به تأثیر آن بر  در ایران واجد ویژگی

اقتصاد کشور نیازمند یک نظام توسعه فناوري و نوآوري 
مختص شرایط تغییر ساختار اقتصادي کشور است تا بتواند 
توسعه یافته و نقش مهم خود را در این صنعت ایفاء نماید 

بر بودن  رهزینه و زمانهاي بارز این صنعت، پ از ویژگی]. 6و5[
سازي فناوري در آن است به طوري که از زمان  فرآیند تجاري

مطرح شدن تا پذیرش یک فناوري جدید، به طور متوسط 
ذکر این نکته ضروري است ]. 7[شانزده سال زمان نیاز است 

در تمام این مدت و پس از آن، باید از  وتوسعه تحقیقکه 
تا فناوري با الزامات مخزن  ندکسازي پشتیبانی  فرآیند تجاري

و نیاز مشتریان تطبیق یافته و به صورت مستمر بهبود یابد 
مندي از فرآیندهاي  این به معناي نیاز این صنعت به بهره .]8[

  .و همچنین بهبود پویا و مستمر است وتوسعه تحقیق
هاي پس از پیروزي انقالب  سال صنعت حفاري ایران، در

هاي  هاي درخشان خصوصاً در سال رغم فعالیت بهاسالمی 
الملل  بیندر سطح حفاري فناوري اخیر، با سیر تحوالت 

هاي  روز نمودن فناوري بهزمینه نداشته و در  یهمراهی کامل
 هاي روشیا و  دار افقی و جهت هاي جدید مانند حفاري
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که ] 9[موفق نبوده ، نمودارگیريروز حفاري و  گیري به اندازه
  :وان ناشی از موارد زیر دانستت این امر را می

گیري از نظام مناسب مدیریت پروژه به منظور  فقدان بهره ●
 ریزي و اجراي امور طراحی چاه و مهندسی عملیات برنامه

هاي حفاري و خدمات  هاي اجاره دستگاه سهم باالي هزینه ●
% 70حدود (هاي حفر و تولیدي نمودن چاه  فنی از کل هزینه

گیري  و در نتیجه باالرفتن ریسک بهره) 1ل شک -ها  کل هزینه
عدم از اقالم و کاالهاي نوآورانه که این امر منجر به 

سازي اقالم و کاالهاي مورد  گذاري مناسب براي بومی سرمایه
 .نیاز صنعت حفاري شده است

فاصله گرفتن متخصصین دانشگاهی از متخصصین عملیاتی  ●
ها از  به دلیل ماهیت عملیات حفاري و دور بودن دانشگاه

 .باشند هاي پائین که مجري خدمات می الیه

. توجه به تأثیرات بلندمدت عملیات حفاري بر مخزنعدم  ●
هاي پروژه  در واقع مدیران عملیات با هدف کاهش هزینه

ترین مسیرها  الوصول ترین و سهل کوتاه کنند از سعی می
مشکالت را رفع و به تولید دست یابند تا از تعداد روزهاي 

  .حفاري بکاهند) ها دکل(هاي  گیري از دستگاه بهره
هاي اصلی  بر اساس آنچه ذکر شد پیچیدگی از مشخصه

گذاري توسعه نوآوري و  صنعت حفاري است که بر سیاست
شرایط گذار  همچنین. گذارد میفناوري در این بخش تأثیر 

هاي  اقتصادي حاکم بر این صنعت موجب افزایش پیچیدگی
توان شاهد تغییر کلی ساختار  مورد اشاره شده به طوري که می

با طوالنی شدن فرآیند  اکنون هم. این صنعت در ایران بود
دولتی تشکیل شده که  هاي شبه اي متشکل از شرکت گذار، الیه

  .دشو گذاري توجهی به آنها نمی آیند سیاستسازي فر در ساده

هاي اصلی اقالم و خدمات مورد نیاز  اي گروه سهم هزینه) 1شکل 
  صنعت حفاري

  گذار اقتصادي در صنعت حفاري نفت و گاز ایران 2-2
گردش یا انتقال  ،ترین شکل آن سازي در ساده وصیخص

با دارایی از یک سازمان غیرانتفاعی به مالکیت خصوصی 
] 10[ است ها تداوم و حفظ دارایی از اطمینانهدف حصول 

در  .شود که یکی از عوامل تغییر ساختاري اقتصاد محسوب می
 سازي رویکردي است که سنگ بناي حال حاضر خصوصی

به منظور . رود می شمار به ایران اقتصادي نظام در تحول
صل ا کلی هاي ، سیاست1384سازي این تحول، در تیرماه  پیاده
از سوي دولت و با  ابالغ و در پی آن، اساسی قانون 44

هاي مادر  تشکیل ستاد مرکزي و ستادهاي فرعی در شرکت
پاالیش و و  نفت، گاز، پتروشیمی( وزارت نفت تخصصی

هاي اصل  ي سیاستاجرا 1385عمالً از مرداد ماه سال ) پخش
شرکت  34از مجموع ]. 5[ه است نفت آغاز شد صنعتدر  44

شامل (شرکت  15جموعه شرکت ملی نفت ایران، زیرم
خطوط لوله و مخابرات، ملی مهندسی و ساختمان نفت، ملی 

به دلیل ...) هاي نفتی، توسعه صنایع پاالیشی و  پخش فرآورده
دار بودن وظایف حاکمیتی از واگذاري مستثنی و تعداد  عهده

حفاري شمال، توسعه پتروایران، پتروپارس، (شرکت  7
کوپتري ایران، خدمات  و ساختمان صنایع نفت، هلیمهندسی 

در ) رفاهی نفت، پشتیبانی ساخت و تهیه کاالي نفت ایران
تعدادي نیز در فهرست . مراحل مختلف واگذاري هستند

به ]. 11[اند  شده قرار گرفته هاي ورشکسته و یا منحل شرکت
دلیل قدمت صنعت نفت در ایران، راهبردي بودن نوع کاالها و 

هاي  مات تولیدي این صنعت و نیز وجود محدودیتخد
هاي باالدستی به لحاظ نیاز به حجم  خاص کشور در بخش

باالیی از سرمایه و همچنین نیروي انسانی متخصص و 
هاي وابسته به  باتجربه، تفاوت چشمگیري در واگذاري شرکت

هاي دولتی وجود دارد که سبب شده  این صنعت با دیگر بنگاه
هاي  سازي آن با سایر بخش روند خصوصیسازوکار و 

  ].12[اقتصادي کشور متفاوت باشد 
گذاري توسعه نوآوري و فناوري در صنعت  سیاست 2-3

  نفت ایران
، ناپایداري در حال توسعههاي بارز کشورهاي  از مشخصه

از جمله . محیط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آنهاست
هاي گذار مهم در این کشورها دوره تغییر از شرایط  دوره

توان آن را نوعی گذار  دولتی به خصوصی است که می

هزینه کاال
20%

هزینه 
خدمات فنی

30%

هزینه اجاره 
دکل /دستگاه

حفاري 
40%

هزینه 
لجستیک و 

پشتیبانی
10%
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یافته این نوع  کشورهاي صنعتی و توسعه. اقتصادي دانست
اعی در اکنون عمدتاً درگیر گذارهاي اجتم گذارها را طی و هم

  ].13[هستند  1جهت رشد و دستیابی به توسعه پایدار
گذاري توسعه  شده در خصوص سیاست در مطالعات انجام

فناوري و نوآوري در شرایط گذار، دو رویکرد اصلی قابل 
  :شناسایی است

 گذاري  سیاست(گذاري  هاي متمرکز بر چرخه سیاست مدل
 )مستقیم

ین فرآیند ها شناسایی و تعی هدف اصلی این مدل
در حوزه نوآوري و ) گذاري چرخه سیاست(گذاري  سیاست

هاي  سازي و حذف پیچیدگی فناوري است که از طریق ساده
ها غالباً  خروجی این مدل. شود ها حاصل می حاکم بر نظام

. هاي تجویزي براي نظام مربوطه است توصیه تعدادي سیاست
شده با این  هگذاري نوآوري ارائ هاي سیاست دو نمونه از مدل

گذاري بریجمن و  مدل چرخه سیاست: رویکرد عبارتند از
شده در  گذاري نوآوري ارائه و مدل سیاست] 14[ 2دیویس
ها به طور خاص به  در این مدل]. OECD ]15 گزارش

و   شرایط گذار و به طور کلی به شرایط محیطی توجهی نشده
  .ده استها بو مند نمودن تدوین سیاست تأکید اصلی بر نظام

 ها و  هاي متمرکز بر چرخه ظهور و توسعه نوآوري مدل
 )ثانویه/گذاري تبعی سیاست(هاي فناورانه  تغییر رژیم

گذاري نوآوري  شده در حوزه سیاست هاي ارائه اغلب مدل
ها با  در این مدل. باشند ها می متمرکز بر این نوع از مدل

ند ظهور و گویی و ارائه روندهاي کالن به کلیات فرآی کلی
شود و در نهایت،  توسعه نوآوري و فناوري پرداخته می

هاي بسیار کالن براي ایجاد روندهاي مناسب توصیه  سیاست
هاي  از جمله مدل ]16[ 3مدل چندسطحی گیلز. شود می

  ].17[شده با این رویکرد است  ارائه
نظام «غالباً در این رویکردها از چارچوب تحلیلی و توصیفی 

این چارچوب براي کشورهاي . شود می گیري بهره» نوآوري
مسئله اصلی کشورهاي  یافته پیشنهاد شده در حالی که توسعه

، طراحی نظامی براي توسعه نوآوري و فناوري در حال توسعه
]. 18[با لحاظ شرایط خاص حاکم بر این کشورهاست 

شده براي نظام توسعه فناوري و نوآوري در  الگوهاي ارائه

                                                
1- Sustainable Development 
2- Bridgman & Davis 
3- Geels 

به عنوان . باشد بسیار معدود می در حال توسعهکشورهاي 
با لحاظ شرایط  ]21[ 5و ویوتی] 20و19[ 4نمونه الندوال

و » نظام ملی یادگیري«، مفهوم در حال توسعهکشورهاي 
اند که این دو  دهکررا مطرح  الگوهاي یادگیري فعال و منفعل

مدل نیز بر اساس ماهیت نظام نوآوري و توسعه فناوري 
اند و به شرایط حاکم  پیشنهاد شده در حال توسعهکشورهاي 

تغییرات ساختارهاي اقتصادي و سایر (بر این کشورها 
  .پردازند نمی) ها ثباتی بی

در این دو گروه مدل که در واقع دو دیدگاه متفاوت نسبت به 
گذاري توسعه نوآوري و فناوري هستند به مبحث  سیاست
یچیده در حال گذار هاي گسترده و پ گذاري در نظام سیاست

هاي ذینفعان  ها و ذهنیت اقتصادي که مستلزم استخراج دیدگاه
گذاري توسعه  اصلی و طراحی مدلی پویا براي سیاست

  .باشد پرداخته نشده است فناوري و نوآوري می
نظام پژوهش صنعت نفت ایران، مبتنی بر رویکرد دوم طراحی 

اي بودن  را جزیرهشده که البته خبرگان، ویژگی بارز این نظام 
هاي مشابه  ها و وجود نقش و تالقی نقش] 22[پژوهش در آن 

در این نظام، محوریت انجام . دانند می] 23[بازیگران اصلی 
ها و مراکز تحقیقاتی دولتی بوده و  با پژوهشگاه وتوسعه تحقیق

تجمیع دانش حاصل از این تحقیقات نیز در همین مراکز 
از نقش و تأثیرگذاري گیرد در حالی که  صورت می

کننده خدمات  هاي خصوصی الیه پائین که عمدتاً ارائه شرکت
و از ] 24[باشند  کاالهاي حفاري می فنی و تولیدکننده اقالم و

دولتی که در الیه میانی، مدیریت  هاي شبه نقش شرکت
عهده دارند و نهایتاً  هاي حفاري را بر عملیات و راهبري پروژه

غفلت شده که همین امر  ،کم بر صنعتاز شرایط محیطی حا
  .ده استشنامه  نیز منجر به شکست اجراي این نظام

  
  ها داده و روش استخراج و تحلیل 6پارادایم تحقیق - 3

گرایی؛  فرااثبات/پوزیتیویسم پست )از پنج رویکرد اصلی الف
 )؛ ج)تفسیري( گرایی ساخت/گرایی برساخت )ب

رویکرد  )و هـ] 25[ 7گرایی عمل )مشارکتی؛ د/دادخواهانه

                                                
4- Landvall 
5- Viotti 

هاي مربوط به  رویکرد محقق براي درك واقعیت: رویکرد فلسفی تحقیق -6
  پرسش تحقیق

7- Postpositivism, Constructivism (Interpretive), Advocacy / 
Participatory, Pragmatism 
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براي انجام تحقیق، دو رویکرد آخر بیشتر  ممکن] 26[طراحی 
هاي مورد استفاده براي تحقیق  بر مسئله متمرکز هستند تا شیوه

بایست ویژه شرایط خاص  و تأکید دارند که پژوهش می
لذا در ]. 25[شود  تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي انجام 

هاي حاکم بر  آن استخراج تنوع دیدگاهاین مقاله که هدف از 
یک بخش پیچیده و گسترده با لحاظ بستر اجتماعی آن و 
همچنین شرایط گذار اقتصادي است بر اساس همین پارادایم، 

 هاي کیو آوري گزینه که حاصل جمع) برساخته(یک مدل اولیه 
) صنعت حفاري(از فضاي گفتمان ) هاي سیاستی گزینه(

  .استباشد طراحی شده  می
 نی، در اموضوع تحقیقهاي  يازمندین يساز منظور برآورده به

که مبتنی بر روشی اکتشافی است  1مطالعه از روش تحقیق کیو
هاي اکتشافی  گیري از مدل زیرا رویکرد بهره بهره گرفته شده

گیري در شرایط پیچیده و  ها براي تصمیم یکی از بهترین روش
متدولوژي کیو را به  2استیفنسون]. 27[هاست  قطعیتعدم 

ماهیت . کرده است مندسازي مطالعات کیفی ابداع منظور روش
هاي کیفی  این روش، کیفی بوده اما با ترکیب روش

تحلیل (هاي کمی  و روش) ها و نظرات آوري ایده جمع(
تبدیل به یک روش تحقیق تلفیقی قدرتمند و با ) عاملی

و در نتیجه  3تکرارپذیري. قابلیت اطمینان باال شده است
]. 28[هاي این روش است  ترین ویژگی نتایج از مهم 4پایایی

هانچینسون این روش را براي بکارگیري در حوزه 
چرا که به دلیل ماهیت ] 2[گذاري توصیه نموده  سیاست

ها با  ها از ذهنیت اکتشافی و همچنین توانایی استخراج عینیت
ي استخراج ، برا)در کلیه مراحل(نگرانه  حفظ رویکرد کل

  .هاي گسترده مناسب است یاستی در نظامهاي س ترکیب
  
  ها داده يو گردآور پژوهش طراحی - 4

اولین مرحله اجرایی در روش تحقیق کیو، گردآوري اطالعات 
. و تشکیل نمونه کیو است) صنعت حفاري(از فضاي گفتمان 

در این مرحله، مطالب مختلف و متنوع مطرح در صنعت 
گذاري نوآوري و توسعه فناوري از  سیاست  درباره موضوع
گذاري توسعه  منابع مکتوب در حوزه سیاست(منابع گوناگون 

                                                
1- Q Methodology 
2- Stephenson 
3- Replicability 
4- Reliability 

هاي  ناوري و نوآوري و همچنین صنعت حفاري، کنفرانسف
هدف از ایجاد نمونه کیو، . دشآوري  جمع...) مربوطه و 

اي است که معرف  گونه اي از فضاي گفتمان به انتخاب چکیده
در این پژوهش، با . کامل و متعادلی از فضاي گفتمان باشد

 گزینه 236تعداد  5طرح بلوکی متعادل گیري از روش بهره
بندي و  گزینه، دسته 124شده اولیه در قالب  استخراج
اي کامل و متعادل حاصل شود  سازي شد تا نمونه خالصه

و  )گذاري سیاست(با توجه به موضوع محوري پژوهش]. 29[
 که هدفمند اقدامات از اي مجموعه(بر اساس تعریف سیاست، 

 یک با برخورد براي بازیگران از اي مجموعه یا یک توسط

هاي سیاستی  گزینه] 30[ )شود می دنبال وع خاصموض
شده از فضاي گفتمان در چهار حوزه اصلی زیر  استخراج

کنندگان امکان مقایسه  بندي شده است تا براي مشارکت تقسیم
  :شودتري فراهم  هاي سیاستی به طور مناسب گزینه
 گزینه 40شامل ) اقدامات( ابزارهاي سیاستی) 1

 گزینه 35سیاستی شامل اهداف و رویکردهاي ) 2

 گزینه 33هاي کلیدي آنها شامل  بازیگران و نقش) 3

  گزینه 16نهادهاي سیاستی نرم و سخت شامل ) 4
شده در این تحقیق،  گزینه سیاستی استخراج 124هر یک از 

هایی جداگانه تهیه و به منظور تسهیل  به صورت کارت
با (بندي متقارن  ها، چهار جدول رتبه بندي کارت رتبه

کنندگان  مشارکت). 2شکل (د شطراحی ) هاي نرمال توزیع
هاي مربوط به هر حوزه را در جداول  بایست کارت می

بندي مربوطه و بر اساس میزان اثرگذاري آنها بر توسعه  رتبه
موافق با کامالً اي  گزینه 9فناوري و نوآوري در طیف 

ازي س با اثرگذاري مثبت، مرتبمخالف کامالً اثرگذاري تا 
ها به  در این تحقیق در مرحله تکمیل، کفایت گزینه. دندکر می

کنندگان رسیده و نتایج نیز در انتها مورد تأیید  تأیید مشارکت
   .گذاري و صنعت قرار گرفت خبرگان سیاست

کنندگان در پژوهش کیو در حکم متغیرهاي پژوهش  مشارکت
ي ها بوده و حساسیت در انتخاب آنها به نسبت سایر روش

نفر به صورت  40براي انجام این تحقیق . تحقیق باالتر است
به ویژه مدیران مهندسی (از میان فعاالن صنعت ] 31[هدفمند 

گذاري و از انواع  و خبرگان حوزه سیاست) و توسعه
هاي مؤثر بر این حوزه با لحاظ ماهیت اقتصادي آنها  سازمان

                                                
5- Balanced Block Design 
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ها  انتخاب و پرسشنامه) دولتی و خصوصی دولتی، شبه(
افزار  با استفاده از نرم( آنالیناز سه طریق ) بندي جداول رتبه(

HtmlQ( ،آفالین )افزار  بر مبناي فایل داراي فرمت نرم
Excel ( ها حداقل در یک مورد، براي هر یک از حوزهو 

نفر  40در نهایت هم از میان . دشمصاحبه حضوري تکمیل 
نفر  Online ،9نفر  7(نفر  31شده براي مشارکت،  دعوت

Offline  سازمان، کلیه جداول  16از ) نفر حضوري 15و
  ).1جدول (بندي را تکمیل و ارائه نمودند  رتبه

گزینه  3844کنندگان،  حاصل تکمیل جداول توسط مشارکت
بندي شده بوده که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در  رتبه
مشتمل (هاي حاکم بر جامعه  ، دیدگاهSPSS-V20افزار  نرم
در . ها استخراج شده است بندي از این رتبه) عامل 10بر 

بندي  گانی که رتبهکنند تحلیل عاملی اکتشافی، مشارکت
اند به عنوان یک  اي مشابه انجام داده هاي کیو را به گونه گزینه

براي انجام تحلیل ]. 32[شوند  عامل یا دیدگاه شناسایی می
هاي اصلی که از  عاملی این تحقیق، از روش تحلیل مؤلفه

هاي  توانایی و قابلیت اطمینان باالیی در شناسایی مؤلفه
که از ) مقدار ویژه(عیار کایزرگاتمن مشترك و همچنین از م

بهره گرفته ] 33[باشد  ترین معیارهاي پذیرش عوامل می رایج
هاي  براي فراهم آمدن امکان تفسیر عامل. شده است

ها به کمک روش واریمکس، دوران  شده نیز عامل شناسایی
داده شدند و نهایتاً هم امتیازهاي عاملی با استفاده ) چرخش(

. هاي عاملی تشکیل شدند ن، برآورد و آرایهاز روش رگرسیو
شده  هاي شناسایی نگرانه از دیدگاه آرایه عاملی بازتابی کل

کنندگان را در شکلی  هاي مشترك مشارکت است که دیدگاه
در ادامه نتایج حاصل از تحلیل عاملی انجام . دکن ساده بیان می

  .شده و تفسیرهاي اولیه نتایج، ارائه شده است
  
  ها عامل تفسیر و عاملی لتحلی - 5

هاي  استخراج دیدگاه جهت، 3مطابق رویه مندرج در شکل 
جامع از فضاي صنعت حفاري، نمودارهاي کیو حاصل از 

ها در چهار حوزه ابزارها، اهداف و رویکردها،  بندي گزینه رتبه

  کنندگان در تحقیق مشارکت) 1جدول 

  الیه مرتبط

  نوع فعالیت

  سازمان حاکمیتی  مجموع
  )عمدتاً دولتی(

شرکت پیمانکار 
  عمومی

  )دولتی عمدتاً شبه(

  شرکت عملیاتی
  )دولتی عمدتاً شبه(

کننده خدمات  ارائه
  فنی حفاري

  )عمدتاً خصوصی(

تولیدکننده 
  اقالم حفاري

  مشاورین
دانشگاه و 
  پژوهشگاه

  9  5            4  دولتی
  14      1    8  5    دولتی شبه

  8    1  2  5        خصوصی

  چهار حوزههاي کیو در هر یک از  سازي گزینه شده براي مرتب بندي طراحی جداول رتبه) 2شکل 
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ها و همچنین نهادها به صورت تجمیع شده  بازیگران و نقش
برابر  KMO1شاخص  که اند گرفتهمورد تحلیل عاملی قرار 

هاي  بنابراین ساختار همبستگی داده ه وبه دست آمد 729/0با 
شده براي انجام یک تحلیل عاملی، مناسب بوده  آوري جمع
گزینه  124بندي  رتبه(نمودار کیو  31از تحلیل عاملی . است

در حوزه ) دیدگاه(عامل  10، )کننده مشارکت 31توسط 
فناوري و نوآوري صنعت حفاري ایران  گذاري توسعه سیاست

  .استآمده  2که نتایج آن در جدول شناسایی شده 
بایست این  ، می)ها عامل(هاي مشترك  پس از شناسایی دیدگاه

در . اي مناسب تبیین و تفسیر نمود ها را به شیوه عامل
به عنوان یک ) هاي عاملی آرایه(شناسی کیو به دیدگاه  روش

توان به  ها نمی شود بنابراین براي تفسیر عامل کل پرداخته می
البته (کتفاء نمود چند گزینه قرارگرفته در یک موقعیت خاص ا

اي از یک دیدگاه و طبعاً درخور  هر گزینه سرنخ یا نشانه
بر همین اساس براي ارائه تفسیر، معموالً ابتدا ). باشد توجه می

شده براي هر عامل، فرض  نامی متناسب با آرایه عاملی تشکیل
 و نیزهاي آماري  شده و اطالعاتی در مورد ویژگی

همچنین . شود ئه میااربوطه کنندگان مر مشارکت
ها و  کنندگان در هر عامل بر اساس ویژگی مشارکت

                                                
1- Kaiser-Meyer-Olkin 

دولتی، /باال(شان از جنبه الیه منتسب به آن عامل  مشخصات
  .اند بندي شده گروه) خصوصی/دولتی و پائین شبه/میانی

درصد از کل پراکندگی نظرات  61در مجموع 
شده  شناسایی) دیدگاه(عامل  10کنندگان توسط  مشارکت

پوشش پراکندگی توسط هر (%) میزان . شود شش داده میپو
هاي موجود در حوزه  دهنده تنوع باالي دیدگاه عامل نشان

 دالبته بای. گذاري توسعه نوآوري و فناوري است سیاست
ها، تنوع  یادآور شد که در اینجا مبناي شناسایی عامل

هاي سیاستی بوده و طبعاً در صورتی که  بندي گزینه اولویت
هاي سیاستی، مطرح باشد تنوع  ها پذیرش و یا رد گزینهتن

هاي موجود در جامعه  ها نیز کمتر و پوشش دیدگاه عامل
هاي  سهولت در تحلیل دیدگاه جهت. یابد میافزایش 
مراتبی بهره گرفته  سلسله یابی خوشهشده از روش  شناسایی

  .شود که نتایج آن در ادامه ارائه می  شده
  
هاي سیاستی  ها و استخراج گزینه دیدگاه یابی خوشه - 6

  ها مورد تأکید خوشه
هایی از افراد مشابه  عبارت است از شناسایی گروه 2یابی خوشه

یا مواردي که شبیه به یکدیگر و در عین حال متفاوت از 

                                                
2- Clustering 

  ترکیب نمودارهاي کیو در چهار حوزه) 3شکل 
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توان افرادي که  این روش می با. باشند ها می اعضاء سایر گروه
را در یک گروه جاي دهی مشابه هستند  داراي الگوي پاسخ

هدف این . هاي مشابهی ارائه نمود داده و براي آنها تحلیل
  .ها است هاي واقعی موجود در داده روش، شناسایی گروه

وجود   یک مجموعه داده یابی خوشههاي متعددي براي  روش
به روش  یابی خوشه، 1اي دومرحله یابی خوشهدارد همچون 

K-Means ،از  3روش وارد... . و  2مراتبی سلسله یابی خوشه

                                                
1- Two-Steps Clustering 
2- Hierarchical Clustering  
3- Ward’s Method 

 یابی خوشهشده در قالب  هاي تعریف جمله روش
سازي  ها را بر مبناي حداقل مراتبی است که خوشه سلسله

شکل ) سازي واریانس حداقل(مجذور مربعات کل خطاها 
هاي سیاستی  شده براي گزینه امتیازهاي عاملی تعیین. دهد می

 یابی خوشهعامل به عنوان ورودي فرآیند  10در هر یک از 
. نشان داده شده است 4در شکل  یابی خوشهلحاظ و نتیجه 

گانه و چهارگانه عوامل  هاي سه یابی خوشهنتایج  3جدول 
  .دهد را نشان میمدنظر 

  ها از تحلیل عاملی و تفسیر اولیه عامل نتایج حاصل )2جدول 

شماره 
  عامل

  الیه مربوطه  هاي مورد تأکید سیاست  شده عامل شناسایی
تعداد 

  کنندگان مشارکت

(%) میزان 
پوشش 
  پراکندگی

 8  6  باال  دولت پائین توسط به باال از گذاري سیاست طرفداران  محور سنتی دولت  1

2  
صنعتگران /عاملین

  محور تجربه

 و ها شرکت در گرایی درون بر تأکید(جانبه  همه گذاري سیاست طرفداران
 در گذاري سرمایه و ترویج متولی دولت -  هاي داخلی توانمندي بر تکیه

  )وتوسعه تحقیق
 7  3  پائین

 7  4  پائین  ها الیه کلیه در )در مفهوم عام(تغییر  طرفداران  محور عملگرایان تحول  3

4  
یافتگان با شرایط  تطبیق

  موجود
تغییر در نظام توسعه فناوري  به نسبت مقاوم و مندسازي نظام طرفداران

  و نوآوري
 7  4  میانی

  نگر درونعملگرایان   5
 بدون و خصوصی بخش طریق از حفاري اقالم تولید بهبود طرفداران

  دولت عاملیت
 6  4  باال

  نگر عملگرایان برون  6
 رقابت پائین در هاي الیه شدن  فعال و خارجی گذاري سرمایه طرفداران

  بازار کسب براي
 6  2  میانی

گرایان متکی بر  تجربه  7
  تالش سایر بازیگران

 غیراز طریقی پائین از هاي الیه در رقابت ایجاد طرفداران
 باال هاي الیه توسط عملکردي هاي هدفگذاري مانند(سازي  خصوصی

 و آن گذاري سرمایه و دولت فعال نمودن و) پائین هاي الیه براي
و نوآوري  وتوسعه تحقیق حوزه در خارجی گذاري همچنین سرمایه

  )بزرگ هاي پروژه قالب در وتوسعه تحقیق(

 6  2  میانی

  محور عاملین علم  8
 ها پژوهشگاه و ها دانشگاه همچنین پائین و هاي الیه سازي فعال طرفداران

 به متمایل -  آنها میان ارتباط تقویت و درونی توانمندسازي طریق از
  دولتی پژوهش

 5  2  میانی

  نگر بینان آینده واقع  9
 موافق و دانشگاه و صنعت میان ارتباط براي ها واسطه تشکیل طرفداران

  هاي نو انرژي توسعه و دولتی وتوسعه تحقیق با
 5  2  پائین

  محور عملگرایان علم  10
 مراکز توسط وتوسعه تحقیق انجام براي مناسب محیط ایجاد طرفداران
 مورد نیاز عملیات اجرایی در گیري بهره پائین جهت  الیه و دولتی

  میانی هاي الیه
 4  2  میانی

  61  31  مجموع
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 1در خوشه  5و   1 گانه، عوامل  سه یابی خوشهمطابق نتایج 
این دو دیدگاه که بیشتر متمرکز بر بخش . اند قرار گرفته

الیه دولتی و (افزاري فناوري هستند منتسب به الیه باال  سخت
 یابی خوشهبندي این عوامل در  دسته. ندباش می) حاکمیتی

  .چهارگانه نیز به همین صورت بوده و تغییري ندارد
بندي و مربوط به الیه پائین  دسته 2در خوشه  9و  3، 2عوامل 

بر حل مشکالت  املوعاین سه هر . هستند) خصوصی(
. عملیات حفاري و تولید اقالم و ارائه خدمات متمرکز هستند

چهارگانه  یابی خوشهدر به مانند قبل امل نیز این عو یابی خوشه
  .تغییري ندارد

و  3گانه در خوشه  سه یابی خوشهدر  10و  8، 7، 6، 4عوامل 
و  4دیدگاه عوامل . باشند می) دولتی شبه(منتسب به الیه میانی 

زا و دیدگاه عوامل  متمرکز بر تولید دانش به صورت درون 8
این . ذاري خارجی استگ متمرکز بر جذب سرمایه 10و 7، 6

چهارگانه مشهود است اما هر  یابی خوشهتفاوت دیدگاه در 
  .پنج عامل منتسب به یک الیه هستند

افزار  و با نرمالگوریتم ژنتیک و شده  انجام یابی خوشه بر اساس
Rosetta V1.4.411مربوط به هر خوشه استخراج  ، قوانین

هاي سیاستی مورد تأکید هر الیه به  خالصه گزینه. شده است
                                                

از  - (Rough Set Theory)افزار بر اساس نظریه راف ست  این نرم -1
قوانین مرتبط با  - (Data Mining)کاوي  زیرمجموعه رویکردهاي مرتبط با داده

  .نماید را تعیین می) بر اساس متغیر تصمیم(ها  شناسایی گروه

ها و  تفکیک چهار حوزه ابزارها، اهداف، بازیگران و نقش
هر یک از . ارائه شده است 4تا  1همچنین نهادها در پیوست 

هاي رایج در حوزه  چهار حوزه، بر مبناي دیدگاه
هایی  به زیرحوزه] 30[ي گذاري نوآوري و فناور سیاست

هاي سیاستی مورد تأکید در  تفکیک و خالصه نتایج گزینه
ها در بخش بعدي  هاي گروه دیدگاه. ارائه شده است 4جدول 

  .مورد بحث قرار گرفته است
  
  ها تحلیل داده - 7

توان  شده، می انجام یابی خوشهبر اساس نتایج تحلیل عاملی و 
  :موارد زیر را استنتاج نمود

 گذاري توسعه فناوري و نوآوري در یک بخش  سیاست
ها و تنوع نظرات  گسترده همچون صنعت حفاري با دیدگاه

زیادي مواجه است و در صورتی که از کلیه ذینفعان در حوزه 
گذاري توسعه فناوري و نوآوري به صورت متعادل  سیاست

از . باشد نظرسنجی شود دستیابی به اجماع بسیار سخت می
در رویکرد دیالکتیکی براي دستیابی به پویایی در  طرف دیگر

بایست بر یافتن  گذاران می گذاري، تمرکز سیاست سیاست
ها و تضادها باشد که این امر از طریق استخراج تنوع  اختالف
 .ها و تحلیل آنها به نحوي مناسب قابل دستیابی است دیدگاه

  کیو روش از شده استخراج عامل 10 مراتبی سلسله یابی خوشه) 4 شکل
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 لب سه هر گروه از ذینفعان کلیدي که در این تحقیق در قا
مدیریت عملیات و /دولتی حاکمیتی، شبه/دولتی(الیه 

مورد ) کنندگان خدمات تولیدکنندگان اقالم و ارائه/خصوصی
هاي نظام توسعه فناوري  اند بر یکی از جنبه بررسی قرار گرفته

و نوآوري صنعت متمرکز هستند و در این راستا هم بر 
 :هاي سیاستی متفاوتی تأکید دارند گزینه

 عان منتسب به الیه دولتی و حاکمیتی، مشکل نظام ذینف
توسعه فناوري و نوآوري را در مواردي همچون مهندسی، 

و ) کاال(و همچنین تأمین اقالم  (R&D) وتوسعه تحقیق
در واقع . دانند خدمات مورد نیاز صنعت حفاري ایران می

افزاري فناوري تمرکز شده  در این الیه بیشتر بر جنبه سخت
 توسط پائین به باال از گذاري راستا بر سیاست و در این

دولت و بهبود تولید اقالم حفاري توسط بخش خصوصی و 
هاي  بدون عاملیت دولت از طریق تشویق و توسعه شرکت

ها و مراکز  گیري از پارك بنیان، بهره کوچک و متوسط دانش
 .رشد و همچنین ایجاد زنجیره تأمین تأکید شده است

 دولتی که  هاي شبه در الیه میانی منتسب به شرکت
نه کارفرماي (مدیریت پروژه و عملیات را برعهده دارند 

، دو دسته )کننده اقالم و خدمات نهایی هستند و نه ارائه
گروه اول معتقدند که با تولید : دیدگاه قابل شناسایی است

توان به توسعه فناوري دست  زا می دانش به صورت درون
ت و گروه دوم معتقدند که توسعه فناوري صرفاً از یاف

این دو . گذاري خارجی قابل تحقق است طریق سرمایه
گروه اول، تولید : گروه بر دو دسته سیاست نیز تأکید دارند

سازي الیه پائین  زا را در فعال دانش به صورت درون
مندسازي  و همچنین نظام) کنندگان کاال و خدمات ارائه(

ها و مراکز تحقیقاتی جستجو  در دانشگاه عهوتوس تحقیق
سازي الیه پائین از طریق ایجاد  کنند و گروه دوم بر فعال می

گذاري خارجی و همچنین  رقابت و جذب سرمایه
آوري شرایط اقتصادي و نهادي مورد نیاز براي فعال  فراهم

توان گفت که الیه  در مجموع می. شدن این الیه تأکید دارند
ه فناوري و نوآوري در این بخش را در گرو میانی، توسع

کنندگان کاال  ارائه(توسعه رقابت و تولید دانش در الیه پائین 
 .داند می) و خدمات

  الیه پائین که عبارتند از صنعتگران اجرایی بخش
و ) کنندگان خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان اقالم و فراهم(

مشاورین آنها، به دلیل درگیر بودن در عملیات اجرایی و 
برخورد با مشکالت متعدد آن، بیشتر بر حل مشکالت 

این گروه رفع مشکالت موجود در . اجرایی تأکید دارند
عه فناوري و نوآوري کشور را در گرو درگیري نظام توس

  شده دیدگاه شناسایی 10بندي بارهاي عاملی  از خوشه نتایج حاصل )3جدول 

شماره 
  عامل

  تمرکز دیدگاه  شده عامل شناسایی
  الیه

  مربوطه

  شماره خوشه
  بندي خوشه
  گانه سه

  بندي خوشه
  چهارگانه

 1  1  باال  وتوسعه تحقیق و امور مهندسی  محور سنتی دولت  1

 2  2  پائین  آن مشکالت رفع و حفاري عملیات اجراي  محور صنعتگران تجربه/عاملین  2

 2  2  پائین  صنعت به ارائه مشاوره  محور عملگرایان تحول  3

 3  3  میانی  تحقیقاتی اهداف با زا درون صورت به دانش تولید  یافتگان با شرایط موجود تطبیق  4

 1  1  باال  خدمات مورد نیاز و کاال تأمین  نگر عملگرایان درون  5

 4  3  میانی  خصوصی بخش و تالش خارجی گذاري سرمایه از گیري بهره  نگر عملگرایان برون  6

7  
گرایان متکی بر تالش سایر  تجربه

  بازیگران
 فناوري توسعه هدایت و خارجی گذاري سرمایه از گیري بهره

  دولت توسط
 4  3  میانی

 3  3  میانی  صنعت توانمندسازي هدف با زا درون صورت به دانش تولید  محور عاملین علم  8

 2  2  پائین  پایه و کاربردي تحقیقات طریق از صنعت مشکالت حل  نگر بینان آینده واقع  9

  محور عملگرایان علم  10
 خصوصی بخش تالش و خارجی گذاري سرمایه از گیري بهره

  دولتی و
 4  3  میانی
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گذاري و اجرا به منظور توسعه  فعال هر سه الیه در سیاست
کنندگان خدمات  هاي تولیدکنندگان و ارائه توانمندي

دانند و در این راستا تأکیدشان بر نیاز به همراهی دو الیه  می
گذاري دولتی در بخش  دیگر بوده و معتقد به سرمایه

هاي تخصصی براي  کاربردي، توسعه واسطه وسعهوت تحقیق
ارتباط دانشگاه و صنعت و نیز همراهی الیه میانی به عنوان 

بخش . هاي خصوصی و دولتی هستند واسط بخش
خصوصی در این صنعت بر نیاز به هدایت تحقیقات از 

گذاري باال به پائین تأکید داشته و مخالف  طریق سیاست
صرفاً علمی و بدون گذاري دولت در تحقیقات  سرمایه

  .باشد ارتباط با مشکالت صنعت می
                                                
1- Alic 

 هاي بازیگران  هاي مهمی که تضاد دیدگاه یکی از حوزه
دهد نحوه تقسیم وظایف اصلی در نظام  اصلی را نشان می

توسعه فناوري و نوآوري توسط این سه الیه اصلی است که 
 :به طور خالصه عبارت است از

 این الیه بر : بخش دولتی و حاکمیتی/دیدگاه الیه باال
هاي  ین تأکید داشته و مسئولیتگذاري از باال به پائ سیاست

انجام (اجرایی در حوزه توسعه فناوري و نوآوري 
همچنین با . دان را برعهده الیه پائین می) وتوسعه تحقیق

گذاري موافق اما با دخالت  مشارکت الیه پائین در سیاست
در واقع به طور . گذاري مخالف است الیه میانی در سیاست

در زمینه توسعه ) دولتی شبه(خاص نقشی براي الیه میانی 
 .فناوري و نوآوري قائل نیست

  هاي چهارگانه هاي گروه شده از دیدگاه خالصه نتایج قوانین استخراج) 4جدول 

  هاي سیاستی گزینه  حوزه اصلی

  )الیه(خوشه 

  دولتی
 )5و  1عامل (

گروه اول 
 - ها  دولتی شبه

  محور دانش
 )8و  4عامل (

گروه دوم 
 - ها  دولتی شبه

  محور عملیات
 )10و  7، 6عامل (

  خصوصی
 )9و  3، 2عامل (

بندي  طبقه( ابزارها
 )1999- 1آلیک

]34[  

 R&Dبکارگیري ابزارهاي سیاستی حمایت مستقیم از 
    

  R&Dبکارگیري ابزارهاي سیاستی حمایت غیرمستقیم از 
    

     بکارگیري ابزارهاي سیاستی اطالعاتی و یادگیري

  اهداف و رویکردها

 گذاري پائین به باال رویکرد سیاست
    

 گذاري باال به پائین رویکرد سیاست
    

 هدفگذاري مستقیم باال به پائین
    

 هدفگذاري غیرمستقیم پائین به باال
    

 هدفگذاري غیرمستقیم باال به پائین
    

     سازي پیامدهاي منفی خصوصی
 سازي مثبت خصوصی پیامدهاي

    

بازیگران و 
  هاي آنها نقش

     ایفاء نقش بازیگران الیه پائین در امور اجرایی

 گذاري ایفاء نقش بازیگران الیه پائین در سیاست
    

 ایفاء نقش بازیگران الیه میانی در امور اجرایی
    

 گذاري ایفاء نقش بازیگران الیه میانی در سیاست
    

     ایفاء نقش بازیگران الیه باال در امور اجرایی

     گذاري ایفاء نقش بازیگران الیه باال در سیاست
نهادهاي نرم و 

  سخت
     گر مستقیم گیري از نهادهاي مداخله بهره

     گر غیرمستقیم گیري از نهادهاي مداخله بهره
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 هر دو زیرگروه این : دولتی بخش شبه/دیدگاه الیه میانی
گذاري را در بهبود  الیه، مشارکت الیه میانی در سیاست

زیرگروه اول بر . دانند توسعه فناوري و نوآوري مؤثر می
ه گذاري باال ب زا و سیاست تولید دانش به صورت درون

توسط دولت تأکید دارد و  وتوسعه تحقیقپائین و هدایت 
گذاري خارجی تمرکز داشته  زیرگروه دوم بر جذب سرمایه

توسط الیه پائین را اثربخش  وتوسعه تحقیقو اجراي 
دخالت الیه پائین در عدم اما هر دو زیرگروه بر . داند می

در ) اجرا(عاملیت دولت عدم گذاري و  سیاست
 .تأکید دارند وتوسعه تحقیق

 تولیدکنندگان اقالم و : بخش خصوصی/دیدگاه الیه پائین
کنندگان خدمات فنی و مشاورین صنعت، به دلیل اینکه  ارائه

بر نیاز به هدایت متمرکز نظام توسعه فناوري و نوآوري 
گذاري از باال به پائین موافق هستند و  تأکید دارند با سیاست

طریق الیه میانی با توجه به اینکه ارجاع کار به این الیه از 
گیرد این گروه با مشارکت الیه میانی در توسعه  صورت می

این الیه . توافق دارند) R&Dاجراي (فناوري و نوآوري 
 .باشد مخالف نمیهم گذاري  با مشارکت خود در سیاست

  

  :شده عبارتند از ها در میان عوامل شناسایی اهم اختالف دیدگاه
هاي باالدست خواستار  الیه: هاي بازیگران کلیدي نقش -الف

هستند و الیه  وتوسعه تحقیقفعال شدن الیه پائین در امر 
پائین، تحقق این امر را در همراهی دو الیه باالدست در 

 .داند گذاري و اجرا می سیاست

گذاري باال به  الیه باال سیاست: هاي بازیگران کلیدي نقش -ب
کند و با  با عاملیت الیه پائین را توصیه می پائین و اجرا

الیه میانی . گذاري مخالف است دخالت الیه میانی در سیاست
گذاري باال به پائین موافق بوده و دخالت الیه میانی  با سیاست

  .داند گذاري را مفید و مؤثر می در سیاست
گذاري دولتی در  الیه پائین بر سرمایه: گذاري سرمایه -ج

هاي باال و میانی با  کاربردي تأکید دارد اما الیه وسعهوت تحقیق
گذاري دولتی موافق نبوده و بیشتر تمایل به  سرمایه
 .گذاري غیردولتی دارند سرمایه

الیه باال با : بنیان هاي کوچک و متوسط دانش شرکت - د
بنیان  هاي کوچک و متوسط دانش تشویق و توسعه شرکت

 .ن با این امر مخالف هستندهاي میانی و پائی موافق و الیه

گیري از مهندسی  الیه باال بهره: مهندسی معکوس -هـ
معکوس و تقسیم یک محصول یا خدمت به اجزاء قابل تأمین 
آن در جهت کمک به یادگیري و توسعه فناوري را توصیه 

 .کند اما الیه میانی با این امر مخالف است می

گیري از امکانات و  الیه باال بهره: ها و مراکز رشد پارك -و
هاي علم و فناوري و مراکز رشد را مفید  همکاري پارك

 .داند و الیه میانی با این امر مخالف است می

و توسعه زنجیره  یابی خوشهالیه باال با : زنجیره عرضه - ز
 .تأمین مخالف و الیه میانی با این امر موافق است/عرضه

ها میان سه الیه  هموارد فوق برخی از بارزترین اختالف دیدگا
معادل با هر یک از . ساختاري صنعت حفاري ایران است

تضادها و با لحاظ رویکرد کل نگرانه، ضروري است 
گذاري توسعه  هایی براي ایجاد پویایی در سیاست سیاست

در این راستا . دشوبینی  نوآوري و فناوري صنعت پیش
  :هاي سیاستی زیر قابل استنتاج است توصیه
  هاي سیاستی بر مبناي اختالف دیدگاه در  توصیه

تفکر ): موارد الف و ب( "هاي بازیگران کلیدي نقش"مورد 
گذاري است اما  غالب در صنعت، محوریت دولت در سیاست

از آنجا که در عمل، خلق دانش و توسعه فناوري و نوآوري 
کنندگان خدمات که اغلب با الیه  توسط تولیدکنندگان و ارائه

با  وتوسعه تحقیقگیرد اجراي  داد دارند صورت میمیانی قرار
در این میان، نقش الیه . عاملیت الیه پائین توصیه شده است

الیه باال براي حفظ قدرت و موقعیت خود . میانی مبهم است
گذاري قائل  در صنعت، نقشی براي الیه میانی در سیاست

یه شود اما الیه پائین بر این نقش تأکید دارد چرا که ال نمی
میانی از نزدیک با مسائل و مشکالت الیه پائین و اجراي 

تواند در تعریف مسئله و  عملیات درگیر است و بنابراین می
لحاظ نقشی عدم . ها، نقش مهمی ایفاء نماید تدوین سیاست

براي الیه میانی و الیه پائین در نظام توسعه فناوري و 
نفت نیز کامالً شده توسط وزارت  نامه ابالغ نوآوري، در نظام

دهد که در مورد نقش الیه  این تحقیق نشان می. مشهود است
پائین، همگرایی نسبی وجود دارد اما در مورد الیه میانی 

براي دستیابی به پویایی در نظام . ابهامات زیادي وجود دارد
بایست نقش این الیه  توسعه نوآوري و فناوري صنعت می

ذاري و اجرا مشخص گ به طور شفاف در سیاست) میانی(
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گذاري نقشی فعال و درخور توجه  د و حداقل در سیاستشو
 .براي این بازیگران درنظرگرفته شود

  هاي سیاستی بر مبناي اختالف دیدگاه در  توصیه
با توجه به مشکالت موجود در زمینه : "گذاري سرمایه"مورد 

هاي تحقیقاتی و کمبود نقدینگی در صنعت  تأمین مالی پروژه
هاي  دستیابی به بازدهی مورد انتظار از طرحعدم همچنین و 

شده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی،  تحقیقاتی تعریف
دولتی تمایلی به اختصاص بودجه  هاي دولتی و شبه بخش

در واقع در بخش، این اجماع وجود . دولتی به این امر ندارند
ی به توسعه تواند کمک دارد که تحقیقات صرفاً دانشگاهی نمی

فناوري و نوآوري در صنعت بنماید اما از طرف دیگر الیه 
پائین هم با مشکالت زیادي در حوزه فناوري مواجه است و 

تواند با بودجه سازمانی محدود خود  براي رفع تمامی آنها نمی
اي  در واقع روابط در بخش به گونه. گذاري نماید سرمایه

د از وجود تقاضا براي یک توان شکل گرفته که الیه پائین نمی
خود را  وتوسعه تحقیقفناوري خاص مطمئن باشد تا تمرکز 

هاي پائین، تأکید  در این راستا الیه. بر توسعه آن قرار دهد
گذاري و هدفگذاري موضوعی  زیادي بر ضرورت سیاست

خاص دارند اما الیه باال با توجه به ارتباط غیرمستقیم و 
غیرشفاف با الیه پائین و همچنین ممانعت از درگیرنمودن 

ی خاص، هاي موضوع گذاري مؤثر الیه میانی در سیاست
به این ترتیب با . تاکنون نتوانسته دستاورد مناسبی داشته باشد

گذاري در کشور،  هاي موجود براي سرمایه توجه به محدودیت
هاي میانی  اي که الیه ضروري است بر اساس نیازهاي عملیاتی

و پائین کامالً از آن مطلع هستند چند حوزه محدود و خاص 
هاي بازار  عنوان نیازمنديفناوري در صنعت، شناسایی و به 

هاي مورد  همراه با تخمین) در حوزه اقالم و خدمات فنی(
د و در قراردادهاي منعقده با الیه شونیاز به الیه پائین ابالغ 

ها در اولویت قرارگیرد تا  گیري از این فناوري میانی، بهره
سرمایه محدود الیه پائین به صورتی کامالً هدفمند و مؤثر 

 .فناوري و نوآوري در بخش شود صرف توسعه

  هاي سیاستی بر مبناي اختالف دیدگاه در  توصیه
الیه باال به : "بنیان هاي کوچک و متوسط دانش شرکت"مورد 

هاي تحقیقاتی  دلیل مشکالتی که دولت در تأمین بودجه
هاي  هاي بزرگ دارد تمایل زیادي به تعریف مسئولیت پروژه

دهد و در این زمینه،  ائین نشان میهاي پ در الیه وتوسعه تحقیق

بنیان به  هاي کوچک و متوسط دانش توسعه و تشویق شرکت
باشد که مورد تأکید قرار  ظاهر یکی از راهکارهاي کارآمد می

هاي خاص صنعت، همچون دوره  اما ویژگی. گرفته است
هاي فنی،  سازي اقالم و تجهیزات و روش طوالنی تجاري

در عمل ... ها در صنعت و  آوريریسک باالي بکارگیري نو
بنیان  هاي کوچک و متوسط دانش موجب شکست شرکت

هاي میانی و پائین با این امر  شود و بر همین اساس نیز الیه می
ها  به این ترتیب، براي کاهش ریسک شرکت. مخالف هستند

گیري و توسعه  بایست بر شکل ها می در توسعه فناوري
هاي بزرگ عملیاتی،  توسط شرکت 1زایشیهاي  شرکت

کننده خدمات تأکید شود تا هم از پشتیبانی و  تولیدي و ارائه
مند بوده و هم از  هاي بزرگ و مورد اعتماد بهره اعتبار شرکت

 .هاي نوآورانه برخوردار باشند چاالکی الزم براي توسعه ایده

  هاي سیاستی بر مبناي اختالف دیدگاه در  توصیه
هاي علم و فناوري و  پارك"و  "مهندسی معکوس"مورد 

الیه میانی با این دو گزینه سیاستی مخالف است : "مراکز رشد
هاي باالدستی در  چرا که مأموریت این الیه تنها اجراي پروژه

باشد و اساساً  شده در قرارداد می محدوده، زمان و هزینه تعیین
الزام و یا وظایف خاصی در نظام توسعه فناوري و نوآوري 

همچنین با توجه به . اي این الیه تعریف نشده استصنعت بر
بر بودن انجام مهندسی معکوس و همچنین انجام  زمان

هاي علم و فناوري و  تحقیقات و توسعه فناوري در پارك
مراکز رشد، الیه میانی تمرکز بر این امور را مغایر مأموریت 

گیري از اقالم و  داند و لذا همواره در جستجوي بهره خود می
شده و با ریسک پائین است تا بتواند  خدمات فنی آزمایش

با توجه به اینکه . هاي عملیاتی پروژه را کاهش دهد ریسک
مدیریت عملیات و تأمین کاال و خدمات مورد نیاز در 

باشد در عمل زمینه الزم براي  ها بر عهده این الیه می پروژه
. شود نمیگیري از این دو گزینه سیاستی در صنعت فراهم  بهره

به منظور برخورداري از مزایاي این دو گزینه سیاستی در 
بایست براي الیه میانی الزام قراردادي همراه با  صنعت، می

...) مانند معافیت مالیاتی یا افزایش دستمزد و (منافعی 
د تا این الیه در تحقق اهداف فناورانه و نوآورانه شوبینی  پیش

 .تر عمل نماید صنعت، فعال

  هاي سیاستی بر مبناي اختالف دیدگاه در  وصیهت

                                                
1- Spin off 
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تواند  تشکیل زنجیره عرضه می: "زنجیره عرضه"مورد 
افزایی و  هاي عملیاتی را به شدت کاهش داده و هم ریسک

تکاملی مناسبی را در زنجیره به منظور توسعه فناوري و  هم
به همین جهت الیه باال بر این امر تأکید . نوآوري فراهم آورد

اما الیه میانی، تحقق زنجیره عرضه را با توجه به قوانین  دارد
در . داند پذیر نمی موجود در حوزه مناقصات کشوري امکان

حقیقت، ایجاد زنجیره تأمین در صنعت حفاري نفت و گاز 
امري است ضروري که مستلزم اصالح قوانین و مقررات 

 .باشد کشوري و صنعت می

ذاري توسعه نوآوري و گ بر اساس نتایج، در حوزه سیاست
فناوري در یک بخش گسترده و پیچیده ، تضاد منافع زیادي 

عالوه . میان ذینفعان در حوزه قدرت و اطالعات وجود دارد
توجه به دوره گذار اقتصادي و شرایط خاص آن عدم بر این، 

در کنار ) دولتی هاي بزرگ و تأثیرگذار شبه حضور شرکت(
) الیه میانی و الیه پائین(ثر مشارکت فعال بازیگران مؤعدم 

موفقیت نظام توسعه عدم منجر به بروز انفعال در بخش و 
در واقع، بخش دولتی و . فناوري و نوآوري شده است

ساالرانه موجود در مسیر  حاکمیتی به منظور رفع موانع دیوان
هاي  هاي باالدستی، اقدام به ایجاد شرکت اجراي پروژه

لیت و اهداف مشخصی را براي این دولتی نموده اما مسئو شبه
  .الیه در حوزه توسعه فناوري و نوآوري تعیین ننموده است

 گیري نتیجه - 8

گذاري در یک بخش  دهد که سیاست این مطالعه نشان می
هاي  مدلگیري از  گسترده و پیچیده، مستلزم بهره

گذاري پویا است چرا که در یک بخش فناورانه  سیاست
ها باال بوده به نحوي که دستیابی  گسترده، تنوع و تضاد دیدگاه

از طرف دیگر، . باشد به یک اجماع قابل اجرا بسیار دشوار می
ها که معموالً در تحقیقات به عنوان موانع  تضادها و تنوع

توانند  در واقع میشوند  گذاري محسوب و حذف می سیاست
هاي اجرایی باشند که از ترکیب  منبع و منشاء تدوین سیاست

به . شوند حاصل می) تز تز و آنتی(هاي متضاد  دیدگاه) سنتز(
توان مدل  این ترتیب بر اساس رویکرد دیالکتیک هگلی می

  .پیشنهاد نمود 5گذاري پویاي بخشی را مطابق شکل  سیاست
ذاري پویاي توسعه فناوري و گ مدل سیاست"اجزاء مفهومی 

مدل مارپیچ "و یا به عبارت دیگر  "نوآوري بخشی
  :توان در قالب شش جزء زیر بیان نمود را می "گذاري سیاست
  گذاري چرخه سیاست(گذاري  فرآیندهاي سیاست :(

پنج فرآیند معمول تعریف مسئله، تعریف دستورکار، توسعه و 
توان  سیاست را می تدوین سیاست، اجراي سیاست و ارزیابی

گذاري عمومی  گذاري در سیاست هاي سیاست به عنوان چرخه
  .گرفت نظر در
  ترکیب(فرآیندهاي سنتز : برنده فرآیندهاي پیش (

  نوآوري و فناوري توسعه بخشی گذاري سیاست مارپیچ مفهومی مدل) 5 شکل
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گذاري  که فرآیند سیاستهستند ها  تضادها و اختالف دیدگاه
 رونده پیش هاي مارپیچ به گذاري سیاست هاي را از چرخه

 .دنده ارتقاء می

  کلیه ذینفعان و : ذینفعان و بازیگران کلیدي بخش
  گذاري نوآوري و فناوري بازیگران کلیدي بخش در سیاست

  و اهداف  انداز چشم: برنده و اهداف پیش انداز چشم
شده براي بخش در اسناد باالدستی مانند نقشه جامع  تدوین

  ...علمی کشور، نقشه راه فناوري صنعت و 
  گذاري و بستر  ف سیاستمحدوده مورد هد: بخش

و فضاي مشترکی است که گفتگوهاي دیالکتیکی در آن 
ها به اشتراك گذاشته شده و از  گیرد و دیدگاه صورت می

  .آید هاي جدید پدید می ها و سیاست تضاد و تنوع آنها، دیدگاه
   محیط بخش که ): گذاري اکوسیستم سیاست(محیط

عی و فناورانه شامل عوامل کالن اقتصادي، سیاسی، اجتما
ها از  از طریق گفتگو و عمل، محیط تفسیر و سیاست. است

  .شوند طریق این تفسیرها خلق می
گذاري توسعه فناوري و  در حوزه سیاست فوقمطالعه 

نشان داد که  نفت و گازنوآوري بخشی در صنعت حفاري 
هاي تحقیق مناسب مانند  توان با بکارگیري روش می

مند به گفتگوهاي دیالکتیکی  ی نظامشناسی کیو به صورت روش
ها دست یافته و با استفاده از این  و تنوع و تضاد دیدگاه

هاي  گذاري، توصیه رویکرد و در قالب مدل مارپیچ سیاست
  .سیاستی پویایی را براي صنعت استنتاج نمود
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  حوزه سیاستی ابزارها - شده هاي اصلی شناسایی هاي سیاستی مورد تأکید هر یک از گروه گزینه) 1پیوست 

  حوزه
  هاي سیاستی گزینه  سیاستی

  )الیه(خوشه 

  دولتی
 )5و  1عامل (

  محور دانش -  ها دولتی گروه اول شبه
 )8و  4عامل (

 -  ها دولتی گروه دوم شبه
  محور عملیات

 )10و  7، 6عامل (

  خصوصی
 )9و  3، 2عامل (

  ابزارها
  بندي طبقه(

  آلیک
-  

1999(  

موافق بکارگیري ابزارهاي 
سیاستی حمایت مستقیم از 

R&D 
  

40T : تشکیل و تشویق مشارکت و
 کنسرسیوم پژوهش

16T :ها  برقراري ارتباط میان پژوهشگاه
و پیمانکاران خصوصی به منظور 

هاي  آزمایش آوري امکان تست و فراهم
  مورد نیاز

17T :و زنجیره عرضه یابی خوشه 
مخالف بکارگیري ابزارهاي 

حمایت مستقیم از  سیاستی
R&D 

 16T   

موافق بکارگیري ابزارهاي 
سیاستی حمایت غیرمستقیم از 

R&D   

6T :بنیان  هاي دانش تشویق شرکت
  کوچک و متوسط

20T :هاي مالیاتی  اختصاص مشوق
 اي و تعرفه

11T :سازي  ادغام و بزرگ
  دولتی هاي شبه شرکت

21T :پتنت/اخذ لیسانس 

1T :هاي  آوري و تولید زیرساخت فراهم
  مورد نیاز براي ساخت و تولید

15T :هاي  سازي سیاست طراحی و پیاده
  خرید دولتی

37T :هاي مشاوره  حمایت از شرکت
و تشویق ) حل دهنده راه ارائه( تخصصی

فرآیند طراحی و پیمانکاران به انجام 
 مهندسی عملیات

مخالف بکارگیري حمایت 
   R&Dغیرمستقیم از

2T : اجتناب از اعطاء امتیاز به
  کنندگان داخلی کاال و خدمات تأمین

11T  
21T 

35T :گیري از مهندسی  بهره
تقسیم فناوري به اجزاء قابل /معکوس

 تأمین
6T 

موافق بکارگیري ابزارهاي 
 یادگیريسیاستی اطالعاتی و 

3T :هاي  وري زیرساختآ فراهم
اي توسعه و  نامه ئینآقانونی و 

  انتقال فناوري
23T :گیري و بهبود یادگیري  شکل

 ها با ثبت دانش پروژه

39T :هاي  آوري زیرساخت فراهم
مورد نیاز براي تست خدمات 

 حفاري در شرایط واقعی

9T :آوري زمینه مورد نیاز براي  فراهم
  خارجیگذاري  سرمایه

12T :حذف انحصار و رانت 

23T 
30T :خدمت و آموزش  آموزش ضمن

تخصصی نیروي انسانی مورد نیاز 
 صنعت

مخالف بکارگیري ابزارهاي 
 سیاستی اطالعاتی و یادگیري

34T : ایجاد نظام ارزیابی و
  23T بندي پیمانکاران رتبه

10T :هاي  ایجاد و تشویق واسطه
 فناوري

25T :رسمی از کلیه هاي  ایجاد شبکه
 بازیگران و ذینفعان مستقیم
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  اهداف و رویکردهاحوزه سیاستی  - شده هاي اصلی شناسایی هاي سیاستی مورد تأکید هر یک از گروه گزینه) 2پیوست 

  حوزه
  هاي سیاستی گزینه  سیاستی

  )الیه(خوشه 

  دولتی
 )5و  1عامل (

  محور دانش -  ها دولتی گروه اول شبه
 )8و  4عامل (

 -  ها دولتی گروه دوم شبه
  محور عملیات

 )10و  7، 6عامل (

  خصوصی
 )9و  3، 2عامل (

  اهداف
  و

  رویکردها

گذاري  موافق رویکرد سیاست
  پائین به باال

2G :بهبود نگرش بازیگران /اصالح
   گذاري الیه پائین در حوزه سیاست

مخالف رویکرد 
     به باالگذاري پائین  سیاست

گذاري  موافق رویکرد سیاست
     باال به پائین

 مخالف رویکرد
  پایش اجراي سیاست: 10G   گذاري باال به پائین سیاست

موافق هدفگذاري مستقیم باال 
    به پائین

9T :ریزي جامع و در سطوح  برنامه
  مختلف

35T :تجمیع دانش و یادگیري فعال 
مخالف هدفگذاري مستقیم 

  باال به پائین
15G :هاي موضوعی  تدوین سیاست

 سازي اهداف توسط دولت شفاف: 15G 22G توسط دولت) خاص(

موافق هدفگذاري غیرمستقیم 
  محیطی هاي زیست هدفگذاري: 16G   پائین به باال

مخالف هدفگذاري غیرمستقیم 
  سازي شبکه: 30G   پائین به باال

موافق هدفگذاري غیرمستقیم 
 محور کردن نوآوري مسئله: 21G   باال به پائین

21G  
23G :هاي عمومی  تدوین سیاست

 توسط دولت
مخالف هدفگذاري غیرمستقیم 

     باال به پائین

موافق پیامدهاي منفی 
 سازي خصوصی

11G :گرایی و  ضرورت برون
گذاري خارجی براي  سرمایه

  سازي موفق خصوصی
18G :زدایی جایگزین  مقررات

 سازي خصوصی

7G : رغبت بخش خصوصی عدم
گذاري در نوآوري و  براي سرمایه

 توسعه فناوري

11G 
18G 

27G : تضعیف روند توسعه فناوري
هاي  و نوآوري در اثر ایجاد شرکت

  دولتی شبه
32G : ایجاد مانع در مسیر نوآوري و

انتقال عدم توسعه فناوري به دلیل 
  واقعی مدیریت به بخش خصوصی

33G :ر پیمانکارانانحصا 

 

مخالف پیامدهاي منفی 
  27G 11G سازي خصوصی

32G   

موافق پیامدهاي مثبت 
   سازي خصوصی

26G : توسعه فناوري و نوآوري در
هاي  ها و انجمن اثر ایجاد شرکت

  قدرتمند غیردولتی
34 G : حذف انحصار دولتی و

گسترش رقابت در اثر 
 سازي خصوصی

 

مخالف پیامدهاي مثبت 
    سازي خصوصی

20G :سازي به دلیل  ضرورت خصوصی
 تمایل دولت به بهبودعدم 
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  هاي آنها بازیگران و نقشحوزه سیاستی  - شده هاي اصلی شناسایی هاي سیاستی مورد تأکید هر یک از گروه گزینه) 3پیوست 

  حوزه
  هاي سیاستی گزینه  سیاستی

  )الیه(خوشه 

  دولتی
 )5و  1عامل (

  محور دانش -  ها دولتی گروه اول شبه
 )8و  4عامل (

 -  ها دولتی گروه دوم شبه
  محور عملیات

 )10و  7، 6عامل (

  خصوصی
 )9و  3، 2عامل (

  بازیگران
  و
  يها نقش

  آنها

 بازیگران الیه ایفاء نقش موافق
 پائین در امور اجرایی

3P :گذاران خطرپذیر  نقش سرمایه
  در تأمین مالی

5P : نقش بخش خصوصی در ارائه
مشاوره و خدمات آزمایشگاهی و 

  کاربردي وتوسعه تحقیق
14P :هاي زایشی در  نقش شرکت

  تحقیقات با ریسک باال
26P : نقش نهادهاي پشتیبان

گذاري در درگیرنمودن  سیاست
 وتوسعه تحقیقبخش خصوصی در 

 

13P :هاي خدماتی در  نقش شرکت
تأسیس و مدیریت مراکز 

   وتوسعه تحقیق
18P :هاي پائین در اجراي  نقش الیه

  تحقیقات کاربردي
22P :هاي عمومی و  تشکیل مشارکت

 خصوصی براي تأمین مالی

7P :مدیره  عضویت الیه پائین در هیأت
هاي مرتبط و یا واگذاري  پژوهشگاه

ها به این  بخشی از سهام پژوهشگاه
  ها شرکت

26P 

بازیگران  ایفاء نقش مخالف
    پائین در امور اجرایی الیه

5P  
13P : نقش پیمانکاران در تأسیس و

  وتوسعه تحقیقمدیریت مراکز 
33P :هاي پائین در  نقش الیه
سازي دستاوردهاي پژوهشی  تجاري

 مراکز تحقیقاتی
 بازیگران الیه ایفاء نقش موافق

    گذاري پائین در سیاست
17P :رسانی و  ها، اطالع نقش انجمن

 سازي شبکه
ایفاء نقش بازیگران  مخالف

  17P 17P  گذاري پائین در سیاست الیه

 بازیگران الیه ایفاء نقش موافق
  میانی در امور اجرایی

15P :هاي عملیاتی،  نقش شرکت
هاي خرید  تدوین و اجراي سیاست

 مناسب
15P  

بازیگران  ایفاء نقش مخالف
     میانی در امور اجرایی الیه

 بازیگران الیه ایفاء نقش موافق
   گذاري میانی در سیاست

29P :هاي عملیاتی،  نقش شرکت
سازي و عقد قراردادهاي  شبکه

 بلندمدت
 

بازیگران  ایفاء نقش مخالف
 گذاري میانی در سیاست الیه

27P : نقش الیه میانی، مشارکت
    ها فعال در تدوین سیاست

 بازیگران الیه ایفاء نقش موافق
 باال در امور اجرایی

8P : نقش دانشگاه، متولی اصلی
  انجام تحقیقات پایه

12P : نقش دولت، ارائه خدمات
  تخصصی مشاوره

24P : نقش دولت، واسط ارتباط
 دانشگاه و صنعت

19P : نقش دولت، تأمین
هاي اطالعاتی و  زیرساخت

  آزمایشگاهی
24P 

28P :تأسیس و نقش دولت ،
و  وتوسعه تحقیقمراکز  مدیریت

وگذاري آنها به بخش خصوصی پس 
 از کسب بلوغ الزم

4P :ي ها نقش دولت، تأمین مالی پروژه
ي بزرگ ها تحقیقات پایه و پروژه
 کاربردي

بازیگران  ایفاء نقش مخالف
 28P باال در امور اجرایی الیه

6P :ها و مراکز رشد،  نقش پارك
بنیان،  هاي دانش حمایت از شرکت

  صنعتکارآفرین و نوظهور 
21P : نقش دولت، متولی اصلی

اجراي تحقیقات پایه و کاربردي 
 صنعت

19P  

 بازیگران الیه نقش ایفاء موافق
  گذاري باال در سیاست

20P : نقش دولت، تدوین و ابالغ
    ها سیاست

بازیگران  نقش ایفاء مخالف
 گذاري باال در سیاست الیه

31P : نقش دولت، پشتیبانی از
  31P 20P هاي پژوهشی کنسرسیومایجاد 
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  حوزه سیاستی نهادهاي نرم و سخت - شده هاي اصلی شناسایی هاي سیاستی مورد تأکید هر یک از گروه گزینه) 4پیوست 
  حوزه

  هاي سیاستی گزینه  سیاستی
  )الیه(خوشه 

  دولتی
 )5و  1عامل (

  محور دانش -  ها دولتی گروه اول شبه
 )8و  4عامل (

  محور عملیات -  ها دولتی گروه دوم شبه
 )10و  7، 6عامل (

  خصوصی
 )9و  3، 2عامل (

  نهادهاي
  نرم
  و

  سخت

گیري از نهادهاي  موافق بهره
 گر مستقیم مداخله

6I : تدوین قوانین و مقررات شفاف
  در زمینه حقوق مالکیت فکري

8I : ارتباط مستقیم و بدون واسطه
دانشگاه با تمامی بازیگران اصلی 

  صنعت 
16I :هایی  ضرورت وجود واسطه

براي ارتباط مراکز تحقیقاتی با 
 هاي پائین الیه

5I :سازي  نظامی براي تشویق تجاري
  ها و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه

6I  
8I  

10I :مندسازي تعریف و واگذاري  نظام
  یهاي پژوهش پروژه

11I :مندسازي توزیع درآمد و  نظام
  سود حاصل از پژوهش

15I :گذاري و  تغییر سیستم ارزش
علمی  هیأت/ارزیابی پژوهشگران

 ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه

2I :سازي مندسازي شبکه نظام  
5I  
8I 

10I 
15I 

2I  
7I : تقویت دفاتر انتقال دانش و

  فناوري به لحاظ مدیریتی
10I 
16I 

گیري از نهادهاي  بهرهمخالف 
 گر مستقیم مداخله

5I  
10I 
15I 

7I 
16I 11I 

5I  
6I  
8I  
11I  
15I 

گیري از نهادهاي  موافق بهره
 گر غیرمستقیم مداخله

3I : ایجاد فضاي رقابتی در صنعت و
از بین بردن فضاي سنتی و انحصاري 

12I :هاي خصوصی  سازي بانک فعال
هاي توسعه و  و صندوق

  خطرپذیرگذاران  سرمایه
13I :سازي در دولت فرهنگ 

3I 

1I :هاي پائین سازي در الیه فرهنگ  
3I  

9I :ها و  مندسازي مشارکت نظام
  ها با تمرکز بر بعد فناوري کنسرسیوم

12I  
14I :هاي کوچک و  تشویق شرکت

 بنیان متوسط دانش

3I  
9I  
13I  
14I 

نهادهاي  گیري از مخالف بهره
 1I گر غیرمستقیم مداخله

9I  
12I  
13I 

 12I  

 


