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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the 

content of the articles of "Journal of Science 

and Technology Policy" during the years 

2008-2017. For this purpose, all articles 

published in this magazine have been 

evaluated quantitatively and qualitatively 

over the course of 10 years (231 articles) and 

their content has been reviewed in terms of 

their status and achievements in the course of 

the country's science and technology policy. 

The method of this research is synchronous 

and synchronous. To collect data from the 

checklist and to analyze the data, Excel 

software and descriptive statistics were used. 

The main issue of the research was that the 

role of the articles of the "Quarterly Journal 

of Science and Technology Policy" during 

the years 2008-2017 in helping the 

knowledge of science and technology policy 

policy? The research findings are 

summarized in 15 axes. From the author's 

point of view, the main focus is to examine 

the content of the published articles of the 

magazine in the last 10 years, from the 

perspective of the policy cycle. The result of 

this study shows that more than half of the 

articles (55%) have somehow tried to 

provide a part of a new theory, but lack of 

critical conditions such as critical articles 
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and reciprocal discussions, use of the results 

of previous research and completion They 

have prevented the formation of 

comprehensive theories in the field of 

science and technology. 
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 دانشگاه شهید بهشتي ،شناسياستاد دانشکده علوم تربیتي و روان -۱

  دانشگاه شهید بهشتي ،ریزی توسعه آموزش عاليدانشجوی دکتری برنامه-۲ 

 

 دهيچك
شده به این منظور کلیه مقاالت منتشر .است ۱396-۱387های  طي سال "فصلنامه سیاست علم و فناوری"حاضر بررسي و تحلیل محتوای مقاالت  مقالههدف 

لم و ها از منظر جایگاه و دستاوردشان در جریان سیاست ع و محتوای آن ههای کمي و کیفي قرار گرفت مقاله( مورد ارزیابي ۲3۱سال ) ۱0این مجله در طي 

افزار ها از نرملیست و برای تجزیه و تحلیل داده ها از چکآوری داده جمع این پژوهش، ترکیبي و از نوع قیاسي است. جهت روش فناوری کشور بررسي شد.

در  ۱396-۱387های  سالطي  "فصلنامه سیاست علم و فناوری" گونه مطرح شد که نقش مقاالت اکسل و آمار توصیفي استفاده شد. مسئله اصلي پژوهش این

ترین محور، بررسي این  اند. از نظر نویسندگان، مهم بندی شده محور جمع ۱5های پژوهش در پژوهي علم و فناوری چه بوده است؟ یافته کمک به دانش سیاست

است. نتیجه این بررسي نشان  ولید کردهت گذاری سیاستسال اخیر، چه محتوایي را از منظر چرخه  ۱0شده مجله در وضوع است که محتوای مقاالت منتشرم

مقاالت انتقادی و اند تا جزئي از یک نظریه جدید را تولید نمایند، اما نبود شرایط مهمي همچون  (، به نحوی سعي کرده٪55دهد که بیش از نیمي از مقاالت ) مي

 های جامعي در عرصه سیاست علم و فناوری شده است. گیری نظریه از شکل ها مانع های پیشین و تکمیل آن گیری از نتایج پژوهش برگشتي، بهره و مباحثات رفت

 ، فصلنامه سیاست علم و فناوریگذاری سیاستتحلیل محتوا، مقاالت، چرخه : ها كليدواژه

 شود: برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Yamani Douzi Sorkhabi, M., Mahjoubian, A., Nasrollahinia, F., & Nasiri, H. Methodical Content Analysis of 

Articles of Journal of Science & Technology Policy: 2008 – 2017, Journal of Science & Technology Policy, 11(3), 1-

14. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2019.11.3.2009 

 

 1مقدمه -1
در پي بهبود  که است فرایندی ،فناوری و علم گذاری سیاست

این پژوهش در  است. هاعملکرد نظام علم و فناوری کشور

اما در چندسال اخیر، مورد  ندارد در ایران عمر چنداني حوزه

های است؛ تا جایي که پژوهش  قرار گرفته بیشتری توجه

های ها و نشستبسیاری در این راستا انجام شده، همایش

علمي در این زمینه برگزار گردیده و برخي از مراکز 

های تحصیلي در این زمینه همت اندازی رشتهدانشگاهي به راه
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نیز  ای ها و مجالت پژوهشي فصلنامهمضاف برآن اند. گماشته

وجود دارند که اقدام به پذیرش و چاپ مقاالت در زمینه 

اند. تحلیل محتوای علم و فناوری کرده گذاری سیاست

بر ارائه   شده در این مجالت علمي، عالوههای منتشر پژوهش

تواند به  مي ،ها های این پژوهش تصویری کلي از ویژگي

 کردن ای که فراهمگونه نماید؛ به کارزیابي مجله نیز کم

-گزارشي از عملکرد مجله، امکان ارزیابي میزان تحقق رسالت

ها و اهداف آن را مهیا نموده و تحلیلي در خصوص نقاط 

 حاضر، مقاله ترتیب دهد. بدین قوت و ضعف آن ارائه مي

شده در را بر تحلیل محتوای مقاالت منتشرهدف خود 
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 . این مجله دراست  هفناوری قرار دادفصلنامه سیاست علم و 

اله را مق ۲3۱تعداد ۱396 تا ۱387 های سال بینو  شماره 38

 هم مقاله حاضراست. در  به جامعه علمي ارائه کرده

های  روشي مقاالت و هم برخي از ویژگي-های صوری ویژگي

تا  هبررسي قرار گرفت، موردمقوله ۱5در قالب  ،ها محتوایي آن

های  در کنار ارائه تصاویری کالن از ویژگي نهایتاً بتوان

هایي را نیز درباره میزان توفیق مجله در عمل  فصلنامه، ارزیابي

ها و کسب اهداف خود فراهم آورد. به طور کلي  به رسالت

هدف اصلي این پژوهش در کنار ارائه نگاه کمي و روندهای 

تر  شده از نگاهي کیفيبررسي مقاالت منتشرآماری مجله، 

داد که مجله تا چه میزان است تا بتوان به این سؤال پاسخ 

پژوهي  توسعه دانش سیاست" هدف اولیه خود یعني توانسته

 را محقق نماید؟ "علم و فناوری

 

 مبانی نظري -2

 ،علم، فناوری و نوآوری گذاری سیاستدر تبیین مفهوم 

را یکي از وظایفي  آنهای اقتصادی سازمان توسعه و همکاری

و راهبری  گذاری سیاستداند که در چارچوب کارکرد مي

نظام ملي نوآوری، جهت توسعه علم، فناوری و نوآوری در 

در رابطه  طور ویژه اما به .[۱] شودسطح ملي در نظر گرفته مي

است؛  گشایي شده علم، فناوری و نوآوری نیز مفهوم با سه واژه

ند برای م های نظامای از تالشهسیاست علم بیانگر مجموع

 گذاری سیاستدرک عالم و حل مسائل است. سیاست علم با 

مین مالي ر دارد، که این امر مسائلي مثل تأکابرای علم سرو

فکری  هایيایدارتحقیقات دانشگاهي، مالکیت و حقوق 

های آموزشي و سایر  حاصل از تحقیقات علمي و سیاست

سیاست ؛ [۲] گیرد ميدربررا مسائل در سیاست عمومي 

ثیرگذاری ست که با قصد تأیي اها فناوری، مجموعه سیاست

ها اتخاذ و اجرا کارگیری فناوریبر خلق و توسعه، جذب و به

معتقدند که طیف  [۲] نورینوری و قاضي شوند. قاضي مي

ثیر کن است بر فناوری تأهای دولت، ممای از سیاستگسترده

شوند طراحي مي« قصد»های که با این سیاستبگذارد، اما تنها 

توان در قالب سیاست فناوری تعریف کرد؛ و اما در را مي

کنند که میان سیاست خصوص سیاست نوآوری بیان مي

نوآوری و سیاست فناوری همپوشاني زیادی وجود دارد و 

هایي اطالق به سیاست ،سیاست نوآوری در معنای محدود آن

های تجاری را ترجمه دانش به برنامهگردد که فرایند مي

 ،علم گذاری سیاستکنند. اهمیت تحریک و تشویق مي

فناوری و نوآوری در عصری که بر پایه علم و دانش و 

؛ چرا که پوشیده نیستکسي  ، برشده فناوری بنیان نهاده

رسیدن به توسعه اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و فرهنگي از 

های آموزشي از جمله آموزش یکسو و توسعه پایدار نظام

عالي کشور از سوی دیگر، به طور اساسي بر علم، فناوری و 

 نیز فناوری و علمنوآوری در آن، استوار است؛ از طرفي، 

 به توجه توسعه، ملي راهبرد چارچوب در سیاستگذاری بدون

 الزامات سرزمیني، مالحظات ارکان خاستگاه، در مطرح عناصر

 هایچالش ویژه به و المللي بین محیط هایضرورت و

رویکردهای  تغییر پذیرش بدون و ناشناخته و شده شناخته

 .[3] نیافتني و بدون کاربرد است ، دستشدهایجاد

ای چرخه علم و فناوری گذاری سیاستکه  به این باتوجه

پژوهان متشکل از مراحل متنوع است، پژوهشگران و سیاست

مداقه و بررسي را مورد عاد متفاوتي از این چرخهمختلف، اب

های مختلف، مراحل و اجزای خود قرار داده و در قالب مدل

برای مثال، اند. علم و فناوری را معرفي نموده گذاری سیاست

 گذاری سیاستمراحل چرخه  [۲] قاضي نوری و قاضي نوری

شناسایي موضوع، تحلیل سیاست،  ی را شاملعلم و فناور

گیری، توسعه ابزارهای سیاستي، مشاوره، هماهنگي، تصمیم

-مدل جزئياز سوی دیگر،  .دانند و ارزیابي مي سازی پیاده

گذاری نظام آموزش عالي دارای مشي خط، در [4]تدریجي 

گذاری بر مجموعه مدل ، خط مشياین در کاربرد است. 

و به تغییرات  تها متکي اسگزینه محدود و دامنه باریکي از

اهداف  اندک، تدریجي و حفظ وضع موجود معتقد است، نه

صلي این مدل، ا اتانتزاعي و تغییرات شدید؛ در واقع، مفروض

به تحلیل  ها باتوجهنشده و تعریف آن اهداف منفک و تعیین

در پژوهش خود با  [5] نژاد و سیدانوضع کنوني است. باقری

 برای نوآوری و فناوری علم، سیاست تدوین»عنوان 

 تحلیل و مفهومي مدل ارائه :توسعه حال در کشورهای

ند که تدوین سیاست علم، فناوری و اه، بیان داشت«تطبیقي

ند از: ا هایي پیروی نموده که عبارتنوآوری از مدل

تدوین سازی به صورت فرایند خطي، مدل خطي  سیاست

و تحلیل سیاست. با توجه به  سیاست و مدل تعاملي تدوین 

حاضر پژوهشگران  مقالهشده، در های ذکرمطالب فوق و مدل
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مقاالت به بررسي محتوایي  [6] و [۲] منابعدادن با مبنا قرار

 اند. شده در فصلنامه سیاست علم و فناوری پرداختهمنتشر

 پيشينه پژوهش -۳
تحلیل ها که با جستجو در منابع به تعداد زیادی از پژوهش

 خوریم. مياند، برها را مدنظر قرار دادهمجالت و فصلنامه

دهد که عموماً تحلیل محتوای ها نشان مي بررسي این پژوهش

تحلیل محتوای یک  گیرد:صورت مي مجالت به دو شیوه

تحلیل محتوا بر  آن و یاانتشار خاص  یک دوره درمجله 

از اساس موضوع مقاالت. در این راستا به تعدادی 

های داخلي و خارجي که به تحلیل مجالت و  پژوهش

  شود:اند، اشاره ميهای علمي پرداختهفصلنامه

، در پژوهش خود [7] عمران عابدیني، نصراصفهاني و صالحي

 شده در دو مجلههای مقاالت منتشر با هدف تحلیل ویژگي

آموزش عالي هلند و آموزش عالي ایران، به این نتیجه رسیدند 

ت آموزش عالي ایران از نوع کمي، که رویکرد اکثر تحقیقا

و  گیری در مقاالت موردبررسي کمي های نمونهاکثر شیوه

های تحلیل است. ها نیز پرسشنامهاکثر ابزار گردآوری داده

در است.  بودهر به صورت آماری و استنباطي بیشت نیز نتایج

عالي هلند، به  آموزش تتحقیقا در مقابل، رویکرد اصلي

ا نیز به صورت اسناد و مدارک هاکثر دادهکیفي و  تصور

ها به صورت توصیفي تحلیل داده شده و در نهایت آوری  جمع

 است. صورت پذیرفته

حوزه  سه مجله از مقاله 483 [8]و همکاران  ارشاد سرابي

اند و به این نتیجه رسیدند که  آموزش پزشکي را بررسي کرده

آموزش باید مدنظر جدی  بندی تحقیقات پژوهش دراولویت

  قرار گیرد.

 در پژوهش خود مجله [9] ابوالفتحي ممتاز و همکاران

که  ۱394تا  ۱385را از سال  سالمندان ایران پژوهشي-علمي

و به این  ار دادهشد، مورد تحلیل قر مقاله را شامل مي ۲98

برای ارتقای کمّي و کیفي مجله ند که نتیجه رسید

اندرکاران مجله به منظور  دست باید، انپژوهشي سالمند علمي

 های پژوهشي مبتني بر اهداف مجله، توزیع متعادل حیطه

زمان دریافت تا چاپ مقاله و  کاهش مدت برای اقداماتي

 د.توزیع مناسب پراکندگي جغرافیایي مقاالت انجام دهن

در پژوهش خود مقاالت  [۱0] قاضي میرسعید و همکاران

 ۱64که  ۱39۲تا  ۱386را از سال  پیاورد سالمتفصلنامه 

اند و  بررسي و تحلیل قرار دادهمورد ،مقاله را در برداشته

 مجله در گروهي همکاری که میزان کردند گیریاینگونه نتیجه

 مجله این خوداستنادی همچنین و بوده مطلوب سالمت پیاورد

 شمار به آن برای مطلوبي عامل که است پایین بسیار نیز

 .رود مي

 اندهای خارجي که در این زمینه صورت گرفتهدر پژوهش

تحلیل که با هدف  اشاره کرد [۱۱] ۱آهاروني مقاله توان بهمي

سطح باالی  مجله ۱0شده در مجالت پژوهشي منتشر محتوای

نشان  .؛۲008تا  ۲007از سال  رساني علم کتابداری و اطالع

ن به سمت همکاری در نویسندگي گرایش نویسندگا دهد مي

توان به عنوان  نویسندگان آمریکای شمالي و اروپا را مي است،

 مجله به ۱0اری در این رهبران رشته علم اطالعات و کتابد

سه گرایش اساسي پژوهشي که  ،عالوه بر این حساب آورد و

 فناوریند از: ا عبارت ،اند آمده دست بهدر این مجالت 

 شناسي و علم اطالعات اجتماعي. اطالعات، روش

را مورد  Technovationمجله  [۱۲] ۲مرینو و همکارانش

 بررسي" اوالً که دهد مي نشان نتایج تحلیل قرار دادند.

استراتژی، " ،"عملکرد مدیریت معیارهای و فرآیندها

 "مشتری و بازار تحقیقات" و "گیری تصمیم و ریزی برنامه

خود  به موضوعات سایر میان در را تمرکز میزان بیشترین

 نشریه این نویسندگان مقاالت از %60 ،ثانیا. اند داده اختصاص

 مختلف کاربردی های مابقي از حوزه و بازاریابي سابقه دارای

 جامعه اعضای میان در مقاله میزان بیشترین ،ثالثا. اندبوده

 دارد.  تعلق هلند به دوم رده در و شمالي به آمریکای علمي

مشابهي که به بررسي و مطالعه فصلنامه سیاست علم  پژوهش

 [۱3]نوری و همکاران  قاضي مقاله، استفناوری پرداخته و

 انتهای تا (۱387) انتشار ابتدای ازمزبور را  هاست که فصلنام

 با تا دهکر تالش و  ررسي قرار دادهب( مورد۱39۲) جمپن سال

 و فصلنامه اصلي های ویژگي فصلنامه، دانشي جریان بررسي

های محتوایي ویژگيبرخي  همچنین و آن شده چاپ مقاالت

 تحقیق روش و مقاالت موضوعات و مفاهیم شامل

 و ارائه فصلنامه این از کلي شمایي مقاالت، در شده کارگرفته به

 .گیرد قرار دانشي حوزه محققان این و پژوهشگران اختیار در

گیری از نگاهي کمي،  اند با بهره تالش کردهمذکور نویسندگان 

                                                 
1. Aharony 

2. Merino  
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میزان مشارکت پژوهشگران مرد و زن، میزان مشارکت 

نرخ پذیرش مقاالت، حوزه موضوعي موسسات مختلف، 

اما و... را ارائه نمایند.  سيشنا شده،  روش مقاالت پذیرش

  مقاله ؛دارد تفاوت  فوق مقاله با جهت چند از حاضر مقاله

 اما ،داده قرار بررسي مورد را فصلنامه کمي ابعاد بیشتر [۱3]

 روش مانند کمي مقوالت بررسي بر عالوه حاضر مقالهدر 

ها، میانگین تعداد خودارجاعي پژوهشي، رویکرد پژوهش،

 کیفي ابعاد... و کننده سسات مشارکتمؤ مقاله، نویسندگان هر

 و علم پژوهي سیاست حوزه در فصلنامه دانش تولید جریان و

 .است گرفته قرار بررسي مورد نیز فناوری

 

 روش تحقيق -4
تحلیل محتوای مقاالت فصلنامه سیاست علم  ،این مقاله هدف

و فناوری و بررسي نقش این مقاالت در کمک به سیاست 

 همزمان نوع از ترکیبي پژوهش، روش .استفناوری علم و 

. در واقع، است یکاربرد یقاتو هدف آن در زمره تحق قیاسي

کنند، اذعان مي [۱4]و همکاران  همان طور که محمدپور

ترکیبي در دو دسته همزمان و متوالي قرار های تحقیق با روش

ه در آن دو د؛ طرح ترکیبي همزمان، طرحي است کگیرمي

شوند طور همزمان طراحي و اجرا مي رهیافت کمي و کیفي به

شود که به طرحي اطالق مي ،و در مقابل طرح ترکیبي متوالي

ها به دنبال رهیافت دیگر، طراحي و در آن یکي از رهیافت

های شناسي مورس، طرح این، در نوع برشود. عالوهاجرا مي

ترکیبي همزمان و متوالي بر اساس منطق استدالل به دو دسته 

 اند.بندی شدههای ترکیبي قیاسي و استقرایي تقسیمطرح

هایي هستند که با اتخاذ رویکرد های قیاسي، طرحطرح

شده  ای و تعیین چارچوب نظری ازپیش تعیینفرضیه-قیاسي

های کمي مصداق پیدا شوند و عمدتاً در روشانجام مي

ها  های استقرایي که هدف آنکنند، بر خالف طرح مي

 .[۱4] های خاص روش کیفي هستند سازی است و طرح نظریه

بدین ترتیب، در این پژوهش از طرح ترکیبي همزمان قیاسي 

که در آن روش کمي به طور همزمان با روش  استفاده شده

یل مضمون مقاالت فصلنامه، به کار گرفته و نتایج کیفي تحل

جامعه اند. ها با یکدیگر ترکیب شدهها در مرحله تفسیر دادهآن

شده در فصلنامه ری این پژوهش، تمام مقاالت منتشرآما

 ۱396-۱387های سیاست علم و فناوری در بین سال

 لیستي بود که در آن ها، چکابزار گردآوری دادهاست.  بوده

ایي که به تحلیل مجالت و ه پژوهشگران با استناد به پژوهش

موارد قابل بررسي و سنجش را مبنای  ،پردازند ها مي فصلنامه

ها، عي مقالهکار خود قرار داده و در این راستا گرایش موضو

آوری اطالعات، استفاده، ابزار جمعهای تحقیق موردروش

ای، ن رشتههای میاالگوی مشارکت نویسندگان )همکاری

ای(، مرتبه علمي نویسندگان و مؤسسه ای و بینمؤسسه

)بنیادی یا کاربردی(،  ها، هدف پژوهشوابستگي سازماني آن

میزان توصیفي و تجویزی بودن پژوهش، موضوعات محوری، 

حوزه مطالعاتي نویسندگان،  ارجاعي نویسندگان و مجله،خود

و محتوای کلي از منظر  یانگین تعداد نویسندگان هر مقالهم

بررسي و تحلیل قرار گرفتند. پس از ، موردگذاری سیاست

آمارهای  اکسلافزار  گیری از نرم استخراج اطالعات، با بهره

یک از مقوالت تهیه شد و مورد تحلیل و بحث توصیفي هر

 قرار گرفت.

 

 هاي پژوهش یافته -5

 حوزه مطالعه 5-1

گرفت که توان در مورد مقاالت در نظر  سه حوزه مطالعه مي

 تمایز ترین فناوری. مهمو ند از: علم، فناوری و علما عبارت

 جنس از علم است، چرا که کاربرد مسأله ،فناوری و علم میان

نگاهي کلي  است؛ لذا با توانایي جنس از فناوری و شناخت

رفت. حوزه توان فناوری را به عنوان کاربرد علم در نظر گ مي

شده در مجله، گاهي به مسائل مربوط مطالعاتي مقاالت منتشر

ها،  وآوریگذاری ن ها )نظیر ثبت اختراعات، ارزش به فناوری

های حوزه علم  ...( و گاهي به بحثبنیان و های دانش شرکت

های علمي  ، همکاریعلمي )مانند آموزش عالي، انتشارات

. البته حوزه مطالعاتي برخي از مقاالت است  ...( معطوف بودهو

نوآوری،   باشد )نظیر نظام ن ميواعن دربرگیرنده هردو

 ۱شکل ...(. بنیان و م و فناوری، اقتصاد دانشدیپلماسي عل

 . استها  ر یک از این حوزهدهنده سهم مقاالت ه نشان

ز  ،اند مربوط بوده« علم»به حوزه  بودن سهم مقاالتي که کم

 40گیری کاربردی جریان دانشي مجله )سهم  جهتسویي 

درصدی مقاالت حوزه فناوری( و از سوی دیگر 

را نمایش « فناوری»و « علم» گذاری سیاستآمیختگي  درهم

درصدی مقاالتي است که هر  39که نمود آن در سهم  دهد مي
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 اند. ر دادهدو موضوع را توأمان، مورد توجه قرا

 

 
 ( حوزه مطالعاتی مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري1شكل 

 

 اي فناوري یا صنعت زمينه 5-2

ای  که در عنوان مقاله به فناوری یا صنعت زمینه با فرض آن

ن موضوع در عنوان ، به بررسي ایشدهمورد مطالعه اشاره 

مورد  67مقاله فصلنامه، تعداد  ۲3۱شد. از کل  مقاالت پرداخته

( در زمینه یک فناوری یا صنعت خاص به ٪۲9ها )معادل  آن

را نشان  ها فناوری یا صنعتسهم  ۲شکل اند.  مطالعه پرداخته

 (٪۲7) شود فناوری اطالعات دهد. همانطور که دیده مي مي

( و ٪۱9در این میان داشته و نانو فناوری ) بیشترین سهم را

بعدی را در این زمینه های  ( رتبه٪۱۲صنایع نفت و گاز )

عنوان  هب [۱5] دارند. از سوی دیگر نقشه جامع علمي کشور

فناوری خود را  الفهای  باالترین سند علمي کشور، اولویت

 اطالعات یفناور -هوافضا یفناور"است:  چنین معرفي کرده

 -و میکرو نانو یها یفناور -یا هسته یفناور -و ارتباطات

 یها یفناور -يستیز یفناور -گاز و نفت یها یفناور

توان گفت  لذا مي "يفرهنگ و نرم یها یفناور -يطیمح ستیز

شده در مجله توجه کافي را به  منعکسجریان دانشي 

محیطي، و نرم و  ای، زیست های هوافضا، هسته فناوری

 بیشترفرهنگي نداشته است؛ البته واضح است که این موضوع 

 .مجله تامربوط است  به محققان کشور

 

 بودن توصيفی / تجویزي 5-۳

بردن به توصیفي و یا تجویزی بودن مقاالت، پس از  برای پي

مرور کلي محتوای مقاالت به ویژه از لحاظ روش و سؤاالت 

 شده بر اساس دو معیار های پژوهش، مقاالت بررسيو فرضیه

 اند؛ بدین نحوبندی شدهدستهتوصیفي و یا تجویزی تفکیک و 

د و یا آینده پدیده که مقاالتي که به توصیف وضعیت موجو

 
 اي مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري فناوري یا صنعت زمينه  (2شكل 

 علم

21% 

 فناوری

40% 

علم و 

 فناوری

39% 

 فناوری اطالعات

27% 

 نانوفناوری

19% 

 صنعت نفت و گاز

12% 
 زیست فناوری

9% 

 صنایع الکترونیک

6% 

 صنعت برق

6% 

 سالمت

3% 

 صنایع خالق

3% 

 کشاورزی

3% 

 سوخت زیستی

1% 

 صنایع دریایی

1% 
 صنعت خودرو

1% 

 صنعت دفاعی

1% 

 صنعت موسیقی

1% 

 فناوری نرم

1% 

 فناوری هسته ای

1% 

 فناوری هوایی

1% 
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اند، جزء مقاالت توصیفي و مقاالتي که بررسي پرداختهمورد 

، پیشنهادات و راهکارهایي را ها عالوه بر توصیفمحتوای آن

نموده و  منجر به  متناسب با نیازهای جامعه فعلي خود تجویز

در حیطه پژوهشي متناسب با خود شده  حل مسائل واقعي

ترتیب، بدین  اند؛است، جزء مقاالت تجویزی به شمار آمده

دهد که اکثر مقاالت  نشان مي بررسي محتوای مقاالت فصلنامه

و تنها  اند نوع توصیفي بوده ها از% آن74این فصلنامه، یعني 

سهم مقاالت  3شکل اند که مقاالت تجویزی بوده % جزء۲6

 دهد. توصیفي و تجویزی از کل مقاالت را نشان مي

 

 
 سياست علم و فناوريتجویزي مقاالت فصلنامه سهم توصيفی/ (۳شكل 

 

 نوع پژوهش 5-4

دهنده منشأ و نوع  شده، نشان های انجام بررسي نوع پژوهش

ست که در ا  توجه آن باشد. نکته قابل انگیزه پژوهشگران مي

و صریح نشده و  اکثر مقاالت به نوع پژوهش، اشاره مستقیم

 اند. شدهعنوان پژوهش آزاد فرض  لذا این موارد به

دارد  بودن نتایج حاصل از این فرض، ما را بر آن مي  نامعقول

تا پیشنهاد کنیم که در آینده، نویسندگان مقاالت ملزم به 

دهنده  نشان 4نمودن صریح نوع پژوهش خود شوند. شکل  ذکر

 باشد. سهم انواع مختلف پژوهش در مقاالت مجله مي

 

 
  سياست علم و فناوري( نوع پژوهش مقاالت فصلنامه 4شكل 

 هدف پژوهش 5-5

شده در مجله مبتني بر تحقیقات کاربردی عموم مقاالت منتشر

باشد. هدف  مشاهده مي قابل 5شکل اند. این موضوع در  بوده

علم و فناوری  پژوهي توسعه دانش سیاست ،اولیه فصلنامه

نقش مهمي دارند و لذا  آنتحقیقات بنیادی در تحقق  است و

بودن سهم این تحقیقات در مقابل تحقیقات کاربردی،  کم

 سرعت تحقق رسالت اولیه فصلنامه را کند خواهد نمود. 

 
 هدف تحقيق مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري (5شكل 

 رویكرد پژوهش 5-6

از نظر رویکرد پژوهش، سهمي تقریباً برابر میان رویکردهای 

رویکردهای هر یک  کمي و کیفي وجود داشته است. دریافتن

ه و به نوعي از سوی نویسنده اشاره شده بود یا ها از پژوهش

 برده  امر پيشناختي به این  در بخش روش دقتمحقق با  یا

وجود سهمي برابر در سه روش نسبتاً رایج در نظر  به است. 

حرکت از نگاه دهنده  نشان بین مقاالت )کمي، کیفي و ترکیبي(

 ویکردهای ترکیبي و کیفي است. طبیعتاًبه سمت ر  گرایانه کمي

تواند عمق درک محققان از مسائل سیاست علم و  این امر مي

سهم هر یک از  6شکل فناوری کشور را تعمیق بخشد. 

 دهد. رویکردهای پژوهش را در مقاالت مجله نشان مي

 

 
پژوهش در مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري ( رویكرد6شكل   

 تجویزی

26% 

 توصیفی

74% 

پژوهش  

 آزاد

96% 

طرح  

 پژوهشی

3% 

 رساله

1% 

 نوع پژوهش

تحقیق 

 بنیادی

6% 

تحقیق 

 کاربردی

94% 

 آمیخته

25% 

 کمی

32% 

 کیفی

36% 

 سایر

7% 
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 آوري اطالعات جمعابزار  5-7

ای و اینترنتي پرکاربردترین ابزار گردآوری  مطالعات کتابخانه

 7شکل این موضوع در  است. مجله بودهاطالعات در مقاالت 

 . باشدقابل مشاهده مي

توجه به این نکته که مشاهده از ابزارهای مهم کیفي  اما با

به نظر  ،وجود سهم برابر رویکردها کیفي و کمي است و

از  .در مقاالت فصلنامه ناچیز است مشاهدهسهم  رسد مي

محقق پدیده مورد مطالعه را از نزدیک  ،جا که در مشاهده آن

و سوگیری را تا حد ممکن  دهد موردبررسي و مداقه قرار مي

رسد کمبود سهم مشاهده در  نظر مي هب ،[۱6]دهد  کاهش مي

های حقیقي  ي به دادهها، در دستیابمیان ابزار گردآوری داده

 گذار باشد.ثیربسیار تأ

 
آوري اطالعات مورد استفاده در مقاالت  ( ابزارهاي جمع7شكل 

 فصلنامه سياست علم و فناوري

 روش تحقيق 5-۸

های  شکاربردترین روپر ،های تحلیل محتوا و پیمایش وشر

رویدادی  های پدیدارشناسي و پس روشاند و  تحقیق بوده

 (8)شکل  اند. مقاالت داشتهکمترین استفاده را در 
 

 خودارجاعی 5-9

( ٪49مقاله ) ۱۱3دهد که  بررسي مراجع مقاالت نشان مي

دارای خودارجاعي، از نوع ارجاع به نویسنده هستند. 

 .(9)شکل

 
فصلنامه ( سهم تعداد خودارجاعی نویسندگان در مقاالت  9شكل

  سياست علم و فناوري

 

( دارای خودارجاعي، از نوع ارجاع ٪66) مقاله ۱5۲ همچنین

 الزام خود مجلهبه مجله هستند. یکي از دالیل این سهم زیاد، 

 (۱0. )شکل مقاله موجود در مجله ۱ارجاع به حداقل  به

 

 

 
 داد خودارجاعی به مجله در مقاالت فصلنامهسهم تع (10شكل 

 سياست علم و فناوري

 ميانگين تعداد نویسندگان هر مقاله 5-10

ها را  نویسندگان آنمقاالت بر حسب تعداد  درصد ۱۱شکل 

دهد که طي  بررسي آماری مقاالت نشان ميدهد.  نشان مي

در این  هر مقاله سندگانیتعداد نو نیانگیم ۱396-۱387دوره 

 بوده است.  ۲.65مجله 
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 هاي تحقيق اطالعات مورد استفاده در مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري( روش۸شكل 

 

 
سياست علم و تعداد مشاركت نویسندگان مقاالت فصلنامه  (11شكل 

 فناوري

 ميزان فعاليت مؤسسات مختلف 5-11

ای نویسندگان مقاالت، میزان  با بررسي وابستگي مؤسسه

د که شمشارکت مؤسسات مختلف در مقاالت مجله مشخص 

نکته  آمده است. ۱۲شکل در مؤسسه برتر  ۱۱نتایج آن برای 

مؤسسه برتر، در  ۱۱مؤسسه از میان  9ست که ا قابل توجه آن

تهران مستقر بوده و به عبارت دیگر مؤسسات شهرستاني 

  باشند. ی نقش کمرنگي در جریان دانشي مجله ميدارا

 
ات در فصلنامه تعداد مقاالت برحسب ميزان همكاري مؤسس (12شكل 

 سياست علم و فناوري

 

 اي موسسه همكاري بين 5-12

ای، وابستگي  مؤسسه برای سنجش میزان همکاری بین

ای نویسندگان مقاالت مورد بررسي قرار گرفت و  مؤسسه

آوردن میزان  تدس ها تعیین شد. برای به میان آنهت میزان شبا
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این مشابهت، برای هر مقاله، سهم نویسندگاني که در یک 

از کل نویسندگان آن مقاله محاسبه  ،اند مؤسسه حضور داشته

 گردید. 
Ai=Bi/Ci 

Aiای نویسندگان برای مقاله  : درصد مشابهت بین مؤسسهi 

Bi تعداد نویسندگان مقاله :i که مربوط به یک مؤسسه هستند 

Ci تعداد کل نویسندگان مقاله :i 

حسب درصد شباهت، بین سهم مقاالت را بر ۱3شکل 

درصد  نیا) دهد. نشان مي ای نویسندگان وابستگي مؤسسه

 يمقاله است که وابستگ کی سندگانیاز نو یدرصد انگریب

شود  همانطور که مشاهده مي (اند. داشته يکسانی یا مؤسسه

گونه  التي است که هیچ( مربوط به مقا٪4۲بیشترین سهم )

 ٪۲6 در اند. تنها ای را در خود نداشته مؤسسه همکاری بین

 اند. نویسندگان به مؤسسات مختلف وابسته بوده ،مقاالت

 
سهم مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري بر حسب ميزان  (1۳شكل 

اي نویسندگانمشابهت وابستگی مؤسسه  

 اي رشته همكاري بين 5-1۳

های تخصصي نویسندگان  با بررسي درصد مشابهت، بین رشته

بررسي ای در مقاالت مورد بین رشتهمقاالت، میزان همکاری 

است. میزان  قابل مشاهده ۱4شکلقرار گرفت که نتایج آن در 

 ها محاسبه گردید. مشابهت بین رشته
Di=Ei/Fi 

Di برای مقاله های تخصصي نویسندگان  رشته: درصد مشابهت بینi 

Ei تعداد نویسندگان مقاله :i که دارای یک رشته تخصصي هستند 

Fi تعداد کل نویسندگان مقاله :i 

( ٪40شود سهم قابل توجهي از مقاالت ) همانطور که دیده مي

اند یعني رشته تخصصي هیچ یک از  ای بوده رشته کامالً میان

 است.  ها مشابه یکدیگر نبوده سندگان آننوی

 

 
 اي نویسندگانسهم مقاالت بر حسب ميزان مشابهت رشته (14شكل 

 

در اینجا باید به نکته مهمي اشاره کرد که احتماالً موجب خطا 

های  رشتهدر این نتایج شده و آن اینکه بررسي شباهت 

ها بوده که این موضوع  تخصصي صرفاً بر مبنای شباهت واژه

و  "مدیریت فناوری"های  موجب شده تا مثالً بین رشته

گونه شباهتي فرض نشود، حال آنکه در  هیچ "ریتمدی"

بسیاری از موارد ممکن است برنامه رشته مدیریت فناوری در 

برای وجود مرجعي  دانشکده مدیریت برگزار گردد. عدم

دادن چنین ارتباطاتي، نویسندگان این مقاله را بر آن  نشان

ها را مبنا قرار دهند. به همین دلیل  داشت تا شباهت میان واژه

ای  رشته باید گفت نتایج این بخش از نظر ارتباطات میان

 .استبینانه  تاحدی خوش

 

 موضوعات محوري 5-14

موضوعات  نییمقاالت، تع یمحتوا يمهم بررس یاز محورها

 ی. برااستموارد  نیا یبند ها و مقوله مندرج در آن یمحور

کار نخست با توجه به عنوان هر مقاله و مرور  نیانجام ا

 یچند موضوع به عنوان موضوعات محور ای کیآن،  دهیچک

موضوعات  نیامقاالت در نظر گرفته شد. در مرحله بعد 

ز فهرست صورت که پس ا نیبه ا دیگرد یبند مقوله ،یمحور

چند  ای کیها،  آن یموضوعات محور ینمودن مقاالت، برا

شد؛  نیتدو ،رندیگ يموضوعات را در بر م نیکه ا يمقوله کل

بدون 
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درصد   50

 شباهت
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صورت که  نیمقاالت هم انجام شد به ا ریسا یکار برا نیهم

قرار  يها تحت مقوالت قبل آن یموضوعات محور ای

 .دیگرد يم نیها تدو آن یبرا یدیمقوله جد ایو  گرفت يم

مقاالت مجله  یمقوله برا 73 افتنیمنجر به  ندیفرا نیانجام ا

 اند. بسامد تکرار مرتب شده یمبنابر ۱شد که در جدول 

نظام نوآوری، شود مقوالت  همانطور که در جدول مشاهده مي
های  سازی، شرکت ، تجاریگذاری سیاستمطالعات مفهومي 

ای هستند که  مقوله 5 بنیان، و فناوری در سطح بنگاه دانش

 اند. بیشترین توجه را در میان مقاالت به خود معطوف نموده

 

 

 گذاري سياستمحتواي كلی از منظر فرایند  5-15

ترین محور تحلیل محتوای مقاالت در  از نظر نویسندگان کیفي

ها از منظر  این پژوهش، بررسي محتوای کلي آن

است. برای این منظور الزم است که الگویي  گذاری سیاست

ذا دو الگو مبنا قرار داده شود ل گذاری سیاستبرای فرایند 

 مورد بررسي قرار گرفت.

ارائه  [6الگویي است که حداد و دمسکي ]الگوی نخست 

 شود که عبارتند از: جزء را شامل مي 7 که اند نموده

 تحلیل وضعیت موجود .۱

 سیاستيهای  گیری گزینه شکل .۲

 های سیاستي ارزیابي گزینه .3

 اتخاذ یک تصمیم سیاستي .4

 ریزی برای اجرای سیاست برنامه .5

 ارزیابي اثرات سیاست .6

 بعدی گذاری سیاستهای  چرخه .7

 موضوعات محوري مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري (1جدول 

 مقوله
سهم 

 مقاالت
 مقوله

سهم 

 مقاالت
 مقوله

سهم 

 مقاالت
 مقوله

سهم 

 مقاالت

 %10.0 نظام نوآوری
نقش علم و فناوری در 

 توسعه اقتصادی
 High-Tech 0.4%صادرات  %0.9 صنایع خالق 1.7%

 %6.0 گذاری سیاستمطالعات مفهومی 
تأمین مالی نظام علم و 

 فناوری
1.7% 

علم و فناوری و مکاتب 
 اقتصادی

 %0.4 علوم پایه 0.9%

 %0.4 های مطالعاتی فرصت %0.9 علوم انسانی %1.7 پژوهی آینده %5.5 سازی تجاری

 %0.4 فناوری نرم %0.9 مجالت علمی %1.3 پارک علم و فناوری %5.5 بنیان های دانش شرکت

 %0.4 بازار فن %0.9 موانع پژوهش %1.3 تعیین ارزش فناوری %4.3 فناوری در سطح بنگاه

ارزیابی عملکرد نهادهای علمی 
 و پژوهشی

 %0.4 گانه مارپیچ سه %0.9 نهادهای میانجی %1.3 شناسی و فلسفه علم جامعه 3.0%

رابطه علم و فناوری با جامعه 
 )امور اجتماعی(

3.0% 
خصوصی سازی آموزش 

 عالی
 %0.4 مرجعیت علمی %0.9 یادگیری فناورانه 1.3%

علمی و فناوری ارزیابی وضعیت 
 کشور

 %0.9 دیپلماسی علم و فناوری %1.3 دولت الکترونیک 2.6%
ها و  موانع اجرای سیاست

 راهبردهای حوزه عتف
0.4% 

 %0.4 موفقیت تحصیلی دانشجویان %0.9 رابطه علم با فناوری %1.3 نخبگان %2.6 اسناد و قوانین علم و فناوری

 %0.4 نظام یادگیری %0.9 دانشجویان دکتری %1.3 ها بندی دانشگاه رتبه %2.6 آمایش سرزمینی علم و فناوری

 %0.4 نقشه جامع علمی %0.9 بنیان اقتصاد دانش %1.3 علم و فناوری اسالمی %2.6 فناوری اطالعات

 %0.4 "مدیریت فناوری"نقشه دانش  %0.4 ترویج علم %1.3 اخالق علم و فناوری %2.6 مدیریت دانش

 %1.3 های تحقیقاتی اولویت %2.6 راهبردیمدیریت 
ثبت اختراعات در حوزه 

 نانو
 %0.4 نیازسنجی آموزش عالی 0.4%

 %2.6 مقاالت علمی
نقش دولت در نظام علم و 

 فناوری
0.9% 

حمایت از پژوهشگران 
 آزاد

 %0.4 ارتباط دانشگاه و صنعت 0.4%

 %0.4 ارزیابی علم %0.4 علمی نوظهورهای  حوزه %0.9 بندی بودجه %2.1 توسعه علم و فناوری

 %0.4 هشدت تحقیق و توسع %0.4 بندی نانومواد رتبه %0.9 المللی شدن آموزش عالی بین %2.1 کارآفرینی

 %0.9 ها تحریم %2.1 مالکیت فکری
ساختارهای نظام علم و 

 فناوری
 %0.4 انتقال فناوری 0.4%

 %0.4 ها استقالل دانشگاه %0.4 سیاست صنعتی %0.9 تولید علم %2.1 های علمی و فناورانه همکاری
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 [۲] نوری نوری و قاضي قاضيالگوی دوم الگویي است که 

 قابل مشاهده است. ۱5اند. این الگو در شکل  ارائه داده

شود الگوی دوم، شروع فرایند  همانطور که در شکل دیده مي

گذاری و تعیین استراتژی کالن  را هدف گذاری سیاست

گذاری )اعم از  داند. پس از این مرحله نوبت به اولویت مي

ها  رسد و آنگاه سبدی از سیاست کارکردی و موضوعي( مي

ها و  شوند و در مرحله بعد جزییات برنامه طراحي مي

گردد. این فرایند  ها مشخص مي سازی و اجرای آن پیاده

ارزیابي نیز هست؛ ارزیابي پیشین که ناظر دربرگیرنده دو نوع 

ها و  گذاری، تعیین سبد سیاست بر ارزیابي مراحل اولویت

سازی و اجرای آن از یک سو و ارزیابي  طراحي برنامه و پیاده

را مورد سنجش و  گذاری سیاستپسین که نتایج اجرایي 

دهد. خروجي این دو نوع ارزیابي،  قضاوت قرار مي

 .نماید رای بهبود کل فرایند ارائه ميبازخوردهایي را ب

 
 

 ، فناوري و نوآوريهاي علم( چرخه سياست15شكل 

دهد که الگوی حداد و دمسکي  مقایسه این دو الگو نشان مي

و « استراتژی کالنگذاری و تعیین  هدف»از مراحل 

نوری  غافل است. از سوی دیگر الگوی قاضي« گذاری اولویت»

را نادیده « تحلیل وضعیت موجود»نوری نیز مرحله  و قاضي

کات، پژوهشگران مجموع گرفته است. با توجه به این ن

 اند. دو الگو را مبنای کار خود قرار دادهشده در  مراحل مطرح

گذاری با  الگوهای سیاستشده؛  مضاف بر دو الگوی مطرح

ابعاد و اجزا متنوعي وجود دارد؛ نظیر الگوی خردگرایي جامع 

، الگوی چارچوب ۲، الگوی سطل زباله مارچ و اولسن۱هنکوم

در ادامه بحث سعي شد تا هر  که، 3ائتالف حمایتي ساباتیر

ها، در یک یا چند  به محتوای آن یک از مقاالت مجله، با توجه

های فوق گنجانده  بیان شده توسط مدلمرحله از مراحل 

                                                 
1. Hanekom 
2  . March and Olsen 
3. Sabatier 

ها، مشخص شد  آنشوند. اما پس از بررسي محتوای مقاالت 

توان در  اند که نمي را طرح کرده نویسندگان مقاالت مباحثي

است مراحل و  مراحل الگوهای مزبور جای داد، بنابراین الزم

در نظر گرفته  گذاری سیاستجزییات بیشتری برای فرایند 

گذاری ظرفي بود که  گوهای سیاستارتي مراحل الشود. به عب

بندی  ها دسته بایست مقاالت بر اساس محتوا در ذیل آن مي

شدند، اما با بررسي محتوای مقاالت مشخص شد که الزم  مي

ها را در ظرفي جدید قرار داد. در نهایت مراحل زیر است آن

 شد:  ریزی درنظر گرفته گذاری و برنامه احل سیاستعنوان مر به

 گذاری سیاستعنوان مبنای  از نظریه به . ارائه نظریه/جزئي۱

گیری، شناسایي و  )اعم از تدوین الگو، ارائه ابزارهای اندازه

های جدید نظری، تبیین  معرفي متغیرهای مستقل، معرفي سازه

 شناسي( مکانیزم و گونه

دیدگاه انتقادی نسبت به نظریات موجود )نویسنده با . ۲

هاپایش اجرای سیاست  
ارزیابی های 

 پسین

 

هدف گذاری و تعیین 
 استراتژی های کالن

گذاری)کارکردی و اولویت
 موضوعی(

طراحی سبدی از 
 هاسیاست

جزئیات برنامه ها طراحی 
 و پیاده سازی و اجرا

 ارزیابی های 
 پیشین

 ابزارهای هوشمند سازی سیاست گذاری
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ادی به نظریات موجود پرداخته و برای ارائه پاسخ نگاهي انتق

 گیرد(. بهره مي ها به سؤاالت پژوهش از آن

)نویسنده نظریات موجود حول  کارگیری نظریات موجود به. 3

صنعت، مثل  را در یک حوزه خاص گذاری سیاستمحور 

کار  هب هي، کارآفریني، مدیریت دانش و...نوآوری، نظام دانشگا

 است(. برده

 فرایند تاریخچه) گذاری سیاست بسترشناسي. 4

 ...( و نهادی بین های  همکاری ،گذاری سیاست

های  گیری از شیوه )نویسنده با بهره اندازسازی چشم. 5

علمي مثل  گذاری سیاستدر یک حوزه خاص  پژوهي آینده

دانش  تیریمد ،ينیکارآفر ،ينظام دانشگاه ،یصنعت، نوآور

گشایي  در این راستا افق ي را مطرح وراهبردهای و...

 است. کرده

 گذاری سیاست)نویسنده یک حوزه خاص  مطالعه تطبیقي. 6

را از طریق مقایسه با نمونه داخلي ان و یا خارجي مورد 

 بررسي قرار داده است(

در این راستا ) ها ها و برنامه ارزیابي نظری سیاست. 7

در یک حوزه خاص را قبل از  نویسنده یک سیاست

سازی مورد ارزیابي چه از بعد محتوایي و نظری و چه  پیاده

 از بعد ضمانت اجرایي قرار مي دهد(.

بعد از  گذاری سیاست) ریزی برای اجرای سیاست برنامه. 8

شود که از طي مراحلي به مرحله ی برنامه ریزی وارد مي 

بسیار نزدیک  گذاری سیاستواقعي  نظر عملیاتي به زمینه

ه در مقاله بیشتر بعد برنامه ریزی از است، در اینجا نویسند

 را مورد تحلیل قرار داده است( گذاری سیاستفرایند 

بعد  گذاری سیاست) ها ها و برنامه ارزیابي تجربي سیاست. 9

که آیا هدف اولیه  از طي مراحلي به مرحله اجرا مي رسد، این

آثار و  ؟در عمل محقق شده؟ تا چه میزان گذاری سیاست

چیستند؟ در اینجا ارزیابي تجربي از نظر نویسنده مورد تبعات 

 تحلیل و بررسي قرار گرفته است(.

به تن از پژوهشگران  توسط سهمجله  یک از مقاالتهر

گانه فوق  9ذیل یک یا چند مورد از مراحل  ،صورت مستقل

مشخص شد که  بندی گردید. پس از مقایسه نتایج، دسته

با هم منطبق نیست. بنابراین با  قضاوت این پژوهشگران

برگزاری جلسات حضوری بین پژوهشگران، به بحث در 

 خته شد که نهایتاً منجر به نتایجخصوص این موارد پردا

های فوق  بندی مقاالت ذیل دسته نتیجه دسته خوان گردید. هم

 قابل مشاهده است. ۱6شکل در 

اند تا  کرده( به نحوی سعي ٪55بیش از نیمي از مقاالت )

ي از یک نظریه جدید را ارائه کنند. به عبارت دیگر در جزئ

این مقاالت هر نویسنده به نوعي در حد توان خود، بخشي از 

علم و  فناوری را مطرح و  گذاری سیاستیک نظریه حوزه 

ای را برای  تا با ارائه شناختي جدید، زمینه کردهسعي 

 اهم آورد.گیری نظریات علمي در این حوزه فر شکل

 

 
محتواي كلی مقاالت فصلنامه سياست علم و فناوري از ( 16شكل 

 گذاري سياستمنظر 

 

 
سهم ابعاد مختلف ساخت جزئی از نظریه در مقاالت   (17 شكل
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های تدوین الگو، ارائه  در قالب های جدید عموماً این شناخت

و گیری، شناسایي و معرفي متغیرهای مستقل  ابزارهای اندازه

است که وضعیت آماری آن  های جدید نظری بوده معرفي سازه

 مشاهده کرد. ۱7شکل توان در  را مي

اند تا به  %( با ارائه الگو، سعي کرده5۱ها ) اکثر پژوهش

پردازی نزدیک شوند. اما باید گفت متأسفانه به دلیل  نظریه

باحثات شرایط مهمي همچون مقاالت انتقادی و منبود 

های پیشین و  پژوهشگیری از نتایج  برگشتي، بهره و رفت

گیری نظریه خاصي در دوران  ... شاهد شکلها و تکمیل آن

 ایم. فعالیت مجله نبوده

 

 گيري نتيجه -6
دهد که امروزه نتایج حاصل از این پژوهش نشان مي

علم و فناوری، توجهات گسترده پژوهشگران،  گذاری سیاست

به خود جلب  صنعتگران، دانشگاهیان و کارگزاران دولت را

علم و  گذاری سیاستموضوع  است. اهمیت و گستره کرده

ای و متنوع رشتههای میانتوان در پژوهشفناوری را مي

 های متفاوت )صنعت،پژوهشگران مختلف و در زمینه

 مشاهده کرد. از طرفي اهمیت حوزه آموزش و...( خدمات،

علم و فناوری در تدوین  گذاری سیاستمطالعاتي 

جانبه نظام علمي  های علمي مناسب برای توسعه همه سیاست

اصلي مدیران و سیاستگذاران یافتن از دغدغه کشور و آگاهي

ها، های مختلف جامعه در خصوص مسائل، چالش بخش

بیر مناسب در جهت بهبود نیازها و همچنین راهکارها و تدا

های علم و فناوری کشور، ضرورت پژوهش و گذاری سیاست

تولید دانش نظری در این زمینه را برای پژوهشگران مطرح 

هایي در جهت همچنین، امروزه شاهد تالشسازد. مي

های علم و فناوری کشور، از جمله تأسیس گذاری سیاست

های درسي، امههای آموزشي جدید و یا بازنگری برنرشته

چاپ و پذیرش مقاالت در مجالت معتبر و برگزاری 

های مرتبط با  های علمي و تأسیس پژوهشکده نشست

چه مهم است، است؛ اما آن های دانشگاهي صورت گرفته رشته

ها در گسترش و تعمیق اینگونه فعالیتآفریني  چگونگي نقش

توجه به بنابراین با  است.علم و فناوری  گذاری سیاستدانش 

-ریزی در حوزه علمياستگذاری و برنامهیاهمیت و نقش س

ن شده، در ای های نظری تصریحبا توجه به دیدگاه ،پژوهشي

با تحلیل کمي و کیفي محتوای که  پژوهش سعي بر آن بوده

که یکي از « وریپژوهشي سیاست علم و فنا-فصلنامه علمي»

لم و ع گذاری سیاست ارزش در حوزهمجالت معتبر و با

های علم و ها و سیاستامکان ارزیابي برنامه ،فناوری است

های صورت های نظری و پژوهشفناوری را با ارجاع به زمینه

گرفته در این زمینه را فراهم نمود؛ لذا پژوهشگران محتوای 

توانند در چرخه  مقاالت فصلنامه را از نظر نقشي که مي

 .اندعلم و فناوری داشته باشند، بررسي نموده گذاری سیاست

های صورت گرفته در زمینه در واقع، بررسي محتوای پژوهش

نجر به افزایش علم و فناوری کشور، نه تنها م گذاری سیاست

های علم و  ها و کاستي شدن مزیت معرفت علمي و مشخص

موزش عالي و های مختلف صنعت، آفناوری کشور در زمینه

شد، بلکه چنین بررسي محتوایي، پژوهش خواهدخدمات و 

ای از دستاوردهای سیاستي همچون تولید مجموعه

ها و تصمیمات ضروری برای بهبود ها، سیاست مشي خط

ها، علم و فناوری کشور و توسعه روش گذاری سیاستجریان 

علمي منابع و عوامل الزم برای گسترش و توسعه سیاست 

نفعان مربوطه را خواهد  یمنسجم در میان کنشگران و ذ

نتایج است تا  تالش شده حاضر مقالهداشت؛ بدین ترتیب  در 

مقاالت فصلنامه سیاست علم و فناوری در تولید ساله  ۱0

علم و فناوری، بررسي  گذاری سیاستدانش نظری و کاربردی 

ای توان گفت فصلنامه به گونه و ارزیابي گردد. در نتیجه مي

توسعه دانش  "ولیه خود یعنياست هدف ا توانسته

را محقق کند. این وضعیت در  "پژوهي علم و فناوری سیاست

علم  گذاری سیاستهای مربوط به حوزه  ارائه اجزایي از نظریه

و فناوری نمود پیدا کرده که البته نبود شرایط مهمي همچون 

مقاالت انتقادی و مباحثات رفت و برگشتي در مقاالت، عدم 

... مانع ها و های پیشین و تکمیل آن پژوهشتایج گیری از ن بهره

 است.  های جامع در این حوزه شده ظریهگیری ن از شکل

 

 References                                        منابع
[1] Hosnavi, R., Nezami Poor, Gh., Boushehri, A., 

Azar, A. & Ghorbani, S., (2013). Investigating the 

Impact of Foresight on STI Policymaking at the 

National Level: A Structural Equation Modeling 

Approach. Science and Technology Policy, 6(1), 21-

34. {In Persian} 

[2] Ghazinoori, S., & Ghazinoori, S. (2014). 

Introduction to Science, Technology and Innovation 

Policy Making. Tarbiat Modarres University. {In 



1396تا  1387:  یعلم و فناور استیمقاالت فصلنامه س یروشمند محتوا لیتحل   

14 

Persian} 

[3] Bagherizade, M. (2011). Science and Technology 

Policy Making As a Unique Element of Value 

Creating. Scientific Journal Management System, 

9(17), 5-14. {In Persian} 

[4] Alvani, M., Pourseyed, B., & Hadi Peykani, M. 

(2009). A Review of Policy Models in the Higher 

Education System. Majlis & Rahbord Journal, 15, 73-

101. {In Persian} 
[5] Bagherinezhad, J., & Seyedan, M. (2015). 

Developing Science, Technology and Innovation 

Policies for Developing Countries: Conceptual 

Model and Comparative Analysis. Journal of 

Industry and University, 8(27), 13-26. {In Persian} 

[6] Haddad, W., & Demsky, T. (1995). Education 

Policy-planning Policy: an Applied Framework. 
(Translated by: Geraienejad, Gh., & Kazem, R.), 

Madrese. {In Persian} 

[7] Abedini Baltork, M., Nasr Esfahani, A., & Salehi 

Omran, E. (2013). A Comparison of Educational 

Research Features; a Case Study: Higher 

Education Review in Iran and the Nederlands. 
Higher Education Letter, 6(24), 115-132. {In Persian} 

[8] Ershad Sarabi, R., Eslami Nejad, T., & Shafian, H. 

(2010). Content Analysis of Articles in Medical 

Education Journals of Iran. Journal of Medical 

Education Development Center, 7(2), 120-127. {In 

Persian} 

[9] Abolfathi Momtaz, Y., Delbari, A., Sahaf, R., 

Roustaei, S., Hosseiny, R., & Ramshini, M. (2017). 

Content and Citation Analysis of Articles Published 

in Iranian Journal of Aging, 2006-2015. Salmand: 

Iranian Journal of Ageing, 12(2), 208-219. {In 

Persian} 

[10] Ghazimirsaeid, J., Kolbadi Nejad, K., Momtazan, 

M., & Mohammadi, M. (2015). Citation and Content 

Analysis of Journal of Payavard Salamat. Journal of 

Modern Medical Information Sciences, 1(2), 31-41. {In 

Persian} 

[11] Aharony, N. (2012). Library and Information 

Science Research Areas: A Content Analysis of 

Articles From the Top 10 Journals 2007–8. Journal 

of librarianship and information science, 44(1), 27-35. 
[12] Merino, M.T.G., Do Carmo, M.L.P. and Álvarez, 

M.V.S. (2006). 25 Years of Technovation: 

Characterisation and Evolution of the Journal. 

Technovation, 26(12), pp. 1303-1316. 

[13] Ghazinoori, S., Roshani, S., & Rezaeinik, N. 

(2013). 5 Years of Evolution and Theatrical 

Development of Journal of Science & Technology 

Policy (JSTP). Science and Technology Policy, 6(2), 

17-38. {In Persian} 

[14] Mohammadpour, A., Sadeghi, R., & Rezaei, M. 

(2010). Mixed Methods Research as Third 

Methodological Movement: Theoretical 

Foundations and Practical Procedures. Journal of 

Applied Sociology, 21(2), 77-100. {In Persian} 

[15] Supreme Council of the Cultural Revolution. 

(2010). Country Comprehensive Scientific Map. 

Supreme Council of the Cultural Revolution. {In 

Persian}. 

[16] Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (1996). 

Educational Research: An Introduction. Vol 1.  

(Translated by: Nasr, A. & others), SAMT. {In Persian} 

[17] Doshmangir, L., Ravaghi, H.,(2015). Theories 

and Models of Policymaking for Doing Health 

Policy Analysis. Hakim Health Sys Res, 18(1): 68-82. 

{In Persian} 


