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Abstract 

This article aims to analyze the content of 

main documents related to science and 

technology to be used in formulating the 

Sixth Development Plan. This research 

examines higher documents related to science 

and technology, including main policies for 

science and technology, main policies for 

resilient economy, national master plan for 

science and education, Iran's vision 2015 and 

the 5th national Development Plan. These 

documents were studied based on policy 

objectives, policy instruments and target 

groups, and the related articles were analyzed. 

The research method is summarizing 

qualitative content analysis. This means that 

at first the assessment framework is provided 

and then content analysis is performed based 

on its components.  

The results show that the research capacity 

enhancement and the technology and 

innovation performance are the most 

emphsized policy objectives. In terms of 

policy instruments and based on the type of 

government intervention, financial support 
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for supply-side encouragement and macro 

conditions policies have the highest 

frequency. On the other hand, policies for 

strengthening the demand side as well as 

catalytic financial supports based on the type 

of intervention and strengthening policies for 

knowledge workers in the private sector have 

the lowest frequency among policy 

instruments. The results show that the 

formulation of science and technology related 

provisions requires attention to wide range of 

policy objectives and instruments as well as a 

wise mix of instruments to be more effective. 
 
Keywords: Policy objectives, policy instruments, 

Content analysis, Science and technology 

policies. 

 

 

Volume 7, Number 3, Fall 2015 

 

Journal of 

Science & Technology Policy

 



 

71 

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 پائیز، 3سال هفتم، شماره 

 

  

 بررسی اهداف و ابزارهاي سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوري

  4نیلوفر ردائی، *3سعید روشنی، 2حمید کاظمی، 1نوري سروش قاضیسید

  عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبایی -1
  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورعضو هیأت علمی  -2

  دانشجوي دکتري مدیریت فناوري دانشگاه عالمه طباطبایی  -3
  ارشد مدیریت فناوري دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوي کارشناسی -4

  

  دهیچک
در این پژوهش، . است هدف از این مقاله، تحلیل محتواي اسناد کالن مرتبط با علم و فناوري به منظور بکارگیري و استفاده از آنها در تدوین برنامه ششم توسعه

نقشه جامع علمی کشور، سند  هاي کلی اقتصاد مقاومتی،هاي کلی علم و فناوري، سند سیاستاسناد کالن مرتبط با علم و فناوري کشور شامل سند سیاست
هاي هدف، این اسناد، مبتنی بر اهداف و ابزارهاي سیاستی و همچنین گروه. اندانداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته چشم

صی بوده بدین مفهوم که نخست چارچوب ارزیابی، روش پژوهش حاضر، تحلیل محتواي کیفی با رویکرد تلخی .اند مطالعه و مواد مرتبط آنها تحلیل شده
دهد که اهداف سیاستی ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود نتایج پژوهش حاضر نشان می .هاي آن، مبادرت به تحلیل محتوا شده است استخراج و بر اساس مؤلفه

ي سیاستی و بر اساس نوع مداخله دولت، حمایت مالی براي تحریک طرف از منظر ابزارها. اند عملکرد فناوري و نوآوري، داراي باالترین فراوانی تکرار بوده
هاي مالی هاي تقویت طرف تقاضا، حمایتسیاست ،از سوي دیگر. باشندهاي اصالحی شرایط کالن، داراي باالترین فراوانی تکرار میعرضه و سیاست

ترین فراوانی بران دانش در بخش خصوصی در میان ابزارهاي سیاستی داراي پائینهاي تقویتی براي کار کاتالیزوري بر اساس نوع مداخله و همچنین سیاست
و نتایج این پژوهش همچنین نشان داده که تدوین احکام سیاستی در حوزه علم و فناوري نیازمند استفاده از اهداف و ابزارهاي سیاستی متنوع . اندتکرار بوده

  .استترکیب ابزارها براي اثربخشی بیشتر 

  ، ابزارهاي سیاستی، تحلیل محتوااهداف سیاستی :ها دواژهکلی

  

  1مقدمه -1
 فناوري و علم نظام در شده تدوین هايسیاست تحلیل و درك
 برسازنده اجزاء از جانبه همه شناختی مستلزم کشور، یک

 و مجریان هدف، هايگروه ابزارها، اهداف، شامل هاسیاست
 ].1[ دهندمی شکل را سیاستی برنامه یک که است هاییمنطق

 پایداري، مانند محتوایی هايویژگی از باید هاسیاست این
 انسجام شامل ساختاري هايویژگی و هدفمندي بینی،واقع

 اجرا راهنماي بتوانند تا باشند برخوردار بیرونی و درونی

                                                
 *1 دار مکاتبات نویسنده عهده: Roshani@atu.ac.ir  

 آنها، تحلیل و هاسیاست ارزیابی اساس، این بر .باشند
 به دستیابی در آنها قابلیت خصوص در مناسبی اطالعات

 سیاستگذاران اختیار در عمومی منافع زمینه در خود اهداف
 مراجع عنوان به سیاستی هايبرنامه این ].2[ دهدمی قرار

 مختلف هاي بخش در و شده گرفته نظر در کشورها توسعه
 نبایدها و بایدها تبیین به اجتماعی- اقتصادي نظام یک
 و سیاستگذاري داران پرچم عنوان به نیز هادولت .پردازند می

 مطالعات در خاص جایگاهی و اساسی نقش ریزي، برنامه
 از اي مجموعه توسعه .دهند می اختصاص خود به توسعه

 اجتمـاعی و اقتصـادي سیاسی، فرهنگی، فکري، تحوالت



   بررسی اهداف و ابزارهاي سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوري

72  

 یک کلی هاي ظرفیت و ها توانایی گسترش بـه کـه اسـت
 زندگی جوانب همـه و شده منجر آن ابعاد همه در جامعه
 نهادهاي ].3[ شود می شامل را انسان اجتماعی و فردي

 با تا تالشند در نیز فناوري و علم حوزه در سیاستگذار
 اهداف تدوین حمایتی، و سیاستی هاي مکانیزم برقراري
 هاي گروه شناساندن و فناوري و علم حوزه در سیاستی
 توسعه فرآیند سیاستی، اهداف در هدف مورد مشخص
 افزایش را زمینه این در عملکردها و بهبود را کشور اقتصادي

  ].4[ دهند
 که طوري به دارد طوالنی نسبتاً سابقه ایران در ریزي برنامه
 مجلس تقدیم 1327 سال در کشور عمرانی برنامه اولین الیحه

 به توسعه برنامه پنج انقالب، از پیش تا .گردید ملی شوراي
 توسعه برنامه پنج تاکنون نیز انقالب از پس ].3[ درآمد اجرا

 مقدمات نیز توسعه ششم برنامه و آمده در اجرا به و تصویب
 ها، برنامه این بر عالوه .است گذرانده سر از را تدوین

 منظور به مختلف هاي بخش در نیز دیگري کالن هايسیاست
 راهنماي یک هر که اند شده ارائه و تدوین کشور توسعه
  .هستند کشور توسعه نظام از بخشی

 فناوري و علم با مرتبط هاي سیاست تدوین دیگر، سویی از
قبل از  تا البته که گردید آغاز کشور توسعه هاي برنامه در نیز

 هابرنامه در حوزه این براي مجزایی بخش توسعه، پنجم برنامه
 کشور، توسعه هايبرنامه بر عالوه .بود نشده گرفته نظر در

 کلی هايسیاست سند و کشور علمی جامع نقشه نظیر اسنادي
 خطوط و اهداف از بخشی تا شدند تدوین هم فناوري و علم

  .دهند نشان را کشور در فناوري و علم هايسیاست اصلی

 و علم با مرتبط مفاد تحلیل و بررسی پژوهش، این هدف
 توسعه پنجم برنامه و فناوري و علم کالن اسناد در فناوري
 و ها برنامه درست درك که نمود ادعا توانمی و است کشور

 هاي ریزي برنامه در بنیادین و اساسی گامی کشور، عملکرد
 است تالش در پژوهش این لذا .بود خواهد کشور توسعه آتی

 تحلیل براي شده طراحی چارچوب از استفاده با تا
 تحلیل به نوآوري، و فناوري علم، با مرتبط هاي سیاست
 پنجم برنامه در فناوري و علم با مرتبط مواد و اسناد محتواي
 سند فناوري، و علم کلی هايسیاست سند کشور، توسعه

 ساله بیست انداز چشم سند مقاومتی، اقتصاد کلی هايسیاست
 سؤال این به و پرداخته کشور علمی جامع نقشه همچنین و

 هايسیاست چه فرادستی، اسناد این بر مبتنی که دهد پاسخ
 آتی هايبرنامه و توسعه ششم برنامه تدوین در را اي محوري

  .داد قرار جدي مدنظر بایستی دیگر
 نخست، بخش در .است شده تشکیل بخش 4 از حاضر مقاله

 تحلیل در شده گرفته بکار ابزارهاي و نظري مبانی بر مروري
 شناسی روش دوم، بخش .است شده مطرح اسناد محتواي
 است تلخیصی رویکردي با کیفی محتوایی تحلیل که تحقیق
 بیان اسناد محتواي تحلیل فرآیند و گرفته قرار اشاره مورد
 هاي یافته ارائه به هم حاضر مقاله سوم بخش .است شده

 نتایج تا شده تالش بخش این در که دارد اختصاص تحقیق
 غالب در و ارائه مرتبط، مواد کدگذاري از حاصل

 به نیز آخر بخش .گردند تبیین کیفی و کمی هاي توصیف
  .است یافته اختصاص تحلیل ارائه و نتایج بنديجمع

  
  ي بر مبانی نظريمرور - 2

 فناوري و علم به مربوط مفاد محتواي تحلیل در گام نخستین
 مرتبط مفاد ارزیابی براي نظري چارچوبی طراحی اسناد، در
 پنج ،1روناو و رمی راث .است نوآوري و فناوري علم، با

 طرح ،آنها نظر از .اند برشمرده سیاست یک طرح براي ویژگی
 و مجریان هدف، هاي گروه ابزارها، اهداف، بر مشتمل سیاست

  :]1[ است 2ها منطق
 مسأله، درك و تعریف به و هستند نظر مورد نتایج اهداف، ـ

  دارند؛ بستگی
 اهداف به دستیابی براي شده طراحی سازوکارهاي ابزارها، ـ

  مزبورند؛
 مزبور سیاست که هستند افرادي یا ها گروه هدف، هاي گروه ـ

 گروه اعضاء .آنهاست شرایط و اعمال بر تأثیرگذاري پی در
 مشترك مسائل یا حرفه مانند مشترکی خصوصیات هدف،
  دارند؛

 اجراي براي اقدامات مسئول که هستند کنشگرانی مجریان، ـ
 سازمانی یا اجرایی آژانس یک مانند باشندمی سیاست

  است؛ شده برنامه اجراي مأمور که خصوصی
 طرح متفاوت عناصر که هستند هاییتئوري ها، منطق ـ

  .دهند  می ارتباط هم به را سیاست

                                                
1- Rothmayr and Varone 
2- Rationales 
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 پذیرش مورد چارچوب توانمی فوق عوامل گرفتن نظر در با
 از یک هر براي مناسب الگوهاي و طراحی را اسناد تحلیل در

 .داد توسعه مختلف مطالعات اساس بر را چارچوب این اجزاء
 اهداف نخست پژوهش این در فوق، چارچوب به توجه با لذا

 گرفته، قرار بررسی مورد آن مختلف الگوهاي و سیاستی
 هايبنديدسته نیز نهایت در و معرفی سیاستی ابزارهاي سپس

  .است شده ارائه هدف هايگروه موضوع به نسبت مختلف
  اهداف سیاستی 2-1
 بندي تقسیم آغاز توان می حوزه این نظري مبانی بر مروري با

 داد نسبت 2الندوال و 1فریمن به را نوآوري هاي نظام اهداف
 موضوع سه را نوآوري هاي نظام اهداف تمرکز آنها ].6و 5[

 اي گونه به که دانند می دانش از 5برداري بهره و 4اشاعه ،3تولید
   ].7[ باشد مفید اقتصادي

 و ها نظام اهداف نیز دیگري پردازان نظریه آنها، از  پس
 نه که عناوینی با را نوآوري ارتقاء براي دولت هاي سیاست
 .کردند ارائه است الندوال و فریمن نظر از متفاوت چندان
 کلیدي کارکردهاي 6توسعه و اقتصادي هاي همکاري سازمان

 در را علمی نظام یک
 در بنیان دانش اقتصادهاي

 دانش، تولید دسته سه
 انتقال و دانش سازيروانه
 است کرده بنديطبقه دانش

]8.[   
 7کاپرون و بیکار سینسرا،

 نوآوري ظرفیت ترقی نیز
 برآورده گرو در را ملی

 اهداف از دسته سه شدن
 ظرفیت خلق، ظرفیت
 جذب ظرفیت و انتقال

   ].9[ دانند می
 همانطور نوآوري، سیاستی اهداف بندي طبقه دیگر روش یک
 کشورهاي نوآوري ملی نظام تحلیل و  تجزیه براي 8ارگاس که

                                                
1- Freeman 
2- Lundvall 
3- Production 
4- Diffusion 
5- Use 
6- OECD 
7- Cincera, Bikar and Capron 
8- Ergas 

 گرا مأموریت مفهوم دو از استفاده برده بکار مختلف کشورهاي
 بندي طبقه پذیرش با 9پایکا و کانتنر ].10[ است گرا اشاعه و

 آن به هم را بازار مفهوم رویکرد، این تکمیل براي ارگاس
   ].11[ اند کرده اضافه

 در ممکن هاي سیاست ،10گاي و کالرك دیگر، بندي دسته در
 طرف توسعه هاي سیاست دسته سه به را فناوري و علم حوزه

 تقسیم زیرساختی هاي سیاست و تقاضا طرف توسعه عرضه،
 دسته سه به را حوزه این هاي سیاست 11آرنس ].12[ کنندمی

 و خاص هاي شاخه از حمایت کلی، گراي تنظیم حمایت
 در دقت ].13[ کندمی تقسیم ها پروژه از حمایت

 دسته یک آنها، تمام در که دهد می نشان فوق هاي بندي دسته
 گرا، اشاعه زیرساختی، کارکردي، عنوان تحت( ها سیاست از

 بدون که دارند وجود ...) و کلی گراي تنظیم حمایت
 بهبود هم آنها هدف و شوند می انجام خاص گیري هدف

 فراهم و فناوري و علم توسعه کلی شرایط و ها زیرساخت
 قبیل این .است نوآوري براي مناسب بسترهاي کردن

 بنابراین .گیرند می قرار عام هاي سیاست دسته در ها سیاست
 یک در گفت توان می

 توان می کلی بندي تقسیم
 دسته دو به را ها سیاست

 که کرد تقسیم خاص و عام
 تمام براي عام هاي سیاست

 و علم هاي شاخه و ها حوزه
 اما دارد کاربرد فناوري

 هاي شاخه و حوزه هر براي
 خاصی هاي سیاست باید آن
  ].4[ کرد اجرا و طراحی نیز
 نگاهی با ،نهایت در

 بندي جمع در و تر دقیق
 تمام هدف کلی طور به که گفت توان می فوق هاي بندي دسته

 .است دانش کارگیريب و خلق ارتقاء ،حوزه این يها سیاست
 دسته چهار از یکی ،آن سیاستی برنامه هر دیگر  عبارت  به

  .دشو می شامل را 1 جدول در شده ارائه اهداف
  

                                                
9- Cantner and Pyka 
10- Clark and Guy 
11- Ahrense 

  بندي اهداف سیاستی مبتنی بر کاربران و خالقان دانشدسته )1جدول 
  ]14[ در بخش دولتی و خصوصی

  :جذب ظرفیت ارتقاء
 میانی مشتریان رو، دنباله هاي شرکت -

 اي حرفه کاربران و نهایی و

  خدمات و کاال بازار -

اجتماعی و  سرمایه شیافزا
  :انسانی
 هاـ دانشگاه

  آموزشی مراکز ـ سایر

ران
کارب

 
ش

دان
  

  :نوآوري و فناوري عملکرد بهبود
 خالق هاي ـ شرکت

 توسعه و کاربردي  و توسعهتحقیق  -
  نو فرآیندهاي و محصوالت

  :پژوهش ظرفیت ارتقاء
 هاي پژوهشگاه و ها دانشگاه -

 دولتی

  پایه علمی ـ تحقیقات

قان
خال

 
ش

دان
  

    دولتی بخش  خصوصی بخش
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  سیاستی ابزارهاي 2-2
 حاکم ابزار یا سیاست وسایل نیز گاهی که سیاستی ابزارهاي

 رساندن ثمر به براي آنها از که هستند تدابیري شوند می نامیده
 مستلزم ها، سیاست اعمال .شود می استفاده سیاست اهداف
 یکدیگر با تعامل در که است مناسبی ابزارهاي یا ابزار انتخاب

 هاي اولویت کردن برآورده و اهداف به دستیابی به منجر
  ].4[ شوند می مربوطه
 نوآوري سیاست ابزارهاي انواع ،]9[ کاپرون و بیکار سینسرا،

 اشاعه نوآوري، و فناوري علم، از پشتیبانی دسته سه در را
 نوآوري و فناوري علم، چارچوب نوآوري، و فناوري علم،
 هاي کارگروه از یکی دیگر، بندي دسته در .کنندمی شناسی نوع

 هاي مشوق دسته سه به را ابزارها این جهانی، تجارت سازمان
 است کرده بندي تقسیم مقررات، و قوانین و مالیاتی مالی،

 ابزار نوع سه کلی طور  به که است معتقد نیز 1بوراس ].15[
 ابزارهاي :دارد وجود دولتی سیاست در استفاده مورد سیاستی
 اعتقاد به .نرم ابزارهاي نیز و اقتصادي و مالی ابزارهاي قانونی،

 بندي دسته ترین شده پذیرفته اي دسته سه بندي تقسیم این وي،
 بیشترین هم عملی هاي زمینه در که است نظري مبانی در

 نیز دولت مداخله نوع بر تأکید با ].16[ است یافته را کاربرد
 کرد ارائه سیاستی ابزارهاي براي دیگري بندي دسته توان می
 ابزارهاي دسته چهار به سیاستی ابزارهاي رویکرد، این در که

 کاتالیزوري مالی ابزارهاي )مالیاتی( غیرمستقیم ،)مالی( مستقیم
 ها زیرساخت و کالن شرایط اصالح هاي سیاست باالخره و

  ].4[ شوند می تقسیم
 ابزارها، بندي تقسیم براي که هایی چارچوب از دیگر یکی

 که است 2اتان-استراتا مشاوره گروه چارچوب شده، معرفی
 بخش نوع اساس بر را آن ابزارهاي و فناوري هاي سیاست

 دانش کنندگان خلق و کاربران نیز و )خصوصی یا دولتی(
 هم دولت مداخله نوع بر تأکید با ].15[ است نموده تقسیم

  .کرد ارائه سیاستی ابزارهاي براي دیگري بندي دسته توان می
  هاي هدفگروه 2-3

 بدون سیاستی، ابزارهاي انتخاب و برنامه اهداف تعیین
 از منظور .است معنا فاقد هدف هاي گروه کردن مشخص

 ها برنامه که هستند هایی هویت هدف، نهادهاي یا ها گروه

                                                
1- Borras 
2- STRATA-ETAN Export Group 

 هاشناسینوع .داشت خواهند را آنها روي بر تأثیرگذاري قصد
 محققان توسط هدف هايگروه براي مختلفی هايبنديدسته و

 کار،وکسب نهادهاي نظیر هاییگروه به آن در که شده ارائه
 خارجی بخش حاکمیتی، نهادهاي عالی، آموزش نهادهاي

 اي واسطه يها ناسازم فناوري، و تحقیقات هاي سازمان ،]17[
 .است شده اشاره ]9[ خطرپذیر يگذار هیسرما يها ناسازم و
 و نهادها ترین مهم توان می فوق، مطالب بندي جمع عنوان  به

 در را يفناور و علم حوزه يپیشنهاد احکام هدف يها گروه
  ]:4[ نمود خالصه زیر موارد

 فناوري؛ بر مبتنی تأسیس تازه هاي شرکت -

 بزرگ؛ هاي شرکت -

 ؛(SME) متوسط و کوچک هاي شرکت -

 دارند باال فناوري و علمی تجارب که خارج مقیم انیایران -
 ؛)بازگشت به تشویق براي(

 صنعتی؛ هاي خوشه -

 ؛دولتی يها پژوهشگاه و پژوهشی مؤسسات -

 گذاري سرمایه در درگیر )خارجی یا ایرانی( هاي شرکت -
  ؛خارجی مستقیم

 اهداف تنها پژوهش، این در شده مطرح موارد به توجه با
 مورد هدف هايگروه همچنین و سیاستی ابزارهاي سیاستی،
 ارکان از یکی مجریان، اینکه به توجه با .اندگرفته قرار بررسی
 برنامه در ،هستند سیاستی احکام تدوین چارچوب اصلی
 در سیاستی احکام مجري عنوان به دولت صرفاً کشور توسعه

 به را دولت کلی طور به گذارقانون و است شده گرفته نظر
 در لذا .است گرفته نظر در پنجم برنامه احکام مجري عنوان

 .است شده صرفنظر فوق دلیل به مجري بررسی از مقاله این
 مجري به نیز کشور فناوري و علم کالن اسناد در همچنین

 حذف هاتحلیل از بخش این اساس، این بر و نشده اياشاره
 که هایینظریه عنوان به هامنطق دیگر سویی از .است شده

 هم دهندمی ربط هم به را سیاست یک طرح متفاوت عناصر
 پژوهش این در که دلیل این به نشده بررسی پژوهش این در

 نوآوري و فناوري علم، با مرتبط مفاد بررسی صرفاً منظور
 این در موجود احکام بین که شده فرض بنابراین است بوده

 نهایت در .باشدمی برقرار اي پیوسته و معنادار ارتباط حوزه،
 گرفته قرار بررسی مورد پژوهش این در آنچه که گفت باید

 هايگروه همچنین و سیاستی ابزارهاي سیاستی، اهداف صرفاً
  .است هدف
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  شناسی تحقیقروش - 3
بکار گرفته شده در این پژوهش، تحلیل محتواي کیفی  روش
تحلیل محتوا روشی است که به  ،1استونبه اعتقاد . است
قواعدي معین، مشخصاتی ویژه از  بر اساساي عینی و  گونه

همچنین رویکرد مورد استفاده ]. 18[کند  یک پیام را کشف می
. براي تحلیل محتوا در این پژوهش، رویکرد تلخیصی است

یل انتخاب این رویکرد این است که در سایر رویکردها، دل
ي از محتوا، مبادرت به ا نهیزم شیپمحققان بدون برداشت و 

شماري و یا  بررسی متون نموده و با فرآیندهایی همچون واژه
بندي، مبادرت به ساخت نظریه یا کد و پس از آن  دسته

در . دکننتخصیص کدها به متون و در نهایت تحلیل محتوا می
ها یا کدهاي اصیل، از قبل موجود بوده و  شرایطی که نظریه

ها یا کدها بررسی محتواي اسناد بر اساس آن نظریه صرفاً
مدنظر باشد رویکرد تحلیل محتواي تلخیصی مورد استفاده 

  ].18[گیرد قرار می
هاي سند سیاست"اسناد مورد تحلیل در این پژوهش شامل 

هاي کلی اقتصاد سند سیاست" ،]19[ "کلی علم و فناوري
و ] 21[ "انداز بیست ساله کشور سند چشم"، ]20[ "مقاومتی

عنوان اسناد باالدستی و  به ] 22[ "نقشه جامع علمی کشور"
این اسناد بر مبناي . شود می] 23[ "برنامه پنجم توسعه کشور"

 .اند شان در علم و فناوري کشور انتخاب شدهجایگاه و نقش

لیل محتواي مفاد مرتبط با علم و فناوري در سند به منظور تح
برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین تحلیل اسناد مذکور، 
فرآیند زیر مرحله به مرحله توسط محققان این پژوهش دنبال 

  :دش
در این مرحله : شناسایی مفاد مرتبط با علم و فناوري) 1گام 

مورد ی کل طور  بهنخست سند برنامه پنجم توسعه کشور 
ارزیابی قرار گرفت و موادي که احتمال ارتباط آنها با حوزه 

سپس . رفت توسط محققان استخراج گردیدعلم و فناوري می
تن از  چنداین مواد در یک جدول، مرتب و در اختیار 

متخصصان حوزه سیاستگذاري علم و فناوري قرار گرفت و 
مالحظات آنها در خصوص درستی مواد انتخابی، موارد 

در نهایت لیستی از مواد . دشنامرتبط و موارد جامانده اعمال 
مواد مورد . مرتبط با علم، فناوري و نوآوري استخراج گردید

                                                
1- Stone 

و  150، 112، 104، 80، 46، 20، 18تا  15: بررسی عبارتند از
  .224و نهایتاً  151

شده دیگر نیز در همین چارچوب مورد  چهار سند کالن مطرح
و مفاد مرتبط با علم و فناوري آنها  بررسی قرار گرفتند

ورودي الزم براي  عنوان  بهاستخراج گردید که در نهایت 
  .قرار گرفت استفاده موردتحلیل 

در این گام که : شناسایی کدها و درك مبانی بنیادین) 2گام 
دومین گام از فرآیند تحلیل محتواي برنامه پنجم توسعه از 

محققان نخست به درك منظر علم و فناوري بوده است 
هاي چارچوب مورد پذیرش براي  مفاهیم بنیادین و مؤلفه

که تحلیل  از آنجا. تدوین احکام پیشنهادي اقدام نمودند
محتواي متون به صورت استقرایی نبوده و کدهاي قابل 

شده بودند لذا در این گام،   تخصیص به متن از پیش تعیین
هاي  هم مبانی و مؤلفهمبادرت به تشکیل جلسات معینی براي ف

برسازنده چارچوب گردید تا جوانب نظري و ارتباطی این 
در این گام، اجزاء . دقیق درك و شناخته شود طور  بهها  مؤلفه

چارچوب بارها و بارها توسط محققان مورد بازخوانی و 
مندي نظام طور  بهتحلیل قرار گرفت و تالش گردید تا 

ها در چارچوب مذکور  ن مؤلفهارتباطات معنادار هر یک از ای
هایی معنادار ارائه درك و تبیین گردد و براي هر یک، مثال
ها به وضوح تبیین  شود تا جایگاه و حدود و ثغور این مؤلفه

ساخت چارچوب مذکور نیز بر اساس مطالعه و بررسی . گردد
شده توسط محققان مختلف بوده  عمیق الگوهاي مختلف ارائه

اساس نظر متخصصان این حوزه، الگوهایی  که در نهایت و بر
تر براي بررسی محتوایی انتخاب شدند که از سایر الگوها دقیق

بر این اساس، مدل . تري به موضوع داشتندبوده و نگاه جامع
کمیسیون اروپا که در بازخوانی متون قبلی درباره موضوع 

ی الگوي بررسی اهداف سیاست عنوان  بهتحقیق نیز ارائه گردید 
به ] 4[ مداخلهو دو الگوي ابزارهاي سیاستی از منظر نوع 

 عنوان به] 15[ اتان-همراه ماتریس گروه مشاوران استراتا
همچنین . الگوهاي بررسی ابزارهاي سیاستی انتخاب گردیدند

هاي هدف را محققان الگوي مشخصی براي بررسی گروه
توسط شده  مدنظر قرار نداده و بر اساس همه مطالعات انجام

هاي محققان مختلف، این دسته را باز نگه داشته و همه گروه
شده در سند پنجم توسعه کشور و اسناد کالن را به  هدف ارائه

الزم به ذکر است . دلیل اهمیت آنها مورد بررسی قرار دادند
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کدهاي تحلیل  عنوان  بهشده  که اجزاء این الگوهاي انتخاب
محتواي مواد، به متن محتوا انتخاب و در فرآیند تحلیل 

  .تخصیص داده شد
در این مرحله با توجه به گام : تخصیص اولیه کدها) 3 گام

دوم، براي هر یک از کدها رنگ مجزایی در نظر گرفته شد و 
به منظور افزایش میزان اعتبار . به متن اختصاص پیدا کرد

طور مجزا فرآیند کدگذاري را  فرآیند کدگذاري، دو محقق به 
داده و پس از اتمام، نتایج را با یکدیگر به اشتراك صورت 
در مواردي جزئی که کدهاي تخصیصی تفاوت . گذاشتند

 در. داشتند با گفتگو و مباحثه نقاط افتراق حل و فصل گردید
سایر مواردي که اختالف، بنیادین بود با مراجعه به نفر سوم 
که از متخصصان این حوزه بود اختالفات طرح و نتیجه 

اوري نفر سوم پس از مباحثه و واکاوي، به متن تخصیص د
  .یافت

پس از اتمام فرآیند : افزارتخصیص نهایی کدها در نرم) 4 گام
کدگذاري رنگی، محققان مبادرت به واردکردن کدها به 

افزار مورداستفاده در  نرم. افزار تحلیل محتواي متون کردند نرم
 QDAMinerفزار ا تحلیل محتواي متن در این پژوهش، نرم

که یک مجموعه  افزار نرماین . است Provaliseشرکت 
ها است این امکان را قدرتمند براي تحلیل محتواي کیفی داده

هاي مختلفی را بر دهد تا تحلیلیار محققان قرار میدر اخت
یگر به د ییسواین گام از . شده اعمال نمایند يکدگذارمتون 

نماید به این دلیل که می افزایش دقت فرآیند کدگذاري کمک
ها در شکل متن این امکان را به محققان واردکردن داده

دهد تا یک بار دیگر کدهاي تخصیصی را بازنگري نموده  می
  .و اشتباهات احتمالی اصالح گردند

در این گام و پس از : تحلیل محتوا و ارائه نتایج) 5 گام
تحلیل  افزار، مبادرت بهتخصیص کدها به متن توسط نرم

از آنجایی که هر یک از کدها به . محتواي اسناد گردید
افزار تعبیه و به متن تخصیص داده  صورت اختصاري در نرم

شده بود نتایج آن از منظر صوري بازنویسی و مورد پردازش 
هاي مختلف به زبان دوباره قرار گرفته و سپس برچسب

  .فارسی برگردانده شدند
هاي  از آنجایی که یافته: ئه نهاییبررسی نتایج و ارا) 6 گام

حاصله از دو منظر توصیفی و تحلیلی ارائه گردیدند محققان 
بندي و تحلیل توالی کدها را در  نتایج تحلیلی همچون دسته

جلسات منظمی مورد بررسی عمیق قرار دادند تا نظام 
در اندك مواردي . معناداري آنها کشف و پس از آن ارائه گردد

نظر وجود داشت این موضوع با  نتایج، اختالف هم که در فهم
نظر حل و فصل گردید و سپس نتایج تحلیل  گفتگو و تبادل

  .یابی و تحلیل گردیدندمحتوا، برون
  
  ها یافته - 4
  اهداف سیاستی 4-1
به اینکه در چارچوب ارزیابی و تحلیل محتواي سند  توجه با

پنجم توسعه کشور از منظر علم، فناوري و نوآوري و اسناد 
باالدستی، الگوي کمیسیون اروپا انتخاب گردید در این قسمت 

خالصه بخشی از اجزاء آن ارائه و نتایج حاصل از  طور  به
از  این مدل. شودتحلیل محتوا و کدگذاري متون ارائه می

گیري چهار جزء اصلی تشکیل شده که بر اساس هدف
سیاستی خالقان و کاربران دانش در دو بخش دولتی و 

اي  چهار هدف عمده سیاستی. خصوصی ایجاد گردیده است
 پژوهشارتقاء ظرفیت : که در این مدل ارائه شده عبارتند از

، بهبود عملکرد فناوري و )خالقان دانش در بخش دولتی(
، افزایش سرمایه )خالقان دانش در بخش خصوصی( ينوآور

و ارتقاء ) کاربران دانش در بخش دولتی( یاجتماعانسانی و 
هر ). کاربران دانش در بخش خصوصی( دانشظرفیت جذب 

کدهاي مختلف در نظر گرفته  عنوان  به مؤلفهیک از این چهار 
بخشی از نتایج  2جدول . شده و به متن تخصیص پیدا کردند

ي مواد مرتبط را بر اساس این چارچوب نشان کدگذار
  .دهد می

در ادامه نتایج حاصل از تفکیک مواد مرتبط با علم، فناوري و 
اشاره  1توان به شکل ارائه شده می 2نوآوري که در جدول 

کرد که در آن فراوانی تکرار هر یک از چهار هدف سیاستی 
هاي  نیدر این شکل هر یک از فراوا. مذکور ارائه شده است

شده، مبتنی بر شمارش هر بار تکرار کدها در متن سند  ارائه
برنامه پنجم توسعه کشور و چهار سند سیاستی کالن دیگر 

  .است
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  بر اساس مدل کمیسیون اروپا) مواد مرتبط با علم و فناوري(بندي محتواي اسناد  تقسیم) 2جدول 
  سند  محتوا  کد

ارتقاء ظرفیت 
  پژوهش

  ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش -
  دستیابی به جایگاه دوم علمی -

  تکمیلی تحصیالت هاي شدگان دوره پذیرفته میزان افزایش -
  برنامه پنجم توسعه

  کسب مرجعیت علمی -
  پردازي تولید علم و نظریه -

  علمیارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و تبدیل ایران به قطب  -

هاي کلی سیاست
  علم و فناوري

  هاي اصلی جامعهتوجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان -
  تربیت و توانمندسازي سرمایه انسانی -

  سازي و ارتقاء کمی و کیفی علوم انسانی و هنر متحول -

نقشه جامع علمی 
  کشور

بهبود 
عملکرد 
فناوري و 
  نوآوري

  فناوريدستیابی به جایگاه دوم  -
  فناوري و علم از ناشی داخلی ناخالص تولید شاخص سرانه تحقق -

  تعداد گواهی ثبت اختراع) افزایش( -
  برنامه پنجم توسعه

  کسب مرجعیت فناوري -
  تبدیل ایران به قطب فناوري ارتقاء جایگاه جهانی کشور در فناوري و -

 پیشرفته هايفناوري و علوم به دستیابی -

 هاي کلیسیاست
  علم و فناوري

  هاي نوآور در حوزه علم و فناوريتقویت نقش بخش خصوصی و بنگاه -
  کشورهاي داراي فناوري پیشرفته با فناورانه تعامالت گسترش -

  بومی در حوزه سالمت هاي فناوري و علم تولید از حمایت -

نقشه جامع علمی 
  کشور

منظور توسعه  به کشور علمی و انسانی هاي سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازي فعال -
  کارآفرینی

 خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی ارتقاء جایگاه -
  بنیان دانش

هاي کلی سیاست
  اقتصاد مقاومتی

افزایش 
سرمایه 

اجتماعی و 
  انسانی

  دانشجو به وقت تمام علمی هیأت عضو نسبت شاخص ارتقاء -
  ها و مراکز آموزش عالی ارتقاء کمی دانشگاه -

  المللی بین معتبر تحقیقاتی و آموزشی نهادهاي و مراکز با علمی ارتباطات گسترش -
  برنامه پنجم توسعه

  جذب افراد مستعد و باانگیزه -
  هاي انسانیپرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمایه -

  کشورها سایر برجسته محققان و متخصصان جذب -

هاي کلی سیاست
  علم و فناوري

  خارجی دانشجویان پذیرش افزایش -
نقشه جامع علمی 

  کشور

ارتقاء ظرفیت 
  جذب

 حمایت از انتشار فناوري -

  هاي کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی توسعه شرکت -
هاي صنعت، کشاورزي و هاي علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشاستفاده از ظرفیت -

  خدمات

  برنامه پنجم توسعه

  هاي تولیدي، صنعتی و خدمات تخصصی و عمومیوري در بخشارتقاء بهره -
نقشه جامع علمی 

  کشور
  کار نیروي توانمندسازي تولید، عوامل تقویت با اقتصاد در وري بهره رشد قراردادن محور -

  وري بهره و اشتغال تولید، افزایش -
هاي کلی سیاست
  مقاومتیاقتصاد 

  



   بررسی اهداف و ابزارهاي سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوري

 1همانطور که از شکل 
هم قابل مشاهده است 
بیشترین فراوانی تکرار 
مربوط به ارتقاء ظرفیت 

مرتبه  43پژوهش با 
تکرار و پس از آن بهبود 
 عملکرد فناوري و

بار تکرار  36نوآوري با 
ارتقاء ظرفیت . بوده است

بار  13با جذب دانش 
بار تکرار  11هم با افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی تکرار و 
بزرگی هر یک از دوایر . اند هاي بعدي قرار گرفته در رده

. باشد نشانگر میزان تکرار هر یک از کدها در متن اسناد می
نحوه قرار گرفتن این دوایر از الگوریتم خاصی پیروي نکرده 

به این ) اروپاکمیسیون ( و صرفاً جهت تطبیق با ماتریس اصلی
  .شکل ارائه شده است

دهند که طبق اسناد سیاستی کشور، در نتایج حاصله نشان می
ترین مسأله و هدف اصلی، ارتقاء  حوزه علم و فناوري مهم

هاي ژوهشگاهها و پظرفیت پژوهش است که اشاره به دانشگاه
طور کلی اهدافی نظیر   به. دولتی و تحقیقات علمی پایه دارد

جایگاه کشور در علم و فناوري، دستیابی به جایگاه برتر 
. گیرند، در این دسته از اهداف سیاستی قرار می...علمی و 

همچنین باز هم در این حوزه و از منظر اهداف سیاستی در 
ي و نوآوري که به اسناد، هدف بهبود عملکرد فناور

هاي خالق، تحقیق و توسعه کاربردي و محصوالت و  شرکت
فرآیندهاي نو اشاره دارد از منظر میزان تکرار در اسناد حائز 

این هدف سیاستی که دستیابی به مرجعیت . جایگاه دوم است
عنوان بازویی توانمند  کند به فناوري و نوآوري را دنبال می

ظرفیت پژوهش عمل کرده و به براي هدف سیاستی ارتقاء 
هاي الزم براي استفاده از دانش علمی و دنبال خلق ظرفیت

فراوانی کمتر . شده در ظرفیت پژوهش است مرجعیت حاصل
و ارتقاء ظرفیت جذب دانش دو هدف سیاستی دیگر یعنی 

ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی، نشانگر اهمیت کمتر آنها در 
ستی کشور بوده و سیاستگذار دستیابی هاي سیااسناد و برنامه

اي بازار و کاال و رو و کاربران حرفه هاي دنبالهبه شرکت
نکته حائز اهمیت در . است خدمات را هدف مهمی قرار نداده

این بررسی، دستیابی به 
یک درك سیستمی است 

طور ضمنی در اسناد  که به 
در . به کار بسته شده است

خصوص چهار سند 
توان  اجمال میسیاستی به 

گفت که هر یک از آنها به 
تري از موضوع مشخص

اهداف پرداخته و در آنها 
تالش شده تا بخشی از 
اهداف سیاستی مورد نیاز کشور در عرصه علم و فناوري 

هاي کلی علم بدین مفهوم که سند سیاست. پوشش داده شود
انداز بیست ساله کشور بیشتر متمرکز  و فناوري و سند چشم

دو هدف ارتقاء ظرفیت پژوهش و بهبود عملکرد فناوري و بر 
هاي کلی اقتصاد اند در حالی که اسناد سیاست نوآوري بوده

مقاومتی و نقشه جامع علمی کشور بر دو هدف ارتقاء ظرفیت 
جذب دانش و ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی تمرکز 

 هاي کلی اقتصاد مقاومتیدر خصوص سند سیاست. اند داشته
به طوري که در این سند هیچ . این مسأله کامالً مشهود است

اي به موضوع ارتقاء ظرفیت پژوهش و سرمایه انسانی و ماده
اجتماعی اشاره نداشته و در مقابل، صراحتاً هدف ارتقاء 

این مسأله نشان . ظرفیت جذب دانش را هدف قرار داده است
طور  به هاي علم و فناوري کشور باید دهد که سیاستمی

فرد از روابط درونی، ه اي منحصر بسیستمی و در مجموعه
منظور   مورد تحلیل قرار گیرند و صرف بررسی یک سند به

  .هاي سیاستی منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شدتدوین برنامه
  ابزارهاي سیاستی 4-2

شناسی پژوهش نظري و روش همانطور که در بخش مبانی
این پژوهش، شناسایی و تحلیل ذکر گردید یکی از اهداف 

شده در سند برنامه پنجم توسعه  گرفته ابزارهاي سیاستی بکار
لذا . کشور و اسناد باالدستی در حوزه علم و فناوري است

براي دستیابی به این منظور، دو الگوي ابزارهاي سیاستی از 
اتان - منظر نوع مداخله دولت و الگوي گروه مشاوره استراتا

در ادامه، نتایج حاصل از فرآیند . قرار گرفت مورد استفاده
بخشی از  3جدول . کدگذاري و تحلیل محتوا ارائه شده است

ارتقاء ظرفیت 
جذب دانش 

)13(

افزایش سرمایه 
انسانی و 

)11(اجتماعی 

ارتقاء ظرفیت 
)43(پژوهش 

بهبود عملکرد 
فناوري و 

)36(نوآوري 

  فراوانی تکرار هر یک از چهار هدف سیاستی در متن اسناد مورد بررسی) 1شکل 
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  .نماید اساس نوع مداخله ارائه مینتایج حاصل از کدگذاري مبتنی بر ابزارهاي سیاستی را بر 

  )نوع مداخله( بزارهاابندي محتواي اسناد بر اساس  تقسیم) 3 جدول
  سند  محتوا  کد

هاي  حمایت
  مستقیم

حمایت مالی 
براي تحریک 
  طرف عرضه

 هاي مطالعاتی اعضاء هیأت علمی افزایش فرصت -

  هاي تحصیالت تکمیلی توسعه و تقویت دوره -
  ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوري پیشرفته علوم و فنون -

  الف - 16ماده  - برنامه پنجم 

  افزایش بودجه تحقیق و پژوهش -
  پژوهاندانش و محققان استادان، معیشت بهبود و منزلت ارتقاء -

هاي کلی علم و سیاست
  فناوري

  تکمیلی تحصیالت دانشجویان براي پژوهانه اختصاص -
  المللی بین فناوري و پژوهشی هاي طرح از حمایت -

  نقشه جامع علمی کشور

  مالی منابع و امکانات کلیه سازي فعال و شرایط تأمین -
هاي کلی اقتصاد سیاست

  مقاومتی

ها و سیاست
هاي  برنامه

اجرایی حمایت 
خدماتی براي 
  طرف عرضه

هاي علم و فناوري و  هاي کاربردي در پاركاندازي و تجهیز آزمایشگاه ایجاد، راه -
  مراکز رشد

  د - 16 ماده - برنامه پنجم 

 بخش طریق از فناوري و علمهاي  پارك و رشد مراکز اندازي راه از حمایت -
  غیردولتی

  ب - 17ماده  - برنامه پنجم 

  فناوري و علم هاي پارك و ها شهرك توسعه و تأسیس از حمایت -
  بنیان حمایت از تولید و صادرات محصوالت دانش -

هاي کلی علم و سیاست
  فناوري

  هاي علم و فناوريپاركحمایت از توسعه مراکز رشد و  -
  فناوري ویژه علوم انسانی و هنر و علم هايپارك توسعه از حمایت -

  نقشه جامع علمی کشور

هاي  سیاست
تقویت طرف 

  تقاضا

  ها و قوانین و مقررات مربوط تکمیل زیرساخت -
هاي کلی علم و سیاست

  فناوري
دهی به از طریق اولویتنوآورانه به ویژه  محصوالت براي بازارسازي از حمایت -

  محصوالت و خدمات داخلی در خریدهاي دولتی
  نقشه جامع علمی کشور

  هاي غیرمستقیمحمایت

  ه - 18ماده  - برنامه پنجم   وي خانواده و فرد سالمت پایه بیمه و اجتماعی تأمین بیمه برقراري -
  د - 112 ماده - برنامه پنجم   مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق -

هاي مالی متنوع از جمله معافیت مالیاتی، کمک، وام،  استفاده از سازوکارها و مشوق -
  نقشه جامع علمی کشور  ...اي و هاي گمرکی و تعرفه معافیت

  هاي مالی کاتالیزوريحمایت

قابل هاي خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول گذاريحمایت از سرمایه -
  ارائه به بازار

  ي - 18 ماده - برنامه پنجم 

هنگام منابع نهادهاي مالی نظام علم و فناوري  حمایت از ایجاد و توسعه و تأمین به -
  و نوآوري

  نقشه جامع علمی کشور

  هاي اصالح شرایط کالن سیاست

  نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی بازنگري آئین -
  صنعتها با  تسهیل ارتباط دانشگاه -

  الف - 16ماده  - برنامه پنجم 

  2 -و  - 16ماده  - برنامه پنجم   عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه وقت تمام علمی اعضاء هیأت هرم اصالح -
  آموزشی هايروش و ها برنامه متون، در بازنگري و اصالح -

  ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور سازي عملکرد وبهینه -
کلی علم و هاي سیاست

  فناوري
  اصالح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري -

  فناوري و علم هاي حوزه در فکري مالکیت نظام ساماندهی -
  نقشه جامع علمی کشور

  نوآوري ملی نظام ساماندهی -
هاي کلی اقتصاد سیاست

  مقاومتی
  



   بررسی اهداف و ابزارهاي سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوري

اسناد براي مداخله دولت، بیشترین ابزار مورد استفاده در 
این . هاي مبتنی بر اصالح شرایط کالن استسیاست
ها که عمدتاً بر اصالح شرایط اقتصاد کالن مانند ایجاد  سیاست

هاي رقابتی مانند حذف ها، اصالح سیاستثبات در قیمت
تمرکز دارند بیشترین ... هاي مختلف و انحصارات و رانت

پس از این ابزار، . اند ها داشتهتکرار را در میان سایر ابزار

هاي اجرایی حمایت خدماتی براي طرف ها و برنامهسیاست
هاي مالی حمایت. باشد عرضه داراي بیشترین تکرار می

شده  کاتالیزوري داراي کمترین تکرار در میان ابزارهاي طرح
) درصد(میزان تکرار  2شکل . باشددر اسناد مورد بررسی می

ي سیاستی مبتنی بر نوع مداخله دولت را در هر یک از ابزارها
  .دهداسناد مورد بررسی نشان می

الگوي دومی که براي بررسی ابزارهاي سیاستی بکار گرفته 
 9اتان است که داراي - شده ماتریس گروه مشاوره استراتا

خانه اصلی بوده و چهار خانه این ماتریس که مبتنی بر اهداف 
یعنی کاربران و خالقان دانش [سیاستی مدنظر در این بررسی 

شاره است به ابزارهایی ا] در دو بخش دولتی و خصوصی
دارند که در جهت دستیابی به اهداف سیاستی مذکور طراحی 

پنج خانه باقیمانده ماتریس هم به اقداماتی اشاره دارد . اندشده
اقدامات : دهند که این ابزارها را به یکدیگر پیوند می

هاي دولتی و خالقان دانش در بخش- پیونددهنده میان کاربران
این ماتریس را نشان اي از اجزاء خالصه 4جدول . خصوصی

دهد که عناصر داخل آن، مواد مرتبط در برنامه پنجم می
  .توسعه کشور بوده است

  
  اتان-ابزارهاي سیاستی مرتبط با علم و فناوري از برنامه پنجم توسعه کشور در قالب اجزاء ماتریس استراتا) 4 جدول

  سند  محتوا  کد

تقویتی  هاي سیاست
کنندگان  براي خلق

  دانش در بخش دولتی

نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با انجام  - 
  ج -  15 ماده -برنامه پنجم   هاي مرتبط پردازي در حوزهآموزشی، پژوهشی و نظریههاي  فعالیت

هاي  در عرصههاي حوزه مندي از ظرفیتهاي علمیه و بهرههمکاري با حوزه - 
  مختلف

  د -  15 ماده -برنامه پنجم 

  میان حوزه و دانشگاه راهبردي مستمر هايهمکاري تقویت - 
  هادانشگاه میان فراملی و ملی ارتباطات هاي شبکه تقویت و توسعه - 

هاي کلی علم و سیاست
  فناوري

  سازي نظام تعلیم و تربیت هماهنگ - 
  هاي تحقیقاتی و فناوريحمایت از توسعه و ایجاد شبکه - 

  نقشه جامع علمی کشور

  در اسناد مورد بررسی) بر اساس نوع مداخله دولت( توزیع تکرار ابزارهاي سیاستی) 2شکل 

حمایت مالی براي تحریک 
طرف عرضه

17%

سیاست ها و برنامه هاي 
اجرایی حمایت خدماتی 

براي طرف عرضه
14%

سیاست هاي تقویت طرف 
تقاضا

4%
حمایت هاي 
غیرمستقیم

3%
حمایت هاي 

مالی کاتالیزوري
2%

سیاست هاي اصالح شرایط 
کالن

60%
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  اتان- ابزارهاي سیاستی مرتبط با علم و فناوري از برنامه پنجم توسعه کشور در قالب اجزاء ماتریس استراتا) 4 جدولادامه 
  سند  محتوا  کد

هاي تقویتی براي  سیاست
کنندگان دانش در  خلق

  بخش خصوصی

تعاونی  و خصوصی متوسط و کوچکهاي  شرکت توسعه و گیري شکل تسهیل و مالی حمایت -
  .سازي دانش و فناوري فعالیت دارند که در زمینه تجاري

  ب - 17ماده  - برنامه پنجم 

  د - 17 ماده - برنامه پنجم   حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوري -
  محصول به ایده تبدیل فرآیند از معنوي و مادي حمایت -

  حمایت از مالکیت فکري و معنوي -
  هاي کلی علم و فناوريسیاست

  فناوري و علم هاي حوزه در فکري مالکیت نظام ساماندهی -
  فکري مالکیت مقررات و قوانین ساماندهی و تقویت -

  نقشه جامع علمی کشور

اقدامات پیونددهنده میان 
کنندگان دانش در خلق

  بخش دولتی و خصوصی

  الف - 16ماده  - برنامه پنجم   ها با صنعت ارتباط دانشگاهتسهیل  -
  د - 16ماده  - برنامه پنجم   ها ها از سایر بخش تأمین نیروي پژوهشی آزمایشگاه -

  هاي کلی علم و فناوريسیاست  ها بخش سایر با فناوري و تحقیقات عالی، آموزش نظام میان ارتباط در تحول ایجاد -
  هاي تحقیقاتی و صنعتیتعامل بخشپشتیبانی از  -

  نقشه جامع علمی کشور  بنیان توسط دولت هاي دانشارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت -

هاي تقویتی براي سیاست
کاربران دانش در بخش 

  دولتی

  3 -و  - 16 ماده - برنامه پنجم   هاي آموزشی مشترك هاي مشترك و برگزاري دوره اندازي دانشگاه راه -
 و نخبگان علمی، هاي انجمن مشارکت سهم افزایش براي مناسب سازوکارهاي ایجاد -

  کشور مدیریت و ها سازي تصمیم در برتر استعدادهاي
  ك - 18 ماده - برنامه پنجم 

  هاي کلی علم و فناوريسیاست  هاي عرصه علم و فناوريمادي از نخبگان و نوآوران و فعالیت هدفمند هاي حمایت گسترش -
  انسانی سرمایه تربیت رویکرد با آموزشی نظام تقویت -

  آموزشی مؤسسات توسعه و گیري شکل از حمایت -
  نقشه جامع علمی کشور

هاي تقویتی براي  سیاست
کاربران دانش در بخش 

  خصوصی

  ب - 80 ماده - برنامه پنجم   پذیرهاي بزرگ و رقابتهاي کوچک و متوسط به بنگاهکمک به بلوغ و تبدیل بنگاه -

  ج - 150 ماده - برنامه پنجم   پذیرهاي بزرگ رقابتگیري بنگاهتمهید ادغام و شکل -

اقدامات پیونددهنده میان 
کنندگان  کاربران و خلق

دانش در بخش دولتی و 
  خصوصی

و مؤسسات آموزش عالی و  ها دانشگاهبندي ستقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبها -
  پژوهشی

 و - 15 ماده - پنجم برنامه 

  6 -و  - 16 ماده - برنامه پنجم   استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوري در کشور -
  روزآمدسازي نقشه جامع علمی کشور -

 و علم هاي حوزه در بندي رتبه و اعتبارسنجی ارزیابی، نظارت، هاي نظام تقویت و ساماندهی -
  فناوري

  فناوري هاي کلی علم وسیاست

  فناوري و علم نظام وريبهره سنجش هايشاخص تدوین -
  بندي و تضمین کیفیت نهادهاي علمی و فناوري و نوآوريهاي جامع رتبهاستقرار نظام -

  نقشه جامع علمی کشور

اقدامات پیونددهنده میان 
کنندگان  کاربران و خلق

  دانش در بخش خصوصی

  ج - 150 ماده - برنامه پنجم   متوسط و بزرگتوسعه پیوند مناسب صنایع کوچک،  -
  و - 17 ماده - برنامه پنجم   حمایت مالی از تولیدکنندگان براي خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات -

  هاي کلی علم و فناوريسیاست  کشور داخل در محصوالت تولید براي ساخت و طراحی دانش کسب و فناوري انتقال بر اهتمام -
  نوآورانه محصوالت براي بازارسازي از حمایت -

هاي واسط بازرگانی و توسعه شرکت و صادراتی هاي مشوق و جوایز هدایت و ساماندهی -
  پشتیبانی

  نقشه جامع علمی کشور

اقدامات پیونددهنده میان 
کاربران دانش در بخش 

  دولتی و خصوصی
-  -  

اقدامات پیونددهنده میان 
کنندگان  کاربران و خلق

  در بخش دولتیدانش 

  ح - 46 ماده - برنامه پنجم   رالزم به منظور توسعه شبکه علمی کشو هاي زیرساختایجاد  -

  نقشه جامع علمی کشور  سالمت عرصه در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه -
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بررسی اسناد از دیدگاه اهداف سیاستی ذکرشده و در قالب 
هاي  اتان نشان داده است که دو ابزار سیاست- استراتا ماتریس

تقویتی براي خالقان دانش در بخش دولتی و بخش خصوصی 
این مسأله نشان از این . باشند داراي بیشترین تکرار می

موضوع دارد که اسناد کالن مرتبط با علم و فناوري ابزارهایی 
پژوهش و اند که منجر به ارتقاء ظرفیت را هدف قرار داده

در این . گردندهمچنین بهبود عملکرد فناوري و نوآوري می
میان اما اقدامات پیونددهنده میان کاربران دانش در بخش 

نکته حائز . دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار نگرفته است
اهمیت در این بررسی، اقدامات پیونددهنده میان کاربران و 

ست که با عنوان خالقان دانش در بخش دولتی و خصوصی ا
اشاره کلی این . شوندهاي سیستمی نیز شناخته میسیاست
گر ارتباط میان همه ها به راهبردهایی است که تسهیلسیاست

اجزاء موجود در ابزارهاي مورد استفاده در علم و فناوري 
هاي اطالعاتی و ارزیابی را براي عملکرد بوده و زیرساخت

 .ندکننظام علم و فناوري تأمین می

شده  فراوانی تکرار هر یک از کدهاي تخصیص داده 5جدول 
بنا به مندرجات این جدول، . نماید را در متن اسناد ارائه می

بار تکرار در اسناد  43هدف سیاستی ارتقاء ظرفیت پژوهش با 
بار  36و هدف سیاستی بهبود عملکرد فناوري و نوآوري با 

در میان . اند دهتکرار به ترتیب داراي بیشترین تکرار بو
هاي  شده از منظر نوع مداخله، سیاست ابزارهاي سیاستی طرح

بار تکرار، بیشترین فراوانی را  57اصالح شرایط کالن با 
داشته که نشان از توجه سیاستگذار به اصالح وضعیت موجود 

 در میان این ابزارها. هاي جدید داردو نه الزاماً خلق سیاست
هاي تقویت طرف تقاضا و حمایت هايسیاست) نوع مداخله(

در متن اسناد ) بار 2( مالی کاتالیزوري داراي کمترین تکرار
اتان هم -شده در ماتریس استراتا از بین ابزارهاي ارائه. باشدمی

کنندگان دانش در بخش دولتی  هاي تقویتی براي خلق سیاست
ز بار تکرار داراي بیشترین مرتبه از تکرار و بالتبع تمرک 34با 

بوده است اما جالب آنکه اقدامات پیونددهنده میان کاربران 
دانش در بخش دولتی و خصوصی اصالً مورد توجه قرار 

  .نگرفته است

  شده در متن اسناد مورد بررسی فراوانی تکرار کدهاي تخصیص داده) 5جدول 

  کد  دسته
هاي  سیاست

کلی علم و 
  فناوري

هاي  سیاست
کلی اقتصاد 

  مقاومتی

نقشه 
جامع 
علمی 
  کشور

سند 
انداز  چشم

بیست 
  ساله

برنامه 
پنجم 
توسعه 
  کشور

  مجموع

  هدف

کاربران و 
خالقان دانش 

در بخش 
خصوصی و 

  دولتی

  43  13  0  18  0  12  ارتقاء ظرفیت پژوهش
  11  6  1  1  0  3  ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی

  13  6  4  1  2  0  ارتقاء ظرفیت جذب

  36  9  4  14  2  7  بهبود عملکرد فناوري و نوآوري

  ابزار

تمرکز بر 
طرف عرضه 

نوع ( یا تقاضا
  )مداخله

هاي حمایت
  مستقیم

حمایت مالی براي تحریک 
  طرف عرضه

3  1  5  0  19  28  

هاي ها و برنامهسیاست
اجرایی حمایت خدماتی براي 

  طرف عرضه
2  0  6  0  11  19  

تقویت طرف هاي  سیاست
  تقاضا

1  0  1  0  0  2  

  5  3  0  2  0  0  هاي غیرمستقیمحمایت
  2  1  0  1  0  0  هاي مالی کاتالیزوريحمایت

  57  20  0  28  4  5  هاي اصالح شرایط کالن سیاست
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  شده در متن اسناد مورد بررسی فراوانی تکرار کدهاي تخصیص داده) 5جدول ادامه 

  کد  دسته
هاي  سیاست

کلی علم و 
  فناوري

هاي  سیاست
کلی اقتصاد 

  مقاومتی

نقشه 
جامع 
علمی 
  کشور

سند 
انداز  چشم

بیست 
  ساله

برنامه 
پنجم 
توسعه 
  کشور

  مجموع

ماتریس   ابزار
  اتان-استراتا

کنندگان  هاي تقویتی براي خلق سیاست
  دانش در بخش دولتی

3  0  19  0  12  34  

کنندگان هاي تقویتی براي خلق سیاست
  خصوصیدانش در بخش 

2  0  11  0  5  18  

کنندگان اقدامات پیونددهنده میان خلق
  دانش در بخش دولتی و خصوصی

1  0  4  0  6  11  

ها تقویتی براي کاربران دانش در سیاست
  بخش دولتی

1  0  1  0  2  4  

هاي تقویتی براي کاربران دانش در  سیاست
  3  3  0  0  0  0  بخش خصوصی

کاربران و اقدامات پیونددهنده میان 
کنندگان دانش در بخش دولتی و  خلق

  خصوصی
3  0  9  0  6  18  

اقدامات پیونددهنده میان کاربران و 
  کنندگان دانش در بخش خصوصی خلق

1  0  0  0  2  3  

اقدامات پیونددهنده میان کاربران دانش در 
  بخش دولتی و خصوصی

0  0  0  0  0  0  

اقدامات پیونددهنده میان کاربران و 
  کنندگان دانش در بخش دولتی خلق

0  
  0  1  0  1  2  

  
  هاي هدفگروه 4-3

یکی از اجزاء مورد بررسی در چارچوب سیاستی مورد 
. هاي هدف استپذیرش در بررسی اسناد، بررسی گروه

همانطور که اشاره شد هر ابزار سیاستی براي یک گروه هدف 
هاي هدف موجود در  گروه 6جدول . شودخاص نوشته می

ها از آنجا که این گروه. دهداسناد مورد بررسی را نشان می
توانند بسیار گسترده بوده و مخاطبان متعددي را پوشش می

هاي هدفی که در دهند در این جدول تنها بخشی از گروه
و پس از آن تالش   اسناد مختلف مدنظر بوده ارائه گردیده

هاي هدف هر  بررسی و تحلیل توالی کدها، گروهشده تا با 
تري ارائه  طور مشخص  یک از اهداف سیاستی و ابزارها به

  .ندشو
هاي هدف، مربوط به  بیشترین تکرار کدها در بین گروه

دانشگاهیان، نهادهاي آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و 

هاي هدف مرتبط با نهادهاي  کمترین تکرار هم متعلق به گروه
بررسی توالی کدها . سیاستی، نخبگان و بخش خارجی است

دهد که گروه هدف پرکاربرد در اسناد یعنی نیز نشان می
نهادهاي آموزش عالی، بیشترین فراوانی رخداد را با 

هاي هاي اصالح شرایط کالن و پس از آن با سیاست سیاست
دهنده میان کاربران و خالقان دانش اقدامات پیوند( سیستمی

این مسأله نشان . داشته است) بخش دولتی و خصوصی در
دهد که سیاستگذار در شرایطی که اصالح شرایط را به می

نهادهاي آموزش عالی را هم به  ،عنوان ابزار در نظر گرفته 
هایی اتخاذ سیاست. عنوان گروه هدف مدنظر قرار داده است 

لمی، نامه ارتقاء اعضاء هیأت عنظیر اصالح و بازبینی آئین
آموزشی و  هايروش و ها برنامه متون، در بازنگري و اصالح

ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور  سازي عملکرد وبهینه
  .داللت بر این مسأله دارند
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  شده در اسناد مورد بررسی هاي هدف ارائهنمونه گروه) 6 جدول
  مرتبطهاي هدف  نمونه گروه  کد

  دانشگاهیان

  اعضاء هیأت علمی -
  هاي تحصیالت تکمیلی شدگان دوره پذیرفته -

  تأمین هیأت علمی -
  هرم هیأت علمی -

  هاي دانشجویی ها و رساله نامه پایان -
  دانشگاهیان -

هاي  مؤسسات پژوهشی و پژوهشگاه
  دولتی

  مراکز تحقیقاتی و فناوري پیشرفته علوم و فنون -
  پژوهشیمؤسسات  -

  هاي پژوهشی کشور نهادها و سازمان -
  مؤسسات پژوهشی و فناوري دولت -

  نهادهاي آموزش عالی

  ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه -
  آزمایشگاه کاربردي -

  مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی -
  مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوري -

  بنیان هاي دانش مؤسسات و شرکت -  تأسیس مبتنی بر فناوري هاي تازه شرکت
  هاي کوچک و متوسط ها و بنگاه شرکت -  هاي کوچک و متوسط شرکت

  المللی هاي خارجی قراردادهاي بین طرف -  بخش خارجی

  هاي علم و فناوري و مراکز رشد پارك
  هاي علم و فناوري مراکز رشد و پارك -

  بنیان هاي دانش مؤسسات و شرکت -
  فناوري و علمی نوآوران و نخبگان -  نخبگان

  هاي صنعتی خوشه
  تولیدي هاي زنجیره و ها خوشه -

  هاي صنعتی خوشه -
  هاي اجرایی دستگاه -  نهادهاي سیاستی

  
  گیرينتیجه - 5

د تا برنامه پنجم توسعه کشور، سند شتالش  مقالهدر این 
هاي کلی اقتصاد سیاستهاي کلی علم و فناوري، سند سیاست

انداز بیست مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور و سند چشم
ساله از منظر مواد مرتبط با علم و فناوري و مبتنی بر یک 
چارچوب سیاستی شامل بررسی اهداف سیاستی، ابزارهاي 

. هاي هدف، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرندسیاستی و گروه
قالب ارزیابی محتوا، توسط این اسناد در نخستین گام و در 

خبرگان و متخصصان بررسی و همه مواد مرتبط با علم و 
  .فناوري در آنها استخراج گردید
بندي مبتنی بر اهداف سیاستی، نتایج بررسی حاصل از دسته

دهند که هاي هدف در اسناد نشان میابزارهاي سیاستی و گروه
ء ارتقا( یخصوصسهم خالقان دانش در بخش دولتی و 

هاي تقویتی براي خالقان دانش در و سیاست) ظرفیت پژوهش
ها بوده و بخش دولتی و خصوصی بیش از سایر بخش

شده نیز نشان از تناسب اهداف و  هاي هدف مطرح گروه
  .ها دارند گروه

 دهد که سهم اقدامات پیونددهندهها نشان مینتایج این بررسی
اتان - میان عناصر مختلف موجود در ماتریس ابزاري استراتا

کنندگان دانش  هاي تقویتی براي خلق سیاست. پائین بوده است
. در بخش دولتی بیشترین تکرار را در متون اسناد داشته است

نتایج همچنین نشان دادند که در متن اسناد اقدامات پیوندي 
صی مغفول مانده میان کاربران و خالقان دانش در بخش خصو

ساختی اقدامات سیستمی در ابزارهاي سیاستی، بر. است
ابزاري از تسهیل ارتباط میان سایر اجزاء ابزاري مدل است که 

اسناد مورد بررسی تا حد قابل قبولی مشاهده و استفاده  در
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همچنین بررسی ابزارهاي سیاستی از منظر نوع . شده است
اصالح شرایط کالن و  هايدهد که سیاستمداخله نشان می

الخصوص حمایت مالی مستقیم هاي مستقیم و علیحمایت
براي تحریک طرف عرضه، بیشترین تمرکز ابزاري را داشته و 
سیاستگذار بر نقش اصالح قوانین و مقررات و همچنین 

هاي مستقیم از عامالن علم و فناوري کشور تأکید حمایت
ها هم این است که  یافتهنکته مهم نهفته در این . داشته است

هاي اصالحی  سیاستگذار در بیشتر موارد، فرآیندها و سیاست
تر را در خصوص قوانین و مقررات موجود کشور اصلح

دانسته و بر لزوم اصالح فرآیندهاي جاري بیش از وضع 
  .قوانین جدید تأکید گذارده است

یافته به متن  نتایج حاصل از بررسی توالی کدهاي تخصیص
د مرتبط با علم و فناوري در اسناد مورد بررسی، نشان موا
ترین ابزار سیاستی براي چهار هدف مذکور،  دهد که مهم می

هاي  هاي اصالحی شرایط کالن و پس از آن سیاستسیاست
همچنین نتایج این . حمایتی براي تقویت طرف عرضه است

دهد که شناسایی اهداف و ابزارهاي بررسی محتوایی نشان می
یاستی کالن کشور در عرصه علم و فناوري مستلزم نگاهی س

بدین مفهوم که هر یک از این اسناد، . سیستمی به اسناد است
دربردارنده اطالعات مشخص و منحصر به فردي هستند که 
هر چهار هدف سیاستی را پوشش داده و ابزارهایی براي آنها 

یت جهت درك و شناسایی هدف و غا بدین . اندارائه کرده
جانبه و سیستمی به  علم و فناوري کشور نیازمند نگاهی همه

  .اسناد مختلف است
عنوان پیشنهادات  رسد ضروري است موارد زیر به به نظر می

هاي آتی کشور در حوزه علم و سیاستی براي تدوین برنامه
  :فناوري، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند

دانش در  توجه به سهم اهداف مرتبط با کاربران -1
که ) ارتقاء ظرفیت جذب دانش( بخش خصوصی

وري در عمدتاً شامل هدف قراردادن افزایش بهره
متوسط و بزرگ به عنوان کاربران اصلی  صنایع

 .پژوهش و فناوري است

هاي تقویتی با توجه به سهم قابل توجه سیاست -2
براي خالقان دانش در بخش دولتی، ضروري است 

سیستمی علم و فناوري  هايسیاستگذار به سیاست
هاي ارزیابی علم و فناوري که عمدتاً شامل سیاست

و رصد این حوزه است بپردازد تا میزانی از کارایی 
ابزارهاي مذکور جهت دستیابی به اهداف و 
 همچنین خلق ارتباط مؤثر میان ابزارهاي سیاستی

 .مختلف را محقق نمایند

ان داده همانطور که در بررسی محتوایی مواد هم نش -3
اي همچون اقدامات  شد سهم ابزارهاي سیاستی

پیونددهنده میان خالقان و کاربران دانش در بخش 
خصوصی و همچنین اقدامات پیونددهنده میان 
خالقان دانش در بخش دولتی و خصوصی اندك 
بوده و این مقوالت عموماً در برنامه پنجم توسعه 

لذا ضروري است . اند کشور مغفول مانده
تگذاران در این مورد توجه بیشتري نشان داده سیاس

و ابزارهاي سیاستی مناسب در این زمینه را طراحی 
 .کنند

با توجه به نتایج بررسی ابزارهاي سیاستی از منظر  -4
رسد سیاستگذار، نوع مداخله، به نظر می

هاي مالی کاتالیزوري علم و فناوري که  سیاست
علم و هاي تسریعی در عرصه بیشتر شامل سیاست

فناوري هستند را مورد توجه چندانی قرار نداده و 
این مورد در عموم اسناد و مشخصاً در سند برنامه 

از . پنجم توسعه کشور مورد غفلت واقع شده است
ها عمدتاً به حمایت از آنجایی که این سیاست

وکار، پذیر، فرشتگان کسب گذاري ریسکسرمایه
توانند بهبود ند میاشاره دار... بازار سهام کوچک و 

عملکرد فناوري و نوآوري را توسعه داده و منجر 
 .ندشوبه ارتقاء این اهداف 

  
  References                                        منابع

[1] Rothmayr, C., & Varone, F. (2002). The politics of 
biomedicine: explaining and evaluating policy design. 
In ECPR Joint Sessions of Workshops, Torino, March 
(pp. 22-27).  

 حسینی، خداد و حسن فرد، دانایی ؛داوود غالمرضایی، ؛عادل آذر، ]2[
 با کشور عالی آموزش هايسیاست تحلیل مدل طراحی .)1392( .حمید

 و لمع سیاست فصلنامه .پنجم برنامه مورد ،سیستم پویایی از استفاده
  .18- 1، 4 شماره پنجم، سال فناوري،

 .)1388. (امیرحسین کیذوري، و کوروش فتحی،؛ رضا نوروززاده، ]3[
 هاي سیاست استنتاج منظور به معین و فرادستی اسناد محتوایی تحلیل



   بررسی اهداف و ابزارهاي سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوري

86  

 فصلنامه. فناوري و تحقیقات عالی، آموزش بخش توسعهپنجم  برنامه
  .50- 29 ،53 شماره عالی، آموزش نظام در ریزيبرنامه و پژوهش

 اي مقدمه ).1391( .سیدسروش ،نوري قاضی و پهرسیدس ،نوري قاضی ]4[ 
 مدرس، تربیت دانشگاه :تهران. نوآوري و فناوري علم، سیاستگذاري بر

  .علمی آثار نشر مرکز
[5] Freeman, C. (1988). Technology policy and 
economic performance: lessons from Japan. London: 
Pinter; 1987. Technology Policy and Economic 
Performance.  
[6] Lundvall, B. A. (1992). National innovation 
system: towards a theory of innovation and interactive 
learning. Pinter, London.  

 روشنی، و مهدي الیاسی، ؛اهللاسیدحبیب طباطبائیان، ؛مهدي محمدي، ]7[
 در نوظهور فناورانه نوآوري نظام گیريشکل مدل تحلیل .)1392( ،.سعید
 فناوري، و علم سیاست فصلنامه .فناوري نانو بخش موردي مطالعه :ایران
 .32- 19، 4شماره پنجم، سال

[8] OECD. (1996). Paris. Retrieved from 
http://www.oecd.org 
[9] Bikar, V., CAPRON, H., & CINCERA, M. (2004). 
An integrated evaluation scheme of innovation systems 
from an institutional perspective. Research paper no.  

 بررسی ).1385( .مهدي بناب، پاکزاد و اهللا حبیب طباطبائیان، ]10[ 
 در نوآوري سنجش براي چارچوبی ارائه و نوآوري سنجش هاي سیستم

  .190- 161، 1 شماره ،10 دوره، انسانی علوم مدرس نامهلفص .ایران
[11] Cantner, U., & Pyka, A. (2001). Classifying 
technology policy from an evolutionary perspective. 
Research Policy, 30(5), 759-775.  
[12] Clark, J., & Guy, K. (1997). Innovation and 
competitiveness. Technopolis, Brighton.  
[13] Ahrens, J. (2002). Governance and the 
implementation of technology policy in less developed 
countries. Economics of Innovation and New 
Technology, 11(4-5), 441-476.  
[14] European commission. (2003). Annual Innovation 
Policy Trends and Appraisal Report For Turkey. A 
publication from the innovation / SMEs 
Programmemme. 
[15] Soete, L. STRATA-ETAN Expert Group (2002). 
Benchmarking National Research Policies: The Impact 
of RTD on Competitiveness and Employment (IRCE), 
European Commission, DG Research, Brussels.  
[16] European Commission. (2009). The Open Method 
of Coordination in Research Policy: Assessment and 
Recommendations. Brussels: DG Research. 
[17] OECD, F. M. (2002). Proposed Standard Practice 
for Surveys on Research and Experimental 
Development. The Measurement of Scientific and 
Technological Activities Series. Paris.  

 محتواي تحلیل). 1390( .محمدرضانوشادي،  و محمدتقی ایمان، ]18[ 
 و یزئپا دوم، شماره سوم، سالتخصصی پژوهش، -دوفصلنامه علمی .کیفی

  .44-15 ،1390 زمستان

 .رهبري معظم مقام ابالغیه ،فناوري و علم کلی هايسیاست سند ]19[
-http://farsi.khamenei.ir/news :در مشاهده قابل

content?id=27599  
 .رهبري معظم مقام ابالغیه ،مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست سند ]20[

-http://farsi.khamenei.ir/news :در مشاهده قابل
content?id=25370  

 قابل .رهبري معظم مقام ابالغیه ،کشور ساله بیست اندازچشم سند ]21[
  http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdf :در مشاهده

: در مشاهده قابل .کشور علمی جامع نقشه ]22[
www.msrt.ir/fa/SiteCollectionImages/M01.pdf  

: در مشاهده قابل .کشور توسعه پنجم برنامه قانون ]23[
www.isacmsrt.ir/files/site1/pages/barnamepanjom.pdf  

  
 


