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Abstract 

It is of great importance to create and spread 
science and technology within the borders of 
a country to facilitate economic growth. To 
do so, in recent years, Iranian policy makers 
and related institutions put their efforts to 
prepare a suitable environment for science 
and technology development toward 
economic growth in all aspects. In spite of 
these efforts and also clarifying some of the 
effective factors on science and technology 
development toward economic growth in 
1404 vision document, divergence of the 
responsible institutions and also, lack of a 
consensus on these factors, are challenges 
which face the field. To investigate the 
factors affecting science development, 
technology development and economic 
growth, thorough literature review have done 
and opinions of 14 experts were applied to 
rate and model the relationship among the 
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studied fields in Iran using Interpretive 
Structural Modeling (ISM) technique in 
MATLAB software. The results showed that 
economic-political convergence variable has 
a key role in the relationship of the three 
studied fields. In other words, if policy 
makers draw their attentions to this key 
variable and have integration, they can 
handle the whole players of the fields toward 
development. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396 پائیز، 3، شماره منه سال

 

  

  بندي عوامل اثرگذار تفسیري سطح- مدل ساختاري
  بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي در ایران

  4میثم شیرخدایی، 3سعید راسخی، 2هومن شبابی، *1فر زاده یحییمحمود 

  استاد گروه مدیریت، دانشگاه مازندران -1
  غیردولتی راه دانش بابل-گذاري علم و فناوري، دانشگاه مازندران و مربی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانشجوي دکتري سیاست -2

  استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران -3
  دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه مازندران -4

  

  دهیچک
گذار  در ایران نیز طی سالیان اخیر نهادهاي سیاست. براي رسیدن به رشد اقتصادي، ایجاد و نشر علم و فناوري در درون مرزهاي یک کشور اهمیت بسیاري دارد

این است که این نهادها، اي که وجود دارد  مسئله. اند زمینه توسعه علم و فناوري در ابعاد مختلف را در راستاي رشد اقتصادي فراهم آورند تالش نموده
به برخی عوامل اثرگذار بر توسعه علم و فناوري که بتوانند رشد  1404انداز  هاي الزم را با یکدیگر نداشته و همچنین با وجود تصریح سند چشم هماهنگی

طیف وسیعی از عوامل اثرگذار بر توسعه علم، توسعه  در این پژوهش، ابتدا. نظري بر روي این عوامل وجود ندارد اقتصادي را به دنبال داشته باشند باز اتفاق
سازي  سپس با نظرسنجی از چهارده خبره از طریق روش مدل. فناوري و رشد اقتصادي، به صورت کیفی و از طریق بررسی عمیق پیشینه موضوع مشخص شدند

مشخص  MATLABافزار  تفسیري مربوطه با استفاده از نرم-ساختاريبندي و مدل  تفسیري، عوامل مربوط به سه حوزه مورد مطالعه براي ایران سطح- ساختاري
اقتصادي در ارتباط میان سه حوزه فوق است و همچنین اینکه کلید توسعه در ابعاد مختلف علمی، فناورانه و -نتایج، مؤید نقش کلیدي همگرایی سیاسی. شد

تواند سایر عوامل را در سیستمی از بازیگران منسجم و  این مهم مورد توجه قرار گیرد میگذار کشور است که اگر  اقتصادي، اتحاد و یکپارچگی نهادهاي سیاست
  .در ارتباط سالم با یکدیگر به سمت جلو هدایت نماید

  تفسیري-سازي ساختاري توسعه علم، توسعه فناوري، رشد اقتصادي، مدل: ها کلیدواژه
 :شود نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به 

Yahyazadehfar, M., Shababi, H., Rasekhi, S., &  Shirkhodaie, M. (2017). The Interpretive-Structural Model for 
Prioritize the Relationship among Effective Factors on Science Development, Technology Development and 
Economic Growth in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 77-90. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

 در دانشمندان که است هایی گزاره از اي مجموعه علم
 هدف یک تأمین براي یا موضوع یک حول علمی هاي کاوش

 گرد )کالم علم نظیر موضوع بدون علوم یا کاربردي علوم در(
 قرار گفتگو مورد علوم، زبان اساس بر آنها میان و اند آورده

                                                
  DOI: 10.22034/jstp.2017.9.3.537825 

 * دار مکاتبات نویسنده عهده: m.yahyazadeh@umz.ac.ir  

 ].1[ شود می نیز فلسفه شامل عام، معناي به البته گاه .گیرد می
 نهادهاي از علم کسب دنبال به همواره تاریخ طول در بشر

 از یکی به آن کسب امروزه و بوده محیط از یا و رسمی
 کسب .است شده تبدیل کشورها و جوامع مهم بسیار اهداف

 افزایش و شده قوانین بهبود و مهارت افزایش موجب علم
  ].2[ دارد دنبال به را اقتصادي رشد نهایتاً و وري بهره

 .افزار سخت یا افزار نرم ساختن براي است مهارتی فناوري
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 نیقوان به عتیطب با تعامل در خردمند انسان که گفت توان یم
 و علم توسط نیقوان نیا ینیبازآفر با و یافته دست آن عام

 خود نظر مورد يکاربردها ،دلخواه طیشرا و طیمح در دانش
 فناوري خصوصاً گوناگون هاي فناوري .]3[ دینما یم جادیا را

 رفتار( عرضه طرف در هم اقتصاد در ارتباطات، و اطالعات
 اثر )کننده مصرف رفتار( تقاضا طرف در هم و )تولیدکننده

 و سازماندهی نظیر یعوامل کنار در رفتار اصالح این .گذارد می
 ساختار گذاري، قانون و بخشی سازماندهی مدیریتی، تجربه

 انسانی سرمایه همچنین و دولت هاي سیاست اقتصادي،
  ].4[ باشد داشته دنبال به را اقتصادي رشد تواند می

 فناوري و دانش اقتصادي، رشد هاي مدل تمامی در امروزه
 موتور عنوان به آن پیشرفت و بوده محوري نقشی داراي

 اقتصاد گیري شکل .رود می شمار به اقتصادي رشد محرکه
 و امروز جوامع هاي سیاست  ترین اصلی از یکی بنیان دانش
 و جدید دانش فناوري، خلق اقتصاد، این در رشد اصلی عامل

 اخیر دهه یک حدود از .باشد می پیشرفته فناوري بکارگیري
 کشورهاي از دیگر برخی و ژاپن آمریکا، اروپا، در

 نوآوري اقتصادي-اجتماعی دستاوردهاي ارزیابی یافته، توسعه
  ].5[ است شده واقع جدي توجه مورد

 نشر و ایجاد اقتصادي، رشد به رسیدن براي که است مشخص
 بسیاري اهمیت کشور یک مرزهاي درون در فناورانه دانش
 گذار سیاست نهادهاي نیز ایران در اخیر سالیان طی .دارد

 رشد هدف با را فناوري و علم توسعه زمینه اند نموده تالش
 وجود که اي مسئله .آورند فراهم مختلف ابعاد در اقتصادي

 یکدیگر با را الزم هاي هماهنگی نهادها، این که است این دارد
 به 1404 انداز چشم سند تصریح وجود با همچنین و نداشته
 رشد بتوانند که فناوري و علم توسعه بر اثرگذار عوامل برخی

 این روي بر نظري اتفاق باز باشند داشته دنبال به را اقتصادي
 کامل صورت به که پژوهشی کشور در .ندارد وجود عوامل

 هاي حوزه اندرکاران دست و خبرگان دید از را ابعاد این همه
 باشد داده قرار بررسی مورد اقتصاد همچنین و فناوري و علم

 یا و ]6[ فلسفی صورت به تحقیقات عمده و نگرفته انجام
 بررسی به که هم اي مطالعه ضمناً .است بوده صرف ]7[ کمی

 دیده بپردازد ایران در اقتصادي رشد و علم توسعه میان ارتباط
  .است نشده
 و فناوري توسعه علم، توسعه بر اثرگذار عوامل بندي سطح

 بندي، سطح این براي مناسب مدلی ارائه و اقتصادي رشد
 ایران نظیر اي توسعه حال در کشورهاي براي خصوصاً

 وجود یعنی حوزه این در موجود يها چالش از یکی تواند می
 و علم نابرابر توسعه همچنین و اقتصادي رشد در نابرابري
 باعث که جهان مختلف مناطق و نهادها ،ها ملت بین فناوري

 این رفع و عملکرد بهبود جهت زیادي يها ریزي برنامه شده
 تا را گیرد صورت فناورانه همپایی به دستیابی و فاصله

 بندي اولویت کار، این با که چرا دهد پوشش حدودي
  .شد خواهند مشخص مربوط هاي گذاري سیاست

 این شود می مطرح که اصلی سؤال مذکور، موارد به توجه با
 و علمی مناسب هاي گذاري سیاست براي ایران در که است

 مدنظر باید هایی اولویت چه اقتصادي، رشد هدف با فناورانه
 مدلی است درصدد حاضر پژوهش اساس، این بر گیرند؟ قرار

 ارتباط بر اثرگذار عوامل که کند ارائه را 1تفسیري-ساختاري
 را ایران در اقتصادي رشد و فناوري توسعه علم، توسعه میان

 و علم توسعه که داشت توجه باید البته .نماید بندي سطح
 یکی تنها آنها به مربوط هاي گذاري سیاست و فناوري توسعه

 عوامل سایر کنار در و اقتصادي رشد بر اثرگذار عوامل از
 از .است غیره و المللی بین عوامل دولت، گذاري سیاست نظیر

 وجود اقتصادي رشد از غیر به بسیاري عوامل نیز دیگر طرف
 به .بگذارند اثر فناوري و علم توسعه بر توانند می که دارند
 هر بر مؤثر عوامل خصوص در خبرگان نظر ابتدا منظور همین

 اقتصادي رشد و فناوري توسعه علم، توسعه بخش سه
 بندي سطح بیانگر که شود می ارائه مدلی سپس و ارزیابی
 تواند می مدل این .باشد ایران در آنها ارتباط بر اثرگذار عوامل

 فناوري علم، هاي زمینه در بهتر هاي گذاري سیاست راهگشاي
  .باشد اقتصاد و
  
  پیشینه موضوع - 2

 شیافزا با همراه رشد از است عبارت یعلم توسعه
 و یانسان ،یکیزیف يها تیظرف از اعم یعلم يها تیظرف

 فناوري خلق از است عبارت نیز فناوري توسعه ].8[ یاجتماع
 دانش از استفاده با جامعه نیازهاي با متناسب و جدید
 روند در شده کسب تجربیات و مهارت و فناوري دهنده انتقال
 توسعه .داخلی وتوسعه تحقیق همچنین و فناوري انتقال

                                                
1- Interpretive Structural Modeling (ISM) 
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 و بنگاه یک در فناوري سطح ارتقاء و ایجاد دنبال به فناوري
 دیرباز از مذکور، تعاریف به توجه با ].9[ است جامعه یک یا

 مهم حوزه دو این تعامل بررسی دنبال به مختلف اندیشمندان
 و اقتصاد حوزه جمله از انسان زندگی مختلف هاي بخش با

 توسعه از بتوان اینکه براي .اند بوده اقتصادي رشد مفهوم
 استفاده اقتصادي رشد راستاي در فناوري توسعه و علمی
 توسعه و علم توسعه بر اثرگذار عوامل باید ابتدا در نمود

 رشد بر اثرگذار عوامل با عوامل این تعامل همچنین و فناوري
  .داد قرار بررسی مورد را اقتصادي

 منتشرشده مقاالت تعداد نام به شاخصی داراي علمی توسعه
 هاي پژوهش در که است تخصصی و علمی نشریات در

 مورد نیز اقتصادي رشد با آن ارتباط و بوده مدنظر متعددي
 هاي داده مروري مطالعه با 1بامول .است گرفته قرار بررسی
 طی صنعت در شده گرفته کار به پژوهشی امور به مربوط

 دریافت یافته، توسعه کشور شانزده در 1979 تا 1870 هاي سال
 و داخلی ناخالص تولید سرانه وري، بهره ادواري رشد که

 .است ها پژوهش این به وابسته بسیار کشورها، این صادرات
 در کشورهاي در باید پژوهش این که داشت اذعان وي البته
 آن صحت تا شود آزمون نیز یافته توسعه کمتر و توسعه حال
 از پیروي در نیز 2آبراموویتز ].10[ گیرد قرار بررسی مورد بهتر

 که دریافت ها، داده همان مروري مطالعه با بامول پژوهش
 به کشورها این اقتصادي و سیاسی وضعیت میان همگرایی
 از پیروي به ].11[ است وابسته آنها دانشگاهی تحقیقات
 ،]13[ 4وینکلر ،]12[ 3جف آبراموویتز، و بامول هاي پژوهش

 ،]15[ 6پوریس و لوتز- اینگلزي ،]14[ همکاران و 5لی
 و ]17[ همکاران و 7انتولی ،]16[ همکاران و لوتز-اینگلزي
 در را مشابهی هاي پژوهش نیز ]18[ همکاران و لوتز-اینگلزي

 هاي پژوهش نقش با ارتباط در جهان مختلف کشورهاي
 ارتباط و داده انجام بالعکس و اقتصادي رشد در دانشگاهی

 صورت به ها پژوهش این اگر .اند کرده تأیید را آنها دوسویه
 توانند می روند کار به نیز صنعت در و آمده در کاربردي

 در مسئله این .باشند هم فناوري توسعه ساز زمینه

                                                
1- Baumol 
2- Abramovitz 
3- Jaffe 
4- Vinkler 
5- Lee 
6- Inglesi-Lotz & Pouris 
7- Ntuli 

 و مازولنی و ]19[ همکاران و 8کوهن نظیر هایی پژوهش
  .است گرفته قرار مدنظر ]20[ 9نلسون

 و علمی نشریات در منتشرشده مقاالت تعداد از غیر
 بر اثرگذار عوامل عنوان به نیز دیگري عوامل تخصصی،

 به همکاران و 10آگیون .گرفتند قرار مدنظر علمی توسعه
 فناوري علم، هاي پویائی زمینه در شده انجام مطالعات بررسی

 آنها عقیده به .اند پرداخته اقتصادي رشد عرصه در نوآوري و
 عوامل رقابت، جامعه، گرایی علم و تحصیالت نظیر عواملی
 رشد نهایتاً و فناوري و علم بر کار نیروي بازار و کالن اقتصاد

 تحقیقی در نیز فراستخواه و توفیقی ].21[ اثرگذارند اقتصادي
 رشد گرایی، علم فرهنگ توسعه نظیر عواملی ایران در مشابه
 نهادهاي هماهنگی بودجه، متخصص، انسانی نیروي

 را ها زیرساخت توسعه و حقوقی محیط توسعه گذار، سیاست
 به صالحی ذاکر ].22[ اند داده تشخیص مؤثر علمی توسعه در

 توسعه راستاي در ایران فناوري و علم حوزه محتواي تحلیل
 واحدهاي انسجام لزوم تأیید بر عالوه و پرداخته عالی آموزش
 نهادهاي استقالل نقش به فناوري، و علم گذاري سیاست

  ].23[ است نموده اشاره علم توسعه در علمی
 رابطه مقایسه به پویا تابلویی هاي داده از گیري بهره با 11لیچنگ

 سه در اقتصادي رشد و فناوري و علم هاي ورودي نقش میان
 از او .پرداخت 2008 تا 1994 دوره طی چین ساحلی منطقه
 و اقتصادي رشد نماینده عنوان به واقعی داخلی ناخالص تولید

 عنوان به وتوسعه تحقیق بودجه و انسانی نیروي از ترتیب به
 حاصله نتایج .گرفت بهره فناوري و علم هاي ورودي نماینده
 و علم هاي ورودي میان معنادار و مثبت ارتباط از حاکی

  ].24[ است بوده اقتصادي رشد و فناوري
 و سنجی علم پژوهش یک قالب در مددي و چاکلی نوروزي

 قدرت تأثیر اسپیرمن، همبستگی آزمون از گیري بهره با
 فناوري و علم جایگاه بر را )داخلی ناخالص تولید( اقتصادي

 زمانی دوره طی 100 باالي 12هرش شاخص داراي کشور 38
 که دریافتند و دادند قرار بررسی مورد میالدي 2010 تا 1996
 يها شاخص و اقتصادي قدرت يها شاخص دسته دو میان

 .دارد وجود مثبتی همبستگی کشورها فناوري و علم جایگاه

                                                
8- Cohen 
9- Mazzoleni & Nelson 
10- Aghion 
11- Licheng 
12- Hirsch Index 
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 سطح و فناوري و علوم در گذاري سرمایه میزان میان همچنین
 قابل و مستقیم ارتباطی نیز کشورها در علوم یافتگی توسعه
 کشورهایی که دریافتند آنها این، بر عالوه .است برقرار اعتناء

 و علم نظر از برخوردارند مناسبی اقتصادي قدرت از که
  ].25[ دارند قرار مطلوبی جایگاه در نیز فناوري
 )پتنت( اختراع ثبت حق نام به اي نماینده داراي فناوري توسعه
 بازنگري" عنوان تحت خود کتاب در 1گرشنکران .است

 سیر بررسی ضمن که بود کسی اولین 2"تاریخ منظر در اقتصاد
 حق تعداد اقتصادي، رشد بر فناوري و علم اثر تاریخی سیر
 و معیار عنوان به را خصوصی بخش در موجود اختراع ثبت

 نظر در فناوري توسعه گیري اندازه براي مناسب اي نماینده
 الذکر فوق عوامل از غیر عواملی این، بر عالوه ].26[ گرفت

 بودجه به توان می جمله آن از که مؤثرند فناوري توسعه بر نیز
 بهبود ،]28[ داخلی ناخالص تولید ،]27[ وتوسعه تحقیق

 و ]29[ فناوري حقوقی نظام و تجاري نظام صنعتی، سیاست
  .نمود اشاره ]30[ ها زیرساخت توسعه

 از پیش که فناوري و علم توسعه بر اثرگذار عوامل از بسیاري
 از مقابل در و بوده اثرگذار نیز اقتصادي رشد بر شد اشاره این
 جمعیت رشد نرخ پیشینه، بررسی با .پذیرند می هم تأثیر آن
 همگرایی ،]32[ داخلی ناخالص تولید سرانه رشد ،]31[

 وتوسعه تحقیق در گذاري سرمایه ،]33[ اقتصادي-سیاسی
 )پتنت و مقاالت شامل پژوهشی و آموزشی سرمایه انباشت(
 ،]35[ )انسانی سرمایه انباشت( کار نیروي کیفیت ،]34[

 اقتصاد به مربوط عوامل سایر ،]36[ فکري مالکیت حقوق
 توسعه و ]37[ ...) و بهره نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ( کالن

 نیز ]38[ صنعتی و علمی تجهیزات و امکانات ها، زیرساخت
 اقتصادي رشد بر اثرگذار )معیارهاي( عوامل عنوان به

  .شدند داده تشخیص
 و 3مارکوویچ شده، انجام هاي پژوهش جدیدترین از یکی در

 عضو کشور 28 داخلی ناخالص تولید رشد نرخ همکاران
 و علم به مربوط عوامل برخی اساس بر را اروپا اتحادیه
 ناخالص تولید در وتوسعه تحقیق مخارج شامل فناوري
 افراد اختراع ثبت حق فنی، و علمی مجالت مقاالت داخلی،

 و مقیم افراد توسط تجاري مارك ثبت غیرمقیم، و مقیم
                                                
1- Gerschenkron 
2- Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of 
Essays 
3- Marković 

 پژوهشگران تعداد شده، ثبت تجاري هاي مارك کل غیرمقیم،
 در شاغل فنی متصدیان تعداد وتوسعه، تحقیق بخش در شاغل
 برتر هاي فناوري صادرات همچنین و وتوسعه تحقیق بخش

 رشد در توجهی قابل سهم عوامل این که دریافتند و سنجیده
 پژوهشگران منظور، این براي .اند داشته داخلی ناخالص تولید

 هاي شبکه ،5ژنتیک ریزي برنامه ،4شدید یادگیري ماشین از
 کدام هر نتایج و گرفتند بهره 7فازي منطق و 6مصنوعی عصبی

 قدرت از حاکی نتایج که نمودند مقایسه هم با را کدام
 براي شدید یادگیري ماشین تر قوي کنندگی بینی پیش

 سایر به نسبت فناوري و علم پایه بر اقتصادي رشد الگوسازي
  ].39[ است بوده سازي شبیه و بینی پیش هاي روش
 توسعه علم، توسعه هاي حوزه میان تعامل که است واضح

 بسا چه و بوده اهمیت حائز بسیار اقتصادي رشد و فناوري
 دلیل همین به .باشد نیز اجتماعی و فرهنگی توسعه ساز زمینه

 تا شده سعی موجود، پیشینه از گیري بهره با پژوهش این در
 در یکدیگر با آنها تعامل نحوه و ایران در عوامل این اهمیت
 .گیرد قرار بررسی مورد گذاري، سیاست بندي اولویت راستاي

 توجه مورد ایران در مستقل پژوهشی در تاکنون مبحث این
  .است نگرفته

 بر اثرگذار متغیرهاي ارتباطات و اشتراکات توضیحات، این با
 از آمده دست به معیارهاي همراه به نظر مورد حوزه سه

 حوزه، هر براي آنها دربرگیرنده زیرمعیارهاي و پیشینه مطالعه
  .است شده ارائه 1 جدول در
 در متغیرها میان ارتباط وجود عدم یا وجود سنجش منظور به

 در متغیرها آن که بود الزم ایران، در بررسی مورد حوزه سه
 دلیل به .دهند پاسخ آنها به خبرگان تا شده وارد پرسشنامه

 احتمال همچنین و حوزه سه میان مشترك متغیرهاي وجود
 بر ها حوزه اختصاصی متغیرهاي برخی غیرمستقیم اثرگذاري

 براي تري مناسب پرسشنامه تا شده یکپارچه متغیرها هم، روي
 مجموع در که شود طراحی تفسیري-ساختاري سازي مدل

- ساختاري سازي مدل پرسشنامه ساخت براي متغیر چهارده
  :شدند داده تشخیص مناسب تفسیري

 علمی نشریات در منتشرشده مقاالت تعداد افزایش) 1(
  }1در جدول  فناوري توسعه 2 بند وعلم توسعه 1 بند تلفیق{

                                                
4- Extreme Learning Machine (ELM) 
5- Genetic Programming (GP) 
6- Artificial Neural Network (ANN) 
7- Fuzzy Logic 
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  تفسیري-سازي ساختاري متغیرهاي اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي براي ساخت پرسشنامه مدل) 1جدول 
حوزه مورد 

  بررسی
اثرگذار بر حوزه ) متغیرها(معیارهاي 

  مورد بررسی در پیشینه
  منابع  زیرمعیارهاي مشمول هر معیار

  توسعه علم

تعداد مقاالت منتشرشده در  شیافزا -1
  یو تخصص یعلم اتینشر

، مشارکت فعال در ISCو  ISIافزایش تعداد مقاالت 
المللی، مشارکت فعال در  هاي ملی و بین ها و همایش کنفرانس

هاي علمی و میزگردهاي علمی تلویزیونی، افزایش  سخنرانی
هاي  ، رشد پژوهشhو  gهاي  ضریب تأثیر مجالت و شاخص

  پایه

]10-18[  

 جامعه و التیسطح تحص شیافزا -2
توسعه فرهنگ (توجه به علم و عالم 

  )گرایی علم

هاي دانشگاهی، افزایش  افزایش تعداد افراد شاغل در بخش
تعداد دانشجویان، افزایش میزان جمعیت شاغل به تحصیل، 

  افزایش میزان افراد باسواد در جامعه
  ]22و21[

متخصص  یانسان يروین رشد -3
  )یانسان يرویتوسعه ن(

ابتدائی افزایش رشد آموزش دانشگاهی، افزایش رشد آموزش 
و متوسطه، رشد مدارك تحصیلی عالیه، افزایش تعداد نیروي 

  وتوسعه انسانی متخصص در بخش تحقیق
  ]22و21[

 یدانشگاه قاتیبودجه تحق شیافزا -4
  )يو اعتبار یتوسعه منابع مال(

هاي  ها به پژوهش افزایش میزان تخصیص بودجه وزارتخانه
  علمی

  ]22و21[

  ]25و21و14و13[  سهم بودجه علمی و تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی  یناخالص داخل دیتول رشد -5
 يو انسجام نهادها یهماهنگ -6

  علم يگذار سیاست
  ]23و22[  ریزي علمی توسعه ساختارهاي مدیریت و برنامه

و استقالل  یعلم ينهادها توسعه -7
  ]23[  ایجاد رابطه میان رشد علم و تولید علم  آنها

حقوق (علم  یحقوق طیمح توسعه -8
  )حوزه علم يفکر تیمالک

توجه ویژه به حقوق مالکیت فکري، توسعه استاندارد و 
  ارزیابی و نظام اعتبارسنجی و نظارت ملی بر علم

]22[  

ها، امکانات و  زیرساخت توسعه -9
  ]22[  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات  یعلم زاتیتجه

توسعه 
  فناوري

تعداد حق ثبت اختراع  شیافزا -1
  )پتنت(

شده، افزایش تعداد  افزایش تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت
  هاي تجاري هاي مربوط به مارك ثبت

  ]33و26[

و  هیپا يها رشد پژوهش شیافزا -2
  يکاربرد

  ]24و23[  سازي شده افزایش تعداد مقاالت تجاري

متخصص  یانسان يروین رشد -3
  )یتوسعه منابع انسان(

  ]24[  وتوسعه افزایش تعداد شاغلین و متصدیان بخش تحقیق

وتوسعه  بودجه تحقیق شیافزا -4
  )یصنعت يو اعتبار یتوسعه مال( یصنعت

وتوسعه  ها به تحقیق افزایش میزان تخصیص بودجه وزارتخانه
  هاي صنعتی، انتقال فناوري از خارج صنعتی، توسعه خوشه

]27[  

  ]21و18[  وتوسعه صنعتی از تولید ناخالص داخلی سهم بودجه تحقیق  یناخالص داخل دیتول رشد -5

  یصنعت استیس بهبود -6
بهبود نظام مدیریت فناوري و هماهنگی واحدهاي 

  گذاري صنعتی سیاست
]25[  

  ينظام تجار بهبود -7
رشد واحدهاي صنعتی، افزایش حجم تولیدات، افزایش 

  ]25[  تولیدصادرات کاال و خدمات، بهبود قیمت عوامل 

  يفناور ینظام حقوق بهبود -8
توجه ویژه به حقوق مالکیت فکري صنعتی، توسعه استاندارد 

  و ارزیابی و نظام اعتبارسنجی و نظارت ملی بر فناوري
]25[  

ها، امکانات و  زیرساخت توسعه -9
  یصنعت زاتیتجه

  ]25[  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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  تفسیري-سازي ساختاري اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي براي ساخت پرسشنامه مدل متغیرهاي) 1جدول ادامه 
حوزه مورد 

  بررسی
اثرگذار بر حوزه ) متغیرها(معیارهاي 

  مورد بررسی در پیشینه
  منابع  زیرمعیارهاي مشمول هر معیار

رشد 
  اقتصادي

شاغل به تحصیل، رشد رشد جمعیت جوان، رشد جمعیت   تینرخ رشد جمع -1
  جمعیت متخصصین

]31[  

  یناخالص داخل دیسرانه تول رشد -2
وري، رشد نوآوري تجاري، بهبود نظام تجاري، رشد  رشد بهره

  )هاي برتر خصوصاً صادرات فناوري(صادرات 
]32[  

  ياقتصاد- یاسیس ییهمگرا -3
هاي سیستم سیاسی، آزادي اقتصادي،  کیفیت حکمرانی، ویژگی

هاي توسعه گردشگري،  آزادي تجارت خارجی، سیاستدرجه 
  رشد رقابت اقتصادي

]33[  

وتوسعه  در تحقیق يگذار سرمایه -4
  )یو پژوهش یآموزش هیانباشت سرما(

هاي  وتوسعه، رشد پژوهش هاي تحقیق افزایش هزینه
، )پتنت(دانشگاهی و صنعتی، افزایش تعداد حق ثبت اختراع 

هاي تجاري،  مربوط به ماركهاي  افزایش تعداد ثبت
گذاري مستقیم خارجی، انتقال فناوري از خارج، توسعه  سرمایه

  هاي صنعتی خوشه

 ]39و34[

 هیانباشت سرما(کار  يروین تیفیک -5
  )یانسان

  ]35و13و12[  کیفیت و کمیت تولیدات و خدمات

  ]36[  بهبود قوانین و مقررات مالکیت فکري  يفکر تیمالک حقوق -6
  ]37[  ...نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و   عوامل مربوط به اقتصاد کالن ریسا -7

ها، امکانات و  زیرساخت توسعه -8
  ]38و25و22[  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات  یو صنعت یعلم زاتیتجه

  
  }1در جدول علم توسعه 2 بند{گرایی علم فرهنگ توسعه) 2(
 تلفیق{ متخصص انسانی نیروي کیفیت و رشد افزایش) 3(

 رشد 5 بند و فناوري توسعه و علم توسعه 3 بندهاي
 }اقتصادي

 هاي پژوهش در گذاري سرمایه و بودجه افزایش) 4(
 سه 4 بندهاي تلفیق{ صنعتی وتوسعه تحقیق و دانشگاهی

 }حوزه

 علم توسعه 5 بندهاي تلفیق{ داخلی ناخالص تولید رشد) 5(
 }اقتصادي رشد 2 بند و فناوري توسعه و

 و علم گذاري سیاست نهادهاي انسجام و بهبود هماهنگی،) 6(
 }فناوري توسعه و علم توسعه 6 بندهاي تلفیق{ فناوري

 توسعه 7 بند{ آنها استقالل و علمی نهادهاي توسعه) 7(
 }علم

 8 بندهاي تلفیق{ فناوري و علم حقوقی محیط توسعه) 8(
 }اقتصادي رشد 6 بند و فناوري توسعه و علم توسعه

 و علمی تجهیزات و امکانات ها، زیرساخت توسعه) 9(
 بند و فناوري توسعه و علم توسعه 9 بندهاي تلفیق{ صنعتی

 }اقتصادي رشد 8

 }فناوري توسعه 1 بند{ اختراع ثبت حق تعداد افزایش) 10(

 }فناوري توسعه 7 بند{ تجاري نظام بهبود) 11(

 }اقتصادي رشد 1 بند{ جمعیت رشد نرخ) 12(

 }اقتصادي رشد 3 بند{ اقتصادي-سیاسی همگرایی) 13(

 رشد 7 بند{ کالن اقتصاد به مربوط عوامل سایر) 14(
  }اقتصادي

  
  شناسی پژوهش روش - 3

 سطح در اما است نظري مدلی ارائه پی در حاضر پژوهش
- استقرایی پژوهش این .باشد می کاربردي پژوهش یک کالن،
 گیرد می کار به را کیفی و کمی هاي روش از ترکیبی و قیاسی

 روش در .است اکتشافی ترکیبی روش آن اصلی رویکرد که
 دقیق صورت به کیفی هاي داده ابتدا اکتشافی، ترکیبی

 نوع کمی، هاي داده تحلیل و گردآوري با سپس و گردآوري
 طیف ابتدا پژوهش این در .شود می تعیین متغیرها میان روابط

 و فناوري توسعه علم، توسعه بر اثرگذار عوامل از وسیعی
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 پیشینه بررسی طریق از و کیفی صورت به اقتصادي رشد
 از و دانشگاهی خبرگان از نظرسنجی با سپس و مشخص

 به مربوط عوامل تفسیري،-ساختاري سازي مدل روش طریق
 تفسیري- ساختاري مدل و بندي سطح مطالعه مورد حوزه سه

  .است شده حاصل
 بر اثرگذار عوامل تشخیص بخش در پژوهش آماري جامعه
 ایرانی خبرگان اقتصادي، رشد و فناوري توسعه علم، توسعه
 آموزشی، هاي بخش در شاغل مدیریت و اقتصاد هاي حوزه

 بودند ایران مسائل زمینه در شان فعالیت و اجرایی یا تحقیقاتی
 و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاء از نفر سیزده آنها میان از که

 اجرایی مدیران و )خارج و داخل مقیم( عالی آموزش مراکز
 دلیل به .شدند انتخاب کشور فناوري و علم گذاري سیاست

 به نیاز نیست ها یافته تعمیم هدف کیفی، هاي پژوهش در اینکه
 تعداد کفایت .است نبوده کیفی بخش در نمونه حجم محاسبه
 12 تا 10 تفسیري-ساختاري سازي مدل مراحل براي خبرگان

 براي که معیارهایی .]40[ است شده ذکر نفر 14 الی 4 و
 شامل گرفتند قرار مدنظر پژوهش این در خبرگان انتخاب
 تجربی، و اي حرفه خبرگان کنار در دانشگاهی خبرگان حضور
 هاي زمینه در نظر صاحب و پیشرو خبره یک حداقل وجود

 گذاري سیاست هاي دیدگاه داراي خبرگان وجود مربوطه،
 همچنین و کالن مدیریتی سوابق با خبرگان وجود متفاوت،

 توسعه علم، توسعه فرآیند در نقش داراي خبرگان وجود
  .است بوده ایران اقتصادي رشد یا فناوري

- ساختاري سازي مدل از کمی، بخش نتایج آزمون براي
 عوامل میان روابط ابتدا گام، این در .شد استفاده تفسیري
 رشد و فناوري توسعه علم، توسعه بر شده شناسایی اثرگذار

 به حوزه سه هر براي )خبرگان نظر اساس بر( اقتصادي
 "به منجر" مفهومی رابطه از گیري بهره با و جداگانه صورت

 متقابل رابطه مفهومی، رابطه این .گرفتند قرار تحلیل مورد
 مورد جداگانه صورت به را حوزه سه هر بر اثرگذار عوامل
 ماتریس یک ابتدا در منظور این براي .داد قرار بررسی

 اثرگذار عوامل از گیري بهره با و تشکیل ساختاري خودتعاملی
 تبدیل حاصل که دریافتی ماتریس بعد، مرحله در .شد تکمیل

 طراحی بوده یک و صفر ماتریس یک به خودتعاملی ماتریس
 توسعه علم، توسعه رابطه بر اثرگذار عوامل بندي سطح براي و

 و ها ورودي ها، خروجی مجموعه اقتصادي، رشد و فناوري

 آن از MATLAB افزار نرم با مؤلفه یا بعد هر اشتراکات
  .شدند استخراج

  
  ها تجزیه و تحلیل یافته - 4
 در شده مشخص معیار چهارده از استفاده با بخش این در

 طراحی تفسیري-ساختاري سازي مدل پرسشنامه قبل، مرحله
 میان ارتباط تا گرفت قرار منتخب خبره سیزده اختیار در و

 توسعه علم، توسعه هاي حوزه بر اثرگذار )معیارهاي( عوامل
 خبرگان از یک هر .شود مشخص اقتصادي رشد و فناوري
 ارتباطی چه دیگر معیار با معیار هر میان که نمودند تعیین
 معانی داراي نماد چهار از منظور، این براي که دارد وجود
  :شد استفاده خاص
V فرآیند که معناست بدین a فرآیند بر مقدم b است 

 ؛است b ورودي ،a خروجی یعنی

A فرآیند که معناست بدین b فرآیند بر مقدم a است 
 ؛گیرد می b از را خود ورودي a یعنی

X فرآیند که معناست بدین a و b هستند زمان هم 
 دهند؛ می خروجی و ورودي یکدیگر به یعنی

O فرآیند که معناست بدین a و b هستند غیرمرتبط 
  .دهند نمی ورودي یکدیگر به یعنی

 بودن مناسب مورد در خبرگان نظر پرسشنامه، طراحی از پس
 محتوایی روایی از پژوهش این براي .شد اعمال و اخذ روایی،

 در آزمایشی صورت به پرسشنامه که شد استفاده شکل این در
 آنها اصالحی نظرات و گرفت قرار خبرگان از تن دو اختیار
  .شد اعمال روایی افزایش براي

 که شد استفاده آزمون پس-آزمون پایایی از نیز پایایی مورد در
 از نفر دو براي پرسشنامه مجدداً تکمیل، از پس هفته دو

 اطمینان این و ارسال پژوهش در کننده مشارکت خبرگان
 هفتاد میزان به حداقل ها پاسخ همبستگی که شد حاصل
 در ها پرسشنامه مرحله، دو طی هم نهایت در .است درصد
 دست به نتایج سر بر تا گرفت قرار منتخب خبرگان اختیار
  .شود حاصل اجماع آمده

  مجاور ماتریس تعیین 4-1
 روابط اجزاء، مورد در الزم اطالعات شامل مجاور ماتریس

 2 جدول در که باشد می مدل نمودار ساختار و آنها میان
  .است شده داده نمایش
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  دسترسی ماتریس محاسبه 4-2
 مجاور، ماتریس از حاصل اطالعات اساس بر بعدي گام در

 ماتریس .اند آمده دست به نهایی و اولیه دسترسی هاي ماتریس
 دو ماتریس یک به مجاور ماتریس تبدیل از اولیه دسترسی

 به تعویض این قوانین .آید می دست به یک و صفر ارزشی
 ماتریس در )i,j( ورودي اگر )الف :است بوده زیر شرح

 قابلیت ماتریس در )i,j( ورودي باشد V برابر مجاور
 )ب شود؛ می صفر برابر )j,i( ورودي و یک برابر دسترسی

 ورودي باشد A برابر مجاور ماتریس در )i,j( ورودي اگر
)i,j( ورودي و صفر برابر دسترسی قابلیت ماتریس در )j,i( 

 مجاور ماتریس در )i,j( ورودي اگر )ج شود؛ می یک برابر
 قابلیت ماتریس در )j,i( و )i,j( هاي ورودي باشد X برابر

 ماتریس در )i,j( ورودي اگر )د شوند؛ می یک برابر دسترسی
 ماتریس در )j,i( و )i,j( هاي ورودي باشد O برابر مجاور
 مراحل اعمال از پس .شود می صفر برابر دسترسی قابلیت
 دسترسی ماتریس در .است آماده اولیه دسترسی ماتریس فوق،
 همچنین .گیرند می قرار یک برابر اصلی قطر يها درایه اولیه
 اگر که معنا این به شوند کنترل ثانویه روابط باید اطمینان براي

A به منجر B و B به منجر C باید صورت این در شود A 
 اثرات باید ثانویه روابط اساس بر اگر یعنی .شود C به منجر

 الزم نیفتاده اتفاق این عمل در اما باشد شده لحاظ مستقیم

 .داد نشان نیز را ثانویه رابطه تا شود تصحیح جدول که است
 ماتریس باید نهایی، دسترسی ماتریس آوردن دست به براي

 حالت تا رساند K+1 توان به را )M ماتریس( اولیه دسترسی
 صورت این در و آید دست به )MK=MK+1 )K≥1 پایدار
 یک به صفر از ماتریس درون عناصر برخی است ممکن
  .دهند می نشان 1* با را آنها که شوند تبدیل

  گوناگون سطوح به مدل افرازبندي 4-3
 وجود متأخر و متقدم مجموعه دو آمده دست به مدل در

 نقشی مدل، طراحی و دسترسی ماتریس ساختار در که دارند
 اجزائی شامل جزء هر متقدم مجموعه .نمایند می ایفاء اساسی

 تعیین براي .شود می ختم جزء آن به که باشد می مدل از
 مورد جزء آن به مربوط ستون جزء، هر متقدم مجموعه
 ستون، این در موجود هاي یک تعداد که گرفت قرار بررسی
 .شود می وارد جزء آن به که باشد می داري جهت خطوط بیانگر

 مدل از اجزائی شامل جزء هر متأخر مجموعه مقابل، در
 مجموعه تعیین براي .گیرند می نشأت جزء آن از که باشد می

 قرار واکاوي مورد جزء هر به مربوط سطر جزء، هر متأخر
 خطوط بیانگر سطر، این در موجود هاي یک تعداد که گرفت
  .شود می خارج جزء آن از که است داري جهت

 از یک هر متأخر و متقدم هاي مجموعه شدن مشخص از پس
 مجموعه دو مشترك فصل دسترسی، ماتریس اساس بر اجزاء

 )ماتریس مجاور(هاي پرسشنامه  نتایج حاصل از داده) 2جدول 

 ها عامل
b 

)14( )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( 

a  

)1( O O O O V A X A A O A A A 
)2( O O O O V A O V A O A X 
)3( O O O V V A O A A V A 
)4( O O O O V V V V A V 
)5( X A X X A A O A A 
)6( O A O O V V V V 
)7( O A O O V X O 
)8( O A O O V O 
)9( O A O V V 
)10( O O O V 
)11( V O O 
)12( O O 
)13( O 
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 سطح، یک در موجود اجزاء براي .شدند مشخص اجزاء از
 و متقدم هاي مجموعه اشتراك با متأخرشان مجموعه

 از بودند شرط این حائز که اجزائی .است برابر متأخرشان
 اجزاء کلیه تا شد تکرار قدر آن روند این و حذف جدول
 نهایی بندي سطح 3 جدول .شدند تعیین مدل مختلف سطوح
  .دهد می نشان را عوامل

  بندي نهایی عوامل سطح) 3جدول 

  جزء
مجموعه 

  متأخر
مجموعه 

  متقدم
مجموعه 
  مشترك

سطح 
  )الیه(

)1( 
1 ،5 ،8 ،10 ،

11 ،14  
1-4 ،6-9 ،

13  
1  3  

)2( 
1-3 ،5 ،7 ،9-

11 ،14  
2-4 ،6 ،7 ،

9 ،13  
2 ،3 ،7 ،

9  
4  

)3( 
1-3 ،5 ،7 ،9-

11 ،14  
2-4 ،6 ،7 ،

9 ،13  
2 ،3 ،7 ،

9  4  

)4( 
1-5 ،7-11 ،

14  
4 ،6 ،13  4  5  

)5( 5 ،11 ،12 ،14  1-14  
5 ،11 ،

12 ،14  
1  

)6( 1-10 ،14  6 ،13  6  6  

)7( 
1-3 ،5 ،7 ،9-

11 ،14  
2-4 ،6 ،7 ،

9 ،13  
2 ،3 ،7 ،

9  
4  

)8( 
1 ،5 ،8 ،10 ،

11 ،14  
1 ،4 ،6 ،8 ،

13  
1 ،8  3  

)9( 
1-3 ،5 ،7 ،9-

11 ،14  
2-4 ،6 ،7 ،

9 ،13  
2 ،3 ،7 ،

9  
4  

)10( 5 ،10 ،11 ،14  1-4 ،6-10 ،
13  

10  2  

)11( 5 ،11 ،14  
1-5 ،7-11 ،

13 ،14  
5 ،11 ،

14  
1  

)12( 5 ،12  5 ،12  5 ،12  1  
)13( 1-11 ،13 ،14  13  13 7  

)14( 5 ،11 ،14  1-14  
5 ،11 ،

14 
1  

  

  آن خصوص در بحث و تفسیري-ساختاري مدل ارائه 4-4
 مدل، سطوح بندي الیه و خبرگان نظرات تحلیل اساس بر

  :شد حاصل ذیل هاي یافته
 ارتباط بر اثرگذار عوامل بندي سطح در عامل  ترین اساسی 

 ایران، در اقتصادي رشد و فناوري توسعه علم، توسعه

 که )هفتم الیه( شد شناخته اقتصادي-سیاسی همگرایی
 سایر صحیح گیري شکل ساز زمینه آن صحیح گیري شکل
 .شود می مدل هاي الیه

 ساز زمینه ایران در اقتصادي-سیاسی همگرایی وجود 
 و علم گذاري سیاست نهادهاي انسجام و بهبود هماهنگی،

 .گیرد می قرار )ششم الیه( باالتر الیه در که شود می فناوري

 ،و علم گذاري سیاست نهادهاي انسجام و بهبود هماهنگی 
 در گذاري سرمایه و بودجه افزایش ساز زمینه فناوري،
 شد خواهد صنعتی وتوسعه تحقیق و دانشگاهی هاي پژوهش

 .دارد قرار پنجم الیه در که

 دانشگاهی هاي پژوهش در گذاري سرمایه و بودجه افزایش 
 ها، زیرساخت توسعه عوامل ساز زمینه صنعتی وتوسعه تحقیق و

 و علمی نهادهاي توسعه صنعتی؛ و علمی تجهیزات و امکانات
 متخصص انسانی نیروي کیفیت و رشد افزایش آنها؛ استقالل

 الیه یک در که شد خواهد گرایی علم فرهنگ توسعه نهایتاً و
 .هستند تعامل در یکدیگر با )چهارم الیه( باالتر

 تعداد افزایش به منجر چهارم الیه عامل چهار تعامل 
 محیط توسعه همچنین و علمی نشریات در منتشرشده مقاالت
 .دارند قرار سوم الیه در که شود می فناوري و علم حقوقی

 اختراع ثبت حق تعداد افزایش سوم، الیه عامل دو تعامل 
 .است دوم الیه به متعلق که داشت خواهد دنبال به را )پتنت(

 در تعاملی شبکه رشد به منجر پتنت رشد الیه، باالترین در 
 داخلی، ناخالص تولید رشدبه تبع آن  که شد خواهد اقتصاد
 اقتصاد عوامل سایر و جمعیت رشد نرخ تجاري، نظام بهبود
 قرار تأثیر تحت را )ارز نرخ و تورم نرخ بهره، نرخ نظیر( کالن

  .داد خواهد
 هر آن در که شده ارائه 1 شکل در فوق موارد کلی تصویر

 در و شود می گرفته نظر در بعدي الیه ورودي عنوان به الیه
  .شد خواهد الیه آن ایجاد به منجر تحقق، صورت

  MICMAC تحلیل و تجزیه 4-5
 قدرت و تحریک قدرت تحلیل و تجزیه ،روشاین  هدف

 عوامل شناسایی براي روش این و است عوامل وابستگی
 کار به کند می تقسیم مختلف هاي دسته به را سیستم که کلیدي

 قدرت به وابستگی و )نفوذ( تحریک قدرت اساس بر .رود می
 عوامل ،)خودمختار( نفوذي عوامل دسته چهار به عوامل خود،
  .شوند می بندي دسته مستقل عوامل و وابسته عوامل ،یارتباط
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 قدرت نهایی، دسترسی ماتریس در ابتدا در منظور این براي
 ضرایب مجموع .است شده محاسبه عوامل وابستگی و نفوذ

 مندرج ضرایب مجموع و نفوذ قدرت بیانگر سطر در مندرج
 باشد می مربوطه عامل وابستگی قدرت بیانگر ستون در
  ).4 جدول(
 و یوابستگ زانیم حداقل که ییرهایمتغ ،2 شکل به توجه با

 قرار 1 هیناح در هداشت را رهایمتغ گرید رب نفوذ قدرت
 تا عناصر ینا .ندیگو می استقالل هیناح را آن که ندا هگرفت

 .دارند یکم ارتباطات و بوده زاجم رهایمتغ ریسا از يحدود
 گرید بر کم نفوذ قدرت و ادیز یوابستگ زانیم که ییرهایمتغ
 هیناح را آن که ندا هگرفت قرار 2 هیناح در هداشت رهایمتغ

 نفوذ قدرت و یوابستگ زانیم که ییرهایمتغ .نامند می یوابستگ
 ارتباطات هیناح در هداشت طرفه دو اي رابطه واقع در و ادیز

 ینا در يرییتغ گونه هر .نامند می 3 هیناح را آن که دارند قرار
 تینها در .دشو می رهایمتغ ریسا رییتغ موجب رهایمتغ
 نفوذ هیناح در هداشت یکم یوابستگ و ادیز نفوذ که ییرهایمتغ

 ياقتصاد - یاسیس ییهمگرا

 گذاري علم و فناوري هماهنگی، بهبود و انسجام نهادهاي سیاست

 وتوسعه صنعتی هاي دانشگاهی و تحقیق گذاري در پژوهش سرمایهافزایش بودجه و 

افزایش رشد و کیفیت 
 نیروي انسانی متخصص

توسعه فرهنگ 
 گرایی علم

توسعه نهادهاي 
 علمی و استقالل آنها

ها، امکانات  توسعه زیرساخت
 و تجهیزات علمی و صنعتی

 )پتنت(افزایش تعداد حق ثبت اختراع 

افزایش تعداد مقاالت منتشرشده 
 در نشریات علمی و تخصصی

توسعه محیط حقوقی علم و 
 فناوري

بهبود نظام 
 تجاري

رشد تولید 
ناخالص 

 داخلی

نرخ رشد 
 جمعیت

سایر عوامل مربوط به 
نرخ ارز، نرخ (اقتصاد کالن 

 )تورم، نرخ بهره و غیره

 

 

 

 

 

 سطح هفتم

 سطح ششم

 

 سطح پنجم

 

  سطح چهارم
 

 سطح سوم

 سطح دوم

 

 سطح اول

 

 تفسیري متغیرهاي اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوري و رشد اقتصادي در ایران-مدل ساختاري) 1شکل 
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  .است معروف 4 هیناح به که اند گرفته قرار )یوابستگ عدم(
 و علم حقوقی محیط توسعه و جمعیت رشد نرخ متغیرهاي

 قدرت که معنا این به اند گرفته قرار استقالل ناحیه در فناوري
 تعداد افزایش متغیرهاي .باشد می کم آنها وابستگی و نفوذ

 افزایش تخصصی، و علمی نشریات در منتشرشده مقاالت
 سایر و تجاري نظام بهبود ،)پتنت( اختراع ثبت حق تعداد

 تورم نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ( کالن اقتصاد به مربوط عوامل
 بیشترین که معنا این به دارند قرار وابستگی ناحیه در ...) و

 توسعه علم، توسعه ارتباط مدل در را نفوذ کمترین و وابستگی
 تولید رشد متغیر .باشند می دارا اقتصادي رشد و فناوري

 بیشترین تبعاً و دارد قرار ارتباط ناحیه در داخلی ناخالص
 خود سطح هم متغیرهاي به نسبت را اثرپذیري و اثرگذاري

 و علمی نهادهاي توسعه متغیرهاي .باشد می دارا )اول الیه(
 کیفیت و رشد افزایش گرایی، علم فرهنگ توسعه آنها، استقالل
 و امکانات ها، زیرساخت توسعه و متخصص انسانی نیروي

 نفوذي و ارتباطی هاي ناحیه مرز در صنعتی و علمی تجهیزات
 روي بر متغیرها، این که معناست آن به این .دارند قرار

 سطح متغیر بر و )الیه یک در داشتن قرار دلیل به( همدیگر
 نشریات در منتشرشده مقاالت تعداد افزایش( خود باالتر
 سطح متغیر از و گذارند می زیادي اثر )تخصصی و علمی

 نهادهاي انسجام و بهبود هماهنگی،( خود تر پائین
  .پذیرند می باالیی تأثیر )فناوري و علم گذاري سیاست

  
   گیري نتیجه - 5

 ایجاد ، ها قابلیت تقویت کلی فرآیندکه   فناوري و علم توسعه
باشد، می جامعه در هاآن سطح ارتقاء نیز و فناوري و علم

 با مؤثري و قوي ارتباط داراي اقتصادي، رشد ایجاد بر عالوه
 بر تأثیر آنها جمله از که است اجتماعی و فرهنگی هاي بنیان

 هدف .باشد می مردم زندگی و بهداشت اشتغال، وضعیت
 توسعه ارتباط بر اثرگذار عوامل بندي سطح حاضر پژوهش

 از استفاده با ایران در اقتصادي رشد و فناوري توسعه علم،
  .است بوده تفسیري-ساختاري سازي مدل روش

 همگرایی آمده، دست به تفسیري-ساختاري مدل اساس بر
 سطح در که بوده عامل  ترین کلیدي عنوان به اقتصادي-سیاسی

 تحقق براي .دارد قرار )مدل سطح  ترین کلیدي( هفتم
 جنبه دو هر به بایست می اقتصادي-سیاسی همگرایی
 و سیاسی همگرایی و اقتصادي همگرایی یعنی همگرایی

 اقتصادي، همگرایی از هدف .داشت توجه آنها اهداف
 داخلی، تولید در تخصص آن تبع به و جهانی تولید گسترش

 سطح در تولید هاي هزینه کاهش ارزي، درآمدهاي کسب

  محاسبه قدرت نفوذ و وابستگی عوامل) 4جدول 
  عوامل )1( )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14(  نفوذ
6  *1  0  0  *1  1  0  1  0  0  *1  0  0  0  1  )1( 

9  *1  0  0  *1  1  *1  0  1  0  *1  0  1  1  1  )2( 

9  *1  0  0  1  1  *1  0  *1  0  1  0 1  1  1  )3( 

11  *1  0  0  *1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  )4( 

4  1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  )5( 

11  *1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  )6( 

9  *1  0  0  *1  1  1  0  1  0  1  0  1  *1  1  )7( 

6  *1  0  0  *1  1  0  1  0  0  *1  0  0  0  1  )8( 

9  *1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  )9( 

4  *1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  )10( 

3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  )11( 

2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  )12( 

13  *1  1  0  *1  *1  1  1  1  1  1  *1  *1  *1  *1  )13( 

3  1  0  0  *1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  )14( 

  وابستگی  9  7  7  3  14  2  7  5  7  10  12  2  1  13  
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 داخلی، کمیاب منابع در جویی صرفه تجارت، افزایش منطقه،
 افزایش تجارت، و تولید در کارایی افزایش درآمد، بهینه توزیع

 نسبی هاي مزیت از استفاده و خارجی هاي گذاري سرمایه
 دنبال به اقتصادي همگرایی البته دیگر جهتی از .باشد می

 شدن جهانی" ایده نهایت در و است تجاري آزادسازي
 و تعامل نیز سیاسی همگرایی .پروراند می سر در را "اقتصاد
 و جامعه مختلف اقشار میان آمیز  صلح رابطه ایجاد

 المللی بین روابط و کشور در مختلف احزاب و سیاستمداران
 مسائل بسیاري .دهد می قرار مدنظر را کشورها سایر با دولت

 ساز زمینه سیاسی، و اقتصادي اجتماعی، مسائل جمله از
 و سیاسی رجال احزاب، همگرایی مانع که هستند اختالفاتی

 این بروز از مسائل به ملی نگاهی با باید و است گانه سه قواي
 اقتصادي و سیاسی همگرایی به رسیدن جهت اختالفات
   .نمود جلوگیري
 و بهبود هماهنگی، به منجر اقتصادي-سیاسی همگرایی

 ششم سطح در فناوري و علم گذاري سیاست نهادهاي انسجام
 میان مناسبی انسجام و هماهنگی باید راستا این در .شود می

 عالی شوراي یعنی فناوري و علم گذاري سیاست نهادهاي
 جمهوري؛ ریاست فناوري و علمی معاونت فرهنگی؛ انقالب

 جمهوري؛ ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت

 و آموزش کمیسیون فناوري؛ و تحقیقات علوم، عالی شوراي
 شوراي نظام؛ مصلحت تشخیص مجمع مجلس؛ تحقیقات

 شوراي و ها دانشگاه مرکزي شوراي ریزي؛ برنامه عالی
  .شود برقرار گسترش

 در گذاري سرمایه و بودجه افزایش به انسجام و هماهنگی این
 منتهی پنجم سطح در وتوسعه تحقیق و دانشگاهی هاي پژوهش

 هاي پژوهش در مناسب گذاري سرمایه شک بدون .شود می
 دانش انتقال در تالش و کاربردي نوع از خصوصاً دانشگاهی

 به صحیح، گذاري سرمایه طریق از صنعت به آن از حاصل
 خواهد صنعت و دانشگاه میان اثربخش ارتباط برقراري
 و بهبود به منجر گذاري، سرمایه و بودجه افزایش .انجامید

 و علمی تجهیزات و امکانات ها، زیرساخت توسعه ارتقاء
 و علمی نهادهاي توسعه گرایی؛ علم فرهنگ توسعه صنعتی؛
 انسانی نیروي کیفیت و رشد افزایش همچنین و آنها استقالل

 افزایش عوامل، این .شد خواهد چهارم سطح در متخصص
 و تخصصی و علمی نشریات در منتشرشده مقاالت تعداد

 موجب را سوم سطح در فناوري و علم حقوقی محیط توسعه
 به منجر اخیر، عامل دو بهبود تعاملی شبکه نهایتاً .شوند می

 شود می دوم سطح در )پتنت( اختراع ثبت حق تعداد افزایش
 خواهد فناوري توسعه و سازي تجاري در ضروري عاملی که

 نفوذي اجزاء: 4ه یناح یارتباط اجزاء: 3ه یناح

 وابسته اجزاء: 2ه یناح

 مستقل اجزاء: 1ه یناح
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 بروز موجب )پتنت( اختراع ثبت حق تعداد افزایش .بود
 بهبود داخلی، ناخالص تولید رشد یعنی اول سطح در تغییرات

 کالن اقتصاد به مربوط عوامل سایر تغییرات و تجاري نظام
 رشد نرخ همچنین و ...) و بهره نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ(

 پژوهش مشابه پژوهش این هاي یافته .شد خواهد جمعیت
  .باشد می ]25[ همکاران و آگیون و ]9[ آبراموویتز

 که نمود برداشت گونه این توان می آمده دست به نتایج از
 توسعه کلید کشور گذار سیاست نهادهاي یکپارچگی و اتحاد

 این اگر و باشد می اقتصادي و فناورانه علمی، مختلف ابعاد در
 در را عوامل سایر تواند می گیرد قرار توجه مورد مهم

 به یکدیگر با سالم ارتباط در و منسجم بازیگران از سیستمی
 صحیح بندي اولویت و ریزي بودجه .نماید هدایت جلو سمت

 الزم، هاي زیرساخت تأمین اي، توسعه هاي گذاري سرمایه در
 علمی، نهادهاي استقالل به توجه جامعه، در گستري علم

 و علمی هاي نیازمندي تأمین و متخصص انسانی نیروي تربیت
 ایجاد متخصصین، فکري مالکیت حقوق به توجه آنها، رفاهی
 به توجه و گذاران سیاست و متخصصین میان تعامل

 توسعه تواند می متخصصین، پژوهشی و علمی هاي اولویت
 اقتصادي رشد نهایتاً و فناورانه توسعه آن دنبال به و علمی
 از خطی روند حاصله نتایج .باشد داشته دنبال به را کشور
 رشد سپس و فناوري توسعه سمت به علم توسعه سمت

  .نماید می تأیید را ایران در اقتصادي
 از فراتر عواملی تأثیر تحت شده، بندي سطح مدل این

 که دارد قرار نیز ارتباط این در شده گرفته نظر در متغیرهاي
 این محدودیت تفسیري،-ساختاري هاي مدل سایر همانند البته
 صورت به باید مدل صحت این، بر عالوه .شود می تلقی مدل

 به البته که گیرد قرار آزمون مورد واقعی دنیاي در و عملی
 بر زمان و دشوار کاري طبیعتاً مدل، در عوامل گستردگی دلیل
 که شود می پیشنهاد بوده ایستا مدلی مدل این که آنجا از .است

 در توان می .گیرد قرار بررسی مورد زمان طول در آن پویایی
 کمک به را متغیرها میان متقابل روابط جداگانه هایی پژوهش

 نیز 2سیستم پویایی فن از و داد قرار سنجش مورد 1دیماتل فن
  .گرفت بهره پویا مدل یک ایجاد براي
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