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Abstract 

The comparative study is considered as one 

of the most common and widely used 

methods in social science research, and the 

adoption of this research method has been 

growing in recent years. On the other hand, 

science, technology, and innovation policy-

making in different countries (both developed 

and developing countries) have faced a lot of 

dynamics. This has prompted policy 

researchers to adopt a comparative approach, 

while examining successful and unsuccessful 

international experiences, to provide 

recommendations for better formulation of 

national policies. But this question is raised, 

what are the foundations and principles of 

comparative studies, and to what extent have 

they been complied with in science, 

technology, and innovation policy studies in 

Iran? In this research, by using related 

keywords and searching in selected scientific 

journals, we evaluated 82 Persian language 

comparative research related to science, 

technology and innovation policy. In general, 

comparative studies are based on four main 

foundations, including sampling 

considerations, construct equivalence, 

analysis approach (variable or case 

orientation), and issues of causality. Our 

findings show that most of the evaluated 

works were not faithful to the main 
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foundations of comparative studies, the main 

reason for which is often the researchers' lack 

of familiarity and sufficient mastery of the 

methodological issues of comparative studies. 

As a result, considering the importance of the 

findings of this type of research for 

policymakers, failure to observe its principles 

on behalf of researchers can cause problems 

in the design and implementation of policies. 
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1401 تابستان، 2، شماره پانزدهم سال

 

 مقاله پژوهشی

 گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایرانشناختی مطالعات تطبیقی سیاستهای روشبنیان

 *2خی، جواد مشا1یفاطمه قنوات

 .دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ،دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی -1

  صنعت ایران، تهران.عضو هیئت علمي دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسي پیشرفت، دانشگاه علم و  -2

 

 دهيچك

 روند رو بهه ریاخ یهاروش پژوهش در سال نیو استفاده از ا شوديقلمداد م يعلوم اجتماع یهامتداول و پرکاربرد در پژوهش یهااز روش يکی يقیمطالعه تطب

و در حهال توسهعه  افتهیمختلف اعم از توسعه یدر کشورها یو نوآور یدر عرصه علم، فناور یگذاراستیدر س یيایشاهد پو گرید یداشته است. از سو یرشد

را  یيهاهیتوصه ،يالمللهنیتجارب موفه  و نهاموف  ب يضمن بررس ،يقیتطب یکردیاست تا با اتخاذ رو را بر آن داشته یگذاراستیامر پژوهشگران س نی. امیهست

بوده و به دنبال پاسخ بهه ایهن سهوال  يقیتطب عاتاصول و قواعد حاکم بر مطالحاضر، شناسایي  مقالههدف اصلي . ندیارائه نما يملّ یهااستیبهتر س نیتدو یبرا

بهه  يقیپژوهش تطب 82، ارزیابي پژوهش نیا مسیرشده است؟  تیرعا رانیدر ا یو نوآور یعلم، فناور یگذاراستیدر مطالعات س تا چه حد این اصول که است

 ي. بهه وهور کلهباشهدمهي منتخه  يمرتبط و جستجو در مجالت علمه یهادواژهیبا استفاده از کلی و نوآور یعلم، فناور یگذاراستیو مرتبط با س يزبان فارس

( و مسائل مرتبط بها یموردمحور ای یيرگرایّ)متغ لیو تحل هیتجز کردیها، روسازه یسازنمونه، معادل نییشامل مالحظات تع ياصل انیبر چهار بن يقیمطالعات تطب

آن غالبها   ياصهل لیهانهد کهه دلوفادار نبوده يقیمطالعات تطب ياصل یهاانیبه بن شدهيابیارز فاتیکه اغل  تأل دهدينشان م پژوهش یهاافتهیاستوار هستند.  تیعلّ

هها بهرای های ایهن نهوپ پهژوهش. در نتیجه باتوجه به اهمیت نتایج و یافتهاست يقیمطالعات تطب يشناختروش پژوهشگران به مسائل يو تسلط کاف یيعدم آشنا

 ها ایجاد نماید. سازی سیاستوراحي و پیاده تواند مشکالتي را درن، مياعدم رعایت اصول آن از جان  پژوهشگر ن،گذاراسیاست

 .گذاری علم، فناوری و نوآوری، ارزیابي، سیاستشناسي تحقی ، مطالعه تطبیقي، سیاستروش: هاكليدواژه

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

Ghanavati, F. & Mashayekh, J. (2022). Methodological Foundations in Comparative Studies of Science, 

Technology and Innovation Policy in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 15(2), 93-108. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2022.13944 

 

 1مقدمه -1

 2های اخیر، تمایل پژوهشگران به مطالعات تطبیقيدر سال

گذاری علم . حوزه سیاست[1]روند رو به رشدی داشته است 

و فناوری نیز از این امر مستثني نیست. مطالعه تطبیقي، قادر به 

ای است و ميو مشکالت از دیدگاه مقایسه ارزیابي مسائل

وور ، فراروی محققان و بهای تحلیلي و گستردهدریچه تواند

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2022.13944 

 mashayekh@iust.ac.ir :دار مكاتباتنویسنده عهده *
2 Comparative study 

بگشاید تا با درک  گذاران حوزه علم و فناوریخاص، سیاست

تری از تجربه کشورهای دیگر به تحکیم بنیان علمي و روشن

 های پیشنهادی منجر شود. اعتباربخشي به سیاست

گذاری علم و فناوری در ل گرایش محققان سیاستاز عل

توسعه به استفاده از مطالعات تطبیقي را ميکشورهای درحال

شناخت، کس  معرفت و اکتساب تجارب کشورهای  توان در

. [2]جستجو کرد  نیافتگيبرای رهایي از دام توسعهموف ، 

های علم و فناوری، سیاست اندیشمندان حوزه سیاست

تطبیقي را قواعد اساسيِ عصر حاضر، برای خروج از بحران 

https://orcid.org/0000-0002-1061-0043
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شمارند. الزام تحق  این مهم، تقیّد به ميماندگي برعق 

های پژوهش تطبیقي، از منظر رعایت اصول، قواعد و ویژگي

های ساختاری، تاریخي و مکاني کشورهای انطباق با زمینه

ه تولید در زمین های مستمر. به رغم تالشاستمورد مقایسه 

وور خاص و به [2]رشد مقاالت مستندات و افزایش نرخ روبه

گذاری، لیکن در حوزه مطالعات تطبیقي با تمرکز بر سیاست

بخشي به دستیابي به رشد علم و کشفیات جدید و عم 

 .[3]ها، محق  نشده است گذاریسیاست

لم و گذاری عبا مداقه در اهمیت و نقش بالمنازپ سیاست

های فناوری در توسعه اقتصادهای جهاني، اهمیت انواپ روش

شناسي عمی  منتج تحقی ، دور از انتظار نیست، چراکه روش

تواند راهگشای به پیامدهای بنیادین پژوهشي شده و مي

. انفجار اوالعات، جوامع را [4]بسیاری از مشکالت باشد 

ی از علوم مختلف بردارناگزیر از افزایش توانمندی برای بهره

های تحلیل مساله، . در واقع، مهارت[5]کند و تولید دانش مي

. [6]گذاران ایجاد خواهد کرد ارزش زیادی برای سیاست

گونهست. بهانکار نیقابل نقش علم و فناوری در توسعه جوامع

های کنوني ناشي ها، برای رویارویي با ابرچالشای که دولت

علمي و فناورانه و دستیابي به رفاه اجتماعي، های از انقالب

های علم و فناوری ناگزیر به مطالعه کشورهای موف  در حوزه

توان های نوآورانه، مي. به کمک علم و فعالیت[7]هستند 

زنجیره ایده تا بازار را با سرعت بیشتری وي نمود و زمینه 

و  ردپای علم. اقتصادی را فراهم آورد -توسعه اجتماعي

 [8]باشد فناوری، در همه ابعاد زندگي انسان، قابل رؤیت مي

گذاری استواری قرار و هنگامي که این دو، در بستر سیاست

. آنچه اهمیت [9]د آمارمغان خواهدودبخشي بهگیرند، نتایج س

گذاری علم، فناوری و نوآوری مطالعات تطبیقي را در سیاست

از تجربیات سیاستي سایر سازد، امکان یادگیری برجسته مي

کشورهای کامیاب در  هایکشورها و کاربست صحیح سیاست

. عدم کارکرد درست [10]مسیر توسعه و رفاه اجتماعي است 

فناوری و علم و کارکردهای مُتشّتت،  تحقیقات در حوزه

نامنظم و غیریکپارچه، عایدی جز ناکامي و فرسودگي نظام 

نخواهد داشت. در واقع از نقطهگذاری علم و فناوری سیاست

شناسي، مطالعات تطبیقي یکي از مباحث ضروری نظر روش

گرایان حوزه سیاستگذاری علم، فناوری و نواوری در تطبیقي

آید. اما آنچه های موف  به شمار ميجهت انتقال سیاست

دارد عدم تناس  سیاستي در امور محققان را به فکر وا مي

های یران، نگاهي اجمالي به سیاستمختلف است. در ا

های نقشه مختلف علم، فناوری و نوآوری از جمله سیاست

ساله های پنجهای صنعتي و برنامهجامع علمي کشور، سیاست

کاری در تدوین و اجرای توسعه، عدم هماهنگي و موازی

سازد. کشور همچنان در ابتدای مسیر ها را آشکار ميسیاست

تواند قرار دارد. لذا مطالعات تطبیقي ميتوسعه مستمر 

ای از این مشکالت باشد. بنابراین سوال مطرح راهگشای پاره

است که با وجود اهمیت مطالعه تطبیقي به عنوان ابزاری این 

آمده از کجاست؟ اصول برای سیاستگذاران، منشأ مسائل پیش

و قواعد حاکم بر مطالعات تطبیقي چیست و تا چه حد در 

گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران العات سیاستمط

های پژوهشي، رعایت شده است؟ برای پاسخ به این دغدغه

های مطالعات ضمن تشریح ویژگي پیشینه،ابتدا با مرور 

های آن، نسبت به بازشناسي تطبیقي و اشاره به محدودیت

های این نوپ از مطالعات مبادرت نمودیم و در ادامه بنیان

لیفات منتشر شده با ادعای مطالعه تطبیقي در زمینه تأ

سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در کشور را مورد 

 ارزیابي نقادانه قرار دادیم. 

 

 پيشينهمرور  -2

 مطالعه تطبيقی 2-1

توان های پیشرفت کشورها را ميیکي از مؤلفه ،بدون تردید

نوآوری های مختلف علم، فناوری و پیشتازی در حوزه

گذاری علم، ها، نظام سیاستدانست. در بطن این پیشرفت

آفریني دارد. سزایي در تحولفناوری و نوآوری اهمیت به

ها عمدتا  نخست در کشورهای گذاریشالوده این سیاست

ها، ایاالت متحده شکل گرفته است. یافته و در صدر آنتوسعه

عه نیز، نظام توسحالبه وور مشابه، در کشورهای در

گذاری علم، فناوری و نوآوری جهت کاهش شکاف سیاست

است.  حاصل شدهیافته به تدریج با کشورهای توسعه

توسعه برای جذب، انتشار و تسلط بر دانش کشورهای درحال

، به [11]ای که برانگیزاننده رشد و تعالي است پیشرفته

های علم، فناوری و نوآوری در جهت حصول سیاست

. از [12]ماندگي نیازمند هستند ناشي از مزیت عق « جهش»

جمله مطالعاتي که به نظام مذکور، کمک شایاني در مسیری 
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های تطبیقي رو به جلو نموده است، تمسک جستن به پژوهش

های بشری، معموال  جهاني بوده و . چرا که چالش[13]است 

های گوناگون، از اند، لذا در موقعیتها مشترکمیان سایر ملت

راهکارهای مشابه، در سایر کشورهای موف  و مترقي به شرط 

توان خروجي بندی به اصول تحقیقات تطبیقي، ميتقیّد و پای

سودمندی دریافت نمود. الجرم، موفقیت در این مسیر، نیازمند 

برداری شایسته و جامع از این دست شناخت عمی  و بهره

 باشد. ها و مطالعات ميپژوهش

های ترین روشیکي از پرکاربردترین و اصلي 1روش تطبیقي

. [14]علوم اجتماعي است که با کالن مقیاس سر و کار دارد 

 سهیگسترده است که مقا ياصطالح 2يقیتطب لیتحل ای  یتحق

. [15] ردیگيرا در بر م ياجتماع یهاتیموجود يفیو ک يکمّ

توان یافت که در واقع هیچ موضوپ کالن اجتماعي را نمي

 . [16]بدون ردپای تحلیل تطبیقي باشد 

های در حال حاضر، حجم وسیعي از تحقیقات تطبیقي، حوزه

پزشکي، مهندسي، علوم ارتباوات،  مختلف علوم از جمله

گذاری های مختلف علوم انساني نظیر سیاستحوزه همچنین

تر مانند؛ آموزش و علوم تربیتي، ابعاد خاصعمومي و در 

گیرد. بنابراین، امروزه مي بر را در  علم، فناوری و نوآوری

های مذکور، به جهت همراستایي با پژوهش تطبیقي در حوزه

بسیاری از روش این ایده که تحلیل تطبیقي، اساس و جوهره

ته داش صعودیروند  [14]دهد های پژوهش را تشکیل مي

رویکرد »است. آنچه نباید از نظر دور داشت، توجه به تمایز 

است. رویکرد تطبیقي یکي از « روش تطبیقي »و « تطبیقي

های تفکر در اندیشه اجتماعي برای درک و شناخت شیوه

هدف روش تطبیقي،  که ها است در حاليها و تفاوتمشابهت

 های مختلف تحقی  برای کس کاربست فنون و روش

ای یا . برخي از نویسندگان، روش مقایسه[1]باشد معرفت مي

های ماهوی ندانسته و تطبیقي را یک دیدگاه برای حل دغدغه

عنوان یک روش علمي گیری و بهآن را روشي برای اندازه

های اساسي آن را یکي از روش 3. الیجهارت[17] دانندنمي

داند که به های آماری و آزمایشي ميدر میان سایر روش

های با تعداد حجم نمونه کم در مطالعات تطبیقي اشاره روش

اجتماعي اشاره دارد  –های علميدارد. روش تطبیقي به تحلیل

                                                 
1. Comparative Method 
2 Comparative Research or Analysis 
3 Lijphart 

که شامل مشاهدات در بیش از یک نظام اجتماعي، یا در یک 

باشد نظام اجتماعي مشابه در بیش از یک نقطه از زمان مي

تحقیقاتي برای قیاس حداقل  . مطالعه تطبیقي یک ابزار[18]

دو مورد در سطح کالن بوده که در حداقل یک صفت مرتبط 

 . [19]با زمینه موردنظر محق  مشترک باشد 

تحقی  تطبیقي را ترکیبي از جوهره  [19]ایسر و همکاران

های مختلف در سطح )موضوپ خاص تحقیقي که در زمینه

)شناسایي شباهتاند( و روش کالن مورد استفاده قرار گرفته

ها با رعایت قوانین تعیین شده و با استفاده از ها و تفاوت

شمارند. نوپ دیگری از تحلیل تطبیقي مفاهیم معادل( بر مي

ها ای، در داخل یا بیرون مرزوجود دارد که به رویکرد مقایسه

صورت موردی توجه دارد. تحلیل موردی تطبیقي، یکي از به

ی است که از روش مقایسه ساختاریافته و اهای مقایسهروش

 . [20]کند متمرکز پیروی مي

آید این است: با وجود توصیفات مزبور، سوالي که پیش مي

 روند؟تحقیقات تطبیقي در عمل چگونه پیش مي

، هاتفاوت فیشامل توص سهیسطح، مقا نیتریيدر ابتدا

که به دنبال تشابه  يکسان .ها استو شباهت هاناسازگاری

 اتیو به دنبال کل گزینندبرميرا  یتريکل هیاغل  نظر، هستند

گردند. يمختلف م یهانهیدر زم یيربنایز يکل یندهایفرآ ای

درک  یو تفاوت برا نهیبر زم شتریب ها،مغایرت یجستجو

 یهانه تنها تفاوت هاسهی. مقاکنديم دیتأک هايژگیو

 یهابلکه جنبه کنند،يآشکار م را يموجودات اجتماع

که  دهنديخاص را نشان م تیموجود کیاز  یفردمنحصربه

است  رممکنیغ با یها تقرآن صیصورت تشخ نیا ریدر غ

 ایها منظااز  یااز مجموعه یانهیزم حاتیارائه توض. [15]

 ریتفس یما را برا یيدرک و توانا ،يخارج یهافرهنگ

 ن،یدهد. عالوه بر ايم شیمتنوپ افزا يارتباو باتیترت

را در  هیاول یهاينیبشیدانش و پ ،يلیو تفص جامع حاتیتوض

 یکه ممکن است برا يمورد موضوعات جال  و عوامل

دوم،  دهد.يمهم باشند، ارائه م تمایزاتها و شباهت حیتوض

 یهاشناخت معادل یدانش الزم برا ی،انهیزم یهافیتوص

در مطالعات  يمشکل اساس کیکند. يا فراهم مر یعملکرد

 تیپا افتاده به نظر برسد، قابل شیهر چقدر هم که پ ،يقیتطب

برای مثال؛ اولین بار دانشمندان علوم سیاسي، است.  سهیمقا

اشکال خاصي از قانون اساسي یا انتخاباتي را برگرفته و سعي 
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ها را با نتایج سیاسي مانند ثبات یا اثربخشي کردند آنمي

تر موارد خاص، شاهد دولت مرتبط کنند. اما، با بررسي دقی 

ناشمولي سایر اشکال قانوني، انتخاباتي و الگوی حاصل جهان

 میبا ترستوان گفت؛ . به تصریح مي[21]از سیاست هستیم  

، ب ی، معادل آن در کشورهاالفدر کشور  سیاستينمونه  کی

امر در مورد موضوعات و  نیهمچه خواهد بود؟  دو  ج

که  یيایکند. فقط اشيصدق م زین لیتحل خاصِ میمفاه

دارند، ممکن است به وور  يکسانینقش(  ایعملکرد )

سوم، که بر در مرحله  شوند. سهیمقا گریکدیبا  یمعنادار

 جادیا يشناسو نوپ یبندوبقه دیاست، با ياساس دو مورد قبل

جهان با گروه يدگیچیها به دنبال کاهش پیبندشود. وبقه

 یيقابل شناسا یهايژگیبا و زیمتما یهابه دسته هانمونه یبند

 زیکه امکان تما یدیکل یهايژگی. وگردندایجاد ميو مشترک 

به  کنند،يها را فراهم مفرهنگ ای هاستمیس نیمعنادار ب ینظر

. کنديعمل م یبندورح وبقه کیساختن  یبرا یعنوان ابعاد

 انیب 1است. همانطور که لندمن یا تبیین حیمرحله چهارم توض

گر سهیشدند، مقا یبندو وبقه فیتوص زهایچ يوقت"کند، يم

بپردازد که ممکن است به  يعوامل یتواند به جستجويم

. "شده است کمک کند یبندو وبقه فیآنچه توص حیتوض

موضوپ است که چگونه  نای درک يقیتطب  یهدف تحق

را در  يارتباو یندهایفرآ ی،انهیزم طیمشخصه مح واملع

 یدهند. برايشکل م يوور متفاوتبهو مختلف  یهاطیمح

تفاوت در جوامع و ای و یي زمینهواگرا نیدرک رابطه ب

های مرتبط با موضوپ پژوهش، محققان همچنین فرضیه

 دهند.متغیرهای تبییني را برای ارائه سواالت تحقی  شکل مي

 يفرصت رایارزشمند هستند، ز اریشده بس دأییت یهاهیفرض

 یابر یيمبنا ،ينیبشیپ یيتوانا دهند.يارائه م ينیبشیپ یبرا

 افتنیو به  کنديکشورها فراهم م سایر از یریگدرس

از کشورها کمک  یاریدر بس جیمشکالت را یبرا یيهاحلراه

گذاری، یکي از منابع اوالعاتي سیاست نگاه. از [19]د کنيم

گذاران علم، فناوری و نوآوری، ارزیابي عملکرد سیاست

 . [22]های پژوهشي آنهاست ها و روشعلمي پژوهش

ها بوده، لذا ای بارز از این پژوهشنمونهمطالعات تطبیقي 

حاضر، اهمیت دقت به این تمایزات را، بدان جهت بیش  مقاله

های داخلي، صرفا  از کند که در پژوهشاز پیش روایت مي

                                                 
1 Landman 

مندی دقی  از مایه یک مقایسه معمولي، به جای بهرهدرون

های ها و تمایزات سایر نظامهای تطبیقي به بیان مشابهتروش

تواند موجبات خطا را در گذاری پرداخته شده که ميسیاست

 .[23]گذاران ایجاد نماید ذهن سیاست

 هاي پژوهش تطبيقیها و محدودیتویژگی 2-2

وور که پیشتر نیز به اجمال در باب تمایز رویکرد همان

های تطبیقي سخن به میان رفت، توجه به این تطبیقي و روش

د که نویسندگان و محققان باید با تدقی  در نکته ضرورت دار

ها و کاربردهای آن مقدمات تولید شناخت صحیح انواپ روش

های های کاربردی و پیشرفت علوم را رقم زده و حوزهدانش

. هنگامي که به [24]دانشي را از خمودگي رهایي بخشند 

مقایسه دو جهان، شهرهای مختلف یک کشور و یا مقایسه 

شود در حقیقیت از رویکرد تطبیقي استفاده اقدام ميها دولت

ها و ای صرف از شباهتشده است که بیانگر دیدگاه مقایسه

فردی را بر حَسَ   اگروور که هاست. همانهای آنتفاوت

در خأل  کنیم این صفاتاش توصیف ميهای ظاهریویژگي

مقایسه قرار شکل نگرفته بلکه در ارتباط با سایرین مورد 

ي شناسي نوعگرفته است. این سنجش و قیاس، در جامعه

آن را، نه تنها شیوه تفکر که  2مشیوه اندیشیدن است که دورکی

گذاری . نظام سیاست[17]پندارد شناسي ميهمسنگ با جامعه

هایي است که علم، فناوری و نوآوری هم از جمله نظام

پي کشف شباهت محققان و متخصصان، در سطوح کالن در

 دهند.ها را مورد مقایسه قرار ميها، آنها و تفاوت

 کردتوان ادعا کند که آیا ميمطرح مي این سوال را 3ونزیا 

وجود « روش تحقی  تطبیقي»ای به نام روش تحقی  جداگانه

دارد؟  در پاسخ به سوال مذکور، ابتدا باید توجه نمود که 

 یداریپا يشناختمشکالت روشي همواره با قیتطب اتقیتحق

توان تحلیل تطبیقي، مي یدیکل از جمله مسائل همراه هستند.

 : [15]به موارد زیر اشاره کرد 

 تطبی ( سطحو  4رداانتخاب موگیری )مالحظات نمونه( 1)

 رویکرد تجزیه و تحلیل( 3) 5هاسازی سازهمعادل( 2)

مرتبط ( مسائل 4) در نهایتو ( 7محوریمورد ای 6گرایيریمتغ)

                                                 
2 Emile Durkheim 
3 Evanse 
4 Cases 
5 Construct equivalence 
6 Variable Oriented 
7 Case Oriented 

http://www.forvo.com/word/émile_durkheim/
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هایي، باید قیدها بنابراین، برای انجام چنین پژوهش .1تیعلّبا 

های جوهری مطالعات تطبیقي که آن را از سایر و ویژگي

 کند، مد نظر قرار داد؛ها متمایز ميپژوهش

در بررسي تطبیقي، پژوهشگر در ابتدای امر باید نمونه و  -1

از  يکی یریگنمونهان کند. سطوح تطبی  خود را به روشني بی

  یتطب در. است يقیتطب قاتیمشکالت در تحق نیتريبحران

و  يخیتار یندهایفرآ لیبه دل نمونه انتخابي، ،هاملّت نبی

، کوچکی اند. در مطالعات موردانتخاب شده شیاز پ ي،اسیس

که  است هیبر نظر يو مبتن ساختگياغل   ها،نمونهانتخاب 

ممکن است، موارد نامربووي را در آزمایش وارد نموده و 

وور قابل توجهي دستخوش تغییر کند سرانجام، نتایج را به

 ل،یو تحل هیتجز رویکرددر مورد  بایدمحق   ،. بنابراین[25]

تعداد  کنديکه محق  انتخاب م ی. در مواردردیبگ میتصم

و  زیناچ یاسهیمقا یرهایواحد )مثال  کشورها( را با متغ یادیز

 یرا از نظر آمار ،يسطح جینتا دیشامل شود، خطر تول تريکل

اگر محق  انتخاب کند که تنها  گر،ید ی. از سوتاس رفتهیپذ

 سکی، رانتخاب کندمتعدد  یرهایرا با متغ لیچند واحد تحل

 یکم را برا اریبس هاینمونه و ادیز اریبس یرهایداشتن متغ

با این همه، سطح تجزیه و  .ردیپذيم يعلّ یهامدل شیآزما

و هم  [26]تحلیل در مطالعات تطبیقي هم به لحاظ نظری 

ترین سطوح باشد. متداولحائز اهمیت مي [27]شناختي روش

گیرد سطح تطبی  که مورد استفاده اغل  محققان قرار مي

ها، مکاني و زماني است. سطوح مکاني شامل تطبی  قاره

ها و شهرها، نواحي و محله [28]ها ها، بخشکشورها، استان

است.  [29]افراد، بازارهای محصول و فناوری و قوانین 

های تطبیقي حال، آینده و گذشته ميسطوح زماني نیز به زمان

پردازد. سطوح تطبی  دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، 

 . [1]تطبی  بر اساس سن، مذه ، جنسیت و نژاد است 

ها در مطالعات ضرورت مقایسه معادل و تطاب  سازه-2

دارد که در بابِ فایده و معنای نیز ما را بر آن ميتطبیقي 

و همچنین « وبقه»و « نژاد»مفاهیم تحلیلي استاندارد مانند 

بحث شود. « جنسیت»و « سن»مفاهیم به ظاهر ساده مانند 

آمریکای  وور که در جامعهآن « نژاد»برای مثال، اصطالح 

های التین از همان شود، با استفاده آمریکایيشمالي استفاده مي

. این مساله را تاحدودی با [15]اصطالح بسیار متفاوت است 

                                                 
1 Issues of causality 

توان مرتفع نمود. چهار گونه ها مياستفاده از برخي روش

 سازی وجود دارد که عبارتند از:متفاوت شیوه معادل

سازی ، معادل3سازی واژگانيمعادل، 2سازی متنيمعادل

سازی متني به معنای . معادل5سازی سنجشيو معادل 4مفهومي

کاربرد صحیح مفاهیم در متون تاریخي، اجتماعي و فرهنگي 

سازی واژگاني به نقل درست و تمام و کمال است. معادل

های متفاوت زماني و یا در مکانلغات یا عبارات، میان دوره

سازی مفهومي به معنای درک ت اشاره دارد. معادلهای متفاو

کاررفته در واحدهای اجتماعي و تاریخي و عمی  مفاهیم به

سازی سنجشي، بر ارزیابي و فرهنگي است. سرانجام، معادل

های ها در اجتماعات و فرهنگسنجش متغیرها و مولفه

واپ . با استفاده از ان[14]گوناگون به شکل یکسان داللت دارد 

الذکر و با توجه به موضع و ماهیت های فوقسازیمعادل

 های جوامع را همگن و همگرا ساخت.توان زمینهتحقی  مي

ای و های مقایسهوور معمول، تحقی  تطبیقي از دادهبه

کند. این جوامع پذیرِ میان حداقل دو جامعه استفاده ميسنجش

کشور، چندین  توان دو کشور یا شهرهای درون یکرا مي

 .[1]منطقه از یک استان و غیره، در نظر گرفت 

هدف رویکرد موردمحور درک کامل یک یا فقط چند مورد -3

کند، در است، در نتیجه از متغیرهای زیادی استفاده مي

که رویکرد متغیرمحور در صدد توضیح آماری تفاوتحالي

تنها با ها ولي های جوامع با تعداد بسیار زیادی از نمونه

 باشد.استفاده از چند متغیر مي

ح وسط نیانتقال ب یهاسازوکار لیو تحل هیبه تجزعلّیت؛  -4

های تطبیقي های پژوهششود. یافتهتعریف ميکالن و خرد 

توصیفي )تبییني( هستند. این تحقیقات  -صورت تفسیری به

های میان دو جامعه مورد ها و شباهتبرای تشریح تفاوت

مقایسه، تفاسیر تاریخي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و 

های علّيِ بررسي. در واقع تبیین[1]دارند سیاسي عرضه مي

، معتقد است 6گلدتورپتطبیقي، در سه مرحله قرار دارد.  های

 ،هستیمدر سطح کالن  ياجتماع یهایمندقاعده جادیا مندازین

به دست  يبر همبستگ يعمدتا  مبتن ی،آمار فنون  یکه از ور

 یهاهیبه مشخص کردن فرض ازیدر مرحله دوم،  ن .دیآيم

                                                 
2 Contextual equivalance 
3 Lexicon equivalance 
4 Conceptual equivalance 
5 Measurement equivalance 
6 Goldthorpe 
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 نیکه ا یيربنایز ياجتماع یندهایو فرآ سازوکارهامربوط به 

و در مرحله پایاني، آزمون این  کننديم جادیها را انظم

 .[15]فرضیات است 

های دو غایرتها و مها، همانندیمداقه و تحلیل مشابهت

جامعه نباید فقط معطوف به سطوح کالن باشد بلکه باید 

ها را نیز تر جوامع یا نظامهای جزئيکاوش و بررسي ویژگي

شناختيِ حوزهانداز روش. در بررسي چشم[1]در نظر بگیرد 

ویژه مطالعات تطبیقي، استفاده از دو های علوم اجتماعي به

های کیفي برای باشد. روشاول ميرویکرد کمّي و کیفي متد

های ساخت نظریه و پاسخ به چرایي و چگونگي و روش

کمّي برای آزمون نظریات و پاسخ به سواالت چه چیزی و به 

. در مطالعه [30]گیرند ای مورد استفاده قرار ميچه اندازه

مورد پرداخته مي 50تطبیقي کمّي، معموال  به مقایسه بیش از 

صورت مطالعات که مطالعه تطبیقي کیفي، بهدرحاليشود. 

گردد. در این میان، نوپ دیگری از موردکاوی انجام مي

های تطبیقي وجود دارد که دیدگاه بینابیني نسبت به پژوهش

مطالعات کمّي و کیفي داشته و رویکرد مختلط یا ترکیبي 

 ها، تعداد مواردنامگذاری شده است که در این گونه پژوهش

 . [31]مورد است  20تحت پژوهش کمتر از 

تاریخي -مطالعات تطبیقي، مطالعات تطبیقي رویکردی دیگر به

با  گرفته واست که ذیل رویکرد پژوهش موردی قرار 

های کالن اجتماعي سروکار موردهای محدود و اندکي از داده

 . [32]ند شوکه با دقت باال و مفصال  توصیف مي دارد

های پژوهش شناختيها و مالحظات روشویژگيبا عنایت به 

تطبیقي، پژوهشگراني که خواستار ساخت آزمون نظریه هستند 

مقیاس )تعداد موارد کم و ها بزرگو حوزه مطالعه آن

یعني؛ سطح تطبی  مکاني  [33]متغیرهای بسیار زیاد( بوده 

ها سطح بخش، استاني، فردی، نواحي، بازارها و قوانین آن

های اشد، باید از روش تحقی  متغیرمحور همچون روشب

چنانچه  .آزمایشي، میداني، توصیفي و غیره استفاده کنند

و سطوح تطبی  را  [33]محق ، به دنبال ساخت نظریه باشد 

ها و غیره ها، دولتها، کشورها، ملتتر و در سطح قارهکالن

بهره ببرد. در درنظر بگیرد، باید از روش تحقی  موردمحور 

، برای 1ها و روش جبر بولياین رویکرد از نظریه مجموعه

 پس. [34]شود های کالن اجتماعي استفاده ميمقایسه پدیده

                                                 
1 Boolean algebra 

توان به دو های تطبیقي را ميبندی کلي، پژوهشدر یک وبقه

تحقیقات موردی  :کرد تقسیمدسته موردمحور و متغیرمحور 

ا تعداد کمي نمونه سروکار دارد؛ بیشتر جنبه کیفي داشته و ب

های متغیرمحور جنبه کّمي داشته و مجموعه عظیمي تطبی  اما

گیرد. مطالعات متغیرمحور، به تعمیم ها را در بر مياز نمونه

های تطبیقي که پژوهشپردازد، درحاليروابط میان متغیرها مي

موردمحور به دنبال درک و تفسیر رخدادهای معین و آشکار 

های اصلي . بنیان[35]در تعداد محدودی از موارد هستند  

 آورده شده است. 1های تطبیقي درجدول پژوهش

محققان از  ی)جمع بند يقیتطب هایدر پژوهش ياصل یهاانیبن -1جدول

 منابع مختلف(

1 
مالحظات 

 تعیین نمونه

 انتخاب نمونه

مقیاس، نمونه به دالیل در مطالعات بزرگ

-و سیاسی از پیش تعیینتحوالت تاریخی 

های شده است درحالی که در پژوهش

مقیاس، انتخاب نمونه مبتنی بر کوچک

 نظریه است.

 سطح تطبیق

ترین سطوح تطبیق، سطح مكانی متداول

ها، کشورها، قوانین و )شامل تطبیق قاره

غیره( است و سطح زمانی نیز به مقایسه 

 پردازد.های حال، آینده و گذشته میزمان

 هاسازی سازهمعادل 2

های جوامع موردمقایسه ممكن است سازه

دارای مفاهیم متفاوتی باشند بنابراین، 

همگرایی متغیرها در جوامع گوناگون را 

سازی های مختلف معادلتوان با شیوهمی

 میسّر ساخت.

3 
رویكرد تجزیه 

 و تحلیل

متغیرگرایی 

یا 

 موردمحوری

زیادی از در رویكرد متغیرگرایی، تعداد 

ها با تنها چند متغیر، سنجش میشوند نمونه

درحالی که در موردمحوری، به درک 

کامل یک یا چند مورد با تعداد بیشماری 

 شود.از متغیرها پرداخته می

 مختلط
رویكرد مختلط، دیدگاه بینابینی در 

 مطالعات کمّی و کیفی دارد.

 علّیت 4

 نیانتقال ب یهاسازوکار لیو تحل هیتجز

 رد.ح کالن و خوسط

-کاربرد فنون آماری برای ایجاد قاعده

های های اجتماعی، تعیین فرضیهمندی

 زیربنایی و آزمون فرضیات مربوطه.
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 هاي پژوهش تطبيقیانواع روش 2-3

های تطبیقي از دیرباز مورد توجه پژوهندگان علوم روش

های تطبیقي به اجتماعي بوده و امروزه نیز شناخت روش

پژوهان، اهمیت فزایندهجهت راهبردی بودنشان، برای سیاست

 ای یافته است. 

های ، بر پنج رویکرد، در انجام پژوهش1جان استوارت میل

، تفاوت و 3، تمایز2تطبیقي تأکید دارد که عبارتند از: تواف 

. استدالل حاکم بر رویکرد 5و تغییرات متقارن 4تواف ، بقایا

که اگر در وقوپ دو یا چند نمونه از  تواف ، بدین گونه است

ها تنها در یک جنبه یک پدیده مورد آزمایش، همه نمونه

مشترک باشند، همان جنبه اشتراکي به عنوان علت پدیده 

. به عبارت دیگر، [36]تحت بررسي درنظر گرفته خواهد شد 

ترین متغیر عّلي و تبییني مدل تواف  است. عامل مشترک، مهم

م بر روش تفاوت نیز بر این قاعده استوار است استدالل حاک

که، هرگاه دو یا چند نمونه از یک پدیده مورد بررسي، از میان 

چندین عامل ممکن، تنها در یک عامل با دیگر عوامل متمایز 

باشد، آنگاه همان عامل علّي، به عنوان علت رخداد پدیده  

 .[37]شود قلمداد مي

های حذفي تشابه و ي که روشاز جمله اِشکاالت و نقاط ضعف

های مزبور را نامناس  و نظران، روشاختالف دارند و صاح 

پندارند بر این پایه استوار است: نخست آنکه، منسوخ مي

گرایانه توانند رویکردهای احتمالهای تشابه و تمایز نميروش

گرای کار برند و معطوف به رویکردهای جبرگونه و تعیّنرا به

توانند خطای اندازهباشند. ثانیا ، نميفرهنگي مي -تاریخي

گیری را کنترل نمایند. ثالثا ، قدرت تحلیل چندمتغیری را 

نداشته و در نهایت نیز، در موارد محدود با متغیرهای زیاد، 

توانند اثرات تعاملي قابلیت تعمیم خود را از دست داده و نمي

. بدین سب  [38]کار گیرند هرا در توضیح و تبیین رخدادها ب

های علوم اجتماعي مطرود های مذکور را برای پژوهشروش

دانسته و روش جبر بولي را، راهي برای کاستن از نواقص 

 کنند.های حذفي تایید ميروش

ای دورکیم و وبر بر پایه تعمیم و تبیین های مقایسهاستراتژی

و  نییانواپ مختلف تب شناختي بوده و ازهای جامعهدر تحلیل

                                                 
1 John Stuart Mill 
2 Method of Agreement 
3  Method of Difference 
4 Residues 
5 Concomitant Variation 

 رمحوریمطالعات متغ زایش یبرا میتعمي از درجات مختلف

. به اعتقاد وبر، کنندي( استفاده می)وبر ی( و مورديمی)دورک

شود تا امکان تعمیم ال منتفع ميشناسي از انواپ ایدهجامعه

 راهبرد. محور کندمحدود در مورد واگرایي تاریخي را فراهم 

شناختي وبر بر این اصل استوار است که واقعیت روش

که  6پیچیده است که در غیاب عالی  نظری قدریبهاجتماعي 

کند، غیرقابل شناخت سویه را هدایت ميخل  مفاهیم یک

های محدود، به الگوهای مختلف فرآیند و است. تعمیم

هایي ساختار در تاریخ اشاره دارد اما وسعت چنین تعمیم

تواند به قوانین علمي وبیعي نزدیک شود. بنابراین، يهرگز نم

فرد بودن رویدادهای آل، حد واسطي بین منحصربهانواپ ایده

پیرو باور  سازد.تاریخي و عمومیت داشتن قوانین را آشکار مي

وبر، دورکیم نیز پیچیدگي زندگي اجتماعي را تصدی  نموده و 

تواند واقعیت را از بین هرگز اندیشه علمي نمي :داردبیان مي

که این انگاره، وبر را بر مطالعات رو، درحاليببرد. از این

آل سوق داد، دورکیم را به تطبیقي با استفاده از انواپ ایده

های آزمایشگاهي در علوم هایي واداشت که از آزمونمقایسه

کند. استدالل دورکیم بر این اساس است که وبیعي تبعیت مي

فرد بودن شناسي، باید از دغدغه جزئیات و منحصربهجامعه

فارغ شده و به شکل فراشناختي صورت گیرد. تفکرات نظری 

گرایانه از واحدهای تحلیل به دورکیم، او را به برداشت واقع

عنوان سیستم و تجزیه و تحلیل سیستمي با استفاده از روش

داد؛  های همبستگي و اشکال عملکردی مختلف تبیین، سوق

های اکتشافي و ابتکاری از درحالي که نظرات وبر بر برداشت

واحدهای تحلیل منجر شده و به تبیین علل تاریخي با استفاده 

شود. به عبارت دیگر، های تاریخي کیفي کشانده مياز روش

که شناختي است درحاليتمرکز راهبرد وبر بر تحلیل معرفت

شناسانه از یک بحث هستيمرکزیت اندیشه دورکیم در تطبی  

، ابزار تحلیل منط  دورکیم را 7. پورتا[35]واقعیت است  

های تغییر متقارن جان استورات میل دانسته و ابزار روش

گری عنوان نموده است تحلیل ماکس وبر را استفاده از روایت

[38] . 

های تواف  و تفاوت و ناتواني به سب  ضعف و نواقص روش

، چارلز [37]پذیری های علّي و تعمیمپذیرش مدلها در آن

                                                 
6 Theoretical interests 
7 Della Porta 
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ها، از قوانین ریگین در جهت مرتفع ساختن این محدودیت

حاکم بر جبر بولي در مطالعات تطبیقي بهره برد که برای 

تری نسبت به روش روابط علّت و معلولي، روش مناس 

. قواعد اساسي این [31]رود تواف  و تفاوت به شمار مي

ها برای پژوهشاصل استوار است که رعایت آن 9روش بر 

های بنیادی روش جبر بولي های تطبیقي ضرورت دارد. گام

 : [17]عبارتند از 

 . گزینش پدیده یا موضوپ تحقی 1

 . تعیین یک نظریه راهنما با توجه به ماهیت پژوهش2

 . بازشناسي علل وقوپ مشکل بر اساس تئوری راهنما3

واهد عیني اجتماعي در جهت وجود و یا عدم . تعم  و وارسي ش4

 وجود علل

. ساخت جدول بول در جهت صحت یا ارزش حضور و یا غیبت 5

 علل در جامعه تحقی 

 . درج معادالت اولیه6

های اولیه و آمادگي . تقلیل معادالت در جهت دستیابي به تحلیل7

 برای ساخت معادله نهایي

 . تعیین علل الزم و کافي در معادالت نهایي 8

 . تأویل و تفسیر نتایج با توجه به مراحل پیشین.9

گذاری علم، فناوری و پژوهندگان تطبیقي حوزه سیاست

نوآوری، باید بر اساس اصول حاکم بر این روش تحقی ، 

الذکر را اجرایي نمایند. در مرحله ابتدایي، گانه فوق9مراحل 

باید به دنبال درک درستي از موضوعي که مطاب  با  پژوهشگر

های یک تحقی  تطبیقي باشد را دارا باشد. در مرحله ویژگي

ا تأکید راهنما ب بعد، محق  در جستجوی یک تئوری یا نظریه

باشد. در این مرحله، مي بر ماهیت موضوپ مطرح شده

 ضروری است که پژوهشگر آگاه به نظریات و مفاهیم بنیادی

مورد مطالعه باشد. در مرحله سوم، باید علل  حاکم بر حوزه

بروز وقایع و مشکالت سیاستي که بر اساس آن، پژوهش 

تطبیقي بنا شده است، تعیین گردد. مرحله چهارم با کاوش و 

تر نگریستن در شواهد سیاستي و اجتماعي شروپ ميعمی 

ش و شناخت شود. پژوهشگر در گام پنجم با تأکید بر علم، دان

موضوپ و ماهیت آن، به بررسي صحت و سقم هر نظریه مي

که از مراحل اصلي روش بولي است با  9تا  6پردازد. مراحل 

صورت حضور یا عدم استفاده از جدول ارزشي بولي، به

شود. در مرحله هفتم پژوهشگر حضور علل رخداد معرفي مي

ترک بپردازد بایست به تقلیل و ادغام معادالت و ترکیبات مش

ها به تفسیر و تأویل نتایج اقدام و سرانجام پس از تعیین علت

 نماید.

است؛  1های تطبیقي، روش جرج بردینوپ دیگری از روش

های تطبیقي در مطالعات که یکي از مشهورترین روش

رود. الگوی جرج بردی در آموزشي و پرورشي به شمار مي

، 3، تفسیر2توصیف گیرد.قال  چهار مرحله انجام مي

که هر مرحله پژوهشگر را در مسیر  5و مقایسه 4همجواری

، انواپ 2. جدول [18]تحلیل مساله یاری خواهد داد 

 الذکر را به نمایش گذاشته است.های فوقروش

 یقيمرسوم در پژوهش تطب هايشناسیانواع روش -2جدول 

 منابع مختلف( قيمحققان بر اساس تلف يبند)جمع

استوارت جان 

 میل

 توافق
علت اثر را وجوه مشترکی از وقوع یک یا چند 

 کند.پدیده تحت بررسی توصیف می

 تفاوت
علل رخداد را وجوهی دانسته که از سایر جمیع 

 جهات دیگر متمایز باشد.

توافق و 

 اختالف

طور همزمان از دو روش تفاوت و توافق استفاده به

 کند.می

 بقایا

استقرایی در شرایطی که معلول  یک شیوه استدالل

های ابتدایی آن، بودن بخشی از یک پدیده از نشانه

 قطعی باشد.

تغییرات 

 متقارن

بسط روش اختالف و بررسی میزان تغییرات 

متغیرهای مشابه در تعدادی از موارد و سپس 

سنجش میزان همراه بودن متغیر اختالف با تغییرات 

شود متغیر مشابه آن متغیرهای مشابه که نتیجه می

 ممكن است علت متغیر اختالف باشد.

 امیل دورکیم

 های فراتاریخی، فراشناختی و هستی شناسانه* به دنبال علت

 * استفاده از ابزارهای تحلیل همبستگی و رگرسیون

 های زیاد از جوامع* تاکید بر متغیرمحوری با نمونه

 به مثابه منطق تحلیلهای تغییر متقارن استوارت میل * اتكا به شیوه

 ماکس وبر

 های محدود از واگرایی تاریخی* درجستجوی تعمیم

 های فرضیآل و یا مدل* توجه به نوع آرمانی و ایده

های توافق و تمایز استوارت میل به مثابه منطق * استفاده از روش

 تحلیل

 گری* استفاده از ابزار روایت

 جبر بولی چارلز ریگین

گانه؛ استفاده از جدول ارزشی * طی مراحل نُه

ها، تقلیل بولی برای سنجش صحت و سقم نظریه

 معادالت و تعیین علل کافی و الزم، تفسیر نتایج

 * برای روابط علت و معلولی مناسبتر است.  

 بردی جرج بردی
 * طی مراحل زیر به ترتیب:

 توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه

                                                 
1 George Z .F.Beredy 
2 Description 
3 Interperetion 
4 Juxtaposition 
5 Comparison 
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 روش پژوهش -3

های تطبیقي داخلي در ارزیابي پژوهش هدف پژوهش حاضر،

وور گذاری علم، فناوری و نوآوری است. همانزمینه سیاست

که در بخش قبل آورده شد، ما با مرور ادبیات مربوط به 

ای یک مطالعات تطبیقي با استفاده از مطالعات کتابخانه

های تطبیقي چارچوب تحلیلي اولیه برای ارزیابي پژوهش

. سپس با استفاده از این چارچوب تحلیلي به استخراج نمودیم

ارزیابي تألیفات انجام شده در این زمینه در کشور پرداختیم. 

های در واقع توجه پژوهشگران به چهار بنیان اصلي پژوهش

گیری )تعیین نمونه، تطبیقي شامل مالحظات مربوط به نمونه

ها، توجه به سازی سازهسطح تطبی (، استفاده از معادل

رویکرد تجزیه و تحلیل )متغیرگرایي یا موردمحوری( و توجه 

های منتخ  به مسائل مربوط به عّلیت مبنای ارزیابي پژوهش

توان گفت، شیوه ارزیابي وور کلي ميقرار گرفته است. به

ها و بررسي رعایت و عدم تألیفات، با مطالعه متن کامل آن

نرم افزار رعایت اصول چهارگانه مطالعات تطبیقي تحت 

بندی و بر مبنای میزان فراواني هر کدام از اصول اکسل، وبقه

 صورت نمودار بیان گردید. مزبور به

زبان های فارسينامهجامعه آماری این پژوهش، مقاالت و پایان

های علمي معتبر داخلي است شده در مجالت و پایگاه نمایه

اوری و نوآوری گذاری علم، فنکه با تمرکز بر موضوپ سیاست

اند. بدین سب ، در پژوهش از روش تطبیقي استفاده نموده

گیری و انتخاب حاضر، از دو رویکرد مکمل، برای نمونه

مطالعات مرتبط، استفاده شده است. ابتدا، ضمن مشورت با 

گذاری علم، فناوری و تني چند از خبرگان حوزه سیاست

چنین مقاالتي در نوآوری، فهرست مجالتي که احتمال انتشار 

(. اوالعات مربوط به 3آنها بیشتر باشد، تهیه گردید )جدول

آورده شده است. در ادامه، در درگاه  4این مجالت در جدول 

 هایي نظیر:ی مقاالتي با کلیدواژهاین مجالت به جستجو

گرایان فناوری، تحلیل تطبیقي، بررسي تطبیقي، تطبیقي

ای، های مقایسهروشپژوهش تطبیقي، مطالعات تطبیقي، 

مقاله مرتبط  29شناسي تطبیقي، روش قیاسي پرداخته و روش

 شناسایي شد. 

 

 

 

 مشخصات خبرگان -3جدول 

 تحصیالت سمت ردیف
سابقه پژوهشی 

 و كاري )سال(

1 
عضو هیئت 

 علمی

دکتری تخصصی مدیریت 

 تكنولوژی

17 

2 
عضو هیئت 

 علمی

دکتری تخصصی 

 سیاستگذاری علم و فناوری

20 

3 
عضو هیئت 

 علمی

دکتری تخصصی 

 سیاستگذاری علم و فناوری

12 

4 
عضو هیئت 

 علمی
 دکتری مدیریت بازرگانی

15 

5 
عضو هیئت 

 علمی
 دکتری علوم اقتصادی

13 

علم،  يگذاراستيفهرست مجالت مرتبط با موضوع س-4جدول 

 يو نوآور يفناور

 نام مجله ادرس سایت

https://jstp.nrisp.ac.ir  ریفناوفصلنامه سیاست علم و  

http://roshdefanavari.ir د فناوریفصلنامه رش  

http://stpl.ristip.sharif.ir نامه علم  و فناوریسیاست  

https://rahyaft.nrisp.ac.ir رهیافت 

https://jtdm.irost.ir اوریفصلنامه مدیریت توسعه فن  

http://jtd.iranjournals.ir صنعتی فصلنامه توسعه تكنولوژی  

http://www.nowavari.ir فصلنامه مدیریت نوآوری 

http://sspp.iranjournals.ir 
ری مطالعات راهبردی سیاستگذا

 عمومی

https://jppolicy.ut.ac.ir یفصلنامه سیاستگذاری عموم  

http://www.behboodmodiriat.ir بهبود مدیریت 

 

هایي در که ممکن بود چنین پژوهشدر گام تکمیلي از آنجا 

های علمي نمایه شده باشند، جستجو با سایر پایگاه

ایران، های اوالعات علمي مگهای مرتبط در پایگاهکلیدواژه

نت، سیویلیکا، پرتال جامع علوم انساني، نورمگز، علم

پژوهش دیگر  60انجام شد و در این مرحله  SIDداک و ایران

به دست آمد. با حذف مکتوبات تکراری و نیز تألیفاتي که 

ها موجود نبود درنهایت، این پژوهش به ارزیابي متن کامل آن

داخته است. اثر پر 82نامه و جمعا  پایان 4مقاله و  78

های منتخ  با استفاده از چارچوب تحلیلي به دست پژوهش

آمده، مورد تحلیل کیفي قرار گرفتند. روند اجرای پژوهش به 

 نمایش داده شده است. 1شکل اختصار در 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF_YLskYr5AhUL_6QKHaJLAe4QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fjstp.nrisp.ac.ir%2F&usg=AOvVaw2HNm8jdTlYZ1aGl8sBdTiG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKkoCjkor5AhUXrKQKHVxCBhsQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Froshdefanavari.ir%2F&usg=AOvVaw0gAxmUE7t48ZQpocZemX5R
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8v9Lokor5AhUPyKQKHaSuDx8QFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fstpl.ristip.sharif.ir%2F&usg=AOvVaw0pk4pV4pzVKcJesBHaZTub
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje85aDk4r5AhUSwAIHHa9qDWEQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Frahyaft.nrisp.ac.ir%2F&usg=AOvVaw35dJ5Dc6O7qOwkSMwYBirR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH99-vkor5AhWEt6QKHaxtAx0QFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjtdm.irost.ir%2F&usg=AOvVaw3WoboGrYfmI5Nka0fN7gJk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi13c6bk4r5AhXK3KQKHRpzDPQQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fjtd.iranjournals.ir%2F&usg=AOvVaw0UWAPa809W_4lZbk4a47DR
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOqtmqk4r5AhWxIMUKHRRfC4QQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.nowavari.ir%2F&usg=AOvVaw31Bf7HTlJXK-z3j0AfLe18
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQvaC4k4r5AhUFCuwKHZHkClEQFnoECAgQAQ&url=http%3A%2F%2Fsspp.iranjournals.ir%2F&usg=AOvVaw23eVdzAVsEuoPKiVLnQfm9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI1OHNk4r5AhXQ4KQKHQj8CaYQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fjppolicy.ut.ac.ir%2F&usg=AOvVaw2ihqRIgn4eXDPd2eG4AW8x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwqriEtor5AhXnX_EDHY_UAfYQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.behboodmodiriat.ir%2F&usg=AOvVaw0n7Osgta6MoxBwJ-WrPfoo
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 فرایند اجراي پژوهش -1شكل

 

 هایافته -4

گذاری علم، های تطبیقي حوزه سیاستانتخاب پژوهش

 فناوری و نوآوری

مطالعه به زبان فارسي که با موضوپ  82در این پژوهش، 

اند گردآوری و بر مبنای چهار معیار پژوهش همخواني داشته

سازی سازهمعادل»، «گیریمالحظات مربوط به نمونه»اساسي 

رویکرد تجزیه و تحلیل )متغیرگرایي یا موردمحوری یا »، «ها

اثر  48بررسي شدند. از میان این تألیفات، « علّیت»و « ترکیبي(

اثر  4اثر عنوان بررسي تطبیقي،  21عنوان مطالعه تطبیقي، 

اثر عنوان ارزیابي تطبیقي را برای  2عنوان مقایسه تطبیقي و 

ها با عناوین قي پژوهشپژوهش خود در نظر گرفته بودند. ماب

مدل تطبیقي، رویکرد تطبیقي، بازنمایي تطبیقي، پژوهش 

 تطبیقي، تحلیل تطبیقي و نگاه تطبیقي، مطرح شده بودند. 

 گيريمالحظات نمونه 4-1

 گيريتعيين نمونه و روش نمونهالف( 

های مورد مطالعه، گامي اساسي در مسیر مطالعات تعیین نمونه

آید، نیز برمي 2وور که از شکل آید. همانميتطبیقي به شمار 

ها و معرفي دقی  آنها توسط درصد موارد، تعیین نمونه 91در 

رغم غفلت پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. علي

ها به این تعداد معدودی از نویسندگان، توجه نمودن اکثر آن

 شناسيمعیار بنیادی، اهمیت تعیین دقی  نمونه در روش

 دهد.تحقیقات تطبیقي را نشان مي

 هاي تطبيقی منتخبگيري در پژوهشرعایت معيار نمونه -2شكل  

گیری باید در ها، حجم و روش نمونهعالوه بر تعیین نمونه

های وور واضح قابل درک باشد؛ در اغل  پژوهشمطالعات به

منتخ  این امر به صورت شفاف انجام نشده و در بخش 

های به آن پرداخته نشده است. غال  پژوهشروش تحقی  

مورد بررسي از این منظر، بیاني ضمني و تلویحي داشته و تنها 

گیری آن وقوف توان به روش نمونهبا خوانش کل متن مي

ها خدشه وارد تواند به اعتبار پژوهشیافت که این موضوپ مي

مشخص است، عمده  3که در شکل  وورنماید. همان

گذاری علم، فناوری و نوآوری در تطبیقي سیاستمطالعات 

 اند.دهکرگیری تاریخي و هدفمند استفاده کشور از روش نمونه

 سطح تطبيق و نوع آن ب(

های ترین مراحل پژوهشتعیین سطح تطبی  یکي از بحراني

تطبیقي است. هر پژوهشگری در آغاز امر، باید سطح تطبی  

 مشخص 4شکل  از که چنانخود را به صراحت بیان کند. 

 4و  بوده درصد 96مورد  این حفظ و رعایت میزان است،

 بر وب اند. اما ها به رعایت آن پایبند نبودهدرصد از پژوهش

 3های منتخ  )درصد از پژوهش 4 شود کهدیده مي ،5شکل 

 اند. تالیف(، سطح تطبی  نامشخصي داشته

91%

9%

«تعيين نمونه»

رعایت شده

رعایت نشده

 تبيين اهداف پژوهش و تدقيق سواالت تحقيق

 

 بررسی پيشينه پژوهش

های اساسي روش مطالعه  )استخراج چارچوب تحلیلي / شناسایي بنیان

 تطبیقي(

گذاري علم، فناوري هاي تطبيقی حوزه سياستانتخاب پژوهش

 و نوآوري
جو در مجالت با وانتخاب مجالت مرتبط با کمک خبرگان / جست

های علمي داخلي / جوی تکمیلي در پایگاهوهای مرتبط/ جستکلیدواژه

 پاالیش و حذف موارد غیرمرتبط

 

 هاي تطبيقی منتخبتحليل پژوهش

های منتخ / ارزیابي براساس چهار اصل روش )مطالعه منن کامل پژوهش

 های منتخ (شناختي مطالعات تطبیقي / تکمیل بانک اوالعاتي پژوهش 

 هاي پژوهشبندي و گزارش یافتهجمع

  (های سیاستيها و ارائه توصیهسازی و تحلیل یافتهیکپارچه)
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پژوهش  78 شاملدرصد موارد )سطح مکاني( نیز که  95در 

است، سطح تطبی  شفاف نبوده و صرفا  با مطالعه کل متن و 

برد. چنین خطاهایي از توان به آن پياستنباط خواننده مي

سوی پژوهشگران افزون بر کاهش منزلت پژوهش، نشان مي

های مختلف گرایان داخلي در حوزهدهد بسیاری از تطبیقي

یل انتخاب آن را به خوبي گذاری، سطح تطبی  و دالسیاست

 اند.دهکرتعیین ن

 هاسازي سازهمعادل 4-2

های مهم مطالعات تطبیقي، مالحظات مرتبط با از دیگر شالوده

سازی متغیرهای پژوهش در ابعاد تاریخي، مکاني، معادل

ای در تحقیقات علمي است. فرهنگي و به وور کلي زمینه

جوامع متعدد در صدد تبیین محق  تطبیقي، هنگام مقایسه 

های به ظاهر مشابه در دو اجتماپ گوناگون یا در دو واقعیت

باشد. به عبارت دیگر، ضروری است دوره تاریخي مختلف مي

تا پژوهشگران تطبیقي به معادل بودن متغیرهای مورد مقایسه 

سازی متغیرها اشاره های صورت گرفته برای معادلیا تالش

مشخص شده است، این  6ونه که در شکل گنمایند. همان

 معیار کمتر مورد توجه پژوهشگران داخلي قرار گرفته است.

 رویكرد تجزیه و تحليل 4-3

درصد موارد  66اثر که  54آید، برمي 7گونه که از شکل همان

شود، رویکرد مختلط را برای تجزیه و تحلیل را شامل مي

متغیرگرایي )کمّي( و  اند که ترکیبي از دو رویکردبرگزیده

پژوهش(،  20درصد ) 24موردمحوری )کیفي( است. در 

  8ها )درصد پژوهش 10رویکرد موردمحوری انتخاب شده و 

اند. اما پژوهش( نیز از رویکرد متغیرمحوری استفاده نموده

نکته مهمي که حائز اهمیت بسیاری است، عدم توجه 

سطح  باحلیل تناس  رویکردهای تجزیه و ت هپژوهشگران ب

تطبی  جوامع مورد مقایسه است. عدم شفافیت در تعیین سطح 

تواند ای مقدم بر تعیین رویکرد است، ميتطبی  که مرحله

علتي بر ناسازگاری این دو معیار باشد. این گونه خطاها و 

 خورد.ها، در مطالعات تطبیقي به وفور به چشم مينادرستي
 

 
 هاي تطبيقی منتخبگيري در پژوهشهاي نمونهتوزیع روش -3شكل 

 

 
 هاي تطبيقی منتخبسطح تطبيق در پژوهش -4شكل 

 

  هاي تطبيقی منتخبنوع سطح تطبيق در پژوهش -5شكل 

 
 هاي تطبيقی منتخبسازي در پژوهشرعایت معيار معادل -6شكل

78%

14%

1% 7%
«روش نمونه گيري»

تلویحا تاریخی

هدفمند

موضوعی

نامشخص

96%

4%

«سطح تطبيق»

رعایت شده

رعایت نشده

95%

1%

4%
«نوع سطح تطبيق»

مكانی

زمانی

نامشخص

29%

71%

«معادل سازي سازه ها»

رعایت شده

رعایت نشده
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 هاي تطبيقی منتخبرویكرد تجزیه و تحليل در پژوهش -7شكل 

 عليت 4-4

های تطبیقي در زمره تحقیقات تبییني قرار دارند؛ در پژوهش

واقع، ارزش مطالعات تطبیقي در آشکار نمودن علل و 

مختلف است. به عبارت دیگر، های های وقوپ پدیدهریشه

ها و اختالفات در موارد مورد بررسي به ارائه توصیفي از تشابه

کند، به ویژه آنکه در مطالعات تنهایي کفایت نمي

ها داللت گیران باید به علل و ریشهگذاری، تصمیمسیاست

 -های علّيشوند. بنابراین محققان تطبیقي باید با ارائه آزمون

های آزمایشي و مندی از سایر روشبهره ای ومقایسه

. البته [16]غیرآزمایشي، علل وقایع مختلف را تبیین نمایند 

سازی این مهم نیازمند توجه به معیار بنیادین قبلي، یعني معادل

های تحقی  است. به عبارت دیگر چنانچه متغیرهای سازه

ی هاسازی نشده باشند، انجام آزمونتحقی  به درستي معادل

گونه تواند به نتایج مطلوب سیاستي بیانجامد. همانعلّي نمي

درصد از  70نشان داده شده است، بیش از  8که در شکل 

های منتخ ، این معیار اساسي در مطالعات تطبیقي را پژوهش

 اند. از نظر دور نگه داشته و بدان نپرداخته

 

 
 هاي تطبيقی منتخبميزان رعایت معيار علّيت در پژوهش -8شكل

را بر  های تطبیقي منتخ نتیجه کلي ارزیابي پژوهش 5جدول 

 دهد.نشان مي 1شده در جدول اساس چارچوب تحلیلي ارائه

منتخب از منظر توجه به  یقيتطب يهاپژوهش تيوضع -5جدول 

 یقيپژوهش تطب یاصل يهاانيبن

 رعایت شده% معیارها
رعایت 

 نشده%

گیریمالحظات نمونه  
ونهتعیین نم  91 9 

یقسطح تطب  96 4 

سازیمعادل  29 71 

 71 29 علّیت

 رویكردهای تجزیه و تحلیل

 درصد استفاده

 10 متغیرگرایی

 24 موردمحوری

 66 مختلط

 

های شناسيهای منتخ  بر اساس روشاین، پژوهشبرعالوه

مورد ارزیابي قرار  2تطبیقي مطاب  جدول مرسوم در مطالعات 

 شاملدرصد موارد که  78دارد که در ، بیان مي9گرفتند. شکل 

پژوهش است نوپ روش تطبی ، گویا نبوده که عدم  65

تواند موج  بروز های تطبیقي، ميای بر پژوهشنظارت حرفه

های درصد پژوهش 9. [39]هایي باشد انگاریچنین سهل

میل )تفاوت، تشابه و تفاوت( های استوارتز روشداخلي ا

اند که بیشتر جنبه یک مقایسه معمولي داشته و استفاده کرده

کننده نواقص تنها در یک پژوهش از روش جبر بولي که مرتفع

اند. روش جرج بردی نیز در های میل بوده، بهره جستهروش

 است. ها مورد استفاده قرار گرفته درصد پژوهش 12

 

 
 هاي تطبيقی منتخبهاي تحقيق تطبيقی در پژوهشتوزیع روش -9شكل 

10%

24%

66%

«رویكرد تجزیه و تحليل»

متغیرگرایي

موردمحوری

مختلط

29%

71%

«علّيت»

رعایت شده

رعایت نشده

4% 5%
1%

12%

0%

0%

0%

78%

«روش شناسی هاي مرسوم در پژوهش هاي تطبيقی»

تفاوت

تشابه و تواف 

جبربولي

جرج بردی

تواف 

تغییرات متقاران
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توان در ارتباط با استفاده از گفته، ميبا عنایت به مطال  پیش

گذاری علم، فناوری تحقی  تطبیقي در مطالعات سیاست روش

و نوآوری به این مطل  اشاره نمود که محققان این حوزه یا 

از شناخت دقی  و کافي درباره این روش تحقی  برخوردار 

نیستند و یا در استفاده از آن دقت نظر به خرج نداده و 

تفاده از انگاری در اساند؛ البته این سهلمسامحه به خرج داده

نیز گزارش شده  [39و  40]های تحقی  شناسيسایر روش

هایي که از قدر مسلم آنکه با رشد روزافزون پژوهش است. 

دنبال ارائه تجربیات سایر کشورها اقتباس نموده و به

تجویزهایي برای کشورهای در حال توسعه هستند، الزم است 

ي را اتخاذ نموده و ای مناسبگرایان، راهبردهای مقایسهتطبیقي

ها را رعایت نمایند. اصول حاکم بر منط  این نوپ پژوهش

هایي بدون حفظ زدگي در انجام چنین پژوهشچراکه شتاب

شأن و اصول حاکم بر آن، ممکن است خطاهای سیاستي 

ای گذاران را در وروهناپذیری را رقم زده و سیاستجبران

 .[40]بحراني بیاندازد 

هایی از عدم رعایت اصول مطالعات و مثالشواهد  4-5

 هاي منتخبتطبيقی در پژوهش

های منتخ ، از منظر قبل کلیه پژوهش هایاگرچه در بخش

رعایت اصول چهارگانه مطالعات تطبیقي مورد بررسي قرار 

هایي از گرفته و نتایج آن گزارش شد در این بخش نمونه

پایبندی به ی یا عدمهای تطبیقي و پایبندنحوه بررسي پژوهش

 گردآوری و ارائه شده است. 6این اصول در قال  جدول 

 

 گيرينتيجه -5

برجسته مي این حوزهآنچه اهمیت مطالعات تطبیقي را در 

های کارآمد در سازی صحیح سیاستسازد، تدوین و پیاده

 هاست. کشورهای درحالمسیر توسعه و رفاه اجتماعي مّلت

های جهاني، ناگزیر ماندن در چرخه رقابتتوسعه، برای باقي 

از کشورهای پیشرو خواهند بود. در این  از انتقال سیاست

 هستندهای تطبیقي، از ابزارهای انتقال سیاست میان، پژوهش

های روشو کس  بینش نسبت به بنیان آنهادرک منط   و

 ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شانشناختي

ضمن تأکید بر اهمیت و ظرفیت  مقالهی این هایافته

، این مهم را آشکار های تطبیقي در وراحي سیاستپژوهش

رغم سهل بودن آن شناسي پژوهش تطبیقي علينمود که روش

در نگاه نخست، امری ممتنع بوده و اجرای صحیح آن نیازمند 

ها و پایبندی به اصول مطالعات اندیشي در بنیاندقت و ژرف

ها و نتایج این پژوهش اعم از معرفي است. یافته تطبیقي

اصول بنیادین مطالعات تطبی  و نیز میزان رعایت این موارد 

گذاری علم، فناوری و های مربوط به سیاستدر پژوهش

 ارائه شده است.  7نوآوری در کشور به اختصار در جدول 

های سیاستي مستخرج ها و توصیهتردیدی نیست، انتقال یافته

زند اما به ز مطالعات تطبیقي، نوعي انتقال دانش را رقم ميا

دنبال اثرات مثبت، پیامدهای احتمالي آن را نیز، نباید از نظر 

دور داشت. بنابراین، ضرورت دارد تا محققان و 

پژوهان ضمن برخوردی هوشمندانه و عالمانه، به سیاست

اصول بنیادین این روش پایبندی نشان دهند. چراکه 

شناختي توجهي و عدم اهتمام کافي در رعایت اصول روشکم

اعتبار و به تبع آن به های کمممکن است، به تولید خروجي

 های نادرستي ختم شود.گیریها و تصمیمگذاریسیاست

های مختلفي در های اخیر سیاستدر ایران نیز به ویژه در سال

ه که بخش حوزه علم، فناوری و نوآوری وراحي و اجرا شد

گذاری و بررسي آنها برآمده از مطالعات تطبیقي سیاست عمده

ارزیابي سیاست، جزء الینفک یر کشورها است. تجربیات سا

اندرکاران امر پس دستشود گذاری قلمداد ميچرخه سیاست

های علم، فناوری و نوآوری، موفقیت/ ارزیابي سیاست

رهگذر پایبندی/ از  باید های مختلف راسیاست موفقیتعدم

پایبندی به اصول مطالعات تطبیقي مورد توجه قرار دهند. عدم

تواند نقاط ضعف احتمالي در وراحي اتخاذ این رویه مي

های تطبیقي را آشکار نموده و ها مبتني بر پژوهشسیاست

ارتقاء توان وراحي سیاست را در کشور فراهم نماید.   زمینه

های علمي و مراکز ردد، انجمنگعالوه بر این، پیشنهاد مي

شناختي های روشدانشگاهي که نقش مهمي در آموزش جنبه

های آموزشي مطالعات تطبیقي دارند، با گنجاندن آن در برنامه

های علمي مرتبط و نظارت دقی ، مستمر و تخصصي بر رشته

 های این حوزه در راستای تقویت آن گام بردارند.پژوهش

 ،های تطبیقيپژوهش انضروری است کارفرمایاز سوی دیگر، 

ضمن آشنایي با اصول مطالعات تطبیقي، استانداردهای الزم 

گیری مطالعات تطبیقي را تدوین برای سفارش و تحویل

برداری مبتني بهرهنمایند تا شاهد انجام مطالعاتي عمی  و قابل

  های بالقوه مطالعات تطبیقي در کشور باشیم. بر ظرفیت



 رانیدر ا یو نوآور یعلم، فناور یگذاراستیس یقیمطالعات تطب  یشناختروش یهاانیبن 

106 

يقیمطالعات تطب نیادیاصول بن تیمنتخ  از منظر رعا یهاپژوهش ياز نحوه بررس هایينمونه -6جدول  

 نمونه مطالعه مبتني بر روش تطبیقي

 اصول بنیادین مطالعات تطبیقي

مالحظات 

 گیرینمونه

سازی معادل

 هاسازه
 علّیت

رویکردهای 

تجزیه و 

 تحلیل

کشورهای مختلف را مورد تطبی  « گذاری علم و فناوریتجارب سیاست»در این پژوهش که 

و یا نهادهای دیگر در باالترین سطح، به عنوان توصیه  قرار داده، نیاز به تأسیس وزارتخانه

های تحقی  و عّلیت سازی سازههایي نظیر معادلسیاستي پیشنهاد شده است بدون آنکه به بنیان

کافي مبذول شده باشد. از ورفي وضعیتي که در حال حاضر در کشور با آن مواجه توجه 

گذاری، همپوشاني های سیاستهستیم، حاکي از تکثر و تزاحم نهادهای متعدد در حوزه

 باشد. دستگاهي ميها و بعضا  تعارض منافع بینکاریها، موازینقش

نمونه تعیین شده 

ولي سطح تطبی  

و تحلیل 

 است.نامشخص 

× × 

 مختلط

 

 

 

 

 

تمرکز داشته « پارک علم و فناوری ایران 12ها و ساختارهای تطبی  سیاست»بر  این مطالعه

توان به است. ازجمله نقاط ضعف این پژوهش از منظر رعایت اصول یک مطالعه تطبیقي مي

تطبی  و ها و ابهام در مقوله علّیت اشاره نمود. در عین حال سطح سازی سازهعدم معادل

های این پژوهش برشمرد؛ اما عنوان یکي از قوتتواند بههای آن مشخص بوده که مينمونه

 گیری در این مطالعه نامشخص است.ها و نوپ نمونهعلت انتخاب نمونه

نمونه و سطح 

تحلیل مشخص 

 است.
 مختلط × ×

و در نهایت یک  پرداخته شده« مطالعه تطبیقي صنعت نفت ایران و نروژ»در این تحقی  به 

های فناوری رفت صنعت نفت ایران از رکود، احداث پارکتوصیه سیاستي برای برون

سازی که پژوهش مذکور در دو رکن علّیت و معادلتخصصي پیشنهاد شده است. از آنجایي

دچار ضعف است، مشخص نیست تجویز احداث یک پارک فناوری جدید در کنار انبوهي از 

های آن چه حدی بتواند نتایج مساعدی به همراه داشته باشد. ازجمله قوت های موجود تاپارک

 توان به انتخاب نمونه و روشنگری در زمینه سطح تطبی  پژوهش اشاره داشت.نیز مي

نمونه مشخص و 

سطح تطبی  آن 

 مکاني است.
 موردمحوری × ×

 «یير صنعت هوانوظهور د یهاشرکت یيهمپا یراهبردها يبررس»که به  در این مطالعه

سازی سازی فرضیات و معادلپرداخته و به تطبی  آن بر صنعت هوایي اشاره داشته است، علّي

ای تطبیقي، راهبردهای همپایي چهار متغیرهای هدف مشخص نیست. در این پژوهش با مطالعه

ی کشور جهان در یک بازه زماني اکتشاف و در نهایت با مقایسه آن با ایران  فاصله فناور

کشورمان با آن کشورها شناسایي شده است. با توجه عدم رعایت همه اصول مطالعات تطبیقي، 

 ممکن است نتوان به نتایج پژوهش با اومینان باالیي اتکا نمود.

نمونه نامشخص 

و سطح تطبی  

 زماني است.
 متغیرگرایي × ×

ر پرداخته و در نهایت در چند کشو« بنیانبررسي تطبیقي اقتصاد دانش»در این پژوهش که به 

است، اشاره نویسنده به عدم عمومیت تجارب  ها و پیشنهاداتي را برای ایران ارائه نمودهتوصیه

های اخیر در باب ای از دقت پژوهشگران تطبیقي در سالتواند نشانهکشورهای منتخ ، مي

کم بر مطالعه مذکور، به قواعد حا از کشورهای موف  باشد، لکن در پژوهش انتقال سیاست

تطبیقي توجه کامل نشده است. از جمله توصیه سیاستي برآمده از تجربه کشور فنالند در این 

رویه گذاری در تحصیالت تکمیلي است که در ایران، موجبات افزایش بيپژوهش، سرمایه

 انگیزگي آنان را رقمالتحصیالن تحصیالت تکمیلي، افزایش آمار بیکاری و در نتیجه بيفارغ

-هایي همچون؛ ثبات اقتصاد کالن و بوميآموختهزده است. از مطالعه تجربه کشور هند، درس

آمده برای های پیشرفته توصیه شده که باتوجه به شرایط سیاسي کنوني پیشسازی فناوری

های فرصت بسیاری را متحمل شود. ایران، ممکن است این امر به درازا کشیده و کشور، هزینه

تری ارائه های سیاستي معقولترازی دو کشور ترکیه و ایران، توصیهتشابه و هماز وجوه 

ها، اعتبار سازی سازهگردیده است، اما به دلیل عدم رعایت اصول بنیادیني همچون معادل

 ها محل تردید خواهد بود.توصیه

نمونه مشخص 

ولي سطح تطبی  

 نامشخص است
 مختلط × ×

 باشد.به معنای عدم رعایت اصل مذکور مي ×عالمت 
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پژوهش حاضر يهاافتهی يبندجمع -7جدول 

اصول بنیادین مطالعات 

 تطبیقي

سازی معادل گیرینمونهمالحظات 

 هاسازه
 رویکردهای تجزیه و تحلیل علّیت

 سطح تطبی  تعیین نمونه

ف
تعاری

 

در کالن 

مقیاس، نمونه 

از پیش تعیین 

شده و دارای 

سیر تاریخي 

است ولي 

تعیین نمونه در 

مقیاس خُرد 

مبتني بر نظریه 

 است.

کننده بیان

اجرای پژوهش 

در سطح مکاني 

هچون؛ سطح 

کشورها، 

ها، قوانین بخش

و .. یا در 

سطوح زماني 

حال، گذشته و 

 اینده است.

سازی معادل

متکي بر 

همگوني و 

ترازی هم

جوامع مختلف 

به علت تفاوت 

مفاهیم در 

جوامع گوناگون 

 است.

به تجزیه و تحلیل 

سازوکارهای انتقال 

بین سطوح کالن و 

خرد تعریف 

 شود.مي

 نوپ رویکرد مطرح در مطالعات تطبیقي عبارتند از: 3

* رویکرد متغیرمحور )کمّي(: که درصدد توضیح 

های جوامع با تعداد بسیار زیادی از آماری تفاوت

ها ولي با استفاده از تعداد محدودی از نمونه

 متغیرهاست؛

* رویکرد موردمحور )کیفي(: که به دنبال درک 

ما با استفاده از کامل یک یا فقط چندمورد، ا

 متغیرهای بسیار زیادی است؛

* رویکرد مختلط: دیدگاه بینابیني از هر دو رویکرد 

 کمّي وکیفي است.

ت
مالحظا

 

رعایت اصول در 

مطالعات بررسي 

 شده

91% 96% 29% 29% 

میزان 

استفاده 

از هر 

رویکرد  

در 

مطالعات 

بررسي 

 شده

 متغیرگرایي
ترکیبي 

 )مختلط(
 موردمحوری

10% 66% 24% 

عدم رعایت 

اصول در 

مطالعات بررسي 

 شده

9% 4% 71% 71% 

 
 

 تعارض منافع
 در این مقاله کنند که هیچ تعارض منافعينویسندگان تعهد مي

 .وجود نداشته است
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