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Abstract:
Policy, science, and innovation policy indicators are important to provide the information needed to
support evidence-based policy, as well as to provide effective monitoring and evaluation capabilities for
policies. Also, due to the great complexity of the system of science, technology and innovation,
designing a comprehensive model for policy-making in this area is one of the major concerns of policy
makers and decision makers. The main purpose of this study is to design a linking model between the
factors affecting the appropriate policy-making of the phenomenon of science, technology and
innovation, as well as how the factors affect. By comprehensively reviewing the research background, a
conceptual framework was extracted from the effective and shaping factors of science, technology and
innovation policy. The current status and importance of these factors were questioned using a 56-item
questionnaire. Using the data obtained from the questionnaire and SPSS software, Pearson simple
correlation matrix was extracted and used as input of FCMapper software. Then, by entering the output
of FCMapper software in Pajek software, a fuzzy cognitive map is drawn. According to the obtained
results, the employment factor in the field of policy-making was identified as the most important factor
among other factors. Finally, the most important forward and backward scenarios for science, technology
and innovation policy-making in the science and technology corridor of Yazd province are examined.
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دربرزی2

دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
3

داوود عندلیب اردکانی
سیدرضا سالمی

استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

4

استادیارگروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

5

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

پوریا مالکی نژاد

چكیده
شاخصهای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری برای فراهمآوردن اطالعات الزم جهت پشتیبانی از
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و همچنین فراهمساختن امکانات نظارت و ارزیابی موثر بر سیاستها حائز اهمیت
هستند .همچنین بـه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم ،فناوری و نوآوری دارد ،طراحـی مدلی جـامع بـرای
سیاستگذاری این حوزه ،یکی از دغدغههای مهم سیاستگذاران و تصمیمگیـران اسـت .هدف اصلی این پژوهش
طراحی مدل ارتباطدهنده میان عوامل اثرگذار بر سیاستگذ اری مناسب پدیده علم ،فناوری و نوآوری و همچنین
نحوه اثرگذاری عوامل است .با بررسی جامع پیشینه تحقیق ،چارچوبی مفهومی از عوامل مؤثر و شکلدهنده
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری استخراج گردید .وضعیت موجود و اهمیت این عوامل با استفاده از پرسشنامه
 56سؤالی مورد سوال قرارگرفت .با استفاده از دادههای به دست آمده از پرسشنامه و نرمافزار  ،SPSSماتریس
همبستگی ساده پیرسون استخراج و به عنوان ورودی نرمافزار  FCMapperمورد استفاده قرار گرفت .سپس با
واردکردن خروجی نرمافزار  FCMapperدر نرمافزار  Pajekبه رسم نقشه شناختی فازی پرداخته شده است .با توجه
به نتایج به دست آمده عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری به عنوان مهمترین عامل در بین سایر عوامل شناسایی
گردید .در انتها مهمترین سناریوهای روبهجلو و روبه عقب برای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری در منطقه ویژه
علم و فناوری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :سیاست علم ،فناوری و نوآوری ،6منطقه ویژه علم و فناوری استان یـزد ،7نقشـه شـناختی فـازی،8
سناریو.
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 -1مقدمه

کشورهای درحال توسعه به منظور جذب ،انتشار و تسلط به دانشهای توسعهیافتهای کـه موجـب
تقویت رشد میگردند؛ به سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری مناسب نیاز دارند .همچنین این کشـورها
نیازمند تقویت بخشهای صنعتی جدید خود با سیاستهای مناسب و پویـای علـم ،فنـاوری و نـوآوری
هستند ( .)Surana et al. 2020در غالب کشورهای درحال توسعه ازجمله ایـران؛ مخـارج دولتـی ،بـرای
تحقیق و توسعه در بخشهای تحقیقاتی دانشگاهی و آزمایشـگاههای دولتـی سـرمایهگذاری میشـوند.
علیرغم مشوقهای متعدد دولتی در کشورهای درحال توسعه؛ بخشهای تحقیق و توسـعه صـنعتی در
اغلب موارد کمتر توسعه مییابند که این موضوع را میتوان با توجه به میـزان انـد مخـارج کسـب و
کارها در زمینه تحقیق و توسعه؛ با توجه به تولید ناخالص داخلی کشورهای درحـال توسـعه تشـخیص
داد ( .)Schot and Steinmueller 2018عوامل متعددی باعث این ناکارآمـدیها در کشـورهای در حـال
توسعه شدهاند ،که از جمله این موارد میتوان به طراحیهای ضعیف مشوقها ،کاهش تعهدهای دولـت
نسبت به این مشوقها ،فقدان سیاستهای عمودی مناسب علم ،فنـاوری و نـوآوری و سـط بـاالیی از
ابهامات علی ،پیرامون مشوقهای خاص سیاستی نام برد (.)Smahel et al. 2020
از سوی دیگر قلب نظامهای نوآوری؛ نهادها میباشند .بویژه آن نهادهایی کـه بـا تولیـد ،انتشـار و
انتقال علم ،فناوری و نوآوری مرتبط میباشـند .کـارکرد مناسـب ایـن نهادهـا بـرای توسـعه اقتصـادی
ضروری میباشد ( .)Tomas et al. 2019با این وجود ،نهادهـای علـم ،فنـاوری و نـوآوری در کشـورهای
درحال توسعه در جای خود نمیباشند .نهادهای مرتبط با علم ،فناوری و نوآوری در کشورهای درحـال
توسعه؛ یا وجود ندارند یا بسیار ناکارآمدند؛ بویژه مشوقهای سیاستی برای تحقیق و توسعه بخشهـای
خصوصی .بنابراین سیاستهای دولتی در کشورهای در حال توسعه به منظور سرعتبخشیدن به رشـد
اقتصادی خود؛ میبایست نهادهای مرتبط با علم ،فناوری و نـوآوری خـود را ارزیـابی ،اصـال و تقویـت
نمایند ( .)Niosi 2010از سوی دیگر در اوایل دههی 90میالدی ،مفهوم نظامهای نوآوری منطقـهای 1،از
طرف سیاستگذاران و محققان به خصوص پژوهشگران مطالعات منطقـهای ،جغرافیـدانان اقتصـادی و
سیاستگذاران توسعهی منطقهای ،به عنوان یک چارچوب تحلیلی قابل قبول به منظور توسـعهی در
فراینـدهای نـوآوری در اقتصـادهای منطقـهای پذیرفتـه شـد) . (Wolfe 2003عمومیـت ایـن مفهـوم،
منعکسکنندهی اهمیت ارتباط نقـش یـادگیری و قلمـروی اجتمـاعی در توسـعهی اجتمـاعی و رشـد
اقتصادی میباشد .نظام نوآوری منطقهای به علـت اینکـه توصـیفکنندهی عوامـل نامشـهود توسـعهی
اقتصاد محلی و فراینـدهای گـردش دانـش و یـادگیری در مقیـا منطقـهای میباشـد ،یـک رویکـرد
کاربردی به شمار میرود .منطق دیگر برای پذیرش گستردهی این رویکرد با چشمانداز سیاسی ،آسانتر
بودن مدیریت سیاست اقتصادی در یک سط منطقهای به جـای مقیـا جهـانی میباشـد .مقبولیـت
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مفهوم نظامهای نوآوری منطقهای به شدت به پیدایش قطبها یا خوشههای صنعتی منطقهای ،مـرتبط
میباشد .همچنین به نظر میرسـد کـه منطقـه ،مناسـبترین مقیـا در جهـت تقویـت اقتصـادهای
یادگیری مبتنی بر نوآوری میباشد (.)Doloreux and Parto 2005
مناطق ویژهی علم و فناوری در ایران شکلدهنده روندهای کالنی هسـتند کـه ترجیحـات مکـانی
افراد و شرکتها را تغییر میدهند (شهنازی و همکاران )1392 ،و در عین حال ارتباط میان مؤلفههای
اقتصادی ،مکانیابی و شبکههای اجتماعی را مجدداً مورد بررسـی قـرار مـیدهـد (نـوری و همکـاران،
 .)1391در  ،فهم و استخراج روابط مابین شاخصهای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری به دلیل
برقراری ارتباط مؤثر میان مولفههای اقتصادی و اجتماعی میتواند به جهـش علـم ،فنـاوری و نـوآوری
منجر گـردد( .)Dosi, Llerena, and Labini 2006در سـالهای اخیـر ،بسـیاری از شـرکتهای نـوآور و
کارمندان بااستعداد ترجی میدهند در مناطق کوچک ،دارای امنیت باال و در هسته شهرهای مرکـزی
حضور داشته باشند .از طرفی منـاطق ویـژهی علـم و فنـاوری نشـاندهنده خـروج بنیـادین از توسـعه
اقتصادی سنتی است ( .)OECD. 2018مناطق ویژهی علم و فناوری به مناطق خود کمک میکننـد تـا
از طریق رشد شرکتها ،شبکهها و بخشهای تجاری ،منجر به افزایش دارایی شوند و از ایـن طریـق در
زنجیره ارزش رقابت جهانی قرار گیرند .مناطق نوآوری به جای تأسیس پار های علم به صورت مجـزا،
به شدت بر محیطهای فیزیکـی پویـا تاکیـد دارنـد کـه نزدیـکتر هسـتند و سـرریز دانـش را تقویـت
مینمایند ( .)Cho et al. 2004تقریباً مجموعه سیاستهای علـم ،فنـاوری و نـوآوری در ایـران بـر روی
بخشهای با فناوری پیشرفته متمرکز شـدهاند .کـه ایـن مـانعی بـه منظـور توسـعه سیاسـتهایی کـه
پیوندهای مابین بخشهای با تکنولوژی پیشرفته و صنایع سنتی و فعالیتهـای تولیـدی پایینجریـانی
تحریک و تقویت نماید ،ایجاد میکند.
هدف از این پژوهش در ابتدا دستیابی به عوامل اثرگذار بر سیاستگذاری مناسب علـم ،فنـاوری و
نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد میباشد .منطقه ویـژه علـم و فنـاوری اسـتان یـزد بـه
عنوان مدل اجرایی ایجاد اکوسیستم نوآوری و تحقق جامعه دانشبنیان در چارچوب ایجاد هماهنگی و
همافزایی میان برنامهها و ظرفیتهای علمی و اجرایی بخش خصوصـی و دولتـی در کشـور و درجهـت
توسعه و ارتقای سط علم ،فناوری و نوآوری در استان یزد تشکیل گردیده است .منطقـه ویـژه علـم و
فناوری یزد در سه حوزه مطالعات برای شناسایی کانون و پهنـههای منطقـه ویـژه و توسـعه و اسـتقرار
شرکتها در پهنهها ،سازماندهی و همکاری و هماهنگی و مدیریت پهنههای علم و فنـاوری و در حـوزه
توسعه اقدام مینماید (گزارش سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یـزد.)1399 ،
هر یک از این عوامل دارای ارتباط ،با یک یا چند عامل دیگر موثر بـر سیاسـتگـذاری علـم ،فنـاوری و
نوآوری در منطقه مذکور میباشد .هدف دیگـر پـژوهش ،تهیـه نقشـه ارتبـاطی میـان عوامـل مختلـف
شناسایی شده است که با استفاده از تکنیک نقشه شناختی فازی بدست میآید .در نهایـت بـه منظـور
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بررسی چرایی ارتباط بین عوامـل و نحـوه تاثیرگـذاری و تاثیرپـذیری ایـن عوامـل بـر روی یکـدیگر از
سناریونویسی استفاده گردیده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

علم ،فناوری و نوآوری همچون منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین ابزاری اساسـی
برای بهبود بخشیدن به سط زندگی مردم کشورهای مختلف نگریسته میشود و مؤید توسـعهیـافتگی
کشورها میباشد .علم ،فناوری و نوآوری در تحوالت توسعهای اخیر ،جایگـاه مهمـی در تمـام کشـورها
دارد .بطوریکه امـروزه سیاسـتگـذاری علـم ،فنـاوری و نـوآوری ،اساسـیتـرین فعالیـت دولـتهـا و
سازمانهای جهانی و بینالمللی در ارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماعی قلمـداد مـیگـردد .مطالعـات
تجربــــی نیــــز حــــاکی از آن اســــت کــــه نــــوآوری اهمیــــت معنــــیداری در توســــعه دارد
( .)Guellec, Van Pottelsberghe de la Potterie, and statistics 2004در نظــام نــوآوری کشــورها،
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .زیرا سـه حـوزه مـذکور از
حیاتیترین حوزههای نظام ملی نوآوری میباشند و نقشی اثرگذار و اثرپذیر دارند .از طرفـی در فرآینـد
سیاستگذاری و پیادهسازی سیاستهای علـم ،فنـاوری و نـوآوری ،پـایش نتـایج و پیامـدها و ارزیـابی
سیاستهای مذکور بر توانایی یادگیری در نظـام ملـی نـوآوری خواهـد افـزود و در نهایـت بـه تـدوین
نظاممند سیاست علم ،فناوری و نوآوری منجر خواهد شد (.)Amankwah-Amoah and Change 2016
سیاست نوآوری یک حوزه نسـبتاً جدیـد و نوظهـور مداخلـه دولتـی بـه نفـع تحقیـق و توسـعه،
فناوریهای نوین ،انتشار محصوالت و فرایندهای جدید قلمداد میشود ( .)Kivimaa and Kern 2016بر
اسا تعریف سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی 1،سیاست علم و فنـاوری بـه معنـای سیاسـتهایی
است که توسط یک دولت تدوین و اجرا میشود تا از یک طرف بتواند توسعه پژوهش علمی و فناورانـه
(سیاست برای علم و فناوری) را تشویق کند ( ،)Co-operation and Staff 2002و از طرف دیگر ،از ایـن
نتایج برای اهداف سیاستی کلی (سیاست از طریق علم و فنـاوری) اسـتفاده کنـد (.)Zafar et al. 2019
سیاست علم و فناوری از منظری عام به استفاده مؤثر از علم و فناوری به عنوان عوامل رشد اقتصادی و
توسعه اجتماعی نظر دارد .بنابراین ،سیاست علـــــــــم و فناوری فقط ناظر به برنامهای برای گسترش
پژوهشها و تولیدات علمی نیست ،بلکه سیاست علم ،موضوع گستردهای است و تمام ابعاد فعالیتهای
علم و فناوری اعم از تولید ،اشاعه و کاربست آن را شامل مــیشود و با دیگر مؤلفههــای سیاســتهای
اقتصادی و اجتماعی ،ارتباطی نزدیک دارد (.)Kuhlmann, Edler, and Change 2003
سیاستگذاری علم به مدیریت و انباشت دانش در ارتباط با پدیـدههـای طبیعـی از طریـق ایجـاد
ســازمانها ،آزمایشــگاههــای تحقیقــاتی و دانشــگاهها کمــک نمــوده و بــه حمای ـت از آنهــا میپــردازد
)1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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( .)Ziervogel et al. 2016در مقابل سیاستگذاری فناوری ،بر بخـش فنـاوری تمرکـز دارد .بـه عبـارت
دقیقتر ،سیاستگذاری فناوری به فناوری مبتنی بـر علـم ازجملـه انـرژی هسـتهای ،فنـاوری فضـایی،
کامپیوتر ،مواد دارویی و مهندسی ژنتیک میپردازد که مرکز رشد اقتصادی است .ایـن نـوع فنـاوری از
یک سو ،تخیل را تحریک میکند ،زیرا انجام کارهای شگفتانگیز را امکانپذیر میکند .از سوی دیگـر،
فرصتهای جدید تجاری ایجاد میکند که با سط چشمگیری از نوآوری همراه بـوده و بـه سـرعت در
بازار در حال رشد است (.)Etzkowitz and Leydesdorff 2000
سیاستگذاری نوآوری از دو منظر متفاوت مطر میشود :اولین منظر مرتبط بـا مفـاهیم اقتصـاد
عادالنه و رویکرد غیرمداخلهای مکتبهای فکـری نئـولیبرالی1اسـت .منظـر دوم ،متمرکـز بـر رویکـرد
ساختارگرایانه است که در طول مفاهیم نظام ملی نوآوری است ( .)Friedberg and Kfir 2008بـا توجـه
به دو رویکرد مختلف ،آنچه در اجـرای سیاسـتگـذاریهـای نـوآوری مشـتر اسـت ،انتشـار و بازاریـابی
فناوریهای جدید است .هر دو رویکرد در سیاستگذاری نوآوری به عنوان یک زیرساخت بـرای کمـک بـه
سازمانها و موسساتی است که با سیاستگذاری علم و فنـاوری درگیرنـد .سیاسـتگـذاری نـوآوری بـرای
توسعه اقتصادی و پیداکردن راه حل برای از بین بردن مشکالت است (.)Bottazzi and Peri 2003
در تبیین مفهوم سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ،سازمان توسـعه و همکاریهـای اقتصـادی
این نوع سیاستگذاری را یکی از وظایفی میداند که در چـارچوب کـارکرد سیاسـتگذاری و راهبـری
نظام ملی نوآوری ،جهت توسـعهی علـم ،فنـاوری و نـوآوری در سـط ملـی در نظـر گرفتـه میشـود
( .)Publishing 2009در این راستا ،مجموعهای از نهادهـا مشـتمل بـر شـوراها و نهادهـای فرابخشـی و
وزارتخانهها ،متولی توسعه علم ،فناوری و نوآوری هستند که با شـناخت ایـن نهادهـا و تعـامالت میـان
آنها میتوان به تحلیل قابلیتها و عملکرد آنها پرداخت (.)Edquist and Hommen 1999
بـه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم ،فناوری و نـوآوری دارد ،طراحــی مـدلی جــامع بــرای
سیاستگذاری این حوزه ،یکی از دغدغـههای مهـم سیاسـتگذاران و تصمیمگیــران اســت .بنـابراین
در  ،فهم و استخراج روابط مابین شاخصهای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ضروری است که
در ادبیات مربوطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در ادامـه بـه بررسـی پیشـینه موضـوع پرداختـه
میشود .سامارا و همکاران 2،اثربخشی سیاستها از طریق رفتار پویای نوآوریهای محصولی و فراینـدی
که توسط نتایج شبیهسازی به دست آمده است را بررسی کردند .تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیـق بـا
استفاده از دادههای بدست آمده از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با عملکرد نـوآوری زیـر سـط
متوسط ،بینشهایی را در مورد افق زمانی استراتژیک نشان میدهند .همچنین در این تحقیق از مـدل
پویاییهای سیستم به عنوان یک ابزار تجربی برای انجام گسترده سناریوهای تحلیلـی آنچـه – اگـر بـا
توجه به سیاستهای جایگزین نوآوری استفاده شده است .هـدف ایـن مـدل ،یکپارچـهسـازی رویکـرد
neo-liberal
Samara et al
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سیستماتیک ،مدلسازی کامپیوتری و شبیهسازی در قالب پویایی جامع با در نظـر گـرفتن نظـام ملـی
نوآوری میباشد .در این مقاله تاثیر سیاستگذاری نوآوری بر روی عملکـرد نظـام ملـی نـوآوری مـورد
تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه شـده اسـت ( .)Samara, Georgiadis, and Bakouros 2012مسـترونی 1،در
بررسی سیاستهای نوآوری منطقهای در محیط جهانی دو رویکـرد بـرای شناسـاییچالشهای تـدوین
سیاست نوآوری پیشنهاد کرده است :رویکرد اول؛ یک رویکرد چرخه عمر تکاملی برای مقابله با ماهیت
پویایی نوآوری و توسعه بخشهای نوظهور میباشد .و رویکـرد دوم؛ رویکـردی بـرای تجزیـه و تحلیـل
زنجیره ارزش و نظام ارزشی برای تعیـین حوزههـای رشـد بـالقوه یـا تنگناهـای احتمـالی در نـوآوری
میباشد .وی به این نتیجه رسید که این دو رویکرد؛ چالشهای نوآوری از دیدگاههای سیاستگذاران و
نوآوران را شناسایی نموده و میتواند به غلبه بر چالشهای سیاستی و اجتماعی در اروپا؛ کمک نمایـد.
چالشهای عمده اجتماعی شناسایی شده در این تحقیق شامل :تغییر سریع فناوری و بازارهای جهانی،
مهاجرت ،فقر ،بیکاری و تغییرات اقلیمی است ( .)Mastroeni et al. 2013فالکونه و همکاران 2،به منظـور
شناسایی مؤثرترین سیاستهای ترکیبی جهت هدایت و انتقال انرژی از تکنیک نقشـه شـناخت فـازی
استفاده نمودند و شبیهسازی استنباط فازی را در دو مرحله به انجام رساندند .نتایج تحقیق آنها نشـان
میدهد که ترکیبی از سیاستهای موثر در بین سناریوها وجود دارد .که ایـن ترکیـب در مـورد هـدف
ایجاد شغل مشهود است .زمانیکه ترکیب سیاست در سناریوی رو به بحران به طور قابل توجهی تغییر
کند ،از نظر رتبهبندی و ساخت نیز از ترکیب سیاست در کاهش بحران ،نیز تغییر میکنـد ( Falcone,
 .)Lopolito, and Sica 2018کولمن3و همکاران ،در تحقیقی بـه بررسـی پویـایی سیاسـتهای نـوآوری
اروپا در زمینههای گوناگون پرداخته اند .نتایج پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه در اروپـا سیاسـتهای
عمومی علم ،فناوری و نوآوری انحصاراً در اختیار مقامات ملی و دولتی نمیباشد و حتی ابتکـارات ملـی
بویژه فعالیتهای اتحادیه اروپا نیز در رقابت با سیاستهای نوآوری منطقـهای یـا برنامـههای فراملیتـی
تکمیل میگردند (.)Kuhlmann, Edler, and Change 2003
ساندز مندنز و کروز کارسـتر 4،در پژوهشـی بـه مطالعـه رویکردهـای سیاسـتی علمـی و صـنعتی
پذیرفته شده توسط قدرتهای منطقهای میپردازند .در ادامه عواملی کـه سـبب دسـتیابی دولتهـای
منطقهای به سیاستهای مورد نظر میگردد را معرفی مینمایند و آنها را مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار
میدهند .در این پژوهش مدلهای تحلیلی نظام ملی نوآوری تشری شده است که این رویکردها بـرای
دیدگاهی متعادل از نظام ملی نوآوری مورد استفاده قرار گرفته است که بـه نوبـه خـود ،بـرای بررسـی
چگونگی تاثیر شیوههای نوآوری باز بر روی نظام ملی نوآوری در سط بنگاه استفاده مـیشـود .نتـایج
1

Mastroeni
Falcone et al
3
Kuhlmann
4
Sanz Menéndez, Cruz Castro
2
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این پژوهش سیاستگذاران را قادر به در بهتر ایجاد چرایـی نظـام ملـی نـوآوری ،زمانیکـه رویکـرد
بنگاهها با نوآوری آنها منطبق است ،میسازد .با توجه به شیوههای جدید نوآوری بـاز بنگاههـا ،منطقـی
است فرض شود که نظام ملی نوآوری نیاز به تحول در جهت یک نظام ملی به اصطال نوآوری باز دارد
(.)Sanz Menéndez and Cruz Castro 2005
آلبرت و البرگ و ولیو 1،در تحقیقی به بررسی ارتبـاط فراینـد مشروعیتبخشـی و انتشـار رویکـرد
نظام نوآوری در مورد سیاستگذاری علم و فناوری کبک و کانادا پرداختند .در این تحقیق بـا اسـتفاده
از مطالعه موردی بخشهای دولتی کبک و کانادا ،در چرایی اینکه رویکرد نظامهای نـوآوری وابسـته
به کارکنان دولتی میباشد و چگونه این رویکرد از سازمانهای بینالمللی تا دولت منطقـهای گسـترده
شده را جستجو مینماید .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که پیروی از رویکرد نظامهـای نـوآوری؛
ناشی از اعتبار سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،جامعه دانشی مرتبط و نفوذ و اعتبـار فرهنگـی
علم میباشد (.)Albert, Laberge, and Values 2007
با توجه به مطالعه پیشینه پژوهش صورت گرفته در این حوزه اهمیت سیاستگذاری مناسب علم،
فناوری و نوآوری در نظامهای نوآوری منطقهای مشخص میگردد .اما در بررسی نوع و نحوه اثرگـذاری
شاخصهای اثرگذار این حوزه بر یکدیگر و نگاهی سیستمی بر این حوزه کمتر مورد توجه بـوده اسـت
که این امر میتواند به نحوی مؤثر ضرورت انجام این پژوهش و نوآوری ایـن پـژوهش را مـورد بررسـی
قرار دهد.

Albert, Laberge & Values
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 -3روششناسی پژوهش

این تحقیق براسا هدف ،توسعهای – کاربردی است .بهعبارتدیگر ،در این تحقیق ،توسعه دانش
کاربردی در یک زمینه خاص و کاربرد علمی آن دانش مدنظر میباشد .مراحل انجـام ایـن پـژوهش در
شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1مراحل انجام پژوهش

بر اسا شکل  1در ابتدا شاخصهای اثرگذار بر پدیده سیاستگذاری علم ،فنـاوری و نـوآوری بـا
استفاده از مرور ادبیات پژوهش مورد شناسایی قرار گرفـت .ابـزار گـردآوری اطالعـات در ایـن بخـش،
مطالعه و بررسی مقاالت معتبر انگلیسی مرتبط با موضوع ،بانکهای اطالعاتی ،شبکههـای کـامپیوتری،
اینترنت و سایتهای معتبر بوده اسـت .ابـزار گـردآوری داده در ایـن پـژوهش ،پرسشـنامه و مصـاحبه
نیمهساختارمند بوده است .در ادامه پـژوهش بـا طراحـی پرسشـنامه حـاوی طیـف لیکـرت  5تـایی از
کارشناسان درگیر در منطقه ویژه علم ،فناوری و نوآوری استان یزد خواسته شد تا وضـعیت فعلـی هـر
یک از شاخصهای شناساییشده از طریق ادبیات پژوهش را مورد سنجش قـرار دهنـد .جامعـه آمـاری
پژوهش حاضر را تعداد  74نفر از کارشناسان درگیر در منطقه ویژه علم ،فناوری و نوآوری اسـتان یـزد
تشکیل میدهند .این افراد دارای سوابق کاری مرتبط با این حوزه بودهاند و توانسته بودند پژوهشهـای
مرتبطی در این حوزه انجام دهند .این افراد از روش گلولهبرفی بدست آمدند .بـر اسـا ایـن روش در
ابتدا افراد کارشـنا بـا مشـورت خبرگـان دانشـگاهی بدسـت آمدنـد و سـپس از طریـق آنهـا سـایر
کارشناسان مرتبط با این افراد شناسایی شدند .این افراد بـه نحـوی سـایر افـراد ایـن حـوزه را معرفـی
نمودند .این معرفی تا جاییکه دیگر فردی برای معرفی نمانده باشد ،ادامه پیدا نمود و در نهایت تعـداد
 74فرد شناساییشده به منظور انجام پژوهش انتخاب گردیدند 63 .نفر از کارشناسان مرد و  11تـن از
آنان زن بودهاند .همچنین میزان تحصیالت هر یک کارشناسان ایـن بخـش حـداقل کارشناسـی ارشـد
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کارشناسی ارشد و  9نفر دارای مدر

دکتـری و

میباشد .از میان این کارشناسان 65 ،نفردارای مدر
یا دانشجوی دکتری بودهاند.
روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه حاوی  57سؤال بـود کـه توسـط  74خبـره
تکمیل گردید .طیف مورد استفاده در پرسشنامه طیف لیکرت  5تایی بـوده اسـت کـه در آن وضـعیت
فعلی هر یک از شاخصها مورد سؤال قرار گرفتـه اسـت .ایـن پرسشـنامه بـر اسـا مطالعـه پیشـینه
پژوهش طراحی گردید .به منظور آشنایی بهتر هر یـک از خبرگـان بـا مفـاهیم پـژوهش ،پژوهشـگران
اطالعاتی را همراه با پرسشنامه برای هر یک از خبرگان توضی میدادند تـا بـه فهـم بهتـر هـر یـک از
مفاهیم کمک گردد .روایی پرسشـنامه مـذکور از طریـق روایـی محتـوایی و پایـایی آن هـم از طریـق
محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .میزان آلفای کرونبـاخ
با استفاده از نرمافـزار  SPSS 16.0محاسـبه گردیـد و مقـدار آن بـه ازای هـر بعـد بـاالتر از  0/7بـود.
همچنین میزان آلفای کل برای پژوهش مقدار  0/865بدست آمد که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه
پژوهش دارد .اطالعات بدست آمده از پرسشنامه توسط تکنیک نقشه شـناختی فـازی مـورد بررسـی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کسکو 1،برای اولین بار مفهوم نقشـه شـناخت فـازی را بیـان نمـود .نقشـه شـناخت فـازی مـدلی
ارتباطی بین عوامل پژوهش برقرار میسازد .تکنیک نقشه شناخت فازی کاربردهـای بسـیار زیـادی در
تحقیقات دارا میباشـد .در ایـن پـژوهش از مـدل معرفـی شـده توسـط کسـکو اسـتفاده شـده اسـت
( .)Kosko 1986بر اسا یافتههای حاصل از تکنیک نقشه شناختی فازی ،امکان سنجش نوع ،میزان و
مقدار اثرپذیری و اثرگذاری هر یک از فاکتورها فراهم میگردد .در ادامه و بـر اسـا نتـایج حاصـل از
نقشه ارتباطی بدست آمده در پژوهش اقدام به طراحی  3سناریوی روبهجلو و  3سناریوی روبهعقب در
پژوهش صورت گرفت .سناریو در تکنیک نقشه شناختی فازی ،نشاندهنده تـوالیای از عملیـات اسـت
که منجر به بهبود فضای کلی پژوهش میشود .بدین جهت در این پژوهش دو گونه سناریوسازی انجام
پذیرفت ( .)Brännback and Carsrud 2009سناریوهای روبهعقب نشاندهنده توالی از عملیـات هسـتند
که به منظور بهبود در فاکتوری خاص از پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاند اما سناریوهای رو بـه جلـو
نشاندهنده توالی از عملیات هستند که پاسخدهنده تغییرات بوجود آمده در سیستم در صورت تغییـر
در فاکتور خاص هستند.
مورد مطالعه :منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

طر منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد از سال  1385با مصوبه هیـأت دولـت ،در دسـتور کـار
مدیریت ارشد استان یزد قرارگرفت و طی سالیان گذشته با بهرهگیری از همـه ظرفیتهـای اسـتانی و
ملی و با الگوبرداری از تجارب جهانی ،مطالعات جامعه طر کسب و کار منطقه ویژه علم و فناوری یزد
Kosko
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با پشتیبانی دانشگاه یزد ،پار علم و فناوری و استانداری یزد انجام شد .ثمـره ایـن اقـدامات ،تصـویب
طر منطقه ویژه علم و فناوری یزد در شهریور سال  1393در کمیسیون دائمی شورای عـالی عتـف و
متعاقب آن در تاریخ  1393/10/27در شـورای عـالی علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری کشـور بـود .برنامـه
راهبردی منطقه ویژه علم و فناوری یزد برمبنای همپیوندی عناصر موردنیاز برای توسعه فناوری برتر و
ارائه تسهیالت الزم در راستای تحقق اقتصاد دانشبنیان و ایجـاد اشـتغال ارزشافـزا در اسـتان ،ایجـاد
شرایط رقابتی و همافزایی در بین عناصر حوزههای علم ،فناوری و نوآوری اسـتان و همچنـین جـذب و
حفظ سرمایههای انسانی در استان تعریف شده است .در برنامه راهبردی منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری
یزد عالوه بر موارد باال به موضوعاتی چون چشـمانداز منطقـه ،دغدغـههای اسـتراتژیک ،اسـتراتژیهای
منطقه ویژه علم وفناوری و طراحی مدل کسب و کار این منطقه پرداخته شده است .ایجاد منابع مـالی
پایدار در جهت استقالل مالی ،انطباق با محورهای توسعه مزیتدار استان از استراتژیهای منطقه ویژه
علم و فناوری یزد است .موارد پراهمیت دیگری نیز دراین اسـتراتژیها گنجانـده شـده کـه از آنجملـه
میتوان به برندسازی در سط ملـی و بینالمللـی ،بهبـود و توسـعه ظرفیتهـای قـانونی ،حمایتهـا و
مشوقهای مادی و معنوی و همچنین بهبود و توسعه مکانیزم مناسب به منظور جذب بهترینها اشـاره
کرد .هسته مرکزی منطقه ویژه علم و فناوری یـزد حـول محـور مواصـالتی مهریـز -اردکـان گسـترده
شدهاست .در عین حـال گسـتره منطقـه محـدود نشـده و تنهـا خواسـت و عالقـه عناصـر بـه میـزان
بهرهمندشدن از حمایتها است که تعیینکننده موقعیت استقرار عناصر اسـت .جـذابیت منطقـه بـرای
استقرار عناصر در نزدیکی محور مذکور به مراتب باالتر از موقعیتهای دارای فاصله بیشتر اسـت و ایـن
نیز تنها به دلیل محدودیتهای فنی و فیزیکی در ارائه برخی خدمات خاص اسـت .در محـدوده تـاثیر
مستقیم ،برنامهریزیهای منطقهی ویژه ،جدیتر و با تمرکز باالتر ،همراه با کنترل بیشتر خواهد بـود و
هر چه فاصله عناصر مستقر در منطقـه از ایـن محـور مواصـالتی بیشـتر شـود ،بهـرهمنـدی از برخـی
حمایتها کاهش مییابد .در خصوص عناصر و بازیگران فعال در منطقه ویژه علـم و فنـاوری یـزد مـی
توان از نهادها و موسسات آموزش عالی استان ،شرکت مخابرات ،شرکت آب و فاضالب ،شـرکت توزیـع
برق و شرکت گاز نام برد .شرکت شهر های صنعتی ،اداره راه و شهرسازی و اداره منـابع طبیعـی ،پـار
علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین شهرداری یزد از دیگر عناصر فعال در منطقه ویژه علم و فناوری یزد
است ،که با کمک به انجام فعالیتهای مختلف منطقه ویژه علم و فناوری اسـتان یـزد ،سـعی دارنـد تـا بـه
کارآیی بهتر مجموعه نیز کمک نمایند .مجموعه منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد با اهـم فعالیـتهـای
مختلفی همچون کارخانه نوآوری ،تدوین طر نظام نوآوری استان و پروژه شهر هوشمند مـورد کارآزمـایی
قرار گرفته است (گزارش سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد.)1399 ،
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 -4یافتهها

مطابق مراحل گفته شده در بخش روششناسی پژوهش؛ در ابتدا با استفاده از مطالعه گسترده در
ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش ،شاخصهای اثرگذار بر سیاستگذاری مناسب علم ،فناوری و نـوآوری
استخراج گردید .این شاخصها در قالب جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1شاخصها و عوامل در نظر گرفته شده
عوامل

 -1تامین نیروی
انسانی تحقیق و
توسعه

 -2هزینهکرد
تحقیق و توسعه

شاخص

منبع

تعداد کارشناسان پژوهشی استان

()Schaaper 2009
( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004
()Bhutto et al. 2012
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات در سیاست
گذاری علم ،فناوری و نوآوری استان

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

نسبت محققان تحقیق و توسعه به کل کارکنان در سیاست
گذاری علم ،فناوری و نوآوری استان

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

نسبت هزینههای تحقیقاتی( )R&Dاز کل تولید ناخالص
داخلی استان در سیاست گذاری علم ،فناوری و نوآوری

()Publishing 2009
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

سرانه هزینهکرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه در
سیاست گذاری علم ،فناوری و نوآوری استان

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

اشتغال در بخشهای فناوری و دانشمحور در سط ملی بر
اسا نوع شغل (به درصد)

(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015
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عوامل

شاخص

منبع

 -3اشتغال در
حوزه
سیاستگذاری

اشتغال در بخش خدمات دانشمحور با فناوری پیشرفته (به
در صد)

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012

اشتغال در مشاغل تولیدی تحقیق و توسعه محور (به صورت
درصدی از کل اشتغال در مشاغل تولیدی)

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012

تعداد اعضای هیئت علمی (تمام وقت و نیمهوقت) به
تفکیک آموزشی و پژوهشی

()Publishing 2009
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

نیروی انسانی علم و فناوری بر اسا طبقه ،جنسیت ،سن،
شغل و نوع فعالیت

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012

دارندگان دکتری بر اسا فعالیت اقتصادی (به صورت
درصدی از همه دارندگان دکتری شاغل)

( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004
()Bhutto et al. 2012

 -4وضعیت
دانشجویان
تحصیالت تکمیلی

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی از کل دانشجویان

ارزش افزوده خدمات بخش کسب و کار در صادرات صنایع
تولیدی (بر اسا درصدی از ناخالص صادرات)
 -5خدمترسانی
در توسعه صادرات
حوزه دانشبنیان

 -6عملکرد
صادراتی در حوزه
دانش بنیان

()Publishing 2009
( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004
()Bhutto et al. 2012
( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

فروش و صادرات حاصل از نوآوری در سه سال گذشته

()Publishing 2009
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

تعداد شرکتهای دانشبنیان

()Publishing 2009

حجم صادرات فناوری پیشرفته به دالر

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

سهم صادرات محصوالت دانش بنیان از تولید ناخالص
داخلی استان

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014
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عوامل

شاخص

منبع

 -7بودجه بخش
آموزش

نسبت بودجه بخش آموزش به کل بودجه استان و بودجه
تحقیق و توسعه

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014
()Bhutto et al. 2012

 -8بودجه
تحقیقاتی
فرابنگاهی

درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی

()Bhutto et al. 2012
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

نسبت بودجه پژوهشی اختصاصیافته به تحقیقات بنیادی،
توسعهای و کاربردی

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

 -9بودجه خرید و
انتقال فناوری

کل هزینة مربوط به خرید و انتقال فناوری

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012

 -10بودجه
تحقیقاتی بنگاهها

منابع تامین مالی تحقیق و توسعه بنگاههای کسب و کار
داخلی

()Bhutto et al. 2012
()Publishing 2009

نسبت مقالههای نمایهشده بینالمللی بـه کل مقاالت
چاپشده خارجی

()Publishing 2009

تعداد مستندات علمی منتشرشده در مجالت نمایهشده در
آی ا آی

()Bhutto et al. 2012

تعداد مستندات علمی منتشر شده در مجالت نمایه شده در
اسکوپو

()Bhutto et al. 2012

سـرانه تعـداد مقـاالت علمی

()Bhutto et al. 2012
()Publishing 2009

نسـبتطـر هـای تحقیقـاتی مـرتبط بـا صنعت به کل
طر های تحقیقاتی

()Publishing 2009
( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

 -11کمیت
تولیدات علمی

تعداد مجالت با دسترسی آزاد بر اسا

رشته

اسناد قابل اسـتنادی کـه تعداد اچ اسـتناد دریافـت کرده
باشند .یا تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتشر شده
 -12کیفیت
تولیدات علمی

کل استنادات به تولیـدات علمــی نمایــهشــده در آی ا
سی
نســبت تولیــد علــم بــه بودجة تحقیق و توسعه
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()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015
()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012
()Bhutto et al. 2012
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عوامل
 -13گفتمانسازی
پیرامون
سیاستگذاری

 -14دستاوردهای
علمی ،فناورانه و
نوآورانه

 -15کیفیت
محققان

 -16همکاری
بیندانشگاهی

-17
بینالمللیسازی
فعالیتهای علمی
تحقیقاتی
-18
مشارکتپذیری
بین محققین
 -19همکاری
دانشگاه  -صنعت

شاخص

منبع

تعــداد ســخنرانیهــای علمی و جلسات مباحثه

()Publishing 2009

تعداد کارگاههـای علمـی تخصصی برگزارشده

()Publishing 2009

تعدادگردهماییهای علمی برگزارشده

()Publishing 2009

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده

()Publishing 2009
()Bhutto et al. 2012

نسبت تعداد طر های تحقیقاتی پایانیافته به طر های
تحقیقاتی مصوب

()Publishing 2009

نسبت کل استنادها به کل محققان

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

تعداد محصوالت تبدیل شده از سط آزمایشگاهی به تولید
انبوه

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

نسبت محققان پراستناد به کل محققان

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی

()Bhutto et al. 2012

تعــداد اعضــای هیئــت علمـــی کـــه در انجـــام
تحقیقات در سـایر مراکـز علمی و تحقیقاتی داخلی و
خــــارجی همکــــاری داشتهاند

()Bhutto et al. 2012
()Publishing 2009

تعداد تفاهمنامهها با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برای
انجام برنامهها و پروژههای مشتر تحقیقاتی

()Publishing 2009

تعداد پژوهشهای بینالمللی مشارکتی

()Publishing 2009

سهم مستندات علمی مشتر بـا پژوهشـگران خارجی از
کـل مسـتندات علمـی منتشـرشـده در آی ا آی و
اسکوپو

()Publishing 2009

هم نویسندگی به صـورت درصدی از انتشـــارات علمی

()Publishing 2009
( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

سهم مقاالت جهانی در همه رشتهها از مقاالت دارای چند
نویسنده

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز
تحقیقاتی و دانشگاهی

()Bhutto et al. 2012
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
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عوامل

منبع

شاخص

)Development 2015
تعداد مراکز تحقیقاتی در سیاست گذاری علم ،فناوری و
نوآوری
 -20کمیت و
کیفیت مدیریت
مراکز تحقیقاتی

()Bhutto et al. 2012
( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004

کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی

(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

نسبت مراکز تحقیق و توسعه به کل مراکز تحقیقاتی

()Bhutto et al. 2012

 -21زیرساخت
فناوری اطالعات

پهنای باند در موسسات دانشگاهی

()Bhutto et al. 2012

 -22دفاتر
کارآفرینی

نسبت مراکز آموزش عالی دارای دفاتر کارآفرینی

( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014

 -23انجمنهای
علمی

تعداد انجمنهای علمی

( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

 -24قطبهای
تحقیقاتی

تعداد قطبهای تحقیقاتی (کانونهای عالی تحقیقی نمونه)

( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015

 -25توسعه ادرا
عمومی

 -26توسعه
شرکتهای
دانشبنیان

ادرا

عمومی از تاثیرات علم و فناوری بر جامعه

رشد ساالنه شرکتهای دانشبنیان
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()Bhutto et al. 2012
( Wagner, Horlings, and
)Dutta 2004
(Rodríguez, Navarro-
Chávez, and
)Development 2015
()Publishing 2009
( Padilla-Pérez and
)Gaudin 2014
()Publishing 2009
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شاخصهای بدستآمده در جدول  ،1با نظرات خبرگان در  26عامل کلی دستهبندی گردیدند تـا
به نحوی مؤثر اقدام به کاهش پیچیدگی سیستمی گردد .در ادامه شاخصهای بدستآمده در جدول 1
با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت 5تایی در اختیار  74نفر از کارشناسان درگیر در منطقه ویژه علم،
فناوری و نوآوری استان یزد قرار گرفت .به منظور ادغام شـاخصهـای یـک عامـل بـا یکـدیگر از روش
میانگینگیری ساده استفاده گردید .بر این اسا در صورتیکه یک عامل بـیش از یـک شـاخص را بـه
خود اختصاص داده باشد ،با میانگینگیری از شاخصهای آن عامل ،یک عدد به عنوان وضـعیت فعلـی
آن عامل در نظر گرفته شده است.
با اسـتفاده از دادههـای بدسـتآمده از پرسشـنامه و نرمافـزار  SPSSمـاتریس همبسـتگی سـاده
پیرسون ( )Pearsonاستخراج و به عنـوان ورودی نرمافـزار  FCMapperمـورد اسـتفاده قـرار خواهـد
گرفت .سپس با واردکردن خروجی  FCMapperدر نرمافـزار  Pajekبـه رسـم نقشـه شـناختی فـازی
پرداخته شد که به ترتیب نتایج هرکدام از نرمافزارها تشری میگردد .الزم بـه ذکـر اسـت در مـاتریس
همبستگی شکلگرفته میان عوامل ،روابط برقرارشده میان عوامل که از لحاظ آماری تأیید شدهانـد ،بـا
استفاده از نظرات  12تن از خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت و روابطی که از لحاظ منطقـی بیاهمیـت
جلوه میکرد ،حذف گردید .جدول  ،2بخش از مـاتریس ارتبـاطی پـس از حـذف روابـط زایـد توسـط
خبرگان را نشان میدهد.
جدول  -2بخشی از ماتریس همبستگی میان عوامل
VAR07

VAR06

VAR05

VAR04

VAR03

VAR02

VAR01

0/63

0

0

0

0

0/72

1

VAR01

0

0

0

0

0

1

0/72

VAR02

0

0

0/70

0

1

0

0

VAR03

0

0

0

1

0

0

0

VAR04

0

0

1

0

0/70

0

0

VAR05

0

1

0

0

0

0

0

VAR06

1

0/60

0

0

0

0

0/63

VAR07

0/62

0

0

0

0

0

0

VAR08

0

0

0

0

0

0

0

VAR09

با واردنمودن ماتریس ارتباطی شکلگرفته در نرمافزار  ،Fcmapperتحلیلهـای مختلفـی بـر روی
مدل سیستمی شکل گرفته قابلیت انجام یافت .مدل بدستآمده از  26عامل اصلی تشکیل شـده اسـت
که در مجموع 69 ،ارتباط بـین  26عامـل برقـرار گردیـده اسـت .از ایـن  26عامـل ،تعـداد  21عامـل
 Ordinaryشناسایی گردید .منظور از  Ordinaryدر مفاهیم نقشه شناختی فازی ،عامـل دارای درجـه
اثرگذاری و اثرپذیری مثبت میباشد .از  5عامل باقیمانده تعداد  1عامل  Receiverیعنی دارای درجـه
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اثرگذاری صفر و تعداد  4عامل  Transmitterیعنی دارای درجه اثرپذیری صفر میباشد .این اطالعـات
در جدول  3نشان داده شده است .همچنین مقدار دانسیته برای ماتریس ارتباطی ،برابر  0/102بدسـت
آمده است که این عدد نشاندهده میزان پرشدگی ماتریس ارتباطی است.
جدول  -3اطالعات کلی مدل FCM
تعداد No
Connection

تعداد

تعداد

تعداد

Ordinary

Receiver

Transmitter

0

21

1

4

تعداد
کل
اتصاالت

تعداد
کل
عوامل

دانسیته

69

26

0/102071

درجه درونداد 1،میزان تأثیرپذیری عوامـل از سـایر عوامـل شناساییشـده در پـژوهش را مشـخص
میسازد .در شکل ( )1درجه  idمربوط به عوامل ،رسم شـده اسـت .سـه عامـل ( 11کمیـت تولیـدات
علمی)( 3 ،اشتغال در حوزه سیاستگذاری) و ( 20کمیـت و کیفیـت مـدیریت مراکـز تحقیقـاتی) بـه
ترتیب بیشترین تأثیرپذیری و چهار عامل ( 4وضعیت دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی)( 16 ،همکـاری
بیندانشگاهی)( 19 ،همکاری دانشگاه صنعت) و ( 23انجمنهای علمـی) دارای کمتـرین تأثیرپـذیری
هستند.
5/00
4/50
4/00
3/50
3/00
2/50
2/00
1/50
1/00
0/50
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026

0/00

شکل  -2نمودار میلهای مربوط به درجه درونداد عوامل

Indegree
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درجه برونداد 1،نشاندهنده تأثیرات اعمال شده توسط یک عامل بر سایر عوامـل شناساییشـده در
پژوهش است ،بهعبارت دیگر میزان تأثیرگذاری عوامل را نشان میدهد .هر چه یـک عامـل درجـه od
بیشتری داشته باشد نشاندهنده تأثیرگذاری بیشتر آن عامل در کل سیستم خواهد بود .سـه عامـل3 ،
(اشتغال در حوزه سیاستگذاری)( 24 ،قطبهای تحقیقـاتی)( 20 ،کمیـت و کیفیـت مـدیریت مراکـز
تحقیقاتی) به ترتیب دارای بیشترین تأثیرگذاری و سه عامل ( 9بودجـه خریـد و انتقـال فنـاوری)23 ،
(انجمنهای علمی)( 25 ،توسعه ادرا عمومی) به ترتیب دارای کمترین تأثیرگذاری میباشند.
4/50
4/00
3/50
3/00
2/50
2/00
1/50
1/00
0/50
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026

0/00

شکل  -3نمودار میلهای درجه برونداد عوامل

درجه مرکزیت 2،در واقع جمع دو عامل قبلی (درجه درونداد و برونداد) است .هـر عامـل بـا درجـه
مرکزیت باالتر در واقع یا  odباالتر و یا  idباالتری نسبت به دیگر عوامل داشته است و در هر دو حالـت
این عامل در سیستم یک عامل مهم تلقی میشود و باید مورد توجه قرار گیرد .همانطور که در شـکل
( )3مشاهده میکنید در سیستم مورد نظر عوامل ( 3اشتغال در حوزه سیاستگـذاری)( 20 ،کمیـت و
کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی)( 26 ،توسعه شرکتهای دانشبنیان) به ترتیب بیشـترین مرکزیـت و
سه عامل ( 23انجمنهای علمی)( 4 ،وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی)( 19 ،همکـاری دانشـگاه
صنعت) به ترتیب کمترین تأثیرگذاری را دارا هستند.

Outdegree
Centrality
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9/00

8/00
7/00
6/00
5/00
4/00
3/00
2/00
1/00
VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024
VAR00025
VAR00026

0/00

شکل  -4نمودار میلهای درجه مرکزیت مربوط به عوامل

بر اسا دادههای واردشده در نرمافـزار  FCMApperو خروجـی نـت فایـل بدسـتآمده از ایـن
نرمافزار و سپس وارد نمودن خروجی این نرمافزار به نرمافزار  PAjekنقشـه ارتبـاطی بـین عوامـل بـه
صورت زیر تهیه میگردد.

شکل  -5ارتباطات میان عوامل با استفاده از نرم افزار PAJEK
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شکل  ،4نقشه شناختی فازی تشکیل شده میان  26عامل اثرگذار بر سیاستگذاری مناسب علـم،
فناوری و نوآوری را نشان میدهد .اعداد روی فلش نشاندهنده شدت ارتباط میان هر دو عامل را بیـان
میدارد.
در ادامه با استفاده از نقشه بدستآمده در شکل  4اقدام به تدوین سناریو گردیده است .در مرحله
اول سناریوسازی به صورت روبه عقب انجام پذیرفت .در این راستا ابتدا سه عامل با درجه اثرپذیری باال
انتخاب شد و برای بهبود هر یک از این عوامل مسیر سناریو شکل گرفت .در نوع دوم ،سناریوسازی بـه
صورت رو به جلو صورت پذیرفت .در این راستا سه عامل با درجه اثرگذاری باال انتخاب شد و برای هـر
یک از این عوامل مسیر سناریو شکل گرفـت تـا مشـخص شـود در صـورت بهبـود در ایـن عامـل چـه
فرایندی بهبود پیدا میکند .برای سناریوسازی از نرمافـزار  FCMapperاسـتفاده شـده اسـت .در ایـن
پژوهش برای عوامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری ،کمیت تولیدات علمی ،کمیت و کیفیت مـدیریت
مراکز تحقیقاتی ،کیفیت تولیدات علمی به منظور سناریوهای برگشت به عقـب تـدوین گشـت و بـرای
عوامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری ،کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی ،توسعه شـرکتهـای
دانشبنیان سناریوهای رو به جلو تدوین گردید .الزم بـه ذکـر اسـت ،سـناریوهای شـکلگرفته در ایـن
پژوهش با تمرکز بر توالی عملیات صورت پذیرفته اسـت تـا رونـد تغییـرات شـکلگرفته در یـک دیـد
سیستمی برای سیاستگذاری مناسب علم ،فناوری و نوآوری شکل گیرد.
در بخش نخست مربوط به سناریو رو به عقب ،ابتدا برای عامل اشتغال در حـوزه سیاسـتگـذاری
انتخاب گردید .همانگونه که اشاره شد دلیل انتخاب این عامل ،درجه اثرپذیری باالی این عامل از سـایر
عوامل شناساییشده در پژوهش بوده است .به منظور ایجاد مسیر سناریو رو به عقب بـرای ایـن عامـل،
تمامی عوامل ورودی به این عامل را به صورت مجزا صفر کـرده و تغییـرات بدسـتآمده از آن را مـورد
بررسی قرار میدهیم .این عوامل با توجـه بـه شـکل  ،4قابلیـت شناسـایی دارد .نتـایج حاصـل از ایـن
تغییرات در جدول ( )4قابل مشاهده است.
جدول  -4نتایج حاصل از تغییر عوامل مؤثر بر عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری
عامل مؤثر

میزان تغییر در عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری

 -5خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان

-0/03510897

 -10بودجه تحقیقاتی بنگاهها

-0/03759842

 -11کمیت تولیدات علمی

-0/034331191

 -12کیفیت تولیدات علمی

-0/034299265

 -24قطبهای تحقیقاتی

-0/033919126

با استفاده از اطالعات جدول ( )4عامل بودجه تحقیقاتی بنگاهها بـهعنـوان عـاملی کـه بیشـترین
تأثیرگذاری را بر روی عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری دارد ،شناسایی شد .این بدان معناست کـه
درصورت تحقق مناسب بودجه تحقیقاتی بنگاهها ،عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری به نحوی مؤثر
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با تغییرات زیادی مواجه میگردد و در صورت عدم تحقق آن ،اشتغال در حوزه سیاستگذاری با چالش
روبهرو می گردد .حال باید به منظور ادامه مسیر سناریو ،عوامل موثر بر عامل بودجه تحقیقاتی بنگاههـا
( )10را به صورت مجزا صفر نمود و تغییرات آن بر روی عامل بودجه تحقیقاتی بنگاهها شناسایی کـرد.
نتایج حاصل از این اقدام در جدول ( )5مالحظه میشود.
جدول  -5نتایج حاصل از تغییر عوامل مؤثر بر عامل بودجه تحقیقاتی بنگاهها
عامل مؤثر

میزان تغییر در عامل بودجه تحقیقاتی بنگاهها

 -3اشتغال در حوزه سیاستگذاری

-0/08081563

 -4وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی

-0/03928863

 -8بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی

-0/06640947

 -26توسعه شرکتهای دانشبنیان

-0/08544061

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده میشود ،عامل توسعه شرکتهـای دانـشبنیـان ( )26دارای
بیشترین اثرگذاری بر روی عامل بودجه تحقیقاتی بنگاهها میباشد .این بدین معناسـت کـه در صـورت
بهبود و توسعه شرکتهای دانشبنیان ،بودجه تحقیقاتی بنگاهها به صورت مؤثر بهبود مییابد.
در ادامه مسیر سناریو رو به عقب شکلگرفته و با توجه به شکل  ،4عواملی که بـر روی عامـل 26
(توسعه شرکتهای دانشبنیان) اثرگذار است شناسایی میشود و مطابق مرحله قبل در این مرحله نیـز
ابتدا هر کدام از این عوامل اثرگذار بر عامل توسعه شرکتهای دانشبنیـان ،بـه صـورت جداگانـه صـفر
گردید و میزان تغییر آن بر روی عامل توسعه شرکتهای دانشبنیان مورد سنجش قرار گرفـت .نتـایج
حاصل از این مرحله در جدول ( )6مشاهده میگردد.
جدول  -6نتایج حاصل از تغییر عوامل مؤثر بر عامل توسعه شرکتهای دانشبنیان
میزان تغییر در عامل توسعه شرکتهای

عامل مؤثر

دانشبنیان

 -7بودجه بخش آموزش

-0/04394457

 -8بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی

-0/05810984

 -10بودجه تحقیقاتی بنگاهها

-0/04934993

 -17بینالمللیسازی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی

-0/03535334

 -20کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی

-0/04286358

همانگونه که از جدول ( )6مشخص است ،عامل ( 8بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی) دارای بیشـترین
تأثیرگذاری بر روی عامل توسعه شرکتهای دانشبنیان میباشد .ایـن بـدین معناسـت کـه در صـورت
تحقق و بهبود بودجه تحقیقتی فرابنگاهی ،توسعه شرکتهای دانشبنیان نیـز بـه نحـوی مـؤثر بهبـود
مییابد.
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با توجه به شکل  ،4و در ادامه مسیر سناریو رو بهعقب شکلگرفته ،عـواملی کـه بـر روی عامـل 8
(بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی) اثرگذار هستند ،شناسایی میشوند .مطابق مراحل قبل در این مرحله نیز
ابتدا هر کدام از این عوامل صفر در نظر گرفته شد و میزان تغییر آن بر روی عامـل بودجـه تحقیقـاتی
فرابنگاهی ( )8مورد سنجش قرار گرفت .جدول ( )7این نتایج را نشان میدهد.
جدول  -7نتایج حاصل از تغییر عوامل مؤثر بر عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی
عامل مؤثر

میزان تغییر در عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی

 -10بودجه تحقیقاتی بنگاهها

-0/12426559

 -26توسعه شرکتهای دانشبنیان

-0/16581637

همانگونـه کـه از جـدول ( )7مشـخص اسـت ،توسـعه شـرکتهای دانشبنیـان دارای بیشـترین
تأثیرگذاری بر روی عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی میباشد .در این بخش چون ایـن عامـل قـبالً در
مسیر سناریو روبهعقب شکلگرفته ،مورد بررسی قرار گرفته بوده است ،ادامـه فراینـد سناریوسـازی بـه
دلیل تشکیل لوپ ،متوقف میگـردد و درنتیجـه سـناریوی روبـهعقـب بـرای عامـل اشـتغال در حـوزه
سیاستگذاری به شر شکل  ،6شکل میگیرد.

شکل  :6مسیر حاصل از ایجاد سناریو رو به عقب اشتغال در حوزه سیاستگذاری

 3سناریوی رو به عقب دیگر نیز برای دو عامل دارای درجه تأثیرپذیری بـه صـورت زیـر و مطـابق
مراحل گفته شده در این بخش مورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت .نتـایج حاصـل از ایـن سـناریوهای
روبهعقب در شکلهای  7و  ،8نشان داده شده است.

شکل  : 7مسیر حاصل از ایجاد سناریو رو به عقب کمیت تولیدات علمی
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شکل  :8مسیر حاصل از ایجاد سناریو رو به عقب کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی

شکل  :9مسیر حاصل از ایجاد سناریو رو به عقب کیفیت تولیدات علمی

در بخش بعدی پژوهش برای عواملی که دارای درجه اثرگذاری باالیی بودهاند سـناریو رو بـه جلـو
تدوین گردیده است .اولین سناریو روبهجلو مربوط به عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری ( )3اسـت.
این عامل به دلیل دارا بودن بیشترین درجه اثرگذاری بر سایر عوامل پژوهش ،انتخاب گردیده است .به
منظور طراحی توالی عملیات در سناریو رو جلو برای عامل اشتغال در حوزه سیاسـتگـذاری ،در ابتـدا
عوامل خروجی از این عامل با توجه به شکل  ،4شناسایی گردید .در این بخش به منظور ایجـاد مسـیر
سناریو ،عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری ( )3را در بخش سناریو نرمافزار  FCMaperصفر نمـوده
و تاثیرپذیری عوامل خروجی از این عامل مورد بررسی قرار میگیرد .تغییرات بدست آمده در جدول 8
نشان داده شده است.
جدول  -8نتایج حاصل از تغییر در عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری
میزان تغییر در عوامل تاثیرپذیر از عامل اشتغال

عامل تأثیرپذیر

در حوزه سیاستگذاری

 -5خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان

-0/16839773

 -10بودجه تحقیقاتی بنگاهها

-0/08081563

 -11کمیت تولیدات علمی

-0/04080388

 -12کیفیت تولیدات علمی

-0/06096124

 -24قطبهای تحقیقاتی

-0/17254332

عمومی

-0/12687312

 -25توسعه ادرا
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با استفاده از اطالعات جدول ( )8عامل قطبهای تحقیقاتی ( )24بهعنـوان عـاملی کـه بیشـترین
اثرپذیری را از عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری دارد ،شناسایی شد .این یافته بدین معناسـت کـه
در صورت بهبود در عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری ،قطبهـای تحقیقـاتی مختلفـی ،مـیتواننـد
بهبود یابند .در ادامه به منظور طراحی مسیر سناریو رو به جلو ،با ثابـت کـردن (صـفر) مقـدار عـددی
عامل قطبهای تحقیقاتی ،میزان تغییرات در عوامل تأثیرپذیر از عامل قطبهای تحقیقاتی ( )24مـورد
بررسی قرار گرفت .این تغییرات در جدول  ،9نشان داده شده است.
جدول  :6نتایج حاصل از تغییر در عامل قطبهای تحقیقاتی

میزان تغییر در عوامل تاثیرپذیر از عامل

عامل تأثیرپذیر

قطبهای تحقیقاتی

 -3اشتغال در حوزه سیاستگذاری

-0/03919126

 -5خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان

-0/10144613

 -11کمیت تولیدات علمی

-0/02148349

 -12کیفیت تولیدات علمی

-0/03223887

 -13گفتمانسازی پیرامون سیاستگذاری

-0/07167957

 -25توسعه ادرا

-0/08085988

عمومی

با استفاده از اطالعات جدول ( )9عامل خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان بهعنوان
عاملی که بیشترین اثرپذیری را از عامل قطبهای تحقیقاتی دارد ،شناسایی شد .این یافتـه بـه معنـای
این است که در صورت بهبـود در عامـل قطـبهـای تحقیقـاتی ،خـدماترسـانی در توسـعه صـادرات
دانشبنیان با بهبود چشمگیری مواجه میگردد .حال باید با طراحی ادامه مسیر سناریو ،با ثابت کـردن
(صفر) عامل خدماترسانی در توسعه صاردات دانشبنیان ،عوامـل تأثیرپـذیری سـایر عوامـل ،از عامـل
خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان ( )5مورد سنجش قرار گیرد .میـزان دقیـق تغیـرات
حاصل از ثابت کردن عامل خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانـشبنیـان بـر روی سـایر عوامـل
وابسته به این عامل در جدول  10نشان داده شده است.
جدول  :7نتایج حاصل از تغییر در عامل خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان
میزان تغییر در عوامل تاثیرپذیر از عامل

عامل تأثیرپذیر

خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان

 -3اشتغال در حوزه سیاستگذاری

-0/03510897

 -24قطبهای تحقیقاتی

-0/09948387

همانگونه که از جدول  10مشخص است ،قطبهای تحقیقاتی ( )24دارای بیشترین اثرپـذیری از
عامل خدمترسانی در توسعه صادرات حوزه دانشبنیان میباشد .در این بخش چون این عامل قبالً در
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مسیر سناریو رو به جلو در این بخش قرار داشـت و بـه اصـطال لـوپ تشـکیل گردیـد ،ادامـه فراینـد
سناریوسازی متوقف و درنتیجه سناریوی این مبحث بهصورت زیر قابل بیان است.

شکل  :10مسیر حاصل از ایجاد سناریو روبه جلو اشتغال در حوزه سیاستگذاری

 2سناریوی رو به جلو دیگر نیز در این پژوهش برای  2عامل دیگری که دارای درجه اثرگذاری باالیی
بر روی سایر عوامل پژوهش بودهاند ،مطابق مراحل گفته شده در طراحی سناریو رو به جلو برای عامل
اشتغال در حوزه سیاستگذاری ،به صورت شکلهای  11و  ،12طراحی گردید.

شکل  :10مسیر حاصل از ایجاد سناریو روبه جلو کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی

شکل  :11مسیر حاصل از ایجاد سناریو روبه جلو توسعه شرکتهای دانشبنیان

 -5بحث و نتیجهگیری

منــاطق وی ـژه علــم ،فنــاوری و نــوآوری ،شــبکهای انبــوه از امکانــات علم ـی ،صــنعتی ،تولی ـدی،
آزمایشگاهی ،تحقیقاتی ،زیرساختهای ارتباطی ،نهادها ،موسسات ،افراد و اطالعات اسـت کـه در یـک
گستره جغرافیایی و بر اسا یک نظام مدون با اهداف ،راهکارهای معـین و هماهنـ شـکل میگیـرد
( .)Bellavista, Sanz, and Policy 2009اهمیت بسیار بـاالی سیاسـتگـذاری مناسـب در زمینـه علـم،
فناوری و نوآوری سبب گردید تا پایه و اسا ابتدایی این پژوهش شکل بگیرد .بـر ایـن اسـا هـدف
اصلی این پژوهش طراحی نقشه شناختی از عوامل مؤثر بـر سیاسـتگـذاری مناسـب علـم ،فنـاوری و
نوآوری بوده است و هدف بعدی پژوهش را مـیتـوان طراحـی مسـیر سـناریوهای مختلـف بـه منظـور
شبیهسازی مسیر بهبود در عوامل اثرگذار بر سیاستگذاری مناسب علم ،فناوری و نـوآوری در منطقـه
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ویژه علم و فناوری استان یزد دانست .بر اسا یافتههای پژوهش از میان  26عامـل شناساییشـده در
این پژوهش ،عامل اشتغال در حـوزه سیاسـتگذاری دارای بیشـتری درجـه اثرگـذاری ،عامـل کمیـت
تولیدات علمی دارای بیشتری درجه اثرپذیری و عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری دارای بیشـترین
درجه مرکزیت در بین عوامل شناسایی شدهاند .این نتایج نشان میدهـد کـه عامـل اشـتغال در حـوزه
سیاستگذاری در مرکز ارتباطات با سایر عوامل قرار دارد .ایـن نتـایج همچنـین بیـانگر آن اسـت کـه
کیفیت تولیدات علمی علت رفتار سایر عوامل است و برای بهبود آن باید به سایر عوامل توجه نمـود .از
سوی دیگر باال بودن درجـه مرکزیـت عامـل اشـتغال در حـوزه سیاسـتگـذاری نشـان از اثرپـذیری و
اثرگذاری این عامل بر سایر عوامل شناساییشده در این پـژوهش دارد و همچنـین بیـان مـیدارد ایـن
عامل در مرکز ارتباطات و کانون محوری ارتباطات مدل شکل گرفته است .در ادامه پژوهش به منظـور
طراحی و شبیهسسازی جریانات بهبود در عوامل ،اقدام به طراحی سناریوهای رو به جلو و رو بـه عقـب
گردید .بر اسا یافتههای بدست آمده از سناریو رو بـه عقـب اول کـه بـرای عامـل اشـتغال در حـوزه
سیاستگذاری طراحی گردید ،نشان داده شـده اسـت کـه بـه منظـور بهبـود آن ،مـیبایسـت بودجـه
تحقیقاتی فرابنگاهی بهبود یابد .با بهبود این عامل چرخـه فراینـدی نشـان داده شـده در شـکل  5بـه
حرکت درآمده و توسعه شرکتهای دانشبنیان حاصـل مـیگـردد .بـا بهبـود در توسـعه شـرکتهـای
دانشبنیان ،بودجه تحقیاتی بنگاهها بهبود مییابد و با بهبود در این عامل؛ اشتغال در حـوزه سیاسـت-
گذاری بهبود مییابد .با توجه به گزارشات آنکتاد ( )Taylor and Smith 2007و سـازمان همکـاریهـای
اقتصادی و توسعه ( ،)OECD. 2018افزایش اشتغال در حوزه سیاستگـذاری علـم ،فنـاوری و نـوآوری
باعث بهبود شاخصهای سیاست علم ،فناوری و نوآوری در مناطق میگـردد .لـذا کارکردهـای منطقـه
ویژه علم و فناوری استان یزد نیز با بهبود این عامل بهبود خواهند یافت.
در سناریو رو به عقب عامل کمیت تولیدات علمی باز هم عامل شروعکننده بهبود ،بودجـه تحقیقـاتی
فرابنگاهی است .در ص ورت تغییر در این عامل کل فرآیند به حرکـت درآمـده و باعـث تغییـر همجهـت در
عامل کمیت تولیدات علمی میگردد .حال باید پاسخ دهیم که به چه صورت این عامل را بهبود دهیم تا در
نهایت منجربه بهبود کمیت تولیدات علمی گردد .بدین منظور باید شاخصهای درصد اعتبـارات تحقیقـات
بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی و نسبت بودجه پژوهشی اختصاصیافته به تحقیقات بنیادی ،توسـعهای و
کاربردی بهبود پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخصها ،عامل بودجـه تحقیقـاتی فرابنگـاهی بهبـود پیـدا
کرده تا در نهایت سبب ایجاد بهبـود در عامـل کمیـت تولیـدات علمـی گـردد .کمیـت تولیـدات علمـی از
شاخصهای کلیدی سیاست علم میباشد ( )Bhutto et al. 2012( ،)Publishing 2009لذا نهادهای متولی
سیاستگذاری علم در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد باید توجه ویژهای به آن داشته باشند.
در سناریو رو به عقب عامل عملکرد صادراتی در حوزه دانشبنیان شـروعکننـده بهبـود در عامـل
کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی است .در صـورت تغییـر در ایـن عامـل ،فرآینـد بـه حرکـت
درآمده و باعث ایجاد تغییر همجهت در عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی میگردد .حال
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به منظور پاسخ به چگونگی بهبود در این عامل مسیر سناریو رو به عقب برای این عامل شکل گرفت تـا
نحوه بهبود به نحوی مؤثر شکل گیرد تا در نهایـت منجربـه بهبـود کمیـت و کیفیـت مـدیریت مراکـز
تحقیقــاتی گــردد .بــدین منظــور بایــد شــاخصهــای حجــم صــادرات فنــاوری پیشــرفته بــه دالر
( ،)Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015سـهم صـادرات محصـوالت دانشبنیـان از
تولید ناخالص داخلی استان در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد )(Padilla-Pérez and Gaudin 2014
بهبود پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخصها ،عامل عملکرد صادراتی در حوزه دانشبنیان بهبود پیدا
کرده تا در نهایت سبب ایجاد بهبود در عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی گردد کـه ایـن
بهبود منجر به کارکرد بهتر سیاستهای علم ،فناوری و نوآوری در منطقه ویـژه علـم و فنـاوری اسـتان
یزد میگردد چرا که عوامل عملکرد صادراتی در حوزه دانشبنیان و کمیت و کیفیـت مـدیریت مراکـز
تحقیقاتی مطابق با ادبیات تحقیـق بـه ترتیـب از شـاخصهـای سیاسـت فنـاوری و سیاسـت نـوآوری
میباشند .بنابراین سیاستگذاران و مجریان در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد میبایست اهمیت
ویژهای به این دو عامل بدهند.
در سناریو رو به عقب عامل کیفیت تولیدات علمی ،عامل شروعکننـده بهبـود ،بودجـه تحقیقـاتی
فرابنگاهی است .در صورت تغییر در این عامل ،فرآیند به حرکت درآمده و باعث ایجاد تغییر هـمجهـت
در عامل کیفیت تولیدات علمی میگردد .به منظور پاسخ بـه چگـونگی بهبـود ایـن عامـل مـیبایسـت
شاخصهای درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی ( )Bhutto et al. 2012و نسـبت
بودجه پژوهشی اختصاصیافته به تحقیقات بنیادی ،توسـعهای و کـاربردی ( ،)Publishing 2009بهبـود
پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخصها ،عامل بودجـه تحقیقـاتی فرابنگـاهی در منطقـه ویـژه علـم و
فناوری استان یزد بهبود پیدا کند تا در نهایت سبب ایجـاد بهبـود در عامـل کیفیـت تولیـدات علمـی
گردد .کیفیت تولیدات علمی از شـاخصهـای کلیـدی سیاسـت علـم مـیباشـد لـذا نهادهـای متـولی
سیاستگذاری علم از قبیل مؤسسات آموزش عالی در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد باید توجـه
ویژهای به آن داشته باشند.
در اولین سناریو روبه جلو بدست آمده در شکل  9نشان داده شده است کـه در صـورت بهبـود در
عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری ،چه عواملی تغییر پیدا کرده تا در نهایت عامل خدمترسـانی در
توسعه صادرات حوزه دانشبنیان دچار تغییر گردد .همانگونه که در سناریو دوم روبه جلو در شـکل 10
نشان داده شده است که تغییر در عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی چه عواملی را تغییـر
می دهد تا در نهایت عامل دفاتر کارآفرینی از طریق مسیر نشان داده شده در سناریو دچار تغییر گردد.
همانگونه که در سناریو سوم روبه جلو در شکل  11نشان داده شده است کـه تغییـر در عامـل توسـعه
شرکتهای دانشبنیان چه عواملی را تغییر میدهد تا در نهایـت عامـل بینالمللیسـازی فعالیـتهـای
علمی تحقیقاتی از طریق مسیر نشان دادهشده در سناریو دچار تغییر گردد .ننایج بدست آمـده از ایـن
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پژوهش میتواند به صورت کامالً راهگشا برای سیاستگذاری علم ،فنـاوری و نـوآوری در منطقـه ویـژه
علم و فناوری استان یزد مورد استفاده قرار داد که در ادامه به آن اشاره گردیده است.
در سناریو رو به جلو عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری به این نتیجه دست پیدا کردیم کـه در
صورت تغییر در این عامل ،تغییرات همجهت در بهبود قطبهای تحقیقاتی و سـپس خدمترسـانی در
توسعه صادرات حوزه دانشبنیان رخ میدهد .حال جای این سؤال مطر است کـه چگونـه ایـن عامـل
بهبود یابد تا در نهایت منجربه بهبود قطبهای تحقیقاتی و خدمترسانی در حوزه دانشبنیـان گـردد.
بدین منظور باید شاخصهای اشتغال در بخشهای فناوری و دانشمحور در سط ملی بر اسـا نـوع
شغل (به درصد) ( ،)Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015اشتغال در بخش خدمات
دانشمحور بـا فنـاوری پیشـرفته (بـه در صـد) ( ،)Bhutto et al. 2012( ،)Publishing 2009اشـتغال در
مشاغل تولیدی تحقیـق و توسـعه محـور (بـه صـورت درصـدی از کـل اشـتغال در مشـاغل تولیـدی)
( ،)Bhutto et al. 2012( ،)Publishing 2009تعداد اعضای هیئت علمی (تماموقت و نیمهوقت) بـه تفکیـک
آموزشـی و پژوهشـی ( )Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015( ،)Publishing 2009و
نیروی انسانی علم و فناوری بر اسا طبقه ،جنسیت ،سن ،شـغل و نـوع فعالیـت (،)Publishing 2009
( )Bhutto et al. 2012در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد بهبود پیدا نماید تـا در ازای بهبـود ایـن
شاخصها ،عامل اشتغال در حوزه سیاستگذاری بهبود پیدا کرده تا در نهایـت سـبب ایجـاد بهبـود در
عامل قطبهای تحقیقاتی و خدمترسانی در توسعه صادرات دانشبنیان گردد.
نتایج حاصل از سناریو رو به جلو عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی؛ نشان مـیدهـد کـه
در صورت تغییر در این عامل ،تغییـرات هـمجهـت در بهبـود کیفیـت محققـان ،گفتمـانسـازی پیرامـون
سیاستگذاری ،دستاوردهای علمی ،فناورانه و نوآورانه و سپس دفاتر کارآفرینی رخ میدهد .حال به منظور
پاسخ دهی به چگونگی انجام این فرایند که در نهایت منجربه بهبود عوامل کیفیت محققان ،گفتمـانسـازی
پیرامون سیاستگذاری ،دسـتاوردهای علمـی ،فناورانـه و نوآورانـه و سـپس دفـاتر کـارآفرینی مـیگـردد،
بررسیهای مختلفی در ادبیات پژوهش صـورت پـذیرفت .بـدین منظـور بایـد شـاخصهـای تعـداد مراکـز
تحقیقاتی در سیاستگذاری علـم ،فنـاوری و نـوآوری (Wagner, Horlings, and Dutta ( ،)Bhutto et al. 2012
 ،)2004کیفیت مـدیریت مراکـز تحقیقـاتی (،)Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015
نسبت مراکز تحقیق و توسعه بـه کـل مراکـز تحقیقـاتی ( )Bhutto et al. 2012در منطقـه ویـژه علـم و
فناوری استان یزد بهبود پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخصهـا ،عامـل کمیـت و کیفیـت مـدیریت
مراکز تحقیقاتی بهبود پیداکرده تا در نهایت سبب ایجاد بهبود در عامل کیفیت محققان ،گفتمانسازی
پیرامون سیاستگذاری ،دستاوردهای علمی ،فناورانه و نوآورانه و سپس دفاتر کارآفرینی گردد.
نتایج حاصل از سناریو رو به جلو عامل توسعه شرکتهای دانشبنیان بیان میدارد که در صـورت
تغییر در این عامل ،تغییرات همجهت در بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی ،بودجه بخـش آمـوزش و سـپس
بینالمللیسازی فعالیتهای علمی – تحقیقاتی رخ میدهد .حال سؤال مطر شده در این بخش بیـان
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میداردکه به چه صورت این عامل بهبود یابد تا در نهایت منجربه بهبود بودجه تحقیقـاتی فرابنگـاهی،
بودجه بخش آموزش و سپس بینالمللیسازی فعالیتهای علمی – تحقیقاتی گردد .بدین منظور بایـد
شاخص تعداد و رشد ساالنه شرکتهای دانشبنیان ( )Publishing 2009در منطقه ویژه علـم و فنـاوری
استان یزد بهبود پیدا کند تا در ازای این بهبود ،عامل توسعه شرکتهای دانشبنیان بهبود پیـدا کـرده
تا در نهایت سبب ایجاد بهبود در عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگـاهی ،بودجـه بخـش آمـوزش و سـپس
بینالمللیسازی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی گردد.
پژوهش حاضر داراری سرنخهای تحقیقاتی مختلف به سایر پژوهشگران است .بر این اسـا سـایر
پژوهشگران میتوانند با استفاده از نقشه شناختی فعلی اقـدام بـه برنامـهریـزی بـا اسـتفاده از تکنیـک
پویایی سیستم به منظور درنظرگـرفتن بعـد زمـانی در هـر یـک از متغیرهـا نماینـد .همچنـین سـایر
پژوهشگران میتوانند نقشه ارتباطی برای هر یک از فاکتورها را به صورت مجزا و در یک بستر مناسـب
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند که این امر میتواند به روند انجام و اجرای سیاستگذاری علم،
فناوری و نوآوری بسیار اثرگذار است .از آنجا که توسـعه شـرکتهـای دانشبنیـان بـه عنـوان یکـی از
فاکتورهای بسیار اساسی در ارتقای این حوزه مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت ،سـایر پژوهشـگران
میتوانند با ارائه راهکارهایی به منظور بهبود در شرایط کمی و کیفی شرکتهای دانشبنیـان بپردازنـد
و به نحوی مؤثر امکان ارتقای شرکتهای دانشبنیان را فراهم سازند .همچنین کمیت و کیفیت مراکـز
تحقیقاتی در صورت بهبود میتواند اثر بسیار مناسبی بر پدیده سیاستگذاری مناسب علـم ،فنـاوری و
نوآوری بگذارد که این امر میتواند از طریق پژوهشهای مختلف در این حوزه کمک شایان توجهی بـه
ارتقا آن ،نماید .وجود عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در ایـن
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .سایر پژوهشگران عالقمنـد بـه ایـن حـوزه مطالعـاتی مـیتواننـد بـه
راهکارهای مناسب دریافت ،توزیع و کنترل آن بپردازند.
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