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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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 چكیده

 از پشتیبانی جهت مالز اطالعات آوردنفراهم برای نوآوری و فناوری علم، گذاریسیاست هایشاخص

 اهمیت حائز هاسیاست بر موثر ارزیابی و نظارت امکانات ساختنفراهم همچنین و شواهد بر مبتنی گذاریسیاست

رای ـامع بـطراحـی مدلی ج نوآوری دارد، هستند. همچنین بـه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم، فناوری و

گیـران اسـت. هدف اصلی این پژوهش گذاران و تصمیممهم سیاستهای گذاری این حوزه، یکی از دغدغهسیاست

همچنین  اری مناسب پدیده علم، فناوری و نوآوری وگذدهنده میان عوامل اثرگذار بر سیاستطراحی مدل ارتباط

دهنده کلاز عوامل مؤثر و ش یمفهوم یچارچوب ق،یتحق نهیشیجامع پ ی. با بررسنحوه اثرگذاری عوامل است

 پرسشنامه اده ازن عوامل با استفیا تیموجود و اهم تی. وضعدیاستخراج گرد گذاری علم، فناوری و نوآوریسیاست

 سیاترم، SPSSافزار به دست آمده از پرسشنامه و نرم یهابا استفاده از داده .مورد سوال قرارگرفتی سؤال 56

گرفت. سپس با  مورد استفاده قرار FCMapperافزار نرم یاستخراج و به عنوان ورود رسونیساده پ یهمبستگ

ه شده است. با توجه رداختپ یفاز یبه رسم نقشه شناخت Pajek افزاردر نرم FCMapper افزاری نرمواردکردن خروج

 ل شناسایییر عوامترین عامل در بین ساگذاری به عنوان مهمبه نتایج به دست آمده عامل اشتغال در حوزه سیاست

یژه ودر منطقه  گذاری علم، فناوری و نوآوریجلو و روبه عقب برای سیاستترین سناریوهای روبهتها مهمگردید. در ان

 علم و فناوری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.

، 8ی فـازی، نقشـه شـناخت7، منطقه ویژه علم و فناوری استان یـزد6سیاست علم، فناوری و نوآوری واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

کـه موجـب  یاافتهیتوسعه یهادرحال توسعه به منظور جذب، انتشار و تسلط به دانش یکشورها

کشـورها  نیا نیدارند. همچن ازیمناسب ن یو نوآور یعلم، فناور یهااستیبه س گردند؛یرشد م تیتقو

 ینـوآور و یعلـم، فنـاور و پویـای مناسبی هااستیسبا خود  دیجد ی صنعتیهابخش تیتقونیازمند 

 یرابـ ی،مخـارج دولتـ ران؛یـدرحال توسعه ازجمله ا یدر غالب کشورها .(Surana et al. 2020)هستند 

. شـوندیم یگذارهیسـرما یدولتـ یهاشـگاهیو آزما یدانشگاه یقاتیتحق یهاو توسعه در بخش قیتحق

در  یتو توسـعه صـنع قیتحق یهادرحال توسعه؛ بخش یدر کشورها یمتعدد دولت یهامشوق رغمیعل

مخـارج کسـب و  میـزان انـد  توان با توجه بهکه این موضوع را می یابندمی کمتر توسعهاغلب موارد 

شـخیص تدرحـال توسـعه  یکشورها یناخالص داخل دیتول با توجه بهو توسعه؛  قیتحق نهیکارها در زم

ل حـا در یدر کشـورها هایمـدآناکار نیباعث ا یعوامل متعدد .(Schot and Steinmueller 2018) داد

دولـت  یها، کاهش تعهدهامشوق فیضع یهایطراح توان بهکه از جمله این موارد میاند، توسعه شده

از  ییو سـط  بـاال یو نـوآور یمناسب علم، فنـاور یعمود یهااستیها، فقدان سمشوق نینسبت به ا

  .(Smahel et al. 2020)ی نام برد استیخاص س یهامشوق رامونیپ ی،ابهامات عل

انتشـار و  د،یـکـه بـا تول ییآن نهادها ژهی. بوندباشینهادها م ؛ینوآور یهاقلب نظاماز سوی دیگر 

 یتوسـعه اقتصـاد ینهادهـا بـرا نیـ. کـارکرد مناسـب اباشـندیمرتبط م یو نوآور یانتقال علم، فناور

 یدر کشـورها یو نـوآور ی، فنـاورعلـم یوجود، نهادهـا نیبا ا .(Tomas et al. 2019) باشدیم یضرور

درحـال  یدر کشورها یو نوآور یمرتبط با علم، فناور ی. نهادهاباشندیخود نم یدرحال توسعه در جا

 یهـاو توسعه بخش قیتحق یبرا یاستیس یهامشوق ژهیبو ؛ندمدآناکار اریبس ایوجود ندارند  ایتوسعه؛ 

به رشـد  دنیبخشحال توسعه به منظور سرعت در یدر کشورها یدولت یهااستین سی. بنابرایخصوص

 تیـاصـال  و تقو ،یابیـخـود را ارز یو نـوآور یمرتبط با علم، فناور ینهادها ستیبایخود؛ م یاقتصاد

، از 1ایهای نوآوری منطقـهمیالدی، مفهوم نظام 90یدر اوایل دهه. از سوی دیگر ( 2010Niosi) ندینما

اقتصـادی و ای، جغرافیـدانان منطقـه گذاران و محققان به خصوص پژوهشگران مطالعاتطرف سیاست

ی در  ای، به عنوان یک چارچوب تحلیلی قابل قبول به منظور توسـعهی منطقهتوسعهگذاران سیاست

. عمومیـت ایـن مفهـوم، (Wolfe 2003) ای پذیرفتـه شـدفراینـدهای نـوآوری در اقتصـادهای منطقـه

ی اجتمـاعی و رشـد ی اهمیت ارتباط نقـش یـادگیری و قلمـروی اجتمـاعی در توسـعهکنندهمنعکس

ی نامشـهود توسـعه ی عوامـلکنندهای به علـت اینکـه توصـیفباشد. نظام نوآوری منطقهاقتصادی می

باشـد، یـک رویکـرد ای میری در مقیـا  منطقـهو فراینـدهای گـردش دانـش و یـادگی اقتصاد محلی

انداز سیاسی، آسانتر ی این رویکرد با چشمرود. منطق دیگر برای پذیرش گستردهکاربردی به شمار می

مقبولیـت  .باشـدای به جـای مقیـا  جهـانی میبودن مدیریت سیاست اقتصادی در یک سط  منطقه
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ای، مـرتبط های صنعتی منطقهها یا خوشهدایش قطبای به شدت به پیهای نوآوری منطقهمفهوم نظام

ترین مقیـا  در جهـت تقویـت اقتصـادهای رسـد کـه منطقـه، مناسـبباشد. همچنین به نظر میمی

 . (Doloreux and Parto 2005)باشد یادگیری مبتنی بر نوآوری می

 یمکـان حـاتیهسـتند کـه ترج روندهای کالنیدهنده شکل ی در ایرانعلم و فناور یمناطق ویژه

 یهامؤلفه انیحال ارتباط م نیو در ع (1392شهنازی و همکاران، ) دهندیم رییها را تغافراد و شرکت

دهـد )نـوری و همکـاران، مجدداً مورد بررسـی قـرار مـیرا  یاجتماع یهاو شبکه یابیمکان ،یاقتصاد

به دلیل علم، فناوری و نوآوری  یگذاراستیسی هاشاخص نی. در ، فهم و استخراج روابط ماب(1391

و نـوآوری  تواند به جهـش علـم، فنـاوریهای اقتصادی و اجتماعی میبرقراری ارتباط مؤثر میان مولفه

نـوآور و  یهاشـرکت از یاریبسـ ر،یـاخ یها. در سـال(Dosi, Llerena, and Labini 2006)منجر گـردد

ی مرکـز یو در هسته شهرها البا تیامن یدر مناطق کوچک، دارا دهندیم  یکارمندان بااستعداد ترج

دهنده خـروج بنیـادین از توسـعه نشـان یعلـم و فنـاور یمنـاطق ویـژهاز طرفی باشند.  داشته حضور

کننـد تـا خود کمک می مناطقبه  یعلم و فناور ی. مناطق ویژه(OECD. 2018) اقتصادی سنتی است

های تجاری، منجر به افزایش دارایی شوند و از ایـن طریـق در ها و بخشها، شبکهاز طریق رشد شرکت

های علم به صورت مجـزا، رقابت جهانی قرار گیرند. مناطق نوآوری به جای تأسیس پار زنجیره ارزش 

تر هسـتند و سـرریز دانـش را تقویـت های فیزیکـی پویـا تاکیـد دارنـد کـه نزدیـکبه شدت بر محیط

 یبـر رو ی و نـوآوری در ایـرانفنـاور ،علـم یهااستیمجموعه س باًیتقر .(Cho et al. 2004) نمایندمی

کـه یی هااسـتیبـه منظـور توسـعه س یمـانع نیـاند. کـه امتمرکز شـده شرفتهیپ فناوریبا  یهابخش

 یانیـجرنییپا یدیـتول یهـاتیو فعال یسنت عیو صنا شرفتهیپ یبا تکنولوژ یاهبخش نیماب یوندهایپ

 د. کنیم جادیا ،دینما تیو تقو کیتحر

گذاری مناسب علـم، فنـاوری و هدف از این پژوهش در ابتدا دستیابی به عوامل اثرگذار بر سیاست

علـم و فنـاوری اسـتان یـزد بـه منطقه ویـژه باشد. نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد می

بنیان در چارچوب ایجاد هماهنگی و عنوان مدل اجرایی ایجاد اکوسیستم نوآوری و تحقق جامعه دانش

های علمی و اجرایی بخش خصوصـی و دولتـی در کشـور و درجهـت ها و ظرفیتافزایی میان برنامههم

منطقـه ویـژه علـم و یل گردیده است. تشک فناوری و نوآوری در استان یزد توسعه و ارتقای سط  علم،

های منطقـه ویـژه و توسـعه و اسـتقرار فناوری یزد در سه حوزه مطالعات برای شناسایی کانون و پهنـه

های علم و فنـاوری و در حـوزه سازماندهی و همکاری و هماهنگی و مدیریت پهنه ها،ها در پهنهشرکت

 .(1399، زدیـ یعلم و فناور ژهیاستقرار و توسعه منطقه وگزارش سازمان عامل ) نمایدتوسعه اقدام می

گـذاری علـم، فنـاوری و هر یک از این عوامل دارای ارتباط، با یک یا چند عامل دیگر موثر بـر سیاسـت

باشد. هدف دیگـر پـژوهش، تهیـه نقشـه ارتبـاطی میـان عوامـل مختلـف نوآوری در منطقه مذکور می

آید. در نهایـت بـه منظـور تکنیک نقشه شناختی فازی بدست می شناسایی شده است که با استفاده از
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بررسی چرایی ارتباط بین عوامـل و نحـوه تاثیرگـذاری و تاثیرپـذیری ایـن عوامـل بـر روی یکـدیگر از 

 سناریونویسی استفاده گردیده است. 

   

 وهشمبانی نظری و پیشینه پژ -2

اساسـی  مزایای رقابتی و همچنین ابزاری علم، فناوری و نوآوری همچون منابع کلیدی برای کسب

تگی یـافید توسـعهؤشود و ممی بخشیدن به سط  زندگی مردم کشورهای مختلف نگریسته برای بهبود

م کشـورها جایگـاه مهمـی در تمـا ،ای اخیرتوسعه باشد. علم، فناوری و نوآوری در تحوالتکشورها می

 وهـا تـرین فعالیـت دولـتاساسـی و نـوآوری،گـذاری علـم، فنـاوری که امـروزه سیاسـتبطوری .دارد

مطالعـات  .گـرددیمـ قلمـداد یدر ارتباط با توسعه اقتصادی و اجتماع یالمللنیبو  های جهانیسازمان

                        در توســــعه دارد دارییمعنــــ تیــــاهم از آن اســــت کــــه نــــوآوری یحــــاک زیــــن یتجربــــ

(Guellec, Van Pottelsberghe de la Potterie, and statistics 2004).  کشــورهادر نظــام نــوآوری ،

 ذکور ازسـه حـوزه مـ رایای برخوردار است. زالعادهفوق تیعلم، فناوری و نوآوری از اهم گذاریاستیس

 نـدیآدر فر یرفـدارند. از ط ریاثرگذار و اثرپذ یو نقش باشندینوآوری م یهای نظام ملحوزه نیتریاتیح

 یابیـرزو ا امـدهایو پ جینتـا شیعلـم، فنـاوری و نـوآوری، پـا هایاستیس سازیادهیو پ گذاریاستیس

 نیدوبـه تـ تیـافـزود و در نها خواهـدنـوآوری ملـی در نظـام  رییادگی ییمذکور بر توانا هایاستیس

 .(Amankwah-Amoah and Change 2016) علم، فناوری و نوآوری منجر خواهد شد استیمند سنظام

و توسـعه،  قیـبـه نفـع تحق یو نوظهـور مداخلـه دولتـ دیـحوزه نسـبتاً جد کی ینوآور استیس 

. بر (Kivimaa and Kern 2016) شودیقلمداد م دیجد یندهایانتشار محصوالت و فرا، نینو یهایفناور

هایی ، سیاست علم و فنـاوری بـه معنـای سیاسـت1ها و توسعه اقتصادیاسا  تعریف سازمان همکاری

شود تا از یک طرف بتواند توسعه پژوهش علمی و فناورانـه است که توسط یک دولت تدوین و اجرا می

، و از طرف دیگر، از ایـن (Co-operation and Staff 2002))سیاست برای علم و فناوری( را تشویق کند 

 .(Zafar et al. 2019)یق علم و فنـاوری( اسـتفاده کنـد نتایج برای اهداف سیاستی کلی )سیاست از طر

 و دیقتصاا شدر ملاعو انعنو به وریفنا و علم از مؤثر هدستفاا به معا منظری از وریفنا و علم سیاست

ـــــــــم سیاست ،ینابنابر. دارد نظر جتماعیا توسعه  شگستر ایبر ایبرنامه به ناظر فقط وریفنا و عل

 هایفعالیت دبعاا متما و ستا یاهدگستر عموضو ،علم سیاستبلکه  ،نیست علمی اتتولید ها ووهشپژ

ــی شامل را نآ بسترکا و شاعها ،تولید از عما یورفنا و علم ــتمؤلفه یگرد با و دشوم ــای سیاس  هایه

 .(Kuhlmann, Edler, and Change 2003)دارد  یکدنز طیتباار ،جتماعیا و یدقتصاا

 جـادیا قیـاز طر یعـیطب هـایهدیـو انباشت دانش در ارتباط با پد تیریعلم به مد گذاریاستیس

  پــردازدیاز آنهــا م تیــحما بــه وکمــک نمــوده ها و دانشــگاه یقــاتیتحق هــایشــگاهیها، آزماســازمان

                                                      
1  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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(Ziervogel et al. 2016) .تمرکـز دارد. بـه عبـارت  یبر بخـش فنـاور ،یفناور گذاریاستیدر مقابل س

 ،ییفضـا یفنـاور ،ایهسـته یبـر علـم ازجملـه انـرژ یمبتن یبه فناور یفناور گذاریاستیس تر،قیدق

از  ینـوع فنـاور نیـاست. ا یکه مرکز رشد اقتصاد پردازدیم کیژنت یو مهندس ییمواد دارو وتر،یکامپ

 گـر،ید ی. از سوکندیم رپذیرا امکان زیانگشگفت یهاانجام کار رایز کند،یم کیرا تحر لیسو، تخ کی

بـوده و بـه سـرعت در  همراه یاز نوآور یریگکه با سط  چشم کندیم جادیا یتجار دیجد هایفرصت

 .(Etzkowitz and Leydesdorff 2000) بازار در حال رشد است

 اقتصـاد مفـاهیم اولین منظر مرتبط بـا: شودمطر  می متفاوت منظر دو از نوآوری گذاریسیاست

 رویکـرد متمرکـز بـر دوم، اسـت. منظـر 1نئـولیبرالی فکـری هایمکتب ایغیرمداخله و رویکرد عادالنه

 توجـه بـا. (Friedberg and Kfir 2008)است  نوآوری ملی نظام مفاهیم طول در که است ساختارگرایانه

 بازاریـابی و اسـت، انتشـار نـوآوری مشـتر  هـایگـذاریسیاسـت اجـرای در آنچه مختلف، رویکرد دو به

 بـه کمـک بـرای زیرساخت یک عنوان به نوآوری گذاریسیاست در رویکرد دو جدید است. هر هایفناوری

 بـرای نـوآوری گـذاریسیاسـت .درگیرنـد علم و فنـاوری گذاریسیاست با است که موسساتی و هاسازمان

 .(Bottazzi and Peri 2003) مشکالت است بردن بین از برای حل راه پیداکردن و اقتصادی توسعه

هـای اقتصـادی علم، فناوری و نوآوری، سازمان توسـعه و همکاری گذاریاستیمفهوم س نییدر تب

و راهبـری   گذاریاسـتیکه در چـارچوب کـارکرد س داندیم یفیاز وظا یکیرا  گذاریاستینوع س نیا

ود شـیدر نظـر گرفتـه م یی در سـط  ملـی علـم، فنـاوری و نـوآورنوآوری، جهت توسـعه ینظام مل

(Publishing 2009) .و  یای از نهادهـا مشـتمل بـر شـوراها و نهادهـای فرابخشـراستا، مجموعه نیدر ا

 نایـعـامالت مهـا و تنهاد نیـتوسعه علم، فناوری و نوآوری هستند که با شـناخت ا یها، متولوزارتخانه

 . (Edquist and Hommen 1999) و عملکرد آنها پرداخت هاتیقابل لیبه تحل توانیها مآن

جــامع بــرای  یبـه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم، فناوری و نـوآوری دارد، طراحــی مـدل

 نیگیــران اســت. بنـابراگذاران و تصمیمهای مهـم سیاسـتاین حوزه، یکی از دغدغـه یگذاراستیس

که  است یعلم، فناوری و نوآوری ضرور یگذاراستیس یهاشاخص نیدر ، فهم و استخراج روابط ماب

موضـوع پرداختـه  نهیشـیپ یکمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادامـه بـه بررسـ در ادبیات مربوطه

 فراینـدی و محصولی هاینوآوری پویای رفتار طریق از هاسیاست ، اثربخشی2سامارا و همکارانشود. یم

 این تحقیـق بـا نتایج تحلیل و تجزیه .است را بررسی کردند آمده دست به زیساشبیه نتایج توسط که

 سـط  زیـر نـوآوری عملکرد با اروپا اتحادیه عضو کشورهای از یکی از آمده بدست هایداده از استفاده

 مـدل همچنین در این تحقیق از .دهندمی نشان استراتژیک زمانی افق مورد در هایی رابینش متوسط،

 بـا اگـر – آنچـه تحلیلـی سناریوهای گسترده انجام برای تجربی ابزار یک عنوان به سیستم هایپویایی

سـازی رویکـرد هـدف ایـن مـدل، یکپارچـه .است شده استفاده نوآوری جایگزین هایتوجه به سیاست

                                                      
1 neo-liberal 

2 Samara et al 
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ملـی  سازی در قالب پویایی جامع با در نظـر گـرفتن نظـامسازی کامپیوتری و شبیهسیستماتیک، مدل

گذاری نوآوری بر روی عملکـرد نظـام ملـی نـوآوری مـورد باشد. در این مقاله تاثیر سیاستنوآوری می

، در 1مسـترونی .( 2012Samara, Georgiadis, and Bakouros)تجزیه و تحلیل قـرار گرفتـه شـده اسـت 

های تـدوین چالشای در محیط جهانی دو رویکـرد بـرای شناسـایینوآوری منطقههای بررسی سیاست

سیاست نوآوری پیشنهاد کرده است: رویکرد اول؛ یک رویکرد چرخه عمر تکاملی برای مقابله با ماهیت 

باشد. و رویکـرد دوم؛ رویکـردی بـرای تجزیـه و تحلیـل های نوظهور میپویایی نوآوری و توسعه بخش

هـای رشـد بـالقوه یـا تنگناهـای احتمـالی در نـوآوری و نظام ارزشی برای تعیـین حوزه زنجیره ارزش

 و گذارانسیاست هایدیدگاه از نوآوری هایچالش رویکرد؛ دو باشد. وی به این نتیجه رسید که اینمی

. مایـدن کمک اروپا؛ در اجتماعی و سیاستی هایچالش بر غلبه به تواندمی و نموده را شناسایی نوآوران

 جهانی، بازارهای و فناوری سریع تغییر: شامل شناسایی شده در این تحقیق اجتماعی عمده هایچالش

به منظـور ، 2. فالکونه و همکاران( .2013Mastroeni et al)است  اقلیمی تغییرات و بیکاری فقر، مهاجرت،

ی از تکنیک نقشـه شـناخت فـازی قال انرژانت و تیجهت هدا یبیترک یهااستیس نیمؤثرتر ییشناسا

در دو مرحله به انجام رساندند. نتایج تحقیق آنها نشـان  را یاستنباط فاز یسازهیشباستفاده نمودند و 

در مـورد هـدف وجود دارد. که ایـن ترکیـب  وهایسنار نیموثر در ب یهااستیسدهد که ترکیبی از می

سیاست در سناریوی رو به بحران به طور قابل توجهی تغییر که ترکیب . زمانیشغل مشهود است جادیا

 ,Falcone)کنـد بندی و ساخت نیز از ترکیب سیاست در کاهش بحران، نیز تغییر میکند، از نظر رتبه

2018Lopolito, and Sica ) .ینـوآور یهااسـتیس ییایـپوو همکاران، در تحقیقی بـه بررسـی  3کولمن 

 یهااسـتیدر اروپـا سپرداخته اند. نتایج پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه  گوناگون هاینهیدر زماروپا 

 یابتکـارات ملـ یحتو  باشدینم یو دولت یمقامات مل اریانحصاراً در اخت یو نوآور یعلم، فناور یعموم

 یتـیفرامل یهابرنامـه ایـ یامنطقـه ینوآور یهااستیدر رقابت با س زیاروپا ن هیاتحاد یهاتیفعال ژهیبو

 .(Kuhlmann, Edler, and Change 2003) گردندیم لیتکم

 یو صـنعت یعلمـ یاسـتیس یکردهـایروپژوهشـی بـه مطالعـه در ، 4ساندز مندنز و کروز کارسـتر 

 یهـادولتسـبب دسـتیابی کـه ی عوامل در ادامه پردازند.می یامنطقه یهاشده توسط قدرت رفتهیپذ

قـرار  لیـو تحل هیـمورد تجز ها رانمایند و آنگردد را معرفی میمورد نظر می یهااستیسبه  یامنطقه

 یبـرا کردهایرو نیشده است که ا  یتشر ینوآور ینظام مل یلیتحل یهامدلدهند. در این پژوهش می

 یبررسـ یمورد استفاده قرار گرفته است که بـه نوبـه خـود، بـرا ینوآور یمتعادل از نظام مل یدگاهید

نتـایج  شـود.یدر سط  بنگاه استفاده مـ ینوآور ینظام مل یبر رو باز ینوآور یهاوهیش ریتاث یچگونگ

                                                      
1 Mastroeni 
2 Falcone et al 
3 Kuhlmann 
4 Sanz Menéndez, Cruz Castro 
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رویکـرد  کـهی، زمانینـوآور ینظـام ملـ ایجاد چرایـیدر  بهتر  بهرا قادر  گذاراناستیساین پژوهش 

 یهـا، منطقـبـاز بنگاه ینوآور دیجد یهاوهیش توجه به باسازد. است، میمنطبق  ی آنهاها با نوآوربنگاه

 باز دارد یبه اصطال  نوآور ینظام مل کیبه تحول در جهت  ازین ینوآور یاست فرض شود که نظام مل

(Sanz Menéndez and Cruz Castro 2005). 

 کـردیو انتشـار رو یبخشـتیمشروع نـدیفراط ارتبـا، در تحقیقی به بررسی 1آلبرت و البرگ و ولیو

بـا اسـتفاده  قیتحق نیدر اپرداختند. کبک و کانادا  یعلم و فناور یگذاراستیدر مورد س ینظام نوآور

وابسـته  ینـوآور یهانظام کردیرو نکهیا ییکبک و کانادا، در  چرا یدولت یهابخش یاز مطالعه مورد

گسـترده  یاتا دولت منطقـه یالمللنیب یهااز سازمان کردیرو نیو چگونه ا باشدیم یبه کارکنان دولت

 ؛ینـوآور یهـانظام کردیاز رو یرویکه پ دهدینشان م قیتحق نیا یهاافتهی .دینمایرا جستجو م شده

 یمرتبط و نفوذ و اعتبـار فرهنگـ ی، جامعه دانشهو توسع یاقتصاد یهایاز اعتبار سازمان همکار یناش

 .(Albert, Laberge, and Values 2007) باشدیعلم م

لم، عگذاری مناسب با توجه به مطالعه پیشینه پژوهش صورت گرفته در این حوزه اهمیت سیاست

ه اثرگـذاری ررسی نوع و نحوگردد. اما در بای مشخص میهای نوآوری منطقهفناوری و نوآوری در نظام

ده اسـت های اثرگذار این حوزه بر یکدیگر و نگاهی سیستمی بر این حوزه کمتر مورد توجه بـوشاخص

د بررسـی تواند به نحوی مؤثر ضرورت انجام این پژوهش و نوآوری ایـن پـژوهش را مـورکه این امر می

 قرار دهد.

  

                                                      
1 Albert, Laberge & Values 
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 شناسی پژوهشروش -3

، توسعه دانش تحقیقدیگر، در این عبارتبهکاربردی است.  –ای براسا  هدف، توسعه این تحقیق

. مراحل انجـام ایـن پـژوهش در باشدکاربردی در یک زمینه خاص و کاربرد علمی آن دانش مدنظر می

 نشان داده شده است. 1شکل 

 

 
 مراحل انجام پژوهش -1شکل 

گذاری علم، فنـاوری و نـوآوری بـا بر پدیده سیاست های اثرگذاردر ابتدا شاخص 1بر اسا  شکل 

ابـزار گـردآوری اطالعـات در ایـن بخـش، استفاده از مرور ادبیات پژوهش مورد شناسایی قرار گرفـت. 

هـای کـامپیوتری، های اطالعاتی، شبکهمطالعه و بررسی مقاالت معتبر انگلیسی مرتبط با موضوع، بانک

. ابـزار گـردآوری داده در ایـن پـژوهش، پرسشـنامه و مصـاحبه تهای معتبر بوده اسـاینترنت و سایت

تـایی از  5ساختارمند بوده است. در ادامه پـژوهش بـا طراحـی پرسشـنامه حـاوی طیـف لیکـرت نیمه

کارشناسان درگیر در منطقه ویژه علم، فناوری و نوآوری استان یزد خواسته شد تا وضـعیت فعلـی هـر 

جامعـه آمـاری ریق ادبیات پژوهش را مورد سنجش قـرار دهنـد. شده از طهای شناسایییک از شاخص

نفر از کارشناسان درگیر در منطقه ویژه علم، فناوری و نوآوری اسـتان یـزد  74پژوهش حاضر را تعداد 

هـای اند و توانسته بودند پژوهشدهند. این افراد دارای سوابق کاری مرتبط با این حوزه بودهتشکیل می

برفی بدست آمدند. بـر اسـا  ایـن روش در ه انجام دهند. این افراد از روش گلولهمرتبطی در این حوز

ابتدا افراد کارشـنا  بـا مشـورت خبرگـان دانشـگاهی بدسـت آمدنـد و سـپس از طریـق آنهـا سـایر 

معرفـی کارشناسان مرتبط با این افراد شناسایی شدند. این افراد بـه نحـوی سـایر افـراد ایـن حـوزه را 

فردی برای معرفی نمانده باشد، ادامه پیدا نمود و در نهایت تعـداد که دیگر تا جاییمعرفی نمودند. این 

تـن از  11نفر از کارشناسان مرد و  63شده به منظور انجام پژوهش انتخاب گردیدند. فرد شناسایی 74

د اند. همچنین میزان تحصیالت هر یک کارشناسان ایـن بخـش حـداقل کارشناسـی ارشـآنان زن بوده
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نفر دارای مدر  دکتـری و  9نفردارای مدر  کارشناسی ارشد و  65باشد. از میان این کارشناسان، می

 اند.یا دانشجوی دکتری بوده

خبـره  74سؤال بـود کـه توسـط  57آوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه حاوی روش جمع

یت وده اسـت کـه در آن وضـعتایی بـ 5تکمیل گردید. طیف مورد استفاده در پرسشنامه طیف لیکرت 

نه ها مورد سؤال قرار گرفتـه اسـت. ایـن پرسشـنامه بـر اسـا  مطالعـه پیشـیفعلی هر یک از شاخص

ان پژوهش طراحی گردید. به منظور آشنایی بهتر هر یـک از خبرگـان بـا مفـاهیم پـژوهش، پژوهشـگر

 هـر یـک از ا بـه فهـم بهتـردادند تـاطالعاتی را همراه با پرسشنامه برای هر یک از خبرگان توضی  می

یـق مفاهیم کمک گردد. روایی پرسشـنامه مـذکور از طریـق روایـی محتـوایی و پایـایی آن هـم از طر

اخ ای کرونبـمحاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. میزان آلف

بـود.  7/0التر از ه ازای هـر بعـد بـامحاسـبه گردیـد و مقـدار آن بـ SPSS 16.0افـزار با استفاده از نرم

سشنامه بدست آمد که نشان از پایایی مناسب پر 865/0همچنین میزان آلفای کل برای پژوهش مقدار 

و  پژوهش دارد. اطالعات بدست آمده از پرسشنامه توسط تکنیک نقشه شـناختی فـازی مـورد بررسـی

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نقشـه شـناخت فـازی را بیـان نمـود. نقشـه شـناخت فـازی مـدلی  ، برای اولین بار مفهوم1کسکو

سازد. تکنیک نقشه شناخت فازی کاربردهـای بسـیار زیـادی در ارتباطی بین عوامل پژوهش برقرار می

     باشـد. در ایـن پـژوهش از مـدل معرفـی شـده توسـط کسـکو اسـتفاده شـده اسـتتحقیقات دارا می

(Kosko 1986). های حاصل از تکنیک نقشه شناختی فازی، امکان سنجش نوع، میزان و بر اسا  یافته

دد. در ادامه و بـر اسـا  نتـایج حاصـل از گرمقدار اثرپذیری و اثرگذاری هر یک از فاکتورها فراهم می

عقب در سناریوی روبه 3جلو و سناریوی روبه 3نقشه ارتباطی بدست آمده در پژوهش اقدام به طراحی 

ای از عملیـات اسـت دهنده تـوالیسناریو در تکنیک نقشه شناختی فازی، نشانپژوهش صورت گرفت. 

جهت در این پژوهش دو گونه سناریوسازی انجام  شود. بدینکه منجر به بهبود فضای کلی پژوهش می

دهنده توالی از عملیـات هسـتند عقب نشانروبه . سناریوهای(Brännback and Carsrud 2009)پذیرفت 

 اند اما سناریوهای رو بـه جلـوکه به منظور بهبود در فاکتوری خاص از پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

دهنده تغییرات بوجود آمده در سیستم در صورت تغییـر دهنده توالی از عملیات هستند که پاسخنشان

 در فاکتور خاص هستند. 

 مورد مطالعه: منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

دولـت، در دسـتور کـار  أتیـبا مصوبه ه 1385از سال  زدیاستان  یعلم و فناور ژهیطر  منطقه و

و  یاسـتان یهـاتیاز همـه ظرف یریگگذشته با بهره انیسال یقرارگرفت و طیزد ارشد استان  تیریمد

 زدی یعلم و فناور ژهیمطالعات جامعه طر  کسب و کار منطقه و ،یاز تجارب جهان یو با الگوبردار یمل

                                                      
1 Kosko 
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 بیصـوت مات،اقـدا نیـانجام شد. ثمـره ا زدی یو استاندار یپار  علم و فناور ،زدیدانشگاه  یبانیبا پشت

عتـف و  یعـال یشورا یدائم ونیسیدر کم 1393سال  وریدر شهر زدی یعلم و فناور ژهیطر  منطقه و

برنامـه  کشـور بـود. یو فنـاور قـاتیعلـوم، تحق یعـال یدر شـورا 27/10/1393یخ متعاقب آن در تار

برتر و  یتوسعه فناور یبرا ازیعناصر موردن یوندیپهم یبرمبنا زدی یعلم و فناور ژهیمنطقه و یراهبرد

 جـادیافـزا در اسـتان، ااشـتغال ارزش جـادیو ا انیبنتحقق اقتصاد دانش یالزم در راستا التیارائه تسه

جـذب و  نیاسـتان و همچنـو نوآوری  یفناورهای علم، عناصر حوزه نیدر ب ییافزاو هم یرقابت طیشرا

 یعلـم و فنـاور ژهیـمنطقـه و یمه راهبردبرنا در شده است. فیدر استان تعر یانسان یهاهیحفظ سرما

 یهایاسـتراتژ ک،یاسـتراتژ یهاانداز منطقـه، دغدغـهچون چشـم یعالوه بر موارد باال به موضوعات زدی

 یمنابع مـال جادیا منطقه پرداخته شده است. نیمدل کسب و کار ا یو طراح یعلم وفناور ژهیمنطقه و

 ژهیمنطقه و یهایاستان از استراتژ دارتیتوسعه مز یبا محورها اقانطب ،یدر جهت استقالل مال داریپا

گنجانـده شـده کـه از آنجملـه ها یاسـتراتژ نیدرا زین یگرید تیپراهم موارد است. زدی یعلم و فناور

و  هـاتیحما ،یقـانون یهـاتیبهبـود و توسـعه ظرف ،یالمللـنیو ب یدر سط  ملـ یتوان به برندسازیم

اشـاره  هانیمناسب به منظور جذب بهتر زمیبهبود و توسعه مکان نیو همچن یو معنو یماد یهامشوق

اردکـان گسـترده  -زیـمهر یحـول محـور مواصـالت زدیـ یعلم و فناور ژهیمنطقه و یمرکز هسته کرد.

 زانیـحـال گسـتره منطقـه محـدود نشـده و تنهـا خواسـت و عالقـه عناصـر بـه م نیاست. در عشده

 یمنطقـه بـرا تیجـذاب استقرار عناصر اسـت. تیکننده موقعنییاست که تع هاتیشدن از حمامندبهره

 نیـاسـت و ا شتریفاصله ب یدارا یهاتیمحور مذکور به مراتب باالتر از موقع یکیاستقرار عناصر در نزد

 ریمحـدوده تـاث در خدمات خاص اسـت. یدر ارائه برخ یکیزیو ف یفن یهاتیمحدود لیتنها به دل زین

خواهد بـود و  شتریو با تمرکز باالتر، همراه با کنترل ب تریجد ژه،یو یمنطقه یهایزیربرنامه م،یمستق

 یاز برخـ منـدیشـود، بهـره شـتریب یمحـور مواصـالت نیـچه فاصله عناصر مستقر در منطقـه از ا هر

 یمـ زدیـ یعلـم و فنـاور ژهیفعال در منطقه و گرانیخصوص عناصر و باز در .ابدییکاهش م هاتیحما

 عیـشرکت مخابرات، شرکت آب و فاضالب، شـرکت توزنهادها و موسسات آموزش عالی استان،  توان از

، پـار  یعـیو اداره منـابع طب یاداره راه و شهرساز ،یصنعت یهاشهر  شرکت برق و شرکت گاز نام برد.

 زدی یفناور علم و ژهیعناصر فعال در منطقه و گریاز د زدی یشهردار نیو مراکز رشد و همچن یعلم و فناور

های مختلف منطقه ویژه علم و فناوری اسـتان یـزد، سـعی دارنـد تـا بـه ، که با کمک به انجام فعالیتاست

 هـایتیـبا اهـم فعال زدیاستان  یعلم و فناور ژهیمجموعه منطقه و کارآیی بهتر مجموعه نیز کمک نمایند.

 ییمـورد کارآزمـا داستان و پروژه شهر هوشمن یطر  نظام نوآور نی، تدویهمچون کارخانه نوآور یمختلف

 .(1399، زدی یعلم و فناور ژهیگزارش سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه و) قرار گرفته است

  



 1400بهار ( 51 )پیاپی 1 شماره 15 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

159 

 هایافته -4

شناسی پژوهش؛ در ابتدا با استفاده از مطالعه گسترده در مطابق مراحل گفته شده در بخش روش

گذاری مناسب علم، فناوری و نـوآوری های اثرگذار بر سیاستشاخصادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، 

 نشان داده شده است. 1ها در قالب جدول استخراج گردید. این شاخص
 

 ها و عوامل در نظر گرفته شدهشاخص -1جدول 

 منبع شاخص عوامل

 

تامین نیروی  -1

انسانی تحقیق و 

 توسعه

 پژوهشی استان کارشناسان تعداد

(Schaaper 2009) 

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

(Bhutto et al. 2012) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

تحقیقات در سیاست  خدماتی و پشتیبانی نیروهای تعداد

 گذاری علم، فناوری و نوآوری استان

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

کارکنان در سیاست  کل به توسعه و تحقیق محققان نسبت

 گذاری علم، فناوری و نوآوری استان

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 

کرد هزینه -2

 تحقیق و توسعه

تولید ناخالص  کل از (R&Dتحقیقاتی) هایهزینه نسبت

 داخلی استان در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

(Publishing 2009) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه در سرانه هزینه

 سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری استان

(Publishing 2009) 

(Bhutto et al. 2012) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 

 

محور در سط  ملی بر های فناوری و دانشاشتغال در بخش

 (به درصد)اسا  نوع شغل 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 
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 منبع شاخص عوامل

غال در اشت -3

حوزه 

 گذاریسیاست

 به) پیشرفته فناوری با محوردانش خدمات بخش در اشتغال

 صد( در

(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) 

وقت( به اعضای هیئت علمی )تمام وقت و نیمهتعداد 

 فکیک آموزشی و پژوهشیت

(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) 

 

 تیوضع -4

 انیدانشجو

 یلیتکم التیتحص

دارندگان دکتری بر اسا  فعالیت اقتصادی )به صورت 

 (درصدی از همه دارندگان دکتری شاغل

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

(Bhutto et al. 2012) 

 کل دانشجویان از تکمیلی دانشجویان تحصیالت سهم

 

(Publishing 2009) 

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

(Bhutto et al. 2012) 

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

 

رسانی خدمت -5

در توسعه صادرات 

 بنیانحوزه دانش

 صنایع صادرات در کار و کسب بخش خدمات افزوده ارزش

 (صادرات ناخالص از درصدی اسا  بر) تولیدی

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 گذشته سال سه در نوآوری از حاصل صادرات و فروش

(Publishing 2009) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 (Publishing 2009) بنیاندانش هایشرکت تعداد

عملکرد  -6

صادراتی در حوزه 

 دانش بنیان

 دالر به پیشرفته فناوری صادرات حجم

(Publishing 2009) 

(Bhutto et al. 2012) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 ناخالص تولید از بنیان دانش محصوالت صادرات سهم

 استان داخلی

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 
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 منبع شاخص عوامل

بودجه بخش  -7

 آموزش

 بودجه و استان بودجه کل به آموزش بخش بودجه نسبت

 توسعه و تحقیق

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

(Bhutto et al. 2012) 

بودجه  -8

تحقیقاتی 

 فرابنگاهی

 تحقیقاتی اعتبارات کل از بنیادی تحقیقات اعتبارات درصد

(Bhutto et al. 2012) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 بنیادی، تحقیقات به یافتهاختصاص پژوهشی بودجه نسبت

 کاربردی و ایتوسعه

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

بودجه خرید و  -9

 انتقال فناوری
 فناوری انتقال و خرید به مربوط هزینة کل

(Publishing 2009) 

(Bhutto et al. 2012) 

بودجه  -10

 هاتحقیقاتی بنگاه

 کار و کسب هایبنگاه تحقیق و توسعه مالی تامین منابع

 داخلی

(Bhutto et al. 2012) 

(Publishing 2009) 

کمیت  -11

 تولیدات علمی

 مقاالت بـه کل المللیبین شدههای نمایهمقاله نسبت

 شده خارجیچاپ
(Publishing 2009) 

 در شدهمجالت نمایه در علمی منتشرشده مستندات تعداد

 آی ا  آی
(Bhutto et al. 2012) 

 در مجالت نمایه شده در شده علمی منتشر مستندات تعداد

 اسکوپو 
(Bhutto et al. 2012) 

 مقـاالت علمی تعـداد سـرانه
(Bhutto et al. 2012) 

(Publishing 2009) 

هـای تحقیقـاتی مـرتبط بـا صنعت به کل طـر نسـبت

 های تحقیقاتیطر 

(Publishing 2009) 

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

 آزاد بر اسا  رشته تعداد مجالت با دسترسی

(Publishing 2009) 

(Bhutto et al. 2012) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

کیفیت  -12

 تولیدات علمی

اسناد قابل اسـتنادی کـه تعداد اچ اسـتناد دریافـت کرده 

 شده منتشر علمی مقاالت به . یا تعداد ارجاعاتباشند
(Publishing 2009) 

 ا  شــده در آیت علمــی نمایــهکل استنادات به تولیـدا

 سی
(Bhutto et al. 2012) 

 (Bhutto et al. 2012) نســبت تولیــد علــم بــه بودجة تحقیق و توسعه
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 منبع شاخص عوامل

سازی گفتمان -13

پیرامون 

 گذاریسیاست

 (Publishing 2009) هــای علمی و جلسات مباحثهســخنرانی تعــداد

 (Publishing 2009) هـای علمـی تخصصی برگزارشدهکارگاه تعداد

 (Publishing 2009) ی علمی برگزارشدهاهتعدادگردهمایی

دستاوردهای  -14

علمی، فناورانه و 

 نوآورانه

 رسیده ثبت به اکتشافات و اختراعات تعداد
(Publishing 2009) 

(Bhutto et al. 2012) 

های یافته به طر تحقیقاتی پایانهای نسبت تعداد طر 

 تحقیقاتی مصوب
(Publishing 2009) 

 ققانمح کل به استنادها کل نسبت
(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

ه تولید تعداد محصوالت تبدیل شده از سط  آزمایشگاهی ب

 انبوه

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

کیفیت  -15

 محققان

 نسبت محققان پراستناد به کل محققان
(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

 (Bhutto et al. 2012) تحقیقاتی مراکز تعداد به محققان تعداد نسبت

همکاری  -16

 دانشگاهیبین

تعــداد اعضــای هیئــت علمـــی کـــه در انجـــام 

تحقیقات در سـایر مراکـز علمی و تحقیقاتی داخلی و 

 اندخــــارجی همکــــاری داشته

(Bhutto et al. 2012) 

(Publishing 2009) 

ها با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برای نامهتعداد تفاهم

 های مشتر  تحقیقاتیها و پروژهانجام برنامه
(Publishing 2009) 

17- 

سازی المللیبین

های علمی فعالیت

 تحقیقاتی

 (Publishing 2009) المللی مشارکتیبین هایتعداد پژوهش

 از پژوهشـگران خارجی بـا علمی مشتر  مستندات سهم

 و آیدر آی ا   منتشـرشـده مسـتندات علمـی کـل

 اسکوپو 

(Publishing 2009) 

18- 

پذیری مشارکت

 بین محققین

 انتشـــارات علمینویسندگی به صـورت درصدی از  هم

(Publishing 2009) 

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

ها از مقاالت دارای چند سهم مقاالت جهانی در همه رشته

 نویسنده

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

همکاری  -19

 صنعت -دانشگاه 

حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز 

 تحقیقاتی و دانشگاهی

(Bhutto et al. 2012) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 
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 منبع شاخص عوامل

Development 2015) 

کمیت و  -20

کیفیت مدیریت 

 مراکز تحقیقاتی

در سیاست گذاری علم، فناوری و  تعداد مراکز تحقیقاتی

 نوآوری

(Bhutto et al. 2012) 

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

 تحقیقاتی مراکز مدیریت کیفیت
(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

 (Bhutto et al. 2012) تحقیقاتی مراکز کل به توسعه و تحقیق مراکز نسبت

زیرساخت  -21

 فناوری اطالعات
 (Bhutto et al. 2012) پهنای باند در موسسات دانشگاهی

دفاتر  -22

 کارآفرینی
 مراکز آموزش عالی دارای دفاتر کارآفرینینسبت 

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 

های انجمن -23

 علمی
 علمی هایانجمن تعداد

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

های قطب -24

 تحقیقاتی
 (نمونه تحقیقی عالی هایکانون) تحقیقاتی هایقطب تعداد

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

توسعه ادرا   -25

 عمومی
 جامعه بر فناوری و علم تاثیرات از عمومی ادرا 

(Bhutto et al. 2012) 

(Wagner, Horlings, and 

Dutta 2004) 

(Rodríguez, Navarro-

Chávez, and 

Development 2015) 

(Publishing 2009) 

(Padilla-Pérez and 

Gaudin 2014) 
توسعه  -26

های شرکت

 بنیاندانش

 (Publishing 2009) بنیاندانش هایتشرک ساالنه رشد
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بندی گردیدند تـا عامل کلی دسته 26، با نظرات خبرگان در 1آمده در جدول های بدستشاخص

 1آمده در جدول های بدستبه نحوی مؤثر اقدام به کاهش پیچیدگی سیستمی گردد. در ادامه شاخص

نفر از کارشناسان درگیر در منطقه ویژه علم،  74تایی در اختیار 5با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت 

هـای یـک عامـل بـا یکـدیگر از روش ادغام شـاخصفناوری و نوآوری استان یزد قرار گرفت. به منظور 

که یک عامل بـیش از یـک شـاخص را بـه گیری ساده استفاده گردید. بر این اسا  در صورتیمیانگین

های آن عامل، یک عدد به عنوان وضـعیت فعلـی گیری از شاخصخود اختصاص داده باشد، با میانگین

 آن عامل در نظر گرفته شده است.

مـاتریس همبسـتگی سـاده  SPSSافـزار آمده از پرسشـنامه و نرمهـای بدسـتدادهبا اسـتفاده از 

مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد  FCMapperافـزار استخراج و به عنـوان ورودی نرم (Pearsonپیرسون )

بـه رسـم نقشـه شـناختی فـازی   Pajekافـزاردر نرم FCMapperگرفت. سپس با واردکردن خروجی 

گردد. الزم بـه ذکـر اسـت در مـاتریس ها تشری  میافزارکدام از نرمنتایج هرکه به ترتیب  پرداخته شد

انـد، بـا شده میان عوامل که از لحاظ آماری تأیید شدهگرفته میان عوامل، روابط برقرارهمبستگی شکل

اهمیـت تن از خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت و روابطی که از لحاظ منطقـی بی 12استفاده از نظرات 

توسـط  تریس ارتبـاطی پـس از حـذف روابـط زایـد، بخش از مـا2کرد، حذف گردید. جدول جلوه می

  دهد.خبرگان را نشان می
 

 عوامل انیم یهمبستگ سیاز ماتر یبخش -2جدول 

 
VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 

VAR01 1 72/0 0 0 0 0 63/0 

VAR02 72/0 1 0 0 0 0 0 

VAR03 0 0 1 0 70/0 0 0 

VAR04 0 0 0 1 0 0 0 

VAR05 0 0 70/0 0 1 0 0 

VAR06 0 0 0 0 0 1 0 

VAR07 63/0 0 0 0 0 60/0 1 

VAR08 0 0 0 0 0 0 62/0 

VAR09 0 0 0 0 0 0 0 
 

 هـای مختلفـی بـر روی، تحلیلFcmapperافزار گرفته در نرمبا واردنمودن ماتریس ارتباطی شکل

 اسـت شـده یلتشک یعامل اصل 26از آمده بدستمدل  مدل سیستمی شکل گرفته قابلیت انجام یافت.

عامـل  21تعـداد عامـل،  26 یـناعامـل برقـرار گردیـده اسـت. از  26 ینارتباط بـ 69 در مجموع، که

Ordinary  شناسایی گردید. منظور ازOrdinary  نقشه شناختی فازی، عامـل دارای درجـه در مفاهیم

یعنی دارای درجـه  Receiverعامل  1عامل باقیمانده تعداد  5از باشد. اثرگذاری و اثرپذیری مثبت می
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باشد. این اطالعـات صفر میاثرپذیری یعنی دارای درجه  Transmitterعامل  4اثرگذاری صفر و تعداد 

بدسـت  102/0بر نشان داده شده است. همچنین مقدار دانسیته برای ماتریس ارتباطی، برا 3در جدول 

 دهده میزان پرشدگی ماتریس ارتباطی است.آمده است که این عدد نشان
 

 FCMاطالعات کلی مدل  -3جدول 

 

شـده در پـژوهش را مشـخص از سـایر عوامـل شناساییتأثیرپذیری عوامـل  یزانم، 1درجه درونداد

)کمیـت تولیـدات  11سـه عامـل مربوط به عوامل، رسم شـده اسـت.  idدرجه  (1) شکلدر  سازد.می

 )کمیـت و کیفیـت مـدیریت مراکـز تحقیقـاتی( بـه 20گذاری( و )اشتغال در حوزه سیاست 3علمی(، 

)همکـاری  16)وضعیت دانشجویان تحصـیالت تکمیلـی(،  4ترتیب بیشترین تأثیرپذیری و چهار عامل 

دارای کمتـرین تأثیرپـذیری  های علمـی()انجمن 23)همکاری دانشگاه صنعت( و  19دانشگاهی(، بین

 .هستند
 

 
 درونداد عوامل درجهای مربوط به میلهنمودار  -2شکل 

 

                                                      
1 Indegree 
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 Noتعداد 

Connection 
تعداد 

Ordinary 

تعداد 
Receiver 

 تعداد

Transmitter 

تعداد 

کل 

 اتصاالت

تعداد 

کل 

 عوامل

 دانسیته

0 21 1 4 69 26 102071/0 
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شـده در عامل بر سایر عوامـل شناسایی یکاعمال شده توسط  اتدهنده تأثیرنشان، 1درجه برونداد

 odعامـل درجـه  یـک. هر چه دهدیمعوامل را نشان  یتأثیرگذار یزانم یگرعبارت دبه پژوهش است،

 3سـه عامـل،  خواهد بود. یستمآن عامل در کل س یشترب یدهنده تأثیرگذارداشته باشد نشان یشتریب

)کمیـت و کیفیـت مـدیریت مراکـز  20های تحقیقـاتی(، )قطب 24گذاری(، حوزه سیاست )اشتغال در

 23فنـاوری(، انتقـال خریـد و  )بودجـه 9تحقیقاتی( به ترتیب دارای بیشترین تأثیرگذاری و سه عامل 

 باشند.)توسعه ادرا  عمومی( به ترتیب دارای کمترین تأثیرگذاری می 25های علمی(، )انجمن

 
 برونداد عوامل درجه ایمیله نمودار -3 شکل

 

. هـر عامـل بـا درجـه )درجه درونداد و برونداد( است یدر واقع جمع دو عامل قبل ،2یتدرجه مرکز

عوامل داشته است و در هر دو حالـت  یگرنسبت به د یباالتر id یاباالتر و  od یاباالتر در واقع  یتمرکز

 شـکل طور که در. همانیردمورد توجه قرار گ یدو با شودیم یعامل مهم تلق یک یستمعامل در س ینا

)کمیـت و  20گـذاری(، )اشتغال در حوزه سیاست 3مورد نظر عوامل  یستمدر س کنیدی( مشاهده م3)

و  مرکزیـت یشـترینب یببه ترت بنیان(های دانش)توسعه شرکت 26کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی(، 

)همکـاری دانشـگاه  19)وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی(،  4های علمی(، )انجمن 23سه عامل 

 .ا هستندرا دارصنعت( به ترتیب کمترین تأثیرگذاری 

                                                      
1 Outdegree 
2 Centrality 
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 عوامل به مربوط تیمرکز درجهای نمودار میله -4 شکل

 

آمده از ایـن و خروجـی نـت فایـل بدسـت FCMApperافـزار های واردشده در نرمبر اسا  داده

نقشـه ارتبـاطی بـین عوامـل بـه  PAjekافزار افزار به نرمنمودن خروجی این نرمافزار و سپس وارد نرم

 گردد. صورت زیر تهیه می

 
 PAJEKارتباطات میان عوامل با استفاده از نرم افزار  -5شکل 
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گذاری مناسب علـم، عامل اثرگذار بر سیاست 26، نقشه شناختی فازی تشکیل شده میان 4شکل 

دهنده شدت ارتباط میان هر دو عامل را بیـان دهد. اعداد روی فلش نشانرا نشان میفناوری و نوآوری 

 دارد.می

به تدوین سناریو گردیده است. در مرحله اقدام  4آمده در شکل بدستر ادامه با استفاده از نقشه د

اثرپذیری باال اول سناریوسازی به صورت روبه عقب انجام پذیرفت. در این راستا ابتدا سه عامل با درجه 

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 

د در ایـن عامـل چـه یک از این عوامل مسیر سناریو شکل گرفـت تـا مشـخص شـود در صـورت بهبـو

اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن  FCMapperافـزار کند. برای سناریوسازی از نرمفرایندی بهبود پیدا می

گذاری، کمیت تولیدات علمی، کمیت و کیفیت مـدیریت پژوهش برای عوامل اشتغال در حوزه سیاست

تـدوین گشـت و بـرای  مراکز تحقیقاتی، کیفیت تولیدات علمی به منظور سناریوهای برگشت به عقـب

هـای کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی، توسعه شـرکتگذاری، عوامل اشتغال در حوزه سیاست

گرفته در ایـن بنیان سناریوهای رو به جلو تدوین گردید. الزم بـه ذکـر اسـت، سـناریوهای شـکلدانش

گرفته در یـک دیـد کلپژوهش با تمرکز بر توالی عملیات صورت پذیرفته اسـت تـا رونـد تغییـرات شـ

 گذاری مناسب علم، فناوری و نوآوری شکل گیرد.سیستمی برای سیاست

گـذاری در بخش نخست مربوط به سناریو رو به عقب، ابتدا برای عامل اشتغال در حـوزه سیاسـت

انتخاب گردید. همانگونه که اشاره شد دلیل انتخاب این عامل، درجه اثرپذیری باالی این عامل از سـایر 

شده در پژوهش بوده است. به منظور ایجاد مسیر سناریو رو به عقب بـرای ایـن عامـل، عوامل شناسایی

آن را مـورد آمده از سـتتمامی عوامل ورودی به این عامل را به صورت مجزا صفر کـرده و تغییـرات بد

نتـایج حاصـل از ایـن  ، قابلیـت شناسـایی دارد.4دهیم. این عوامل با توجـه بـه شـکل بررسی قرار می

 ( قابل مشاهده است.4تغییرات در جدول )
 

 گذاریاستیعوامل مؤثر بر عامل اشتغال در حوزه س رییحاصل از تغ جینتا -4جدول 

 گذاریاستیاشتغال در حوزه سمیزان تغییر در عامل  عامل مؤثر

 -03510897/0 بنیانرسانی در توسعه صادرات حوزه دانشخدمت -5
 -03759842/0 هابودجه تحقیقاتی بنگاه -10
 -034331191/0 کمیت تولیدات علمی -11
 -034299265/0 کیفیت تولیدات علمی -12
 -033919126/0 های تحقیقاتیقطب -24

 

عنـوان عـاملی کـه بیشـترین بـه اهبنگاه یقاتیبودجه تحقعامل  (4)با استفاده از اطالعات جدول 

گذاری دارد، شناسایی شد. این بدان معناست کـه تأثیرگذاری را بر روی عامل اشتغال در حوزه سیاست

گذاری به نحوی مؤثر ها، عامل اشتغال در حوزه سیاستدرصورت تحقق مناسب بودجه تحقیقاتی بنگاه
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گذاری با چالش گردد و در صورت عدم تحقق آن، اشتغال در حوزه سیاستبا تغییرات زیادی مواجه می

هـا گردد. حال باید به منظور ادامه مسیر سناریو، عوامل موثر بر عامل بودجه تحقیقاتی بنگاهرو میروبه

شناسایی کـرد. ها بنگاه یقاتیبودجه تحقامل ( را به صورت مجزا صفر نمود و تغییرات آن بر روی ع10)

 . شودمالحظه می (5)نتایج حاصل از این اقدام در جدول 
 

 هابنگاه یقاتیعوامل مؤثر بر عامل بودجه تحق رییحاصل از تغ جینتا -5جدول 

 هامیزان تغییر در عامل بودجه تحقیقاتی بنگاه عامل مؤثر

 -08081563/0 گذاریاستیحوزه س اشتغال در -3

 -03928863/0 وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی -4

 -06640947/0 بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی -8

 -08544061/0 بنیانهای دانشتوسعه شرکت -26
 

( دارای 26) انبنیـدانـش هـایتوسعه شرکتشود، عامل ( مشاهده می5گونه که در جدول )همان

باشد. این بدین معناسـت کـه در صـورت می هابنگاه یقاتیبودجه تحقبیشترین اثرگذاری بر روی عامل 

 یابد.ها به صورت مؤثر بهبود میبنیان، بودجه تحقیقاتی بنگاهدانشهای بهبود و توسعه شرکت

 26که بـر روی عامـل ، عواملی 4به شکل گرفته و با توجه در ادامه مسیر سناریو رو به عقب شکل

شود و مطابق مرحله قبل در این مرحله نیـز ( اثرگذار است شناسایی میانبنیدانش هایتوسعه شرکت)

بنیـان، بـه صـورت جداگانـه صـفر های دانشابتدا هر کدام از این عوامل اثرگذار بر عامل توسعه شرکت

مورد سنجش قرار گرفـت. نتـایج  انبنیدانش هایتوسعه شرکتگردید و میزان تغییر آن بر روی عامل 

 گردد.( مشاهده می6حاصل از این مرحله در جدول )
 

 انیبندانش یهاعوامل مؤثر بر عامل توسعه شرکت رییحاصل از تغ جینتا -6جدول 

 عامل مؤثر
 هایتوسعه شرکتمیزان تغییر در عامل 

 انبنیدانش

 -04394457/0 بودجه بخش آموزش -7

 -05810984/0 تحقیقاتی فرابنگاهیبودجه  -8

 -04934993/0 هابودجه تحقیقاتی بنگاه -10

 -03535334/0 های علمی و تحقیقاتیسازی فعالیتالمللیبین -17

 -04286358/0 کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی -20
 

)بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی( دارای بیشـترین  8( مشخص است، عامل 6گونه که از جدول )همان

باشد. ایـن بـدین معناسـت کـه در صـورت می انبنیدانش هایتوسعه شرکتتأثیرگذاری بر روی عامل 

نیـز بـه نحـوی مـؤثر بهبـود  انیبندانش یهاتوسعه شرکتتحقق و بهبود بودجه تحقیقتی فرابنگاهی، 

 یابد.می
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 8کـه بـر روی عامـل گرفته، عـواملی شکلعقب ، و در ادامه مسیر سناریو رو به4با توجه به شکل 

شوند. مطابق مراحل قبل در این مرحله نیز )بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی( اثرگذار هستند، شناسایی می

امـل بودجـه تحقیقـاتی ابتدا هر کدام از این عوامل صفر در نظر گرفته شد و میزان تغییر آن بر روی ع

 دهد. این نتایج را نشان می (7)( مورد سنجش قرار گرفت. جدول 8فرابنگاهی )
 

 یفرابنگاه یقاتیعوامل مؤثر بر عامل بودجه تحق رییحاصل از تغ جینتا -7جدول 

 میزان تغییر در عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی عامل مؤثر

 -12426559/0 هابودجه تحقیقاتی بنگاه -10

 -16581637/0 بنیانهای دانشتوسعه شرکت -26
 

بنیـان دارای بیشـترین های دانش( مشـخص اسـت، توسـعه شـرکت7گونـه کـه از جـدول )همان

باشد. در این بخش چون ایـن عامـل قـبالً در بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی میتأثیرگذاری بر روی عامل 

بررسی قرار گرفته بوده است، ادامـه فراینـد سناریوسـازی بـه گرفته، مورد عقب شکلبهمسیر سناریو رو

عقـب بـرای عامـل اشـتغال در حـوزه بـهگـردد و درنتیجـه سـناریوی رودلیل تشکیل لوپ، متوقف می

 گیرد. ، شکل می6گذاری به شر  شکل سیاست
 

 
 گذاریاستیرو به عقب اشتغال در حوزه س ویسنار جادیحاصل از ا ریمس: 6شکل 

 

سناریوی رو به عقب دیگر نیز برای دو عامل دارای درجه تأثیرپذیری بـه صـورت زیـر و مطـابق  3

مراحل گفته شده در این بخش مورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج حاصـل از ایـن سـناریوهای 

 ، نشان داده شده است.8و  7های عقب در شکلروبه

 

 
 یعلم داتیتول تیرو به عقب کم ویسنار جادیحاصل از ا ری: مس 7شکل 
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 یقاتیمراکز تحق تیریمد تیفیو ک تیرو به عقب کم ویسنار جادیحاصل از ا ریمس: 8 شکل

 

 

 
 

 
 یعلم داتیتول تیفیبه عقب ک رو ویسنار جادیحاصل از ا ریمس: 9شکل 

 

اند سـناریو رو بـه جلـو درجه اثرگذاری باالیی بوده در بخش بعدی پژوهش برای عواملی که دارای

( اسـت. 3گذاری )جلو مربوط به عامل اشتغال در حوزه سیاستبهتدوین گردیده است. اولین سناریو رو

این عامل به دلیل دارا بودن بیشترین درجه اثرگذاری بر سایر عوامل پژوهش، انتخاب گردیده است. به 

گـذاری، در ابتـدا در سناریو رو جلو برای عامل اشتغال در حوزه سیاسـتمنظور طراحی توالی عملیات 

، شناسایی گردید. در این بخش به منظور ایجـاد مسـیر 4عوامل خروجی از این عامل با توجه به شکل 

صفر نمـوده  FCMaperافزار ( را در بخش سناریو نرم3گذاری )سناریو، عامل اشتغال در حوزه سیاست

 8گیرد. تغییرات بدست آمده در جدول امل خروجی از این عامل مورد بررسی قرار میو تاثیرپذیری عو

 .نشان داده شده است
 یگذاراستیدر عامل اشتغال در حوزه س رییحاصل از تغ جینتا -8جدول 

 عامل تأثیرپذیر
پذیر از عامل اشتغال غییر در عوامل تاثیرمیزان ت

 گذاریدر حوزه سیاست

 -16839773/0 بنیانتوسعه صادرات حوزه دانش رسانی درخدمت -5

 -08081563/0 هابودجه تحقیقاتی بنگاه -10

 -04080388/0 کمیت تولیدات علمی -11

 -06096124/0 کیفیت تولیدات علمی -12

 -17254332/0 های تحقیقاتیقطب -24

 -12687312/0 توسعه ادرا  عمومی -25
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عنـوان عـاملی کـه بیشـترین ( به24های تحقیقاتی )عامل قطب( 8با استفاده از اطالعات جدول )

گذاری دارد، شناسایی شد. این یافته بدین معناسـت کـه اثرپذیری را از عامل اشتغال در حوزه سیاست

تواننـد هـای تحقیقـاتی مختلفـی، مـیگذاری، قطبدر صورت بهبود در عامل اشتغال در حوزه سیاست

ور طراحی مسیر سناریو رو به جلو، با ثابـت کـردن )صـفر( مقـدار عـددی بهبود یابند. در ادامه به منظ

مـورد  (24های تحقیقاتی )های تحقیقاتی، میزان تغییرات در عوامل تأثیرپذیر از عامل قطبعامل قطب

 ، نشان داده شده است.9بررسی قرار گرفت. این تغییرات در جدول 
 

 یقاتیتحق یهادر عامل قطب رییحاصل از تغ جینتا :6جدول 

 عامل تأثیرپذیر
میزان تغییر در عوامل تاثیرپذیر از عامل 

 های تحقیقاتیقطب

 -03919126/0 گذاریاشتغال در حوزه سیاست -3

 -10144613/0 بنیانرسانی در توسعه صادرات حوزه دانشخدمت -5

 -02148349/0 کمیت تولیدات علمی -11

 -03223887/0 کیفیت تولیدات علمی -12

 -07167957/0 گذاریسازی پیرامون سیاستگفتمان -13

 -08085988/0 توسعه ادرا  عمومی -25
 

عنوان بنیان بهرسانی در توسعه صادرات حوزه دانش( عامل خدمت9با استفاده از اطالعات جدول )

تحقیقاتی دارد، شناسایی شد. این یافتـه بـه معنـای های عاملی که بیشترین اثرپذیری را از عامل قطب

رسـانی در توسـعه صـادرات هـای تحقیقـاتی، خـدماتاین است که در صورت بهبـود در عامـل قطـب

گردد. حال باید با طراحی ادامه مسیر سناریو، با ثابت کـردن گیری مواجه میبنیان با بهبود چشمدانش

بنیان، عوامـل تأثیرپـذیری سـایر عوامـل، از عامـل صاردات دانشرسانی در توسعه )صفر( عامل خدمات

( مورد سنجش قرار گیرد. میـزان دقیـق تغیـرات 5بنیان )رسانی در توسعه صادرات حوزه دانشخدمت

بنیـان بـر روی سـایر عوامـل رسانی در توسعه صادرات حوزه دانـشخدمت حاصل از ثابت کردن عامل

 نشان داده شده است. 10وابسته به این عامل در جدول 
 

 انیبندر توسعه صادرات حوزه دانش یرساندر عامل خدمت رییحاصل از تغ جینتا :7جدول 

 عامل تأثیرپذیر
میزان تغییر در عوامل تاثیرپذیر از عامل 

 انیبندر توسعه صادرات حوزه دانش یرسانخدمت

 -03510897/0 گذاریاشتغال در حوزه سیاست -3

 -09948387/0 های تحقیقاتیقطب -24
 

دارای بیشترین اثرپـذیری از ( 24های تحقیقاتی )قطبمشخص است،  10ل گونه که از جدوهمان

باشد. در این بخش چون این عامل قبالً در می انیبندر توسعه صادرات حوزه دانش یرسانخدمتعامل 
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قرار داشـت و بـه اصـطال  لـوپ تشـکیل گردیـد، ادامـه فراینـد مسیر سناریو رو به جلو در این بخش 

 .صورت زیر قابل بیان استسناریوسازی متوقف و درنتیجه سناریوی این مبحث به
 

 
 گذاریاستیروبه جلو اشتغال در حوزه س ویسنار جادیحاصل از ا ریمس :10شکل 

 

دیگری که دارای درجه اثرگذاری باالیی عامل  2سناریوی رو به جلو دیگر نیز در این پژوهش برای  2 

اند، مطابق مراحل گفته شده در طراحی سناریو رو به جلو برای عامل بر روی سایر عوامل پژوهش بوده

 ، طراحی گردید.12و  11های گذاری، به صورت شکلاشتغال در حوزه سیاست
 

 
 یقاتیمراکز تحق تیریمد تیفیو ک تیروبه جلو کم ویسنار جادیحاصل از ا ریمس: 10شکل 

 

 
 انیبندانش یهاروبه جلو توسعه شرکت ویسنار جادیحاصل از ا ریمس :11 شکل

 

 گیریو نتیجه بحث -5

 ،یدیــتول ،یصــنعت ،یانبــوه از امکانــات علمــ یاشــبکه ی و نــوآوری،فنــاور، علــم ژهیــمنــاطق و

 کیـنهادها، موسسات، افراد و اطالعات اسـت کـه در  ،یارتباط یهارساختیز ،یقاتیتحق ،یشگاهیآزما

 ردیـگیهماهنـ  شـکل مو  نیمعـ یکارهامدون با اهداف، راهنظام  کیو بر اسا   ییایگستره جغراف

(Bellavista, Sanz, and Policy 2009)گـذاری مناسـب در زمینـه علـم، . اهمیت بسیار بـاالی سیاسـت

ب گردید تا پایه و اسا  ابتدایی این پژوهش شکل بگیرد. بـر ایـن اسـا  هـدف فناوری و نوآوری سب

گـذاری مناسـب علـم، فنـاوری و اصلی این پژوهش طراحی نقشه شناختی از عوامل مؤثر بـر سیاسـت

تـوان طراحـی مسـیر سـناریوهای مختلـف بـه منظـور نوآوری بوده است و هدف بعدی پژوهش را مـی

گذاری مناسب علم، فناوری و نـوآوری در منطقـه امل اثرگذار بر سیاستسازی مسیر بهبود در عوشبیه
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شـده در عامـل شناسایی 26های پژوهش از میان ویژه علم و فناوری استان یزد دانست. بر اسا  یافته

گذاری دارای بیشـتری درجـه اثرگـذاری، عامـل کمیـت این پژوهش، عامل اشتغال در حـوزه سیاسـت

گذاری دارای بیشـترین تری درجه اثرپذیری و عامل اشتغال در حوزه سیاستتولیدات علمی دارای بیش

دهـد کـه عامـل اشـتغال در حـوزه اند. این نتایج نشان میدرجه مرکزیت در بین عوامل شناسایی شده

گذاری در مرکز ارتباطات با سایر عوامل قرار دارد. ایـن نتـایج همچنـین بیـانگر آن اسـت کـه سیاست

لمی علت رفتار سایر عوامل است و برای بهبود آن باید به سایر عوامل توجه نمـود. از کیفیت تولیدات ع

گـذاری نشـان از اثرپـذیری و سوی دیگر باال بودن درجـه مرکزیـت عامـل اشـتغال در حـوزه سیاسـت

دارد ایـن شده در این پـژوهش دارد و همچنـین بیـان مـیاثرگذاری این عامل بر سایر عوامل شناسایی

مرکز ارتباطات و کانون محوری ارتباطات مدل شکل گرفته است. در ادامه پژوهش به منظـور عامل در 

عقـب  بـه به جلو و رو سسازی جریانات بهبود در عوامل، اقدام به طراحی سناریوهای روطراحی و شبیه

زه های بدست آمده از سناریو رو بـه عقـب اول کـه بـرای عامـل اشـتغال در حـوگردید. بر اسا  یافته

بایسـت بودجـه گذاری طراحی گردید، نشان داده شـده اسـت کـه بـه منظـور بهبـود آن، مـیسیاست

بـه  5تحقیقاتی فرابنگاهی بهبود یابد. با بهبود این عامل چرخـه فراینـدی نشـان داده شـده در شـکل 

هـای گـردد. بـا بهبـود در توسـعه شـرکتبنیان حاصـل مـیهای دانشحرکت درآمده و توسعه شرکت

-یابد و با بهبود در این عامل؛ اشتغال در حـوزه سیاسـتها بهبود میبنیان، بودجه تحقیاتی بنگاهدانش

هـای همکـاری و سـازمان (Taylor and Smith 2007)یابد. با توجه به گزارشات آنکتاد گذاری بهبود می

گـذاری علـم، فنـاوری و نـوآوری ، افزایش اشتغال در حوزه سیاست(OECD. 2018)اقتصادی و توسعه 

گـردد. لـذا کارکردهـای منطقـه های سیاست علم، فناوری و نوآوری در مناطق میبهبود شاخصباعث 

 ویژه علم و فناوری استان یزد نیز با بهبود این عامل بهبود خواهند یافت.

کننده بهبود، بودجـه تحقیقـاتی در سناریو رو به عقب عامل کمیت تولیدات علمی باز هم عامل شروع

جهـت در ورت تغییر در این عامل کل فرآیند به حرکـت درآمـده و باعـث تغییـر همفرابنگاهی است. در ص

گردد. حال باید پاسخ دهیم که به چه صورت این عامل را بهبود دهیم تا در عامل کمیت تولیدات علمی می

 قـاتیدرصد اعتبـارات تحقهای نهایت منجربه بهبود کمیت تولیدات علمی گردد. بدین منظور باید شاخص

و  یاتوسـعه ،یادیبن قاتیبه تحق افتهیاختصاص یبودجه پژوهش نسبتی و قاتیاز کل اعتبارات تحق یادیبن

ها، عامل بودجـه تحقیقـاتی فرابنگـاهی بهبـود پیـدا ی بهبود پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخصکاربرد

تولیـدات علمـی از کرده تا در نهایت سبب ایجاد بهبـود در عامـل کمیـت تولیـدات علمـی گـردد. کمیـت 

لذا نهادهای متولی  (Bhutto et al. 2012)، (Publishing 2009) باشدهای کلیدی سیاست علم میشاخص

 ای به آن داشته باشند.گذاری علم در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد باید توجه ویژهسیاست

کننـده بهبـود در عامـل شـروعبنیان در سناریو رو به عقب عامل عملکرد صادراتی در حوزه دانش

کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی است. در صـورت تغییـر در ایـن عامـل، فرآینـد بـه حرکـت 

گردد. حال جهت در عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی میدرآمده و باعث ایجاد تغییر هم
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عقب برای این عامل شکل گرفت تـا  به منظور پاسخ به چگونگی بهبود در این عامل مسیر سناریو رو به

نحوه بهبود به نحوی مؤثر شکل گیرد تا در نهایـت منجربـه بهبـود کمیـت و کیفیـت مـدیریت مراکـز 

ــاخص ــد ش ــور بای ــدین منظ ــردد. ب ــاتی گ ــای تحقیق ــاوره ــادرات فن ــم ص ــرفتهیپ یحج ــه دالر ش       ب

(Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015 ،)از  انیـبنصـادرات محصـوالت دانش سـهم

 (Padilla-Pérez and Gaudin 2014) در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد استان یناخالص داخل دیتول

بنیان بهبود پیدا ها، عامل عملکرد صادراتی در حوزه دانشبهبود پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخص

امل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی گردد کـه ایـن کرده تا در نهایت سبب ایجاد بهبود در ع

های علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویـژه علـم و فنـاوری اسـتان بهبود منجر به کارکرد بهتر سیاست

بنیان و کمیت و کیفیـت مـدیریت مراکـز گردد چرا که عوامل عملکرد صادراتی در حوزه دانشیزد می

هـای سیاسـت فنـاوری و سیاسـت نـوآوری یـق بـه ترتیـب از شـاخصتحقیقاتی مطابق با ادبیات تحق

بایست اهمیت گذاران و مجریان در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد میباشند. بنابراین سیاستمی

 ای به این دو عامل بدهند.ویژه

تحقیقـاتی کننـده بهبـود، بودجـه در سناریو رو به عقب عامل کیفیت تولیدات علمی، عامل شروع

جهـت فرابنگاهی است. در صورت تغییر در این عامل، فرآیند به حرکت درآمده و باعث ایجاد تغییر هـم

بایسـت گردد. به منظور پاسخ بـه چگـونگی بهبـود ایـن عامـل مـیدر عامل کیفیت تولیدات علمی می

 نسـبتو  (Bhutto et al. 2012)ی قاتیاز کل اعتبارات تحق یادیبن قاتیدرصد اعتبارات تحقهای شاخص

بهبـود ، (Publishing 2009)ی و کـاربرد یاتوسـعه ،یادیبن قاتیبه تحق افتهیاختصاص یبودجه پژوهش

ویـژه علـم و ها، عامل بودجـه تحقیقـاتی فرابنگـاهی در منطقـه پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخص

فناوری استان یزد بهبود پیدا کند تا در نهایت سبب ایجـاد بهبـود در عامـل کیفیـت تولیـدات علمـی 

باشـد لـذا نهادهـای متـولی هـای کلیـدی سیاسـت علـم مـیگردد. کیفیت تولیدات علمی از شـاخص

باید توجـه گذاری علم از قبیل مؤسسات آموزش عالی در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد سیاست

 ای به آن داشته باشند.ویژه

نشان داده شده است کـه در صـورت بهبـود در  9بدست آمده در شکل  در اولین سناریو روبه جلو

رسـانی در گذاری، چه عواملی تغییر پیدا کرده تا در نهایت عامل خدمتعامل اشتغال در حوزه سیاست

 10مانگونه که در سناریو دوم روبه جلو در شـکل بنیان دچار تغییر گردد. هتوسعه صادرات حوزه دانش

نشان داده شده است که تغییر در عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی چه عواملی را تغییـر 

دهد تا در نهایت عامل دفاتر کارآفرینی از طریق مسیر نشان داده شده در سناریو دچار تغییر گردد. می

نشان داده شده است کـه تغییـر در عامـل توسـعه  11روبه جلو در شکل همانگونه که در سناریو سوم 

هـای سـازی فعالیـتالمللیدهد تا در نهایـت عامـل بینبنیان چه عواملی را تغییر میهای دانششرکت

شده در سناریو دچار تغییر گردد. ننایج بدست آمـده از ایـن علمی تحقیقاتی از طریق مسیر نشان داده
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گذاری علم، فنـاوری و نـوآوری در منطقـه ویـژه گشا برای سیاستبه صورت کامالً راهتواند پژوهش می

 که در ادامه به آن اشاره گردیده است.  دادعلم و فناوری استان یزد مورد استفاده قرار 

گذاری به این نتیجه دست پیدا کردیم کـه در در سناریو رو به جلو عامل اشتغال در حوزه سیاست

رسـانی در های تحقیقاتی و سـپس خدمتجهت در بهبود قطباین عامل، تغییرات هم صورت تغییر در

دهد. حال جای این سؤال مطر  است کـه چگونـه ایـن عامـل بنیان رخ میتوسعه صادرات حوزه دانش

بنیـان گـردد. رسانی در حوزه دانشهای تحقیقاتی و خدمتبهبود یابد تا در نهایت منجربه بهبود قطب

بر اسـا  نـوع  یمحور در سط  ملو دانش یفناور یهااشتغال در بخشهای ر باید شاخصبدین منظو

در بخش خدمات  اشتغال، (Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015) شغل )به درصد(

در  اشـتغال، (Bhutto et al. 2012)، (Publishing 2009) )بـه در صـد( شـرفتهیپ یمحور بـا فنـاوردانش

 (یدیـاز کـل اشـتغال در مشـاغل تول یو توسـعه محـور )بـه صـورت درصـد قیـتحق یدیمشاغل تول

(Publishing 2009) ،(Bhutto et al. 2012) ،کیـ( بـه تفکوقتمهیوقت و ن)تمام یعلم ئتیه یاعضا تعداد 

و  (Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015)، (Publishing 2009)ی و پژوهشـ یآموزشـ

، (Publishing 2009) تیـسن، شـغل و نـوع فعال ت،یبر اسا  طبقه، جنس یعلم و فناور یانسان یروین

(Bhutto et al. 2012)  در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد بهبود پیدا نماید تـا در ازای بهبـود ایـن

در گذاری بهبود پیدا کرده تا در نهایـت سـبب ایجـاد بهبـود ها، عامل اشتغال در حوزه سیاستشاخص

 بنیان گردد. رسانی در توسعه صادرات دانشهای تحقیقاتی و خدمتعامل قطب

دهـد کـه نتایج حاصل از سناریو رو به جلو عامل کمیت و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقاتی؛ نشان مـی

سـازی پیرامـون جهـت در بهبـود کیفیـت محققـان، گفتمـاندر صورت تغییر در این عامل، تغییـرات هـم

دهد. حال به منظور دستاوردهای علمی، فناورانه و نوآورانه و سپس دفاتر کارآفرینی رخ می گذاری،سیاست

سـازی دهی به چگونگی انجام این فرایند که در نهایت منجربه بهبود عوامل کیفیت محققان، گفتمـانپاسخ

گـردد، مـی گذاری، دسـتاوردهای علمـی، فناورانـه و نوآورانـه و سـپس دفـاتر کـارآفرینیپیرامون سیاست

تعـداد مراکـز هـای های مختلفی در ادبیات پژوهش صـورت پـذیرفت. بـدین منظـور بایـد شـاخصبررسی

 Wagner, Horlings, and Dutta)، (Bhutto et al. 2012) یو نـوآور یعلـم، فنـاور یگذاراستیدر س یقاتیتحق

، (Rodríguez, Navarro-Chávez, and Development 2015)ی قـاتیمراکـز تحق تیریمـد تیفیک، (2004

در منطقـه ویـژه علـم و  (Bhutto et al. 2012)ی قـاتیو توسعه بـه کـل مراکـز تحق قیمراکز تحق نسبت

هـا، عامـل کمیـت و کیفیـت مـدیریت فناوری استان یزد بهبود پیدا کند تا در ازای بهبود این شاخص

سازی حققان، گفتمانمراکز تحقیقاتی بهبود پیداکرده تا در نهایت سبب ایجاد بهبود در عامل کیفیت م

 گذاری، دستاوردهای علمی، فناورانه و نوآورانه و سپس دفاتر کارآفرینی گردد.پیرامون سیاست

دارد که در صـورت بنیان بیان میهای دانشنتایج حاصل از سناریو رو به جلو عامل توسعه شرکت

بودجه بخـش آمـوزش و سـپس جهت در بودجه تحقیقاتی فرابنگاهی، تغییر در این عامل، تغییرات هم

دهد. حال سؤال مطر  شده در این بخش بیـان تحقیقاتی رخ می –های علمی سازی فعالیتالمللیبین
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داردکه به چه صورت این عامل بهبود یابد تا در نهایت منجربه بهبود بودجه تحقیقـاتی فرابنگـاهی، می

تحقیقاتی گردد. بدین منظور بایـد  –های علمی سازی فعالیتالمللیبودجه بخش آموزش و سپس بین

در منطقه ویژه علـم و فنـاوری  (Publishing 2009) انیبندانش یهاتعداد و رشد ساالنه شرکتشاخص 

بنیان بهبود پیـدا کـرده های دانشاستان یزد بهبود پیدا کند تا در ازای این بهبود، عامل توسعه شرکت

تا در نهایت سبب ایجاد بهبود در عامل بودجه تحقیقاتی فرابنگـاهی، بودجـه بخـش آمـوزش و سـپس 

 تحقیقاتی گردد. و علمیهای سازی فعالیتالمللیبین

به سایر پژوهشگران است. بر این اسـا  سـایر های تحقیقاتی مختلف پژوهش حاضر داراری سرنخ

ریـزی بـا اسـتفاده از تکنیـک توانند با استفاده از نقشه شناختی فعلی اقـدام بـه برنامـهپژوهشگران می

ینـد. همچنـین سـایر پویایی سیستم به منظور درنظرگـرفتن بعـد زمـانی در هـر یـک از متغیرهـا نما

توانند نقشه ارتباطی برای هر یک از فاکتورها را به صورت مجزا و در یک بستر مناسـب پژوهشگران می

تواند به روند انجام و اجرای سیاستگذاری علم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند که این امر می

بنیـان بـه عنـوان یکـی از هـای دانشرکتفناوری و نوآوری بسیار اثرگذار است. از آنجا که توسـعه شـ

فاکتورهای بسیار اساسی در ارتقای این حوزه مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت، سـایر پژوهشـگران 

بنیـان بپردازنـد های دانشتوانند با ارائه راهکارهایی به منظور بهبود در شرایط کمی و کیفی شرکتمی

بنیان را فراهم سازند. همچنین کمیت و کیفیت مراکـز های دانشو به نحوی مؤثر امکان ارتقای شرکت

گذاری مناسب علـم، فنـاوری و تواند اثر بسیار مناسبی بر پدیده سیاستتحقیقاتی در صورت بهبود می

های مختلف در این حوزه کمک شایان توجهی بـه تواند از طریق پژوهشنوآوری بگذارد که این امر می

دجه تحقیقاتی فرابنگاهی نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در ایـن ارتقا آن، نماید. وجود عامل بو

تواننـد بـه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. سایر پژوهشگران عالقمنـد بـه ایـن حـوزه مطالعـاتی مـی

 کارهای مناسب دریافت، توزیع و کنترل آن بپردازند. راه
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