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Abstract: 
This article investigates how framing processes lead to polarization among science and 

technology policy makers on an important policy. Drawing on an analysis of newspaper 

articles about the “self-sufficiency” in Iran, it concludes that one of main reasons of 

“disagreement among science and technology policy makers is a result of multiplicity and 

disharmony of officials” understanding of self-sufficiency policy. Consequently, the 

improvement of this policy mostly needs recognition of the typology of our policy makers’ 

mindset, so the main purpose of this research is “recognition and categorization of science 

and technology policy makers’ mentalities in regard to self-sufficiency in Iran”. To reach this 

goal, we used “Q-Methodology” which is a mixed method. We found four different mindset 

titled as “Independence Shouters”, “Development Seekers”, “Dependency Regulators”, and 

“Puzzled”. In the stage of “interpreting types of mindset”, innovation of this research in 

exploiting “Discriminating Statements” and “Consensus Statements” to indicate differences 

among mindset types. 
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 گذاران علم و فناوري در خصوص خودکفایی؛ مشی شناسی ذهنیت خط گونه

 شناسی کیو پژوهشی مبتنی بر روش
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  چکیده

دست یافتن به اقتصاد رقابتی، و  پیدا کردن جایگاهی در نظام اقتصاد جهانیهمراه با  ها داخلی براي کسب علوم و فناوريتوجه بر توان 
مشی خودکفایی در اسناد باالدستی کشور نمود پیدا کرده است اما در مقام  ، اصلی است که با عنوان خطهویت ملیبدون ایجاد خدشه در 

ي عمل به خود دیده و  درصحنهي علم و فناوري مواجه شده است و بالتبع بروندادهاي مختلفی را  عرصه عمل با تفسیرهاي گوناگون در
هاي مختلف نسبت به  ي از روش کیو، ذهنیتریگ بهرهتالش شده است تا با این پژوهش  در. تشتت نظري و عملی را موجب شده است

ترین عوامل تشـتت آرا در ایـن عرصـه، راه بـراي      با شناخت یکی از مهمشناسایی شده و  مشی خودکفایی در عرصه علم و فناوري خط 
مشـی خودکفـایی میـان     دهد که چهار گونه ذهنیت در مواجهـه بـا خـط    نتایج این پژوهش نشان می. شودگذاري مناسب مهیا  مشی خط
کـه   »فروماندگان«و » گران وابستگی تنظیم«، »هواخواهان توسعه«، »فریادگران استقالل«گذاران علم و فناوري مطرح است؛  مشی خط

، سه ذهنیـت از چهـار ذهنیـت بـه معنـاداري      آمده دست بهبر اساس نتایج . کنند مشی را تفسیر و تعبیر می هر یک از منظر خود این خط
ویز توانـد مبنـاي تجـ    ي علم و فناوري در سطوح مختلف و همراه با شدت و ضعف معتقد هستند که این مهم مـی  خودکفایی در عرصه

 . ها در امر خودکفایی قرار گیرد وفناوري و همگرایی بیشتر آن مشی علم خط نفعان مختلف  نظر بین ذي چگونگی گفتگوها و تبادل

  :واژگان کلیدي
  .شناسی کیو مشی خودکفایی؛ روش گذاري علم و فناوري؛ خط گذاران؛ سیاست مشی الگوي ذهنی خط
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  مقدمه -1

الف و تفسیرهاي مختلف بوده است و بالتبع بروندادهاي متفـاوت و  یکی از مسائلی که همواره محل اخت
. موضوع میزان استقالل کشور در علـوم و فنـاوري اسـت    ،همراه داشته گاه متضاد عملکردي را با خود به

هاي  ها از آن باعث شده تا مشاجره مطرح شده است اما انواع برداشت» خودکفایی«اي که با عنوان  مسئله
تفسـیرهاي  . در حوزه نظر و اختالف کامل عملکردي را در ساحت عمـل شـاهد باشـیم    مشی عمیقی خط

تشتت نظري و عملی شدید پیرامون آن، موجب  جهیدرنتي علم و فناوري و  گوناگون و متضاد در عرصه
توجهی به نظرات علمی یا آغشتگی بـه توطئـه مـتهم     شده است گاهی طرفهاي درگیر، همدیگر را به بی

  .]41[سازند 
، صـنایع دارویـی   ]40، 31، 18[، صـنایع نفـت و گـاز    ]37، 27[اي  هاي هسته فناوريخبر از خودکفایی 

      ، صـنعت بـرق  ]39، 21[صـنعت خـودرو   ،]10[محصـوالت کشـاورزي    ]8[هاي نظـامی   ، فناوري]16[
هاي مختلـف و همچنـین برگـزاري انـواع جشـن       هاي کشور در دولت و دیگر صنایع و فناوري ] 15، 4[

گـذاران   مشـی  دهنده عدم اجماع خـط  نشان ]36، 35[ها  گرد و بازگشت از آن ها و سپس عقب مون آنپیرا
گـاهی جشـن خودکفـایی     امري که باعث شده اسـت . عرصه علم و فناوري در خصوص خودکفایی است

 گیریم بگیریم اما پس از مدتی بگوییم اشتباه شده است، بعد دوباره جشن خودکفایی همان محصول را می
هاي اول دنیا در آن محصول  شویم و سپس بعد از مدتی مجدد جزو واردکننده کننده هم می و حتی صادر

و گـاهی آن را   ]32[شـود   همچنین گاهی خودکفایی در تقابل با واردات مطرح مـی  ]44، 30[! شویم می
هـاي   ودکفـایی فنـاوري  منظور ایجاد الزام در خوداتکایی یا خ یا گاهی به ]34، 3[دانیم  منافی واردات نمی

  .]38[کنیم  کشور، در مجلس قانون تصویب می
گیرد، باعث شده است که محقـق   هایی که پیرامون آن صورت می مشی و مشاجره ریختگی خط این درهم

هـا   گذاران علم و فناوري حساس شود و مسئله را در تفاوت این ذهنیت مشی خط به مسئله تفاوت ذهنیت 
هایی  ي چنین اختالف اند و ریشه که خود سیاستمداران نیز بر این مهم تأکید کردهجستجو نماید؛ همچنان 

هاي علمی نیز بـر ضـرورت ایـن مهـم      البته پژوهش. ]5، 3[اند  را ذهنیت متفاوت میان خودشان دانسته
منظـور همگرایـی بیشـتر     انـد کـه بـه    و جزو راهکارهاي خویش بیان داشته گیري نتیجه درتأکید کرده و 

بندي ذهنیت آنان اقدام نمـود؛ امـري کـه     گذاران پیرامون خودکفایی، بایستی به شناخت و دسته مشی طخ  
زده که طرف مقابل را غیرعلمی یـا آلـوده بـه    ) منفعت(زده یا سیاست  هاي علم تواند گرفتاري به نگاه می

یل کند و زمینـه مفاهمـه و   ها تبد ها و تسهیم ایده پندارد، به بستري براي تبادل نظرها، دغدغه توطئه می
پژوهش پیش رو با توجه به چنین تضادهایی در عرصه . ]41[گفتگو را براي پیشرفت کشور محقق سازد 

گذاران علم و فناوري درپی پاسخ به پرسش ذیـل   مشی مشی و همچنین ضرورت واکاوي ذهنیت خط خط 
. گـذاران علـم و فنـاوري وجـود دارد     مشی خط ذهنیتی در مواجه با مسئله خودکفایی میان  چندگونه: است
هـا و بسـتري    ها، راهی در خصوص همگرایی میـان آن  توان با پاسخ به این سؤال و فهم بهتر ذهنیت می
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  .گذاران تعریف کرد مشی خط براي گفتگوي هدفمند میان 

  
  خودکفایی در نظر و عمل: پیشینه پژوهش -2

  ها خودکفایی در کشاکش نظریه -2-1
صورت نظري و دانشگاهی دنبـال   اي بومی از کشور را به خواهیم مسئله اوقات وقتی میمتأسفانه بسیاري 

جستجو کرده و اگر عین آن لفـظ را نیـابیم، یکسـره مطالعـات      منابع علمیکنیم، معادل التین آن را در 
نیز از این آسیب مستثنی نیست و شـاید  » خودکفایی«بحث نظري پیرامون . نهیم نظري را به کناري می

عمـده مطالعـات   . به همین دلیل است که کمتر مورد واکاوي نظري دانشگاهیان کشور قرار گرفتـه اسـت  
ي تحلیل سیاستی کالن نـدارد؛   صورت موردي بوده و جنبه خودکفائی در کشور به خصوص در شده انجام

 هـاي  سیاسترائی و میرفخ] 42[ي واردات بر بازار برنج ایران ا تعرفهنمونه، موسوي آثار سیاست  عنوان به
همچنـین آقاعباسـی بررسـی     ]43[گذاري گندم جهت خودکفائی در ایران را بررسـی کـرده اسـت     قیمت

کـه ایـن    ]1[ین گوشت قرمز را مـوردپژوهش قـرار داده   تأمو بالفعل جهت خودبسندگی در  بالقوهامکان 
ي تهیـه  پـرور  داماورزي و و تنها در عرصه کش» جلوگیري از واردات«ها تنها با رویکرد و تعریف  پژوهش

  .گشته است
هاي مختلـف علمـی نظیـر مطالعـات توسـعه و       برخالف این تصور، اگر عالمانه به مباحث نظري در حوزه

هـاي نظـري بـر     مطالعات اقتصاد سیاسی رجوع کنیم، درخواهیم یافت که بسیاري از مجادالت و واگرایی
رجوع به نظریـات ناسیونالیسـم اقتصـادي و    . استسر موضع و نوع نگاه به مقوله خودکفایی شکل گرفته 

توان  دهد که خط سیر مفهوم خودکفایی را می الملل نشان می تقابل آن با لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین
داخلی و توسـعه داخلـی    دیبر تولناسیونالیسم اقتصادي تمرکز خود را . ]50[در این نظریات جستجو کرد 

کند؛ زیرا هرگونـه وابسـتگی را   به هرگونه وابستگی با عینک بدبینی نگاه میو  ]80[دهد  اقتصاد قرار می
در  1همچنین رجوع به نظریات همیلتـون  ]20[داند  بستري براي تهدید اقتصاد، امنیت و قدرت کشور می

، 59[در تقابل با مزیت نسبی  3، لیست]67، 61[در خودبسندگی ملی  2، فیشته]62[حمایت گرایی مدرن 
عقاید آتوود و اقتصـاد سیاسـی   ، ]75[در توجه به ثروت ملی و تقابل با مکتب رایج لیبرالی  4موند، ری]60

ي جدیـد از سـوي   گرا دولتهاي  عالوه بر این، نظریه. دهد همین مهم را نشان می ]58[مکتب بیرمنگام 
د داخلی و مفاهیم دهد که توجه به اقتصا نشان می 7و شفاءالدین 6، رینرت5اقتصاددانان معاصر نظیر چانگ

اي در میان  از جایگاه ویژه) حمایت از صنایع داخل کشور و پویا بودن مزیت نسبی(مفاهیم وابسته به آن 
                                                        

١ Hamilton 
٢ Fichte 
٣ List 
٤ Daniel Raymond 
٥ Chang 
٦ Reinert 
٧ Shafaeddin 
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 . ]73، 77، 79[نظریات اقتصادي توسعه برخوردار است 

 1»مسـتقل  وتوسعه تحقیق«. خط سیر تحقیقات خودکفایی در حوزه علم و فناوري نیز جایگاه خاصی دارد
 ]92، 64[ت ذکـر شـده و در بسـیاري از مقـاال    فنـاوري  ترین محورهاي یـادگیري   مهماز عنوان یکی  به

مهندسی معکوس، خرید حق امتیـاز، جـذب کارکنـان بنگـاه     (دیگر  هاي روشبیش و پیش از اهمیت آن 
. ]88[اسـت   شـده  بیـان  )هـاي رقیـب   مشاوره با کارکنان بنگـاه  و هاي ثبت اختراع رقیب، بررسی پروانه

هاي گوناگون علم و فناوري در دسـتور   هایی با موضوع خودکفایی در عرصه ها و همایش نامههمچنین بر
  ).]81، 49[عنوان نمونه  به(کار کشورهاي مختلف قرار دارد 

  مشی و اداره کشور خودکفایی در سپهر خط -2-2
ـ    مفاهیمی بود که به ازجملهبا پیروزي انقالب اسالمی، خودکفایی  ي  ر آن تکیـه منظور پیشـرفت کشـور ب

هاي کوچـک   در قالب معاونت، دایره، هسته یا گروه» جهادهاي خودکفایی«گیري  شکل. ]33[زیادي شد 
نظیر صداوسیما، ارتش و (ها و نهادهاي مختلف  هاي علمی و فنّاورانه اوایل انقالب در سازمان در مجموعه

که خودکفایی از مفاهیم پربسامد  بر همین اساس است. ]25[از نمودهاي بارز آن است ) فنّاوري موشکی
 علمـی  جـامع  نقشه توسعه، هاي برنامه تا گرفته اساسی قانون در اسناد باالدستی عرصه علم و فناوري از

. هاي کالن ابالغی مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام اسـت     سیاست و فناوري و علم هاي سیاست کشور،
. ایران نیز جایگاه خاص و مهمـی را دارد  همچنین مفهوم خودکفایی در اندیشه رهبران جمهوري اسالمی

، 9/2/61، 17/9/59، 3/10/58هـاي   مثال، بیانـات در تـاریخ   عنوان به(در سخنان و بیاناتشان  حضرت امام
 کـم  خـارج  به هرروز را خودماناتکا «عنوان نمونه،  تأکید زیادي بر خودکفایی داشتند؛ به )...و 20/10/67

» کنـیم  خودمان را خودمان تهیه چیز همه .باشیم نداشته ما خارج به تکاا هیچ که برسد یوقت کی و بکنید
و از  رهبـري  اخیـر  هـاي  سـال  بیانـات  در شده مطرح هاي واژه پربسامدترین این مسئله از همچنین.]11[

  :که در نمودار زیر نشان داده شده است هاي اصلی ایشان است مطالبه

                                                        
١ Independent R&D 
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  1يرهبر معظم مقام اناتیب در ییخودکفا واژهکلید نییتب یخیتار-يعدد نمودار  -1 شکل
  

. هاي مختلف موجب بروندادهاي متفاوت و گاه متضاد گشـته اسـت   اما همراه شدن این مفهوم با برداشت
تفکري که برخی از سیاستمداران در خصوص نگاه مثبت به محاصره اقتصادي و نظامی دارند و آن را در 

گیري متفاوتی نسبت بـه   قطعاً در موضع، ]7[دانند  کشور می جهت سازندگی، خودکفایی و ایستادگی یک
بـه همـین    .دهـد  ، قـرار مـی  ]9[داند  مشی خودکفایی را برخاسته از دنیاي کمونیستی می ذهنیتی که خط
مشی ناکارآمد  مشی خودکفایی را به معناي نفی واردات و تعامل با دنیا تعبیر کنیم، این خط نسبت، اگر خط
مشـی خودکفـایی را در راسـتاي خودبـاوري،      اما اگر خط ]46[شود  نتقال فناوري تعبیر میو در تقابل با ا

هاي ملی تفسیر و تعبیر کنیم و آن را در جهت تعامل قدرتمندانه با دنیا تفسیر و  اعتماد و اعتقاد به داشته
فایی را حمایت مشی خودک همچنین اگر خط. ی خواهد داشتدر پ، قطعاً موضع متفاوتی را ]6[تبیین کنیم 

مشی خودکفـایی را چـون برخـی سیاسـتمداران و محققـان،       یا اگر خط ]26[از صنایع داخلی فهم کنیم 
بعـالوه اگـر    .هاي جدیـدي خـواهیم رسـید    ، به رهیافت]45[ي مقابله با استعمارگران تلقی کنیم  اندیشه
گیـري   لقی کنیم، قطعاً موضعمشی خودکفایی را قطع وابستگی بدانیم و وابستگی را مذموم ت ي خط ریشه

   .]17[دانند  متفاوتی با سیاستمدارانی داریم که وابستگی را تعامل با دنیا و در جهت استقالل کشور می
  گذاران مشی خط  مشی تا واکاوي ذهنیت  خط از مجادالت : راهبرد نظري -2-3

هـاي   ي جامعه مبناي مشـاجره  هي عملی و ادار مشی و برونداد آن در عرصه خط این فهم گوناگون از این 
هـاي نظـري،    هریک از ما در مواجهه با این کشـمکش  بسا چه. طوالنی پیرامون این موضوع گشته است
                                                        

عات سالهاي اخیر در آن وارد تنظیم شده است که اطال) Khamenei.ir(ها بر اساس سایت مقام معظم رهبري  این داده 1
  .نشده بود
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را گرفتـه و صـف    طرف کسیاسی، فرهنگی و اقتصادي به اقتضاء اعتقادات و مبناي علمی خود، جانب ی

مشی  خط  دهیتن درهمهیچ گرهی از این کالف موافقان یا مخالفان خودکفایی را تکمیل نماییم اما این امر 
انگـارد و   هاي سیاسی و اقتصادي جوامع را نادیده نمی مشی ازآنجاکه واقعیت خط ادبیات . دیگشا ینمکشور 

ها  شمارد، در پی چارچوب هاي مختلف را اصل مفروض و طبیعی یک جامعه برمی وجود بازیگران و سلیقه
هـا   از مشـهورترین چـارچوب  . ها است براي مواجهه با این کشمکش هاي نظري و عملی دیگري حل و راه

کنند که  رین و شون استدالل می. مشی، چارچوب نظري رین و شون است خط براي مواجهه با مشاجرات 
را بایسـتی   حـل  راهي علمی یا منافع باشد اما ها گاه نظرهاي برخاسته از افتراق  اگرچه ممکن است مشاجره

؛ بنابراین، پژوهش حاضـر بـر بنیـان    ]76[ها جستجو کرد  ها و واکاوي آن ختن ذهنیتدر به رسمیت شنا
هـاي   هـا را اخـتالف ذهنیـت    هاي دیگـري کـه ریشـه مشـاجره     نظري رین و شون و البته تائید پژوهش

گـذاران   مشـی  خـط   شناسـی فهـم    با گونه تااستوار شده است ، ] 54، 56، 84، 89[داند  گذران می مشی خط  
  . مشی پیش رو ارائه دهد خط ي  تري از مسئله علم و فناوري بتواند تبیین دقیقعرصه 

 در و ]85، 78[مدام موردبررسی و تـدقیق اندیشـمندان قـرار گرفتـه     » گذاران مشی خط  ذهنیت «توجه به 
 ؛ چراکـه ]85[اسـت   شـده  پرداختـه  مهم این به مختلفی چون هال، ساباتیه، ساباتیه و جنکینز هاي مدل
 کنشـگران  کـه  ينحـو  بـه هــستند،   اجــتماعی   برساخته نوعی گذاري سیاست حوزه  درشده  مطرح ئلمسا

 بسـتگی  این و اینکه یک مسئله چطور مطرح شود، به ]56[ رسند می توافق  به مسائلسر آن  بر مختلف
  .]56[ببینند  ذهنیتی منظر چه از را آن که دارد

گذاري صحیح و پرهیز از دامن زدن به اختالفـات   مشی خط منظور هاي بسیاري به روست که پژوهش ازاین
نامه دکتـري خـود    گراس در پایان. اند گذاران آن عرصه پرداخته مشی شناسی ذهنیت خط مشی به گونه خط

، فیلیـپس در  ]71، 70[هاي آموزشی  مشی خط ، پرنو و پار  در حوزه ]55[هاي عمومی  مشی خط در حوزه 
در حـوزه   ، ولـف ]69[گـذاري انـرژي    مشی خط  ، پگنوست در راستاي ]72[ هاي فرهنگی مشی خط عرصه 

ادراکات فردي به تحلیل  ]57[هاي سالمت  مشی خط ، هارثول در حوزه ]90[زیست  هاي محیط مشی خط 
در  .انـد  گـذار پرداختـه   منظور روشن شدن عرصه عمل سیاست شناسی ذهنیت فعاالن آن عرصه، به و گونه

 نـوع  و شـناخت  گـذار،  ترین نیازهاي سیاسـت  مهم از یکی که کند می بیان لطفینیز هاي داخلی  پژوهش
همچنـین  . از مسـائل پیرامـونی جامعـه اسـت     کشـور  مجریان و گذاران مشی خط مختلف ذهنیت شناسی

، وزارت سـت یز طیمحـ نامه خود، محل اختالفات میان وزارت جهاد کشاورزي، سـازمان   سوزنچی در پایان
دانـد   هـا مـی   آن دهنـده  شکلي ها فرض شیپهداشت در خصوص قانون ایمنی زیستی را علوم و وزارت ب

سـاز، مجریـان و خبرگـان     مشـی  خـط  انـدرکاران   فرد و همکاران نیز شناخت ذهنیـت دسـت   دانایی. ]82[
  .]13[دانند  مشی در ایران می خط هاي  حل در خصوص چالش اي بر ارائه راه مشی را مقدمه خط 

هاي متعـددي   پژوهش. ها نتایج بسیاري داشته است ي ذهنیت علم و فناوري نیز مطالعه هاي مشی خط در 
گذاران علم و فناوري با موضوعات مختلـف و   مشی خط هاي گوناگون  دهد مواجهه که نشان می شده انجام



 89   گذاران علم و فناوري در خصوص خودکفایی مشی شناسی ذهنیت خط گونه

 
اي در  مواجهه بـا فنـاوري هسـته   . ها برخاسته از ذهنیت متفاوت آنان است گذاري ها و قانون بالتبع واکنش

ها درخصوص  ، تنوع قضاوت]48[تفاوت مواجهه با محصوالت تراریخته در اروپا و آمریکا  ]91[انگلستان 
در خصـوص   گذاري در کشورهاي مختلـف  ، تفاوت قانون]83[مهندسی ژنتیک محصوالت در انگلستان 

، مواجهـه بـا   ]52[هاي فناوري اطالعـات   ، عوامل موفقیت پروژه]66[خاص  فنّاورانهتجارت محصوالت 
در ) IPTV(گـذاري فنـاوري تلویزیـون اینترنتـی      ، سیاست]86[هاي الکترونیکی ذخیره سالمت  سیستم

دهد که توجه به ساختارهاي ذهنی فعاالن این عرصه از اهمیـت   نشان می] 28[جمهوري اسالمی ایران 
ه نشـان داده شـود   کـ  آن اسـت گـذار، نیازمنـد    مشـی  خـط  گیري صحیح  اي برخوردار است و تصمیم ویژه

  .کنند ارزیابی می آن راگذاران این عرصه، چه درکی از یک مفهوم دارند و چگونه  مشی خط  
  
  روش پژوهش -3

منظـور شـناخت ذهنیـت     هـاي عمـومی بـه     مشـی  بر اساس فصل هشتم کتاب تایسن، براي تحلیل خـط 
ازآنجاکه پژوهش . ه بردي تحلیل گفتمانی بهرها روشکنشگران فعال در جهت تبیین مشکل، بایستی از 

گمارد و این مهـم در جهـت تعریـف و تبیـین مسـئله       یمگذار همت  عرصه عمل سیاست نییتبحاضر به 
تایسن سه روش تحلیل گفتمانی را . استفاده خواهد ها روشدر این پژوهش نیز از همین . خودکفایی است

شناسـی کیـو    وتحلیـل روایـت و روش   وتحلیل استداللی، تجزیه تجزیه: دهد میبراي این منظور پیشنهاد 
 هـاي  پـژوهش یم؛ چراکه ا برده بهره کیو روش از پژوهش، این اهداف به یابی دست منظور ما نیز به .]87[

 کـه  اسـت   هـا  رویـه  از اي مـجموعه کیو روش. ]86، 72، 71، 52، 51[اند  یدهبرگزمشابه نیز این روش را 
 که ورق  هاي دسته کـردن  جـور  بـه ژهیو روش به نیا. رود می رکا به کیویی  هاي کارت بستن کار به براي
  معطـوف   بنـدي  دسـته  ایـن  به مختلف افراد هاي پاسخ  بین  همبستگی و  شود می نامیده  کیویی بندي دسته
 را فـردي  عقایـد  و  ادراکـات اوالً  تـا  سـازد  مـی  قادر را پژوهشگر که استفنی  کیو روش ،درواقع .اسـت

 .]65[بپـردازد   ادراکاتشـان بر اسـاس   افراد  هاي گروه  بندي دسـته به اًیثان و نـماید  بندي بقهط و شناسایی
 کـه  درمـورد ایـن   و اسـت  افراد ذهنیت ي مطالعه براي مورداستفاده تحقیق روش  یک  کیو روش بنابر این 

  کــارکرد  داراي کیو روش .است گرفته قرار مورداستفاده کنند، می  فکر  مقوله یـک مـورد در افـراد چگونه
 علمـی  روش یـک  عنـوان  به افراد ذهنیت گیري اندازه براي  که يطور به است؛ یتوجه قابل هاي قـابلیت و

ـ ا  از  گیري بهره  با. گیرد مـی قرار  مورداستفاده   را آن نــظایر  و  مختلـف  يهـا  يفنـاور  تـوان  روش مـی  نی
 راها  آن ذهنیت و آورد  به دست را موردنیازاطالعات  جـامعه، ننـخبگا و  مسئوالن  از داد؛ قرار  موردمطالعه

 اسـت،  نهفتـه  آشـکار  اطالعـات  ایـن   وراي در که را پنهانی و مـبهم اطـالعات و نسبت به آن شناسایی
 شناسـی  روش. کـرد  جسـتجو  گرا سـازه  مـنظري  در بـاید را کیو شناسی روش خاستگاه. ]47[نمود  کشف

کننـد   ي که از واقعیت دارند، عمل میا یذهنبر اساس تصویر  گذاران مشی خطنکته که  با تکیه بر این کیو
  .]53[پردازد  گذاران می مشی و نه براساس واقعیت بیرونی، به اهمیت واکاوي ذهنیت خط
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اینکـه تحلیـل فضـاي گفتمـان و انتخـاب      . داننـد  مـی  کمـی  و کیفـی  هاي روش بین پیوند را کیو روش

 بـا  و هدفمنـد  طـور  به گیرد و افراد نمی صورت احتمالی گیري نمونه  هاي روش طریق  کنندگان از مشارکت
هـا از   وتحلیل کمی داده و تجزیه سازد می نزدیک کیفی روش به را آن شود، مـی انتخاب کوچک اي اندازه

 ضـمن  کــیو  روش دیگـر،  عبـارت  بـه . ]68[کنـد   طریق تحلیل عاملی آن را به روشی کمی نزدیک مـی 
 را بهـره  بیشـترین   آمـار  از و اسـت  برخـوردار  نیـز  کمی رویکرداز  کیفی، روش هاي ویژگی از داريبرخور

  بنـدي  دسـته  بـراي  اصلی هاي مؤلفه  تحلیل و عاملی تحلیل روش مانند آماري هاي روش از زیرا برد؛ می
 عقاید و  ادراکـات  اوالً تا سازد می قادر را پژوهشگر که استفنی  کیو، روش نیبنابرا. گیرد می کمک افراد

 بپـردازد  ادراکاتشـان  بر اساس افراد هاي گروه بندي دسته به اًیثان و نموده بندي طبقه و شناسایی را  فردي
]74 [.  

  : است شده گام تـشکیل پنج  از کیو روش
 انجـام  زمینـه  پـیش  و شـده  بررسـی  تــحقیق  مبانی نظري اي، کتابخانهبا مطالعات  گام اول در -1

 عمیقـی  شـناخت  موضـوع  بـه نـسبت اول گام انجام با  محقق. آید می فـراهم عديبـ هاي گام
 . کند آوري می یابد و فضاي گفتمان موضوع موردنظر را جمع می

 خصـوص  در تکمیلـی  اطالعـات  مـدارك،  و اسـناد  بررسی و مصاحبه  از  با استفاده  دوم گام در -2
 . آید می به دست تحقیق با مـرتبط مـسائل

 و داده سروسـامان  آن بـه  گفتمـان  فضـاي  محتویـات  بندي جمع و ارزیابی با باید مسو گام در -3
 تــعداد   اســت   معتقـد دانر . کرد انتخابها  آن میان از کیو نمونه عنوان به  رااز عبارات   اي نمونه

 .است عبارت 60 تا 20  بین باشند، آماري اعـتبار داراي ها یـافته آنکه براي عبارات مناسب
خواهنـد   ویـ ک دسـته  هـاي  کـارت  بندي دسته و سازي مرتب به کنندگان مشارکت چهارم، گام در -4

 .است  داده گردآوريمرحله  گاماین  در حقیقت، .پرداخت
 تفسـیر  و کیـو  عــاملی  تـحلیل روش با شده يگردآور هاي داده تحلیلبه  ،)پنجم(آخر   گام  در -5

  .شود می پرداخـته  شده استخراج يها عامل
 شمارش نه است، تفکر مختلف الگوهاي ساختن آشکار کیو، شناسی روش در اصلی هدف که است گفتنی
ـ  نزدیک کیفی تحقیق يها روش به را آن ویژگی، این. دارند مختلفی تفکرات که افرادي تعداد  .سـازد  یم
ـ  ماننـد  آمـاري  يهـا  روشاز  چراکـه  است؛ برخوردار نیز کمی بعد از کیو شناسی روش وجود، بااین  لتحلی

هـا   آن خود تا شوند یم انتخاب نفر m کیو مطالعه در که گفتتوان  می طورکلی به. برد یم بهره نیز عاملی
n 28[ نگرد یم فعال دیدي با انتخابی افراد این روش به لذا کنند؛ انتخاب را ویژگی.[  
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  هاي عملیاتی پژوهش گام -4

در  1اسـناد موجـود در سـامانه نمایـه     میتمـا  آوري فضاي گفتمـانی، بـه   منظور جمع در مرحله نخست و به
ي کدگـذار سـندي کـه بایسـتی مطالعـه و      1432هاي جامع به  با بررسی. خصوص خودکفایی مراجعه شد

همچنین اسناد بر اساس تاریخ و نویسنده و جایگاه نویسنده در خصوص ارتبـاط بـا   . میافتی دستشد،  می
ایـن  . عاتی جامعی در این خصوص تهیه گشـت مشی خودکفایی مورد تدقیق قرار گرفت و بانک اطال خط

بانک داده که به نحو جامعی دربرگیرنده اقوال، اظهارنظرها، گفتگوها، مقاالت، اسـناد و نقـدهاي صـورت    
ردیـف   1398مشی خودکفایی بود، پس از پاالیش اولیه و حذف اسناد تکراري، به  گرفته در خصوص خط

  . سند تبدیل گشت
هـا   مصـاحبه  ایـن . هـایی انجـام داد   بر مشاوره با اساتید، با خبرگان نیز مصاحبهمحقق در گام دوم عالوه 

 دیده اي مرحله چنین روش، این باشده  انجام کارهاي از برخی در البته .است کار روایی رفتن باال منظور به
 محقـق  موضـوع و ابعـاد متنـوع بحـث خودکفـائی،      حساسیت دلیل به پژوهش در این اما ]12[ شود ینم
  کــیو   درروش اینکـه  بـه  توجهبا . داد انجام نیز را با خبرگان  مصاحبه روایی پژوهش،باال رفتن  منظور هب

 ایـن  ، دردارنـد  تحقیـق  موضـوع  بــا  خاصـی  ارتباط که شوند می انـتخاب کـسانی مـیان از افراد نـمونه
 گـذاري  سیاسـت  و خودکفائی ي،و فناورعلم  گانه سه در که شده انتخاب افرادي میان از نمونه نیز تحقیق
 بـه  کـیو، درروششده  مطرح اصول طـبق تـحقیق ایـندر . اند داشـته تحقیقاتی زمـینه این یا در فعالیت

 کـه جـایی   برسـیم؛  اشـباع  نقطه به که دهیم مـی ادامـه زمـانی  تا مصاحبه طریق از  آوري اطالعات جمع
 از رسـیدن (باشد  نداشته تفاوتی ایم، کرده آوري جمع قبالً کـه هایی داده بـا شده يآور جمع داًیجد هاي داده

 پدیـده  از بیشـماري  هـاي  جنبـه   توصیف  به  رامحقق  مرحله، این انجام .)نظري کفایت به ايداده کفایت
در ایـن مرحلـه، محقـق بـا      .دهـد  می لیرا تشک گفتمان فضاي دوم و اول  گام  نتایج. کرد  خواهد هدایت

استخراج عبارات کلیـدي بـراي   و تحلیل چهار هزار صفحه به  شده يآور جمعي  داده تحلیل بر روي بانک
-اي مـی را خوانده و عباراتی را که بـه نحـو شایسـته   اسناد تک  در این مرحله، تک. اقدام نمود نمونه کیو

ـ    کنندگان را برانگیزد، پس از استخراج از نرم توانست نظرات مختلف و متفاوت مشارکت و افـزار مکـس کی
بندي شـده   و دسته) ي مسیر طی شده پژوهش بر روي هر گزاره است دهنده نشانکه (ي، کدگذاري ا ي د

عنـوان خروجـی ایـن مرحلـه      عبارت به 1513که مطالعه شد،  سندي 1400در این مرحله از حدود  .است
  .نمایید ها را در شکل ذیل مشاهده می اي از کدگذاري گویه نمونه .استخراج شد

  
  

                                                        
شده در  هاي چاپ نامه ها، مجالت، ویژه شده مقاالت فارسی، شامل تمامی روزنامه سامانه نمایه بزرگترین بانک فهرست 1

که البته این پایگاه چند ماهی است،  شد ذیل نهاد کتابخانه عمومی کشور اداره می www.irannamayh.ir کشور با آدرس
  .غیرفعال شده است
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  از فضاي گفتمان آمده دست بههاي  اي از کدگذاري گویه نمونه - 2 شکل

و سـپس بـه    120هاي گوناگون از حدود هزار و پانصد گویـه، بـه    و پاالیش شده انجامهاي  که با بررسی
ي بعـد پژوهشـگر بـا     مرحلـه در . چهل گویه جامع دست پیدا کردیم که در پیوست مقاله آورده شده است

 گـذار  یمش خط وچهار ستیبعلم و فناوري کشور، توانست با  گذاران یمش خطباط با برقراري تماس و ارت
جدول ذیل ویژگی افراد مصـاحبه شـده را   . برجسته مصاحبه حضوري و اکتشافی عمیق کیو را انجام دهد

تفصـیل بیشـتري نشـان     علم و فناوري هستند، بـه  نهیدرزمکه همگی داراي سوابق مدیریتی و مطالعاتی 
  .دهد می

  

  

  

  



 93   گذاران علم و فناوري در خصوص خودکفایی مشی شناسی ذهنیت خط گونه

 
  مشخصات افراد مصاحبه شده - 1جدول 

  ها مسئولیت

جمهور، مدیر اسبق سازمان ملی استاندارد، مـدیران   معاون علمی و فناوري سابق رئیس
هاي مختلـف انتقـال    برجسته معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، مدیران پروژه

اي، بـرق و   هـاي دفـاعی، امنیتـی، هسـته     در حـوزه (هاي راهبردي بـه کشـور    فناوري
سازمان انرژي اتمی در حوزه فناوري، معاون سـابق امـور    رتبه یعال، مدیران )مخابراتی

الملل و اقتصادي وزیر صنایع، مدیران عالی وزارت علوم در حوزه فناوري، روسـاي   بین
هاي تخصصی  هاي نوین و اعضاي کمیسیون هاي مرتبط با علوم و فناوري پژوهشکده

  .قات و فناوريشوراي عالی علوم تحقی
  )17(و دکتري تخصصی ) 7(کارشناسی ارشد   تحصیالت

  
علـم و   گـذاران  یمشـ  خطي مصاحبه، محقق با قراردادن نمودار کیو در مقابل خبرگان، نظرات  در مرحله

در جـدول را اخـذ   ) چهل گویه برگزیده از فضاي گفتمان(هاي کیو  فناوري را در خصوص جاگیري کارت
در این پژوهش در شکل ذیل  شده استفادهنمودار کیوي . هاي خود پرداخته است ي دادهآور کرده و به جمع
  .آورده شده است

  
  در این پژوهش شده استفادهنمودار کیوي  -3شکل 
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هاي کیو از سـوي خبرگـان و انجـام     سازي گویه هاي مرتب و ثبت داده شده انجامهاي  با توجه به مصاحبه

 ذکـر  انیشـا . ي چینش، به نتایج پژوهش دست پیـدا شـد   نحوهرایی هاي تکمیلی در خصوص چ مصاحبه
و  1مراحل تحقیق و تائید همکاران پژوهشی قدم به قدماست، سنجش روایی پژوهش بر اساس طی شدن 

اعتبار  دهنده نشانصورت گرفته است که % 91سنجش پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ با میزان 
  . باالي پژوهش است

، مشـخص  شـده  يهـاي گـردآور   بر روي داده افزار و بعد از محاسبات نرمپیوست گونه که در جداول  نهما
 70 حدود با واریانسها به روش واریماکس توانستیم  بر اساس ماتریس همبستگی و چرخش عامل است،
، نمایـد  علم و فناوري فراهم می گذاران یمش خطهاي ذهنیتی  گونهمقدار مناسبی براي توضیح که  درصد

دهـد، بیشـترین    طور که جداول پیوست نشان می همان. را استخراج کنیم) گونه ذهنیتی(چهار عامل کیو 
گونـه  (عامل دوم  ازآن پس، و 5/36با مقدار ) اول گونه ذهنیتی(واریانس تبیین شده مربوط به عامل اول 

کـه   رنـد یگ یمـ قرار  2/7 و 2/10هاي سوم و چهارم با مقادیر  ، و سپس عامل5/14با مقدار ) ذهنیتی دوم
 يهـا  و عبـارت  ،شده از باال و پایین ي ذهنی به امتیازهاي عاملی مرتبهابراي مشخص ساختن این الگو

هاي میانی  هایی که در رتبه عبارتبه  الگوهادر تبیین همچنین . نماییم مراجعه می هر گروه کننده کیتفک
اهمیت بوده ولـی   کنندگان بی ه از سوي آن دسته از مشارکتهایی ک کنیم؛ عبارت نیز قرار دارند، توجه می

ـ ا به. ي ذهنیت آن گروه است کننده کاملها  در عمل، توجه به این عبارت ـ ترت نی هـاي عملیـاتی    ، گـام بی
 گذاران یمش خطهاي ذهنیتی  ، گونهآمده دست بههاي  پژوهش به ثمر رسیده و محقق با استفاده از تحلیل

  .خصوص خودکفایی تبیین کرده استعلم و فناوري را در 
، N1 ،N2 ،N3 ،N5 ،N7 ،N9 ،N12 ،N14نفـرات  دهـد کـه    یافته نشان می جدول ماتریس چرخش

N16 ،N18 ،N19 ،N21 ،N23 وN24      بـه همـین ترتیـب،    . دهنـد  یمـ گونـه ذهنـی اول را تشـکیل
و  N4 ،N11کننـدگان   گونه ذهنی دوم، مشـارکت  N22و  N10 ،N13 ،N17 ،N20کنندگان  مشارکت

N15  نفرات گونه ذهنی سوم وN6  وN8  هـا بـر    کـه تفسـیر آن   دهند یمگونه ذهنی چهارم را تشکیل
  :هاي عاملی هر یک از الگوها به شرح ذیل است افزار و تحلیل آرایه هاي نرم اساس خروجی

 فریادگران استقالل: الگوي ذهنی 

اسـتقالل جـزو عناصـر    چراکه کشور تالش کرد؛ یستی در راه استقالل که با معتقدند فریادگران استقالل
و خودبـاوري،   2+)5:6( از اسـتقالل کشـور اسـت    يا جلوه ییاست و خودکفا رانیا یانقالب اسالم یتیهو

هاي داخلـی را از عوامـل دسـتیابی بـه خودکفـایی       سازي، نوآوري و حمایت از فناوري کارآفرینی، مردمی

                                                        
  اساتید راهنما و مشاور پژوهش 1
یا در صورت منفی (نشانگر میزان موافقت + 5و) ي چهل عبارت که در پیوست آمدهاز مجموعه(عبارت کیو  بیانگر شماره ي گویه 6عدد  2

به عبارت بهتر، فریـادگران  . مورد نظر نسبت به این عبارت بیان شده استاست که از سوي گونه ذهنیتی ) بودن، بیانگر میزان مخالفتی
  .دهدها قرار می اي است که آن را در ستون پنجم موافقت ها به اندازه موافق هستند و موافقت آن 6استقالل با عبارت کیوي شماره ي 
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، خیلی بیش رو نیازا ؛+)4:13(دانند  می یاز وابستگ ییل رهامحصورا  یاسالم ياقتدار جمهورو +) 5:36(

ـ نه در ب افتیدر درون کشور  دیراه عالج مشکالت را بااز بقیه معتقدند  و مخـالف  ) +4:31( مرزهـا  رونی
 دیدو مقوله نبا نیبه حفظ استقالل ندارد و ا یربط نینو يها يبه علوم و فناور یابیدست«این هستند که 
  لذا این گروه بر اینکه استقالل اقتصادي و خودکفایی بایسـتی بـاور عمـومی    .)-3:16(» با هم خلط شود

 یاصـل را کشـور   کی یداخل داتیاز تول تیحماو به همین خاطر است که +) 4:39(داشته  نظر اتفاقشود، 
  +).4:8(دانند  دنیا میدر تمام  دهیو پسند یاساس

ي علم و فناوري با اعتماد بـه تـوان    ه هر ناممکنی در عرصهاین گروه خیلی بیش از بقیه بر این باورند ک
ـ گیپ يرا بـرا  طیشرا میجنگ و تحرمعتقدند که  رو نیازا؛ +)4:22(شود  داخلی ممکن می  ییخودکفـا  يری

البته ایـن گـروه بـه    +). 4:24( ساخت ایمه...) و ییدارو ،اي هسته ،یدفاع(گوناگون  يها يکشور در فناور
منطق عزت، حفظ استقالل کشور و برخاسـته از گفتمـان    ییمنطق خودکفا«اینکه  دلیل موافق نبودن با

تا خود  میبساز ،میبه آنچه دار دیبا«یا ) 0:37(» میآن باش ياقتصاد هیبه دنبال توج دیمقاومت است و نبا
ـ حما«و البته عدم موافقت با  سو کاز ی+) 1:11(» میبسازرا چیز  همه ـ از تول تی ـ  دی مـا  الزم اسـت ا  یداخل
گـویی بـه دنبـال توجیـه     +) 1:20(» اسـت  یداخل دیاز تول تیفرصت در حما-نهیهز یتر از آن بررس الزم

اقتصادي خودکفایی نیز هستند؛ به عبارت بهتر، هم با هزینه فرصت کـردن در حمایـت از تولیـد داخلـی     
  .توافق نظر ندارند و هم به دنبال توجیه اقتصادي خودکفایی هستند

ـ   يدیجد يبند طبقهاست که این گروه چندان به لزوم  و جاي تعجب باقی بـر   یاز رابطه با کشـورها مبتن
در تمام  نکهیبااي جدقائل نیستند و مخالفتی +) 2:12( ها جو بودن آن و سلطه طرف یب ه،یهمسا ،یاسالم
، )-1:15( وجـود نـدارد  ) راهبـردي ریغ ای راهبردي(ازنظر نوع محصول  یتفاوتها باید خودکفا شد و  زمینه
  .اند نکرده

  :طور خالصه پس به
هـا اصـرار فراوانـی بـر      آن. کنند ي استقالل کشور ترجمه می منظومهفریادگران استقالل خودکفایی را در 

ي از آن و رهـایی از هرگونـه   ا جلوهعنوان  عنوان عنصر هویتی انقالب اسالمی و خودکفایی به استقالل به
لزوم روابط با دیگر کشورها و نه تفـاوتی بـین کشـور اسـالمی و     وابستگی دارند اما در این خصوص، نه 

ي علـم و   کنند و فقط بر توان داخلی در عرصـه  جو یا کاالي راهبردي و غیرراهبردي احساس نمی سلطه
ي  مشخصهمبنا قرار دادن شعار استقالل بدون توجه کافی به چگونگی تحقق آن، . کنند فناوري تکیه می
  . دیآ یم بحسا بهاصلی این گروه 
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 هواخواهان توسعه: الگوي ذهنی دوم 

این گروه خـود گویـاي    کننده کیتفکهاي  توجه به عبارتدر تبیین این الگوي ذهنی باید اشاره نمود که 
بر ایـن   همسویی با دنیا برخوردار هستند،بیشتر از رویکرد که  اینانتمام ذهنیت هواخواهان توسعه است؛ 

تجـارت   يایدر دن .همسو شد ایبهره برد و با دن دیبا ایدن ي راه توسعه مشخص است و از تجربهباورند که 
ـ حما يبـرا  يا بهانـه  ییخودکفـا و +) 4:21( و کوبـا  یانزوا مثل کره شمال یعنی ییخودکفا ،آزاد  يهـا  تی

 يگـذار  هیبـا سـرما   ییخودکفـا و البتـه  +) 4:26( کشور شده اسـت  عیاز صنا یو مخرب در برخ ضابطه یب
 یمنافات یتیچندمل يها شرکت رشیپذ ،یو جهان يا منطقه يها مانیپ ،يتوسعه مناطق آزاد تجار ،یخارج
این گروه هرچند باور دارند که حمایـت از تولیـدات داخلـی یـک کشـور اصـلی اساسـی و        +). 3:5( ندارد

کنند  ارزیابی می تر مهم پسندیده در تمام دنیاست اما بررسی هزینه فرصت در حمایت از تولیدات داخلی را
ـ نظ ییها بیباعث آس ییدغدغه خودکفا یگاهاند و  و شعار خودکفایی را نیز کم آسیب ندانسته+) 3:20(  ری

  +).3:1( شده است... و یمیمحصوالت، خود تحر ریدر سا دیشد یوابستگ
اسـت،   يا حظـه که تحـوالت ل  يعلم و فناور يایدر دنها معتقدند  دیگر گروه برخالفهواخواهان توسعه 

 يهـا  یمش خطاولویت اصلی  وجه چیه بهها،  ي گروه هیبقهمچنین برخالف  +).2:19( معنا ندارد ییخودکفا
 یانقـالب اسـالم   یتیاستقالل جزو عناصر هوو به اینکه ) 1:28(دانند  اقتصادي را استقالل اقتصادي نمی

 نینـو  يهـا  يبه علوم و فنـاور  یابیستدو ) 0:6( از استقالل کشور است يا جلوه ییاست و خودکفا رانیا
  . نظر مثبت یا منفی ندارند+) 1:16( با هم خلط شود دیدو مقوله نبا نیبه حفظ استقالل ندارد و ا یربط

  :طور خالصه پس به
، صـحبت از خودکفـایی را در   هواخواهان توسعه که بر وضوح راه توسعه بر همسویی با دنیـا تکیـه دارنـد   

در این (کنند  تلقی می معنا یبي علم و فناوري آن را  و در عرصه دانند یمو منسوخ  دنیاي امروز، تمام شده
ها درمورد مفاهیمی چون استقالل نظـر   آن). ی است که سه گروه دیگر مخالفت جدي با این امر دارندحال

ـ   کنند و دخیـل در عرصـه   ی ایدئولوژیک تعبیر مینوع بهمثبت یا منفی نداشته و آن را  اوري ي علـم و فن
اعتقاد به حمایت از تولید داخلی، بررسی هزینـه فرصـت در ایـن حمایـت را      وجود بااین گروه . دانند ینم

دهد که این گروه به توسعه با معناي لیبرالی آن معتقدند و ذیل  این نشان می. دانند تر از خود آن می الزم
ها اگرچه بـا بررسـی    ي گروه هیبقکه  است یدر حالاین (شمارند  آن حمایت از تولید داخلی را معنادار برمی

  ).دانند ینمهزینه فرصت مخالفتی ندارند اما حمایت از تولید داخل را مشروط به آن 
 گران وابستگی تنظیم: سوملگوي ذهنی ا 

 يبـه معنـا   بلکـه آن را  یسـت؛ ن یحذف وابستگیی، خودکفاگران وابستگی اعتقاد راسخی دارند که  تنظیم
 ازین شیپي فعال اقتصاد یپلماسیداز همین رو، +). 6:34(شمارند  ی برمیعرصه جهان در یوابستگ تیریمد

بـا ایـن    شدت بهگران وابستگی، به خودکفایی معتقدند و  باید دانست که تنظیم+). 4:25(یی است خودکفا
ـ دن کنـد امـا در   مـی  تیرا تقو یمل دیدارد مثالً ام یآثار مطلوب ییهرچند خودکفا«که  اند مخالفگویه   يای
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راه توسـعه مشـخص   «؛ و همچنین بر مخالفت با اینکه )-4:27(» تمام شده و منسوخ است يامروز شعار

انزوا مثل  یعنی ییخودکفا ،تجارت آزاد يایدر دن ؛همسو شد ایبهره برد و با دن دیبا ایدن ي است و از تجربه
 هـا معتقدنـد کـه    ش از سایر گـروه به همین دلیل است که بی. کنند تکیه می) -4:21(» و کوبا یکره شمال

ـ غـذا، دارو   ،يمثل انـرژ ( يعلم و فناور يها از عرصه یهم در برخ شرفتهیپ يکشورها یحت  يفنـاور  ای
 ییاستقالل و خودکفـا  ت،یامن نیبه دنبال تضم ریپذ بیآس يها و قاعدتاً در آن حوزه رندیپذ بیآس) یدفاع

  باور عمـومی  دیبا ییو خودکفا يجه به استقالل اقتصادتوو بر این مطلب تکیه دارند که +) 3:29( هستند
اما فهم  دانند ینم شده تمامبه عبارت بهتر، این گروه هرچند خودکفایی را منسوخ و شعاري +). 4:39(شود 

خودبسندگی کردن از این مفهوم را نیز مذموم دانسته و برخالف جویندگان استقالل مخالف این هسـتند  
اساس اسـت کـه    نیبر هم). -2:13(می ایران محصول رهایی از وابستگی است که اقتدار جمهوري اسال

کننـد و بـر تعامـل     فهم صحیح از خودکفایی را در مدیریت صحیح وابستگی کشور تعریف و تبیـین مـی  
هـا اعتقـاد بـه انتقـال      ي گـروه  هیبقدانند و بیش از  صحیح با دنیا تکیه دارند و آن را منافی استقالل نمی

  +).4:30(براي نیل به خودکفایی دارند ي فنّاور
  :طور خالصه پس به
کنند و از  قلمداد می تیبااهمي علم و فناوري، باور به خودکفایی را بسیار  گران وابستگی در عرصه تنظیم

خـواري، و پیگیـري    اینکه این باور با دالیلی همچون بررسی هزینه فرصت، اولویت مبارزه با فساد و ویژه
این گروه بر مدیریت وابسـتگی  . کنند ها مقابله می ي گروه تضعیف شود، بیش از بقیه... و هاي ملی مزیت

. کننـد  کشور تأکید دارند و این مهم را در جهت تضمین امنیت، استقالل و خودکفایی تعبیر و تفسیر مـی 
اسـتقالل   ي جهانی ارزش، همراه بـا تأکیـد بـر حفـظ     رهیزنجدیپلماسی فعال و تعامل با دنیا و حضور در 

  .ي اصلی این گروه است مشخصه
 فروماندگان: الگوي ذهنی چهارم  

 يا منطقـه  يها مانیپ ،يتوسعه مناطق آزاد تجار ،یخارج يگذار هیبا سرما ییخودکفافروماندگان معتقدند 
شـعار   يجـا  بهالبته آنان بر این باورند که +). 5:5( ندارد یمنافات یتیچندمل يها شرکت رشیپذ ،یو جهان

و فسـاد   خـواري  ویژهاقتصاد کشور را از  ،یمل يها تیهدفمند براساس مز يها با اقدام یستیبا ییدکفاخو
شـود   باور عمومی دیبا ییو خودکفا يتوجه به استقالل اقتصادو البته تأکید دارند که +) 5:23( نجات داد

 ییدنبال اجرا دینبا ،است نشده فیو تعر نییتب یدرست به ییکه خودکفا یتا زمانو از سوي دیگر +) 4:39(
داننـد   ي روابط اقتصادي پایدار بـا دنیـا مـی    الزمهاما در همان حال خودکفایی را +). 3:33( شدن آن بود

ي علم و فناوري اعتماد بـه تـوان داخلـی هـر نـاممکنی را       در عرصه بسا چهو نیز معتقد هستند +) 3:17(
 يبلکه بـه معنـا   ستین یحذف وابستگ يبه معنا ییاخودکفآنان هرچند باور دارند +). 2:22(ممکن سازد 

محصـول  ایـران را نیـز    یاسـالم  ياقتـدار جمهـور  اما +) 5:34( است یدر عرصه جهان یوابستگ تیریمد
  ).4:13(دانند  می یاز وابستگ ییرها
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  :طور خالصه پس به
نظـرات گونـاگونی   ذهنیتی هویداست، فروماندگان پیرامون مسائل مختلـف،   گونه نیاطور که از نام  همان

ي را در ذهن دارند تر مهمهاي  اقدامشمارند اما  ی خودکفایی را مثبت مینوع بهفروماندگان هرچند . اند  داده
این گـروه   رسد یمبه نظر . دانند ینمگذاري علم و فناوري  مشی خط و پرداختن به خودکفایی را در اولویت 

در خصوص خودکفایی ندارنـد و هنـوز خودشـان بـه      گذاري علم و فناوري مبنایی قوي در زمینه سیاست
خواهـان خودکفـایی    آنـان توسـعه  . ي مناسبی در مورد اینکه چه راهی بایستی پیموده شود، ندارنـد  نتیجه

این . اند آگاهدارند و هم بر ضرورت توسعه  مدنظرخواهند؛ هم خودکفایی را  می باهمچیز را  گزینند که همه
الدستی خودکفایی و لزوم آن مشرف هستند و از سوي دیگر ضـرورت توسـعه   به اسناد با سو کگروه از ی
به این تقابل اذعان  خواهند یماین گروه نه . دانند در مقابل با خودکفایی می آن رادارند و  مدنظرکشور را 

  .مخالف اسناد باالدستی کشور سخنی گفته باشند خواهند یمکنند و نه 
 
  گیري نتیجه -5

مشـی و برونـدادهاي    هـاي خـط   گرفته دریافتیم که یکی از عوامل مهم در اختالفهاي صورت  با بررسی
عنوان  خودکفایی به  مشی خط. گذاران از مفهومی واحد است مشی هاي گوناگون خط گوناگون عملیاتی، فهم

یی بـوده  هـا  قهیسـل  اخـتالف ها و  هاي علم و فناوري در کشور، محل برداشت سیاست نیتر يادیبنیکی از 
؛ کـرد  یمـ مشـی راهبـردي ایجـاب     گذاران این عرصه را از این خـط  مشی که لزوم واکاوي فهم خطاست 

که با  میافتی دستسند  1398بنابراین با بررسی مبانی نظري این حوزه و همچنین فضاي گفتمانی آن، به 
 گویـه پایـانی   40پژوهش و طی مراحل پاالیش و تدقیق نظـري، بـه همـراه مشـاوره اسـاتید فـن، بـه        

 کننده نییتبدر کنار یکدیگر  اًیثانهاي گوناگون فکري و  ي طیف دهنده نشان اوالًها،  این گویه. میافتی دست
گذاران علم و فناوري کشور کـه همگـی از    مشی تن از خط 24سپس با مراجعه به . ها بودند کامل ذهنیت

بـا انجـام تحلیـل    . نان پرداخته شدهاي باالي اجرایی و عملیاتی برخوردار بودند به واکاوي ذهنیت آ رتبه
گذاران علم و فناوري، چهار گونه ذهنیتی به  مشی توسط خط شده انجامسازيِ  عاملی کیو روي نتایج مرتب

و عبارات تـوافقی   زکنندهیمتمااین چهار گونه با توجه به خصوصیاتشان و با استفاده از عبارات . دست آمد
از » فرومانـدگان «و » گـران وابسـتگی   تنظـیم «، »خواهان توسـعه هوا«، »فریادگران استقالل«با عناوین 

  . یکدیگر متمایز شدند
و عملکردهـا و در سـطحی بـاالتر در مشـاجرات      نظرهـا  اختالفهاي مختلف در مواجه با  شناخت ذهنیت

تـرین   نمایـد؛ چراکـه از مهـم    مشی به فهم بهتر و شناخت دریچه نگاه طرف مقابل کمک شایانی می خط
ها و  مشی، اطالع از نظرات یکدیگر و به رسمیت شناختن آن هاي خط ها و مشاجره در حل اختالف ها اقدام

هاي توافقی و پرهیز از تأکیـد   گزاره بر هیتک. هاي مختلف است ي گفتگو و تعامل میان ذهنیت نهیزمایجاد 
 .ئله استي شروع حل مس نقطهگذاري و  مشی خط  ، راهگشاي مبناي زکنندهیمتماهاي  بر گزاره
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ها اختالف شـدید دارنـد امـا بـا ایـن پـژوهش        در بعضی گزاره گریکدیبا بنابراین هرچند این چهار دسته 

ي علم و فناوري را در خصوص خودکفایی مورد پـاالیش و تـدقیق    مشخص شد که اگر بخواهیم عرصه
گـذاران   مشـی  طمبناي عمل خوبی بـه خـ  ) هاي توافقی گزاره(همگان  رشیموردپذقرار دهیم، محورهاي 

و اسـتقالل در میـان تمـام     انـد  خاضـع هـاي فکـري در مقابـل بحـث اسـتقالل       ي گـروه  همـه . دهد می
توانـد محـور ارتقـاء فهـم      گذاران علم و فناوري حداقل بدون مخالفت مطرح گشته است که می مشی خط

  . عمومی از خودکفایی قرار گیرد
ي علم و فناوري بر مدیریت وابستگی  گذاران عرصه مشی خط که همه  آن استاز دیگر نتایج این پژوهش 

توانـد مبنـاي تشـکیل مرکـز مطالعـات وابسـتگی در        ي جهانی توافق نظر دارند و این مهم می در عرصه
ي  انهیدر مجمهوري اسالمی ایران را رقم بزند تا با مطالعه، پژوهش و تفصیل نظر بتواند راهی مناسب را 

گذاران علـم و فنـاوري بـر     مشی بعالوه توافق جمعی تمامی خط. مهیا سازد تعامل با دنیا و حفظ استقالل
تواند دستور کار  هایی است که باید در آن خودکفا شویم، می اینکه مشکل کشور ما انتخاب صحیح فناوري

  .پژوهشی قرار گیرد
دات داخلـی کشـور   گذاران علم و فناوري بر حمایت از تولی مشی خط هاي ذهنیتی  تأکید و توافق تمام گونه

دهـی   در راستاي استقالل کشور و لزوم مدیریت وابستگی در زنجیره ارزش جهانی، راهی در جهت ساخت
به عبارت بهتـر، ایـن پـژوهش پیشـنهاد عملـی      . هاي درگیر در این حیطه است مسئله در گفتگوي گروه

هـاي ذهنیتـی از    ونـه هاي پژوهش حاضر و شناخت کامل و جامع گ مشخصی دارد و آن تأکید بر خروجی
هـاي   هاي مختلف و جلب مشارکت آنان در حـل چـالش   دهی مسئله در گفتگوي ذهنیت و ساخت سو کی

 ]51[هاي مشابه جهانی نیز سـابقه دارد   کشور با تأکید بر وجوه اشتراکی آنان است؛ امري که در پژوهش
  . دیآ یم حساب بهي بعد از گونه شناسی ذهنیت  حلقهو 
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