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 جستارگشایی

شیونه. نظیام ملیی نیوآوری     علم و فناوری از عوام  مهم اقتهارآفرینی برای کشورها محسوب می

مسیتقیم   طیور بهنهادهایی  ،هستنه. در ای  نظام غیررسمیکشورها دارای بازیگردانانی رسمی و 

گذارنه و متولی اصلی ایی  عرصیه هسیتنه.    می ریتأثعلم و فناوری  کارگیریبهبر تولیه، انتقال و 

علیم و فنیاوری    کیارگیری بهدر تولیه و  میمستقآفرینی که شناسایی ارزشمنهی نهادهای ارزش

ولییه ایفیای   در ت میمسیتق طیور  بهتر از درک ارزشمنهی نهادهایی است که نه سهم دارنه، آسان

برداری از علم و فنیاوری نقیش دارنیه. واسیطه    آفرینی ناشی از بهر کننه و نه در ارزشنقش می

سیرمایه و بیا ایجیاد ارتبیاط مییان      داری بیی ای مبتنی بر سرمایهگران علم و فناوری با خردمایه

 گیرنه.بهیلی را بر عهه  میبازیگردانان مستقیم نظام ملی نوآوری نقش بی

توانه خسیارت نهادی کالن، همسنگ نهادهای کالن آموزشی و پژوهشی در کشور میوجود 

های کارآفرینی و تولیه ارزش باشه را کاهش حامی فعالیتهای ناشی از فقهان نهادی معتبر که 

ساختار وزارت صنعت، معهن  داد  و بسترهای نزم برای شکوفایی اقتصادی کشور را مهیا سازد.

نانوشته یهاژ یوکارتعاون، کار و رفا  اجتماعی در طول سالیان بعه از انقالب و تجارت یا وزارت 

انتظیار چیابکی نزم بیرای میهیریت      در عمی  و  انیه هاکرد یی پای را در راستای امور جاری خود 

در کشیور،   جمهیور رئیسمعاونت علمی و فناوری  سیتأسبا  رود؛ بنابرای کارآفرینی از آنان نمی

حمایت از عوام  دیگیر نظیام ملیی نیوآوری و      تیمأمورهم و دهم کوشیه  شه تا های ندر دولت

 از طریق ای  معاونت پیگیری شود. اهآنارتباط بی  

خصیو   هابهامات بسیار اساسی و مهمی در مورد تشکی  ای  نهاد وجود داشت. بی  ،در ابتها

وم و شورای عالی عتف میو تهاخ  کار با وزارت عل یکاریموازبرخی تشکی  ای  نهاد را نوعی 

شود که تفاوت اصلی ای  نهیاد بیا وزارت علیوم و شیورای     دانستنه. با تهقیق بیشتر مشخص می

 یمعاونیت علمیی نیه نهیاد     ،دیگیر  عبیارت بیه ای  نهاد نهفتیه اسیت.    گریواسطهعتف در نقش 

وهش پییش دانشگاهی و نه صنعتی است؛ بلکه بایه واسطه کالنی بی  ای  دو عرصه باشه. در پژ

هیای  در ادامه تالش شود کهشناخته می و فناوریعنوان واسطه کالن علم  بارو، معاونت مذکور 

تمرکیز اصیلی بیر     سیازی آنیان،  های متولی صنایع در کشور و با ههف تسهی  تجیاری وزارتخانه

آفرینیی و اقتیهار  محصیول و ثیروت   سیازی تجارییعنی  ،ینههای انتهایی زنجیر  علم تا ثروتافر

 آفرینی دارد.

هایی با مسوونن های حاص  از مصاحبهتحلی  داد  بر تکیهای  پژوهش در تالش است تا با 

محیوری(  ایی  نهیاد )مقولیه    کارویژ  اصلی که و مهیران آن معاونت در دولت دهم مشخص کنه

ای  است که مهل پیارادایمی حیاکم بیر معاونیت      اصلی پژوهش پرسش ،دیگر عبارتبه؟ چیست
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 در نظام ملی نوآوری به چه نحیوی خواهیه بیود؟    گریواسطهایفای نقش درست  منظوربهی علم

 ،ای و علیی هسیتنه  بسترهای نزم برای ایفای نقش صحیح ای  نهاد کیه شیام  شیرایط زمینیه    

اصیلی نهیاد میذکور وجیود      تیمأمورامکان دسترسی به  ،و در صورت نبود چه شرایطی کهامنه

 نظیر  میورد  هیای مأمورییت و مهم ای  نهاد برای تحقق اههاف و انجام ؟ راهبردهای اساسی نهارد

بنیاد در تبیی  یک نظریه داد  یهاافتیرهیکی از  درواقعکه  مهل پارادایمی ،چیست؟ در پایان

 .شودمی ارائهفرآینه است، 

 پژوهش مفاهیم و مبانی نظری. 1

اونت علمی و فنیاوری ریاسیت  با توجه به ههف پژوهش که بررسی چارچوب عقالیی حاکم بر مع

کیه در قالیب میهل     علم و فناوری کشیور اسیت   واسطهیکی از نهادهای کالن  مثابهبهجمهوری 

 ،، بررسیی ادبییات مربوطیه   عرضیه خواهیه شیه    مبتنی بر رهیافت استراوس و کوربی  پارادایمی

ی  ارائه میی یابه. در ادامه برخی از مفاهیم مهم پژوهش حاضر در آینه مطالعات پیشاهمیت می

 شود.

 نهادهای واسطه علم و فناوری .1-1

های ارتباطی در حوز  خهمات هستنه که با تهییه و تیهارک خیهمتی تخصصیی     حلقه ،هاواسطه

 بیاوجود . (6 :1391مسجهیان، ) دهنههای مربوط به توسعه فناوری را انجام میبخشی از فعالیت

برخیی از   ،وری ادبیات زیادی تولیه نشیه  اسیت  دربار  نهادهای واسط علم، فناوری و نوآ کهای 

 انه تا تعریفی جامع از ای  نهادها ارائه دهنه.پژوهشگران در آثار خود سعی کرد 

بیا یکیهیگر    تعیاریف آنهیا نییز    یک از ایی  پژوهشیگران   نوع ورود و زاویه دیه هر با توجه به

تیاکنون میورد مطالعیه    هیای واسیطه نیوآوری    بیر ایی ، بسییاری از گونیه    متفاوت اسیت. عیالو   

 یتیریمیه مشیاوران   ییر نظ؛ انیه شیه  داد ؛ هرچنه طیی اسیامی متفیاوتی انعکیاس     انهقرارگرفته

(Aldrich& Fiol, 1994: 652)هیا ) نتقال فناوری مستقر در دانشیگا  های ا، سازمانDalziel, 2006: 

 ,Zaheer & McEvily)یفنیاور مراکیز رشیه    (،Stankiewicz, 1995: 201) یخهماتهای ، شرکت(26

 و(  (Provan & Human, 1999: 191; Klerkx & Leeuwis, 2008: 187هیای علیم  پارک، (1141 :1999

 .(Doloreux, Isaksen & Karlsen, 2009: 12; Bessant & Rush, 1995: 110) یپژوهشی های مجموعه

 ,Hargadon) یفنیاور دننن  ،در ییک نگیا  فراینیهی   های علم و فنیاوری را  واسطه ،برخی دیگر

 یتیحمییاهییای ، سییازمان(Millar & Choi, 2003: 270زننییه  )هییای پیی  سییازمان، (15 :1998

(Veugelers&Debackere, 2005: 339) ینیوآور شیبکه   کننیهگان  یتسیه تیر  ندر یک نگا  کیال  ای 

(Hargadon &Sutton, 1997: 741)  انه.معرفی کرد 
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هیای نیوآوری را   ایی  حیوز ، واسیطه    بنظرانصیاح تری  یکی از برجسته عنوانبه جان هاولز

 ینه نیوآوری بیی   اعام  یا واسطه در هر یک از مراح  فر عنوانبهها که مجزا از سازمان یاگونه

نمایه. وی همچنی  بیی  مفهیوم نهادهیای واسیطه     معرفی می ،کنهدو یا چنه طرف فعالیت می

شیود. وی د  فعالییت مجیزا بیرای     می نوآوری تمایز قائ  یاواسطههای نوآوری و مفهوم فعالیت

و تشخیص، پیایش و پیردازش اطالعیات، پیردازش و      بینیپیششمارد: گری نوآوری برمیواسطه

دهیی،  سینجی و مجیوز  و دنلی، آزمایش و تأییه، اعتبیار  بانیدرواز بازترکیب اطالعات،  -ترکیب

 .(Howells, 2006: 721) امههایپبی و ارزیا سازیتجاریتأییه اعتبار و تنظیم، پشتیبانی از نتایج، 

، تعرییف  یفنیاور هیای علیم و   کارکردهای مورد انتظار از واسیطه  برتکیهوی در مجموع و با 

عام  یا کیارگزار در   عنوانبهیا تشکیالتی که کنه: سازمان ارائه می صورتبهی فراینهی خود را 

ها عبارتنه کنه. فعالیت ای  واسطهمیینه نوآوری بی  دو گرو  یا بیشتر عم  ااز فر یامرحلههر 

کارگزاری معیامالت بیی  دو    .2 ؛اطالعات دربار  روابط همکاری بالقو  آوریجمعکمک به  .1از: 

ها ییا تشیکیالتی کیه بیه دنبیال مشیاور ، پشیتیبانی و        بی  سازمان گریواسطه .3یا چنه گرو ، 

 . (Howells, 2006: 722-729)نههست بودجه برای نتایج نوآورانه روابط همکاری فعلی خود

دهنیه، تعرییف   هایی که انجیام میی  های نوآوری را مبتنی بر فعالیتهاولز، واسطه کهدرحالی

هیای  کنه که ههف از آن تمییز واسیطه محور را مطرح می( تعریفی ههف2009) دالزی کنه، می

سیازنه. وی  وانمنیه میی  ینیه نیوآوری را ت  اهایی اسیت کیه فر  ها یا شرکتنوآوری از دیگر سازمان

هیا کیه   هیایی در سیازمان  ها یا گرو سازمان»کنه: تعریف می گونهای نهادهای واسطه نوآوری را 

و  نوآوری یک ییا چنیه شیرکت    توانمنهسازیچه با  ؛کننهنوآوری فعالیت می توانمنهسازیبرای 

 :Dalziel, 2009) «هایت نوآوری مناطق، جوامع یا بخشبا افزایش ظرف غیرمستقیم صورتبهچه 

29). 

 ایواسطهتحقیقاتی در نهادهای  هایحوزهبررسی  .1-2

ای هی نزدیکی نظرات دانشمنهان ای  حوز ، هنوز هیچ توافقی بر دامنه کارکردی واسیطه  باوجود

 عنیوان بیه های انتفیاعی و مبتنیی بیر سیود را     شرکت ،نوآوری ایجاد نشه  است. برخی مطالعات

 ;Guston, 1996: 233; Shohert & Prevezer, 1996: 288)کننیه  ح میی هیای نیوآوری مطیر   واسیطه 

Aldrich & Fiol, 1994: 653; Howells, 1999: 117)، را جزء ای  نهادها  آنهابرخی دیگر  کهدرحالی

هیا و مجیامع صینعتی را واسیطه     انجمی   ،برخی مطالعات. (Cash, 2001: 433)آورنه به شمار نمی

 آورنیه شیمار نمیی  بیه برخیی   و (Callon, 1980: 368; Kelly, 2003: 3)نیه  آورشیمار میی  نوآوری به

(Aldrich & Glinow, 1992: 14; Howells, 2006: 719). 

های یک منطقه، های مرتبط با واقعیتسه جنبه انتقال دانش ،تعریف گسترد  از یک واسطه

بیر   غیرمسیتقیم ییا  واسیطه بیر سیاختارهای منطقیه و اثیر مسیتقیم        غیرمستقیماثر مستقیم یا 
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پوشش قیرار   را تحت آنهاهای سیستم، تولیه، توسعه، نوآوری، شبکه و روابط درونی میان پویایی

 .(Grantham & DeFillippi, 2007: 50)دهه می

 کالن علم و فناوری هایواسطه. 1-3

حیوز   اصلی نظام ملی نوآوری هسیتنه. مطالعیات    علم و فناوری از بازیگردانانکالن  هایواسطه

واسیطه را در نظیام نیوآوری تأیییه      هایسازمانفناورانه( وجود  هایسیستم)و  نوآوری هاینظام

هیا هسیتنه کیه در    ها، نهادها و سازمانسیستمهای نوآوری، خرد . اجزای اصلی سیستمکننهمی

تعیاریف   ،الحی ای  باشونه. ها در نظر گرفته میتری  سازمانمهم عنوانبهها اغلب، بنگا  آنهابی  

تلفیی از نهادهیا و   هیای مخ مجموعیه  دربرگیرنیه  هیای نیوآوری ممکی  اسیت     خا  از سیستم

هیا در نظیام   اصلی مرتبط با نقش واسطه سه حوز . (108 :1391خصاف مفرد، ) باشهها سازمان

 :است گرفته قرارمورد بحث به شرح زیر ( NISملی نوآوری )

 بلنهمیهت  هیای مشیخطدر هماهنگی و تحقق  ان(گرحامی واسطه عنوانبه) نقش دولت. 1

 برای توسعه صنعتی و اقتصادی؛

 ؛سازوکارهای ارتباط، یادگیری و تعام  در نظامی به گستر  ملی. 2

که بی  دولت و جامعه مهنی، بی  دفاتر دولتی و صنایع خصوصی،  ایواسطههای سازمان .3

 (.111-113 :1391خصاف مفرد، ) دههار میقر توجه موردوجود دارنه را  هاغیرانتفاعیماننه 

 وسییله بهنظام ملی نوآوری معتقه است که سازوکار یادگیری تعاملی و کارآفرینی جمعی که 

 :Lee& Park, 2009)استینه نوآوری ضروری اود، برای فرشتسهی  می گریواسطهیک نظام ملی 

هیای واسیطه   بیه نقیش بنگیا     در تحلی  خود از اتوماسیون صنعتی در سوئه اشتنکیویس .(207

های کیاربر  موجود در بازار و نیازهای بنگا  هایح را های واسطه به تطابق اشار  کرد. ای  بنگا 

 کننیه  ارتبیاط  هیای ایجیاد  سسیه ؤ، ای  مطالعیه بیه نقیش م   تروسیعکردنه. در نگاهی کمک می

ی و فنیاوری کمیک میی   ستم نیوآور ها به اتصال بازیگران در یک سیسسهؤپرداخته است. ای  م

 (.Stankiewicz, 1995: 201) کننه

 کننه تسهی های در مطالعه خود دربار  جوامع نوآوری، گروهی از سازمان همکارانشو  لی 

اتصال و تغییر ارتباطات را در یک شبکه ییا سیسیتم نیوآوری شناسیایی کردنیه. ایی  مطالعیه،        

 & Lynn, Reddy) اسیت را فراساختار نامییه    اتصال و تغییر ارتباطات کننه تسهی های سازمان

Aram, 1996: 93) .هیای  تغییر در شیبکه  انهازیرا ها را در ، نقش واسطهتروسیعدر نگاهی  کالون

را  تیری گسیترد  نقش سازمانی  ریپو  میول . ون در (Callon, 1994: 413) کنهعلمی بررسی می

های پژوهشیی(  ها و سازمان، دانشگا گذارمایهسرهای های پژوهشی، گرو ها )انجم برای واسطه

نیه استراتژیک  عنوانبهها . در حقیقت، واسطه(Van der Meulen & Rip, 1998: 763) شهنهقائ  

. دو مطالعیه اخییر بیا    انیه شیه  گرفتهگذاری و سطح عملیاتی در نظر مشیبی  سطح خط ،میانی

ذاری پژوهشیی  گمشیخطهای مرزی در زمانوکی  و سا -های اصی از ادبیات مهل ایمجموعه
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گیذاری  مشیی مطالعات بر خط ای  (Branstetter & Sakakibara, 2002: 148) دارنهو علمی ارتباط 

 ,Grindley) گیذاری مشیی رای مثیال در فرآینیه خیط   هیا بی  تمرکز کرد  و به نقش مهیم واسیطه  

Davidson & Hill, 1994: 1437) پردازنییهمیییهییای پیچیییه  در انتقییال فنییاوری در شییبکه یییا 

(Debackere & Veugelers, 2005: 332). 

کننیه.  نقش کلیهی در نظام ملی نوآوری ایفا میی  وکارکسبخهمات  دهنه ارائههای واسطه

هیای  فنیاوران و شیرکت   نییاز  میورد محور اصلی فعالیت ای  کارگزاران، ارائه خیهمات تخصصیی   

صیول اسیت. بازارییابی، ثبیت اختیراع، ارائیه انیواع        ییک مح  سیازی تجاریینه ادر فر بنیاندانش

ای  خهمات هسیتنه   ازجمله بنیاندانشهای های مهیریتی و حقوقی و تأمی  مالی پروژ مشاور 

 وکیار کسبهای خهمات بودن واسطهناکافی باشنه.نیازمنه می آنهابه  بنیاندانشهای که شرکت

در  های فعلی نظام ملی نیوآوری در ایی  حیوز    ستی، از کاآنهاو کیفیت پایی  خهمات قاب  ارائه 

مراکز حمیایتی،   ،ها. ای  واسطه(18 :1389رحمانیان و نصر، ) است برخی کشورها نظیر مکزیک

هیا  در دانشگا  مستقر غیرانتفاعیها، بنیادها و مراکز پژوهشی های ارائه خهمات به بخشسازمان

در  هیا واسیطه جایگیا    1(. در نمیودار شیمار    114 :1391بحرینی و دیگران، ) دشورا شام  می

فهیم دقییق جایگیا      هبی نمیودار کمیک شیایانی    ایی    نظام ملی نوآوری نشان داد  شیه  اسیت.  

کنیه. در ایی  نمیودار شیاهه گسسیت کاربردهیای تجیاری        میی  کالن علم و فناوری هایواسطه

علیم   هایواسطهلی   مرگ نوآوری هستیم که کارویژ  اصدرمحصونت و تحقیقات آزمایشگاهی 

در ای  پژوهش کوشیه  شه  است تا وظیایف معاونیت علیم و     .شودمیو فناوری در آنجا نمایان 

هیا  کالن علم و فناوری کشور احصا شود و زمینه گرواسطه عنوانبه خألفناوری برای جبران ای  

 د.شوآن تشریح  گیریشک و پیامههای 

 ی در نظام ملی نوآوریفناور و علم النک هایواسطه جایگاه -(1شماره ) نمودار
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 کالن علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایران هایواسطه. ٤-1

نهیاد  از:  عبارتنهرسمی  طوربهگذاری نظام ملی نوآوری کشور استنهادها در سطح سی تری مهم

میع تشیخیص   های کلی علم و فنیاوری(، مج ها و ابالغ سیاسترهبری )از طریق دریافت گزارش

آموزش و تحقیقات(، شورای عالی انقالب فرهنگی )از طرییق   کمیسیونمصلحت نظام )از طریق 

های ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور(، مجلس شورای اسالمی )از طریق کمیسیون

هیای  و فناوری )عتف؛ از طریق تصویب و نظارت بیر طیرح   تحقیقات مرتبط(، شورای عالی علوم،

های اجرایی(، معاونت علمی و های پژوهشی دستگا های مربوط به هزینهدریافت گزارشکالن و 

اییه    آفرینیی ارزشتکمی  چرخه گذاری کالن جهت سیاستجمهوری )از طریق فناوری ریاست

هیای تحیت   )از طرییق آمیوزش و پیژوهش دانشیگا      و فنیاوری تا بازار(، وزارت علوم، تحقیقیات  

هیای  جمهوری )از طریق اختصا  بودجهریزی و نظارت راهبردی ریاستنظارت(، معاونت برنامه

 های مربوطه.آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی(، وزارت صنایع و معادن و سایر وزارتخانه

های درگیر در نظام ملی نوآوری نمای کیلی تیعامالت میان سازمان ،2در نمودار شمار  

 غیررسمینه  تعامالت سازمانی رسمی و دهکه نشان شه مشخصجمهوری اسالمی ایران 

 .حاکم در عرصه حکمرانی نظام ملی نوآوری است

 ایران .ا.های حوزه نظام ملی نوآوری جتعامالت سازمان -(2شماره ) نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاست. 1-5

از تشیکی  معاونیت   تشکی  شه. پییش   1385جمهوری در سال معاونت علمی و فناوری ریاست

تر شورای عالی دقیق طوربهجمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و علمی و فناوری ریاست

گیذاری  سیازی سیاسیت  علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( مسوولیت ایجاد همیاهنگی و یکپارچیه  
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 موجببهه کالن اجرایی در حوز  علوم، تحقیقات و فناوری کشور را بر عهه  داشت. ای  وزارتخان

قانون برنامه سوم توسعه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری    

چنیه بیه   جهیهی در حوز  پژوهش و فناوری به آن واگذار شه. هیر  هایمأموریتتغییر نام داد و 

یی   هیای ا های مرتبط با آموزش عالی، تمرکز اصلی فعالییت دنیلی نظیر حجم وظایف و فعالیت

رسیه بیا تشیکی     وزارتخانه تا حه زیادی بر امور اجرایی آموزش عالی باقی مانیه ، بیه نظیر میی    

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقهاماتی که ای  معاونت از زمان تشکی  صورت داد  

تالش شه  تا نقاط ضیعف شیورای عیالی عتیف و وزارت علیوم یعنیی حماییت از         نوعیبه ،است

که ایی  دو   شودمیگاهی تلقی  با ای  وجود،ها پوشش داد  شود. نوآوری سازیاریتجفناوری و 

 ،جمهییوریبییرای معاونییت علمییی و فنییاوری ریاسییت  کییاری و همپوشییانی دارنییه.نهییاد مییوازی

های راهبیردی، برقیراری ارتبیاط بیی      حمایت از توسعه کاربردهای فناوری ماننه هاییمأموریت

 بنییان دانیش هیای  هیای کیالن ملیی و حماییت از شیرکت     طیرح  هیبناولویتدانشگا  و صنعت، 

 های پراکنه  ملی تعریف شه  است.افزایی منابع و سرمایههماهنگی و هم منظوربه

  تحقیق روش. 2

کهام نمیبستگی دارد و هیچ آنهاگیری از های پژوهش به اههاف و مقاصه بهر ارزشمنهی روش

رود کیه پژوهشیگران متخصیص در    انتظیار میی  . (Hoepfl, 1996: 12)شود توانه جایگزی  دیگری 

گییری مناسیب از جامعیه آمیاری بیه نتیجیه       حوز  کمّی با داشت  جامعه آماری یکسان یا نمونه

نزمه ورود پژوهشگر در تحقیقات کیفی ناگزیر  آنکهحالهم برسنه؛ یکسان و یا بسیار نزدیک به

روش انجام ای  پژوهش های اولیه تحقیق است. یافتهن اجتهاد بانی محقق در استنباط از از توا

بنابرای  به معرفی اجمالی ای  روش ؛ گیردبنیاد بهر  میسازی داد مفهوم نظریهکیفی بود  و از 

 شود.پرداخته می

 بنیادداده نظریه .2-1

 گالسیر هایی است که در ابتها توسط نظریهشناسی عمومی برای تهوی  نوعی روشروش مذکور 

)Strauss,  Glaser &شه معرفی  1سازی بنیادیکشف تووری مفهوم( در کتاب 7196استراوس ) و

هیایی  ادعیای بزرگیی را مبنیی بیر اتخیاذ نظرییه از داد        ،شناسیی ای  روش گذارانبنیان .(1967

آییه، نظرییه در   میبر آنکه از نام  گونههمان حاص  تحقیق اجتماعی باشنه، دارنه.که  منهنظام

ها حاصی  میی  وری و تحلی  داد کنه و از رهگذر تعام  مستمر بی  گردآتحقیق رشه میطول 

 .(Strauss, 1994: 168) شود

                                                                                                                                        
1. The Discovery Of Grounded Theory 
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 2،منهعناوی  نظام ذی  را بنیادداد  پردازینظریه در (1)متمایز رهیافت سه، (2005) کرِسوِل

هیهف   تناسیب بیه اله در ای  مق .(Creswell, 2005 :138)مطرح کزد  است  4گراو ساخت 3نوظهور

و  تیر اسیت  تجیویزی  ،ایم که بیه نسیبت سیایر رویکردهیا    بهر  گرفته منهنظامپژوهش از رویکرد 

 منظیور بیه بنیاد، بر لیزوم اسیتفاد  از چنیه گیام مشیخ ص      پردازی داد رهیافت منتخب به نظریه

در نهاییت بیر    7و انتخیابی  6محیوری  5،: کهگذاری بیاز از عبارتنهکه  کنهمی تأکیهها تحلی  داد 

. مطیابق بیا   شودمی تأکیه تولیهشه از نظریه  9دیهارییا یک تصویر  8یپارادایممهل توسعه یک 

 کنیم:های زیر استفاد  میبرای ترسیم نهایی پارادایم از مقوله 2شمار   شک 

 ؛ای که اساس فراینه است()صورت ذهنی حاص  از پهیه  10محوریمقوله .1

  ؛محوری اثرگذار است(های مربوط به شرایطی است که بر مقوله)مقوله 11شرایط عل ی .2

 ؛ها اثرگذار است(ای که بر تحقق راهبرد)مقتضیات یا عوام  زمینه 12ایشرایط زمینه .3

   ؛کننه(می انع ایجادر تحقق راهبردها مدای که )شرایط زمینه 13ایشرایط واسطه .4

 ؛(شونهز پهیه  اصلی منتج میه اهایی ککنشها یا برهم)کنش 14راهبردها .5

 (.Creswell, 2005 :401) (های حاص  از استخهام راهبردها)خروجی 15پیامهها. 6

 رهیافت اساس بر محوری کدگذاری الگوی و باز کدگذاری نمودار -(1شماره ) شکل

 کوربین و استراوس مندنظام

 

 

 

 

 

 

 

(Creswell, 2005: 401) 
                                                                                                                                        
2. Systematic procedure 

3. Emerging Design 

4. Constructivist Approach 

5. Open Coding 
6. Axial Coding 

7. Selective Coding 

8. Logic Paradigm 
9. Visual Picture 

10. Core Category or Phenomenon 

11. Causal Conditions 
12. Context Conditions 

13. Intervening Conditions 

14. Strategies 
15. Consequences 

شرایط 

 علّی
 راهبردها محوریمقوله

 شرایط زمینه

 ایشرایط واسطه

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 کدگذاری محوری

 پیامدها

 های کدگذاری بازمقوله
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اسیتخراج میهل پیارادایمی    که ا توجه به ههف پژوهش است بشه  در ای  پژوهش کوشیه  

 یک نهیاد کیالن واسیطه علیم و فنیاوری      مثابهبه جمهوررئیسحاکم بر معاونت علمی و فناوری 

پیمیود  شیود.    میذکور تیا میهل    شه انجامهای ، مسیر استخراج کههای مرتبط از مصاحبهاست

شیونه و  بنیهی میی  سیطح دوم دسیته  تیر  از کههای اولیه در مقونت کلیی  شه استخراجمفاهیم 

 ار خواهنه رفت.کهدر مهل پارادایمی نهایی بسرانجام 

 های پژوهشداده وریآگرد .3

معاونیت علمیی و   های میهل پیارادایمی حیاکم بیر     کشف مقوله پژوهشکه ههف با توجه به ای 

از طرییق   تالش شه تیا  است، یک نهاد کالن واسطه علم و فناوری مثابهبه جمهوررئیسفناوری 

آن  علمیی هیویت و اعضیای  ن اهان و ذهنی نزد میهیران، معاونی  دانش پن صورتبهمصاحبه آنچه 

 .مهیا گردد شه مطرحهای نزم برای بررسی موارد داد  ، استخراج شود وبود معاونت

سیوابق   معاونت دولیت دهیم کیه دارای   ن و مسوونمصاحبه با مهیران  15بهی  منظور ابتها 

 مییوردنظرافییراد انجییام گرفییت.  ،پییژوهش بودنییه پرسییش اصییلیر حییوز  علمییی و عملییی د

بودنیه: معاونیان فنیاوری و    بهی  قیرار  های مهیریتی در دولت دهم در سمت شونهگان()مصاحبه

 یهیا طیرح و مرکز  رسانیاطالعسای مرکز روابط عمومی و ؤنوآوری و توسعه مهیریت و منابع، ر

راهبیردی،   هیای یفنیاور  علیم و فنیاوری،   گیذاری سیت یاسفناوری، مهیران ک  دفتر  یملکالن 

دبییران سیتادهای    کالن و حوز  ریاست معاونیت علمیی و فنیاوری    ریزیبرنامهو  گذارییاستس

بنییادی، میکروالکترونییک و فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات،       یهیا سیلول ، فناوریزیستتوسعه 

کیانون همیاهنگی دانیش و     دانیش و صینعت، دبییر    هاییهمکارو  سازیتجاریسرپرست دفتر 

 استفاد  از ای  گرو . مشاور ارشه معاونت علمی و فناوری و خورشیهی یهاسلولصنعت کاربرد 

بانی سازمانی معاونت علمی و فناوری ریاست  مناصبدارای تجربه عملی در که  شونه مصاحبه

و اسیتفاد  از   آمیه  دسیت بیه ، بستر مناسبی را برای ایجاد تنوع نزم در مفیاهیم  جمهوری بودنه

نسیخه   میرور مجیهد   کیه سیعی شیه بیا    است  ذکریانشا. فراهم آوردکارشناسان مرتبط و مطلع 

نسیبت بیه اسیتفاد      ها،و یادداشت نکات کلیهی ای  مصاحبه گرفتههای صورتمکتوب مصاحبه

 د.شواطمینان حاص   آنها حهاکثری

شیه و  میی کیه باییه مطالعیه     داشیت   ها را به همیرا انبوهی از داد  ،نسخه اولیه هر مصاحبه

ه. با توجه به حساسیت فراینه رشه نظرییه  شاستخراج می ،مضامی  مرتبط تحت عنوان مفاهیم

 طیور بیه  ،ها، مفاهیم مسیتخرج اولییه توسیط پژوهشیگران    بردن میزان اعتماد به داد و برای بان

بیا توجیه بیه ایی       شیه. میگرفت و به اقتضا حفظ، حذف یا تعهی  جمعی مورد بازبینی قرار می

در طیول مصیاحبه تکیرار     همدر قالب مفاهیم نزدیک به های مشابهیکلمات و عبارت مطلب که
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 برای. بنهی شونهتری جمعهای کلیی مذکور در قالب مقولههاشه  بودنه، تالش شه که عبارت

 صیورت بهحبه ی  مصانخستقوی در ایجاد شبکه مفاهیم، تالش شه که آغازی  منهی ایجاد نظام

کهگذاری اولیه مصاحبه شمار  یک اسیت کیه بیه    . انجام شود شونه مصاحبهتری  باز و با مطلع

لحاظ غنای مطالب و تناسب بان با ههف پژوهش دارای بیشتری  مفاهیم و مقونت مرتبط بیود   

، 1 های مناسب مصاحبه شیمار  خروجی بر تکیههای بعهی با است که مصاحبه ذکرشایاناست. 

 در تحلی  و ادراک توسط پژوهشگران همرا  بود  است. ازپیشبیشبا سهولت 

 (1) شماره مصاحبه بندیمقوله و هیاول یکدگذارای از گزیده -(1نگاره شماره )

 مدل در نقش
 پارادایمی

 مفاهیم برآمده مقوله

وزارت علیوم   گییری جبهه .1 ایواسطه شرایط .1
 در مقاب  معاونت علمی

 دلیی   بیه  معاونیت  علیه علوم وزارت گیریهجبه. 1
 وزارتخانه وظایف برخی به معاونت ورود شائبه

 هیای دانشیگا   هایظرفیتصحیح  آزادسازیعهم . 2
 فنی و صنعتی

 راهبرد. 2
 (سازیبهینه)

معاونیییییت در  تمرکیییییز .2
انتهایی پژوهش تیا   هایحلقه

صیینعت( بییرای کییم ) تولیییه
کردن اخیتالف مییان وزارت   

 عاونتو معلوم 

متولی اصلی بخیش   عنوانبهگرفت   قراربهتمای  . 1
علم و فناوری دلیی  اصیلی اخیتالف وزارت علیوم و     

 معاونت

انتهیایی پیژوهش تیا     هیای حلقهورود معاونت در . 2
صنعت( برای کم کردن اختالف مییان وزارت  ) تولیه
 و معاونتعلوم 

صیحیح در   کارتقسیم .2 و 1 . راهبرد2 و 1
حماییییت از  معاونییت بیییرای 

 محصونت سازیتجاری

 در وزارت علوم سازیتجاری هایطرححمایت از . 1

صیحیح در معاونیت بیرای حماییت از      کیار تقسیم. 2
 هیای معاونیت محصیونت در مراکیز و    سیازی تجاری
 مختلف

. تشیییکی  کمیتیییه  2 و 1 . راهبرد2 و 1
اجرایییی  و کمیتییهراهبییری 

 هییایطییرحبییرای پیشییبرد 
 کالن

اجراییی بیرای    و کمیتیه ته راهبیری  تشکی  کمی. 1
 کالن هایطرحپیشبرد 

، انتخیاب مجیری و   هاطرحنحو  تعریف و انتخاب . 2
 بیرداران بهیر  نحو  اجرا، نظارت بر طیرح و انتخیاب   

 کالن هایطرحاجرای  هایچالش

 2 شیمار   نگار  دیگر، در شه انجاممصاحبه  14در  شه ییشناساهای جهیه مفاهیم و مقوله

هییه و بعیه از   هییچ مقولیه ج   دهیم است. نزم به ذکر است کیه بعیه از مصیاحبه     شه  سمنعک

حاص  نشه که نشان از اشباع نظیری تحقییق پییش رو دارد.     یمفهوم جهیه ،دوازدهممصاحبه 

بنیهی  پراکنه  بودنه کیه بیا دسیته    نسبتبه 1بنهی مفاهیم منتج به مقونت سطح دستهنتیجه 

 ذی  مقونت پارادایمی قرار گرفتنه. 2شمار   نگار  صورتهب 2مجهد، در مقونت سطح 
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 پارادایمیسطح اول و دوم مدل  هایمقوله -(2نگاره شماره )

 هایمقوله
 2سطح 

 کدها 1 سطح هایمقوله

 محوریمقوله پارادایمی: مقوله
 گریواسطه

علم و 
 فناوری

نظیام ملیی   علم و فناوری، ایجیاد همیاهنگی در    سازیتجاری تکمی  چرخه
 کننهگیفرانهادی و هماهنگ نقشنوآوری، لزوم پایبنهی به 

Pt3981, Pt4074, 

Po3252, Pr3671, 

PP3404, PP3421 
 ایمقوله پارادایمی: شرایط زمینه

های زمینه
ارتباطی و 

 سازیشبکه

 

 پیذیری تعام  ،بنیاندانش هایشرکتانجم  علمی و  هایظرفیتاستفاد  از 
ادها مث  وزارت علوم، جذب افراد بیا روابیط عمیومی بیان،     صحیح با سایر نه

ها، اهمیت ارتبیاط  با رسانه گیریارتباطهای ترویجی، اهمیت اهمیت فعالیت
 میؤثر  گیریارتباطحوز  ترویج علم و فناوری، اهمیت  شهگانتربیتدائمی با 

ل، مییان بیازیگران کلییهی و فعیا     افزاییی همو پایهار با اصحاب رسانه، ایجاد 
سیازی  اهمیت ظرفییت ، اهمیت تربیت متخصصان حوز  ترویج علم و فناوری

 های ترویجیبرای فعالیت

Pt39
92,Pt4003,Pt4033

,Pt4041,Pt4044,Pt

4051,Pt4052,Pt40

55,Pt4071,Pt4084

, Pt4091, PF1361, 

PF1362, PF1371, 

PF1372, PF1373, 

PF1381, PF1383, 

PF1384, PF1391, 

PF1401, PF1402, 

PF1411, PF1413, 

Ps3803, Ps3804, 

Ps3811, Ps3822, 

Ps3823, Ps3853, 

Ps3861, Ps3872, 

Ps3904, Ps3914, 

PL2852, PL2843, 

PL2803, PL2795, 

PL2794, PL2785, 

PL2784, PL2864, 

Pb0855, Pb0812, 

Pb0761, Pb0701, 

Pb0732, PC0954, 

PC0953, PC0951, 

PC0924, PC0913, 

PC0904, PC0902, 

PC0903, PC0901, 

PC0894, PC0893, 

PC0892, PC0883, 

PC0931, PG1592, 

PG1662, 

PG1703, 

PG1755, Pj2561, 

Pj2542, Pj2511, 

Pj2505, Pj2492, 

Pj2482, Pq3564, 

Pq3582, Pq3622, 

های زمینه
 مهیریتی

از تجیارب و نظرییات علمیی میهیریتی، تجربیه اجراییی و        گییری بهیر  لزوم 
نزم بیرای میهیران    هیای شایسیتگی عملیاتی مهیران معاونت، تیهوی  میهل   

، نقیش  هیا کیانون میهیریتی بیرای ادار     هیایی توانیایی معاونت، لزوم توجه به 
ونیت علمیی، بهبیود    ستادی معاونت توسعه مهیریت و منابع در مجموعه معا

منابع انسانی معاونت، ارتقای تعهه منابع انسیانی معاونیت، بهبیود محتیوایی     
در معاونیت   و میهیریت منابع انسانی معاونت، نقش ستادی معاونیت توسیعه   

علمی، گزینش صحیح نیروی انسانی بیرای معاونیت، جیذب نییروی انسیانی      
انجیام بازارییابی    کیفییت کانهیا و   بان بردنمتخصص در عرصه نظر و عم ، 

تهوی  شرح وظایف معاونت، تربیت میهیران متخصیص و متعهیه در     صحیح،
و روحییات   هیا اییه  ن جهیه با مسوون کارگیریبهحوز  علم و فناوری، لزوم 

 ، توجه به اص  تفویض اختیار در معاونتهامسوولیتجهیه در 

های زمینه
سیاسی و 

 قانونی

 هیای فعالییت کیردن  کیردن و قیانونی  وبتوجه به نقش نظارتی ستادها، مصی 
سیاسی افراد در ستادها، اهمیت تصیویب   هایگرایشمعاونت، عهم توجه به 

بودجیه،   و گرفت ستادها در شورای عالی انقالب فرهنگی برای ثبات ستادها 
 تهییه های پژوهشی، حرکت به سمت تقویت بسترهای حقوقی و قضائی طرح

 باندسیتی  اسیناد  تهوی  در همکاری و وریفنا و علم حوز  مقررات و قوانی 
 فناوری و علم

های زمینه
 ساختاری

 

از  تمرکززداییییتقویییت ارتبییاط دوسییویه و مناسییب سییتادها بییا معاونییت،   
علم و فناوری در کشور، تشکی  دبیرخانه برای ایجاد همیاهنگی   هایفعالیت

عیال بیودن   ، فهیا وزارتخانیه مییان سیتادها، اسیتقالل سیتادها از      افزاییهمو 
و همکیاری بیا نهادهیای     هیا کیانون ، عهم تمرکزگراییی در  هاکانوندبیرخانه 

مختلف دانشگاهی، دولتی و خصوصی، تعیی  نقش و کارکرد ستادها در نظام 
ینیه سیاخت آن،   املی نوآوری، لزوم طراحیی محصیونت فناورانیه و طیی فر    

ختاری، تشکی  ستادهای فناوری برای توسعه فناوری، اهمییت شیفافیت سیا   
هیای ترویجیی،   سازی برای فعالیتاهمیت شفافیت محتوایی، اهمیت ظرفیت
 هیای کیانون هیای ترویجیی، ایجیاد    بازبینی ساختار نزمه توفیق در فعالییت 

 هماهنگی دانش و صنعت

های زمینه
اقتصادی و 

 مالی

کردن هزینیه نهادهیای مختلیف، ههفمنیه     و شفاف هاهزینهمهیریت صحیح 
هییای لمییی خییارجی، سییامانههی تییأمی  مییالی شییرکت کییردن سییفرهای ع

، حمایت مالی از سیتادها،  پذیرخطر گذارسرمایه، تقویت نهادهای بنیاندانش
 حمایت صحیح و ههفمنه از مراکز متقاضی
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 هایمقوله
 2سطح 

 کدها 1 سطح هایمقوله

های زمینه
 ییمشخط

و بخش صنعت و تولیه، توجه به استانهاردهای  هادانشگا ایجاد ارتباط میان 
علیم و فنیاوری،    هیای پارکجهانی، تعام  معاونت با  جهانی و رصه بازارهای

برای گسترش دیپلماسیی علیم و فنیاوری،     المللیبی  هایظرفیتاستفاد  از 
تالش برای تسخیر بازارهای کشورهای منطقه، توجه معاونت بیه دیپلماسیی   

 نقش به توجهفناوری،  هایحوز علم و فناوری، ههایت و هماهنگی بازیگران 
، غلبه رویکرد سیاستگذاری بر اجراییی  هاکانون فرادستگاهی و سیاستگذاری

دیگیر نهادهیا، توجیه بیه      مأموریتینشهن معاونت در حیطه در معاونت، وارد
اجرایی، همیاهنگی   هایبحثمعاونت و عهم ورود در  کننهگیهماهنگنقش 
مختلف نظام ملی نوآوری، همکاری میان دانشگا  و صینعت،   هایبخشمیان 

کالن، توجه به نقش سیاستگذاری  هایطرحنجیر  علم و فناوری در تکمی  ز
، بنییان دانیش  هیای شیرکت سیاخت   و هماهنگی معاونت، حمایت از توانمنیه 

، رصیه  هاشاخصتعیی  جغرافیای کالن فناوری در کشور و تعیی  معیارها و 
و حمایت از فناوری، اولویت  مانهگیعقبو تالش برای جبران  و فناوریعلم 

 اشت  فناوری و نوآوری در معاونت، رویکرد فعال معاونت در عرصه فناورید

Pq3633, Po3295, 

Po3301, Po3284, 

Po3283, Po3282, 

Po3273, Po3261, 

Po3221, Po3214, 

Po3211, Po3212, 

Po3203, Po3202, 

Po3192, Po3183, 

Po3181, Po3161, 

Po3334, Po3331, 

Po3325, Po3324, 

Po3322, Pn3064, 

Pn3065, Pn3071, 

Pn3063, Pn3046, 

Pn3045, Pn3042, 

Pn3041, Pn3027, 

Pn3026, Pn3022, 

Pn2982, Pn2981, 

Pn3121, Pn3094, 

Pn3093, Pn3083, 

Po3252, Pr3711, 

Pr3751, Pr3752, 

Pm2921, 

Pm2913, 

Pm2902, Pm2892, 

Pm2881, PP3511, 

PP3485, PP3474, 

PP3403, PP3372, 

PP3372, PP3361, 

PK2701, PK2671, 

PK2632, 

 هایزمینه
اجرایی و 
 عملیاتی

 
 
 
 
 
 

اولوییت اصیلی معاونیت علمیی،      عنیوان بیه  بنییان دانش هایشرکتتوجه به 
فناوری، ارزیابی صحیح عملکرد ستادهای مختلف، لزوم  هایاولویتتشخیص 

انشجویان برای تولیه محصونت فناورانه، لزوم و د تاداناستفاد  از ظرفیت اس
در علیم و فنیاوری و تشیکی      هیا اولوییت کردن تعیی  شاخص برای مشخص

سییتادها، اهمیییت توجییه بییه نیازهییای جامعییه در طراحییی محصییونت و     
مهم و کلییهی، توجیه بیه     هایفناوری بنهیاولویتمحصونت،  سازیتجاری

 یهاپژوهش سمت به پژوهشگران دنداسوقاص  تفویض اختیار در معاونت، 
های پژوهشی، سیاستگذاری، لزوم تیالش  ، نوگرایی در پذیرش طرحکاربردی
 هایحلقهو تکمی   سازیتجاریکردن ستادها، تمرکز ستادها بر مهابرای کار

ستادها به سمت منافع ملی، انتخاب  گیریجهتپایانی زنجیر  علم تا ثروت، 
کالن، تمرکز معاونت بر روی فنیاوری   هایطرحای بازیگران توانمنه برای اجر

 عمومی برای رفع نیازهای مردم

 مقوله پارادایمی: شرایط علی

عل  یکپارچه

 سازی

هییای ترویجییی، اهمیییت فعالیییتنییوآوری،  ملییی نظییام در همییاهنگی ایجییاد
نهادهای موجود علم و فناوری کشور، ایجاد هماهنگی  افزاییهمهماهنگی و 

تسیهی   میان صنعت و دانشگا ،  مؤثرایجاد ارتباط مرتبط،  هایدستگا میان 
 ارتباطات و طراحی سازوکار یکپارچه و معتبر در نظام ملی نوآوری

Pt4052, Pt4074, 

Pt3983, PF1362, 

PF1371, PF1372, 

PF1373, PF1381, 

PF1383, PF1384, 

PF1391, PF1401, 

PF1402, PF1411, 

Pb0701, Pb0752, 

Pb0855, PG1663, 

PG1615, 

PG1581, Pj2491, 

Pj2512, Pj2492, 

عل  
 مهیریتی

لزوم روحییه جهیادی، تمرکیز    ، تربیت متخصصان حوز  ترویج علم و فناوری
و سیابقه   توجه به تخصص، بنیاندانش هایشرکتمهیریتی معاونت در حوز  

انتخاب مسیوونن، انتخیاب میهیران بیا نگیا  ملیی بیرای تصیهی          دراجرایی 
 ، منظم و پرکار در معاونتکوشسختستادها، لزوم استفاد  از مهیران 

عل  
 ساختاری

و جایگا  ستادها و محهود  فعیالیتی سیتادها، حفیظ     مأموریتتعریف نقش، 
ر نظیام ملیی نیوآوری،    نقش ستادی معاونیت د ، جایگا  فرادستگاهی معاونت

فعانن نظام ملیی نیوآوری، توجیه بیه سیطح       گریتصهیلزوم حمایت بهون 
ستادی و فراستادی معاونت، اهمییت شیفافیت محتیوایی، بیازبینی سیاختار      

 های ترویجینزمه توفیق در فعالیت
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 هایمقوله
 2سطح 

 کدها 1 سطح هایمقوله

عل  
 گفتمانی
 )انقالبی(

متخصصیان حیوز     تربییت ، توجه به تضاد میان نظام نوآوری غربی و اسالمی
ترویج علم و فناوری، تشکی  معاونت بر اساس نظرات رهبری، لزوم اسیتفاد   

 ، منظم و پرکار در معاونت، لزوم روحیه جهادی،کوشسختاز مهیران 

Po3193, Po3252, 

Po3281, Pn3044, 

Pr3753, Pr3661, 

PP3445, PP3442, 

PP3373, PP3501 
علیییییییی  

 تسهیلگر

، توجیه  علمیی  معاونت اصلی اولویت عنوانبه بنیاندانش یهاشرکت به توجه
، رصیه  سیازی تجاری، تسهی  فرآینه به نیازهای کشور در تخصیص اعتبارات

و حماییت از فنیاوری، لیزوم     مانهگیعقبو تالش برای جبران  و فناوریعلم 
ورود ستادها به موضوعات پراهمیت و فرادسیتگاهی، عیهم ورود سیتادها بیه     

 گذاری سایر نهادهاسیاست محهود کالن و  مسائ 
 مقوله پارادایمی: راهبردها

 سازیشبکه

 

مشاوران و متخصصان حوز  علم و فنیاوری در معاونیت، برگیزاری    ستفاد  از ا
گذاری علم و فناوری، جلسات طوفان فکری با مشاوران و متخصصان سیاست

، هیا طیرح ، همکاری بیا مجرییان   هاگیریتصمیماز متخصصان در  گیریبهر 
از مشاوران، مشارکت مهیران با کارشناسان در  گیریبهر تشکی  اتاق فکر و 

 دوریکیالن،   هایطرحاز ظرفیت دانشگاهیان برای انجام  گیریبهر ، هاطرح
و دیگیر نهادهیا در تصیویب     هاوزارتخانهتعام  با معاونت،  در محوری فرد از

 هیای دسیتگا  و  هیا مجموعیه مختلف سیایر   هایظرفیت کارگیریبه، هاطرح
 دیگر هایسازماناجرایی، تعام  و ارتباط با نهادها و 

Pt4001, Pt4002, 

Pt4011, Pt4013, 

Pt4031, Pt4043, 

Pt4051, Pt4053, 

Pt4062, Pt4083, 

Pt4093, Ps3821, 

Ps3822, Ps3803, 

Ps3831, Ps3841, 

Ps3852, Ps3863, 

Ps3872, Ps3883, 

Ps3901, Ps3904, 

PL2833, PL2805, 

PL2793, PL2782, 

PL2861, PL2842, 

Pb0855, Pb0854, 

Pb0812, Pb0811, 

Pb0761, Pb0752, 

Pb0732, Pb0857, 

PG1755, 

PG1753, 

PG1752, 

PG1751, 

PG1723, 

PG1663, 

PG1623, 

PG1592, 

PG1581, Pj2551, 

Pj2544, Pj2543, 

Pj2542, Pj2513, 

Pj2591, Pj2573, 

Pj2572, Pj2571, 

Pj2562, Pq3625, 

Pq3624, Pq3592, 

Pq3574, Pq3573, 

Pq3572, Pq3553, 

سازظرفیت
 ی
 ریساختا

 

تشکی  کمیته نظارت بر اخبار در معاونت، تهیه قرارداد حقوقی یکسان برای 
برای پیشبرد امور در معاونت، ایجاد کمیتیه   هاکارگرو همه ستادها، تشکی  

فناورانه کشور، ایجاد سیازوکار مناسیب    هایاولویتو کارگرو  برای تشخیص 
تجربیه و  انجیام دهنیه  طیرح بیر اسیاس       هیای شیرکت برای تیوان سینجی   

از  گییری بهر قبلی آنان، تشکی  ستادهای مجازی فناوری برای  هایفعالیت
دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تهیه قوانی  و مصیوبات بیرای    هایظرفیت

مزایای مالی و تشویقی، تشیکی  نهیاد نظیارتی بیرای ارزییابی سیتادها،        ارائه
 طراحی ساختار اجرایی مناسب ستادها

اصالح و 
اسازی همنو

 سازوکارها

های مختلیف معاونیت، حماییت از توانمنیه     اهمیت پاسخگویی مناسب بخش
انتهایی پژوهش  هایحلقه، تمرکز معاونت در بنیاندانش هایشرکتساخت  

 ،و معاونیت تا تولیه )صنعت( بیرای کیم کیردن اخیتالف مییان وزارت علیوم       
بیرای اجیرای    انتخاب بازیگران مناسیب  نامحسوس، نظارت شیو  کارگیریبه

استفاد  از ابزار قیانونی  با برگزاری جلسات هماهنگی و بحث و اقناع،  هاطرح
و جایگا  حقوقی معاونت علمی بیرای جلیب همکیاری مراکیز تحقیقیاتی در      

توسعه، لزوم  هایبرنامهتصویب اسناد در مجلس و گنجانه  شهن در  ارزیابی،
 سازیتجاری  فرآینه صحیح و قانونی برای تسهی هاینامهآیی تهوی  

راهبری و 
ایفای نقش 

 ستادی
 

 هیای زیرسیاخت ، تقوییت  هیا شیرکت لزوم بست  قراردادهای معتبر قانونی با 
خهماتی، تعریف صحیح زمی  و قواعه بازی نظام  هایزیرساختتحقیقاتی و 

، گسترش هادانشگا ملی نوآوری، تالش برای خلق منابع درآمهی ثابت برای 
میالی   تأمی ینه اکشور، تسهی  فر هایظرفیتعاونت از تمام چتر حمایتی م

برای نخبگیان و دانشیمنهان، حماییت معاونیت از فرآینیه تحقییق و        هاطرح
صحیح در معاونت بیرای   کارتقسیمبهبود مستمر محصونت،  منظوربهتوسعه 

کیالن فنیاوری در    هیای طیرح محصیونت، اجیرای    سیازی تجاریحمایت از 
فناوری، استفاد  از شییو  تفیویض مسیوولیت     هایولویتامعاونت، تشخیص 

و حماییت   هیا دانشیگا  کالن، همکیاری معاونیت بیا     هایطرحبرای مهیریت 
 هادانشگا اعتبارات به  ایمرحلهاصولی از آنان، پرداخت 
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پژوهی آینه 
و آینه 
 نگاری

 

بیرای  کردن زمینه ، فراهمهافناورینزم برای گسترش  هایزیرساخت تأمی 
 سیازی بیومی ، المللیبی معتبر  هاینمایشگا حضور مهیران و متخصصان در 

خیا    هیای حیوز   نگاریآینه وابسته به خارج، تعیی  اولویت و  هایفناوری
ی گیذار سیرمایه ها، گذاریکالن و سیاست یهاگیریتصمیمبرای استفاد  در 

وآورانییه، اقتصییادی و حمایییت از بازاریییابی محصییونت ن    هییایبنگییا در 
بر اساس عملکیرد   هاطرح، حمایت از هاایه و  هاطرحی دولت از گذارسرمایه

در توسیعه محصیونت بیا فنیاوری      هیا کانونی گذارسرمایهقبلی متقاضیان، 
دانشییی مطلییوب در کشییور و   هییایحییوز متوسییط و پییایی ، شناسییایی  

 در ستادها آنهای در گذارسرمایه

Pq3552, Pq3544, 

Pq3542, Po3234, 

Po3232, Po3225, 

Po3224, Po3213, 

Po3204, Po3196, 

Po3192, Po3184, 

Po3176, Po3174, 

Po3173, Po3171, 

Po3161, Po3323, 

Po3303, Po3314, 

Po3302, Po3301, 

Po3294, Po3293, 

Po3283, Po3275, 

Po3271, Po3263, 

Po3262, Po3261, 

Po3253, Po3235, 

Po3332, 

 
 
بخشی انگیز 

 و تکریم

 

بیهون   هیای وام، اعطای هادانشگا مالی برای کمک به  هایمشوقفاد  از است
تشیویقی و ابزارهیای تشیویقی بیرای      هایشیو ، استفاد  از هاشرکتبهر  به 

فیردی میهیر در    هیای قابلیت، لزوم توجه به هاکانونایجاد انگیز  در اعضای 
 ،لیییدر بیی  میردم بیرای تولییه محصیونت داخ      سیازی فرهنیگ ، هیا کیانون 

روش تکریم و رفتار شایسته با اه  علم، ایجاد نهادهای انگیزشی  کارگیریبه
بیرای تعامی  بیی  مراکیز تحقیقیاتی و       یافتهسازمان هایچارچوبو طراحی 

 صنعت، طراحی سیستم تشویق مهیران معاونت

 موانع داخلی: د و موانع محیطی: م() گرمداخلهمقوله پارادایمی: شرایط 

د: نقصان 
ملکردی ع

)بیشتر در 
مورد 

مهیران 
 معاونت(

 

 گییری نکیردن بیر اسیاس خیرد جمعیی،      تصیمیم مهیریت ضعیف جلسات و 
، ناهمیاهنگی بیازیگران در نظیام    هاطرحضعیف برای حمایت از  هایفراخوان

نکیردن دلیی    نکیردن و پیگییری  بنیهی زمیان نکردن، کارتقسیمملی نوآوری، 
بیا   هاشرکت، ناآشنا بودن هاطرحیی در ناموفق بودن، عهم تعیی  مسوول نها
نزم  نبود تیوان ملی، عهم وجود  هایطرحشرایط رقابتی بازار، شکست پروژ  

کیالن در   هیای طیرح ، تضعیف شهن نگیا  ملیی و کیالن    هاطرحبرای اجرای 
بر اساس اعیالم سیایر    هاطرحاجرای آن، رویکرد منفعالنه معاونت در انتخاب 

، ضیعف عملکیرد   هادانشگا بزرگ در  هایپروژ ناسب ، مهیریت نامهاسازمان
، عهم اختیار و نفوذ سیتادهای توسیعه   هاطرحدر ههایت، نظارت و پشتیبانی 

 هیای فنیاوری ها، عهم اقیهام فعیال دبیرخانیه    گیریتصمیمعلم و فناوری در 
 دی در موضوع ستادها و ههایت آنانراهبر

Pt4003, Pt4011, 

Pt4014, Pt4021, 

Pt4022, Pt4023, 

Pt4034, Pt4042, 

Pt4054, Pt4055, 

Pt4061, Pt4073, 

Pt4081, Pt4082, 

Pt4083,Pt4091, 

Pt4092, PF1371, 

PF1372, PF1374, 

PF1382, PF1393, 

PF1401, PF1414, 

PF1415, Ps3801, 

Ps3812, Ps3813, 

Ps3814, Ps3842, 

Ps3871, Ps3872, 

Ps3873, Ps3875, 

Ps3884, Ps3891, 

Ps3892, Ps3893, 

Ps3903, Ps3911, 

Ps3912, Ps3913, 

Ps3915, Ps3941, 

Ps3942, Ps3943, 

Ps3892, Ps3893, 

Ps3903, Ps3911, 

د: ضعف 
هنه ب

 کارشناسی

 

ضیعف بهنیه کارشناسیی، نبیود روحییه کیار        علمی، یهاانجم  ناکافی توان
گروهی در عرصه علم و فنیاوری، کمبیود نییروی کارشناسیی بیرای بررسیی       

، کمبود نیروی انسانی، محهودیت جذب نیروی انسانی، عیهم توانیایی   هاطرح
سیانی  کمبیود نییروی ان  ضیعف نییروی کارشناسیی،    جذب نیرو در سیتادها،  

 نظیران صیاحب عیهم تمایی  افیراد و    متخصص در عرصه نظر و دارای تجربه، 
ناکافی بودن پرداخت مالی معاونت عل  برجسته به حضور در معاونت علمی، 

 عهم اقبال متخصصان به معاونت

 خألم: 
 قانونی

 

حمییایتی معاونییت،  هییایسیاسییتخییوردن واردات ناصییحیح عامیی  شکسییت
ن نظام دریافت مجوزها، مشکالت قانونی و فرهنگیی  بود برزمانناکارآمهی و 

ها با سیتادها، نبیود ابیزار و اختییارات نزم     دستگا  دلی  عهم همکاری سایر
اداری بیرای   وخیم پیرپیچ در ستادها، مسییر   هاسازمانبرای هماهنگی میان 

و اجیرای مصیوبات    تأییهبودن  برزمان، بنیاندانش هایشرکتدریافت مجوز 
 توانمنهسیازی و  سیازی تجیاری بیرای   هزینهکمود سازوکار قانونی ستادها، نب

 هیای یاسیت س اجیرای  بیرای  قیانونی  بسیتر  فقیهان ، بنییان دانش هایشرکت
مسوونن دولتی و مهیران بخش خصوصی از محصونت  حمایتعهممعاونت، 

 ،داخلی
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م: شکاف 
 ییمشخط

 

بیودن معاونیت و   پیذیر آسییب تقاب  فرسایشی وزارت علوم با معاونت علمیی،  
وزارت علیوم در مقابی  معاونیت     گیریجبههناپایهاری شرح وظایف معاونت، 

در ابتیهای   میأموریتی علمی، اختالف وزارت علوم با معاونت، نبیود شیفافیت   
معاونیت، نبیود شیفافیت     مأمورییت تشکی  معاونت، نبیود اجمیاع در میورد    

میورد حیهود    در نظیر اخیتالف معاونیت،   مأمورییت ساختاری و محتیوایی در  
میان معاونت و ستادها  نظراختالفاختیارات ستادهای توسعه علم و فناوری، 

پژوهشی، تعام  ضعیف معاونت بیا مجلیس،    هایطرحدر مورد نحو  پذیرش 
 اجرایی و نظری معاونت با وزارت علوم هایچالش

Ps3912, Ps3913, 

Ps3915, Ps3941, 

Ps3942, Ps3943, 

PL2841, PL2832, 

PL2823, PL2821, 

PL2803, PL2801, 

PL2783, Pb0711, 

Pb0752, Pb0753, 

Pb0861, Pb0856, 

PC0942, PC0941, 

PC0932, PC0925, 

PC0923, PC0922, 

PC0921, PC0914, 

PC0912, PC0911, 

PC0892, PC0884, 

PC0883, PC0882, 

PG1581, 

PG1592, 

PG1623, 

PG1765, 

PG1623, 

PG1614, Pj2483, 

Pj2501, Pj2511, 

Pj2514, Pj2521, 

Pj2522, Pj2524, 

Pj2531, Pj2532, 

Pj2533, Pj2554, 

Pj2555, Pj2573, 

Pj2601, Pq3562, 

Pq3605, Po3334, 

Po3333, Po3291, 

Po3242, Po3241, 

Po3233, Po3193, 

Po3191, Po3182, 

Pn3124, Pn3123, 

Pn3115, Pn3114, 

Pn3106, Pn3103, 

Pn3102, Pn3073, 

Pn3062, Pn3055, 

Pn3034, Pn2992, 

Pn2985, Pn2984, 

Pr3782, Pr3781, 

Pr3771, Pr3723, 

د: ضعف 
گفتمان
 سازی

های ترویجی، توجیه  نبودن فعالیتنشهن تجربیات مهیران معاونت، فعالثبت
هیای ترویجیی، مالحظیات    نسبت بیه اهمییت فعالییت    سازمانیدرونناکافی 

هیای  سیازی در فعالییت  سازمانی در انتشار برخی اخبار، فقهان رویکرد شبکه
هیای روابیط   نسبت به اهمییت فعالییت   سازمانیدرونترویجی، توجه ناکافی 

ت بیه دلیی  نامناسیب    معاونی  هایسیاستنشهن عمومی، مورد استقبال واقع
عمیومی صیحیح    رسانیاطالعبیرونی نسبت به ای  نهاد، عهم  هادیهگا بودن 

از حوز  علم و فناوری توسیط معاونیت، ذهنییت نادرسیت محییط بییرون از       
بیا   صیاحبنظران معاونت، وجود ابهام در نخبگان نسبت به معاونت، مخالفیت  

جامعیه علمیی از معاونیت    معاونت به دلی  عهم آشنایی با آن، تلقی نادرست 
 توسط معاونت هارسانهصنهوق پول، عهم ههایت  عنوانبه

د: موانع 
 کارایی

 

بودن نظام حقوق و دستمزد در معاونت، مشک  پرداخت حقیوق بیه   نامناسب
آسیب در گزینش و نظیام   ،نشهن ستادها در معاونتگرفتهمتخصصان، جهی

ی پشتیبانی، بازدیه، مشیاور   مناسب برا سازوکارعهم طراحی جذب معاونت، 
، آسیب در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، عهم پشتیبانی صحیح و و نظارت

 نگیرفت   در معاونت، شیک   هاطرحبودن رونه تصویب طوننیچابک معاونت، 
 کننیه  مشیخص  جیامع  طیرح  میهون، نبیود   برنامیه  ییک  بیر  مبتنی ستادها

ارکرد تشیکی  سیتادها،   در میورد کی   نظیر اخیتالف ، داراولوییت  هیای یفناور
شهن به کارهای فرعی، عیهم  اصلی و مشغول هاینقشستادها به  توجهیبی

 و صنعت هاکارخانهو مراکز تحقیقاتی با  هادانشگا ارتباط صحیح و اصولی 

د: بخشی
 نگری

سیطوح بیان،    گییری تصمیماقتضائات  نگرفت  نظربخشی نگری ستادها و در 
فرهنگیی و تفیاوت    مسیائ  وز  علم و فناوری، عهم نگرش ملی و کالن در ح

و  هیا پیروژ  مشیک  و چیالش بیرای اجیرای      تیری  مهمعقایه و افکار بخشی 
، عیهم تعامی  درسیت و    هاکانون، عهم مشارکت بخش خصوصی در هابرنامه
 در بررسی نظرات و پیشنهادها جانبههمه

د: اختالل 

نظام ارزیابی 

 و نظارت

توانیایی معاونیت در ارزییابی    نا، هیا طیرح  بیردار هر ببودن کارفرما و نامشخص
 هایکانوندانشگاهی، عهم تجانس موضوعات محوری  هایپروپوزالو  هاطرح

کیالن،   هیای طرح، نظارت نامناسب بر هاآنمختلف عام  سختی در ارزیابی 
 بیرداران بهیر  ، چیالش در انتخیاب   هیا شیرکت توسط  هاوامنشهن بازپرداخت

 یهیا طیرح ظارت نادرسیت ضیعف معاونیت در حماییت از     ن، هاطرحمناسب 
الگوی  واسطهبهضعف ارزیابی در معاونت، الگوی نظارت مفرط  ،سازیتجاری

ای در معاونییت، گییری متمرکیز در معاونیت، نبیود شیفافیت بودجیه      تصیمیم 
در ارزیابی و مقایسه ستادها به دلیی  تفیاوت    هاشاخصبودن برخی نامناسب

و  بنییهیاولویییت، چییالش در تعیییی  شییاخص بییرای ذاتییی فنییاوری سییتادها
پژوهشیی و   مؤسسیات و  هاسازمانناپذیری کردن فناوری، نظارتبنهیطبقه
 آنان با امر نظارت و ارزیابی، مستمر نبودن فرآینه ارزیابی گیریجبهه
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د: نارسایی 
 تأمی نظام 

 مالی

، حرکت نکردن هاطرحتغییر نرخ ارز و تالطم شرایط اقتصادی و اثرگذاری بر 
معاونت به سمت دسترسی به بازارهای جهانی و خریه محصیونت مشیابه از   
خییارج کشییور و پییایی  بییودن عمییر متوسییط محصییونت فناورانییه، نبییود    

جییذب سییرمایه خییارجی، عییهم بسترسییازی جهییت جییذب  هییایزیرسییاخت
میالی   تیأمی   هایفعالیتخارجی و یکپارچه نبودن  پذیرخطری گذارسرمایه
پوشش فاصله دانش داخی    برایمالی  تأمی نظام  سازیمهاکارالزام  معاونت،

 و انسیانی  منیابع  یهیا چیالش ، هاطرحاعتبارات  تأمی و خارج کشور، مشک  
و قانونی  مالی هایمحهودیتای در معاونت، نبود شفافیت بودجهمالی،  منابع

جیه  ، عیهم برخیورداری از بود  بنییان دانیش  هایشرکتمعاونت در حمایت از 
سیتادها، عیهم تخصییص بودجیه کیافی در       هیای مأموریتکافی در پیشبرد 

 هاکانون، نبود مهل اقتصادی صحیح برای ادار  هاپروژ ستادها به 

PK2742, 

 مقوله پارادایمی: پیامدها

کمیل ت

زنجیره علم 

تا ثروت نظام 

 ملی نوآوری

ی صیحیح در نظیام   گذارسرمایهحمایت صحیح و ههفمنه دولت از فناوری و 
ملی نوآوری، موفقیت عملکیرد سیتادهای کشیور، دسیتیابی بیه محصیونت       

نظیام ملیی نیوآوری،     یهاگیریتصمیموفاق نسبی در  گیریشک کاربردی، 
علمیی، تولییهی و تجیاری در     هیای بخیش برقراری ارتبیاط مییان بیازیگران    

و تکمی  زنجیر  علم تا ثروت با تمرکیز بیر    نوآوری، سامانههی نظام هاکانون
کمی  چرخیه  ت(، تکمی  چرخه علم به ثروت، سازیتجاری) پایانی هایبخش

 علم و فناوری، تولیه ثروت

Pt4012, PL2831, 

PL2865, Pb0782, 

Pb0752, Pb0711, 

Pb0721, Pq3543, 

Po3236, Po3222, 

Po3201, Po3162, 

Pn3075, Pn2991, 

PP3432, PK2741 

خودکفایی 

 کشور

محصونت با رویکرد  سازیتجاری ایش رفا ،تالش برای خودکفایی کشور، افز
ناظر به توان داخلی کشور، تولیه محصیونت فناورانیه مبتنیی بیر      بینانهواقع

 نیازهای داخلی

 

 اقتدار ملی

فناوری در اقتهار ملیی و تیالش    آفرینینقشکشور،  داراولویتح  مشکالت 
اقتصیاد  در افزایش ثروت ملیی از طرییق تکمیی  زنجییر  ارزش مبتنیی بیر       

کشیور، اقتیهار    داراولوییت ، ارتقا عزت و غرور ملی، ح  مشکالت بنیاندانش
 نظام، اقتهار آفرینی برای کشور.

 پارادایمی سنجی مدلاعتبار .٤

 طیور به را پژوهش نتایج و هاداد  روایی و اعتبار دربار  بحث کیفی پژوهشگران از برخی اینکه با

 ایی   واقعییت  امیا  ،(Johnson & Christensen, 2008)داننه یم کمّی یهاپژوهش به مربوط سنتی

 در اهمییت  بیا  بسییار  بخشی هایافته و هاداد  اعتبار و صحت نیز کیفی یهاپژوهش در که است

 .شودیمپژوهش حاضر بررسی  پایاییو  رواییدر ادامه  .(Creswell, 2012)است  پژوهش ینهافر

کننه. در تحقیق کمی، رواییی  ها، واقعیت را توصیف میتهروایی اشار  دارد به میزانی که یاف

دقیقاً را داشته،  یشگونه تعریف کرد: یک تحقیق تا چه حه آنچه را که قصه ارزیابتوان ای را می

 ؛. ای  تعریف در تحقیقات کیفی جایگیا  چنیهانی نیهارد   (Golafshani, 2003: 559)سنجیه  است 

بلکه درک جهیان اجتمیاعی    ،(Stenbacka, 2001: 551)یست تحقیق کیفی، ارزیابی ن ههفچراکه 

 وسیله توصیف تفصییلی و دقییق از اقیهامات شیناختی و نمیادی  اسیت      از منظر پژوهشگران به

(Miles & Huberman, 2002: 37). 
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سیه روش و  ن، اهای محققایجاد اطمینان از روایی مرحله نخست پژوهش و دقت یافته برای

 اقهام انجام گرفت:

بخشیی فعیال از فراینیه پیژوهش اسیت       16بنییاد، اعتبارسینجی  : در نظرییه داد  یکمش رو

(Creswell, 2005: 412)طیور متنیاظر   های متنوع بهصورت که در مرحله کهگذاری باز، داد بهی  ؛

همچنیی  در مرحلیه کهگیذاری محیوری نییز       .شیونه در قبال مفاهیم در حال ظهور آزمون می

آمییز، تناسیب برقیرار    ها قرارگرفته و در ای  تناظر کثرتا در قبال مقولههمفاهیم برآمه  از داد 

 .شودها در مقام تأییه ای  تناسب جستجو میشود و سپس قرائنی از داد می

کننیهگان در طیرح   خیود مشیارکت   ماننیه  17: در روش دوم از مرورگران خارجیروش دوم

. در ای  پژوهش نییز محققیان   (Creswell, 2005: 413)شه برداری خواهه جهت اعتبارسنجی بهر 

کارشناسان و متخصصان معاونیت  و  علم و فناوریدر حوز   صاحبنظرانکار را ذی  نظر برخی از 

تیالش   ،هیا ر کهگیذاری دن بیا بازانهیشیی   اروش سوم: در ای  روش، محققی و  علمی انجام دادنه

و تیالش   شیه  ا کیهها بازنویسیی   ها را افزون کننه. در ای  پیژوهش، بارهی  کردنه که اعتبار یافته

 انتخاب شود. با دقت و صحت بیشتریکههای  شهیم

های مختلف زمیانی اسیت. ممییزی    گیری در دور پایایی، بیانگر پایهاری و تشابه نتایج انهاز 

. (Mays & Pope, 2002: 50)منزله روش خوبی برای بهبود پایایی پیشنهاد کیرد  توان بهتحقیق را می

منهی مستمر از نظر خبرگان و متخصصان در کلیه و بهر  هامصاحبهدقیق مت  لعه به دلی  مطا

خیوبی تضیمی  و بیرآورد  شیه      ینههای ای  تحقیق، پایایی مورد انتظار پژوهش بهامراح  و فر

 .است

شرح مدل پارادایمی حاکم بر نهادهای واسطه کالن علم و بندی و جمع .5
 فناوری

میرتبط بیا موضیوع     ها، مفیاهیم اصیلی و کلییهی   ا مطالعه مصاحبهب نخست،در گام  پژوهشگران

هیم بسییار پراکنیه  و   ای  مفا .ن و خبرگان را شناسایی کردنهاشار  شه  توسط مسوون پژوهش

در  آنهیا های گونیاگون  مسوولیت و شونهگانمصاحبهتنوع  که ممک  است به دلی  متنوع بودنه

سطح یک قرار گرفتنه و جایگا   یهامقولهگوناگون ذی   مفاهیم ،در گام دوم .بود  باشهمعاونت 

سطح یک نیز، مواردی که دارای  یهامقولهدر مهل پارادایمی مشخص شه. سپس  آنهاهریک از 

 سطح دوم قرار گرفتنه. یهامقولهسنخیت یکسان و مشابه بودنه در ذی  

                                                                                                                                        
16. Validation 

17  . Outside Reviewers 
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پهییه  اصیلی    نیوان عبیه « علیم و فنیاوری  کالن  گریواسطه»محوری مقولهدر ای  پژوهش، 

. شیونه بیه آن میرتبط    هامقولهمرکز توجه مهل پارادایمی قرار گرفت تا سایر  درشناسایی شه و 

 ی تیر مهیم سازی کیه  از: عل  یکپارچه عبارتنهرادایمی شرایط عل ی در مهل پا ی ترمهمبرخی از 

علی    ،تاسی تسهی  ارتباطات و طراحیی سیازوکار یکپارچیه در نظیام ملیی نیوآوری        اشیفهوظ

نیز از دیگر شرایط علی بودنیه   تسهیلگرانقالبی( و عل  ) یگفتمانل  مهیریتی، عل  ساختاری، ع

 که نقش اساسی در مهل پارادایمی حاکم بر معاونت علمی و فناوری داشتنه.

کیه بیر اسیاس     هیایی ینیه زم ی ترمهمرسه. ای میشرایط علی، نوبت به شرایط زمینه بعه از

هیای  زمینیه ، سیازی های ارتبیاطی و شیبکه  از: زمینه عبارتنهدست آمه ها بههبنهی مصاحبمقوله

زمینیه ، های اقتصادی و مالیزمینه، های ساختاریزمینه ،های سیاسی و قانونیزمینه ،مهیریتی

بسترهای نزم برای ایفیای   نوعیبه هاینهزم. ای  اجرایی و عملیاتی هایینهزم و ییمشخطهای 

 کننه.می را در عرصه نظام ملی نوآوری فراهم میت علنقش صحیح معاون

 کمینیه بیه   آنهیا  تأثیرگذارییا بایه حذف شونه در ای  میان برخی از موانع وجود دارنه که 

موانیع داخلیی    ی تیر مهیم برسه. ای  موانع یا داخلی یا ناظر به محیط بیرونی هستنه. برخیی از  

 ییکیارا نگری، موانع تحقق ل در نظام ارزیابی، بخشیمالی، اختال ی تأمنارسایی نظام  :از عبارتنه

و  مشیی خیط سازی. در کنار موانع داخلی، برخی موانع محیطی همچون شکاف و ضعف گفتمان

 قانونی نیز وجود دارنه. خأل

میهل پیارادایمی حیاکم بیر      جیزء تجیویزی   ،و اقهامات هستنه هاکنشراهبردها که ناظر به 

ح و سیازی سیاختاری، اصیال   سیازی، ظرفییت  ناوری هستنه. شبکهواسطه علم و ف نهادهای کالن

بخشی و تکیریم راهبردهیای معاونیت    نگاری و انگیز پژوهی و آینه همنواسازی سازوکارها، آینه 

 علم و فناوری در نظام ملی نوآوری هستنه. گرینهاد کالن واسطه برای ایفای نقشعلمی 

میهل پیارادایمی و   درسیت  کیردن  نتیجه کیار ه هایی حاص  خواهه شه کپیامه ،در پایان نیز

اقتهار ملی، خودکفایی کشور و تکمی  زنجیر  علیم تیا ثیروت نظیام      .استراهبردها  کارگیریبه

علم  یاواسطهنهاد کالن  عنوانبهو پیامههای معاونت علمی و فناوری  هایخروجملی نوآوری از 

 ست.او فناوری 
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 اکم بر معاونت علمی و فناوریمدل پارادایمی ح -(2شماره )شکل 
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 :نوشتپی
بنییاد را  پردازی داد های نظریهکار برد  است که ما ترجمه رهیافتهرا ب Grounded Theory Designsوی تعبیر ( 1)

ناشیی از سیه   آمه  کیه   وجودبهمناسب دانستیم. در حقیقت وی معتقه است که سه گونه طرح برای ای  روش 
 رهیافت نسبت به ای  روش است.
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