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Abstract 

The growing role of science and technology in economic development makes the necessity of 

policymaking and planning for the science and technology system more important. In line with 

centralized, top-down planning approaches to science and technology policymaking, the spatial planning 

approach is a bottom-up effort to identify regional capacities and potentials in order to provide an 

endogenous and balanced model for the development of science and technology. Although the spatial 

planning approach in its general form has a multi-decade history in the planning literature, the 

optimization of this approach in the science and technology governance needs methodological 

innovations. The purpose of this study was to provide a science and technology spatial planning 

methodology using institutional mapping. To this end, we used two cross-sections. On the one hand, we 

took into account innovation within a regional system, and on the other hand, we adopted the 

institutional mapping to attain a method for its analysis and estimation. In this system, first the 

institutions of the science and technology institution including the science institution, the technology 

institution, and the market institution were identified, and then the interconnection capabilities of these 

three institutions and their subsidiaries were evaluated. This was done through the extraction of the 

similarity graph. The similarity graph, which was obtained through the quantification of binary 

relationships of the science and technology system sub-institutions, expressed the diversity and intensity 

of the connections of each institute with other institutes. The more diverse and intense the relationships 

among the institutions were in general, the more optimal the science and technology system would be. 

Ultimately, observing this graph, the policymaker can design a scenario for moving toward regional 

balance for each of these institutions so that in the predetermined chronological horizons, the 

institutional proximity is increased and the agreement and accord of the institutions are enhanced.  
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فناوری با رویکرد  و نگاشت نهادی در نظام علمشناسی  روش

 آمایشی

 3حمیدرضا مقصودی ،2رعایائیمهدی  ،1علی سعیدی

 مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران ةدانشکداستادیار، گروه اقتصاد،  .1

 انعلوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایر ةپژوهشکددانشجوی دکتری علوم اقتصادی،  .2

 مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران ةدانشکد. استادیار، گروه اقتصاد، 3

 (12/28/2088ـ تاریخ پذیرش:  12/80/2088)تاریخ دریافت: 

 چکیده

دوچنـاان  فنـاوری را   و ریزی برای نظام علـم  گذاری و برنامه فناوری در توسعۀ اقتصادی ضرورت سیاست و گسترش روزافزون نقش علم
کنـا بـا    فناوری، رویکرد آمایشی تالش مـی  و  گذاری علم پایین برای سیاست  به باال متمرکز ریزی ار رویکردهای برنامهکرده است. در کن

 فنـاوری اراهـه دهـا.    و را برای توسعۀ علمو متوازن زا  ای، الگویی درون منطقه های و پتانسیل ها با شناخت ظرفیتحرکت از پایین به باال، 
 و  کردن این رویکـرد در حکمرانـی علـم    ریزی سابقه دارد، بهینه برنامهمباحث صورت کلی بیش از چنا دهه در  هباگرچه رویکرد آمایشی 
گیـری از نگاشـت    ی بـا بهـره  علم و فناورشناسی آمایش  اراهۀ روش پژوهششناختی است. هاف از این  های روش فناوری نیازمنا نوآوری

بینـا و از دیگـر سـو بـا نگاشـت       ای می کنا. از یک سو نوآوری را در نظام منطقه تفاده میاین نوشتار از دو برش متقاطع اسنهادی است. 
 ،شامل نهاد علم، نهـاد فنـاوری   ـ یعلم و فناوردر این روش، ابتاا نهادهای نظام  .دها اراهه می تحلیل و تخمین آنروشی را برای  نهادی

گانـه و   گیـری ایـن نهادهـای سـه     هـوم ماـاورت نهـادی ظرفیـت ارتبـا      گیـری از مف  و سـس  بـا بهـره   شـونا   میشناسایی  ـنهاد بازار
کـه از   ،شـود. گـراف مشـابهت    طریق استخراج گراف مشابهت اناـام مـی   شونا. این کار از دیگر ارزیابی می ها با یک های آن زیرماموعه

هـر  ات ارتباطات هر نهاد با سایر نهادهاست. و شآیا، بیانگر تنوع  ی به دست میعلم و فناورسازی روابط دودویی زیرنهادهای نظام  یکمّ
گذار با  نهایت، سیاست ی است. درعلم و فناورتر نظام  بیانگر وضعیت بهینهچه تنوع و شات ارتباطات میان نهادها در ماموع بیشتر باشا 

را طراحـی کنـا تـا در     ،ای قـه یعنی تـوازن منط  ،از نهادها سناریوی حرکت به سمت وضع بهینهیک  توانا برای هر مشاهاۀ این گراف می
 های زمانی مشخص مااورت نهادی افزایش یابا و هماهنگی و همراهی نهادها تقویت شود. افق

 واژگانکلید

 .نگاشت نهادیی، علم و فناورنظام ، ای، گراف مااورت ، توازن منطقهیعلم و فناورآمایش 
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 مقدمه

اجتمااعی و فرهنیای   و  ساختار اقتصاادی ی در علم و فناورآفرینی نهادهای  روزافزون نقش گسترش

آماایش و  موضوع های اخیر به  ویژه در دهه جوامع مختلف توجه متفکران و پژوهشیران مختلف را به

ای را باا رویکردهاا و    نتیجه مطالعات علمای گساترده   ی معطوف ساخته و درعلم و فناورریزی  برنامه

هاای اخیار ت ات     ی در دههعلم و فناورنظام  های مختلف در این زمینه به وجود آورده است. گرایش

ای اسات   گذاراناه  کند. نظام نوآوری چارچوب ت لیلی و سیاست فعالیت می 1رویکرد نظامات نوآوری

ی قارار گرفتاه اسات. اساناد توساع       علم و فناورگذاران  سیاست ةویژکه در حال حاضر مورد توجه 

کنند شارای    اران نیز تالش میذگ شوند و قانون می  علمی و فناوری کشورها مبتنی بر این نظام نیاشته

ها فراهم سازند. به این ترتیب، نظاام ناوآوری باه یکای از      قانونی الزم را برای ت قق ص یح این نظام

 در توسع  اقتصادی کشورها تبدیل شده است. ی مهمها زنجیره

 :Gómeza et al. 2015) کرده است دایپ تیاهم یاقتصاد جهان یها ییایدر درک پو یا منطقه  عرص

در پای   2شاود. نظاام ملای ناوآوری     اجراهای جغرافیایی متفاوتی  تواند در گستره نظام نوآوری می .(2

استفاده از نظام ناوآوری در ساطح ملای و در ساطح یار کشاور اسات. آشانایی باا ایان نظاام باه             

ناه در  اکاارکرد نوآور  کند رویکردهای خود را در زمین  بهبود کمر می (در سطح ملی)گذاران  سیاست

واحاد ت لیال در نظاام ملای ناوآوری یار        .(OECD 1997: 3) بنیان امروز توسعه دهند اقتصاد دانش

علام و  های  شود سازوکارها و رواب  نهادها و زیرنظام شود و در آن تالش می کشور در نظر گرفته می

ریازی   وری طراحی و برناماه کار کش اساس تقسیم ریزی متمرکز ملی و بر چارچوب برنامه ی درفناور

های نسبی مناطق مختلاف در یار اقتصااد زمینا       تواند با تکیه بر مزیت اگرچه می وضعیتشود. این 

 شده در مرکز، عاالوه  ریزی های طرح با ت میل سیاستبیش و کمی را فراهم سازد، علم و فناورتوسع  

انساانی منااطق، فرایناد رشاد و توساع        شناختی و نیازهای اجتماعی و گرفتن اقتضائات بوم  بر نادیده 

پیراماون اساسااب باا    ا  زند. این نوع نیااه مرکاز   بعدی رقم می زا و تر صورتی برون نقاط پیرامونی را به

 باه بار ایان اسااس،     کنند تعاار  دارد.  تأکید می 3باال  به ریزی پایین رویکردهای آمایشی که بر برنامه

                                                                                                                            
1. innovation systems 

2. national innovation system 

3 mottoB-gninnapp pui.  
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تواناد زمیناه را بارای     رویکرد مناساب مای   منزل  به 1«نوآوری ای نظام منطقه»جای نظام ملی نوآوری، 

 ی از پایین به باال فراهم سازد.علم و فناورگذاری نظام  ریزی و سیاست برنامه

ی علم و فنااور ای نوآوری، شناسایی و ارزیابی نهادهای نظام  در رویکرد آمایشی به نظام منطقه

 باه  دارد؛ نیازی شناسی مناسب با ماهیت آمایش وشاتخاذ ربه  موضوعاین بسیار حائز اهمیت است. 

 و به سطوح باالتر ملی برسااند. کند ای آغاز  ریزی را از سطوح پایین منطقه برنامهکه بتواند  ای گونه

تواند در این زمیناه باه کاار گرفتاه      شناسی جدیدی است که می دنبال ارائ  روش به حاضر پژوهش

علام و  آمایش  بهم ور  رویکرد توازندر چارچوب نظری و انی مبپس از تبیین شود. در این مقاله، 

اساس شبک  مجااورت نهاادی ارائاه     ی برعلم و فناورنیاشت نهادی نظام شود  ی، تالش میفناور

 .شود منطق ت لیل این شبکه و وضعیت مطلوب آن تبیین میدر پایان  و شود

 مبانی نظری

طریاق تعامال    مند و با تأکید بر یاادگیری از  د نظامو با رویکر 1۹۹۱ای نوآوری در ده   نظام منطقه

متقابل میان بازییران اصلی ص ن  نوآوری در مقیاس یر منطق  خاص )در مقابل یار کشاور یاا    

هاا و   قبیال بنیااه   اقتصاد خاص( مطرح شد. در این مدل بار مشاارکت میاان نهادهاای مختلاف از     

ریشه در اقتصاد ت ولی و نهادگرایی دارد و  ها و مراکز پژوهشی تأکید شده است. این مدل دانشیاه

 Doloreux & Parto 2005: 139; Asheim ←داند ) های فنی نمی نوآوری را تنها م دود به نوآوری

& Coenen 2006: 167      نوآوری در این مدل در قالب تجمیعی و تکااملی باا وابساتیی باه مسایر .)

شدن نظاام ملای ناوآوری در قالاب      ز مطرحطور ویژه پس ا ای نوآوری به نظام منطقه مطرح است.

 .(Lagendijk 2000: 188) تر نظام ملی نوآوری مطرح شده است زیرسیستم آن یا نسخ  کوچر

المللای کاه از آن باه نظاام ناوآوری       نظاام باین   ؛شاود  ای در سه سطح بررسای مای   نظام منطقه

. هار  4(RIS) ای نوآوری نطقهو نظام م ،3(NISنظام ملی نوآوری ) ،شود تعبیر می 2(NeSIهمساییان )

                                                                                                                            
1. regional innovation system 

2. neighbourhood system of innovation 

3. national innovation system 

4. regional innovation system 
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تارین بارش باه نظاام      با این تفاوت که بزرگ ؛اند شده  ای تعریف های منطقه سه نظام در قالب برش

 (.Tang et al. 2015: 206ای تعلق دارد ) نهایت منطقه و در ،المللی، سپس ملی نهمساییان بی

 ای نوآوری ابعاد نظام منطقه

ای نوآوری انجام گرفته  ختارمندسازی ت قیقات در نظام منطقههای متعددی برای ادراک و سا تالش

( نظاام  14۲: 2۱۱۲و پاارتو )  1دولاورو  پاژوهش اسااس   (. بار Asheim & Gertler 2005 ←است )

زمینا    ، تعامل میان فعاالن نظاام ناوآوری در  یرکند:  ای نوآوری بر سه بعد اساسی تأکید می منطقه

کننده از مبادل  داناش و ناوآوری درون یار     نهادهای حمایت سازی و نقش ، آمادهدو مبادل  دانش؛

بیاانیر ایان    1ای نوآوری. نمودار  گذاری منطقه ای نوآوری در سیاست نقش نظام منطقه سه، منطقه؛

 ای ترسیم شده است: سه بعد اساسی است که با م وریت زیرسیستم حکمرانی منطقه

 
 (Cooke & Andrea 2004: 150) دیگر ها با یک آن وۀ تعامل ای نوآوری و نح عامالن نظام منطقه .1نمودار 

ای بار تولیاد و مبادلا      مشخص است، بعد اول نظام ناوآوری منطقاه   1 طور که در نمودار همان

بار تعاامالت و تباادل داناش باین        فزاینده مبتنیطور   بهکند. نوآوری  دانش درون منطقه تمرکز می

هاا )بازرگ و کوچار(، مشاتریان،      مانند بنیاه ؛اند وری دخیلفعاالن مختلف است که در فرایند نوآ

                                                                                                                            
1. Doloreux 
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مؤسسات عمومی )مانناد مراکاز انتقاال     ،ها و مراکز ت قیقاتی( های ت قیقاتی )مانند دانشیاه سازمان

کند که این ایاده را در   ی(. مجاورت فضایی زمانی اهمیت پیدا میعلم و فناورهای  فناوری و پارک

تواناد سااماندهی شاود و     ی کوچکی از دانش مارتب  باا ناوآوری مای    ها نظر بییریم که تنها بخش

کاه مبادلا  داناش ضامنی نیازمناد       درحاالی  ؛گیارد  های بسایار دور قارار   اختیار مکان سادگی در به

را تساهیل   طریق تعامل خود یادگیری از نوب  چهره است که به به های کوتاه و تعامالت چهره فاصله

ای بار   های منطقه . بدین ترتیب، روشن است که مزیت همکاری(Asheim & Gertler 2005) کند می

 چهره. به های ملی عبارت است از افزایش احتمال تعامالت چهره همکاری

اندازی نهادی یار منطقاه کاه از ایجااد و انتشاار داناش حمایات         بُعد دوم مربوط است به راه

بنابراین نهادهاا شاامل قاوانین، مقاررات،     ای اشاره دارد و  کند. در اینجا، نهاد به تعریف گسترده می

( م ی  نهادی کاه در  2۱13) فالناگانو  1شود. به قول یوارا و همچنین نهادهای دولتی می ،ها سنت

بنیاهی و بناابراین در   اند دقیقاب در قلب مباحث دربارة رواب  درون آن فعاالن مختلف جاگیری کرده

 ین تأکید بر نهادهاا عمادتاب در جغرافیاای اقتصاادی از    ای نوآوری قرار دارد. ا چارچوب نظام منطقه

 زمینهدر این  از جمله اینکه؛ ها دارند پیشرفته است. نهادها اثر زیادی بر بنیاه« گردش نهادی»طریق 

تواناد   هاا مای   هاای باین آن   که چیونه شابکه یا ایندییر تعامل کنند  توانند با یر چیونه میها  بنیاه

 شاوند و در  های نوآوری م لی توس  این نهادها حمایات مای   افتد. شبکه اندازی شود و به کار راه

 شوند. های خرد و متوس  حمایت می ویژه بنیاه های دخیل به نتیجه بنیاه

تاوان گفات    ای نوآوری سومین بعد مهم است و می گذاری در رویکرد نظام منطقه نقش سیاست

 :Cooke et al. 1997) گذاری اسات  استای نوآوری هم مفهومی نظری هم هدف سی که نظام منطقه

گاذارد.   ای مای  های منطقه اری است که در آن نظام ملی اثر عظیمی بر نظامذگ . این سطح سیاست(4

  ات ادیاری ذگ توان در ساختار سیاست ای نوآوری را می نمون  عمدة کاربرد سومین بعد نظام منطقه

 اروپا مالحظه کرد.

ای نوآوری به مباحث مربوط به نظاام ناوآوری ایان     ظام منطقههای عمدة مفهوم ن یکی از کمر

 :Schrempf et al. 2013) ایده است که هیچ سیاست واحدی که همه جا جواب دهد وجاود نادارد  

                                                                                                                            
1. Uyarra 
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ای تطبیاق   گذاری باید همواره خاص هر زمینه باشند و باید با شرای  منطقاه  . ابزارهای سیاست(10

هاای سیساتمی را    ای نوآوری عمدتاب شکست مین  نظام منطقهگذاری در ز پیدا کنند. دخالت سیاست

ای  کند عملکرد مؤثر تعامالت پیچیده میان فعاالن مختلف در نظاام منطقاه   گذاری و تالش می هدف

ای در نقااط   انادازی منطقاه   دنباال راه  ای ممکن اسات باه   ها در سطح منطقه را تسهیل کند. سیاست

هاا یاا حتای اشاخاص        فعاالن یر منطقه یا صرفاب بر بنیااه ممکن است بر هم مثالب .مختلف باشند

هاا کمار کناد کاه بار کمباود        تواناد باه بنیااه    شاده مای   های اعمال منفرد تأثیر بیذارند. شاخص

توانند نهادهای سخت مانند قوانین یا نهادهای نرم مانند تمایال باه    ها می آن .ها غلبه کنند شایستیی

ای مداخله کنند و برای غلبه بار   توانند در سطح شبکه ها می نپذیرش ریسر را مطرح کنند. حتی آ

تار بارای    های تعاونی اندازی فعالیت شدن در یر شریر تجاری خاص کمر کنند یا به راه اثر قفل

 .(Asheim et al. 2013) ها برای یافتن منابع دانش تکمیلی کمر رسانند رساندن به بنیاه یاری

 یعلم و فناورآمایش  گیری جهتمنزلة  بهای  توازن منطقه

پایدار منوط   توسعاساسی در    مؤلف  منزل  به  است که ت قق عدالت اجتماعی  شده  مشخص  امروزه

زاده  اسات )سارور و اساماعیل   های فضایی از رهیذر آماایش سارزمین    تعادل  بردن عدم  بین به از

تاوان   باشاد نمای    داشته  سرزمین وجود ها در فضا و تعادل  زمانی که عدم  تا  عبارت دییر  . به(13١۶

آماایش   بناابراین،  .های اجتماعی رسید تعادل  اجتماعی به ام ای عدما  های اقتصادی صرفاب با برنامه

ماناده   روی فضاهای عقب  کند. آمایش سرزمین با تأکید در این زمینه ایفا می  م وری  نقشی  سرزمین

پاردازد و    می  های رشد بخشی به قطب به تنظیم و تعادل ،یا بکر، ضمن تقویت روزافزون این فضاها

اقتصاد به مارور زماان ت قاق      عدالت درو   ،اجتماع  شود مؤلف  عدالت در فضا، عدالت در سبب می

 عینی پیدا کند.

مساتلزم شاناخت   ی علام و فنااور  ساازی   ها در فرایند تولید و توزیع و تجاری توازن  رفع عدم

ایجااد  طریاق   . این امر ازها از سوی دییر است یر سو و نیازها و فرصتها از  امکانات و ظرفیت

هاا و   هاا و فرصات   طریق آماایش ظرفیات   کردن خألهای ملی از ای و پر ها در سطوح منطقه توازن

. بنااابراین تاادوین سااندها و اسااتخراه راهبردهااا و شااود م قااق ماایای  نیازهااای م لاای و منطقااه

هاا و   جهت کاهش فاصله تواند گام مؤثری در ی میلم و فناورعای برای آمایش  های منطقه سیاست
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ترتیاب، رویکارد    بدینی در سطح جغرافیای اقتصادی کشور باشد. علم و فناورها در حوزة  تبعیض

ی علم و فنااور دنبال ایجاد هماهنیی و توازن میان نهادهای نظام   ی بهعلم و فناورتوازن در آمایش 

درجهات رفاع   اوالب هاا   برداری از آن حداکثر بهره  گامی میان این نهادها است تا با ایجاد تألیف و هم

 نیازهای منطقه و ثانیاب سرریز مازادها به سایر مناطق انجام شود.

 آمایش علم و فناوریدر  4رویکرد نگاشت نهادی

چیدمان خاص نهاادی یار کشاور یاا منطقاه       ةدربارمفید  یای بینش نیاشت نهادی در برش منطقه

دهاد. باا اساتفاده از     از آمارهاا ارائاه مای     فراتار   آورد و اطالعاتی وجود می  گذاری به یاستبرای س

هاای پشاتیبانی را مالحظاه کارد.      و نقاایص برناماه   ،پوشانی توان عدم تطابق، هم نیاشت نهادی می

و کااهش عادم    ،ها، افازایش شافافیت   چیدمان مناسب نهادی به بهبود هماهنیی سیاستهمچنین، 

باازییران اصالی و     کاه   ای اسات  نهاادی نقشاه    نیاشتبه بیان دییر، کند.  می  کمر  مند نظامتطابق 

  نهاادی   تر کند. نیاشت تواند خألها و موانع ساختارها را روشن دهد و می نشان می  را  ها تعامالت آن

باا  دهاد و   نمایی ساده و جامع وضعیت موجود نظاام ناوآوری را نشاان مای      چارچوبی است که با

تاا    کارد   و ت لیل  شناسایی  را  در اجزا و رواب  میان اجزای نظام  موجود  توان نقایص بررسی آن می

  بناابراین، . (۲٧: 13۹۲)کالنتاری و منتظار    های الزم را انجام داد ریزی موارد برنامه  این  برای اصالح

  درک  توان میمر آن ی بسیار ضروری و راهیشاست و به کعلم و فناورنیاشت نهادی در آمایش 

 .دست آورد  به  نوآوری  بهتری از وضع ظاهری نظام ملی

 ی در رویکرد آمایشیعلم و فناورشناسی نهادهای نظام  گونه

ای  ارتباطات شابکه در قالب آفرینان و بازییران پویش نوآوری  تعامالت بین نقشدر رویکرد آمایشی، 

ش نهادها و اینکه پویش نوآوری به چه میزان به ل اا   شود. نق میان نهادهای نظام نوآوری بررسی می

بار  در این رویکارد  از سوی دییر  نهادی در نظام اقتصادی درونی شده مورد تأکید این رویکرد است.

های فناورانه باه   ی و قابلیتعلم و فناورپیشران م وری نظام  منزل م ی  و بازار به  و نیازهای جامعه

شود. توضیح اینکه در نسل اول نوآوری باه نقاش باازار     زمان تأکید می طرف عرضه به طور هم منزل 

                                                                                                                            
1. institutional mapping 
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شاود. در   میکید أتی علم و فناور  عرضو طرف  ت قیق و توسعهشود و تنها بر حمایت از  توجه نمی

زماان تعاامالت    شود. نسل سوم نوآوری به طاور هام   نسل دوم نوآوری نیاز بازار نیز در نظر گرفته می

بر نهاد باازار،   بنابراین، عالوه گیرد. های فناورانه را در نظر می ی  و بازار و قابلیتم  و نیازهای جامعه

توان شناسایی کرد که یکی به حوزة علم و آماوزش   ای نوآوری می دو نوع نهاد دییر را در نظام منطقه

  هاا و مؤسساات آماوزش عاالی( و دییاری باه حاوزة        شود )نهاد علم شامل دانشیاه عالی مربوط می

ی، مراکاز رشاد،   علام و فنااور  هاای   فناوری و دانش کاربردی مرتب  است )نهاد فناوری شامل پارک

ی باا  علام و فنااور  و ...(. آنچه در آماایش   ،مراکز ت قیق و توسعه، مراکز ارتباط با صنعت دانشیاهی

گاناه و   این نهادهای ساه  1ترسیم وضعیت موجود مجاورت یکی رویکرد نیاشت نهادی مد نظر است

 2گاان اسات. نماودار     جهت توازن و هماهنیی میاان ایان ساه    گذاری این نهادها در سیاستدییری 

 ی است.علم و فناورگانه در نظام  بیانیر این نهادهای سه

 
 (۵٧ :1٩١١ همکارانی )عادلی و علم و فناور. ارکان نظام 2نمودار 

شاود.   مجاورت اساتفاده مای  فوق از مفهوم   گان سهارتباطات میان نهادهای   سنجش درجبرای 

چیاالی و قادرت    و تواند با تبدیل به ماتریس مجاورت در دانش ریاضایات کیفیات   این مفهوم می

                                                                                                                            
1. proxity 
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. البته باید توجه داشت که ارتباطات میان نهادهای مختلف در هر منطقه را به ن و روشنی تبیین کند

در واقاع هادف از    شود. بیین میت یساز مدل یمفهوم یندو فق  فرا شود یمقاله مدل اجرا نم یندر ا

ای نوآوراناه میاان ساه دساته از نهادهاای نظاام        ای از ارتباطات شابکه  منظومهاین پژوهش بررسی 

ای باا تأکیاد    در مقیاس منطقهدر معنای وسیع آن  ابازارنهاد  ،یعنی نهاد علم، نهاد فناوری ا نوآوری

هاای   ی و قابلیات علام و فنااور  ری نظاام  پیشران م او  منزل م ی  و بازار به  و بر نیازهای جامعه

 هاا  بر طرح کلی فوق، به بررسی میزان مجاورت ظرفیت  است. مبتنی طرف عرضه منزل فناورانه به 

هاای   ای پرداختاه و گاراف   ی و بازار در رویکرد شابکه علم و فناورها و نیازهای نهادهای  مزیت و

 شود. مجاورت تصویر می

 های نگاشت نهادی انواع روش

مطالعات نظام نوآوری با استفاده از رویکرد نیاشت نهادی مطرح شده است:   روش اصلی برایسه 

های اقتصادی در مطالعات نظاام ناوآوری کشاورهای     نخست، روشی که سازمان توسعه و همکاری

ها از طریق کارکردهایشان در نظام نوآوری توصیف  سازمان  روش  عضو استفاده کرده است. در این

خود اساتفاده   پژوهششوند. دوم، روشی که کاپرون و سینسرا در  ی به تصویر کشیده میو در طرح

توسعه داد. در ایان روش از چهاار مااتریس بارای توصایف نیاشات       آن را  1کردند و بعدها بیکار

شود. سوم، روشی که حاصل ترکیب دو روش یادشده است. در روش ترکیبی، از  نهادی استفاده می

)کالنتاری و منتظار    شاود  های چهارگانه توأمان استفاده می ملی نوآوری و ماتریس  نظام  کارکردهای

ها وارد است که در اداماه   ها، انتقاداتی نیز به آن (. اما در کنار مزایای هر یر از این روش۲١: 13۹۲

نویسندگان در ایان مقالاه    شدشود. در واقع وجود همین انتقادات سبب  به صورت مختصر بیان می

گاناه و انتقاادات    هاای ساه   به معرفی هر یر از روش 1. در جدول کنندچهارمی را پیشنهاد روش 

 ها پرداخته شده است. واردشده به آن

                                                                                                                            
1. Bicar 
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و منتظر  ی)کالنتریک  نظام نوآوری با استفاده از رویکرد نگاشت نهادی و نقاط ضعف هر ةمطالعهای  . انواع روش1جدول 

 (۶١ـ  ۶٨: 1٩١۵

 نقاط ضعف روشمعرفی  نام روش ردیف

1 

استفاده از 

کارکردهای نظام 

 نوآوری

ها از  روش سازمان یندر ا

در  یشانکارکردها یقطر

و در  یفتوص ینظام نوآور

 یدهکش یربه تصو یطرح

 .شوند یم

 رویکرد م دود به نظام نوآوری 

 تناسب کمتر با کشورهای در حال توسعه 

 توجه صرف به کارکردها و توجه نکردن به اهداف 

 زارها و تعامالت نهادیابو 

 عدم اولویت بین کارکردهای نظام نوآوری 

 نظر اندیشمندان بر کارکردهای نظام  عدم اتفاق

 نوآوری

 نظر بر چارچوبی استاندارد و یکتا در این  عدم اتفاق

 مطالعات

 دشواری در جایابی نهادهایی که چند کارکرد دارند 

2 

استفاده از 

ا  های هدف ماتریس

ابزار،  ا ابزار، نهاد

تعامالت نهادی و 

 نهادا   هدف

 بندی طبقه روش یندر ا

 و ،ابزارها اهداف، از ای اولیه

 بر سپس و ارائه نهادها

 بندی طبقه این مبنای

کارکردی  های ماتریس

 شود. یم مطرح یادشده

 رویکرد م دود به نظام نوآوری 

 در حال توسعه یتناسب کمتر با کشورها 

  ها ای تکمیل ماتریسبرگسترده نیاز به اطالعات 

 ها عدم تبیین مناسب در ارتباط بین ماتریس 

 درون هر ماتریس )در های  مؤلفهبندی  عدم اولویت

 حالت کیفی(

3 
ترکیبی از استفادة 

 روش اول و دوم

از  یبیدر روش ترک

 ینظام مل یکارکردها

 های یسو ماتر ینوآور

چهارگانه توأمان استفاده 

 .شود یم

 ام نوآوریرویکرد م دود به نظ 

 تناسب کمتر با کشورهای در حال توسعه 

 نظر اندیشمندان بر کارکردهای نظام  عدم اتفاق

 نوآوری

 کارکردا  توجه بسیار به ماتریس نهاد 

 

این است کاه ایان   است ترین انتقادی که به هر سه روش وارد  شود مهم گونه که مشاهده می همان

اند و تناسبی با وضعیت کشاورهای در   یف و تنظیم شدهیافته تعر متناسب با کشورهای توسعه ها روش

در حاال   یدر کشاورها  ینناو  یهاا  یداناش و فنااور  حال توسعه ندارند. زیرا هرچند امکان دارد که 

(. Lundvall 2007: 98) سرعت پاایینی دارد  یانبن دانش اقتصاد  توسعداشته باشد،  یعیتوسعه رشد سر
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ر و م دود به نظام ناوآوری اسات و باه دییار ابعااد توجاه       ها بیشتر ناظ همچنین رویکرد این روش

ها تنها م دود به تعریف از نوآوری است کاه ناوآوری را    شود. به عبارت دییر رویکرد آن کمتری می

گیرد. در واقاع در ایان دیادگاه     پژوهش و توسعه در نظر میحوزة گرفته در  های صورت تالشنتیج  

داناش و   ةدکنناد یتول ینهادهاا  ،هاا  پژوهش و توسعه در بنیاه یهاواحدمند بین  تمرکز بر رواب  نظام

(. ایان در  13۹3ناوری   )ریااحی و قاضای  از پژوهش و توسعه اسات   یبانیپشت یها یتو فعال ،یفناور

 یکشاورها  یمناسب است و بارا  یافته توسعه بزرگ و یکشورها یم دود برا یکردروحالی است که 

هاای   روش اساتفاده از کاه  اناد   بر آنرو برخی  . از اینننده باشدک گمراه یتواند حت یدر حال توسعه م

 یگساترده باه نظاام ناوآور     یکارد مستلزم اتخاذ رو یران،مانند ا ،در حال توسعه یدر کشورها یادشده

 شود. یزم دود پره یکردرو یها یها و گمراه است تا از ابتال به ضعف

، انتقاداتی نیز به صورت مجزا به هر یار  که به هر سه روش وارد است ،عالوه بر این دو انتقاد

اصالی نیاشات نهاادی    منزل  مؤلفا   به کارکردها به  . در روش نخست صرفاباست واردها  از روش

گیرند.  ابزارها و تعامالت نهادی چنان که الزم است مورد توجه قرار نمیو  شود و اهداف توجه می

یعنای   ؛شاود  بنادی نمای   رعای اولویات  ایان در ایان روش باین کارکردهاای اصالی و ف      بار   عالوه

اینکاه در ایان روش چاارچوب    دییار  نکتا   بندی ص ی ی در ایان زمیناه وجاود نادارد.      اولویت

باه ن اوی کاه حتای در گازارش ساازمان توساعه و همکااری          ؛استاندارد و واحدی وجود نادارد 

کاه در ایان   (. نقاد پایاانی نیاز این   OECD 1999اقتصادی نیز از روش واحدی استفاده نشده است )

ند دشوار است. انتقاد اصلی که به روش دوم ا روش جایابی نهادهایی که دارای چند کارکرد متفاوت

شاده در ایان روش نیازمناد اطالعاات      هاای مطارح   شود هم این است که تکمیل مااتریس  وارد می

روزرساانی   هبسیاری است که در کشورهای در حال توسعه وجود نادارد یاا باه صاورت مانظم با      

یعنای مشاخص    ؛شاود  خوبی تبیاین نمای   ها به شود. همچنین در این روش ارتباط بین ماتریس ینم

کدام ابزارها و تعامالت نهاادی م قاق   با نیست هدف معینی که هدف مشترک دو نهاد دییر است 

برخی نقاط ضعف هار یار     های اول و دوم است، شود. از آنجا که روش سوم ترکیبی از روش می

نقااط   همچناناما  .بندی( پوشش داده شده است د عدم توجه به اهداف یا عدم اولویتها )مانن از آن
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نظر اندیشمندان بار کارکردهاای نظاام ناوآوری و توجاه بایش از حاد باه          ضعفی مانند عدم اتفاق

 (.۶١: 13۹۲ها در این رویکرد باقی است )کالنتری و منتظر  ماتریس

نیازمند روشی هستیم که بتواند شاناخت درساتی از   ی، علم و فناوردر رویکرد آمایشی به نظام 

بنادی   میان نهادهای آن ارائه دهد. باا توجاه باه دساته      رابطی و علم و فناوروضعیت موجود نظام 

کند مجااورت   نهاد فناوری و نهاد بازار، رویکرد آمایشی ایجاب می و یعنی نهاد علم ،گان  نهادها سه

ای بررسی و ارزیابی شاود.   جهت رسیدن به توازن منطقه ها در گیری آن این نهادها و ظرفیت ارتباط

شاود. در   بر مجاورت نهادها برای نیاشت نهادی پیشنهاد می  روش جدیدی مبتنی  برای این منظور،

 پردازیم. ادامه به تبیین این رویکرد و ن وة ت لیل نتایج آن می

 تحقیق ةپیشین

ی علام و فنااور  نیاشات نهاادی در آماایش     شناسی روشدنبال ارائ    بهحاضر پژوهش از آنجا که 

هاای   حاال، در زمیناه    ایان  فاقد پیشین  منسجم است. باا  بنابرایناست، نوآورانه و ابتکاری است و 

هاایی صاورت گرفتاه     مطالعات و پژوهش ،یعلم و فناورگذاری و حکمرانی  مانند سیاست ،مرتب 

 شود. ها به صورت مختصر اشاره می است که به برخی از آن

علام و   ینهادهاا  یاان م یاا پو یباز»ت ت عنوان  ،خودپژوهش ( در 13۹۹) شعادلی و همکاران

گیرند در نظر  دییر یررا مستقل از  فناوری و بازارو  علماز سه نهاد  یرهر  کردند یسع ،«یفناور

 یقعدم مشارکت احصا و از طر یامشارکت  ی اتبر ترج یرا مبتن یرهر  یرو یشپ یها راهبرد و

از  یبااز  ایان حال   ی. بارا کنناد  یلوت ل یهتجز ی،تعامل یها با اطالعات کامل کنش ،یاپو های یباز

نشاان   یبااز  یان ( استفاده شده است. تعاادل حاصال از ا  SPE) یفرع های یروش تعادل کامل باز

  گانا  سهتعادل نش شامل مشارکت  یرتنها  ی،باز ینتعادل نش در ا ینوجود چند رغم به ،دهد یم

 .قابل مشاهده است ینهو به ییتعادل نها منزل ه نهاد به هر س

 ،«یعلم و فناور  ها بر توسع آن یرنهادها و تأث»پژوهشی، با نام ( در 13۹١فرتاش و سعدآبادی )

تعامالت و اعتمااد   یتابو نها ،یق و توسعهو ت ق یادگیریهای  فکری، آموزش، روال یتنهادهای مالک

هاای نهاادی کاه از     . شکستاند دهبرشمری علم و فناور  توسعمؤثر بر  از نهادهای ییران راباز ینب

در  یاساتی ود و لازوم ماداخالت س  شا  ینهادی حاصل م خأل یاضعف در عملکرد نهادهای موجود 
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در  یات موضوعات دارای اهم ییراز د یزی نعلم و فناور  توسعخصوص شکست نهادهای مؤثر بر 

 شود. ینهاد م سوب م یلت ل

علام و   گذاری یاستمدل س یطراح» ی با نام( در پژوهش13۹٧) شکتی و همکارانیواحمدیان د

علام و   گاذاری  یاسات باه مادل س   یابیدسات به دنباال  « یاقتصاد یچیدگیپ یکردبر رو یی مبتنفناور

 یات ایان  . مزبودناد  یاان بن داده یپارداز  یاه نظربا روش  یاقتصاد یچیدگیپ یکردرو رب یی مبتنفناور

 ی،عل اا ی از شاارا یکاامل  یرتصااو ینباودن آن اساات. همچنا   یاااتیملمادل و ع  یااتپاژوهش جامع 

ارائه  یقمرتب  با عنوان ت ق پیامدهای و راهبردها گر، مداخله ی شرا ای، ینهزم ی شرا ی،م ور مقوله

 .است دهش

 یات و ظرف یملا  یناوآور   نظاام  ی،حکمرانا »با عناوان   ،( در ت قیقی13۹١) شدینی و همکاران

 یجاامع  یچاارچوب نظار    ئا ارابه دنباال   ،«(ینظر یساز فناورانه )مدل یو نوآور ییپا جذب، هم

نظاام   ی،حکمران یانم ینظر یالیوساز یقاز طر ی،تکامل یکردبر رو یمبتن یمل ینظام نوآور ةدربار

 ییشناساا  یبارا  یچارچوب  ئارا همچنینو  ،فناورانه  توسعو  ییپا جذب، هم یتظرف ی،مل ینوآور

 .بودندمهم  یها با استفاده از شاخص یمتیق یو بازار یرقیمتیغ یعوامل نهاد یانم  رابطه

علام،   یسااختار حکمرانا   یباازطراح »با عناوان   پژوهشی،در ( 13۹۶) نژاد و رفسنجانی ناظمی

 و علام  یکه سااختار کناون   ضمن بیان این نکته ،«گر یماساس مدل دولت تنظ بر یو نوآور ،یفناور

م اور و اقتصااد    داناش   توسعبه  یدندر راه رس یازهابه ن ییتوان پاسخیو ایران یو نوآور یفناور

 و علام  گاذاری  یاسات س یسااختار مناساب بارا    یار  یریگ شکل اعالم کردند، را ندارد یانبن دانش

  هما  یرگاذاری ثأتگر و مشارکت و  یمدولت تنظ یکردهایحاکم شدن رو یازمندن یو نوآور یفناور

و توجاه   یو ناوآور  یفنااور  و علام   توسعبه  یا بکهنیر و ش نیاه کل یرو حاکم شدن  نفعان یذ

 .عرضه و تقاضا است یها طرف  توسعزمان به  هم

 ،«ینوآور یندنسل پنجم فرا»ت ت عنوان  ،یا ( در مطالعه1۹۹4) در مطالعات خارجی نیز رائول

و هاا   رقابت شارکت  به با توجه ،او باور. به است ی پرداختهعلم و فناور گذاری یاستسموضوع به 

 یادا پ یم اور  یی نقشا علم و فناور ی،پرتنش اقتصاد ی امروز و م  یایدر دن یمؤسسات اقتصاد

باه   ،یاول تاا چهاارم ناوآور    یهاا  نسل یبعد از بررس ،خود  مطالعاو در  زمینه ینکرده است. در ا
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 یقبلا  یهاا  را باا نسال   ینسل پنجم ناوآور  یها پرداخته و تفاوت ینسل چهارم نوآور های یژگیو

 کرده است.احصا 

باا اساتفاده از    یا هوشامند منطقاه   هاای  یژهکاارو » یین( به تع2۱1۲) شو همکاران اسمولینسکی

مطالعااه روش  یاانهااا در ا پرداختنااد. آن« و بااازار ،یمجاااورت علاام، فناااور هااای یسروش ماااتر

 یهاا  مؤلفاه  ییدر کشاور لهساتان باه کاار بردناد. شناساا       یا منطقه یمجاورت را برا های یسماتر

ها در بساتر باازار در    ارتباط آن یو برقرار ،فناورانه های یتظرف ییکشف و شناسا طقه،من یداقتصا

 یشروو پ یدیکل های یفناور ییشناسا ینا بر  رفته است. عالوه کار  به یابداع ای یوهمطالعه به ش ینا

 بدان پرداخته شده است. یادشدهاست که با روش  یمنطقه از مسائل یندر ا

: گفتماان موجاود و   ینوآور یا نظام منطقه»ت ت عنوان  ،یا ( در مطالعه2۱۱۲) وترالورو و پود

چاارچوب   یار  منزل  به ینوآور یا ت ول و تکامل مفهوم نظام منطقه یبه بررس ،«نشده مسائل حل

 ینهاا در عا   آن باورپرداختند. به  ،کند یی کمر معلم و فناور ةحوز گذاران یاستکه به س ،یلیت ل

کاه   ینقاط ابهام از جمله مفهوم منطقاه و نقشا   یهنوز برخ یلیچارچوب ت ل یناز ا یعوس ةاستفاد

 وجود دارد. کنند یم یفاا ینوآور یا منطقه یها نهادها در کشف و دوام نظام

ی باوده  علام و فنااور  گذاری  های اخیر شاهد مطالعات روزافزونی در زمین  سیاست اگرچه دهه

ی فقار  علم و فناورش آن در شناخت و ت لیل نهادهای نظام است، در زمین  رویکرد آمایشی و رو

نوآوری اصلی مقال  حاضر اتخاذ رویکارد نیاشات نهاادی بارای      ای وجود دارد. مطالعاتی گسترده

ی خاود مقولا  جدیادی اسات،     علام و فنااور  کاه آماایش    آنجاا  ی است و ازعلم و فناورآمایش 

تواند فتح بابی در این زمینه به شمار  می ژوهشپشناسی مدونی برای آن ارائه نشده است. این  روش

های قازوین و قام    ی در استانعلم و فناوربرای تدوین دو سند آمایش رود. ضمن اینکه این روش 

 شدن و گسترش آن وجود دارد. به کار گرفته شده است و امکان عملیاتی

 یعلم و فناورگانة نظام  مفهوم مجاورت نهادهای سه

هاای فیزیکای بار     زای خود بر این باور بود که دانش بیشاتر از دارایای   رشد درون ( در مدل1۹۹۱رومر )

اماا واقعیات آن اسات     .گذارد. البته او دسترسی آزاد به دانش را مفرو  گرفته بود رشد اقتصادی اثر می
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قارار   2هاای مجااورت   است و عمدتاب ت ت تاأثیر شابکه   1شدت ناکامل ی بهعلم و فناورکه دسترسی به 

تنها عوامل مؤثر بر تولیاد داناش بلکاه عوامال ماؤثر بار        بنابراین برای درک کامل رشد اقتصادی نه دارد.

مجااورت فضاایی و    .(Agrawal et al. 2008: 263) ی را نیز باید در نظر گرفات علم و فناوردسترسی به 

و نهادهاایی کاه    بدین معنا که افراد ؛جغرافیایی یکی از عوامل مؤثر بر دسترسی به دانش و فناوری است

طریق شبک  مجاورت فضایی )مکاانی( ارتباطاات ماؤثر     توانند از در یر منطق  جغرافیایی قرار دارند می

دییار داشاته    هاای علمای و فنای یار     نتیجه دسترسی بهتری به نوآوری بیشتری با هم برقرار کنند و در

 & Thompson) شاود  یما ن امخترعا باعث ارتقاای دسترسای باه داناش میاان       3باشند. مجاورت فضایی

Melanie 2005: 453; Adam et al. 1993: 579.) و  ندهای جغرافیایی تنها نوع مجاورت نیسات  اما مجاورت

توانناد باه هام     مای رغام دوری فیزیکای و جغرافیاایی     بهتوان پیدا کرد که منابع دانش  هایی را می روش

هزین  دسترسی به اطالعات را میان اعضاای   ندنتوا ای می های اجتماعی یا حرفه شبکه مثالبنزدیر شوند. 

طریق افزایش اعتمااد و   از 4این، مجاورت اجتماعی بر  . عالوه(Sorenson et al. 2006) دنها کاهش ده آن

طریاق   هاای قاومیتی از   گاروه  ماثالب کناد.   احتمال عمل متقابل دسترسی به دانش و فناوری را تسهیل می

توانناد   حتی اگار در یار منطقا  جغرافیاایی متمرکاز نباشاند، مای       دییر،  ارتباطات اجتماعی خود با یر

دییار را   های خود را میان خود به اشتراک بیذارند. حتی اگر اعضای یار جامعاه مساتقیم یار     نوآوری

دییر مارتب  خواهناد شاد.     طریق شخص ثالثی با یر صورت غیرمستقیم از به ،نشناسند، به احتمال زیاد

طریاق تعادد و تکثار     تواناد از  مای  یار منطقاه  هاای مختلاف در    ومیات وجود پژوهشیران متعلق به ق

علام  را به دستاوردهای  منطقه آنهای اجتماعی با دییر بستیان در دییر مناطق زمین  دسترسی  مجاورت

( در پاژوهش خاود باه بررسای     1۹۹۹) ۲ی سایر مناطق کشور و نیز دنیا فراهم ساازد. ساکسانیان  و فناور

گذاری دانش و دییار مناابع میاان     منظور تسهیل اشتراک نقش اعتماد و عمل متقابل در جوامع قومیتی به

که ارتباطات اجتماعی ابتدایی غالباب ریشاه در   کردو اشاره  ختها در سیلیکون ولی پردا اعضای این گروه

 (.Saxenian 1999) و تاریخ دارد ،های فنی، زبان، فرهنگ های آموزشی، زمینه تجربه

                                                                                                                            
1. imperfect  

2. proximity networks 
3. spatial proximity 
4. social proximity 
5. Saxenian 
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ی، علم و فنااور های اجتماعی و ارتباطات پژوهشیران و فعاالن در نظام  برای بررسی مجاورت

 :به توان اشاره کرد ها می هایی طراحی شده که از جمل  آن شاخص

ی علام و فنااور  تواند روند تزریق دانش جهاانی در سااختار    المللی که می ارتباط با م ققان بین

 مناطق را فراهم کند؛

کاارگیری پژوهشایران در واحادهای ت قیاق و توساعه و تاأمین        اط با صنعت که شامل بهارتب

 ؛نیازهای دانشی و ت قیقاتی صنعتیران توس  نهادهای علمی است

ارتباطات داخلی میان نهادهای علمی و فناوری که شامل ارتباط ت قیقاتی داخلی میان نهادهای 

هاای ناخاالص و خاالص     شااخص   مقایسا ز طریق توان ا . این ارتباطات را میاستآموزش عالی 

مؤلفاانی از بایش از یار    انتشارات م اسبه کرد. شاخص ناخالص بیانیر تولیدات علمی است کاه  

. شاخص خالص نیز مجموع تعداد تولیدات علمی است که حداقل یکای از  اند نهاد آن را انجام داده

ناخالص باه خاالص شاخصای از تاألیف     مؤلفان آن از داخل کشور است. بنابراین نسبت تولیدات 

کند و هر چه این نسابت بااالتر باشاد     مشترک میان نهادهای علمی و ت قیقاتی داخلی را فراهم می

 (.Williams & Leahy 2019) تر است پیوندهای ت قیقاتی بین نهادی قوی

بییارد.   تواند مبتنی بر اناواع مختلفای از ارتباطاات شاکل     این، مجاورت اجتماعی می بر  عالوه

همکااران یاا    یاا  مانناد روابا  خاانوادگی    ،دلیال روابا  مساتقیم اسات     گاهی این مجااورت باه  

طاور   الت صیالن یار دانشایاه باه    مانند فارغ است،بر رواب  غیرمستقیم   ها؛ گاهی مبتنی همکالسی

مانناد جاییااه خااص     ،خاورد  طریق شاهرت و اعتباار رقام مای     کلی یا دوستان مشترک؛ گاهی از

هاای   مثالب مشخصه ،طریق پیوندهای فرهنیی ها در شهر یا کشور مبدأ؛ و گاهی از ها یا بنیاه هدانشیا

های  مجاورت .(Agrawal et al. 2008: 266) بر دانش قومی  های مبتنی شخصیتی فرهنیی یا استنتاه

ت دییر نیساتند و عمومااب ایان دو ناوع مجااور      فضایی )جغرافیایی( و اجتماعی لزوماب جانشین یر

 تواند توزیع دانش و فناوری را بسیار تسهیل کند. ها می زمان آن دییرند و وجود هم مکمل یر

 گراف نگاشت نهادیو تحلیل استخراج 

، ابتدا باید بتوانیم تصاویری واقعای از وضاع موجاود روابا       یعلم و فناورای نظام  منطقهدر آمایش 

هاای نهاادی    ای از مجااورت  تصویر در قالب شبکه این ی ارائه کنیم.علم و فناورمتقابل میان نهادهای 
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تعاداد و شادت    و شاود و بیاانیر تناوع    نامیاده مای   1«یعلم و فناورگراف نیاشت نهادی »است که 

آفریناان   های مجاورت اوالب تعامالت بین نقش ی است. این شبکهعلم و فناورارتباطات نهادی در نظام 

را  ،وکار یاا هماان باازار    علمی و بخش کسب  جامعبین  ویژه ارتباطات به ،و بازییران پویش نوآوری

کند.  ی استان بازنمایی میعلم و فناوراز این بازییران را در شبک   یردهد و ثانیاب جاییاه هر  نشان می

شود کاه   درستی ادراک می ی زمانی بهعلم و فناور  عرصآفرینان در  به عبارت دییر تعامالت بین نقش

علام و  هاای سیاساتی مارتب  باا حاوزة       الت نیز مالحظه شود. بنابراین ت لیال زمین  نهادی این تعام

 تواند از اعتبار الزم برخوردار باشد. گرفتن این ابعاد است که می نظر ی با درفناور

ی ارتقای همااهنیی و  علم و فناورای در حوزة  اصل اولیه در استخراه هوشمند کارویژة منطقه

ای است. توسع  هر چاه   منطقهن مسئوالزار با پشتیبانی و همکاری فناوری و با و همکاری بین علم

هاای   های در دسترس و پیشرفت در فنااوری  کارگیری فناوری ای از طریق به های منطقه بیشتر بخش

تواناد تصاویر    گراف مجاورت مای جدید در آینده باید منتج به مزیت رقابتی در سطح جهانی شود. 

مجااورت را در  این ارتباطات نشان دهد. نماای مفهاومی گاراف     نسبتاب گویایی از وضعیت موجود

 توان مشاهده کرد. می 3نمودار 

 
 و بازار ،. مدل مفهومی گراف مجاورت نهادهای علم، فناوری٩نمودار 

                                                                                                                            
1. graph of institutional mapping of s & t 
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هاا و   ی شامل نهادهای علام )دانشایاه  علم و فناوراساس این الیوی مفهومی، نهادهای نظام  بر

ی، مراکز رشد، مراکاز ت قیاق و   علم و فناورهای  ی فناوری )پارکمؤسسات آموزش عالی(، نهادها

شاوند.   و خدمات( در ارتباط با هم نشاان داده مای   ،و نهاد بازار )صنعت، کشاورزی ،و ...( ،توسعه

نمای کلی گراف متفاوت خواهد بود. نمون  عینی ایان گاراف     شدت و تنوع این ارتباطات،  بسته به

 توان مشاهده کارد. خروجای نهاایی ایان گاراف باه       ی استان قم میناورعلم و فرا در سند آمایش 

 است: 4نمودار صورت  

 
 (1٩1: 1٩١١ همکارانی استان قم )سعیدی و علم و فناور. گراف مجاورت نهادهای 4نمودار 

ی و باازار در  علام و فنااور  گانا    های گراف، بیانیر یکی از اجزای نهادهای ساه  از گره یرهر 

هاا   ها کمتر و اندازة آن آن  فاصل ،چه شدت ارتباطات میان این اجزا بیشتر باشد . هراستان قم است

شود جاییاه آن در گراف به سامت   تر خواهد بود. همچنین تنوع ارتباطات هر جزء باعث می بزرگ

 ایان نوشاتار  های هر جزء در بخش بعدی  ها و اندازه مرکز گرایش پیدا کند. جزئیات ت لیل جاییاه

 شود. میبررسی 
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 انکشاف برای استخراج گراف مجاورتتشکیل ماتریس 

هاا ابزارهاایی بارای     مااتریس آیاد. ایان    به دست می 1های انکشاف های مجاورت از ماتریس گراف

هاای   در منااطق جهات ارزیاابی پتانسایل     باازار فنااوری و   و شناسایی ارتباطات بین نهادهای علم

مدهای آن بر ت قیاق و توساعه و دییار ابعااد اقتصاادی و      ای از قبیل اثر دخالت دولتی و پیا منطقه

ویاژه از   ها در مقاالت و مطالعات اخیر و باه  ماتریساین  .(SmoliNski et al. 2015)اجتماعی است 

شناختی انطباق  با توجه به مبنای روش گستردگی استفاده شده است. المللی به های بین سوی سازمان

و بازار در مرحل  استخراه داده باید اطالعات مرباوط باه هار ساه      ،و تألیف نهادهای علم، فناوری

ها نیز به  های درون هر بخش ارتباطات بین بخش آوری شود که عالوه بر داده بخش به ن وی جمع

هاای علام،    شده، ظرفیت انطبااق و تعامال بخاش    های استخراه نمایش گذاشته شود. مبتنی بر داده

ماتریس نشاان داده شاده اسات تاا از ایان طریاق وضاع کناونی          و بازار در هر منطقه در ،فناوری

 تعامالت این سه بخش روشن شود.

ی( علم و فنااور = تعداد نهادهای  nباالمثلثی هستند ) nدر  nهای  های انکشاف ماتریس ماتریس

های این ماتریس بیانیر  دهند و درایه ی شکل میعلم و فناورهای آن را نهادهای  که سطرها و ستون

ی یار باار در   علام و فنااور  نهادهاای  هما   بط  دودویی نهاد سطر و نهاد ساتون اسات. چاون    را

آیند، قطر این ماتریس کاه بیاانیر ارتبااط هار نهااد باا        ها می سطرهای ماتریس و یر بار در ستون

 شود. در نظر گرفته می ۱خودش است 

ارتباطاات میاان    ساازی  یهای انکشاف ن اوة کم ا   های اصلی در تشکیل ماتریس یکی از چالش

ی است. برای این منظور، اوالب نیازمناد نظریا  مبناا بارای تعریاف روابا  یاا        علم و فناورنهادهای 

شاده نیااز    ها و آمار کافی برای سنجش نوع رابطا  انتخااب   انتخاب نوع رابطه هستیم و ثانیاب به داده

هاای مااتریس نرمااالیز     هاست. پس از تعریف و م اسب  ارتباطات دودویی نهادها، الزم است درای

توان  نهایت، با استفاده از ماتریس انکشاف می ترتیب، در شود تا اثر واحد سنجش خنثی شود. بدین

استخراه  ،VOS Viewerجمله  از ،سازی افزارهای بصری گراف مجاورت نهادی را با استفاده از نرم

فضاای م ادود نقشاه     باه  وجهبا تفاصله سازی  حداقلمنطق استخراه گراف از این ماتریس کرد. 

                                                                                                                            
1. revealed matrix 
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است. عبارت م دودیت نیز با این هدف اضافه شده است که حداقل تعاداد مکاان یکساان بارای     

هاای عناصار را    کند تا حداکثر تفاوت بین مکاان  یعنی این قید تالش می ؛اجزا اختصاص داده شود

 است: 1رابط  صورت   ن وة م اسبه بهایجاد کند. 

(1) 

 
گاراف    نهایت، هاست. در بیانیر مشابهت مفهومی آن sijی و علم و فناورنهادهای  xjو  xiکه در آن 

میازان   jو   فاصال  هار دو عنصار    که   ن وی  به ؛است p,…,1دوبعدی از عناصر ای  حاصل نقشه

در  دبایرند شباهت و نزدیکی آن دو را نشان دهد. عناصری که شباهت و نزدیکی بیشتری به هم دا

تری نسبت به هم قرار گیرند و بارعکس عناصاری کاه شاباهت و نزدیکای کمتاری        نزدیر  فاصل

 گیرند. ای دور از هم قرار می نسبت به هم دارند در فاصله

 نهادها در گراف مجاورت تحلیل جایگاه و اندازة

ی، علام و فنااور  عالی، پارک ها، مؤسسات آموزش  از دانشیاهیر )یعنی هر نهادها های  زیرمؤلفهاز  یرهر 

صاورت یار    در گاراف باه  های کشاورزی و خادماتی(   مراکز رشد، مراکز ت قیق و توسعه، صنایع، بخش

واقاع بیاانیر میازان و شادت ارتباطاات       که در ،ها آن ةاندازها بسته به  دایره نشان داده شده است. این دایره

اند. همچناین م ای  گاراف بساته باه       سیم شدهمتوس  و بزرگ تق و کوچر  دستهاست، به سه  نهادی آن

 نهادهاا  ای تقسایم شاده اسات.    میانی و حاشایه  و مرکزی  ناحیبه مبدأ مختصات به سه  نهادمیزان نزدیکی 

ترتیب، کاد مرباوط    اند. بدین کدگذاری شده ۲اند مطابق نمودار  بسته به اندازه و مداری که در آن قرار گرفته

ای اسات کاه شادت     مربوط به شااخه  1، کد مثالبن در گراف مجاورت است. بیانیر مختصات آ نهادبه هر 

 ای گراف قرار گرفته است. ارتباطات نهادی آن اندک است و در منطقه حاشیه

 است. آمده 2ها در جدول  موقعیت نهادها با مختصات مختلف و وضعیت موجود آن
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 . راهنمای مختصات نهادها در گراف مجاورت۵نمودار 

 . تحلیل جایگاه و موقعیت نهادها در گراف مجاورت2جدول 

 مختصات اندازه )قطر نهاد(
تعداد کل 

 ها رابطه
 تحلیل وضعیت موجود موقعیت

 کوچر

 ارتباط نامتوازن شدید (الف ای مدار حاشیه کم 1

 مدار میانی کم 2

 ارتباط نامتوازن متوس  (الف

 یارتباط متوس  با نهاد قوی جانبی یا مرکز (ب

 ارتباط متوس  با چند نهاد جانبی یا مرکزی متوس  (ه

 مدار مرکزی کم 3
 ارتباط متوازن ضعیف (الف

 ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی (ب

 متوس 

 ای مدار حاشیه متوس  4

 ارتباط نامتوازن شدید (الف

 ارتباط نامتوازن شدید با نهاد قوی جانبی (ب

 تباط نامتوازن شدید با چند نهاد جانبی متوس ار (ه

 مدار میانی متوس  ۲
 ارتباط نامتوازن متوس  (الف

 ارتباط متوازن متوس  (ب

 مدار مرکزی متوس  ۶
 ارتباط متوازن متوس  (الف

 ارتباط نامتوازن شدید با نهادهای مرکزی (ب

 بزرگ

 ای مدار حاشیه زیاد ٧

 زن شدیدارتباط نامتوا (الف

 ارتباط نامتوازن ضعیف با نهادهای مرکزی (ب

 ارتباط نامتوازن قوی با نهادهای جانبی (ه

 نامتوازن متوس  ارتباط متوازن/ (الف مدار میانی زیاد ١

 ارتباط متوازن قوی (الف مدار مرکزی زیاد ۹
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ی در علام و فنااور  در نظاام   ،کشاورزی و خدمات و یعنی صنایع ،بر این اساس، نهادهای بازار

 شوند: بندی می سه دسته طبقه

هاا آشاکار شاده     اند و پیامدهای منفی آن بلوغ رسیده  مرحلنهادهای رشدیافته: نهادهایی که به 

 ؛است

ها ایجاد شده و برای رسیدن باه   آن  اولیرشد و تثبیت: نهادهایی که ظرفیت   مرحلنهادهای در 

 ؛سازی م صوالت خود هستند و بازاری سازی بلوغ نیازمند مزیت  مرحل

ایجااد    زمینا ای  های منطقه هایی از بازار که از نظر مزیت مانده: بخش های بازاری مغفول ظرفیت

اما تا به حال اقدام مؤثری در ایان زمیناه صاورت نیرفتاه یاا       ،ها وجود دارد و گسترش بازاری آن

اناد. باا    حوزه به فعلیت باازاری نرسایده   اقدامات بسیار کمی صورت پذیرفته است و نهادهای این

توانناد   گیرند و می های زیرساختی مناسب و تزریق دانش فنی مورد نیاز این نهادها شکل می فعالیت

تاوان   ی را میعلم و فناورمراحل نوزادی خود را سپری کنند. مراحل بلوغ نهادهای بازاری در نظام 

 مشاهده کرد. ۶در نمودار 

 
 بلوغ در نهادهای بازاری مراحل. ۶نمودار 
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هاای نهادهاای باازاری در     عمر فعالیات   چرخفنی در  در این نمودار دو مسیر بازاری و دانش

ناوزادی، ساطح داناش فنای ماورد نیااز بارای          مرحلا ی ترسیم شده اسات. در  علم و فناورنظام 

بعد دانش فنای و  بنیانی در دو  اندازی صنعت بیش از دانش بازاری است. در سایر مراحل، دانش راه

 بازاری باید ارتقا پیدا کند تا از سقوط نهاد در مسیر زوال جلوگیری شود.

 یعلم و فناور نظام ةبهین سمت وضعیت  سناریوهای پیشرفت به

علام   نظام برای را متفاوت ای آینده تواند می یعلم و فناور نظام ت ول فرایند در تصمیمی هر اتخاذ

 خاود  نیاز  یعلام و فنااور   نظام شمایل به دهی شکل در تصمیم یرهایمتغ تعدد. زند رقم یو فناور

 طیف ی باعلم و فناور نظام در بنابراین،. نظام این در ت والت ةگستر بودن طیفی بر شود می عاملی

تاوان ایان ساناریوها را     ای، مای  اسااس نظریا  تاوازن منطقاه     بار  .هستیم طرف ها آینده از وسیعی

های نهادی  توازن  بردن عدم  بین ی با ازعلم و فناوروضعیت بهین  نظام  گذاری کرد. بنابراین، ارزش

شاود. در ایان وضاعیت،     پایدار حاصال مای    توسعی در مسیر علم و فناورگرفتن نهادهای  و قرار

 ٧صورت رزگونه و متمرکز در مبدأ مختصات تبدیل خواهد شد. نمودار   گراف مجاورت نهادها به

 نه است:این وضع بهی ةدهند نشان

 
 نظام علم و فناوری ةبهین. وضعیت ٧نمودار 
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حالت بهینه وضعیتی است که در آن نهادهای بازار باا شادت ارتباطاات بااال و متاوازن حاول       

معناای   توانناد باه   ی میعلم و فناوری قرار بییرند. در چنین حالتی، نهادهای علم و فناورنهادهای 

بنیاان را م قاق    داناش   جانبا  هماه   توسعزاری شوند و های نهادهای با کنش 1واقعی کلمه هدایتیر

از نهادها با توجه باه مختصاات موجاود خاود بایاد       یرسازند. برای ت قق این وضعیت بهینه هر 

 را طی کنند تا به حداکثر شدت مجاورت دست یابند. 2مسیری بهینه

ن باه وضاعیت   ی بارای رساید  علم و فنااور های مجاورت، نهادهای  اساس گراف بر ،طور کلی  به

باه ایان    ؛سازی ارتباطات اسات  استراتژی اول متنوع. توانند استفاده کنند بهینه از دو استراتژی کلی می

هاا و   ، در دانشایاه ماثالب ها وجود دارد افزایش پیدا کند.  معنا که تعداد نهادهایی که قابلیت ارتباط با آن

های آموزشای و پژوهشای و    ایش گروهطریق افز مؤسسات آموزش عالی این تعدد نهادهای مرتب  از

دهاد. اساتراتژی دوم افازایش شادت      های جدید ناظر به نهادهای موجود بازار رخ مای  تأسیس رشته

به این معنا که اگرچه ارتباطاتی با نهادهای موجود باازاری وجاود    ؛ارتباطات با نهادهای موجود است

هاای   ، دانشایاه ماثالب ی را نادارد.  م و فناورعلاین ارتباطات شدت الزم برای اثربخشی نهادهای  ،دارد

مهندسی اگرچه ارتباطاتی را با صنایع مختلف یا سایر نهادهاای نظاام    و های آموزشی فنی دارای گروه

افازایش تعاداد   و  تواناد از طریاق افازایش مقااطع ت صایلی      ی دارند، این ارتباطات مای علم و فناور

 قبیل مراکز رشاد  از ،لی تقویت شود. نهادهای فناوردانشجویان و نیز افزایش ظرفیت ت صیالت تکمی

هاای جدیاد پژوهشای،     توانند با ایجاد حاوزه  نیز می ،ی و مراکز ت قیق و توسعهعلم و فناورپارک و 

های موجاود   بنیان ناظر به فعالیت های دانش جدید، تأسیس شرکت  تأسیس واحدهای ت قیق و توسع

بنیاان   های دانش اساس استراتژی دوم، افزایش تعداد شرکت نند. بر... استراتژی اول را دنبال ک و ،بازار

هاای موجاود، افازایش تعاداد      های موجود، افزایش واحدهای ت قیاق و توساعه در شااخه    در شاخه

تواند شدت ارتباطات موجود میان نهادهاای فنااور    ... می و ،های فناوری موجود پژوهشیران در حوزه

مسایرهای   که در ادامه آمده است یی را افزایش دهد. در نمودارهایناورعلم و فو دییر نهادهای نظام 

 از نهادها از مختصات موجود به سمت وضعیت بهینه ترسیم شده است. یر حرکت هر بهین  

                                                                                                                            
1. driver 

2. optimal path 



 222 نگاشت نهادی در نظام علم و فناوری با رویکرد آمایشیشناسی  روش

 

  
. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای ٨نمودار 

 1 مختصات

. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای ١نمودار 

 2 اتمختص

  
. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای 11نمودار 

 ٩ مختصات

. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای 11نمودار 

 4 مختصات

  
. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای 12نمودار 

 ۵ مختصات

. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای 1٩نمودار 

 ۶ مختصات
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. سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای 14مودار ن

 ٧ مختصات

 . سناریوهای تغییر به سمت وضع بهینه برای1۵نمودار 

 ٨ مختصات

نیاز   ،پاارک علام و فنااوری و مراکاز ت قیاق و توساعه       و قبیل مراکز رشاد  از ،نهادهای فناور

جدیاد، تأسایس     و توساع  های جدید پژوهشی، تأسیس واحدهای ت قیق توانند با ایجاد حوزه می

اساس  ... استراتژی اول را دنبال کنند. بر و ،های موجود بازار بنیان ناظر به فعالیت های دانش شرکت

هاای موجاود، افازایش واحادهای      بنیاان در شااخه   های دانش استراتژی دوم، افزایش تعداد شرکت

 و ،های فناوری موجاود  وزههای موجود، افزایش تعداد پژوهشیران در ح ت قیق و توسعه در شاخه

تواند شدت ارتباطات موجود میان نهادهای فناور و دییر نهادهاای نظاام علام و فنااوری را      ... می

تار در مسایر    هاا باه سامت مختصاات بهیناه      از مختصاات  یار  افزایش دهد. راهبردهای تغییر هر

 است. آمده 3سازی در جدول  بهینه

 1۶تاوان در نماودار    گاناه را مای   ینه در نهادهای نهمجموعه سناریوهای تغییر به سمت وضع به

از نهادها با مختصات متفاوت، با اتخاذ سناریوهای تغییر  یرسازی، هر  مشاهده کرد. در مسیر بهینه

بیانیر  ۹کنند. مختصات  ( حرکت می۹رفته به سمت وضعیت بهینه )مختصات  مربوط به خود، رفته

و هم تنوع هام شادت ارتباطاات نهاادی      اند امل رسیدههای مجاورت به تک حالتی است که خوشه

معنای همسانی کامال نهادهاا نیسات،     به ۹نهادها به مختصات   بیشینه شده است. البته رسیدن هم

ی علم و فنااور ین معناست که شدت و تعداد ارتباطات میان این نهاد و سایر نهادهای نظام دبلکه ب

این ممکان اسات نهاادی دارای حجام واقعای فعالیات       به حداکثر مقدار ممکن رسیده است. بناابر 

ممکن اسات   مثالبخود برسد.   به وضع بهین  ارتباطات خود  اما بتواند با تکامل خوش ،کوچر باشد
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قارار   ۹آموزش عالی با حجم دانشجویان بسیار پایین باا تکامال در خوشاه در مختصاات       سسؤم

اال مختصات دورتری از وضع بهینه داشته باشاد  رغم تعداد دانشجوی ب  بهدییری   سسؤاما م ،بییرد

 ی اسات. بناابراین، بازرگ   علم و فنااور که این وضعیت ناشی از ضعف ارتباطات آن نهاد در نظام 

بودن حجم اقتصادی و  معنای باال  یر نهاد در گراف مجاورت لزوماب به ةبودن دایر بودن یا کوچر

 مالی و نیروی انسانی آن نهاد نیست.

 رکت از وضع موجود در مسیر بهینه. ح٩جدول 
 استراتژی حرکت بهینه مختصات ثانویه مختصات اولیه

 سازی ارتباطات متنوع 2 1

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود 4 1

1 ۲ 
 سازی ارتباطات متنوع

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

 سازی ارتباطات متنوع 3 2

 وندها در ارتباطات موجودافزایش تعداد پی ۲ 2

2 ۶ 
 سازی ارتباطات متنوع

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود ۶ 3

 سازی ارتباطات متنوع ۲ 4

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود ٧ 4

4 ١ 
 سازی ارتباطات متنوع

 ات موجودافزایش تعداد پیوندها در ارتباط

 سازی ارتباطات متنوع ۶ ۲

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود ١ ۲

۲ ۹ 
 سازی ارتباطات متنوع

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود

 افزایش تعداد پیوندها در ارتباطات موجود ۹ ۶

 سازی ارتباطات متنوع ١ ٧

 سازی ارتباطات متنوع ۹ ١
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 لی تحول نظام علم و فناوری به سمت وضعیت بهینه. نمای ک1۶نمودار 

 نتیجه

های آمایشی بارای شاناخت    ی نیازمند طرحعلم و فناورو حکمرانی نظام  ،گذاری مدیریت، سیاست

های حرکت به سمت وضع مطلاوب اسات. اساتخراه نیاشات نهاادی در       وضع موجود و ظرفیت

ی و علام و فنااور  وضعیت فعلای نهادهاای   تواند تصویر نسبتاب روشنی از  ی میعلم و فناورآمایش 

گیاری از مفهاوم    ها ارائه دهد. در این مقاله تالش شد با بهره میزان مشابهت مفهومی و مجاورت آن

ی با رویکرد آمایشای  علم و فناورجدید برای استخراه نیاشت نهادی نظام  یمجاورت نهادی روش

یعنای نهادهاای علام     ،یعلام و فنااور  نظام  گان  ارائه شود. در این روش، با تمرکز بر نهادهای سه

ی و مراکاز  علام و فنااور  های  نهاد فناوری شامل پارک  ها و مؤسسات آموزش عالی، شامل دانشیاه

کشااورزی و خادمات روابا      و رشد و مراکز ت قیق و توسعه و ...، و نهاد باازار شاامل صانعت   

شاود.   سازی مای  یریف و استخراه و کم از این نهادها بنا بر نظری  مبنای مختار تع یردودویی هر 

بندی و نهایتاب به گاراف مجااورت نهاادی تبادیل      های انکشاف صورت این رواب  در قالب ماتریس

گانا    های نهادهاای ساه   از زیرمؤلفه یرشود. گراف مجاورت نهادی بیانیر جاییاه و اندازة هر  می

طاور نسابی    ، در گراف مجااورت باه  است. هر چه شدت ارتباطات هر دو نهاد بیشتر باشد یادشده

باه ناحیا     ،نزدیکی بیشتری به هم خواهند داشت و هر چه تنوع ارتباطات یر نهااد بیشاتر باشاد   

گذاری  تالش شد چارچوبی برای ارزش ت قیقمرکزی گراف بیشتر گرایش خواهد داشت. در این 

وهای حرکات از وضاع   اندازه و شدت ارتباطات هر نهاد ارائاه شاود و ساناری    و و ت لیل موقعیت
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موجود به سمت وضع بهینه ترسیم شود. با توجه به اینکه در رویکردهای آمایشی تأکید بار تاوازن   

ی رسیدن هم  نهادها به تنوع و شدت بیشاتر در  علم و فناورای وجود دارد، وضع بهین  نظام  منطقه

و ایان امار گاراف     ماورد بررسای اسات     ی در منطقا  علم و فنااور ارتباطات درونی میان نهادهای 

 دهد. شده به سمت توازن بیشتر سوق می بندی های زمان مجاورت نهادی را در افق
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 منابع
 (.13۹٧) یرمنصاور امیان، طهرانچو  یثمم یرخدایی،شی؛ حسنعل ی،آقاجان ی؛م مدمهد یوکتی،د یاناحمد

لنامه فصاا ،«یاقتصاااد یدگیااچیپ کااردیباار رو یوفناااوری مبتناا علاام یاسااتیذاریماادل س یطراحاا»

 .2٧-۹صص  ،۹٧زمستان  ،4 .ش ،4 .د ،یعموم یاستیذاریس

 ،یحکمرانا (. »13۹١)قاسم ی، رمضانپور نرگسو طاهره  یرعمادی،م ؛اله حجت ینی،حس حاه ی؛عل دینی،

 یمدلسااز  ،«(ینظار  یفناوراناه )مدلسااز   یو ناوآور  ییجذب، همپاا  تیو ظرف یمل ینظام نوآور
 .33-1 ، صص۹١ ییزپا ،4٧ش  ،13 د ،یاقتصاد

، تهران: ای بر نظام نوآوری )رویکردی گسترده(مقدمه(. 13۹3ریاحی، پریسا و قاضی نوری، سیدسپهر )

 مرکز نشر دانشیاهی.

 یا )مقدماه  یعدالت اجتمااع  یازن یشپ ین،سرزم یشآما(. »13١۶سرور، رحیم و اسماعیل زاده، حسن )

، صاص  2، ش 4، د سرزمین، «(یدارو توسعه پا یدر ت قق عدالت اجتماع ینسرزم یشبر نقش آما

٧۲-١١. 

نیا، جواد؛ بهرامی، حسین؛ رعایائی، مهادی و شاادروانان،   سعیدی، علی؛ مقصودی، حمیدرضا؛ معصومی

 ، دانشیاه قم.سند آمایش علم و فناوری استان قم(، 13۹١حسین )

 انیا م ایا وپ یبااز » (.13۹۹) ینحسا ی، بهراما و  یعلا  یدی،ساع  یدرضا؛حم ی،مقصود یدعلی؛ام عادلی،

 .٧۱-۲۲ ، صص۹۹تابستان  ،2ش  ،12 د ،وفناوری علم یاستس ،«وفناوری علم ینهادها

، «یآنهاا بار توساعه علام و فنااور      یرنهادهاا و تاأث  (. »13۹١فرتاش، کیارش و سعدآبادی، علی اصغر )

 .2۲3-23۹، صص 2، ش 12سیاست علم و فناوری، د 

های نیاشت نهادی )با تاکید مفاهیم، رویکردها و روش(. »13۹۲کالنتری، اسماعیل و منتظر، غالمعلی )

 .٧2-۲۲، صص ۶2، ش 2۶، رهیافت، د «بر مطالعات نظام نوآوری(

 یو ناوآور  یعلام، فنااور   یساختار حکمرانا  یبازطراح(. »13۹۶) یماس، نژاد یرفسنجانیر و ام ناظمی،

تهاران: مرکاز    ی.ماوم ع یاساتیذاری و س یکنفارانس حکمرانا   یناول «.گر میبراساس مدل دولت تنظ

 .٧-1 ، صصکشور یعلم یاستس یقاتت ق
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