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 In this paper, an attempt has been made to develop a 

qualitative method of discourse analysis in a mixed 

(qualitative-quantitative) method by using the 

quantitative method of fuzzy c-means clustering. For 

this purpose, the institutional interactions of science 

and technology policy in Iran have been studied as a 

case study. Therefore, according to the "exploratory 

sequential mixed method", first using the fuzzy c-

means clustering method and the questionnaire tool, 

the discourses of experts on the subject are identified 

and then using the Laclau and Mouffe discourse 

analysis method and interview tools to explain the 

nodal points, moments and articulations. Thus, 

"collaborative discourse" around the nodal point of 

"integrated policy making" and "independent 

discourse" around the nodal point of "government 

policy making" were identified. The most important 

result of this research is the development of discourse 

analysis method from qualitative paradigm to mixed 

paradigm and of course increasing the validity of 

research findings. In addition, this innovation is in line 

with the main stream in methodology and, due to the 

use of fuzzy logic, is very similar to the ambiguous 

and complex concepts of social sciences. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

ا خ شهشاهبهاههدر این مقاله تالش شده باا  ّی بناد  میااینین زاا  و رششخ گیاه  ا  رشش م
ّی ( تهسعه داد. بادین منواهر تعاامال  −میف خ تحلیل گفتّان را به رشش  آمیخته )میف  م

اشر  در ایهان به عنهان یا  ماالعام ماهرد  بهرسا  شاده یهاد  سیاست گذار  علم ش زنی
ماارگیه  رشش و یخسات باا باه«طهح آمیختام متاهال خ تییینا »اینو ماابق  است. بهاساس

ها  حامم به زضا  شیهگان دربارۀ مهضاه،و یامهو گفتّان بند  زا   ش ابزار پهسششهشه
احصا ش سپس با استفاده ا  رشش تحلیل گفتّانخ المال ش مهف ش ابازار مصااحیهو باه تییاین 

 ها پهداشته شد. بند  گفتّانها ش مفصلدال مهمز و لحوه
گفتّاان »ش « گاذار  یپپارهاهسیاسات»حهل دالخ مهمز خ « ن مشارمت گفتّا»تهتیب بدین

تاهین دساتاشرد ایان شناسای  شد. مهم« گذار  دشلت سیاست»حهل دالخ مهمز خ « مستقل
پااهشهشو تهسااعم رشش تحلیاال گفتّااان ا  پااارادایم میفاا  بااه پااارادایم آمیختااه ش دریتی ااه 

جهات باا جهیاان نو یهآشر خ یادشاده هامبهای ها  پهشهش است. اززشناززایش اعتیار یازته
گیه  ا  مناق زا  و قهابات  یااد  باا مفااهیم دلیل بهههشناس  است ش بهغالب در رشش

 پهابهام ش پیچیدۀ علهم اجتّاع  ییز دارد.

  
 12/6/1399دریافت: تاریخ 
 17/10/1399 پذیرش:تاریخ 
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 مقدمه

 ,Torfingگفتمان از مفاهیم پرکاربرد در مباحث نظری معاصرر )

( و طبعًا تحلیل گفتمان از رویکردهای تحلیلی و پژوهشری 2005
اجتمراعی  معاصرر اسرت )صراد ی مهم در علوم انسرانی و علروم 

(. منظرور از تحلیرل گفتمران، معا عر  1392فسائی و روزخوش، 
( در گفترار، 1379هرای نهفتره )فررک  ، مند معرانی و پیرامنظام

( است. اکنون تحلیرل گفتمران در 1397نوشتار و رفتار )اصنافی، 
گسترۀ وسیعی از علوم انسانی و علوم اجتماعی به عنوان یک روش 

برداری اسرت. اگرر  ره اصرع   شده مورد بهره ی پذیرفتهپژوهش
در سرال  1نخسرتی  برار توسرل ز ینری هرری « تحلیل گفتمان»

هرای بعردی توسرل تدریج و طری دهره معر  شد، و ی به 1952
هرای دانشرگاهی متفراوت تکامرل اندیشمندان مختلف و در رشته

 (. 1397یافت )اصنافی، 
هرای بسیاری از پرژوه  یکی از اهدا  تحلیل گفتمان که در

هرای حراکم دربرارۀ شود، شناسایی گفتمرانای  حوزه م حظه می
؛ 1397یک پدیدۀ ویژۀ اجتمراعی اسرت )انصراری  و همکراران، 

؛ و رروی و 1395زاده، ؛ زائررری و محمرردعلی1397عرررن نرمرری، 
هرا، نقر   (. اّما نقدی جدی به ایر  پرژوه 1388کریمی  هی، 

هرای شناسرایی شرده و طبعرًا گفتمان پررنی ذهنیت  پژوهشگر در
هاسرت. موضروپ پایرایی در تحلیرل ضعف  پایرایی ایر  پرژوه 

گفتمان با ای  امر سر و کار دارد که آیا پژوهشگران مختلف، پدیدۀ 
های مشرابه، تفسریر مشرابهی خواهنرد کررد  مورد نظر را با روش

  اندیشمندان با توجه به اینکره احتمرال دارد پژوهشرگران در زمینر
عوامل انگیزشی، انتظارها و سایر عوامرل  از ایر  نروپ برا یکردیگر 

کنند کره هریت تیرمینی بررای ایر  تفاوت داشته باشند، اذعان می
هرا در پایایی وجود ندارد. بنرابرای  بایرد پرذیرفت کره تفسریر داده

تحلیل گفتمان جنب  ذهنی دارد و پژوهشگر دیگری ممکر  اسرت 
ای متفراوت تفسریر کنرد ابه، بره گونرهها را با روشی مشهمان داده
 (. 1395)میرزایی، 

بنابرای  در روش تحلیل گفتمان با توجه به اینکه تفسیر و تبیی  
مت  و فررامت  بره وسریل  پژوهشرگر و مترز ر از ذهنیرت او ان رام 

شود، بدیهی است که پژوهشگر دیگری در رویارویی برا مرت ، می
                                                           

1. Zelling Harris 

(. با ای  توصریف 1382انی، گیری متفاوتی داشته باشد )فر نتی ه
( 1395زاده،  و با اذعان به انتزاعی بودن ای  روش تحلیلی )ایمران

آشکار است ارزیابی اعتبار نتایج حاصل از تحلیل گفتمران امرری 
 (.1389غیرممک  است )عقیلی و  عفی حقیقت، 

های تحلیل گفتمان، ا بته ای  مسئله، یعنی ارزیابی اعتبار یافته
 ای جدی است. یکیردهای پژوه  کیفی نیز مسئلهدر دیگر راهب

هرای کیفری در پرژوه  برانگیزتری  مسرائلبحث و تری مهم از
نکتر  حرائز  .هاسرتیافتره اسرتحکام و د رت حصول اطمینان از

 نتایج گزارش که است ای  های کیفیپژوه  بررسی اهمیت در

 با اینکرهترتیب  هستند. بدی  وا عیت از شده، تا  ه میزان بازتابی

حرد  ترا کنردمی ت ش کّمی پژوهشگر نیز مانند پژوهشگر کیفی
های بسریاری در با  ا   کند، اّما نزدیک هم به را دو ای  ممک 

(. از Streubert and Carpenter, 2007روست ) ای  میان روبه
هرای اخیرر ضررورت پررداخت  بره همی  رو به تدریج و طی دهه

در  2«پرژوه  آمیختره»عنوان  پارادایم جدیدی در پژوه  تحت
 Johnsonمیان عدۀ بسیاری از اندیشمندان معرر  شرده اسرت )

and Onwuegbuzie, 2004 .) 
ای ، طرفداران روش پژوه  آمیخته با ارج نهرادن بره  براساس

نقرراق  رروت  هررر دو روش کیفرری و کّمرری و اذعرران برره نقرر  
هرای دو روش کنندگی ای  دو روش، بره پرر کرردن شرکا تکمیل

 Klotz andکننرد )یادشده و توسرع  پرارادایم جدیرد ا ردام مری

Prakash, 2008ای  گروه بر ای  باورند که با کاربرد روش .) های
تر و برانگیز پژوهشی را کاملتوان مسائل بحثپژوه  آمیخته می

(. همچنری ، برا ت هیرز Schram, 2007ترر بررسری کررد )د یق
کرار او تسرهیل و بررسری پژوهشگر به ابزارهای روشی مختلرف، 

 Chin Lin andشرود )ترری از موضروپ میّسرر مریابعاد گسترده

Loftis, 2005 .) 
گیری از روش پژوه  آمیخته و اسرتقبال با وجود سیر  فزایندۀ بهره

 Teddlie andبسررریاری از پژوهشرررگران از ایررر  پرررارادایم )

Tashakkori, 2009; Blaikie, 2007; Creswell and Clark, 

کارگیری  صر   پرارادایم  ای از پژوهشگران بر به(، همچنان عده2006
اصررار  (Neuman, 2000( یرا کیفری )Charmaz, 2007کّمری )

                                                           

2. mixed method 
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عنوان  کارگیری روش تحلیل گفتمان، بره ورزند. ای  مسئله در بهمی
شود که موجب ( نیز م حظه می1395یک روش کیفی )میرزایی، 

هرای از جمله دربارۀ پایایی یافترهبرانگیخت  انتقاداتی بر ای  روش 
 (.1388شود )کچویان و زائری، آن می

هرای های پژوه بنابرای ، نظر به انتقادات وارد بر اعتبار یافته
مبتنی بر تحلیل گفتمان از یک سو و از سوی دیگر امکان رفع ایر  

جهرت برا جریران نقد با رجوپ به پارادایم پژوه  آمیخته، که هرم
شناسی پژوه  نیز است، در ایر  پرژوه  بره دنبرال اصلی  روش

مثاب  روش تحلیرل  به 1بندی میانگی  فازیارائ  توسع  روش خوشه
گفتمان با هد  رفع شکا  نظری  یادشده در ای  راهبرد پرژوه  

کارگیری روش  دیگرسررخ ، ادعررای ایرر  پررژوه  برره هسررتیم. به
ل  پایرایی در حلی برای مسئبندی میانگی  فازی به عنوان راهخوشه

زمان توسع  ای  راهبرد از یک پژوه  کیفری تحلیل گفتمان و هم
به یک پژوه  آمیختره اسرت. بردی  ترتیرب در ایر  پرژوه  برا 

بندی میانگی  فازی به روش کیفی  تحلیل ا حاق روش کّمی  خوشه
گیررد کره در آن شکل می« روش آمیخت  تحلیل گفتمان»گفتمان، 

 شود.ها ارائه میپایایی یافته راه حلی نیز برای مسئل 
مندی از منعق فازی در ایر  پرژوه ، وجرود عردم علت بهره

 ععیرت در مسرائل اجتمرراعی اسرت کرره برا مبنررای منعرق فررازی 
همسوست که مفهوم حقیقت  جزئی را معر  و حقیقت را  یرزی 

کنرد معرفری مری« به تمامی نادرسرت»و « به تمامی درست»بی  
های اجتمراعی ویژه پدیده ها بهاز پدیده (. بسیاری1380)کاسکو، 

بنردی کررد هرای ک سریک دسرتهتروان در  ا رب م موعرهرا نمی
ترتیررب منعررق فررازی در مقابررل منعررق (. برردی 1390) اسررمی، 

ارسعویی، که همه  یز را فقل به دو شکل سیاه و سرفید یرا آری و 
ل بیند، به  یزی بی  سیاه و سفید، یا همان خاکستری  ائرخیر می

(. بنابرای ، علروم اجتمراعی مراهیتی فرازی 1380است )کاسکو، 
(، به همی  د یل به تردریج 1393پور،  دارند )ساروخانی و صاد ی

منعق فازی در علوم اجتماعی نفوذ و گستردگی بیشتری پیدا کررده 
 ,Raginشرود )ترر مریترر و گسرتردهو ای  نفوذ روز به روز عمیق

2008; Smithson and Verkuilen, 2006.) 
بنردی بنابرای ، هد  اصلی ایر  پرژوه  ارائر  روش خوشره

                                                           

1. Fuzzy C-Means (FCM) 

طورکره پیشرتر  میانگی  فازی به مثاب  روش تحلیل گفتمران و همان
بیان شد، توسع  تحلیل گفتمان از روشی کیفی به روشی آمیخته و 

منظرور نخسرت بره درنتی ه حل مسئل  پایایی در آن اسرت. بردی 
یژه در حروزۀ تحلیرل گفتمران و و بررسی مبانی نظری پرژوه  بره

شررود. پرر  از آن بنرردی میررانگی  فررازی پرداخترره مرریخوشرره
شرود. سر   برا شناسی مورد ادعا در ای  پژوه  تبیی  مریروش

هرررای حررراکم دربرررارۀ تعرررام ت نهرررادی شناسرررایی گفتمررران
بنرردی گرذاری علرم و فّنراوری در ایرران بره روش خوشرهسیاسرت

روش توسعه یافتره شرده در ایر   میانگی  فازی، به معا ع  موردی  
 شود.پژوه  پرداخته می

 
 . مبانی نظری و مرور پیشینه2

 . تحلیل گفتمان2−1

های مختلفی را برای تحلیرل اعمرال ارتبراطی و پژوهشگران روش
هاسرت اند که تحلیرل گفتمران یکری از ایر  روشزبان ابداپ کرده

زنردگی (. زبران و ارتبراق، جزئری اساسری از 1386)گال و گال، 
ها، زبان را به منظورهای دهد. انساناجتماعی انسان را تشکیل می

گیرنرد مختلفی مانند انتقال اط عات و بیان احساسات به کار می
(. منظررور از ارتبراق نیررز، هرر نرروپ 1388)ک نترری و همکراران، 

ای )ماننرد گفتار، مدرک )مانند کتان و مقا ره( و محصرول رسرانه
ترتیب در محریل اجتمراعی هرر  ( است. بردی پیام، تصویر و فیلم

تروان آن را خوانرد و تحلیرل کررد  یزی یک مرت  اسرت کره مری
های فکری تحلیل گفتمان فراتر از تحلیل (. بنیان1397)اصنافی، 

ویژه در مکترب  نوشتار یا گفتار است. در مکاتب فلسفی جدید بره
فتراری مفهوم مت  فراتر از مرت  نوشرتاری یرا گ 2پساساختارگرایی،

توانررد شررامل زبرران، فرهنرری، نظریرره یررا ایررده باشررد اسررت و مرری
تری  مفروضات فلسفی تحلیل گفتمران (. مهم1395زاده،  )ایمان
 (: Fairclough, 2009اند از )عبارت

برداشت افراد از یک مت  یکسان نیست و افراد مختلف ا زامرًا 
عنروان یرک از متنی واحد، برداشتی یکسان ندارند؛ مت  را باید به 

دار نگریست و ای  معنا به طور  عع در خود مت  نیسرت؛ کل  معنا
هرا برار طرر  وجرود نردارد و همر  مرت  هیت مرت   خنثری یرا بی

                                                           

2  . post structuralism  
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ایرردئو وکیک دارنررد؛ حقیقررت همیشرره در خعررر اسررت و در هررر 
گفتمانی حقیقت نهفتره اسرت؛ اّمرا هریت گفتمرانی دارای تمرامی 

شود از بافتار ت  منبعث میحقیقت نیست؛ معنا همان  در که از م
ای از اجتمرراعی و فرهنگرری نیررز متررز ر اسررت؛ هررر متنرری صررب ه

اش را به همراه دارد؛ گفتمان سعو  و ابعاد متعددی دارد؛ آفریننده
 بنابرای  نه یک سعح گفتمان وجود دارد و نه یک نوپ گفتمان.

بندی کلی، تحلیل گفتمان روشری کیفری اسرت. در در تقسیم
پژوهشگران از شیوه و روش یکتا و مورد اجمراعی بررای ای  روش 

کارگیری  ای  رو پژوهشگران برای به کنند؛ ازای تحلیل استفاده نمی
کننرد روش تا حدی صاحب اختیار هستند و با دست باز عمل می

های مشاهدۀ غیرمستقیم (. تحلیل گفتمان از روش1386)ساعی، 
م رفترار افرراد اسرتفاده و جای مشاهدۀ عینی و مسرتقیو اسنادی به

کند به آ ار شفاهی و مکتون آنها و تعرام ت میران آنهرا ت ش می
توجه کند و در ای  باره به واکاوی، تحلیل و تفسریر ب رردازد. حتری 
تز یرات مفاهیم و معانی مستتر در مترون را مرورد تتبرع  ررار دهرد 

 (. 1389حقیقت،  )عقیلی و  عفی
ی  مسائل روش تحلیرل گفتمران، ترباوجودای ، یکی از جدی

مسئل  روایی و پایایی پژوه  است. نظرر بره انتزاعری برودن ایر  
های شناسایی شده، رواترری  توان نشان داد که گفتمانروش، نمی

ها هستند. همچنری ، ارزیرابی دسرتیابی بره نترایج مشرابه در یافته
 1صورت تکرار همان روش برای موضوپ مشابه، نیز ممک  نیست.

طورکه پیشتر بیان شد، در ای  مقا ه به دنبرال توسرع   رو همان ی ازا
روش تحلیل گفتمان از پژوهشی کیفی به پژوهشی آمیخته و طبعرًا 

 رفع مسئل  روایی و پایایی آن هستیم.
های تحلیرل گفتمران توسرل  کر  و تری  نظریهیکی از مهم

ریره ترری  مفراهیم در ایر  نظارائه شد. مهم 1985در سال  2مو 
  (:Laclau and Mouffe, 1985اند از )عبارت

آنچه میان مفراهیم  یرک گفتمران ارتبراق  3بندی:ا ف. مفصل
کرره هویررت ایرر  مفرراهیم را آشررکار کنررد،  ایگونرره بر رررار کنررد، به

بنردی نقر  مهمری در شود. مفهوم مفصلبندی نامیده میمفصل
                                                           

؛ بشیر  و 1394؛ ایمانی و همکاران، 1395زاده،  ؛ ایمان1397همکاران، . انصارین و 1
 .1388؛ کچویان و زائ ی، 1389حقرقت، ؛ عقرلی و لطفی1392حاتمی، 

2. Laclau and Mouffe 

3. Articulation  

مفهروم هم شاید بینظری  گفتمان دارد. مفاهیم متفاوتی که جدا از 
بنردی باشند، و تری در کنرار هرم در  ا رب یرک گفتمران مفصرل

 یابند؛شوند، هویت میمی
گویند. هست  مرکزی  گفتمان را دال مرکزی می 4ن. دال مرکزی:

کنرد. دال ها را به خود جذن مرینیروی جاذب  ای  هسته دیگر نشانه
هرا حرول آن نظرم هایی است که سرایر نشرانهمرکزی، نشانه یا نشانه

گیرد که ظهور یرک گیرند. اهمیت دال مرکزی از این ا نشزت میمی
 گیرد؛گفتمان به واسع  تثبیت نسبی معنا حول آن شکل می

هررایی را کرره حررول دال مرکررزی گرررد هررم دال 5هررا:ج.  حظرره
هرا و انرد از مو عیرتها عبرارتنامند.  حظهها میآیند،  حظهمی

شروند. هرر نشرانه بندی مریان مفصلعناصری که درون یک گفتم
ممک  است  ندی  معنا داشته باشد، و ی طبعًا هر گفتمران یکری 

خوانی با نظرام خرود تثبیرت و بقیره را از آن معانی را بر حسب هم
ها حول دال مرکرزی، ترتیب با  رار گرفت   حظهکند. بدی طرد می

 گیرد.بندی شده و شکل میگفتمان  مورد نظر مفصل
 

 بندِی میانگین فازی. خوشه2−2

روشرری مهررم و متررداول برررای تحلیررل اکتشررافی  6بنرردیخوشرره
هایی برا ها به دسته( که در آن دادهBai et al., 2013هاست )داده

شوند. هد  از اعیای مشابه به یکدیگر، به نام خوشه، تقسیم می
هاست که در آن ای از دادهبندی طبیعی  م موعهبندی، دستهخوشه

های های خوشههای درون هر خوشه با یکدیگر مشابه و با دادهادهد
بنردی (. به بیران د یرق خوشرهJain, 2009دیگر نامشابه هستند )

هرای مشرابه در یرک عبارت است از  رار دادن عناصرر برا ویژگری
که عناصر موجود در هر گروه با یکدیگر، بیشرتری   ایگونهگروه؛ به

ها، بیشرتری  تفراوت را داشرته باشرند گروهتشابه و با عناصر  سایر 
(Otto et al., 2018 .) 

توان بره دو شریوه ان رام داد بندی را میبه صورت کلی خوشه
(Heloulou et al., 2017خوشررره :)و  7بنررردی غیرفرررازی

.بندی فازیخوشه
بندی غیرفازی هر داده تنهرا بره یرک در خوشه 8

                                                           

4. nodal point 

5. moments 

6. clustering 

7. non-fuzzy clustering 

8. fuzzy clustering 

                                                           

 



     1400 تابستان /107ش/ 27س/ شناسی علوم انسانی روش  20

 

یتمی پرکاربرد بررای ا گور K-Meansخوشه تعلق دارد. ا گوریتم  
بنردی فرازی هرر بندی غیرفازی است. در مقابل، در خوشرهخوشه

تواند به  ند خوشه با درج  عیرویت بری  صرفر ترا یرک داده می
 C-Meansتعلررق داشررته باشررد. ا گرروریتم میررانگی  فررازی یررا 

بنررردی فرررازی اسرررت ا گررروریتمی پرکررراربرد بررررای خوشررره
(Bandyopadhyay et al., 2007 شکل .)تمایز خوشه 1 بنردی

 دهد.غیرفازی و فازی را نشان می

  
 بندی فازیخوشه                             بندی غیرفازیخوشه                              

 (Fournier−Viger, 2018بندی غیرفازی و فازی ). تمایز خوشه1شکل

بنرردی شررود در خوشررهطورکرره در شررکل م حظرره مرری همان
بنردی فرازی مررز ها کامً  معّی  اّما در خوشهغیرفازی مرز خوشه

ها تا حدودی مربهم و نرامعّی  اسرت. در ایر  پرژوه  نیرز خوشه
ویژگری بندی فازی برای تحلیل گفتمان همی  علت پیشنهاد  خوشه

آمیرز  علروم اجتمراعی و ابهام است که با ویژگی پیچیدگی و ابهرام
خوانی دارد. منعق فرازی نخسرتی  ویژه روش تحلیل گفتمان هم به

زاده در علرروم مهندسرری معررر  شررد )کاسررکو،  بررار توسررل  عفرری
تدریج مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و علروم  ( و ی به1380

 (. 1395و مرادی،  اجتماعی  رار گرفت )جمشیدی
شناسرری غا ررب در علرروم اگر رره بایررد اذعرران کرررد کرره روش

شناسی دو ارزشی اسرت کره متناسرب برا منعرق اجتماعی، روش
تردریج ضرعف و  ک سیک  ارسعویی است، و ری اندیشرمندان به

انرد.  ناکارآمدی منعق ک سیک را در مقابل منعق فازی تزیید کرده
کررارگیری پررارادایم رای بررهسرریر فزاینرردۀ ع  رر  اندیشررمندان برر

های صررفًا کّمری یرا صررفًا شناسی  آمیخته در مقابل پارادایمروش
 Johnson andکنرد )کیفی نیز برر همری  موضروپ د  رت مری

Onwuegbuzie, 2004 ،برردی 1390؛ زارعیرران و سررفیری .)
سرازی مفراهیم و مت یرهرای  ترتیب  وت منعرق فرازی بررای مدل

عدم  ععیت از یرک سرو و امکران درک  ناد یق، مبهم و در شرایل

تر جامع  انسانی از محیل اجتماعی  پیرامون خود از سوی مناسب
( و نیرز حصرول پاسرن منععرف و درنتی ره Lotfi, 1996دیگر )

کسب رضایت نسبی  بیشتر در مخاطبان مسئله توأم با نیل به نتایج 
بره »یرا « به تمامی درسرت»در مقابل نتایج « تا حدودی درست»
هرای اجتمراعی وجرود که معمروً  در پرژوه « مامی نادرستت

تررری  د یررل  ( مهم1385نرردارد )طلرروعی اشررلقی و کاووسرری، 
کارگیری منعق فازی در مقابل منعق ک سیک اسرت. ا گروریتم  به

( را بهینره 1)معاد ر   Jmترابع هرد    1بندی میانگی  فازی،خوشه
 (:Xu and Wunsch, 2005کند )می

یک عدد حقیقری بزرگترر از یرک )معمروً   mدر ای  معاد ه، 
m=2 .است )𝑑𝑖𝑘

 𝑥𝑘بعردی،  nبیانگر معیار شباهت در فیرای  2
 𝑢𝑖𝑘ام اسرت. iبیانگر نماینده یا مرکز خوشر   𝑣𝑖ام و kبیانگر دادۀ 

 ‖∗‖دهرد. ع مرت ام نشان میkام را در خوش  iمیزان تعلق دادۀ 
هرا بیانگر تعداد خوشه Cمیزان تشابه یا فاصل  داده با مرکز خوشه، 

                                                           

1. Fuzzy C-Means (FCM) 

(1)  𝐽𝑚 = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑘
𝑚

𝑛

𝑘=1

𝑑𝑖𝑘
2

𝑐

𝑖=1

= ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑘
𝑚‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖2

𝑛

𝑘=1

𝑐

𝑖=1
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 ( اسررت2امری  خوشره )معاد ر  iبره  𝑥𝑘میرزان تعلرق دادۀ  𝑢𝑖𝑘و 

(Xu and Wunsch, 2005:) 
 

(2)  𝑢𝑖𝑘 =
1

∑ (
𝑑𝑖𝑘

𝑑𝑗𝑘
)

2
(𝑚−1)𝐶

𝑗=1

,      1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀,     1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐶 

 
 3هرا نیرز از معاد ر  همچنی ، ماتری  مربوق به مراکز خوشه

 (:Kaveh and Zakian, 2017شود )محاسبه می
 
(3)  𝑣𝑖 =

∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚𝑀
𝑘=1 𝑥𝑘

∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚𝑀
𝑘=1

,     1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐶           

 
اوری در ایران. تعامالت نهادی سیاست2−3

ّ
 گذاری علم و فن

هرای اخیرر شراهد افرزای  تعرداد نظام علم و فّناوری در ایران در سال
گرذاری بروده کنشگران در هم  سعو  از جمله حکمرانری و سیاسرت

های مرتبل برا (. در ای  میان بسیاری از پژوه 1398است )ریاحی، 
ویژه  سیاست علرم و فّنراوری در ایرران نیرز، بره موضروپ نهادهرا و بره

ی  مسرائل ترترتیب یکی از مهمتعام ت بی  آنها پرداخته است. بدی 
 نظام علم و فّناوری در ایران مسئل  تعام ت نهادی است. ای  مشرکل

 ناشی از فقدان تعریف  تعامل روش  و ا ربخ  بی  نهادهاست. 
عنوان مثال، نبود سازوکار تعامل شفا  بی  م ل  شرورای  به

اس می و شورای عا ی انقر ن فرهنگری، نبرود تعامرل روشر  و 
هرای مررتبل، نبرود خانهعتف و وزارتا ربخ  بی  شورای عا ی 

سازوکار تعامل بی  معاونت علمی و فّناوری ریاسرت جمهروری و 
های مرتبل، نبود تعامل میان معاونت علمی و فّنراوری خانهوزارت

ریاست جمهروری و وزارت علروم، تحقیقرات و فّنراوری همگری 
گرذاری بیانگر شواهدی از مسئل  تعام ت نهادی در نظام سیاست

 ا ف(.1398علم و فّناوری  ایران است )ک نتری و همکاران، 
ترتیررب ضررعف  تعامررل و نبررود همرراهنگی و انسرر ام برری  برردی 

گذار در حوزۀ علم و فّناوری  ایران مشرک ت جردی نهادهای سیاست
ن(. 1398را در ای  حوزه موجب شده است )ک نترری و همکراران، 

ت برر ایر  مشرکل تزکیرد هرای متفراودیگر پژوهشگران نیرز برا بیران
 ,UNCTADپیچیردۀ افقری و عمرودی ) اند. روابل متفراوت وکرده

ضرورت سازوکارهای پیچیردۀ همراهنگی و تقسریم کرار  (،2016

(UNESCO, 2010 توصیه بره بهبرود همکراری و انسر ام در ،)
(، نبرود انسر ام UNCTAD, 2005گرذاری نروآوری )سیاسرت

(، نبرود 1396همکراران، گذار )سلعانی و میان نهادهای سیاست
هررای علمرری، صررنعتی و فّناورانرره )نرروروزی و همکرراران، شرربکه
نرررژاد و (، ضرررعف همکررراری مررردیریت ارشرررد )مرررو ی1395

هرای مفقروده (، نبود پیوستگی و وجود حلقره1393زاده، مهرعلی
ای، متشتت، غیمنس م و فا د (، ساختار جزیره1392زاده، )شفیع

گرذاری گیری و سیاسرتمراکز تصمیمتعامل هدفمند و  ندپارگی 
(، تعام ت اندک میان برازیگران مختلرف، 1390)ذاکرصا حی، 

گررذاری برردون درگیررر نمررودن نقرر  پررنرری دو ررت در سیاسررت
(، نبررود 1390حسرینی و همکرراران، نفعران مختلررف )حرراجیذی

نرروری و گررذاری کرر ن و مّلرری ) اضرریهمرراهنگی و سیاسررت
گذاری، ل و تقابل مراکز سیاست(، کمبود تعام1387نوری،  اضی

گذاران با دانشمندان )منعقی و همکاران، تعامل مؤ ر سیاست نبود
(، نبود انسر ام، همراهنگی و یک رار گی )ذاکرصرا حی، 1388
گذاری علم و فّنراوری؛ (، نبود تعامل بی  نهادهای سیاست1388

( 1382نبود راهکرار کلری در ایر  حروزه )طباطبائیران و برا ری، 
دی از شررواهدی اسررت کرره پژوهشررگران دیگررر برره آن اشرراره تعردا
اند و همگی برر ضرعف  تعامرل و همراهنگی بری  برازیگران کرده

 کند. گذاری علم و فّناوری  ایران د  ت میمختلف سیاست
ترتیرب برا وجرود توسرع  علرم و فّنراوری در ایرران طری بدی 

ج(، مسرئل  ضرعف 1398های اخیر )ک نترری و همکراران، سال
شرود؛ تعام ت نهادی یکی از موانع جدی در ای  براره تلقری مری

رو نظر به مسائل یادشده، در ای  پژوه  به دنبرال شناسرایی  ازای 
های حاکم دربرارۀ وضرعیت بهبودیافتر  تعرام ت نهرادی گفتمان

 گذاری علم و فّناوری در ایران هستیم.سیاست
کیرد برر رویکرد ناظر بر ای  پرژوه ، رویکررد تمرکزگررا و  تز

گذار در سعح ملری اسرت. در مقابرل، رویکررد نهادهای سیاست
ای و توزیررع یافترره  رررار دارد کرره بررر اهمیررت  نهادهررای منعقرره

کیررد مرریگررذار منعقررهسیاسررت ای  کنررد. در رویکرررد منعقررهای تز
کیررد و تمرکررز مهررم بررر ویژگرری هررای سیاسررت علررم و فّنرراوری، تز

فرهنگی، سیاسی و اجتمراعی  ا تصادی، علمی، فّناورانه، صنعتی، 
   ها( است.هر یک از مناطق )مانند استان
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 شناسی. روش3

ای  پژوه ، پژوهشی آمیخته مبتنری برر راهبررد تحلیرل گفتمران 
های حراکم دربرارۀ احصای گفتمان»است. هد  اصلی پژوه  

گذاری علم و فّناوری  ایرران در وضرعیت تعام ت نهادی سیاست
اگر ره تحلیرل گفتمران، از راهبردهرای پرارادایم است. « معلون

طورکره پیشرتر  (، و ری همان1395شود )میرزایی، کیفی تلقی می
شررود بررا آمیخررت  روش بیرران شررد، در ایرر  پررژوه  ترر ش مرری

بندی میانگی  فازی به عنوان یک روش کّمی برای شناسرایی خوشه

آمیختره  ها، رهیافتی برای توسع  تحلیل گفتمان به پرارادایمگفتمان
ارائه شود. طر  آمیخت  مرورد اسرتفاده در ایر  پرژوه  براسراس 

(، Creswell et al., 2003شناسری کرسرول و همکراران )نروپ
در ایرر  طررر  نخسررت اسررت.   «طررر  آمیخترر  مترروا ی تبیینرری»

شوند. های کیفی گردآوری و تحلیل میهای کّمی و س   دادهداده
به صرورت یرک جرا تفسریر در نهایت هر دو تحلیل کّمی و کیفی 

طر  پژوه  آمیختر  متروا ی تبیینری را نشران  2شوند. شکل می
 دهد.می

 

 (Creswell et al., 2003طرح پژوهش آمیختۀ متوالی تبیینی ) .2شکل 

 نامر  ها در بخ  کّمی پرسر در ای  پژوه  ابزار گردآوری داده
گذاری علم و فّناوری در ایرران اسرت. در تعام ت نهادی سیاست

گرذار علرم و فّنراوری در نامه تعامل نوزده نهاد سیاست ای  پرس 

گرفت. اسامی ای  نهادها براساس نظریرات ایران مورد پرس   رار 
 استخراج شد. 1خبرگان و اسناد سیاستی معابق جدول 

اوری در ایراننهادهای سیاست .1جدول 
ّ

 گذار علم و فن

 نماد نام نهاد ردیف نماد نام نهاد ردیف
اشر  شایهسایه ش ار  Leader 11 رهیه معوم ایقالب 1 ها  مهتیط مایند ش ار  ییهشو زنی

 EDCoS م ّع تشخیص مصلحت یوام OM 2 اطالعا  ش ارتیاطا و دزا،
 TVTO ا سا مان آمه ش زن  ش حهزه SCfCR 12 شهرا  عال  ایقالب زههنن  3
اشر  4  PBO سا مان بهیامه ش بهدجه SCfSRT 13 شهرا  عال  علهمو تحقیقا  ش زنی
 IPF صندشق یهآشر  ش شپهزای  Parliament 14 شهرا  اسالم م لس  5
اشر  ریاست جّههر  6  CPDI ها  تحهل ش پیشهزت ریاست جّههر مهمز هّپار  VPfST 15 معاشیت علّ  ش زنی
 CSS ها  استهاتهی  ریاست جّههر مهمز بهرس  NEF 16 بنیاد مل  یخینان 7
اشر  8  NRISP مهمز تحقیقا  سیاست علّ  مشهر MoSRT 17 ش ار  علهمو تحقیقا  ش زنی
 INSO سا مان مل  استایدارد MoHTMT 18 ش ار  بهداشتو درمان ش آمه ش پزشپ  9
 SOfRoDP سا مان ثیت اسناد ش امالک مشهر MoIMT 19 ش ار  صنعتو معدن ش ت ار  10

 
نامه مبتنی بر نظریات خبرگران و ان رام اصر حات  روایی پرس 

نامه از  مورد نظر آنها تزیید شد. همچنی ، برای بررسری پایرایی پرسر 
ضریب آ فای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براساس محاسرب  نررم 

نامه  دهندۀ پایایی  مناسب  پرسر  که نشان 952/0برابر با  SPSSافزار 
هرا بره روش نفر از خبرگران، داده 50ها از دآوری دادهاست. پ  از گر

 MATLABمیانگی  فازی و برا اسرتفاده از کدنویسری در نررم افرزار 
تر   9نفر از ای  خبرگران مررد و  41بندی شد. شایان ذکر است خوشه

زن و همگی دارای مدرک دکترا هستند. همچنی ، هم  خبرگان دسرت  
ای در حوزۀ سیاسرت علرم یا حرفه کم پیشین  ده سال فعا یت  پژوهشی

نفرر از  20و فّناوری را در ایران دارنرد. نیرز در فراز کیفری پرژوه  برا 

گردآوری 
داده های 

 کمّی

تحلیل 
داده های 

 کمّی

گردآوری 
داده های 

 کیفی

تحلیل 
داده های 

 کیفی

تفسیر 
تحلیل های 

 کمّی و کیفی

1 

1. sequential explanatory mixed method design 
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  ابل م حظه است. 2مشخصات ای  خبرگان در جدول  شد.خبرگان سیاست علم و فّناوری  ایران مصاحب  نیمه سراختاریافته ان رام 

 

 شناختی خبرگانمشخصات جمعیت .2جدول 

 توضیحات تعداد )نفر( ِسَمت ردیف
 یفه ا  ش را  پیشین بهداشت 1یفه ا  ش را  پیشین علهم؛  3 4 ها  مهتیطشایهش یهخ ش ار  1
 دبیه پیشین شهرا  عال  ایقالب زههنن  1 عال  ایقالب زههنن عضه شهرا   2
سو زههننیان؛ معارف اسالم رؤسا  پیشین دایشناه 6 رئیس دایشناه 3  ها  تههان؛ صنعت  امیهمییهو صنعت  شهیف؛ تهبیت مدری
 - 1 عضه مّیسیهن آمه ش ش تحقیقا  م لس شهرا  اسالم  4

اشر  ا  دایشناهمتخصص در حه ۀ  8 استاد دایشناه 5 س؛ عالمه طیاطیای ؛ سیاست علم ش زنی ها  تههان؛ تهبیت مدری
 صنعت  شهیف؛ صنعت  امیهمییه؛ شیها 

 - 20 م ّه، 6

کارگیری روش  شده برا خبرگران، برا بره های ان ام برای تحلیل مصاحبه
ترری  مفراهیم هرر به شناسرایی مهرمتحلیل گفتمان  ک  و مو  

گفتمرران ا رردام شررد. در نهایررت برررای نشرران دادن هررر کرردام از 
به کار گرفته و تعرام ت نهرادی  NetDrawها، نرم افزار گفتمان

پژوه  بررای سرن   اعتبرار در هر گفتمان ترسیم شد. در ای  
نامه، از ضرریب  ها، افزون بر بررسی روایی و پایایی پرسر  یافته
(. بردی  منظرور 1397نیز استفاده شرد )نظرری و دسرتار،  1کاپا
های پژوه  در اختیار دو نفرر از خبرگران سیاسرت علرم و  یافته

فّناوری در ایران  رار گرفت و پ  از احصای نظریرات موافرق یرا 
موافق، موافق، مخا ف، ای  کامً   ر طیف  هار گزینهمخا ف )د

مقدار ضرریب کاپرا  Spssکامً  مخا ف(، با استفاده از نرم افزار 
 محاسبه شد. 3معابق جدول 

 
 . محاسبۀ ضریب کاپا برای سنجش اعتبار پژوهش3جدول 

 اندازه عنوان گفتمان
خطای 

استاندارد 
 2مجانبی

تی 
 3تقریبی

داری سطح معنا
 4تقریبی

گفتّان 
 مشارمت 

گیه  ضهیب ایدا ه
 047/0 986/1 082/0 159/0 5تهازقخ ماپا

 - - - 20 تعداد مهارد معتیه

گفتّان 
 مستقل

گیه  ضهیب ایدا ه
 027/0 213/2 121/0 236/0 تهازقخ ماپا

 - - - 20 تعداد مهارد معتیه

                                                           

1. Kappa 

2. asymptotic standard error 

3. approximate T 

4. approximate sig. 

5. measure of agreement Kappa 

شود مقادیر سعح طورکه در ای  جدول م حظه می همان
دهنردۀ  و نشران 05/0در هر دو گفتمران، کمترر از داری امعن

 های پژوه  است.اعتبار یافته

 
 ها . یافته4

هرای نامه های حاصل از پرس طورکه پیشتر بیان شد، داده همان
گردآوری شرده از خبرگران، بره کمرک کدنویسری در نررم افرزار 

MATLAB و به روش میانگی  فازی خوشه  بندی شرد. در ایر
)گفتمان( شناسرایی شرد: خوشر  نخسرت کره مرحله دو خوشه 

ای از ارتباطررات برری  همرر  نهادهاسررت )گفتمرران شررامل شرربکه
مشارکتی( و خوش  دوم که شامل ارتباطات بخشری بری  بعیری 
نهادهررا و انفصررال برری  بخشرری دیگررر از نهادهاسررت )گفتمرران 

های فراز کّمری برا مستقل(. پ  از احصای ای  دو گفتمان، یافته
ترتیرب فر از خبرگان تد یق و تبیری  شرد و بردی ن 20اعمال نظر 

تعام ت نهرادی را در گفتمران  3ها شکل گرفت. شکل گفتمان
 دهد:مشارکتی نشان می

گذاری علم و فّناورِی ایران در گفتمان تعامالت نهادی سیاست .3شکل 

 مشارکتی
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 76گفتمان غا رب بری  خبرگران اسرت و « گفتمان مشارکتی»
ایر  گفتمران موافقنرد. در ایر  گفتمران، شربک  درصد خبرگان با 

ای گرذاری علرم و فّنراوری  ایرران، شربکهتعام ت نهادی سیاست
ترر باشرد، پیوسته است. هر  ه خعوق ارتباطی بی  نهادها پررنی

تر است. در ای  شکل نهادهایی که تعام ت نهادی بی  آنها جدی
د. منظرور از هسرتن 1اند، نقاق بررشبه شکل مثلث نشان داده شده

نقاق برش، نهادهایی هستند که با حذ  آنها شربکه بره دو بخر  
ترتیب در ای  گفتمان پرنج نقعر  بررش شود. بدی م زا تقسیم می

شود. همچنی ، بخشی از شبکه )در سمت  پ( کره م حظه می
با منحنی تیره احاطه شده و شامل پرنج نهراد اسرت همران هسرت  

اری علرم و فّنراوری در ایرران گرذشبک  تعام ت نهادی سیاسرت
است. بنابرای  بیشتری  تعام ت نهادی  شربکه درون ایر  هسرته، 
شامل پنج نهاد  وزارت علروم، وزارت بهداشرت، وزارت صرنعت، 

هرای مررتبل و سرازمان برنامره و بودجره ان رام خانرهسایر وزارت
 شود.می

ای  شبکه شامل ش  نهاد در سمت راست )رهبرری، م مرع 
لحت نظام، شورای عا ی انق ن فرهنگری، شرورای تشخیص مص

هررای عررا ی عتررف، م لرر  شررورای اسرر می و مرکررز بررسرری
اسرتراتژیک ریاسرت جمهروری( و  سریزده نهراد در سرمت  رپ 
)معاونت علمی و فّنراوری ریاسرت جمهروری، سرازمان برنامره و 
بودجرره، وزارت علرروم، وزارت بهداشررت، وزارت صررنعت، سررایر 

ای، مرکرز مرتبل، سرازمان آمروزش فنری و حرفرههای خانهوزارت
های تحول و پیشرفت، مرکز تحقیقات سیاسرت علمری، همکاری

صندوق نوآوری، بنیاد ملری نخبگران، سرازمان ملری اسرتاندارد و 
 سازمان  بت اسناد و ام ک کشور( است. 

ارتباق ای  دو بلوک از طریق ارتباق بی  شورای عا ی عترف و 
شررود. وری ریاسررت جمهرروری بر رررار مرریمعاونررت علمرری و فّنررا

گانرر  سررمت راسررت مزموریررت ترتیب نهادهررای شرر  برردی 
گرذاری کلی)رهبرری، م مرع تشرخیص، شرورای عرا ی سیاست

گذاری )م ل ( و ارزیابی آ ار سیاسرتی انق ن فرهنگی(،  انون
هرای اسرتراتژیک ریاسرت جمهروری( را در سرعح )مرکز بررسی

                                                           

1. cut points 

گان  سمت  رپ مزموریرت ی سیزدهک ن بر عهده دارند و نهادها
هرای اجرایری و ارزیرابی برونردادها و پیامردهای تدوی  سیاسرت

سیاستی را بر عهرده دارنرد. در ایر  بری  شرورای عرا ی عترف برا 
های کلی، مزموریت  همراهنگی عمرودی را بری  احصای سیاست

دسرتی نهادهای با دستی )بلوک سمت راست( با نهادهرای پرایی 
برر عهرده دارد. همچنری  معاونرت علمری و )بلوک سمت  پ( 

گرری فّناوری ریاست جمهوری مزموریت هماهنگی افقی و تنظیم
 دستی بر عهده دارد.را بی  نهادهای پایی 

دال مرکرزی  « گرذاری یک ار ره بره مثابر  یرک کرلسیاست»
هررا حررول ایرر  دال مرکررزی گفتمرران مشررارکتی اسررت. سررایر دال

شری از مصراحبه برا یکری از شوند. مرت  زیرر بخبندی میمفصل
 گذاری است:خبرگان است که مؤید یک ار گی سیاست

هرای کلری اسرت کره در  رانون در اش سیاستاو ی  مرحله»
هرای کلری سا ه و بعد براساس آن، سیاسرت 20انداز  ا ب  شم

هرای فرماینرد مثرل سیاسرتاست که مقام معظم رهبری اب غ می
هرایی آن بخشری از سیاسرت کلی علم و فّناوری کشرور. در کنرار

شرود و بعرد است که در شورای عا ی انق ن فرهنگی طراحی می
های پنج سا   توسعه مثل برنام  پنج سا   ششم براساس آنها برنامه

و بعد از آنها  وانینی است که از م موع  ای  اسناد با دسرتی کره 
آید و در م ل  شورای اس می تبدیل به  روانی  عرض کردم، می

هرای کلری اب غری و شود. م ل  باید حتمًا سیاسرتسا نه می
هرای اسناد با دستی را در مصوبات خودش  حاظ کند. سیاسرت

فرمایند با مشورت با م مرع کلی که رهبر معظم انق ن اب غ می
تشخیص مصلحت نظام است. بنابرای  م مع تشرخیص حیرور 

خری جاهرا دهرد. برهای کلی نشان مریخودش را در ای  سیاست
مثل وزارت علوم و وزارت بهداشت مستقیمًا مسؤول تو یرد علرم، 
نشر علم و آموزش عا ی کشور هستند؛ یک جاهایی مثل معاونرت 
علمی و فّناوری ]ریاست جمهوری[ باید نسبت به اینکه علم را بره 
فّناوری یا فّناوری را به توسعه،  روت و محصول تبدیل کنرد نقر  

وزارت جهاد، وزارت دفراپ، وزارت نفرت، دارد؛ یک جاهایی مثل 
ها باید بیایند دست به دست هرم وزارت صنایع و خیلی از دستگاه

ها و حتی محصو تی که به صورت صنعتی بدهند و از ای  فّناوری
ای اد شده ]حمایت کنند[. هیئت محترم وزیران د یقًا بیاید شرر  
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بره  رانون داشرته وظیف  هر کدام از اینها را مشخص کند و اگر نیاز 
ای را به م ل  تقدیم کنند که یقینرًا م لر  هرم برا باشد،  یحه

کند که آن را تصویب کند. شورای عرا ی همکاری دو ت سعی می
های مختلف بررای عتف ]هم[ همان بحث هماهنگی بی  دستگاه

 «های مختلف را دارد.های مورد نیاز دستگاهان ام پروکه
کید بر یک ار گی و کل شودطورکه م حظه می همان نگرری تز

کیرد اسرت. در در سیاست گذاری در ای  گفتمران بسریار مرورد تز
هرا در گفتمران مشرارکتی همرراه برا ارائر  ترری   حظرهادامه مهرم

شرود. نخسرتی   حظره ها برای آنها تبیی  میمصادیقی از مصاحبه
گرذاری کلری و تفکیرک نقر   متو یران سیاسرت»در ای  گفتمان 

اسرت. بخشری از مصراحبه برا یکری از « اری اجرایریگذسیاست
 شود:خبرگان که دال بر ای  موضوپ است در ادامه بیان می

ای مررا شررورای عررا ی انقرر ن فرهنگرری را یررک نهرراد فرا رروه»
شه، بی   روا بینیم یعنی نهادی که در هیت  وۀ خاصی دیده نمیمی

ًا گرذار ]کر ن[ باشرد. شرورا اأن رأسراست، و ی بایرد سیاسرت
کنه! ای  خ   است! بدون شک. بره آید تدوی  مینامه را میآیی 

گویید آیری  نامره، یعنری اجررا. آیری  نامره شرزن محض اینکه می
گرذاران اجرایری[ اسرت کره بررای تحقرق آن م ریان ]و سیاسرت

 «ها بیایند و آیی  نام  مناسب را تدوی  کنند.سیاست
گرذاران کلری و ترتیرب ضررورت تفکیرک نقر  سیاسرتبدی 
های یکدیگر گذاران اجرایی و پرهیز از مداخله در مزموریتسیاست

در ایرر  گفتمرران مررورد تزکیررد اسررت.  حظرر  دوم در ایرر  گفتمرران، 
اسررت. مررت  زیررر بخشرری از « مشررارکت همکارانرر  همرر  نهادهررا»

 کند:مصاحبه با یکی از خبرگان است که بر ای  موضوپ د  ت می
سازی ریزی و پیادهتور سعح برنامهشورای عا ی عتف رگو »]
هرا ]مرثً [ صرندوق نروآوری و ها اسرت[ و اجررا. صرندوقبرنامه

هررا. رگو ترروری در شررکوفایی یررک جررا دارد و ]سررایر[ صررندوق
بنیران را معاونرت علمری ]و سازی و تو یرد ا تصراد دانر ت اری

فّناوری ریاست جمهوری بر عهده[ دارد؛ در حوزۀ بین ، خ  یت 
ها و مراکز تحقیقاتی ]نقشی را بر عهده[ دارنرد؛ آوری دانشگاهو نو

و یک بازار فّناوری وجود دارد. اینها را در نظرر بگیریرد، ]اگرر[ در 
یک پازل خون  یرده بشرود؛ ]بردی  ترتیرب کره[ وزارت صرنایع، 
وزارت دفرراپ، وزارت نیرررو، وزارت آمرروزش و پرررورش همرر  اینهررا 

]و بره نروعی[ نیازهرای علرم و دهنرد بره کشرور، خدمات دارند می
آیرد اینهرا شرود؛ بعرد مریفّناوری و توسع  کشور در این ا دیده مری

هرا کنند: معاونت علمی در جایگاه خودش؛ دانشگاهرگو توری می
و مراکرز تحقیقرراتی در جایگراه خودشرران ]و بردی  ترتیررب[ ارتبرراق 

ز گیرد. حا   ترر اینهرا را کری بایرد براصنعت و دانشگاه شکل می
کند   تر اینها را بایرد ]شرورای عرا ی[ عترف ای راد کنرد و عترف 

هرای کر ن و ریرزیهرای کر ن، برنامرهپاسخگو باشد به سیاسرت
گردد به نقش  جامع علمی ای که برمیهای ک ن و م موعهشاخص

نیست! در پایی  دسرت هرم  1کشور. ]متزسفانه[ این ا اأن کانکش 
ی! ]نه که نیست[، هست، ]امرا[ کانکش  نیست، نه عرضی و نه طو 

ضعیف هست، کم هست! معاونت علمی در جایگاه وصل پژوه  
به صرنعت، ایر  را بایرد تقویرت کنرد و رگو تروری کنرد. اینهرا در 

 «دهند[.ها م موع  ارتباطی با صنعت را ]شکل میدانشگاه
کید بر مشارکت همکارانه و ارتباطات نهادی مبتنی  بنابرای ، تز

شود.  حظر  سروم در ایر  در ای  گفتمان م حظه میبر همکاری 
اسرت. مرت  ذیرل « تقسیم کار د یرق بری  همر  نهادهرا»گفتمان، 

 کند که دال بر ای   حظه است:بخشی از یک مصاحبه را مرور می
م  اگر بخواهم ]د یق بگویم، باید[ بره شرما بگرم اأن بری  »

کارهررای شررورای عتررف، معاونررت علمرری و فّنرراوری ریاسررت 
مهوری، شورای عا ی انق ن فرهنگی یک هم وشانی ع یب و ج

های بهداشت و علوم خانهغریب وجود دارد. به د یل نقص وزارت
در کاربردی کردن علم و تبدیل  به فّناوری و نهایتًا  روت معاونت 

 «.علم و فّناوری به وجود آمد
ای  مت  نیز بخشی از مصاحبه با یکی دیگر از خبرگران اسرت 

 کند:ای  موضوپ د  ت می که بر
دونید که اینها جایشان هم عروض شرده. ها میبعیًا در ای  سال»

ها مراکز عریض و طویرل عرضر  آمروزش عرا ی خانهخیلی از وزارت
دهری های ک ن است. ما در سامانزدند که ای  در م ایرت با سیاست

هرای خانرهای  زیر نظرام سرمت عرضره را وا عرًا بگرذاریم در وزارت
 «.متمرکز، حا  وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم

ترتیب طرفداران ای  گفتمران برر تقسریم کرار د یرق بری   بدی 
 4نهادهررا و ضرررورت پایبنرردی بررا آن اجمرراپ نظررر دارنررد. شررکل 

 دهد:بندی گفتمان مشارکتی را نشان میمفصل
                                                           

1. connection  
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 بندی گفتمان مشارکتیمفصل .4شکل 

تعرام ت  5مسرتقل اسرت. شرکل دومی  گفتمران، گفتمران 
 دهد.نهادی را در گفتمان مستقل نشان می

 

 
 گذاری علم و فّناورِی ایران تعامالت نهادی سیاست .5شکل 

 در گفتمان مستقل

درصرد از  24، گفتمان دوم و مبتنی بر نظرر «گفتمان مستقل»
گذاری خبرگان است. در گفتمان مستقل، تعام ت نهادی  سیاست

شرود. در ایر  فّناوری  ایران در سه بلروک  مج رزا ان رام مریعلم و 
انرد، هسرت  گفتمان نیز  هار نهاد که با منحنری تیرره احاطره شرده

گذاری علرم و فّنراوری در ایرران را شبک  تعام ت نهادی سیاست
دهند. در گفتمران مسرتقل، نقر  نهادهرای با دسرتی تشکیل می

، شرورای عرا ی )شامل رهبری، م مع تشخیص مصرلحت نظرام
گرذاری  انق ن فرهنگی و م ل ( در تعام ت نهادهای سیاست

ا ر شده است. طرفداران گفتمان  مسرتقل اجرایی علم و فّناوری بی
ر   نهادهای اجرایی در سیاست گرذاری علرم و  ائل به دخا ت  ص 

 فّناوری هستند. 
ترتیب با جداکردن تعامل نهادهای با دستی از نهادهرای بدی 

گرررذاری کلررری در گرررذار اجرایررری، نقررر  سیاسرررتسیاسرررت
گذاری اجرایی نادیده گرفته شده است. در ای  گفتمان نیز سیاست

مانند گفتمان نخست، معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری 
گذار اجرایی گری بی  نهادهای سیاستبه هماهنگی افقی و تنظیم

ه و برا تعامرل جردی گری از طریق ابزار بودجپردازد. ای  تنظیممی
شود. معاونت علمی و فّناوری با سازمان برنامه و بودجه محقق می

اهمیت تعام ت یادشده از طریق خعوق پررنری در شرکل  ابرل 
 م حظه است.

دال مرکزی  گفتمران مسرتقل اسرت. « گذاری دو تیسیاست»
گرذاری هرای ایر  گفتمران، حرول سیاسرتترتیب سرایر دالبدی 

شروند. یکری از خبرگران بندی مریو ت مفصلمستقل در سعح د
 گوید:طرفدار ای  گفتمان در بخشی از مصاحب  خود می

هرایی بررای نهادهرای برا تر از نهراد م  خودم  ائل به نق »
دو ت نیستم. به نظر م  دو ت متو ی است. هرر نهرادی برا تر از 

تواند رهنمود کلی بدهد. رهنمود زند فقل میدو ت داره حر  می
 «لی! سیاست  کلی هم نه!ک

شررود اسررتق ل دو ررت از طورکرره م حظرره مرری رو همان ازایرر 
کیرد اصرلی نهادهای فرادو تی در سیاست گذاری علم و فّناوری تز

های ای  گفتمان برا تری   حظهدر ای  گفتمان است. در ادامه مهم
شود. نخستی   حظه ذکر مصادیقی از مصاحبه با خبرگان تبیی  می

است. یکری از « گذاری و اجراآمیختگی سیاست»گفتمان در ای  
 گوید:خبرگان در ای  باره می

م  به تفکیک ای  دو تا خیلی  ائل نیستم! یعنی تفکیک بری  »
گرذاری جرز  گذاری و اجرا. مسئله ای  است که سیاسرتسیاست

هرای وظایف ذاتی یک دو ت است. دو ت است که اصً  سیاست

سیاستگذاری 
 یکپارچه به مثابۀ 

 یک کل

تفپی  یقش 
متهلیان 

سیاستنذار  مل  
ش سیاستنذار  

 اجهای 

مشارمت هّپارایم 
 هّم یهادها

تقسیم مار دقیق 
 بین هّم یهادها



      27 (ایران در فّناوری و علم گذاریسیاست نهادی تعامالت: موردی مطالعۀ) گفتمان تحلیل روش مثابۀ به فازی میانگین بندیخوشه

 

کند[. رئی  جمهور تنها شخصری اسرت کره توسعه ]را تدوی  می
به نظر م  هم از نظر جایگاهی، هم از نظر مشروعیت ای  امکران 

گرذاری بکنرد و بعرد را باید داشته باشد که برای مملکت سیاسرت
نهادهررای اجرایرری کرره دردسررت  وجررود دارد را ]برررای اجرررای آن 

 «.ها[ به کار بگیردسیاست
شررررمندان در ترتیب برررررخ   نظررررر برخرررری اندی برررردی 

گرذاری و اجررا گذاری عمومی کره بره تفکیرک سیاسرتسیاست
 ائلند، در ای  گفتمان بر آمیختگی ای  دو اصررار و مترو ی هرر دو 

ت ییرات بنیادی  »شود.  حظ  دوم در ای  گفتمان دو ت معرفی می
است. بخشی از مصاحبه با یکی از خبرگان « در تقسیم کار نهادی
 کند:د بر ای   حظه د  ت میشوکه در ادامه ذکر می

هرایی وجرود دارد کره این ا به نظرر مر  یرک سرری کانفلیکرت»
نیازمند یک تصمیم اساسی است و ما در طول زمران معمروً  جررأت 
ت ییر نداشتیم. یعنی نتوانستیم که یک  یزی را کره خودمرون درسرت 
کردیم اص ح  کنیم. مرثً  مسرئل  جایگراه شرورای عرا ی عترف و 

علمی و فّناوری ریاست جمهوری این را بره نظرر مر  جرز   معاونت
گیرند  ییه را، و ری بره ها خیلی جدی نمیها، حا  بعییکانفلیکت

نظر م  جز  مسائل کلیدی است که باید در موردش صحبت بکنریم. 
دو تا مسئله است: یک آیا در هیت جرای دنیرا مترو ی حروزۀ فّنراوری و 

نشگاه هرم اسرت  یرا نره  جرواب  نوآوری آن ایی است که متو ی دا
خیلی ساده است. ای  معا عه را م  در طرر  تحرول راهبرردی علرم و 
فّناوری کشور در ده سال پی  گفتم. آن مو ع ما گفتیم آ را کرً  حروزۀ 

توانرد وزارت علم و فّناوری باید از حوزۀ آموزش عا ی جدا باشد. نمی
آمروزش عرا ی را  علوم، تحقیقات و فّناوری همران وزارتری باشرد کره

 شود:در مصاحب  دیگری با یکی از خبرگان  نی  بیان می«. دارد
موضوپ َکندن  حروزۀ فّنراوری و نروآوری و  سرباندن  بره یرک »

تر اسرت بره موضروپ مثرل وزارت صرنایع مثرل مرثً  حوزه که نزدیک
وزارت آی سی تی. هر جایی کره حردا ل بره حروزۀ صرنعت نزدیرک 

 «.]است[ که به نظر م  خیل مهم است است، ای  باز یک موضوعی
شود ت ییرات بنیادی  در تقسریم کرار طورکه م حظه می همان

نهادی در ای  گفتمان به جد مورد تزکید است.  حظ  سوم در ایر  
است. بخشی از مصاحبه با یکری « ا مللیزنی بی محک»گفتمان 

 آید:می از خبرگان  طرفدار ای  گفتمان، دال بر ای   حظه، در ادامه

مررا بایررد یررک بررار برررای همیشرره تصررمیم بگیررریم کرره »
هایمان شبیه بقیه دنیا باشرد! نره اینکره متفراوت از بقیره نهادسازی

باشد! یعنی ما تنها کشوری هستیم در دنیا که دو تا مشرکل نهرادی 
در حوزۀ علم و فّناوری و نوآوری داریم. ای  دو تا مشرکل اساسری 

متو ی آموزش داریم. از مهد کرودک،  است: یک اینکه ما پنج نهاد
ای نگراه بکنری پرنج ترا آموزش پایه، آموزش عا ی و آموزش حرفه

ها است. از اول دبستان ترا نهاد داریم. بهزیستی متو ی مهد کودک
شود آموزش وپررورش، بعرد آمروزش عرا ی دو تکره دبیرستان می

شود وزارت علوم و وزارت بهداشت، وزارت کرار هرم شود، میمی
ها را دارد! هیت کشروری هرم ایر  جروری نیسرت! ایحرفهکه فنی

گویم فقل ما تنها کشروری هسرتیم در یعنی م  به ضرس  اطع می
خانره دنیا که پنج تا نهاد متو ی داریرم! همر  کشرورها یرک وزارت

دارند، یک وزارت آموزش از اول ترا انتهرا! دومری  نکتر  مشرکل، 
وری توسرل حروزۀ آمروزش گری حوزۀ فّنراوری و نروآمشکل تو ی

غا ب باشرد بره  1شود که رویکرد ساین  پوشاست که باعث می
حوزۀ فّناوری و نوآوری. در صورتی که ایر  طروری نیسرت. هریت 

 «آید.جای دنیا فّناوری و نوآوری از دل دانشگاه در نمی
رویکررد نهرادی »در نهایت  هارمی   حظه در ایر  گفتمران 

فداران ای  گفتمان  ویرًا برر حرذ  است. به بیان دیگر طر« حذفی
کنند. مت  زیر به عنوان نمونه از مصراحبه بعیی نهادها اصرار می

 با یکی از خبرگان استخراج شده:
آنچه مسلم است ما اأن نهاد اضافی داریم. حردا ل در ایر  »

هایی که معاونت علمی و فّناوری و وزارت علروم و کمیسریون  یه
ف و کمیسریون آمروزش و تحقیقرات علم و فّنراوری دو رت و عتر

ترا  یرز  nم ل  و شورای انق ن فرهنگی و ستاد نقش  جامع و 
[ اضرافی اسرت. یعنری  دیگر داریم، آنچه مسلم است ]وجود نهاد 
هر جور شما تقسیم کنید، آخر سر یک سری  یزهرایی اسرت کره 

دانیم زورمان به شورای آید. و ی در شرایل موجود ما میاضافه می
ای که رسد ]که حذف  کنیم[! اأن ایدهانق ن فرهنگی نمیعا ی 

توانیم تبدیل کنیم، رسد ای  است که ما عتف را میبه ذه  م  می
جملر  «. ر یب  را تبدیل کنیم، به کمیسیون علم و فّناوری دو رت

 کند:بعد نیز بر رویکرد نهادی حذفی در ای  گفتمان د  ت می
                                                           

1. science push 
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های ری آن  درها نیازمند ای   یهبه نظر م  حوزۀ علم و فّناو»
گذاری اصً  نیست. بعیًا رویکردها و افراد، جایشان هم سیاست

با هم متنا ض است. مرثً  شرما ببری  در شرورای عرا ی انقر ن 
شود کره  زومرًا در شرورای عرا ی هایی زده میفرهنگی یک حر 

نظرر عتف اصً   بول ندارند. یا در معاونت علمی  بول ندارند. به 
م  ورود مثً  شورای عا ی انق ن فرهنگی به حوزۀ علم و فّناوری 

رفره شران اینه در تخصص  است، نه در به  ول معررو  عقبر  ح 
 «شان است.است، نه در به  ول معرو  جایگاه سازمانی

کید بر حرذ  بعیری طورکه م حظه می رو همان ازای  شود تز
ی از عرصررر  نهادهرررا ماننرررد شرررورای عرررا ی انقررر ن فرهنگررر

گذاری علم و فّناوری در ایر  گفتمران مرورد نظرر اسرت. سیاست
 دهد.بندی گفتمان مشارکتی را نشان میمفصل 6شکل 
 

 بندی گفتمان مستقلمفصل .6شکل 

 گیری. نتیجه5

در ای  مقا ه ت ش شد روش کیفی  تحلیل گفتمران برا تلفیرق برا روش 
آمیخته توسعه یابد. دروا رع، بندی میانگی  فازی به روشی کّمی  خوشه

تحلیل گفتمان که روشی کیفری و پرکراربرد در علروم انسرانی و علروم 
بندی میانگی  فازی که روشری کّمری و اجتماعی است با روش خوشه

پرکاربرد در علوم مهندسی و ریاضی اسرت، آمیختره شرده و نتی ره آن 
علوم بره های گوناگون تواند در حوزهتوسع  روشی آمیخته است که می

 کار برود. ای  آمیختگی  روشی از  ند جنبه ارزشمند است: 

دهد و نخست، اعتبار پژوه  کیفی  تحلیل گفتمان را ارتقا می
های ای  روش و ضعف اعتبار آن انتقادات وارد بر ذهنی بودن یافته

شناسری جهرت برا جریران غا رب روشدهد؛ دوم، همرا پاسن می
تحلیرل گفتمران بره سروی روشری  پژوه ، به توسع  روش  کیفی

گیری از  رابرت منعرق فرازی و کند؛ سوم، با بهرهآمیخته کمک می
مفهرروم عرردم اطمینرران در آن بررا مفرراهیم علرروم انسررانی و علرروم 
اجتماعی، از افتادن در دام منعرق دو ارزشری  ک سریک و برا عبع 

ترتیرب در کند. بدی های پژوه  جلوگیری میکاه  اعتبار یافته
بنردی میرانگی  فرازی بره عنروان روشری بررای پژوه  خوشهای  

های موجود دربارۀ یک موضوپ یرا پدیرده معرفری احصای گفتمان
بنردی فرازی تنهرا در شود. شایان ذکر اسرت کره روش خوشرهمی

دهد؛ و ری تحلیرل هرر حل معتبری ارائه میها راهاحصای گفتمان
هرای کیفری شها همچنان مستلزم به کرارگیری روکدام از گفتمان

 تحلیل گفتمان است. 
گرذاری ترتیب دو گفتمان دربارۀ تعام ت نهادی سیاست بدی 

شررود: نخسررت، گفتمرران علررم و فّنرراوری در ایررران شناسررایی مرری
مشرررارکتی؛ و دوم، گفتمررران مسرررتقل. در گفتمررران مشرررارکتی، 

گذاری یک ار   علم و فّناوری به مثاب  یک کرل بره عنروان سیاست
د تزکید است. همچنی  ای  گفتمان بر سره محرور دال مرکزی مور

 کند:اصلی تزکید می
گررذاری کلرری و ا ررف. تفکیررک نقرر  متو یرران سیاسررت

گذاری اجرایی؛ ن. مشارکت همکاران  همر  نهادهرا؛ ج. سیاست
 تقسیم کار د یق بی  هم  نهادها.

گرذاری دو تری بره در مقابل، در گفتمان مستقل، برر سیاسرت
شرود. همچنری  ایر  گفتمران  هرار کید مریعنوان دال مرکزی تز

 دهد:محور اصلی را مورد توجه  رار می
زنرری گررذاری و اجرررا؛ ن. محررکا ررف. آمیختگرری سیاسررت

ا مللی؛ ج. رویکرد نهرادی حرذفی و  د. ت ییررات بنیرادی  در بی 
 تقسیم کار نهادی.

شایان ذکر است رویکرد مورد نظر در ای  پرژوه  مبتنری برر 
کید بر برجستهرویکرد تمرکزگر سازی نق  نهادهای مّلری در ا و تز

گذاری علم و فّناوری اسرت. افرزون برر ایر  نگراه، حوزۀ سیاست
ای نیز مرورد توجره طورکه پیشتر هم بیان شد، رویکرد  منعقه همان

 سیاست گذاری 
 دولتی

آمیختن  
سیاست گذار  

 ش اجها

 مح   ی  
 بین الّلل 

رشیپهد یهاد  
 حذز 

تغییها  
بنیادین در 
تقسیم مار 

 یهاد 
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عده ای از اندیشمندان سیاست علم و فّناوری است کره برر نقر  
و در سرعح تعام ت نهادهای سیاسرتی بره صرورت توزیرع شرده 

 Naghizadehکند )ها( تزکید میها یا ایا تمناطق )مانند استان

et al., 2020 ،در نگراه منعقره1395؛ نقی زاده و همکاران .)  ای
های دانشی، نهادی، صنعتی علم و فّناوری، تمرکز اصلی بر ویژگی

و دیگر موارد مربوق به منراطق توسرعه یافتره اسرت. ایر  مهرم در 
ث اهمیت نوآوری در ا تصاد جهانی و یادگیرنردۀ شرایعی که مبح

امروزی برای هم  منراطق، مرورد نظرر اسرت از اهمیرت بیشرتری 
 (.Maskell and Malmberg, 1999شود )برخوردار می

ای بره علرم و توان گفت که رویکرد منعقرهبه طور خ صه می

 فّناوری از مناظر مختلف از جمله ابعاد ا تصادی، علمی، فّناورانه،
ویژه برای کشرورهای در  صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به

تواند بسیار حائز اهمیت باشد. حال توسعه و پهناور مانند ایران می
هرای موجرود دربرارۀ نگراه شود تحلیل گفتمرانرو توصیه می ازای 

ای و توزیع یافته به سیاست علرم و فّنراوری در ایرران ان رام منعقه
کید مریهرحال م دد شود. به شرود نگراه پژوهشرگران در ایر  ًا تز

سرازی نهادهرای سرعح پژوه ، مبتنی بر تمرکزگرایی و برجسرته
ای سیاست علرم ملی است و پرداخت  به نگاه توزیع یافته و منعقه

 و فّناوری مستلزم پژوهشی مستقل در ای  باره است.
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