
 

 

 

 

 آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاههای سیاست سازیپیادهالگوی  مقاله پژوهشی:
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 1علی اوجاقی

 30/01/1400:مقاله رشپذی                                                                               1399 /10/12: مقاله دریافت

 چكیده
تهدیددات بدودو و ندو      دفع یجهانمتحول نظام قدرت  وهای مهم بشری در فضای جدید یکی از دغدغه

و  گرفتده شدک  تهدیدات هم تابع روندهایی است که در سطح جهان با عنایت به تحدوتت علدم و فنداوری    

شور به ایدن ودوزو را   کتوجه خاص مسئولین العدالی   ظله)مد دارای سرعت بسیار باتیی است. مقام معظم رهبری

و و  مسائ  در  سازی و اجراناوری را جهت پیادوهای کلی علم و فهمین منظور سیاستخواستار بودو و به 

کلدی علدم و   هدای  سیاسدت  سازیپیادواین ووزو ابالغ فرمودند. لذا با توجه به نیازمندی آجا به الگوی بومی 

ی به ابعداد،  دستیاب" باهدف، این تحقیق یاتوسعهآجا در سطح راهبردی و با رویکرد های فناوری در دانشگاو

که در مروله کیفی از  است شدوانجام می ک -)کیفیبه روش آمیخته  و های الگوی مذکورشاخص ها ومؤلفه

از وید    این پژوهش است. شدواستفادو یتأییداز روش تحلی  عاملی روش تحلی  محتوا و در مروله کمی 

روش  بها هها و شاخصابعاد، مؤلفه های موضو  یعنیو به جهت کشف سازو " یاتوسعه -کاربردی"هدف

باشد. جهدت اجدرای تحقیدق ابتددا در مرولده کیفدی و بدا        می یاکتشاف قاتیدر زمرو تحق ی،لیتحل -یفیتوص

سدس  در   .سدت ، مدل مفهومی تحقیق تبیین شددو ا یبردارشیفی و مصاوبه با خبرگان و امطالعات کتابخانه

حتدوایی  و تعیدین روایدی م   سداخته  محقدق ۀ نامپرسش از ابزار استفادوبا اطالعات  یآورجمعمروله کمی، با 

 روش از ادونامده بدا اسدتف     و پایدایی پرسدش  0.5ها، با وداق  ضریب محتدوایی ) ها و شاخصتک مؤلفهتک

، الگدوی  در انتهدای تحقیدق   ؛ واسدت  شددو نیدی تع  اقددام و  0.81گاتمن، با ضدریب )  کردن و آزمون دونیمه
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 مقدمه
ها وابسته اسدت بلکده بده    شان در تدوین و فرموله کردن سیاستتنها به تواناییها نهاثربخشی دولت

 باشدد. تددوین  هدا نیدز وابسدته مدی    مؤثر این سیاست 1سازیها در به اجرا گذاشتن و پیادوتوانایی آن

 هدا آن سدازی و پیدادو  آمیدز یتموفق اجرای اما است پر چالش و برزماندشوار،  فرآیندی هاسیاست

 وقدو   بده  آن سدازی پیدادو  واسدطه بده  سیاسدت  یدک  پیامدهای و اثرات وقیقت است. در دشوارتر

 سیاست انتظار مورد اثرات به رسیدن برای را امیدها تمام سیاست، نامناسب سازیپیادو پیوندد ومی

هدا  سدازی سیاسدت  الگوهای موجود در پیادو  12: 1۹82 ،همکارپیترز و ) .بردمی بین از شدوتدوین

ای هدا بدر  امدا آن ؛ دهندد یمد هدا ارائده   و اجدرای سیاسدت   وتحلید  یده تجزراهنمایی مفیددی بدرای   

از مطالعدات جوامدع    الگوهدا وتحلی  جامع، کافی نیسدتند؛ بده دلید  اینکده بسدیاری از ایدن       یهتجز

هدای کشدورهای   در اغلدب مدوارد بدرای تبیدین سیاسدت     شددو اسدت؛   یافته صنعتی استخراجتوسعه

باشدد. بدا توجده بده ایدن وضدعیت، در ارتدش        توسعه با توجه به تغییرات محیطی کافی نمیدروال

باشد. لدیکن  می رگذاریتأثهای کلی علم و فناوری بسیار سازی سیاستالمی ایران پیادوجمهوری اس

نقدش مهدم و    ضدروری اسدت. لدذا بدا عنایدت بده       اجرای تحقیقی جامع در این خصدوص بسدیار  

و دارندد  ارتدش  و پیشدرفت   فنداوری  های تولیدد علدم  در عرصه های آجاای که دانشگاوکنندوتعیین

کلی علدم  های سازمانی و ورکت در ووزو سیاست تیمأمور در ووزوکه ای نقش دوگانه نیهمچن

انداز های کلی علم و فناوری و تحقق چشمسیاست سازیپیادودر  توفیق و فناوری در جامعه دارند،

های هدفمند و کالن ریزیشود که در برنامهدر ارتش جمهوری اسالمی ایران در صورتی محقق می

آجا به تربیت های در شرایط فعلی دانشگاو .صورت پذیرد آجاهای ارتش، توجه مناسبی به دانشگاو

آجدا، اهتمدام بیشدتری داشدته و نقدش      موردنیاز فناوری افسری مشغول بودو، باید در توسعه علم و 

هدای  های خوبی جهت ارتقاء سطح علم فناوری در دانشگاوتاکنون تالش گرچه بیشتری ایفا نمایند.

ها در ودوزو علدم و فنداوری، بدا نگداو آرمدانی و       این دانشگاو مؤثرآجا صورت پذیرفته، اما وضور 

فاصله زیادی دارند. لذا نیاز به رشد و تعدالی در ایدن    شدومیترسآجا  اندازچشماهدافی که در سند 

دارندد.   هادانشگاوآجا و  تیمأمورکلی علم و فناوری مرتبط با های سیاست سازیپیادوخصوص با 

نهادهای قدرت نظامی است و ایدن  ترین ارتش جمهوری اسالمی ایران، یکی از اساسی کهییازآنجا

هدای آجدا نقدش    علم و فناوری دارد و با توجه به اینکده دانشدگاو   مؤلفهقدرت وابستگی زیادی به 
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اثدربخش  های سیاست سازیپیادوعلم و فناوری در سطح آجا دارند،  کارگیریبهاصلی در توسعه و 

باشد لدذا  می رگذاریتأثبسیار  کلی علم و فناوری کشور استهای از سیاست متأثردر این عرصه که 

 در بدات  ذکرشددو بدا توجده بده مطالدب      ت باتیی دارد.ضرور ین زمینهانجام تحقیقات مختلف در ا

ابعداد  هدای  و شداخص هدا  مؤلفده ه بیدانگر ابعداد،   مدون کیک الگوی  این است اصلی تحقیق مسئله

هدای  کلی علم و فناوری در دانشگاوهای سیاست سازیپیادو، رفتاری و محتوایی یانهیزمساختاری، 

 وجود ندارد. ،باشد آجا

های علم فناوری کده  سیاست سازیپیادوالگوی  اصلی تحقیق عبارت است از: سؤالدر تحقیق فوق 

 یسداز ادوید پ بدر  مدؤثر ای، رفتداری و محتدوایی   ابعاد ساختاری، زمینده  یهاو شاخص مؤلفه، شام 

ت فرعدی نیدز   سدؤات  وباشدد چگونده اسدت      آجا یهادر دانشگاو یعلم و فناور یکل یهااستیس

آن بدر   تدأثیر   و اندکدامهای آجا بعد ساختاری دانشگاوهای و شاخصها مؤلفهالف  از:  اندعبارت

و هدا  مؤلفده هدای آجدا چگونده اسدت         های کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستپیادو

های کلی علم سازی سیاستآن بر پیادو تأثیر  و اندکدامهای آجا ای دانشگاوبعد زمینههای شاخص

هدای  ی دانشگاورفتاربعد های و شاخصها مؤلفههای آجا چگونه است  ت  و فناوری در دانشگاو

های آجا چگونده  های کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستآن بر پیادو تأثیر  و اندکدامآجا 

سدازی  آن بر پیادو تأثیر  و اندکدامهای آجا گاوبعد محتوایی دانشهای و شاخص هامؤلفهاست  ج  

 های آجا چگونه است های کلی علم و فناوری در دانشگاوسیاست

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

 در شددو انجدام  مطالعدات  و قدات یتحق ازجمله، موجود منابع یمطالعه و آمدوعم به یهایبررس با 

 بدا  ینحدو  بده  کده ها سیاست سازیپیادو رامونیپ کشور داخ  یهادانشگاو از برخی در رساله قالب

 باشد.می به شرح زیر باشندیم مرتبط قیتحق نیا موضو  یهاریمتغ از یبرخ

  پروژو تحقیقاتی تحت عنوان، شناخت محیط علم و تدوین ارکان جهت ساز 13۹3) شهالییناصر 

ی کدالن علدم و فنداوری در آجدا، در نده گدروو بده شدرح زیدر          هدا شاخصنقشه جامع علمی آجا، 

ی هدا یهمکدار : سرمایه انسانی، پرورش، انتشدارات علمدی، پدژوهش، فنداوری،     اندکردوی بنددسته

تبیدین   تحدت عندوان  ای در رساله 13۹0سال سید وسن کاظمی، در  علمی، منابع مالی و اثربخشی.

عوامد   ی اجرایی هاسازمانی ملی در دانشگاو عالی دفا  ملی، در راهبردهای سازادویپالگویی برای 
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ی سداز آمدادو ی داخلدی،  ندهایفرآی ارزشیابی، ابزارها :انددانسته مؤثرراهبردها  سازیپیادوزیر را در 

منابع انسانی، توزیع منابع مالی، اصالح ساختار سازمانی، نظارت و ارزشیابی مستمر، تفکر راهبردی 

در  13۹1ی داندش مددیریت راهبدردی. آقدای دکتدر شدها  وسدابی، در سدال         هاتیظرفو وجود 

اجتمداعی   –ی تصدمیمات راهبدردی ودوزو فرهنگدی     سداز ادویپالگوی  ارائه تحت عنوان:ای رساله

شدک  کلدی ایدن     اگرچده  ، در دانشگاو عالی دفا  ملی نتایج زیر را بیان کردو است:مدیریت شهری

ی داخلی و خدارجی، فرآیندد و   هانهیزمی به محتوی، سازادویپتقسیم عوام  مرتبط با  واسطهبهالگو 

 دربرداشدتن ی اکوموس و پتی گرو و وید  شدباهت دارد ولدی بدا توجده بده       هاچارچو پیامد به 

ماهوی فرهنگ دینی و شدیوو مددیریت    تفاوت واسطهبه ژویوبهو محتوی،  ی جدید درزمینههامؤلفه

و  بافرهندگ واکم بر کشورهای غربدی، نمایدانگر الگدویی ندوین، متناسدب       افرهنگبآن در مقایسه 

 .ی بومی استهاارزش

 :مفهوم شناسی -

 اعم ،شودیمو... اطالق  روابط ،هادویپد در مفهوم کلی خود بر هر نو  آگاهی نسبت به اشیاء، علم:

ایدن   بده  از آنکه در ووزو جهان مادی قرار داشته باشد یا مربوط به عالم معنا و ماوراءالطبیعه باشد.

و معلوماتی دانست که تاکنون نسبت به دنیای مدادو و   هادانش ،هایآگاهعلم بشر را  توانیم اعتبار،

 دائمدا  علم او نیدز   بنابراین ،ابدییمو دایرو شناخت بشر افزایش  هایآگاهو چون  داکردویپعالم معنا 

توان علدم بشدر را   می  34: 1386)مطالعات گروهی دانشگاو عالی دفا  ملی، در وال افزایش است.

ها و معلوماتی دانست که تاکنون نسبت به دنیای مادو و عالم معنا پیداکردو ها، دانشمجموعه آگاهی

براین علم او نیدز دائمدا  در ودال افدزایش     یابد، بناها و دایرو شناخت بشر افزایش میو چون آگاهی

  23: 1377)وافظ نیا،  .است

دانشی است که برای ساخت کاتها، ارائه خدمات و بهبود نحوو استفادو از منابع محدود و  :فناوری

شود. فناوری نتیجه و پیامد توسعه دانش است. دانش، اطالعات نیسدت، امدا   می ، استفادوباارزشمان

شود. دانش، تمام آن چیزی است که فکر و ذهن آدمی توانسته می طالعات موجود بنابر پایه میزان ا

است از میان وجم انبوو اطالعات، به دسدت آورد و در  کندد. تنهدا وقتدی بدرای خلدق چیزهدای        

شدود مدا وارد   مدی  جدید، به راو انداختن یک سامانه یا ارائه یک خدمت، داندش بده اجدرا گذاشدته    

  6۹: 13۹5)طارق، ویم.شمی قلمروی فناوری
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ی و امروله اهداف ،هایریگجهتی هماهنگ از امجموعههای کلی سیاستکلی:  هایسیاست

 ها و اهداف قانون اساسی است.های زمانی مشخص برای تحقق آرمانراهبردی کالن نظام در دورو

 .باشدمیی مهم این سیاست هایژگیو ی و هدفمندی،ریفراگ ی،نیبواقع ی،نگرندویآ ی،داریپا

ی بعد از قانون اساسی و باتتر از قوانین و امرتبهی کلی و کالن هستند که در هایریگجهت

ها و مقررات عادی قرار داشته و با توجه به ارزش واکم و شرایط محیطی جامعه برای تحقق آرمان

و دیگر ارکان و  گانهسهی منسجم راهنمای عم  قوای امجموعه صورتبهاهداف قانون اساسی 

 ژویوبهابالغ گردیدو و ناظر بر همه قوانین  ی العالمدظله) یرهبراجزاء نظام که توسط مقام معظم 

  20: 13۹1پالوج،) .باشندیم آورالزامتوسعه بودو و  سالهپنجی هابرنامه

ی و اقدامات بسترسازکه در دو مروله  عملیاتی مجموعه ی عبارت است ازسازادویپی: سازادهیپ

ای از مجموعه  1۹: 13۹1)پالوج،  .ردیپذیمبرای تحقق راهبرد در سازمان انجام  افتهیسازمان

انگیزشی، های ، ایجاد ساختار و تجهیز منابع، طرحیسازنهیزم، سازیفرهنگشام : ها فعالیت

را  است انجام شوداصالح قوانین و مقررات و دیگر اموری که قب  از اجرای راهبرد تزم 

گذاری و اقداماتی ، فرآیندی از تعام  بین هدفسازیپیادو  13۹3. )توویدی، گویندمی سازیپیادو

توان گفت می   اما23: 1۹73، همکار پری  من وشود )است که برای دستیابی به هدف انجام می

 سازیپیادودرواقع سازی کنیم. عم  پیادو درصحنهسازی برای این است که راهبرد را چگونه پیادو

، ایجاد ساختار مناسب، تخصیص منابع تزم، ایجاد انگیزش و ... که یسازنهیزم، سازیفرهنگیعنی 

و در ای و وظیفهای در خیلی از اجزا باید انجام شود، سس  در اجرای افقی طرح، راهبردهای شبکه

 شود و سس  اجرا گردد. تبدی  وبودجهبرنامهاجرای عمودی طرح به 

 :های کلی علم و فناوریسیاست

 جهاد مستمر علمی باهدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان 

 منظور دستیابی به اهداف عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به سازیینهبه

 انداز و شکوفایی علمیسند چشم

 اسالمی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و ها، اخالق و موازین واکمیت مبانی، ارزش

 فناوری و تحقق دانشگاو اسالمی

 تقویت عزم ملی و افزایش در  اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری 

 هاایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش 
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 ی با سایر ر ووزو علم و فناوربخش دگسترش همکاری و تعام  فعال، سازندو و الهام

ا تحکیم جهان اسالم همراو ب یژووای و جهانی بهکشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه

ی در سایت دسترسقاب  ، یالعال)مدظله یاخامنه امامبیانات وضرت  مجموعه. )استقالل کشور

www.khamenei.ir  

 اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور:

  لمی وع برجستهیگاو اول علم و فناوری در جهان اسالم و اوراز جایگاو به جادستیابی 

 بخشی در جهان؛الهام

  وهای شایسته و فرهیخته و برخوردار از انسان محور عدالتبنیان، دانش جامعهاستقرار 

 ؛نخبه برای اوراز مرجعیت علمی در جهان

 و  آزاداندیشیهای عمومی و تخصصی همراو با تقویت اخالق و تعمیق و گسترش آموزش

 ویژو نس  جوان؛خالقیت در آواد جامعه، به روویه

  ها و نیازها و های نوین و نافع، متناسب با اولویتعلوم و فناوری توسعهدستیابی به

آموزشی و صنعتی  ی مختلفها در نهادهاکارگیری آننسبی کشور؛ و انتشار و به هایمزیت

 و خدماتی؛

 50 افزایش سهم تولید محصوتت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 

بیانات،  مجموعه ، یالعال)مدظله یاخامنه اماموضرت )درصد تولید ناخالص داخلی کشور. 

  www.khamene. Irی در سایت دسترسقاب 

  1404 افق در ساله جمهوری اسالمی ايران 20انداز سند چشم

ی و مدبرانه شدویزیرملی و کوشش برنامه با اتکال به قدرت تیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم

، ایران کشوری سالهیستانداز ب، در چشماساسی ها و اصول قانونجمعی و در مسیر تحقق آرمان

اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و  ایگاو اولبا ج یافتهاست توسعه

 1.المل اسالم و با تعام  سازندو و مؤثر در روابط بین بخش در جهانانقالبی، الهام
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 1404در افق  علم و فناوری ارتش جمهوری اسالمی ايرانانداز چشم

در علم و فناوری، با امید به دریای بیکران فض  الهی  1404ارتش جمهوری اسالمی ایران، در افق 

و اولیای   لی ا... علیه و آله)صاسالم عزیز، قرآن مجید و سیرو پیامبر اکرم  بخشیروشنو تمسک به انوار 

 الهی، ارتشی خواهد بود:

 طفزایندو رزم و بازدارندو در هر نو  شرای باقابلیت 

 های ویژگی برتکیهبا  و برخوردار از علم و فناوری روزآمد نافع در ووزو دفاعی امنیتی کشور

 زیر:

بات و مرجعیت علمی در علوم نظامی  یوربهرو، یادگیرندو، هوشمند، چابک، منعطف، با انیبندانش

 برهیتکدستاوردهای آن، با  یریکارگبهکشور و توانمند در تولید و توسعه علم و فناوری دفاعی و 

از کارکنان مؤمن، بصیر، ایثارگر، متخصص، سلحشور،  برخوردار های انسانی.سهم برتر سرمایه

مجهز به سامانه  .منضبط، مسؤولیت پذیر، سالم و کارآمد و با دانشمندانی فرهیخته، مبتکر و خالق

مجهز به سامانه پژوهشی اثربخش در  ،آموزشی جامع، پویا و اثربخش، بر پایه اقتدار علمی و نظام

ای کاربردی و توسعه یهابر پژوهشنبرد، مبتنی  درصحنهارتقای توان رزمی و برتر ساز 

 یریگبهروهای رزم، تجهیزات و تسلیحات پیشرفته و هوشمند با رویکرد دارای سامانه .نیآفرارزش

  3: 13۹6ا،. )نقشه جامع علمی آجاز فناوری بات و متکی به صنایع داخلی

 های کالن نقشه جامع علمی آجا:سیاست

  سازهایشبیهتوجه به آموزش مؤثر و مستمر انفرادی و یگانی و توسعه فضا، تجهیزات و 

 آموزشی

 های مجازی و از راو دورهای نوین آموزشی و آموزشمناسب از فناوری گیریبهرو 

 های تخصصی نوین در کلیه رشته ارائهها و مراکز تحقیقات صنعتی و روزآمد ساختن دانشگاو

 مقاطع، متناسب با نیازهای وال و آیندو ارتش جمهوری اسالمی ایران

 علمیهیئت مداوم دانش و مهارت مدرسان و اعضای روزرسانیبه 

 هادانشگاو آموختهدانشبهینه از دانش تخصصی کارکنان وظیفه  گیریبهرو 

 آجاای هها در دانشگاوپژوهش محور کردن آموزش 

 های زنجیرو تحقیقات متناسب با تهدیدات و نیازهای توسعه فرهنگ، نهادها و زیرساخت

 ایهای کاربردی و توسعهواقعی با اولویت پژوهش
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 های در فناوری، تجهیزات، تسلیحات و نظریه ساز برتربر تولیدات علمی بومی و  تأکید

 راهبردی و عملیاتی

  آموزشی، پژوهشی و فناوری و تسهی  مبادله استاد، محقق  یالمللبینتوسعه تعامالت داخلی و

 و دانشجو با کشورهای غیرمعارض

 های مربوطتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت 

  بر خودباوری علمی، خالقیت و نوآوری تأکیدو  افزارینرمگسترش و تعمیق نهضت 

 ی نوهاو نهادینه کردن مدیریت دانش و رصد مستمر دانش بسط 

  توسعه کشور سالهپنجدر قوانین برنامه  آجااستقرار مبانی نقشه جامع علمی 

  ،و وفظ خبرگان، نخبگان، استعدادهای برتر و متخصصان مؤمن و  کارگیریبهجذ ، پرورش

 متعهد

 رشد اخالق اسالمی و اعتال، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد  تقویت ایمان، تهذیب نف  با

 و شهادت

  سطح زندگی و افزایش سالمت رووی و جسمی و تأمین کرامت،  ارتقایبهبود کیفیت و

  28: 13۹2،آجا)کلیات نظام جامع تربیت و آموزش  .منزلت و معیشت کارکنان

 راهبردهای کالن نقشه جامع علمی ارتش جمهوری اسالمی ایران:

 های علمی و فناورانهبرای تقویت جنبش سازیفرهنگ 

  و تعام  وداکثری مراکز آموزشی و تحقیقاتی و توسعه سامانه جامع  علمیهیئتتأمین اعضای

 اطالعاتی موجود

 آجاموردنیاز های در ووزو علوم و فناوری فردمنحصربههای تخصصی و توسعه رشته 

 بازنگری در مواد آموزشی 

  و پژوهشگران دفاعی علمیهیئتارتقاء توان علمی متخصصان، اعضای 

 ی از مراکز پژوهشی و خودکفایی سازماناستفادو وداکثر 

  آجااجرا و بازنگری مستمر نظام جامع تربیت و آموزش 

  آجانوسازی و اصالح نظام مدیریت دانش در 

 های مالی و معنوی برای استادان، پژوهشگران، نخبگان و ومایت، تقویت و ایجاد مشوق

  2۹: 13۹2،آجا)کلیات نظام جامع تربیت و آموزش  .متخصصان خاص
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 شاخگیسهمدل 

است  نیمدل ا یگذارناماست. علت  یو رفتارای نهیزم ،یسه بعد ساختار یدارا یشاخگسهمدل 

 تواندینمای دویپدهیچ است که  یبه نحوای نهیو زم یرفتار ،یعوام  ساختار نیارتباط ب که

تنگاتنگ  ۀرابط کی شاخهسه نیا انیم ۀ، رابطدرواقع. ردیانجام گ شاخهسه نیخارج از تعام  ا

 یگانگسه وجهچیهبه شاخهسه نیب ی. به عبارترندیناپذییجدااست که در عم  از هم  یناگسستن

منظور بهو  یسه جنبه صرفا  نظر نیا صیو تشخ زیواکم است. تما یبلکه سه گونگ ست؛ین واکم

نق  از میرزایی  به 13۹1)دهقان و همکاران، هاستدویپد میو شناخت مفاه  یوتحلهیتجز

  اهرنجانی

سازمان است که  یرانسانیو غ یکیزیف طیتمام عناصر، عوام  و شرا ۀرندی: دربرگیعوامل ساختار

 یو ماد یکیزیف ۀچارچو ، قالب، پوسته و بدن ،وستهیپهمبهخاص و  بی، قاعدو و ترتبانظم

 ۀدر بدن یخاص بیکه با ترک یو فن یاطالعات ،یلما ،یتمام منابع ماد نیبنابرا؛ سازدمی سازمان را

 .رندیگمی قرار یساختار ۀشوند، جزء شاخمی یسازمان جار یکل

کنند، می سازمان را اواطه طیهستند که مح یسازمانبرون یطیو عوام  مح طی: شرایانهیزمعوامل 

 ژویو گاویسازمانی در جا ایمتقاب  دارند و خارج از کنترل سازمان هستند. هر نظام  تأثیربا سازمان 

، همه عل  و عواملی که رونیازااست.  یو واکنش دائم درکنش یطیمحهای خود هموارو با نظام

آورند، می را فراهمها نظام ریو مناسب سازمان نسبت به ساموقع بهو واکنش  میامکان برقراری، تنظ

 شوند.می دوینام طیمح ای نهیزم

ارتباط  ،یرفتارهای در سازمان است که هنجار یروابط انسان : شام  عوام  ویعوامل رفتار

عوام   نیدهند. امی  یسازمان را تشک یاصل یو محتوا وستهیپهمبه ژویو یو الگوها یررسمیغ

که  ییرهایعوام  و متغ نهشوند و هرگومی یتلق یبخش و زندو سازمان ییایپودرواقع  ییمحتوا

و  ی. عوام  ساختاررندیگمی شاخه قرار نیباشند در ا یانسان یرویمربوط به ن میمستقطور به

 ،همکاراهرنجانی و  ییرزای)م .سازمان هستند ستمیس یمحصور در مرزها و سازمانیدرون ،یرفتار

1384  

 پییچارچوب  
بروسب نقششان  دیبایعوام  م نیمتشک  از چهار عام  ارائه کرد. ا یچارچوب  یی 1۹۹2سال  در

فرهنگ،  ،یاند از: ساختار سازمانعبارت عوام  .رندیراهبرد موردنظر قرار گ یاجرا  یدر تعد
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 سازسرنوشت یروهایها نآن یچهار عام  و اجرا نیا  یی ی. به ادعایتیریمد یندهایکارکنان، فرآ

کنند یم نییدارند، تع تأثیرراهبردها  یسازادویو پ نیسازمان در تدو ییسازمان را که بر توانا

  372: 2003اکوموس،)

 مدل مفهومی

در  یعلدم و فنداور   یکلد  یهدا اسدت یس یسداز ادوید پ یراهبدرد  یالگو یطراو به دنبال قیتحق نیا

بدر   گدذار تأثیر یاصل یهاابعاد و مؤلفه میبا تنظ یمنظم و منطق ندیفرآو با  باشدمی آجا یهادانشگاو

ابعداد و   نید آرا و نظدرات موجدود در خصدوص ا    نیب یاسهیمقا یو سس  بررس سازیپیادو یالگو

هدا  آن نیکه بد  یرا اوصاء و به موارد خالف و وفاق واقع یظاهر یهاها و تفاوت، شباهتاهمؤلفه

 قیو تددق  صیبه جهدت تشدخ   ،شاخگیچهار یارائه الگو یدر ادامه برا است. شدوارائهوجود دارد 

تشدکی   بدا   یرفتدار  ،اینده یزم ،ییمحتوا ،یختاراوصاء شدو در قالب ابعاد چهارگانه سا هایمؤلفه

 سدازی پیدادو  یمفهدوم  مددل  ،ودوزو  ناید  در نظدران نظدرات صداوب   افدت یو در یخبرگد  جلسات

 گردد.زیر ارائه می به شرح را مذکور گانهدر ابعاد چهار یعلم و فناور یکلهای استیس

 
 : مدل مفهومی1شک  

 گردد.می مدل مفهومی بات، فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه بر اساس

های کلی علم و سازی سیاستهای آجا بر پیادوهای بعد ساختاری دانشگاوها و شاخصمؤلفهالف  

 دارد. تأثیرهای آجا فناوری در دانشگاو

کلی علم و  یسازادهیپ

در  یفناور

 آجا یهادانشگاه

 ساختاری

 محتوایی

 رفتاری

 ایینهزم
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های کلی علم و سازی سیاستهای آجا بر پیادوای دانشگاوهای بعد زمینهها و شاخصمؤلفه   

 دارد. تأثیرهای آجا فناوری در دانشگاو

های کلی علم و سازی سیاستهای آجا بر پیادوی دانشگاورفتار بعدهای ها و شاخصمؤلفهج  

 دارد. تأثیرهای آجا فناوری در دانشگاو

های های کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستهای آجا بر پیادوشگاود  بعد محتوایی دان

 دارد. تأثیرآجا 

 شناسیروش
 هدف تحقیق طراوی الگوی راهبردی، که یآنجائ ازی بودو و اتوسعه –نو  کاربردی این تحقیق از 

هدف کاربردی از وی   باشد،می آجا هایدانشگاوکلی علم و فناوری در  هایسیاستی سازادویپ

کلی علم و فناوری در  هایسیاستی سازادویپبه جهت اینکه موجب تولید ادبیات  نیهمچن است.

کلی  هایسیاستی سازادویپی دانش در ووزو مرزهاو باع  گسترش  گرددمیآجا  هایدانشگاو

ی هاروش از هادادوی آورجمعی است. در این تحقیق جهت اتوسعهاز نو   گرددمیعلم و فناوری 

در مروله کیفی به روش تحلی   هادادوتحلی  جهت  ، همچنینپیمایشی و خبرگی روش اسنادی،

و ادبیات و پیشینه تحقیق و در مروله  العالی )مدظله محتوا از فرمایشات و نظرات مقام معظم رهبری

 خبرگانآماری در مروله کیفی شام   جامعهاست.  شدواستفادوی تأییدکمی از روش تحلی  عاملی 

دفا  و پشتیبانی  وزارت ک  نیروهای مسلح، ستاد ا،آج) مسلحدر نیروهای  یو فناورووزو علم 

در  مسلحدر نیروهای  نظرانصاوب . در مروله کمی شام  فرماندهان،باشدمینیروهای مسلح  

با توجه  کیفیه آماری در مروله و برای انتخا  وجم نمونه از جامع باشدمی ووزو علم و فناوری

یی خبرگان با مباو  راهبردی، تعدادی از متخصصان و خبرگان از درون جامعه آشنا ضرورتبه

نفر به روش هدفمند انتخا  و تعداد خبرگان با اشبا  نظری تعیین گردیدو  12 تعدادکلی آماری به 

هایی از قبی  مدر  تحصیلی، ویطه کاری و است. در مروله کمی با لحاظ نمودن ویژگی

کلی، امکان دسترسی و  هایسیاستی سازادویپ ینهیدرزممسئولیتی، داشتن تألیف یا مقاله و تحقیق 

نفر مشخص گردیدو است. برای تعیین تعداد نمونه از  137واجد شرایط  مصاوبه، تعداد افراد

نفر برآورد  ۹۹داد نمونه نفر  تع 137) توجه به تعداد جامعه آماریو با  شدواستفادوفرمول کوکران 

، به روش هادادوروش گردآوری  ای انتخا  گردیدو است.و به روش تصادفی طبقه شدو

ار آن مصاوبه و پرسشنامه محقق ساخته بودو است. برای روایی ی و میدانی و ابزاکتابخانه
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برای پایایی آن از  ؛ واست شدواستفادو  0.5) ییرواپرسشنامه از روایی سازو با وداق  ضریب 

ی کیفی با استفادو از هادادومضامین و   یوتحلهیتجز است. شدواستفادوآزمون آلفای کرونباخ 

فراوانی، میانگین، نما و...  و ) یفیتوصه کمی با استفادو از آمار تحلی  محتوای کیفی و در مرول

 ی  بودو است.تأییدآمار استنباطی )تحلی  عاملی 

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
های علم و سازی سیاستپیادو های ابعاد الگویها و شاخصاصلی تحقیق، مؤلفه سؤالدر پاسخ به 

، با استفادو از روش تحلی  محتوا از فرمایشات و نظرات مقام معظم های آجافناوری در دانشگاو

 .1است رهبری و ادبیات نظری و پیشینه تحقیق به شرح جدول زیر اوصاء گردیدو

 یعلم و فناور یکلهای یاستس سازیپیاده ابعادهای و شاخصها مؤلفه
آجا های کلی علم و فناوری در دانشگاوهای سیاست سازیپیادوچارچو  تحلیلی الگوی مفهومی : 1 جدول

 )پژوهشگر 

 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

ی
ساختار

 هایرساختز 

 

دانشی و  زیرساختیمیزان توسعه 

 آجاهای فناوری در دانشگاو
 آجاکالن نقشه جامع علمی های سیاست

میزان متناسب بودن نظام پذیرش 

 آجاهای دانشجو در دانشگاو
 کلی علم و فناوریهای سیاست

میزان توسعه مراکز پژوهش محور 

 آجاهای در دانشگاو
 کلی علم و فناوریهای سیاست

موردنیاز منابع انسانی  ینتأممیزان 

 آجاهای در دانشگاو

کلی علم و های سیاست   و13۹0)کاظمی،

 فناوری

قوانین و 

 مقررات

میزان پاسخگو بودن قوانین و 

 علم و فناوریهای مقررات به نیاز
  1385،  یالعالمدظله) ایخامنهامام )

                                                                 
های کلی علم و فناوری در سیاست یسازادویپاین مقاله از رساله دکتری محقق با عنوان )طراوی الگوی راهبردی  1

بعد از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاوبه آجا  در دانشگاو عالی دفا  ملی استخراج گردیدو است، لذا  یهادانشگاو

نهایی از روش  یهاشاخص، جهت تعیین العالی )مدظله به روش تحلی  محتوا از فرمایشات مقام معظم رهبری و خبرگان،

ارائه  باهدفشاخص شناسایی گردیدو است. لیکن در این مقاله  72تحلی  عاملی اکتشافی استفادو گردیدو است که 

 است. شدوپرداختهمرتبه دوم  یدییتأبه روش تحلی  عاملی  ذکرشدوالگوی 
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 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

 بودن قوانین روزبهمیزان تناسب و 

های و مقررات واکم بر دانشگاو

 آجا

 کلی علم و فناوری های )سیاست

میزان همسویی و هماهنگی قوانین 

کلی علم  هاییاستباسو مقررات 

 و فناوری

  2005)مکسول ساندرز،

نظام 

 گیرییمتصم

در  نگددرییندددوآ بددهمیددزان توجدده 

 آجاتصمیمات آموزشی و پژوهشی 
  2008)کیتی و همکاران، 

هدددای میدددزان اسدددتفادو از هیئدددت

هدای  در سطح دانشدگاو  ورزیشهاند

 آجا

  1382)اهرنجانی و مقیمی، 

میزان اسدتفادو از جلسدات خبرگدی    

 آجاهای در دانشگاو
  1۹۹8)القمدی، 

هددای میددزان اسددتفادو از ظرفیددت  

در  هدددایشدددنهادپاسدددتقرار نظدددام 

 آجاهای دانشگاو

  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

زم
ینه

ی
ا

 

 یفراملمحیط 

میزان مبادله اسدتاد و دانشدجو بدین    

 دنیاهای ارتش ایران و ارتش
  آجادکترین  آموزشی رهنامه ))

وضعیت دیسلماسی علدم و فنداوری   

 کشور در دنیا
  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

و فددرا ای میددزان تهدیدددات منطقدده 

بر پیشرفت علم و فناوری ای منطقه

 آجا

  13۹1  و )شورینی،138۹یان، اد)مر

در  آجدا  المللدی ینبمیزان همکاری 

 ووزو علم و فناوری
 کلی علم و فناوریهای سیاست

 محیط ملی

 شرایط اقتصادی کشور
)ساباتیر،    و1377میرزایی،   و )13۹1)وسابی، 

1۹86  

 شرایط سیاسی کشور
)ساباتیر،    و1377میرزایی،   و )13۹1)وسابی، 

1۹86  
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 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

 شرایط اجتماعی کشور
)ساباتیر،    و1377میرزایی،   و )13۹1)وسابی، 

1۹86  

میددزان اهمیددت و اولویددت علددم و  

 فناوری در کشور
 کلی علم و فناوریهای سیاست

 کلی علم و فناوریهای سیاست فرهنگ و سرمایه اجتماعی 

محیط ستاد ک  

 ن.م

میددزان تعامدد  مراکددز آموزشددی و   

هددای نیددروهددای پژوهشددی سددازمان

 مسلح با یکدیگر

   و جلسه خبرگیآجادکترین  آموزشی رهنامه ))

کد    سدتاد  اندداز چشممیزان ارتباط 

کلددی علددم و   هدداییاسددتباسن.م 

 فناوری

   و جلسه خبرگی1384)میرزایی اهرنجانی، 

پژوهشدی  هدای  میزان ارتباط راهبرد

)تحقیقات نظری و صدنعتی  سدتاد   

کلدی علدم و    هاییاستباسک  ن.م 

 فناوری

  13۹6دوم شهریور )جلسه خبرگی )پن   

تربیتدی و  هدای  میزان ارتباط راهبرد

آموزشدددددی سدددددتاد کددددد  ن.م  

 کلی علم و فناوری هاییاستباس

  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

ستاد ک  ن.م  یتمأمورمیزان ارتباط 

 کلی علم و فناوری هاییاستباس
  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

میزان انطباق دکترین ستاد کد  ن.م  

 کلی علم و فناوری هاییاستباس
  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

میزان انطباق اهداف سدتاد کد  ن.م   

 کلی علم و فناوری هاییاستباس
  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

محیط داخلی 

 آجا

میزان توجه به اولویت نیازهای علم 

 آجاو فناوری 
 کلی علم و فناوریهای سیاست

علمی و پژوهشدی  های تعداد قطب

 آجادر سطح 
 کلی علم و فناوریهای سیاست

میددزان جددذ  و وفددظ نیروهددای   

 آجاهای در دانشگاو مؤثرانسانی 
 کلی علم و فناوریهای سیاست
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 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

 

میددزان ارتبدداط مراکددز پژوهشددی    

بدا مراکدز جهداد     آجدا های دانشگاو

 خودکفایی

 کلی علم و فناوریهای سیاست

سدازمانی   یدت مأمورمیزان تناسدب  

کلددی علددم و  هدداییاسددتباس آجددا

 فناوری

 

بدا   آجدا  یهدا دانشدگاو میزان تعام  

 مراجع علم و فناوری کشور و دنیا
 کلی برنامه ششم توسعههای سیاست

علدم  هدای  میزان بکار گیری ظرفیت

هدای  توسط دانشدگاو  آجاو فناوری 

 آجا

 آجاآموزشی های سیاست

علمددی و هددای میددزان همکدداری  

پژوهشی بین دانشدگاهی در سدطح   

 آجاو خارج از  آجا

 آجادکترین  آموزشی رهنامه )

 آجدا میزان ارادو و آمادگی سازمانی 

کلدی  هدای  سیاست سازیپیادوبرای 

 علم و فناوری

مبینی )  و 2005)پیرس و رابینسون، 

  1388دهکردی،

محتوایی
سامانه  

 وپرورشآموزش

 آجاهای دانشگاو

میزان ظرفیت و قابلیت دانشدجویان  

جهددت یددادگیری مباودد  علددم و  

 آجاموردنیاز فناوری 

  1۹8۹)همبریگ و کانال، 

هدای  میزان آشنایی اسداتید دانشدگاو  

 آجاعلم و فناوری های با نیاز آجا
  1۹۹0)آنسف، 

میزان تحول نظام تربیت و آمدوزش  

 محور با رویکرد پژوهش
  آجا)اهداف کالن نقشه جامع علمی 

میزان متدون آموزشدی متناسدب بدا     

 آجاعلم و فناوری های نیاز

کلی علم و فناوری، دکترین آموزشی های سیاست

 آجا

هددای آمددوزش کددارگیریبددهمیددزان 

 آجاهای پژوهش محور در دانشگاو
  آجا)رهنامه )دکترین  آموزشی 
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 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

نظام مدیریت 

عملکرد 

فرماندهان و 

 مدیران

های میزان بازخورد گیری از فعالیت

آموزشی و پژوهشدی فرمانددهان و   

 مدیران

  2001)اکوموس، 

کدانون ارزیدابی    کدارگیری بده میزان 

کارکنان،  هاییستگیو شاها قابلیت

 دانشجویان و فرماندهان و مدیران

  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

پویدا و  هدای  ارزیابیمیزان توجه به 

آموزشدی و  هدای  جامع در فعالیدت 

 آجاهای پژوهشی دانشگاو

کلی علم و های ، سیاست یالعالمدظله) یاخامنهامام 

 فناوری

سیستم تحقیق و 

نظامات توسعه )

  هاروشو 

هدای  میزان توجه به اصدول و روش 

آموزشدی  های در سامانه ییخودکفا

 و پژوهشی

  200۹)تان، 

 یهدا دسدتورالعم  میزان استفادو از 

 خالقیت و نوآوری پرورش
  2001)وفیظ خلید، 

و هددا میددزان گسددترش همکدداری  

در وددوزو علددم و   هددانامددهتفدداهم

 فناوری

 کلی علم و فناوریهای سیاست

هددای میددزان ومایددت از پددژوهش 

 آجاهای محور در دانشگاو مسئله
  آجا)رهنامه )دکترین  آموزشی 

  1۹8۹)همبریگ و کانال،  اعتبارات مالی در دانشگاو میزان

ی
رفتار

 

 سبک رهبری

نددو هددای میددزان اسددتفادو از ایدددو 

هدددای در فعالیدددت ینآفدددرتحدددول

 آموزشی و پژوهشی

  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

میزان تفدوی  اختیدار بده کارکندان     

آموزشدی  های جهت پیشبرد فعالیت

 و پژوهشی

  13۹6)پن   دوم شهریور )جلسه خبرگی 

میددزان درگیددر نمددودن کارکنددان،    

 علمدی یئدت هدانشجویان و اعضای 

 در ووزو آموزش و پژوهش

 یسونو )برا  آجا)اهداف کالن نقشه جامع علمی 

2005  



  185 های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستالگوی پیادو 

 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

میزان نگدرش سیسدتمی فرمانددو و    

بده علدم و    آجاهای مدیران دانشگاو

 دانش

  2002)ریزارد، 

 یسازمانفرهنگ

جایگدداو نقددش علددم و فندداوری در 

 آجا اندازچشم
  آجاعلم و فناوری  اندازچشم)

میزان همکداری گروهدی و جمعدی    

کارکندددان، دانشدددجویان و اعضددداء 

 علمییئته

  1۹84)بورگئوس و برادوین، 

میزان پایبنددی کارکندان بده تحقدق     

آموزشددددی و ) یعلمدددداهددددداف 

 پژوهشی 

  2002)ریزارد، 

سدازمانی مشدتر    های میزان ارزش

 در ووزو علم و فناوری
  1۹82)پیترز و واترمن، 

و هدددا روش ییرپدددذیریتغمیدددزان 

 آموزشی و پژوهشیهای شیوو
  1۹۹0ساموئ  سرتو و همکاران، )

 انگیزش

معنوی به کارکنان های میزان مشوق

 آموزشی و پژوهشی
 کلی علم و فناوری های )سیاست

بده کارکندان   مالی های میزان مشوق

 آموزشی و پژوهشی

مطالعات )کلی علم و فناوری  و های )سیاست

  1386گروهی، 

میدددزان امنیدددت شدددغلی کارکندددان 

 آموزشی و پژوهشی
  13۹6)جلسه خبرگی )پن   دوم شهریور 

 

 

میزان ومایت سدازمانی از نخبگدان   

 علم و فناوری
  2011)هیت و همکاران، 

و  میزان تکدریم کارکندان آموزشدی   

 پژوهشی

های سیاست)کلی علم و فناوری  و های )سیاست

  آجاکالن نقشه جامع علمی 

میزان رعایت عددالت سدازمانی در   

 مراکز آموزشی و پژوهشی
 کلی علم و فناوری های )سیاست

میدددزان ارتقددداء شدددغلی کارکندددان 

 آموزشی و پژوهشی
  1۹86)بژمن و همکاران، 
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 منبع و شمارو صفحه در متن رساله شاخص مؤلفه بعد

ویژگی 

فرماندهان و 

 مدیران

میزان اعتقداد و بداور فرمانددهان و    

کلدی  های مدیران به اجرای سیاست

 علم و فناوری در آجا

  13۹0)قلی پور و همکاران، 

 پدذیری یسکرو  یریخطرپذمیزان 

 فرماندهان و مدیران
  2008)کیتی و همکاران، 

میزان سابقه مددیریتی و فرمانددهان   

 در ووزو علم و فناوری و مدیران
  13۹6خبرگی )پن   دوم شهریور )جلسه 

میزان دانش راهبردی فرمانددهان و  

بددر  آجدداهددای مدددیران دانشددگاو 

کلی علم و های سیاست سازیپیادو

 فناوری

  13۹0)کاظمی، 

میدددزان ومایدددت از فرمانددددهان و 

مدددیران تحقیقددات صددنعتی و غیددر 

 صنعتی

  2011هیت و همکاران، )

 
 

و خود کارآمددی   یخودباورمیزان 

 مدیران آموزشی و پژوهشی
 کلی علم و فناوری های )سیاست

های کلی علم و فناوری در سازی سیاستپیادوابعاد  های اولیهها و شاخصمؤلفه پ  از تعیین

و  هانظران و آزمون مطلوبیت آنهای آجا مبتنی بر مطالعات و استفادو از نظرات صاوبدانشگاو

ها و برای هر بعد در کنار مؤلفه  ی دومی مرتبهتأییدتحلی  عاملی )از با استفادو درنهایت 

ها به این شرح سیاست سازیپیادوها و ابعاد الگوی ها، مؤلفههای ذی  هر بعد، شاخصشاخص

 شود.ارائه می

 های آجاوری در دانشگاوهای کلی علم و فناسیاست سازیای الگوی پیادوهای بعد زمینهها و شاخص: مؤلفه2شک  
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های کلی علم و فناوری در سازی سیاستهای آجا بر پیادودانشگاوای بعد زمینه فرضیه اول:

 .دارد تأثیرهای آجا دانشگاو

 های کلی علم و فناوریسازی سیاستای بر پیادو: تأثیر بعد زمینه2جدول 
 (β) ریمسضریب  نیبشیپمتغیر  متغیر وابسته

 در فناوری و علم کلی هایسیاست سازیپیاده

 آجا هایدانشگاه
 0.98 یانهیزم بعد

  و نیز ضرایب مسیر مربوط به 0.۹8آزمون فرضیه: با توجه به مقدار زیاد ضریب مسیر این بعد )

های این مقادیر زیادی هستند و نیز با توجه به مقادیر آزمون تی مربوط به مؤلفه کهآنهای مؤلفه

)ود باتی مقدار تی استیودنت برای سطح خطای  1.۹6بیشتر از  یامالوظهقاب بعد که به ود 

 است. تأیید ، این فرضیه مورد 0.05

 آجا هایدانشگاه های بعد رفتاریها و شاخصمؤلفه

 
 های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستالگوی پیادو رفتاری های بعدها و شاخص: مؤلفه3شک  
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های کلی علم و فناوری در سازی سیاستهای آجا بر پیادوبعد رفتاری دانشگاو فرضیه دوم:

 دارد. تأثیرهای آجا دانشگاو
 های کلی علم و فناوریسازی سیاست: تأثیر بعد رفتاری بر پیادو3جدول 

  β) ریمسضریب  نیبشیپمتغیر  متغیر وابسته

 هایدانشگاو در فناوری و علم کلی هایسیاست سازیپیادو

 آجا
 1 رفتاری بعد

های   و نیز ضرایب مسیر مربوط به مؤلفه1آزمون فرضیه: با توجه به مقدار ضریب مسیر این بعد )

 کهآنهای مقادیر زیادی هستند و نیز با توجه به مقادیر آزمون تی مربوط به این بعد و مؤلفه کهآن

 ، این 0.05)ود باتی مقدار تی استیودنت برای سطح خطای  1.۹6بیشتر از  یامالوظهقاب به ود 

 است. تأییدفرضیه مورد 

 محتوایی های بعدها و شاخصمؤلفه

 
 های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستمحتوایی الگوی پیادو های بعدها و شاخص: مؤلفه4شک  



  18۹ های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستالگوی پیادو 

)مربوط به اثرگذاری  دارد. تأثیرهای آجا های آجا بر در دانشگاوبعد محتوایی دانشگاو فرضیه سوم:

 بعد محتوایی 
 های کلی علم و فناوریسازی سیاست: تأثیر بعد محتوایی بر پیادو4جدول 

  β) ریمسضریب  نیبشیپمتغیر  متغیر وابسته

 در فناوری و علم کلی هایسیاست سازیپیادو

 آجا هایدانشگاو
 0.۹8 محتوایی بعد

  و نیز ضرایب مسیر مربوط به 0.۹8آزمون فرضیه: با توجه به مقدار ضریب مسیر این بعد )

مقادیر زیادی هستند و نیز با توجه به مقادیر آزمون تی مربوط به این بعد و  کهآنهای مؤلفه

)ود باتی مقدار تی استیودنت برای سطح  1.۹6بیشتر از  یامالوظهقاب به ود  کهآنهای مؤلفه

 است. تأیید ، این فرضیه مورد 0.05خطای 

های کلی علم و فناوری در سازی سیاستساختاری الگوی پیاده های بعدها و شاخصمؤلفه

 های آجادانشگاه

 

 های آجاعلم و فناوری در دانشگاو های کلیسازی سیاستساختاری الگوی پیادو های بعدها و شاخصمؤلفه :5 شک 
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های کلی علم و فناوری در سازی سیاستهای آجا بر پیادوبعد ساختاری دانشگاو: فرضیه چهارم

 )مربوط به اثرگذاری بعد ساختاری  دارد. تأثیرهای آجا دانشگاو
 های کلی علم و فناوریسازی سیاست: تأثیر بعد ساختاری بر پیادو5جدول 

  β) ریمسضریب  نیبشیپمتغیر  وابستهمتغیر 

 در فناوری و علم کلی هایسیاست سازیپیادو

 آجا هایدانشگاو
 0.۹8 ساختاری بعد

  و نیز ضرایب مسیر مربوط به 0.۹8آزمون فرضیه: با توجه به مقدار ضریب مسیر این بعد )

مقادیر زیادی هستند و نیز با توجه به مقادیر آزمون تی مربوط به این بعد و  کهآنهای مؤلفه

)ود باتی مقدار تی استیودنت برای سطح  1.۹6بیشتر از  یامالوظهقاب به ود  کهآنهای مؤلفه

 است. تأیید ، این فرضیه مورد 0.05خطای 

 تحلیل عاملی مرتبه دوم

ی اوصا شدو مبتنی بر مطالعات و نظرات لگوی اولیهی دوم، ای مرتبهتأییدبا تحلی  عاملی 

 شود.زیر ارائه میصورت بهو  قرارگرفته تأییدنظران مورد صاوب

 
 های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاست: الگوی راهبردی پیادو6شک  



  1۹1 های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستالگوی پیادو 

 هاپیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

های آجا، بعد های کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستبا توجه به الگوی راهبردی پیادو

اولویت قرار دارند. همچنین ازنظر  مرتبهکیرفتاری دارای اولین اولویت است و سه بعد دیگر در 

، سیستم یسازمانفرهنگهای فرماندهان و مدیران، های الگو، به ترتیب ویژگیی مؤلفهاز بین همه

های قرار دارند و محیط فراملی دارای کمترین تحقیق و توسعه و سبک رهبری در صدر اولویت

 شدومشخصها در جدول زیر ی مؤلفههای قرار دارد. اولویت همهی مؤلفهاولویت از بین همه

است که  شدومشخصهای هر مؤلفه نیز با توجه به ضرایب مسیر در جدول زیر شاخص است.

های علم و فناوری در میزان اعتقاد و باورهای فرماندهان و مدیران به اجرای سیاستهای شاخص

های آجا، های آموزشی و پژوهشی دانشگاوهای پویا و جامع در فعالیتآجا، میزان توجه به ارزیابی

ن و های کارکنان، دانشجویان و فرماندهاها و شایستگیکانون ارزیابی قابلیت کارگیریبهمیزان 

وضعیت دیسلماسی علم و فناوری های یکم تا سوم قرار دارند و شاخصهای مدیران در اولویت

های دنیا، شرایط اقتصادی کشور در دنیا، میزان مبادله استاد و دانشجو بین ارتش ایران و ارتش

 باشند.می کشور دارای کمترین اولویت

های آماری تزم و خش اکتشافی و آزمونبا توجه به نتایج باصلی تحقیق و  سؤالدر پاسخ به 

در  یعلم و فناور یکل هاییاستس سازییادوپ یراهبردی دوم، الگوی ی مرتبهتأییدتحلی  عاملی 

 گردد.و ارائه می تأییدبه شرح زیر مورد  آجا یهادانشگاو
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 های آجاعلم و فناوری در دانشگاوهای کلی سازی سیاست: الگوی راهبردی پیادو7شک  

 :هاپیشنهاد -ب 

بدرای   شددو ارائده ی الگدوی  و نیز توسعه در آیندو ترجامعو  ترکام های انجام پژوهشمنظور به
 گردد:می به شرح زیر ارائه ییشنهادهایپمختلف های آن در ووزو ترگستردوکاربری بیشتر و 

بر  رگذاریتأثو عناصر ها مؤلفهشناسایی سایر  جهت ،شدوارائهادامه کار علمی بر روی نتایج الگوی   1
 آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوهای سیاست سازیپیادوالگوی 

صورت بهبا تمرکز و بررسی هر یک از ابعاد الگو  شدوارائهادامه کار علمی بر روی نتایج الگوی   2
 جداگانه

 .آجا یهادانشگاوکلی علم و فناوری در های سیاست سازیپیادوشناسایی میدانی فرآیند  آسیب  3

کلی علم و فناوری های فرآیندی سیاست سازیپیادودر ووزو  ییالگوهاممکن است  نکهیباوجودا  4
فرآیندی  سازیپیادوموجود باشد ولی ارجح آن است که با توجه به شرایط خودمان روی الگوی 

 کلی علم و فناوری کار بشود.های سیاست



  1۹3 های آجاهای کلی علم و فناوری در دانشگاوسازی سیاستالگوی پیادو 
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