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Abstract 

Policy making is a fundamental function of 
governments which is the intervention 
process in order to achieve results and realize 
the government’s political vision. 
Accordingly, the study of public policy seeks 
describing and explaining the governments’ 
policy making and the way in which it is 
affected and changed. different frameworks 
and approaches have been introduced with the 
aim of explaining and prescribing in the field 
of public policy. The common point of these 
approaches is paying attention to the 
dynamics of actors, the contexts and their 
impact on policy making from prioritizing an 
issue in the policy environment to 
evaluatation and feedback on the policies 
implemented on that issue. Based on this, the 
field of science, technology and innovation as 
one of the most important public problems 
that directly affects society and its national 
competitiveness is always influenced by 
government interventions either directly or 
indirectly. In the field of science, technology 
and innovation policy, the concept of 
governance, due to addressing the roles and 
interactions of role-makers that lead to 
policy-making, has always been at the center 
of the policy-making process for researchers 
and policymakers. This paper, while 
analyzing the foundations and concepts of 
public policy and governance, highlights the 
implications of these two theoretical areas in 
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the field of science, technology and 
innovation, and the case study of the ICT 
sector portrays one of the uses of these topics. 
Keywords: Public Policy, Governance, STI 
Policy, ICT 
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  گذاري علم و فناوري، دانشگاه تهران دکتراي سیاست -2

  

  دهیچک
گذاري عمومی به دنبال  مطالعه سیاست. انداز سیاسی آن است گذاري، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم سیاست

تجویز در حوزه  ها و رویکردهاي متنوعی با هدف تبیین و چارچوب. ها و نحوه اثرگذاري و ایجاد تغییر در آن است گذاري دولت توصیف و تبیین سیاست
گذاري از ابتداي در اولویت قرار گرفتن  ها و تأثیرشان بر سیاست آفرینان، زمینه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترك این رویکردها، توجه به پویایی نقش

ین تر مهمعلم، فناوري و نوآوري به عنوان یکی از بر این مبنا حوزه . شده درباره آن است هاي پیاده یک مسئله در فضاي سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست
گذاري علم،  همچنین در عرصه سیاست. استدولت  مستقیم و غیرمستقیممداخالت پذیري ملی آن اثرگذار است متأثر از  مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت

گذاري  شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاري می آفرینان که منجر به سیاست نقشها و تعامالت  فناوري و نوآوري، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش
هاي این دو حوزه نظري  گذاري عمومی و حکمرانی، داللت این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست. گذاران بوده است مورد توجه پژوهشگران و سیاست

  .اي از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است ار داده و با مطالعه موردي بخش فاوا گوشهدر فضاي علم، فناوري و نوآوري را مورد توجه قر
  گذاري علم، فناوري و نوآوري؛ فاوا گذاري عمومی؛ حکمرانی؛ سیاست سیاست: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Hajihoseini, H., & Karimmian, Z. (2019). STI Policy Process and Its Governance. Journal of Science & Technology 
Policy, 11(2), 71-86. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

1سابقه بررسی مسائل سیاست عمومی
به قدمت تمدن بشري  2

تنها موضوع جدید درباره این مسائل، مطالعه خودآگاهانه . است
آن است، یعنی تالش براي ارائه فنون روشمند براي آنچه که 

به . ]1[گرفته است  ت میصورهمواره به صورت عادي و طبیعی 
گذاري فرآیندي است که به واسطه آن  طور خالصه، سیاست

انداز  ، چشمییرات مطلوب در دنیاي واقعایجاد تغدولت به منظور 
؛ لذا کند یمسیاسی خود را به برنامه و عمل تبدیل 

  .گذاري، کارکرد اصلی یک دولت است سیاست
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12- PublicPolicy 

دهد که ضمن توصیف و  مطالعه سیاست عمومی این امکان را می
موجود، چگونگی در دستور کار قرار گرفتن  هاي سیاستتبیین 

سازي آن در  یک موضوع، تبدیل آن به یک سیاست و پیاده
فضاي متالطم سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته و با دریافت 
بازخوردهاي مختلف و یادگیري از آنها، احتمال موفقیت 

هاي سیاستی  هاي بعدي را افزایش داده و از شکست سیاست
  .اجتناب نمود

ین تر مهمي نیز به عنوان یکی از و نوآور يعلم، فناور  حوزه
2هاي مسائل عمومی حوزه

، همواره مداخالت سیاستی را 3
چه زمانی که به طور مستقیم  این حوزه،. است دهکر تجربه

                                                 
23- PublicProblem 
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 ،گذاران واقع شده و چه پیش از آن مورد توجه سیاست
. ها بوده است متأثر از تصمیمات و مداخالت دولتهمواره 

بیانگر مجموعه  علم، فناوري و نوآوريگذاري  عبارت سیاست
ها و  هایی است که به دنبال ارتقاء فعالیت تمام سیاست

هستند تا توسعه  علم، فناوري و نوآوريفرآیندهاي مرتبط با 
  ].2[اقتصادي و اجتماعی تحقق یابد 

علم، فناوري و گذاري  فرآیند سیاست مطالعه ،از این منظر
تواند با فراهم نمودن شرایط تبیین و ارزیابی  می نوآوري
گذاران،  هاي اتخاذشده در این حوزه، آگاهی سیاست سیاست

دانشگاهیان و سایر ذینفعان را در این حوزه بهبود داده و به 
المللی یک  پذیري بین توسعه اقتصادي، اجتماعی و رقابت

هاي بازخورد و یادگیري در سطوح  یجاد حلقهکشور با ا
اي به توسعه  مختلف سیاستی اعم از فراملی، ملی و منطقه

بر . المللی کمک نماید پذیري بین اقتصادي، اجتماعی و رقابت
 علم، فناوري و نوآوريگذاري  این اساس تا به امروز، سیاست

 و مفاهیم، رویکردها و ابزارهاي مختلف آن رشد قابل توجهی
  .را شاهد بوده است

مدیر دفتر  2وار بوشتوسط ونبراي اولین بار  1سیاست علم
. وارد پیشینه سیاستمداران شدتحقیقات و توسعه علمی آمریکا، 

در آن زمان، نیاز جامعه به کاربردهاي علوم مختلف در صنایع، 
توجهات را به اهمیت توسعه علمی و لزوم مداخله دولت در آن 

 ].3[رهنمون ساخته بود 

این . نیز مورد توجه جوامع قرار گرفت 3در ادامه، سیاست فناوري
ها  ها و بخش ر فناوريهایی اشاره داشت که ب مفهوم به سیاست

متمرکز بوده و عمدتاً متناظر انتخاب برندگان و بازندگان از میان 
هدف از معرفی و بکارگیري سیاست فناوري نیز . ها بود فناوري

مانند سیاست علمی، مسئله توسعه صنعتی و نیاز آن به علوم و 
 ].4[فنون گوناگون بود 

اقتصادانان به  ورود با 1960 اوایل دهه طی تکاملی تاریخی و از
از علم به "جدید به رویکردهاي  عدعرصه علم و فناوري، یک ب

به  بایست فناوري را گامی که می :پیشین اضافه شد "فناوري
بر این اساس، مفهوم سیاست  .یعنی نوآوري تولید تجاري برساند

 .میالدي معرفی شد 70از دهه نوآوري نیز 

با گذشت بیش از نیم قرن از معرفی این مفاهیم، مطالعات 

                                                 
1- Science Policy 
2- Vannevar Bush 
3- Technology Policy 

پیرامون سیاست علم، فناوري و نوآوري پیشرفت چشمگیري 
داشته ولی کماکان با پیچیدگی روبرو بوده و مفاهیم متعددي 
براي مواجهه با این مفهوم و ارتقاء دانش پیرامون ابعاد 

به دنبال  این مقاله ،بر این اساس. مختلف آن ایجاد شده است
گذاري عمومی و مفاهیم  آن است تا با بکارگیري دانش سیاست
علم، فناوري و گذاري  کلیدي مطرح در آن، فرآیند سیاست

  .و حکمرانی آن را بررسی نماید نوآوري
  
علم، انداز آن در حوزه  سیاست عمومی و چشم -2

  فناوري و نوآوري
ترین تعاریف از سیاست عمومی را ارائه کرده  یکی از ساده 4داي

در مواجهه با یک  حکومت که اقداماتی مجموعه«]: 5[است 
  .»گیرد تصمیم می آنها ندادن یا دادن انجام مسئله عمومی براي

سازي  تدوین و پیاده  با اضافه نمودن نحوه ]6[ 5جنکینز
تعریف  گذاري عمومی را به این شکل ها، سیاست سیاست

اي از تصمیمات با هم مرتبط که توسط یک  مجموعه«: کند می
انتخاب یک   آفرینان سیاسی درباره یا گروهی از نقش 6آفرین نقش

پیچیدگی کار . شود دستیابی به آن اتخاذ می  هدف و نحوه
باید در محدوده قدرت این  تصمیمات می آنجاست که این

ست عمومی با دو بخش بنابراین سیا. »آفرینان عملی شوند نقش
 1محتواي سیاست و تمرکز آن قابل تعریف است که در جدول 

  ]. 5[این اجزاء نشان داده شده است  شناسی گونه
اهداف : بر این اساس، هر سیاست دربردارنده دو عنصر است

و ابزارهاي ) ها قصد تحقق آن را دارند آنچه سیاست(سیاستی 
هاي تحقق اهداف سیاستی، شامل انواع اقدامات و  راه(سیاستی 
و  7الندوال ].7[) یابند هایی که با آنها اهداف تحقق می روش
ي و نوآوري را در گذاري علم، فناور تعاریف سیاست 8بوراس

ها  که هر یک از این حوزه قیاس با یکدیگر ارائه و نشان دادند
چه هر کدام چگونه یک حوزه سیاستی مستقل هستند و 

  ].8[ گیرند می موضوعات اصلی را دربر
گذاري  سیاستعلم، گذاري حوزه  رابطه میان سیاست 1در شکل 
نشان نوآوري  گذاري حوزه سیاستهمچنین فناوري و  حوزه

 .داده شده است
  

                                                 
4- Dye 
5- Jenkins 
6- Actor 
7- Lundvall 
8- Borrás 
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1- Policy content 
2- Policy focus 

  ]5[) 2و تمرکز سیاست 1محتواي سیاست(اجزاء سیاست عمومی  شناسی گونه) 1جدول 
محتواي 
  سیاست

  سطح تمرکز سیاست
  اقدامات اجرایی خاص  عملیاتی سازي سطح برنامه  مفهوم سطح کالن

اهداف یا 
  مقاصد سیاستی

  :مقاصد
  ها بر توسعه سیاست حاکم است؟ کلی ازایدهچه انواع 

  )رشد اقتصادي بر پایه دانشمثالً (

  :اهداف
  هدف رسمی سیاست چیست؟

  )بنیان هاي دانش افزایش درآمد شرکتمثالً (

  :تنظیمات
  الزامات اجرایی خاص سیاست چیست؟

  )هاي مالیاتی معافیتمثالً (
راهکارها یا 
ابزارهاي 
  سیاستی

  :منطق ابزاري
  دهی به ترجیحات هنجارهاي عمومی در جهت

  )ترجیح بین ابزارهاي اخالقی یا اجباريمثالً (

  :سازوکارها
  شوند؟ چه نوع خاصی از ابزارها به کار گرفته می

  )هاي مالیاتی مشوقمثالً (

  :تدقیق
  شیوه خاص بکارگیري ابزارها چیست؟

  )تخصیص یارانه مالیاتیمثالً (
  

  

  عملکرد نوآورانه کلی اقتصاد: تمرکز ◄◄◄ ي نوآوريگذار سیاست
  :ابزارها ×
  )هاي آموزشی عمومی و آموزش کارگران توسط سیستم(هاي یادگیري  هاي شخصی و توانایی بهبود مهارت -
  )و کنترل کیفیت 9000ایزو مانند استاندارد (بهبود یادگیري و عملکرد سازمانی  -
  جامعه اطالعاتی: بهبود دسترسی به اطالعات -
  محیطی وضع قوانین زیست -
  وضع مقررات شرکتی -
  وضع قوانین رقابت -
  کننده حفظ حقوق مصرف -
  اي و مناطق صنعتی هاي اجتماعی براي توسعه منطقه بهبود سرمایه -
  الگوبرداري هوشمندانه -
 نگاري هوشمند آینده -

  سازي دانش فنیپیشرفت و تجاري: تمرکز ◄◄◄ گذاري فناوري سیاست
  :ابزارها ×
  خرید عمومی -
  راهبرديهاي  هاي عمومی به بخش اعطاي کمک -
  )بین بخش تحقیقات و صنعت(اي  هاي واسطه ایجاد سازمان -
  هاي فنی آموزش نیروي کار و بهبود مهارت -
  استانداردسازي -
  نگاري فناوري آینده -
 هاي صنعتی الگوبرداري از بخش -

  تولید دانش علمی: تمرکز ◄◄◄ گذاري علم سیاست
  :ابزارها ×
  هاي تحقیقاتی عمومی بودجه ءاعطا -
  )ها و مراکز تحقیقاتی ها، دانشگاه مانند آزمایشگاه(دولتی تحقیقاتی ) نیمه(هاي  تأسیس سازمان -
  ها هاي مالیاتی به بنگاه مشوق ءاعطا -
  هاي عالی  آوري آموزش فراهم -
 ایجاد حقوق مالکیت فکري -

  ]8[گذاري علم، فناوري و نوآوري  روابط میان سیاست) 1شکل 
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  گذاري عمومی فرآیند سیاست -3
انتخاب « ،»اي رویکرد مرحله«رویکردهاي مختلفی از قبیل 

 »چارچوب ائتالف مدافع« و »جریان چندگانه« ،»عقالیی نهادي
گذاري عمومی تا کنون معرفی  براي تبیین و درك فرآیند سیاست

اي به فرآیند  شده که پرکاربردترین آنها رویکرد مرحله
با توجه به عمومیت و قدرت تبیینی است که  1گذاري سیاست

بر اساس  .گیرد باالي این رویکرد در این مقاله، مبنا قرار می
اي  مثابه مجموعهتوان فرآیندسیاست را به  میاین رویکرد، 

در قالب مراحل تدوین دستور کار، تدوین  ها ازفعالیت
]. 9[سازي و ارزیابی درنظرگرفت  گیري، پیاده سیاست، تصمیم
یا چرخه (گذاري  اي فرآیند سیاست رویکرد مرحله

این امکان را به محققان و همچنین  )2گذاري سیاست
گذاري به  سیاستدهد تا با تقسیم فرآیند  گذاران می سیاست

هاي محتوایی و  مراحل مشخصی که هریک از آنها ویژگی
ساختاري متمایزي دارند، به بررسی بهتر این فرآیند پرداخته و 

هاي مورد نظرشان را استخراج کنند، و به این دلیل هم در  داللت
این . گذاران بسیار رایج است بین جامعه دانشگاهی و هم سیاست

له موضوع یک زمینه مطالعاتی تخصصی امر موجب شده هر مرح
اي در  اگرچه مراحل مختلف رویکرد مرحله. مجزا قرار گیرد

هاي مختلفی ارائه شده اما به طور کلی   منابع مختلف به شیوه
  .نشان داد 2توان آن را به صورت شکل  می

  
  ]10[گذاري عمومی  اي به سیاست مراحل رویکرد مرحله) 2شکل 

مورد بررسی بیشتري » گذاري مراحل فرآیند سیاست«در اینجا 

                                                 
1- The Stages Approach to Policy Process 
2- Policy cycle 

  :قرار خواهند گرفت
  3تنظیم دستور کار: مرحله اول

اي حل یک مسئله و یا برطرف نمودن یک  یک سیاست بر
بنابراین به منظور قرار گرفتن یک . شود میدغدغه و نیاز وضع 

عمومی، الزم است آن مسئله   مسئله در دستور کار سیاست
توجهات را به خود جلب نموده و مشکل زا بودن وضعیت فعلی 

در اولویت قرار گرفتن یک مسئله نسبت به مسائل . درك شود
مهم دیگر، به جلب توجه بیشتر آن مسئله در میان سایر مسائل 

 توانند می 4کانونی در این راستا، رویدادهاي. سته استواب
ي ها گروه و مردم را به عموم احتمالی آینده و مشکالت جاري
نیروهاي مختلف،  نشان دهند و از طریق بسیج صاحب نفوذ

 تنظیم. گذاران قرار دهند مسائل مرتبط را در اولویت کار سیاست
ها،  گروه تعاملفهم چگونگی  براي نقطه مناسبی دستور کار

 دادن شکل راستاي در موضوعات مختلف و قدرت سیاسی
 که ییها گروه. است گذاري سیاست پیرامون سیاسی مباحث
 نظري يها راهبرد یا بسیج نموده را خود منابع با موفقیت بتوانند

 قدرت صاحب اغلب فرآیند این در دهند، ارائه جالب توجهی
  .شوند می

 گذاري سیاست فرآیند مراحل سایر همانند نیز دستور کار تنظیم
 رشد و ورود دارد احتمال که قدر همان. افتد نمی اتفاق خأل در
 همان به باشد، مسئله آن خود تابع ،دستور کار به مسئله یک
 روابط کننده، مشارکت آفرینان نقش که است محتمل هم اندازه
 بر منازعه. باشند آن مسبب اجتماعی و سیاسی عوامل و نهادها
 آن نمایش يها روش و خاص موضوعات به توجهات جلب سر

 آن این بنابر. است همیشگی به ذینفعان، فرآیندي موضوعات
که فراز و فرودهاي نظرات ذینفعان مختلف و  افرادي از دسته

توانند زمان، چرایی و چگونگی  کنند، بهتر می قدرت را درك می
در ]. 11[ها و نحوه اثرگذاري بر آن را تحلیل کنند  تغییر سیاست
نیز در دستور کار  علم، فناوري و نوآوريگذاري  حوزه سیاست

  .کند قرار گرفتن یک مسئله ازهمین روند تبعیت می
به عنوان نمونه، در اولویت قرار گرفتن تحریک تقاضاي نوآوري 
نسبت به تحریک سمت عرضه آن براي دولت و در نتیجه ورود 

گذاري، انتخاب میان قرارگرفتن  این موضوع به فرآیند سیاست
وکارهاي نوپا یا نوآوري  موضوع حمایت از نوآوري توسط کسب

                                                 
3- Agenda Setting 
4- focusing event 

 ارکم دستوریتنظ/ف مسئلهیتعر

 استیس يها نهیگز یطراح/استین سیتدو

 مرجح یاستیس ينه هایانتخاب گز/يریم گیتصم

 يساز ادهیپ

 یابیارز
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گذاران، تمرکز  وکارهاي بزرگ در دستور کار سیاست کسب
هاي تأمین مالی نوآوري و نظایر آن  گذاران بر سیاست سیاست

همگی بر اثر تعامالت و رابط میان حامیان مسائل گوناگون و 
به طور . دهد اجتماعی روي می و سیاسی همچنین سایر عوامل

خاص، جلب توجه جهان سیاست به موضوعاتی که مناقشات 
ایت دولت از محصوالت ، مانند حمشدید استپیرامون آنها 

تراریخته و اجازه تولید آن، نسبت هزینه کرد دولت و بخش 
، مهاجرت نخبگان و نظایر آنها در وتوسعه تحقیقخصوصی در 

. گیرد بستر مباحثات و منازعات بیشتري در دستور کار قرار می
 دستور در را آن گیران تصمیم و شد شناسایی اي مسئله که هنگامی

 و سیاست طراحی یعنی گامهاي بعدي ادند،د قرار خود کار
  .گذاري طی شوند در فرآیند سیاست گیري باید تصمیم

  1ها طراحی و تدوین سیاست: مرحله دوم
ها شامل اقداماتی است که طی آن با تحلیل فنی  طراحی سیاست

گذاران از یک سو و ارزیابی فضاي  روي سیاست شهاي پی گزینه
مناسب  2هاي سیاستی سیاسی پیرامون مسئله از سوي دیگر، گزینه

ها پس از طراحی  این سیاست. شود گیران ارائه می به تصمیم
، قابلیت این را دارند که توسط 3سیاستی نظام خردهتوسط 
استی سی  گیران نهایی مورد بررسی قرار گرفته و گزینه تصمیم

معیارهاي اساسی که  ،در این مرحله. نهایی از میان آنها اتخاذ شود
گیري خواهد  آنهاي تصمیم بر مبناي مرحله بعديگیر در  تصمیم

امکان . شوند کرد، طی فرآیند طراحی گزینه در نظر گرفته می
پذیري فنی، اقتصادي، سیاسی و اجرایی، معیارهاي اساسی را 

هاي پشتیبان هر گزینه  در گزارش کنند که معموالً تعیین می
در این مرحله نیز . گیرند سیاستی به تفصیل مورد بحث قرار می

قواي مقننه و  4د مقاصدشو گیري، تالش می تصمیم  مانند مرحله
  .مجریه به بروندادهاي سیاسی واقعی ترجمه شود

به عنوان نمونه، وقتی موضوع حمایت از طرف تقاضاي نوآوري 
هاي مرتبط با آن طراحی  در دستور کار قرار گرفت، سیاست

ساماندهی خریدهاي دولت با الزام بکارگیري . شود می
هاي بزرگ،  محصوالت و خدمات نوآورانه به ویژه در پروژه

ترویج محصوالت نوآورانه در میان عامه مردم از طریق 
وکارهاي  هاي مالیاتی به کسب هاي جمعی و ارائه مشوق سانهر

اي از  هاي نوپاي نوآور، نمونه بزرگ براي همکاري با شرکت
                                                 
1- Policy Formulation 
2- policy alternatives (policy options) 
3- Policy Subsystem 
4- Intent 

. توانند براي این مسئله طراحی شوند هایی هستند که می سیاست
ها بررسی شده و  ها در طراحی این سیاست تجارب سایر سازمان

 شکلابعاد مختلف به  ها در حل امکان پذیري هریک از این راه
گیرد و مبنایی  گیران قرار می گزارش سیاستی در اختیار تصمیم

  .حل بهینه خواهد بود براي اتخاذ راه
  5گیري تصمیم: مرحله سوم

هاي فنی و  گذاري با پیچیدگی این مرحله از فرآیند سیاست
گذاران در  بایست سیاست سیاسی مختلفی روبرو است که می

همانطور که . اتخاذ گزینه سیاستی نهایی آنها را مدنظر قرار دهند
در  یکدیگر با آفرینان مختلف د، اهداف نقششپیشتر ذکر 

 اغلب ها سیاست و دارد وجود اهداف در ابهام تعارض هستند،
 اینکه درك این بنابر و شوند می طراحی علّی نظریه به توجه بدون
 براي بود خواهد کارآمدتر سیاست از خاص نوع کدام

ها  سیاست اتخاذ در جوانب این تمام. است دشوار گذاران سیاست
ها و  سیاست طراحی که چرا. هستند مهم گیري و تصمیم
 دستیابی بر توجهی قابل تأثیر گیري پیرامون گزینه مرجح، تصمیم

یکی از موضوعات کلیدي در  .دارد سیاست شده تعیین اهداف به
به این معنا که . هاست این مرحله، ارزیابی پیشینی سیاست

هاي عمومی و  گیر با بررسی کم و کیف تحقق سیاست تصمیم
سازي این سیاست اتفاق  نتایج و پیامدهایی که پس از پیاده

اي را اتخاذ نماید که بیشترین  کند تا گزینه خواهد افتاد، تالش می
گیر به  را براي جامعه هدف سیاست و خود تصمیمدستاوردها 

  .همراه داشته باشد
هاي  حل براي مثال، در هنگام اتخاذ یک یا چند سیاست از بین راه

مطرح شده براي حمایت از طرف تقاضاي نوآوري، ارزیابی 
شود و نتایج و اثرات هرکدام  ها انجام می پیشینی این سیاست

، توجه به بازار حجم باالي بر این اساس. شود تخمین زده می
هاي دولتی در کشور و حجم اندك تقاضاي نوآورانه مردم  پروژه

وکارها در قیاس با این بازار، ممکن است سیاست الزام  و کسب
خریدهاي دولتی در پاسخ به مسئله تحریک تقاضاي نوآوري در 

ها  همچنین ممکن است ترکیبی از این سیاست. اولویت قرار گیرد
جه بوده و بخشی از منابع براي ارائه مشوق به مورد تو
وکارهاي  وکارها و نظارت بر این امر در کنار الزام کسب کسب

  .دولتی تخصیص داده شود
  1ها سازي سیاست پیاده: مرحله چهارم

                                                 
5- Decision Making 
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 هاي سیاستی موجود، گیران از میان گزینه پس از آنکه تصمیم
رآیند آفرینان مختلف ف مرجح را مشخص کردند، نقش  گزینه

نقش خود در اجراي سیاست  يگذاري، به دنبال ایفا سیاست
هاي مطالعاتی بسیار  بر این اساس، یکی از حوزه. روند عمومی می

موضوعات . است 2گذاري، اجراپژوهی مهم در فرآیند سیاست
ها و یادگیري از آن براي  مهمی مانند موفقیت و شکست سیاست

گذاري از مسائلی است که در  بهبود تمامی مراحل فرآیند سیاست
 اجراي فهم چگونگی. گیرد اجراپژوهی مورد توجه قرار می

 که مشکالتی از و به دنبال آن، یادگیري شده وضع سیاست
 براي بهتر هاي روش اتخاذ واندت می آید، می پیش اجرا فراروي

 را تاثیري همان اینکه از اطمینان برايها  سیاست طراحی و تدوین
بر این  .کند تضمین داشته باشد،اند  بوده آن دنبال به طراحان که

 از عمومی مدیران و گذاران سیاست براي سیاست اساس، اجراي
 شکست و است گذاري سیاست فرآیند موضوعات دشوارترین
  .ستآنها کاري يها بخشترین  کننده ناامید از یکی سیاست

گذاري با  آفرینان فرآیند سیاست کلیه نقش ،اجرا در مرحله
 از اي کامل نمونه یکدیگر تعامل دارند و این مرحله در حقیقت

 موفقیت یا سیاست شکست. است گذاري سیاست چرخه تمامی
. است گذاري سیاست هر ي محتملها برونداد از یکی آن، کم

 پیوسته فرآیندي سیاست بر اساس آن، بهبود و شکست اگرچه
 يها فرصت حاوي اما است مشخص پایان و شروع نقطه بدون
  ].11[است  سیاست تدقیق و پاالیش براي فراوان

گیران، سیاست الزام  به عنوان نمونه، پس از آن که تصمیم
مات نوآورانه خریداران دولتی به استفاده از محصوالت و خد

سازي آن و  داخلی را اتخاذ کردند، نوبت به طراحی سازوکار پیاده
. رسد آفرینان مختلف درگیر در این مرحله می نحوه تعامل نقش

آگاه نمودن کلیه ذینفعان سیاست، تخصیص منابع الزم به 
هاي هدف، شناسایی مصادیق خدمات  هاي دولتی و پروژه سازمان

ها با  نظارت بر تصویب و انجام پروژهو محصوالت نوآورانه و 
هاي صورت گرفته  رعایت این الزام و شناسایی و مقابله با تخلف
  .شوند از اقداماتی هستند که در این مرحله انجام می

  3ها ارزیابی سیاست: مرحله پنجم
ارزیابی میزان عملکرد یا نتایج واقعی را در مقایسه با اهداف 

 سیاست ارزیابی. دهد انتظار نشان میبینی شده و نتایج مورد  پیش

                                                                            
1- Policy Implementation 
2- Implementation Research 
3- Policy Evaluation 

 قضایی ارزیابی ،)مدیریتی(اداري  ارزیابی مقوله سه توان به می را
 اصلی جریان اداري، ارزیابی. دسته بندي نمود ارزیابی سیاسی و

 کارایی، چون مسائلی به که است ارزیابی سیاست پیشینه
 به قضایی ارزیابی. پردازد می سیاست عملکرد و فرآیند اثربخشی،
 قانون آن رأس در و عام مقررات و قوانین باها  سیاست انطباق
 در شهروندان قضاوت از سیاسی نیز ارزیابی. دارد توجه اساسی
 باره در سیاسی نظام خرده اعضاء با مشورت تاها  سیاست باره

 هر غالبا .ها قابل تعریف است نقاط قوت و ضعف این سیاست
 اجرا براي برنامه هر و »برنامه« چند شامل اجرا براي »سیاست«

 و ترکیبی سیاست ارزیابی بنابراین،. شود می »پروژه« چند شامل
 انجامها  پروژه وها  برنامه ارزیابی طریق از و است تجمیعی

گیرد که کل کار یا قسمت  ارزیابی زمانی انجام می]. 12[شود  می
ارزیابی سیاست، براي انجام . مشخصی از آن به اتمام رسیده باشد

یا کیفی   شاخص، متغیر کمی. شود استفاده می 4ها غالبا از شاخص
است که مقادیر ساده و قابل اطمینان براي ارزیابی تغییرات مرتبط 

د کن دهد، به عبارت دیگر کمک می با یک مداخله را به دست می
  .که عملکرد را ارزیابی نمائیم

طور موفقیت آمیز در ، مواردي که این سیاست به در مثال فوق
سازي شده و همچنین مواردي که این  هاي هدف پیاده پروژه

سیاست کامال یا تا حدي شکست خورده است مورد مطالعه و 
ین دستاورد این مرحله ارائه بازخورد تر مهم. گیرد بررسی قرار می
ممکن . گذاري و تحقق یادگیري سیاستی است به فرآیند سیاست

ست و موفقیت، ارزیابان سیاست را به این است مطالعه موارد شک
هاي فناورانه طرف عرضه  نتیجه برساند این سیاست، قابلیت

نوآوري را به خوبی لحاظ نکرده و الزاماتی خارج از توان 
ها تحمیل نموده و الزم است مورد  هاي متولی پروژه سازمان

  .بازنگري کلی یا جزئی قرار بگیرد
  
  گذاري ر مرحله از سیاستآفرینان درگیر در ه نقش -4

آفرینان این  اند تا تنوع نقش مطالعات مختلفی تالش نموده
 و همکاران هاولت   .فرآیند را شناسایی و دسته بندي کنند

 5آفرین سیاست نقش-با ارائه مدل ساعت شنی چرخه ،]10[
 نظام خرده«، »6جهان سیاست«آفرینان این مراحل را  نقش

                                                 
4- Indicators 
5- The Policy Cycle-Actor Hourglass 
6- Policy Universe 
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نشان  3نامیده و به صورت شکل  »2گیران تصمیم«و » 1سیاست
استعاره ساعت شنی براساس گستردگی نوع و تعداد . اند داده
  .آفرینان در هر مرحله انتخاب شده است نقش

سه نوع مختلف از  بر این اساس، در جریان مراحل فرآیند،
گذاري در مراحل مختلف درگیر  آفرینان در فرآیند سیاست نقش
آفرینان حوزه  در مرحله تنظیم دستور کار تمامی نقش. هستند
گذاري درگیر تبیین مسائل و مطالبه آن از حکومت  سیاست

. شود هستند که به آنها فارغ از تعدادشان جهان سیاست گفته می
ها،  احی و تدوین سیاستدر مرحله بعدي یعنی طر

درگیر ، سیاستی نظام خردهاي از جهان سیاست به نام  زیرمجموعه
ها در مواجهه با مسائلی است که  ها و گزینه حل پیرامون راه همباحث

. لزوم مداخله دولت در آن احساس پیشتر احساس شده است
آفرینان که آگاهی کافی  از تعداد محدودي از نقش نظام خردهاین 
مون مسئله و منابع در دسترس براي آن دارند تشکیل شده پیرا

حل  در طراحی راه کهدهد  است که به آنها این صالحیت را می
اي که در دستور کار قرار گرفته است، مشارکت  پیرامون مسئله

گیري براي انتخاب از میان این  وقتی به مرحله تصمیم. کنند
کند و  هم کاهش پیدا می آفرینان باز رسیم، تعداد نقش ها می گزینه

سیاستی خواهد بود که از  نظام خردهاي از  شامل زیرمجموعه
داراي قدرت شامل مقامات رسمی منتخب،  گیران دولتی تصمیم
سازي  وقتی به مرحله پیاده. شود ها و قضات می بروکرات
کند  آفرینان مجددا افزایش پیدا می رسیم، تعداد نقش ها می سیاست

سازي  ها درگیر پیاده استی مرتبط با سیاستسی نظام خردهو 
سازي کل جهان  نهایتا براي ارزیابی نتایج این پیاده. خواهد شد

                                                 
1- Policy Subsystem 
2- Decision makers 

  ].10[گذاري خواهند بود  سیاست درگیر فرآیند سیاست
، نیز این علم، فناوري و نوآوريگذاري  در فرآیند سیاست

در مثال . هاي فوق قابل شناسایی هستند آفرینان با ویژگی نقش
گذاري در خصوص طرف تقاضاي نوآوري،  فرآیند سیاست

محققان و : آفرینان زیر است جهان سیاست شامل نقش
ی سعی در الملل بیندانشگاهیانی که با مطالعه روندها و تجارب 

 آگاهی بخشی پیرامون اهمیت مسئله تقاضاي نوآوري دارند؛
که  هاي بزرگ هاي دولتی با مأموریت مرتبط یا متولی پروژه بخش

پردازند؛ بخش خصوصی و  به طور تخصصی به این مسئله می
وکارشان متأثر از  که کسبآنها  هاي ها و اتحادیه انجمن
هاي نوآوري است؛ عموم مردم که در فرآیند آگاهی  سیاست

بخشی ضرورت ایجاد بازار براي پیشرفت فناورانه کشور را درك 
ین خصوص هاي اجتماعی در ا از طریق شبکهمثالً نموده و 

 هاي هاي ذینفع و رسانه مطالبه گري دارند؛ و تمام افراد و سازمان
که در مورد توجه قرار گرفتن این مسئله و ارزیابی آن پس از آنها 

 ،در جهان سیاستی. هاي مرتبط فعالیت دارند اجراي سیاست
آفرینان تخصصی به  آفرینان غیر تخصصی نیز به اندازه نقش نقش

  .ازندپرد ایفاء نقش می
سیاستی به مجموعه افراد و  نظام خردهد، شهمان طور که ذکر 

شود که آگاهی کافی از موضوع داشته و با  هایی اطالق می سازمان
هاي سیاستی براي این مسئله  حل اختیارات خود به ارائه راه

هاي  سیاستی، نقش افراد و سازمان نظام خردهدر . پردازند می
و ارائه آن به  دانشگاهی و تخصصی که ظرفیت پژوهش

. شود گیري دارند، پررنگ می گیران براي مرحله تصمیم تصمیم

 ارکدستورم یتنظ. 1

 استیس نیتدو. 2

 يریگ میتصم. 3

 استیس يساز ادهیپ. 4

 استیس یابیارز. 5

 استیس جهان

استیخرده نظام س  

 رانیگ میتصم

استیخرده نظام س  

 استیس جهان

 ]10[آفرین سیاست  نقش- ساعت شنی چرخه) 3شکل 
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آفرینان در کنار  سازي این نقش همچنین، در مرحله پیاده
ها  هاي دولتی به دنبال کمک به ایفاء صحیح نقش سازمان
وکارها در مرحله طراحی بیشترین تالش  همچنین، کسب.هستند

ارائه شده را دارند تا در هاي  حل براي تأثیرگذاري بر راه
گیران ارائه  گیري به تصمیم هایی که در مرحله تصمیم گزینه
سازي نیز به دنبال  شود، منافع آنها دیده شود و در مرحله پیاده می

  .ایفاء بهینه نقش خود بر همین اساس هستند
آفرینان براي تأثیر  همانطور که گفته شد، قدرت هر یک از نقش

یی روابط میان آنها عاملی کلیدي در این فرآیند بر سایرین و پویا
و » ها طراحی سیاست«این امر به ویژه در مراحل . رود به شمار می

آفرینان خارج از دولت، نقش  که نقش» ها سازي سیاست پیاده«
توانند فرآیند  پررنگ و قدرت قابل توجهی داشته و می

میت گذاري را به شدت تحت تأثیر قرار دهند از اه سیاست
  . باالتري برخوردار است

در  »1حکمرانی«براي شناخت این روابط و تبیین آنها، موضوع
به فرآیند تعامل معموالً  کهگذاري معرفی شده  فرآیند سیاست

ها تدوین، انتخاب،  شود که در آن سیاست آفرینان اطالق می نقش
مفهوم حکمرانی، ]. 13[شوند  ي، ارزیابی و جایگزین میساز ادهیپ

آفرینان درگیر  توجه پژوهشگران و سیاستمداران را به انواع نقش
از این منظر، حکمرانی . کند می در فرآیند سیاست عمومی جلب
هاي دولتی  سازمان«آفرینان فراتراز  به دنبال آن است که تمام نقش

  ].14[قرار گیرند  مدنظرگذاري  درگیر در فرآیند سیاست» اصلی
  
علم، فناوري و ي گذار سیاست فرآیند دری حکمران -5

  نوآوري
 يها افراد وگروه تر نیز اشاره شد، ارتباط همان طور که پیش

گذاري، قدرت هر کدام براي  فرآیند سیاست در کننده مشارکت
 تأثیرگذاري بر این فرآیند و انواع روابط میان آنها، موضوعی

یکی  .آید می حساب به گذاري سیاست در مطالعه فرآیند محوري
گذاري که به شناسایی این  از محورهاي مطالعه فرآیند سیاست

آفرینان و ترسیم و تحلیل ساختار و قدرت روابط میان آنها  نقش
. پردازد، مطالعات مربوط به حکمرانی در این فرآیند است می

اگرچه مفهوم حکمرانی به طور گسترده تعاریف و کاربردهاي 
 تا است آن دنبال به گذاري ستسیا فرآیند مختلفی دارد، اما در

 گذاري عمومی شناسایی نموده عرصه سیاست در را آفرینان نقش
                                                 
1- Governance 

حکمرانی، ]. 10[نماید  تبیین راآنها  میان قدرت روابط ساختار و
هایی که اشکال مختلف قدرت و اختیارات  پیرامون روش

گذاري تعامل کنند و الزامات و  توانند در فرآیند سیاست می
از این ]. 15[کند  می آگاهی ایجاد ،این تعامالت دستاوردهاي

ها و افراد مستقل در  منظر با لحاظ کردن چندگانگی سازمان
گذاري که نیازمند راهبري، کنترل و هماهنگی اقداماتشان  سیاست

روش دستیابی به راهبري، کنترل « :هستند، حکمرانی عبارتست از
ل براي نمایندگی آفرینان سازمانی و فردي مستق و هماهنگی نقش

  ].16[» آورند از منافعی که با هم به دست می
، عموماً گذاري سیاستبه هر ترتیب، این حقیقت که فرآیند 

آفرینان مختلف است، مورد توافق  درگیري بین نقش
هاي جدید  اي قرار گرفته و منجر به جستجوي روش گسترده

و بحث در مورد ارتباط حکمرانی و  2حکمرانی نمودن
تعاریف حکمرانی  3از منظر رودز. سیاست عمومی شده است

کاهش "]: 13[به طور کلی در دو دسته قابل جا دادن هستند 
نقش دولت که به معناي مهم بودن تمایز میان حکمرانی و 

آفرینان  هاي متقابل نقش وابستگی "و دیگري "حکومت است
خصوصی که به معناي مهم بودن  عمومی، خصوصی و نیمه

 ."آفرینان است ارتباطات و تعامالت میان نقش

اي طوالنی در زبان  علی رغم این که مفهوم حکمرانی پیشینه
هاي مختلف به ویژه علوم  انگلیسی و کاربرد وسیعی در رشته

گذاري عمومی عمدتاً بر  سیاسی دارد، اما کاربرد آن در سیاست
آفرینان به هم وابسته و  میان نقش تعامالتساختار قدرت و 

هاي راهبري، کنترل و هماهنگی در راستاي تحقق مناقع  روش
  .مشترك آنها تأکید دارد

 ،علم، فناوري و نوآوريسیاست در حوزه با این وجود، 
 یجیاست و با اتخاذ تدر دینسبتاً جد یعبارت حکمران

 بلوغ پیدا کرده انگذار توسط سیاست »ينظام نوآور« کردیرو
اهداف،  ،آفرینان تعدد نقشهمانطور که اشاره شد ]. 17[ است
و  يمختلف نوآور يها در حوزهآنها  و منافع ها تیاولو

شدن  پخش جهیها، و در نت حوزه نیا یهمچنین گستردگ
و  دهیچیو پ سو کیاز  يریگ میو تمرکز تصم یاسیقدرت س
عدي ياز سو ينوآورمسائل مرتبط با  روزافزونبودن  چندب 

 شیاز پ شیبدر این حوزه را  مسئله حکمرانی تیاهم گر،ید

                                                 
2- Governing 
3- R. A. W. Rhodes 
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  .سازد یم انینما
گستره وسیعی از  علم، فناوري و نوآوريحکمرانی سیاست 
به ویژه (آفرینان  نقش هاي مرتبط با تعامالت وظایف و فعالیت

گیرد که تمرکز آن بر  را در بر می) سیاستی نظام خردهدر 
آفرینان مختلف در فرآیند  تعامالت پیچیده میان نقش

فرآیند حصول تصمیمات مربوط به . گذاري است سیاست
و  در راهبري سیاسی نظام ملی نوآوري دار تیاولوموضوعات 

ها و کارکردهاي بهینه براي  آن تعریف و بازتعریف نقش تبع به
پویایی این نظام نیز در محدوده  بر مبنايمختلف  آفرینان نقش

گیرد  قرار می علم، فناوري و نوآوريگذاري  حکمرانی سیاست
مشترك پیرامون آینده، شیوه  انداز چشمهمچنین، خلق  ].17[

گذاري و تنظیم دستور کار  و اولویت نفعانیذمشارکت مستمر 
، تحلیل موانع پیشرفت و یا ]18[ علم، فناوري و نوآوري

و در نتیجه  علم، فناوري و نوآوريي گذار سیاستاختالل 
ي در این مفهوم گذار سیاستیادگیري سیاستی در چرخه 

  ].19[ گنجد یم
که خود مفهوم نوآوري نیز ماهیتی افقی، بین بخشی و  دانیممی

به عنوان نتیجه تعامالت پیچیده و تکامل  و فراگیر دارد
و لذا همواره ] 20[شناخته شده  »ارتباطات و نهادها ینان،آفر نقش«

ترجیحات ذینفعان مختلف، قدرت هریک از آنها و روابطی که با 
 ..تواند پیشران یا مانعی براي نوآوري باشد یکدیگر دارند، می
محدوده  گسترش به ویژه روزافزون هاي همچنین با پیچیدگی

 آموزش، مانند سیاستی هاي حوزه سایر علم و فناوري به سیاست
بررسی الزامات  طبیعی است که آن، نظایر و کشاورزي، بهداشت،

 علم، فناوري و نوآوري گذاري حکمرانی در فضاي سیاست
  ].17[شود  محسوب می بغرنجموضوعی 

 هدف نهایی مشترك بین ذینفعان،وجود یک با این ترتیب، 
 )1سیر نوآوري خط یکمثالً (تواند دستور کاري مشخص  می

آن را  مشترك طور آفرینان مختلف به را تعیین کند تا نقش
 فرآیند طی در یادگیري و ارزیابی براي معیاري و کنند دنبال

 گیري شکل .ایجاد کند علم، فناوري و نوآوريگذاري  سیاست
 در همکاري براي را موجود هاي سازمان روشن، هدف یک
 و همکاري طریق از آن، با مواجهه با آن براي ییها راه یافتن

 بسیج خود، يها شایستگی و نقش با مرتبط اقدامات هماهنگی
  ].21[کند  می

                                                 
1- Innovation trajectory 

آفرینان و بهبود تعامالت  براي ارتقاء ساختار روابط میان نقش
 آنها، الزم است نشان داده شود که چگونه ساختارهاي

 چه و کنند می ظهور خاص يها زمینه در خاصی حکمرانی
]. 22[است  مؤثرآنها  انتظار مورد در دستاوردهاي چیزي

گذاري علم، فناوري و نوآوري  همچنین براي تشویق سیاست
 و مناطق در 2مبتنی بر بافتار يها حل راه به سمت ارائه

و  سیاستی ي مختلف و چگونگی بهبود یادگیريها بخش
الزم است حکمرانی و الزامات آن در فضاي  ،3نهادي پیوند

. سیاستی علم، فناوري و نوآوري مورد مطالعه قرار گیرد
حکمرانی با چگونگی راهبري و تأثیرگذاري بر فرآیند 

شمایی . گذاري نوآوري در سطح ملی سر و کار دارد سیاست
علم، فناوري و گذاري  آفرینان در سیاست از تعامالت نقش

ئ ارائه شده  4چارچوب پویا در شکل را در یک  نوآوري
اي از  شود، مجموعه دیده می شکلاین همانطور که در 

آفرینان در یک چارچوب پویا و در تعامل با یکدیگر  نقش
کنند که با بررسی نحوه  گذاري را تکمیل می فرآیند سیاست

توان وضعیت حکمرانی نوآوري را  عملکرد و تعامالت آنها می
در واقع با این رویکرد . ل قرار دادمورد بررسی و تحلی

توان نقاط قوت و ضعف سیستم را که بر فرآیند  می
گذارند شناسایی کرد تا شرایط را براي  گذاري تأثیر می سیاست

موضوع مهم که در شکل نیز . شودحکمرانی مطلوب فراهم 
شود، نگاه سیستمی و متعاملی است که باید به  دیده می
شت و باید هماهنگی، یکپارچگی، گذاري نوآوري دا سیاست

گذاري و در میان مراحل  سیاست نظامارتباطات در درون 
در ادامه ]. 23[گذاري وجود داشته باشد  فرآیند سیاست

گذاري  الزامات اساسی براي حکمرانی در فرآیند سیاست
  .نوآوري بررسی شده است

  ارتقاء هماهنگی، انسجام و یکپارچگی 1- 5
و آنها  و منافع ها تیاهداف، اولو ،آفرینان نقشتعدد با توجه به 

نوآوري  سیاست ،]24[نوآوري  افقی و سیستمی ماهیت نیز
 به نسبت سیاستی موضوعات از تري گسترده ابعاد شامل

 ارتباطات و سنتی مرزهاي و بوده علم و فناوري سیاست
]. 25[کشد  می چالش به را سیاستی هاي حوزه بین قدرت

 موضوعات ترین کلیدي از یکی ،]19[همکاران  و بوخولت

                                                 
2- Contextualized 
3- Institutional transplantation 
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 سیاست به رسیدن چگونگی را نوآوري سیاست حکمرانی
 انسجام منظر، این از. دانند می منسجم نوآوري و فناوري علم،
 یکپارچگی اول، :دارد کلیدي بعد، اهمیت دو در یکپارچگی و

 براي( دانش کاربرد و) بنیادي تحقیقات عمدتاً( دانش خلق
 بهتر یکپارچگی معناي به این که )تجاري برداري بهره

 اهداف هماهنگی دوم،. است نوآوري و علم هاي سیاست
 معناي به نوآوري و پژوهش اقتصادي و اجتماعی مختلف
 میان در نوآوري و فناوري علم، هاي سیاست نمودن یکپارچه
گذاري نوآوري،  در پیشینه سیاست]. 19[مختلف  هاي بخش

در سطوح ی هماهنگرانی با الزاماتی از قبیل مفهوم حکم
ی، استیس یکپارچگیمختلف آن، و همچنین انسجام و 

 رهیدر طول زنج یهماهنگو  ]26و19[بخشی  نیب یهماهنگ
   .پیوند خورده است] 26و17[ي نوآور
 هماهنگی بخشی، بین و افقی توان گفت هماهنگی می

 در سیاسی، و هماهنگی سیاستی، هماهنگی عمودي، انسجام
هایی هستند که در پیشینه در این دسته  نوآوري مؤلفه زنجیره

هماهنگی افقی به معناي هماهنگی بین . اند قرار گرفته
سازي  هاي هم سطح درگیر در تدوین و یا پیاده دپارتمان

ن سیاست، هماهنگی عمودي به معناي هماهنگی بی
هاي درگیر در  هاي درگیر در تدوین با دپارتمان دپارتمان

و هماهنگی سیاسی به معناي  است سازي سیاست پیاده
-میهماهنگی میان نظام کالن سیاسی با حوزه سیاستی هدف 

انسجام و یکپارچگی سیاستی در اغلب منابع ناظر به . باشد
ونی ها و هم خوانی میان آنها بوده و ثبات در محتواي سیاست

انسجام افقی به . دهد هاي سیاستی را مدنظر قرار می آمیخته
ارز  هم هاي سیاست سایر با سیاست یک میان همسانی معناي

 با سیاست یک میان بوده و انسجام عمودي نیز به همسانی
 تلقی یکسان سیاستی حوزه ازنظر که تر کالن هاي سیاست

زنجیره در نهایت، هماهنگی در . کند شوند، اشاره می می
هاي علمی، فناوري و نوآوري  راستایی سیاست نوآوري به هم

علم، فناوري و پردازد به نحوي که هماهنگی در کل نظام  می
این محور در تمامی مراحل . را ارتقاء دهد نوآوري
ترین  گذاري از اهمیت باالیی برخوردار بوده و اساسی سیاست

  .مؤلفه مورد توجه مطالعات است
  هوشمندي سیاستی و یادگیريتقویت  2- 5

یک مفهوم کلیدي براي یادگیري سیاستی، مفهوم یادگیري 

 رگذاریتأث نفعیذ يها سازمان
 يگذار استیس بر

  پژوهشی ينهادها - 
  صنعت بخش - 
  یدانشگاه بخش - 

 - ... 

 گذاران استیس

  یلک يها استیس: اول سطح
   یبخش نیب يها استیس: دوم سطح

  ينوآور یمل توسعه و
 یبخش يها استیس: سوم سطح

  پژوهشی ينهادها -
  رکتف يها انونک و يا مشاوره ينهادها - 

  نندهک یابیارز ينهادها - 
 - ... 

  یوزارتهاي مختلف  دستگاه -
   يها آزانس و زکمرا -

 ییاجرا مختلف

 نندهکاجرا يها سازمان
 ها استیس

ننده، ک لیتحل يها سازمان
 يا و مشاوره ابیارز
 يگذار استیس

 ]23[ علم، فناوري و نوآوريگذاري  هاي مرتبط با سیاست مدلی پویا براي تعامالت سازمان) 4شکل 
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تواند ضمن تحریک و ایجاد  یادگیري جمعی می. جمعی است
آفرینان مختلف،  فرآیندهاي یادگیري جمعی بین نقش

بر این . فرآیندهاي غیر بهینه موجود را نیز تقویت نماید
سیاستی از طریق تحریک کمی و کیفی یادگیري  اساس، بهبود

و تقویت فرآیندهاي یادگیري جمعی مورد دیگري است که 
تر شدن ارتباطات در  در جریان گسترده شدن و پیچیده

موردتوجه است  علم، فناوري و نوآوريگذاري  سیاست
راهبردي، یعنی  راهنماهايگسترش استفاده از ]. 17و27[

توانند به عنوان  تدوین و انتشار اسناد سیاستی راهبردي که می
آفرینان مفید باشند  نقشه راه عمل کنند و در تعیین نقش نقش
هاي مشورتی و  و همچنین استفاده از نهادها یا مکانیزم

و انسجام  1هاي سیاستی زههماهنگی که جهت هماهنگی آمی
علم، فناوري گذاري  اند، در سیاست به طور خاص ایجاد شده

هاي زههمچنین، پیچیده نمودن آمی.کلیدي هستند و نوآوري
آفرینان نظام علم، فناوري  سیاستی که پیچیدگی ساختاري نقش

سیاستی سایر هاي زهآمیو نوآوري را در نظر بگیرد و این که 
هاي حکمرانی غیر از نوآوري را در نظر بگیرند، مسائلی  حوزه

در  .دارندکلیدي  ، اهمیتهستند که در تقویت یادگیري
نهایت، استفاده از ابزارهاي مشخص جهت تسهیل فرآیند 

هاي سیاستی که شامل رویکردهاي  حکمرانی آمیخته
کارگیري  ، و به3و مطالعات هوشمندي سیاستی 2نگاري آینده

]. 26[شود در این دسته قرار دارند  سیستمی ارزیابی می
ها در مطالعات  سازي سیاست یادگیري عمدتاً در مرحله پیاده

به این دلیل که، تغییرات سیاستی . مورد توجه بوده است
یادگیري نیز  هاست و سازي سیاست عمدتاً ناشی از پیاده

  .دهد می عمدتا از طریق تغییرات سیاستی رخ
  ذینفعان اعتماد و مشارکت تقویتتقویت ارتباطات،  3- 5
علم،  یاستیس يفضابراي حکمرانی در  گریمهم د یژگیو

و  یافق یحذف موانع ارتباطضرورت فناوري و نوآوري، 
 شیاعتماد و افزا جادیارتباطات، ا تیتقونهایتا  و يعمود

 تواند یم یبه طور کل موضوع نیاگرچه ا]. 17[ مشارکت است
، به طور مورد توجه باشدگذاري  سیاست يها در تمام حوزه
 يادیز اریکه تحوالت با سرعت بس ينوآور  خاص در حوزه

موجود در  يها از اصطکاك ياریبس تواند یم دهند، یم يرو

                                                 
1- Policy Mix 
2- Foresight 
3- Policy intelligence 

از  يریبرداشته و با جلوگ انیرا از م يتوسعه نوآور ریمس
و همچنین لحاظ  ها، تیفعال یو کاهش زمان برخ يکار يمواز

 یجامعه، به خوب ییبرداران نها الزامات بهره شترینمودن ب
 بیشتري مسائل چون. باشد يالزامات حوزه نوآور يپاسخگو

 کند، می پیدا ارتباط جدید هاي فناوري و نوآوري با جامعه از
 خود این که کرده پیدا تري افقی ماهیت نوآوري سیاست
 افقی فزاینده روند همچنین،. طلبد می را تري  تعاملی ساختار
 خود که داده افزایش را عمومی پذیرش اهمیت بودن،
 این. تر است مشارکتی حکمرانی به نیاز گیري شکل ساز زمینه
 پررنگ را دولت توانمندساز و اي واسطه هاي نقش مسئله
در مورد تقویت ارتباطات و تعامالت ]. 25و28[است  نموده

تحت  یتعامالت ،به طور خاص که الزم است که اشاره شود
 ظهور نوآوريدر پیشینه  يا و چندرشته يا رشته انیعنوان م
 جهت علمی، مختلف هاي رشته از دانش یعنی ترکیب. اند یافته

 مانند(اي  اي و چندرشته رشته بین پژوهشی نیازهاي با مواجهه
 مشکالت نمودن برطرف و) فناوري زیستی و فناوري نانو

اي  اي و چندرشته رشته بین رویکرد چنین به نیاز که اجتماعی
  ].29[هوایی  و آب تغییرات مانند( دارند

  ها سازي سیاست تسهیل پیادهبهتر و  4دهی پاسخ 4- 5
هاي  ین گامتر مهمها یکی از  به سیاست بخشی مشروعیت

هاي  پذیرش سیاست که گذاري عمومی است فرآیند سیاست
افزایش و را سیاستی  نظام خرده اعضاءاتخاذشده در میان 
کند تا ذینفعان در تمامی مراحل فرآیند به  شرایطی فراهم می

ها و دستاوردها اعتماد داشته و از آن  ویژه نسبت به خروجی
ها  سازي سیاست به طور خاص در مرحله پیاده وحمایت کنند 

به طور کلی همکاري و . رود الزامی اساسی به شمار می
وعی است که حمایت سایر اجزاء یک نظام سیاسی موض

ها وابسته به آن بوده و موجب  سازي مناسب سیاست پیاده
  .شود تا با رفع موانع، این موضوع تسهیل شود می

 در درگیر مختلف آفرینان نقش حمایت کسب درنهایت،
 نهادهاي شدن پاسخگوتر نیزو  ،]29[ها  سیاست سازي پیاده
 مهم الزام] 17و19[نوآوري  توسعه هاي سیاست با مرتبط

 پاسخگو چگونگی مانند مواردي. است این حوزه حکمرانی
 و مالی تأمین نهادهاي و پژوهش دهندگان انجام بودن

 هاي حوزه حکمرانی نیز و اي منطقه و ملی هماهنگی

                                                 
4- Responsiveness 
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 است قرار وقتی به ویژه ژنومیکس و نانو مانند اي چندرشته
 براي شود تزریق ها حوزه قبیل این به جدیدي منابع مالی
است  باالیی اهمیت داراي علم، فناوري و نوآوري حکمرانی

علم،  سیاست حکمرانی پیشینه در به همین دلیل،]. 19[
 الزامی به عنوان ها نیز سیاست بهتر ارزیابی فناوري و نوآوري

  .]26[است  شده مطرح کلیدي
 آمدهبندي الزامات حکمرانی این حوزه  جمع 2در جدول 

تواند مبنایی براي ارزیابی حکمرانی در  این چارچوب می .است

به عنوان . به کار رود علم، فناوري و نوآوريگذاري  سیاست
گیري سیاست به خصوص از تنظیم  توان فرآیند شکل مثال می

سازي و بازخورد را از منظر هریک از این  دستور کار تا پیاده
هاي  ي از سیاستا زهتوان آمی همچنین می. دکرها بررسی  ویژگی

اي و  را در سطح ملی، بخشی، منطقه علم، فناوري و نوآوري
ها  د این مجموعه سیاستکراطمینان حاصل  وفناورانه را بررسی 

هم اقتضائات ضروري حکمرانی نوآوري را برآورده  در کنار
  .کنند می

  گذاري نوآوري بندي الزامات حکمرانی در فرآیند سیاست جمع) 2 جدول

  الزامات بندي الزامات طبقه
مراحل مرتبط با فرآیند 

  گذاري سیاست

گی
رچ
کپا
و ی

ام 
سج
ی، ان

هنگ
هما

اء 
رتق
ا

  

هماهنگی 
افقی و 

  بخشی بین

  ]26و19[ مختلف بخشی هاي دپارتمان بینعلم، فناوري و نوآوري  هاي سیاست کردن یکپارچه
تنظیم دستور کار، طراحی سیاست، 

  تدوین سیاست
سیاستی  هاي آمیخته در نوآوري حکمرانی از غیر ها  حوزه سایر حکمرانی شدن گرفته نظر در

]26[  
طراحی سیاست، تدوین سیاست، 

  سازي سیاست پیاده
هماهنگی 
  عمودي

  سازي سیاست پیاده  ]26[ )عمودي( مختلف سطوح در نوآوري هاي سیاست حکمرانی نمودن هماهنگ

انسجام 
  سیاستی

  طراحی سیاست، تدوین سیاست  ]26[ سیاستی هاي آمیزه انسجام
  تمام مراحل  ]30و26[ گذاري سیاست انسجام

  تنظیم دستور کار  ]17[ نوآوري هاي اولویت و دستور کارها هماهنگی
هماهنگی 
  سیاسی

  تمام مراحل  ]31[ اقتصادي نظام و علمی نظام سیاسی، نظام شامل جامعه زیرنظام سه سازي یکپارچه
  تمام مراحل  ]24[ نوآوري نظام و سیاسی نظام تکاملی هم

هماهنگی 
در فرآیند 
  نوآوري

  ]17و19[ نوآوري و علم هاي سیاست شدن یکپارچه
تنظیم دستور کار، طراحی سیاست، 

  تدوین سیاست

 ]26و17[ صنعتی سیاست و وتوسعه تحقیق علم و فناوري، هاي حوزه کردن همگرا
تنظیم دستور کار، طراحی سیاست، 

  تدوین سیاست

تقویت هوشمندي 
  سیاستی و یادگیري

  طراحی سیاست، تدوین سیاست  ]27و24[ توزیعی سیاستی هوشمندي

  ]26و17[ فناورانه و علمی اجتماعی، کلی روندهاي بهتر بازتاب و تعیین
سیاست، تنظیم دستور کار، طراحی 
  تدوین سیاست

  ]32[ سیاستی هوشمندي موجود منابع تقویت
تنظیم دستور کار، طراحی سیاست، 

  تدوین سیاست

تقویت ارتباطات، ایجاد 
اعتماد و افزایش 
  مشارکت ذینفعان

  تمام مراحل  ]26و17[ گذاري سیاست چرخه در مختلف ابزارهاي و ها سیاست ذینفعان فعال مشارکت
 و جامعه با نوآوري روزافزون ارتباط دلیل به حکمرانی تر مشارکتی و تر اي مذاکره ساختار

  ]25[ عمومی اقبال همیتا
  تمام مراحل

 با مرتبط هاي حوزه و اي چندرشته و اي رشته بین هاي حوزه حکمرانی در نیاز مورد تعامالت
  ]24و19و17[ فراگیر اجتماعی مسائل

 تنظیم دستور کار، طراحی سیاست،
  تدوین سیاست

دهی و ارزیابی  پاسخ
بهتر و تسهیل 

  ها سازي سیاست پیاده

  ارزیابی سیاست  ]26و17[ نوآوري سیاست ارزیابی نظام بهبود

  ]19و17[ مالی تأمین نهادهاي و پژوهش دهندگان انجام پاسخگویی کیفیت افزایش
سیاست و ارزیابی  سازي پیاده

  سیاست 
  سازي سیاست پیاده  ]29[ ها سیاست سازي پیاده تسهیل براي سیاسی نظام در قوي متحدان ایجاد

  



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري ویژه ي؛فناور و است علمیفصلنامه س؛ حسینی، زهره کریم میان اله حاجی حجت

83  

مطالعه موردي انسجام سیاستی در نظام  -6
  گذاري فناوري اطالعات و ارتباطات ایران سیاست
در تمامی  ارتباطات و اطالعات با مرتبطهاي  فناوري امروزه
 یالملل بین و نهادهاي ملی و باالیی داشته اهمیت کشورها

 خودهاي  برنامه درها  فناوري این با اقدامات متعددي در رابطه
حکمرانی حوزه فاوا هم در سطح ملی و هم . اند داده قرار
ی به صورت مجموعه متعاملی از عناصر و ارتباطات الملل بین

در ایران، . میان آنها بوده و از پیچیدگی باالیی برخوردار است
 در عدم تحقق الزامات اساسی و متعدد نهادهاي وجود
 و اطالعات فناوري حکمرانی نظام مختلفهاي  بخش

 .است شده فراوانی بروز مشکالت باعث ارتباطات
 این کلیدي نهادهاي بسیاري از که باورند این بر اننظر صاحب
اند و  هاي کافی کارشناسی شکل گرفته بدون بررسی حوزه،

و  قوانین در موجب همپوشانی این امر به نوبه خود
در این حوزه شده  کاري موازيها و  هاي این سازمان مأموریت

  ].33[است 
نیز نشان داده شد، یکی از الزامات  2 همانطور که در جدول

علم، گذاري  اساسی حکمرانی به ویژه در حوزه سیاست
این موضوع که در . است» انسجام سیاستی« فناوري و نوآوري

گذاري باید مورد توجه قرار  تمامی مراحل فرآیند سیاست
. رود گیرد، از نقاط ضعف اساسی فاوا در ایران به شمار می

ها،  اولویت و دستور کارها انسجام سیاستی شامل هماهنگی
 و عمودي افقی، سیاستی و انسجام هاي انسجام درونی آمیخته

 سیاستی، انسجام دیگر عبارت به. هاست یاستس زمانی
 ازها  کردن سیاست پیوسته یا منسجم براي است فرآیندي
ادامه، ضمن  در. مخربهاي  سیاست و تناقضات حذف طریق

اي مختصر از شکل گیري بخش فاوا در  معرفی تاریخچه
کشور، این بخش از منظر انسجام سیاستی در حکمرانی مورد 

  .گیرد میمطالعه بیشتر قرار 
  گیري بخش فاوا اهم ساختارهاي مرتبط با شکل 1- 6
انفورماتیک با دبیرخانه مستقر در  عالی شوراي، 1359 سال در

 خود فعالیت به تاکنون که دشتأسیس  سازمان برنامه و بودجه

 رسانیاطالع عالی شوراي 1377 سال در. است داده ادامه

 به و تدوین طراحی، دستاوردآن ینتر مهمکردکه  کار به شروع

 اطالعات و فناوري کاربردي و توسعه برنامه درآمدن اجرا

وزارت ارتباطات  1382در سال . است بوده) تکفا(ارتباطات 

 و پست و فناوري اطالعات با تغییر در ساختار وزارت
 با وظایف مرتبط قانون مطابق تلفن تشکیل شد که و تلگراف
 وزارتخانه این عهده بر کشور ارتباطات و اطالعات فناوري
 عنوان تحت دیگري عالی در همین سال، شوراي. شد نهاده

 و صیانت هدف با کشور اطالعات فضاي عالی امنیت شوراي
 در کشور، تشکیل شد و نهایتاً اطالعات تبادل فضاهاي امنیت
 عالی شوراي عنوان با شورایی يرهبر فرمان اب 1390سال 
 امور کردن کل متمرکز آن هدف که شد تشکیل مجازي فضاي
  ].33[بود  کشور مجازي فضاي

تحلیل حکمرانی از منظر انسجام سیاستی در بخش  2- 6
  فاوا
 استخراج طریق از فاوا حکمرانی نظام تحلیل این بخش هدف
عد انسجام  نهادي فاوا ساختار کلیديهاي  نقش و وظایف در ب
 براي کلیدي سعی شده وظایف بخش این در .است سیاستی
 شده و استخراج نظام حکمرانی در درگیر نهادهاي از هریک

بر این  .شود شناسایی موجودهاي  یپوشان هم یا تناقضات
اساس، سه گام اساسی براي تحقق انسجام سیاستی در این 
نهادها مورد بررسی قرار گرفته تا تصویري از این حوزه به 

فاوا، گام هاي توسعه  گام اول، شامل تبیین اولویت: دست دهد
هاي بین سازمانی و گام  دوم هماهنگی به صورت همکاري

سوم، وجود سازوکار پایش و اعالم وضعیت فاوا در کشور 
  ).3جدول (است 

اغلب نهادها فاقد هر سه گام الزم تحقق  طبق این جدول
این به این معناست  .انسجام سیاستی در وظایف خود هستند
کامل انسجام سیاستی  که وظایف آنها بدون توجه به تحقق

انفورماتیک،  عالی بر این اساس، شوراي. طراحی شده است
 فضاي ملی اطالعات، و مرکز تبادل فضاي امنیت عالی شوراي

مجازي تنها نهادهایی هستند که تحقق کامل انسجام سیاستی 
. خورد به طور مشخص در وظایف مصوب آنها به چشم می

این نظام مدنظر باشد، به اما چنانچه انسجام سیاستی در کل 
عد پایش حوزه فاوا نیازمند توجه بیشتري است نظر می رسد ب .

 برايهایی  رویه وها  سامانه سازي توان با پیاده بر این اساس می
 ارائه و تهیه این حوزه،هاي  اجراي سیاست حسن بر نظارت
 و سنجش عملکرد منظم از وضعیت آن و ارزیابیهاي  گزارش
به انسجام سیاستی در این حوزه  اهداف، به لنی در پیشرفت

  .دست یافت
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تبیین   وظایف مرتبط با انسجام سیاستی  نهاد  نوع
  ها اولویت

همکاري 
  سازمانی بین

پایش 
  فاوا

شوراها
  

فضاي  عالی شوراي
  )فراسازمانی( مجازي

 مجازي در فضاي هماهنگی و گیري تصمیم گذاري، سیاست براي متمرکز نقطه کانونی
  -  ü  ü  کشور

  فضایی عالی شوراي
  )جمهوري ریاست(

 و تدوین پیشنهاد ارائه و فضاییهاي  فناوري از استفاده براي گذاري سیاست
  -  ü  ü  مربوطههاي  برنامه

عالی  شوراي
  انفورماتیک

سازمان برنامه و (
  )بودجه

 سـازي  کشور، سـالم  انفورماتیک موردنیاز انسانی نیروي تأمین امور در گذاري سیاست
 انفورماتیـک  کلـی  تعیـین نظـام   منظـور  به مداوم بررسی کامپیوتري،هاي  نظام و مراکز
   کشور

ü  ü  ü  

عالی  شوراي
 رسانی اطالع

انقالب  عالی شوراي(
  )فرهنگی

 و رسـانی  محتوا، اطـالع  تولید رسانی، اطالع جامع نظام اصول تدوین و گذاري سیاست
  -  ü  ü   آن براي بسترسازي

امنیت  عالی شوراي
-اطالعات تبادل فضاي

  افتا
  )جمهوري ریاست(

 در ضـوابط تحقیقـات   بررسـی  کشـور،  اطالعات تبادل فضاي امنیت ملی نظام تدوین
 اجـراي  بـر  نظارت و گذاري، هماهنگی سیاست و اطالعات تبادل قضایی امنیت حوزه

  اطالعات کشور تبادل فضایی امنیتهاي  سیاست
ü  ü  ü  

فناوري  اجرایی شوراي
  اطالعات

  

 اطالعـات،  بکارگیري فنـاوري  گسترش براي الزم راهبردهاي تدوین و گذاري سیاست
  -  ü  ü  اطالعات فناوري جامع نظام تدوین

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
  

 فناوري سازمان
  اطالعات

 فناوري اطالعات،هاي  برنامه وها  سیاست راهبردها، زمینه در الزم ات پیشنهاد ارائه

 و فیلترینگهاي  نظام گیکشور، یکپارچ اطالعات فناوري معماري اصالح و طراحی
  ملی دامنه هاي نام و ساماندهی مدیریت وآنها  بر نظارت

ü  ü  -  

 مقررات تنظیم سازمان
  رادیویی ارتباطاتو 

 و مخـابراتی، پسـتی  هـاي   شـبکه  دربـاره  ضـوابط  وهـا   دستورالعمل پیشنهاد و تدوین
 فـاوا  مختلـف هـاي   در بخش خدمات کلیههاي  نرخ و تعرفه تعیین اطالعات، فناوري

 وهـا   دامنـه  گـذاري  نـام  بـه  مربـوط هـاي   دسـتورالعمل  پیشـنهاد  و تـدوین  همچنـین 
 و کشـور  فرکانسی فضاي تنظیم ارتباط، و پستی، مخابراتی قوانین اصالحهاي  پیشنهاد
 و پسـت هـاي   بخـش  سـازي  خصوصی و آزادسازي مدیریت آن و بر مستمر نظارت
  .مخابرات

ü  ü  ü  

  ایران فضایی سازمان

 خـدمات  و ارائـه ها  ماهواره از استفاده و پرتاب ساخت، طراحی،هاي  سیاست تدوین

 و جـو  مـاوراي  اسـتفاده فضـاي   گسـترش  و هـدایت  منظـور  به ریزي برنامه فضایی،
هـاي   پروژه اجراي ،آنها اجراي بر و نظارت ارتباطیهاي  شبکه تقویت فضایی، فناوري
  فضا در فعالیت براي مجوز اعطاي و فضاییهاي  فناوري سایر واي  ماهواره

ü  -  ü  

  سیار ارتباطات شرکت
 حفـظ  در جهـت  اقـدام  سـیار،  ارتباطات شبکه درزمینه جامعهاي  طرح تدوین و تهیه

 و ، ضوابطها تصویب دستورالعمل و تهیه مشترکین، حقوق از حفاظت و شبکه امنیت
  ارتباطات سیار شبکه درزمینه موردنیاز استانداردهاي

ü  -  -  

سایر سازمان
ها 

فناوري  توسعه مرکز  
هاي  رسانه و اطالعات

وزارت (دیجیتال 
ارشاد  و فرهنگ

  )اسالمی

 از هاافزار نرممحتواي  بررسی دیجیتال،هاي  رسانه حوزه در راهبردي مستندات تدوین

 بـر  نظـارت  و مجـوز  صـدور  ؛مجوز انتشـار  صدور و مالکیت ثبت و فرهنگی جهت

هـاي   تشـکل  فعالیت و هاافزار سخت و هاافزار نرم ،ها تولید سامانه و صادرات واردات،
 در مراجع قضـایی  با هماهنگی و قوانین پیشنهاد و تدوین ؛دیجیتالهاي  صنفی رسانه

  هاافزار نرم نشر و و ثبت دیجیتالهاي  رسانه فرهنگ، بخش در فاوا کاربري خصوص

-  ü  -  
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تبیین   وظایف مرتبط با انسجام سیاستی  نهاد  نوع
  ها اولویت

همکاري 
  سازمانی بین

پایش 
  فاوا

اطالعات،  فناوري مرکز
  امنیت و ارتباطات

  )جمهوري ریاست(

 و بـا شناسـایی   اطالعـاتی هاي  سامانه سازي پیاده و طراحی جهت مدوناي  برنامه تهیه
 تشکیالتیهاي  شاخه موردنیاز کلیهاي  رایانههاي  نظام و اطالعاتی نیازهاي دقیق تبیین

  دولت شبکه و نهاد
ü  ü  -  

اقتصاد  توسعه ستاد
  )معاونت علمی(دیجیتال

 و امنیـت  ارتباطـات و  اطالعـات،  فنـاوري هاي  حوزه در فناورانههاي  طرح از حمایت
  -  -  ü  الکترونیکی محتواي تولید حوزه

فضاي  ملی مرکز
 عالی شوراي( مجازي

  )فضاي مجازي

 همـه  در کالنهاي  نامه آیین و مقررات تصویب و هماهنگی، نظارت ،ها سیاست تنظیم
 در کـالن هـاي   برنامـه  وها  پیشنهاد سیاست ارائه و سازي تصمیم مجازي، فضاي ابعاد
   مجازي فضاي امنیت و برقراري مجازي فضاي محتواي تولید زمینه

ü  ü  ü  
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