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Abstract 

The complexity of innovation system 
problems and the diversity of policy 
instruments have changed the focus of policy-
makers from finding the best instruments to 
formulating instruments packages. The 
packages envelope instruments which 
together and in combination have the most 
positive impact on the policy objectives. This 
change has been accompanied by the "policy 
mix" concept which refers to the interactions 
and interdependencies between policy 
instruments influencing the level of policy 
goal achievement. The design of a policy mix 
has to maximize the synergies and minimize 
potential contradictions between the 
instruments in order to maximize the 
effectiveness. Examining the exact 
interactions between policy tools needs the 
implementation of the policy mix, monitoring 
and its ex-post evaluating. Therefore, 
designing a policy mix is a dynamic process 
and depends on the feedbacks from 
implementation process, which in parallel 
with the multiplicity of the available 
alternatives necessitates the application of 
systematic approaches to design a policy mix. 
Keywords: Policy Mix, Interactions, Design, 
Evaluation, Consistency 
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  پژوهشگر اندیشکده صنعت و فناوري، تهران -2

  

  دهیچک
گذاران از یافتن بهترین ابزارهاي  پیچیدگی مسائل در نظام نوآوري از یک سو و افزایش تنوع ابزارهاي سیاستی از سوي دیگر، موجب شده که تمرکز سیاست

این تغییر تمرکز . کند سیاستی به توسعه سبدي از ابزارها که در کنار یکدیگر و در ترکیب با هم بیشترین تأثیر مثبت ممکن بر هدف سیاستی را داشته باشند تغییر
زان تحقق اهداف سیاستی را تحت مفهومی که به تأثیرات متقابل و وابستگی بین ابزارهاي سیاستی مختلفی که می. مطرح شده است» آمیزه سیاستی«ذیل مفهوم 
افزایی و حداقل تأثیرات متناقض بالقوه بین ابزارهاي سیاستی به منظور  اي باشد که حداکثر هم طراحی آمیزه سیاستی باید به گونه. دهند اشاره دارد تأثیر قرار می

هاي حین و پس از اجرا  سازي آمیزه و انجام ارزیابی ستی در عمل به پیادهاستخراج دقیق تأثیرات متقابل ابزارهاي سیا. سازي اثربخشی آمیزه رعایت شود بیشینه
هاي موجود، لزوم  این مهم در کنار تعدد گزینه. ها فرآیندي پویا و وابسته به بازخوردهاي حاصل از اجراي آنهاست به همین دلیل طراحی آمیزه. وابسته است

  .سازد  هاي سیاستی را آشکار می مند براي طراحی آمیزه استفاده از رویکردهاي نظام
  آمیزه سیاستی، تأثیرات متقابل، طراحی، ارزیابی، سازگاري: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Alizadeh, P., & Malekifar, F. (2019). Policy Mixes for Science, Technology, and Innovation. Journal of Science & 
Technology Policy, 11(2), 513-526. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

اي از نهادها و  مسائل پیچیده یا چندوجهی، ترتیبات پیچیده
هاي اخیر نسل  طلبند و به همین دلیل در سال ابزارها را می

1وم آمیزه سیاستیسوم مطالعات طراحی سیاست، مفه
را در  2

2اند کانون توجه قرار داده
هاي سیاستی با   طراحی آمیزه. ]1[ 3

                                                 
  parisa.alizadeh100@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- Policy mix 
هاي بـازار   ها بر شناسایی شکست در انتخاب ابزارها در نسل اول، عمده تالش -23

هاي محرك  انتخاب(هاي ابزاري به دو دسته خوب  انتخابد و در نتیجه، متمرکز بو
این نسل از مطالعـات، کمتـر    .شدند تقسیم می) هاي غیربازاري انتخاب(و بد ) بازار

 ســازي ابزارهــا در عمــل توجــه داشــتند و نــوعی بـه مالحظــات اجرایــی و پیــاده 
بـر  نسل دوم مطالعات همچنان . در انتخاب ابزارها وجود داشتنظري  يانگار ساده
و هـر چنـد اغلـب    د شـتن هاي ابزاري تمرکـز دا  هاي منفرد و گسسته انتخاب نمونه

هاي  توجه به تأثیرات متقابل ابزارهاي سیاستی در حوزه
در  ونقل، محیط زیست و اخیراً مختلف مانند انرژي، حمل

مورد توجه پژوهشگران و وتوسعه و نوآوري  حوزه تحقیق
به طور مشخص، مطالعات . استگذاران قرار گرفته  سیاست

سیاست نوآوري تاکنون بیشتر بر طراحی ابزارهاي انفرادي یا 
هاي سیاستی متشکل از چند ابزار  ها و برنامه تدوین بسته

با . سیاستی مجزا و بدون تأثیر بر یکدیگر متمرکز بوده است
 نگاهتنوع ابزارهاي سیاستی و تغییر د توان شاه می وجود این،

. بودها در استفاده از ابزارهاي متنوع در کنار یکدیگر  دولت

                                                                            
هـا   در قالـب بسـته   بایـد هاي ابـزاري   انتخابکردند که  مطالعات این نسل تائید می

ابزارهاي سیاسـتی مـورد توجـه     راحی و اجراي یکپارچهاما همچنان ط شود انجام 
  .قرار نگرفته بود
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سازي ابزارهاي مالی و غیرمالی یا ابزارهاي  پیاده ،براي مثال
معطوف به سمت تقاضا یا عرضه در کنار یکدیگر بیش از 

توان در  این مهم را می. شود گذشته مشاهده می
حوزه سیاست  پژوهشگرانمختلفی که  هاي شناسی نوع

اند  وتوسعه و نوآوري براي ابزارهاي سیاستی ارائه کرده تحقیق
ثر ابزارهاي أتأثیر و ت ،با این حال. مشاهده کردبه وضوح 

موجب  که سیاستی از یکدیگر مفهوم بسیار جدیدي است
هاي سیاستی   تر و درك بهتر مفاهیم طراحی آمیزه بررسی دقیق
رات متقابل بین ابزارهاي سیاستی، سازگاري و نظیر تأثی

شناخت درست و کامل تأثیرات متقابل . هماهنگی شده است
هاي ابزارهاي  بین ابزارهاي سیاستی به اندازه شناخت ویژگی

به . هاي سیاستی اهمیت دارد  سیاستی براي طراحی آمیزه
عالوه، اثربخشی هریک از ابزارهاي سیاستی براي حل مسئله 

توان به طور مجزا ارزیابی کرد زیرا ابزارهاي سیاستی  یرا نم
همواره در قالب یک آمیزه یا بسته یا مجموعه سیاستی ظاهر 

  .]2[ شوند هاي قبلی اضافه می یا به آمیزه شده
وتوسعه و نوآوري در یکی  مطالعات سیاست تحقیقاز این رو، 

گسترش «به موازات  ، وبودهی دو دهه اخیر شاهد تحول مهم
ـ یعنی گسترش دامنه اقدامات براي سیاست نوآوري  1»عرضی

یعنی معرفی ابزارهاي سیاستی جدید  - 2»گسترش عمقی«ـ و 
ها یا  گذاران به تدوین برنامه توجه سیاست، ]3[تر ـ  و پیچیده

استفاده از چندین ابزار براي حل یک  وهاي سیاستی  بسته
ین نکته مهم او  ]1[افزایش یافته  مسئله یا تحقق یک هدف
 مجزاکه ابزارهاي سیاستی به صورت  مورد توجه قرار گرفته

زمان پیاده  هم دو ابزار به بیان دیگر، زمانی که. کنند عمل نمی
افزایی یا تقویت  د ممکن است تأثیراتی از نوع همنشو می

یا بالعکس، ممکن است . مشاهده شود میان آنهااثربخشی 
بزار سیاستی دیگري را کاهش سازي یک ابزار اثربخشی ا پیاده
هاي اخیر مشخص شده که درك تعامالت  در سال. دهد

پیچیده ابزارهاي سیاستی نقش مهمی در طراحی و تحلیل 
کنش یا تأثیرات  توجه به برهم ،بنابراین. ]4[ ها دارد سیاست

هاي   آمیزه«متقابل ابزارهاي سیاستی بر یکدیگر براي طراحی 
طراحی آمیزه توجه داشت که  باید .استضروري » سیاستی

در حقیقت، . مقطعی نیست باره و تک فرآیند یکیک سیاستی 

                                                 
1- Widening 
2- Deepening 

چندین هدف و  شامل اي پیچیده 3هاي سیاستی تنظیمات  آمیزه
که در بسیاري از موارد به طور تدریجی و طی  هستند ابزار

  .]5[ گیرند چند سال شکل می
 آن سازنده عناصر و سیاستی آمیزه مفهوم به ابتدا مقاله این
 سیاستی ابزارهاي بین متقابل تأثیرات انواع سپس و پردازد، می
 ارزیابی به آن، از پس. کند می بررسی را سیاستی آمیزه یک در

 پردازد می هاي طراحی یک آمیزه سیاستی و گام سیاستی آمیزه
 را سیاستی آمیزه یک طراحی در اساسی مالحظات و اصول و

طراحی یک آمیزه  موردي مطالعه آخر، در. کند می بیان
وکار ایران در  کرد بخش کسب سیاستی براي ارتقاء هزینه

  .شود وتوسعه ارائه می هاي تحقیق فعالیت
  
  مفهوم آمیزه سیاستی -2

و در  1960در دهه  ین بارنخست» آمیزه سیاستی«عبارت 
 1962سال  در. سیاست اقتصادي مطرح شد هاي پژوهش
اشاره کرد که در صورت ، برنده جایزه نوبل اقتصاد ،4ماندل

شناور بودن نرخ ارز، سیاست پولی ابزار قدرتمندي براي ثبات 
 تضعیفسیاست مالی  اما آورد فراهم میبخشیدن به اقتصاد 

و در صورتی که نرخ ارز ثابت باشد برعکس این  ،شود می
است مفهومی که ماندل درباره آمیزه سی. افتد حالت اتفاق می

پولی مطرح کرد، بعدها در مباحث سیاست اقتصادي /مالی
علوم  هاي تر پژوهش جستجوي گسترده. اهمیت زیادي یافت
مفهوم آمیزه سیاستی تا اواخر دهه  که دهد اجتماعی نشان می

تا حد زیادي به مباحث سیاست  1990و اوایل دهه  1980
فهوم بود که این م 1990در اوایل دهه . دبواقتصادي محدود 
گذاري عمومی نیز راه پیدا کرد تا  هاي سیاست به سایر حوزه

ابزارهاي مختلف را براي  / ها تأثیرات متقابل بین سیاست
در . ]2[ کند بررسیتحقق یک هدف یا بروندادهاي خاص 

نتیجه، تعداد مطالعاتی که عبارت آمیزه سیاستی را به کار 
صاد محیط هاي علمی مختلف مانند اقت برند، در حوزه می

زیست، مطالعات نوآوري و تحلیل سیاستی رو به افزایش 
حوزه سیاست نوآوري نیز ضرورت توجه  در. ]6[ است

و ابزارهاي سیاستی از اواسط  5گذاران به آمیزه اهداف سیاست
آمیزه «رسد عبارت  به نظر می شد امامطرح  1990دهه 

                                                 
3- Arrangements 
4- Mundell 
5- Objectives 
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 یافتحوزه راه این به میالدي  2000از اوایل دهه » سیاستی
]2[.  

 ،آمیزه سیاستی به طور مشخص یا تلویحی ،برخی مطالعاتدر 
سبدي متشکل از چندین ابزار  عنوانبه  ،ترین شکل ساده در

در بعضی مطالعات  .)]8و7[ مانند( شده استسیاستی تعریف 
هاي   به جاي آمیزه 1هاي سیاستی استفاده از عبارت بسته

براي مثال ( شود مشاهده میهاي ابزاري نیز   سیاستی یا آمیزه
تعریف محدود آمیزه سیاستی ممکن است سبب ). ]10و9[

کنش  برهم(هاي سیاستی   شود محققان از ماهیت پیچیده آمیزه
غافل شوند و در نهایت ) ابزارهاي سیاستی بر یکدیگر

هاي سیاستی پراکنده و بیش از حد ساده براي  توصیه
آمیزه ر حالی است که این د]. 6[گذاران فراهم کنند  سیاست

اي از ابزارهاي  سیاستی چیزي بیش از سبد یا بسته ساده
در کنار یکدیگر و یا به  سیاستی مجزا و منفرد است که صرفاً

شامل  ، وشوند زمان براي حل یک مسئله ارائه می صورت هم
سازي این ابزارها و تأثیرات متقابل آنها بر  فرآیندهاي پیاده

بر این اساس، . شود نیز می) ابزارها تعامالت بین(یکدیگر 
زیربناي نظریه آمیزه سیاستی، تمرکز بر تأثیرات متقابل، 

هاي مختلف نوآوري  بین سیاست 2ها بستان ها و بده وابستگی
گذارند  است که بر میزان تحقق بروندادهاي سیاستی تأثیر می

هاي دولت به مثابه یک  در حقیقت، مجموعه سیاست ]11[
است که ابزارهاي بهینه از درون آن انتخاب  جعبه ابزار

و در این میان تأثیرات بالقوه ) یا باید انتخاب شوند(شوند  می
انتخاب ابزارهاي در اي است که  ها بر یکدیگر مسئله سیاست
  .]2[ دخیل استسیاستی 

  
  عناصر سازنده آمیزه سیاستی -3

زه یک آمی اصلی دهد که عناصر تعریف آمیزه سیاستی نشان می
   :سیاستی شامل اهداف سیاستی و ابزارهاي سیاستی است

  هدف سیاستی 1- 3
کالن، میانی و (تواند در سه سطح  محتواي هدف سیاستی می

دهد ایده  نشان می 3تبیین اهداف کلی. تبیین شود) تنظیمات
براي مثال، افزایش (کلی حاکم بر توسعه سیاست چیست؟ 

                                                 
1- Policy Package 
2- trade-offs 
3- Goal 

یک سیاست،  4اهداف میانیبا تبیین ). وتوسعه کرد تحقیق هزینه
هدفی را دنبال  شود که سیاست مورد نظر چه مشخص می

وکار در  کرد بخش کسب براي مثال، ارتقاء هزینه(کند؟  می
شود که  نیز مشخص می 5در سطح تنظیمات). وتوسعه تحقیق

براي (الزامات سیاستی مشخص در سطح عملیاتی چیست؟ 
  .]12[ )ی کافیانسان نیروي مثال، تأمین منابع مالی و

  ابزار سیاستی 2- 3
پس از تعیین اهداف کالن و خرد آمیزه سیاستی، باید تعیین 

ساده،  یدر تعریف. شود که چه ابزارهایی در آمیزه قرار گیرند
هاي حکمرانی تعریف  توان تکنیک ابزارهاي سیاستی را می

توسط دولت  ودهند  که مسائل سیاستی را هدف قرار می کرد
. ]13[ شوند به یک هدف سیاستی استفاده می دستیابیو جهت 

اي از  ابزارهاي سیاستی دولت مجموعهبه بیانی دیگر، 
توان خود با استفاده از آنها که مقامات دولتی  هستندها  تکنیک

را براي تضمین پشتیبانی و تأثیرگذاري بر تغییرات اجتماعی یا 
به ذکر است در الزم . ]14[ گیرند جلوگیري از آنها به کار می

، 6هاي ابزار واژه در بعضی مواردمطالعات این حوزه، 
نیز به صورت مترادف با هم و به  8ها ، یا سیاست7ها برنامه

  .]6[ شود استفاده می» ابزار«مفهوم 
حجم انبوهی از ابزارهاي مؤثر بر یک هدف  موارد،در اغلب 

 وجود) وتوسعه گذاري در تحقیق ل میزان سرمایهابراي مث(
هرچند انتخاب و طراحی ابزارهاي سیاستی ماهیتی . دارند

دارد که به نوعی آنها را منحصر به فرد  9بافتاربسیار وابسته به 
آنها را بر بتوان شود که  مانع از آن نمیاما این امر سازد،  می

امروزه، . ]15[ بندي کرد اساس منطق ابزار سیاستی طبقه
فراتر هاي مالی و مالیاتی  گذاري از سیاست رویکرد سیاست

را نیز  هاي حمایتی غیرمالی طیف متنوعی از سیاسترفته و 
اي از ابزارهاي سیاستی مختلف را در  مجموعهدر بر گرفته و 
به طور مشخص از . گذاران قرار داده است اختیار سیاست
، مطالعات مختلف به معرفی انواع 1990اواسط دهه 

و اند  وتوسعه پرداخته تحقیقهاي حمایت از نوآوري و  سیاست
 .هاي متعددي از ابزارهاي سیاستی ارائه شده است بندي دسته

براي  یو مورد توافق یکسانبندي  طبقه به عبارت دیگر،
                                                 
4- Objective 
5- Settings 
6- Measures 
7- Programs 
8- Policies 
9- Contextual 
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مضاف بر اینکه دامنه ابزارهاي . ابزارهاي سیاستی وجود ندارد
وتوسعه گسترش یافته و شامل  سیاستی حمایت از تحقیق

  .]16[ شود ري نیز میابزارهاي سیاست نوآو
از آنجا که ابزارهاي سیاستی باید به دقت انتخاب و تنظیم 

مهم است که  سودمند باشند،ند تا براي تحقق اهداف شو
 را بشناسنداین ابزارها  عمومیاشکال  همه گذاران سیاست

گذاري از  تغییر رویکرد سیاست ،در دو دهه اخیر. ]14[
هاي غیرمالی، طیف  ستهاي مالی و مالیاتی به سیا سیاست

گذاران قرار  متنوعی از ابزارهاي سیاستی را در اختیار سیاست
، مطالعات 1990به طور مشخص از اواسط دهه . داده است

هاي حمایت از نوآوري و  مختلف به معرفی انواع سیاست
ها و ابزارهاي متناظر با آنها  سیاست. اند وتوسعه پرداخته تحقیق
ها یا  هایی که بخش سیاست(ه هدفمند توان به دو دست را می
و افقی ) دهند هاي مشخصی را مورد هدف قرار می خوشه

هاي خاصی در سطح شرکت  هایی که از فعالیت سیاست(
ابزار  40همچنین در بررسی . تقسیم کرد) کنند حمایت می
نشان داده شده که مهمترین  اوال ،منطقه اروپا 11سیاستی در 
متوسط براي نوآوري، یادگیري هاي کوچک و  نیاز شرکت

تعاملی در سطح منطقه است و براي کمک به نوآوري توسط 
ها و شکوفایی منطقه ابزارهاي سیاست نوآوري  این شرکت

باید بر تقویت یادگیري تعاملی متمرکز باشند؛ دوم یک سبد 
هاي  سیاستی مناسب براي همه مناطق وجود ندارد و تفاوت

متفاوت از ابزارها و متناسب با  اي نیاز به سبدهایی منطقه
  ].17[آورد  شرایط هر منطقه به وجود می

بندي پراستناد دیگري، ابزارهاي سیاستی به طور کلی  در دسته
ابزارهاي مرتبط با طرف : شوند به سه دسته اصلی تقسیم می

در مطالعات . ]18[ ، طرف تقاضا و محیط)ها ورودي(عرضه 
رهاي نرم مانند استانداردسازي جدیدتر این حوزه توجه به ابزا

تر مانند حمایت  و ایجاد آگاهی عمومی در کنار ابزارهاي سنتی
پس از انجام پروژه ). ]19و3[مانند (شود  مستقیم مالی دیده می
، ]20[وتوسعه در سطح اتحادیه اروپا  ترکیب سیاستی تحقیق

موج جدیدي از مطالعات ابزارهاي سیاست نوآوري و 
هاي مفصلی از  شناسی یجاد شد که نوعوتوسعه ا تحقیق

هاي ماتریسی با ابعاد مختلف ارائه  ابزارهاي سیاستی در قالب
و ) اطالعاتی و ابزارهاي اقتصادي، قانونی(نوع ابزار  :اند کرده

  .]6[ )1سازنظامفشار فناوري، کشش تقاضا، (هدف ابزار 
معیارهاي  نیز براي طراحی و ارزیابی ابزارهاي سیاستی

مطرح شده است؛ نظیر اثربخشی  مختلفدر مطالعات  متعددي
، 4، میزان تأثیرگذاري مستقیم بر هدف3پذیري ، امکان2اي هزینه
 سهولت/ ، قابلیت7، شفافیت6پذیري ، انعطاف5مساوات/ عدالت
این  .]22و21[ 10و پذیرش اجتماعی 9، هزینه اجرایی8اجرا

طراحی ابزارهاي سیاستی نیز نامیده  هاي ویژگیها که  مشخصه
شوند، ممکن است در عمل بیشتر از نوع ابزار بر نوآوري  می
گذار باشد، از این رو درك و شناخت ماهیت این معیارها تأثیر

هاي سیاستی اثربخش، یکی از مراحل مهم   براي طراحی آمیزه
نیاز  ، پیشآنهاتحلیل و در حقیقت  ]23[تدوین سیاست است 

  .]6[ تأثیرات متقابل ابزارها بر یکدیگر است تحلیل
توان آنها را  با نگاهی به معیارهایی که در باال برشمرده شد می

به دو نوع اصلی یعنی معیارهاي مرتبط با اثربخشی یک ابزار 
 )یا کارایی( سازي سیاستی و معیارهاي مرتبط با قابلیت پیاده

  .ابزار سیاستی ابزار سیاستی تقسیم کرد
به طور . به میزان حصول هدف اشاره دارد اثربخشی معموالً

تر اثربخشی هر ابزار سیاستی با استفاده از دو معیار قابل  دقیق
 یعنی میزان تأثیرگذاري مستقیم بر هدف) 1 :بررسی است

میزان تأثیر عملیاتی یک مداخله که به صورت مستقیم بر 
 اثربخشی مقیاس زمانی) 2د؛ کن هدف مورد نظرش اعمال می

انجامد تا تأثیر اجراي  به طول می زمانی که حدوداًمدت  یعنی
  .]10[ ابزار سیاستی محقق شود

قابلیت  عالوه بر اثربخشی و هزینه یک ابزار سیاستی،
ی با توجه به معیارهای سازي هر ابزار سیاستی نیز غالباً پیاده

 یعنی میزان( پیچیدگی فنی :شود، از جمله سنجیده می
سازي ابزار و ایجاد  ورد نیاز براي پیادهتخصص م
تنیدگی  درهم( پیچیدگی نهادي، )هاي مورد نیاز آن زیرساخت
 دخیلسازي ابزار سیاستی  رود در پیاده که انتظار مینهادهایی 

 منافعبراي مواجهه با شرایط پویا و ( پذیري انعطاف ،)باشند
میزان حمایت یکسان ( برابري، )غالباً متضاد کنشگران مختلف

                                                 
1- Systemic 
2- Cost Effectiveness 
3- Feasibility 
4- Goal Effectiveness/Contribution to the Goal 
5- Fairness/equity 
6- Flexibility 
7- Transparency 
8- Administrability/Administrative Simplicity 
9- Public/Administrative Cost 
10- Socially Acceptable 



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري ویژه ي؛فناور و است علمیفصلنامه س؛ فر پریسا علیزاده، فرخنده ملکی

517  

مقیاس ، مشروعیت، )هاي هدف شرکت ازابزار  و برابر یک
انجامد تا ابزار  زمانی که به طول میحدود (  زمانی اجرا

از لحظه  یا به عبارت دیگرسیاستی به اجراي کامل درآید؛ 
سازي کامل  تصمیم به اجرا یا تصویب اجراي آن ابزار تا پیاده

  ).ف از آن حمایتهاي هد و برخورداري گروه
یعنی معیارهاي (اما عالوه بر دو نوع معیارهایی که اشاره شد 

، معیار هزینه نیز )سازي مرتبط با اثربخشی و قابلیت پیاده
 موفقسازي  براي اطمینان از پیادهبه عبارت دیگر، . وجود دارد

. پذیر باشد ابزار سیاستی، آن ابزار باید از نظر مالی نیز امکان
سازي ابزار سیاستی شامل بررسی  نه پیادهبررسی هزی
هاي مالی احتمالی در نهادهاي دولتی مسئول  محدودیت

اگر این نهادها منابع مالی کافی در . هست نیز آنسازي  پیاده
سازي ابزار سیاستی نیازمند منابع  اختیار نداشته باشند یا پیاده

در  پذیر نباشد، مالی قابل توجهی باشد که تأمین آنها امکان
هایی که براي  به غیر از هزینه. عمل اجرا نخواهد شد

شود، اجراي آن ابزار  سازي یک ابزار سیاستی صرف می پیاده
مدت باعث کاهش درآمد بلندسیاستی ممکن است خود در 

هاي  عافیتبهترین مثال براي این موضوع، م. دولت شود
  .استمالیاتی 

هاي  نی مشخصهنمونه سؤاالت براي ارزیابی پیشی 1در جدول 
  .ابزارهاي سیاستی آورده شده است

  
  آمیزه سیاستییک در  ابزارها) تعامل(تأثیر متقابل  -4

مفهوم آمیزه سیاستی بر این نکته تأکید  همانطور که اشاره شد
دارند و  1دارد که ابزارهاي سیاستی بر یکدیگر تأثیر متقابل

به واسطه  ،هدف سیاستییک اثرگذاري یک ابزار سیاستی بر 

                                                 
1- Interaction 

  ])24[ برگرفته از( هاي ابزارهاي سیاستی و نمونه سؤاالت براي ارزیابی پیشینی آنها مشخصه )1جدول 
  مشخصه ارزیابی براي سؤاالت نمونه  مشخصه

زینه
ه

   

  مستقیم هاي هزینه
 است؟ چقدر نظر مورد ابزار سازي پیاده هزینه

 وجود استقراض یا منابع افزایش امکان آیا دارند؟ وجود سیاستی ابزار سازي پیاده از پشتیبانی براي کافی مالی منابع آیا
  ؟)خصوصی بخش از مثالً( دارد

  شود؟ دولت درآمد کاهش باعث بلندمدت در خود است ممکن سیاستی ابزار سازي پیاده آیا  دولت درآمد کاهش

شی
ربخ
اث

  

  است؟ چقدر) وتوسعه تحقیق کرد هزینه افزایش میزان یعنی( آمیزه سیاستی هدف بر ابزار مستقیم تأثیرگذاري  هدف بر تأثیر
 زمانی مقیاس

  اثربخشی
 در ها شرکت کرد هزینه براي موانع رفع یا انگیزه افزایش به کوتاهی زمان در یا بالفاصله سیاستی ابزار سازي پیاده آیا

  شود؟ می منتهی وتوسعه تحقیق هاي فعالیت

یت
قابل

 
اده
پی

 
زي
سا

 )
جرا
ا

(  
  فنی پیچیدگی

 یا تقویت به نیاز آیا) موجود تخصص سطح به توجه با یعنی( است؟ شدنی فنی لحاظ به نظر، مورد ابزار سازي پیاده آیا
  دارد؟ وجود جدید هاي تخصص ایجاد

  نهادي پیچیدگی

 است؟ چقدر آنها تعدد کدامند؟ نظر مورد ابزار با مرتبط اصلی نهادي کنشگران

 تنظیمات آیا کنند؟ می اعمال کنترلی یا تأثیر هم بر آیا است؟ چقدر کنشگران از یک هر عمل اختیارات و وظایف قلمروي
 دولت عمودي و افقی سطوح در هماهنگی به نیاز آیا است؟ نظر مورد ابزار سازي پیاده براي مانعی فعلی فرهنگی و نهادي

  دارد؟ وجود
  است؟ چقدر ابزار سازي پیاده با مرتبط اداري تشکیالت و اجرایی امور هاي هزینه  اجرایی هاي هزینه

  پذیري انعطاف
 را نیاز مورد تغییرات توان می آیا دهد؟ پوشش را ها قطعیت عدم که است پذیر انعطاف کافی اندازه به نظر مورد ابزار آیا
 مواجهه در را نظر مورد ابزار توان می آیا کرد؟ ایجاد آن در نظر، مورد ابزار توسط مختلف هاي گروه دادن قرار هدف براي

  کرد؟ اصالح اي منتظره غیر تغییر هر با
  داد؟ قرار حمایت مورد و کرد انتخاب را آنها از مشخصی تعداد باید یا گیرد می تعلق ها شرکت همه به نظر مورد ابزار آیا  عدالت

  مشروعیت
 آیا یابد؟ ارتقاء می اطالعات تدارك و شفافیت آیا گیرند؟ می برعهده را سیاست اجراي مسئولیت رانمدا سیاست آیا

 است؟ شده پذیرفته خصوصی و دولتی سیاستی کنشگران سوي از نظر مورد ابزار آیا شود؟ می تضمین عمومی مشارکت
  است؟ چگونه سیاستی کنشگران میان در نظر مورد ابزار به مربوط منابع و ها هزینه توزیع

  اجرا زمانی مقیاس
 سازي پیاده تا ابزار آن اجراي تصویب یا اجرا به تصمیم لحظه از( دارد؟ الزم زیادي زمان سیاستی ابزار سازي پیاده آیا

  )حمایت آن از هدف هاي گروه برخورداري کامل،
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زمان سایر ابزارهاي سیاستی در آمیزه سیاستی،  وجود هم
همانطور که در  ،بنابراین. شود تقویت و یا تضعیف می

اي از ابزارهاي  شده است، مجموعه تصریحمطالعات متعدد 
. توان یک آمیزه سیاستی قلمداد کرد و در انزوا را نمی مجزا

این بدان معناست که مفهوم تأثیرات متقابل یا روابط 
مفهوم آمیزه  درجایگزینی بین ابزارهاي سیاستی نقشی بنیادین 

شی یک ابزار سیاستی تقریباً اثربخبه طوري که  سیاستی دارد
همیشه به تأثیر متقابل آن ابزار بر سایر ابزارها بستگی دارد و 

هاي سیاستی باید با در نظر   انتخاب ابزارها و طراحی آمیزه
شرایط . ]25[ گرفتن تأثیرات متقابل بین ابزارها انجام شود

شود که طیف وسیعی از ابزارهاي سیاستی  تر می وقتی پیچیده
هاي   گذار باشد و انواع متعددي از آمیزه ختیار سیاستدر ا

  .]4[ ممکن بین آنها وجود داشته باشد
انواع براي هاي گوناگونی  بندي در مطالعات مختلف دسته

در یکی از . ]27و26[ ارائه شده استتأثیرات متقابل ابزارها 
مطالعات جدید، تأثیرات متقابل ابزارهاي سیاستی به صورت 

  :]28[ندي شده است ب زیر دسته
شرطی به این معناست که  یک رابطه پیش: شرطی پیش -

قطعاً ابزار دیگر  قاجراي یک ابزار سیاستی براي اجراي موف
  .است سویه یکشرطی یک رابطه  رابطه پیش. الزم است

در صورت تحقق  وقتی یک ابزار سیاستی: کنندگی تسهیل -
، رابطه بین »کند بهتر کار می« خروجی یک ابزار سیاستی دیگر،

رابطه . شود کنندگی نامیده می دو سیاست رابطه تسهیل
  .است سویه یککنندگی یک رابطه  تسهیل

افزایی حالت خاصی از رابطه  رابطه هم: افزایی هم -
ابزارهاي » بهتر کار کردن«کنندگی است که در آن  تسهیل

افزایی  همرابطه . شود سیاستی به صورت دو سویه محقق می
کنندگی ارجحیت دارد زیرا نیازي به توالی  به رابطه تسهیل

  .اجراي ابزارها ندارد
بین دو ابزار سیاستی تناقض بالقوه وجود : تناقض بالقوه -

ها یا  خروجی ،خاصدارد اگر ابزارهاي سیاستی تحت شرایط 
از این رو این رابطه یک . هاي متناقضی داشته باشند مشوق

  .استو دوسویه  رابطه بالقوه
رابطه تناقض بین دو ابزار سیاستی وقتی تعریف : تناقض -
هاي  ها یا مشوق خروجی ،شود که بین دو ابزار سیاستی می

  .این رابطه، یک رابطه دوسویه است. تولید شود یمتناقضقطعاً 

هر یک از انواع تأثیرات متقابلی که معرفی شد، پیامدهایی بر 
که در ( یابی یک آمیزه سیاستیها و معیارهاي ارز مشخصه

البته تحلیل این تأثیرات . دارند) شود قسمت بعد بررسی می
سرراست نیست و گسترش طیف اهداف  چندانمتقابل 

ابزارهاي مورد گی مجموعه تنید سیاست نوآوري و درهم
اي پیچیده  گذاري را به طور فزاینده استفاده، فضاي سیاست

تواند با تمرکز بر  ل میتحلیل تأثیرات متقاب. کرده است
ابزارهاي موجود یا پیشنهادي و با در نظر گرفتن دو یا چند 

 ،در هر حال، هدف نهایی این تحلیل. ابزار نیز انجام شود
. ]29[ ها بین این ابزارهاست افزایی ها و هم شناسایی تعارض

توان تأثیرات متقابل را  یک نکته مهم دیگر این است که می
براي پرهیز از  معموال اماکرد  تصورنیز  1ابزاربراي بیش از دو 

در . شودمیبسنده  2فقط به تأثیر متقابل دو ابزار ،پیچیدگی
دو ابزار سیاستی ممکن است هیچ تأثیر متقابلی بر  نهایت،

براي مثال وقتی ابزارهاي سیاستی، . یکدیگر نداشته باشند
وقتی به دهند یا  هاي مختلفی را هدف قرار می ها یا گروه بخش

  .]27[ لحاظ زمانی با یکدیگر همپوشانی ندارند
تأثیرات متقابل بین ابزارهاي نکته بسیار مهم این است که 

سازي آمیزه  سیاستی باید طی یک دوره زمانی از آغاز پیاده
سیاستی پایش شود نه اینکه فقط به یک ارزیابی پیشینی قبل 

بدین ترتیب  .سازي آمیزه سیاستی بسنده کرد از آغاز پیاده
و  3مستقیم: شود میتأثیرات متقابل به دو دسته تقسیم 

منظور از تأثیرات مستقیم تأثیراتی نظیر . 4غیرمستقیم
ایجاد انگیزه بیشتر براي  نظیرافزایی؛  یا هم(پوشانی  هم
و تدوین  ها یارانهزمان  ارائه هم هاي هدف درصورت گروه

) <2X+Y(کامل افزایی  ، هم)>2X+Y(، کاهشی )استانداردها
تأثیرات توان  همچنین می. کنندگی ضعیف است و تقویت

و تأثیر پس از  5متقابل غیرمستقیم را شامل تأثیر پیش از اجرا
منظور از تأثیر پیش از اجرا این است که اثر . دانست 6اجرا
شود نیاز به استفاده  سازي یک ابزاري سیاستی موجب می پیاده

شرطی یک  پیش تأثیرشاید بتوان ( از یک ابزار دیگر تغییر کند
ابزار سیاستی براي یک ابزار سیاستی دیگر را حالت خاصی از 

بدان معناست است نیز تأثیر پس از اجرا . )این رابطه دانست
                                                 
1- Multiple Interaction 
2- Double Interaction 
3- Direct Interaction 
4- Indirect Interaction 
5- Pre-implementation 
6- Post-implementation 
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 گذارد ابزار دیگر تأثیر می قابلیتسازي یک ابزار بر  پیادهکه 
]27[.  
  
  ارزیابی آمیزه سیاستی -5

 سازي فهوم بهینه، مدر تعریف آمیزه سیاستی از آنجایی که
اهمیتی اساسی پیدا  »ارزیابی آمیزه سیاستی« نهفته است،

ماهیت مطلوب آمیزه سیاستی اغلب با واژگانی نظیر . کند می
، یا همان 4یکپارچگی، 3هماهنگی ،2، همبستگی1سازگاري
. ]12و6و30[ شود هاي آمیزه سیاستی توصیف می مشخصه

و  استها در بسیاري از مطالعات مبهم  صهتعریف این مشخ
ها گاهی به جاي یکدیگر و در مفهومی مشابه به کار  مشخصه
که  »سازگاري«این ابهام به طور خاص در مورد . اند برده شده

  .خورد تقریبا در تمامی مطالعات به آن اشاره شده، به چشم می
اینکه چند ابزار  به طور کلی عبارت است از سازگاري

یکدیگر را  به منظور تحقق اهداف سیاستی مجزا، تیسیاس
در حالت ضعیف، سازگاري به معناي . فتقویت کنند نه تضعی

عدم وجود تعارض، تناقض یا تقابل بین ابزارهاي سیاستی در 
یک آمیزه سیاستی است و در حالت قوي، به معنی وجود 

آمیزه کنندگی بین عناصر  افزایی، پشتیبانی متقابل و تکمیل هم
سیاستی است که به موجب آن تحقق اهداف سیاستی 

سازگاري آمیزه سیاستی را بنابرایت . شود پذیر می امکان
توان از طریق تحلیل تأثیر متقابل ابزارهاي سیاستی بر  می

ابزارهایی که در یک آمیزه جاي دارند . یکدیگر ارزیابی کرد
 تی،براي پشتیبانی از یک هدف سیاس وقتی سازگارند که«

ابزارها زمانی ناسازگارند که در . »همراه با یکدیگر کار کنند
تر هم  بنابراین همانطور که پیش. تضاد با یکدیگر کار کنند

اشاره شد سازگاري قوي در یک آمیزه سیاستی به تعامالت 
مثبت مربوط است و سازگاري ضعیف به تعامالت خنثی 

یا تعامالت منفی سازگاري به تأثیرات متقابل  نااشاره دارد و 
  .]12[ اشاره دارد

به طور کلی، ارزیابی آمیزه سیاستی کاري دشوار است و این 
  :گیرد دشواري از چند موضوع نشأت می

Ã  آمیزه سیاستی بهینه در یک بافتار نهادي پویا قرار دارد که

                                                 
1- Consistency 
2- Coherence 
3- Coordination 
4- Integration 

. شود با تغییر بافتار نهادي، بهینگی آمیزه نیز دچار تغییر می
اي سیاستی در طول زمان در حال تحول و ه  بنابراین، آمیزه
به همین دلیل ارزیابی آمیزه سیاستی نیز حالتی . تکامل هستند

هاي بازخورد از ارزیابی پسینی تأثیرات  پویا دارد و باید حلقه
متقابل ابزارهاي سیاستی به ارزیابی پیشینی این تأثیرات وجود 

 ].11[ داشته باشد

Ã  بین ابزارهاي سیاستی بلتأثیرات متقا مندنظامتحلیل 
بندي  نیازمند مقایسه محدوده ابزارها، ماهیت اهداف، زمان

از این رو . ابزارها، نحوه عمل ابزارها و فرآیند اجراي آنهاست
در مطالعات اخیر ضرورت ارزیابی پویاي تأثیرات متقابل 
ابزارهاي سیاستی نیز مطرح شده است زیرا زمانبندي مختلف 

بر هزینه و احتمال تحقق اهداف تأثیر بگذارد  تواند ابزارها می
]31.[ 

Ã هاي سیاستی به طور معمول به وسیله کنشگران   آمیزه
مختلف دولت در سطوح اجرایی مختلف طراحی و اجرا 

اگرچه اغلب سطحی از هماهنگی در طراحی و . شوند می
سازي آمیزه سیاستی وجود دارد، اما ارزیابی هماهنگی در  پیاده

  .بسیار دشوار و پیچیده است ،آمیزه سیاستیسطح کل 
  
  آمیزه سیاستی یکطراحی  -6

سازي است و  هدف از طراحی هوشمندانه آمیزه سیاستی، بهینه
این نه تنها به معناي پرهیز از تأثیرات تناقضی یا تضادگونه 

سازي  بیشینهبین انواع ابزارهاي سیاستی است بلکه به معناي 
فرایند . افزایی بین ابزارها نیز هست همتأثیرات متقابل مثبت و 

  :هاي سیاستی از چند مرحله تشکیل شده است  طراحی آمیزه
سیاستی ) اهداف(تعیین هدف  طراحی آمیزه سیاستی اولِ گام
گام . شوند سپس عوامل مؤثر بر هدف شناسایی می. است
تشکیل ذخیره یا موجودي ابزارهاي سیاستی در تطابق  بعدي،

سپس ارزیابی . د انتظار از آمیزه سیاستی استبا اهداف مور
هاي طراحی ابزارهاي سیاستی و همچنین ارزیابی  مشخصه
با رویکرد ارزیابی (بین ابزارهاي سیاستی  متقابلتأثیرات 
اي  شود و با توجه به آن آمیزه سیاستی اولیه انجام می )پیشینی

  .])10و9و15[برگرفته از ( شود طراحی می
هاي سیاستی فرآیندي   که طراحی آمیزهباید توجه داشت 

سازي آمیزه سیاستی در عمل مستلزم  پیادهباره نیست و  یک
هاي ابزارهاي  کنش چند سال زمان جهت شناسایی دقیق برهم
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این . و بازخورد براي اصالح آمیزه سیاستی استسیاستی 
شناسایی ابزارهاي بیشتر یا افزودن،  بازخورد ممکن است به

 1شکل  .منتهی شود] 10[ابزارهاي سیاستی  حذف یا تغییر
  .دهد مراحل طراحی آمیزه سیاستی را نشان می

 را مالحظاتی باید سیاستی، هاي آمیزه طراحی به طور کلی در
  :گرفت نظر در
 به توجه ضرورت و آمیزه سیاستی طراحی پویایی ?

در  یهاي سیاستی ماهیت  آمیزه :اجرا از حاصل بازخوردهاي
و بسیار  گیرند در طول زمان شکل می دارند و حال تغییر

محتمل است که نوع ابزارهایی که در یک مقطع از زمان 
اند یا توالی آنها، در طول زمان و به واسطه  انتخاب شده

در . سازي آمیزه سیاستی تغییر یابند دریافت بازخورد از پیاده
شده و هم  این پویایی هم در مورد ابزارهاي انتخاب حقیقت،

در مورد تأثیرات متقابل بین آنها در جدیدترین مطالعات این 
به طور کلی تدوین . حوزه مورد تاکید قرار گرفته است

یک فرآیند موقتی است زیرا محتواي سیاست و  ،سیاست
کند و الگوي توالی   بروندادها در طول زمان تغییر می

درك فرآیند تکامل و تحول . دهد ها را شکل می سیاست
ها بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر وابستگی به مسیر  سیاست
گذاران وجود داشته باشد، آن را  شدگی از سوي سیاست یا قفل

از سوي دیگر، در یک بافتار سیاستی، اتفاقات . سازد آشکار می
یا رخدادهاي مختلف ممکن است به مجموعه کم و بیش 

یک (تري از ابزارهاي سیاستی براي حل یک مسئله  یکپارچه
بنابراین، پایش نحوه بهبود یا . منتهی شوند) آمیزه سیاستی
هاي سیاستی در طول زمان براي استمرار تحقق   تغییر آمیزه

به تجویز ) یا همان یادگیري سیاستی(اهداف سیاستی 
افزودن (اصالحات الزم یا تغییرات مورد نیاز در آمیزه اولیه 

ییري در آمیزه با بروز هر تغ. کند کمک می) ابزارهاي جدید
اولیه، ارزیابی مجدد تأثیرات متقابل ابزارها و سازگاري آمیزه 

پاسخ به عبارت دیگر، ]. 23[یابد  می ضرورتسیاستی 
گیري شده توسط ابزار  فرآیندهاي هدف واکنشبازیگران و 

سیاستی ممکن است در طول زمان تغییر کند، حتی اگر 
باید ر عین حال د .]33[ ماهیت مداخله سیاستی تغییر نکند

توجه داشت که ابزارهاي سیاستی جدید در خأل ارائه 
تغییر شوند بلکه مداخالت سیاستی یک جریان مستمر از  نمی

بنابراین، حتی با وجود . دهند و تحوالت سیاستی را نشان می
یک آمیزه سیاستی طراحی شده، روشن نیست که خاصیت 

تا چه  نظري،در حیطه  بین مداخالت سیاستی کنندگی تکمیل
یابد و حتی در عمل ممکن است  اندازه در عمل تحقق می

رسند در یک گذار بالقوه  ابزارهایی که مکمل به نظر می
و بر هم تأثیر  باشند بینی با یکدیگر تعامل داشته غیرقابل پیش
 .]34[ متقابل بگذارند

 پشتیبانی ابزارهاي و مند نظام رویکردهاي از استفاده لزوم ?
با مطرح شدن مفهوم تأثیر متقابل بین ابزارهاي  :گیري تصمیم

اند  مطالعات مختلفی تالش کرده ،سیاستی در چند سال اخیر
هایی براي ارزیابی تأثیرات متقابل بین ابزارهاي  ها و روش مدل

هاي سیاستی جهت حل مسائل   سیاستی و طراحی آمیزه
 براي مثال، ارائه یک( هاي مختلف ارائه کنند پیچیده در حوزه

ابزارهاي تأثیرات متقابل چارچوب کیفی براي ارزیابی 
توسعه یک روش ارزیابی  ،]29[انرژي سیاستی در حوزه 
حوزه انرژي و هاي  تأثیرات متقابل سیاست پیشینی کیفی از
ارزیابی تأثیرات متقابل براي روشی ارائه  ،]35[ محیط زیست

و  بین ابزارهاي سیاستی براي توسعه محصوالت نوآورانه
در حوزه  سیاستی آمیزهارزیابی بهینگی چارچوب  پیشنهاد

  
  ]32[مراحل طراحی آمیزه سیاستی ) 1شکل 

 سیاستی  ماهیت مطلوب آمیزه   

سیاستی     عملکرد مطلوب آمیزه
 

ثر بر ؤشناسایی عوامل م
 )اهداف(هدف 

شناسایی ابزارهاي سیاستی 
 متناسب با عوامل

هاي  ارزیابی مشخصه) پیش(
 طراحی ابزارها

 
ثیرات متقابل أارزیابی ت) پیش(

 بین ابزارها

طراحی و 
 ها تحلیل آمیزه

تعیین هدف 
سیاستی) اهداف(  
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 آمیزهچارچوبی براي طراحی پیشنهاد  ،]36[محیط زیست 
هاي  غالب روش .])10[ سیاستی در حوزه حمل و نقل

هاي سیاستی با تعداد   شده کیفی بوده و در مورد آمیزه ارائه
در اکثر . اند بسیار محدودي ابزار سیاستی اجرا شده

 بخش چندین و هدف گذاري، چندین هاي سیاست موقعیت
 ابزارهاي انتخاب و شوند می درگیر سیاستی برنامه یک در

 در. شود می تر پیچیده سیاستی هاي  آمیزه طراحی و سیاستی
 یک از سیاستی ابزارهاي انواع بین تعادل ایجاد شرایط، این
 تزاید از پرهیز و کنندگی تکمیل نظیر معیارهایی تحقق و سو

 دشوار بسیار را آمیزه سیاستی طراحی سیاستی، ابزارهاي
 که شود تر می موضوع زمانی پیچیده. ]23[سازد  می

 اینرسی، نوعی شوند سبب هزینه و زمان هاي محدودیت
 محدودي تعداد میان در جستجو به تمایل و مسیر به وابستگی
وقتی تعداد در عین حال، . ]4[بگیرد  شکل سیاستی هاي گزینه
مند براي فائق  هاي نظام شود، استفاده از روش ها زیاد می گزینه

و پرهیز از وابستگی به هاي ذهن انسان  محدودیتآمدن بر 
ضرورت شدگی در به کارگیري ابزارهاي سیاستی  مسیر یا قفل

 و تحلیل چگونگی از است عبارت اصلی چالش زیرا .یابد می
 بهترین به رسیدن و ها آمیزه از زیادي تعداد میان در جستجو

 از اگر. مختلف هاي محدودیت گرفتن نظر در با حل راه
 استفاده گیري تصمیم به کمک ابزارهاي از و مند نظام رویکرد
هاي سیاستی مختلف، شناسایی  بسته پیچیدگی و تعداد نشود،

بنابراین . کند همراه می) ریسک(ها را با مشکل  بهترین گزینه
 براي ریاضی هاي مند و روش استفاده از رویکردهاي نظام

 نظر در با ها نهگزی بهترین شناسایی و گیري، تصمیم به کمک
 تأثیرات از ناشی متعددي مختلف هاي محدودیت گرفتن
اخیراً مطالعات بیشتري ]. 28[است  شده توصیه ابزارها متقابل

اولویت بندي ابزارهاي استفاده از رویکردهاي کمی را براي 
اند و یا این  هاي سیاستی توصیه کرده  طراحی آمیزهسیاستی یا 

هاي سیاستی خاص به  این آمیزهرویکردها را براي طراحی 
استفاده از رویکرد فازي براي  براي مثال،(اند  کار بسته
هاي  بندي ابزارهاي سیاستی حمایت از شرکت اولویت
 1مبتنی بر عامل سازي مدلاستفاده از ، ]37[تأسیس فناور  تازه

)ABM ( ابزارهاي سیاستی در حوزه حمل  آمیزهبراي توسعه
هینه سازي چندهدفه براي طراحی آمیزه ، کاربرد ب]28[و نقل 

                                                 
1- Agent-based Modelling 

، ارائه یک روش خوشه بندي ]32[سیاستی در حوزه نوآوري 
] 38[هاي سیاستی در حوزه نوآوري  فازي براي طراحی آمیزه
محور براي تحلیل ارتباطات بین  کاربرد یک روش شبکه
بندي ابزارها با در نظر گرفتن ماهیت  ابزارهاي سیاستی و رتبه

  ].4[سیاستی  پویاي آمیزه
  
مطالعه موردي آمیزه ابزارهاي سیاستی براي ارتقاء  -7

 ]39[وتوسعه  در تحقیق 2وکار کرد بخش کسب هزینه
اي که  وتوسعه هاي تحقیق سازي نتایج فعالیت احتمال تجاري
شود، به طور معمول بیشتر  وکار انجام می در بخش کسب

افزایش کمیت و ها به دنبال  از این رو، بسیاري از دولت. است
وتوسعه  تحقیقانجام  روي هابنگاه گذاري اثربخشی سرمایه

کرد  دهند که در ایران نسبت هزینه برآوردها نشان می. هستند
کرد  وتوسعه به هزینه هاي تحقیق وکار در فعالیت بخش کسب
 20ها بسیار کم و حدود  در این فعالیت 3هاي کشور کل بخش

ها اعم از دولتی و  که شرکتنکته مهم این است . درصد است
توان ملزم به  را نمی) هاي غیردولتی به ویژه شرکت(غیردولتی 
وتوسعه نمود، بلکه باید طیف  گذاري در تحقیق سرمایه
هاي مالی و غیرمالی  اي از ابزارهاي سیاستی در حوزه گسترده

عالوه بر اصالح یا ) منابع انسانی، اطالعاتی و تجهیزات(
هاي قانونی مورد استفاده قرار گیرند تا  تقویت زیرساخت

وتوسعه ترغیب شوند یا موانع  ها نسبت به انجام تحقیق شرکت
. وتوسعه برداشته شود پیش روي آنها براي انجام تحقیق

ابزارهاي سیاستی مناسب نیز بسته به شرایط هر کشوري 
هاي سیاستی مورد  توان بسته متفاوت خواهند بود و نمی

رهاي دیگر را عیناً و بدون توجه به تفاوت استفاده در کشو
سازي  وکار کشورها پیاده عوامل مؤثر در مورد بخش کسب

  .کرد
بودن سطح  پائینتوان گفت حل مسئله  بنابراین می

وتوسعه  وکار ایران در تحقیق گذاري بخش کسب سرمایه
نیازمند طیفی از ابزارهاي سیاستی متناسب با عوامل مؤثر بر 

اي از  به عبارت دیگر الزم است آمیزه. این مسئله است
گذاري بخش  ابزارهاي سیاستی براي ارتقاء سطح سرمایه

                                                 
2- Business Expenditure on Research and Development (BERD) 

ها در هر کشور شامل بخش دولت، آموزش  طبق راهنماي فراسکاتی این بخش -3
  .وکار و بخش غیرانتفاعی است عالی، کسب
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  .وتوسعه طراحی شود وکار ایران در تحقیق کسب
هاي طراحی ابزارهاي سیاستی در سه دسته  مشخصه فتیم کهگ

سازي  هاي مربوط به هزینه، اثربخشی و قابلیت پیاده مشخصه
ارزیابی  پیش. گیرند پذیري ابزار سیاستی قرار می یا امکان
ابزار سیاستی که با  32هاي فوق براي هریک از  مشخصه

اراي هاي د وتوسعه شرکت عوامل مؤثر بر هزینه کرد تحقیق
صنایع دارو و تجهیزات (هاي پیشرفته  فعال در زمینه فناوري

پزشکی، مواد پیشرفته، نانو فناوري و فناوري اطالعات و 
، به کمک پیمایش خبرگان ]40و39[مرتبط هستند ) ارتباطات

بسیار : 1(اي طیف لیکرت  با استفاده از مقیاس دوقطبی فاصله
انجام شده است ) ر زیادبسیا: 5زیاد، :4متوسط، : 3کم، : 2کم، 

در مورد بعد اثربخشی و با توجه به این نکته مهم ). 2جدول (
سازي هر ابزار سیاستی به طور قطع مستلزم هزینه  که پیاده

براي دولت است، چنانچه اثربخشی یک ابزار سیاستی بسیار 
باال برآورد شود، آن ابزار الزاماٌ نباید امتیاز باالیی براي قرار 

ترکیب سیاستی کسب کند زیرا ممکن است هزینه  گرفتن در
از این رو، . سازي آن براي دولت بسیار باال باشد پیاده

  .اثربخشی به ازاء واحد هزینه مد نظر قرار گرفته است
هاي متعدد به  سیاستی، تحلیل گزینهبا توجه به تعدد ابزارهاي 

کاربرد جدیدي از  بنابراین. پذیر نیست صورت ذهنی امکان
سازي چندهدفه براي طراحی آمیزه سیاستی ارائه شده  ینهبه

هدف کلی آمیزه سیاستی مورد نظر در این تحقیق، ]. 32[است 
هاي  وکار ایران در فعالیت کرد بخش کسب افزایش هزینه

چنانچه امکان ارزیابی پسینی هدف کلی . وتوسعه است تحقیق
زیرهدف توان آن را به تعدادي  مسئله وجود نداشته باشد، می

با توجه به . مناسب که قابلیت ارزیابی پیشینی دارند، برگرداند
تر مرور  هاي عملکرد مطلوب آمیزه سیاستی که پیش شاخص

سازي مجموع امتیاز  بیشینه: شد، این زیراهداف عبارتند از
؛ )F1(اي ابزارهاي درون آمیزه سیاستی  اثربخشی هزینه

؛ )F2(سازي آن ابزارها  پیادهسازي مجموع امتیاز قابلیت  بیشینه
بنابراین تابع ). F3(سازي مجموع هزینه آن ابزارها  و کمینه

توان از ترکیب موزون توابع هدف فرعی به  هدف را می
  :محاسبه نمود) 1(صورت رابطه 

)1(  F = ∑ w�F�����  

متغیرهاي تصمیم مسئله که همان ابزارهاي سیاستی هستند نیز 

 معیار براي ارزیابی .اند به صورت صفر و یک تعریف شده
سیاستی، تأثیر متقابل ابزارهاي سیاستی  آمیزهسازگاري در یک 

تر گفته شد،  طور که پیش همان. شود میبر یکدیگر تحلیل 
ابزارهاي مورد استفاده و گسترش طیف اهداف  گیتنید رهمد

اي  گذاري را به طور فزاینده سیاست نوآوري، فضاي سیاست
تحلیل تأثیرات متقابل بین ابزارهاي  وپیچیده کرده است، 

سازي  و مستلزم پیاده] 25[سرراست نیست  چندانسیاستی 
اما در صورتی که نیاز به ارزیابی . آمیزه سیاستی در عمل است

پیشینی تأثیرات متقابل براي طراحی اولیه آمیزه سیاستی باشد 
سازي ابزارهاي سیاستی در سایر  توان از مرور تجارب پیاده می

و حل مسئله، تأثیر  سازي مدلبراي  .کشورها کمک گرفت
در تابع هدف اعمال  Bو  Aافزایی بین دو ابزار  متقابل هم

افزایی بدان معناست که اثربخشی هریک از  تأثیر هم. شود می
زمان در ترکیب سیاستی  به شرط حضور هم Bو  Aابزارهاي 

 ،یان دیگربه ب. شود درصد اضافه می a2و  a1به اندازه ضرایب 
زمان در آمیزه سیاستی، اثربخشی هریک از  به شرط حضور هم

درصد از اثربخشی اولیه بیشتر خواهد  aiبه اندازه  iدو ابزار 
افزایی بین ابزارهاي سیاستی در  با این توضیح رابطه هم. شد

. کند تابع هدف و در زیرهدف اثربخشی مدل نمود پیدا می
  :یعنی

)2(  E��� �� = E�� + E�� + a�E�� + a�E��  

 هاياثربخشی ابزاربه ترتیب نمایانگر  EXBو  EXAکه در آن 
A  وB هستند.  

کنندگی نیز همانند رابطه اثربخشی در تابع هدف  رابطه تسهیل
با توجه به اینکه . یابد و در زیرهدف اثربخشی نمود می

ابزارهاي سیاستی همان متغیرهاي تصمیم مسئله هستند که به 
اند رابطه  تعریف شده) یک صفر و(صورت دودویی 

شرطی به صورت محدودیت زیر براي مدل تعریف شده  پیش
   :است

)3(  XB ≤ XA 

محدودیت نوع دوم، مربوط به رابطه تناقض بالقوه بین 
 Aچنانچه رابطه مزبور بین ابزارهاي . ابزارهاي سیاستی است

برقرار باشد آنگاه در صورت حضور یکی از دو ابزار در  Bو 
یاستی، ابزار دیگر باید الزاماٌ در ترکیب قرار نگیرد تا ترکیب س

  .اثربخشی کل ترکیب سیاستی کاهش پیدا نکند
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  )امتیاز دهی بر اساس طیف لیکرت(هاي ابزارهاي سیاستی  نتایج ارزیابی پیشینی مشخصه) 2جدول 

 اثربخشی  وزن  ابزار  ردیف
هزینه 
 کل

اثربخشی به 
  هزینه کل

قابلیت 
  سازي پیاده

 77/5 42/1 053/1 50/1 25/4 معافیت مالیاتی بر درآمد شرکت  1

 77/5 41/1 104/1 56/1 25/4 اعتبار مالیاتی بر درآمد شرکت  2

 47/5 43/1 133/1 62/1 25/4 وتوسعه اعتبار مالیاتی بر حقوق پرسنل تحقیق  3

 26/5 10/1 167/1 28/1 25/4 وتوسعه اي تحقیق هاي سرمایه شده دارایی استهالك تسریع  4

 19/5 79/1 083/1 94/1 75/4 وتوسعه کمک مالی بالعوض براي انجام تحقیق  5

 57/5 94/1 1 94/1 25/4 وتوسعه یارانه مستقیم براي انجام تحقیق  6

 01/5 61/1 072/1 72/1 75/3 وتوسعه یارانه استخدام پرسنل تحقیق  7

 25/5 34/1 199/1 61/1 4 وتوسعه وام تحقیق  8

 10/5 13/1 303/1 47/1 4 وام ضمانت  9

 VC( 125/4 24/1 208/1 03/1 85/4(پذیر با پشتوانه دولتی  گذاري ریسک هاي سرمایه صندوق  10

 83/4 99/0 252/1 24/1 125/4 )زیان(ضمانت سهام   11

 76/4 96/0 271/1 23/1 125/4 حمایت از بازارهاي سهام جدید  12

 77/5 63/1 1 63/1 4 همکارانهوتوسعه  ها براي تحقیق گرنت  13

 16/5 19/1 17/1 39/1 4 )ها ها، دانشگاه دولت، بنگاه(وتوسعه  الی از اتحادهاي تحقیقحمایت م  14

 74/4 82/0 311/1 07/1 125/4 هاي علمی حمایت از انکوباتورها و پارك  15

 21/4 86/0 2/1 03/1 125/4 هاي نوآوري  حمایت از شبکه  16

 31/4 82/0 311/1 07/1 25/4 سازي خوشهحمایت از   17

 17/5 79/1 054/1 89/1 25/4 وتوسعه خرید دولتی تحقیق  18

 19/5 35/1 17/1 58/1 25/4 خرید دولتی محصوالت نوآورانه  19

 95/4 06/1 315/1 39/1 25/4 خرید کاتالیزوري محصوالت نوآورانه  20

 28/5 14/1 315/1 50/1 5 بورسیه دانشجویی براي پژوهش صنعتی  21

 36/5 22/1 271/1 56/1 5 حمایت از جذب دانشمندان  22

 76/4 23/1 271/1 56/1 5 یارانه جابجایی پرسنل  23

75/4 وتوسعه کاهش سهم تامین اجتماعی پرسنل تحقیق  24  44/1 115/1 30/1 61/5 

 04/5 97/0 315/1 28/1 25/4 ها هاي نمایشی و نمایشگاه اندازي پروژه راه  25

26  
تدارك اطالعات فنی، (حمایت از خدمات مشاوره فناوري و نوآوري 

 )و لیسانس ثبت اختراعگیري، اطالعات مربوط به  خدمات اندازه
75/4  39/1 667/1 83/0 10/5 

27  
عمدتاً با هدف مشاوره بازار (هاي مشاوره  تأسیس و کمک به اداره صندوق

 )سازي و مشاوره تجاري
75/4  39/1 542/1 90/0 88/4 

625/4 نگاري فناوري آینده  28  22/1 49/1 82/0 78/4 

875/3 گذاري در حوزه مالکیت صنعتی قانون  29  39/1 2 69/0 76/4 

75/3 هاي مرجع ایجاد آزمایشگاه  30  24/1 17/1 06/1 90/4 

75/3 استانداردسازي به منظور ترغیب نوآوري  31  39/1 602/1 87/0 74/4 

75/3 مشابه کنترل واردات  32  61/1 764/1 91/0 15/5 

  .امتیازات و اوزان به صورت میانگین ساده امتیازدهی خبرگان محاسبه شده است. 1
مقیاس زمانی اثربخشی و  (+) یا میزان تأثیرگذاري مستقیم بر هدف اثربخشیشده معیارهاي  مقیاس امتیاز اثربخشی برابر است با مجموع ساده امتیاز بی. 2
)-(.  
  ).-( کاهش درآمد دولت) -(هاي مستقیم ابزار هزینهمقیاس شده معیارهاي  امتیاز هزینه برابر است با مجموع ساده امتیاز بی. 3
، )-(، پیچیدگی فنی (+)، مشروعیت ) (+)برابري(، عدالت (+)پذیري  شده معیارهاي انعطاف مقیاس سازي برابر است با مجموع ساده امتیاز بی امتیاز پیاده. 4

  )- (، مقیاس زمانی اجرا )-(هاي اجرایی  ، هزینه)-(پیچیدگی نهادي 



یا ترجیحی براي دو گذار چه وزن  و بر اساس اینکه سیاست
قائل شده ) یا اجرا(سازي  تابع هدف اثربخشی و قابلیت پیاده

گیرند  باشد، ابزارهایی که در آمیزه سیاستی بهینه قرار می
  

به  هاي سیاستی آمیزهاستفاده از روش ریاضی براي طراحی 
خوبی کمک کرد تا تعامالت پیچیده بین ابزارهاي سیاستی به 

ی با بیشترین اثربخشی و تسیاس هاي آمیزهراحتی لحاظ شده و 
سازي به ازاء سطوح مختلف بودجه یا هزینه 

این امکان همچنین . سیاستی به دست آیند 
هاي سیاستی را به  فراهم شد که بتوان محتواي هریک از آمیزه

تحلیل بیشتر روي ابزارهاي براي مثال، . آسانی تحلیل کرد
هاي سیاستی مرزهاي  آمیزه مجموعه سیاستی در هریک از
ابزارهایی که بیشترین اشتراك را در  دهد
اعتبارهاي مالیاتی بر : ازاند عبارتند  داشته 

خرید دولتی  وتوسعه، خرید دولتی تحقیق
محصوالت نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح 

عمدتاً با هدف مشاوره بازار و مشاوره (هاي مشاوره 
 اي هاي سرمایه استهالك تسریع شده دارایی

وتوسعه  براي تحقیقها  ضمانت وام، گرنت
  .وتوسعه همکارانه و حمایت مالی از اتحادهاي تحقیق

ابزارهاي تحریک طرف تقاضا به طور مشخص تقاضاي دولت 
براي خرید محصوالت نوآورانه و همچنین ابزارهایی که 

سازي  ها نسبت به بازار محصوالت و تجاري

  
  ]39[به ازاء سطوح مختلف هزینه براي آمیزه سیاستی 
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رابطه تناقض بالقوه بین دو ابزار سیاستی به 
  :صورت محدودیت زیر براي مدل تعریف شده است

XA  + XB ≤   
هاي دیگر نظیر رعایت تنوع ابزارهاي سیاستی در 
. توان به راحتی به مسئله اضافه کرد

اي نیز به صورت محدودیت در نظر 
شود تا به ازاء  گرفته شده و به طور پیوسته تغییر داده می

هاي سیاستی مختلفی که بیشترین 
. سازي را دارند، محاسبه شوند امتیاز اثربخشی و قابلیت پیاده

هاي سیاستی بهینه پارتو در سطوح 
مختلف هزینه و براي اوزان مختلف تابع هدف اثربخشی 

نشان داده شده ) W2(سازي  و تابع هدف قابلیت پیاده
هاي بهینه پارتو در سطح هزینه  هریک از مجموعه آمیزه

ختلف م) آمیزه(ترکیب  10نقطه یا 
حالت مختلف ترکیب اوزان  10

حاصل ) W2(و تابع هدف کارایی 
به عبارت دیگر با در نظر گرفتن قیود مسئله و با 
توجه به اینکه سقف هزینه آمیزه سیاستی یا بودجه تخصیصی 

ي تغییر کند تا تواند بین مقادیر حداقلی و حداکثر
مرحله، هر  9فضاي شدنی براي مسئله وجود داشته باشد، در 
آمیزه  سپس مرحله چند واحد به سقف هزینه اضافه شده و

بسته به اینکه سقف بودجه . بهینه پارتو محاسبه شده است
دولت براي آمیزه سیاستی چند واحد باشد یک مجموعه نقاط 

و بر اساس اینکه سیاست
تابع هدف اثربخشی و قابلیت پیاده

باشد، ابزارهایی که در آمیزه سیاستی بهینه قرار می
  .شود مشخص می

استفاده از روش ریاضی براي طراحی 
خوبی کمک کرد تا تعامالت پیچیده بین ابزارهاي سیاستی به 

راحتی لحاظ شده و 
سازي به ازاء سطوح مختلف بودجه یا هزینه  قابلیت پیاده
 آمیزهدولت براي 

فراهم شد که بتوان محتواي هریک از آمیزه
آسانی تحلیل کرد

سیاستی در هریک از
دهد میپارتو، نشان 

 سیاستیهاي  آمیزه
خرید دولتی تحقیق درآمد شرکت،

محصوالت نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح 
هاي مشاوره  صندوق
استهالك تسریع شده دارایی، )سازي تجاري
ضمانت وام، گرنتوتوسعه،  تحقیق

همکارانه و حمایت مالی از اتحادهاي تحقیق
ابزارهاي تحریک طرف تقاضا به طور مشخص تقاضاي دولت 
براي خرید محصوالت نوآورانه و همچنین ابزارهایی که 

ها نسبت به بازار محصوالت و تجاري اطالعات شرکت

به ازاء سطوح مختلف هزینه براي آمیزه سیاستی ) جبهه یا مرز پارتو(هاي بهینه پارتو  مجموعه جواب
 

رابطه تناقض بالقوه بین دو ابزار سیاستی به فوق با توضیح 
صورت محدودیت زیر براي مدل تعریف شده است

)4(   1

هاي دیگر نظیر رعایت تنوع ابزارهاي سیاستی در  محدودیت
توان به راحتی به مسئله اضافه کرد میآمیزه سیاستی را نیز 

اي نیز به صورت محدودیت در نظر  محدودیت یا قید هزینه
گرفته شده و به طور پیوسته تغییر داده می

هاي سیاستی مختلفی که بیشترین  مقادیر مختلف هزینه، آمیزه
امتیاز اثربخشی و قابلیت پیاده

هاي سیاستی بهینه پارتو در سطوح  ، مجموعه آمیزه2در شکل 
مختلف هزینه و براي اوزان مختلف تابع هدف اثربخشی 

)W1 (و تابع هدف قابلیت پیاده
هریک از مجموعه آمیزه. است

نقطه یا  10از  2مشخص در شکل 
10از ابزارهاي سیاستی به ازاء 

و تابع هدف کارایی ) W1(تابع هدف اثربخشی 
به عبارت دیگر با در نظر گرفتن قیود مسئله و با . شده است

توجه به اینکه سقف هزینه آمیزه سیاستی یا بودجه تخصیصی 
تواند بین مقادیر حداقلی و حداکثر دولت می

فضاي شدنی براي مسئله وجود داشته باشد، در 
مرحله چند واحد به سقف هزینه اضافه شده و

بهینه پارتو محاسبه شده است
دولت براي آمیزه سیاستی چند واحد باشد یک مجموعه نقاط 

مجموعه جواب) 2شکل 
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کمک به اداره دهند مانند حمایت از تأسیس و  را ارتقاء می
عمدتاً با هدف مشاوره (هاي مشاوره بومی  صحیح صندوق

هاي  تقریبا در تمامی ترکیب) سازي بازار و مشاوره تجاري
براي  نظر از سقف هزینه یا بودجه دولت بهینه پارتو صرف
اند و این مسئله  ، قرار گرفتهو پارامترهاي مدل ترکیب سیاستی

ترکیب سیاستی براي ارتقاء  دهنده اهمیت این ابزارها در نشان
 هاي فعالیتوکار ایران در  کرد بخش کسب هزینه
  .وتوسعه است تحقیق
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