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Abstract 

Analyzing major S&T policy making 
experiences is an important step to be aware 
of challenges and drawing lessons from 
policy processes. Based on this, current paper 
is investigating the law for supporting 
knowledge-based firms by the well-
recognized advocacy coalition framework 
(ACF) over the last decade (from 1386 to 
1395). Data needed for this research were 
gathered by conducting semi-structures 
interviews with policy participants and 
content analysis of available policy 
documents. Results indicate that, there are 
two main coalitions in this process of which 
one is supporting vice-presidency for science 
and technology with a post university 
approach as main body in charge of executing 
the law and the other supporting ministry for 
research, science and technology as well as 
science, research and technology council's 
secretariat with a more or less academic 
approach. The main change mechanisms in 
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this process involve neutral policy brokers 
and external changes due to the major 
changes in administration in 1388 & 1392. 
Practical implications of this paper can be 
used in future S&T policy making attempts in 
order to minimize the policy struggles and 
stalemates. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396 تابستان، 2، شماره منه سال

 

  

بنیان بر اساس  هاي دانش تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت
  چارچوب ائتالف مدافع

  3کیارش فرتاش، 2 طباطبائیاناهللا حبیب سید، *1مهدي الیاسی

  استادیار دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی -1
  دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار -2

  دانشجوي دکتري مدیریت فناوري، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائی -3
  

  دهیچک
بر این . استهاي فرآیند سیاستی آنها، اقدامی حائز اهمیت  آموخته ها و درس گذاري در حوزه علم و فناوري براي آگاهی از چالش بررسی تجارب عمده سیاست

شود با  شور محسوب میگذاري علم، فناوري و نوآوري در ک ترین تجارب سیاست بنیان که یکی از مهم هاي دانش قانون حمایت از شرکت ،اساس در مقاله حاضر
 )است شده براي تحلیل فرآیند سیاستی در شرایط بروز اختالف و تفاوت دیدگاه بین بازیگران سیاستی که چارچوبی شناخته(استفاده از چارچوب ائتالف مدافع 

هاي نیمه ساختاریافته با بازیگران اصلی این  صاحبهم  هاي مورد نیاز تحقیق به کمک داده. مورد بررسی قرار گرفته است 1395تا  1386هاي  در بازه زمانی سال
باشد که یکی از نقش معاونت  نتایج، حاکی از وجود دو ائتالف عمده در این فرآیند می. آوري شده است فرآیند و تحلیل محتواي اسناد سیاستی مرتبط با آن جمع

کند و دیگري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دبیرخانه  ي قانون حمایت میجمهوري با رویکردي مابعد دانشگاهی به عنوان مجر علمی و فناوري ریاست
طرف و تغییرات بیرونی  گري بازیگران بی ترین سازوکارهاي تغییر در این فرآیند بر اساس میانجی مهم. محور است شوراي عتف با رویکردي کم و بیش دانشگاه

گذاري علم و فناوري  هاي آینده سیاست تواند در تالش هاي کاربردي این مقاله می داللت. شده استحاصل  1392و  1388هاي  ناشی از تغییر دولت در سال
  .هاي سیاستی مفید باشد براي به حداقل رساندن مناقشه

  بنیان بنیان، چارچوب ائتالف مدافع، شرکت دانش هاي دانش  قانون حمایت از شرکت: ها کلیدواژه
  :گردد به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر 

Elyasi, M., Tabatabaeian, H., & Fartash, K. (2017). Analyzing Policy Process of the Law for Supporting 
Knowledge-Based Firms Using the Advocacy Coalition Framework. Journal of Science & Technology Policy, 9(2), 
31-48. {In Persian}. 
 

  1مقدمه -1
هاي اولیه تدوین قانون حمایت از  گیري ایده فرآیند شکل

ترین  یافته  ترین و سازمان بنیان که یکی از مهم هاي دانش شرکت
هاي کشور براي توسعه فناوري و نوآوري محسوب  تالش
شود از زمان تأسیس معاونت علمی و فناوري  می
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به تدریج آغاز و  1385جمهوري در اواخر سال  ریاست
نویس این قانون با چند هدف محوري از  پیش. تکمیل شد

آموختگان  توسط دانش  جمله حمایت از تأسیس شرکت
سازي دستاوردهاي پژوهشی و  دانشگاهی به منظور تجاري

تر از آن، ساماندهی نظام تأمین مالی  اختراعات و مهم
هاي علم و فناوري تهیه شد که به زعم معاون وقت  فعالیت

یکی از ) زاده دکتر واعظ(جمهوري  علمی و فناوري ریاست
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هاي سیاستی در حوزه علم و فناوري به  ترین مقوله مهم
نویس الیحه به  بر این اساس، تدوین پیش. آمد حساب می

در معاونت علمی و فناوري آغاز  1386صورت جدي از مهر 
در ادامه ]. 1[و اولین نسخه آن در دي ماه همان سال تهیه شد 

الیحه "معاونت، الیحه نهایی تحت عنوان  هاي نیز با پیگیري
سازي اختراعات و  بنیان و تجاري هاي دانش حمایت از شرکت

با قید یک فوریت به تصویب  1387آبان  26در  "ها نوآوري
براي تصویب به  1387دي  8هیأت وزیران رسید و در 

بررسی الیحه در ]. 2[مجلس شوراي اسالمی ارسال شد 
ش و تحقیقات ارجاع شد اما مجلس به کمیسیون آموز

که (کنندگان الیحه  تهیه 1برخالف رویکرد مابعد دانشگاهی
نگاه ] 3) [محور به توسعه فناوري نداشتند دیدگاهی دانشگاه

شد  مرتبط مجلس، همخوان با روح الیحه تلقی نمی  کمیسیون
مشخصاً بین معاونت علمی و فناوري (ها  و این تفاوت دیدگاه

ها  و تا حدي هم ضعف) تحقیقات و فناوريوزارت علوم،  با
و ابهامات الیحه، منجر به تأخیري دو ساله در تصویب آن 

این تأخیر، محدود به تصویب قانون نشد و بعدتر فرآیند . شد
نامه اجرایی آن را هم دربرگرفت و مجدداً بیش  تصویب آئین

سال اول اجرایی شدن قانون . از دو سال دیگر به طول انجامید
هم از اختالفات بین معاونت ) 1392تا اواسط  1391واسط ا(

و وزارت در امان نماند و عمالً بخش زیادي از توان اجرایی 
پیرو تغییر دولت در سال . طرفین را به خود معطوف نمود

، رویکرد به مقوله مجري تغییر یافت که )تغییر خارجی( 1392
پس از یک به طول انجامید و  1394تثبیت آن تا اواسط سال 

به شکل نسبتاً  1395دوره حدوداً دو ساله از اوایل سال 
  ].4[پایداري به نفع معاونت علمی و فناوري تثبیت شد 

                                                 
دکتر ساالر آملی معاون وقت فناوري و (بنا به اعتقاد معمار اصلی الیحه  -1

در خصوص نسخه نهایی ) جمهوري نوآوري معاونت علمی و فناوري ریاست
الیحه بیشتر به مباحث مابعد "الیحه که براي تصویب به مجلس ارسال شد 

هاي اقتصادي را پوشش  ها و بنگاه کتآموختگان، شر دانشگاه ارتباط داشت و دانش
داد و این نگرانی به وجود آمد که الیحه باز هم در چارچوب مسائل دانشگاهی  می

بخشی به  بایست براي تنوع توانند و می ها می اعتقاد دارم که دانشگاه. به پیش برود
هایی انشعابی داشته باشند که به تولید کاال، خدمات و ثروت  درآمدها، شرکت

 -باالسري (هزینه تحقیق و دانش فنی  دریافتتوانند با  ها می پردازند البته دانشگاهب
هاي درآمدي خود تنوع ببخشند اما این موضوع که وزارت علوم،  ، به محل)رویالتی

هاي  ها، محل صدور پروانه شرکت تحقیقات و فناوري و به تبع آن دانشگاه
لی و حقوقی و گرفتن و پرداختن وام و بندي آنها و بررسی ما بنیان و رتبه دانش
باشد و نه  پذیر می ها شوند نه امکان آزمایی این شرکت هاي تولیدي و راستی ظرفیت
 .54ص ] 4[ "دنیا دیده شده است جاي در هیچ

این مقاله به دنبال بررسی فرآیند سیاستی و تغییرات رخ داده 
از دیدگاه  1395تا  1386در این قانون طی بازه زمانی 

تر  یل دقیقچارچوب ائتالف مدافع به منظور درك و تحل
ترین تجارب  فرآیند مربوطه به عنوان یکی از مهم

در ادامه . گذاري کشور در حوزه علم و فناوري است سیاست
ابتدا پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس روش 

در بخش چهارم، فرآیند سیاستی . تحقیق ارائه خواهد شد
بتدا به نامه اجرایی آن ا بررسی و تصویب این قانون و آئین

صورت تاریخی و سپس بر اساس چارچوب ائتالف مدافع 
آخرین بخش مقاله نیز به بحث و . تشریح خواهد شد

  .گیري اختصاص دارد نتیجه
  
  پیشینه تحقیق -2

اهمیت حمایت از توسعه فناوري و نوآوري در دنیا و ایران بر 
و در این راستا اکثر کشورهاي در ] 5[کسی پوشیده نیست 

هایی  یافته سیاست و تقریباً تمام کشورهاي توسعه حال توسعه
قانون . اند سازي کرده را در این خصوص تدوین و پیاده

هاي  هاي خود را بر شرکت بنیان که محوریت حمایت دانش
زا توسعه فناوري، قرار داده  بنیان داراي توانایی درون فناوري

]. 7و6[در دیگر کشورها نیز کامالً شناخته و متداول است 
ها  همین دست سیاست ،حتی به اعتقاد برخی محققان

ساز توسعه سریع کشورهایی از جمله آمریکا در قرن  زمینه
گذاري منسجم  از طرفی در ایران سیاست]. 6[اند  بیستم بوده

شمسی  1370زا از دهه  براي حمایت از توسعه فناوري درون
ا در توان ردپاي آن ر تر شد که می آغاز و به تدریج پررنگ

فارغ از . هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه مشاهده کرد برنامه
هاي کلی مرتبط با توسعه فناوري  هاي توسعه و سیاست برنامه

گذاري  هاي سیاست ترین تالش و نوآوري، یکی از جدي
گیران کالن و حتی رهبر  کشور که به کرات مورد تأکید تصمیم
طور کلی مقوله  بنیان و به معظم انقالب رسیده قانون دانش

این قانون تاکنون . 2هاي این حوزه است حمایت از شرکت
بنیان را تحت پوشش  شرکت فناوري 3000بیش از 
و یکی از  3قرار داده... هاي مالی، مالیاتی، گمرکی و  حمایت

                                                 
2 - http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2592 

تحت پوشش این  هاي شرکت 1395، تا پائیز )2016(بنا بر گزارش آنکتاد  -3
  ].8[هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند  20هزار اشتغال و  70اند  قانون توانسته
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شود که توانسته موجب  هاي موفق کشور محسوب می سیاست
و نوآوري هاي درگیر توسعه فناوري  تحریک و تشویق بنگاه

سازي این  براي درك چگونگی تدوین، تصویب و پیاده. شود
گذاري و استفاده از نقاط قوت آن در  تجربه جدي سیاست

هاي مشابه و بازتولید آن و نیز خودداري از تکرار  دیگر تالش
اشتباهاتی که موجب کندي تصویب و اجرایی شدن آن شد 

ضر مورد بررسی الزم است این فرآیند از بدو تولد تا حال حا
نظرهاي  با توجه به نقش پررنگ اختالف. و تحلیل قرار گیرد

دستگاهی در عدم پیشبرد فرآیند سیاستی این قانون، الزم 
هایی  است از چارچوبی بهره برده شود که بتواند با ایجاد برش

هاي  ترین پیشران هاي آنها به عنوان مهم در نظرات و تفاوت
ویري شفاف از تحوالت گذشته و اختالف در این فرآیند، تص

 .هایی براي آینده فراهم آورد آموخته درس

ترین   شده چارچوب ائتالف مدافع یکی از شناخته
هاي توصیف و تحلیل فرآیند سیاستی محسوب  چارچوب

تواند ابزاري مناسب براي  و بر این اساس می] 9[شود  می
چوب این چار. باشددرك و تحلیل فرآیند سیاستی یک قانون 

طراحی شد با تأثیر  1توسط پال ساباتیه 1980که در اوایل دهه 
و اثر  4، هکلو3استروم 2از چارچوب تحلیل و توسعه نهادي

که سر آغاز مطالعات نظري ] 10[ 1974معروف او در سال 
  ].12و11[شود تدوین شد  یادگیري سیاستی محسوب می

 1986 اولین مقاله مرتبط با چارچوب ائتالف مدافع در سال
از (اثر  224، 2013تا  1987و در بازه زمانی ] 11[منتشر 

هاي  فصل از کتاب 13کتاب و  8مجله مختلف،  107جمله در 
هاي محیط زیست، سالمت، اقتصاد،  منتشرشده در حوزه

) با سهم عمده اروپا و آمریکاي شمالی... آموزش، فناوري و 
قایسه با دیگر در ارتباط با آن منتشر شده است که آن را در م

]. 13و12[سازد  هاي مرتبط با فرآیند سیاستی متمایز می نظریه
با همکاري یکدیگر  1983از سال  5اسمیت-سابایته و جنکینز

به صورت مستمر به اصالح و بهبود چارچوب ائتالف مدافع 
از این چارچوب براي تحلیل فرآیندهاي ]. 14[اند  پرداخته

ترین  تفاده شده که از مهمهاي مختلفی اس سیاستی در حوزه
ها و  اي، آلودگی هوا، دفع پساب توان به امنیت هسته آنها می

                                                 
1- Paul Sabatier 
2- Institutional Analysis and Development (IAD) framework 
3- Ostrom 
4- Heclo 
5- Hank Jenkins-Smith 

هاي  شده در آمریکا، سیاست آب مناطق دریایی حفاظت
ساحلی در انگلیس، کنترل دخانیات در ژاپن، سیاست سالمت 
در کانادا، سیاست آموزش در موزامبیک، توسعه صنعت 

]. 15[ر استرالیا اشاره کرد متالورژي در برزیل و سانسور د
ترین ویژگی مشترك تمامی این موارد بروز اختالف  مهم

سازي سیاست و  دیدگاه شدید، تأخیر در تصویب یا پیاده
در قالب دو یا (بست سیاستی بین ذینفعان  نهایتاً ایجاد یک بن

. بوده که بعضاً تا چند سال هم تداوم یافته است) چند ائتالف
کثر موارد توانسته به درك علل بروز این چارچوب در ا
در . رفت از آن کمک نماید هاي برون تعارض سیاستی و راه

تر از این چارچوب براي تحلیل فرآیند سیاستی  ایران نیز پیش
پیچیده تصویب قانون تشکیل اهداف و وظایف وزارت علوم، 

اما بر اساس ] 16[تحقیقات و فناوري استفاده شده 
ه طور کلی کاربرد این چارچوب در جستجوهاي محققان ب

کشورهاي در حال توسعه و به طور خاص در حوزه علم، 
  .فناوري و نوآوري به ندرت مورد استفاده بوده است

ترین مفاهیم آن که  به این چارچوب و مهم اختصاردر ادامه به 
در خصوص توصیف فرآیند سیاستی مورد بررسی این مقاله 

  ).1شکل (شود  رفت پرداخته میمورد استفاده قرار خواهد گ
  ترین اجزاء چارچوب ائتالف مدافع مهم 1- 2
  ٦)ثابت(پارامترهاي نسبتاً پایدار  1-1- 2

دلیل . هاي زمانی بلندمدت پایدار هستند این پارامترها در دوره
اهمیت این پارامترها به توانایی آنها در ساختارمند کردن 

اختیار بازیگران سیاستی، ماهیت مسئله، محدود کردن منابع در 
هاي تغییر سیاستی و دستیابی به تصمیم  تعریف قواعد و رویه

هاي  دهی به ارزش تر، شکل جمعی و به صورت گسترده
ترین  مهم]. 14[گردد  گذاري باز می دهنده در سیاست اطالع

) 1: مقوالتی که در این بخش باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از
اي منابع  توزیع پایه) 2وزه مسئله؛ اي ح هاي پایه ویژگی

فرهنگی و ساختار - هاي بنیادي اجتماعی ارزش) 3طبیعی؛ 
  .ساختار نهادي پایه) 4اجتماعی و 

  ٧زیرسیستم سیاستی 1-2- 2
. دهنده زیرسیستم سیاستی هستند پارامترهاي نسبتاً پایدار شکل

یک زیرسیستم سیاستی توسط محدوده جغرافیایی، موضوع 

                                                 
6 Relatively stable parameters 
7- Policy subsystem 
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از سطوح مختلف (و تعدادي بازیگر سیاستی  مورد مناقشه
ها و مؤسسات  هاي مختلف ذینفع، رسانه دولت، گروه

براي تعریف زیرسیستم ]. 17[شود  تعریف می) پژوهشی
سیاستی، قاعده مشخصی وجود ندارد و این تا حدي به 

فرآیندهاي سیاستی   پذیري این چارچوب در تحلیل انعطاف
یی که در تعریف یک ها ترین فرض مهم. مرتبط است

  ]:15[زیرسیستم سیاستی باید مدنظر قرار گیرد عبارتند از 
ها و باورهاي بازیگران سیاستی  هاي شناختی، مشوق قابلیت -
  )مدل فردي(
تمایل اکثر بازیگران سیاستی براي پیوستن به یکی از  -

  هاي مدافع ائتالف
گران طرف باقی ماندن تعداد کمی از بازی احتمال باالي بی -

  1سیاستی به عنوان میانجی سیاستی
  ها استفاده از منابع توسط ائتالف -

                                                 
1- Policy brokers 

ها سیاست را تحت  که از طریق آنها ائتالف 2وجود محافلی -
  .دهند تأثیر قرار می

  3مدل فردي و نظام عقاید 1-3- 2
، در چارچوب ]18[ 4بر اساس مدل عقالنیت محدود سایمون

ائتالف مدافع مفروض است که افراد به صورت عقالئی 
هاي شناختی ناقص خود در  شوند اما توسط توانایی تشویق می

چارچوب . اند یادگیري و درك دنیاي پیچیده، محدود شده
مراتبی سه سطحی  ائتالف مدافع داراي یک نظام عقاید سلسله

قرار دارند که بر عقاید  5در باالترین سطح، عقاید عمیق. است
اي داللت دارد و چندین زیرسیستم سیاستی را  پایه/هنجاري

ساباتیه و . دربرگرفته که در مقابل تغییر هم بسیار مقاوم است
اسمیت چهار دسته اصلی این سطح از عقاید را از -جنکیز
فرهنگی - هاي اجتماعی هاي نسبی ارزشی تا شناسه اولویت

                                                 
2- Venues 
3- Belief system 
4- Simon, Herbert A. 
5- Deep core beliefs 

 زیرسیستم سیاست

  ائتالف دوم  هاي سیاستی میانجی  ائتالف اول

  عقاید سیاستی -1
  منابع -2

  تصمیمات مقامات دولتی

  عقاید سیاستی -1
  منابع -2

  

استراتژي مدنظر 
درخصوص محافل 

  سیاستی

استراتژي مدنظر 
درخصوص محافل 

  سیاستی

قواعد نهادي، تخصیص 
  منابع و قرارهاي سیاستی

  هاي سیاستی خروجی

  آثار سیاستی

  میزان اجماع
مورد نیاز براي تغییر 
  سیاست عمده

ها و  محدودیت
  منابع

در اختیار بازیگران 
  زیرسیستم سیاستی

  :پارامترهاي نسبتاً پایدار
هاي پایه حوزه  ویژگی -

  مسئله
  توزیع پایه منابع طبیعی -
فرهنگی  بنیادي هاي ارزش -

 ساختار و و اجتماعی
  اجتماعی

  قوانین پایه/ ساختار نهادي  -

  :رویدادها و تغییرات بیرونی
تغییر شرایط فرهنگی و  -

  اقتصادي
  تغییرات در افکار عمومی -

نظام ائتالف  تغییر در -
  حاکمیتی

تصمیمات و تأثیرات  -
  ها سیاستی دیگر سیاست

])15و14[بر اساس (چارچوب ائتالف مدافع ) 1شکل   
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در سطح میانی ]. 14[اند  ریف کردهتع) مانند قومیت و دین(
تجربی بوده و /قرار دارد که از نوع هنجاري 1عقاید سیاستی

عقاید سیاستی هم . گیرد کل یک زیرسیستم سیاستی را دربرمی
مانند عقاید عمیق در مقابل تغییر مقاوم هستند اما در مقایسه با 

 ترین سطح در پائین]. 14[عقاید عمیق، انعطاف بیشتري دارند 
قرار دارند که از نوع تجربی و  2نظام عقاید، عقاید ثانویه

هاي جغرافیایی و موضوعی  ترجیحات سیاستی مرتبط با مقوله
عقاید ثانویه، ترجیحات سیاستی . زیرسیستم سیاستی است

بازیگران در خصوص ابزارهاي دولت براي دستیابی به اهداف 
از بین ]. 15[گیرد  یا ادراك بازیگران از مشکالت را دربرمی

سه سطح یادشده در نظام عقاید، عقاید ثانویه بیش از دو 
سطح دیگر در پاسخ رویدادها و اطالعات جدید، قابلیت 

  .تغییر دارند
  هاي مدافع ائتالف 1-4- 2

موفقیت بازیگران سیاستی به توانایی آنها در ترجمه عقاید 
بر این . سیاستی خود به یک سیاست واقعی بستگی دارد

هایی با همفکران خود  بازیگران تمایل به ایجاد ائتالفاساس 
هاي مورد نظر  از منظر عقاید سیاستی براي پیشبرد سیاست

هاي مدافع که توسط بازیگران سیاستی  ائتالف. خود هستند
  ]:14[شود داراي دو ویژگی عمده هستند  تشکیل می

  اشتراك عقاید سیاستی بین اعضاء ائتالف) الف
  ی حداقلی بین اعضاء ائتالفوجود هماهنگ) ب
  هاي سیاستی میانجی 1-5- 2
ها  هاي سیاستی رقابتی، اختالفاتی بین ائتالف در زیرسیستم 

) 3بست بن(هاي شدید  دهد که عموماً به تعارض رخ می
این تعارضات عموماً و نه الزاماً، . شود سیاستی تبدیل می

طرف و مورد وثوق طرفین  هاي سیاستی بی توسط میانجی
ها در شرایط متخاصم  میانجی. گیرد گري قرار می مورد میانجی
هاي مدافع به دنبال یافتن یک مصالحه منطقی  بین ائتالف

اي از بازیگران از جمله مقامات  طیف گسترده. هستند
و ) گیري از طریق رأي(رتبه دولتی، مقامات منتخب  عالی
]. 19[توانند نقش میانجی را بر عهده گیرند  ها می دادگاه
ها و عموماً داراي حدي از  ها مورد اعتماد ائتالف میانجی

  ].13[گیري هستند  قدرت تصمیم

                                                 
1- Policy core beliefs 
2- Secondary beliefs 
3- Hurting stalemate 

  و محافل سیاستی 4منابع 1-6- 2
فرض چارچوب ائتالف مدافع این است که افراد، از طیفی از 

هایی براي تأثیر بر  منابع که آنها را قادر به توسعه استراتژي
. برند کند بهره می یسیاست در محافل مختلف سیاستی م

ترین منابع مورد اشاره توسط این چارچوب شامل قدرت  مهم
گیري، افکار عمومی، اطالعات،  حقوقی رسمی براي تصمیم

]. 20[شود  بسیج نیروها، منابع مالی و رهبري زبده می
کند که ذینفعان  بینی می چارچوب ائتالف مدافع همچنین پیش

مختلف به شکلی  5یق محافلاز منابع در اختیار خود و از طر
  ].17و15[کنند  راهبردي براي تأثیر بر سیاست استفاده می

  6تغییرات بیرونی 1-7- 2
توانند موجب تغییر  ترین رویدادهاي بیرونی که می مهم

-تغییرات عمده اجتماعی: زیرسیستم سیاست شوند عبارتند از
اقتصادي، تغییر در افکار عمومی و تصمیمات سیاستی و 

تغییرات ]. 21[هاي سیاستی  ات حاصل از دیگر زیرسیستمتأثیر
مذکور از این جهت حائز اهمیت هستند که عموماً موجب 
تغییر و کاهش یا افزایش توجهات جامعه حول یک 

  .شود زیرسیستم سیاستی می
  هاي آن و مکانیزم 7تغییر سیاستی 2- 2

و  8چارچوب ائتالف مدافع، هر دو دسته تغییرات عمده
ا در نتیجه تغییرات حاصله در فرآیند سیاستی به ر 9جزئی

تغییرات عمده در نتیجه تغییر عقاید . شناسد رسمیت می
سیاستی و سطح پوشش آن تغییر در کل زیرسیستم سیاستی 
است اما تغییرات جزئی از تغییر عقاید ثانویه حاصل شده و 
سطح پوشش آن هم در حد یک یا چند جزء یک زیرسیستم 

تغییرات سیاستی جزئی داراي تکرار بیشتري  .سیاستی است
هستند و از منظر سطح و موضوع تغییر و همچنین دامنه 
پوشش جغرافیایی، داراي مقیاس کمتري نسبت به تغییرات 

هاي تغییر سیاستی بر  ترین مکانیزم مهم]. 15[عمده هستند 
اسمیت در سه دسته تغییرات -اساس نظر ساباتیه و جنکینز

بست  شت شواهد و تغییر عقاید و همچنین بنبیرونی، انبا
 ].14[باشند  بندي می سیاستی قابل جمع

                                                 
4- Resources 
5- Venue shopping 
6- External events 
7- Policy change 
8- Major 
9- Minor 
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این تغییرات ناشی از بیرون زیرسیستم : تغییرات بیرونی ●
سیاستی، موجب تغییر در تخصیص منابع یا محافل سیاستی و 
عقاید سیاستی ائتالف مدافع غالب شده و نهایتاً منجر به تغییر 

  .شود  عمده سیاستی می
تغییر عقاید، منجر به : 1انباشت شواهد و تغییر عقاید ●

این یادگیري در اثر . شود می 2سیاستیادگیري مبتنی بر 
هاي سیاستی  انباشت اطالعات اعم از مطالعات علمی و تحلیل

چارچوب ائتالف مدافع، یادگیري مبتنی بر . شود حاصل می
داند  هاي رفتاري می سیاست را تغییر نسبتاً پایدار عقاید یا نیت

که از تجربه و یا حصول اطالعات جدید حول دستیابی یا 
معموالً زمان ]. 14[شود  اهداف سیاستی حاصل میاصالح 

مورد نیاز براي بروز این نوع یادگیري، بلندمدت و حداقل 
  .ساله است ده
وضعیتی (بست سیاستی  رسیدن به بن: 3بست سیاستی بن ●

هاي  غیرقابل قبول براي طرفین مناقشه و بدون گزینه
 رفت از وضعیت فعلی در راستاي دستیابی به اهداف برون

هاي آغاز یک مذاکره  شرط یکی از پیش) مورد نظر ائتالف
در اینجا فرض . آمیز بین طرفین یک مناقشه است موفقیت

چارچوب ائتالف مدافع این است که بازیگران سیاستی راضی 
هاي دیگر  اي براي مذاکره با طرف از شرایط فعلی، انگیزه

  ].14[دانند  ندارند و مذاکره را هدر دادن زمان خود می
  
  روش تحقیق -3

استراتژي تحقیق حاضر، مطالعه موردي فرآیند تصویب قانون 
نامه اجرایی آن بر اساس چارچوب ائتالف  بنیان و آئین دانش

، ]22[ 4بندي ین نوع این تحقیق بر اساس دسته. مدافع است
تا  1386توصیفی و بازه زمانی مورد تحلیل از سال - کیفی
  .باشد می 1395

هاي  هاي مورد نیاز تحلیل از مصاحبه ادهجهت گردآوري د
اي از بازیگران سیاستی این  نیمه ساختاریافته با طیف گسترده

که به ) طبق جدول پیوست(فرآیند در سنوات مختلف 
این . صورت قضاوتی انتخاب شدند استفاده شده است

ها عموماً با صرف زمانی بین یک تا دو ساعت و در  مصاحبه

                                                 
1- Belief change 
2- Policy-oriented learning 
3- Hurting stalemate 
4- Yin 

پروتکل (بر اساس یک رویه واحد  1395و  1394هاي  سال
  .اند صورت گرفته) مصاحبه

ها،  هاي ثانویه از تمامی گزارش آوري داده براي جمع
ها، اظهارنظرها و مکاتبات و مستندات مرتبط موجود  مصاحبه

در دبیرخانه معاونت علمی و فناوري؛ کمیسیون علمی، 
تحقیقاتی و فناوري دولت؛ کارگروه پژوهش و فناوري 

سیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ دبیرخانه کارگروه کمی
ها و مؤسسات  ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

بنیان و نظارت بر اجرا و همچنین دبیرخانه شوراي عتف  دانش
  .استفاده شده است
] 23[ 5ها از روش تحلیل محتواي محوري جهت تحلیل داده
ها بر اساس اجزاء و مفروضات چارچوب  اسناد و مصاحبه

اجزاء چارچوب . استفاده شد] 15و14و12[ئتالف مدافع ا
هاي تحلیل مقاله  تم) 1-2مشروحه در بخش (ائتالف مدافع 

بر این اساس با مرور متون . شوند حاضر محسوب می
ها و  و متون اسناد، گزارش) منابع اولیه(ها  شده مصاحبه پیاده

اراي هاي آن، مطالب د نامه نسخ مختلف مرتبط با قانون و آئین
با ) هاي تحلیلی تم(داللت بر هر جزء چارچوب ائتالف مدافع 

کدهاي مورد استفاده جهت . آوري شد قید منبع داللت جمع
ترین کلمات و عباراتی بودند که داللت  شناسایی هر تم، مهم

براي مثال (مستقیم بر هر جزء چارچوب ائتالف مدافع دارند 
عبارات و کلماتی که  در تم نظام فردي و عقاید سیاستی، تمام

اند  هاي بازیگران سیاستی داشته داللت بر نظرات و دیدگاه
 "...نگاه "و  "...رویکرد "، "...نظر "، "...اعتقاد "مانند 

هاي  در ادامه نیز داللت). اند کدهاي مورد استفاده بوده
ها تا  ترین داللت شده ذیل هر تم براي دستیابی به مهم استخراج

به تفضیل مورد  2- 4م شدند که در بخش حد امکان ادغا
  .بحث قرار گرفته است

براي اطمینان از روایی تحلیل محتوا با استفاده از چارچوب 
ائتالف مدافع، محققان در قالب دو گروه دو نفره مجزا به 

) هاي اولیه داده(ها  و مصاحبه) هاي ثانویه داده(کدگذاري اسناد 
ختند و سپس در بر اساس چارچوب ائتالف مدافع پردا

هاي دو گروه یادشده، همگرایی بین  اي با مقایسه تحلیل جلسه
  .دو نسخه ایجاد شد

  

                                                 
5- Axial content analysis 
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بنیان از طریق  تحلیل فرآیند سیاستی قانون دانش -4
  چارچوب ائتالف مدافع

در ابتداي این بخش به صورت اجمالی، روند تاریخی بررسی 
هاي  احبهاجرایی آن بر اساس مص  نامه و تصویب الیحه و آئین

گرفته و اسناد موجود بحث و سپس این فرآیند از  صورت
  .شددریچه چارچوب ائتالف مدافع تحلیل خواهد 

بنیان و  فرآیند سیاستی بررسی و تصویب قانون دانش 1- 4
  نامه اجرایی آن آئین

فرآیندي تقریباً سه  ،بنیان هاي دانش الیحه حمایت از شرکت 
نقطه آغاز تدوین . ساله را از تدوین تا تصویب طی نمود

توان به نظر معاون وقت علمی و فناوري  الیحه را می
مالی   بر لزوم ساماندهی نظام) زاده دکتر واعظ(جمهور  رئیس

مند در  ها و تسهیالت نظام حمایت(علم و فناوري کشور 
هایی در این  تأثر از پژوهشم) بنیان راستاي تأمین مالی دانش

هاي  توسط دفتر همکاري 1386و  1385هاي  زمینه که در سال
]. 24[جمهوري صورت گرفته بود نسبت داد  فناوري ریاست

البته تفکرات مدیران وقت معاونت مبنی بر ضرورت حمایت 
سازي دستاوردهاي  آموختگان دانشگاهی و تجاري از دانش

، عاملی شد که تدوین الیحهپژوهشی و فناورانه آنها هم 
به صورت جدي در معاونت کلید بخورد  1386اواسط سال 

  ).مصاحبه با دکتر مهدي فاتح راد(
آغاز و طی  1386فرآیند تدوین الیحه در زمستان سال 
ها در نیمه اول سال  جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه

پس از ابزار موافقت . سازي الیحه پیگیري شد نهایی 1387
جمهور با تصویب الیحه مزبور و توافق با معاون  ضمنی رئیس

جمهور بر سر تعهدات  ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه
نویس نهایی آماده شد  مالی الیحه در دست تدوین، پیش

سپس ]. 53؛ ص 3) [مصاحبه با دکتر حسین ساالر آملی(
هیأت  1387شهریور  4الیحه در جلسه تشریفاتی مورخه 

ن با حضور نخبگان با قید یک فوریت به تصویب رسید وزیرا
و پس از نهایی شدن در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوري 

به صورت رسمی براي تصویب  1387دي  8دولت در تاریخ 
مصاحبه با دکتر حمیدرضا قاسمی (به مجلس ارسال شد 

  ).نمایی و علی علوي
مجلس مورد  1387دي  11الیحه مزبور در جلسه علنی 
رئیس مجلس  رغم دفاع نایب بررسی قرار گرفت و علی

و دکتر حداد عادل، به دلیل عدم ) محمدرضا باهنر(
سازي مناسب در مجلس توسط دولت و به طور  مقدمه

مشخص معاونت علمی و فناوري، فوریت الیحه رد و الیحه 
کار کمیسیون آموزش و تحقیقات بدون قید فوریت در دستور 

  ).مصاحبه با مهندس رضا باقري اصل(قرار گرفت 
ها به  در ابتداي فرآیند بررسی الیحه در مجلس، مرکز پژوهش

ها و ابهامات آن تصمیم به ارائه متنی جایگزین  دلیل ضعف
حمایت از "متن پیشنهادي جدید با عنوان الیحه . گرفت

هاي پیشرفته و  فناوري  هدانش، اختراع و نوآوري در حوز
 1388طی گزارشی در فروردین  "فناوري با ارزش افزوده باال

تر براي  هاي ناکامی که پیش به واسطه تالش]. 25[منتشر شد 
هاي علم و فناوري  تصویب قانون مراکز رشد و پارك

وکار در مجلس و دولت صورت گرفته بود دفتر  کسب
ها، لزوم به سرانجام  شهاي نوین مرکز پژوه مطالعات فناوري
دانست و  هاي قبلی را براي کشور ضروري می رساندن تالش

بر همین اساس نیز تصمیم گرفت الیحه را با تمرکز بر 
به عالوه در این نسخه . ها و مراکز رشد بازنویسی کند پارك

جایگزین، نقش شوراي عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات 
گ به الیحه اضافه شد که و فناوري به صورتی کامالً پررن

شده توسط  همخوان با روح مابعد دانشگاهی الیحه تهیه
  ).مصاحبه با مهندس رضا باقري اصل(معاونت نبود 

، اولین نسخه غیررسمی 1388از تغییر دولت در مرداد  پس
الیحه که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفته بود و تغییرات 

انجام شده بود منتشر زیادي هم نسبت به الیحه دولت در آن 
دکتر سلطانخواه . در اختیار دولت قرار گرفت 1388و در آبان 

و دکتر دانشجو که در این فاصله به ترتیب جایگزین معاون 
جمهوري و وزیر علوم، تحقیقات و  علمی و فناوري ریاست

به   تري در قبال الیحه نسبت فناوري شده بودند موضع فعال
علمی معاون جدید  1388در پائیز . همتایان قبلی خود داشتند

جمهور اعالم  نارضایتی خود از تغییرات را به رئیس ،و فناوري
این را مسئول پیگیري خود و ایشان هم معاون امور مجلس 

نمود که به دلیل موضع محکم مجلس و به خصوص موضوع 
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در قبال دولت، این 

در نهایت هم به پیشنهاد معاونت،  پیگیري به جایی نرسید و
استرداد الیحه از مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت 

  ).مصاحبه با دکتر نسرین سلطانخواه(
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دولت مبنی بر توزیع اختیارات شوراي عتف و   با پیگیري
ها و  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در بین دیگر وزارتخانه

صمیم دولت در پس گرفتن ها، ت ها و ناکامی این تالش دستگاه
در این شرایط . تر شد جدي) بست سیاستی حصول بن(الیحه 
 16جمهور به تاریخ  گري معاون امور مجلس رئیس میانجی
اي بین وزیر علوم، معاون علمی و  صورتجلسه 1389مرداد 

معاون امور مجلس تنظیم و مطابق آن مقرر شد که صندوق 
بسته به شوراي عالی نوآوري و شکوفایی به جاي اینکه وا

جمهور و یا رئیس شورا قرار گیرد  عتف باشد زیر نظر رئیس
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم بعدتر این ]. 26[

هاي شوراي عتف و وزارت علوم،  نقش. توافق را پذیرفت
گذاري شامل پیگیري اجراي  تحقیقات و فناوري در سیاست

ه اجرایی قانون و نام قانون، تهیه اساسنامه صندوق و آئین
پاسخگویی به شکایات متقاضیان استفاده از مزایاي قانون که 
توسط مجلس و در راستاي تقویت نقش شوراها و نیز عدم به 
رسمیت شناختن معاونت به الیحه اضافه شده بود در الیحه 

مرداد  27و  26، 24باقی ماند و الیحه در سه جلسه علنی 
ر حالی که انتظار د. در صحن مجلس بررسی شد 1389
رفت با توجه به تغییر بسیار زیاد الیحه دولت، الیحه  می

پیشنهادي کمیسیون آموزش و تحقیقات در صحن علنی مورد 
مخالفت جدي نمایندگان حامی دولت قرار گرفته و تغییرات 

) مصاحبه با دکتر اسفندیار اختیاري(فراوانی در آن اعمال شود 
  .تی اندك به تصویب رسیداما الیحه یادشده با تغییرا

داده در فرآیند بررسی الیحه در مجلس،  از تغییرات عمده رخ
تر  ها بود که پیش هاي مربوط به حمایت از پارك حذف بخش

تمدید و یا دائمی کردن . در نسخ اولیه الیحه وجود داشت
برنامه چهارم توسعه که تا آن تاریخ مؤثرترین ضامن  47ماده 

علم و فناوري و مراکز رشد محسوب هاي  حمایت از پارك
این قانون  9شد باز در این الیحه نیز دنبال و نهایتاً در ماده  می

  .دائمی شد
، دولت 1389آبان  30پس از ابالغ قانون به دولت در تاریخ 

آن را براي اجرا با اولویت معاونت و  1389آذر  16در تاریخ 
معاونت و در  اما عدم اشاره به نقش. سپس وزارت ابالغ نمود

مقابل، لحاظ نقش محوري وزارت در قانون مصوب مجلس، 
جمهور در قبال این قانون  نشانگر فاصله آن با موضع رئیس

  ].3) [مصاحبه با دکتر نسرین سلطانخواه(بود 

نامه اجرایی قانون، واضح بود  در مرحله تصویب آئین -الف
از که مناقشات پس از تصمیم دولت براي استرداد الیحه 

مجلس که منجر به توافقی شکننده و ناقص شده بود فرآیند 
بر . الشعاع قرار خواهد داد نامه را هم تحت تصویب آئین

دو نسخه  1390ها، در سال  اساس همین اختالف دیدگاه
نامه اجرایی توسط معاونت و شوراي عتف  متفاوت از آئین

ضا اهللا ابوجعفري، مهندس ر مصاحبه با دکتر روح(تهیه شد 
نامه اجرایی پس  نسخ مختلف آئین). زرنوخی و مهدي پاکزاد

از بررسی در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت در 
به  1390محور اجماع حول مجري و ناظر قانون در تابستان 

در ). مصاحبه با دکتر حمیدرضا قاسمی نمایی(بست رسید  بن
هیأت دولت بدون حضور   همین اثنا اما در جلسه

نامه اجرایی  جمهور و معاون علمی و فناوري، آئین رئیس
شده توسط شوراي عتف بدون قرار گرفتن در دستورهاي  تهیه

جلسه هیأت (جلسه به صورت خارج از دستور تصویب شد 
جمهور فرآیند  با ورود رئیس). 1390شهریور  20دولت مورخ 
نامه اجرایی مصوب متوقف شد و تا زمان تذکر  ابالغ آئین

رفت از  رهبر انقالب در خصوص لزوم برون 1391رداد م
، اتفاق خاصی 1نامه اجرایی وضعیت سکون در تصویب آئین

در نهایت با تذکر مقام معظم ]. 27[در خصوص آن رخ نداد 
ترین خواسته  جمهور با موافقت و لحاظ مهم رهبري، رئیس

دار  دار شدن میزبانی کارگروه عهده معاونت مبنی بر عهده
نامه اجرایی را در  هاي اجرایی قانون، آئین گیري جنبه تصمیم

ه با دکتر سید محمد مصاحب(ابالغ نمود  1391آبان  21
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که اجراي قانون ). صاحبکار

دانست مترصد استفاده  را طبق مصوبه مجلس وظیفه خود می
مصاحبه با دکتر محمد (از هر فرصتی در این راستا بود 

حتی  1391و به این منظور در تابستان ) نژاد نوري مهدي
صورت غیررسمی آغاز کرد  ها را هم به فرآیند ارزیابی شرکت

ترین  مهم. که با ورود معاون وقت علمی و فناوري متوقف شد

                                                 
از جمله مطالبی که گفته شد و درست هم هست همین مسئله اجراي قانون ... " -1

دولت . بنیان است که دو سه سالی است تصویب شده   هاي دانش حمایت از شرکت
 ونامه اجرائی آن هنوز تصویب    البته آئین. یب کرداي داد مجلس هم تصو   الیحه

انشاءاهللا مسئولین دولتی که اینجا . این کار باید سریع انجام بگیرد ،ابالغ نشده
براي اینکار مبلغی هم در نظر گرفتند ایجاد . تشریف دارند این را دنبال کنند
یفتد قطعاً به اگر انشاءاهللا آن قانون به کار ب. صندوقی هم تصویب و آماده شد

 ."بنیان کمک خواهد کرد   هاي دانش پیشرفت و توسعه شرکت
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نقطه عطف در اجراي قانون طی این دوره، انتصاب معاون 
گیرنده در مورد  علمی و فناوري به ریاست کارگروه تصیم

کارگروه ارزیابی و تشخیص (هاي اجرایی قانون  جنبه
یان و نظارت بر بن ها و مؤسسات دانش صالحیت شرکت

مصاحبه (جمهور بود  توسط رئیس 1391در آذر ) اجراي آن
  ).پور اله مرادي زاده و حجت با سید سعید منجم

 1393و اوایل سال  1392پس از تغییر دولت، در سال  -ب
موضع معاونت در قبال قانون تغییر نمود و دولت پذیراي 

نامه  تانتقال نهادي مجري به شوراي عتف شد که حتی موافق
این ]. 28[آن هم به امضاء وزیر علوم و معاون علمی رسید 

به  زدایی بین دو طرف اتخاذ شده بود موضع که با هدف تنش
و معاونت  متفاوت شدبه تدریج  دلیل تغییر برخی مدیران،

درصدد تثبیت جایگاه اجرایی خود برآمد و این تثبیت نسبی با 
جاري اجرا قانون در پشتیبانی رهبر انقالب از تداوم روند 

و همچنین موضع فعال معاونت در  1394تابستان سال 
اي  علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت منجر به مصوبه  کمیسیون

شد که معاون علمی را به عنوان رئیس  1395در اردیبهشت 
تا زمان تدوین این ]. 4[نمود  کارگروه تشخیص تعیین می

ي برقرار است اما مقاله اگر چه ثبات نسبی در نهاد مجر
وزارت و شوراي عتف مترصد استفاده از هر فرصت ممکن 

که آن را (براي ایفاء نقش بیشتر در نظارت و اجراي قانون 
اله  مصاحبه با حجت(هستند ) کنند وظیفه ذاتی خود تلقی می

البته باید یادآوري ). نژاد نوري پور و دکتر محمد مهدي مرادي
کن است با تغییر دولت در سال کرد این ثبات نسبی فعلی مم

کامالٌ بر هم خورده و منجر به تغییري به نفع یکی از  1396
و پیرو  1392و  1388موضوعی که در سال (طرفین شود 
  ).هاي وقت شاهد آن بودیم تغییر دولت

بنیان از دریچه  توصیف فرآیند سیاستی قانون دانش 2- 4
  چارچوب ائتالف مدافع

  اً پایدارپارامترهاي نسبت 2-1- 4
بنیان  هاي پایه، در مطالعه موردي قانون دانش از نظر ویژگی

گذاري فعال دولت در  مسئله اصلی، لزوم دخالت و سیاست
سازي دستاوردهاي پژوهشی  حمایت از تجاري

در قالب رویکرد مابعد (آموختگان دانشگاهی بود  دانش
که به صورت شفاف توسط دو معاون وقت علمی ) دانشگاهی

و  1387جمهور در دفاع از الیحه در دي  اوري رئیسو فن

  :در صحن علنی مجلس بیان شد 1389مرداد 
فناوري در سطح بسیار خوب و با  ،تولید علم و بعد از آن. .."

اما . سابقه در دنیا در حال پیشرفت است سابقه یا بی رشد کم
حلقه آخر این زنجیره متأسفانه در کشور ناقص است و این 

منظور تکمیل این حلقه خدمت مجلس محترم تقدیم  الیحه به
نخبه، نوآور و  هزاران(چه زودتر ما باید به اینها  هر... ه شد

زاده از  بخشی از دفاع دکتر واعظ( 1"کمک کنیم) کشور مخترع
الیحه در مجلس، مشروح مذاکرات در صحن علنی مجلس در 

  ).1387دي  10تاریخ 
هاي  کشور ما خوشبختانه گامدانید در  طور که می همان... "

امیدواریم  ...بزرگی براي توسعه علم و فناوري برداشته شده 
 2"ها باشد ، دهه تجاري کردن علم و تولید فناوري90که دهه 

بخشی از دفاع دکتر سلطانخواه از الیحه در مجلس، مشروح (
 ).1389مرداد  24مذاکرات در صحن علنی مجلس در تاریخ 

هاي سوم و  معاونت نبود و در برنامه چنین رویکردي خاص
مدت توسعه  هاي میان ترین برنامه چهارم توسعه نیز که مهم

شوند هم به همین شکل در قالب بند الف  کشور محسوب می
برنامه چهارم در قالب  51برنامه سوم و ماده  154ماده 

. هاي دانشگاهی مطرح شد حمایت از تأسیس و توسعه شرکت
گذاران وقت کشور کلید  ه زعم سیاستها که ب این شرکت

گذاران  هایی با بنیان شدند شرکت توسعه فناوري محسوب می
در بین  1380دانشگاهی بودند که به تدریج از اوایل دهه 

. بنیان نامیده شدند دانش  فعاالن حوزه علم و فناوري شرکت
بنیان  هاي دانش اگر چه معاونت در الیحه خود به اسم شرکت

ه بود اما به هیچ وجه منظور، حمایت صرف از اشاره کرد
مانند پارك و (هاي دانشگاهی و نهادهاي مرتبط با آنها  شرکت

اما طبق گفتمان رایج در خصوص ]. 3[نبود ) مرکز رشد
بنیان، در آن دوره همان شرکت دانشگاهی تلقی  شرکت دانش

شد و شاید بخشی از اختالفات هم به دلیل همین  می
  .دادگذاري رخ  نام

هاي نظام  ترین عامل، محدودیت در توزیع پایه منابع ، مهم
تأمین مالی در حوزه علم و فناوري و در وهله بعدي، اشتغال 

ساماندهی نظام تأمین مالی . آموختگان آموزش عالی بود دانش
برنامه  100تر و در قالب ماده  در حوزه علم و فناوري از پیش

                                                 
 http://www.hvm.ir/DetailNews.aspx?id=26495قابل دسترس در  -1

 http://www.hvm.ir/DetailNews.aspx?id=29885قابل دسترس در  -2



  بنیان بر اساس چارچوب ائتالف مدافع هاي دانش تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت

40  

هاي پژوهش و فناوري  سوم توسعه براي حمایت از صندوق
برنامه چهارم تداوم یافت  45غیردولتی آغاز و در بند ح ماده 

لذا در ]. 24[که البته به زعم مدیران وقت کشور کافی نبود 
این قانون بر این مسئله تمرکز شد که از طریق ایجاد صندوقی 

توسط مقام معظم رهبري  1387که بر اساس نامگذاري سال 
نامگذاري شد با استقالل و منابع ) ییسال نوآوري و شکوفا(

مصاحبه با دکتر حسین ساالر (کافی، بر این نقیصه غلبه شود 
این قانون همچنین در تالش بود که بر بیکاري ). آملی
آموختگان علم و فناوري که به گواه آمار از بیکاري کلی  دانش

 1384کشور باالتر بود و با توسعه سریع آموزش عالی از سال 
مصاحبه با (هم شده بود دست کم تا حدي فائق آید  تشدید

 ).دکتر مهدي فاتح راد

اجتماعی و ساختار -هاي بنیادي فرهنگی از حیث ارزش
انداز  اجتماعی، موضع ملی کامالً مشخص و در سند چشم

  :بیان شده بود 1404
یافته به  دست...  انداز جامعه ایرانی در افق این چشم... "

با ... ، علمی و فناوري در سطح منطقه جایگاه اول اقتصادي
افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و  تأکید بر جنبش نرم

 ."... مستمر اقتصادي

از منظر ساختار نهادي، همانند دیگر قوانین کشور ابتدا 
بایست الیحه با محوریت یک یا چند دستگاه تهیه، در  می

ها و صحن دولت و سپس مجلس، مصوب و در  کمیسیون
  .رسید ایت به تأیید شوراي نگهبان مینه
  زیرسیستم سیاستی 2-2- 4

در زیرسیستم سیاستی سه جنبه در چارچوب ائتالف مدافع 
  :حائز اهمیت است

گذاري در  به دلیل ساختار ملی قانون: محدوده جغرافیایی ×
  .شود ایران، قلمرو مکانی موضوع، کل کشور محسوب می

تر هم اشاره شد این  طور که پیش همان: محدوده موضوعی ×
فرآیند در نظام پژوهش و فناوري کشور و با هدف بهبود 

آموختگان علم و فناوري مطرح  سازي و اشتغال دانش تجاري
مصاحبه با دکتر مهدي فاتح راد و دکتر حسین (شده بود 
  ).ساالر آملی

یرگذار بر این ترین بازیگران تأث مهم: بازیگران سیاستی ×
توان با  گذار هستند را می فرآیند که عمدتاً از جنس سیاست

عناوین هیأت دولت؛ شوراي عالی عتف؛ کمیسیون علمی، 

تحقیقاتی و فناوري دولت؛ معاونت علمی و فناوري 
جمهوري؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ مجلس  ریاست

دیگر و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن و چند وزارتخانه 
 مند به موضوع از جمله وزارت بهداشت، درمان و عالقه

آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد 
ترین مراکزي که از منظر پژوهشی،  مهم. کشاورزي برشمرد

دادند هم عبارت بودند از مرکز  فرآیند را تحت تأثیر قرار می
هاي مجلس، پارك فناوري پردیس، مرکز  پژوهش
جمهوري و دبیرخانه شوراي  اي فناوري ریاسته همکاري

ترین نهادهاي تأثیرپذیر از این فرآیند هم  مهم. عالی عتف
هاي  هایی که در دوره مخاطبین این قانون شامل شرکت
ها و تذکرات خود به  مختلف زمانی با مکاتبات، مصاحبه

مندي از  دولت و مجلس خواستار تسریع فرآیند و بهره
مصاحبه با مهندس رضا باقري (شد  دند میتسهیالت قانون بو

اصل، دکتر نسرین سلطانخواه، دکتر سید محمد صاحبکار و 
هاي  اوج پیگیري این شرکت). نژاد نوري دکتر محمد مهدي

در جمع فعاالن  1391متقاضی در سخنرانی رهبري در مرداد 
  ].27[بنیان قابل مشاهده است  هاي دانش شرکت

  نظام عقاید 2-3- 4
س چارچوب ائتالف مدافع سه سطح عقاید عمیق، بر اسا

. سیاستی و عقاید ثانویه در یک زیرسیستم سیاستی وجود دارد
در فرآیند مورد بررسی در مقاله حاضر، عقاید عمیق و 

عقاید عمیق بازیگران . باشد سیاستی تمام بازیگران یکسان می
گرا با نقش مؤثر و فعال دولت در توسعه  بر اقتصادي توسعه

قد به لزوم تدر سطح عقاید سیاستی، بازیگران مع. تمرکز بودم
سازي  ایفاء نقش فعال مجموعه دولت در قبال تجاري

آموختگان حوزه  دستاوردهاي پژوهش و فناوري، اشتغال دانش
علمی و فنی و ساماندهی نظام تأمین مالی حوزه علم و 

 به طور مشخص(البته برخی بازیگران . فناوري بوده و هستند
سازي و  بر لزوم تجاري) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

آموختگان تأکید بیشتري داشتند و  حمایت از اشتغال دانش
) در رأس آنها معاونت علمی و فناوري(برخی دیگر 

باالتر تلقی  ساماندهی نظام تأمین مالی را الزامی با اولویت 
از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات (کردند برخی  می
هم همه اهداف را داراي اولویت و الزام پیگیري آنها ) لسمج

مصاحبه با دکتر حسین ساالر آملی، دکتر (را خواستار بودند 
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  ).نژاد نوري اسفندیار اختیاري و دکتر محمد مهدي
به طرز واضحی در خصوص عقاید ثانویه اما واگرایی 

از یک طرف ماهیت ابزارهاي مورد توجه . مشخص بود
مالیاتی و گمرکی و طیفی از تسهیالت مالی،  هاي معافیت(

تسهیل شرکت در مناقصه، ضمانت و همچنین استقرار در 
کم و بیش در بین تمامی بازیگران با تأکید ) شهرها  محدوده

اي از  اما در عمل دسته. متفاوت روي برخی ابزارها یکسان بود
شامل مجموعه دولت بجز وزارت علوم، تحقیقات و  بازیگران

وري و دبیرخانه شوراي عتف، معاونت را مجري قانون فنا
شامل وزارت علوم، تحقیقات و  اي دیگر دانستند و دسته می

فناوري؛ دبیرخانه شوراي عتف و کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس، وزارت علوم و دبیرخانه شوراي عتف را 

کمیسیون . کردند هاي این الیحه تلقی می متولی قانونی حمایت
و تحقیقات و وزارت علوم، لزوم حمایت از آموزش 

هاي علم و فناوري که تا آن زمان از نظر حمایت قانونی  پارك
 1388برنامه چهارم که در سال  47بجز ماده (پشتوانه دائمی 
نداشت را در این الیحه حائز اهمیت ) شد منقضی می

مصاحبه با مهندس رضا باقري اصل، دکتر نسرین (دانستند  می
  ).اه و دکتر اسفندیار اختیاريسلطانخو

  هاي مدافع ائتالف 2-4- 4
در مجموع بر اساس مکتوبات در دسترس فرآیند و نیز 

 به شرح جدول(گرفته با مطلعین  هاي صورت مصاحبه
توان در زیرسیستم سیاستی دو ائتالف اصلی و  ، می)پیوست

  .قدرتمند را شناسایی نمود
این ائتالف شامل تدوین کنندگان اصلی : ائتالف اول ? 

الیحه و حامیان آنها است که هم در فرآیند بررسی و تصویب 
نامه اجرایی از نقش معاونت به عنوان مجري  الیحه و هم آئین

محوري قانون و نهاد ناظر بر صندوق شکوفایی و نوآوري 
خارج  ها و مراکز رشد را کردند و حمایت از پارك حمایت می

اعضاء این ائتالف عبارت . دانست از چارچوب این قانون می
معاونت علمی و واحدهاي تابعه آن، کلیت دولت و : بودند از

، )1392تا  1384در بازه زمانی ( 1جمهور وقت تا حدي رئیس
                                                 

جمهور از نظر دیدگاه قرابت  اگر چه بر اساس شواهد موجود شخص رئیس -1
زیادي با ائتالف اول داشته اما در جایگاه میانجی سیاستی، در تدوین اساسنامه 

نامه اجرایی تا حد  صندوق شکوفایی و نوآوري و نیز تصویب و نهایی شدن آئین
گري سیاستی، پیشبرد  هدف نهایی ایشان از میانجی. طرفی را رعایت کرد زیادي بی

ر محتوایی با معاونت یکسان نبود اما در اجرایی شدن قانون بود که الزاماً هم از نظ

هاي بهداشت، صنعت و جهاد کشاورزي و همچنین  وزارتخانه
مصاحبه با دکتر (کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت 

حسین ساالر آملی، دکتر حمیدرضا قاسمی نمایی و دکتر 
ترین بازوهاي مطالعاتی این ائتالف را  مهم). نسرین سلطانخواه

گذاري معاونت و  توان پارك فناوري پردیس، دفتر سیاست می
جمهوري دانست  هاي فناوري ریاست مرکز همکاري

ذکر است که مرکز شایان ). زاده مصاحبه با سید سعید منجم(
بیشتر به عنوان یک نهاد  1390ها تا حدود سال  همکاري

نامه اجرایی و ترویج مباحث توسعه  طرف حول تدوین آئین بی
مصاحبه با دکتر سید (کرد  فناوري و نوآوري ایفاء نقش می

هاي  اگر چه در سال) اهللا ابوجعفري محمد صاحبکار و روح
اعد کردن معاونت به نقشی مؤثر در متق 1380میانی دهه 

تدوین الیحه در نقطه صفر داشت اما به تدریج پس از تثبیت 
اجراي قانون در معاونت تا حدي به سمت اتئالف اول متمایل 

  .شده بود
این ائتالف از زمان آغاز فرآیند بررسی و : ائتالف دوم ?

با محوریت  1387تصویب الیحه در مجلس در سال 
جلس قابل تشخیص است و کمیسیون آموزش و تحقیقات م

، وزارت علوم و دبیرخانه 1388پس از تغییر دولت در سال 
تر نقش منفعلی درباره این الیحه داشتند  شوراي عتف که پیش

آنها البته تاکنون نیز   فعالیت. نیز به عضویت فعال آن در آمدند
مصاحبه با مهندس رضا باقري اصل، دکتر (استمرار یافته است 

اله  نژاد نوري و حجت یاري، دکتر محمد مهدياسفندیار اخت
البته در گذر زمان و به طور مشخص از سال ). پور مرادي
به بعد نقش کمیسیون آموزش و تحقیقات در این  1394

ترین اعضاء این ائتالف در  مهم. ائتالف کمرنگ شده است
زمان نگارش این مقاله شامل وزارت علوم، تحقیقات و 

ص معاونت پژوهش و فناوري این به طور مشخ(فناوري 
مصاحبه با (و دبیرخانه شوراي عالی عتف هستند ) وزارتخانه
در نقطه مقابل ائتالف اول، این ائتالف ). پور اله مرادي حجت

هاي علم و فناوري و تمرکز بیشتر  به دنبال حمایت از پارك
هاي  به تعبیري شرکت(هاي دانشگاهی  بر حمایت از شرکت

و ایفاء نقش محوري ) ها و مراکز رشد مستقر در پارك

                                                                            
مجموع از نظر نهاد اجرایی متولی قانون، به معاونت علمی و فناوري 

جمهوري اعتقاد داشت و نه الزاماً به روش اجرایی مدنظر معاونت  ریاست
  ].33و27[
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دبیرخانه شوراي عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به 
عنوان مجریان قانون بود و نظارت بر منابع صندوق شکوفایی 

دانست  و نوآوري را جزء وظایف دبیرخانه شوراي عتف می
نژاد  مصاحبه با دکتر اسفندیار اختیاري و دکتر محمد مهدي(

هاي آنها هم به صورت شفاف در اولین نسخ  واستهو خ) نوري
منتشره الیحه توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و 

شده توسط دبیرخانه شوراي  نامه اجرایی تدوین بعدتر آئین
بازوهاي اطالعاتی این ائتالف . عتف به وضوح مشخص است

دفتر مطالعات (هاي مجلس  توان مرکز پژوهش را می
، دبیرخانه شوراي عتف و به طور خاص )هاي نوین فناوري

گذاري و تا حدي دفتر  کمیسیون هماهنگی و سیاست
البته در گذر . گذاري فناوري وزارت علوم دانست سیاست

ها از صرف حمایت از شوراي  زمان موضع مرکز پژوهش
عتف و وزارت علوم تعدیل شده اما کماکان به دلیل پایبندي 

بی به سمت شوراي عتف به قانون مصوب مجلس گرایش نس
  .در رویکرد آنها قابل تشخیص است

  هاي سیاستی میانجی 2-5- 4
هاي سیاستی قابل  میانجی  در چند مرحله از فرآیند، نقش

در اواخر فرآیند بررسی و تصویب الیحه . باشد اعتناء می
به  -ها درون دولت  و زمانی که تعارض )1389مرداد (

بست  الیحه به بن حول - صورت خاص وزارت و معاونت 
معاون امور مجلس دولت  ،جمهور رسد به دستور رئیس می

به عنوان میانجی سیاستی سعی در ایجاد توافق  )الدینی میرتاج(
با موفقیت همراه و با تقسیم  ،نماید که آن زمان طرفین میبین 

بخشی از اختیارات در شوراي عتف که نمایندگان همه 
شود  توافقی نسبی حاصل میها در آن حضور دارند  دستگاه

بست بین دولت و کمیسیون  همچنین در پی ایجاد بن]. 26[
 89885/40768مصوبه  آموزش و تحقیقات مجلس و تصویب

هیأت وزیران در خصوص استرداد  1389تیر  24مورخه 
محمدحسن ابوترابی  -الیحه از مجلس، نایب رئیس مجلس 

هاي  عدیل خواستهنقش میانجی را بازي و سعی کرد با ت -فرد 
آمیز هم  کمیسیون زمینه پیشبرد الیحه را فراهم کند که موفقیت

  ).مصاحبه با دکتر اسفندیار اختیاري(بود 
هم در  - هاي نهم و دهم  در دولت -جمهور وقت  البته رئیس

نامه اجرایی و اجرایی شدن قانون چندبار  فرآیند تصویب آئین
) طرفداري نسبی از معاونتالبته با (گرانه  با تصمیمات میانجی

  .خود زمینه پیشبرد کار را فراهم کرد
رهبر معظم انقالب در شرایطی که تصویب  ،تر از همه مهم
هاي  بست رسیدن گزینه نامه اجرایی قانون به دلیل به بن آئین
رفت توسط طرفین به فراموشی سپرده شده بود به عنوان  برون

رد و زمینه پیشبرد وا 1391یک میانجی سطح باال در مرداد 
به عالوه در زمان دولت جدید ]. 27[امور را فراهم نمودند 

که مناقشات بر سري نهاد مجري ) 1394و  1393هاي  سال(
هاي  قانون باعث عدم انسجام نسبی امور مرتبط با شرکت

بنیان در معاونت شده بود ایشان در حاشیه جلسه دیدار  دانش
با ) تیر ماه 13( 1394ان سال در ماه رمض 1با اساتید دانشگاه

گري بین وزیر علوم و معاون علمی خواستار تداوم  میانجی
وضع فعلی و پیشبرد امور شدند که با توجه به مورد وثوق 

طرف ایشان، در هر دو نوبت نقش  بودن و نیز موضع بی
. گري سیاستی به خوبی توسط ایشان صورت پذیرفت میانجی

مستمر معاونت و دیگر  هاي الزم به ذکر است پیگیري
اعم از (نهادهاي مخالف با جابجایی متولی اجراي قانون 

انجمن مدیریت فناوري، وزارت صنعت و تعدادي از اساتید 
گري ایشان  از دفتر مقام معظم رهبري هم در میانجی) کشور

  .تأثیرگذار بود
  منابع و محافل سیاستی 2-6- 4

توان  این فرآیند را میدو ائتالف مورد استفاده  ترین منابع مهم
  :بندي نمود به تفکیک هر ائتالف به صورت زیر جمع

Ã  استفاده از اختیارات قانونی : ائتالف اولمنابع
جمهور و هیأت دولت براي تحت فشار قرار دادن  رئیس

نامه اجرایی و اخذ اختیارات اجرایی  مجلس، تصویب آئین
ها به  رکتبراي معاونت، پشتیبانی مساعد افکار عمومی و ش

هاي مالی قبلی معاونت و همچنین  دلیل تجربه مثبت حمایت
در هدایت ) دکتر سلطانخواه(نقش مؤثر معاون علمی وقت 
  ها و ابزارهاي موجود فرآیند و بکارگیري تمام اهرم

Ã  استفاده از اختیارات قانونی مجلس : ائتالف دوممنابع
مورد نظر هاي  شوراي اسالمی براي تصویب قانونی با ویژگی

نامه  ائتالف و تحت فشار قرار دادن دولت براي تصویب آئین
اجرایی مطلوب آنها، سعی در جلب نظر جامعه دانشگاهی 

هاي مستقر  هاي علم و فناوري و شرکت به خصوص پارك(
، رهبري منسجم و پرقدرت دبیر وقت شوراي عتف )در آنها

                                                 
1- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30199 
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و حقوقی در استفاده از بسترهاي قانونی ) نژاد دکتر مهدي(
مصاحبه با دکتر نسرین سلطانخواه، دکتر سید (شوراي عتف 

  .طبق مصوبه مجلس) پور اله مرادي محمد صاحبکار و حجت
ترین محافل سیاستی که توسط دو ائتالف براي  مهم

توان  تأثیرگذاري بر فرآیند مورد استفاده قرار گرفت را می
ی، مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن؛ کمیسیون علم

تحقیقاتی و فناوري دولت؛ هیأت دولت و شوراي عالی عتف 
به طور مشخص، . و تا حدي هم شوراي نگهبان دانست

کمیسیون (ائتالف اول به محافل با اختیارات بیشتر دولت 
علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت و هیأت دولت با امید به 

تمایل داشت و در نقطه مقابل، ) جمهور نقش مؤثر رئیس
تر به مجلس  ف دوم به دنبال تأثیرگذاري بر محافل نزدیکاتئال

شوراي نگهبان، مجلس و کمیسیون آموزش (و شوراي عتف 
مصاحبه با دکتر (بود ) و تحقیقات آن و شوراي عالی عتف

نسرین سلطانخواه، دکتر اسفندیار اختیاري و دکتر محمد 
  ).نژاد نوري مهدي

  سازوکارهاي تغییر سیاست 2-7- 4
هاي عمده تغییرات مورد اشاره در چارچوب ائتالف سازوکار

مدافع به ترتیب زیر در فرآیند مورد بررسی قابل تشخیص 
  :هستند

ترین تغییرات بیرونی که فرآیند سیاستی این قانون را  مهم -
 1392و  1388هاي  تحت تأثیر قرار دادند تغییر دولت در سال

اي عتف بود که موجب تغییرات جدي در وزارت علوم، شور
این تغییرات موجب تغییر ماهیت و . و معاونت علمی شد

مصاحبه با دکتر نسرین سلطانخواه، (شدت مواضع طرفین شد 
  ).نژاد نوري دکتر سید محمد صاحبکار و دکتر محمد مهدي

ترین  هاي سیاستی که یکی دیگر از مهم بست بن -
توان در زمان تصویب الیحه  سازوکارهاي تغییر است را می

تا  1390نیمه دوم سال (نامه اجرایی  و آئین) 1389تابستان (
رفتی براي  مشاهده نمود که طرفین هیچ راه برون) 1391مرداد 

مصاحبه با دکتر سید محمد (پیشبرد فرآیند متصور نبودند 
  ).نژاد نوري صاحبکار و دکتر محمد مهدي

تا زمان تدوین مقاله حاضر، شواهدي از نقش دانش و  -
اما تثبیت . اطالعات فنی براي پشتیبانی از تغییر وجود ندارد

نقش معاونت به عنوان مجري محوري قانون به پشتوانه 
انباشت اطالعات مرتبط با عملکرد این نهاد در قبال قانون 

 1ل جدو .شود بنیان، سازوکاري براي تغییر تلقی می دانش
  .دهد ارائه میرا بندي مباحث مطروحه فوق  جمع

  
  گیري نتیجه -5

بنیان در حال حاضر یکی  هاي دانش قانون حمایت از شرکت
هاي توسعه فناوري و نوآوري کشور  ترین سیاست از مهم

بخشی از این اهمیت به اجراي مناسب . شود محسوب می
باز ) معاونت علمی و فناوري(قانون توسط مجري محوري آن 

گردد زیرا قانون به خودي به خود فاقد ارزش بوده و این  می
جداي از این . بخشد راي قانون است که به آن اصالت میاج

نامه اجرایی آن جزء  تفاسیر، فرآیند سیاستی این قانون و آئین
ترین فرآیندهاي حوزه علم،  برانگیزترین و چالشی مناقشه

فرآیندي . شود فناوري و نوآوري کشور تاکنون محسوب می
چه در که اگر میزان تعارض و مناقشه بین طرفین آن از آن

فرآیند سیاستی قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و 
بین شوراي نگهبان با دولت و مجلس بیشتر ] 29و26[فناوري 

حتی تا زمان تدوین این مقاله . نباشد قطعاً کمتر نبوده است
اند و در صورت  نشده رفعاین مناقشات به صورت کامل هنوز 

نسبتاً پایدار به نفع تغییرات بیرونی و یا تغییر در پارامترهاي 
امکان بروز تغییرات جدي در هم هر یک از طرفین، باز 

  .ماهیت اجرایی و مجري قانون وجود دارد
 ي عمومیها در رسانهاظهارنظرهاي کارشناسی برخی  با وجود

در خصوص فرآیند ذینفعان توسط خاطرات بیان همچنین و 
أخیر هاي آن که موجب ت بنیان و چالش سیاستی قانون دانش

نامه اجرایی  مذکور و آئیندر تصویب و اجرایی شدن قانون 
چرایی و چگونگی بروز این  ازشد تاکنون تحلیلی دقیق آن 

حاضر پژوهش با این مقدمه، . ها در دسترس نبوده است چالش
بر  ،پرکردن این شکاف کاربردي و تحلیلی برايتالش داشته 

هاي  مصاحبهابزار استفاده از و چارچوب ائتالف مدافع  مبناي
فرآیند سیاستی و این تصویري دقیق از کل  ،نیمه ساختاریافته

هاي زیرسیستم سیاست بازیگران، نظام  اجزاء آن اعم از ویژگی
هاي  ترین ذینفعان سیاستی در قالب ائتالف عقاید سیاستی، مهم

هاي سیاستی، منابع در دسترس  با دیدگاه مشترك، میانجی
بست سیاستی و سازوکارهاي  یجاد بنها، چگونگی ا ائتالف

  .خروج از آنها ارائه دهد
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  نامه اجرایی آن با استفاده از چارچوب ائتالف مدافع بنیان و آئین بندي فرآیند بررسی و تصویب قانون دانش جمع) 1جدول 
  نامه اجرایی آن بنیان و آئین تصویب قانون دانشتشریح در فرآیند بررسی و   اجزاء چارچوب ائتالف مدافع

پارامترهاي 
  نسبتاً پایدار

  هاي پایه حوزه مسئله ویژگی
آموختگان  سازي دستاوردهاي پژوهشی دانش گذاري فعال دولت در حمایت از تجاري لزوم دخالت و سیاست

  دانشگاهی
  هاي علمی و فنی آموختگان حوزه و فناوري و اشتغال دانش محدودیت نظام تأمین مالی در حوزه علم  توزیع پایه منابع طبیعی

-هاي بنیادي فرهنگی ارزش
  اجتماعی و ساختار اجتماعی

جانبه به ارتقاء  و در نتیجه لزوم توجه همه 1404انداز  اهمیت توسعه علم و فناوري و نقش پررنگ آن در چشم
  وضعیت علم و فناوري در کشور

  ساختار نهادي
مجلس؛ کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي هیأت دولت؛ 

جمهوري؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و چند  اسالمی؛ شوراي عالی عتف؛ معاونت علمی و فناوري ریاست
  وزارتخانه دیگر

زیرسیستم 
  سیاست

  )کشورکل (نظام پژوهش و فناوري در سطح ملی   محدوده جغرافیایی
  آموختگان علم و فناوري سازي و اشتغال دانش تجاري  موضوعی) مقیاس(محدوده 

  بازیگران سیاستی

هیأت دولت؛ مجلس شوراي اسالمی؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ کمیسیون : گذار نهادهاي سیاست -
  علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت؛ شوراي عالی عتف

جمهوري؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ سایر  معاونت علمی و فناوري ریاست: هاي اجرایی دستگاه -
  )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي(ها  وزارتخانه

هاي مجلس؛ پارك فناوري پردیس؛ مرکز  دبیرخانه شوراي عالی عتف؛ مرکز پژوهش: پژوهی بازوهاي سیاست -
  جمهوري ي فناوري ریاستها همکاري

هاي با محوریت فعالیت در  هاي علم و فناوري؛ مراکز و شرکت هاي مستقر در پارك شرکت: مشمولین قانون -
  .دانستند توسعه پژوهش و فناوري که خود را مشمولین تسهیالت این قانون می

  نظام عقاید

  در تسریع توسعه) گرا دولت توسعه(گرا با نقش مستقیم و فعال دولت  اقتصاد توسعه  عقاید عمیق

  عقاید سیاستی
هاي  آموختگان حوزه سازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري؛ حمایت از اشتغال دانش نقش فعال دولت در تجاري

  علمی و فنی؛ ساماندهی نظام تأمین مالی حوزه علم و فناوري

  عقاید ثانویه
شهرها؛ تسهیل شرکت در   مالی؛ ضمانت؛ استقرار در محدودههاي مالیاتی و گمرکی؛ طیفی از تسهیالت  معافیت

  هاي علم و فناوري و مراکز رشد مناقصه؛ حمایت از پارك

  ها ائتالف
  ائتالف اول

کنندگان اصلی الیحه و حامیان آنها که معاونت را به عنوان مجري محوري قانون و نهاد ناظر بر صندوق  تدوین
  کردند ها و مراکز رشد را خارج از چارچوب این قانون تلقی می یت از پاركشناخت و حما شکوفایی به رسمیت می

  ائتالف دوم
هاي علم و فناوري و نقش محوري دبیرخانه شوراي عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به  حمایت از پارك

  شکوفایی و نوآوريعنوان مجریان قانون و دبیرخانه شوراي عتف به عنوان نهاد ناظر بر منابع صندوق 

  هاي سیاستی میانجی

؛ نایب رئیس )1389مرداد / الدینی  سید محمدرضا میرتاج(معاون امور مجلس دولت : در فرآیند تصویب قانون -
  )1389مرداد / فرد  محمدحسن ابوترابی(مجلس 

؛ )1394و تیر  1391مرداد (مقام معظم رهبري : نامه اجرایی و تداوم اجراي قانون در فرآیند تصویب آئین -
طی چند نوبت در (جمهوري  جمهور وقت براي تداوم اجراي قانون توسط معاونت علمی و فناوري ریاست رئیس
  ).1392و  1391هاي  سال

  منابع و محافل سیاستی

دلیل  ها به جمهور و دولت؛ پشتیبانی افکار عمومی و شرکت گیري از اختیارات قانونی رئیس بهره: منابع ائتالف اول -
  هاي مالی معاونت و نقش مؤثر رهبري توسط معاون علمی تجربه مثبت حمایت

  کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوري دولت؛ هیأت دولت: محافل سیاستی ائتالف اول ♦
  استفاده از اختیارات قانونی مجلس؛ رهبري منسجم و پرقدرت دبیر شوراي عتف: منابع ائتالف دوم -
  شوراي عالی عتف؛ شوراي نگهبان؛ مجلس؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: محافل سیاستی ائتالف دوم ♦

سازوکارهاي 
  تغییر

  تغییرات بیرونی
جمهوري؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دبیرخانه  تغییرات جدي در مدیران معاونت علمی و فناوري ریاست

  1392و  1388  هاي شوراي عتف در سال
  )1390(نامه اجرایی  ؛ در فرآیند تصویب آئین)1389تابستان (در فرآیند تصویب الیحه   بست سیاستی حصول بن

  جمهوري در اجراي قانون بر اساس نتایج عملکرد قانون تثبیت نقش محوري معاونت علمی و فناوري ریاست  انباشت دانش و اطالعات
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با حمایت  اشاره شد این قانون 2-4طور که در بخش  همان
هاي نهم و دهم از یکی از  جمهور وقت در دولت واضح رئیس

ها همراه بود و حتی رهبر انقالب هم در دو نوبت با  ائتالف
هاي سیاستی  بست رفت از بن گري زمینه برون میانجی
شده را فراهم آوردند که این امر نشان از اهمیت باالي  حاصل

سازان اصلی کشور  قانون و اجرایی شدن آن در نگاه تصمیم
منابع و محافل سیاستی از دیگر موضوعات مهمی است . است

اي  کننده بنیان نقش تعیین که در فرآیند سیاستی قانون دانش
این منابع و محافل که عموماً از قدرت . داشته است

گذاري و اختیارات قانونی هم برخوردارند عالوه بر  قانون
تواند نقش  زمان می همکننده باشد  توانند تسهیل اینکه می

آنچه در این فرآیند . محدودکننده جدي را هم داشته باشند
ها است  حائز اهمیت است تمایالت شدید بخشی از دستگاه

به طوري که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در زمان 
تصویب قانون، موضعی موافق با کمیسیون آموزش و 

د که از یک کن تحقیقات مجلس و مخالف با دولت اتخاذ می
از طرفی بررسی . رفت دستگاه ذیل دولت چنین انتظاري نمی

سازوکارهاي تغییر، حاکی از تأثیر پررنگ تغییرات بیرونی 
عمدتاً ناشی از تغییر دولت و مدیران ارشد دولتی و نیز 
مجلس شوراي اسالمی بر فرآیندهاي سیاستی است که 

هاي جدي  تواند مسیر گذشته را دچار تغییرات و چالش می
این ریسک مادامی که چندین ائتالف با عقاید مختلف . نماید

حول یک فرآیند وجود دارند همانند آتش زیر خاکستر منتظر 
ور شدن مجدد است کما اینکه با تغییر  فرصتی براي شعله

فرآیند تغییراتی جدي را  1392و  1388هاي  دولت در سال
  .تجربه نمود

در نظام عقاید این فرآیند سیاستی، تفاوت محتوایی خاصی 
ها در سطح  ترین مناقشه بین طرفین وجود نداشت و مهم

هاي علم و فناوري و  عقاید ثانویه بر سر لزوم حمایت از پارك
هاي واجد  هاي دانشگاهی یا کل شرکت مراکز رشد، شرکت

ب شرایط و کنترل منابع صندوق نوآوري و شکوفایی در قال
این قانون رخ داد که در نهایت با تصمیم رئیس کارگروه 
پژوهش و فناوري کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به 

قانون  47منظور عدم ایجاد تعارض صرفاً بر دائمی کردن ماده 
). مصاحبه با دکتر اسفندیار اختیاري(برنامه چهارم اکتفاء شد 

اظر بر منابع تر، حول نهاد مجري قانون و ن اما مناقشه مهم

صندوق شکوفایی و نوآوري بود که هیچگاه به صورت پایدار 
هاي  حل نشد و فقط در سایه تغییرات بیرونی و میانجی

سیاستی به صورت موقت حل و فصل و گاهاً طبق اسناد 
اگر چه در عمل هیچگاه (سیاستی بین طرفین گردش نمود 

فرصت ائتالف با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
این امر داللت از نقش مهم ). اجرایی واقعی به دست نیاورد

اختالفات در سایه منافع دستگاهی و نه الزاماً اختالف شدید 
هاي  در رویکردها به توسعه فناوري در ایجاد تعارض و چالش

جدي در فرآیند سیاستی دارد و بدون پرداختن مناسب و حل 
اف سیاستی در و فصل آنها هم احتمال دستیابی به اهد

به طور مشخص در . رسد بندي مورد نظر بعید به نظر می زمان
بنیان الزم بود که معاونت علمی و فناوري  فرآیند قانون دانش

جمهوري پیش از ارسال الیحه به مجلس، رایزنی و  ریاست
هاي مرتبط را به  هاي کارشناسی الزم با کمیسیون مشورت

هاي  پوشانی الفات و همبه عالوه حل و فصل اخت. عمل آورد
مصاحبه (وزارت و معاونت در این فرآیند بسیار کلیدي است 

هاي این تحلیل هم  که یافته) با دکتر حمیدرضا قاسمی نمایی
مجموعه این عوامل و نقش متقابل . گذارد بر آن مهر تأیید می

نمایش  2بنیان در شکل  آنها در فرآیند سیاستی قانون دانش
  .داده شده است

باشد و نویسندگان  ال آنچه در این فرآیند حائز اهمیت میح
اند با گردآوري شواهد ضمنی از طیفی گسترده از  ه تالش نمود

بازیگران این فرآیند آن را مورد بحث قرار دهند لزوم آگاهی 
ترین مواردي است که   پژوهان از مهم گذاران و سیاست سیاست

. ید مدنظر قرار گیردتحت شرایط رقابتی در فرآیند سیاستی با
به عالوه شناسایی منابع اصلی مناقشات بین طرفین از دیگر 
اهداف نویسندگان بوده که شاید به عنوان یک تجربه بتواند 

ترین  مهم. در موارد مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد
محدودیت پژوهش حاضر عدم امکان و سختی دسترسی به 

استی و نیز عدم تمایل برخی برخی بازیگران، مکتوبات سی
به (شوندگان براي بازگوکردن تمام زوایاي فرآیند  مصاحبه

ترین پیشنهاد  مهم. بوده است) دلیل زنده بودن این فرآیند
هاي متنوع تشریح فرآیند  نویسندگان، استفاده از چارچوب
تر مناقشات و مسائل موجود  سیاستی براي درك بهتر و دقیق

وانین مهم حوزه علم، فناوري و نوآوري در فرآیند سیاستی ق
که (توان به قانون مالکیت فکري  ترین آنها می است که از مهم
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بین طرفین ادامه  یحدود ده سال است بدون دستیابی به توافق
و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی اشاره کرد و با ) دارد
کان هاي مشابه ائتالف مدافع، ام هایی داراي چارچوب تحلیل

رفت از آن با سهولت  هاي برون شناسایی منابع تعارض و راه
  .پذیر خواهد بود بیشتري امکان
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