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Abstract 

In this article, some aspects of the 
relationship between social studies and policy 
making in science, technology and innovation 
(STI) are examined. STI have been the fields 
of study for social science and management 
researchers. The juncion point of these two is 
policy making. science, technology and 
innovation Policy making (STIP) as a part of 
puplic policy, needs to understand the 
meaning of science, technology and 
innovation in the social, economic, political 
and administrative institutions of society. The 
use of cultural and historical information and 
understanding of socety in policy making is 
necessary because human societies are spatial 
and temporal. Not only the embedment of a 
particular policy in different societies has 
different conditions and consequences, but 
also in different times for the same society, 
based on historical experiences, the meaning 
of a particular science, technology and 
innovation may be different. In this way, for a 
society, the social aspects of STI is important, 
as well as the consequences of STIP. To 
summarize, it is necessary to study issues 
such as STI prioritizing, STI diffusion, 
relationship between STIP and democracy, 
and their ethical consequences for society. 
Prior to policy-making, these studies are 
needed for more intelligent policy making 
and then for evaluating outcomes and 
improving policies. 
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  دهیچک
هایی مطالعاتی براي  علم، فناوري و نوآوري، زمینه. شود گذاري علم، فناوري و نوآوري بررسی می سیاستبا هایی از ارتباط مطالعات اجتماعی  ، جنبهمقالهدر این 

گذاري علم، فناوري و نوآوري به عنوان بخشی از  سیاست. گذاري است دو، سیاستفضاي همرسی این . اند پژوهشگران علوم اجتماعی و مدیریت بوده
بکارگیري اطالعات و درك . است  گذاري عمومی، نیازمند شناخت معناي علم، فناوري و نوآوري در نهادهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و اداري جامعه سیاست

یعنی نه تنها جا افتادن یک سیاست خاص در . مند هستند مند و زمان چرا که جوامع انسانی، مکانگذاري ضروري است  فرهنگی و تاریخی جامعه در سیاست
فناوري و جوامع مختلف شرایط و پیامدهاي متفاوتی دارد بلکه بر پایه تجارب تاریخی، در مقاطع مختلف براي یک جامعه نیز ممکن است معناي یک علم، 

در  .گذاري در مورد آنها براي جامعه ، هم اجتماعی بودن علم، فناوري و نوآوري مهم است و هم پیامدهاي سیاستبه این ترتیب. نوآوري خاص دگرگون شود
پیش از . شان براي جامعه مطالعه شوند ساالري و پیامدهاي اخالقی گذاري آنها، اشاعه آنها در جامعه، ارتباط آنها با مردم نتیجه، الزم است مواردي همچون اولویت

  .ها الزم هستند تر و پس از آن براي ارزیابی پیامدها و بهبود سیاست گذاري هوشمندانه گذاري، این مطالعات براي سیاست سیاست
  گذاري؛ اشاعه؛ پیامد گذاري؛ مطالعات اجتماعی؛ اولویت مطالعات علم، فناوري و نوآوري؛ سیاست: ها کلیدواژه

 :شود ویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به ن
Peivasteh, S. (2019). STI Policy Making: Social Aspects and Cocequences. Journal of Science & Technology Policy, 
11(2), 43-57. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

مدیریت علم، فناوري  بااشتراك مطالعات علم و فناوري نقطه 
گذاري  سیاست. گذاري است و نوآوري، در توجه به سیاست
گذاري اجتماعی دیگر، نیازمند  در این حوزه مانند هر سیاست

مندي جامعه است یعنی توجه به  مندي و زمان درك مکان
با تمام شرایط طبیعی، جغرافیاي سیاسی و (جغرافیاي جامعه 

با تمام تجارب، (اریخ جامعه و ت) اقتصاد سیاسی ناشی از آن
در ایجاد، فهم و ) نهادهاي اجتماعی و فرهنگ ناشی از آنها

هاي مختلف  بکارگیري علم، فناوري و نوآوري توسط گروه
  .مردم مؤثر است

                                                 
* peivaste@gmail.com  

هاي یک جامعه  به همین دلیل، رونوشت گرفتن از سیاست
علم، فناوري و نوآوري . اي دیگر، نادرست است براي جامعه

گذاري نیز  افزون بر این، سیاست. ی اجتماعی هستندیها پدیده
هایی مانند  در نتیجه به کنش. اي اجتماعی است فرآورده
گذاري علم، فناوري و نوآوري، کنش مضاعف یا  سیاست

گري اجتماعی در  شود یعنی کنش مرکب اجتماعی گفته می
این کنش مضاعف اجتماعی، . اي اجتماعی مورد فرآورده
. براي جامعه دارد که باید آنها را شناخت پیامدهایی مهم

گذاري با شناخت هر چه بیشتر این پیامدها و  سیاست
شود و براي چنین  تر می هوشمندانهاندیشی در مورد آنها  چاره

  .کاري، به مطالعات اجتماعی نیاز داریم
گذاري علم، فناوري و  مطالعات اجتماعی در مورد سیاست
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هاي  اکنش اثربخش به چالشبه تحلیل، درك و ونوآوري، 
 ، نوآوري،فناوريعلم،  هاي در زمینه گذاري برآمده از سیاست
شناسی  جامعهفلسفه علم، . شود مربوط می تحقیق و توسعه

سنجی، مطالعات توسعه، سیاست محیط  وفناوري، علم علم
انرژي هم با این تعریف در همین مطالعات   زیست و سیاست

گذاریم چرا که  آنها را کنار می گیرند ولی معموالً جاي می
  ].1[تري هستند  و کهن  هاي علمی جداگانه رشته

  
گذاري علم، فناوري  مطالعات اجتماعی و سیاست -2

  و نوآوري
مانند تمام علوم انسانی و اجتماعی، مسائل حیاتی 

گذاري علم، فناوري و نوآوري در هر کشوري،  سیاست
یافتن تجارب مشترك و با این حال، . مختص آن کشور است

. پذیر است یادگیري از یکدیگر در مواردي، امکان
گذاري جدید در این زمینه نیز مبتنی بر یادگیرندگی  سیاست

و  است چرا که نوآوري، نوعی از فرآیندهاي یادگیري است
در این نوع فرآیندها، هدف این نیست که از دیگري تقلید 

اندیشی،  کنیم بلکه با ژرفهاي دیگران را تلفیق  کنیم یا دانش
کنیم؛ مانند سخن  دانش و تجربه دیگران را از آن خود می

آموزیم اما به شیوه خود  گفتن که واژگان و ساختار زبان را می
سخن گفتن ما، تقلید یا تلفیق سخن دیگران . گوییم سخن می

مسئله نخست در سطح ملی . نیست و سخنی جدید است
ها  و نوآوري این است که دولتگذاري علم، فناوري  سیاست

ها و ابزارهاي الزم و سپس  توانند با تعیین اولویت چگونه می
ارزیابی و بازخوردگیري از پیامدها و سرانجام با اصالحات 

اي براي فرآیندهاي نوآوري  الزم، تغییرات سازمانی هوشمندانه
دوم،   مسئله. در اقتصاد و امور اجتماعی کشور اجرا کنند

ها و  اي مالی و مالیاتی مناسب براي توسعه بنگاهه سیاست
سوم، چگونگی   نهادهاي مرتبط با نوآوري و مسئله

  ].2[هاي تأثیرگذار بر نوآوري است  سازي سیاست هماهنگ
یتی و اجتماعی دارد که پاسخ به این مسائل، وجوهی مدیر

و وجه دیگر  است تحلیل نظام ملی نوآوري وجه مدیریتی آن،
براي حل این مسائل با شناختن  ،حلیل اجتماعیت یعنیآن، 

سازي  بازیگران، نهادها و ساختارهاي کشور و شیوه هماهنگ
هر چه کشوري پهناورتر و داراي مسائل . آنها مرتبط است

به هر روي، . تر باشد، این هماهنگی دشوارتر خواهد بود متنوع

ه سیاست نوآوري از پیدایش اختراع تا بهبود آن و عرضه انبو
از بهبودها در  ياریبس. شود براي مصرف یا کاربرد را شامل می

گوناگون  يها و از راه تعامل با بخش انتشارۀ اشاعه و مرحل
توان  می. دهند یکنندگان رخ م نیتأم و انیهمچون مشتر ر،یدرگ

، )با اولویت حل مسئله(گرا  انواع سیاست نوآوري مأموریت
مانند نظام (گرا  و نظام) بازاربا اولویت انتشار در (گرا  اختراع

در همه این رویکردها، . را تفکیک نمود) ملی نوآوري
توان براي  حساسیت به بافتار اجتماعی مهم است یعنی نمی

نظام نوآوري استانداردي جهانی بدون توجه به بافتارهاي 
  .اجتماعی نوشت
در علوم اجتماعی، معموالً جدا از مطالعات  مطالعات نوآوري

اند اما در مورد علم، فناوري و  فناوري دنبال شده علم و
نوآوري فناورانه، مطالعات اجتماعی بخشی از مطالعات علم و 

 اجتماعی ایساخته  وجه جامعه ربآیند که  فناوري به شمار می
تري مانند  هاي متنوع متمرکز هستند و حوزه يفناورو  علم

شناختی کنار  معرفتفلسفه فناوري، اقتصاد فناوري و مباحث 
همچنین، مطالعات اجتماعی علم و فناوري، . شوند گذاشته می

شناسی معرفت، محدود به معرفت  معموالً بخشی از جامعه
  .اند علمی و فنی در نظر گرفته شده

در واکنش به رشد محسوس  1960 دههمطالعات در  نیا
 ياقتصادهاي  سیاستتوسعه و مطالعات  ی،علمتحقیقات 
در  علمی تیمسؤول نوعی ایفاي به آغاز شدند و ،رشد ناظر به
جنگ  آن دهه، در. بودندورانه ناف يها ينوآور پیدایشبرابر 

. ه بودختیبرانگ ی و جمعیاسیدانشمندان را به کنش س تنامیو
 DNAکه به موضوع  1975در سال  1لوماریکنفرانس آس

 ی وعلم مجامع هماهنگ کردن يبرااختصاص داشت، 
هاي  نامه شیوهاز  یقانون پشتیبانی و  یرسم قواعد نهادن انیبن

  هدر آغاز ده .فراهم آورد ي راا نمونه ،پژوهش اخالقی در
ه عیشا دز،یبودن ا رداریواگ همزمان با افشاي، 1980
. ها افتاد بر سر زبان روسیو نیا  هبودن سرچشم یشگاهیآزما
، ستمیسده ب یانیپا يها در دهه ی از این امورنگران

 قرنسیاست عمومی را در آغاز  هاي علمی در مورد پژوهش
مطالعات بدین ترتیب بود که طی چند دهه، . شدسبب  جاري

نکات  ،يا رشته نیب يوگوها علم و فناوري به صورت گفت
و  یعلم معرفت  يدانشمندان، دستاوردها يمهم در کارها

                                                 
1- The Asilomar Conference on Recombinant DNA 
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 زیمتما يها نهیدر زم دینوپد يها ظهور اثرات فناوري
ند گرچه پیش از این نیز دارشدیپد یاجتماع يها دانش
  .هاي کالسیک نظري و تحقیقاتی مهمی داشتند ریشه

و  دگاهیمعمول که علم را دستاورد د يها بر خالف سنت
 یپژوهش  هویبا ش دانند، می بزرگ هاي چهره يهمکار
الگوها و  تیمطالعات، کشف ماه نیدر ا 1نگر وارون

در اگر  یعنی ردگی یپنهان علم، هدف قرار م يسازوکارها
ها در مسیري تکاملی براي حل  تحقیقات معمول، همه پژوهش

به این الگوي  نگر وارونوه ی، ششوند یک مسئله معرفی می
معمول  يها پنداشته ینیبه بازب نگرد و خطی با دیده شک می

براي نمونه، ]. 3[ پردازد یم هاي علمی نتایج دانشدر 
اي پایدار و محیط زیستی در مهندسی، نه ه طراحی
بلکه بنا به ) فرض معمول(دانش طراحی مهندسی   یافته تکامل
برداري پایدار از منابع و در مخالفت با  هاي بهره دیدگاه
برداري ابزاري مهندسان از طبیعت زاده شدند و با فشار  بهره

فرض (هاي اجتماعی به مباحث مهندسی راه یافتند  جنبش
یا مسائل مدیریت سازمانی کار همچون بیمه ). نگر وارون

ها نه در  کارگري، مرخصی، محدودیت ساعت کار و مانند این
بلکه ) فرض معمول(تکامل خطی مدیریت تولید یا سازمان 

برداري  هاي کارگري در مخالفت با بهره پس از جنبش
فرساینده از نیروي کار و از میانه نبرد نیروهاي سیاسی پدید 

  ).نگر فرض وارون(ند آمد
  
گذاري علم، فناوري و نوآوري همچون  سیاست -3

  امري اجتماعی
مطالعات اجتماعی علم و فناوري، تاریخی پردامنه با 

هایی متنوع دارد که موضوع بحث ما نیست اما به چند  نظریه
بودن علم و فناوري  مورد برجسته باید اشاره کرد که اجتماعی

اولین مورد، تفسیر . سازند تر می روشنگذري آنها را  و سیاست
هر گروه اجتماعی با هر : کند است که بیان می 2مانهایمی
یا فرآورده اجتماعی، نسبت خاصی دارد، دانشمندان و   پدیده

آنها . صاحبان فناوري نیز با علم و فناوري نسبت خاصی دارند
طرف و عامالن رهایی بشریت از طریق علم و  در جایگاه بی

  گیري در مورد توسعه گذاري و تصمیم سیاست. ي نیستندفناور

                                                 
1- reversing teqnique 
2- Mannheimian Interpretation 

علم، فناوري و نوآوري نیز به هر ترتیبی که باشد، به سود 
. هاي دیگر است هاي اجتماعی و زیان گروه برخی گروه

بنابراین، تصمیم گرفتن در این موارد، تنها وجه تخصصی 
ندارد بلکه به نسبت افراد با علم، فناوري و نوآوري باز 

  ].4[هاي انتقادي مختلفی از این نگاه برآمدند  انگاره. گردد می
ک مانند . از علم است 3مورد دوم، انگاره دورکیمی لودویگ فل

هاي  دورکیم که جامعه را چیزي بیش از مجموع انسان
هاي مادي،  اش و شامل تاریخ، فرهنگ، فرآورده دهنده تشکیل

ست، فلک نیز به دان هاي عرفی و قانونی و غیره می محدودیت
علمی اشاره و تأکید کرد که علم، تنها با   موضوع جامعه

یابد که آنها به  یابد بلکه وقتی توسعه می دانشمندان توسعه نمی
پس تولید علمی را تنها با انباشت . تبدیل شوند 4جامعه

دانشمندان از طریق آموزش افراد جامعه یا دعوت از نخبگان 
آنها،   گیري جامعه بلکه شکل توان پدید آورد خارجی نمی

به طور مشابه، تنها با . شرط پیدایش تولید علمی است پیش
به ) آنها  گیري جامعه و بدون شکل(افراد مخترع و کارآفرین 
. توان امید داشت گیري نوآوري نمی تولید فناوري و شکل

باید در ) یا فناوري و یا نوآوري(همچنین، جامعه علمی 
شود تا  6و تنیده 5متبلوري گیرد و در آن یا کشور جا  جامعه

در خدمت توسعه و تعالی جامعه قرار گیرد و اگر جدا از 
به طور دقیق، جامعه . یابد جامعه باشد، اهداف ابزارگرایانه می

ها و هنجارهایی در نسبت با جامعه یا کشور  علمی باید ارزش
مورد نظر داشته باشد وگرنه محصوالت آن، ارتباطی با 

  جامعه علمی مانند شبکه. زهاي جامعه نخواهند داشتنیا
تولید، توزیع و فروش، ارگانیکی و بازاروار است نه مانند 

جامعه علمی است که . گلخانه، مکانیکی و ابزاروار
                                                 
3- Durkheimian notion of Ludwik fleck 

تفـاوت جامعــه  . علمـی  سـخن از جامعـه علمـی اسـت نـه اجتمـاع      در اینجـا   -4
(Society)  و اجتماع)comunity (پردازان  شناسی مورد توافق همه نظریه در جامعه

در ). ج تأکید شده اسـت هاي معتبر مانند کمبریج و سی نامه این نکته در واژه(نیست 
بـا  . گوینـد  این مورد خاص نیز برخی از جامعه و برخی از اجتماع علمی سخن می

این حال، اجماال همه بر چندین تفـاوت اساسـی تأکیـد دارنـد کـه سـه نمونـه از        
جامعه بر اساس شبکه پیچیده روابط انتزاعی استوار . یکم: ها عبارت اند از ترین مهم

انی در مقابل، اجتماع متمرکز بر عواطـف جمعـی مشـترك و    است مانند جامعه ایر
جامعـه در مکـانی بـزرگ و شـامل     . دوم. آشکار است مانند اجتماع کلیمیان تهران

جامعه را بر اسـاس  . سوم. اجتماعات مختلف است اما اجتماع، مکانی محدود دارد
را مدنظر  کنیم اما در بحث از اجتماع فقط یکسانی تنوع و یکسانی افراد تعریف می

  . داریم
5- embed 
6- interwoven 
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گوید چه چیزي را  آورد و می علمی پدید می 1هنجارهایی
. توان سؤال و مسئله علمی دانست توان و چه چیزي را نمی می
براین دانشمند تنها وجود ندارد و به کمک جامعه بنا

دانشمندان و هنجارهاي آن جامعه است که دانشمند، راه 
ها  ساختن از آنها و کشف راه حل فهمیدن موضوعات و مسئله

در همین حال، هر جامعه علمی موانعی براي فهم . آموزد را می
 سازي از آورد چرا که هر نوع مسئله موضوعات نیز پدید می

هاي  اي از موضوع و غفلت از جنبه یک موضوع، توجه به جنبه
چرخش ( 2هاي تامس کوهن بعدها، انگاره. دیگر آن است

 3گرایی ، برساخت)گرایانه ها بدون وجه خطی تکامل پارادایم
و تا ) ساخته بودن دانش محصول روابط اجتماعی و جامعه(

 گیري نبرد نیروها و چیرگی شکل( 4حدي تحلیل گفتمان
در ) هاي جدي یکی و نادیدن یا کمتر دیدن دیگران گزاره

  .]4[مطالعات علم و فناوري از این نگاه جوانه زدند 
و تحقیقات فمنیستی است که علم، فناوري   مورد سوم، انگاره

این . آمیز دانست و نوآوري موجود را مردانه و تبعیض
تر  ها، بعدها در ترکیب با تحلیل گفتمان، هدفی کلی پژوهش

کوشش براي رفع هرگونه تبعیض علیه صداهاي : یافتند یعنی
آنها بدین ترتیب، . ها گیري حقوق اقلیت خاموش و بازپس

هاي جدي مطالعات انتقادي را تشکیل دادند چرا  یکی از زمینه
که اگر علم و فناوري بخشی از جامعه و دارایی عمومی 

خالصه ]. 4[هستند، نباید در اختیار گروهی خاص قرار گیرند 
این که هر سه مورد، ارتباط دوسویه علم، فناوري و نوآوري با 

  .جامعه را نشان دادند
یکی از رویکردهایی که بر اساس دوسویه بودن ارتباط جامعه 

. گرایی است و علم، فناوري و نوآوري مطرح شده، برساخت
گوید هرآنچه تاکنون تغییرناپذیر جلوه داده  گرایی می برساخت
توان  فرض و طبیعی گرفته شده را می وجودش پیششده و 
به این وضعیت، . شده توسط عوامل اجتماعی نشان داد ساخته

توان دریافت  با بررسی تاریخی می. گویند برساخته بودن می
شود، چه عوامل  چه طبیعی پنداشته می که در پیدایش هرآن

 .اند اجتماعی عقالنی و حتی غیرعقالنی و تصادفی سهیم بوده
در واقع، هیچ علت تامی وجود ندارد و حتی علم، فناوري و 

هاي موجود، حداقل تا حدي ساخته عوامل اجتماعی  نوآوري
                                                 
1- norms 
2- Thomas Kuhn 
3- social constructionism 
4- discourse analysis 

هستند و اگر عوامل اجتماعی دیگري وجود داشت، آنها به 
پس آنچه اکنون وجود دارد را نباید . شکل امروز نبودند

نیز  فرض وارون را پیش. یافته و ناگزیر دانست خوب، تکامل
باید طرح نمود و گفت علم و فناوري امروز، نامناسب است و 

توان علم، فناوري و  باید دید تحت چه عوامل اجتماعی، می
شناسی معرفت،  نوآوري بهتري داشت؟ بنابراین اگر جامعه

داند،  علم و فناوري را تحت تأثیر عوامل اجتماعی می
تواي علم، گوید مح رود و می گرایی، قدمی فراتر می برساخت

ساخته است و  فناوري و نوآوري نیز برساخته یعنی جامعه
هاي  البته براي تبیین. هاي اجتماعی نیست مستقل از تبیین

سیاه هر فناوري با بررسی دقیق نحوه  اجتماعی، باید جعبه
  فیتوصکارکرد، تاریخ طراحی، بهبود و انتشار آن باز شود و 

فناورانه انجام  راتییتغ یسشنا ییایپو ةدربار یلیو تفص  قیدق
  ].5[گردد 

، چگونگی شدن اجتماعی فناوري د برساختهدر رویکر
در ]. 6[شود  ، تحلیل می مرحله شدن هر فناوري در سه ساخته

  شود که یک فناوري انعطاف مرحله اول، نشان داده می
هاي مختلف، قابل طراحی و  تفسیري دارد یعنی به شکل

شود که چگونه  در مرحله دوم نشان داده می. بکارگیري است
کاربرد از شده یعنی یک نوع طراحی و  متصلباین انعطاف، 

میان انواع مختلف، به هر ترتیب، در میان مردم جا افتاده 
نفعان مختلف  شود که ذي در مرحله سوم نشان داده می. است

ها و افراد تولید، توزیع و  ها، گروه اعم از دولت، بنگاه
کننده هر کدام چه نقشی در طراحی و استفاده از این  مصرف

لعاتی، وجه برساختی یا این رویکرد مطا. اند فناوري داشته
  ].7[کند  ابعاد اجتماعی فناوري را به خوبی آشکار می

با توجه به همین ارتباط دوسویه علم، فناوري و نوآوري با 
هاي علمی یا فناورانه به  جامعه، امروز دیگر سخن از نظام

و اگر در مورد مقایسه ] 8[اندازه گذشته، متداول نیست 
وري یا گذارهاي فناورانه سخن به کشورها و امکان انتقال فنا

چرا ] 9[است  5فنی- اجتماعی هاي  آید، تمرکز بر نظام میان می
که اگر پیش از این، اثرات فرهنگی فناوري و اثر بسترهاي 

 ]10[شد  ح میاجتماعی بر پذیرش فناوري در حد نظریه مطر
فرض مطالعات در  شده و پیش امروز همچون امري پذیرفته

ایجاد نوآوري از علم و فناوري، همچون   نظام آمده است یعنی

                                                 
5- socio-technical systems 
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در ]. 11[شوند  زیرنظامی از نظام اجتماعی در نظر گرفته می
توان یک اصل عام را امروز در مطالعات علم، فناوري  واقع می

هر فرهنگی، پیامدهاي فناورانه دارد و هر : و نوآوري بیان کرد
  ].12[فناوري، پیامدهاي فرهنگی 

یا ارتباط  1گانه اخیر نوآوري نیز مدل مارپیچ سهدر مطالعات 
صنعت، دولت و دانشگاه به مدل مارپیچ چهارگانه تبدیل شده 

جامعه مدنی با بازیگرانی . که چهارمی همان جامعه است
هاي مردم  هاي فرهنگی گروه واره ها و عادت همچون رسانه

وجه . رساند است که تحقیقات را به مرحله نوآوري می
نفعان متکی است  ی بیش از هر چیز بر مشارکت ذياجتماع

نفعان را به  یعنی در هر موضوع خاص، باید تا حد ممکن ذي
شود، به کار  گرد آورد تا آنچه تولید می ايینه شدهشکل نهاد
به این ترتیب کوشش شده که صنعت، دولت و . آنها آید

اي بلکه همچون نهادهایی  دانشگاه نه به صورت جزیره
  ].13[ی دیده شوند تا پیوندشان بستر مدنی یابد اجتماع

اي دیگر، وجوه  گونه هم به 2شبکه برونو التور/نظریه کنشگر
هاي فناورانه را نشان  اجتماعی علم، فناوري و نوآوري

 ينهاددر گذشته را بر اساس این دیدگاه، علم . دهد می
 ،یعین یواقعیت که نددانست یم يمستقل و کارکرد ی،اجتماع
و  آورد پدید می عتیطب يو سرشت نما ناپذیر، معقول شک
در نگاه . آید نه از علم می دیاز جامعه پد هر چه هست خطاها

در  که گاه هستندیکدیگر  تالزم باعلم و جامعه در جدید، 
و گاه همدالنه قرار دارند و خطاها و  یچالش يوگو گفت
تنها سرچشمه یابد چرا که کنشگري تواند  یاز هر دو م قیحقا

. اي از عوامل امکان دارد و عامل تنها وجود ندارد در شبکه
مثالً آزمایشگاهی (عامل ممکن است فرد، نهاد و حتی شیء 

د و بدون شو باشد که کنش از رهگذر آن پدیدار می) علمی
  .]14[آن، امکان پیدایش ندارد 

نیز به شکلی، موضوع ارتباط  3برگ نظریه ابزارسازي اندرو فین
از نظر او، در سطح نخست . دهد فناوري را نشان می جامعه و

مثالً . و ساده، محصوالت فناوري در همه جا یکسان هستند
رود اما در سطح دوم، باید دید خودرو  خودرو همه جا راه می

هاي مردم  اجتماعی، چگونه در جامعه و گروه  به عنوان پدیده
کارکردي  افتد؟ در جامعه غنی، خودروي معمولی، ابزار جا می

                                                 
1- Triple Helix 
2- Bruno Latour 
3- Andrew Feenberg 

فقیر، ممکن است ابزار   زندگی روزمره است اما در جامعه
از این روست که یک ]. 15[تمایز و حتی فخرفروشی شود 

، فناوري و نوآوري،  وجه اجتماعی بودن سیاست علم
آمیز سیاست به خواست جامعه  داشتنِ اجراي موفقیت بستگی
هنگ نفعان را هما گذار بتواند خواست ذي اگر سیاست. است

شاید مثالی موضوع را . یابد می  کند، احتماال به موفقیت دست
گندم ، 19 قرن همیدانمارك تا ن یصادرات اصل. تر کند روشن

محصول پس از تحول  نیا. بوداك اسب به عنوان خور اهیس
ی در و بحرانشده ارزش  صنعت حمل و نقل، کم ینیماش

 صادرات کرهراه حل پیشنهادي، . پدید آورد اقتصاد دانمارك
دستگاه براي تولید اقتصادي کره، . ودبه جاي گندم سیاه ب

مورد توجه قرار گرفت اما دولت چگونه  ریش یچرب  هجداکنند
اشاعه اجتماعی و  کرد؟ یم یدستگاه را همگان نیاکار با  دیبا

هاي  به جاي بخشنامه کمک گرفتن از ظرفیت جامعه مدنی
 4گروندیگ راح اشاعه طر .ی در دستور کار قرار گرفتدولت
کشاورزان راه  میان در و مدارسدر  یآموزش یجنبشاو . دیآفر

است و کشور را  ریکه امروز، روز تدب با این شعار انداخت
 100ساالنه حدود . نجات دهند دیبا و جوانان کشاورزان

دستگاه فناوري به کمک  شکل گرفت و اتیلبن یتعاون
این رمز . بزرگ کره شد هدانمارك، صادرکنند ر،گی یچرب
 يباال ینرم دولت و توان جذب اجتماع يها استیس ت،یموفق
به هر  ایئین به باال باشد ااز پ دیبا ای گذاري استیس. بودآن 
  ].2[هاي مردم اجرا شود  در میان گروه عیوس یبانیپشتبا  حال

  
گذاري علم، فناوري و نوآوري  پیامدهاي سیاست -4

  در جامعه
در . برند هاي انتقادي بهره می مطالعات علم و فناوري از نظریه

انگاره روشنگري، حل مشکالت جامعه بشري با گذر از جهان 
علم و محصول آن، فناوري . موهومات به جهان عقالنی است

. گر زندگی انسان است ساز جهان و تسهیل نیز عامل عقالنی
تأکید بر این است  اما در دیدگاه انتقادي علوم اجتماعی امروز،

که فناوري ممکن است در قالبی ابزاري و غیرانتقادي، متأثر از 
روابط طبقاتی و تحت تأثیر تبعیض اجتماعی، تنها در اختیار 
گروهی خاص از مردم قرار گیرد و به ابزار استثمار سایر 

هاي فناورانه  همچنین، ممکن است نوآوري. طبقات بدل شود
                                                 
4- Grundtvig 
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، معضالت بیشتري را پدید حل معضالت بشري به جاي
اي در مخاطره را پدید آورند، چنان که در  آورند و جامعه

  ].4[تحلیل شده است  2و اولریش بک 1آراي آنتونی گیدنز
، این انگاره را پردازان مختلف دیگر مارکس و بعدها نظریه

فناوري، از عوامل مهم دگرگونی اجتماعی اند که  بسط داده
ها و صنایع مدرن نساجی  یدایش ماشینبراي نمونه، با پ. است

و نظام توزیع محصوالت آنها، بافندگان دستی و فروشندگان 
گرد دیگر از طبقات جهان قدیم به حساب  جزیی و دوره

کردند و روابط  آمدند و باید به شکل کارگران صنعتی تغییر می
فرزندان زیاد و آموزش . شد کار و مالکیت هم عوض می

زم نبود بلکه همه باید به مدرسه و خانگی هم دیگر ال
روندي که هنوز هم . رفتند هاي آموزشی تخصصی می کارگاه

کند که دگرگونی اجتماعی نه  بیان می 3هابرماس. ادامه دارد
تنها روابط مالکیت و ساختارها بلکه روابط روزمره در جهان 

مثالً . کند ها را نیز دگرگون می زندگی و کنش ارتباطی انسان
مان بافندگان قدیمی بنا به تولید خانگی و بازار محدود، اگر ه

کار یا  زندگی یکنواختی داشتند، کارگران نساجی با اضافه
هاي کاري بیشتر، به رقابت بیشتر رو آوردند و به  شیفت

تري  هاي فردي آنها زندگی. مصرف بیشتر نیز ترغیب شدند
ي هاي جداگانه و فضا هاي خود، اتاق یافتند و در خانه

خصوصی ساختند و سالیق مختلف و ضرورت احترام به 
البته پیامدهاي فناوري براي زندگی اجتماعی . سالیق پدید آمد
ها بیش از این حدود است و ممکن است  و جهانی انسان

جهانی و سیاسی بر سر مرگ و زندگی پدید آورد مثل   مناقشه
در  المللی هاي بین هاي کشتار جمعی و رایزنی پیدایش سالح
ها و  دهند که ارزش نشان می ها مثال  این. خصوص آنها

جبرهایی هنجاري با فناوري همراه هستند اما در عین حال، 
هاي توسعه و  تا حدي قابل شناسایی و کنترل بوده و به زمینه

بنابراین فناوري نه خنثی و کامال . کاربرد فناوري بستگی دارند
انسانی یا جامعه است و نه جبري است که بر   در اختیار اراده

  ].1[شود  ن و جامعه تحمیل میانسا
علم و فناوري در جامعه، تأثیر آن   پیامد مهم توسعه دیگر

گذار باید متوجه آن باشد و  روي نابرابري است که سیاست
مطالعات . هاي جبرانی مناسب را در نظر بگیرد سیاست

                                                 
1- Anthony Giddens 
2- Ulrich Beck 
3- Jürgen Habermas 

یکی از نخستین . بسیاري نیز در این زمینه وجود دارند
و در  1960است که در دهه  ها مربوط به کوزنتس نظریه

معروف شد چرا که  4وارون Uمطالعات اقتصادي توسعه به 
، ي که توسعه فناوري در آن روي دهدهر کشورگفت  می

و پس از ثابت  یابد می شیابتدا افزادر آن  يدرآمد ينابرابر
خواهد یافت یعنی کاهش  جیبه تدر ی،نیماندن در سطح مع
 ه، توسعکوزنتس. اهد شدوارونه طی خو Uنموداري همچون 

به  کاالمحورگذار از اقتصاد  ندیرا به عنوان فرا ياقتصاد
و متوجه شد که  کرد  فیتعر محور دانشخدماتی و  اقتصاد

هاي نو  فناوري  علت افزایش نابرابري در آغاز فرآیند توسعه
توانمندي کافی براي ورود به از مردم  یتعداد کم این است که

ها را دارند و نیازمند دانش و  فناوريچرخه اقتصادي این 
بنابراین به دلیل وجود نیروهاي  .هاي مهارتی هستند آموزش

ماهر کم، سطح دستمزدهاي آنها با دیگران اختالف فاحش 
ها و تغییر  اي از آموزش این مشکل پس از دوره. کند پیدا می

تنظیمات اجتماعی براي تناسب یافتن با شرایط جدید، 
  ].16[گردد  و نابرابري تعدیل می شود برطرف می

هاي  با این حال، هیچ تضمینی براي فراگیر شدن نوآوري
بندي تجارب  کوزنتس تنها جمع  فناورانه وجود ندارد و مطالعه

نتواند در بازار جهانی موفق  ياگر کشور. است 1950دهه 
هایی  به درستی عمل نکند و حالت آن شود، نظام آموزشی

ها هم  ري از بازگشت به سطح پیشین نابرابريها، خب مانند این
نخواهد بود و ممکن است نابرابري ثابت بماند یا حتی فزاینده 

هاي  طور کلی، هر فناوري و نوآوري، روي گروه به. گردد
پس در . گذارد هاي متفاوت تأثیر می مختلف مردم، به شیوه

گذاري براي یک فناوري یا نوآوري در جامعه،  سیاست
اطمینان برگزید و تنها راه  ن دقیقا یک روش را باتوا نمی

چرا ]. 17[ساالر است  رسیدن به پاسخ منصفانه، روش مردم
هایی  زا براي گروه یی آسیبامدهایپ که هر سیاستی به هر حال

بر در این زمینه  5در بیانیه ریوسازمان ملل  .دارد از جامعه
 يدهایکه تهد ییجا: صحه گذاشت اطیاصل احت
عدم وجود دارد،  ستیز طیمثالً در مورد مح رناپذی برگشت

گردد اما چنین مانع مداخله  دینبا یعلم تیقطع
  ].18[ پرسی باشد هایی باید با همه گیري تصمیم

                                                 
4- Kuznets's inverted-U curve 
5- The Rio Declaration on Environment and Development (1992)  
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از . ترین پیامدهاي فناوري، بیگانگی است یکی دیگر از مهم
پدید را  یگانگیاز ب یخاص ینوع ،ي، هر فناور1نظر بلونر

 ي، برافناوريمرتبط با هر جبرانی   سیاستپس  آورد یم
در ]. 19[ باشد دیو آثار مخرب آن، متفاوت با یگانگیکاهش ب
گري،  هاي جبرانی، الزم است از فنون مربی سیاست
بیگانگی، ]. 20[ها استفاده شود  سازي و امثال این شبکه

. ارتباطی با جامعه است فایده بودن در جامعه و بی احساس بی
 شبردیپ يماهر برا یانسان يرویو ن یم، ابزار فنعل  توسعه

 یافته سازمان یشکل بایدو  ستین یکاف فناوري الزم است اما
کند  دایپ یفن  هتوسع خواهد یکه م يدر کشور ياز نوآور

 هیاعتبار و سرما تا محققان و نوآوران به وجود داشته باشد
و  شوند یدلسرد م او ی کنند یمهاجرت م ایوگرنه  ابندیدست 
  ].19[ مانند یباز م تیاز خالق

علم نیز با نگاه تخصصی و قطع ارتباط با   این اتفاق در عرصه
دهد و بیگانگی افراد جامعه که هر کدام  جامعه روي می

راه حل، تأکید بر . آورد تخصص متفاوتی دارند را به بار می
این راه حل . علم، فناوري و نوآوري در جامعه است  اشاعه
ویژه در کشورهاي اسکاندیناوي جدي گرفته شده و تالش  به
فهم نیز استخراج و  هایی همه شود از تحقیقات علمی، مقاله می

دهد که چگونه بدون  نشان می 2شاپین]. 17[منتشر گردد 
هاي  مفاهیم علمی و پیروي کورکورانه از جایگاه  اشاعه

باورهاي آیند که آنها را همچون  دانشگاهی، باورهایی پدید می
پذیریم و دوباره همچون پیش از دوران  مؤمنانه، بدون شک می
یافته و  اي خالی از شک سازمان روشنگري، به جامعه

در حالی که هدف  ]21[گذاریم  نی انسان مدرن پا میخودآئی
را  و افراد مقدس جادوگران يدانشمندان جاعلم این نبوده که 

علم . پیروي کنند بسته از آنها گوش و بگیرند و مردم، چشم
 یکه به حس عموم بخش دارد اثر اجتماعی آگاهی یتنها زمان

بسط نوآوري و خردگرایی در  يریوگرنه تأث شود مردم تبدیل
و پیشگیري از تقلید کورکورانه نخواهد داشت و در واقع، از 

  ].22[هدف نهایی خود دور خواهد شد 
حتی در گذاران،  اما هدف نهایی و نتیجه مورد نظر سیاست

. مورد علم و فناوري، سرانجام، رسیدن به نوآوري است
توان پیامد مطلوب براي  بنابراین، توسعه نوآوري را می

                                                 
1- Blauner 
2- Shapin 

در  گرانیبه تعامل باز ينوآور استیس. گذار دانست سیاست
پردازد  یتعامل م يبرا شانیها تیقابل و ينوآور یمل يها نظام
شوند  یمفروض گرفته نم کردیرو نیا که مطابق ییها تیقابل
به این موضوع در بخش دوم ]. 23[ به پرورش دارند ازین و

مقاله حاضر پرداختیم اما این را باید افزود که نتیجه 
نوآوري، چیزي بیش از نتایج اقتصادي   موردانتظار از سیاست

اهدافی همچون . و در واقع، ایجاد نوآوري اجتماعی است
 »یاجتماعی مشارکت يریپذ تیولمسئ« ،»اجتماع منافع«گسترش 

گیرند و  در همین زمینه مورد توجه قرار می »نوآوري باز«و 
اهداف اقتصادي، بر اهدافی  به جايگذار  تمرکز سیاست

و همکارانش آنها را در پنج مقوله  3اجتماعی است که گریس
هاي اجتماعی، مدیریت  تحوالت و دگرگونی: اند خالصه کرده

ها و کشورها، کارآفرینی اجتماعی،  سازمانهاي انسانی  سرمایه
هاي جدید براي بخش عمومی، و سرانجام،  خدمات و برنامه

  .سازي در بخش حکمرانی توانمندسازي و ظرفیت
با این حال، نوآوري اجتماعی تعاریف بسیار متنوعی دارد و  

بندي  جمع. شود بندي گریس و همکاران محدود نمی به جمع
توان به صورت  نوآوري اجتماعی را می تري از مفهوم گسترده
خالصه کرد که نتایج مورد نظر در مورد نوآوري  1شکل 

کنند و باید دید که پیامدهاي هر سیاست،  اجتماعی را بیان می
هریک از مضامین . گیرد تا چه اندازه در این موارد قرار می

  ].24[اند  تشریح شده 1، در جدول 1مندرج در شکل 
  
گذاري  مطالعات اجتماعی در سیاستموضوعات  -5

  علم، فناوري و نوآوري
جامعه با علم، فناوري و نوآوري   هم در زمینه ارتباط دوسویه

پیامدهاي آنها براي جامعه، مطالعات متنوعی   و هم در زمینه
ارتباطی و (از مطالعات   وجود دارد یعنی با دو دسته عمده

ا به چهار حوزه اشاره رو هستیم که در ادامه تنه روبه) پیامدي
هاي این مطالعات در هر دو زمینه، بسیار  حوزه. کنیم می

گوناگون هستند و از مسائل متنوعی در ابعاد اقتصادي، 
اند  حقوقی، محیط زیستی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برآمده

بندي و محدود ساختن به این ابعاد نیستند بلکه  اما قابل بخش
مثالً مطالعه پیامدهاي . گیرند اد قرار میمعموالً در مرز این ابع

هاي  سایر حوزه. اخالقی، در همه این ابعاد گسترده شده است
                                                 
3- Grice 
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  .مطالعاتی نیز همین وضعیت را دارند
و   گذاري براي توسعه علم، فناوري مطالعه اولویت 1- 5

   نوآوري
اند، مانند  گذاري انجام شده مطالعات مختلفی در زمینه اولویت

در مورد اولویت آموزش زنان در (ي فناور یستیمنف يها هینظر
در مورد اولویت (ژنوم انسانی   ، پروژه)هاي علمی سیاست
، چالش )هاي زیستی در حل مسائل پزشکی و دارویی فناوري

اولویت توسعه علوم و (محیط زیستی مطالعات علم و فناوري 

 )شناسانه براي تداوم زندگی بشر در زمین هاي زیست فناوري
چگونگی تعیین (ی علم یدورنماها در حکمران، ]25[

 يا بده تا رشته یشگاهیبه من آزما، )ها در نظام علمی اولویت
ضرورت اولویت دادن به کیفیت بر کمیت در ( مکن سیتأس

در  ندهیآ یاجرا و حکمران، ]21) [توسعه علمی و فناورانه
هاي نرم بر سخت براي  اولویت فناوري(ي جامعه و فناور

 توسعه يبرا يمطالعات علم و فناور، )آینده  جامعه
بندي در نظام علم و فناوري بر اساس اهداف  اولویت(

  
  ]24[مضامین و ابعاد نوآوري اجتماعی ) 1شکل 

  ]24[ 1 مندرج در شکل تشریح مضامین نوآوري اجتماعی) 1جدول 

 ن،یگزیو جا دیجد يها مدل افته،یبهبود ایو  دیجدیا ساختارهاي محصوالت  د،یجد يها دهیهمان ا ،یاجتماع يوآورن  ایده کاال و خدمات جدید
  .کارآمد در جامعه است يکار يها وهیو ش د،یجد یخدماتي کردهایرو

پاسخ  قیاز طر يمندتیتحقق رضاي افراد و جامعه برا یبهبود زندگ به ی،به عنوان هدف اجتماع یاجتماع ينوآور  معطوف به هدف اجتماعی
  .برآورده نشده است يازهاین ژهیو به و دیموجود، جد يازهایتر و ماندگارتر به ن بهتر، کارآمدتر، موثرتر، منصفانه

 تیفیتحقق اشکال کار با ک و یسازمان هاستفاده از اصول نوآوران ت،یریمد دیجد يها مهارت هتوسع ،یاجتماع ينوآور  مدیریت سازمانی
  . است يور و بهره يریپذ رقابت شیباال به منظور افزا

  تغییر نهادي
 د،یجد یاجتماع يها تیانجام کارها، فعال دیجد يها راه ،يو نهاد یسازمان دیاشکال جد ،یاجتماع ينوآور

 تیاست که منجر به بهبود وضع یاجتماع ینیآفر رزشا بر یمبتن دیجد يها و مفهوم دیجد يها روش ،نو يسازوکارها
  .شود یم

  . به آن اضافه شده است يهنجار یاست که جزء اجتماع ينوآور يکاربرد هینظر ،یاجتماع ينوآور  تحول اجتماعی

  کارآفرینی اجتماعی
مشارکت  قیاز طر خالقانهي ها کردن راه دایپ زیو ن دیجد يها دهیتوسعه و رشد ا ،یطراح ندیفرآ ،یاجتماع ينوآور

 نیبر ا. است یاجتماع يها به چالش ییپاسخگو يبرا يو همکار تیبر هو یمبتن یاجتماع يها فعاالنه، رواج ارزش
  .شوند یم دهید یاجتماع يها ها در چالش مبنا، فرصت

  سازي حکمرانی و ظرفیت
بر  دیتاک ،يفرد بر روابط درون یمبتن »يدار حکومت«و  »يتوانمندساز« ،»يساز تیظرف« ندیفرآ ،یاجتماع ينوآور
مختلف در توسعه  گرانیباز يریپذ تیو مسئول مشارکت ،یاجتماع یهها و سرما ییها، دارا یستگیو شا تیها، قابل مهارت
  .ها و راهبردهاست برنامه يساز ادهیو پ
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شود که  بنابراین دیده می]. 26) [اي در هر کشور توسعه
هاي علم، فناوري و  گذاري در سیاست مباحث اولویت

  .اند بودهنیز لم و فناوري نوآوري، مورد توجه مطالعات ع
 هنیهز ،گذاري در بحث اولویتمورد توجه  موضوعاتاز  یکی

میالدي، به این   گذشته قرندر . رفته است دست فرصت از
. شد هاي علم و فناوري چندان توجه نمی موضوع در سیاست

 بخشی علم و فرزند آن یعنی فناوري، با رهایی  انگاره در اثر
 جامعهکردن فناورانه موجود و عادت  هاي ينوآور شدن يعاد

نه یانتخاب گزاثر که در  نیشیممکن پ يها نهی، گزبه آنها
. کنند میناممکن و نامناسب جلوه ، اند حاضر از دست رفته

 هیادعا، معموالً فرض نیا ینادرست ای یآزمودن درست يبرا
  .شود یآزموده م گذار استیوارونِ هدف س

در مورد  1اسونید را گونار المور نینمونه پژوهش در ا کی
. انجام داده است کایارتش امر يبرا ینظام ينوآور استیس

تدارك  هنیها معموالً هز رسانه ریتحت تأث یبرساخت اجتماع
آن  زیو از سرر کند یم یصرفه معرف را به ینظام يها يفناور

 نیتر برجسته کایارتش امر. دیگو یسخن م گرید يها در حوزه
با  یابی گوگل، مکان يها ينمونه است و معموالً از فناور

جه یبه عنوان نت ها نیو مانند ا نترنتیا اس، یپ یج
 شانگونار ن. کنند یم ادی کایدر امر ینظام يها يگذار هیسرما
 يها نهیتصور، نادرست است و به نسبت هز نیکه ا دهد یم

وجود  یچندان يفناور  توسعه ،ینظام يها شده در پروژه انجام
هایی  شد با گزینه گذاري نظامی، می و به جاي سرمایهنداشته 

 لیحال، به دل نیبا ا. دیگر از این فرصت بهتر استفاده کرد
دستاوردها بدون توجه  ،یغاتیتبل يها و دستگاه نهیوسعت هز

 یینما بزرگ گرید يها و موارد مشابه در حوزه نهیبه هز
 يها نهیهز ام فرعی اثر خود را،ناو  ل،یدل نیبه هم. اند شده
  ].27[ گذاشته است یدنیناد يها دهیو فا یدنید

و  يعلم، فناور يگذار استیسهمچنین باید توجه داشت که 
و  یدرپ یپهاي  ها به تحقیق بدون توجه به اولویت ،ينوآور
ابزارهاي خوبی  نارهایسم. انجامد فرساینده می ينارهایسم

گذاري علم و فناوري هستند به شرطی که با  براي سیاست
ها،  از روش یکی. شوندپربار و مؤثر  گذارانه هاي اولویت هدف
بر  ناریروش، سم نیدر ا. است ندهیآ ينارهایسم يبرگزار
مرتبط با آن  یکه در جامعه علم شود یمتمرکز م یموضوع

                                                 
1- Gunnar Eliasson 

آنگاه . سازد 2مند آن را مسئله خواهد یدولت م ایبرجسته شده 
. شوند یو ارائه م دهیبرگز لفمخت يکردهایآثار از رو نیبهتر
 ج،یمقطع و به کتابخانه سپردن نتا نیاتمام کار در ا يبه جا
مشابه انتخاب  کردیبا رو ییها و گروه ابدی یادامه م ناریسم
مورد نظر خود در مورد آن  يویسنار ،یهر گروه. شوند یم

و ) ينوآور یک نظام اینو  يفناور ،یرشته علمیک (مسئله 
حضار با هم به  هآنگاه هم. کند یم انیرا ب ندهیمخاطرات آ

. نندینش یم وهایالزم در آن سنار يها میوگو و طرح تصم گفت
 يوهایدر برخورد با سنار ییهمگرا ،يناریسم نیاگر از چن
 يها میو تصم ندهیآ يوهایکم سنار دست د،یاین رونیمختلف ب
توان به دنبال آن، با  و می خواهد آمد رونییمتفاوت ب

به . ، همگرایی مطلوب را پدید آورد3نگاري هاي آینده پروژه
 یجز آشفتگ يا جهیمعموالً نت هک یینارهایسم ب،یترت نیا

 يا جهیندارند، به نت رانیمد يمتفاوت و متناقض برا يها نهیگز
 حاصل ینه تنها ب نارهایو تعدد سم انجامند یم دورنگرانه

  جامعه جینتا ،موضوع ه یکنینخواهد بود بلکه هر کدام در زم
گذاري  براي سیاست  استفاده بلقا ا خالصه وردر آن ی علم

  .]28[خواهد ساخت 
بنابراین افزون بر این که مطالعات علم و فناوري، 

کنند خود  گذاري سیاست علم و فناوري را مطالعه می اولویت
گذاري شوند و به  لعات هم باید اولویتاین مطا
  .گذاري بپردازند اولویت

مطالعه اشاعه و انتشار علم، فناوري و نوآوري در  2- 5
  جامعه

هاي مهم  علم، فناوري و نوآوري نیز از زمینه  مطالعات اشاعه
این . گذاري این امور است تحقیق اجتماعی در مورد سیاست

سازي، کاربرد  هایی چون همگانی مطالعات بر موضوع
سازي و افزایش درك عمومی به ویژه در  اي، سرگرمی رسانه

مرکز هاي نو و برساخت اجتماعی آنها ت مورد علوم و فناوري
چگونگی (کننده  مطالعات سرگرم: توان براي نمونه می. دارند

کالس  شکل ازروش آموزش  رییتغتأثیر علم بر جامعه در اثر 
و  حیدر اوقات فراغت و تفر ییبه آموزش همه جا درس
ها به علم و آثار مثبت و  توجه رسانه(، دانش و رسانه )يباز

ش، فناوري و ، دان]25) [منفی آن در فهم عمومی از دانش

                                                 
2- problematize 
3- foresight 
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هاي  مایه جنبش توسعه علومی که دست(هاي اجتماعی  جنبش
، )شوند و انزواي علوم دور از دسترس عموم اجتماعی می

هاي  درك جدید از فناوري(هاي سالمتی  بیماران و جنبش
، ]21) [داروسازي و تأثیر آگاهی بیماران بر کنترل بیماري آنها

ي علم و فناوري ها چگونگی تأثیر سیاست(ساختن معرفت 
سازي  ، مردم، جوامع و مفهوم)هاي اجتماعی بر دگرگونی
سازي اطالعات  اشاعه دانش با اینفوگرافی(دانش  تصویري از

  .را نام برد] 26) [علمی
گذاري براي آن،  علم و فناوري و نوع سیاست  موضوع اشاعه

اشاعه . موضوع مطالعات انتقادي بسیاري نیز بوده است
و فناوري به پیدایش باورهاي نادرست و  نامتناسب علم

گذار  انجامد که گرچه هدف سیاست پیامدهاي ناخواسته می
 یکی از این موارد،. کاهند اند، از مسؤولیت او چیزي نمی نبوده
 نجامد،یوکارها است که اگر به درازا ب آموز شدن کسب دست
 دیدر امور جامعه را به همراه خواهد داشت و با نینهاد رییتغ

  . یز کرداز آن پره
 ،مختلف يدر کشورها هاي علم و فناوري استیسه مطالع

که سرانجام به کار  یاستیس ينشان داده که هر کدام از ابزارها
در نظر گرفته  یموقت يبرده شوند، اگر به عنوان راهکار

در واقع در چنین  .انجامند یم  ناخواسته يامدهاینشوند، به پ
مثال،  يبرا .مواردي، مشکل از اشاعه نامناسب است

طرف عرضه ممکن است شکست بازار را در  يها استیس
طرف  يها استیس ایو گسترده سازند  داریموضوع، پا کی

 رامونیپ یو اجتماع ياقتصاد يها تقاضا ممکن است شبکه
 کردن عادت بامحصول را از هم بپاشند چرا که تقاضاکنندگان 

. نندیهمواره منتظر دولت بنش آموزند یم هاي رانتی،به کمک
و  قیتحق يها بخش تیرا تقو ییالزم است هدف نها نیبنابرا

از  يمصرف و موارد ای دیتول يها گرفتن شبکه توسعه، شکل
  . میشو ییکه گرفتار ابزارگرا نینه ا میدست قرار ده نیا

کمک به جامعه  يبرا ها استیداشت که س ادیبه باید همواره 
 تیتقو دیهدف با. جامعهنهادین  ياجزا نیگزیهستند و نه جا

دولت به  ینیگزیدر جامعه باشد نه جا ينهاد علم و نوآور
رخ دهد،  انهیابزارگرا ياگر خطا. یآن نهاد اجتماع يجا

نخواهد توانست  گریو د شود می یدولت دچار کرخت
 همواره گرفتار جهیدر نت. خود را منعطف سازد يها استیس

 زیخود خواهد ماند و جامعه ن نیشیپ يها استیس اي از انباشته

و  ضیدولت را از دست خواهد داد و تبع ازاستقالل خود 
به منابع  يدور ای یکیبا توجه به نزدپیرامون -روابط مرکز

که بهترین نمونه آن، بزرگی ] 29[ خواهد آمد دیپد یدولت
  .پایتختهاي کشورهاي نفتی است

  درست علم و فناوري، پیامدهاي ناخواسته  به هر روي، اشاعه
دهد و یکی از موارد مطالعات  گذاري را کاهش می سیاست

علم و فناوري، چگونگی اشاعه درست در هر جامعه و هر 
  .وضعیت تاریخی و فرهنگی است

مطالعه پیامدهاي سیاست علم، فناوري و نوآوري  3- 5
  ساالري براي مردم

 ،يعلم و فناور استیمطالعات س يها از جنبه گرید یکی
حرکت به سوي و   ساالري بر مردم ها استیس نیا ریتأث یبررس
مطالعات . استو در واقع بر حق تعیین سرنوشت مردم  آن،

توان از آن جمله، به  متعددي در این زمینه وجود دارند که می
تأثیر متقابل معرفت (علم، دولت، سیاست معرفت : موضوعات

سازي علم و فناوري  ، جهانی)علمی بر ساختار حکومت مدرن
) علم و فناوري در جهان  ساالرانه کردن علمی و توسعه مردم(
ساالرانه و  موارد مردم(، علم و جهان مدرن ]25[

، )هاي علمی ساالرانه شدن جهان به کمک فناوري غیرمردم
توسعه مشارکت اجتماعی و (دانش و مشارکت عمومی 

، دانش و ]21) [ساالرانه به کمک علم و فناوري دمسیاسی مر
، )ساالري بررسی آثار متقابل علم و مردم(ساالري  مردم

بررسی توسعه (ساالري  سیاست علم و فناوري براي مردم
] 26) [هاي توسعه علوم مدرن ساالري به کمک سیاست مردم

  .اشاره کرد
رمان مطابق آ يمحققان، مطالعات علم و فناور ینظر برخ از

در  یبا گستردن دانش اجتماع خواست یکه م 1ییویجان د
در مردم  ساالرانه مردم يتر نمودن باورها مطبوعات به ژرف
ساالري  تا مردم ستدیا یساالر م نخبه انیگرا بپردازد، مقابل عقل

و به شکلی  ردیساالر قرار نگ در انحصار متخصصان فن
انتقادي، به همه مردم کمک کند که درکی روشن از مشارکت 

 ].30[خود به دست آورند 

نظریه او، . کند یم يپافشاره دیویی دیا روي دیگر بر 2نبرگیف
ساالري بر سیاست علم و فناوري است یعنی  تأثیر جدي مردم

                                                 
1- John Dewey 
2- Andrew Feenberg 
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آنها  ساالرانه گذاري مردم علم و فناوري، پیامد سیاست  توسعه
گذاري عادالنه در این زمینه  البته هدف او، سیاست. تاس

علم و  استیس يهر گونه انتخاب ابزار برابه هر حال، . است
انتخاب شهروندان ممکن  چرا که باشد ساالر مردم دیبا وريفنا

 جمهور سیها از انتخاب رئ انتخاب نای ایاست اشتباه باشد اما آ
ي سازساالر مردم ،هاي دور در سدهتر است؟  شهردار حساس ای
آن در  شدن ياما با عاد نمود یمسخره م زین ییها انتخاب نیچن

 اریشهروندان، بس یو اجتماع یاسیامروز، بحث مشارکت س
نبودن  ساالر مردم لیبه دل قایدق. شده است يبلکه ضرور يعاد
حل مسائل است که مشارکت مردم در  يعلم و فناور استیس

مثالً  توانند یکه مردم نم مسلم است. نیست یعلم عمومی،
ی، ستیز يفناور يبودجه برا صیتخص هاي یتاولو انیم

نتوانند نوآور  يبه نوپاها یدهندگ و شتاب یارتباط يفناور
بسط چنین مشکلی به ایده انتخاب و انتخاب کنند اما 

اگر در . دیآ یمآن از درك نادرست  ساالر، گذاري مردم سیاست
شکل خام مطرح  بهرا  ها نهیگز زین یاسیو س يمسائل شهر

به  دیبا ها نهیگز. مردم ناتوان از انتخاب خواهند بود م،یکن
 يسودمند. مطرح شوند شان يامدهایفهم و بنا به پ همه یشکل
است که مردم را به  نیا یعلم استیس ساالرانه کردن مردم
و آنها را با  کند یآگاه م رندیگ یکه م ییها میتصم يامدهایپ

و مشکل  دینما یم ریدرگ يو نوآور يفناور موضوع علم،
وکارها را برطرف  بودن دانش، پژوهش و کسب يا رهیجز
ی تخصص یگارشیبه شکل ال يگذار استیآنجا که س. کند یم
حاکمیت انحصاري کارشناسان یا انحصار منابع در دست (

 میتقس ها تیاست که مسؤول یعیطب شود، یدنبال م )متخصصان
به  ].26[ شود ینم يریگیپ شکل عمومی، به و مسائل نشده

ساالرسازي با  شود که مطالعات مردم این ترتیب دیده می
  .علم و فناوري پیوندهایی ناگسستنی دارند  مطالعات اشاعه

  مطالعه پیامدهاي اخالقی فناوري براي جامعه 4- 5
ترین و  پیامدهاي اخالقی علم و فناوري، از حساس

. لعات علم و فناوري استها در مطا ترین زمینه برجسته
بررسی تأثیر (دارایی فکري  به مثابهموضوعاتی مانند دانش 

حقوق دارایی فکري بر افزایش نوآوري و اثر ناخواسته آن بر 
تأثیر کار (، تأثیر نهادهاي علمی بر دانشمند )نابرابري اجتماعی

در نهادهاي علمی به صورت انزواي علمی و دیگر پیامدهاي 
، اخالق و مطالعات علم ]25) [ستیزانه ه یا جامعهگریزان جامعه

هاي اخالقی و ارتباط آنها با  انواع نظریه  مطالعه(و فناوري 
مهندسی  الزامات، )هاي علم و فناوري در جامعه سیاست
) گر کنش علمی دست یافتن به کدهاي هنجاري تنظیم(اخالق 

ید بازتول(، نابرابري ساختاري و سیاست علم و فناوري ]21[
، )گیري از آن گذراي علم و فناوري و پیش نابرابري در سیاست

پیامدهاي تحقیقات (اخالق حکمرانی در وراي ژنومیک 
هاي زیستی پیامد آن بر سیاست و دولت در  ژنومیک و فناوري

البته موضوعات . ، از جمله این مطالعات هستند]26) [آینده
این . ها است هاي اخالقی، بسیار بیش از این مرتبط با بحث

با توجه   هاي جاري و آینده گونه مقاالت به هنجارها و ارزش
  .هاي جدید توجه بیشتري دارند به علوم و به ویژه فناوري

هاي تحقیق انتقادي پیامدهاي اخالقی  یکی از زمینه
زدایی از  هاي علم، فناوري و نوآوري، مطالعه سیاست سیاست

سنت   در ادامه 1براي نمونه، ثروپ. ها است این حوزه
دهد که چگونه با  مطالعاتی تبارشناسی فوکویی نشان می

هاي جایگزین  عقالنی نشان دادن نظم جاري امور، دیگر نظم
هاي  در رشته. شوند به شکلی غیرعقالنی بازنمایی می

هاي نوآوري،  منظاها و  ها، پژوهشگاه دانشگاهی، آزمایشگاه
چگونه دانش و شود که  گذاري منحصر به این می سیاست

مهارت فنی را به پول برساند و در این راه، هر گونه انتقاد از 
هاي اجتماعی پیرامون آنها را غیرعقالنی  فلسفه امور و جنبش
گذاري علم و  در واقع، سیاست. دهد و غیرعلمی جلوه می

هاي سیاسی پیوند خورده است،  فناوري که به کلی با اولویت
 هاي رام هاي بنیادي، سوژه پرسشبا برچسب غیرعلمی زدن به 

آورد که تنها درگیر رفع  پدید می "دانشمند"به نام  ايشده
فارغ از این که این نظم در چه  ،نیازهاي نظم موجود هستند

هاي  هاي رقیب آن چه نظم گفتمانی پدید آمده باشد و گفتمان
اما مطالعات انتقادي با نگرش اخالقی . بدیلی را پیشنهاد دهند

شده را  هاي علمی کنند حوزه اتر از ابزارگرایی سعی میو فر
تالش  ،جدید یاجتماع هاي جنبشدوباره سیاسی کنند مثالً 

 هاي يفناور جلوه داده شده  یفن هاي عرصه کنند یم
را  کیژنتسازي  شبیه ه وختیترار تولید محصوالت زآمی مخاطره
یا ادعاي جریان اصلی اقتصاد مبنی بر  کنند  یاسیدوباره س

خصوصی را بخشی از پروژه نظم موجود  بخشکارکرد بهتر 
  ].30[دهند  نشان 

                                                 
1- Thrope 
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یکی از انواع مطالعات پیامدهاي اخالقی فناوري، تحلیل 
گذاري و توسعه علم، فناوري و نوآوري  گفتمان سیاست

هایی  در این مطالعات، سخن از چیرگی یافتن گزاره. است
هاي  ي و موضوعاتی اصلی در یک جامعه است که گروهمحور

آنها، به کمک . شوند اجتماعی خاصی از آنها منتفع می
اي، مالی و فرهنگی، این موضوعات و  ابزارهاي مختلف رسانه

کنند تا مورد پذیرش عمومی  ها را ترویج و همگانی می گزاره
به . ودش هاي مورد نظر آنها پیاده می آنگاه، سیاست. قرار گیرد

ها و  هاي اجتماعی بدون دسترسی به فرصت این ترتیب، گروه
امکانات کافی، هیچ نقشی در گزینش تحقیقات علمی، توسعه 

گیري نوآوري ندارند و در اغلب مطالعات  فناوري و شکل
گرایان با  مثالً برساخت. شوند اجتماعی جدید هم دیده نمی

دارند که تنها  وجود توجه به عوامل اجتماعی، این ایراد را
به سخن . گیرند عوامل حاضر در متون رسمی را در نظر می

و منافع  یاجتماع يها که گروه دیگو یم یچه کس، 1وینر
اند؟ در مورد  کدام سهیم در پیدایش فناوري یاجتماع
 فناورانه راتییتغ جیندارند، اما نتا ییصدا چیکه ه ییها گروه

 ییها چه؟ در مورد گروه قرار خواهند داد، ریآنها را تحت تأث
اند، چه؟  عامدانه کنار گذاشته يبه نحو ایکه سرکوب شده 

کرد که  نییرا تب یبالقوه مهم يها انتخاب توان یچگونه م
بحث و انتخاب ظهور و بروز  يبرا یهرگز به عنوان موضوعات

  اند که هرگز جدي گرفته هایی بوده چه گزاره ؟اند نیافته
هایی در گذشته بر اثر ضعف  اند و چه تصمیم نشده
اند  شده کنندگانشان در روابط قدرت، به تعویق انداخته  مطرح

اي متفاوت  اند درحالی که ممکن بود آینده و هرگز گرفته نشده
هایی است که تحلیل گفتمان به  ها پرسش را رقم بزنند؟ این
هایی که ممکن است عوامل خاموش  پرسش. دنبال آنها است

  ].31[شده را به سخن درآورد  و فراموش
  
سیاست حمایت از  ابعاد اجتماعی موردي  مطالعه -6

  تولید مقاالت علمی در ایران
در ایران، ارزیابی  1390  یکی از مباحث پرمناقشه در دهه

نوآوري در گذاري علم، فناوري و  پیامدهاي اجتماعی سیاست
ایران با تأکید بر تولید مقاالت علمی و در واقع، استفاده از 

افزون بر انتقادها و . ابزارهاي طرف عرضه بوده است
                                                 
1- Winner, Longdon  

ها وجود دارد، مطالعات  هاي پرتعدادي که در رسانه دفاعیه
 2040پژوهشی متعددي نیز مانند گزارش پروژه ایران 

احث استاد فقید، استفورد، گزارش علم و فناوري آنکتاد و مب
  .راد، به این موضوع اختصاص یافته است محمدامین قانعی

نامه ارتقاء استادان، در جذب  سخن آن که در آئین کوتاه
ها، داشتن مقاالت  دانشجویان دوره دکتري و مواردي مانند این

هایی مانند  با در نظر گرفتن شاخص ISIپژوهشی و -علمی
هاي  چنین، سپردن پروژههم. اند اهمیت یافته 2ایندکس اچ

ها تا حدي  تحقیقاتی به افراد، اعطاي امتیازات مالی و مانند این
به این ترتیب، از بیش . زیادي موکول به این معیار شده است

-از یک دهه پیش، افزایش چشمگیر چاپ مقاالت علمی
پژوهشی در نشریات تخصصی داخلی و بیش از آن در 

 1390  این روند در دهه نشریات خارجی را شاهد بودیم که
چنین معیاري براي دانشگاه از این ]. 32[ یافته استنیز ادامه 

هاي صرفاً دانشگاهی  جهت سودمند بوده که بررسی شاخص
اگر به اهمیت . کند را تا حدي جایگزین معیارهاي دیگر می

هاي  دوگانه تعهد و تخصص و مباحث پیرامون آن در دهه
پیش از اجراي این سیاست بنگریم، خواهیم دید که این معیار 

، از معیارهایی که پیش ی که داردش جمیع معایبحتی با پذیر
تر، و از اعمال سالیق، دورتر  از آن جاري بودند، تخصصی

بوده است چرا که معیارهاي پیشین عمدتا بر اساس سنجش 
هاي علمی از دانش  تعهد سیاسی و اعتقادي یا برداشت هیأت

  .هاي شفاهی بودند تخصصی فرد در مصاحبه
شده  طور مکرر بر این سیاست عنوان بهاما انتقادي جدي نیز 

توجه  رشد فزاینده تعداد مقاالت علمی که جایگاه قابل: است
هاي جهانی آورده،  بندي جهانی از این نظر براي ایران در رده

در عمل، با حل مسائل جامعه ایران از نظر صنعتی، اداري، 
تعدد مقاالت، نه . اجتماعی و غیره ارتباط مستقیمی ندارد

وري در بازار کار را افزوده است و نه جایگاه نوآ
وکارها را ارتقا داده است، نه در  آموختگان در کسب دانش

آگاهی مردم نسبت به مسائل مختلف تأثیر چندانی داشته است 
چنین . و نه سرانه تولید ناخالص داخلی را باال برده است

دهند که شاید سیاست علمی توجه به  انتقادهایی، نشان می
پژوهشی صرفاً از نظر دانشگاهی به نتایج خود -قاالت علمیم

رسیده باشد اما از نظر اجتماعی، ناکارآمد بوده و اهداف نهایی 

                                                 
2- H-Index 
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ي بار زیانو   حتی پیامدي ناخواسته] 33[اند  آن محقق نشده
مثالً براي . اند اند که بسیار مورد توجه قرار گرفته پدید آمده

نویسی  نامه نویسی و پایان لهکردگان بیکار، مقا انبوه تحصیل
همچون شغلی در بازار سیاه سربرآورده یا افرادي هستند که 

در ]. 34[کنند  براي یافتن کار در کشورهاي دیگر تحصیل می
ترین مقصر ایجاد بازارهاي  هاي اجتماعی، مهم تحلیل
نویسی براي دیگران، پس از ضعف بازار کار ایران در  مقاله

الت تکمیلی و اعطاي مجوزهاي جذب فرهیختگان تحصی
رانتی براي تأسیس و توسعه مراکز علمی، همین سیاست 

ی  تولیدگرا در مورد مقاالت است که با شاخص هاي کم
ایندکس  پژوهشی و اچ-همچون تعداد مقاالت علمی

در کنار این مشکل، البته افزایش پذیرش . شود گیري می اندازه
ستادان و فضاهاي آموزشی دانشجو نامتناسب با افزایش تعداد ا

  ].13[نیز مطرح است 
توان این مشکل را به خطاي ابزارگرایانه  در تحلیل نهایی می

در واقع تعدد . که پیش از این به آن اشاره شد مربوط دانست
شدن به عنوان اهداف میانی  مقاالت به جاي در نظر گرفته

ل برآوردن اهداف نهایی، خود به هدف نهایی سیاست بد براي
  . اند شده

این نکته را نیز نباید از یاد برد که به طور کلی در هر جاي 
جهان، سنجش کمی ارتباط میان تولید پژوهش دانشگاهی و 

در این تحلیل باید ]. 35[نتایج فناورانه بسیار دشوار است 
توجه داشت که مشکل جاري یعنی بیکاري فرهیختگان 

کشورهاي دیگر از تحصیالت تکمیلی و حتی مهاجرت آنها به 
بنابراین، پیامد ]. 36[هاي پیش نیز وجود داشته است  دهه

منفی این سیاست اگر هم پذیرفته شود، تنها یکی از علل 
  .هایی ممکن است باشد چنین پدیده

از . توان مسئله را شکافت همچنین از نظر ابعاد ذهنی هم می
بودن بر  جمله، تأثیر برساخت اجتماعی اثربخش

منظور . گراي تولید مقاله مؤثر بوده است اري کمیگذ سیاست
از برساخت اجتماعی، ساخت ذهنی عمومی در مورد یک 
موضوع است یعنی تصور گروهی یا همگانی از یک موضوع 

از نظر پدیدارشناسی اجتماعی، برساخت اجتماعی، . اجتماعی
مثالً اگر کنشگران علمی باور . انجامد به ساخت عینی نیز می

نویسی  ترین کار استاد دانشگاه، مقاله اشند که مهمداشته ب
است، چنین هم خواهد شد چرا که همه به نوشتن مقاالت رو 

آورند و براي آن ارزش قابل خواهند بود و معیارها بر  می
شود و در  اساس آن تنظیم خواهد شد یعنی این امر نهادینه می
د و در گیر قواعد کنش و تنظیمات اجتماعی نهاد علم جاي می

ارتقاء رتبه اداري و نفوذ اجتماعی نیز اثر خواهد گذاشت 
  .نویسی خواهد شد یعنی در عمل هم کار استاد دانشگاه، مقاله

بودن، این تصور جبرگرایانه است  منظور از برساخت اثربخش
این ! که سرانجام، مقاالت علمی اثربخش خواهند بود

. گردد اقع نمیشود و مورد پرسش و اثربخشی بدیهی گرفته می
پیش از این اشاره شد که هنجارها و باورهاي جامعه علمی، نه 

دهی به پرسش علمی بلکه  طرح مسئله و پاسخ  تنها شیوه
کنند یعنی طبق باورها و  چیستی پرسش را هم تعیین می

شود که چه چیز ممکن  هنجارهاي اعضاي جامعه مشخص می
به حساب است سؤال علمی باشد و چه چیزي پرسش علمی 

  .آید نمی
به عبارت دیگر، باور به بداهت (بودن  طبق برساخت اثربخش

فرض این خواهد بود که افزایش مقاالت،  پیش) اثربخش بودن
وکارها  و نوآوري در صنایع و کسب  ناگزیر به توسعه فناوري

انجامد و مسائل کشور به کمک همین توسعه در فناوري و  می
انند قیفی که هر چه در دهانه شوند یعنی هم نوآوري حل می

آن بیشتر مقاله بریزیم، از انتهاي آن، نوآوري و حل مسئله 
دیگر پرسش این نخواهد بود که . بیشتري بیرون خواهد آمد

بدیهی است که باید . آیا اثربخشی مشاهده شده است یا خیر
شود، آسیبی در اجرا وجود  مشاهده شود و اگر مشاهده نمی

شود؟  شود که چرا اثربخشی مشاهده نمی یپرسش این م. دارد
از چنین برساختی، معیار شمارش کمی تعداد مقاالت بیرون 

آید و نباید هم انتظار داشت که شاخصی کارکردي بیرون  می
آید که میزان ارتباط مقاالت را با نتایج عملی آنها در نوآوري 

  ].37[و حل مسئله بسنجد 
سیاسی ممکن است چنین  شناسی با این حال، از منظر جامعه

انتقادي بیان شود که در ایران، همین برساخت نیز محصول 
. دانشگاه به آن خو کرده است کهروابط قدرت موجود است 

نه تنها دانشگاهیان بلکه نوآوران و کارآفرینان نیز در روابطی 
تأثیري  قدرتی و بی قرار دارند که سبب شده است احساس بی

به همین دلیل است که از منظر عمومی ]. 38[در آنها پدید آید 
پیمایشی . شود عامل مهم تغییر دیده نمی به عنواننیز دانشگاه 

درصد  90دهد که گرچه نگرش بیش از  در تهران، نشان می
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درصد  30مردم به تحقیقات دانشگاهی مثبت است، کمتر از 
معتقد هستند که این تحقیقات به بهبود زندگی روزمره کمک 

  ].39[کند  می
هاي علم،  بدین ترتیب، مطالعات اجتماعی در مورد سیاست

توان نوعی بازخورد براي این  فناوري و نوآوري را می
، نتایج و  که با توجه به آن] 40[ها به شمار آورد  سیاست

توان بهتر درك نمود، به ارزیابی  ها را می پیامدهاي سیاست
  .آنها اندیشید  ها پرداخت و به اصالح سیاست
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