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Abstract 

The complexity of the science, technology 
and innovation issues and the difficulty of 
understanding innovation policies effects, on 
the one hand, and the low effectiveness or 
undesirable effects of many of the existing 
policies, on the other hand, highlights the 
need for more precision in the formulation 
and selection of each element of them. 
designing a new policy or reviewing and 
criticizing proposed or existing policies, 
needs a framework that specify the essential 
elements of these policies in order to allow 
the analysis of the proportionality between 
their elements. Accordingly, these article 
examines the essential elements of policy 
programs and provides a framework for 
developing these programs based on these 
elements. Finally, the application of the 
proposed framework in the criticizing of 
existing programs is shown by reviewing the 
Iran's Sixth Development Plan in the field of 
science and technology. 
Keywords: Policy Design, Policy Formulation, 
Innovation Policy, Policy Instrument, Policy 
Goals 
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  دهیچک
هاي نوآوري از یک سو و اثربخشی اندك یا اثرات نامطلوب بسیاري از  تأثیر سیاست نحوهپیچیدگی باالي مسائل حوزه علم، فناوري و نوآوري و دشواري درك 

ها و موشکافی در انتخاب هر یک از  هاي سیاستی موجود در این زمینه از سوي دیگر، لزوم دقت بیشتر در مرحله فرموله کردن و تدوین این سیاست برنامه
هاي پیشنهادشده و موجود، نیازمند چارچوبی  م تدوین یک سیاست جدید یا در بررسی و نقد سیاستهنگا. سازد هاي سیاستی را مشخص می عناصر برنامه

بر این اساس مقاله حاضر به بررسی عناصر . ها را مشخص نماید تا امکان تحلیل تناسب این عناصر با یکدیگر فراهم شود هستیم که عناصر ضروري این برنامه
در انتها نیز نحوه کاربرد چارچوب پیشنهادي . دهد هاي مذکور بر مبناي این عناصر ارائه می و چارچوبی براي تدوین برنامه هاي سیاستی پرداخته ضروري برنامه
  .هاي موجود با بررسی برنامه ششم توسعه در بخش علم و فناوري نشان داده شده است در نقد برنامه
  بزار سیاستی، هدف سیاستیطراحی سیاست، تدوین سیاست، سیاست نوآوري، ا: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Ghazinoori, S., & Radaei, N. (2019). The Framework for STI Policy Programs. Journal of Science & Technology 
Policy, 11(2), 527-542. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

محتواي هم  شود صحبت می ها از طراحی سیاست ی کههنگام
علیرغم اینکه  .استمدنظر  آن تدوین فرآیندهم  و سیاست

زنی  ها حاصل فرآیندهایی غیرعقالیی نظیر چانه برخی سیاست
توان فعل  سیاسی هستند و نمی 12يها بستان و یا حتی بده

این وضعیت قابل تعمیم  لیکنرا به آنها نسبت داد، » طراحی«
اي  توان امکان طراحی در رویه ها نیست و نمی به کلیه سیاست

تشخیص . منطقی و داراي چارچوب را نادیده گرفت
گذاران جهت  هاي موفق از ناموفق و کمک به سیاست سیاست

تر، از مسیر همین  اثربخشهاي  طراحی محتواي سیاست
هاي  بر اساس پژوهش. ]1[پذیر خواهد بود  مطالعات امکان

                                                 
  n.radaei@atu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

12- Log-rolling 

انجام شده  1990و اوایل  1980که در اواخر دهه  متعددي
2است، پژوهشگرانی نظیر لیندر و پیترز

اند که  اذعان داشته 3
تفکیک فرآیند طراحی سیاست از مفهوم انتزاعی محتواي 
سیاست، جهت سهولت تحلیل و ارائه خطوط راهنماي 

منظور از ). ]2[به نقل از  ]1[(پذیر است  طراحی محتوا امکان
 است،یس عناصردر آن اي است که  طراحی سیاست، مرحله

توجه به مسائل  با. ]3[ شود یم نیتدو استیکل س وانتخاب 
گذاران در دنیاي امروز با  اي که سیاست هاي پیچیده و چالش
اند و اهمیت روزافزون حصول اطمینان از صحت و  آن مواجه

هاي تدوین شده به عنوان عامل مؤثري در  انسجام سیاست
ها و درك  نیاز به طراحی هوشمندانه سیاست ]4[اجراي آنها 

                                                 
23- Linder and Peters 



  هاي سیاستی علم، فناوري و نوآوري چارچوب تدوین برنامه

528  

هاي سیاستی،  کردن برنامه بهتر عناصر ضروري و نحوه فرموله
بر این اساس در مقاله  .]5[گردد  بیش از پیش احساس می

هاي سیاستی و ارائه  حاضر، به بررسی عناصر ضروري برنامه
 چه که  مستقل از اینها  چارچوب تدوین و تصویب این برنامه

با  و کنند می طراحی را آن سازوکاري چه با و نهادهایی یا نهاد
از چه  به طور کلی ها سیاست که این یعنی داد، برون به توجه

با  فرآینديمورد نظر چگونه و با چه  اجزاي واجزایی تشکیل 
این  ،از این رو .ارائه شده است اند شدهترکیب  یکدیگر

و هم در مرحله  ها برنامه طراحی مرحلهچارچوب هم در 
  .بود خواهد برداري بهرهقابل استفاده و  آنهابررسی و تصویب 

هاي قدیم و جدید به  در این راستا، پس از مروري بر نگاه
هاي سیاستی  طراحی سیاست، به معرفی عناصر ضروري برنامه

حوزه علم، فناوري و نوآوري پرداخته و چارچوبی جهت 
در . گردد ها بر پایه عناصر ضروري ارائه می تدوین این برنامه

هاي  نامهنهایت نحوه بکارگیري این چارچوب در نقد بر
سیاستی موجود در کشور با بررسی برنامه ششم توسعه در 

  .شود حوزه علم و فناوري تشریح می
  
  به مطالعات سنتی و جدید طراحی سیاست نگاهی -2

ها چه از منظر فرآیند و چه از منظر  مطالعات طراحی سیاست
اند که توجه به این  محتوا در طول زمان تغییر و توسعه یافته

جهت آشنایی با جدیدترین رویکردها و بکارگیري تحوالت 
، ]5[ 1هاولت. رسد ها مفید به نظر می در فرموله کردن سیاست

اي به بررسی رویکرد سنتی و جدید به طراحی و  در مطالعه
فرموله کردن سیاست پرداخته و سه تفاوت اساسی این دو 

  :رویکرد را به شرح زیر مطرح نموده است
Ã  هاي پیچیده ترکیب ابزارهاي سیاستی طراحیرویارویی با  

هاي  اولین تفاوت رویکرد جدید و قدیم به پیچیدگی طراحی
هاي سنتی اغلب بر  اینکه نگاه با. شود سیاستی مربوط می

تمرکز روي یک ابزار براي رسیدن به یک هدف تاکید 
هاي  اند، رویکردهاي جدید بر لزوم طراحی آمیزه داشته

از ابزارها و  سبديبارت دیگر طراحی و یا به ع 2سیاستی
  .اهداف تأکید دارند

Ã گذاري درك طراحی سیاست با توجه به زمینه سیاست  

                                                 
1- Howlett 
2- Policy mixes 

دومین محل تفاوت رویکرد جدید و سنتی در این است که 
فضاي «هاي اخیر با لزوم درك و تعیین حدود  پژوهش
البته موضوع لزوم درك فضاي سیاستی و . اند آمیخته» 3سیاستی
هاي سیاستی مرتبط با  اي از منابع و قابلیت مجموعه ایجاد

موقعیت فرموله کردن سیاست در مطالعات گذشته نیز مطرح 
نوع نگاه و وزنی که به این موضوع در مطالعات  ، امابوده

رویکردهاي : شده متفاوت بوده است طراحی سیاست داده می
 سنتی طراحی، تأکید بر این داشتند که فرموله کردن سیاست

افتد و  شده اتفاق می در ساختارهاي حکمرانی از پیش تعیین
هاي  شد که گزینه این امر به مثابه محدودیتی در نظر گرفته می

اما . داد سیاستی سازگار با چنین شرایطی را بسیار کاهش می
با وجود پذیرش  و رویکرد جدید به تعدیل این نگاه پرداخته

لزوم مطابقت محتواي سیاست تدوینی با زمینه اجراي سیاست 
ها بر این اساس، فضایی براي مانور نیز  و تعیین محدودیت

 4گذار قائل است و مفاهیمی نظیر درجه آزادي براي سیاست
بر این اساس الزم است طراح سیاست . کند طراح را مطرح می

دازه توانایی تغییر وضعیت با توجه به اینکه دولت تا چه ان
موجود را دارد و همچنین تا چه اندازه به طراحی منطقی 

  .ها تمایل دارد رویکردهاي متفاوتی را دنبال نماید سیاست
Ã ها بندي سیاست توجه به وابستگی به مسیر در فرمول  

تر از وابستگی به مسیر در  تفاوت بعدي در درك دقیق
ویکردهاي قدیمی، اغلب در ر. ها است بندي سیاست فرمول

فرض بر این بود که طراحی سیاست در هر دوره، از نقطه 
شود؛ در  اي شروع می زمینه صفر و بدون وجود هرگونه پیش

هاي جدید بیشتر بر این امر تأکید دارند که  حالی که دیدگاه
هاي  ها ناگزیرند که در فضاهایی از آمیزه طراحان سیاست

ین به طراحی بپردازند و در سیاستی و میراث سیاستی پیش
به  5بسیاري از موارد به جاي طراحی مجدد کل برنامه سیاستی

پرداخته و  6هاي موجود تغییر ساختار عناصر سیاست
  .هاي سیاستی جدید را بر این اساس طراحی نمایند برنامه

  
  هاي سیاستی عناصر ضروري برنامه -3

 عناصردر آن اي است که  منظور از طراحی سیاست، مرحله

                                                 
3- Policy spaces 
4- Degree of freedom 
5- Policy Packaging 
6- Policy Patching 
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. ]3[ شود یم نیتدو برنامه سیاستیکل  وانتخاب  است،یس
مطالعات گوناگونی به بررسی و پیشنهاد چگونگی طراحی 

هاي سیاستی از منظر محتوا پرداخته و به عناصر  برنامه
 1 جدول. اند ها اشاره نموده ضروري جهت تدوین این برنامه
اصر ضروري از منظر عن را نتایج حاصل از این مطالعات

همانطور که در این جدول . دهد هاي سیاستی نشان می برنامه
شود، بیشترین تمرکز مطالعات پیشین بر تعیین  مشاهده می

اهداف و ابزارهاي سیاستی بوده و اشاره به سایر عناصر به 
این . هاي مختلف انجام شده است صورت موردي، در پژوهش

عناصر در تدوین اي از  در حالی است که توجه به مجموعه
اهمیت دانستن  ها ضروري است و نادیده گرفتن یا کم برنامه

هاي سیاستی تدوین شده  آنها از کیفیت و اثربخشی برنامه
بندي نتایج حاصل از  بر این اساس و با جمع. کاهد می

هاي پیشین و تجارب موجود، اهم سؤاالتی که باید  پژوهش
پاسخ گفت و یا به هاي سیاستی به آنها  در طراحی برنامه

ها به شرح زیر  عبارت دیگر، عناصر ضروري این برنامه
  :استخراج شده است

  شود؟ تدوین می اي زمینهتوجه به کدام عوامل  بابرنامه  -
پاسخگویی به کدام اهداف سیاستی، تدوین و  يبرنامه برا -

  شود؟ اجرا می
هایی که این  یعنی هویت(ها یا نهادهاي اصلی هدف  گروه -

  اند؟ کدم) گذاري بر رفتار آنها را دارد برنامه قصد تأثیر
به منظور ابزارهاي سیاستی مورد استفاده در این برنامه،  -

هدف مدنظر کدام  يها دستیابی به اهداف در ارتباط با گروه
  است؟

؟ و نحوه عمل آنها اند مجري یا مجریان این برنامه کدم -
  چگونه خواهد بود؟

  دوره زمانی اجراي برنامه چقدر است؟ -
دادهاي مورد انتظار از اجراي این  منابع مورد نیاز و برون -

  مند؟ابرنامه کد
و جایگاه ) یدرون يسازگار( عناصر مختلف برنامه طارتبا -

) یرونیب سازگاري( ها این برنامه در ارتباط با سایر برنامه
  ه است؟چگون

در ادامه هر یک از عناصر مورد اشاره در سؤاالت فوق مورد 
  .گیرند بحث قرار می

  گیري برنامه سیاستی زمینه شکل 1- 3
 تا حد زیادي وابسته به هاي نوآوري با توجه به اینکه سیاست 

هستند گیرند  هاي خاص کشوري که در آن شکل می و ویژگی
هاي سیاستی  عنصري که باید در تدوین برنامهاولین  ]6[

با بیانی . است استیس يریگ شکل نهیزممدنظر قرار گیرد 
فرد  توان گفت هر برنامه سیاستی باید منحصربه تر می دقیق

اي خاص، در زمینه  باشد؛ چرا که در راستاي حل مسئله
-سیاستی خاص، در زمانی خاص و در شرایط ایدئولوژیک

  .]8[شود  سیاسی خاص یک دولت، تدوین و اجرا می
گیري سیاست که در بسیاري موارد ممکن است در  زمینه شکل

سیاست تدوین شده، نمود ظاهري پیدا نکند و تنها 

  هاي پیشین هاي سیاستی از منظر پژوهش عناصر برنامه) 1جدول 
گیري  شکل زمینه

  سیاست
 اهداف

 هاي گروه
  هدف

 مجریان ابزارها
 دوره
 زمانی

  مرجع سازگاري دادها برون منابع و

P P  P     
  ]6[بارتزوکاس و تیوبال 

 P P P P   P  7[تومینن و هیمانن[ 

 P  P  P  P  3[تایهاق و همکاران[ 

P P  P     
 ]8[بوراس و ادکوئیست 

 P  P     
 ]9[ادلر و فاگربرگ 

 P  P P    
 ]10[فاکسون و پیرسون 

P P  P   P   11[سیدنی[ 

 P P P P   P  12[اشنایدر و اینگرام[ 

P P P P   P P 13[ هاولت[ 

P P  P     
 ]14[ویزوریک و هکرت 

P  P  P P    15[زوداك  -بن[ 
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مواردي نظیر  گیري کالن برنامه سیاستی را آشکار نماید، جهت
 موجود و روندهاي تیوضعگذاران،  فکري سیاست 1ابرانگاره

نظام ملی نوآوري را  يها مشکالت و شکستهمچنین و 
در . شوند ها می گیري اولویت ساز شکل و زمینه شده شامل
که با آن  هستندکننده  هماهنگ يابزار بیشتر ها تاولویواقع 
 شوند یسازگار م گریکدیگذاران و محققان با اهداف  سیاست

]16[.  
اند که  گذاري بر این عقیده گران حوزه سیاست برخی تحلیل

هاي سیاستی  انتخابهاي دولت بر  میراث سیاستی و ظرفیت
به عبارت دیگر، مسیرهاي طی شده در ؛ تأثیرگذار خواهند بود

اجتماعی که ممکن  - هاي پیشین و نیروهاي سیاسی سیاست
ها را به سمت و سویی خاص و در جهت منافع  است سیاست

هاي  ذینفعانی قدرتمند سوق دهند در مواردي بر انتخاب
تأثیر  ،هاي کالن تسیاستی و به عبارتی دیگر تعیین اولوی

  .]17[گذارند  می
نکته مهم دیگري که باید مدنظر قرار گیرد تأثیر ایدئولوژي 

ها و به دنبال آن تدوین  گذاران بر تعیین اولویت غالب سیاست
براي مثال . هاي سیاستی، بر مبناي آنها است و اجراي برنامه

توان از مکاتب نئوکالسیک و تکاملی به عنوان دو مکتب  می
گذاري علم و فناوري  قتصادي مهم رقیب در حوزه سیاستا

هاي  نام برد که با توجه به مفروضات متفاوت، چارچوب
. گذاري دارند تحلیلی و نقاط ورود متفاوتی به سیاست

توسعه  يبرا کیاقتصاد نئوکالس دییمورد تأ يها استیس
سازوکار بازار  تیتقو تیعموماً با محور يو نوآور يفناور
 هاي بازار شکسترفع  به اغلبنقش دولت و  است یرقابت

گذاري  در این رویکرد، عموماً سیاست. شود محدود می
هاي خاص پیشنهاد  گزینشی براي پیشبرد صنایع و فناوري

هاي کارکردي و به دنبال آن،  شود و عمدتاً اولویت نمی
در نقطه . ]18[گیرد  هاي افقی مورد توجه قرار می سیاست
 یو طراح یجابیا يها نقشایفاء  ،یکاملصاد تدر اقت مقابل
 کیبه تفک يمتناسب با سطوح مختلف توسعه فناور ریمس

توسط دولت  متفاوت ینعتص يها تیمناطق و رشته فعال
گزینش و مکتب،  نیاز نظر ابه عبارت دیگر ؛ شود پیشنهاد می

هاي کارکردي  است و در کنار اولویت يضرورانتخاب امري 
هاي  هاي موضوعی و سیاست قی، اولویتهاي اف و سیاست

                                                 
1- Paradigm 

  .]19[گیرند  عمودي نیز مدنظر قرار می
 ،شود تکاملی مشاهده می-همانطور که در دوگانه نئوکالسیک

هاي کارکردي و  ها به اولویت در نگاهی کالن اولویت
هاي کارکردي بر اساس  اولویت :شوند موضوعی تقسیم می
تبیین  نوآورينظام ملی  يها شکست شناسایی مشکالت و

توان گفت،  به عبارت دیگر در نگاه کارکردي می؛ گردند می
پیش از شروع تدوین برنامه سیاستی نوآوري در سطح ملی، 
الزم است اهداف غایی اقتصادي و اجتماعی مانند رشد، به 
مشکالت مربوط به نوآوري ترجمه شوند؛ یعنی مشکالتی که 

تقیم بر آنها را هاي نوآوري امکان تأثیرگذاري مس سیاست
یابی دالیل و عوامل  بنابراین الزم است به ریشه؛ داشته باشند

اصلی ایجادکننده مشکالت نظام ملی نوآوري پرداخته شود تا 
هاي مناسب سیاستی جهت غلبه بر آنها  حل امکان ارائه راه
هاي کارکردي ملی،  بر اساس اولویت. ]8[فراهم گردد 

توان  می آنها ند که از جملهشو هاي افقی تدوین می برنامه
 ها و تشویق شرکت وتوسعه تحقیق به 2بالعوض کمک اعطاء
  .]19[ را برشمردفناوري  انتقال

اغلب با  هاي موضوعی قرار دارند که در نقطه مقابل، اولویت
المللی  و روندهاي ملی و بین موجود تیدر نظر گرفتن وضع

هاي  تبیین شده و برنامه... فناورانه، اجتماعی، اقتصادي و 
سیاستی که  هاي برنامه. شوند عمودي بر اساس آنها تدوین می

اعم از موضوعات پژوهشی خاص، (به موضوعات خاص 
 هاي برنامه پردازند، می) خاص هاي حوزه یا خاص هاي يفناور

 از طیفی عمودي برنامه هرمعموالً . دشون می دهینام عمودي
وام  پرداخت مانند ،خاص يابزار بارا  دار اولویت موضوعات
، دار اولویت هاي حوزه از بعضی در پژوهش براي بالعوض

هر برنامه عمودي به معموالً بنابراین . دهد مورد توجه قرار می
چند اولویت مختلف توجه دارد و از طرف دیگر هر اولویت 

عمودي  برنامه چند قیطر اززمان  موضوعی ممکن است هم
 .]19[ شود حمایت ،مختلف

  اهداف سیاستی 2- 3
هاي سیاستی که در کلیه  ترین عناصر برنامه یکی از مهم

گذاري و نحوه طراحی سیاست به  مطالعات مربوط به سیاست
در تعریف معموالً . آن اشاره شده است، هدف سیاستی است

شود  اهداف به سه سطح غایی، میانی و عملیاتی اشاره می

                                                 
2- Grant 
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 ترین سطح از ترین و انتزاعی اهداف غایی که عمومی. ]13[
 بر تر برنامه سیاستی گسترده اهداف هستند دربرگیرنده تأثیرات

 یک پذیري و یا رشد اقتصادي رقابت بهبود مانند جامعه،
همانطور که در توضیح زمینه  .شوند اقتصاد می از بخش
گیري سیاست مطرح شد، الزم است این اهداف پیش از  شکل

شروع تدوین برنامه سیاستی نوآوري در سطح ملی، به 
ها  مشکالت متمرکز مربوط به نوآوري و در ادامه، اولویت

  .ترجمه شوند
 در سطح بعدي، اهداف میانی قرار دارند که دستاوردهاي

شوند و  برنامه را شامل می یا سیاست اجراي از حاصل مستقیم
منظور از هدف . نسبت به اهداف غایی، کمتر انتزاعی هستند

سیاستی در این بخش نیز، هدف سیاستی میانی است که تا 
باید با در حد زیادي به تعریف و درك مسئله بستگی دارد و 

گیري  ها و یا به عبارت دیگر، زمینه شکل نظر گرفتن اولویت
هاي مختلفی از این سطح از  بندي تهدس. سیاست تعیین شود

اهداف سیاستی حوزه علم، فناوري و نوآوري موجود است 
ترین آنها در  ترین و رایج که جهت آشنایی با گستره آن، مهم

اهداف سطح پائین نیز در حقیقت . آمده است 2 جدولقالب 
دادهاي فنی و ملموس سیاست هستند که لزوم توجه به  برون

-3 بخش (بحث شده است » دادها نابع و برونم«آنها در عنصر 
7(.  
  هاي هدف گروه 3- 3

ها اغلب به دنبال محقق نمودن  سیاستبا توجه به اینکه 
ها و منافع  اهداف ناسازگار و نیازمند ایجاد تعادل میان ارزش

و یا به عبارت دیگر،  ]12[هاي هدف مختلف هستند  گروه

                                                 
1- Systemic 

هاي  اهداف سیاستی مورد نظر به دنبال تأثیرگذاري بر گروه
ها، تعیین  هدف خاصی هستند، عنصر سوم در طراحی سیاست

منظور از گروه هدف، اشخاص یا . هاي هدف است گروه
گذار به دنبال تأثیرگذاري و تغییر  هایی هستند که سیاست گروه

مخاطب توانند  هاي هدف گوناگونی می گروه. رفتار آنها است
براي اشاره هاي علم، فناوري و نوآوري قرار گیرند که  سیاست

هاي مختلفی  بندي ها و دسته شناسی توان از نوع به آنها نیز می
با این . ]26[که توسط محققین انجام شده است استفاده نمود 

توان به  ترین مخاطبان هدف در این حوزه را می ، مهموجود
  :شرح زیر نام برد

 ؛فناوري بر مبتنی تأسیس تازه هاي شرکت ?
 بزرگ؛ هاي شرکت ?

 ؛و متوسط کوچک هاي شرکت ?
ها و افراد فعال در زمینه  وتوسعه شرکت کارکنان تحقیق ?

 ؛)فرمایان کارآفرینان و خویش(وتوسعه  تحقیق
علمی و فناوري باال  تجاربخارج که  مقیم هموطنان ?

 ؛)بازگشت به تشویقبراي ( دارند
هاي متقاضی  کننده نوآوري و شرکت ایی مصرفکاربران نه ?

 نوآوري؛

 ؛دولتی هاي پژوهشگاهو  پژوهشی مؤسساتها،  دانشگاه ?
 هاي تخصصی؛ آزمایشگاه ?

 گذاري سرمایهدرگیر در ) یا خارجی داخلی(هاي  شرکت ?
 ؛خارجی مستقیم
 اي؛ مشاوران و نهادهاي واسطه ?

 ؛صنعتی هاي خوشه ?

  در مراجع مختلف هاي اهداف سیاستی بندي دسته) 2جدول 

هاي  بندي دسته
اهداف 
سیاستی 
  نوآوري

ظرفیت ارتقاء  -
  پژوهش

افزایش سرمایه  -
  اجتماعی و انسانی

ظرفیت جذب ارتقاء  -
  دانش و فناوري

فناوري بهبود عملکرد  -
  و نوآوري

توسعه  -
  طرف عرضه

توسعه  -
  طرف تقاضا

  زیرساختی -

افزایش  -
  ظرفیت خلق

افزایش  -
  ظرفیت انتقال

افزایش  -
  ظرفیت جذب

  تولید دانش -
  اشاعه دانش -
برداري  بهره -

  از دانش

 يدانش برا دیتول -
  يفرآیند نوآور

طرف  يها تیفعال -
  تقاضا

 يبه اجزا یده شکل -
  ينظام نوآور

 یتیحما خدمات -
  نوآور يها بنگاه يبرا

 يبرا کرد نهیهز شیافزا -
  وتوسعه تحقیق

  ها مهارت توسعه -
  تخصص به دسترسی -

، 1ساز نظام هاي قابلیتبهبود  -
  مکمل شدن

  ينوآور يتقاضا برا تیتقو -
  بهبود چارچوب -

  یگفتمان يبهبود فضا -

 ]20[کمیسیون اروپا   مرجع
کالرك و 

  ]21[گاي 
بیکار و 

 ]22[همکاران 

و  ]23[فریمن 
  ]24[لوندوال 

بوراس و ادکوئیست 
]8[ 

 ]25[ادلر و همکاران 
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 .هاي علم و فناوري و مراکز رشد پارك ?

هاي صنعتی و  الزم به ذکر است که مواردي نظیر خوشه
هاي هدف و هم در  هاي علم و فناوري، هم در گروه پارك

در توضیح این امر . خورند ابزارهاي سیاستی به چشم می
براي مثال ممکن است مراکز رشد دولتی در  که توان گفت می

عنوان ابزاري جهت حمایت از رشد  گیري، به ابتداي شکل
هاي فناور جدید مورد استفاده قرار بگیرند ولی در  شرکت

گذر زمان، با ورود بخش خصوصی و نهادینه شدن ابزار، این 
. امکان وجود دارد که مخاطب اهداف جدید دولت قرار گیرند

گیري نوعی خاص از  این بدان معناست که حمایت از شکل
اي مشخص و جدید و یا به عبارت ه مراکز رشد با هدف

  .دیگر، تغییر رفتار مراکز رشد مدنظر دولت قرار گیرد
هاي هدف باید با توجه به اینکه  همانطور که گفته شد گروه

هدف سیاستی به دنبال تأثیرگذاري بر رفتار چه نهادهایی 
است انتخاب شوند، با این وجود تنها معیار انتخاب گروه 

توان  بر این اساس می. یاستی نیستهدف، تطابق با هدف س
 عنوان بهفناوري باید نهادهایی را  هاي برنامهو  ها سیاستگفت 

تطابق را با معیارهاي  ینبیشترهدف اصلی انتخاب نمایند که 
 :]19[ باشند داشته زیر

E ینبیشترگذاري مورد نظر،  که در حوزه سیاست نهادهایی 
  باشند؛ داشته سیاستی اهداف تحقق يراستارا در  تأثیرگذاري

E ارتباطات پیشین و پسین در  ینبیشترکه داراي  نهادهایی
 اي حوزهداد  درون ،آنهاداد  یعنی برون باشند؛ ها حوزهسایر 
 عنوان به ها حوزهداد سایر  با استفاده از برون یا و بوده دیگر
 دارند؛ را ها حوزه سایر در رشد تحریک تیقابل ،داد درون

E سرریزهاي مثبت را براي سایر  ینبیشترکه  نهادهایی
  باشند؛ داشته ها حوزه
E توانایی درونی کردن دانش و تجربه  ینبیشترکه  نهادهایی

به دست آمده از فعالیت فناورانه حمایت شده را براي کاربرد 
  .مجدد داشته باشند

  ابزارهاي سیاستی 4- 3
هاي طراحی سیاست به  عنصر مهم بعدي که در کلیه پژوهش

آن اشاره شده و باید جهت دستیابی به هدف سیاستی و تأثیر 
بر رفتار گروه هدف، مورد توجه قرار گیرد، ابزار سیاستی 

درك غالب در ارتباط با تعریف ابزارهاي سیاستی  سه. است
رویکرد  1970در دهه  :در طول زمان مطرح شده است

کالسیک به تعریف ابزارهاي سیاستی، به صورت 
این ادراك، . ]25[هاي دستیابی به اهداف بوده است  سازوکار

اي از  ابزارهاي سیاستی عمومی را به صورت مجموعه
کند که مقامات دولتی جهت تضمین  ها تعریف می تکنیک

پشتیبانی و تأثیرگذاري بر تغییرات اجتماعی یا جلوگیري از 
این تعریف بر طبیعت هدفمند ابزارهاي . نمایند میآنها اعمال 

و نگاهی باال به پائین دارد که فرض  ]8[سیاستی تأکید کرده 
کند بازیگران دولتی، اطالعات و ظرفیت جذب شناسایی  می

هاي آنها و طراحی ابزارهاي مناسب را  مشکالت و ریشه
و  در این نگاه، در صورتی که ابزارها به درستی طراحی. دارند

پیاده شوند و به عبارت دیگر در دستیابی به اهداف موفق 
این نوع نگاه در طول زمان و بر . اند باشند، اثربخش بوده

هاي ابزارها به تنهایی  اساس درك این امر که ویژگی
کننده اثربخشی آنها نیستند و زمینه و فرآیند اجرا نیز  تعیین

و رویکرد  شدهبسیار در اثربخش بودن نقش دارد، اصالح 
به عبارت دیگر، علیرغم اینکه ابزار، ؛ زمینه، شکل گرفت- ابزار

کماکان تکنیکی جهت دستیابی به اهداف و فائق آمدن بر 
اي به زمینه دیگر بسیار  مشکالت بود، عملکرد آن از زمینه

  .]25[بینی شد  متفاوت پیش
ا دارند که ابزار، تنه مطالعات اخیر پا را فراتر نهاده و بیان می

کند و بر  یکی از متغیرهایی است که در نظام مداخله می
در این رویکرد، ساختار . گذارد هاي هدف تأثیر می گروه
سازي و فرآیند ابزار، همراه با مجریان که درك خاص  اجرایی

هاي  هاي هدف و سازوکار خود از مشکالت را دارند، گروه
شناختی،  در نگاه جامعه. ابزار، متغیرهاي تأثیرگذار هستند

هاي خنثی و تکنیکی نیستند که براي حل  ابزارها دیگر وسیله
، »نهاد«در مقابل به عنوان . مشکلی تعریف شده، انتخاب شوند

دهند و باید  هاي جمعی را شکل می شوند که فعالیت ادراك می
در دنیاي امروز، تعریف ابزار . فعاالنه ایجاد و یا پذیرفته شوند

رسد و منجر به تغییر  تر به نظر می منطقی» نهاد«به صورت 
نظام سلسله مراتبی حکمرانی باال به پائین به حکمرانی 

تر و رشد چشمگیر تعداد ابزارها شده است  مشارکتی و تعاملی
]25[.  

همانطور که در سیر تاریخی تعریف ابزار ذکر شد، علیرغم 
اینکه ابزار، تکنیکی جهت دستیابی به اهداف و فائق آمدن بر 

اي به زمینه دیگر متفاوت  کالت است، عملکرد آن از زمینهمش
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است و الزم است سطوح دیگري نیز جهت انتخاب مدنظر 
هاولت به معرفی رویکردي سه سطحی جهت . قرار گیرد

که مبناي معرفی رویکرد  ]13[پردازد  انتخاب ابزارها می
بر این اساس الزم . چندسطحی در این مقاله قرار گرفته است

در اولین : در چهار سطح به انتخاب ابزارها توجه نموداست 
هاي حکمرانی یا زمینه اجراي سیاست در  سطح تأثیر شیوه

شود و  کشور بر منطق کلی ابزارهاي سیاستی در نظر گرفته می
 يها بر منطق لیاص کزبا توجه به شیوه حکمرانی غالب، تمر

قی، حقو يها شامل منطق(سیاست  يبر ابزارها کممختلف حا
  .شود مشخص می) اي ولتی، بازاري و شبکهد

تواند به صورت  میمثالً  کهدر سطح دوم، شیوه مداخله دولت 
زیرساختی باشد نیز بر  یاو  1کاتالیزوريمستقیم، غیرمستقیم، 

گذار است و بسته به نوع مداخله، تأثیرانتخاب ابزارها 
  . متفاوتی قابل استفاده خواهد بود يابزارها

الزم است بر اساس اهداف سیاستی و در سطح سوم 
قاعدتاً  هاي هدف، ابزارهاي متناسب شناسایی شوند که گروه

در این سطح با توجه به شرایط سطوح قبلی، ممکن است 
  . ابزارهاي کاربردي، محدود شده باشندگستره 

هاي شناسایی شده بر اساس  در سطح آخر نیز گزینه
خشی و کارایی با یکدیگر مقایسه و هاي فنی مانند اثرب ویژگی

در ادامه در ارتباط با هر . گردند ابزارهاي مناسب انتخاب می
  .شود یک از این سطوح توضیحاتی ارائه می

بر انتخاب منطق  2هاي حکمرانی تأثیر شیوه: سطح اول ×
  ابزارهاي سیاستی

هاي سیاستی با  در اولین سطح الزم است به تناسب انتخاب
. هاي حکمرانی توجه نمود زمینه اجراي سیاست و یا شیوه

                                                 
1- Catalytic 
2- Modes of Governance 

هاي مختلف نسبت به  گیري دلیل این امر آن است که جهت
هاي دولت در طراحی ترکیبات سیاستی نیازمند  فعالیت
هاي خاصی در بخش دولتی و بازیگران اجتماعی است  قابلیت

هاي طراحی شده  شود که ترکیب تنها در صورتی ایجاد میکه 
با وجود اینکه . با زمینه حکمرانی، مطابقت داشته باشند

هاي مختلفی از ترتیبات حکمرانی ممکن، موجود است  ترکیب
 3غاییولی مطالعات سیاستی اخیر پیرامون چهار گونه 

حکمرانی که در بسیاري از جوامع دموکراسی آزاد یافت 
هاي دولت و منطق  اند و تمرکز فعالیت د صورت گرفتهشو می

) 3 جدول(اند  ابزارهاي سیاستی در هر یک را مشخص نموده
]27[. 

علیرغم لزوم توجه به الزامات هر شیوه حکمرانی، الزم است 
گذاران به مفهوم درجه آزادي و یا قدرت مانور که در  سیاست

ابتداي مقاله به آن اشاره شد نیز توجه نمایند و در صورت 
توانمندي دولت در تغییر شرایط موجود، آزادي عمل بیشتري 

  .خود قائل شوندهاي سیاستی  براي انتخاب
تأثیر منطق مداخله دولت بر انتخاب ابزارهاي : سطح دوم ×

  سیاستی
عالوه بر شیوه حکمرانی که بر منطق کلی ابزارهاي سیاستی و 

هاي سیاستی تأثیرگذار است،  ترجیحات اجرایی برنامه
ها در بکارگیري انواع خاصی از منابع و یا به  ترجیحات دولت

ه دولت به انتخاب ابزارهاي عبارت دیگر، منطق مداخل
بر اساس توان ابزارها را  براي مثال می. کند سیاستی کمک می

 دستهنوع مداخله دولت در حوزه علم و فناوري، به چهار 
 يها تیحما م،یمستق ریغ يها تیحما م،یمستق يها تیحما
 توسعه و کالن طیشرا اصالح يها استیس وکاتالیزوري  یمال

                                                 
3- Ideal type 
4- Corporatist governance 

  )]27و13[برگرفته از (هاي حکمرانی و ارتباط با منطق ابزارهاي سیاستی  شیوه) 3جدول 
 هاي حکمرانی شیوه هاي دولت تمرکز فعالیت  منطق ابزارهاي سیاستی

  گذاري، قوانین و مقررات قانون مانندتمرکز بر نظام حقوقی، 
ترویج نظم و قانون در (مداري  قانون

 )روابط اجتماعی
 حکمرانی قانونی

 هاي سطح کالن زنی ها و چانه ریزي برنامه مانندتمرکز بر نظام دولتی، 
مدیریت بازیگران اجتماعی (مدیریت 

 )اصلی

حکمرانی 
 4محور شرکت

 هاي مالیاتی ها و جرایم و مشوق مزایده، قراردادها، یارانه مانندام بازار، تمرکز بر نظ
هاي کوچک و  ترویج شرکت(رقابت 

 )متوسط
 حکمرانی بازاري

هاي مشترك داوطلبانه و  همکاري و فعالیت مانندتمرکز بر نظام شبکه همکاري، 
 ارائه خدمات

هاي سازمانی میان  ترویج فعالیت(روابط 
 )بازیگران

 اي حکمرانی شبکه
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دولت در نوع مداخله مستقیم که . نمود میتقس ها رساختیز
نماید ابزارهایی  منابع مالی خود را به طور مستقیم، درگیر می

هاي بالعوض یا خریدهاي دولتی را مورد استفاده  نظیر وام
هاي مالیاتی دولت است  دسته دوم، شامل مشوق. دهد قرار می

 شود و که چون مستقیما منابع مالی دولت براي آنها هزینه نمی
پوشی از برخی درآمدهاي خود، تغییر  دولت از طریق چشم

هاي غیرمستقیم  کند، حمایت ها را تحریک می رفتار بنگاه
هاي  این دسته نسبت به دسته حمایت. نامگذاري شده است

هاي مختلف  تري میان صنایع و بخش مستقیم، رویکرد همگن
ه کند؛ اگرچ هاي کمتري را بر دولت متحمل می دارد و هزینه

نوآوري کم باشد  نظاموتوسعه در  در مواردي که حجم تحقیق
هاي خاصی براي توسعه مدنظر قرار گرفته باشند،  و یا بخش

هاي مالی کاتالیزوري  دسته سوم، حمایت. کاربرد کمتري دارند
گذاري خطرپذیر  دولت مانند ضمانت وام یا حمایت از سرمایه
ما هزینه نشده و هستند که در آنها منابع مالی دولت مستقی

گیري  صرفاً دولت با اهرم کردن منابع خود، موجب شکل
. شود هاي مرتبط با تامین مالی بخش خصوصی می جریان

هاي اصالح شرایط کالن  دسته نهایی نیز که با عنوان سیاست
شوند از جنس مداخله  ها شناخته می و توسعه زیرساخت

مرکز بر هاي مت زیرساختی و قهري هستند و شامل سیاست
هاي رقابتی،  اصالح شرایط اقتصاد کالن، اصالح سیاست

اصالح قوانین و استانداردها، توسعه فرهنگ کارآفرینی، 
مالکیت فکري و اصالح سایر عوامل زیرساختی تقویت نظام 
  ].19[شوند  و محیطی می

هاي هدف بر انتخاب  تأثیر اهداف و گروه: سطح سوم ×
  ابزارهاي سیاستی
شده از ابزارها بر  با توجه به محدوده تعییندر سطح سوم 

اساس سطوح قبلی، برقراري ارتباط با اهداف میانی و 
بنابراین الزم است ؛ شود هاي هدف مطرح می گروه

 به سیاستی هاي برنامه و ها گذاران در تدوین سیاست سیاست
 هر اعمال براي و نموده توجه سیاستی ابزارهاي انواع

 به یکدیگر با تعامل در که را سبیمنا ابزارهاي سیاست،
 مربوط منجر هاي اولویت کردن برآورده و اهداف به دستیابی

 يدر نظر داشت که ابزارها دیبااما ؛ نمایند شناسایی شوند می
بلکه به طور  ستندیزمان با ثبات ن یضرورتاً در ط یاستیس

  .]28[ ابندی یم رییتغ دیجد يمداوم با ظهور کنشگران و نهادها

هایی که به ابزارها با توجه به اهداف و  یکی از چارچوب
 از بندي ارائه شده دستهد کن هاي هدف کمک می گروه

ابزارهاي سیاستی پرکاربرد بر اساس اهداف سیاستی و میزان 
و همانطور که در  ]8[است تناسب با طرف عرضه یا تقاضا 

توان از  جهت تحقق یک هدف می ،نشان داده شده 4 جدول
ابزارهاي مختلفی بهره جست که انتخاب میان آنها یا 
بکارگیري ترکیبی از آنها باید با توجه به مالحظات سطوح 

) شیوه حکمرانی، منطق مداخله و مالحظات فنی(دیگر 
در ادامه توضیحات مختصري در ارتباط با این . صورت پذیرد

منطق انتخاب ابزارها بر اساس  اي از چارچوب به عنوان نمونه
  :دشو اهداف سیاستی، ارائه می
وتوسعه و با تمرکز بر تغییر  کرد تحقیق به منظور افزایش هزینه

هاي  توان از مشوق هاي هدف در طرف عرضه می رفتار گروه
هاي حمایت  سیاست. مالیاتی و حمایت مستقیم استفاده نمود

تحقق هدف مذکور تواند تا حدودي جهت  از همکاري نیز می
تحقق این هدف از . در طرف عرضه مورد توجه قرار گیرد

طریق تغییر رفتار طرف تقاضا نیز از طریق ابزارهایی نظیر 
پذیر  ي امکاننوآور دیخر شیپی و عموم دیخر هاي استیس

هاي فناورانه به طور  است که با بازارسازي براي نوآوري
وتوسعه در طرف  حقیقکرد ت غیرمستقیم منجر به افزایش هزینه

 هاي زهیجا .شود گویی به نیاز بازار می عرضه جهت پاسخ
هاي جدیدتر به دنبال  ي نیز که در مدلنوآور یزشیانگ

ها با هدف اتصال آن به مطالعات تعقیبی  دهی به نوآوري جهت
هاي کاربردي براي  بعدي و همچنین تمرکز بر توسعه نوآوري

تأثیر بر هر دو طرف  قابلیتبا  ]29[کننده نهایی هستند  مصرف
کرد  توانند تا حدي منجر به افزایش هزینه عرضه و تقاضا می

  .وتوسعه جهت دستیابی به جوایز شوند تحقیق
توان  ها در طرف عرضه نوآوري می به منظور توسعه مهارت

هاي مهارت افزایی که متمرکز بر  به طور مستقیم از سیاست
اري در آموزش و همچنین گذ ها در سرمایه تشویق بنگاه

هاي حمایت از کیفیت و کمیت آموزش عالی هستند  طرح
هاي مالیاتی  د و یا ضمن طراحی مشوقکزاستفاده 
هاي مورد تأیید به کارکنان  هاي آموزش وتوسعه، هزینه تحقیق

وتوسعه به حساب  هاي واجد شرایط تحقیق را نیز جزء هزینه
]. 30[ها کمک نمود  آورد و از این طریق به توسعه مهارت

هاي آموزشی و  تخصص نیز از طریق برنامه دسترسی به
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هاي کارآفرینی و ارائه مشاوره و  اي ذیل سیاست مشاوره
عالوه ]. 25[خدمات فنی به طور مستقیم قابل دستیابی است 

هاي  بر این هدف مذکور از طریق حمایت از همکاري
هاي همکاري نظیر  وتوسعه و تحت روش تحقیق
گذاري مشترك که تعامالت و تبادالت دانشی بیشتري  ایهسرم
  .تا حدي محقق خواهد شد دارد

ساز و ایجاد خاصیت  هاي نظام به منظور بهبود قابلیت
هاي هدف مختلف در طرف عرضه،  کنندگی میان گروه تکمیل

سازي  ها و شبکه حمایت از همکاريسازي،  ابزارهاي خوشه
باید توجه داشت که ]. 25[نوآوري، قابل استفاده هستند 

این ابزارها  4شده در جدول  بندي ارائه علیرغم اینکه در دسته

اند، با این وجود  به عنوان ابزارهاي طرف عرضه معرفی شده
رسد جهت ایجاد ارتباط میان طرف عرضه و تقاضا  به نظر می
  .اي داشته باشند د گستردهنیز کاربر

تقویت تقاضا براي نوآوري نیز به طور مستقیم از طریق 
 خرید پیشی و عموم دیخر هاي استیسابزارهایی نظیر 

هاي  گذاري ي، قابل تحقق بوده و استانداردها و مقرراتنوآور
در . توانند به این امر کمک کنند مرتبط با طرف تقاضا نیز می

نهایت، به منظور دستیابی به هدف بهبود چارچوب که عمدتاً 
هاي زیرساختی و مقرراتی است، ابزارهاي  مرتبط با چارچوب

بهبود فضاي  گذاري استفاده شده و استاندارسازي و مقررات
اندازهاي مشترك نیز از طریق  گفتمان به منظور ایجاد چشم

  ]25[بر اساس اهداف سیاستی  ابزارها شناسی گونه )4جدول 

  ابزارها

  اهداف  محوریت اصلی

طرف 
  عرضه

طرف 
  تقاضا

افزایش 
کرد  هزینه
  وتوسعه تحقیق

توسعه 
  ها مهارت

دسترسی 
به 

  تخصص

بهبود قابلیت 
ساز،  نظام

  مکمل شدن

تقویت 
تقاضاي 
  نوآوري

بهبود 
  چارچوب

بهبود 
فضاي 
  گفتمانی

هاي مالیاتی  مشوق
  وتوسعه تحقیق

***  -  ***  *  -  -  -  -  -  

 از حمایت مستقیم
وتوسعه و نوآوري  تحقیق

  بنگاه
***  -  ***  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  ***  -  -  ***  افزایی هاي مهارت سیاست
  -  -  -  -  ***  -  -  -  ***  سیاست کارآفرینی

  -  -  -  -  ***  -  -  -  ***  مشاوره و خدمات فنی
  -  -  -  ***  -  -  -  -  ***  سازي سیاست خوشه

هاي حمایت از  سیاست
  همکاري

***  -  *  -  *  ***  -  -  -  

سازي  هاي شبکه سیاست
  نوآوري

***  -  -  -  -  ***  -  -  -  

تقاضاي خصوصی براي 
  نوآوري

-  ***  -  -  -  -  ***  -  -  

  -  -  ***  -  -  -  **  ***  -  هاي خرید عمومی سیاست
  -  -  ***  -  -  -  **  ***  *  خرید نوآوري پیش
هاي انگیزشی  جایزه

  نوآوري
**  **  **  -  -  -  **  -  -  

استانداردها و 
  استانداردسازي

**  **  -  -  -  -  *  ***  -  

  -  ***  *  -  -  -  -  **  **  گذاري مقررات
  ***  -  -  -  -  -  -  **  **  نگاري فناوري آینده

  .به معناي ارتباط کم میان ابزارها با محوریت اصلی و اهداف است* به معناي ارتباط متوسط و ** به معناي ارتباط زیاد، *** در هر خانه 
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  ].25[پذیر است  نگاري فناوري امکان ابزار آینده
تأثیر معیارهاي فنی بر انتخاب ابزارهاي : سطح چهارم ×

  سیاستی
محور بودن ابزارها،  در کنار منطق کلی مبتنی بر لزوم هدف

نیز مدنظر قرار داد و  اي از معیارهاي فنی را باید مجموعه
ها را  ترکیبات مناسبی از ابزارها جهت تحقق اهداف و اولویت

توان به  ترین این معیارها می از جمله مهم. انتخاب نمود
هاي هدف، توانایی مجري در  ماهیت فناوري و فعالیت
هاي موجود  افزایی با سبد سیاست بکارگیري اثربخش ابزار، هم
گاري با سایر ابزارها در ترکیب در حوزه مورد نظر و ساز

مورد نظر، اثربخشی در تحقق اهداف سیاستی، امکان برآورده 
هاي مالی،  نمودن اهداف فرعی و تناسب با محدودیت

ایدئولوژیک و انسانی، ریسک سیاسی اندك و حداقل تحریف 
 .]31و19[سازوکار بازار و تأثیرات نامطلوب اشاره کرد 

  مجریان 5- 3
هاي سیاستی مدنظر  باید در طراحی برنامهعنصر بعدي که 

منظور از مجریان، . قرار گیرد، تعیین مجري برنامه است
هاي سیاستی هستند که ممکن  نهادهاي مسئول اجراي برنامه
گذار باشند و گاهی نهادهایی  است گاهی همان نهاد سیاست

اجراي سیاست، فرآیندي تعاملی میان دولت . متفاوت از آن
هاي درونی و بیرونی،  ی است که بر اساس انگیزههای با گروه

سعی بر اجرا یا  ،شان موقعیت در چارچوب نهادي و ادراکات
؛ ]32[ دارند هاي دولت جلوگیري از اجراي سیاستحتی 

هاي  بنابراین الزم است عالوه بر در نظر گرفتن ظرفیت
هاي محوله، رابطه تعاملی میان  مجریان جهت اجراي نقش

ت و کنشگران دیگر نیز در فرآیند اجراي مجریان سیاس
  .]27[سیاست، مورد نظر قرار گیرد 

کننده سیاست، نحوه عمل  ازیگران تدوینماهیت بهمانطور که 
، ]13[رد داو ادراکات و منافع آنها بـر کیفیـت سیاسـت تـأثیر     

ها نیز آثار قابل تـوجهی بـر کیفیـت     هاي مجریان برنامه قابلیت
؛ میزان محقق شدن اهـداف خواهـد داشـت   ها و  اجراي برنامه

ترین مجـري بـراي    بنابراین حصول اطمینان از انتخاب مناسب
هـاي درونـی و اعتبـار و     ها و قابلیت هر برنامه از منظر ظرفیت

اهمیـت نقـش    .ارتباطات بیرونی بسـیار حـائز اهمیـت اسـت    
ها زمـانی بیشـتر بـروز پیـدا      مجري در اجراي مناسب سیاست

ها مورد نیاز  گزینش باالیی در اجراي سیاستکند که سطح  می

هـاي   براي مثال در مورد تـأمین مـالی مسـتقیم شـرکت    . باشد
باید از بین متقاضـیان تعـداد   معموالً محور،  تأسیس فناوري تازه

ــابراین الزم اســت مجــري از  ؛ محــدودي انتخــاب شــوند  بن
هاي علمی و فنی براي انتخـاب برخـوردار باشـد و     صالحیت
بـر  . آیند انتخاب را شفاف و عادالنه به انجام برسـاند بتواند فر

این اساس، با در نظر گرفتن مـوارد فـوق و سـایر نکـاتی کـه      
 مجریـان  و گذاران سیاستجزو اصول حکمرانی براي معموالً 

تـوان گفـت مجریـان بایـد در      مـی  است،نوآوري  هاي نظام در
گـویی،   نحوه عمل خود اصولی نظیر شفافیت و عدالت، پاسـخ 

ها بر اساس اصـل وحـدت    انجام فعالیت(بینی بودن  قابل پیش
رویه، به دور از تغییر مدیریتی و یا مشخص بودن زمـان قطـع   

هاي الزم در  ایجاد دانش و مهارت(سازي  و ظرفیت) همکاري
هـاي متخصـص و    ها از طریـق تـیم   مجریان و هدایت فعالیت

 .]19[را مدنظر قرار دهند ) چابک

  دوره زمانی 6- 3
هاي سیاستی به وسیله دائمی یا  با توجه به اینکه کارایی برنامه

گیرد، توجه به تعیین دوره  موقتی بودن آنها تحت تأثیر قرار می
. رسد ها در هنگام طراحی، ضروري به نظر می زمانی این برنامه

ها مشکالت و  علیرغم اینکه دگرگونی و تغییر مداوم برنامه
هاي هدف  ریزي گروه کند و برنامه هایی ایجاد می عدم اطمینان

نماید، با این وجود  ها را با مشکل مواجه می بر مبناي سیاست
شود و بهتر  هاي دائمی پیشنهاد نمی هاي برنامه اغلب طراحی

 محدود و مشخص زمانی هاي براي دوره ها است این برنامه
مزایاي محدود بودن زمان  ترین مهم از .شوند اجرا و طراحی
مورد نیاز،  بودجه بودن محدود و روشن به توان می ،ها حمایت

فراهم شدن امکان ارزیابی بهتر نتایج و دستاوردها و امکان 
اتخاذي  هاي در سیاست بیشتراصالح، بازنگري و ایجاد تطابق 

  .نمودبا شرایط زمان، اشاره 
هاي مالیاتی  حتی به طور خاص در ارتباط با مشوق

بینی بودن و کاهش  لزوم قابل پیشوتوسعه که به دلیل  تحقیق
عدم قطعیت الزم است از پایداري باالیی برخوردار باشند نیز 

شود که عالوه بر لزوم مدنظر قرار دادن ثبات نسبی  پیشنهاد می
اي  ها، ضمن مشخص نمودن دوره زمانی، ارزیابی دوره مشوق
هاي مذکور و ایجاد اصالحات در راستاي افزایش  مشوق

  ].33[ ا صورت پذیرداثربخشی آنه
 موقت مداخله که معتقدند نظران صاحب فوق، نکات بر عالوه
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 به. دارد ترجیح) زمانی محدودیت و قیدبدون ( باز مداخله بر
طراحی شود که  اي گونه به مداخله است بهتر دیگر عبارت

با این حال . تأثیراتی فراتر از زمان توقف مداخله داشته باشد
که با (در بسیاري از موارد امکان طراحی برنامه بدین شکل 

وجود ندارد و ) یک دوره اجرا، ضرورت مداخله از بین برود
پس معموالً که از اثربخشی الزم برخوردار باشند،  یهای برنامه

 .]34[ شوند میاز بازنگري تمدید 

  دادها منابع و برون 7- 3
گذاران در طراحی  عناصر کلیدي بعدي که الزم است سیاست

بدون . دادها هستند ها به آن توجه نمایند، منابع و برون سیاست
دادها یا به عبارت دیگر منابع مورد  بینی درون شک، بدون پیش

نیاز و نحوه و محل تأمین این منابع، طراحی سیاست، کامل 
اهمیت این امر از آن جهت است که عالوه بر . خواهد شدن

هاي مختلف سیاستی از منظر منابع مورد  امکان مقایسه گزینه
هاي مالی موجود  نیاز، انتخاب میان آنها بر اساس محدودیت

بینی منابع مالی  شایان ذکر است که پیش. آورد را فراهم می
برخوردار ها از سطح پیچیدگی یکسانی  براي کلیه برنامه

به  مالیاتی، هاي حمایت اي بودجهکنترل  براي مثال،. نیست
 يبیشتر هاي پیچیدگیبا  ،آنهاماهیت غیرگزینشی  دلیل
حمایت  هاي برنامهالزم براي  بودجه تخمین اما روست، هروب

  .است تر آسانمستقیم 
الزم است  نیاز، مورد دادهاي درون تخمین بر عالوه
به روشنی  برنامه هر اجراي از انتظار مورد دادهاي برون

دادهاي فنی  در این راستا الزم است برون. تصریح شوند
هاي ملموس که  حاصل از اجراي سیاست در قالب خروجی

مانند (تواند معادل با اهداف سطح پائین یا عملیاتی باشد  می
کرد  دستیابی به فناوري خاص و یا حدود درصد افزایش هزینه

پذیر نمودن پایش و ارزیابی  امکان، جهت )وتوسعه تحقیق
  .مشخص گردد برنامه

  سازگاري درونی و بیرونی 8- 3
در نهایت الزم است ارتباطات عناصر درونی برنامه سیاستی و 

هاي حوزه مربوطه از  همچنین ارتباط برنامه با سایر برنامه
به عبارت دیگر در ؛ منظر سازگاري مورد بررسی قرار گیرد

مراحل طراحی برنامه سیاستی الزم است آخرین مرحله از 
  .سازگاري درونی و بیرونی برنامه مدنظر قرار گیرد

  سازگاري درونی 8-1- 3

منظور از سازگاري درونی، ارتباط عناصر برنامه سیاستی، با 
اي و  براي مثال اینکه چه عوامل زمینه. یکدیگر است

 اند و یا اینکه چه هایی باعث انتخاب اهداف شده اولویت
هاي هدف با  اهدافی و با تأثیرگذاري بر کدام گروه یا گروه

شوند و ابزارها به وسیله چه نهادهایی  کدام ابزارها دنبال می
این . گیرد شوند در این عنصر مورد تأکید قرار می اجرا می

به عنوان لزوم » 1آمیزه سیاستی«موضوع در مبانی نظري 
ها و  ولویتسطوح مختلف ابزار، ا 2سازگاري و همگرایی

 علیرغم]. 13[شود  میترجیحات اجرایی با یکدیگر مطرح 
هاي سیاستی،  اینکه از ابتداي توضیح عناصر ضروري برنامه

سعی بر اشاره به اهمیت برقراري ارتباط میان عناصر و 
انتخاب هر عنصر با توجه به عنصرهاي پیشین و سایر 

اري درونی متغیرهاي تأثیرگذار بوده است، با این وجود سازگ
به عنوان جزئی جداگانه جهت تأکید و توجه بیشتر در نظر 

  .گرفته شده است
  سازگاري بیرونی 8-2- 3

گذار هنگام طراحی سیاست جدید  با توجه به اینکه سیاست
هاي پیشین مواجه است، ضروري است  با سبدي از سیاست

بر دقت  عالوهو  ]1[ شودتوجه  هم به میراث سیاستی موجود
ط آن با ارتبابه ، و سازگاري درونی عناصر در جزئیات طراحی

 ها برنامهو یا به عبارت بهتر جایگاه آن در سبد  ها برنامهسایر 
نیز  فناوري و علم کشور نوآوري، هاي و نقشه کلی سیاست

همانطور که در بررسی مطالعات سنتی و . دیدقت به عمل آ
گذار،  زم است سیاستها ذکر شد، ال جدید طراحی سیاست

بسته به توانایی دولت در تغییر وضعیت موجود و همچنین 
ها، رویکردهاي مختلفی را  تمایل به طراحی منطقی سیاست

براي . هاي سیاستی جدید اتخاذ کند نسبت به طراحی برنامه
مثال در شرایطی که تمایل دولت به طراحی داراي چارچوبِ 

باالیی در تغییر وضعیت ها زیاد است ولی توانایی  سیاست
موجود ندارد، بهتر است به جاي طراحی کامال جدید 

هاي پیشین و انجام  وتعدیل برنامه هاي سیاستی به جرح برنامه
ولی در حالتی که توان دولت در . تغییراتی در آنها بسنده نماید

هایی به کلی  توان برنامه تغییر وضعیت موجود باال باشد، می
 .]5[جدید طراحی کرد 

                                                 
1- Policy mix 
2- Congruent and Convergent 
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هاي کامال جدید و  در هر دو حالت طراحی برنامه حالبه هر 
هاي موجود، الزم است اثربخشی و  یا تغییر بخشی از برنامه
که اکنون  یهای برنامهسایر شده نسبت به  کارایی برنامه طراحی

 که آنجا از. بررسی شودممکن دیگر  هاي برنامهوجود دارند یا 
است  گذاران سیاست پیش روي همواره منابع، محدودیت
هاي  که وضعیت اثربخشی و کارایی برنامهسؤال این پاسخ به 

هاي پیشین و یا موجود به چه  طراحی شده نسبت به برنامه
اثربخشی و  ینبیشتر که یهای برنامهگزینش شکل است و 

بر  عالوه .رسد به نظر می ناگزیر امري باشند، داشته را کارایی
 برنامه میان آیا که شود بررسی باید ،مقایسه اثربخشی و کارایی

 ،جاري یا در دست تدوین هاي برنامهمورد نظر و سایر 
وجود دارد و از تداخل و  الزم، افزایی هماهنگی و هم

جلوگیري شده است؟ آیا  ها برنامههمپوشانی ناخواسته میان 
 و تدوین برنامه این تکمیل براي یهای برنامهالزم است که 

  شود؟ اجرا
 از يبه ایجاد سبد مذکور،به سؤاالت  مستمر پاسخ و پرسش
براي دستیابی به اهداف سیاستی و برآورده کردن  ها سیاست
  .منجر خواهد شد ،ها اولویت

  
  هاي سیاستی چارچوب تدوین و تصویب برنامه -4

گویی به اهم  با ترکیب عناصر فوق و در راستاي پاسخ
هاي سیاستی باید به آنها پاسخ  سؤاالتی که در تدوین برنامه
 1 شکلهاي سیاستی در قالب  گفت، چارچوب تدوین برنامه

نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد . بندي شده است جمع
 ییدهامیان مراحل مختلف تدوین برنامه بازخوراین است که 

؛ اما در هنگام اند نشدهوجود دارد که در شکل نشان داده 
عالوه بر این . ضروري است ،آنهاتدوین برنامه لزوم توجه به 

شدت وابستگی میان مراحل مختلف تا حدي است که در 
) طراحی ابزار و هدف يها گروهمانند تعیین (بعضی موارد 

 مراحل این نمیا زمانی تقدمتعیین  و گیرد انجام زمان هم باید
  .است نامشخص

هدف از طراحی این چارچوب کلی، ایجـاد  الزم به ذکر است 
سیاسـتی و   هـاي  برنامـه میـان   بیشـتر هماهنگی و یکپـارچگی  

از آنجا . ستها برنامهتضمین حداقلی از کیفیت در تدوین این 
ممکـن وجـود دارد، ارائـه     هاي برنامهکه تنوع بسیار زیادي در 

اسـتفاده   قابل ها برنامهکه براي همه  با جزئیات زیاد چارچوبی

مجـزا و   به طـور بلکه جزئیات هر برنامه . نیست ممکن، باشد
قابـل تـدوین    مراحـل،  میـان  ارتباط و مرحله هر دربا مطالعه 

عالوه بر این، بسته به سطح برنامه سیاستی نقطه شـروع   .است
. نددر چارچوب و عناصر ضروري ممکن است متفـاوت باشـ  

هـاي کلـی ممکـن اسـت بـه       براي مثـال در تـدوین سیاسـت   
ها و اهـداف و یـا بـه عبـارت دیگـر       مشخص نمودن اولویت

شود و ورود بـه جزئیـات بیشـتر    اکتفاء هاي کالن  گیري جهت
دادها ضـروري   مانند تعیین ابزارهاي سیاستی و یا منابع و برون

ح هـاي سیاسـتی کـه در سـطو     از طرف دیگر در برنامه. نباشد
شـوند   تدوین مـی ) براي مثال در سطح بخش صنعت(تر  پائین

ها از پیش مشخص بوده و طراح سیاست  ممکن است اولویت
هاي موجـود بـه تـدوین برنامـه بـر       جهت دستیابی به اولویت
  .اساس، سایر عناصر بپردازد

  
چارچوب تدوین "موردي کاربرد  بررسی -5

براي نقد برنامه ششم توسعه در  "هاي سیاستی برنامه
آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و « حوزه
  »فناوري

هاي سیاستی  همانطور که گفته شد، چارچوب تدوین برنامه
هاي جدید  ، هم در مرحله تدوین و تصویب برنامه)1شکل (

هاي موجود قابل استفاده  تحلیل و نقد برنامه جهت همو 
قسمت به عنوان مثالی از نحوه بنابراین در این ؛ خواهد بود

کارکرد چارچوب مذکور به بررسی و نقد مواد مرتبط با علم 
آموزش عمومی، «و فناوري در برنامه ششم توسعه در بخش 

الزم به . پرداخته شده است» آموزش عالی و علم و فناوري
ذکر است که هدف از این بخش، تحلیل محتواي بخش مورد 

قد برنامه جهت نمایش کاربرد بررسی نیست، بلکه مقصود ن
چارچوب معرفی شده و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود تدوین 

بنابراین در بررسی ؛ هایی از این جنس در آینده است برنامه
هایی از هر یک از عناصر، جهت  عناصر مختلف، به ارائه مثال

  .شده استاکتفاء شفاف شدن مفهوم اصلی 
کور و بر اساس با بررسی اهداف سیاستی در بخش مذ

توان گفت  می 4جدول بندي ارائه شده از اهداف در  دسته
کرد  ها و افزایش هزینه تمرکز اصلی بر توسعه مهارت

وتوسعه بوده و جاي خالی اهداف دسترسی به  تحقیق
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ساز و بهبود فضاي گفتمانی  هاي نظام تخصص، بهبود قابلیت
واع اهداف اي از هر یک از ان نمونه 5 جدول. شود مشاهده می
توان در ارتباط با  ترین نقدي که می ساسیا .دهد را نشان می

اهداف سیاستی این بخش از برنامه مطرح نمود، کالن بودن 
مثالً اشاره به اهدافی نظیر تحقق . آنها در برخی از موارد است

وري که جنس اهداف  بنیان و یا افزایش بهره اقتصاد دانش
به عبارت دیگر، . اسب نیستغایی را دارند در این سطح من

قدر کالن هستند که طراحی ابزارهایی مناسب  این اهداف آن
؛ جهت تحقق آنها در یک ماده از یک برنامه کافی نخواهد بود

از  هاي توسعه آتی د در تدوین برنامهشو بنابراین پیشنهاد می
در  .اي در این سطح پرهیز گردد بیان اهداف کالن در برنامه

اهداف سطح میانی ترجمه حقیقت الزم است اهداف کالن به 
گردند تا طراحی ابزارهاي مناسب جهت حصول اهداف، 

  .پذیر شود امکان
دهد که تمرکز اصلی این  هاي هدف نیز نشان می بررسی گروه

اساتید و دانشجویان  ها، هاي اجرایی، دانشگاه بخش بر دستگاه

بوده و بر بخش خصوصی به عنوان خالق یا کاربر دانش توجه 
بنیان تنها در  هاي دانش گیري شرکت هدف. کمتري شده است

  .سه بند از این بخش از برنامه صورت پذیرفته است
بررسی ابزارهاي سیاستی بخش علم و فناوري برنامه در وهله 

این بخش بر تحریک طرف  دهد که کلیه مواد در اول نشان می
. عرضه تمرکز داشته و تحریک طرف تقاضا مغفول مانده است

این در حالی است که در اهداف مورد بررسی، مواردي در 
ارتباط با تقویت تقاضا دیده شده ولی ابزار مناسب جهت 

تر و  در نگاهی دقیق. دستیابی به آن در نظر گرفته نشده است
ابزارها بر اساس منطق مداخله  بندي با در نظر گرفتن دسته

توان گفت بیشترین تمرکز بر اصالح شرایط کالن و  می ]19[
ها بوده و به عبارت دیگر ورود دولت  توسعه زیرساخت

حمایت . گذاري صورت پذیرفته است بیشتر از جنس مقررات
اي پرکاربرد بوده  مالی براي تحریک طرف عرضه نیز مداخله

هاي  آموزش عالی، شرکت ها و واحدهاي که دانشگاه
هاي خارجی صاحب صالحیت در حوزه  بنیان و شرکت دانش

  
  ]19[هاي سیاستی  چارچوب تدوین برنامه) 1شکل 
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هاي  در مقابل، حمایت. انرژي را مورد هدف قرار داده است
غیرمستقیم تنها در یک ماده به شکل معافیت مالیاتی براي 

و توسعه آموزش، پژوهش،  تیحماي ها طرحصاحبان 
رفته شده و مداخالت به کار گفناورانه  يها يو نوآور يفناور

 جدول. کاتالیزوري جایی در این بخش از برنامه نداشته است
هایی از هر یک از انواع ابزارها بر اساس منطق  ، به نمونه6

  .نماید مداخله دولت اشاره می
نقد اساسی دیگري که در ارتباط با محتواي برخی از ابزارهاي 

ابزارها این بخش از برنامه قابل طرح است، مبهم بودن تعریف 
فراهم آوردن «به  64ماده ) چ(براي مثال در بند . در آنهاست

 انیبن دانش يها مشارکت شرکت لیالزم جهت تسه داتیتمه
» یالملل نیب دیتول رهیکشور در زنج يو فناور و فعاالن اقتصاد

تواند به طرق  فراهم آوردن تمهیدات می. اشاره شده است
یرساختی صورت مختلف حمایت مالی، اطالعاتی و یا ز

در این حد کلی نوشتن ابزارها، امکان عملیاتی شدن را . پذیرد
هاي مختلف از ابزار مورد  دهد و منجر به برداشت کاهش می
 یسامانده«که به  64ماده ) ذ(در ارتباط با بند . گردد نظر می

اشاره دارد » يا و حرفه یفن يها آموزشکده سیالتدر حق انیمرب
  .کند می نیز همین موضوع صدق

هاي  بنابراین در ارتباط با طراحی ابزارهاي سیاستی در برنامه
گردد عالوه بر در نظر گرفتن گستره  توسعه آتی، پیشنهاد می

تري از ابزارها، از جمله ابزارهاي تحریک طرف تقاضا  وسیع
از بیان مبهم آنها پرهیز گردد تا ضمن افزایش احتمال 

  .ي متفاوت جلوگیري شودها سازي از ایجاد برداشت اجرایی

دهد که در اکثر موارد  بررسی برنامه از منظر مجریان نشان می
دولت به عنوان مجري معرفی شده و تنها در موارد اندکی به 

با . وبودجه اشاره شده است وزارت علوم یا سازمان برنامه
هاي توسعه، پنج ساله است در  توجه به اینکه بازه زمانی برنامه

عیین بازه زمانی نیز در اکثر مواد اشاره مستقیمی ارتباط با ت
، بازه 64ماده ) ذ(صورت نپذیرفته و تنها در مواردي نظیر بند 

  .ساله جهت اجراي ماده در نظر گرفته شده است 2زمانی 
دادهاي بخش علم و فناوري برنامه ششم در ماده  تعیین برون

هاي کمی به تفکیک  و به صورت جداول شاخص 66
این نوع از نگاه که از . ي اجراي برنامه آورده شده استها سال

هاي توسعه قبلی دیده  برنامه ششم شروع شده و در برنامه
آورد  شد، معیاري جهت سنجش عملکرد برنامه فراهم می نمی

هاي توسعه به شمار  که پیشرفت خوبی در رویه تدوین برنامه
شده در این با این وجود میان اقدامات در نظر گرفته . آید می

هاي کمی مشخص شده، تناسب  بخش از برنامه و خروجی
هاي توسعه  باالیی برقرار نیست و الزم است در تدوین برنامه

  .آتی به این امر توجه بیشتري گردد
در نهایت و در ارتباط با سازگاري درونی بخش علم و 
فناوري برنامه ششم نیز ایراداتی در زمینه عدم تناسب اهداف 

) پ(براي مثال در بند . رهاي تعریف شده مطرح استو ابزا
هاي  حمایت از پژوهش«، به منظور دستیابی به هدف 64ماده 
، ابزار موظف »سازي پژوهش و نوآوري محور و تجاري مسئله

به  هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی شرکتکردن 
سال قبل  میدرصد از سود قابل تقس 3منظور نمودن حداقل 

  هایی از انواع مختلف اهداف سیاستی در بخش آموزش عالی و علم و فناوري برنامه ششم  نمونه) 5جدول 
  ماده قانونی مربوطه  اي از اهداف متناظر نمونه  بندي اهداف دسته

  وتوسعه کرد تحقیق افزایش هزینه
  محور هاي مسئله حمایت از پژوهش -

  یرانیا يها در شرکت يو ارتقاء سطح فناور انیبن دانش يور گسترش بهره -
  پ-64
  چ-64

  ها توسعه مهارت

و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران  -
  و هنري کشور

ارتقاء کیفیت آموزش  المللی و برقراري توازن و تربیت دانشجو در سطح بین -
 عالی و پژوهش و فناوري

  ث-64
66 

  ج-64  انتشار فناوري -  تقویت تقاضاي نوآوري

  بهبود چارچوب
ایجاد شفافیت در هاي تکراري و انتشار اطالعات و  اجتناب از اجراي پژوهش -

  هاي تحقیقاتی انجام طرح
  ت-64

  به تخصص یدسترس -
  مکمل شدن و ساز نظام تیبهبود قابل -

  یگفتمان يبهبود فضا -
  _  مورد توجه برنامه ششم نبوده است
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. ي، در نظر گرفته شده استو توسعه فناور یقاتیر تحقدر امو
ابزار مذکور منجر به حمایت از افزایش پژوهش در 

محور  شود اما مسئله هاي دولتی و عمومی هدف می دستگاه
سازي شدن آنها از طریق  ها و موفق به تجاري بودن پژوهش

بنابراین توجه بیشتر به  ؛این اقدام، با ابهام مواجه است
ري درونی برنامه به ویژه تناسب اهداف و ابزارهاي سازگا

طراحی شده جهت افزایش کارایی و اثربخشی برنامه قویاً 
  .گردد پیشنهاد می
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