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Abstract 

This paper holds this conviction that some 
failures of innovation policy can be attributed 
to the political context hosting that innovation 
system. Accordingly, to understand the root 
causes of these failures, researchers have to 
step out of the innovation system approaches 
and study the political system structure and 
evaluate the policies based on this study. The 
paper, then, build an eclectic model by 
bridging between the stakeholder model of 
public policy evaluation and the three 
archetypes of political system structure. The 
paper argues that the new and eclectic model 
can be applied to evaluate the general public 
policies by its process, content and the 
political according to MCconnel’s theory. 
However, this model has some shortcomings 
because it is not backed by innovation 
theories. That is why, in the second phase, 
another and more developed model; the 
eclectic –functional model was built based on 
the components of innovation system, 
especially the function 4, the guidance of the 
research. It shows how the imbalance of 
political system structure, among the civil 
society and market and the State reflects on 
the dynamism of interactions among the 
structure and functional components of an 
innovation system and gridlocks the related 
innovation policies. The paper concludes with 
a case study on biofuel policy failure in Iran. 
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  دهیچک
هاي سیاسی محیط این  هاي نوآوري فراتر از حوزه نوآوري هستند و به نظام نگارش شده که برخی عوامل شکست سیاست بر اساس این فرضمقاله حاضر 
براي این منظور، مقاله . هاي سیاسی حاکم را شناخت و بر اساس آن سیاست را ارزیابی کرد ها باید ساختار نظام براي درك علل این شکستپس . حوزه مربوطند

بر اساس نوع ساختار نظام  تواند میسازد که  تري می الگوهاي نظري ساختارهاي نظام سیاسی، مدل ارزیابی پیشرفته هاي ب یک مدل ارزیابی پایه زدن با پیوند
رزیابی یک مدل عمومی و فاقد پشتوانه نظري است که براي ا ،این مدل لیکن. سیاسی، یک سیاست را با توجه به ابعاد تناسب، فرآیند و ارزیابی نماید

تري بسازد که بتواند در آن، رابطه مفهومی بین ساختار نظام  کوشد مدل پیشرفته به همین جهت، مقاله در مرحله بعدي می. رود هاي نوآوري به کار می سیاست
را ) جامعه مدنی، بازار و دولت(م پذیري سیاسی نظا اي مشارکت سیاسی و کارکردهاي نظام نوآوري به ویژه کارکرد هدایت تحقیق برقرار سازد و عوامل زمینه

مدل همچنین باید نشان این . شناسایی و آنها را در پویایی تعامل ساختار و کارکردهاي نظام نوآوري در قالب موتورهاي رشد و یا انحطاط نوآوري منعکس نماید
مقاله در پایان . هاي نوآوري مرتبط هستند سیاسی محیط بر نظام هاي دهد که ضعف و یا غیبت اجزاء ساختاري کارکرد هدایت تحقیق مستقیماً به ساختار نظام

  .بندد هاي زیستی به کار می هاي توسعه سوخت کارکردي مذکور را در مطالعه موردي ارزیابی سیاست-مدل تلفیقی
  اتیکساالري، دولت کاریزم ، مردمهاي سیاسی ، شکست سیاست، ساختار نظامنظامارزیابی سیاست، شکست : ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Miremadi, T., & Rahimi Rad, Z. (2019). Exploring the Underlying Factors of Innovation Policy Failure. Journal of 
Science & Technology Policy, 11(2), 599-617. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

هنگامی که به ارزیابی یک سیاست نوآوري از نظر تناسب، 
پردازیم، معموالً به مراحل  کارایی، تأثیر و سودمندي می
سازي و در نهایت به ارزیابی و  دستورکارسازي، فرآیند تصمیم
تر ممکن  بررسی عمیقاما در . کنیم یادگیري سیاستی توجه می

است به این نتیجه برسیم که این طراح یا مجري آن سیاست 
نبوده که موجب توفیق و یا شکست سیاست شده است، 

هاي نوآوري در بروز موفقیت  عواملی فراتر از حوزه سیاست
  .اند و یا ناکامی آن دخالت داشته

                                                 
  miremadi@irost.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

 اي که ریشه در این مقاله در پی آن است که این عوامل زمینه
حاکم بر جامعه دارند و از طریق هدایت و  در نظام سیاسی

هاي نوآوري تأثیر  حکمرانی نظام نوآوري بر سیاست
گذارند را شناسایی کرده و سپس نشان داده شود که  می

ها، یا  هاي سیاسی بر ضعف توانمندي چگونه ساختار نظام
ها در نظام نوآوري  کیفیت استقرار نهادها، شبکه و زیرساخت

  .آورند ها را به وجود می ثیر گذارده و شکست سیاستتأ
هاي  به همین منظور نخست در چارچوب نظریه

یعنی (گذاري عمومی و علوم سیاسی، بین دولت  سیاست
مرکب از (و حاکمیت ) گذاري دستگاه اجرائی مسئول سیاست
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اي از  و حکمرانی یعنی مادرشبکه) گانه و باالتر از آن قواي سه
ها و  اي مرکب از کلیه سازمان قدرت در جامعه هاي ریز شبکه

نهادهاي عمومی که قدرت سیاسی و عمومی را اعمال 
با این دیدگاه گسترده، آنگاه . شود کنند، تمایز ایجاد می می

طیفی از  تواند میشویم که دلیل شکست سیاست،  متوجه می
سیاسی را دربر گیرد که در یک سر آن -گذاري عوامل سیاست

ساالران در ارائه قوانین شفاف و  ه عدم مهارت فنمورد ساد
کارا باشد و در سر دیگر آن به کل نظام سیاسی برگردد و 
شکست سیاست را نتیجه استقرار یک نظام سیاسی 

گیري  ساالرانه بداند که باعث جهت غیرمشارکتی و غیرمردم
ها شده و  گذاري در سیاست نادرست در اولویت

  .کند نمی ساالري را اعمال شایسته
مقاله حاضر با هدف تحلیل این موضوع از طریق پیوند زدن 

گذاري عمومی،  بین مفهوم ارزیابی سیاست در حوزه سیاست
هاي نوآوري و  نوآوري در حوزه سیاست نظامهاي  شکست
هاي نظام سیاسی در حوزه علوم سیاسی نگارش شده و  مدل

مدل اول، مدل تلفیقی که  :کند دو مدل مفهومی معرفی می
هاي  ها به طور عام بر مبناي ساختار نظام براي ارزیابی سیاست

کارکردي، –سیاسی ساخته شده است و مدل دوم مدل تلفیقی 
هاي نوآوري است که با  مدل اختصاصی ارزیابی سیاست

مطالعه عدم تعادل اجزاء ساختاري و اختالالت کارکردي 
هاي  ه تأثیر گذاري ساختار نظامکارکردهاي نظام نوآوري، نحو
  .دهد هاي نوآوري نشان می سیاسی را در شکست سیاست

  
 مدل مفهومی پژوهش -2

که در مورد تأثیر ثبات ] 1[هاي تطبیقی مانند  در بررسی
در بین  هاي نوآوري ساختار سیاسی بر میزان موفقیت سیاست

 گیري شده که هر ، اینگونه نتیجهکشورهاي مختلف انجام شده
چه ثبات سیاسی بیشتر باشد، نظام نوآوري بلوغ بیشتري یافته 
و هر چه این نظام سیاسی به طرف اصالح بازار و افزایش 
نقش آن بیشتر کوشش کرده است، پذیراي نظام نوآوري 

گیري توسط مقاالتی که  این نتیجه .تري بوده است پیشرفته
یت تجربه یک کشور خاص را در گذار کشورها از نظام مالک

به طرف بازار آزاد را بررسی ) چین، روسیه و کرواسی(جمعی 
  .تأیید شده است] 3و2[اند مانند  کرده

هاي سیاسی  دهد که نظام بررسی تطبیقی کشورها نشان می

طراحی و اجراي  عمدتا ،پذیر و طرفدار بازار مشارکت
هاي نوآوري خودرا با موفقیت بیشتري به انجام  سیاست

آماري بین شواهد این مطالعات بر اساس ]. 4[رسانند  می
هاي زمانی انجام شده است، با این حال،  کشوري و در سري

پذیري  فاقد استدالل در مورد چرایی این رابطه بین مشارکت
  .ي آنهاستهاي نوآور ساختار سیاسی و تکامل نظام

  نفعانیبر ذ یمبتن استیس یابیاي ارز هیپا مدل 1- 2
گذاري  هاي تخصصی سیاست ارزیابی سیاست یکی از رشته

ها و  ها، تکنیک عمومی است که عموماً بر محور مدل
ها توسعه یافته است و مبتنی بر تناسب، کارایی،  لیست چک

رزیابی ابا استفاده از الگوي . ها است تأثیر و سودمندي سیاست
، چهار دسته از ذینفعان ]5[علم، فناوري و نوآوري  ملی

: اند هاي علم، فناوري و نوآوري از هم تفکیک شده سیاست
، کارآفرینان و ساالران فنگذاران، پژوهشگران و  سیاست
در واقع در این الگو . گذاران و باالخره جامعه مدنی سرمایه

دولت، دانشگاه، بازار  1رابطه بازیگران اصلی مارپیچ چهارگانه
با ابعاد مختلف ارزیابی یعنی انطباق، ] 6[و جامعه مدنی 

هر یک از . شود کارایی، اثربخشی و سودمندي روشن می
هاي علم، فناوري و نوآوري، به بخش  فعان اصلی طرحین ذ

 هاي علم، فناوري و نوآوري سیاستخاصی از فرآیند 
اند که  گذاران این حوزه اند؛ اولین گروه ذینفعان، سیاست مرتبط
بندي و  دستورکارسازي، اولویتآنها  اصلی هوظیف
به عنوان (ذاري و به تناسب آن تخصیص بودجه گ  هدف

بنابراین، . براساس نیازهاي جامعه است) ورودي اصلی فرآیند
، ها وروديکاربر اصلی ارزیابی اهداف و به تبع آن 

رزیابی گذاران خواهند بود که از آن براي ا سیاست
متخصصان  .استفاده خواهند کرداین حوزه هاي کالن  سیاست

نفعان کلیدي و یدومین گروه ذ) انساالر و فنساالران  دیوان(
نتایج مستقیم و ها هستند و  طراح اصلی سیاستمعموالً 
حاصل کار ایشان است، لذا  این حوزه هاي طرح هبالفاصل

این حوزه ند هاي فعالیت این گروه در فرآی ارزیابی خروجی
 سومین گروه ذینفعان .ها خواهد بود بیانگر میزان کارایی طرح

علم، هاي  مدت طرح برداران نتایج اغلب میان کلیدي بهره
هاي آنها  که فعالیت )کارآفرینان( هستند فناوري و نوآوري

سازي نتایج پژوهش و فناوري به  معموالً مربوط به کاربردي

                                                 
1- Quadruple Helix  
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 توجه با. است نوآوري هتوسع سازي و ویژه در راستاي تجاري
اثربخش خواهد بود که این حوزه  طرح یک زمانی اینکه به

 پیامدهاي ارزیابی برد، کار به عمل هبتوان آن را در عرص
را در فرآیندهاي این حوزه  اثربخشی برداران، بهره فعالیت
در مرحله چهارم، مسئله  .هاي مذکور نشان خواهد داد طرح

یک طرح زمانی سودمند خواهد بود . سودمندي سیاست است
را برطرف  آنکه منافع نهایی آن به جامعه برسد و نیازهاي 

در این راستا، مالك ارزیابی سودمندي آن دسته از . کند
حوزه علم، فناوري و هاي  تأثیرات اغلب بلندمدت طرح

 پس .خواهد بود که عموم جامعه از آنها منتفع شوندنوآوري 
هاي فرآیند، یک میان گروه ذینفعان کلیدي هب با ایجاد تناظر یک

حوزه علم، فناوري و نوآوري در یک مارپیچ چهارگانه 
گذاري از ساخت  ارزیابی مراحل مختلف سیاست تواند می

برداري را  دستورکار و طراحی سیاست گرفته تا اجرا و بهره
  ).1شکل (دربر گیرد 

  هاي سیاسی مدل نظام 2- 2
هایی هستند که  هاي سیاسی، نظام از دیدگاه مدرن، نظام

هاي سیاسی و خروجی آنها  ورودي آنها مطالبات و حمایت
هاي  ساختار این نظام ].7[تصمیمات و اقدامات سیاستی است 

سیاسی، برخاسته از نحوه رسیدگی به مطالبات جامعه توسط 
که دولت از جامعه دریافت هایی است  دولت و میزان حمایت

ها در کیفیت تصمیمات و اقدامات  کند و هر دو این جریان می
گذارد و  سیاستی که خروجی نظام سیاسی است تأثیر می

. سازد ساختار این نظام و نحوه مشارکت ذینفعان در آن را می
توان نتیجه گرفت که ساختار نظام سیاسی به توازن  بنابراین می

مرکب از (و حاکمیت ) نهادهاي مدنی و بازار(قوا بین جامعه 
وابسته است و با شناخت ) دستگاه مجریه و فراتر از آن
داري آن جامعه نیز مشخص  ساختار سیاسی، شکل حکومت

  ).2شکل (شود  می
. گیرند هاي مختلفی به خود می ها نام اما شکل حکومت

 کتاب معروف ،از متفکران بنام فلسفه سیاسی غرب 1ماکیاولی
ها در  حکومت ": کند را با این جمله آغاز می "2شهریار"خود 

در  3مونتسکیو]. 8[ "جهان یا جمهوري هستند و یا سلطنتی
ضمن تفکیک سه الگوي حکومتی  "4روح القوانین"

                                                 
1- Machiavelli 
2- The prince 
3- Montesquieu 
4- The spirit of the laws 

 
  ]5[ها  ارزیابی سیاستمدل پایه ) 1شکل 
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تار نظام هاي آرمانی و ایدئولوژیک حاصل تقسیم ساخ
هاي  هاي نظام کاریزماتیک بود و در ساختار نظام سنتی، گونه

  .و استبدادي از هم تفکیک گردید 5موروثی
هاي سیاسی معموالً تلفیقی از  در دنیاي واقعی، ساختار نظام

توان  جهت، معموالً نمیهاي تجریدي است و از این 
یک نظام سیاسی را به طور کامل به یکی از این الگوها 

  ).1جدول 
واضح است که برداشت از موفقیت و شکست سیاست در 
هاي ساختار سیاسی متفاوت است به صورتی 

خوانده  "سیاست موفق"که آنچه در یک نظام مردم گرا 
و یا پدرساالر الزاما  گرا آرمانشود، در یک نظام 
به همین موضوع ] 12[منبع . آید آمیز به شمار نمی

گوید که ارزیابی موفقیت یک سیاست از سه 
نخست، ارزیابی فرآیند؛ بدین معنا که : بعد قابل بررسی است

. اند گیري، دخیل بوده ذینفعان تا چه حد در فرآیند تصمیم
ي سیاست بدین معنا که تاچه حد در نظام دوم، ارزیابی محتوا

                                                 
5- Patrimonial 
6- Authoritarian  

 

 سنتی

ایدئولوژیک 
 )گرا

 موروثی
 )پدرساالر(

  6اتوریتر

 )استبدادي(

 
  ]7[هاي یک نظام سیاسی مدرن 
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جمهوري، سلطنتی و استبداد، بر فضایل نوع جمهوري که 
مبتنی بر از خود گذشتگی فرد در برابر اجتماع است تأکید 

] 10[ "2قرارداد اجتماعی"در کتاب خود 
گوید و الزام درونی فرد  از آزادي فرد در سایه قانون سخن می

اما از همه . داند در رعایت قانون را عین آزادي فردي می
وي با . است 4ماکس وبر 3نظریه مشروعیت سیاسی

انون مشروعیت عقالنی مبتنی بر ق
هاي مقدس  ، مشروعیت سنتی مبتنی بر سنت

سیاست (و مشروعیت کاریزماتیک 
این بحث را به میزان زیادي تعمیق بخشید 
بعدها در نظریات متفکران معاصر، این الگوهاي نظري 
ساختارهاي سیاسی با توجه به تجربه روي کار آمدن انواع 

هاي مختلف  تر شدند و گونه ها در قرن بیستم، پیچیده
از آنها مشتق شد؛ به طوري که نظام سیاسی عقالئی به 

ساالرانه و حکومت  ساالرانه و فن
گرا  هاي عوام همچنین ظهور گونه

                                        
1- Rousseau 
2- The social contrac 
3- Political legitimacy 
4- Max Weber 

هاي آرمانی و ایدئولوژیک حاصل تقسیم ساخ و رژیم
کاریزماتیک بود و در ساختار نظام سنتی، گونه

موروثی-پدرشاهی
در دنیاي واقعی، ساختار نظام

هاي تجریدي است و از این  این گونه
یک نظام سیاسی را به طور کامل به یکی از این الگوها 

جدول (منسوب کرد 
واضح است که برداشت از موفقیت و شکست سیاست در 

هاي ساختار سیاسی متفاوت است به صورتی  هریک از گونه
که آنچه در یک نظام مردم گرا 

شود، در یک نظام  می
آمیز به شمار نمی موفقیت
گوید که ارزیابی موفقیت یک سیاست از سه  و می کردهاشاره 

بعد قابل بررسی است
ذینفعان تا چه حد در فرآیند تصمیم

دوم، ارزیابی محتوا

 هاي سیاسی شناسی نظري ساختار نظام گونه) 1جدول 

 کاریزماتیک عقالئی

  دموکراتیک
 )ساالر مردم(

بوروکراتیک 
 )ساالر دیوان(

پوپولیستی 
 )عوام گرا(

ایدئولوژیک 
گرا آرمان(

هاي یک نظام سیاسی مدرن  خروجی و ورودي) 2شکل 

جمهوري، سلطنتی و استبداد، بر فضایل نوع جمهوري که 
مبتنی بر از خود گذشتگی فرد در برابر اجتماع است تأکید 

در کتاب خود  1روسو]. 9[کند  می
از آزادي فرد در سایه قانون سخن می

در رعایت قانون را عین آزادي فردي می
نظریه مشروعیت سیاسی تر مهم

مشروعیت عقالنی مبتنی بر ق :غاییتفکیک سه الگوي 
، مشروعیت سنتی مبتنی بر سنت)سیاست قانونی(
و مشروعیت کاریزماتیک ) سیاست سنتی(

این بحث را به میزان زیادي تعمیق بخشید  ،)کاریزماتیک
بعدها در نظریات متفکران معاصر، این الگوهاي نظري ]. 11[

ساختارهاي سیاسی با توجه به تجربه روي کار آمدن انواع 
ها در قرن بیستم، پیچیده ومتحک

از آنها مشتق شد؛ به طوري که نظام سیاسی عقالئی به 
ساالرانه و فن هاي حکومت دیوان گونه
همچنین ظهور گونه. ساالرانه تقسیم گردید مردم

                                                 

 شناسی وبر گونه

 شناسی متأخرین گونه
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ساالران  ساالري حاکم بوده و از خبرگان و فن سیاسی شایسته
در طراحی سیاست استفاده شده است و سوم ارزیابی سیاست 
از نظر مشروعیت دولتی و امر سیاسی است زیرا به طور 
طبیعی، دولت و حاکمیت با طراحی و اجراي هر سیاست یا 

ل تحکیم قدرت و افزایش مشروعیت خود است برنامه به دنبا
]12.[  

گانه مذکور در هر یک از  این هم روشن است که ابعاد سه
ساختارهاي سیاسی معرفی شده، اهمیت متفاوتی از نظر 

در . کند ارزیابی موفقیت و یا شکست یک سیاست بازي می
سازي دولت داراي  هاي سنتی، فرآیند، محتوا و مشروعیت نظام

همیت است و اصوالً زمانی که راس حکومت از کمترین ا
. شود آمیز تلقی می سیاست راضی باشد، آن سیاست موفقیت

عد داراي اهمیت  هاي مردم برعکس در نظام ساالر هر سه ب
در . باشند ها می حداکثري در تلقی عمومی از توفیق سیاست

بقیه ساختارها هم، هر یک از این ابعاد، به طور نسبی داراي 
نسبی بودن اهمیت هر یک از این . اي از اهمیت هست درجه

اگر به . ابعاد، در مدل پایه ارزیابی سیاست قابل نمایش است
شویم که از نظر ساختار  برگردیم متوجه می 2و  1شکل 

دو چارك : سیاسی بین چهار چارك رابطه خاصی وجود دارد
دست چپ طراح و مجري سیاست و دو چارك دست راست، 

پذیر که رابطه  هاي مشارکت در نظام. یاست هستندپذیرنده س
پذیران وجود دارد، رابطه  گذاران و سیاست فعالی بین سیاست

این رابطه در  که شود کره راست و چپ دیده می فعالی بین نیم
ها به این صورت وجود ندارد و در بعضی از  سایر نظام

ست کره را ساختارها اصوالً به نقش و نظر بازیگران در نیم
  .شود توجهی نمی

ساالري با دربر گرفتن کلیه ذینفعان به  نظام مردم 3در شکل 
مطابق این مدل . دار نشان داده شده است شکل دایره سایه

ساالر به خاطر دربرگرفتن کلیه ذینفعان  تلفیقی، ساختار مردم
داراي باالترین ظرفیت دستورکارسازي متناسب با مسائل 

ساالري  ت داشتن نظام شایستهواقعی جامعه است و به عل
ها  داراي باالترین ظرفیت براي طراحی و اجراي سیاست

ترین سطح مشروعیت  جهت داراي عالی از این. شود فرض می
نظام  3در شکل . هاست ها و برنامه از نظر سیاست

دایره ساالري با دربر گرفتن کلیه ذینفعان به شکل  مردم
  .نشان داده شده است دار سایه

 
  ساالرانه مدل تلفیقی قلمرو فراگیري ذینفعان در نظام سیاسی مردم) 3شکل 
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هاي سنتی به شکل دایره خاکستري  نظام 4اما در شکل 
گذاران و طبقه حاکمه  دار تنها دربرگیرنده چارك سیاست سایه

ساالران است که  ساالران و فن است و در مواردي هم دیوان
چین نشان داده شده  دار با خطوط نقطه به شکل دایره سایه

  .است
گرا و یا  هاي عوام تجربه تاریخی نشان داده است نظام

. موارد مختلف هستندي متفاوتی در ها ظرفیتداراي  گرا آرمان
شود،  چین دیده می دربعضی از موارد خاص که به شکل نقطه

از این . حاکمیت در پیوند مستقیم با کارآفرینان و بازار است
نظر پیشرفت فناوري در آن به صورت رشد سریع دیده 

اما . دهد شود و اثرگذاري سیاستی خوبی از خود نشان می می
تناسب و سودمندي هاي مدنی،  به دلیل غیبت تشکل

  ).5شکل (ها از این نظر ارزیابی آنها منفی بوده است  سیاست
توانیم تفاوت فرآیند  می 5و  4، 3هاي  با توجه به شکل
گانه مشخص  ها را در ساختارهاي سیاسی سه ارزیابی سیاست

در ساختارهاي سیاسی سنتی اعم از پدرساالر و . کنیم
با مسائل سیاستی رعایت ها  استبدادي نه تنها تناسب برنامه

شود بلکه به احتمال زیاد به دلیل غیبت نظام خبرگی و  نمی
ساالران  ساالري، کارایی سیاست که مرهون طراحی فن شایسته

برعکس ارزیابی سیاست در  .شود است نیز تأمین نمی

ساالران و  ساالري هستند، اما فن هایی که فاقد صبغه مردم نظام
کنند، در رکن کارایی مثبت  را هدایت میساالران فرآیند  دیوان

ها  شوند، اما در ارزیابی تناسب و مشروعیت سیاست تلقی می
  .گیرند و سودمندي آنها، امتیاز منفی می

هاي ارزیابی سیاست بر بستر ساختارهاي سیاسی در  مدل
گذاري عمومی  هاي باال به ما شاکله کلی ارزیابی سیاست شکل

ها  اي که این سیاست ار سیاسی جامعهرا با توجه به بستر ساخت
با این حال هنوز رابطه این . دهد شود، ارائه می در آن اجرا می

چون . گذاري نوآوري روشن نیست مدل ارزیابی با سیاست
ما از اساس فاقد نظریه ایجاد و ) 1شکل (مدل اولیه ارزیابی 

  .انتشار نوآوري بوده است
  
  کارکردي-مدل تلفیقیطراحی  -3

گذاري  هاي سیاست گذاري نوآوري یکی از شاخه سیاست
هاي تلفیقی معرفی  بر اساس مدل تواند میعمومی است و 
لیکن این . هاي قبلی مورد ارزشیابی قرار بگیرد شده در شکل

. ها فاقد پشتیبانی یک نظریه ایجاد و انتشار نوآوري است مدل
و  بودهشفاف هاي تلفیقی قبلی آن است که  مزیت دسته مدل

کاربرد آن به شرط شناخت کافی از ساختارهاي نظام سیاسی 
ها براي ارزیابی  این دسته مدل همچنین. استآسان 

 

  مدل تلفیقی قلمرو فراگیري ذینفعان در نظام سیاسی سنتی) 4شکل 
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هاي کلی در یک چشم انداز طوالنی مفیدند، اما نقاط  سیاست
ها براي ارزیابی  نقطه ضعف این مدل. ضعفی هم دارند

) رانبازیگ(هاي نوآوري آن است که تنها به ذینفعان  سیاست
هاي نوآوري  این در حالیست که نظریه. نوآوري نظر دارد نظام

یعنی بازیگران، نهادها و (نوآوري از ساختار  نظاممانند نگرش 
بنابراین اگر مدل . اند و همچنین کارکرد تشکیل شده) ها شبکه

اي در مورد ایجاد و انتشار  تلفیقی معرفی شده، به نظریه
راحت، دقت و وجه عملیاتی ص تواند مینوآوري مجهز شود، 
نظام نوآوري با تکیه بر شناخت شکست  داشته باشد و نظریه

شناسایی . براي این هدف مناسب باشد تواند می نظام،
هاي  نقطه آغاز شناخت خردمایه سیاست نظامهاي  شکست

شود که در ارزیابی پیشینی  همین امر باعث می. نوآوري است
هاي نوآوري را در  و پسینی، موفقیت و شکست سیاست

  .بدانیم نظامهاي  گروي تحلیل دقیق و مبتنی بر نظریه شکست
 يها نظام که میکن مشخص که است آن مقاله نیا در ما هدف
 چه از و چگونه ،ينوآور يها نظام بستر عنوان به یاسیس
 و گذارند می تأثیر ينوآور يها نظام کارکرد بر یقیطر

در . کنند می شکست دچار را نگرش نیا از ناشی يها سیاست
هاي شکست سیاست  نتیجه باید مدلی ترکیبی بر اساس نظریه

بر اساس نظام نوآوري  نظامبر اساس مدل تلفیقی و شکست 

  .نامیم ارائه کنیم که از این به بعد آنرا مدل تلفیقی کارکردي می
  اختار و کارکردهاي نظام نوآوري فناورانهس 1- 3

که دربرگیرنده کلیه  نظامتعریفی جامع در مورد ساختار 
این . ارائه شده است ]13[، توسط جوانب ساختاري باشد

 اینهادها، تعامالت  گران،یساختار را به چهار جزء بازتعریف 
  ).2 جدول( کند می میها تقس ها و زیرساخت شبکه

 ]13[ساختاري نظام نوآوري فناورانه اجزاء ) 2جدول 

 نمونه سه نمونه دو نمونه یک اجزاء

 بازیگران

ها،  بنگاه
ها،  دانشگاه
 دولت

ها،  واسطه
 جامعه مدنی

هاي فشار،  گروه
هاي  شرکت

 چندملیتی

 نهادها

سخت مانند 
قانون و 
 مقررات

نرم مانند 
 عادات، فرهنگ

فیزیکی مانند 
 ها سازمان

ها و  شبکه
 تعامالت

هاي  شبکه
 فردي

شبکه در سطح 
 ها شرکت

هاي رسمی  شبکه
 و غیررسمی

 ها زیرساخت
زیرساخت 
 فیزیکی

زیرساخت 
 دانشی

 زیرساخت مالی

  
ایجاد هدف هر نظام نوآوري از جمله نظام نوآوري فناورانه، 

این اهداف در . استبرداري از آن  نوآوري و انتشار و بهره
یابند که از آنها به نام  قالب انجام کارکردهایی تحقق می

 

  مدل تلفیقی حوزه فراگیري ذینفعان در نظام کاریزماتیک) 5شکل 
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باید در نظر . گردد کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه یاد می
و  متقابل دارندکارکردها بر یکدیگر تأثیر داشت که 

گیري دسته دیگري از  به شکل گیري هر کارکرد منجر شکل
 تواند میکارکرد نیز غیبت و یا ضعف یک . گردد می کارکردها

گیري یک  مسیر شکلسازد و  مسئلهکارکردهاي دیگر را دچار 
تاکنون . رو سازد را با موانع عدیده روبه نظام نوآوري فناورانه

ي گوناگونی براي این ها بندي دستهنظران مختلف  صاحب
در این مقاله کارکردهاي . ]16- 14[ اند کارکردها ارایه کرده

بر آن اتفاق نظر دارند، مبنا قرار  ]16و15[اي که  گانه هفت
  ).3جدول (گرفته است 

  نوآوري نظامتعامالت کارکردي در  2- 3
 طور به تواند می نوآوري نظام داخلی هاي پویایی از آگاهی

 هاي برنامه و ها گذاري سیاست به دهی جهت در مؤثري

در تعامل  کارکردها ،زمان طول در. ایفاء نماید نقش راهبردي
 این.باشند و در تعامل با تکامل اجزاء ساختاري می همبا 

 در و داشته پویا ماهیتی کارکردها تا شود می باعث موضوع

 قدرتمندترین از یکی میان، این در. نمایند تغییر زمان طول

 در که بوده کارکردي میان تعامالت پویایی، ایجاد عوامل

 براي را نوآوري موتورهاي اصطالح نوآوري، هاي نظام پیشینه

  ].17[ اند انتخاب نموده آن
 1تجمعی علی هاي حلقه از اي مجموعه از این موتورها

بر  .شده است تشکیل )کارکرد دو حداقل میان تعامالت(
 یک عملکرد ارزیابی براي رویکرد ینتر مهم پیشینه، اساس

                                                 
1- Cumulative Causation Loop 

 از مفهوم این. است آن انباشته عملکرد کردن ارزیابی نظام،

 موتورها این. دارد ارتباط نوآوري موتورهاي با عملکرد

 روند در شکست ایجاد یا و دهی شکل در عوامل ترین اصلی

 نحوه بررسی با] 17[منبع . بود خواهند توسعه فناوري

 حوزه در نوظهور فناورانه نوآوري نظام چند گیري شکل

 محرك موتور تجدیدپذیر، چهار نوع و نو هاي انرژي

 این .کند می ارائه نوظهور نوآوري يها نظام گیري شکل

که  فناوري و علم محرك موتور -1: از عبارتند موتورها
 هر از فناوري پیرامون عملی و نظري دانش گسترش شهدف

 يها فعالیت انجام به بخشی شتاب با موتور این. است بعد
 را آن بلوغ و فناوري نوآوري نظام رشد روند وتوسعه، تحقیق
 بعد که است این شهدف که کارآفرینی موتور -2. کند می میسر

 گسترش و فناوري پیرامون قطعیت عدم از شدن از کاسته

 فرآیند در شده انجام کارآفرینی يها فعالیت حجم به دانش،

 که ساختاردهی موتور -3. بخشد شدت آیندنو فناوري توسعه

 توسعه براي یکپارچه و منسجم ساختاري ایجاد هدف با

 ریزي برنامه براي ییها فرصت امدن فراهم دنبال به فناوري

 محوري پروژه و وابستگی از را نظام رشد جهت تا است کالن

. دهد قرار هدف عام، معناي در را توسعه فناوري و کند خارج
 فناورانه نوآوري نظام که است این شهدف که بازار موتور -4

 اي هگون به آید حساب به موجود هاي منظا از بخشی عنوان به

  یابد توسعه بازار جذابیتهاي با تنها فناوري که

هاي اخیر اصطالح موتورهاي نوآوري برداشتی نوین  در سال

 کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه) 3جدول 

 شرح کارکرد عنوان کارکرد

 .کند ترجمه میوکار و در نهایت نوآوري  هاي کسب هاي کارآفرینی دانش را به فرصت فعالیت )F1(هاي کارآفرینانه  فعالیت

 .شود ها، و غیره شامل می هاي نوظهور و همچنین در بازار، شبکه هاي یادگیري را در فناوري توسعه دانش فعالیت )F2(خلق و توسعه دانش 

 )F3(انتشار دانش 
ها  دهندگان فناوري و همچنین برگزاري کارگاه هاي نشر دانش، مستلزم مشارکت بین بازیگران مانند توسعه فعالیت

 .هاست و جلسات، کنفرانس

دهی تحقیقات و  هدایت و جهت
 )F4(نوآوري 

هایی دارد که نیازها، ملزومات و انتظارات از بازیگران را با توجه به حمایت  هدایت تحقیقات اشاره به فعالیت
 .دهد بیشتر از فناوري در حال ظهور، شکل می

 .گردد که منجر به ایجاد تقاضا براي فناوري در حال ظهور شود هایی می فعالیتدهی بازار شامل  شکل )F5(بازار  دهیشکل 

 )F6(تأمین و تخصیص منابع 
اي براي همه  دسترسی به چنین عوامل سرمایه. بسیج منابع اشاره به اختصاص سرمایه مالی، مادي و انسانی دارد

 .تحوالت دیگر الزم است

سازي مقاومت در برابر  خنثی
بخشی  ا مشروعیتتغییرات ی

)F7( 

به منظور توسعه نظام نوآوري فناورانه، . رشد فناوري در حال ظهور اغلب با مقاومت بازیگران کنونی همراه است
هاي قدرتمند براي تجدید  با پیگیري مصرانه مقام تواند میاین کار . دیگر بازیگران باید اثر این مقابله را خنثی کنند
 .ودبندي نهادها انجام ش پیکره
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بدین معنا که به جاي اینکه تعامالت کارکردي . یافته است
براي توسعه نوآوري مورد نظر باشد، تعامالت کارکردها در 

و در نهایت انسداد  ساز نظامچگونگی تقویت مشکالت 
داد نشان ] 18[در همین راستا . سیستم توجه قرار گرفته است

و منجر  هکرد تیورا تق گریکدیساز  نظامکه چگونه مشکالت 
را  ينوآور نظام یکه عملکرد کل شود میچرخه باطل  کیبه 

ارائه داده که  را تیمثالی از سیاسنیز  ]19[ منبع .کند مسدود می
را  استیساین ، اما )1مشکل (مانع نوآوري شده است 

و عدم ) 2مشکل ( استمدارانیاطالعات غلط س لیتوان بدل نمی
 .بهبود داد) 3مشکل (توانایی کارآفرینان براي اطالع آنها 

 کیممکن است در طول  نیمتقابل همچن يها یوابستگ
دکنندگان یکه تول یزمانمثالً  ند،یارزش به وجود آ رهیزنج
کنندگان به آنها وابسته  تأمین رایکنند، ز يتوانند نوآور ینم
. الزم ندارند يها وروديارائه  يبرا يا زهیو انگ ستندین

نوآوري علوم  نظامدر بحث خود در مورد  ]20[ همچنین
کند که بازیگران این حوزه بیش از حد پراکنده  زیستی بیان می

گیري در  هستند، که این موضوع منجر به مشکل در تصمیم
یک جهت هماهنگ، توزیع فضایی وسیع بازیگران، کمبود 

ن امکانات مالی براي سازماندهی اعتماد یا احتماالً فقدا
ی تعامل يالگوها در] 21[ در این رابطه .شود جلسات منظم می

 گریکدی همتناظر ب یستمیس يکه کارکردها دادنشان  خود
کارکرد  کیتر، مشکالت درون  قیدقبه طور  ای ،اند وابسته

، از همین است گرید يمربوط به مشکالت درون کارکردها
گیریم که بعضی از کارکردها نقش  میموضوع نتیجه 

در کتاب . شونده دارند کننده و بعضی دیگر نقش مختل مختل
شود که کارکرد  نشان داده می ]17[ موتورهاي نوآوري سورس

هدایت تحقیق در دو موتور فشار عرضه، نقش اساسی را 
] 21[ منبع است که لیدل نیبه هم. کند بازي می
 "عامل اختالل"کارکرد  را ی و هدایت تحقیقبخش تیمشروع

یا  "پذیر  آسیب" انه رانیکارآفر يها و فعالیت "کننده مختل"یا 
معموالً  زیتوسعه و انتشار دانش ن. ه استنامید "شونده مختل"

که مشکالت آن است  يتنها کارکرد نیا .رددا یمهمنقش 
» کننده مختل«کارکرد  فیموجب عملکرد ضع

 ریتعداد ارتباطات را با سا نیشتریو ب هشد یبخش تیمشروع
حال  کشورهاي در. ته استداش نظامکردها در سراسر رکا

توسعه که نظام نوآوري در آنها هنوز به مرحله بلوغ نرسیده و 

طبیعتاً اند،  هنوز بازیگران فعال در آن متنوع و متعدد نشده
از کشورهاي  تر مهمنقش دولت در هدایت تحقیق بسیار 

هاي  گرا مانند دولت هاي توسعه و دولتپیشرفته صنعتی است 
هاي هفتاد، هشتاد و نود،  جنوبی دهه ژاپن دهه شصت و کره

  .اند در هدایت نظام نوآوري سهم عمده داشته
  نوآوري نظامهاي  شکست 3- 3

م نوآوري، ممکن است در هنگام بروز مشکل عملکرد نظایک 
مشکل با هر کدام از عناصر ) 1: (مناسبی نداشته باشد

شکست ) (به طور مثال در هنگام غیبت آنها(ساختاري 
به طور مثال، (هاي آنها  مشکل با ویژگی) 2(؛ یا )حضور

شدت تعامالت بیش از حد است یا هنگامی که در مورد 
کنیم، به عنوان مثال از فقدان ظرفیت رنج  بازیگران صحبت می

 نظامبعبارت دیگر اگر ). توانمندي/شکست ظرفیت) (برند می
شویم که  نوآوري عملکرد مناسبی نداشته باشد، ما متوجه می

توانیم به وسیله  کارکردها غایب یا ضعیف هستند، بنابراین می
بررسی هر عنصر ساختاري به دو روش، دلیل آن را مورد 

. غیبت آن ویژگی/ به دلیل حضور: ل و بررسی قرار دهیمتحلی
نوآوري بروز  نظامهایی که در زمینه  از این رو، شکست

  :گردند بندي می کنند در رابطه با موارد ذیل دسته می
  حضور یا توانایی بازیگران -
  حضور یا کیفیت استقرار نهاد -
  حضور یا کیفیت تعامالت -
  حضور یا کیفیت زیرساخت -
خواص عناصر ساختاري گوناگون، /ها منظور بیان ویژگی به

اصطالحاتی همچون ظرفیت، کیفیت یا شدت هم در حالت 
به طور مثال، تعامل . شوند منفی و هم مثبت به کار گرفته می

بیش از اندازه شدید و یا بیش از حد ضعیف ارزیابی  تواند می
بیش از حد سختگیر و یا بیش از حد  تواند مینهاد . گردد

  ... .ضعیف باشد و 
به  ]13[ها از منظر  بندي شکست با توجه به این نکات طبقه

  :روست ترتیب پیش
  گرانیباز يها شکست 3-1- 3

هاي توانمندي  ها معموالً به عنوان شکست به این شکست
  ]23و22[ :گردد که داراي دو نوع هستند اشاره می

هاي مرتبط با حضور یا عدم حضور بازیگران  شکست �
  مربوطه
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فقدان شایستگی، توانایی در : هاي مرتبط با ظرفیت شکست �
گیري از منابع موجود توسط بازیگران؛ به  یادگیري یا بهره

منظور شناسایی و بیان این نیازها؛ و توسعه ي افکار یا 
ان ها در برخی مواقع با عنو از این شکست. راهبردها
  .شود هاي گذار یاد می شکست

  )نرم وسخت ( ينهاد يها شکست 3-2- 3
  :ها شامل دو نوع هستند این شکست

در هنگام غیاب نهادهایی : هاي مرتبط با حضور شکست §
  ویژه
در هنگام بروز مشکل در : هاي مرتبط با ظرفیت شکست §

  ظرفیت/کیفیت
هاي نهادي سخت ممکن است به تله قابلیت تکثیر  شکست
هاي  شکست. گرفتار شده و به سود حاکمان منجر شود 1مجدد

نهادي ضعیف ممکن است سدي در مقابل نوآوري باشند، به 
هاي نوین  توان به حمایت ناکافی از فناوري طور مثال می
  .اشاره داشت

  هاي تعاملی شکست 3-3- 3
هاي  ها را در برخی مواقع با عنوان شکست از این شکست

که به ] 22[کنند  هاي شبکه یاد می کستیا ش ]23[شدگی  قفل
  :شوند دو نوع تقسیم می

Ã به دلیل فاصله شناختی میان : هاي مرتبط با حضور شکست
، یا فقدان ها ظرفیتبازیگران، اهداف متفاوت، فرضیات، 

  .اعتماد، تعامالت وجود ندارد
Ã مشکلی در رابطه با : هاي مرتبط با کیفیت شکست

  .شدت تعامالت وجود دارد/کیفیت
هاي شبکه  ها به شکست بندي نیز این شکست در یک دسته

  :اند قدرتمند و ضعیف تقسیم شده
 برخی که هنگامی یعنی قدرتمند شبکه هاي شکست ×

 دریافت قویتر بازیگران توسط را اشتباهی راهنمایی بازیگران
 یکدیگر براي موردنیاز دانش آوردن فراهم در و نموده

 یرشکست ممکن است توسط موارد ز ینا. خورند می شکست
  :گردد یجادا

به نفع  یداخل يریجهت گ: 2سیاستی بینی نزدیک ?
  یروابط کنون میتنظ

                                                 
1- Appropriability trap 
2- Myopia 

اشتغال و درگیري بیش از حد بازیگران حاکم  ?
 ]24[قدرتمند 

، که براي )خارج از حاکمان(فقدان پیوندهاي ضعیف  ?
نفوذ به سازمان داخلی بیش از حد قدرتمند ارزشمند 

  .گردد واقع می
  3وابستگی به شرکاي غالب به دلیل ویژگی دارایی ?
 ارتباط توسطها  شکست ینا - یفشبکه ضع هاي شکست ×

 و یادگیري مانع آیند، می وجود به بازیگران میان ضعیف
 یناز ا ]22[ یستو ادکو ینادامچ. شوند می تعاملی نوآوري
نام برده  یزن 4یتمکمل يها ها با عنوان شکست شکست

  .شوند می
  هاي زیرساختی شکست 3-4- 3

ها به زیرساخت مالی، دانش و فیزیکی اشاره  این شکست
  :دارند که ممکن است

ü  مرتبط با حضور باشد که در هنگام غیاب نوع خاصی از
  دهد زیرساخت رخ می

ü  مرتبط با کیفیت باشد و در هنگام ناکافی بودن یا
 .دهد سوءکارکرد زیرساخت رخ می

هاي  کارکردي سیاست-مدل مفهومی ارزیابی تلفیقی 4- 3
  نوآوري

گذاري مبتنی بر نگرش نظام نوآوري،  در پیشینه سیاست
، منطق ورود دولت به صحنه و خردمایه نظامتوضیح شکست 

هاي  منظامبحث شکست . شود گذاري محسوب می سیاست
هاي گوناگونی براساس  بندي نوآوري داراي تقسیم

یعنی بازیگران، نهاد،  نظامهاي اجزاء ساختاري  نارسائی
بر اساس همین نگرش، این . تعامالت، زیرساخت است

تأثیر مستقیم گذاشته و در یک نظام ها بر کارکردهاي  نارسائی
نظام از آنجا که . کنند نوآوري را مختل مینظام دور باطل کل 

نوآوري یک نظام پویاست، اثرگذاري کارکردها بر یکدیگر و 
  .متفاوت استنظام ل مختلف تکامل نحوه اختالل آن در مراح

رابطه بین مفاهیم کلیدي پیشینه دو حوزه ارزیابی  4در جدول 
هاي نوآوري و نسبت بین  و ساختارهاي سیاسی با پیشینه نظام

نوآوري با مدل تلفیقی مقاله نظام ساختار و کارکردهاي 
هاي  توان به دسته ماهیت کارکردها را می. شود مشخص می

                                                 
3- Assets specificity 
4- Complimentarity 



  نامه جامع سیاست علم، فناوري و نوآوري ویژه ي؛فناور و است علمیفصلنامه س؛ طاهره میرعمادي، زهره رحیمی راد

609  

از نظر  6و  5، 4کارکردهاي مثالً . م کردگوناگون تقسی
و  1گذاري کارکردهاي کنشگر هستند و کارکردهاي  سیاست

در میان بازیگران ساختاري . باشند پذیر می کارکردهاي کنش 7
یعنی تولید  2کارکردها، مشخص است که بازیگران کارکرد 

به معناي انتشار دانش، فرآیند اصلی و  3دانش و کارکرد 
دارند و برعکس کارکردهاي  ام نوآوري را بر عهدهمحوري نظ

کارکردهایی هستند که در خدمت این فرآیند  7و  6، 5، 4، 1
آیند و هدایت، پشتیبانی و مدیریت آنرا بر  اصلی در می

 2گر فرآیند  هاي کنش ها و سازمان بازیگران، شبکه. دارند عهده
 که حالیدر . ، محققان، پژوهشگران و نوآوران هستند3و 

ساالران و  گذاران، فن بازیگران کارکردهاي دیگر، سیاست
باشند که امر  ساالران، کارآفرینان و جامعه مدنی می دیوان

سازي  حکمرانی، پشتیبانی، هدایت و مشروعیت(بازیگردانی 
گذاري دسته اخیر مورد نظر  در سیاست. باشند دار می را عهده

ترازان بازیگران دسته اخیر را در  هم تواند میاست و خواننده 

 4گذاري عمومی مطابق جدول  پیشینه علوم سیاسی و سیاست
  .بیابد

کارکردي ما که به طور خاص - به این ترتیب الگوي تلفیقی
قابل  6هاي نوآوري طراحی شده در قالب شکل  براي سیاست
  .نمایش است

حلقه رابط بین نظام سیاسی و : کارکرد هدایت تحقیق 5- 3
  گذاري نوآوري سیاست
 يمعنا به ينوآور يها نظام پیشینه در قیتحق تیهدا کارکرد
 وتوسعه تحقیق يریگ است که جهت یعوامل دسته آن کارکرد

 يها نظام در که است یعیطب. کند می نییتع را ينوآور و
 براساس و آنها تکامل درجه حسب بر ينوآور مختلف
 شرفتیپ نظر از که ياقتصاد و یاجتماع ،یاسیسنه یزم پس

 يساختار عناصر توسط قیتحق يریگ جهت دارند، جامعه
 نیا باره در که یفیتعار در تنوع نیا. ردیگ یم انجام متفاوت
 به طور مثال. شود یم مشاهده است، گرفته صورت هم کارکرد

 )هاي سیاسی و سیاست نوآوري سیاست عمومی، نظام(گانه  ارتباط مفهومی بین پیشینه سه) 4جدول 

 نام کارکرد نوآوريکارکرد در نظام  پذیري آل کنشگري و یا کنش ساختار ایده معیار ارزیابی بازیگران

 4کارکرد  هدایت تحقیق ساالري مردم تناسب )حاکمیت(گذاران  سیاست

 6و  5کارکرد  بسیج منابع-بازارسازي ساالري شایسته کارایی )دولت(ساالران  ساالران و فن دیوان

 1کارکرد  تجربه کارآفرینی و تنوع در نوآوري بخشی مشروعیت اثربخشی )بازار(کارآفرینان 

 
 کارکردي-الگوي تلفیقی) 6شکل 
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و  کرده فیتعر قیتحق يریگ جهت بر ياثرگذار آنرا ]25[
 یاصل انیمشتر يسو از کاالدرخواست شده  تیفیآنرا ک] 26[

کارکرد را  نیا يریگ اندازه شاخص] 15[. است دانسته
 زین ]25[و برشمرده  ها برنامه برشده  گذارده يها اولویت
 یزشیانگ نظام مربوطه، يفناور رشد از انتظاراترا  ها شاخص

 و نیقوان و مربوطه محصول مورد در اتیمال از تیمعاف يبرا
 موردنظر يفناور حوزه به ورود يبرا یزشیانگ مقررات
 چرخه طول در که معناست نیبد موضوع نیا. اند دانسته

 را قیتحق تیهدا پرچم یمتفاوت گرانیباز ،ينوآورنظام  اتیح
 با مرتبط گریباز نیتر مهم مراحل تمام در. رندیگ یم دست در
اساس  برکارکرد  نیا اما. است دولتطبیعتاً  کارکرد نیا

 جوامع در. ندارد دولت به اختصاص تنهاخود  فیتعر
 واقع در و يفناور از انتظارات و یعموم افکار افتهی توسعه
 يریگ جهت که هستند یعوامل جمله از زین يفناور رشیپذ
 و بازار نظام، بلوغ مراحل در. کنند یم نییتع را قاتیتحق
 در. بر عهده دارند را قیتحق تیهدا که هستند یاصل انیمشتر

هاي  مختلف هم نقش نیروي یاسیس و یاجتماع يها نظام نیب
 اروپا در که میهست شاهد. است فاوتمت یاسیو س یاجتماع

 نقش است، تر افتهی سازمان یمدن يها فعالیت نکهیا علت به
 به محیط زیستی يها فناوري ظهور در نهاد مردم يها سازمان
 نیا متحده االتیا در حالی که در است شتریب مراتب
. دارند را بر عهده قیتحق تیبازار هستند که هدا هاي نیروي

 يها فناوري و نیزم شیگرما با مبارزه يها سیاست جهینت در
  .روبروست يادیز ياگرها و اما بادر این کشور  پاك

هاي نوآوري  بنابراین باید گفت کارکرد هدایت تحقیق در نظام
ین کارکردي است که به ماهیت نظام سیاسی و تر مهم

پذیرد  گذاري مرتبط است و از آنها مستقیماً تأثیر می سیاست
  ).5جدول (
بندي شکست  در نظریه نظام نوآوري، مباحث مربوط به دسته 
این واقعیت  دهنده نشان، ]17[و موتورهاي نوآوري ] 13[

افزا، کل  در یک تعامل همنظام هاي اجزاء  است که شکست
) 1گر موتورهاي انحطاط(را به ایستایی و حتی فروپاشی نظام 
را اینگونه  مند نظاممفهوم قفل  ]27[بر این اساس، . کشانند  می

که یکدیگر  نظاماي از مشکالت  مجموعه :کنند بازنویسی می
به  مند نظامرا در یک یا چند دور بازخورد بسته از مشکالت 

این نوع غلبه بر بنابراین . کنند هم وابسته، حفظ یا تقویت می
است که فراتر از حل  یاستیمداخالت س ازمندین ،شدگی قفل

 یاستیاقدامات س نین وجود چنیبا ا. مشکالت منفرد است
 کیدر  دیبا یشدگ از بازگشت به حالت قفل يریجهت جلوگ

کارکردي -بر اساس مدل تلفیقی .ردینظم خاص صورت پذ
شده در این مقاله، این نظام خاص بستگی تام به ساختار  ارائه

هاي  نظام. سیاسی دارد که نظام نوآوري را دربر گرفته است
ساالر که در  ثبات، غیرمشارکتی و غیرشایسته سیاسی بی

شوند که شکست  مشاهده شد، باعث می 5و  4هاي  شکل

                                                 
1- Declining Motor 

 ])17[گردآوري توسط نگارنده بر اساس نظریه موتورهاي نوآوري (هاي سیاسی  تأثیرپذیري کارکرد هدایت تحقیق از نظام) 5جدول 

 هاي سیاسی نظام
جامعه مدنی  ،تعامل بین قدرت دولت
 و بازار

 ارزیابی سیاست کارکرد هدایت تحقیق

عقالئی 
-ساالرانه مردم(

 )ساالرانه دیوان

 احسن وجود داردبه نحو 

در موتور اول فشار عرضه توسط دولت 
پذیرد، پس از آن به دست  صورت می

 افتد کارآفرینان، نظام و بازار می

هاي متناسب، کارا، اثر بخش  سیاست
 و سودمند

عوام (کاریزماتیک 
 -گرایانه
 )گرایانه آرمان

اي از موارد بین دولت و بازار  در پاره
  .ارتباط قوي وجود دارد

هر حال بخش مدنی نظام حکمرانی  در
 .غایب است

با حاکمیت آمرانه دولتی و دولت بزرگ 
موتورهاي نوآوري در . پذیرد صورت می

اي از  شود و در پاره مرحله اول آغاز می
انجامد، اما  موارد به ورود کارآفرینان می

معموالً در مرحله دوم موتور اول یا موتور 
 شود دوم متوقف می

بتاً کارا اما احتماالً هاي نس سیاست
 .نامتناسب، غیراثربخش و نا سودمند

–پدرساالرانه (سنتی 

 )اقتدارگرا

اصالً وجود ندارد یا به طور ضعیف 
 .وجود دارد

اي از موارد به صورت جنینی در  در پاره
 مرحله اول موتور فشار عرضه وجود دارد

هاي غیرکارا، نا متناسب،  سیاست
 غیراثربخش ناسودمند
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تعامالت کارکردها با محوریت کارکرد هدایت تحقیق به 
بنابراین کارکردهاي  .شدگی سیستم منجر شود قفل

اعم از (بخشی با بازیگري بخش مدنی جامعه  مشروعیت
هاي  و تجربه) هاي مدنیها، ائتالف ها و اتحادیه انجمن

بنیان  هاي دانش ها و شرکت آپ کارآفرینی با بازیگري، استارت
هاي کارفرمایان، نقش اساسی در تکمیل زنجیره  و اتحادیه

هاي  با مراجعه به شکل. هدایت تحقیق توسط دولت را دارند
شود که بر اساس مدل تلفیقی معرفی  ، مشخص می6تا  3

ي آنها دربرگیرنده گیر تصمیمظام هاي سیاسی که ن شده، نظام
توانند موتورهاي نوآوري  نهادهاي مدنی و یا بازار نیستند، نمی

هنگامی که  پیشرفته را میزبانی کنند و در غیبت این نهادها و
متقابل یک چرخه بازخورد بسته را شکل مند  نظاممشکالت 

 کلی در کشورهاي در طوره ب .شود نوآوري قفل می نظامدهند 
، نقش دولت دارندنوآوري درحال ظهور  نظامحال توسعه که 

نقش  این نظامسامان رساندن  کارکرد هدایت تحقیق در به و
اساسی دارد و به تبع آن، ضعف نهادهاي راهبري و دولت، به 
علت وجود عواملی عدم شفافیت، سرمایه اجتماعی، عدم 

 گذاري عمومی بسیار مهم مشارکت سیاسی جامعه در سیاست
است و به همین دلیل کارکرد هدایت تحقیق با هدایت دولت 

 اگر] 28[به عقیده . نوآوري داردنظام نقش اصلی در تکامل 
در توسعه و انتشار موفق  یچه تمام کارکردها نقش مهم

هاي مشخصی،  بعضی جوامع و در دوره در فناوري دارند، اما
رکردها کا نیو تعامالت بسهم بیشتري دارند کارکردها  یبرخ
  .کنندایفاء  تري  توانند نقش برجسته یم

هاي  هاي سوخت مطالعه موردي ارزیابی سیاست -4
  زیستی در ایران

هاي  اي ایران به انرژي هاي توسعه رغم توجه برنامه علی
هنوز حرکت به سمت تجدیدپذیر، سؤال اینجاست که چرا 

به  آنها رشدنیافته و تسریع  ي این حوزهها توسعه فناوري
  .پذیرد صورت میشکلی بسیار کند 
شاهد انبوهی از شود، ما  مشاهده می] 29[همانگونه که در 
ساختاري و عملکردي در هر هفت کارکرد  نقاط ضعف، موانع

اند  شان دادهن] 29. [هستیمهاي زیستی  سوخت نظام نوآوري
ها اختالل در کارکرد هدایت تحقیق  کلید این شکست که شاه

اما چیزي که در . باشد ر اصلی آن دولت میاست که بازیگ
دیده نشده، آن است که این اختالل خود حاصل تعامل  ]29[

در حقیقت عدم حضور . چندین شکست ساختاري است
ها و  بخشی به سیاست نهادهاي مدنی قوي براي مشروعیت

عدم حضور کارآفرینان براي ارائه تنوع و گوناگونی فناورانه، 
ها نه اثربخش باشند و نه  ن سیاستشود که ای باعث می
ها را نیز  توان تعامل بین شکست در نمودار زیر می. سودمند

  ).7شکل (مشاهده کرد 
هاي زیستی  هاي مرتبط با سوخت در این بخش، قسمت

هاي تجدیدپذیر  بنیان فناوري مصرح در سند ملی توسعه دانش
به عنوان یک سند سیاستی به لحاظ تناسب، کارایی،  ]30[

 6در جدول . گیرد اثربخشی و سودمندي مورد ارزیابی قرار می
هاي زیستی  اهداف کالن و ابزارهاي سیاستی حوزه سوخت

هاي تجدیدپذیر  بنیان فناوري درج در سند ملی توسعه دانشمن

 
  هاي نظام نوآوري سوخت زیستی تعامل بین شکست) 7شکل 
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  .ارائه شده است
هاي  زمینه سوختدر بخش بعدي هدف نخست این سند در 

بنزین مخلوط با "عرضه سوخت زیستی به صورت - زیستی 
نفت گاز با مخلوط دو درصد "و  "پنج درصد اتانول زیستی

. گیرد به طور مفصل مورد بررسی قرار می - "زیستی گازوئیل
نتایج بررسی میزان دستیابی به سایر اهداف ذکر شده در سند 

ذکر است سال تصویب  الزم به: ( باشد نیز به صورت زیر می
انداز دسترسی به  ذکر شده و چشم 1394این سند، سال 

درنظر گرفته شده است، با این  1404اهداف نیز معموالً سال 
گرفته در این پژوهش مربوط به سال  وجود، ارزیابی صورت

  ).باشد می 1398
دستیابی به جایگاه اول منطقه در تولیدات علمی  هدف دوم یا
دهد ایران توانسته  نشان می 7مانگونه که جدول و فناورانه، ه

  .مقاله به این هدف دست یابد 7966با چاپ 
جایگاه ایران در زمینه تولیدات علمی در ) 7جدول 

استخراج از سایت ( حوزه سوخت زیستی در خاورمیانه
 )1سایمگو

 تعداد مقاالت چاپ شده نام کشور

 7966 ایران

 6294 ترکیه

 3111 مصر

 2870 عربستان سعودي

 743 عراق

 372 امارات متحده عربی

 200 اردن
                                                   

1- Scimago 

در  ایکشور اول دن 5 نیقرار گرفتن در بهدف سوم یا 
، بررسی اطالعات سایت سایمگو و فناورانه یعلم داتیتول

در  1996-2018 زمانی در بازه دهد ایران همچنین نشان می
رتبه هجدهم قرار دارد و کشورهاي آمریکا، چین، انگلیس، 

بندي را به خود  کشور نخست این رتبه 5آلمان و فرانسه، 
 این هدفدهد ایران هنوز به  اند که نشان می اختصاص داده

  .دست نیافته است
در  ایکشور برتر آس 5 نیقرار گرفتن در بیا  هدف چهارم

، طبق اسناد در دست دسترس پذیر رقابت یصنعت داتیتول
 برهاي زیستی کشور تاکنون بیشتر  توسعه سوخت ]31[

ي پایلوت متمرکز شده ها برداري بهره وتوسعه و مرحله تحقیق
ن نوع سوخت در کشور ای بازار تقاضا و مصرفو  است

لذا آمار رسمی تولید این سوخت منتشر نشده وجود ندارد، 
  .است

هاي  سازي تجهیزات انرژي افزایش میزان بومیهدف پنجم یا 
درصد ارزش تجهیزات نصب  80تجدیدپذیر به میزان حداقل 

، آماري به منظور بررسی این هدف منتشر 1404شده در سال 
 .نشده است

  ارزیابی تناسب یا اهداف 1- 4
همانگونه که ذکر شد، هدف اصلی اعالن شده در این سند در 

عرضه صنعتی : رتست ازهاي زیستی عبا حوزه سوخت
هاي زیستی در سبد سوخت کشور بطوري که کل  سوخت

بنزین مخلوط با "بنزین و نفت گاز مصرفی کشور به صورت 
نفت گاز با مخلوط دو درصد "و  "پنج درصد اتانول زیستی

  .باشد "زیستی گازوئیل

 ]30[هاي تجدیدپذیر  بنیان فناوري اهداف کالن و ابزارهاي سیاستی حوزه سوخت زیستی مندرج در سند ملی توسعه دانش) 6جدول 

 ابزارهاي سیاستی اهداف کالن

هاي زیستی در سبد سوخت کشور  عرضه صنعتی سوخت. 1
بنزین "بطوري که کل بنزین و نفت گاز مصرفی کشور به صورت 

نفت گاز با مخلوط دو "و  "مخلوط با پنج درصد اتانول زیستی
  باشد "درصد گازوئیل زیستی

  دستیابی به جایگاه اول منطقه در تولیدات علمی و فناورانه. 2
کشور اول دنیا در تولیدات علمی و  5قرار گرفتن در بین . 3

  فناورانه
کشور برتر آسیا در تولیدات صنعتی  5قرار گرفتن در بین . 4

  پذیر رقابت
هاي تجدیدپذیر به  سازي تجهیزات انرژي افزایش میزان بومی. 5

 درصد ارزش تجهیزات نصب شده در سال 80میزان حداقل 

هاي  حمایت از ساماندهی تأمین منابع مالی پایدار براي توسعه کاربرد انرژي -
مایت مالی از تولیدکنندگان مواد و تجهیزات این بخش با تأکید تجدیدپذیر و ح

  بر افزاش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی
گذاریهاي خطرپذیر و  هاي تأمین مالی، سرمایه ایجاد و حمایت از صندوق -

هاي تجدیدپذیر و حمایت از ارائه  گذاري خارجی در حوزه انرژي سرمایه
هاي  ود ریالی و ارزي به صنعتگران حوزه انرژيتسهیالت بلندمدت و کم س

 تجدید پذیر

ها و  گذاري در ساخت سامانه حمایت از ورود صنایع بزرگ کشور به سرمایه -
 تجهیزات تجدیدپذیر

هاي کاربردي و توسعه فناوري به ویژه در  حمایت و تسهیل پژوهش -
 دار موضوعات اولویت
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نشان ] 29[نگاري تکاملی فناوري سوخت زیستی  وقایع
ده است که درصدي از سوخت دهد که بارها مقرر ش می

خودرو در ایران به سوخت زیستی تخصیص یابد، اما هر بار، 
با دلیل متفاوتی، اجراي چنین سیاستی به بن بست رسیده 
است و به ناچار، سیاست اعالنی با شکست روبرو شده است 

گذاران از  در ایران سیاست. و به هدف خود دست نیافته است
کنند و  گذاري استفاده می سیاستروش باال به پائین براي 

ها  سایر ذینفعان معموالً به طور فعال در تدوین سیاست
بنابراین از دید فضاي سیاسی و با تعریف . کنند مشارکت نمی
توان گفت که یکی از علل این شکست، عدم  مک کانل می

داران به عنوان  اتانول اتحادیهمشارکت ذینفعان اصلی یعنی 
نهاد  هاي مردم گذاران و بازار و سازمان یهاتحادیه اصلی سرما

به عنوان نهادهاي اصلی مدنی در فرآیند تدوین  محیط زیستی
گرچه  ،عبارت دیگره ب. هاي اجرایی بوده است نامه آئین
ین بازیگر کارکرد هدایت تحقیق دولت بوده اما این تر مهم

بایست در تعامل با دیگر بازیگران سیستم صورت  راهبري می
 شو افزای ها براي گفتگو میان ذینفعان مختلف زمینهگیرد و 

 يدر دستور کار ساز سوخت زیستیحوزه  نفعانیمشارکت ذ
 وجوداصالً که در ایران این تعامل یا  ی فراهم شوداستیس

بنابراین هدف سیاستی  .دارد وجود فیبه طور ضع ای و نداشته
پذیري فرآیند متناسب نبوده است و  با درجه مشارکت

گیري مانع تحقق اهداف شده  مشارکت ناپذیري فرآیند تصمیم
  .است

 نیتعارض منافع بعالوه بر عدم مشارکت ذینفعان، میتوان به 
از  یکبه عنوان یر تجدیدپذی يها و انرژي یاقتصاد نفت انیمتول
اشاره کرد، که با  تجدیدپذیر يگذار سیاست يجد يها بیآس

گیري در مخالفت با توسعه  البی در سطوح تصمیم گیري شکل
زنی  قدرت چانه تواند می ،هاي تجدیدپذیر فناوري انرژي

 .دنبیاور هاي تجدیدپذیر را پائین انرژي ذینفعان بالفعل اندك
از سوي دیگر فشار اجتماعی که در برخی کشورهاي در حال 

هاي جدید و تجدیدپذیر  توسعه که در حمایت از انرژي
  .شود وجود دارد در ایران مشاهده نمی

شود، این است که  نتیجه کارکردي که از این مورد گرفته می
شکل اعالنی ساختار نظام سیاسی زمانی از اسناد و قوانین به 

شود که ذینفعان بالفعل یک سیاست  امعه بدل میواقعیتهاي ج
گذاران و نهادهاي طرفدار محیط  هاي سرمایه از جمله اتحادیه

) کارکرد هدایت تحقیق(زیست در تنظیم قوانین و مقررات 
  .سهیم باشند

  ارزیابی کارایی سیاست 2- 4
اجرایی شدن هدف سیاستی اعالن شده در سند ملی توسعه 

هاي تجدیدپذیر، عالوه بر  ي سوختها بنیان فناوري دانش
ي ها مهارتاي از  پذیري کلیه ذینفعان، نیازمند درجه مشارکت

ساالران است که مسئولیت تدوین و  و دیوان ساالران فنفنی 
به عبارت دیگر کارکرد . بر عهده دارندها را  طراحی سیاست

چهارم نظام نوآوري، باید از طریق کارکرد پنجم و ششم یعنی 
به عنوان مثال . ازي و تخصیص منابع تقویت گرددبازارس

سیاست عرضه مخلوط بنزین و اتانول نیازمند ارائه یک 
آمیخته سیاستی هوشمندانه است که بر اساس آن واردات 

ممنوع شده و  1بوتیل اتر یومتیل ترشهاي وارداتی مانند  افزونه
ي ها اتانولرا به  هاي تجاري ویژه جاي خود طریق سیاستاز 

محیط زیستی چنان باشد  همچنین استانداردهاي. افزونی بدهد
که سوخت خودرو که با افزودن اتانول قیمت باالتري خواهد 

اما در این . یافت، به عنوان الگوي مصرف بهینه تشویق کند
دهد، واردات  نشان می 8زمینه همانطور که آمار جدول 

MTBE تن هزار  80تا  60حدود  1388و 1386هاي  در سال
با  1390، 1387،1389هاي  در سال بوده است که در سال

افزایش تولید داخلی و تأمین کامل نیاز داخل وارد این 
به صفر رسیده تقریباً  1390محصول کاهش یافته و در سال 

است که این اطالعات حاکی از آن است که نه تنها از واردات 
 ممانعت نشده بلکه کشور در تولید آن به MTBEماده 

دهد طراحی  این امر نشان می. خودکفایی رسیده است
هاي مشوق تولید اتانول زیستی با شکست قابل  سیاست

  .]32[توجهی مواجه شده است 
هاي تنظیمی در حال حاضر ابزارهاي  عالوه بر سیاست

هاي  سیاستی متنوعی براي حمایت از توسعه انرژي
بر گذاري  تجدیدپذیر از جمله سوخت زیستی چون قیمت

، 2کربن، استانداردهاي پرتفلیو، سبد انرژي تجدیدپذیر
گذاري،  هاي تحقیقاتی، قوانین قیمت هاي مستقیم، گرنت یارانه

بندي و غیره در  هاي مالیاتی، الزامات جیره معافیت
و درحال توسعه استفاده  یافته کشورهاي توسعهگذاري  سیاست

                                                 
1- MTBE 
2- Portfolio standard 
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ان به استثناي شود در ایر اما همانگونه که مشاهده می. شود می
وتوسعه دانشگاهی،  ابزارهاي تشویقی چون حمایت از تحقیق

ابزارهاي سیاستی چندانی یا استفاده نشده یا به مرحله اجرا 
هاي پراکنده،  باید گفت اتخاذ سیاست به طور کلی. رسند نمی

گاه متناقض و متعارض و فاقد اجماع و همچنین کاربست 
، مؤید دستیابی خالءو در  ابزارهاي سیاستی به شکل انتزاعی
هایی  گرچه همه اینها نشانه. به اهداف ذکر شده در سند نیست

هاي تجدیدپذیر از  از وجود تمایل به حرکت به طرف انرژي
جمله سوخت زیستی است، اما بدون توجه به اقتصاد نفتی و 

گذاري انرژي در ایران و نحوه  ارکان آن از جمله نحوه قیمت
هایی که بر توسعه  ت و همچنین کلیه سیاستارائه یارانه سوخ

گذارند،  و انتشار این فناوري به نحو مثبت یا منفی اثر می
  .امکان وقوع تحولی ویژه وجود ندارد

  ارزیابی اثربخشی 3- 4
فرآیندهاي این  اثربخشی کارآفرینان، فعالیت پیامدهاي ارزیابی
هر چند که  .هاي مذکور نشان خواهد داد طرحرا در حوزه 

سند مذکور براي جلب کارآفرینان، از ابزارهاي متداول 
هاي تأمین مالی،  همچون ایجاد و حمایت از صندوق

گذاري خارجی و  هاي خطرپذیر و سرمایه گذاري سرمایه
سود ریالی و ارزي  حمایت از ارائه تسهیالت بلندمدت و کم

بنیان  ت حمایت از توسعه دانشابزارهاي مناسب، سیاس
هاي تجدیدپذیر نام برده است، اما شکست کارکرد  انرژي

تخصیص منابع و بازارسازي، موجب شده است که کارکرد 
گذاري در حوزه سوخت زیستی با اختالل  کارآفرینی و سرمایه

روبرو شود و سیاست مورد ارزیابی اثربخشی قابل توجهی 
با عدم حمایت دولت از  مثال به عنوان .نداشته باشد

الس که مصادرات ، الرنوسانات قیمت دکارآفرینان و پیدایش 

، نسبت به توزیع بوده ماده اولیه صنایع بیواتانول ایرانعموماً 
در . شود کند و سودآور می در داخل کشور اولویت پیدا می

رفتن  الدر کشور و با السکمبود م این امر موجب نتیجه
چند سال پیش رخ داد و  ی کهاتفاق. ودش ایجاد می آن قیمت

از آن . تومان رسید 700تومان ناگهان به  400از  مالسقیمت 
جایی که نزدیک به یک سوم تا نیمی از قیمت تمام شده یک 

به صرفه  آن ماده شیمیایی مربوط به ماده اولیه است، تولید
به طور کلی شکست در کارکردهاي . ]33[ نخواهد بود

هاي  از سوخت تیحما درگیري بازار  شکل تخصیص منابع و
 داراي حوزه را نیا یخصوص نیکارآفری باعث شده ستیز
ي نداشته ریادگیتجربه و  يفضا برا و ندیببباال  اریبس سکیر

و نوپا  یشیهاي زا تعداد شرکت که این امر باعث شده باشد
و همچنان مراکز  شده کم اریبس یستیدر حوزه سوخت ز

  .باشند عرصه نیا یاصل نیآفر نقش یرخصوصیو غ یدولت
  يسودمند یابیارز 4- 4

، فرد و جامعه را متأثر یمختلف يها صورتهواي آلوده به 
سازد که تماماً بر سالمت انسان اثر سوء داشته و این اثرات  می

هاي ابتدایی مانند سرفه و ناراحتی سینه تا مرگ و  از بیماري
نوع مواد حاصل  30خروج نزدیک به . شوند میر را شامل می

 35 از بیش بروز به تواند میهاي فسیلی  از احتراق سوخت
 نفس، تنگی ریوي، قلبی، امراض چون بیماري نوع

 انسان مغز بر وارده خسارات و کلیه اي، روده هاي بیماري
 ایران در شهري نقل و حمل نظامدر همین راستا . شود منجر

 آورده بار به پایداري و زیست محیط نظر از بسیاري مشکالت
بخش عمده اي به طوري که بخش حمل و نقل با تولید. است

داراي بیشترین سهم در انتشار انواع گازها در میان  ها از آالینده
که . ]34[ سایر بخشهاي مصرف کننده انرژي کشور است

بدین وسیله با تماس بلندمدت با آلودگی ناشی از خروجی 
وسایل نقلیه، آثار نامطلوب بهداشتی به شهروندان تحمیل 

شود عدم ورود  بنابراین همانگونه که مشاهده می. شود می
هاي زیستی،  کارآفرینان به عرصه تولید قابل مالحظه سوخت

فاه مردم و ها منجر به افزایش ر به آن معناست که این سیاست
  .نشده است محیط زیستیکاهش مخاطرات 

شکست : ها نشان داد به طور کلی همانگونه که ارزیابی
هاي  جانبه اهداف، کارایی، اثربخشی و سودمندي سیاست همه

هاي زیستی در ایران نشان از آن دارد که  حاکم بر سوخت

تن در ( 86- 90هاي  طی سال MTBEمنابع تأمین ) 8جدول 
 ]32) [سال

 سال

 هاي تولیدکننده داخل شرکت

شیمی  جمع واردات
 بافت

پتروشیمی بندر 
 امام

1386 53072 230235 61806 345113 

1387 42936 333734 - 376670 

1388 29232 295607 84117 408956 

1389 78342 202642 9499 290445 

1390 79650 245098 - 324698 
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هاي نوآوري  اي وراي حوزه سیاست مسئله اساسی در حوزه
در اینجاست که تأثیر مهم ساختار سیاسی بر . دقرار دار

هاي نوآوري مشخص  هاي سیاست موفقیت و شکست
بوم  زیست(هاي بازار  عدم تعادل بین نیروي. گردد می

هاي  هاي طرفدار انرژي انجمن(، جامعه مدنی )کارآفرینی
و ) تجدیدپذیر، فعاالن محیط زیست، انجمن صنایع اتانول

بنیان سوخت زیستی  فناوري دانشدولت، باعث شده که رشد 
محور در سطح آزمایشگاه،  در حد موتور اولیه یعنی عرضه

پایلوت صنعتی و دمونستراسیون باقی بماند و بیشتر پیشرفت 
تشکیالت جامعه مدنی قوي و منجسم نباشد و نتواند . نکند

گذار انتقال دهد  مطالبات خود را مستقیماً به سیاست
داران در تدوین قوانین و  مله اتانولهاي صنایع، از ج انجمن

مقررات مشارکت نداشته باشند و خیلی زود نقش آنها به 
یادگیري سیاستی اتفاق نیفتاده و . فراموشی سپرده شود

لذا . ساالر به قوانین روز دنیا آشنا نباشد گذار و دیوان قانون
قوانین و مقررات مرتبط داراي هماهنگی نبوده و از پشتیبانی 

در نتیجه موتور . هاي اجراي مناسب برخوردار نباشند نامه آئین

نوآوري در حوزه فناوري سوخت زیستی، در سطح فشار 
هر چه چارك  8در شکل . )8شکل (عرضه باقی مانده است 

تر باشد، سهم بیشتري  داراي شفافیت بیشتري باشد و روشن
  .گذاري دارد در روند سیاست

هاي مقاله  دستاوردهاي این مقاله، یافته سرانجام باید گفت که
رود و چرایی آنرا  کند، اما از آن فراتر می را تأیید می ]29[

در اینجا کارکردي ارائه شده - مدل تلفیقی. دهد توضیح می
کند که پژوهشگر درباره بستر سیاسی محیط  کمک می

باالدست نظام نوآوري که نارسائی آنها به ضعف در کارکردها 
  .انجامد، شناخت داشته باشد و شکست سیستم می
هاي تجدیدپذیر در  هاي توسعه انرژي به طور کلی سیاست

نخست . باشند کشورهاي مختلف از دو نظر داراي اولویت می
رهایی که درصد مهمی از سوخت خود را از کشورهاي کشو

کوشش براي رهائی از وابستگی انرژي . کنند خارجی وارد می
و نیل به امنیت انرژي یک محرك بسیار مهم براي روي 

هاي  آوردن کشورهایی مانند هند و چین به فناوري
دوم کشورهایی که مسائل محیط . تجدیدپذیر بوده است

 

  هاي زیستی ایران گذاري سوخت هاي ساختاري و تعامل اختالالت کارکردي در سیاست سیاست ازطریق شناخت شکستیابی شکست  ریشه) 8شکل 
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لویت درجه یک اعالم شده است و زیستی براي آنها او
سیاستمداران آن جامعه مانند سیاستمداران کشورهاي اروپایی 

زیست هستند که  هاي طرفدار محیط مجبور به اتخاذ سیاست
  .را تقویت و یا تداوم ببخشند بتوانند مشروعیت خود

جامعه امروزه ایران در شرایط فعلی داراي هیچکدام از این 
جهت مشروعیت نمایندگان سیاسی  شرایط نیست و از این

هاي  کشور در قواي سه گانه حاکمیت در گرو اتخاذ سیاست
هاي تجدیدپذیر چه به لحاظ امنیت انرژي و  طرفدار انرژي

و مبارزه با اقتصاد نفتی در  محیط زیستیچه به لحاظ ایمنی 
هاي توسعه  از این جهت سیاست. باشد ایران استوار نمی

ي تجدیدپذیر در یک بافتار غیرمناسب ها هاي انرژي فناوري
  .]35[به ناچار غیرکارا و غیرسودمند خواهد بود 

هاي  گیري در مورد همه حوزه بدون شک این نتیجه
کند، همانطور که در  هاي نوین در ایران صدق نمی فناوري

هاي  هاي نوآوري در رشته پیشینه موجود، مشخص است نظام
کرده و اکنون در مراحل  متعددي از موتور اول نوآوري گذر

با توجه به مدل نهایی مقاله . تکاملی بعدي قرار دارند
هاي  ها فعالیت تشکل توانیم نتیجه بگیریم که در آن حوزه می

هاي بخش خصوصی و کارآفرینی، فضاي  مدنی و سازمان
تري بین دولت، بازار و جامعه مدنی را پدید  تعادلی مناسب
  .آورده است
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Abstract 

This paper holds this conviction that some 
failures of innovation policy can be attributed 
to the political context hosting that innovation 
system. Accordingly, to understand the root 
causes of these failures, researchers have to 
step out of the innovation system approaches 
and study the political system structure and 
evaluate the policies based on this study. The 
paper, then, build an eclectic model by 
bridging between the stakeholder model of 
public policy evaluation and the three 
archetypes of political system structure. The 
paper argues that the new and eclectic model 
can be applied to evaluate the general public 
policies by its process, content and the 
political according to MCconnel’s theory. 
However, this model has some shortcomings 
because it is not backed by innovation 
theories. That is why, in the second phase, 
another and more developed model; the 
eclectic –functional model was built based on 
the components of innovation system, 
especially the function 4, the guidance of the 
research. It shows how the imbalance of 
political system structure, among the civil 
society and market and the State reflects on 
the dynamism of interactions among the 
structure and functional components of an 
innovation system and gridlocks the related 
innovation policies. The paper concludes with 
a case study on biofuel policy failure in Iran. 
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