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The aim of this research is to evaluate the good implementation of strategic and macro-pol-
icies of science and technology in Iran based on policy network approach. Reviewing the 
studies in public policy making, particularly science and technology policy making, a model 
in three phases of macro-policy making (two meta-policies and guiding policies), executive 
policy making (in three sections of demand policies, supply policies, and exchanging pol-
icies), and political evaluation (in three sections of outcome, consequence, and work) was 
suggested. Then, the policy network of science and technology in Iran was modelled based 
on the policy documents and experts’ opinions, which were compared afterwards. UCI Net 
and NetDraw software were used to analyze the documents and the experts’ opinions. Their 
comparison was done through t-test in the SPSS software. The findings indicate that the 
performance of the policy network of science and technology in Iran based on the experts’ 
opinions has 44% functional deviation from the policy documents. This means that in po-
litical missions, some institutions of policy network in Iran’s science and technology have a 
significant difference with clauses in the policy documents and their implementation. Also, 
there are some performance weaknesses in some policies of science and technology.
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زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

هــدف ایــن پژوهــش ارزیابــی ُحســن اجــرای سیاســت  های راهبــردی و کالِن علــم و فنــاوری 
ــات در  ــع و تحقیق ــرور مناب ــا م ــن منظــور، ب ــه روش شــبکۀ سیاســتی اســت. بدی ــران ب در ای
حــوزۀ سیاســت  گذاری عمومــی و به ویــژه سیاســت  گذاری علــم و فنــاوری، چارچوبــی 
نظــری شــامل ســه مرحلــۀ سیاســت گذاری کلــی )شــامل دو ســطح اَبَرسیاســت  ها و 
ــمت  ــت  های س ــش سیاس ــه بخ ــامل س ــی )ش ــت  گذاری اجرای ــا(، سیاس ــت  های راهنم سیاس
تقاضــا، سیاســت  های ســمت عرضــه و سیاســت  های زیرســاخت مبادلــه( و ارزیابــی سیاســتی 
ــم و  ــن شــد. ســپس شــبکۀ سیاســتی عل ــار( تدوی ــا و آث ــا، پیامده )در ســه ســطح برونداده
فنــاورِی ایــران در وضعیــت موجــود، نخســت مبتنــی بــر اســناد سیاســتی و ســپس مبتنــی بــر 
ــن منظــور، نخســت 25 ســند  ــر مقایســه شــد. بدی ــا یکدیگ ــرگان نگاشــت و ب ــات خب نظری
سیاســتی بررســی و ســپس پرســش نامه  ای تدویــن و بیــن 50 نفــر از خبــرگان سیاســت علــم 
و فنــاورِی ایــران توزیــع شــد. بــرای تحلیــل و ترســیم نگاشــت  های حاصــل از اســناد سیاســتی 
ــت دراو )NetDraw( و  ــت )UCI Net( و ن ــی آی ن ــای یو س ــرگان، از نرم افزاره ــات خب و نظری
بــرای مقایســۀ آن هــا بــا یکدیگــر از آزمــون تــی بــه کمــک نرم افــزار اس پــی اس اس اســتفاده 
ــران  ــاورِی ای ــم و فن ــتی عل ــبکۀ سیاس ــرد ش ــد عملک ــان می  ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ش
ــتی  ــناد سیاس ــف اس ــه تکالی ــه 44 درصــد نســبت ب ــب ب ــرگان در قری ــر آرای خب ــی ب مبتن
ــبکۀ  ــای ش ــدادی از نهاده ــتِی تع ــای سیاس ــه در مأموریت  ه ــا ک ــن معن ــراف دارد؛ بدی انح
سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران، تفاوت  هــای معنــادار بیــن آنچــه در اســناد سیاســتی ذکــر 
شــده و آنچــه در عمــل انجــام می  شــود، وجــود دارد. همچنیــن دربــارۀ بعضــی سیاســت  های 

علم و فناوری، ضعف جدی عملکرد مشاهده می شود.   
.O32 ،O38 ،O52 :JEL طبقه بندی 

ارزیابی ُحسن اجرای سیاست  های راهبردی و کالِن علم و فناوری در ایران مبتنی بر 
رویکرد شبکۀ سیاستی

اسماعیل کالنتری1   ، *غالمعلی منتظر2     ، سید سپهر قاضی نوری3
1. دانشجوی دکتری،  رشتۀ سیاست گذاری علم و فناوری، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2. استاد، گروه مهندسی فناوری اطالعات، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3. استاد، گروه مدیریت فناوری اطالعات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 

تاریخ  دریافت: 3 فروردین 1400
تاریخ  پذیرش: 28 تیر 1400 

تاریخ  انتشار: 1 دی 1400

کلیدواژه ها:  
اسناد سیاستی، 

سیاست گذاری علم و 
فناوری، شبکۀ سیاستی 
علم و فناوری، انحرافات 

عملکردی، ایران.

* نویسندۀ مسئول:
دکتر غالمعلی منتظر    

نشانی: تهران، دانشگاه تربیت مدرس  
تلفن: 3230540 )912( 98+ 

montazer@modares.ac.ir :پست الکترونیک

iDiDiD

  20.1001.1.23452544.1400.9.36.3.5

https://www.orcid.org/0000-0001-5036-5604
https://www.orcid.org/0000-0001-6258-5786
https://orcid.org/0000-0002-6761-4694
http://www.jmsp.ir/article_133845.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

714

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

اسماعیل کالنتری و همکاران. ارزیابی ُحسن اجرای سیاست  های راهبردی و کالِن علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی.

1. مقدمه
ــا و  ــبکه ای از نهاده ــای ش ــه به معن ــۀ 1990 م ک ــل ده ــوآوری از اوای ــی ن ــام مل ــوم نظ ــور مفه ظه
ــن  ــای بی ــا و تعامل  ه ــا فعالیت  ه ــه ب ــی و خصوصــی اســت ک ــف دولت ــای مختل ــازمان ها در بخش ه س
ــت  ــر اهمی ــد )Freeman, 1987(، ب ــوآوری می  پردازن ــاوری و ن ــم، فن ــعۀ عل ــق و توس ــه خل ــر ب یکدیگ

ــت. ــزوده اس ــوآوری اف ــاوری و ن ــم، فن ــت گذاری عل ــاختارهای سیاس س

ــران رشــدی جهشــی را  ــاوری در ای ــم و فن ــالب اســالمی، نظــام عل ــروزی انق ــا پی از ســال 1357 و ب
Asadifard, Tabatabaeian, Sofi & Taghva, 2017; UNC-(  به لحــاظ کّمــی و کیفــی تجربــه کــرده اســت

ــق و  ــعۀ عمی ــن توس ــم ای ــولی نژاد، 1398(. به رغ ــی و رس ــی، 1400؛ کرم ــی و فقیه TAD, 2016؛ قربان
گســترده و نگــرش عمومــی مثبــت بــه علــم و فنــاوری )Nourizadeh, Kalantari & Habiba, 2018(، وجــود 
اشــکاالِت ســاختاری در سیاســت  گذاری علــم و فنــاورِی ایــران موضوعــی اســت که بســیاری از پژوهشــگران 
 Soofi, 2017; UNCTAD, 2016; UNESCO, 2010; UNCTAD,( ایــن حــوزه در آن اتفاق  نظــر دارنــد
ــدری،  ــوری، 1395؛ ســلطان  زاده، حی ــان و  قاضی  ن ــوروزی، طباطبائی ــران، 1396؛ ن 2005؛ ســلطانی و دیگ
ــی و  ــدی، عباس ــینی، محم ــی، 1390؛ حاجی حس ــاری، 1395؛ ذاکرصالح ــماعیلی و انص ــی، امین اس دباغ
الیاســی، 1390؛ منطقــی، حســنی و بوشــهری، 1388؛ قاضی  نــوری و قاضی  نــوری، 1387(. بدیــن ترتیــب 
ــرد.  ــر ک ــران تعبی ــاوری در ای ــم و فن ــای شــبکۀ سیاســتی عل ــی ایراده ــن اشــکاالت را به نوع ــوان ای می  ت
Kalantari, Montazer & Ghaz-( ــاوری ــم و فن ــتی عل ــبکۀ سیاس ــرد ش ــد رویک ــر می رس ــن به نظ  بنابرای

inoory, 2021( راه  حــل مناســبی بــرای پاســخ بــه این مســئله اســت. برای بررســی مســئلۀ شــبکۀ سیاســتی 
علــم و فنــاوری در ایــران الزم اســت نخســت بــه طراحــی چارچــوب نظــرِی جامعــی بــرای شــبکۀ سیاســتی 
علــم و فنــاوری پرداخــت و ســپس بــه یافتــن عارضه  هــای موجــود در ایــن نگاشــت اقــدام کــرد. شــایان 
ذکــر اســت، همان طــور کــه در بخــش چارچــوب نظــری نیــز به تفصیــل بیــان می شــود، چارچــوب نظــری 
جامعــی بــرای شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاوری وجــود نــدارد و ایــن مهــم همچنــان به عنــوان یــک خــأ 
نظــری در حــوزۀ سیاســت  گذاری عمومــی و سیاســت  گذاری علــم و فنــاوری مغفــول مانــده اســت. بحــث 

نظــری در ایــن بــاره در بخــش چارچــوب نظــری مفّصــل آمــده اســت. 

ــت  گذاری  ــاوری و سیاس ــم و فن ــت  گذاری عل ــوزۀ سیاس ــات در ح ــرور تحقیق ــا م ــور، ب ــن منظ  بدی
عمومــی، چارچــوب نظــری شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاوری تدویــن می شــود. در ادامــه وضعیــت موجــود 
ــر چارچــوب نظــرِی برساخت شــده در ایــن پژوهــش  شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران مبتنــی ب
ــه  ــره گرفت ــرگان به ــات خب ــوزه و نظری ــن ح ــتی ای ــناد سیاس ــور، از اس ــن منظ ــود. بدی ــت می ش نگاش
می  شــود. همچنیــن نگاشــت شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران مبتنــی بــر دو منبِع اســناد سیاســتی 
ــا  ــت ب ــود. درنهای ــه می  ش ــر مقایس ــا یکدیگ ــاری ب ــای آم ــتفاده از تحلیل  ه ــا اس ــرگان ب ــات خب و نظری
اســتخراج نتایــج تطبیقــی شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران مبتنــی بــر اســناد سیاســتی بــا شــبکۀ 

ــه می  شــود.  ــاره ارائ ــن ب ــی سیاســتی در ای ــرگان، توصیه  های ــات خب یادشــده براســاس نظری
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2. پیشینۀ تحقیق
بااینکــه سیاســت  گذاری علــم و فنــاوری در ایــران کمابیــش از حــدود دو ســدۀ پیــش آغــاز شــده، 
ــع  ــه صنای ــاز جــدی کشــور ب ــا نی ــژه ب ــالب اســالمی و به وی ــس از انق ــن موضــوع پ ــه ای ــت ب عنای
ــی  ــدی جهش ــل آن رش ــه حاص ــود ک ــژه ب ــی وی ــتلزم نگاه ــدس، مس ــاع مق ــی در دوران دف دفاع
ــای  ــات و پژوهش ه ــرور مطالع ــت )Montazer & Kalantari, 2019(. م ــوده اس ــوزه ب ــن ح در ای
ــان جــدی سیاســت  گذاری در  ــا جری ــتا ب ــد هم راس ــران نشــان می  ده ــاورِی ای ــم و فن سیاســت عل
جهــان، در ایــران نیــز رویکــرد شــبکه  ای از جایگاهــی کلیــدی در نــگاه اندیشــمندان سیاســت علــم 
ــدن  ــبکه  ای ش ــمندان، ش ــیاری از اندیش ــر بس ــب، از منظ ــن ترتی ــت. بدی ــوردار اس ــاوری برخ و فن
ــن  ــاختاری ای ــکالت س ــل مش ــرای ح ــی ب ــد رهیافت ــران می  توان ــاوری در ای ــم و فن ــت عل سیاس

.)Montazer, Kalantari & Qazinoori, 2019( ــد ــوزه باش ح

و  علــم  سیاســت  گذاری  ســاختار  دربــارۀ   )2019( دیگــران  و  کالنتــری  کــه  پژوهشــی  در 
ــران را در ســه  ــاورِی ای ــم و فن ــادی سیاســت  گذاری عل ــاختار نه ــد، س ــران انجــام داده  ان ــاورِی ای فن
ــن  ــد. در ای ــت کرده ان ــی نگاش ــت  های اجرای ــا و سیاس ــت  های راهنم ــت  ها، سیاس ــطح اَبَرسیاس س
ــالب فرهنگــی در ســطح  ــی انق ــری، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و شــورای عال پژوهــش رهب
ــی در  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــران و ش ــت وزی ــالمی، هیئ ــورای اس ــس ش ــت  ها؛ مجل ابرسیاس
ــت  ــرورش، کار، صنع ــوزش و پ ــت، آم ــوم، بهداش ــای عل ــا؛ و وزارتخانه  ه ــت های راهنم ــطح سیاس س
ــت  ــی عهــده  دار نقــش هســتند. معاون ــط در ســطح سیاســت های اجرای ــای مرتب و ســایر وزارتخانه  ه
ــت  های  ــطح سیاس ــر دو س ــز در ه ــف نی ــی عت ــورای عال ــت جمهوری و ش ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــود،  ــت موج ــن در وضعی ــد. همچنی ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــی ب ــت  های اجرای ــا و سیاس راهنم
ــم  ــی ه ــت های اجرای ــه، در سیاس ــطح پیش گفت ــر دو س ــی، عالوه ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــاوری را  ــم و فن ــادی ســاختار سیاســت  گذاری عل ــت نه ــد. شــکل 1 وضعی ــا می  کن ــی را ایف نقش  های

ــد. ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه براس

فعلــی  نهــادی  ســاختار  مهم  تریــن ضعف  هــای   ،)2019( دیگــران  و  کالنتــری  پژوهــش  در 
ــف  ــن وظای ــن برشــمرده شــده اســت: ضعــف در تبیی ــران چنی ــاوری در ای ــم و فن سیاســت گذاری عل
ــص  ــف در تخصی ــا، ضع ــن نهاده ــن ای ــل بی ــیوۀ تعام ــف ش ــف در تعری ــت گذار، ضع ــای سیاس نهاده

ــا. ــن نهاده ــه ای ــف ب وظای

آنکتــاد1 )2016( در گزارشــی کــه بــه مــرور سیاســت علــم، فنــاوری و نــوآوری در ایــران  پرداختــه، 
ــت  گذاران  ــطح سیاس ــار س ــران را در چه ــاوری در ای ــم و فن ــت گذاری عل ــادی سیاس ــاختار نه س
ــی و  ــات پژوهش ــی و مؤسس ــای میانج ــی، نهاده ــازمان  های اجرای ــت  گذاران و[ س ــی[، ]سیاس ]عال

1. UNCTAD
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ــد از:  ــی عبارت ان ــت  گذاران عال ــطح سیاس ــذار در س ــای اثرگ ــت. نهاده ــرده اس ــت ک ــاوری نگاش فن
رهبــری، ریاســت  جمهوری، مجلــس، قــوۀ قضاییــه، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی، شــورای عالــی عتــف و شــورای عالــی اقتصــاد. همچنیــن در ســطح سیاســت  گذاران 
اجرایــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت علــوم، وزارت 
ــناد و  ــت اس ــازمان ثب ــی و س ــای صنعت ــایر وزارتخانه ه ــت، س بهداشــت، وزارت اقتصــاد، وزارت صنع
امــالک کشــور بــه ایفــای نقــش می  پردازنــد. شــکل 2 نگاشــت سیاســت علــم و فنــاورِی ایــران را در 

ــن گــزارش نشــان می  دهــد. ای

)Source: ibid.(  شکل 1. ساختار نهادی فعلی سیاست  گذاری علم و فناوری در ایران

ــار  ــران را در چه ــاوری در ای ــم و فن ــان )1395( سیاســت گذاری عل ــح راد و  طباطبائی ــد، فات هداون
ســطح بررســی می کننــد: ســطح سیاســت گذاری کلــی شــامل رهبــری و مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــالب فرهنگــی، ســطح سیاســت گذاری  ــی انق نظــام، ســطح سیاســت  گذاری کالن شــامل شــورای عال
ــت  ــت، معاون ــت دول ــامل هیئ ــرا ش ــزی و اج ــطح برنامه  ری ــف و س ــی عت ــورای عال ــامل ش ــی ش اجرای
ــایر  ــوم و س ــت جمهوری، وزارت عل ــاوری ریاس ــی فن ــت علم ــردی، معاون ــارت راهب ــزی و نظ برنامه  ری
وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرایــی. شــکل 3 نگاشــت نهــادی فراینــد سیاســت  گذاری علــم و 

ــد. ــان می ده ــران را نش ــاوری در ای فن
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)Source: ibid.( فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 2. نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری ایران
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شکل 3. نگاشت نهادی فرایند سیاست  گذاری علم و فناوری در ایران  )منبع: همان(

ــن  ــوارض ای ــران، ع ــاوری در ای ــم و فن ــت  گذاری عل ــد سیاس ــل فراین ــا تحلی ــب، ب ــن ترتی بدی
ــد  ــه ســطوح فراین ــوط ب ــوارض مرب ــد: ع ــن می کنن ــل تبیی ــرح ذی ــه ش ــته ب ــار دس ــد را در چه فراین
سیاســت  گذاری، عــوارض مربــوط بــه جایــگاه و نقــش نهادهــا، عــوارض مربــوط بــه روابــط و تعامــالت 

ــی )همــان(. ــه نظــام نظــارت و ارزیاب ــوط ب ــوارض مرب ــا و ع نهاده

ــم  ــاختار موجــود  سیاســت گذاری عل ــه آسیب  شناســی س ــه ب ذاکرصالحــی )1390( در پژوهشــی ک
ــجام  ــمرد: انس ــن برمی  ش ــطح چنی ــن س ــیب ها را در ای ــن آس ــردازد، مهم  تری ــران می  پ ــاوری در ای و فن
نداشــتن و فقــدان هماهنگــی و یکپارچگــی، نبــودن ارتبــاط مؤثــر بیــن اجــزا و نهادهــا، عــدم نگاشــت 
ــق و  ــی دقی ــیم کار مل ــدان تقس ــز فق ــر و نی ــا یکدیگ ــا ب ــا و کارکرده ــۀ نقش  ه ــذا مداخل ــادی و ل نه
ــاوری  ــم و فن ــن ترتیــب، وضعیــت موجــود نظــام  سیاســت گذاری و قانون  گــذاری عل مــورد اجمــاع. بدی
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ــد تعامــل هدفمنــد اســت کــه  ــره ای می  نامــد کــه وضعیتــی پراکنــده، نامنســجم و فاق را ســاختار جزی
به تدریــج و در بســتر فعالیــت، در طــول ســه چهار دهــۀ گذشــته ایجــاد شــده اســت. مهم  تریــن مشــکل 
ایــن ســاختار، فقــدان تقســیم کار ملــی، تعامــل و ارتباطــات مســتمر و هدفمنــد بیــن اجــزای نظام اســت. 
ــد. ــت موجــود ترســیم می کن ــاوری را در وضعی ــم و فن ــره  ای  سیاســت گذاری عل شــکل 4 ســاختار جزی

شکل 4. ساختار جزیره ای  سیاست گذاری علم و فناوری در وضعیت موجود )منبع: همان(

عالوه بــر پژوهش  هــای یادشــده کــه بــه نگاشــت ســاختار موجــوِد  سیاســت گذاری علــم و 
ــاوری  ــم و فن ــوب عل ــاختار مطل ــه س ــز ب ــری نی ــات دیگ ــد، در تحقیق ــران پرداخته  ان ــاوری در ای فن
پرداختــه شــده اســت؛ ازجملــه کالنتــری و دیگــران )2019( ســناریوهای گذار بــه وضعیــت بهبودیافتۀ 
ــم و  ــردی عل ــول راهب ــند تح ــن در س ــد. همچنی ــن کرده ان ــران را تدوی ــاورِی ای ــم و فن ــاختار عل س
فنــاوری )وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 1388( نگاشــت ســاختاِر نهــادِی مطلــوب بــرای تحــول 
ــدی  ــرد و علی احم ــش وحیدی منف ــت. در پژوه ــده اس ــنهاد ش ــران پیش ــاوری ای ــم و فن ــام عل نظ
)1396(، نگاشــت نهــادی ملــی در نظــام علــم و فنــاوری ایــران به منظــور تحقــق اســناد باالدســتی 
ترســیم شــده اســت. باوجــود ایــن، از آنجــا کــه در ایــن پژوهــش نگاشــت وضعیــت موجــوِد ســاختار 
 سیاســت گذاری علــم و فنــاوری ایــران، مبتنــی بــر اســناد سیاســتی و نظریــات خبــرگان پــی گرفتــه 
ــام  ــوب انج ــت مطل ــدف نگاشــت وضعی ــا ه ــه ب ــی ک ــارۀ پژوهش  های ــات بیشــتر درب ــود، جزئی می ش

ــود.   ــر نمی ش ــده، ذک ش
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3. چارچوب نظری  
شــبکه الگویــی مفیــد را بــرای بررســی تعامــالت روزانــه و تفکــر دربــارۀ پویایی  هــای جامعــه ارائــه می  دهــد. 
ــع  ــردازش و توزی ــازی، پ ــرد آن ذخیره  س ــه کارک ــت ک ــر گرف ــده درنظ ــی پیچی ــوان نظام ــبکه را می ت ش
اطالعــات اســت. اساســی  ترین ویژگــی شــبکه، وجــود ارتباطــات افقــِی تارعنکبوتــی بیــن اجــزای آن اســت 
ــازمان  ــا س ــوم شــبکه ب ــد )Gilchrist, 2009(. مقایســۀ مفه ــز می  کن ــاختارها متمای ــایر س ــه آن را از س ک
ــبکه  ها و  ــدی ش ــای کلی ــر تفاوت  ه ــدول 1 بیانگ ــد. ج ــک می  کن ــبکه کم ــوم ش ــر مفه ــن بهت ــه تبیی ب

سازمان هاســت. 
جدول 1. تفاوت  های کلیدی شبکه  ها و سازمان  ها

سازمانشبکهویژگیردیف

رویه ها و خطوط پاسخ گویی رسمیروابط میان فردیماهیت ارتباطات1

تصادفی و وابسته به مشارکت و تعامالت عضویت2
تعریف شده براساس وابستگی، تعهد و استخداممستمر

نقش ها، ِسَمت  ها، واحدها و گروه هاافراد و واحدهای سازمانیگره  ها3

معموالً دیوان  ساالر با نظارت مرکزی از باالشبکۀ غیرمتمرکزی از ارتباطاتنوع ساختار4

تعریف شده و مشخص، اغلب از طریق قوانین یا غیرشفاف، نفوذپذیر، همپوشانی  های فراوانمرزها5
پروتکل های مکتوب

مبتنی بر عرف، پیشینۀ شخصی و وابستگی حالت تعامل6
قوانین و مقرراتمتقابل

قراردادها و دستورالعمل  هااعتماد و همراهیمبنای مبادالت7

آرمان ها و اهداف توافق شدهمنافع و ارزش  های مشترکمیثاق مشترک8

(Source: Gilchrist, 2009)

ــد  ــا یکدیگــر تعامــل دارن شــبکه  های سیاســتی مجموعــه  ای از بازیگــران مختلــف هســتند کــه ب
ــد )Sabatier & Jenkins-Smith, 1999(. رویکــرد شــبکه  های  ــر سیاســت عمومــی تأثیــر بگذارن ــا ب ت
ــی از  ــدۀ انواع ــد دربردارن ــی فراین ــت گذاری را نوع ــه  سیاس ــت ک ــی اس ــه ای تحلیل ــتی نظری سیاس
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 .)Boase, 1996( ــته اند ــم وابس ــل به ه ــورت متقاب ــه به ص ــد ک ــت گذاری می  دان ــران در  سیاس بازیگ
ــن  ــه همچنی ــد، بلک ــر می  گیرن ــران را درب ــی از بازیگ ــواع مختلف ــا ان ــبکه  ای نه تنه ــای ش رویکرده
ــوارد  ــود )Wasserman & Faust, 1999(. م ــاظ ش ــا لح ــن آن  ه ــالت بی ــه تعام ــد ک ــاب می کنن ایج
ــی،  ــر و خواجه نائین ــد )غالم  پورآهنگ ــد می  کن ــبکه  ای تأکی ــرد ش ــاذ رویک ــرورت اتخ ــر ض ــل ب ذی
1395(: پیچیــده شــدن مســائل مربــوط بــه  سیاســت گذاری؛ ضــرورت بهره  گیــری از تــوان و 
ــرای حــل  ظرفیت  هــای موجــود در بخش  هــای غیردولتــی؛ ضــرورت تعامــل میــان همــۀ بازیگــران ب
ــردن  ــاال ب مســائل؛ ایجــاد امــکان مشــارکت بیشــتر نهادهــای اجتماعــی در بخش  هــای خصوصــی؛ ب
ســرعت عمــل و کارایــی در حــل مســائل مهــم؛ افزایــش بهــره  وری دســتگاه  های دولتــی؛ کــم کــردن 

ــت. ــاذ سیاس ــری و اتخ ــان در تصمیم گی زم

 :)OECD, 2005( سیاســت گذاری علــم و فنــاوری شــامل ســه فعالیــت اصلــی اســت کــه عبارت انــد از 
ــری.  ــت ها و یادگی ــی سیاس ــا؛ ارزیاب ــرای برنامه  ه ــی و اج ــا؛ طراح ــت  ها و اولویت ه ــن سیاس تعیی
بدیــن ترتیــب، در ایــن پژوهــش، چارچــوب نظــری بــرای  سیاســت گذاری علــم و فنــاوری در ســه 
مرحلــۀ تعییــن سیاســت ها و اولویت  هــا ) سیاســت گذاری کلــی(، طراحــی و اجــرای برنامه  هــا 
در  می  شــود.  گرفتــه  درنظــر  یادگیــری  و  ارزیابــی سیاســت  ها  و  اجرایــی(،  ) سیاســت گذاری 
ــود.  ــز می  ش ــی متمای ــت  های اجرای ــی از سیاس ــت های کل ــران، سیاس ــت گذاری ای ــاختار  سیاس س
ــف.  ــد: ال ــه دو دســته تقســیم می  کن به لحــاظ ســطح  سیاســت گذاری، درور2 )1971( سیاســت را ب
ــتند  ــی هس ــتورالعمل  های اصل ــا و دس ــا، راهبرده ــات، معیاره ــامل مفروض ــه ش ــت  ها 3 ک اَبَرسیاس
ــامل  ــه ش ــا 4 ک ــت  های راهنم ــد؛ ب. سیاس ــروی کنن ــا پی ــد از آن ه ــژه بای ــت  های وی ــه سیاس ک

ــت.  ــر اس ــورد نظ ــت  های م ــه سیاس ــیدن ب ــور رس ــت گذاری به منظ ــاختار  سیاس ــی س چگونگ

اندیشــمندان مختلــف از مناظــر گوناگــون بــه گونه  شناســی سیاســت  های علــم و فنــاوری 
ــان  ــاوری نش ــم و فن ــت عل ــوزۀ سیاس ــای ح ــی پژوهش  ه ــه و بررس ــان، مطالع ــن می ــد. در ای پرداخته  ان
ــد  ــاوری قائل ان ــم و فن ــت گذاری عل ــی در  سیاس ــۀ اصل ــه گون ــه س ــیاری ب ــگران بس ــد پژوهش می  ده
 Leith, Warman, Harwood, Bosomworth & Wallis, 2018; Edler & Yeow, 2016; OECD, 2012;(
UNCTAD, 2011; Taylor, 2008; Sarewitz & Pielke, 2007; Clark & Guy, 1998; Kim & Dahl1-

man, 1992؛ حاجی حســینی و دیگــران، 1390؛ پناهــی، طباطبائیــان و توســلی، 1392؛ نــوروزی، الهــی، 
ــت  های  ــلطانی، 1396(: »سیاس ــی و خلیفه  س ــور، حاجیان ــینی، 1393؛ مرادی پ ــن  زاده و حاجی  حس حس
طــرف عرضــه«، »سیاســت  های طــرف تقاضــا« و »سیاســت  های زیرســاخت مبادلــه«. جــدول 2 
ــا،  ــرف تقاض ــت  های ط ــاس سیاس ــاوری را براس ــم و فن ــت  های عل ــی سیاس ــیم  بندی گونه  شناس تقس

ــد. ــان می ده ــه نش ــاخت مبادل ــه و زیرس ــرف عرض ط

2. Dror
3. mega policies 
4. meta policies 
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جدول 2. گونه  شناسی سیاست  های علم و فناوری )محقق ساخته(

سیاست  های علم و ردیفگونه
منبعتوضیحفناوری

ضه
عر

ف 
طر

ی 
ت  ها

اس
سی

سرمایه  گذاری در آموزش عالی به منظور ارتقای آموزش عالی1
ارتقای منابع انسانی

 (Eoropean Commission,
 2015; Edler & Yeow, 2013;

OECD, 2012)

سرمایه گذاری در طرح  های مهارت آموزی ارتقای مهارت آموزی2
به منظور ارتقای منابع انسانی

 (Eoropean Commission,
 2015; Edler & Yeow, 2013;
Roolaht, 2011; OECD, 2012)

3
پشتیبانی مستقیم 
از پژوهش و توسعۀ 

بخش دولتی

پشتیبانی مالی از پژوهش و توسعۀ بخش 
دولتی، به عنوان مثال کاهش مالیات بنگاه  های 
دولتی متناسب با بودجه  ای که در پژوهش و 

توسعه مصرف می  کنند.

 (Eoropean Commission, 2015;
 Hansen, Ludeke-Freund,

 Quan & West, 2015; Mowery,
 Nelson & Martin, 2010; Edler
 & Yeow, 2013; Roolaht 2011;

OECD, 2012)

4
پشتیبانی مستقیم 
از پژوهش و توسعۀ 

بخش خصوصی

پشتیبانی مالی از پژوهش و توسعۀ بخش 
خصوصی، به عنوان مثال کاهش مالیات یا 
تسهیل دسترسی به اعتبارات مالی برای 

بنگاه  های خصوصی متناسب با هزینۀ پژوهش 
و توسعه

 (Eoropean Commission 2015;
 Hansen et al., 2015; Mowery
 et al., 2010; Edler & Yeow,

 2013; Roolaht 2011; Clark &
Guy 1998; OECD, 2012)

5

تسهیل دسترسی 
به سرمایه  گذاری 

خطرپذیر، 
ضمانت  های وام و 

سایر روش  های تأمین 
مالی

پشتیبانی دولتی به منظور تسهیل دسترسِی 
بنگاه  ها به روش  های تأمین مالی و فراهم 

آوردن منابع مالی مورد نیاز بنگاه  ها برای خلق 
فناوری و نوآوری

 (Eoropean Commission,
 2015; Edler & Yeow, 2013;

OECD, 2012)

سیاست  های 6
کارآفرینی

اقداماتی که فعالیت  های مولد اقتصادی و 
اجتماعی را که به وسیلۀ افراد انجام می  شود، 

تشویق می  کند.

 (Eoropean Commission,
2015; Edler & Yeow, 2013)

سیاست  های 7
خوشه  ای

اقداماتی شامل نوعی هدف گذاری و انتخاب 
دربارۀ مناطق جغرافیایی و فعالیت  های ویژۀ 

فناورانه

 (Eoropean Commission,
 2015; Edler & Yeow, 2013;

Clark & Guy, 1998)

تقویت حقوق 8
مالکیت فکری

اقدامات پشتیبانی برای بهره  برداری از حقوق 
مالکیت فکری و اختراع

(Edler & Yeow, 2013; Roola-
 ht, 2011; Clark & Guy, 1998;

OECD, 2012)
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سیاست  های علم و ردیفگونه
منبعتوضیحفناوری

ضا
تقا

ف 
طر

ی 
ت  ها

اس
سی

خرید دولتی9
خرید دولتِی محصول فناورانه و نوآورانه 
و همچنین خرید دولتِی خدمات پژوهش 

و توسعه

 (Eoropean Commission, 2015;
 Hansen et al., 2015; Mowery et al.,

 2010; Edler & Yeow, 2013; Roolaht,
 2011; Tsipouri, 2013; Clark & Guy,

1998; OECD, 2012)

تحریک تقاضای 10
بخش خصوصی

اقداماتی برای تحریک تقاضای بخش 
خصوصی برای نوآوری

 (Eoropean Commission, 2015; Edler
 & Yeow, 2013; Roolaht, 2011 ;

Tsipouri, 2013; Clark & Guy, 1998)

تنظیم  گری11
تنظیم  گری که تقاضا را به سمت به 

 کارگیری فناوری  های جایگزین متمایل 
می کند.

 (Eoropean Commission, 2015;
 Hansen et al., 2015; Mowery et
 al., 2010; Edler & Yeow, 2013;
 Roolaht, 2011 ; Tsipouri, 2013;

OECD, 2012)

استانداردسازی12
اقداماتی که به تصویب قواعد و دستورالعمل  ها 
برای دستیابی به درجۀ بهینه  ای از نظم در 

یک زمینۀ ویژه منجر می  شود.

 (Eoropean Commission, 2015;
 Edler & Yeow, 2013; Roolaht,

 2011; Clark & Guy, 1998;
OECD, 2012)

دله
مبا

ت 
اخ

رس
 زی

ای
ت  ه

اس
سی

سیاست  های شبکه  ای13

اقداماتی شامل تسهیل تنظیم روابط بین 
عرضه  کنندگان و تولید کنندگان دانش و 

انجام فعالیت  های همکارانه بین آن ها مانند 
مهارت  آموزی، توسعۀ فناورانه، طراحی 

محصول، بازاریابی، اشتراک مهارت  ها، اشتراک 
امکانات و برنامه  های مشترک پژوهشی

 (Eoropean Commission, 2015;
 Hansen et al., 2015; Mowery et
 al., 2010; Edler & Yeow, 2013;
 Roolaht, 2011; Clark & Guy,

1998; OECD, 2012)

ارائۀ خدمات فنی و 14
مشاوره

خدمات مشاورۀ فناوری و نوآوری شامل 
اطالعات، کمک  فنی، مشاوره، تربیت و 

سایر خدمات پشتیبانی از بنگاه  ها که آن ها 
را در اتخاذ و به  کارگیری فناوری  های جدید 

و تجاری  سازی نوآوری کمک می  کند.

 (Eoropean Commission 2015;
 Edler & Yeow, 2013; Roolaht,

2011; Clark & Guy, 1998)

ایجاد امکان ظهور و 15
بروز فناوری

نمایشگاه  های فناوری و نوآوری و 
به کارگیری آزمایشی فناوری

  (Hansen et al., 2015; Mowery
et al., 2010)

تحریک خلق و به  کارگیرِی نوآوری از طریق اعطای جایزۀ نوآوری16
اعطای جوایز فناوری و نوآوری

 (Eoropean Commission, 2015;
 Hansen et al., 2015; Mowery et
al., 2010; Edler & Yeow, 2013)

ایجاد فرهنگ 17
نوآورانه

اقدامات اشاعۀ فرهنِگ خلق و به کارگیری 
فناوری و نوآوری

(Roolaht, 2011)

آینده  نگاری علم و 18
فناوری

آینده  نگاری علم و فناوری که از یک سو 
نقش اطالع  رسانی و از سوی دیگر نقش 

سازنده دارد.
(Edler & Yeow, 2013)

بهبود ارتباط 19
دانشگاه ـ صنعت

ارتقای همکاری دوطرفه بین دانشگاه و 
صنعت

(Clark & Guy, 1998)
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ایــن گونه  شناســی می  توانــد مبنــای تقســیم کار ملــی بیــن نهادهــای سیاســت گذار علــم و 
فنــاوری قــرار گیــرد. بدیــن ترتیــب، پــس از  سیاســت گذاری کلــی در ســطح نخســت و  سیاســت گذاری 
عملیاتــی در ســطح دوم، ارزیابــی سیاســت  ها در ســه ســطح بروندادهــا، پیامدهــا و آثــار در ســطح ســوم 
انجــام می  شــود. بدیــن ترتیــب، براســاس آنچــه بیــان شــد، چارچــوب نظــری شــبکۀ سیاســتی علــم و 

فنــاورِی ایــران مطابــق شــکل 5 تدویــن می شــود. 

شکل 5. چارچوب نظری شبکۀ سیاستی علم و فناورِی ایران )محقق ساخته(

4. روش   تحقیق  
ــاظ  ــن به لح ــت. همچنی ــده اس ــام ش ــیرگرایی انج ــفی تفس ــم فلس ــر پارادای ــی ب ــش مبتن ــن پژوه ای
ــی  ــدف اصل ــت. ه ــی اس ــی کّم ــا، پژوهش ــردآوری داده  ه ــر گ ــردی و از منظ ــی کارب ــدف، پژوهش ه
پژوهــش ارزیابــی ُحســن اجــرای سیاســت  های راهبــردی و کالن علــم و فنــاوری در ایــران، مبتنــی بــر 

ــد از:  ــش عبارت ان ــی پژوه ــش اصل ــن 3 پرس ــت. بنابرای ــتی اس ــبکۀ سیاس ــت ش ــرد نگاش رویک

1. نگاشت شبکۀ سیاستی علم و فناورِی ایران مبتنی بر اسناد سیاستی چگونه است؟

2. نگاشت شبکۀ سیاستی علم و فناورِی ایران مبتنی بر آرای خبرگان چگونه است؟

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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3. انحرافات عملکرد نهادهای شبکۀ سیاسی علم و فناورِی ایران نسبت به تکالیف اسناد سیاستی چیست؟

جامعــۀ آمــاری بــرای پاســخ بــه پرســش نخســت، تمــام اســناد سیاســت علــم و فنــاوری در ایــران اســت. 
بــا بررســی اســناد مربوطــه، درنهایــت 25 ســند سیاســتی حــوزۀ علــم و فنــاوری در ایــران شناســایی شــد کــه 
فهرســت آن در پیوســت الــف آمــده اســت. بــرای تحلیــل اســناد یادشــده، از روش کدگــذاری اســتفاده شــد. 
بدیــن ترتیــب، بــا مطالعــۀ 25 ســند سیاســتی علــم و فنــاوری و براســاس چارچــوب نظــری پژوهــش، 86 کــد 
ـ سیاســت، ســتون  ها  ـ سیاســت مطابــق پیوســت ب ترســیم شــد. در ماتریــس نهاد  اســتخراج و ماتریــس نهــاد 
بــه سیاســت  های علــم و فنــاوری تخصیــص داده شــده کــه مبتنــی بــر چارچــوب نظری پژوهش نگاشــته شــده 
و ردیف  هــا نیــز بــه نهادهــای سیاســت  گذار علــم و فنــاوری اختصــاص داده شــده که براســاس نظریــات خبرگان 
احصــا گردیــده اســت. براســاس ایــن ماتریــس، مشــخص می  شــود کــدام نهادهــای سیاســت  گذار علم و فنــاوری 
متولــی کــدام سیاســت  های ایــن حــوزه هســتند. فهرســت 19 نهــاد سیاســت  گذار علــم و فنــاوری در ماتریــس 
ـ سیاســت با اســتفاده از  ـ سیاســت در پیوســت ب قابــل مالحظــه اســت. در ادامــه شــبکۀ دووجهــِی نهــاد  نهــاد 

نرم  افــزار یو ســی آی نــت5 تحلیــل و بــه کمــک نرم  افــزار نــت دراو6 ترســیم شــده اســت. 

جامعــۀ آمــاری بــرای پاســخ بــه پرســش دوم، خبــرگان سیاســت علــم و فنــاوری در ایــران اســت. بدیــن 
منظــور، مبتنــی بــر چارچــوب نظــری پژوهــش، پرســش نامه  ای تدویــن و بیــن 50 نفــر از خبــرگان توزیــع 
شــد. نمونه گیــری در ایــن بخــش به صــورت نمونه گیــری هدفمنــد انجــام شــد؛ بدیــن ترتیــب کــه خبرگانــی 
ــۀ حرفــه ای یــا تخصــص نظــری در حــوزۀ سیاســت علــم و فنــاوری دارای صالحیــت و  کــه به لحــاظ تجرب
خبرگــی بودنــد، براســاس شــناخت پیشــین یــا مبتنــی بــر معرفــی ســایر خبــرگان انتخــاب شــدند. بنابرایــن 
روش نمونه گیــری در ایــن بخــش نمونه گیــری گلوله برفــی یــا زنجیــره ای بــوده اســت. بــر ایــن اســاس، تعــداد 
40 نفــر از نمونه هــا مــرد و بقیــه زن بوده انــد. همچنیــن همگــی دارای مــدرک دکتــرا یــا دانشــجوی دکتــری 
بوده انــد و دســت کم پیشــینۀ 5 ســال حضــور در حــوزۀ سیاســت گذاری علــم و فنــاوری را به لحــاظ عملــی 
یــا نظــری داشــته اند. در ایــن پرســش نامه، پرســش  هایی دربــارۀ سیاســت  های برعهــدۀ هریــک از نهادهــای 
سیاســت گذار علــم و فنــاوری مطــرح شــد. روایــی پرســش نامه برمبنــای نظــر 2 نفــر از خبــرگان بررســی و 
اصالحــات الزم اعمــال شــد. همچنیــن به منظــور بررســی پایایــی پرســش نامه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه کار 
رفتــه کــه مقــدار آن برابــر بــا 0/953 محاســبه شــد. بدیــن ترتیــب، روایــی و پایایــی پرســش نامه مــورد تأییــد 
قــرار گرفــت. در ادامــه ماتریــس نهــاد ـ سیاســت و ســپس شــبکۀ دووجهــِی نهــاد ـ سیاســت براســاس آرای 
ــرای مقایســۀ شــبکۀ  ــا کمــک دو نرم  افــزار یو ســی آی نــت و نــت دراو تحلیــل و ترســیم شــد. ب خبــرگان ب
سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران در دو وضعیــت ابتنــا بــر اســناد سیاســتی و آرای خبــرگان، از آزمــون تــی7 بــه 

کمــک نرم  افــزار اس پــی اس اس8 اســتفاده شــد. 

5. UCI Net
6. NetDraw
7. T Test
8. SPSS
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5. یافته  های تحقیق
ــر اســناد سیاســتی بــه  براســاس آنچــه بیــان شــد، شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران مبتنــی ب

ــکل 6(. ــد )رک. ش ــیم ش ــت دراو ترس ــزار ن ــک نرم  اف کم

شکل 6. شبکۀ سیاستی علم و فناورِی ایران مبتنی بر اسناد سیاستی )محقق ساخته(

راهنمــای نمادهــای استفاده شــده در ایــن شــکل و ســایر شــکل  های مشــابه، در پیوســت ب )ماتریــس 
ســازمانـ  وظیفــه( مشــاهده می شــود. طبــق شــکل 6، ایــن شــبکه یــک شــبکۀ دووجهــی اســت؛ گره  هایــی 
ــران و  ــاوری در ای ــم و فن ــت  گذار عل ــازمان  های سیاس ــده، س ــان داده ش ــز نش ــرۀ قرم ــکل دای ــه به ش ک
ــم و  ــت گذاری عل ــای  سیاس ــطوح و فعالیت  ه ــده، س ــان داده ش ــی نش ــع آب ــکل مرب ــه به ش ــی ک گره  های
ــده می  شــود و  ــن شــکل دی ــاوری براســاس چارچــوب مفهومــی پژوهــش اســت. همان طــور کــه در ای فن
پیش تــر هــم بیــان شــد، بعضــی ســطوح و فعالیت  هــای  سیاســت گذاری علــم و فنــاوری در ایــران توســط 
نهادهــای مختلــف انجــام می  شــود. همچنیــن بعضــی نهادهــای سیاســت گذار در ســطوح و فعالیت  هــای 
ــه  ــبکه ک ــی از ش ــد. بخش ــش می کنن ــای نق ــران ایف ــاوری در ای ــم و فن ــت گذاری عل ــی از  سیاس گوناگون
پررنــگ شــده، هســتۀ شــبکه اســت. بــرای تعییــن هســتۀ شــبکه از تحلیــل دووجهــی هســته ـ حاشــیه 
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بــا اســتفاده از نرم  افــزار یو ســی آی نــت اســتفاده شــده اســت. در هســتۀ شــبکه، بیشــترین تعامــالت بیــن 
ــران  ــم و فنــاورِی ای ــم و فنــاوری حاکــم اســت. در ادامــه شــبکۀ سیاســتی عل نهادهــا و سیاســت  های عل

مبتنــی بــر نظریــات خبــرگان در شــکل 7 مالحظــه می  شــود.

شکل 7. شبکۀ سیاستی علم و فناورِی ایران مبتنی بر آرای خبرگان )محقق ساخته(

ســازمان  های  شــده،  داده  نشــان  قرمــز  دایــرۀ  به شــکل  کــه  گره  هایــی  شــکل،  ایــن  در 
ــده،  ــان داده ش ــی نش ــع آب ــکل مرب ــه به ش ــی ک ــران و گره  های ــاوری در ای ــم و فن ــت  گذار عل سیاس
ســطوح و فعالیت  هــای  سیاســت گذاری علــم و فنــاوری براســاس چارچــوب مفهومــی پژوهــش اســت. 
ــۀ  ــه مقایس ــور ک ــت. همان ط ــبکه اس ــتۀ ش ــده، هس ــگ ش ــه پررن ــبکه ک ــی از ش ــن بخش همچنی
ــناد  ــر اس ــی ب ــران مبتن ــاورِی ای ــم و فن ــتی عل ــبکۀ سیاس ــد، ش ــان می  ده ــکل  های 6 و 7 نش ش
ــبکه، از  ــن دو ش ــادار ای ــۀ معن ــرای مقایس ــمگیری دارد. ب ــاوت چش ــرگان تف ــتی و آرای خب سیاس
آزمــون تــی بــه کمــک نرم  افــزار اس پــی اس اس اســتفاده شــد. جــدول 3 نتایــج آزمــون تــی را بــرای 
ــر  ــی ب ــران مبتن ــاوری ای ــم و فن ــتی عل ــبکۀ سیاس ــن دو ش ــت بی ــاد ـ سیاس ــالت نه ــۀ تعام مقایس
اســناد سیاســتی و نظریــات خبــرگان نشــان می  دهــد. شــایان ذکــر اســت به دلیــل کثــرت یافته  هــا، 
ــات  ــتی و نظری ــناد سیاس ــن اس ــاداری بی ــاوت معن ــه تف ــی ک ــر یافته  های ــه ذک ــدول ب ــن ج در ای

خبــرگان را نشــان می  دهــد، بســنده می  شــود.
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جدول 3. نتایج آزمون تی برای مقایسۀ شبکۀ سیاستی علم و فناوری ایران مبتنی بر اسناد سیاستی و نظریات 
خبرگان )محقق ساخته(

آمارۀ تینهادـ  سیاستردیف
سطح 

معناداری 
دو دامنه

تفاوت 
میانگین

تفاوت 
خطای 

استاندارد

سطح اطمینان 95 
درصد

حد باالحد پایین

3/240/562/114/36-5/770/000مجمع تشخیص ـ ارزیابی آثار سیاست ها1

3/501/121/245/75-3/110/003شورای انقالب فرهنگی ـ ارزیابی پیامد سیاست ها2

2/561/120/304/81-2/280/027شورای انقالب فرهنگی ـ ارزیابی آثار سیاست ها3

2/940/821/274/60-3/550/001شورای عتف ـ سیاست های راهنما4

3/581/271/016/14-2/800/007شورای عتف ـ سیاست های مهارت آموزی5

2/701/100/484/91-2/440/018شورای عتف ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ دولتی6

2/701/100/484/91-2/440/018شورای عتف ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ خصوصی7

2/761/030/684/83-2/670/010شورای عتف ـ ارزیابی پیامد سیاست ها8

0/01-2/86-2/020/0481/440/71-مجلس ـ ارزیابی برونداد سیاست ها9

4/060/423/194/92-9/470/000مجلس ـ ارزیابی پیامد سیاست ها10

2/641/160/294/98-2/260/028معاونت علمی ـ پژوهش و توسعۀ خصوصی11

2/241/100/014/46-2/010/049معاونت علمی ـ سیاست های تأمین مالی12

2/51/220/034/96-2/030/047معاونت علمی ـ فرهنگ نوآورانه13

2/51/120/244/75-2/220/031معاونت علمی ـ سیاست های خرید دولتی14

3/081/300/455/70-2/360/022معاونت علمی ـ سیاست های تحریک تقاضای خصوصی15

2/360/850/634/08-2/740/008بنیاد نخبگان ـ سیاست های شبکه ای16

1/640/690/233/04-2/340/023وزارت علوم ـ سیاست های آموزش عالی17

2/121/050/004/23-2/010/050وزارت علوم ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ دولتی18

2/121/050/004/23-2/010/050وزارت علوم ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ دولتی19

3/700/841/995/40-4/360/000وزارت علوم ـ سیاست های شبکه ای20

2/081/030/004/16-2/000/050وزارت علوم ـ سیاست های ارتباط دانشگاه و صنعت21

4/50/623/255/74-7/250/000وزارت علوم ـ ارزیابی برونداد سیاست ها22

2/880/481/903/85-5/940/000وزارت بهداشت ـ سیاست های تأمین مالی23

2/880/481/903/85-5/940/000وزارت بهداشت ـ سیاست های کارآفرینی24

1/880/480/902/85-3/880/000وزارت بهداشت ـ سیاست های خوشه ای25

2/940/242/453/42-12/130/000وزارت بهداشت ـ سیاست های خرید دولتی26
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آمارۀ تینهادـ  سیاستردیف
سطح 

معناداری 
دو دامنه

تفاوت 
میانگین

تفاوت 
خطای 

استاندارد

سطح اطمینان 95 
درصد

حد باالحد پایین
3/700/682/325/07-5/400/000وزارت بهداشت ـ ارزیابی برونداد سیاست ها27

3/260/831/574/94-3/890/000وزارت صنعت ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ دولتی28

3/260/831/574/94-3/890/000وزارت صنعت ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ خصوصی29

2/820/521/753/88-5/340/000وزارت صنعت ـ سیاست های تأمین مالی30

3/581/271/016/14-2/800/007وزارت صنعت ـ سیاست های خوشه ای31

1/440/610/192/68-2/330/024وزارت صنعت ـ سیاست های شبکه ای32

3/401/320/746/05-2/570/013وزارت صنعت ـ سیاست های خرید دولتی33

3/120/482/144/09-6/430/000وزارت صنعت ـ سیاست های تنظیم گری34

3/401/320/746/05-2/570/013وزارت صنعت ـ سیاست های استانداردسازی35

3/880/482/904/85-8/000/000وزارت صنعت ـ ارزیابی برونداد سیاست ها36

3/700/841/995/40-4/360/000سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ دولتی37

3/700/841/995/40-4/360/000سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ خصوصی38

3/581/271/016/14-2/800/007سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های کارآفرینی39

3/760/662/425/09-5/670/000سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های خوشه ای40

2/760/661/424/09-4/160/000سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های شبکه ای41

3/521/270/956/08-2/750/008سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های خرید دولتی42

3/581/281/016/14-2/800/007سایر وزارتخانه ها ـ سیاست های استانداردسازی43

3/880/482/904/85-8/000/000سایر وزارتخانه ها ـ ارزیابی برونداد سیاست ها44

3/21-4/59-2/310/0252/461/06-سازمان آموزش فنی و حرفه ای ـ سیاست های کارآفرینی45

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های آموزش عالی46

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های مهارت آموزی47

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های پژوهش و توسعۀ دولتی48

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجهـ  سیاست های پژوهش و توسعۀ خصوصی49

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های کارآفرینی50

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های خوشه ای51

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های حقوق مالکیت فکری52

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های شبکه ای53

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های خدمات فنی مشاوره54

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های نمایش فناوری55
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آمارۀ تینهادـ  سیاستردیف
سطح 

معناداری 
دو دامنه

تفاوت 
میانگین

تفاوت 
خطای 

استاندارد

سطح اطمینان 95 
درصد

حد باالحد پایین
2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های جایزۀ نوآوری56

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های فرهنگ نوآورانه57

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های آینده نگاری58

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های ارتباط دانشگاه و صنعت59

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های خرید دولتی60

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجهـ  سیاست های تحریک تقاضای خصوصی61

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های تنظیم گری62

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ سیاست های استانداردسازی63

2/31-5/44-4/970/0003/880/78-سازمان برنامه و بودجه ـ ارزیابی برونداد سیاست ها64

0/42-6/25-2/300/0263/341/45-صندوق نوآوری ـ سیاست های کارآفرینی65

2/581/220/115/04-2/100/040صندوق نوآوری ـ ارزیابی برونداد سیاست ها66

1/060/420/191/92-2/470/017مرکز همکاری های تحول ـ سیاست های خدمات فنی مشاوره67

0/21-1/54-2/650/0110/880/33-مرکز همکاری های تحول ـ سیاست های فرهنگ نوآورانه68

2/120/481/143/09-4/370/000مرکز بررسی های استراتژیک ـ ارزیابی پیامد سیاست ها69

2/580/930/694/46-2/750/008مرکز تحقیقات سیاست علمی ـ سیاست های شبکه ای70

همان طــور کــه در جــدول 3 مالحظــه می  شــود، از بیــن 456 مــورد تعامــالت نهــاد ـ سیاســت 
ــران(، براســاس  ــا 19 نهــاد در ماتریــس نهــاد ـ سیاســت علــم و فنــاورِی ای )24 سیاســت مرتبــط ب
آرای خبــرگان، 70 مــورد تفــاوت معنــادار بیــن عملکــرد فعلــی نهادهــای سیاســت  گذار بــا محتــوای 
ــدول  ــه در ج ــواردی ک ــب، در م ــن ترتی ــود دارد. بدی ــران وج ــاورِی ای ــم و فن ــتی عل ــناد سیاس اس
یادشــده، مقــدار آمــارۀ تــی عــددی مثبــت اســت، عملکــرد نهادهــای سیاســت  گذار علــم و فنــاورِی 
ایــران نمــرۀ بیشــتری نســبت بــه اســناد سیاســتی اخــذ کــرده )یعنــی نهــاد سیاســت  گذار بیــش از 
آنچــه در اســناد سیاســتی بــه آن نهــاد تکلیــف شــده، در آن سیاســت دخالــت کــرده( و در مــواردی 
کــه مقــدار آمــارۀ تــی عــددی منفــی اســت، عملکــرد نهادهــای سیاســت  گذار علــم و فنــاورِی ایــران 
ــر  ــاد سیاســت  گذار کمت ــی نه ــرده اســت )یعن ــذ ک ــتی اخ ــناد سیاس ــه اس ــری نســبت ب ــرۀ کمت نم
ــن  ــاد تکلیــف شــده، در آن سیاســت ورود کــرده اســت(. ای ــه آن نه از آنچــه در اســناد سیاســتی ب
انحــراف عملکــرد نهادهــا نســبت بــه تکالیــف اســناد سیاســتی در شــکل 8 به صــورت نمــودار میلــه ای 
نشــان داده شــده اســت. در ایــن نمــودار، انحــراف عملکردهــا بــه تفکیــک نهادهــای سیاســتی رســم 

شــده اســت.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

731

زمستان 1400. دورۀ 9. شمارۀ 4

اسماعیل کالنتری و همکاران. ارزیابی ُحسن اجرای سیاست  های راهبردی و کالِن علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی.

شکل 8. انحراف عملکرد نهادهای سیاست گذار علم و فناوری ایران نسبت به تکالیف 
اسناد سیاستی به تفکیک نهادها )محقق ساخته(

همان طــور کــه در ایــن شــکل مالحظــه می  شــود، در بیشــتر مــوارد، انحــراف عملکــرد 
به معنــای ضعــف در انجــام تکالیــف سیاســتی اســت؛ امــا بــه اذعــان خبــرگان، به صــورت 
ــت  ــاب دخال ــرد را از ب ــراف از عملک ــترین انح ــه بیش ــت ک ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــده س عم
ــر  ــت. عالوه ب ــوده اس ــدۀ آن نب ــتی برعه ــف سیاس ــای تکالی ــه برمبن ــته ک ــت  هایی داش در سیاس
ــایر  ــت و س ــت، وزارت بهداش ــوم، وزارت صنع ــی )وزارت عل ــای دولت ــرد وزارتخانه  ه ــن، عملک ای
ــف  ــه تکالی ــبت ب ــز نس ــاع( نی ــت و دف ــات، نف ــرو، ارتباط ــد وزارت نی ــط مانن ــای مرتب وزارتخانه ه
اســناد سیاســتی ضعیــف اســت. در وهلــۀ بعــد بیشــترین ضعــف مربــوط بــه شــورای عالــی عتــف 
ــه  ــبت ب ــرگان، نس ــر آرای خب ــی ب ــه مبتن ــوده ک ــت جمهوری ب ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم و معاون
ــراف  ــته اند. انح ــی داش ــرد ضعیف ــده، عملک ــته ش ــا گذاش ــدۀ آن ه ــتی برعه ــناد سیاس ــه در اس آنچ
ــراف  ــکل 9 انح ــت. ش ــوان نگریس ــز می ت ــری نی ــر دیگ ــاوری را از منظ ــم و فن ــت  های عل از سیاس
ــتی  ــناد سیاس ــف اس ــه تکالی ــبت ب ــران را نس ــاورِی ای ــم و فن ــت گذار عل ــای سیاس ــرد نهاده عملک

بــه تفکیــک سیاســت  ها نشــان می  دهــد.

مطابــق شــکل 9، انحــراف عملکــرد بیشــتر بــا مقادیــر منفــی اســت؛ بدیــن معنــا کــه در سیاســِت 
ــوده  ــر ب ــناد سیاســتی ضعیف ت ــف اس ــه تکالی ــای سیاســت  گذار نســبت ب ــرد نهاده ــر عملک ــورد نظ م
ــژه در  ــعه به وی ــق و توس ــت  های تحقی ــه سیاس ــوط ب ــت مرب ــۀ نخس ــف در وهل ــترین ضع ــت. بیش اس
ــار  ــی سیاســت  ها در ســه ســطح بروندادهــا، پیامدهــا و آث بخــش خصوصــی اســت. پــس از آن، ارزیاب
سیاســتی دارای ضعــف اســت. همچنیــن عملکــرد نهادهــای سیاســت گذار در سیاســت  های شــبکه ای 

ــی می  شــود. ــه تکالیــف اســناد سیاســتی ضعیــف ارزیاب و خریــد دولتــی نســبت ب
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شکل 9. انحراف عملکرد نهادهای سیاست گذار علم و فناوری ایران نسبت به تکالیف 
اسناد سیاستی به تفکیک سیاست  ها )محقق ساخته(

6. نتیجه  گیری 
هــدف ایــن پژوهــش در وهلــۀ نخســت نگاشــت شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران اســت. اگرچــه 
ــون پژوهش  هــای مختلفــی  ــا کن ــران ت ــاوری در ای ــم و فن ــادی  سیاســت گذاری عل ــارۀ نگاشــت نه درب
ــد و دیگــران، 1395؛ ذاکرصالحــی، 1390؛  انجــام شــده )وحیدی منفــرد و علی احمــدی، 1396؛ هداون
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 1388؛ Kalantari et al., 2019; UNCTAD, 2016(، فقــدان نــگاه 
ــا  ــد ب ــالش ش ــش ت ــن پژوه ــن رو در ای ــت. از همی ــن پژوهش  هاس ــۀ ای ــدی هم ــأ ج ــبکه  ای خ ش
رویکــردی شــبکه  ای،  سیاســت گذاری علــم و فنــاوری در ایــران تبییــن شــود. بدیــن ترتیــب، مهم تریــن 
دســتاورد نظــری ایــن پژوهــش ارائــۀ چارچوبــی بــرای ارزیابــی شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاوری اســت. 
ابهامــی کــه در ایــن بــاره فــراروی پژوهشــگر قــرار می  گیــرد، ایــن اســت کــه شــبکۀ سیاســتی علــم و 
فنــاورِی ایــران در واقعیــت، چــه میــزان بــا آنچــه در اســناد سیاســتی تبییــن شــده، متفــاوت اســت؟ 
بــرای رفــع ایــن ابهــام، شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران هــم از منظــر اســناد سیاســی و هــم از 
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منظــر آرای خبــرگان نگاشــت شــد. لــذا نخســت 25 ســند سیاســتی بــه روش تحلیــل محتــوا بررســی و 
در ادامــه پرســش نامه  ای بیــن 50 نفــر از خبــرگان توزیــع، گــردآوری و داده  هــای حاصــل تحلیــل شــد.

بــا نگاشــت شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران مبتنــی بــر اســناد سیاســتی و آرای خبــرگان، 
ایــن پرســش مطــرح شــد کــه چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو شــبکه وجــود دارد؟ بدیــن ترتیــب، مقایســۀ 
شــبکۀ یادشــده از دو منظــر اســناد سیاســتی و آرای خبــرگان به عنــوان هــدف دوم پژوهــش تعریــف 
شــد. بــا به کارگیــری آزمــون تــی مشــخص شــد کــه عملکــرد شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران 
ــف  ــه تکالی ــبت ب ــتی نس ــای سیاس ــد مأموریت  ه ــه 44 درص ــب ب ــرگان در قری ــر آرای خب ــی ب مبتن
ــب  ــن ترتی ــد بدی ــدار 44 درص ــبۀ مق ــیوۀ محاس ــراف دارد. )ش ــاوری انح ــم و فن ــتی عل ــناد سیاس اس
اســت: درمجمــوع 161 نهــاد ـ سیاســت وجــود دارد کــه مبتنــی بــر آرای خبــرگان یــا اســناد سیاســتی، 
متناظــر اســت بــا هــر سیاســت کــه برعهــدۀ هــر نهــاد سیاســت گذار قــرار دارد. همچنیــن بــر اســاس 
ــرگان و  ــر آرای خب ــی ب ــاد ـ سیاســت وجــود دارد کــه بیــن شــبکۀ سیاســتِی مبتن جــدول 3، 70 نه
اســناد سیاســتی تفــاوت معنــادار وجــود دارد. بــا تقســیم عــدد 70 بــه 161، مقــدار تقریبــی 44 درصــد 
حاصــل می شــود کــه معــِرف مقــدار انحــراف عملکــرد شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاوری ایــران نســبت 

بــه تکالیــف اســناد سیاســتی اســت(.

ــتی در  ــتی علــم و فنــاورِی ایــران از اســناد سیاس ــرد نهادهــای شــبکۀ سیاس انحــراف عملک
مــواردی مثبــت و در مــواردی منفــی اســت. انحــراِف مثبــت بدیــن معناســت کــه دخالــت یــک نهــاد 
در یــک سیاســت بیــش از تکالیفــی اســت کــه اســناد سیاســتی بــرای آن نهــاد درنظــر گرفتــه اســت. 
براســاس آرای خبــرگان، بیشــترین انحــراِف مثبــت مربــوط بــه ســازمان برنامــه و بودجــه اســت. ایــن 
ــت ســازمان برنامــه و بودجــه  ــوان چنیــن تبییــن کــرد کــه از منظــر خبــرگان، دخال موضــوع را می  ت
ــن  ــی ای ــف قانون ــر از تکالی ــاوری فرات ــم و فن ــتی عل ــبکۀ سیاس ــزی ش ــزی و بودجه ری در برنامه ری
ــازمان  ــاد س ــت زی ــده دخال ــنهاد ش ــز پیش ــران )1399( نی ــری و دیگ ــش کالنت ــاد اســت. در پژوه نه
ــاوری  ــت علمــی و فن ــا نقــش تنظیم  گــری معاون ــاوری، ب ــم و فن برنامــه و بودجــه در سیاســت  های عل

ــود.  ــل ش ــت جمهوری تعدی ریاس

ــر  ــک سیاســت ضعیف  ت ــاد در ی ــک نه ــرد ی ــه عملک ــن معناســت ک ــی بدی ــن انحــراف منف همچنی
از مأموریتــی اســت کــه اســناد سیاســتی بــرای آن نهــاد منظــور کــرده اســت. براســاس آرای خبــرگان، 
ــت،  ــوم، وزارت صنع ــی )وزارت عل ــای دولت ــه وزارتخانه ه ــوط ب ــب مرب ــی به ترتی بیشــترین انحــراف منف
وزارت بهداشــت و ســایر وزار تخانه هــای مرتبــط ماننــد وزارت نیــرو، ارتباطــات، نفــت و دفــاع(، شــورای 
ــا کــه بیشــترین ضعــف  ــن معن ــاوری ریاســت جمهوری اســت؛ بدی ــت علمــی و فن ــی عتــف و معاون عال
در عملکــرد ایــن نهادهــا نســبت بــه تکالیــف اســناد سیاســتی مالحظــه می  شــود. کالنتــری و دیگــران 
)1399( نیــز بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع، ارتقــای عملکــرد وزارتخانه  هــای دولتــی، شــورای عالــی عتــف و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری را در شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاوری ضــروری می  داننــد.
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ــز  ــران در سیاســت  ها نی ــاورِی ای ــم و فن ــوارد یادشــده، انحــراف شــبکۀ سیاســتی عل ــر م ــالوه ب ع
ــه سیاســت  های پژوهــش و  ــوط ب ــب، بیشــترین ضعــف عملکــرد مرب ــن ترتی ــل اســت. بدی محــل تأم
ــای سیاســت  های پژوهــش و توســعۀ بخــش خصوصــی  ــژه در ارتق ــن موضــوع به وی ــعه اســت. ای توس
مشــهودتر اســت. علیــزاده و منطقــی )1398( نیــز بــا اذعــان بــه  سیاســت گذاری دولــت بــرای حمایــت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم از پژوهــش و توســعه در ســال  های اخیــر، بیــان می  کننــد اطالعاتــی دربــارۀ 
اثربخشــی ایــن سیاســت  ها وجــود نــدارد. افزون بــر ایــن، بخشــی از ایــن سیاســت  ها به طــور مســتقیم 
افزایــش پژوهــش و توســعه را نشــانه نگرفتــه بودنــد؛ هرچنــد ممکن اســت تأثیراتــی غیرمســتقیم در آن 
ــی سیاســت  های  داشــته باشــند. پــس از ضعــف در سیاســت  های پژوهــش و توســعه، ضعــف در ارزیاب
علــم و فنــاوری در هــر ســه ســطح بروندادهــا، پیامدهــا و آثــار سیاســتی نیــز از نتایــج ایــن پژوهــش 
اســت؛ بدیــن معنــا کــه از منظــر خبــرگان، عملکــرد نهادهایــی کــه متولــی ارزیابــی سیاســت  ها در ایــن 
ــد بســیاری از  ــا تأکی ــژه ب ــن موضــوع به وی ــی می  شــود. ای ــف ارزیاب ســه ســطح هســتند، بســیار ضعی
صاحب نظــران بــر ضعــف جــدی ایــن زیرنظــام در شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاورِی ایــران، از اهمیــت 

بیشــتری برخــوردار اســت. 

ــوآوری  ــی ن ــام مل ــدی نظ ــۀ ج ــران )1395( دو عارض ــد و دیگ ــتا، هداون ــن راس در همی
ــی  ــاد متول ــدان نه ــوآوری و فق ــی ن ــام مل ــی نظ ــارت و ارزیاب ــامانۀ نظ ــدان س ــران را فق در ای
ــام  ــدان نظ ــز فق ــران )1395( نی ــلطان زاده و دیگ ــد. س ــوآوری می  دانن ــی ن ــام مل ــی نظ ارزیاب
یادگیــری و ارزیابــی را در  سیاســت گذاری نظــام ملــی نــوآوری ایــران نقیصــه  ای جــدی 
ــا  ــود چالش  ه ــه وج ــان ب ــا اذع ــران )1390( ب ــینی و دیگ ــن حاجی حس ــمرند. همچنی برمی  ش
ــاوری، پیشــنهادهایی  ــم و فن ــی و یادگیــری سیاســتی در حــوزۀ عل و مســائل اساســی در ارزیاب
ــرای  ــی ب ــاد فرابخش ــکل  گیری نه ــا ش ــن آن ه ــه مهم  تری ــد ک ــرح می  کنن ــاره مط ــن ب را در ای
ــران )1388(  ــی و دیگ ــت. منطق ــوزه اس ــن ح ــتی در ای ــری سیاس ــتی و یادگی ــی سیاس ارزیاب
ــردن  ــاظ ک ــاوری و لح ــی فن ــی و حسابرس ــرا، ارزیاب ــر اج ــارت ب ــامانه  های نظ ــود س ــز کمب نی
ــای  ــی از مؤلفه  ه ــد یک ــت  های جدی ــن سیاس ــاوری را تدوی ــت  های فن ــرای سیاس ــورد اج بازخ
پژوهــش حاضــر  یافته  هــای  برمی  شــمرند.  ایــران  در  نــوآوری  ناکارآمــدی  سیاســت گذاری 
معــرض  در  دولتــی  خریــد  و  شــبکه ای  سیاســت  های  بعــد،  وهلــۀ  در  می  دهــد  نشــان 
کم توجهــی قــرار گرفته انــد. بنابرایــن نهادهــای متولــی ارتقــای سیاســت  های شــبکه ای و 
ــته اند. در  ــا نداش ــن حوزه  ه ــبی در ای ــرد مناس ــی عملک ــد دولت ــت  های خری ــال سیاس ــز اِعم نی
ایــن بــاره فکــور و دیگــران )1397( بــا تبییــن اهمیــت سیاســت خریــد دولتــی بــرای تحریــک 
ــات و ســامانه  ها،  ــا، خدم ــرای کااله ــزار کشــش تقاضــا ب ــوان اب ــن سیاســت را به عن ــوآوری، ای ن
ــمت  ــا را به س ــی تقاض ــد دولت ــت خری ــد سیاس ــن باورن ــر ای ــن ب ــد. همچنی ــروری می  دانن ض
ــران،  ــاوری در ای ــم و فن ــان نظــام عل ــوآوری ســوق می  دهــد؛ لیکــن الزم اســت توســط متولی ن

ــرد.  ــرار گی ــورد توجــه ق ــش م ــش از پی بی
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براســاس یافته  هــا و نتایــج، مهم  تریــن داللت  هــای سیاســتی ایــن پژوهــش عبارت انــد از: 
ــق  ــور تحق ــاوری به منظ ــم و فن ــی عل ــطوِح حکمران ــۀ س ــی در هم ــای نظارت ــش نهاده ــت نق تقوی
دو هــدف: نخســت، اصــالح عملکــرد شــبکۀ سیاســتی علــم و فنــاوری مبتنــی بــر اســناد سیاســتی 
ــالح  ــت و دوم، اص ــوزه اس ــن ح ــت  گذار در ای ــای سیاس ــرد نهاده ــالح عملک ــای اص ــه به معن ک
ــر  ــه تغیی ــف، ازجمل ــل مختل ــرگان به دالی ــاس آرای خب ــه براس ــواردی ک ــتی در م ــناد سیاس اس
ــا  ــادی ی ــالت نه ــش تداخ ــه کاه ــه ب ــدارد ک ــق ن ــت تحق ــا، قابلی ــتی نهاده ــای سیاس مأموریت  ه
مــوازی کاری یــا خنثی ســازی عملکــرد نهادهــای موجــود در حــوزۀ  سیاســت گذاری علــم و 
ــم  ــتی عل ــبکۀ سیاس ــا ش ــط ب ــی مرتب ــای دولت ــرد وزارتخانه  ه ــای عملک ــد؛ ارتق ــاوری می انجام فن
ــد  ــط مانن ــای مرتب ــایر وزارتخانه  ه ــت، س ــت، وزارت بهداش ــوم، وزارت صنع ــاوری )وزارت عل و فن
وزارت نیــرو، ارتباطــات، نفــت و دفــاع( در انجــام مأموریت  هــای سیاســتِی محــول براســاس اســناد 
ــه  ــت ک ــا اس ــن نهاده ــط ای ــی توس ــف قانون ــام تکالی ــر انج ــارت ب ــای نظ ــه به معن ــتی ک سیاس
ــد؛  ــم کاری دارن ــدت ک ــاوری، به ش ــم و فن ــت  های عل ــی سیاس ــژه در بعض ــر، به وی ــال حاض درح
ــم  ــزی شــبکۀ سیاســتی عل ــزی و بودجه ری ــه و بودجــه در برنامه ری ــت ســازمان برنام ــرل دخال کنت
ــت  ــال معاون ــرای مث ــر ب ــاد تنظیم گ ــک نه ــدی ی ــت ج ــال دخال ــق اِعم ــران از طری ــاورِی ای و فن
سیاســت  های  ارتقــای  مرتبــط؛  تصمیم  گیری  هــای  در  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی 
پژوهــش و توســعه به ویــژه در بخــش خصوصــی و ترغیــب نهادهــای اصلــِی متولــی در ایــن حــوزه 

ــرک. ــت  های مح ــال سیاس ــه اِعم ب

مهم تریــن محدودیت  هــای ایــن پژوهــش عبارت انــد از: نخســت، دسترســی بــه خبــرگان سیاســت 
علــم و فنــاوری در ایــران و اخــذ موافقــت آن هــا بــرای تکمیــل پرســش نامه کــه به دلیــل تعــداد کــم 
و مشــغلۀ زیــاد کاری آن هــا، کاری دشــوار بــود؛ دوم، ارزیابــی یافته  هــا و نتایــج پژوهــش کــه به دلیــل 
ماهیــت موضــوع و صبغــۀ سیاســت گذارانۀ آن در ســطح ملــی، به لحــاظ تجربــی امکان پذیــر نیســت و 
ــا پژوهش  هــای پیشــین  صرفــاً می  تــوان بــه ســنجش اعتبــار آن از طریــق نظــر خبــرگان و مقایســه ب

اکتفــا کــرد.

7. پیشنهاد
بــه پژوهشــگران عالقه منــد توصیــه می  شــود به منظــور ارزیابــی ُحســن اجــرای سیاســت  های 
ــه قوانیــن و سیاســت  های باالدســتی در  ــاوری به طــور خــاص ب ــم و فن راهبــردی و کالن در حــوزۀ عل
ایــن بــاره و میــزان اجرایــی شــدن آن هــا بپردازنــد. به ویــژه بــا اتخــاذ راهبــرد مطالعــۀ مــوردی بررســی 
قوانیــن مهــم در ایــن بــاره به خصــوص »قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
کشــور«، »قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تأمیــن نیازهــای کشــور و تقویت در 
ــا  ــازی نوآوری  ه ــان و تجاری س ــت از شــرکت  ها و مؤسســات دانش بنی ــون حمای ــر صــادرات« و »قان ام

و اختراعــات« بــا توجــه بــه ســال جهــش تولیــد در اولویــت جــدی قــرار دارد. 
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مالحظات اخالقی

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع

 بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت

 طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.
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پیوست الف. فهرست اسناد سیاستی علم و فناوری در ایران

سال تصویبنهاد تصویب کنندهنام سند سیاستی در حوزۀ علم و فناوریردیف

مصوب 1358 و مجلس خبرگان قانون اساسیقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1
اصالح در 1368

1376شورای عالی انقالب فرهنگیمصوبۀ جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی2

1396رهبریحکم رهبری در تعیین ترکیب اعضای دورۀ هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام3

1383هیئت دولتمصوبۀ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری4

1395مجلس شورای اسالمیآیین  نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی5

معاونت علمی و فناوری اهداف و وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری6
ریاست جمهوری

1396

1384شورای عالی انقالب فرهنگیاساسنامۀ بنیاد ملی نخبگان7

1394مجلس شورای اسالمیقانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور8

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور 9
و تقویت در امر صادرات و اصالح مادۀ 104 قانون مالیات  های مستقیم

1391مجلس شورای اسالمی

1391مجلس شورای اسالمیقانون وظایف و اختیارات وزارت نفت10

1383مجلس شورای اسالمیقانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری11

1367مجلس شورای اسالمیقانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی12

تصویب نشدههیئت دولتاساسنامۀ سازمان آموزش فنی و حرفه  ای کشور13

1379مجلس شورای اسالمیقانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن14

1395شورای عالی اداریمصوبۀ تفکیک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور15

1396هیئت وزیراناساسنامۀ صندوق نوآوری و شکوفایی16

-تصویب نشدهوظایف مرکز همکاری  های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری17

-تصویب نشدهاساسنامۀ مرکز بررسی  های استراتژیک ریاست  جمهوری18

1391وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاساسنامۀ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور19

1371مجلس شورای اسالمیقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران20

-تصویب نشدهوظایف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور21

قانون حمایت از شرکت  ها و مؤسسات دانش  بنیان و تجاری  سازی 22
نوآوری  ها و اختراعات

1389مجلس شورای اسالمی

1382مجلس شورای اسالمیقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات23

1368مجلس شورای اسالمیقانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران24

1353مجلس شوراقانون تأسیس وزارت نیرو25
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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