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طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامههای توسعه
سید سروش قاضینوری ،1حمید کاظمی ،2سعید روشنی

چکیده

3

 -1مقدمه

هدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظاممند برای
تدوین برنامههای سیاستی توسعه در حوزه علم،
فناوری و نوآوری است .این چارچوب که از سه جزء
اصلی ساخته شده است روشی منسجم را ارائه میدهد
تا فرایند تدوین برنامههای سیاستی حوزه علم و
فناوری تسهیل و تسریع شوند .چارچوب ارائه شده در
این مقاله از یک بخش با عنوان موتور تدوین احکام
تشکیل شده است که مبتنی بر الگوی اهداف
سیاستی ،ابزارهای سیاستی و گروههای هدف به
تدوین احکام و برنامههای میپردازد .برای این موتور
تدوین ورودیهایی طراحی شدهاند که به عنوان ماده
خام و سوخت این موتور عمل میکند و احکام تدوین
شده را واقعی و عملیاتی میسازد .این ورودیهای
عبارتند از اسناد باالدستی و کالن علم و فناوری و
همچنین برنامههای توسعه پیشین در حوزه علم و
فناوری ،عملکرد برنامهها و شاخصهای علم و فناوری
و نوآوری که وضعیت جاری کشور را در این حوزه
نشان میدهند.

امروزه نقش مهم و اساسی علم و فناوری در توسعه
اقتصادی و رقابتپذیری ملی بر هیچ کسی پوشیده
نیست .دولتها تالش میکنند تا با خلق و اجرای
برنامههای مختلف در حوزههای متفاوت و درگیر در
نظام اقتصادی در مسیر توسعه قدم بردارند .دولت به
عنوان یگانه نهاد برنامهریز در سطح کالن ،نقش و
جایگاه خاصی در مطالعات توسعه به خود اختصاص
داده است .بررسی نظرات مختلف اقتصادی و سیر
تطوری نظریههای زیربنایی اقتصادی توسعه نشان
میدهد که دولتها در جایگاه سیاستگذار و
قانونگذار نه تنها نقش اساسی و مهمی را بر عهده
داشتهاند ،بلکه میتوان ادعا کرد بسیاری از موارد
موفق توسعه اقتصادی مرهون کنترل و برنامهریزی
دولتها بوده است .اهداف سیاستی که دولت با خلق
ابزارهایی برای دستیابی به آنها تالش میکند در
گستره معناداری بزرگی به وقوع میپیوندد که همه
ارکان نظام اقتصادی و اجتماعی را دربرمیگیرد .در
این میان علم ،فناوری و نوآوری نه تنها میتواند به
عنوان بخشی مجزا در نظام اقتصادی و اجتماعی
کشورها در نظر گرفته شود بلکه میتواند به عنوان

واژگان کلیدی :اهداف سیاستی ،ابزارهای سیاستی،
گروههای هدف ،چارچوب تدوین احکام سیاستی.
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بستری توانمندساز برای سایر حوزهها نیز در نظر
گرفته شود.
در ایران نیز مدتهاست دولت در تالش است تا با
طراحی برنامههای مختلف توسعه تالشهای ملی و
جمعی کشور را در حوزههای مختلف تجمیع و جهت
ببخشد .برنامههای توسعه کشور که پس از انقالب
بزرگ اسالمی طراحی و تاکنون  5برنامه چهار ساله
طراحی و مورد اجرا قرار گرفتهاند به همین موضوع
میپردازند .از سوئی دیگر و با توجه اینکه علم و
فناوری در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش مجزایی
را در میان سایر برنامهها به خود اختصاص دادهاند
بنابراین به نظر میرسد طراحی چارچوبی منسجم و
توانمند برای تحلیل ،طراحی و تدوین این بخش از
برنامه توسعه در کشور ضروری است .بنابراین با توجه
به موارد مطرح شده و ضرورت مسئله در این مقاله
تالش شده است تا چارچوبی برای تحلیل و تدوین
برنامههای توسعه کشور از منظر علم ،فناوری و نواوری
طراحی و ارائه شود  .نقش خاص و جایگاه مهم این
مقاله در ارائه چارچوبی منسجم و تجربی و مبتنی بر
ادبیات سیاستگذاری علم و فناوری است که تدوین
احکام سیاستی علم و فناوری را در برنامههای توسعه
کشور تسهیل و نظاممند میکند .بنابراین سوال اصلی
که این چارچوب به آن پاسخ خواهد داد اینکه یک
حکم سیاستی در حوزه علم و فناوری چگونه تدوین
میشود و چه مولفههایی دارد؟

ویژگی برای طرح یک سیاست برشمردهاند .از نظر آنها
طرح سیاست مشتمل بر اهداف ،ابزارها ،گروههای
هدف ،مجریان و منطقها 2است[:]1
ـ اهداف؛ نتایج مورد نظر هستند و به تعریف و درک
مسئله ،بستگی دارند؛
ـ ابزارها؛ سازوکارهای طراحیشده برای دستیابی به
اهداف مزبور هستند؛
ـ گروههای هدف؛ گروهها یا افرادی هستند که
سیاست مزبور در پی تأثیرگذاری بر اعمال و شرایط
آنهاست .اعضای گروه هدف ،خصوصیات مشترکی
مانند حرفه یا مسائل مشترک دارند؛
ـ مجریان؛ کنشگرانی که مسئول اقدامها برای اجرای
سیاست هستند ،مانند آژانس اجرایی یا سازمان
خصوصی که مأمور اجرای برنامه شده است؛
ـ منطقها؛ نظریههایی هستند که عناصر متفاوت
طرح سیاست را به هم ارتباط میدهند.
بر این اساس و مبتنی بر محتوای یک طرح
سیاستی که در باال اشاره شد میتوان چارچوبی را
برای تدوین و ارزیابی برنامههای سیاستی ارائه کرد .با
توجه به اینکه در برنامههای توسعه بهطورعمده
مجری معادل با دولت فرض شده و معموالً از ذکر نام
مجریان (دستگاههای اجرایی) خودداری میشود و
دولت پس از تصویب برنامهها مجریان احکام را تعیین
میکند ،بنابراین بررسی مجریان در این چارچوب
ضرورتی ندارد .منطقها نیز که عناصر مرتبطکننده
طرحهای سیاست هستند در برنامههای توسعه مورد
توجه قرار نمیگیرند بلکه احکام و برنامههای سیاستی
مبتنی بر این منطقها ارائه میشود و به بیان بهتر
پشتیبان هر یک از احکام سیاستی منطقها هستند
که به عنوان ورودیهای موتور تدوین احکام عمل
میکنند .منطقها ،اصول و مبانی پایهای هر حکم
سیاستی هستند که بیان میکند این حکم سیاستی

1 . Rothmayr & Varone

2 . Rationales

 -2چارچوب تدوین احکام سیاستی
 -2-1موتور تدوین احکام

نخستین گام در تدوین برنامههای سیاستی مربوط
به علم و فناوری در اسناد توسعه کشور طراحی
چارچوبی نظری برای تدوین و ارزیابی مفاد مرتبط با
علم ،فناوری و نوآوری است .راثمیر و وارون ،1پنج
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مبتنی بر چه اصل و بنیانی شکل گرفته و ارائه شده
است .بنابراین مبتنی بر این پیشفرض در چارچوب
ارائه شده برای تدوین و ارزیابی برنامههای سیاستی
فقط به بررسی و ارائه اهداف ،ابزارها و گروههای هدف
مبادرت شده است که در یک طرح سیاستی توسعه
بروزداشته و جزء مولفههای سازنده آن هستند.
سرکیسیان ( )1384در کتاب خود با عنوان سیاست
فناوری و قاضینوری و قاضینوری (،)1392
لل و توبال ( ،)1998چارچوبهای مختلفی را برای
طرح و فرایند سیاستگذاری ارائه کردهاند [.]4،3،2
اهم پرسشهایی که این نویسندگان در تدوین
برنامههای سیاستی مطرح کردهاند که سیاستگذاران
باید به آنها پاسخ دهند ،عبارتند از :برنامه برای
پاسخگوئی به کدام اهداف سیاستی تدوین و اجرا
میشود؟ برنامه برای توجه به کدام اولویتها و نیز
کدام سیاستهای عام یا استراتژیهای خاص تدوین
میشود؟ ابزارهای سیاستی مورد استفاده در این
برنامه به منظور دستیابی به این اهداف کدامند؟
گروهها یا نهادهای اصلی هدف کدامند؟ دوره زمانی
اجرای برنامه چقدر است؟ جایگاه این برنامه در ارتباط
با سایر برنامهها چگونه است؟ [ ]2شکی نیست پاسخ
به این سوالها میتواند به عنوان موتوری قدرتمند
برای تدوین احکام و برنامههای سیاستی به کار گرفته
شود.
در ادامه هر یک از این اجزا (اهداف ،ابزارها و
گروههای هدف) به تفصیل بیان میشود الگوی مورد
پذیرش در چارچوب تدوین احکام مبتنی بر نظر
خبرگان ارائه شده است.

 -2-1-1اهداف سیاستی

با مروری بر مبانی نظری این حوزه میتوان آغاز
تقسیمبندی اهداف نظامهای نوآوری را به فریمن 1و
الندوال 2نسبت داد [5و .]6آنان تمرکز اهداف
نظامهای نوآوری را به سه موضوع تولید ،3اشاعه 4و
بهرهبرداری 5از دانش میدانند که بهگونهای اقتصادی
مفید باشد .پس از آن نظریهپردازان دیگری نیز اهداف
نظامها و سیاستهای دولت برای ارتقاء نوآوری را با
عناوینی ارائه کردند که نهچندان متفاوت از نظر
فریمن و الندوال است .سازمان همکاریهای اقتصادی
و توسعه 6کارکردهای کلیدی یک سیستم علمی را در
اقتصادهای دانشبنیان را در سه دسته تولید دانش،
روانهسازی دانش و انتقال دانش طبقهبندی کرده
است [ .]7یک روش دیگر طبقهبندی اهداف سیاستی
نوآوری ،همانطور که ارگاس 7برای تجزیه و تحلیل
سیستم ملی نوآوری کشورهای مختلف بکار برده
است ،استفاده از دو مفاهیم مأموریتگرا و اشاعهگرا
است[ .]8کانتنر و پایکا 8با پذیرش طبقهبندی ارگاس
برای تکمیل این رویکرد ،مفهوم بازار را به آن اضافه
میکنند [ .]9در دستهبندی دیگر ،کالرک و گای،9
سیاستهای ممکن در حوزه علم و فناوری را به سه
دسته سیاستهای توسعه طرف عرضه ،توسعه طرف
تقاضا و سیاستهای زیرساختی تقسیم میکنند
[ .]10آرنس 10سیاستهای این حوزه را به سه دسته
حمایت تنظیمگرای کلی ،حمایت از شاخههای خاص
و حمایت از پروژهها تقسیم میکند [ .]11دقت در
دستهبندیهای فوق نشان میدهد که در تمام آنها،
یک دسته از سیاستها (تحت عنوان کارکردی،
زیرساختی ،اشاعهگرا ،حمایت تنظیمگرای کلی و )...
وجود دارند که بدون هدفگیری خاص انجام
6. OECD
7. Ergas
8. Cantner & Pyka
9. Clark & Guy
10. Ahrense

1. Freeman
2. Lundvall
3. production
4. Diffusion
5. Use
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درنهایت و با نگاهی دقیقتر و به عنوان جمعبندی
از دستهبندیهای فوق میتوان گفت هدف تمام
سیاستها در این حوزه به طور کلی ارتقای خلق و به
کارگیری دانش است و به عبارت دیگر ،هر برنامه
سیاستی آن ،یکی از چهار دسته اهداف ذیل را دربر
میگیرد که در شکل زیر ارائه شده است [:]12

میشوند و هدف آنها بهبود زیرساختها و شرایط کلی
توسعه علم و فناوری و فراهم کردن بسترهای مناسب
برای نوآوری است .این قبیل سیاستها در دسته
سیاستهای عام قرار میگیرند .بنابراین میتوان گفت
در یک تقسیمبندی کلی میتوان سیاستها را به دو
دسته عام و خاص تقسیم کرد که سیاستهای عام
برای تمام حوزهها و شاخههای علم و فناوری کاربرد
دارد ،اما برای هر حوزه و شاخههای آن نیز باید
سیاستهای خاصی طراحی و اجرا کرد [.]2

ـ دانشگاهها
ـ سایر مراکز آموزشی

بهبود عملکرد فناوری و نوآوری

ارتقای ظرفیت پژوهش

ـ شرکتهای خالق
 تحقیقوتوسعه کاربردی و توسعهمحصوالت و فرایندهای نو

 دانشگاهها و پژوهشگاههایدولتی
ـ تحقیقات علمی پایه

بخش خصوصی

بخش عمومی

کاربران دانش

 شرکتهای دنبالهرو ،مشتریان میانی ونهایی و کاربران حرفهای
بازار کاال و خدمات

انسانی

خالقان دانش

ارتقای ظرفیت جذب

افزایش سرمایه اجتماعی و

شکل :1دستهبندی اهداف سیاستی مبتنی بر کاربران و خالقان دانش در بخش دولتی و خصوصی[]12

نوع ابزار سیاستی مورد استفاده در سیاست دولتی
وجود دارد :ابزارهای قانونی ،ابزارهای مالی و اقتصادی
و ابزارهای نرم .به اعتقاد او ،این تقسیمبندی سه
دستهای پذیرفتهشدهترین دستهبندی در مبانی
نظری است که در زمینههای عملی نیز بیشترین
کاربرد را یافته است[.]14
یکی از چارچوبهایی که برای تقسیمبندی
ابزارها ،معرفیشده ،چارچوب گروه مشاوره استراتا-
اتان 2است که سیاستهای فناوری و ابزارهای آن را
بر اساس نوع بخش (دولتی ،خصوصی) و نیز کاربران
و خلقکنندگان دانش تقسیم نموده است[ .]13با

 -2-1-2ابزارهای سیاستی

ابزارهای سیاستی که گاهی وسایل سیاست یا ابزار
حاکم نیز نامیده میشوند ،تدابیری هستند که از آنها
برای به ثمر رساندن اهداف سیاست استفاده میشود.
اعمال سیاستها مستلزم انتخاب ابزار یا ابزارهای
مناسبی است که در تعامل با یکدیگر منجر به
دستیابی به اهداف و برآورده کردن اولویتهای مربوط
میشوند [.]2
در دستهبندی دیگر ،یکی از کارگروههای سازمان
تجارت جهانی ،این ابزارها را به سه دسته مشوقهای
مالی ،مالیاتی و قوانین و مقررات ،تقسیمبندی میکند
[ .]13بوراس 1نیز معتقد است که به طور کلی سه

2. STRATA-ETAN Export Group

1. Borras
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تأکید بر نوع مداخله دولت نیز میتوان دستهبندی
دیگری برای ابزارهای سیاستی ارائه کرد.

کاربران دانش

جدول  :1ماتریس استراتا-اتان برای طبقهبندی ابزارهای سیاستی[]13

بخش دولتی

پیونددهنده

بخش خصوصی

سیاستهای تقویتی برای

اقدامهای پیونددهنده میان

سیاستهای تقویتی برای

کاربران دانش در بخش

کاربران دانش بخش دولتی و

کاربران دانش در بخش

دولتی:

خصوصی:

خصوصی:

 پشتیبانی از نهادهایآموزشی علم و
فناوری،
 پشتیبانی از کاربراندانش دولتی.

اقدامهای پیونددهنده

اقدامهای پیونددهنده میان

اقدامهای پیونددهنده میان

میان کاربران و

کاربران و خلقکنندگان دانش

کاربران و خلقکنندگان دانش

خلقکنندگان دانش در

بخش دولتی و خصوصی:

در بخش خصوصی:

بخش دولتی:

پیونددهنده

 بدنه بخش دولتی خدماتاطالعات فنی را فراهم
میکند؛
 بدنه بخش دولتی خدماتاندازهگیری فراهم
میکند؛
 بدنه بخش دولتی خدماتمشاورهای به بنگاهها
فراهم میکند.

 بیشتر سیاستها متعلق بهدیگر حوزههای سیاستی
هستند (توسعه کسبوکار،
آموزش ،چارچوب تنظیمی
و )...؛
 یارانه برای مطالعاتامکانسنجی و ممیزی
فناوری؛
 یارانه برای استخدامتکنسینها در بنگاهها.

 پشتیبانی از زیرساختشبکه فناوری اطالعات
و ارتباطات1؛
 کارآموزی از طریقپژوهش.

 سیاستهای سیستمیعلم ،فناوری و نوآوری.
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بخش دولتی

پیونددهنده

بخش خصوصی

سیاستهای تقویتی برای

اقدامات پیونددهنده میان

سیاستهای تقویتی برای

خلقکنندگان دانش در

خلقکنندگان دانش بخش

خلقکنندگان دانش در بخش

بخش دولتی:

دولتی و خصوصی:

خصوصی:

 پشتیبانی از زیرساختتجهیزات پژوهش در
دانشگاهها؛
 پشتیبانی ازآزمایشگاههای دولتی؛
 پشتیبانی از علوم پایه؛ پشتیبانی ازهمکاریهای عمومی
پژوهش میان
دانشگاهها؛
 پشتیبانی از شبکههایپژوهش.

 پشتیبانی از همکاریهایپژوهشی هدفمند میان
دانشگاهها و صنعت؛
 خدمات تحقیق و توسعهکه توسط آزمایشگاههای
دولتی یا دانشگاهها برای
صنعت فراهم میشود.
 اقدامهای جستجویشریک تحقیق و توسعه؛
 زیرساخت انتقال فناوری؛ طرحهای تبادل پرسنلدانشگاه /صنعت برای
کارکنان تحقیق و توسعه؛
 سیاستهای ارتقایشرکتهای زایشی؛
 ادارهای رابط در دانشگاه؛ تحقیق و توسعه هدفمندبرای حوزههای با
پتانسیل تجاری؛
 یارانههای برایدانشمندان.

دستهبندی دیگر با تأکید بر مداخله ،دولت انجام
گرفته و به طور عمده به چهار دسته ،ابزارهای
مستقیم (مالی) ،غیرمستقیم (مالیاتی) ،ابزارهای مالی
کاتالیزوری و باالخره سیاستهای اصالح شرایط کالن
و زیرساختها تقسیم میشوند [ .]2این مدل که
همپوشان و تکمیلکننده الگوی استراتا-اتان است به
سیاستهایی اشاره میکند که مبتنی بر مداخلههای

 یارانهها به تحقیق و توسعهبازار محور؛
 کمک به توسعه محصول؛ مشوقهای مالیاتی تحقیقو توسعه؛
 اعتبارات نوآوری؛ رژیمهای حقوق مالکیتفکری مساعد؛
 طرحهای سرمایهگذاریداخلی برای صنایع تحقیق
و توسعه محور.

دولت و برای حمایت از بخش علم ،فناوری و نوآوری
شکل گرفتهاند .حمایتهای مستقیم شامل
حمایتهای مالی برای تحریک طرف عرضه،
سیاستها و برنامههای اجرایی حمایت خدماتی برای
طرف عرضه و سیاستهای تقویتی طرف تقاضا است.
حمایتهای غیر مستقیم به حمایتهای مالیاتی دولت
اشاره دارند ،همچون ارائه مشوقهای مالیاتی به
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 شرکتهای کوچک و متوسط1؛ ایرانیان مقیم خارج که تجارب علمی وفناوری باال دارند (برای تشویق به بازگشت)؛
 خوشههای صنعتی؛ مؤسسههای پژوهشی و پژوهشگاههایدولتی؛
 شرکتهای (ایرانی یا خارجی) درگیر درسرمایهگذاری مستقیم خارجی؛
همانطور که مطرح شد هر برنامه سیاستی باید
واجد اهداف ،ابزارها و گروههایی باشد که اهداف برای
آنها نگاشته شده است .بنابراین موتور تدوین احکام
سیاستی طراحی شده که شامل اهداف سیاستی
(ارتقای ظرفیت پژوهش ،بهبود عملکرد فناوری و
نوآوری ،افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی و ارتقای
ظرفیت جذب دانش) ،ابزارهای سیاستی (ماتریس
گروه مشاوره استراتا-اتان و ابزارهای مبتنی بر مداخله
دولت) و همچنین گروههای هدف ،نیازمند
ورودیهایی است که مبتنی بر آن ورودیها
برنامههای سیاستی جدید تدوین و طراحی شدند.
بنابراین در ادامه ورودیهای ضروری برای تدوین
احکام سیاستی حوزه علم ،فناوری و نوآوری ارائه
شدهاند.

شرکتها ،ارائه مشوقها به صورت کاهش مالیات بر
حقوق پرسنل تحقیق و توسعه و هزینههای تأمین
اجتماعی و ارائه مشوقهایی برای مالیات کارآفرینان.
حمایتهای مالی کاتالیزوری شامل حمایت از
سرمایهگذاری ریسکپذیر و فرشتگان کسبوکار ،ارائه
ضمانت وام و سهام ،بازار سهام جدید و وامهای
کوچک میشود .در نهایت نیز سیاستهای اصالح
شرایط کالن و توسعه زیرساختها که بر اصالح
شرایط اقتصاد کالن مانند ایجاد ثبات در قیمتها،
اصالح سیاستها رقابتی مانند حذف انحصارها و
رانتها و غیره تمرکز دارند [.]2
به نظر میرسد این چارچوب (نوع مداخله دولت)
و ماتریس استراتا-اتان الگوی منسجم و قدرتمندی
برای تدوین و ارزیابی ابزارهای سیاستی در برنامههای
توسعه علم وفناوری را ارائه میدهند.
 -2-1-3گروههای هدف

تعیین اهداف برنامه و انتخاب ابزارهای سیاستی
بدون مشخص کردن گروههای هدف معنا نخواهد
داشت .منظور از گروهها یا نهادهای هدف ،هویتهایی
هستند که برنامهها قصد تأثیرگذاری روی آنها را
خواهد داشت .نوعشناسیها و دستهبندیهای
مختلفی برای گروههای هدف توسط پژوهشگران
مختلف ارائه شده است که در آن به گروههایی
نظیر نهادهای کسبوکار ،نهادهای آموزش عالی،
نهادهای حاکمیتی ،بخش خارجی ،سازمانهای
تحقیقات و فناوری ،سازمانهای واسطهای و
سازمانهای سرمایهگذاری خطرپذیراشاره شده
است [ .]7به عنوان جمعبندی مطالب فوق میتوان
مهمترین نهادها و گروههای هدف احکام پیشنهادی
حوزه علم و فناوری را در موارد زیر خالصه کرد [.]2
 شرکتهای تازه تأسیس مبتنی بر فناوری؛ -شرکتهای بزرگ؛

 -2-2ورودیهای موتور تدوین احکام
 -2-2-1اسناد باالدستی و برنامههای توسعه

بیشک تدوین احکام سیاستی برای برنامههای
توسعه کشور در حوزه علم و فناوری مستلزم شناخت
عمیقی از محتوای اسناد باالدستی است که جهتهای
کلی علم ،فناوری و نوآوری را در کشور مشخص می-
کند .همچنین بررسی محتوا و عملکرد برنامههای
پیشین توسعه کشور میتواند مواد خام الزم برای
تدوین احکام سیاستی در برنامههای توسعه کشور را
مشخص کند .نمونه این اسناد عالوه بر برنامههای
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این شاخصها عالوه بر نشان دادن وضعیت جاری
کشور در حوزه علم و فناوری نقاط ضعف و قوت علم
و فناوری را مشخص میکنند و به عنوان ورودی
قدرتمندی برای تدوین احکام سیاستی به کار
میروند .واضح است که تدوین برنامههای سیاستی
بدون شناخت وضعیت جاری کشور از اعتبار چندانی
برخوردار نیست.

پیشین توسعه عبارتند از :سیاستهای کلی علم و
فناوری ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،نقشه
جامع علمی کشور و سند چشمانداز بیست ساله
کشور .این ورودیهای در حکم منطقهایی هستند که
برنامههای تدوین شده در موتور تدوین احکام واجد
آنها هستند .به بیان بهتر یک برنامه سیاستی دارای
چرایی محتوایی هستند که مبتنی بر آنها شکل یافته
و نوشته شدهاند .تحلیل اسناد باالدستی و برنامههای
پیشین توسعه به طور کلی منطق هر حکم سیاستی
هستند که در برنامه جدید و در موتور تدین احکام
نگاشته میشود.

 -2-3سنجش اعتبار برنامههای سیاستی تدوین
شده

بیشک نیست که احکام سیاستی تدوین شده
برای برنامه توسعه از منظر علم و فناوری مستلزم
سنجش اعتبار و بررسی خبرگان سیاستگذار است.
بنابراین مبتنی بر چارچوب طراحی شده برای تدوین
احکام سیاستی ضروری است که جلسههای پانل
مختلفی طراحی شوند و احکام تدوین شده با گروه-
های مختلف افراد متخصص مطرح و نقایص آن بر
طرف شود.
شکل ( ،)2چارچوب کالن طراحی شده برای
تدوین برنامههای سیاستی توسعه کشور را از منظر
علم و فناوری نشان میدهد.

 -2-2-2پشتیبانها

پس از تحلیل محتوای اسناد باالدستی بررسی و
تحلیل مواردی ضروری است که ورودیهای موتور
تدوین احکام سیاستی را پشتیبانی میکند و اعتبار
برنامههای تدوین شده را باال میبرد .این پشتیبانها
عبارتند از :نقاط شکست نظام ملی نوآوری و بررسی
عملکرد برنامههای پیشین و وضعیت جاری علم و
فناوری که شامل شاخصهای مختلفی همانند نرخ
تولیدات علمی ،تعداد اختراعهای ثبت شده ،تعداد
نشریههای پژوهشی ،نسبت بودجه تحقیق و توسعه به
تولید ناخالص داخلی و غیره .
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شکل  :2چارچوب تدوین برنامههای سیاستی در حوزه علم ،فناوری و نوآوری

دستیابی به اهداف را نشان میدهند در دو دسته
اصلی ماتریس گروه مشاوره استراتا-اتان است که
مبتنی بر مدل کمیسیون اروپا به ارائه ابزارهای
سیاستی برای چهار هدف مذکور میپردازد .از سوئی
دیگر این ماتریس اقدامهای سیاستی و پیونددهنده
میان این اهداف را نیز مطرح میکند و موجب افزایش
دامنه اعتبار آن میشود .مدل دوم که برای طراحی
ابزارهای سیاستی پیشنهاد شده است مدلی است که
به نقش دولت و نوع مداخله آن تأکید میکند .این
مدل چهار نوع سیاست حمایتهای مستقیم،
غیرمستقیم ،حمایتهای مالی کاتالیزوری و همچنین
سیاستهای اصالح شرایط کالن را ارائه میکند که
همپوشان ابزارهای سیاستی ارائه شده در ماتریس
استراتا-اتان است .گروههای هدف نیز به گروههایی
اشاره دارد که اهداف سیاستی برای آنها نوشته
میشوند.
مبتنی بر چارچوب ارائه شده در این مقاله ،برنامه-
های سیاستی که در موتور تدوین احکام و بر اساس

 -3جمعبندی و نتیجهگیری

هدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی برای تدوین
برنامههای سیاستی در حوزه علم ،فناوری و نوآوری
است .در این مقاله تالش شد تا چارچوبی پیشنهاد
شود که مبتنی برآن احکام برنامههای توسعه از منظر
علم و فناوری تدوین شوند .این چارچوب که به طور
کلی از سه جزء ورودیها ،پشتیبانها و موتور تدوین
احکام ساخته شده است ،تالش میکند تا به شیوهای
نظاممند فرایند تدوین احکام سیاستی برنامههای
توسعه را از منظر علم و فناوری تسهیل کند.
موتور تدوین احکام که از چارچوب کلی تدوین
احکام پیروی میکند واجد سه عنصر اهداف سیاستی،
ابزارهای سیاستی و گروههای هدف است .همانطور که
بیان شد مبتنی بر مدل کمیسیون اروپا اهداف
سیاستی عبارتند از :ارتقای ظرفیت پژوهش ،بهبود
عملکرد فناوری و نوآوری ،افزایش سرمایه انسانی و
اجتماعی و ارتقای ظرفیت جذب دانش که کاربران و
خالقان دانش را در بخش خصوصی و دولتی مورد
هدف قرار میدهد .ابزارهای سیاستی که روشهای
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