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 های توسعه طراحی چارچوبی برای تدوین احکام حوزه علم و فناوری در برنامه

  3، سعید روشنی2، حمید کاظمی1ینورسید سروش قاضی

 

 چکیده

مند برای هدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی نظام

 های سیاستی توسعه در حوزه علم،تدوین برنامه

فناوری و نوآوری است. این چارچوب که از سه جزء 

د دهمنسجم را ارائه می یاصلی ساخته شده است روش

های سیاستی حوزه علم و تدوین برنامه فرایندتا 

. چارچوب ارائه شده در شوندفناوری تسهیل و تسریع 

این مقاله از یک بخش با عنوان موتور تدوین احکام 

تشکیل شده است که مبتنی بر الگوی اهداف 

های هدف به سیاستی، ابزارهای سیاستی و گروه

پردازد. برای این موتور های میتدوین احکام و برنامه

اند که به عنوان ماده هایی طراحی شدهدیتدوین ورو

و احکام تدوین  کندمیخام و سوخت این موتور عمل 

های سازد. این ورودیشده را واقعی و عملیاتی می

عبارتند از اسناد باالدستی و کالن علم و فناوری و 

های توسعه پیشین در حوزه علم و همچنین برنامه

ای علم و فناوری هها و شاخصفناوری، عملکرد برنامه

و نوآوری که وضعیت جاری کشور را در این حوزه 

 دهند. نشان می

: اهداف سیاستی، ابزارهای سیاستی، واژگان کلیدی

 .های هدف، چارچوب تدوین احکام سیاستیگروه

 

                                                           
 ت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطباییئ. عضو هی 1

 ت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعاتئ. عضو هی 2

 ی مدیریت فناوری، دانشگاه عالمه طباطبایی ا. دانشجوی دکتر 3

 Spr.roshany@gmail.com  

 مقدمه  -1

امروزه نقش مهم و اساسی علم و فناوری در توسعه 

 پذیری ملی بر هیچ کسی پوشیدهاقتصادی و رقابت

کنند تا با خلق و اجرای ها تالش مینیست. دولت

های متفاوت و درگیر در های مختلف در حوزهبرنامه

نظام اقتصادی در مسیر توسعه قدم بردارند. دولت به 

ریز در سطح کالن، نقش و عنوان یگانه نهاد برنامه

جایگاه خاصی در مطالعات توسعه به خود اختصاص 

لف اقتصادی و سیر داده است. بررسی نظرات مخت

بنایی اقتصادی توسعه نشان های زیرنظریهتطوری 

گذار و ها در جایگاه سیاستدهد که دولتمی

گذار نه تنها نقش اساسی و مهمی را بر عهده قانون

د بسیاری از موارد کرتوان ادعا اند، بلکه میداشته

 ریزیموفق توسعه اقتصادی مرهون کنترل و برنامه

ه است. اهداف سیاستی که دولت با خلق ها بوددولت

کند در ابزارهایی برای دستیابی به آنها تالش می

پیوندد که همه گستره معناداری بزرگی به وقوع می

گیرد. در میبرادی و اجتماعی را درصارکان نظام اقت

تواند به این میان علم، فناوری و نوآوری نه تنها می

دی و اجتماعی عنوان بخشی مجزا در نظام اقتصا

تواند به عنوان کشورها در نظر گرفته شود بلکه می

https://mail.google.com/mail/h/vcd1cu1jx7ea/?&cs=wh&v=b&to=Spr.roshany@gmail.com
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ها نیز در نظر بستری توانمندساز برای سایر حوزه

 گرفته شود. 

هاست دولت در تالش است تا با در ایران نیز مدت

های ملی و های مختلف توسعه تالشطراحی برنامه

های مختلف تجمیع و جهت جمعی کشور را در حوزه

های توسعه کشور که پس از انقالب برنامه ببخشد.

برنامه چهار ساله  5کنون بزرگ اسالمی طراحی و تا

اند به همین موضوع طراحی و مورد اجرا قرار گرفته

پردازند. از سوئی دیگر و با توجه اینکه علم و می

فناوری در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش مجزایی 

اند خود اختصاص دادهها به را در میان سایر برنامه

رسد طراحی چارچوبی منسجم و به نظر میبنابراین 

توانمند برای تحلیل، طراحی و تدوین این بخش از 

توجه  با بنابراینبرنامه توسعه در کشور ضروری است. 

ه در این مقاله ئلبه موارد مطرح شده و ضرورت مس

تالش شده است تا چارچوبی برای تحلیل و تدوین 

ی توسعه کشور از منظر علم، فناوری و نواوری هابرنامه

. نقش خاص و جایگاه مهم این شودطراحی و ارائه 

تجربی و مبتنی بر  مقاله در ارائه چارچوبی منسجم و

ن تدویگذاری علم و فناوری است که ادبیات سیاست

 های توسعهاحکام سیاستی علم و فناوری را در برنامه

صلی سوال ابنابراین  .کندمیمند کشور تسهیل و نظام

یک  اینکهن پاسخ خواهد داد آکه این چارچوب به 

حکم سیاستی در حوزه علم و فناوری چگونه تدوین 

 ؟داردهایی و چه مولفه ودشمی

 چارچوب تدوین احکام سیاستی -2

 موتور تدوین احکام -1-2

ربوط مهای سیاستی تدوین برنامهنخستین گام در 

د توسعه کشور طراحی اسنابه علم و فناوری در 

ارزیابی مفاد مرتبط با تدوین و چارچوبی نظری برای 

پنج ، 1روناو و رمیراثعلم، فناوری و نوآوری است. 

                                                           
1 . Rothmayr   & Varone 

 آنها نظر از. اندبرشمردهطرح یک سیاست  برایویژگی 

 هایگروه ابزارها، اهداف، بر مشتمل سیاستطرح 

 :[1]ستا 2هامنطق و مجریان هدف،

 درک و تعریف به و هستند مورد نظر نتایج ؛اهداف ـ

 دارند؛ بستگی مسئله،

 به دستیابی برای شدهطراحی سازوکارهای ؛ابزارها ـ

 ؛هستند مزبور اهداف

 که هستند افرادی یا هاگروه ؛هدف هایگروه ـ

 طشرای و اعمال بر تأثیرگذاری پی در سیاست مزبور

 مشترکی خصوصیات هدف، گروه اعضای. آنهاست

 دارند؛ مشترک مسائل یا حرفه مانند

 اجرای برای هااقدام مسئول که کنشگرانی ؛مجریان ـ

 سازمان یا اجرایی آژانس مانند د،هستن سیاست

 است؛ شده برنامه اجرای مأمور که خصوصی

 متفاوت عناصر که هستند هایینظریه ؛هامنطق ـ

  .دهندمی ارتباط هم به را سیاست طرح

بر این اساس و مبتنی بر محتوای یک طرح 

توان چارچوبی را می شدسیاستی که در باال اشاره 

با . دهای سیاستی ارائه کرتدوین و ارزیابی برنامه برای

طورعمده ههای توسعه بدر برنامهتوجه به اینکه 

از ذکر نام  مجری معادل با دولت فرض شده و معموالً

د و شوخودداری میهای اجرایی( )دستگاه مجریان

ها مجریان احکام را تعیین دولت پس از تصویب برنامه

بررسی مجریان در این چارچوب بنابراین  کند،می

ه کنندها نیز که عناصر مرتبطضرورتی ندارد. منطق

های توسعه مورد های سیاست هستند در برنامهطرح

تی های سیاسگیرند بلکه احکام و برنامهتوجه قرار نمی

و به بیان بهتر  شودمیها ارائه نی بر این منطقمبت

د ها هستنپشتیبان هر یک از احکام سیاستی منطق

های موتور تدوین احکام عمل که به عنوان ورودی

ای هر حکم اصول و مبانی پایه ،هامنطقکنند. می

ی کند این حکم سیاستسیاستی هستند که بیان می

2 . Rationales 
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مبتنی بر چه اصل و بنیانی شکل گرفته و ارائه شده 

 فرض در چارچوبمبتنی بر این پیش بنابرایناست. 

 های سیاستیارائه شده برای تدوین و ارزیابی برنامه

های هدف به بررسی و ارائه اهداف، ابزارها و گروهفقط 

مبادرت شده است که در یک طرح سیاستی توسعه 

ای سازنده آن هستند. هبروزداشته و جزء مولفه

( در کتاب خود با عنوان سیاست 1384) سرکیسیان

 (، 1392) نورینوری و قاضیفناوری و قاضی

را برای های مختلفی (، چارچوب1998) توباللل و 

[. 4،3،2] اندتگذاری ارائه کردهسیاس فرایندطرح و 

هایی که این نویسندگان در تدوین اهم پرسش

 اند که سیاستگذارانهکردرح های سیاستی مطبرنامه

عبارتند از: برنامه برای  ،باید به آنها پاسخ دهند

گوئی به کدام اهداف سیاستی تدوین و اجرا پاسخ

ها و نیز شود؟ برنامه برای توجه به کدام اولویتمی

های خاص تدوین های عام یا استراتژیکدام سیاست

 ابزارهای سیاستی مورد استفاده در این شود؟می

برنامه به منظور دستیابی به این اهداف کدامند؟ 

ها یا نهادهای اصلی هدف کدامند؟ دوره زمانی گروه

اجرای برنامه چقدر است؟ جایگاه این برنامه در ارتباط 

[ شکی نیست پاسخ 2] ها چگونه است؟با سایر برنامه

تواند به عنوان موتوری قدرتمند می هابه این سوال

های سیاستی به کار گرفته و برنامهبرای تدوین احکام 

 شود. 

)اهداف، ابزارها و  در ادامه هر یک از این اجزا

الگوی مورد  شودمیبه تفصیل بیان  های هدف(هگرو

پذیرش در چارچوب تدوین احکام مبتنی بر نظر 

 خبرگان ارائه شده است. 

 

 

                                                           
1. Freeman 

2. Lundvall 

3. production 

4. Diffusion 

5. Use 

 اهداف سیاستی -1-1-2

آغاز توان با مروری بر مبانی نظری این حوزه می

و  1های نوآوری را به فریمنبندی اهداف نظامتقسیم

آنان تمرکز اهداف [. 6و5] نسبت داد 2الندوال

و  4، اشاعه3های نوآوری را به سه موضوع تولیدنظام

ای اقتصادی گونهدانند که بهاز دانش می 5برداریبهره

پردازان دیگری نیز اهداف آن نظریه از مفید باشد. پس

های دولت برای ارتقاء نوآوری را با سیاستها و نظام

نظر  چندان متفاوت ازکه نهارائه کردند عناوینی 

های اقتصادی فریمن و الندوال است. سازمان همکاری

کارکردهای کلیدی یک سیستم علمی را در  6و توسعه

بنیان را در سه دسته تولید دانش، اقتصادهای دانش

بندی کرده طبقهسازی دانش و انتقال دانش روانه

بندی اهداف سیاستی . یک روش دیگر طبقه[7] است

تحلیل  و برای تجزیه 7طور که ارگاسنوآوری، همان

سیستم ملی نوآوری کشورهای مختلف بکار برده 

گرا گرا و اشاعهاست، استفاده از دو مفاهیم مأموریت

بندی ارگاس با پذیرش طبقه 8. کانتنر و پایکا[8]است

این رویکرد، مفهوم بازار را به آن اضافه برای تکمیل 

، 9بندی دیگر، کالرک و گای. در دسته[9] کنندمی

 سههای ممکن در حوزه علم و فناوری را به سیاست

های توسعه طرف عرضه، توسعه طرف دسته سیاست

 کنندهای زیرساختی تقسیم میتقاضا و سیاست

ه دست سههای این حوزه را به سیاست  10. آرنس[10]

های خاص گرای کلی، حمایت از شاخهحمایت تنظیم

. دقت در [11] کندها تقسیم میو حمایت از پروژه

 دهد که در تمام آنها، های فوق نشان میبندیدسته

ها )تحت عنوان کارکردی، یک دسته از سیاست

گرای کلی و ...( گرا، حمایت تنظیمزیرساختی، اشاعه

 گیری خاص انجام وجود دارند که بدون هدف

6. OECD 

7. Ergas 

8. Cantner & Pyka 

9. Clark & Guy 

10. Ahrense 
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ها و شرایط کلی شوند و هدف آنها بهبود زیرساختمی

 توسعه علم و فناوری و فراهم کردن بسترهای مناسب 

ا در دسته هبرای نوآوری است. این قبیل سیاست

فت توان گگیرند. بنابراین میهای عام قرار میسیاست

دو  ها را بهتوان سیاستبندی کلی میدر یک تقسیم

های عام دسته عام و خاص تقسیم کرد که سیاست

های علم و فناوری کاربرد ها و شاخهبرای تمام حوزه

های آن نیز باید دارد، اما برای هر حوزه و شاخه

 .[2] صی طراحی و اجرا کردهای خاسیاست

دی بنعنوان جمع تر و بهدرنهایت و با نگاهی دقیق

توان گفت هدف تمام های فوق میبندیاز دسته

 کلی ارتقای خلق و به طور ها در این حوزه بهسیاست

 دیگر، هر برنامه عبارت کارگیری دانش است و به

 رسیاستی آن، یکی از چهار دسته اهداف ذیل را درب

 : [12] که در شکل زیر ارائه شده است  گیردمی

 

 

 ارتقای ظرفیت جذب

رو، مشتریان میانی و های دنبالهشرکت -

 اینهایی و کاربران حرفه

 بازار کاال و خدمات

افزایش سرمایه اجتماعی و 

 انسانی

 هاـ دانشگاه

ش ـ سایر مراکز آموزشی
دان

ن 
را

ارب
ک

 

 بهبود عملکرد فناوری و نوآوری

 های خالقـ شرکت

کاربردی و توسعه  وتوسعهتحقیق -

 محصوالت و فرایندهای نو

 ارتقای ظرفیت پژوهش

های ها و پژوهشگاهدانشگاه -

 دولتی

ش ـ تحقیقات علمی پایه
دان

ن 
قا

خال
 

  بخش عمومی بخش خصوصی

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

 

 ابزارهای سیاستی -2-1-2

ابزارهای سیاستی که گاهی وسایل سیاست یا ابزار 

شوند، تدابیری هستند که از آنها حاکم نیز نامیده می

ود. شمیبرای به ثمر رساندن اهداف سیاست استفاده 

ها مستلزم انتخاب ابزار یا ابزارهای اعمال سیاست

در تعامل با یکدیگر منجر به  مناسبی است که

  های مربوطو برآورده کردن اولویتیابی به اهداف دست

 . [2] شوندمی

های سازمان بندی دیگر، یکی از کارگروهدر دسته

های تجارت جهانی، این ابزارها را به سه دسته مشوق

 کندبندی میمالی، مالیاتی و قوانین و مقررات، تقسیم

 سه کلی طور به معتقد است که نیز 1بوراس [.13]

                                                           
1. Borras 

 دولتی سیاست در استفاده مورد سیاستی ابزار نوع

 اقتصادی و مالی ابزارهای قانونی، وجود دارد: ابزارهای

سه  بندیتقسیم این ،او اعتقاد به نرم. ابزارهای و

مبانی  در بندیدسته ترینشدهپذیرفته ایدسته

 بیشترین نیز عملی هایزمینه در که است نظری

  .[14]است یافته را کاربرد

بندی هایی که برای تقسیمیکی از چارچوب

-شده، چارچوب گروه مشاوره استراتاابزارها، معرفی

های فناوری و ابزارهای آن را است که سیاست 2اتان

بر اساس نوع بخش )دولتی، خصوصی( و نیز کاربران 

 . با[13]است نموده کنندگان دانش تقسیم و خلق

2. STRATA-ETAN Export Group 
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 بندیدسته توانمی نیز دولت مداخله نوع بر تأکید

 کرد. ارائه سیاستی ابزارهای برای دیگری
 

 [13بندی ابزارهای سیاستی]اتان برای طبقه-: ماتریس استراتا1جدول 

 بخش خصوصی پیونددهنده بخش دولتی 

ش
ن دان

کاربرا
 

های تقویتی برای سیاست

کاربران دانش در بخش 

 :دولتی

پشتیبانی از نهادهای  -

آموزشی علم و 

 ،فناوری

پشتیبانی از کاربران  -

 .دانش دولتی

پیونددهنده میان  هایاقدام

کاربران دانش بخش دولتی و 

 :خصوصی

بدنه بخش دولتی خدمات  -

اطالعات فنی را فراهم 

 ؛کندمی

بدنه بخش دولتی خدمات  -

گیری فراهم اندازه

 ؛کندمی

بدنه بخش دولتی خدمات  -

ها ای به بنگاهمشاوره

 کند.فراهم می

های تقویتی برای سیاست

کاربران دانش در بخش 

 :صوصیخ

ه ها متعلق ببیشتر سیاست -

های سیاستی دیگر حوزه

 وکار،)توسعه کسب هستند

آموزش، چارچوب تنظیمی 

 ؛و ...(

یارانه برای مطالعات  -

سنجی و ممیزی امکان

 ؛فناوری

یارانه برای استخدام  -

 .هاها در بنگاهتکنسین

پیونددهنده
 

پیونددهنده  هایاقدام

میان کاربران و 

کنندگان دانش در خلق

 :بخش دولتی

پشتیبانی از زیرساخت  -

فناوری اطالعات شبکه 

 ؛1و ارتباطات

کارآموزی از طریق  -

 .پژوهش

پیونددهنده میان  هایاقدام

کنندگان دانش کاربران و خلق

 :بخش دولتی و خصوصی

های سیستمی سیاست -

 .علم، فناوری و نوآوری

پیونددهنده میان  هایاقدام

کنندگان دانش کاربران و خلق

 :در بخش خصوصی

های انتقال فناوری و یارانه -

 های اتخاذطرح

 های کارگزاری فناوریطرح -

پشتیبانی از رشد  -

 های بخش خصوصیواسطه

افزایش  هایاقدام -

 هوشمندی

 نمایش فناوری هایاقدام -

                                                           
1 . ICT 
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 بخش خصوصی پیونددهنده بخش دولتی 

ق
خل

ش
ن دان

کنندگا
 

های تقویتی برای سیاست

کنندگان دانش در خلق

 :بخش دولتی

پشتیبانی از زیرساخت  -

تجهیزات پژوهش در 

 ؛هادانشگاه

پشتیبانی از  -

 ؛های دولتیآزمایشگاه

 ؛پشتیبانی از علوم پایه -

پشتیبانی از  -

های عمومی همکاری

پژوهش میان 

 ؛هادانشگاه

های پشتیبانی از شبکه -

 .پژوهش

اقدامات پیونددهنده میان 

بخش  کنندگان دانشخلق

 :دولتی و خصوصی

 هایپشتیبانی از همکاری -

پژوهشی هدفمند میان 

 ؛ها و صنعتدانشگاه

خدمات تحقیق و توسعه  -

های که توسط آزمایشگاه

ها برای دولتی یا دانشگاه

 شود.صنعت فراهم می

جستجوی  هایاقدام -

 ؛شریک تحقیق و توسعه

 ؛زیرساخت انتقال فناوری -

های تبادل پرسنل طرح -

صنعت برای  دانشگاه/

 ؛کارکنان تحقیق و توسعه

های ارتقای سیاست -

 ؛های زایشیشرکت

 ؛رابط در دانشگاه هایادار -

تحقیق و توسعه هدفمند  -

های با برای حوزه

 ؛پتانسیل تجاری

های برای یارانه -

 .دانشمندان

های تقویتی برای سیاست

کنندگان دانش در بخش خلق

 :خصوصی

ها به تحقیق و توسعه یارانه -

 ؛ر محوربازا

 ؛کمک به توسعه محصول -

های مالیاتی تحقیق مشوق -

 ؛و توسعه

 ؛اعتبارات نوآوری -

های حقوق مالکیت رژیم -

 ؛فکری مساعد

گذاری های سرمایهطرح -

داخلی برای صنایع تحقیق 

 .و توسعه محور

جام دولت ان ،کید بر مداخلهأبندی دیگر با تدسته

 ابزارهای ،دسته گرفته و به طور عمده به چهار

 الیم ابزارهای )مالیاتی(، غیرمستقیم )مالی(، مستقیم

 النک شرایط اصالح هایسیاست خرهو باال کاتالیزوری

 این مدل که [. 2] شوندمی تقسیم هازیرساخت و

به  اتان است-کننده الگوی استراتاپوشان و تکمیلهم

 ایههکند که مبتنی بر مداخلهایی اشاره میسیاست

دولت و برای حمایت از بخش علم، فناوری و نوآوری 

های مستقیم شامل اند. حمایتشکل گرفته

های مالی برای تحریک طرف عرضه، حمایت

های اجرایی حمایت خدماتی برای ها و برنامهسیاست

های تقویتی طرف تقاضا است. طرف عرضه و سیاست

های مالیاتی دولت های غیر مستقیم به حمایتحمایت

های مالیاتی به اشاره دارند، همچون ارائه مشوق
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ها به صورت کاهش مالیات بر ها، ارائه مشوقشرکت

مین أهای تحقوق پرسنل تحقیق و توسعه و هزینه

هایی برای مالیات کارآفرینان. اجتماعی و ارائه مشوق

حمایت از های مالی کاتالیزوری شامل حمایت

، ارائه کاروپذیر و فرشتگان کسبگذاری ریسکسرمایه

های ضمانت وام و سهام، بازار سهام جدید و وام

های اصالح نیز سیاست شود. در نهایتکوچک می

ها که بر اصالح ساختشرایط کالن و توسعه زیر

ا، هشرایط اقتصاد کالن مانند ایجاد ثبات در قیمت

و  هامانند حذف انحصار ها رقابتیاصالح سیاست

 [. 2] تمرکز دارند غیرهها و رانت

)نوع مداخله دولت(  رسد این چارچوببه نظر می

اتان الگوی منسجم و قدرتمندی -و ماتریس استراتا

ای هبرای تدوین و ارزیابی ابزارهای سیاستی در برنامه

 دهند. توسعه علم وفناوری را ارائه می

 های هدفگروه -3-1-2

اهداف برنامه و انتخاب ابزارهای سیاستی  تعیین

نخواهد  اهای هدف معنبدون مشخص کردن گروه

هایی ها یا نهادهای هدف، هویتداشت. منظور از گروه

ها را ها قصد تأثیرگذاری روی آنبرنامههستند که 

های بندیها و دستهشناسیخواهد داشت. نوع

 پژوهشگرانهای هدف توسط مختلفی برای گروه

 هایی ختلف ارائه شده است که در آن به گروهم

 کار، نهادهای آموزش عالی، ونظیر نهادهای کسب

های سازمان نهادهای حاکمیتی، بخش خارجی،

ای و های واسطهتحقیقات و فناوری، سازمان

 گذاری خطرپذیراشاره شده های سرمایهسازمان

توان بندی مطالب فوق میعنوان جمع به .[7] است

های هدف احکام پیشنهادی ترین نهادها و گروهمهم

 [.2] کردحوزه علم و فناوری را در موارد زیر خالصه 

 های تازه تأسیس مبتنی بر فناوری؛شرکت -

 های بزرگ؛شرکت -

                                                           
1 . SME 

  ؛1های کوچک و متوسطشرکت -

ایرانیان مقیم خارج که تجارب علمی و  -

 فناوری باال دارند )برای تشویق به بازگشت(؛

 های صنعتی؛خوشه -

های پژوهشی و پژوهشگاه هایهمؤسس -

 دولتی؛

های )ایرانی یا خارجی( درگیر در شرکت -

 گذاری مستقیم خارجی؛سرمایه

هر برنامه سیاستی باید  شدهمانطور که مطرح 

هایی باشد که اهداف برای واجد اهداف، ابزارها و گروه

 مموتور تدوین احکا بنابراینآنها نگاشته شده است. 

 سیاستی طراحی شده که شامل اهداف سیاستی

)ارتقای ظرفیت پژوهش، بهبود عملکرد فناوری و 

نوآوری، افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی و ارتقای 

)ماتریس  ظرفیت جذب دانش(، ابزارهای سیاستی

اتان و ابزارهای مبتنی بر مداخله -گروه مشاوره استراتا

زمند های هدف، نیادولت( و همچنین گروه

ها ایی است که مبتنی بر آن ورودیهورودی

. شدندهای سیاستی جدید تدوین و طراحی برنامه

های ضروری برای تدوین در ادامه ورودی بنابراین

احکام سیاستی حوزه علم، فناوری و نوآوری ارائه 

 اند.  شده

 های موتور تدوین احکامورودی -2-2

 توسعههای و برنامه یاسناد باالدست -1-2-2

 هایتدوین احکام سیاستی برای برنامه شکبی

توسعه کشور در حوزه علم و فناوری مستلزم شناخت 

ی هاعمیقی از محتوای اسناد باالدستی است که جهت

-کلی علم، فناوری و نوآوری را در کشور مشخص می

های . همچنین بررسی محتوا و عملکرد برنامهکند

خام الزم برای  تواند موادپیشین توسعه کشور می

های توسعه کشور را تدوین احکام سیاستی در برنامه

های این اسناد عالوه بر برنامهنمونه . مشخص کند
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های کلی علم و پیشین توسعه عبارتند از: سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه فناوری، سیاست

انداز بیست ساله جامع علمی کشور و سند چشم

هایی هستند که در حکم منطقهای این ورودی کشور.

های تدوین شده در موتور تدوین احکام واجد برنامه

. به بیان بهتر یک برنامه سیاستی دارای هستندآنها 

چرایی محتوایی هستند که مبتنی بر آنها شکل یافته 

ای هاند. تحلیل اسناد باالدستی و برنامهو نوشته شده

تی اسپیشین توسعه به طور کلی منطق هر حکم سی

هستند که در برنامه جدید و در موتور تدین احکام 

 شود. نگاشته می

 هاپشتیبان  -2-2-2

پس از تحلیل محتوای اسناد باالدستی بررسی و 

های موتور تحلیل مواردی ضروری است که ورودی

عتبار و ا کندمیرا پشتیبانی  تدوین احکام سیاستی

ا هاین پشتیبان. بردهای تدوین شده را باال میبرنامه

ی بررس : نقاط شکست نظام ملی نوآوری و عبارتند از

های پیشین و وضعیت جاری علم و عملکرد برنامه

های مختلفی همانند نرخ فناوری که شامل شاخص

ثبت شده، تعداد  هایتولیدات علمی، تعداد اختراع

پژوهشی، نسبت بودجه تحقیق و توسعه به  هایهنشری

 .  غیرهی و تولید ناخالص داخل

ها عالوه بر نشان دادن وضعیت جاری این شاخص

کشور در حوزه علم و فناوری نقاط ضعف و قوت علم 

و به عنوان ورودی  کنندمشخص میو فناوری را 

تدوین احکام سیاستی به کار  برایقدرتمندی 

های سیاستی روند. واضح است که تدوین برنامهمی

اعتبار چندانی بدون شناخت وضعیت جاری کشور از 

 برخوردار نیست.

 های سیاستی تدوینسنجش اعتبار برنامه -3-2

 شده

نیست که احکام سیاستی تدوین شده  شکبی

برای برنامه توسعه از منظر علم و فناوری مستلزم 

. گذار استسنجش اعتبار و بررسی خبرگان سیاست

مبتنی بر چارچوب طراحی شده برای تدوین  بنابراین

پانل  هایهتی ضروری است که جلساحکام سیاس

-و احکام تدوین شده با گروهشوند مختلفی طراحی 

های مختلف افراد متخصص مطرح و نقایص آن بر 

 طرف شود. 

چارچوب کالن طراحی شده برای  (،2)شکل 

های سیاستی توسعه کشور را از منظر تدوین برنامه

 دهد. علم و فناوری نشان می
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 های سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری: چارچوب تدوین برنامه2 شکل

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

تدوین  برایهدف مقاله حاضر ارائه چارچوبی 

های سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری برنامه

تا چارچوبی پیشنهاد  شداست. در این مقاله تالش 

 های توسعه از منظرآن  احکام برنامهکه مبتنی بر شود

. این چارچوب که به طور شوندعلم و فناوری تدوین 

ها و موتور تدوین ها، پشتیبانکلی از سه جزء ورودی

ی اکند تا به شیوهمی احکام ساخته شده است، تالش

 هایتدوین احکام سیاستی برنامه فرایندمند نظام

 . کندتوسعه را از منظر علم و فناوری تسهیل 

موتور تدوین احکام که از چارچوب کلی تدوین 

اهداف سیاستی، کند واجد سه عنصر احکام پیروی می

های هدف است. همانطور که ابزارهای سیاستی و گروه

ی بر مدل کمیسیون اروپا اهداف بیان شد مبتن

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 

های روشدهد. ابزارهای سیاستی که هدف قرار می

دهند در دو دسته بی به اهداف را نشان میدستیا

اتان است که -اصلی ماتریس گروه مشاوره استراتا

به ارائه ابزارهای مبتنی بر مدل کمیسیون اروپا 

پردازد. از سوئی سیاستی برای چهار هدف مذکور می

ده دهنسیاستی و پیوند هایاقدامدیگر این ماتریس 

موجب افزایش  و کندمیمیان این اهداف را نیز مطرح 

. مدل دوم که برای طراحی شوددامنه اعتبار آن می

ابزارهای سیاستی پیشنهاد شده است مدلی است که 

کند. این کید میأبه نقش دولت و نوع مداخله آن ت

های مستقیم، مدل چهار نوع سیاست حمایت

های مالی کاتالیزوری و همچنین غیرمستقیم، حمایت

 که کندن را ارائه میهای اصالح شرایط کالسیاست

همپوشان ابزارهای سیاستی ارائه شده در ماتریس 

هایی های هدف نیز به گروهاتان است. گروه-استراتا

ها نوشته ره دارد که اهداف سیاستی برای آناشا

 شوند.می

-مبتنی بر چارچوب ارائه شده در این مقاله، برنامه

 اساسهای سیاستی که در موتور تدوین احکام و بر 
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-های هدف تدوین میالگوی اهداف، ابزارها و گروه

ها و مواد خامی هستند که موتور شوند نیازمند ورودی

این  . بر اساسکندهای سیاستی را تغذیه تدوین برنامه

ها بررسی و تحلیل اسناد باالدستی چارچوب ورودی

م های کلی علمرتبط با علم و فناوری هستند که جهت

توانند دهند. همچنین مین میو فناوری را نشا

-های پیشین توسعه باشند که جهتمحتوای برنامه

دهند. از سوئی های فعلی علم و فناوری را نشان می

 های تدوینی ضروریدیگر و برای افزایش اعتبار برنامه

است تا وضعیت جاری علم و فناوری به عنوان 

های پشتیبان احکام و همچنین نقاط شکست شاخص

وری وارد موتور تدوین احکام شده و آلی نونظام م

ن مبتنی بر ای. کنندتدوین احکام را تقویت  فرایند

چارچوب در آخرین گام ضروری است تا احکام تدوین 

 هایهشده توسط موتور تدوین احکام توسط جلس

 . وندشمختلف پانل متخصصان ارزیابی و اعتبارسنجی 
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