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 -1مقدمه

امـروزه سـاختار تعاملات و تبـادل منابـع سـازمانها و نهادهـا در شـبکههای حکمرانـی
موردتوجـه روزافـزون علـوم اجتماعی قرارگرفته اسـت و ایـن تعامالت و تبـادالت (منابع مالی،
اطالعاتـی ،حمایتـی و  )...در شـبکهها ازنظـر راهبردی بـرای تحلیل و بهبـود حکمرانی ،اهمیت
باالیـی دارد .سـازمانهای پـلزن نقشآفرینـان اصلـی شـبکههای تعامـل و اشـتراکگذاری
منابـع (بهویـژه منابـع اطالعاتـی) هسـتند کـه قادرنـد روابـط را در سـطوح مختلـف حکمرانی
برقـرار کننـد ( .)Hilemanl, et al., 2018; Hileman & Lubell, 2018; Turner et al., 2020ایـن
نـوع سـازمانها بهطـور بالقـوه فرصتهایـی بـرای درک متقابـل ترجیحـات و مفاهیـم ایجـاد
میکننـد .تجزیهوتحلیـل سـاختاری شـبکههای تعاملات ،در شناسـایی سـازمانهای پـلزن
کلیـدی کمککننـده اسـت؛ زیـرا موقعیتهـای پلزنـی این سـازمانها بـه ایجاد ظرفیت شـبکه
بـرای شناسـایی و حل مسـائل حکمرانی کمـک میکند .روشهـای تحلیلی سـاختاری ،تخمین
مناس�بی از ظرفی�ت نقشآفرین�ان برـای پلزن�ی و تأثیرگ�ذاری ب�ر روابطـ را فراه�م میکن�د
(.)Vignola, et al, 2013; Sauer et al., 2021; Bodin et al., 2020
از منظـر سـاختار شـبکه ،تعاملات و تبـادالت بیـن نقشآفرینان ،توزیـع خاصـی از منابع را
در پـی دارد کـه بـر عملکـرد شـبکه سیاسـتی تأثیرگـذار اسـت .موفقیـت شـبکه تا حـدودی با
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توجـه بـه میـزان فراهـم بـودن منابع ضـروری و درگیـر نمـودن نقشآفرینانی کـه صاحب آنها
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هسـتند ،مشـخص میشـود؛ بنابرایـن ،تغییـر در توزیـع منابـع در شـبکهها در نتایـج سیاسـتی
منعک�س میش�ود ( .)Klijn et al., 1995) (Cristofoli, et al, 2014زمانـی کـه یـک شـبکهی
سیاسـتی قـادر باشـد فرایندهـای ضـروری نظیر تبـادل اطالعات ،انتشـار دانش ،اعتمادسـازی و
 ...را محقـق سـازد ،عملکـرد صحیحـی دارد ( .)Provan & Milward, 1995میـزان تعاملات و
تبـادل اطالعـات در شـبکهها بـه لحـاظ راهبردی بسـیار مهم اسـت و سـازمانهای پل سـازنده،
نقشآفرینـان اصلـی شـبکهها و قـادر بـه برقـراری روابـط بیـن سـطوح مختلـف حکمرانـی و
داخـل هـر سـطح حکمرانـی هسـتند (.)Vignola et al., 2013
حكمراني فناورى و نوآورى ،یکی از موضوعات محوری در مطالعات سياستگذاری فناورى
و نوآورى است که بهصورت شناسايي نقشآفرينان در فرايند سياستگذارى و قدرت هركدام
براى تأثيرگذارى بر اين فرايند و تحليل ساختار و قدرت روابط ميان آنها تعریف میشود؛ بنابراین
حكمراني سياست نوآورى گسترة وسيعي از وظايف و فعاليتها را در برمیگیرد كه تمركز آن بر

تعامالت پيچيدة ميان نقشآفرينان مختلف است (حاجی حسینی و کریممیان .)1398 ،سازوکارهای
تعامالت و به اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای حکمرانی ،فرصتی را برای نقشآفرینان فراهم
میکند تا بهطور منظم اطالعات و سایر منابع خود را بهروز کنند تا با شرایط متغیّر و عدم قطعیتهایی
که ناشی از ماهیت فناوری و نوآوری هستند مواجه شوند .تعامالت در شبکهها میتواند درک

مشترک از مسائل و همچنین ظرفیت برنامهریزی و نظارت بر پاسخها را به مجموعه گستردهتری
از سازمانها ارتقا دهد که این تعامالت با نقشآفرینی سازمانهای پلزننده شکل میگیرد
( .)Laranja, 2012مطالعهی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری نوآوری ،پیرامون روشهایی
که اشکال مختلف قدرت و اختیارات میتوانند در فرایند سیاستگذاری تعامل کنند و الزامات و
دستاوردهای این تعامالت بهویژه ازمنظر اولویتها و اهداف نظام فناوری و نوآوری بینشهایی ارائه
میکند ( .)Laranja, 2012آنچه اهميت مسئله حكمراني را در حوزه فناوری و نوآوری بیشازپیش
نمايان ميسازد ،تعدد نقش آفرينان ،اهداف ،اولويتها و منافع آنان در حوزههاى مختلف نوآورى
و همچنین گستردگي اين حوزهها است .این امر بهنوبه خود منجر به توزيع شدن قدرت سياسي
سوى ديگر است .مطالعه حكمراني در فضاى سیاستگذاری فناوری و نوآوری ،از جهت ماهیت
خود مفهوم نوآورى ،موضوعي اساسي و قابلتوجه است؛ زیرا نوآوری ،ماهیتی افقي ،بينِ بخشي و
فراگير دارد و بیشازپیش بهعنوان نتيجه تعامالت پيچيده و تكامل نقشآفرینان ،نهادها و ارتباطات
شناختهشده است .بعالوه ،این حوزه با پيچيدگيهاى روزافزون بهویژه گسترش محدودة سياست
علم و فناوری به ساير حوزههاى سياستي مانند آموزش ،بهداشت ،كشاورزى ،صنعت و نظاير آن،
روبرو است (حاجی حسینی و کریممیان .)1398 ،طي سالهای اخير ،نوآورى بیشازپیش بهعنوان
نتيجه تكامل تعامالت نقشآفرينان شناختهشده و لذا ترجيحات ذينفعان مختلف ،قدرت هريك از
آنها و روابطي كه با يكديگر دارند و نقش سازمانهای پلزن بیشازپیش ميتواند پيشران يا مانع
نوآورى باشد (.)Borras, 2008
الزمة ارتقاى ساختار روابط ميان نقشآفرينان و بهبود تعامالت آنها ،نمایش چگونگی ظهور
شکلگیری ساختارهاى حكمراني بخصوصی در بافتارهای مختلف و نقشآفرینان و عوامل مؤثر بر
دستاوردهاى مورد انتظار آنها است (کریممیان و همکاران .)1398 ،از طریق تحلیل این ساختارهای
حکمرانی میتوان پیشنهاداتی بهمنظور ارتقای سیاستگذاری فناوری و نوآوری ارائه نمود .این مقاله
از طریق تحلیل شبکههای سیاستی و با روش تحلیل شبکه اجتماعی ،ساختار حکمرانی را بر اساس
تحلیل نقش پلزنی در شبکهی سیاستی بررسی نموده و پیشنهاداتی ارائه داده است .بهطورکلی ،مسئله

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

و تمركز تصميمگيرى از یکسو و پيچيده و چندبعدی بودن روزافزون مسائل حوزه نوآورى از
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سیاست نوآوری بهعنوان یک حوزه پیچیده شامل مؤلفههایی است که از سطح بخشی (نوآوری در
حملونقل ،کشاورزی ،نفت و گاز و  )...تا سطح ملی (نهادهای ملی ،سیاستهای آموزش عالی،
مشوقهای مالیاتی ،خرید دولتی و  )...و نهایت ًا به سطح بینالمللی و جهانی (سرمایهگذاری خارجی،

زنجیرههای ارزش جهانی )... ،تعامالت و تبادالت متعددی دارند .وجود همزمان سطوح متعدد و
مختلف در سیاستگذاری فناوری و نوآوری و عدم توجه به تقسیمکار کلی صحیح بهنوبهی خود
منجر به افزایش شکافها و عدم تطابقها بهویژه در خصوص انسجام سیاستی و حکمرانی و عدم
نیل به ساختار حکمرانی مناسب در نظام فناوری و نوآوری ایران شده است (بهروز و همکاران،
( ،)1399کریممیان و همکاران .)1398 ،بر این اساس ،بازنگری ساختار حکمرانی این حوزه و
ارائه راهکارهایی بهمنظور مواجهه با این مسائل ضروری مینماید .این پژوهش به دنبال آن است
تا با مقایسهی میان وضعیت ساختار حکمرانی در نظام قانونی و وضعیت موجود از منظر خبرگان،
از منظر شاخصهای قدرت پلزنی در شبکه (که از طریق مرکزیت بینابینی اندازهگیری میشود)
و شایستگی و تأثیر ادراکشده ،توصیههای سیاستی بهمنظور بهبود ساختار حکمرانی ارائه کند.
در پژوهش حاضر باهدف شناسایی ساختار حکمرانی فناوری و نوآوری برای انجام تحلیلهای
مرتبط با نقشآفرینان و روابط آنها ،تحلیل شبکههای سیاستی بهمنظور شناسایی ساختار شبکههای
حکمرانی در ادبیات نظری و تجربی انجام میشود .بدین منظور ،در مرحله اول تمامی قوانین،
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موجود در این متون انجامشده است .در مرحله دوم ،برای جمعآوری دادههای مربوط به تعامالت
و ارتباطات وضعیت موجود از منظر خبرگان اقدام شده و ساختار حکمرانی در وضعیت موجود
ترسیم گردیده است .در هر دو مرحله ،تعامالت نقشآفرینان و روابط آنها بهوسیلهی نرمافزار
 UCINETتحلیل و وضعیت ساختار حکمرانی ترسیم میشود.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شبکه سیاستی را میتوان مجموعه نقشآفرینان دولتی و غیردولتی دارای وابستگی تعریف نمود
که در سیاستگذاری عمومی مشارکت داشته و بهطور رسمی یا غیررسمی با یکدیگر ارتباط نهادی
دارند .همچنین ،ارتباطات میان نقشآفرینان ،جریان منابع میان آنها را نشان میدهد .به همین ع ّلت،

تحلیل شبکه سیاستی میتواند بینشی از تعادل و الگوهای مسئولیتها ،پاسخدهی ،اقتدار ،منابع،
روابط و قدرت در یک فرایند سیاستگذاری ارائه دهد (.)Bainbridge et al., 2011
شبکههای سیاستی میتوانند بهعنوان یکگونه از میانجیگری منافع و یا یکشکل خاص از

حکمرانی در نظر گرفته شوند؛ بنابراین ،شبكه سیاستی به دو صورت به كار گرفته ميشود مدل يا
مفهوم تحليلي و رویکردی نظری و ساختاری ( .)Borzel, 1998تحلیل شبکه سیاستی ،بستر تحلیلی
مناسبی برای درک بهتر پویاییها و ویژگیهای ساختاری فضای سیاستگذاری فراهم میکند .در
این رویکرد فرض میشود که دستاوردهای سیاستی ،نتیجه تعامل راهبردهای نقشآفرینان مختلف
هستند .مفهوم ساختار در تحلیل شبکههای سیاستی ،ریشه در جایگاه نسبی نقشآفرینان نسبت
به یکدیگر براساس این روابط دارد .تحلیل ساختار شبکه بر روابط و کشف الگوی آن میان
نقشآفرینان و درنتیجه ،تبیین جایگاه و قدرت یک نقشآفرین در شبکه استوار است (کریممیان و
همکاران .)1398 ،در سالهای اخیر بهکارگیری شبکههای سیاستی رویکردی متداولتر در تحلیل
حکمرانی شبکههای علمی و فناوری بینالمللی شده است ( .)Borras, 2008مفهوم ساختار در
تحلیل شبکهای ،مبتنی بر شناسایی این نوع روابط و کشف الگوی آن میان نقشآفرینان و شناسایی
جایگاه نسبی نقشآفرینان نسبت به یکدیگر براساس این روابط است.
حکمرانی نتیجه قواعد رسمی اعالمشده (یعنی سیاستها ،قوانین و  )...و تعامالت غیررسمی
تعریفشده توسط قوانین و دستورات رسمی است که مشروعیت نقشآفرینان را تعیین میکند و
( )2ساختارهای سیاست غیررسمی که با تعامالت و به اشتراکگذاری اطالعات در سطوح مختلف
حکمرانی مشخص میشوند ( .)Vignola et al., 2013ارتباطات میان نقشآفرینان تعاریف مختلفی
دارند و به محتوای روابط حاکم بین هر زوج از نقشآفرینان اشاره دارند .یکی از مهمترین منابع
موجود در اغلب شبکههای سیاستی که بررسی آن میتواند مفید واقع شود ،میزان تعامالت و
تبادل اطالعات است .عالوه بر این تمام منابع مشهود و غیرمشهود مورد مبادله میان نقشآفرینان
مانند روابط مالی ،حمایت متقابل ،یادگیری ،موانع ،اعتماد ،منابع فیزیکی و هر ماهیت دیگری که
بتواند بعدی از رابطه بین دو نقشآفرین را نشان دهد ،میتواند بهعنوان رابطه در نظر گرفته شود
(کریممیان .)1400 ،بر این اساس ،فارغ از اینکه کدامیکی از انواع ارتباطات برای بررسی انتخاب
گردد ،میتوان سازمانهای باقدرت باالی برقراری ارتباطات و تعامالت در شبکه (سازمانهای
پلزن) را شناسایی نموده و ساختار شبکه را بر اساس وضعیت آنان تحلیل نمود .در پژوهش
حاضر ،روابط شامل تعامالتی است که دو یا چند نقشآفرین را ازنظر ارتباط با ساختار حکمرانی
فناوری و نوآوری مرتبط میکند .در طی فرایند انجام پژوهش حاضر سه نوع شاخص معرفیشده
در ( )Vignola et al., 2013استفاده میشود.
الف -شاخص موقعیت سازمان در برقراری تعامالت بین سازمانی که جایگاه آن سازمان را در
ساختار حکمرانی نشان میدهد (قدرت پلزنی).

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

نقشآفرینان در شبکهها است .ازاینرو حکمرانی موارد زیر را شامل میشود )1( ،قواعد رسمی
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ب -شاخص نفوذ (تأثیر) ادراکشده هر سازمان بهعنوان نشاندهنده قدرت اقناع کردن آن
سازمان که با توجه به میزان تأثیرگذار بودن آن سازمان توسط خبرگان تعیین میشود.
ج -شاخص شایستگی ادراکشده سازمان بهعنوان نشاندهنده اعتبار ادراکشده آن سازمان در
انجام وظایف ازنظر سایر سازمانها که توسط خبرگان تعیین میشود.
بهمنظور انجام تحلیل این شاخصها روش تحلیل شبکههای اجتماعی بکار گرفته میشود.
در رویکرد شبكهاى تمرکز بر ويژگیهاى روابط ميان و درون واحدها است ،نه ویژگیهای
خودواحدها .آنچه تحلیل شبکههای اجتماعی را از سایر روشهای تحلیل متمایز میکند ،تمرکز
این روش بر روابط و ساختار آن است .این امر میتواند اطالعاتی در مورد ساختار شبکههای
روابط و موقعیت افراد در این شبکهها ارائه دهد ( .)Wasserman & Faust, 1994بهطورکلی روش
تحلیل شبکههای اجتماعی در دو حالت کلی در پژوهش مورداستفاده قرار میگیرد .در حالت اول
مسئلهای که محقق تشخیص دهد که انواع ارتباطات میان نقشآفرینان (اعم از مالی ،قانونی ،اعتماد
و نظایر آن) میتواند ابعاد و راهحلهای مسئله موردنظر را معیّن نماید .در این حالت با شناختی که
محقق از مسئله دارد و با در نظر داشتن مزایا و معایب سایر روشهای پژوهش دست به انتخاب

این روش میزند .حالت کلی دیگر مربوط به زمانی است که مسئله ،خود از جنس شبکهای باشد.
مواردی مانند موردپژوهش حاضر (تحلیل ساختار حکمرانی) یا خوشههای کسبوکار ازایندست
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هستند .در مورد مدلسازی شبکههای سیاستی در حوزههای پیچیده ،در مراجع مختلف روش
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پژوهش شبکههای اجتماعی استفادهشده است ( .)Morçöl, 2012, Morçöl, 2014روش تحليل
شبكه اجتماعی میتواند برای مطالعه چگونگي الگوي روابط متقابل بين نقشآفرینان مختلف که
بر کیفیت حکمرانی در سیاستگذاری اثرگذارند ،مفید واقع شود (Salmanicheraghabadi et al.,

)2021؛ بنابراین در ايـن روش تأكيـد بـر خصوصـيات سـاختاري شـبكه اجتماعي و مؤلفه انسجام
در سطح كل شـبكه بوده و از طريـق اندازهگيـري شـاخصهایی ماننـد ميـزان تـراكم ،ميـزان
مركزيت ،ميزان دوسـويه بـودن پيونـدها و ميـزان انتقالیافتگی پيونـدها در شـبكه ،ساختارها
تحليـل میشوند (محمدی کنگرانی و رفسنجانی نژاد .)2015 ،تحليل شبكه اجتماعي بر مطالعه
روابط بين نقشآفرینان و الگوي اين روابط تمركز مينمايد که در این پژوهش نقش سازمانهایی
که واسطهگری (پلزنی) برقراری تعامالت را برعهده دارند ،محوریت دارد.
به لحاظ پیشینه تجربی ،پژوهشهای مختلفی به تحلیل ساختار حکمرانی با استفاده از تحلیل

شبکههای سیاستی پرداختهاند .این نوع از تحلیل ساختار حکمرانی عمدت ًا در حوزههای سیاستی با
ذینفعان و نهادهای متعدد و مبهم به کار گرفتهشده است .ساور و همکاران ،بهمنظور تحلیل ساختار

حکمرانی تغییرات آب و هوایی در بارسلونا ،سازمانهای پلزن در شبکهی سیاستی را با روش
تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل کردند و یافتند با گنجاندن مالحظات تطابق با تغییرات آب و هوایی
در ساختار حکمرانی موجود میتوان حکمرانی محلی سواحل متأثر از این تغییرات آب و هوایی
را بهبود بخشند ( .)Sauer et al., 2021هو و همکاران ،تحلیل شبکه سیاستی سیاستهای مدیریت
تقاضای آب در صنعت گردشگری سنگاپور بهمنظور ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای همکاری و
سیاستگذاری مشارکتی انجام دادهاند و پیشنهاد دادند جهتدهی به ترجیحات ذینفعان از طریق
واگذاری مسئولیتها و منابع و تغییر منافع آنها ،در راستای بهبود سیاستگذاری مشارکتی و
حکمرانی مؤثر است ( .)Hu et al., 2019ویگنوال ،مکدنیلز و شولز با تحلیل شبکههای سیاستی
و مبتنی بر نظرات خبرگان ،ساختار حکمرانی محیطزیست در کاستاریکا را ترسیم و سازمانهای
اصلی پلزننده را شناسایی و بر این اساس پیشنهادات سیاستی ارائه کردهاند

(Vignola et al.,

 .)2013اریج و گریر ،بهمنظور ارائه راهبردهایی برای ارتقای یکپارچگی در سیاستگذاری تدارکات
دولتی به تحلیل شبکه سیاستی تدارکات دولتی انگلستان پرداختهاند و درنهایت فقدان قدرت پلزنی
و شکست سیاستهای این حوزه شناسایی کردهاند ( .)Erridge & Greer, 2000شریفزاده و
همکاران ،با تحلیل شبکه سیاستی در حوزه تدوین سیاستهای کارآفرینی در کشور ،مدلی برای
سیاستگذاری کارآفرینی ارائه دادهاند .این محققان با بهکارگیری روش تحلیل مضمون و معادالت
ساختاری ،الگوی مطلوبی از شبکه سیاستی این حوزه با محوریت نقشآفرین مرکزی ارائه دادهاند
(فتاح و همکاران .)1397 ،جهاندیده ،رحمتی و زارعی متین نیز مرحله تدوین سیاستها را در
حوزه سیاستهای گردشگری بهمنظور تحلیل شبکه سیاستی انتخاب کردهاند .این پژوهش نیز با
بهکارگیری تحلیل مضمون و مدلسازی معادالت ساختاری و با جمعآوری دادههای موردنیاز از
طریق پرسشنامه به طراحی مدلی برای شبکه سیاستی تدوین سیاستهای گردشگری در کشور
پرداخته است (جهاندیده ،رحمتی و زارعی متین. )1396 ،
در پیشینه تجربی ،تحلیل شبکههای سیاستی با اهداف متنوعی ازجمله تحلیل ساختار حکمرانی
انجامشده و روشهای متعددی در این زمینه کاربرد دارند که روش تحلیل شبکههای اجتماعی
یکی از مهمترین آنهاست .بهطور خاص این رویکرد در حوزههای چند ذینفعی (گردشگری،
محیطزیست ،آب و  )...بیشتر بکار گرفتهشده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال آن است
تا ساختار حکمرانی در نظام فناوری و نوآوری کشور را از طریق تحلیل شبکه سیاستی مشخص
نماید و این کار را با روش تحلیل شبکه اجتماعی انجام میدهد.

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

کافی در سازمانهای مرکزی و روابط ناکافی بین سازمانی را دلیل ضعف در ساختار حکمرانی
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 -3روش پژوهش

اساس رویکرد تحلیل شبکههاي اجتماعی برپایه دو تئوري شبکهاي و تئوري گرافها قرار دارد؛
تئوري شبکهاي به بررسی روابط نقشآفرینان شبکه داللت دارد .مهمترین ویژگی این تئوري ،تغییر
کانون توجه از اجزای شبکه و ویژگیهایشان به ارتباطات میان اجزای شبکه است .در قالب تئوري
گرافها نیز جنبههاي ساختاري مدل نمایانگر و شبکه در قالب ریاضیات شبیهسازي میشود.
در تحلیل شبکهاي ،براساس کاربرد روشهاي متداول علوم اجتماعی (مانند پر کردن پرسشنامه
یا برگزاری جلسات دلفی ،طوفان ذهنی و )...دادهها جمعآوری و سپس در قالب ماتریس وارد
نرمافزار (در این مقاله  )UCINETو پردازش و تحلیلهاي دادهاي بر روي آنها صورت میگیرد
(محمدی کنگرانی و رفسنجانی نژاد .)2015 ،مزيت اين روش اجرای كليه مراحل تجزیهوتحلیل
با نظر و تشخيص تصميمگير است .در اين روش مفاهيم و شاخصهایی ارائهشده كه با اعمال
آنها و به كمك نرمافزارهاى مرتبط شبكههاى مختلفى براى تحليل و شناسایی جايگاه گرهها و
يا روابط ميانشان ترسيم میگردد .از مهمترين اين شاخصها میتوان انواع مركزيت را نام برد
كه براساس هدف پژوهش يك يا تركيبى از اين شاخصها به كار میرود .این پژوهش به علت
تمرکز بر نقش پلزنی عمدت ًا بر استفاده از شاخص مرکزیت بینابینی استوار است .مركزيت بينابينى
براساس موقعيت نقشآفرینان در شبكه و قرارگرفتن در كوتاهترين مسير ميان جفت نقشآفرینان
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ديگر محاسبه مىشود؛ بنابراين نقطهاى داراى بيشترين مركزيت بينابينى (نشاندهنده قدرت پلزنی)

داده در این پژوهش ،پرسشنامه و مرور متن قوانین ،مقررات و مصوبات است .به این صورت که
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ابتدا از طریق جستجو در منابع معتبر (معاونت حقوقی رئیسجمهور ،مرکز پژوهشهای مجلس

است كه بينابين بسيارى از جفت نقاط (نقشآفرینان) ديگر شبکه قرارگرفته و راههاى ارتباطى نقاط
ديگر از آن بگذرد (محمدی کنگرانی و رفسنجانی نژاد.)2015 ،
این پژوهش بر اساس هدف ،پژوهشی کاربردی به شمار میرود .استراتژی آن آمیخته (ک ّمی
و کیفی) بوده و تحقیق توصیفی از نوع بررسی موردی است .در پژوهش حاضر ،برای انجام
تحلیلهای مرتبط قوانین ،مقررات و آییننامههای مرتبط با فنّاوری ،نوآوری ،تحقیقوتوسعه و
دانشبنیان بررسی و سپس نظرات خبرگان در قالب پرسشنامه به روش تحلیل شبکة اجتماعی
استفادهشده است .پس از تحلیل اسنادی ،سازمانهای مکلف شناسایی و روابط آنها به وسیلة
نرمافزار تحلیلشده و وضعیت موجود ساختار شبکهای ترسیمشده است .مهمترین ابزار گردآوری

و قوانین معرفیشده در (فرتاش و همکاران )1396 ،در حوزه فنّاوری و نوآوری که درنهایت بین
سالهای  1399-1362قرار داشتند) 104 ،مادهقانونی مرتبط با موضوع فنّاوری و نوآوری شناسایی
شد و این لیست مورد تأیید خبرگان این مجموعه از مواد قانونی مبنای بررسیهای بعدی و تولید
دادههای اولیة وضعیت بر اساس قوانین و مقررات (مجموع همحضوری اسامی نهادها در متن
هر مادهقانونی) پژوهش قرار گرفت .مجموعة قوانین ،مقررات و مصوبات فوقالذکر در پیوست
 1ارائهشده است .در ادامه سه سؤال در خصوص میزان تعامالت (  0بدون تعامل الی  4تعامل
بسیار زیاد) ،میزان اثرگذاری سازمان در وضع موجود ( 0بدون اثر الی  4اثرگذاری بسیار زیاد) و
میزان شایستگی انجام وظایف و مأموریت ( 0بدون شایستگی الی  4دارای شایستگی بسیار زیاد)
از خبرگان پرسیده شد .نهایت ًا ،میانگین جوابهای خبرگان به سؤال اول مبنای ترسیم ساختار شبکه
اجتماعی قرار گرفت .همچنین میانگین پاسخها به سؤال دوم و سوم تأثیر و شایستگی ادراکشده هر
سازمان را نشان میدهد .در این پژوهش از میان پژوهشهای پیشین (نریمانی و شجاعتی)1400 ،
کشور ،چهار سطح شناساییشده که مبنای تحلیل الیههای ساختار حکمرانی قرار میگیرد.
• سطح اول شامل نهادهای تدوینگر سیاست و تصمیمگیری
• سطح دوم شامل وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجری سیاست
• سطح سوم شامل نهادهای مرزی و واسطهای
• سطح چهارم شامل انجامدهندگان پژوهش و فنّاوری
خبرگان این تحقیق  8نفر شامل یک نفر عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
یک نفر عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران ،یک نفر از مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی دو تن از
مدیران معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،یک مدیر و یک کارشناس از سازمان برنامهوبودجه
کشور و یکی از فعاالن بخش خصوصی هستند.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

 -1-4یافتههای تحلیل قوانین و مقررات (مرحله اول)
در بررسی قوانین و مقررات مشخص گردید که برخی سازمانها در موضوعات مختلف در
حوزة فنّاوری و نوآوری مکلف به انجام وظایفی شدهاند که گاه این وظایف را باید بهتنهایی انجام

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

و ( )UNCTAD, 2016و مبتنی بر نظر خبرگان ،برای ساختار حكمراني سیاستگذاری نوآورى
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دهند و گاه در انجام این وظایف نیاز به همکاري آنها با یکدیگر وجود دارد .بنابراین از مجموع
 104مورد مادة قانونی موردبررسی قرارگرفته ،ماتریسی دووجهی تشکیل گردید که سطرهای آن
مواد قوانین و مقررات و ستونهاي آن ،کلیه سازمانها و نهادهاي ذکرشده درمجموع قوانین و
مقررات بودند .نهایت ًا خانههای ماتریس بهصورت صفرو یک ،وجود و یا عدم وجود سازمانها در

هر ماده قانونی بودند .با استفاده از شمارش تعداد دفعات همحضوری هر زوج سازمان در مواد،
ماتریس دو وجهی سازمان-سازمان حاصل شد که ارزش سلولهاي آن نشاندهنده تعداد دفعات
مکلف شدن سازمان هر سطر به همکاری با سازمان ستون مربوط به آن سلول است .ارزش صفر
نیز براي عدم وجود تکلیف یا وظیفه قانونی همکاری دو سازمان منظور شد .سپس دادهها وارد
نرمافزار و نمایش شبکه براساس مرکزیت بینابینی (معیار الزم برای محاسبهی شاخص موقعیت
سازمان در ایجاد تعامالت بین سازمانی) و مبتنی بر سطوح چهارگانه حکمرانی ترسیم گردید.
سطح اول نهادهای تدوینگر سیاست و تصمیمگیر ،سطح دوم وزارتخانهها و سازمانهای دولتی
مجری سیاست ،سطح سوم نهادهای مرزی و واسطهای و سطح چهارم انجامدهندگان پژوهش و
توسعهدهندگان فنّاوری .در شکل ( )1نمایش مرکزیت بینابینی سازمانها مبتنی بر تحلیل قوانین و
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مقررات و براساس این دستهبندی ،نشان داده شده است.
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شکل ( :)1نمایش مرکزیت بینابینی (قدرت پلزنی) نقشآفرینان نظام حکمرانی فناوری و نوآوری
براساس سطوح حکمرانی (مستخرج از قوانین و مقررات)

همانطـور کـه در شـکل فـوق نیـز قابلمشـاهده اسـت ،هیئتوزیـران ،ریاسـت جمهـوری و
مجلـس شـورای اسلامی و پـس از آنهـا سـازمان برنامهوبودجـه و شـوراها با مرکزیـت نزدیک
بـه یکدیگـر در سـطح نهادهـای تدوینگر سیاسـت و تصمیمگیـری؛ وزارت ارتباطـات و فنّاوری
اطالعـات و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و پـس از آنها وزارت عتـف ،وزارت
بهداشـت ،وزارت صنعـت و وزارت تعـاون در سـطح وزارتخانههـا و سـازمانهای دولتی مجری
سیاسـت ،اتاق بازرگانی ایران و پسازآن مراکز پژوهشـی در سـطح نهادهای مرزی و دانشـگاهها
و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پـسازآن شـرکتهای دانشبنیـان در سـطح پژوهـش و نـوآوری
از باالتریـن قـدرت واسـطهگری ارتباطـات میـان نقشآفرینـان مختلـف (مرکزیـت بینابینـی)
برخوردارند.
 -2-4یافتههای وضع موجود در مصاحبه با خبرگان (مرحله دوم)
و سـازمانهای پیشـنهادی از دیـد خبـرگان نیـز اضافـه و یـا حـذف شـدند .درنهایـت در ایـن
مرحلـه نیـز نقشآفرینـان و روابـط آنهـا بهوسـیلهی نرمافـزار  UCINETتحلیـل و وضعیـت
موجـود سـاختار حکمرانـی ترسیمشـده اسـت .مهمتریـن ابـزار گـردآوری داده در ایـن بخـش،
پرسشـنامه اسـت؛ بنابرایـن باهدف شناسـایی سـاختار حکمرانی فنـاوری و نوآوری ،لیسـت اولیه
نهادهـای درگیـر از متـن قوانیـن و آییننامهها اسـتخراج و مبتنی بر اظهارات خبرگان تکمیل شـد.
درنهایـت براسـاس اطالعـات ارائهشـده توسـط خبـرگان مجموعـه نقشآفرینان نهایی شناسـایی
گردیـد .در ادامـة اجـرای فراینـد پژوهـش ،طی مصاحبـه با خبرگان ،از آنها درخواسـت شـد که
پرسشـنامه شـبکه را که ماتریسـی با سـطر و سـتونی متشـکل از اسـامی تمام سـازمانهای درون
شـبکه اسـت ،بـا نمرهدهـی از  0تـا  4پرکننـد .بهطـور خـاص ،دادههـای شـبکه در یـک ماتریس
متقـارن سـازماندهی شـده اسـت که در آنهمـه سـازمانها (یعنی گرههای شـبکه) در سـتون اول
و در ردیـف اول فهرسـت شـدهاند .از هـر مصاحبهشـونده خواسـته شـد کـه میـزان تعامالت هر
سـازمان با سـایر سـازمانها را نشـان دهد .همچنین برای ارزیابـی متغیرهای میـزان تأثیرگذاری و
میزان صالحیت از مصاحبهشـوندگان درخواسـت شـد تا میزان این متغیرها را برای سـازمانهای
مختلـف ،بـا نمرهدهـی از  0تـا  4مشـخص کنند.

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

در مرحلـه دوم بـرای جمـعآوری دادههـای ک ّمـی ارتباطات از منظر خبرگان اقدام شـده اسـت
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شکل ( :)2نمایش مرکزیت بینابینی (قدرت پلزنی) نقشآفرینان نظام حکمرانی فناوری و نوآوری
براساس سطوح حکمرانی (وضع موجود بر اساس نظر خبرگان)

همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،در سطح نهادهای تدوینگر سیاست و تصمیمگیر،
سازمان برنامهوبودجه ،نهاد ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شورای عالی عتف به ترتیب
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از باالترین میزان قدرت پلزنی و واسطهگری برخوردارند که بعد از آنها به ترتیب هیئتوزیران،
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نهاد ریاست جمهوری ،شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار دارند .در سطح
وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجری سیاست ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از
باالترین میزان قدرت پلزنی برخوردار بوده و پسازآن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت
دفاع و سپس وزارت بهداشت و وزارت صمت قرار دارند .در سطح مرزی و واسطهای ،همة
نهادها قدرت برابری دارند و با توجه به اختالف اندازه مرکزیت بینابینی سازمانهای این سطح با
سازمانهای سایر سطوح ،اندک بودن قدرت پلزنی این نهادها در کل ساختار حکمرانی مشهود
است .تنها مرکز تحقیقات سیاست علمی بهعنوان دبیرخانه شورای عالی عتف تا حدی تعامالت
متنوع و گسترده و درنتیجه قدرت بینابینی باال را تجربه نموده است .درنهایت در سطح چهارم یعنی
مجریان پژوهش و فناوری ،سهم باالی شرکتهای دانشبنیان و پسازآن دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی مشهود است .نکتة اساسی قابلتوجه در این سطح اختالف اندازة گرههای این سطح
با اندازه گرههای سطوح کالنتر است که جایگاه ضعیف نقشآفرینان این سطح را در ساختار
حکمرانی فناوری و نوآوری نشان میدهد.

 -3-4مقایسهی یافتههای قوانین و مقررات با یافتههای وضع موجود از منظر خبرگان
شـاخصهای موردبررسـی ،مرکزیـت بینابینـی (قـدرت پلزنـی) ،تأثیـر (نفـوذ) ادراکشـده و
شایسـتگی ادراکشـده بودهانـد .ایـن سـه شـاخص بایـد بـا یکدیگـر همخوانی داشـته باشـند تا
سـازمانهایی کـه بیشـترین قـدرت را در ایـن نظام دارنـد ،قدرت اقنـاع و اعتبار کافی متناسـب با
جایگاهشـان داشـته باشـند .همچنین سـازمانهایی کـه اعتبار و قـدرت اقناع باالیـی دارند ،قدرت
کافـی را در ایـن نظـام به دسـت آورند .نهایتـ ًا همة این موارد بـا مأموریت سـازمان و فعالیتهای
آن سـازمان همخوانی داشـته باشـد .درصورتیکه سـازمانی که مرکزیت بینابینی بیشـتری دارد و از
دیـدگاه نقشآفرینـان مختلـف بهعنـوان نهادی کـه دارای صالحیت و قدرت اثر اسـت ،شناسـایی
شـود ،میتـوان چنیـن نهـادی را برخـوردار از جایگاه مناسـب در سـاختار حکمرانی دانسـت که
میتوانـد بهمنظـور تحقـق اهـداف نظـام فناوری و نـوآوری مفیـد واقـع شـود .درصورتیکه یک
سـازمان قـدرت اقنـاع (تأثیـر ادراک شـده) و یـا اعتبار کافی (شایسـتگی ادراک شـده) را نداشـته
مفیـد فایـده واقـع شـود و یا حتـی میتواند مخرب نیز باشـد؛ بنابراین یـا باید جایگاه آن سـازمان
در سـاختار اصلاح شـود و یـا درصورتیکه ایـن تضعیف جایگاه بـه دالیلی مطلوب نباشـد ،باید
براسـاس توصیههایـی ،افزایـش تأثیـر و شایسـتگی ادراکشـده آن سـازمان مدنظر قـرار بگیرد .با
توجه به توضیحات فوق ،پیشـنهادات سیاسـتی در سـه قالب افزایش شایسـتگی و تأثیر نهادهایی
کـه علیرغـم قـدرت بـاال در نظام قانونی و نظـر خبرگان ،شایسـتگی و تأثیر کمـی دارند؛ تقویت
جایـگاه قانونـی نهادهایـی کـه شایسـتگی و تأثیـر بـاال و قـدرت بـاال از منظـر خبـرگان دارند؛ و
بازنگـری در مأموریتهـا و نقـش نهادهایـی کـه علیرغم شایسـتگی و تأثیر باال و جایـگاه باالی
قانونـی ،از منظـر خبـرگان قدرت باالیی نداشـتند ،ارائه میشـوند.
در ادامـه بهمنظور مقایسـة سـاختار حکمرانـی فناوری و نـوآوری قدرتمندترین سـازمانها در
چهار الیه حکمرانی (بزرگترین گرهها در شـکل ( )1و شـکل ( ،))2احصا شـده و شـاخصهای
صالحیـت و تأثیرگـذاری آنهـا اسـتخراج گردیـد .همانطور که پیشـتر ذکر شـد ترکیب این سـه
شـاخص (قـدرت واسـطهگری ،قدرت اقنـاع و میـزان اعتبار) برای یـک سـازمان میتواند تحلیل
خوبـی از سـاختار حکمرانی به دسـت دهد.

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

باشـد ،جایـگاه واسـطهای قوی بـرای آن سـازمان نمیتواند در سـاختار نظـام فنـاوری و نوآوری
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جدول ( :)1باالترین میزان شاخصهای مرکزیت بینابینی ،شاخص تأثیرگذاری و شاخص صالحیت در هر سطح
صالحیت

تأثیرگذاری

2.71

4

77.253

1.57

3.83

26.225

اسامی سازمانها

شاخص بینابینی

جایگاه در ساختار حکمرانی
نهاد تدوینگر سیاست و تصمیمگیر

سازمان برنامهوبودجه

نهاد تدوینگر سیاست و تصمیمگیر

هیئتوزیران

2.14

3.5

22.936

نهاد تدوینگر سیاست و تصمیم گیر

مجلس شورای اسالمی

3.28

4

38.742

وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجری سیاست

معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور

2

3.16

4.150

وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجری سیاست

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

2.42

2.5

1.238

وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجری سیاست

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

2.28

2.5

0.914

وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجری سیاست

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

2.85

3.16

5.556

نهادهای مرزی و واسطهای

صندوق نوآوری و شکوفایی

1.85

2.16

2.664

نهادهای مرزی و واسطهای

مراکز رشد ،پارکهای علم و فنّاوری و...

1.85

1.66

4.714

نهادهای مرزی و واسطهای

اتاق بازرگانی و تعاون ایران

2.42

2.66

16.022

پژوهش و نوآوری نهادهای

شرکتهای دانشبنیان

2

2.66

2.664

پژوهش و نوآوری

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

در ادامه سازمانهای دارای باالترین مرکزیت بینابینی در هر یک از سطوح حکمرانی هم برمبنای
قانون و مقررات و هم برمبنای نظرات خبرگان استخراجشده است (جدول (.))2
جدول( :)2سازمانهای دارای باالترین مرکزیت بینابینی در هر یک از سطوح حکمرانی
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سطح حکمرانی
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پرقدرتترین سازمان برمبنای قانون و مقررات

پرقدرتترین سازمان برمبنای نظرات خبرگان

سیاستگذار و تصمیمگیر

هیئتوزیران/مجلس شورای اسالمی

سازمان برنامهوبودجه

وزارتخانهها و سازمانهای دولتی

معاونت علمی و فناوری /وزارت علوم/وزارت بهداشت/وزارت ارتباطات

معاونت علمی و فناوری

سازمانهای مرزی

اتاق بازرگانی/پارکها ،مراکز رشد... ،

صندوق نوآوری و شکوفایی

انجامدهندگان پژوهش

دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان

شرکتهای دانشبنیان

 -5بحث پیرامون یافتههای پژوهش

بهمنظور بحث پیرامون یافتههای بهدستآمده در دو وضع موجود و مطلوب (اشکال و جداول
( )1و ( ،))2در هریک از سطوح حکمرانی ،ساختارها بر اساس سه عامل قدرت پلزنی (یا همان
مرکزیت بینابینی در تحلیل شبکه اجتماعی) ،تأثیر ادراکشده و شایستگی ادراکشده ،مقایسهای
انجام گردید و توضیحاتی برای خروجیهای پژوهش بیانشده است.
 -1-5سطح سیاستگذاری کالن
در این سطح ،پرقدرتترین سازمان براساس متن قوانین و مقررات هیئتوزیران و مجلس
شورای اسالمی بودند که از قدرت آنان برای تصویب سیاستهای رسمی کشور نشأت میگیرد؛
اما براساس نظر خبرگان ،قدرتمندترین سازمان در این سطح سازمان برنامهوبودجه است که ازنظر
آنان این امر به علت تدوین بخش قابلتوجهی از سیاستهای کالن توسط این سازمان است .فعاالن

این حوزه ،سازمان برنامهوبودجه کشور را نهاد مهمی در تصمیمسازی سیاستهای فناوری و
نوآوری میدانند و با توجه به اینکه خبرگان به تدوین و طراحی سیاستها توجه بیشتری داشتهاند
تا مرحله نهایی که این سیاستها به تصویب میرسند ،این قدرت باالتر را میتوان تفسیر نمود.
این امر در صالحیت و تأثیرگذاری ادعاشده توسط خبرگان نیز منعکسشده است و ایشان سازمان
برنامهوبودجه را به علت تسلط محتوایی و درگیری نزدیک با مسائل نظام فناوری و نوآوری دارای
شایستگی و اثرگذاری باالتر دانستهاند .اگرچه ،این سازمان نیز اقدامات مهمی نظیر مشارکت دادن
بیشتر و زودهنگامتر نهادهای سطح دوم و در برخی موارد سوم حکمرانی ،در تدوین احکام فناوری
و نوآوری برنامههای پنجساله ششم و هفتم توسعه ،همچنین بودجههای سالهای اخیر و برخی
قوانین و مقررات دیگر انجام داده که در شکلدهی به این جایگاه مؤثر بوده است .این امر مؤید
یافتههای ویگنوال ،مکدنیلز و شولز ( )2013در خصوص تأثیر مستقیم میزان شایستگی و اثرگذاری

بر قدرت در سازمانهای مرکزی است .همچنین ،مجموع ًا پنج شورا وجود دارد .شورای عالی امنیت
ملی به هماهنگی بین دستگاهی در برخی موضوعات خاص اولویتدار (نظیر حمایت از ساخت بار
موضوعات متداول این حوزه ،اقدامی صورت نمیدهد .شورای عالی انقالب فرهنگی ،در حوزه

پژوهش و فناوری عمدت ًا بر راهبری و پیگیری اجرای نقشه جامع علمی کشور متمرکز است و از
طریق اسناد فناوریهای اولویتدار نقشه جامع و سایر اسناد نیازمند هماهنگی بین دستگاهی (نظیر
سند تعامالت بینالمللی علم و فناوری) موضوعات دارای اولویت را پیگیری مینماید .ویژگی
مشترک این دو نهاد شفاف بودن نسبی حوزههای ورود آنها و درگیر نشدن در موضوعات متنوع
نظام پژوهش و فناوری خارج از وظایف سنتی خود است .این امر با توجه به اینکه نداشتن جایگاه
پلزنی و برقرار نمودن روابط در حوزهی موضوعی خاصی را برای این دو نهاد رقم میزند ،منجر به
آن شده که در شاخص مرکزیت بنیابینی و درنتیجه جایگاه ضعیفی در نظام حکمرانی داشته باشند.
اگرچه در سالهای اخیر تالشهای صورت گرفته در شورای عالی انقالب فرهنگی در تقویت و
سازوکار پشتیبانی تصمیمهای شورا با تشکیل ستاد علم و فناوری و فراتر رفتن وظائف آن از ستاد
راهبری نقشه جامع علمی کشور و همچنین اقدامات شورای عالی امنیت ملی در شکلدهی به کمیته
اقتصاد دانشبنیان و برگزاری منظم جلسات آن ،این دو نهاد را از منظر شایستگی در جایگاه بهتری
نسبت به گذشته قرار داده است .بااینوجود ،براساس یافتههای اریج و گریر ( )2000نیز فقدان
قدرت کافی در چنین سازمانهای باالدستی و نبود روابط کافی میان آنها با سایر نهادها ،نقطهی
ضعف جدی برای ساختار حکمرانی به شمار میرود .در خصوص شورای عالی عتف وضعیت

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

اول محصوالت دانشبنیان و رویدادهای بینالمللی کارآفرینی و فناوری) میپردازد و در خصوص
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متفاوتی وجود دارد .این شورا بر اساس قانون تشکیل وزارت عتف تشکیلشده و بر اساس آییننامه
اجرای تبصره  1ماده  4این قانون ،متولی سیاستگذاری و برنامهریزی کالن و همچنین هماهنگی،
پایش و ارزیابی در حوزهی علوم ،تحقیقات و فناوری است .علیرغم اختیارات قانونی گسترده
این سازمان و نقش کلیدی در تخصیص بخشی از بودجه پژوهشی در کشور و همچنین تصریح
این جایگاه در برخی قوانین و مقررات مهم نظیر قانون دانشبنیان و آییننامههای مرتبط ،تعارضاتی
با سایر دستگاههای متولی بهویژه در امر توسعه فناوری پیدا نموده است .این امر ضمن کاستن از
قدرت و اختیارات این شورا در قیاس با موارد مصرح در قوانین و مقررات ،منجر به آن شده است
که نقش واسطهای و برقراری ارتباط بین اجزای نظام حکمرانی را ازدستداده و جایگاه و ابزاری
برای حفظ و ارتقای نقش مرکزیت واسطهای در این نظام نداشته باشد .این امر البته ریشه در برخی
قوانین و مقررات حوزه فناوری و نوآوری نیز دارد که مطابق با یافتههای هو و همکاران (،)2019
منابع کافی را در اختیار این نقشآفرین قرار ندادهاند.
شورای عالی فضای مجازی نیز برخالف وظیفهی هماهنگی بین دستگاهی و سیاستگذاری
کالن در حوزه فضای مجازی که براساس دستور تشکیل شورا دارد ،نتوانسته است در قوانین و
مقررات بعدی این حوزه جایگاه خود را پیدا کند و در عمل نیز نتوانسته است ازنظر خبرگان موفق
باشد .درمجموع هیچیک از این شوراها چه ازنظر متن قوانین و چه از نظر خبرگان قدرت باالیی در
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ساختار حکمرانی ندارند که بر اساس یافتههای اریج و گریر ( ،)2000نقطه ضعف ساختار حکمرانی

16

محسوب میشود .نهایت ًا قوه قضاییه ،علی رغم جایگاهی که میتواند در موضوعات حقوقی این
حوزه نظیر مالکیت فکری ،دعاوی تخصصی حوزه فناوری و نوآوری و ایجاد مراکز تخصصی
مرتبط و مواردی نظیر آن داشته باشد تا کنون نه تنها در متن قوانین و مقررات بلکه از نظر خبرگان
نیز قدرت پایینی در شبکه دارد.
 -2-5سطح وزارتخانهها و سازمانهای مجری
در این سطح ،متن قوانین و مقررات ،معاونت علمی و فناوری ،وزارت علوم ،وزارت بهداشت
و وزارت ارتباطات را با امتیازهای نزدیک در این ساختار دارای اقتدار و اختیار قرار داده است.
با این وجود در نظرات خبرگان ،با اختالف معاونت علمی و فناوری به تنهایی باالترین قدرت را
در شبکه دارد .علیرغم اینکه شایستگی و تأثیرگذاری هر چهار مورد به هم نزدیک هستند ،ولی
میتوان استنباط نمود که در عمل معاونت علمی و فناوری قدرت باالتری را در نظرات خبرگان
داشته است .این امر به دلیل در اولویت نبودن توسعه فناوری نسبت به انجام سایر مأموریتها

در وزارتخانههای صنعتی و بخشی مختلف است .اگرچه اقداماتی نظیر تصویب نظامنامه پیوست
فناوری و برخی از مواد برنامههای پنجساله توسعه کشور و بودجههای ساالنه بمنظور بر طرف
نمودن این معضل انجام شده است ،کماکان یکی از مهمترین مشکالت در توسعه فناوری و نوآوری
در کشور ،درگیر نبودن وزارتخانههای صنعتی و فناوری متولی بخشهای مختلف و یا فرابخشی
مانند وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی با این حوزه است .این وزارتخانهها علی رغم آن که

در متون قوانین و مقررات جایگاه نسبت ًا مهمی را در امر توسعه فناوری و نوآوری در کشور بر عهده
دارند ،به دلیل محدودیتهای موجود و نداشتن دید بلندمدت ،از نظر خبرگان نتوانستهاند مشارکت
صحیحی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور داشته باشند .علیرغم اینکه در سالهای اخیر سعی
شد با اقداماتی نظیر اضافه شدن معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور به ترکیب شورای اقتصاد
که مرجع تصمیمگیری در خصوص بسیاری از طرحهای بزرگ ملی و بینالمللی است و با اتکا
به برخی مقررات حامی نوآوری ،رسوخ نوآوری به بخشهای اقتصادی دنبال شود ،اما مشکالت
مختلف نظیر محدودیتهای اقتصادی و تحریم منجر به آن شد که این سازوکار نیز کارآمدی الزم
با کمترین هزینه و پیچیدگی را نسبت به توسعهی فناوری در اولویت قرار دهند .بنظر میرسد در
این وضعیت از طریق وضع قوانین و مقررات جدید نمیتوان درگیر نمودن واقعی این دستگاهها
را انتظار داشت و نظام قانونی تا اندازهی قابل قبولی درست طراحی شده است .با توجه به نمرات

نسبت ًا پایین در شایستگی و تأثیر ادراک شده ،بهتر است اقداماتی به منظور افزایش شایستگیها و
قابلیتهای درونی آنها نظیر ایجاد ساختارها و رویههای مناسب صورت بگیرد .این امر را میتوان
با یافتههای هو و همکاران ( )2019منطبق دانست که جهتدهی به ترجیحات سایرنهادها (در اینجا
وزارتخانههای مختلف به سمت توسعه فناوری) از طریق واگذاری مسئولیتهای جدید و متناسب
با آن تخصیص منابع مورد نیاز را پیشنهاد میدهد تا مشارکت آن ها در نظام حکمرانی ارتقا یابد.
وزارت عتف نیز از این رویه مستثنی نبوده است و اقداماتی در راستای ایجاد معاونت فناوری و
نوآوری در این وزاتخانه در ماههای اخیر را میتوان پاسخی به مسئله تلقی نمود.
 -3-5در سطح سازمانهای مرزی و واسطهای
از منظر متن قوانین ،اتاق بازرگانی و پارکها و مراکز رشد بیشترین قدرت را در شبکه دارند که
این موضوع در کنار قدرت اقناع کم آنها و اعتماد کمی که به آنها وجود دارد بر اساس یافتههای
ویگنوال ،مکدنیلز و شولز ( )2013نشانگر ضعفهایی جدی در انجام مأموریتهای قانونی توسط

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

را نداشته و کماکان وزارتخانههای متولی بخشهای مختلف ،اجرای طرحها و پروژههای مهم خود
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آنان است .از نظر خبرگان ،صندوق نوآوری و شکوفایی نقشآفرین اصلی در این سطح است که با
تأثیرگذاری باال و صالحیت نسبی از نظر خبرگان همراه شده است .با این وجود ،بنظر میرسد الزم
است سازوکارهای مورد نیاز برای فراتر رفتن مأموریتهای این صندوق از حمایت شرکتهای
دانشبنیان به سمت حمایت از گسترهی وسیعتری از شرکتهای فناور در دستورکار قرار گیرد تا
جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام فناوری و نوآوری تقویت شده و تعامالتش گسترش
یابد؛ بنابراین الزم است با توجه به مأموریتهای این صندوق ،در کنار تقویت جایگاه آن در
مستندات قانونی کشور ،تدابیری به منظور ارتقای اعتماد فعاالن این حوزه به اتاق بازرگانی و افزایش
قدرت اقناع این سازمان نیز اندیشیده شود .اگرچه اقدامات اخیر اتاق نظیر برگزاری رویدادهای
نوآوری و تشکیل مرکز نوآوری میتواند به عنوان شواهدی برای حرکت در مسیر ارتقای شایستگی
تلقی شود ،با این وجود بنظر میرسد تا نقشآفرینی واقعی این نهاد در نظام فناوری و نوآوری کشور
راه طوالنی در پیش باشد .با توجه به این یافتهها بنظر میرسد اتاق بازرگانی نیازمند تخصیص منابع
(از نوع مشارکت بیشتر) و تعیین وظایف مرتبط با ظرفیتهای این نهاد بمنظور جابجایی ترجیحات
و اولویتهای آن به سمت توسعه فناوری و نوآوری مطابق با نتایج هو و همکاران ( )2019است.
 -4-5سطح انجامدهندگان پژوهش
در این سطح نتایج قابل پیشبینی اتفاق افتاده است .اگرچه قوانین و مقررات جایگاه مهمتری
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برای دانشگاهها در نظر دارند ،اما خبرگان شرکتهای دانشبنیان را نقشآفرین کلیدی میدانند .این
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دو اگرچه تأثیرگذاری برابری ازنظر خبرگان دارند ولی شایستگی شرکتها باالتر تشخیص دادهشده
است .در این بخش عملکرد چند سال اخیر این شرکتها در توسعه فناوری و نوآوری تأثیر باالیی
در به دست آمدن این نتیجه داشته است.
بهطورکلی تفاوت جدی در اندازهی قدرت سازمانها بین سطوح مختلف وجود دارد .هم ازنظر
متن قوانین و مقررات و هم خبرگان ،هر چه از سطوح باالی حکمرانی فاصله میگیریم ،قدرت
نقشآفرینان کم میشود که بخشی از این مسئله طبیعت ساختار حکمرانی کشور است .با توجه
به مالیم بودن این کاهش در شکل  1برخالف شکل  ،2میتوان ادعا نمود که ازنظر خبرگان و در
عمل برخالف طراحی موجود در قوانین و مقررات ،نهادهای واسطهای و انجامدهندگان پژوهش
قدرت کافی را در ساختار حکمرانی بهمنظور اثرگذاری بر نظام علم و فناوری کشور و مشارکت در
تصمیمگیریها ندارند که ازنظر خبرگان و همچنین مطابق با یافتههای هو و همکاران ( )2019این
یکی از نقاط ضعف به شمار میرود.

-6جمعبندی

با توجه به تعارضات متعدد شکلگرفته میان نقشآفرینان مختلف این نظام که نشئتگرفته از

عدم شفافیت کافی وظایف و اختیارات نقشآفرینان مختلف و در برخی موارد همپوشانیهای
مخرب میان آنها بوده است ،مباحثات زیادی پیرامون ساختار مطلوب برای حکمرانی این حوزه
صورت گرفته است .همچنین مطالعات مختلفی در نهادهای مرتبط صورت گرفته تا وضعیت
موجود را آسیبشناسی نموده و براساس اصول علمی و تجارب بینالمللی به اصالح حکمرانی در
سیاستگذاری فناوری و نوآوری بپردازد .بهعنوان نوآوری این پژوهش میتوان ادعا نمود تاکنون
برای مطالعات ساختار حکمرانی فناوری و نوآوری در کشور از روشهای ک ّمی تحلیل ساختار
استفادهنشده است در حالیکه مطالعات بینالمللی متعددی در حوزههای موضوعی چندذینفعی نظیر
گردشگری ،آب ،آلودگی هوا ،محیطزیست و غیره وجود دارد که با بهکارگیری تحلیلهای ک ّمی در

این حوزه ،توانستهاند قوت داللتهای بهدستآمده از مطالعات کیفی را بهبود بخشیده و افقهای
میتوان به تکمیل مباحثات و مطالعات کیفی انجامشده در حوزهی حکمرانی نظام فناوری و نوآوری
در کشور اشاره نمود که این پژوهش ضمن بهکارگیری روش ک ّمی برای تحلیل ساختار حکمرانی
که در حوزههای دیگر پیشتر مورداستفاده قرارگرفته ،تلفیق نتایج تحلیلهای ک ّمی و کیفی را دنبال

نموده که در حوزههای موضوعی دیگر کمنظیر و در حوزه فناوری و نوآوری بینظیر است.

این پژوهش از طریق تحلیل ک ّمی ساختاری شبکههای سیاستی به بررسی ساختار حکمرانی نظام

فناوری و نوآوری در کشور و ارائه داللتهای سیاستی متناسب با آن پرداخته است .نقطه قوت این
تحلیل ابتنای آن بر نظرات خبرگان در چارچوب ک ّمی تحلیل شبکه سیاستی است .بر این اساس

توصیههای سیاستی زیر ،با اتکا به یافتههای مختلف تحقیق پیشنهاد میشود.

 -1با توجه به جایگاه باالی مجلس و هیئتوزیران در متون قوانین و جایگاه پایین آنها ازنظر
خبرگان ،الزم است اقداماتی بهمنظور افزایش شایستگی و قابلیتهای آنها در زمینه سیاستگذاری
فناوری و نوآوری انجام شود .در این راستا میتوان هم بهمنظور افزایش صالحیت آنها به تقویت
سازوکارهای مشورتی پرداخت و هم از طریق مشارکت بیشتر با فعاالن این حوزه ،شایستگی
ادراکشدهی آنها را بهبود بخشید؛ زیرا ممکن است بخشی از این تفاوت بین دو وضعیت ،به عدم
ارتباط کافی این دو نهاد با فعالن این حوزه مربوط باشد .در خصوص شوراها ،ازآنجاییکه هم در

بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری کشور مبتنی بر تحلیل شبکههای سیاستی

جدیدی پیرامون موضوع در برابر تصمیمگیران بگشایند .بهعنوان سهم دانشافزایی این پژوهش
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متن قوانین و هم ازنظر خبرگان جایگاه باالیی ندارند و همچنین شایستگی و اثرگذاری مناسبی
ندارند ،الزم است اقدامات جدی در خصوص بازتعریف نقش و جایگاه آنها در سیاستگذاری
فناوری و نوآوری کشور و همچنین اصالح نظام قوانین بخصوص در مورد شورای عالی عتف انجام
شود .تشکیل شوراهای فرابخشی تخصصی در این نظام یعنی شورای عالی عتف و شورای عالی
فضای مجازی ،ظرفیت باالیی برای نقشآفرینی این دو نهاد بهویژه شورای عالی عتف بهصورت
تخصصی در این نظام ایجاد کرده است .بااینوجود چه از منظر شایستگی و تأثیرگذاری و چه
از منظر قدرت در این ساختار ،این شوراها فاصلهی زیادی با نقشآفرین سیاستگذاری کشور
بهصورت عمومی دارند .به نظر میرسد در این سطح حرکت به سمت نقشآفرینی بیشتر این دو
شورا از الزامات اساسی نظام حکمرانی باشد .همچنین پیشنهاد میشود قوه قضائیه ضمن بهرهمندی
از ظرفیت نظام فناوری و نوآوری کشور ،نقشآفرینی بیشتری در زمینههایی نظیر مالکیت فکری و
دعاوی تخصصی فناوری و نوآوری داشته باشد.
 -2به نظر میرسد با توجه به تکالیف قانونی و همچنین قدرت شایستگی و تأثیرگذاری باالی
وزارتخانههای عتف ،بهداشت و ارتباطات ،الزم است بازنگری در رویههای غیررسمی کشور که
نقشآفرینی این سه نهاد را کمرنگ کرده است صورت بگیرد .ازنظر خبرگان این پژوهش ،بخش
عمدهای از اختالف جایگاه معاونت علمی و فناوری به مرکزیت در اجرای حمایتهای متنوع و
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال یازدهم ،شماره  ،6تابستان 1401

گسترده قانون دانشبنیان برمیگردد .همچنین ،به نظر میرسد به علت تفاوت جدی در جایگاه
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وزارتخانههای بخشی و فرابخشی مرتبط با فناوری و نوآوری در دو وضعیت و همچنین شایستگی
و اثرگذاری درک شده پایین آنها ،سازوکارهایی بهمنظور درگیر نمودن هر چه بیشتر آنها با
مسئلهی فناوری و نوآوری طراحی شود .ازنظر خبرگان ،در این شاخص جایگاه معاونت علمی و
فناوری در وضعیت موجود نباید اختالف جدی با وزارتخانههای متولی بخشهای اقتصادی مختلف
داشته و در بلندمدت نیز محل اصلی توسعه فناوری باید درون وزارتخانههای متولی بخش باشد.
 -3در سطح سازمانهای واسطهای نواقص جدی در این ساختار وجود دارد .به نظر میرسد
بخش خصوصی با کاستیهایی که در ایفای نقش اتاق بازرگانی وجود دارد ،نقش خود را در این
جایگاه کمرنگ نموده است (شایستگی و اثرگذاری ادراکشدهی کم و قدرت کم ازنظر خبرگان).
اگرچه که نباید از وظیفهی دولت در توانمندسازی این نهاد و تعامالت بیشتر بخشهای دولتی با
آن چشمپوشی کرد که تا حدی قدرت پایین نهاد اتاق به کمکاری دولتها برمیگردد .در خصوص
پارکهای فناوری نیز برخالف آنچه که هدف از تشکیل نهادهای اینچنینی بوده است (که قوانین

نیز آن را تأیید میکند) در عمل این نهادها به سمت الیهی چهارم متمایل شدهاند و در صورت عدم
تقویت کارکرد خود ،عم ً
ال سرنوشت محتوم آنها جایگاه در حال تنزل خواهد بود.
 -4اگرچه بحثهای فراوانی پیرامون مأموریت دانشگاهها در انجام پژوهشهای کاربردی و
توسعه نوآوری وجود دارد و در کنار معرفی دانشگاههای نسل سوم و چهارم کماکان بسیاری از
اندیشمندان کارکرد اصلی آن را صرف ًا تربیت نیروی انسانی میدانند ،بااینوجود از نقش این نهاد
در انجام پژوهش و نوآوری نمیتوان غافل بود که متن قوانین و مقررات نیز این جایگاه را در نظر
داشته است .از منظر خبرگان این تحقیق ،جایگاه ضعیفتر دانشگاهها نسبت به شرکتها تاحدی به
ضعف آنها در طراحی و اجرای پروژههای کاربردی بهویژه از طریق ارتباط با صنعت برمیگردد؛
اما بخشی از این امر نیز طبیعی است و میتوان از منظر انجام بخش بیشتری از پژوهش در کشور
توسط شرکتهای دانشبنیان ،آن را به فال نیک گرفت.
مهمترین محدودیت این تحقیق ،عدم وزن دهی به مواد قانونی و یکسان در نظر گرفتن اهمیت
میتواند تحلیل قوانین را قوت ببخشد .محدودیت مهم بعدی ،استفاده از شاخصهای متنوعتری در
تحلیل ساختار حکمرانی است .اگرچه مرکزیت بینابینی یکی از بهترین شاخصها برای تحلیل این
موضوع است ،بهمنظور تکمیل تحلیلها میتوان از سایر شاخصهای تحلیل شبکه نیز بهره برد .نهایت ًا
این پژوهش بر ساختار حکمرانی متمرکز است و در خصوص کارکردهای نظام حکمرانی و نسبت
آنها با ساختار بینشی ارائه نمیدهد .بر این اساس ،پیشنهاد میشود بهمنظور انجام پژوهشهای آتی،
تحلیل ساختار حکمرانی با تحلیل کارکردهای حکمرانی تکمیل شود .به عبارتی ،کارکردهایی نظیر
اولویتگذاری ،تخصیص منابع مالی ،ایجاد ارتباطات در سطوح مختلف و نظایر آنکه در ادبیات
بهعنوان کارکردهای نظام حکمرانی فناوری و نوآوری معرفیشدهاند نیز در کنار ساختار بررسیشده
و پویایی میان ساختار و کارکرد بررسی شود .همچنین پیشنهاد میشود سایر شاخصهای مناسب
برای بررسی ساختار حکمرانی در شبکههای سیاستی نظیر مرکزیت بردار ویژه یا تراکم و انسجام
شبکه بهطور همزمان با مرکزیت بینابینی بررسی شوند.

 -6تقدیر و تشکر

این پژوهش با حمایت مالی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در قالب جایزه پژوهشگران

خوش آتیه انجامشده است.
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مواد قانونی موردبررسی است .اگرچه مقاالت متنوعی بدون وزندهی به نگارش درآمدهاند ،این امر
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