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تاریخ پذیرش1393/8/25 :

چکیده

تغییر جهت فعالیتهای آیندهنگاری از سیاست تحقیقوتوسعه به سمت بستر گستردهتر سیاست اجتماعی ،سبب ظهور
شکافی در ادبیات ،در زمینۀ ارتباط میان آیندهنگاری و سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری شده است .اغلب
پژوهشهای موجود ،بر سازماندهی و پیادهسازی آیندهنگاری و تبدیل دستاوردهای حاصل از این فعالیتها به سیاست
متمرکز میشوند .با وجود تالش برخی از پژوهشها ،هنوز شکل دادن به آیندهنگاری به عنوان یک ابزار سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری در قالب چارچوب نظری ،یک کمبود در ادبیات موضوع به شمار میآید .از اینرو ،هدف این
مقاله ارائۀ یک چارچوب براي ارزيابي اثرات آیندهنگاری بر سیاستگذاری ،با تأکيد بر نقش آن به عنوان ابزار هوشمندی
سياستی است .در این راستا از روششناسی ترکیبی با رویکرد طراحی اکتشافی ترتیبی استفاده شد .در بخش کیفی،
چارچوب مفهومی پژوهش ،با بهرهگیری از مفهوم آیندهنگاری انطباقی و روش تحلیل تطبیقی پایدار تعیین گردید و سپس،
به منظور اعتبارسنجی آن ،در بخش ک ّمی از آزمون دوجملهای استفاده شد .ابزار گردآوری دادههای ک ّمی ،پرسشنامه بود
که توسط  15نفر از خبرگان حوزۀ آیندهنگاری و سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کشور تکمیل گردید .تمامی فرضیههای پژوهش و اعتبار چارچوب پیشنهادی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

واژگان كليدي :کارکردهای سیاستی آیندهنگاری ،ارزیابی اثرات آیندهنگاری ،آیندهنگاری انطباقی ،تحلیل
تطبیقی پایدار ،هوشمندی سیاستی
-*1دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران/نویسنده عهدهدار مکاتبات l_n1020@yahoo.com

 -2عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
-3دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،گروه مدیریت ،علم و فناوری ،دانشگاه امیرکبیر ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه

مفهوم آيندهنگاري از ضعف دانش پيشبيني ،دانش سياستگذاري و دانش مديريت راهبردي در
پاسخگويي به چالشهاي خاص ،ظهور یافته است .فعالیتهای آيندهنگاري اغلب عدم کفایت نظام
سیاستگذاری و مدیریت فعلی برای روبرو شدن با چالشهای اصلی اجتماع را روشن میکنند .این
فعالیتها میتوانند تناقض ذاتی میان ماهیت بلندمدت مسائل اصلی جامعه و افق زمانی کوتاه مدت
سیاستگذاران را نشان دهند .همچنین این فعالیتها ،تنش ذاتی میان ساختارهای دولتی وظیفهای و مسائل
چند بعدی این ساختارها را مورد توجه قرار میدهند (DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo,
 .)2008بنابر تعريف مارتين ،آيندهنگاري ،فرآیندي نظاممند با نگاه به آيندۀ بلندمدت در زمينههاي علمي،
فناوری ،اقتصادي و اجتماعي است كه هدف آن تعيين حوزههاي پژوهش راهبردي و پيدايش فناوريهاي
نوظهور با بيشترين فوايد اقتصادي و اجتماعي است و به رويكردي نظاممند و مشاركتي براي توسعۀ راهبردها
و سياستهاي كارا براي دورۀ ميان مدت و بلند مدت آينده اشاره دارد (.)Schlossstein, Park, 2006
این تعریف بر اهمیت نقش آیندهنگاری در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری تأکید دارد.
آيندهنگاري اولين بار به عنوان يک ابزار سياستگذاري در اواخر دهۀ  50و اوايل دهۀ  60ميالدي در آمريکا
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره دوم ،تابستـان 1393

به ويژه در بخش دفاعي به کار رفت و بعد از آن ژاپن با يک افق زماني 30ساله آن را انجام داد و سپس
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بهتدريج در بين ساير ملتها رواج يافت (هر چند در ابتدا با اين نام خوانده نميشد) (.)Unido , 2005
مسألۀ اثر آیندهنگاری بر سیاستگذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است ،زیرا موضع آیندهنگاری را به
عنوان ابزار هوشمندی راهبردی سیاستی مورد توجه قرار میدهد .این عنوان ،نشاندهندۀ نیاز آیندهنگاران
به ارزیابی کارایی و اثربخشی آیندهنگاری در فرآیند سیاستگذاری ،موضع آن در نظام سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری و شیوۀ بهبود اثرات آن است .داشتن درک واضح و روشن از نوع اثر مورد
هدف آیندهنگاری و چگونگی تاثیرگذاری آن ،یکی از پیش نیازهای اساسی موفقیت در طراحی فعالیت
آیندهنگاری میباشد (.)DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008
از آنجا که فعالیتهای آیندهنگاری ،از سیاست تحقیقوتوسعه که تنها به صنایع و سازمانهای خاص محدود
میشود ،به سمت محیط گستردهتر سیاست اجتماعی حرکت کرده ،در زمینۀ ارتباط میان آیندهنگاری و
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ،یک شکاف در ادبیات آیندهنگاری ایجاد شده است .بخش زیادی
از ادبیات موجود بر سازماندهی و پیادهسازی فعالیتهای آیندهنگاری و چگونگی تبدیل دستاوردهای
حاصل از این فعالیتها متمرکز میشوند و با وجود توسعۀ فعالیتهای آیندهنگاری در اروپا و فراتر از آن،

تاکنون تالش نظاممندی در قالب مدل ارزیابی بر حسب چارچوبهای نظری موجود در درک اثرات آن
صورت نگرفته و به ویژه آیندهنگاری به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزیابی نشده است .تاکنون اثر
تجربههای آیندهنگاری از طریق نشستهای کوچک مقیاس و تالشهای مبتنی بر پیمایش ارزیابی شده
است .پژوهشهای صورت گرفته در گذشته دربارۀ ارزیابی اثرات آیندهنگاری این مسأله را تأیید میکنند.
برخی از این پژوهشها به این شرح هستند:
 آماناتیدو و گوی یک چارچوب مفهومی با هدف درک پویاییهای نظام آیندهنگاری ارائه نمودند.این چارچوب مفهومی قادر به شرح وابستگی و روابط متقابل عناصر نظام شامل بازیگران ،فرآیندها،
ورودیها ،خروجیها و اثرات و همچنین تعامل نظام با محیط گستردهتر سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و

فناورانه است (.)Amanatidou, 2012

اطالعرسانی سیاستی ،تسهیل پیادهسازی سیاست ،تعبیه مشارکت درسیاستگذاری ،حمایت از تعریف سیاست،

پیکربندی مجدد نظام سیاستی و کارکرد نمادین (.)DaCosta,Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008
 هاواس و همکاران :شش کارکرد مطرح شده توسط داکاستا و همکاران را به سه کارکرد اطالعرسانیسیاستی ،مشاورۀ سیاستی و تسهیل پیادهسازی سیاست خالصه و اثرات مرتبط با آنها را شناسایی کردند

(.)Havas, Schartinger, Weber, 2010

 پوپر و همکاران :با استفاده از  20معیار به ارزیابی برنامۀ آیندهنگاری کلمبیا پرداختند 10 .مورد از اینمعیارها ،معیارهای سنتی بود که در ارزیابی برنامۀ آیندهنگاری اروپا مورد استفاده قرار گرفتند 5 .معیار با
هدف ارزیابی میزان همراستایی آیندهنگاری با محیط پیادهسازی و  5معیار با هدف ارزیابی اثرات کلیدی
آیندهنگاری کلمبیا مورد استفاده قرار گرفت (.)Popper, Keenan, Medina, 2010

 اسکارتینگر و همکاران :در مقالۀ خود به اثرات یادگیری توجه دارند و از این منظر که چگونهشبکهسازی میتواند به توسعۀ گزینههای راهبردی کمک نماید به ارزیابی آیندهنگاری میپردازند

(.)Schartinger, Wilhelmer, Holste, Kubeczko, 2012

هدف مقالۀ حاضر ،ارائۀ یک چارچوب براي ارزيابي اثرات آيندهنگاري بر سیاستگذاری ،با تاکيد بر
نقش آن به عنوان ابزار هوشمندي سياستي ميباشد .در نگرش غیرخطی به ارزیابی آیندهنگاری ،درک
تعامل ستادههای آیندهنگاری با رفتار راهبردی بازیگران سیاستی دارای اهمیت است .در این نگرش به
محض اینکه دستاورد آیندهنگاری وارد محیط پیادهسازی شد ،پرسشی که میتواند مطرح شود ،این است
که آیندهنگاری چگونه از سایر اطالعات سیاستی متمایز میشود .در این نگرش ،بستری که آیندهنگاری
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 -داکاستا و همکاران :شش مورد از کارکردهای سیاستی آیندهنگاری و اثرات آنها را شناسایی کردند:
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در آن اجرا میشود یک بستر سیاستی و راهبردی گستردهتر است که درک عناصر موجود در این بستر

اهمیت فراوانی دارد ( .)Georghiou, 2003شکل ( )1این نگرش را نشان میدهد.
محیط پیاده سازی آینده نگاری
سیاست علم-فناوری و نوآوری

راهبرد شرکتی

هوشمندی
سیاستی

راهبرد NGO

شکل( :)1نگرش غیر خطی به ارزیابی آیندهنگاری ()Georghiou, 2003
بنابراین یکی از اهداف فرعی این پژوهش ،شناسایی عوامل تشکیلدهندۀ محیط پیادهسازی آیندهنگاری ،رابطهها
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره دوم ،تابستـان 1393

و تأثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها است که زمینههای هوشمندی سیاستی را فراهم میکنند .طبق نگرش غیرخطی
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به آیندهنگاری ،این عوامل در دل فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری جای دارند .به منظور تحقق
اين هدف و شکلدهی به چارچوب پیشنهادی ،پژوهش حاضر از مفهوم آیندهنگاری انطباقی که توسط داکاستا
مطرح شد ( ،)DaCosta,Warnke,Cagnin,Scapolo,2008بهره میگیرد .منظور از آيندهنگاري انطباقي،
شکستن آيندهنگاري به فازهایی است که هر کدام ،یک یا چند کارکرد سیاستی را برای فرآیند سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری داشته باشند ( .)Unido, 2005بنابراین پژوهش حاضر بر مبنای این مفهوم و با استفاده

از روش کیفی تحلیل تطبیقی پایدار ،رابطۀ میان کارکردهای سیاستی آیندهنگاری و حوزههای تمرکز اثرات

آیندهنگاری در فرآیند سیاستگذاری ( ،)Havas, Schartinger, Weber, 2010را مشخص مینماید.

 -2پیشینه پژوهش
 -1-2جایگاه آیندهنگاری فناوری در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری
علوم سیاسی ،اولین شاخه از علوم است که واژۀ آیندهنگاری در آن مورد استفاده قرار گرفت .از دهۀ ۸۰

به بعد ،مفهوم آیندهنگاری در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری جای گرفت .برنامههای آیندهنگاری

چندین دهه است که در سازمانهای دولتی و خصوصی در مقیاسهای بخشی ،منطقهای و م ّلی در حوزههای

مختلف علم ،فناوری ،فرهنگ ،محیط زیست و غیره اجرا میشود ،اما در سالهای اخیر ،زمینه و چشمانداز
این برنامهها بر حوزۀ علم و فناوری تمرکز داشته و ب ه عنوان یک ابزار تصمیمگیری دولتی در محیط سیاست
علم ،فناوری و نوآوری ظاهر شده است (.)Unido , 2005
نقش آیندهنگاری را شاید بتوان از طریق تعریف شبکۀ آیندهنگاری اروپا بهتر شرح داد« :آیندهنگاری یک
رویکرد مشارکتی برای ایجاد چشماندازهای بلندمدت به منظور اطالع رسانی به فرآیندهای تصمیمگیری
کوتاه مدت میباشد».
این تعریف در بردارندۀ این مفهوم مهم است که آیندهنگاری باید بر تصمیمها تأثیرگذار باشد .برای نمونه،
تأکید داشتند .این تأکید دقیقا متناسب با فضای سیاستی امروز است ( .)Calof ,Smith, 2010هاواس و
همکاران معتقدند اثبات تأثیر آیندهنگاری بر تصمیمگیری حیاتی است (Havas, Schartinger, Weber,
 .)2010جورجیو و کینان همچنین به اثرات سیاستی به عنوان یک هدف مهم آیندهنگاری اشاره نمودند
(.)Georghiou & Keenan, 2008
به این ترتیب میتوان بیان نمود که در ادبیات اخیر آیندهنگاری ،به میزان فراوانی به تأثیر آیندهنگاری بر
تصمیمگیریهای سیاستی اشاره شده است.
همچنین میتوان از ادبیات موجود دریافت که اثرات آیندهنگاری بسیار فراتر از تأثیرگذاری بر تصمیمگیری
است .الدیکاس و دیکر  21مورد از منافع آیندهنگاری در حوزههای افزایش دانش و ایجاد دیدگاهها و
عقاید را شناسایی نمودند ( .)Ladikas, Decker, 2004آمانتیدیو و گای در رابطه با منافع آیندهنگاری
در زمینۀ ارتقاء و توسعۀ جوامع دانشی مشارکتی بحث نمودند .به این ترتیب در حالیکه سایر منافع
آیندهنگاری مهم و ارزشمند هستند ،به نظر میرسد که تأثیرگذاری بر تصمیمهای سیاستی مهمترین
دستاورد آیندهنگاری است (.)Amanatidou, 2012
-2-2آیندهنگاری به عنوان ابزار هوشمند راهبردی در سیاستگذاری
«آیندهنگاری به عنوان جزء جداییناپذیر سیاست» از نیاز به تفکر رو به جلو و پشتیبانی راهبردی در
فرآیندهای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری و نیاز به هماهنگ کردن بهتر سیاستگذاری علم ،فناوری
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کالف و اسمیت در مطالعۀ عوامل حیاتی موفقیت آیندهنگاری ،بر نیاز به فراهم آوردن توصیههای عملی
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و نوآوری توزیع شده با آیندهنگاری نشأت گرفته است .برخی از نقشهای آیندهنگاری در سیاستگذاری
عبارتند از (:)Martin, Johnston, 1999

 اولویتگذاری و تمرکز بر تحقیقوتوسعه پل زدن میان نوآوری و علم پل زدن میان علم و جامعه راهبردها و نقشههای راه در محدودۀ فناوریهای انتخاب شده بسیج ذینفعان«آیندهنگاری به عنوان جزء جداییناپذیر فرآیندهای سیاست» بر این امر داللت دارد که آیندهنگاری نه تنها در
حوزهها و سطحهای انفرادی سیاست (آیندهنگاری عملیاتی) دارای کاربرد است ،بلکه هماهنگی و هدایت
سیاست بهویژه سیاست نوآوری را نیز بر عهده دارد .موضوع یاد شده با مشارکت گسترده در آیندهنگاری و
کاربرد گستردۀ آن توسط سایر بازیگران اقتصاد و اجتماع سازگار است .این تفسیر از آیندهنگاری بر کاربرد
گستردۀ آیندهنگاری در فرآیندهای داخلی تدوین راهبرد سازمانها از طریق فرآیندهای مشارکتی باز داللت دارد.

بارها از آیندهنگاری فناوری در پشتیبانی از تصمیمگیریهای سیاستی در سطحهای م ّلی و فرام ّلی استفاده
شده است .با توجه به روند رو بهرشد دانشمحوری در اقتصاد ،نوآوریهای ناشی از علوم و فناوری ،هدفی
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قطعی برای تحقق پویاترین اقتصاد دانشبنیان جهان خواهد بود .قالبهای جدید دانش و کاربردهای آنها

را در نظر میگیرد؛ به نحوی که ذینفعان مختلف جامعه بتوانند بر سر مخاطرهها و تصمیمها مذاکره نمایند.
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این امر خود را بیشتر از طریق افزایش ارتباطات و تعامالت علم و حکومت در سالهای اخیر و تقاضا برای

در محصوالت و خدمات ،توأم با فناوریهای دانشی قدرتمند ،اهمیت مدیریت دانش را افزایش داده است.
امروزه شاهد ابزارها و دادههای ناآشنای سابق هستیم که در هوشمندی نقش دارند (میرزا امینی.)1385 ,
از سویی دیگر ،نیاز روز افزون به شفافیت و مشارکت هر چه بیشتر در تصمیمات دولتی در حوزۀ علوم و
فناوری ،باعث شکلگیری الگوهای نوینی از تصمیمگیری در این حوزه شده است .در این جا توجه به دو
نکتۀ ضروری است:
اول آنکه دیگر هیچ کانون مرکزی برای نوآوری وجود ندارد .نوآوری در شبکهها و ائتالفها رخ میدهد
نه در شرکتهای مشخص یا آزمایشگاههای تحقیقوتوسعه .ماهیت توزیع شدۀ نوآوری در مقایسه با نگرش
سنتی باعث شکلگیری تصویری بسیار پیچیدهتر و ناپایدارتر از نوآوریها و اختراعات موفق شده است.
دوم آنکه امروز اکثر کاربردهای علوم و فناوری (مرتبط با سیاستها) جامعۀ گستردهتری را تحت تأثیر قرار
میدهد .این امر ،جستجوی الگوهایی از تحلیلهای آیندهنگرانه وا میدارد که ماهیت تسهیمشدۀ نوآوری

ارتقاء سطوح مشارکت و شفافیت در تنطیم فراخوانها و برنامههای کالن علوم و فناوری نشان داده است.
در مجموع ،این روند باعث افزایش پیچیدگی و عدم قطعیتدر مورد تأثیرات علوم و فناوری در جامعه
شده و مخاطراتی را برای تصمیمگیرندگان ایجاد کرده است .در نتیجه ،این امر باعث دشوارتر شدن هر
چه بیشتر وظیفۀ سیاستگذاران در اتخاذ سیاستهای نظاممند شده است.
با توجه به شکلگیری اقتصاد دانشبنیان و نوآوریمحور ،سرعت پیشرفتهای فناوری و نقش آن در جامعه
و اقتصاد دیگر فرصت چندانی برای تصمیمگیریهای سیاستی باقی نمیگذارد.
این امر ،واقعیتی اساسی در حوزههایی است که به سرعت در حال پیشرفت هستند و هوشمندی راهبردی
در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری در بردارندۀ ابزارهایی است که امکان پیشبینی پیشرفتها را در
قالب کارکردی به نام هشداردهی زودهنگام فراهم میکنند.

آیندهنگاری به این موضوع اشاره دارد که عمدهترین تغییری که در هریک از زمینههای هوشمندی راهبردی
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ِ
اطالعات
هوشمندی راهبردی در تعريفي كوتاه عبارت است از «جستوجو ،پردازش ،اشاعه و حفاظت از

به اعتقاد داکاستا و همکاران ،این کارکرد به هوش پیشبینی اطالق میشود که چشماندازهای تغییر و
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معطوف به تصميمگيري؛ به طوري كه متضمن انتقال اين اطالعات به فرد مناسب در زمان مناسب جهت
اتخاذ تصميم مناسب باشد» .كيفيت و اثربخشيِ هوشمندي راهبردی در داشتن «نگاه به جلو» است؛ به
تصميمگيرنده نشان ميدهد كه در چه فضايي تصميم ميگيرد ،تصميم او چگونه با آينده تالقي ميكند و
پيامدهاي محتمل آن در آينده چه خواهد بود (.)Unido , 2005
هوشمندی راهبردی در سیاستگذاری ،روشهای متنوعی را در اختیارسیاستگذاران میگذارد .این تنوع،
نشانگر قوت این مفهوم است به طوریکه باعث انعطافپذیری و افزایش استقالل عمل میشود .از جمله
روشهای ایجاد هوشمندی راهبردی میتوان به ارزیابی فناوری ،پیشبینی فناوری و آیندهنگاری اشاره نمود.
در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری رخ داده را میتوان در برخورد پیشدستانه با مسیر پیشرفت یک
فناوری نوین مشاهده کرد (.)Tübke, Ducatel, Gavigan, 2001
از اوايل دهۀ 1990بدینسو ،آيندهنگاري بهعنوان ابزار هوشمندی سیاستی برای پشتیبانیاز تصميمگیریها
بهویژه در حوزۀ علم ،فناوری و نوآوری مورد استفاده قرار گرفته است.
 -3-2کارکردهای سیاستی آیندهنگاری
این بخش به بررسی کارکردهای ششگانۀ آیندهنگاری برای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری میپردازد.
 .1کارکرد اطالعرسانی سیاستی

گزینههای ممکن را به منظور بهبود پایگاه دانش ،مفهومسازی و طراحی سیاست ،به سیاستگذاران منتقل
میکند .محوریت این کارکرد ،بهبود پایگاه دانش برای تفکر در مورد سیاست ،طراحی آن و نیز تأمین
دامنۀ وسیعی از ایدههای جدید است که از فرآیندهای خالق و دامنۀ متنوعی از منابع نشأت گرفته است
((DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008) ،(Havas, Schartinger, Weber, 2010

D

) .)Amanatidou, 2012وارنکی و هیمریکز این کارکرد را به عنوان یکی از سبکهای اصلی حمایت
2

سیاست قلمداد میکنند ( .)Warnke, Heimeriks, 2006کارکرد اطالعرسانی سیاست با اولین منطق
شناساییشده برای آیندهنگاری توسط جورجیوو همکاران در ارتباط است .این منطق عبارت است از «اولویت
دادن به سرمایهگذاری در علم ،فناوری و نوآوری» ( .)Georghiou, Keenan , 2008این کارکرد ،همچنین

با اولین هدف کلیدی فعالیتهای آیندهنگاری م ّلی از نظر الورایدج و همکارن ،یعنی «اطالعرسانی برنامهریزی
سیاستی علم ،فناوری و نوآوری به منظور فراهم آوردن راهنمایی برای اولویتگذاری» ،در ارتباط است
(.)Loveridge, Cuhls, Keenan, Nedeva, 2001
 .2کارکرد تسهیل پیادهسازی سیاست
تشویق دامنۀ وسیعی از بازیگران سیاستی به تفکر راهبردی بلندمدت ،دومین هدف کلیدی آیندهنگاری
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره دوم ،تابستـان 1393

است .این هدف به دومین کارکرد کلیدی آیندهنگاری یعنی تسهیل پیادهسازی سیاست اشاره دارد .محوریت
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اصلی این کارکرد ،توسعه چشماندازهای مشترک و ایجاد تعهد در میان گروههای مختلف ذینفع میباشد.
این کارکرد به ارزش فرآیند آیندهنگاری در ایجاد پیوند ،ارتباط ،جریان دانش و شبکهها در میان گروهها،
افراد و سازمانها اشاره دارد و در نتیجه پیادهسازی سیاستها را بهبود میبخشد .تسهیل پیادهسازی سیاست
نیز با سبک پشتیبانی از تصمیمگیری یعنی آیندهنگاری به عنوان یک ابزار سیاست نوآوری نظاممند در
ارتباط است(DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008) (Havas, Schartinger, Weber,( .

D

) .)2010 Amanatidou, 2012وارنکی و هیمریکز معتقدند که آیندهنگاری از طریق برقراری پیوند بین
2

بازیگران و فراهم آوردن سکوهای یادگیری مشترک ،به بهبود توانایی نظام در هنگام عکسالعمل در مقابل
تغییرات و حفظ نوآوری فرآیندی کمک مینماید ( .)Warnke, Heimeriks, 2006این کارکرد با منطق
«ساخت شبکهها و ایجاد پیوندهای جدید پیرامون یک چشمانداز مشترک» که توسط جورجیو شناسایی
شد ،در ارتباط است ( .)Georghiou, Keenan, 2008این کارکرد همچنین عناصری از سایر منطقها
به خصوص آنهایی که با توانمندسازی یادگیری جمعی از طریق شبکهسازی در ارتباط هستند نظیر«تغییر
ذهنیتها دربارۀ آینده و ایجاد چشماندازهای آینده و توانمندسازی فرآیند تصمیمگیری» را نیز در برمیگیرد

((DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008) (Havas, Schartinger, Weber, 2010

D

).)Amanatidou, 2012
2

 .3مشارکت در سیاستگذاری
این کارکرد از طریق مشارکت جامعه مدنی در فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری تحقق
مییابد و از طریق حمایت از شمول و افزایش شفافیت و مشروعیت ،ارزش آیندهنگاری برای بهبود
حاکمیت را مورد توجه قرار میدهد .این کارکرد به گفتۀ وارنکی و هیمریکز با سبک دوم حمایت از
سیاست یعنی «آیندهنگاری ،نوآوری را به سمت نیازهای اجتماعی سوق میدهد» در ارتباط میباشد.
همانطور که آنها بیان نمودند وجود میزگردی برای تبادل اطالعات میتواند باعث بحث در رابطه با
چشماندازهای عرضه و تقاضا گردد و از این طریق آیندهنگاری ،نوآوری را به سمت نیازهای اجتماعی
نمود که این کارکرد با هدف کلیدی شناسایی شده توسط الورایدج و همکاران ،یعنی توسعۀ بهتر
نظامهای نوآوری ،در ارتباط است ( .)Loveridge, Cuhls, Keenan, Nedeva, 2001سومین
کارکرد آیندهنگاری ارتباط نزدیکی با مشارکت تعداد زیادی از ذینفعان در گردآوری هوشمند اطالعات،
ایجاد چشمانداز و همچنین بهبود مشروعیت فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری دارد.
)(DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008)(Havas, Schartinger, Weber, 2010

D

).)Amanatidou, 2012
2

 .4حمایت از تعریف سیاست
اغلب تصور بر این است که نمیتوان هوش پیشبینی را به آسانی به گزینههای سیاستی تبدیل نمود .اطالعرسانی
سیاست و تسهیل پیادهسازی سیاست ،ممکن است به تنهایی سهم مؤثری در تعریف و پیادهسازی سیاست
نداشته باشند .سیاستگذاران ممکن است تمایل چندانی به ابالغ دستور کار و نیازمندیهای خود به دست
اندرکارانی که اطالع چندانی از فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ندارند ،نداشته باشند .این بدین
معناست که تبدیل هوش پیشبینی به گزینههای سیاستی قابل تعریف ،باید بهطور مشترک با سیاستگذاران
مسئول یک حوزۀ سیاستی خاص انجام بگیرد .بنابراین تعریف سیاست یا مشاورۀ سیاستی باید به عنوان یک
کارکرد افزونه در نظر گرفته شود .به این ترتیب ،تکمیل آیندهنگاری با رویکردهایی که هدفش هماهنگ
نمودن فرآیند تغییر به سمت هدفهای خاصی نظیری مدیریت تغییر میباشد ،ضروری است .این کارکرد
با تبدیل هوش پیشبینی به گزینههای سیاستی قابل تعریف و نوشتن اسناد راهنما یا صدور کمکهای مالی
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و تقاضاهای آتی کاربران سوق میدهد ( .)Warnke,Heimeriks,2006با این تعریف میتوان بیان
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برای آغاز به کارسیاستگذاری ارتباط نزدیکی دارد )(DaCosta,Warnke,Cagnin,Scapolo,2008

D

).)Havas, Schartinger, Weber, 2010) (Amanatidou, 2012
2

 .5پیکربندی مجدد نظام سیاست
فعالیتهای آیندهنگاری ،اغلب عدم کفایت نظام سیاستی فعلی برای روبرو شدن با چالشهای اصلی اجتماع
را روشن میکنند .این فعالیتها میتوانند تناقض ذاتی میان ماهیت بلندمدت مسائل اصلی که جامعه با آنها
مواجه است و از طرف دیگر افق زمانی کوتاه مدت سیاستگذاران را نشان دهند .آنها همچنین میتوانند
تنش ذاتی میان ساختارهای دولتی وظیفهای و یا سلولی از یک طرف و مسائل چند بعدی این ساختارهای
شناختهشده را از طرف دیگر مورد توجه قرار دهند .منابع عمومی ،مالی و هوشمندی باید برای ایجاد تفاوت
واقعی به شیوهای کارا جمع شوند .آیندهنگاری میتواند از طریق حمایت از بازتابپذیری و یادگیری در
D

نظامهای دولتی پیچیده برای انطباق با بسترها و چالشهای در حال تغییر به پیکربندی نظامهای سیاستی
بپردازد ،به شیوهای که با چالشهای موجود انطباق و سازگاری بیشتری داشته باشند .در بهترین موارد
این پیکربندیها به طور واقعی اتفاق میافتند .همچنین امکان برقراری پیوندهای جدید با موجودیتهای
خارج نظام سیاستی را فراهم میکنند (DaCosta, Warnke, Cagnin, Scapolo, 2008) Havas,

D

).)Schartinger, Weber, 2010)(Amanatidou, 2012
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 .6کارکرد نمادین
آیندهنگاری تحت شرایط ویژه سیاستی نقش نمادین ایفا میکند .با انجام یک فعالیت آیندهنگاری
سیاستگذاران امیدوارند که نشانههایی مبنی بر اینکه تصمیمگیریهای آنها بر اساس اطالعات
منطقی است را به عموم مردم انتقال دهند )(DaCosta,Warnke,Cagnin,Scapolo,2008
2

D

) .)Havas, Schartinger, Weber, 2010)(Amanatidou, 2012از منظر آیندهنگاری این

کارکرد مشکالتی را نیز ایجاد میکند .بر اساس استداللها ،گسترش کارکرد نمادین آیندهنگاری به
احتمال زیاد از هر نوع اثر سیاستی جلوگیری میکند .این کارکرد میتواند منجر به این گردد که از
آیندهنگاری صرف ًا با هدف توجیه کردن سیاستها و تصمیمهای گرفته شده استفاده شود .بنابراین دست
اندرکاران آیندهنگاری باید نسبت به ارتباط کارکرد نمادین از نگاه سیاستگذاران آگاه باشند و در هنگام
طراحی فعالیت آیندهنگاری به آن توجه کنند )(DaCosta,Warnke,Cagnin,Scapolo,2008
2

).)Havas, Schartinger, Weber, 2010)(Amanatidou, 2012

D

- 3چارچوب نظری پژوهش

براي استخراج ابعاد و مؤلفههاي مدل ارزيابي اثرات آيندهنگاري علم ،فناوری و نوآوری ،از مفهوم آيندهنگاري
انطباقي استفاده شده است .مفهوم آيندهنگاري انطباقي بدین معناست که هر کدام از گامهای آیندهنگاری یک
یا چند کارکرد سیاستی برای گامهای فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری را داراست .يک گام به
سمت تفکر در مورد چگونگي ورود مفهوم هوشمندي سياستي به فازهاي تعريف و پيادهسازي سياست ،ريشه
در مفهوم آيندهنگاري انطباقي دارد .اين مفهوم فراتر از کارکردهاي اطالعرساني سياستي و تسهيل پيادهسازي
سياست است و از طريق حمايت از فاز تعريف سياست ،يعني جايي که نتايج به گزينههاي سياستي و اقدامات
تبديل ميشوند ،فرآیند آيندهنگاري را کامل ميکند (.)DaCosta,Warnke,Cagnin,Scapolo,2008

در شکل ( )2مفهوم آیندهنگاری از نگاه پژوهش حاضر نشان داده شده است .همانگونه که در شکل
در فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری (تصمیمگیری ،پیادهسازی سیاست ،شبکهسازی ،کیفیت

گفتگوها و پیکربندی مجدد سیاست) که در پژوهش فورلن شناسایی شده ( )Forelearn, 2006استفاده
شده است .این عناصر بهعنوان عناصر پیادهسازی هوشمندی سیاستی که در دل فرآیند سیاستگذاری علم،
فناوری و نوآوری قرار دارند شناسایی شدهاند.
آیندهنگاری

پیکربندی
مجدد

پیادهسازی

تصمیمگیری

شبکهسازی

کیفیت گفتگوها

سیاست

فرآیند سیاستگذاری
هوشمندی سیاستی

شکل( :)2مفهوم آیندهنگاری انطباقی در پژوهش حاضر
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( )2نشان داده شده است مفهوم آیندهنگاری انطباقی در کنار حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری
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 -4روش پژوهش

این مقاله برای توسعۀ چارچوب پیشنهادی ،از روش ترکیبی استفاده کرده است .روشهای ترکیبی شامل

جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای ک ّمی و کیفی در یک مطالعه هستند که در آن ،دادهها به صورت همزمان

یا ترتیبی جمعآوری ،اولویتدهی و در یک یا چند مرحله از روند پژوهش ،ادغام و یکپارچهسازی میشوند
( .)Creswell, Plano-Clark, Gutman, Hanson, 2003در پژوهش حاضر ترکیبی از روش کیفی
تحلیل تطبیقی پایدار و نیز روش پیمایش از گروه روشهای ک ّمی استفاده شده است .با توجه به اینکه تاکنون

در رابطه با نحوۀ تأثیرگذاری آیندهنگاری درسیاستگذاری ،مدلی ارائه نشده ،این پژوهش از نظر هدف،
اکتشافی است .رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر ،طرح اکتشافی ترتیبی از مجموعۀروشهای ترکیبی
است .در این طرح ،ابتدا دادههای کیفی و به دنبال آن ،دادههای ک ّمی گردآوری و تجزیه و تحلیل میشوند.

این طرح برای آزمون عناصر یک نظریۀ تازه مطرحشده مناسب است و میتواند برای تعمیم یافتههای کیفی به
جمعیتهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرد .دادههای کیفی یاد شده ،پایهای برای شناسایی متغیرها هستند.
این طرح بهدلیل تجانس بین اکتشافی بودن آن با جنبۀ کیفی این پژوهش ،بیشترین تناسب را با پژوهش حاضر
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دارد .طرح اکتشافی ترتیبی شامل گامهای زیر است:
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 )1گردآوری دادههای کیفی )2 ،تجزیه و تحلیل دادههای کیفی )3 ،گرداوری دادههای ک ّمی )4 ،تجزیه و تحلیل
دادههای ک ّمی )5 ،تفسیر کل تحلیل (.)Creswell, Plano-Clark, Gutman, Hanson, 2003

بنابراین این بخش شامل دو قسمت کیفی و ک ّمی میباشد .هدف بخش کیفی مقاله ،ارائۀ چارچوبی برای

ارزیابی اثرات آیندهنگاری بر سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری و شکل دادن به آیندهنگاری به عنوان
یک ابزار سیاستی است .در این بخش ،از روش تحلیل تطبیقی پایدار استفاده شد.
روش تحلیل تطبیقی پایدار یک روش کیفی از خانوادۀ روش دادهبنیاد است که از سویگالسر و استراوس

( )1967پیشنهاد شد .با استفاده از این روش ،محققان قادرند آنچه را که برای توسعۀ یک نظریه ضروری
است (از قبیل نامگذاری ،طبقهبندی ،کدگذاری ،تعیین مرز طبقهها و ارتباط دادن آنها) انجام دهند .اصل قالب
این روش ،مقایسه است .فعالیتهایی مانند خواندن دقیق ،نوشتن ،کدگذاری و نمودار میتوانند از این اصل
حمایت کنند .در رویکرد کیفی ،گردآوری دادهها و ارزیابی آنها از هم جدا نیستند و غالب ًا فعالیت گردآوری و
توسعۀ نظریه بهصورت همزمان انجام میشوند .جمعآوری و تجزیه تحلیل دادههای کیفی ،فرآیندهایی متمایز
ولی مرتبط هستند .سازههای نظری و طبقههای مفهومی بهوجود آمده درطی این فرآیند ،کدگذاری و تعریف

مجدد میشوند.گردآوری دادهها نیزهمزمان با این گامها رخ میدهد ( .)Boeije, 2002در ادامه ،بهمنظور
تعیین اعتبار سازههای نظری و طبقههای استخراج شده از تجزیه و تحلیل مدلها و چارچوبهای موجود
در ادبیات ،در طی دو نشست پنجنفره مصاحبههایی با خبرگان انجام میگیرد .پس از تأیید ابعاد چارچوب
پیشنهادی توسط خبرگان ،بخش ک ّمی پژوهش آغاز میشود .هدف این بخش ،اعتبار سنجی چارچوب
حاصل از بخش کیفی و ابزار گردآوری دادهها در این بخش پرسشنامه است.

-5تجزیه و تحلیل یافتهها
-1-5تجزیه وتحلیل دادههای کیفی

مشخص نمودن ارتباط کارکردهای سیاستی آیندهنگاری و حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری بر
فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری است .در این راستا ،با استفاده از روش تحلیل تطبیقی پایدار،
این ارتباط مشخص میگردد.
روش تحلیل تطبیقی پایدار ،همان رویکرد چهار مرحلهای گالسر و استراوس است .مراحل این رویکرد
عبارتند از )1 :مقایسۀ شاخصهای کاربردی برای هر طبقه )2 ،یکپارچه نمودن طبقهها و ویژگیهای آنها،
 )3تعیین مرز نظریه )4 ،نوشتن نظریه (.)Boeije, 2002
گام اول-مقایسه شاخصهای کاربردی برای هر طبقه
در این مرحله طبقههای مورد نظر ،همان حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری بر فرآیند سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری است که در ادامه به آنها پرداخته میشود:
کیفیت شبکهسازی :شبکهها ،ساختارهایی هستند که افراد و سازمانهایی را که حول یک سیاست،مسألۀ خاص و یا مجموعهای از ارزشهای عمومی دارای منافع مشترک هستند ،به یکدیگر پیوند میدهند
( .)Perkin, Court, 2005شبکهها منعکسکنندۀ این واقعیت هستند که سیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری دربرگیرنده دامنۀ گستردهای از بازیگران مختلف است ( .)Börzel, 1997شبکهها از طریق استفادۀ
بهتر از اطالعات میتوانند به فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری کمک کنند .آنها میتوانند تأثیر
شواهد مبتنی بر پژوهش را در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری افزایش دهند و پیوند میان محققان و
سیاستگذارن را تقویت کنند ( .)Perkin, Court, 2005از میان عواملی که میتوانند به کیفیت این شبکهها
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همانگونه که قب ً
ال ذکر شد ،این پژوهش به منظور شکلدهی به چارچوب مفهومی پیشنهادی ،به دنبال
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کمک نماید ،میتوان به این عوامل اشاره کرد :وحدت هدف ،ارتباطات تعاملی ،بازیگران مستقل ،فرهنگ پویا
و منافع یا ارزشهای مشترک (.)Perkin, Court, 2005
 کیفیت تصمیمگیری :یک تصمیم ،نتیجه تصمیمگیری است و عبارت است از انتخاب یک مسیر یا اقداماز میان چند گزینه .تصمیمگیری ،مسیر اقدامی است که منجر به یک تصمیم میشود .تصمیمگیری شامل چند
مرحله است ( .)Walker,Margare, 2007کیفیت تصمیمگیری اشاره دارد به میزان و درجهای که مجموعهای
از ویژگیهای ذاتی منجر به برآوردن الزامات خاص(نیازها و یا انتظارات) ،تغییر در جهتگیریهای سیاستی مورد
نظر و تأثیر بر اولویتهای پژوهشی میشود (.)Walker, Margare, 2007
 کیفیت گفتگوها :گفتگوها به فرآیند تبادل پایدار و تجزیه و تحلیل ایدهها ،دیدگاهها و چشماندازهایذینفعان اشاره دارد .موفقیت و کیفیت گفتگوها برحسب فرآیند و نتایج گفتگوها ارزیابی میشوند .از نقطهنظر
فرآیندی ،گفتگوها زمانی موفق هستند که دو طرف به یکدیگر اعتماد داشته باشند؛ براهدافی با تعریف دقیق
متمرکز شوند؛ سبب درک ارزشهای دو طرف شرکتکننده در گفتگو شوند و سبب درک جنبههای فنی و
سیاسی اصالحات سیاستی گردند .از نقطهنظر نتایج ،گفتگوها زمانی موفق است که سبب تغییرات مشهودی
در سیاستها شوند ،پیادهسازی سیاستها را بهبود و توسعۀ پایدار را ارتقا بخشند (.)AusAID, 2011
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 -کیفیت پیادهسازی سیاستها :پیادهسازی سیاستها به معنای تبدیل سیاستهای اتخاذ شده به اثر میباشد.
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موفقیت پیادهسازی سیاستها به سه عنصر اصلی بستگی دارد (:)Dean, Holmes, Smith, 1997
 )1سازمان :سیاستها از سوی دولت یا رئیس جمهور یا دفاتر دولتی به بنگاههای خاص در محدودۀ
دولت ابالغ میشوند.
 )2تفسیر :اشاره دارد به تبدیل قصد و نیت قانونی به مقررات و راهنماها .ابهام بیش از حد در این
مرحله ،قوه قضائیه را مجبور به مداخله جهت وادار کردن قانونگذار برای روشن نمودن اهداف و ابزارهای
پیادهسازی سیاست میکند.
 )3کاربرد و اجرا
 پیکربندی مجدد سیاستها ( :)Forelearn, 2006به بهبود قابلیت تغییر و یا ساخت پیکربندیهایسیاستی پیرامون فرصت-های جدید ایجاد شده اشاره دارد.
گام دوم -ادغام طبقهها و ویژگیهای آنها
در این بخش ،منطق کارکردهای سیاستی آیندهنگاری به عنوان معیار مقایسۀ طبقات (در نظر گرفته شده در
گام قبل) با کارکردهای سیاستی آیندهنگاری است .این منطقها در جدول ( )1نشان داده شدهاند .در این

جدول(:)1منطق کارکردهای سیاستی آیندهنگاری
آوردن بازیگران جدید به حوزۀ راهبردی
تعبیه مشارکت در سیاستگذاری (جهت شناسایی و تشخیص مسائل،
دادهها ،وضعیت جاری و RF1 )....

�(DaCosta, Warnke, Cagnin, & Sca
& polo, 2008)، (Havas, Schartinger,
)Weber, 2010) (Amanatidou, 2012

کارکرد تسهیل پیادهسازی
سیاست

ساخت شبکهها و ایجاد پیوندهای جدید
پیرامون یک چشمانداز مشترک RF2

�(DaCosta, Warnke, Cagnin, & Sca
& polo, 2008) (Havas, Schartinger,
)Weber, 2010)(Amanatidou, 2012

کارکرد اطالعرسانی سیاست

هدایت و اولویت دادن به سرمایهگذاریدرعلم ،فناوری و نوآوری R1F3
 اطالعرسانی برنامهریزی سیاستی علم،فناوری و نوآوری به منظور فراهم آوردن
راهنمایی برای اولویتگذاری R2F3

(Georghiou & Keenan, Evaluation
and impact of foresight, 2008)،
& (Loveridge, Cuhls, Keenan,
)Nedeva,, 2001

حمایت از تعریف سیاست

 تبدیل هوش پیشبینی به گزینههای�(DaCosta, Warnke, Cagnin, & Sca
سیاستی قابل تعریف R1F4
& polo, 2008)، (Havas, Schartinger,
 نوشتن اسناد راهنما یا صدور کمکهایمالی برای آغاز به کارسیاستگذاریWeber, 2010)، (Amanatidou, 2012) R2F4

پیکربندی نظام سیاست

انطباق با بسترها و چالشهای در حال تغییر �(DaCosta, Warnke, Cagnin,Sca
& polo, 2008)(Havas, Schartinger,
RF5
)Weber, 2010)(Amanatidou, 2012

جدول  RF1به معنی منطق کارکرد اول و R1F3به معنی منطق اول کارکرد سوم است.
گام سوم -تعیین مرز نظریه
از مقایسه میان ویژگی حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری با منطق کارکردهای سیاستی آیندهنگاری
جدول ( )2بدست آمد.
گام چهارم -ترسیم نظریه
در ادامه به نحوۀ ارتباط میان حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری برسیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری اشاره شده است.
 ارتباط کیفیت شبکهسازی با کیفیت تصمیمگیریشبکهسازی از طریق تأیید و تقویت تصمیمهای گرفته شده ،از تصمیمگیری حمایت میکند .شبکهسازی
یک سازوکار بسیار مفید برای جمعآوری اطالعات دربارۀ دامنۀ گستردهای از مسائلی نظیر هوشمندی،
روندها و حتی شایعههای بیاساس در مورد افراد تأثیرگذار بر محیط صنعت یا بازار در زمان حاضر یا
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کارکردهای سیاستی آیندهنگاری منطق کارکردهای سیاستی آیندهنگاری

منبع
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جدول ( :)2نگاشت بین کارکردهای سیاستی آیندهنگاری ،منطقهای آنها وحوزه تمرکز ارزیابی در هر
کدام از این کارکردها
کارکردهای سیاستی آیندهنگاری

منطقکارکردهایسیاستی
آیندهنگاری

حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات
آیندهنگاری در سیاستگذاری

کارکرد تعبیه مشارکت در سیاستگذاری

RF1

کیفیتگفتگوها

کارکرد تسهیل پیادهسازی سیاست

RF2

کیفیت شبکهسازی

کارکرد حمایت از تعریف سیاست

R2F3
R1F3
R2F4
R1F4

کیفیت پیادهسازی سیاست

پیکربندی مجدد نظام سیاست

RF5

پیکربندی مجدد سیاست

کارکرد اطالع رسانی سیاست

کیفیت تصمیمگیری

آینده میباشد .شبکهسازی با توجه به نوع مسأله میتواند فعال ،منفعل و یا انفعالی باشد .به عبارت دیگر
شبکهسازی در برخی از موارد میتواند فعال ،در برخی موارد منفعل و در سایر موارد میتواند انفعالی باشد
(.)Dean, Holmes, Smith, 1997

 -ارتباط کیفیت شبکهسازی و کیفیت گفتگوها

شبکهسازی به عنوان زیرساختی جهت حمایت از ارتباطات و پیوند دادن افراد در خصوص مسأله و موضوع
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره دوم ،تابستـان 1393

کاری خاص است .شبکهسازی از طریق بهبود گفتگوها در میان افراد ،سبب حل تعارضها و ارتقاء ارتباطها

تدوین میشوند که سیاستگذاران قبل از ورود به مرحلۀ اقدام و اجرا در مورد اجرایی بودن تصمیماتشان
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فکر کنند .اگر سیاستگذاران در مرحلۀ تصمیمگیری به طور معمول و نظاممند به مشکالت پیادهسازی فکر

میشود (.)Arora-Jonsson, 2000

 ارتباط کیفیت گفتگوها با کیفیت تصمیمگیری و کیفیت پیادهسازی سیاستیکی از الیههای تعامل که بهشدت نیازمند گفتگو و همکاری است ،تدوین و پیادهسازی سیاست میباشد.
این امر مبتنی بر این واقعیت است که در دنیایی با ارتباطات تنگاتنگ و سیار امروزه ،در خصوص دستورات
مختلف دولت ،ذینفعان در تصمیمگیریهای یکدیگر سهیم هستند (.)Bradford, 2004
 ارتباط کیفیت تصمیمگیری با کیفیت پیادهسازی سیاستپیادهسازی سیاست دربرگیرندۀ اقداماتی است که توسط افراد یا گروههای دولتی یا خصوصی جهت تحقق
اهداف در مرحلۀ تصمیمگیریهای سیاستی انجام میگردند (.)Van Meter & Van Horn, 1974مسائل
و مشکالت پیادهسازی سیاست باید در هنگام اتخاذ آنها مورد توجه قرار بگیرند .سیاستهای بهتر زمانی

نکنند ،این امر سبب نوعی نقص و کمبود در پیادهسازی میشود (.)Elmore, 1980
مطابق تعریفهای مطرحشده در ادامه و نتایج حاصل از گامهای قبلی روش تحلیل تطبیقی پایدار ،ارتباط
میان کارکردهای آیندهنگاری ،حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری برسیاستگذاری علم ،فناوری و
نوآوری و هوشمندی سیاستی مطابق شکل ( )3میباشد.

کارکرد اطالع
رسانی

سیاستی

کیفیت

کیفیت تصمیم

شبکه سازی

کارکرد تسهیل
پیاده سازی
سیاست

پیکربندی

کارکرد پیکربندی

مجدد سیاست

مجدد نظام سیاستی

مشارکت در

کارکرد حمایت از
تعریف سیاست

کیفیت پیاده

کیفیت گفتگوها

سازی

سیاستگذاری

هوشمندی سیاستی

شکل( :)3مدل مفهومی ارزیابی اثرات آیندهنگاری بر سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری
بدین ترتیب فرضیههای پژوهش ،به این شرح هستند:
.Haارتباطات میان کارکردهای سیاستی آیندهنگاری و حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری:
 .Ha-1کارکرد تعبیه مشارکت در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری بر کیفیت گفتگوها تأثیرگذار است.
 .Ha-2کارکرد تسهیل پیادهسازی سیاست بر کیفیت شبکهسازی تأثیرگذار است.
 .Ha-3کارکرد اطالع رسانی سیاست بر کیفیت تصمیمگیری تأثیرگذار است.
 .Ha-4کارکرد حمایت از تعریف سیاست بر کیفیت پیادهسازی سیاست تأثیرگذار است.
 .Ha-5کارکرد پیکربندی مجدد نظام سیاستی بر پیکربندی مجدد سیاست تأثیرگذار است.
.Hbارتباطات میان حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری
 .Hb-1کیفیت شبکهسازی بر کیفیت گفتگوها تأثیرگذار است.
 .Hb-2کیفیت شبکهسازی بر کیفیت تصمیم گیری تأثیرگذار است.
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کارکرد تعبیه
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 .Hb-3کیفیت شبکهسازی بر کیفیت پیادهسازی سیاست تأثیرگذار است.
 .Hb-4کیفیت شبکهسازی بر کیفیت پیکر بندی مجدد سیاست تأثیرگذار است.
 .Hb-5کیفیت تصمیم گیری بر کیفیت پیادهسازی سیاست تأثیرگذار است.
 .Hb-6کیفیت تصمیمگیری بر کیفیت پیکربندی مجدد سیاست تأثیرگذار است.
 .Hb-7کیفیت پیادهسازی سیاست بر کیفیت پیکربندی مجدد سیاست تأثیرگذار است.
 .Hb-8کیفیت گفتگوها بر کیفیت پیادهسازی سیاست تأثیرگذار است.
 .Hb-9کیفیت گفتگوها بر کیفیت تصمیمگیری تأثیرگذار است.
 .Hb-10کیفیت گفتگوها بر پیکر بندی مجدد سیاست تاثیرگذار است.
 .Hb-11پیکربندی مجدد سیاست بر کیفیت شبکهسازی تاثیرگذار است.
 .Hb-12پیکربندی مجدد سیاست بر کیفیت تصمیمگیری تاثیرگذار است.
 .Hb-13پیکربندی مجدد سیاست بر کیفیت پیادهسازی سیاست تاثیرگذار است.
 .Hb-14پیکربندی مجدد سیاست بر کیفیت گفتگوها تاثیرگذار است.
.Hcارتباطات میان حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری و هوشمندی سیاستی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره دوم ،تابستـان 1393

 .Hc-1کیفیت شبکهسازی بر هوشمندی سیاستی تاثیرگذار است.
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 .Hc-2کیفیت تصمیمگیری بر هوشمندی سیاستی تاثیرگذار است.
 .Hc-3کیفیت پیادهسازی سیاست بر هوشمندی سیاستی تاثیرگذار است.
 .Hc-4کیفیت گفتگوها بر هوشمندی سیاستی تاثیرگذار است.
 .Hc-5کیفیت پیکربندی مجدد سیاست بر هوشمندی سیاستی تاثیرگذار است.
در این پژوهش با توجه به ادبیات موجود در این حوزه ،برای مدل پیشنهادی 17 ،مولفه و  74مورد اثر  ،مطابق
جدول ( )3شناسایی شده است:
-2-5تجزیه و تحلیل دادههای ک ّمی

نحوۀ اعتبارسنجی چارچوب یادشده بر مبنای روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه
و نظر سنجی از خبرگان حوزۀ آیندهنگاری فناوری وسیاستگذاری انجام شد .پرسشنامۀ پژوهش ،شامل 24
گویه روی طیف پنجتایی لیکرت طراحی گردید .جامعۀ آماری پژوهش ،نخبگانی بودند كه آگاهی ،خبرگی،
سابقۀ اجرایی یا تخصص الزم در زمینۀ آیندهنگاری وسیاستگذاری به ویژهسیاستگذاری علم ،فناوری و

مولفهها

کیفیت گفتگوها(Rowe & Frewer,
2004) (Georghiou & Keenan,
Evaluation of national foresight
activities Assessing rationale,
)process and impact, 2005

اثرات

 تعهد شرکتکنندگان. اعتماد متقابل میان شرکتکنندگان تمرکز بر روی اهداف دقیق کیفیت فعالیت مشاوره درک ارزشهای دو طرف شرکتکننده -درک جنبههای فنی و سیاسی اصالحات سیاستی

 دوام و ماندگاری گروههای تأسیسشده بهوسیلۀ نشستها یا کارگروههاکیفیت شبکهسازی (&‑Rowe
 تشکیل شبکههای جدید.&‑Frewer,2004)(Georghiou
 ارتباطات و تعامالت متقابل میان بازیگران حوزههای مختلف علم و فناوریKeenan,Evaluation of national
 وجود منافع یا ارزشهای مشترک میان بازیگران شبکه�foresight activities: Assessing ra
 وجود فرهنگ پویا (ریسکپذیری  /خالقیت بازیگران))tionale, process and impact,2005
 وحدت هدفکیفیت تصمیمگیری (& Rowe
& Frewer, 2004)، (Georghiou
Keenan, Evaluation of national
foresight activities: Assessing
rationale, process and impact,
)2005

 تأثیر بر سیاست عمومی تأثیر بر اولویتهای بودجۀ تحقیقوتوسعه جهتگیریهای جدید در پژوهشهای بخش دولتی منابع اضافی اختصاص داده شده به فعالیتهای آیندهنگاری افرایش بودجۀ تحقیقوتوسعه. سهم برنامهها و ابتکار عملهایی که دقیقا همراستای اولویتهای آیندهنگاری است. جهتگیریهای جدید در پژوهشهای صنعت ارائه توصیهها به وسیله هیأتهای استانداردگذاری و قانونگذاری در حوزههایینظیر حمایت از محیط ،بهداشت و سالمت و غیره

کیفیت پیادهسازی راهبرد (DaCosta,
Warnke, Cagnin, & Scapolo,
)2008)، (Rowe & Frewer, 2004

 میزان توجه به تجربههای م ّلی ،منطقهای و بین المللی -میزان گسترش نگاه بلند مدت مبتنی بر روندها و پیشبینیهای معتبر

پیکربندی مجدد سیاست (DaCosta,
Warnke, Cagnin, & Scapolo,
)2008)، (Rowe & Frewer, 2004

 تأثیر بر هماهنگیهای بخش دولتی ایجاد اصالحات سیاستی -پیکربندی سیاست در خصوص فرصتهای جدید

یادیگری جمعی و خلق دانش
(Amanatidou, 2012)، (Havas,
)Schartinger, & Weber, 2010

توسعۀ فرهنگ آیندهنگاری.
()Amanatidou, 2012

بهبود روابط متقابل میان بازیگران
()Amanatidou, 2012

 جریان دانش در میان گروههای مختلف توسعۀ چشماندازهای مشترک تشویق به بهکارگیری آیندهنگاری قابلیتهای تفکر راهبردی ظرفیت درگیر شدن درآیندهنگاری مشارکت فزاینده در فعالیتهایآیندهنگاری تفکر خالق به چالش کشاندن ذهنیتها. ایجاد اعتماد بین بازیگران نظام همکاری بهبود یافته پیوند و شبکهسازی میان گروههای مختلف تقویت بازیگران جدید شبکههای جدید و تقویت جوامع -شهرت و تصویر مناسب
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تأثیرات کارکرد تسهیل پیادهسازی سیاست

حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری بر سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری

ابعاد

جدول( :)3مولفههای مدل ارزیابی اثرات آیندهنگاری بر سیاستگذاری
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ادامه جدول()3
ابعاد
تأثیرات کارکرد
تعبیه مشارکت در
سیاستگذاری

مولفهها

تشدید بحثهای عمومیگرایش نوآوری به سمت نیازهای اجتماعیتقویت نقش اجتماع در
تنوع بازیگران درگیرسیاستگذاری (Amanatidou,
دسترسی به بازیگران درگیر)2012
تمرکز بر کیفیت بحثهاایجاد سیاستها و بحثهای اجتماعیایجاد پایگاه دانش بهبود یافته در
مورد آینده (Amanatidou,
)2012

تأثیرات کارکرد
اطالعرسانیسیاستی

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره دوم ،تابستـان 1393
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افشای برنامههای پنهان و موانع
تنطیم دستورکار
اولویت دادن به سرمایهگذاری و تأمین مالی
راهبردها و سیاستهای آگاهانه

تعریف گزینههای سیاستی
(& Havas, Schartinger,
& Weber, 2010)، (Calof
)Smith, 2010

ارائۀ مجموعهای از توصیهها و شناسایی گزینههای اقدام
پشتیبانی از فرآیندهای سریع یادگیری سیاستی
شناسایی موانع مخفی برای معرفی فرآیندهای باز و مشارکتی ،واضح و
روشن و آگاهیدهنده

تدوین و پیادهسازی سیاست ها
(& Havas, Schartinger,
& Weber, 2010)، (Calof
)Smith, 2010

تأثیر بر دستورکار بازیگران
مستند سازی راهبردهایسیاستی
پیادهسازی راهبرد سیاستی بر مبنای ورودی آیندهنگاری

همراستایی سیاست جدید
()Amanatidou, 2012

هوشمندی سیاستی
(�Smits, Kuhl
mann, & Shapira,
)2010

درک بهتر نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها ،تهدیدها و پویاییهای تغییر
ارزیابی راهبردها و سیاستهای موجود
آگاهی فزاینده از خطرهای برنامهریزی اقتضایی
تشخیص و تجزیه و تحلیل نشانههای ضعیف

تجربه فزآینده در استفاده از ابزارهای آیندهنگاری
ایجاد ظرفیت (Amanatidou,
استفاده از آیندهنگاری در سازمانها و دیگر مکانها
)2012
تفکر راهبردی و قابلیتهای ایجاد چشمانداز
قاعدهمند کردن دانش
برای حمایت از سیاست
()Amanatidou, 2012

تأثیرات کارکرد حمایت
از تعریف سیاست

اثرات

بعد محتوی

بعد فرآیند

انطباقپذیری با بسترها ،چالشها
غلبه بر وابستگی به مسیر و قفل شدن
انسجام سیاستها
آسانسازی یادگیری متقابل از طریق تسهیم دانش و تجربه میان
خبرگان علم ،فناوری و نوآوری بهبود دسترسی پذیری به دانش و
اطالعات
بهبود توزیعپذیری و شبکهسازی میان کنشگران حوزۀ علم ،فناوری و
نوآوری
ایجاد بصیرتهای آینده نگرو چشماندازهای بلند مدت در حوزه علم،
فناوری و نوآوری
بسیج خالقیت کنشران حوزه علم  ،فناوری و نوآوری
شفاف ساختن دانش ضمنی خبرگان علم ،فناوری و نوآوری
آسان سازی تدوین سیاستهای ارزشآفرین در حوزه علم ،فناوری
و نوآوری
مشارکت گستردۀ ذینفعان و دخیل نمودن چشماندازهای آنها در
سیاستگذاری

نوآوری را در سطح ملی داشتند .به دلیل محدود بودن خبرگان حوزۀ آیندهنگاری و سیاستگذاری علم ،فناوری
و نوآوری در کشور ،از روش نمونهگيري گلولهبرفي با تعداد  15نفر خبره استفاده شد .پرسشنامۀ تهيه شده
میان  40نفر از خبرگان آیندهنگاری وسیاستگذاری در مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط شامل دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران ،مرکز آیندهپژوهی دانشگاه تهران ،دانشگاه امام خمینی ،دانشگاه
مالک اشتر ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی و دانشگاه امیر کبیر
توزیع شد .در نهایت تعداد  15پرسشنامۀ تکمیل شده ،دادههای قابل بررسی این مطالعه را تشکیل دادند .پس
از بررسی و جمعآوری نظرها ،برخی از پرسشها حذف و برخی اصالح گردیدند و پرسشنامه مجددا ً به تأیید
این افراد رسيد .تعداد  7نفر از خبرگان ،دارای مدرک دکتری و  8نفر آنها دانشجوی دکتری بودند .الزم به ذکر
است که از  15نفر ،یک نفر آنها زن و  14نفر دیگر مرد بودند .سنجش روايي در اين تحقيق از نوع روایی محتوا
(دانایی فرد ,الوانی ,آذر .)1383 ,بدین ترتیب ،بررسی روایی محتوا ،از طريق ارزيابي دقيق و گستردۀ پيشينۀ
تحقيق انجام شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .مقادیر محاسبه شده در
جدول ( )4درج شده است.
همانگونه که جدول ( )4نشان میدهد ،ضریبهای آلفای کرونباخ برای همۀ بخشهای پرسشنامه باالتر از
 0.7بهدست آمد که نشاندهندۀ پایا بودن پرسشنامه است .برای تأیید و ر ّد شاخصهای مدلهای پیشنهادی و
سنجیدن فرضیهها ،آزمون دوجملهای با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
جدول ( :)4مقادیر محاسبه شده ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه
نوع پرسشها

تعداد پرسشها ضریب آلفای کرونباخ

سوالهای مربوط ارتباطات میان کارکردهای سیاستی آیندهنگاری و حوزههای
تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری

5

0.92

ارتباطات میان حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری

14

0.98

ارتباطات میان حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری و هوشمندی سیاستی

5

0.86

کل پرسشنامه

24

0.96

جدول ( )5نشاندهندۀ نتایج آزمون فرضیههای مرتبط با ارتباطات میان کارکردهای سیاستی آیندهنگاری و
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است .روایی محتوا بررسی میکند که تا چه اندازه محتوای ابزار اندازهگیری نماینده حوزۀ مورد ارزیابیاست
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جدول( :)5آزمون فرضیههای Ha
فرضیهها

گروهها طبقات فراوانی

درصد مشاهدات

نقطه برش

سطح معناداری تایید/رد فرضیه

Ha-1

گروه 2
کل

<3

15
15

1.00
1.00

0.50

0.000

تایید

Ha-2

گروه2
کل

<3

15
15

1.00
1.00

0.50

0.000

تایید

Ha-3

گروه 1
گروه2
کل

>=3
<3

3
12
15

0.20
0.80
1.00

0.50

0.035

تایید

Ha-4

گروه 1
گروه2
کل

>=3
<3

1
14
15

0.07
0.93
1.00

0.50

0.001

تایید

Ha-5

گروه 2
کل

<3

15
15

1.00
1.00

0.50

0.000

تایید

حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری برسیاستگذاری است.
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مطابق جدول ( ،)5مقدار ستون مربوط به سطح معناداري به ازای همۀ فرضیهها كمتر از  0/05است و همچنين
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فراواني مشاهدهشده به ازاي طبقۀ بزرگتر از  3بيشتر ميباشد .بنابراین ميتوان بيان نمود كه با احتمال 95
درصد بيش از  50درصد پاسخدهندگان این فرضیهها را تأیید نمودند.
جدولهای مربوط به نتایج آزمون فرضیههای  Hbو  Hcدر پیوست درج شده است .مطابق این جدولها،
مقدارهای ستون مربوط به سطح معناداري به ازای همۀ فرضیهها كمتر از  0/05و فراواني مشاهده شده به
ازاي طبقۀ بزرگتر از  3بيشتر است ،بنابراین ميتوان بيان نمود كه با احتمال  95درصد بيش از  50درصد
پاسخدهندگان این فرضیهها را تأیید نمودند.

 -6جمع بندی

فعاليتهاي ارزيابي بايد طي يک فرآیند عيني ،مستمر و چند اليه انجام بگيرد .از طرفي آيندهنگاري بر

تصميمگيري اثرگذار است .بنابراين از آنجا که سطح درک و نوع انتظارات بازيگران نسبت به توسعههاي آتي
تغيير يافته است ،يک معيار اصلي اثربخشي آيندهنگاري اين است که آيندهنگاري بايد منجر به اصالحات در
راهبردهای سياستي واقعي گردد .ادبيات موجود ،اغلب بر اين موضوع تأکيد دارد که آيندهنگاري بايد با اقدام،

تصميمگيري و بهخصوص سياست دولتي پيوند بسيار نزديک داشته باشد .از فعاليتهاي آيندهنگاري انتظار
ميرود که نه تنها اطالعاتي را براي سياست فراهم نمايد ،بلکه توصيههاي سياستي واقعي را ايجاد و حتي
ابزارهاي سياستي دقيق را پيشنهاد کند.
رويکرد مبنايي در مدل پيشنهادي تحقيق حاضر ،بررسي اثر آينده نگاري علم ،فناوری و نوآوری بر سياستگذاري
با تأکيد بر کارکردهاي آيندهنگاري علم ،فناوری و نوآوری براي سياستگذاري در اين حوزهاست .اين شيوۀ
ارزيابي ،فرصتهايي را براي سياستگذاران فراهم ميکند تا سياستهاي راهبردي را ايجاد کنند و آنها را

در تشخيص اينکه آيا آينده نگاري علم ،فناوری و نوآوری واقع ًا به عنوان يک ابزار راهبردي سياستگذاري
مورد استفاده قرار گرفته يا خير کمک مينمايد .این شیوه همچنین ميتواند اثرات مهمي بر بازيگران سياستي
داشته باشد ،زيرا قادر است نقش و ظرفيت تفکر راهبردي بازيگران هدف و قابليتهاي يادگيري سياستي و
بهمنظور پيشنهاد يک مدل براي ارزيابي اثرات آيندهنگاري بر سياستگذاري ،در پژوهش حاضر از مفهوم
آيندهنگاري انطباقي استفاده شد .این مفهوم بیان میکند که فرآیند آیندهنگاری باید به گامهایی تفکیک شود که
هر کدام برای گامهای فرآیند سیاستگذاری یک یا چند کارکرد داشته باشد .پژوهش حاضر هدف مشخص
کردن اینکه هر کدام از کارکردهای سیاستی آیندهنگاری ،کدام حوزههای فرآیندسیاستگذاری را تحت تاثیر
قرار میدهند و براین حوزهها چه اثراتی دارند ،انجام شد .این پژوهش از حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات
آیندهنگاری برسیاستگذاری که توسط فورلن مطرح شده است ،بهره گرفت .بهمنظور توسعۀ مدل پیشنهادی
پژوهش ،از روش-شناسی ترکیبی با رویکرد طرح اکتشافی ترتیبی در دو بخش کیفی و کمی استفاده شد.
در بخش کیفی پژوهش ،با استفاده از روش کیفی تحلیل تطبیقی پایدار ،ارتباط میان کارکردهای سیاستی
آیندهنگاری و حوزههای تمرکز ارزیابی اثرات آیندهنگاری شناسایی شد و به این ترتیب مدل مفهومی پژوهش
شکل گرفت .بهمنظور اعتبارسنجی نهایی مدل پیشنهادی ،پرسشنامهای طراحی و میان خبرگان این حوزه توزیع
شد .برای سنجیدن فرضیهها از آزمون دو جملهای استفاده گردید .نتایج آزمون نشاندهندۀ تأیید تمامی فرضیهها
و مدل پیشنهادی بود .با استفاده از این مدل میتوان اثرات آیندهنگاری درسیاستگذاری را تقویت نمود و
میزان اثربخشی آیندهنگاری را افزایش داد .پژوهش حاضر ،فهرستی از اثرات کارکردهای سیاستی آیندهنگاری
و حوزههای اثرگذاری آنها در فرآیند سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری ارائه مینماید .عالوه بر این،
نتایج حاصل از مدل پیشنهادی ،نشان میدهد که کارکرد اطالعرسانی سیاستی از طریق تأثیرگذاری برکیفیت
تصمیمگیریهای سیاستی ،کارکرد تسهیل پیادهسازی سیاست از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت شبکهسازی میان
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انعطافپذيري و وقفپذيري را افزايش دهد.
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کنشگران سیاسی ،کارکرد تعبیۀ مشارکت در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری از طریق تأثیرگذاری بر
کیفیت گفتگوهای سیاستی ،کارکرد حمایت از تعریف سیاست از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت پیادهسازی
سیاست و در نهایت کارکرد پیکربندی مجدد نظام سیاستی از طریق تأثیرگذاری بر پیکربندی مجدد سیاست،
زمینههای هوشمندی سیاستی را فراهم مینماید .در مجموع میتوان گفت که ارائۀ چارچوبی مانند آنچه در اینجا
مطرح شد ،موضع آیندهنگاری در نظام سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری و شیوۀ بهبود اثرات آن را نشان
میدهد و سبب درک واضح و روشن از نوع اثر مورد هدف آیندهنگاری و چگونگی تاثیرگذاری آن میشود .این
امر یکی از پیش نیازهای اساسی موفقیت در طراحی فعالیت آیندهنگاری است.
سیاستگذاری یک فرآیند پرچالش است که تحت فشارهای شدید و محدودیتهای سخت انجام میشود.
بنابراین برای تغییر سبک و چارچوب فکری سیاستگذاران به سمت تفکر بلندمدت و کل گرا ،تالش و اراده
و تعهد زیادی مورد نیاز است .سیاستگذاران با مسائل و موضوعات پیچیده و چند بعدی دارای روابط و پیوند
متقابل ،در ارتباطند .عدم اطمینان در هر بعد و همچنین سرعت تغییرات در حال افزایش است.
گزارشهای علمی و مقاالت متعددی هر ساله نوشته و به سیاستگذاران منتقل میشوند .اغلب مسائلی که این
مقاالت پوشش میدهند دارای پیامدهای دوردست و بلندمدت است ،مانند بهداشت ،سالخوردگی جمعیت،
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کیفیت زندگی ،چالشهای محیطی ،هشدارهای جهانی و کاهش نفت .بنابراین میتوان گفت که هم اکنون

96

برای اهدافسیاستگذاری ،اطالعات اولیۀ فراوانی در دسترس است و اطالعاتی که جهت مشاوره در اختیار
سیاستگذاران قرار میگیرد ،اغلب یک ورودی مستقیم و مرتبط برای تصمیمگیری نیستند .تجزیه و تحلیل
این حجم از اطالعات توسط سیاستگذاران ،نیازمند صرف وقت و انرژی فراوان است ،زیرا این گزارشها
موضوعهای متفاوت را از چشماندازهای مختلف مورد بررسی قرار میدهند ،ضمن اینکه کیفیت و اعتبار آنها
نیز با یکدیگر متفاوت است .از اینرو ،در حوزههای کالن سیاستگذاری ،مسألۀ اساسی ،افزایش میزان اطالعات
نیست ،بلکه آگاهی از اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل آنها میباشد .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر،
بهمنظور برطرف نمودن چالشهای یادشده و به کارگیری موفقیتآمیز دانش علمی در فرآیند سیاستگذاری
علم ،فناوری و نوآوری توصیه میشود:
• ارتباط میان سیاستگذاران و پژوهشگران تقویت گردد.
• دادهها و تجزیه و تحلیلهای حاصل از انجام پروژهها ،به شکل قابل استفاده و قابل فهمی در دسترس
سیاستگذاران قرار بگیرد.

• بر دقت و قابلیت اعتماد دادههایی که در اختیار سیاستگذاران قرار داده میشود تأکید گردد تا سیاستگذاران
بتوانند تصمیمها را بر حسب فضایی که در آن عمل میکنند تعریف نمایند.
• حرکت به سمت سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری مبتنی بر شواهد ،حرکتی در جهت تقویت هر
چه بیشتر اثرات آیندهنگاری در فرآیند این سیاستگذاری است .يكي از كاربردهاي اصلي يافتههاي پژوهش،
استفاده از آنها توسط سياستگذاران و تصمیمگیرندگان است .به کاربردن نتايج پژوهش در تدوين خطمشيها
و سياستها يكي از نشانهها و شواهد اصلي اثرگذار بودن پژوهش است .در حوزۀ سیاستگذاری علم،
فناوری و نوآوری نیز دو نوع سیاستگذاری مبتنی بر عقیده و نظر و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد میتوان
قائل شد .سیاستگذاری مبتنی بر شواهد یعنی این که در کنار تجربهها ،تخصصها و قضاوتهای فردی و
جمعی ،از شواهد حاصل از پژوهش نظاممند نیز برای سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری استفاده شود.
فكري خويش استفاده کنند .در نظام حكومتي اكثر كشورها و از جمله ايران ،سازوكارهايي براي اطمينان از
بهكارگيري اطالعات دقيق و روزآمد در تصميمگيريها در سطحهای کالن در نظر گرفته شده است .در
کشورهای توسعه یافته ،از آنجا که دولتها به سمت کوچک شدن حرکت میکنند ،ممکن است که یک نهاد
تصمیمگیر و سیاستگذار خود دارای پژوهشگر نباشد ،اما هر زمان که الزم شد از پژوهشگران خارج از دولت
بهره میبرد .این پژوهشگران ممکن است دانشگاهی باشند و یا ممکن است در قالب یک شرکت خصوصی
فعالیت کنند .به همین دلیل نهادهای پژوهشی متعددی را در کشورهای توسعهیافته میتوان یافت که بنا به
درخواست سازمانهای دولتی اقدام به پژوهش و تهیه گزارش در موضوعات خاص میکنند .نمونۀ بارز استفاده
از پژوهش در سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری را میتوان در مجلس عوام بریتانیا دید که تا کنون به
درخواست آن مجلس ،گزارشهای پژوهشی متعددی تهیه شده است .در ایران به دالیل مختلف ،جای چندانی
برای شرکتهای پژوهشی خصوصی وجود ندارد و عمده نیروی پژوهشی کشور در دانشگاهها و پژوهشگاهها
متمرکز شده است .مراکزی که در سازمانهای دولتی به نوعی نقش پژوهشی را برای سازمان مادر خود ایفا
میکنند از لحاظ کیفیت و ظرفیت قابل مقایسه با دانشگاهها و پژوهشگاهها نیستند .در این شرایط الزم است
عالوه بر توجه بیشتر دولتمردان به استفاده از پژوهش در تصمیمهای خود ،در مورد چگونگی برقراری ارتباط
مؤثر میان سیاستگذاران و پژوهشگران بازاندیشی شود.
به عنوان یک پیشنهاد برای پژوهشهای آتی توصیه میگردد که چارچوب پیشنهادی این پژوهش ،بهمنظور
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دولتمردان و سياستگذاران لزوم ًا پژوهشگر نيستند ،اما از آنها انتظار ميرود كه از پژوهشگران به عنوان بازوي
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بررسی میزان تحقق هر یک از کارکردهای سیاستی مربوط به آیندهنگاری و حوزههای تاثیرگذاری آنها در فرآیند
. در یک مورد واقعی به کار گرفته شود،تدوین سند راهبردی
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