
  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر

  

  

  سند نقشه جامع علمی کشور در رشته سیاستگذاري عمومی

  نقشه راه سیاستگذاري عمومی

  

  

  

  

  

  



 اسالمی و هنر ، معارفکمیته علوم انسانی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  

  

  درجاتفهرست من

  413...................................................................................................................................................................................مقدمه

  413....................................................................................(Action Plan) و برنامه عملیاتی (Roadmap)نقشه راه 

  413...................................................................................................................ها          سیاستگذار عمومی؛ اهداف، تعاریف و روش   

  414...............................................................................................................................................................................راهبردها 

  415.....................................................انداز بیست ساله          انداز بخش علوم سیاسی براساس سند چشم         محورهاي مهم چشم. 1

  416..............................................................................................................................................هاي علم و فناوري           اولویت. 2

  416..............................................................................: هاي علم و فناوري سیاستگذاري عمومی            تدوین اهداف و شاخص . 3

  417............................................................................................................................................................................: ها        شاخص 

  418.......................................................تحلیل نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب و ارائه راهبردها و الزامات. 4

  420................................................................................................................................................................................:الزامات

  423.............................................................................................................................................................................ها  ضمیمه

  423..................................................................(Action Plan) و برنامه عملیاتی  (Roadmap)نقشه راه : 1ضمیمه 

  423...................................................................................................................................(Action Plan)برنامه عملیاتی 

  424...................................................................................................................................................................................الگوها 

  427.................................................................................................................................................................:2ضمیمه شماره  

  429...............................................................................................................................................................................راهبردها 

  



 اسالمی و هنر ، معارفکمیته علوم انسانی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  مقدمه

  (Action Plan) و برنامه عملیاتی (Roadmap)نقشه راه 

تعیین اقدامات ضروري براي دستیابی بـه توسـعه علمـی در    : نقشه علمی کشور در حوزه علوم سیاسی عبارتست از        

  .هاي کلی ابالغی رهبري  ساله و سیاست20انداز         سند چشم:  حوزه با توجه به اسناد باالدستی رسمی که عبارتند ازاین

هـاي          کنـد و در عـین حـال بخـش            هاي مختلف ممکن در آینده کمک مـی                 زنی در کشف گزینه                   نقشه راه به گمانه   

این روش به ویژه براي تعیـین       . کند                ي ایجاد این محصوالت الزم است، را نیز مشخص می         کلیدي از علوم مختلف که برا     

  .هاي الزم که باید براي ظهور یک فناوري جدید به انجام رسانده شود، بسیار مفید است        فهرست اقدام

شـود           آنجا که بر عملیـات متمرکـز مـی   تر        یا به تعبیر دقیق.  است(Action Plan)نقشه راه نوعی برنامه عملیاتی 

سـازي اهـداف           تر در پی تعیین و شـفاف         یک برنامه عملیاتی است هرچند که نقشه راه با افقی وسیعتر و مأموریتی گسترده            

  .باشد        هاي کلیدي براي تحقق این اهداف می        استراتژیک، شناسایی موانع موجود و فعالیت

 از اقدامات ضروري براي توسعه علمی کشور تهیـه و تـدوین یـک برنامـه عملیـاتی اسـت تـا از طریـق آن                           یکی

  1.هاي مختلف مشخص شود        هاي بخش        ها و مسئولیت        هاي عملیاتی، وظایف، زمانبندي        مهمترین اقدامات، شاخص

  ها        سیاستگذار عمومی؛ اهداف، تعاریف و روش

هـا و عملکردهـاي دولـت در            هاي علوم سیاسی اسـت کـه بـه مطالعـه سیاسـت             سیاستگذار عمومی؛ یکی از شاخه  

هـاي          ، و همچنـین زیرمجموعـه  ...ک، سیاسـت بهداشـتی  تکنولوژیـ هاي گوناگونی چون سیاست کشاورزي، سیاست               زمینه

هاي بخـش          کوشد شناخت عملی ما را در زمینه سیاست         سیاستگذاري عمومی می  . دپرداز                گوناگون هر یک از این موارد می      

هاي بخش         هاي دولتی در امور جامعه را بازشناسد؛ و در یک کالم، از فعالیت               عمومی گسترش دهد؛ محتوا و جوهره دخالت      

ز امور عمـومی را بـه عهـده گرفتـه اسـت؟ سیاسـی یـا اداري؟        هایی ا        دولت چه جنبه: عمومی به صورت خرد سخن گوید  

اي؟ با چه ابزاري؟ با چه نتایجی؟ و براي کی؟ سیاسـتگذاري عمـومی از                 اي یا ملی؟ چگونه؟ در پاسخ به چه مسئله          منطقه

ریـزي شـهري و             نامـه هاي دولت، امور مـالی، حمـل و نقـل، بر                  بینی فعالیت         ، پیش امنیت عمومی، آموزش کادرهاي دولتی    

                                                          

  .ن گزارش مراجعه شود همی1براي توضیح تفصیلی به ضمیمه شماره  .1
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  1.آورد        سخن به میان میخالصه، از تدبیر امور جامعه 

سیاستگذاري عمومی بخشی از جنبش عقالیی کردن زندگی بشر و عقالیی عمل کردن بشر است کـه بـه کمـک      

حلقـه  » هـاي عمـومی          تتحلیل سیاس«. کند به تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویش دست یابد                       آن انسان سعی می   

 و 2دهـد         گـذاري حکـومتی و ماهیـت آن یـاري مـی      اي است که پژوهشگران را در شناخت تجربی پیچیدگی قانون     مفقوده

بدنه تئوریک، مفـاهیم و  : ترکیبی از علم، مهارت، هنر؛ علم : تر، سیاستگذاري عمومی عبارت است از                     باالخره، به بیانی فنی   

هـاي عملیـاتی           هـاي کـاربردي، قواعـد عملـی و روش               اي اسـت از تکنیـک       مجموعه: هاي اساسی آن است؛ مهارت               روش

  3.شود        مشی، سبک و حالتی که کاري انجام می: عبارت است از: ؛ و هنر»استاندارد«

-multi)اي،    شمرد چندرشته                 ن رشته برمی  گذاران سیاستگذاري عمومی، سه ویژگی براي ای                      یکی از پایه  » السول«

disipliniary)یاب         حل         راه(Problem solving) ارزشی( و به وضوح هنجاري ((normative Explicity). 4  

  راهبردها

دهند، تنوع و تعدد                 واحد تحلیل سیاستگذاري عمومی را تشکیل می     » ها                برنامه عمل دولت  «ها و                   از آنجا که سیاست   

نمایند و همین گستردگی              ها زمینه پژوهش و پژوهشگري را در سیاستگذاري عمومی بسیار وسیع و گسترده می                             این برنامه 

د، حقـوق و  هاي علمی از فیزیک، مکانیک و شیمی گرفته تا تعلیم و تربیت، اقتصا             است که راه پیوند سیاست و دیگر رشته       

  .کند        کشاورزي را هموار می

هـاي مـدیریتی، اداري، و سـازماندهی را     هاي دولتی توسط سیاستگذاري عمومی جنبـه                      راهبردهاي مطالعه سیاست  

  .گیرد        دربر می

  :کنند        و همکارانش شش مرحله مختلف را در فرایند سیاستگذاري بازشناسی می» جیمز اندرسون«

  گیرد،        یابی قرار می حل شود و هدف راه        اي ایجاد می مسئله؛ وضعیتی که در آن نیازي، محرومیتی یا نارضایتی. 1

  ،)دستور کار دولت(جویی نماید         تشکیل فهرستی از مسائل که الزم است دولت براي آن چاره. 2

  ،)کردن» فرموله«(یابی         حل        ارزیابی پیشنهادهاي مختلف براي راه. 3

  ،)گیري        تصمیم(انتخاب . 4

  اتخاذ یک سیاست،. 5

  گیرد، و        اجراي سیاست؛ قوانین، مقررات و انتظاماتی که دولت تدوین نموده و در پیش می. 6

  5.ارزیابی نتایج سیاست اجرا شده. 7

  1.مورد استفاده قرار گرفته استهایی توسط بسیاري از پژوهشگران         مراحل فوق با تفاوت

                                                          

1. M. Grawitz. et, J. Leca, Traite De Science Politique. (Paris: PUF. 1985) PIX. 

2. Le savant et la Politique, Patrice duran, in annee Socilogique. 1990, 40, pp227-34.

3. Ann Majchrzuk, Methods for Policy Research, (London: Sage Publication, 1984), p 11. 

  . مراجعه شود2براي توضیح تفصیلی به ضمیمه شماره . 4

5. James, Anderson, Public policy and politics in America (Monterey:book/cole,1984),p. 5. 
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انـداز بخـش علـوم سیاسـی براسـاس سـند                            محورهاي مهم چـشم   . 1

   رهبري13/8/1382انداز بیست ساله نظام، ابالغی مورخه         چشم

هـاي                   متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و متکی بر اصـول اخالقـی و ارزش                توسعه علمی،  ●

  ، ملی و انقالبی،اسالمی

   دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري،توسعه علمی متکی بر ●

منـد از محـیط زیـست     هاي برابر، توزیع متوازن در مناطق، بهـره                       فرصت اتکاي سیاست توسعه علمی بر       ●

  مطلوب و دوري از فساد و تبعیض،

  لید علم،افزاري و تو         جنبش نرم اتکاء توسعه علمی بر●

  جهت ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، تمرکز سیاست توسعه علمی در ●

  . داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت توسعه علمی●

  :ها کلی توسعه علمی        سیاست. 1-1

  .فزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهانهاي کشور در جهت ا  سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیت●

  .افزاري و ترویج پژوهش         تقویت نهضت نرم●

زیـستی، اطالعـات و ارتباطـات،         هـاي     هـاي نـو شـامل ریزفنـاوري و فنـاوري             کسب فناوري، به ویژه فنـاوري      ●

  .اي محیطی، هوافضا و هسته زیست

اي، آموزش عالی و کارآمد کردن آن          فنی و حرفه   آموزش و پرورش، آموزش   :  اصالح نظام آموزشی کشور شامل     ●

  .انداز        براي تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم

هـاي مـشروع از طریـق     سـاالري دینـی و نهادینـه کـردن آزادي             تالش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم    ●

  .آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن

  .فاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه علمی است●

  :انداز رشته سیاستگذاري عمومی        چشم. 2-1

  هاي سیاستگذاري عمومی، ها و گرایش        یافته در رشته  توسعه●

  هاي سیاستگذاري عمومی،        یافته در پژوهش  توسعه●
                                                          

1. Gray. D. brewer & peter de Leon "foundation of policy analyses" (Homewood: Dorsey press: 1983) 
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  هاي مختلف اجرایی کشور،         پاسخگو به نیازهاي بخش●

  . و پاسخگو به نیازهاي کشورلمللیا نبیهاي اسالمی و استانداردهاي  طبق با ارزش من●

  

  

  هاي علم و فناوري         اولویت.2

هاي گوناگون ذیل تا پایان برنامه         ها و رشته        اندازي گرایش هاي سیاستگذاري عمومی از طریق راه              توسعه آموزش  ●

  :بیست ساله

  ،تکنولوژيعمل و سیاستگذاري 

  سیاستگذاري شهري،

  سیاستگذاري سالمت و بهداشت،

  سیاستگذاري امور خارجی و امنیت ملی،

  سیاستگذاري امور اقتصادي،

  سیاستگذاري فرهنگی و آموزشی،

  .سیاستگذاري قضایی، حقوقی و امور جنایی

ابق با معیارها و اسـتانداردهاي  هاي سیاستگذاري عمومی توسط بخش خصوصی مط                   حمایت از تشکیل دانشکده    ●

  .تعیین شده توسط وزارت علوم و فناوري

  .هاي گوناگون سیاستگذاري عمومی        ها و رشته        اندازي گرایش  تربیت دانشجویان دکتري و تربیت استاد براي راه●

هـاي          ها و رشته         آموزشی جدید در گرایشهاي        اندازي گروه هاي سیاستگذاري عمومی از طریق راه            توسعه آموزش  ●

  .گوناگون سیاستگذاري عمومی

  ...).، وUNIDO, UNDPسازمان بهداشت جهانی، یونسکو، ( سیاستگذاري عمومی مللیال نبی ارتباط با مجامع ●

  . حمایت از تشکیل مؤسسات پژوهشی سیاستگذاري عمومی توسط بخش خصوصی و دولتی●

هـا و مؤسـسات           هاي تخصصی روش تحقیق در سیاسـتگذاري عمـومی توسـط دانـشگاه            نتشار مجله  حمایت از ا   ●

  .بخش خصوصی

سیاسـتگذاري  ...)  و1هنـدبوك (هاي تخصصی، تألیف و ترجمه منابع معتبر و آثار اساسـی                 حمایت از انتشار مجله    ●

  .ش خصوصیها و مؤسسات بخ        عمومی در ایران توسط دانشگاه

  :ي عمومیسیاستگذارهاي علم و فناوري          تدوین اهداف و شاخص.3

                                                          

هایی را که بایـد توسـعه یابنـد را مـشخص             کند و عرصه               مثابه یک نقشه راه براي مطالعات سیاستگذاري عمومی ایفاي نقش می            هندبوك به . 1

  .خواهد نمود
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  :ها        اقالم مهم آماري و شاخص

  :اقالم مهم آماري

  ها سیاستگذاري عمومی،        تعداد دانشکده. 1

  تعداد استاد،. 2

  هاي آموزشی،        تعداد گروه. 3

  تعداد دانشجویان کارشناسی،. 4

  دانشجویان کارشناسی ارشد،تعداد . 5

  تعداد دانشجویان دکتري،. 6

  ،تعداد مؤسسات پژوهشی بخش دولتی. 7

  خصوصی،تعداد مؤسسات پژوهشی بخش . 8

  تعداد مجالت تخصصی،. 9

  تعداد مؤسسات پژوهشی،. 10

  تعداد پژوهشگران،. 11

  التحصیالن، تعداد فارغ. 12

  ،للیلما نبیتعداد پژوهشگران برنده جوایز ملی و . 13

  .مللیال بینتعداد پژوهشگران عضو جامع علمی ملی و . 14

  :ها        شاخص

  نسبت استاد به دانشجو،. 1

  هاي آموزشی،        نسبت استاد به گروه. 2

  هاي آموزشی،        نسبت دانشجو به گروه. 3

  نسبت دانشجویان کارشناسی به کل دانشجویان،. 4

  شد به کل دانشجویان،نسبت دانشجویان کارشناسی ار. 5

  نسبت دانشجویان دکتري به کل دانشجویان،. 6

  نسبت مؤسسات پژوهشی بخش خصوصی به کل مؤسسات پژوهشی،. 7

  نسبت مجالت تخصصی بخش خصوصی به کل مجالت،. 8

  نسبت پژوهشگران به مؤسسات پژوهشی،. 9

  التحصیالن به جمعیت، نسبت فارغ. 10

  د ناخالص ملی،نسبت بودجه پژوهشی به تولی. 11

  نسبت بودجه آموزشی به تولید ناخالص ملی،. 12

  هاي معتبر داخلی و خارجی به تعداد پژوهشگران،        نسبت مقاالت نمایه شده در پایگاه. 13
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  هاي معتبر داخلی و خارجی به بودجه پژوهشی،        نسبت مقاالت نمایه شده در پایگاه. 14

  م به کل مقاالت،نسبت مقاالت با موضوع اسال. 15

  نسبت مقاالت با موضوع ایران به کل مقاالت،. 16

  هاي تخصصی تألیف شده به کل پژوهشگران،        نسبت کتاب. 17

  نسبت بودجه مؤسسات پژوهشی علوم سیاسی به بودجه مؤسسات پژوهشی علوم انسانی،. 18

  ژوهشی،نسبت بودجه مؤسسات پژوهشی علوم سیاسی به کل بودجه مؤسسات پ. 19

  نسبت بودجه مؤسسات آموزشی علوم سیاسی به بودجه مؤسسات پژوهشی علوم انسانی،. 20

  نسبت بودجه مؤسسات آموزشی علوم سیاسی به کل بودجه مؤسسات آموزشی،. 21

  .سرانه هزینه تحقیقاتی. 22
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  کند،         مشخص می(Technical Assistance)هاي یاري فنی                 برنامه
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  :سئولنهادهاي م

  ).شوراي گسترش(وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

  .دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده مدیریت: دانشگاه تهران
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  .دانشگاه بوعلی همدان

  .دانشگاه یزد
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  ).حداقل ده دانشکده(هاي بخش خصوصی در تهران و شهرهاي بزرگ  دانشکده

  



 اسالمی و هنر ، معارفکمیته علوم انسانی/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  ها ضمیمه

  (Action Plan) عملیاتی  و برنامه(Roadmap) نقشه راه :1ضمیمه 

تعیین اقدامات ضروري براي دستیابی بـه توسـعه علمـی در    : نقشه علمی کشور در حوزه علوم سیاسی عبارتست از        

  .هاي کلی ابالغی رهبري  ساله و سیاست20انداز         این حوزه با توجه به اسناد باالدستی رسمی که عبارتند از سند چشم

براسـاس شـرایط و   . هاي عملیاتی است که باید براي نیل به یـک هـدف انجـام داد             قداماي از ا    نقشه راه، مجموعه  

در هـر  . هاي مختلفـی از نقـشه راه را بازشناسـی یـا تعریـف نمـود              توان گونه        می... هاي اجتماعی، سیاسی، اداري و                     زمینه

... عیین نیازهـا و عوامـل اساسـی اجتمـاعی، اقتـصادي، اداري و              از ت : صورت، مهمترین عناصر یک نقشه راه عبارت است       

  .هاي عملیاتی        ها و اقدام        هاي اساسی و در نهایت تعیین گام        تعیین موانع و چالش. تأثیرگذار بر پیشرفت یک پدیده

هـاي          کنـد و در عـین حـال بخـش            ک مـی هاي مختلف ممکن در آینده کم                زنی در کشف گزینه                   نقشه راه به گمانه   

این روش به ویژه براي تعیـین       . کند                کلیدي از علوم مختلف که براي ایجاد این محصوالت الزم است، را نیز مشخص می              

  .هاي الزم که باید براي ظهور یک فناوري جدید به انجام رسانده شود، بسیار مفید است        فهرست اقدام

شـود          تر آنجا که بر عملیـات متمرکـز مـی           یا به تعبیر دقیق.  است(Action Plan) راه نوعی برنامه عملیاتی نقشه

سـازي اهـداف           تر در پی تعیین و شـفاف         یک برنامه عملیاتی است هرچند که نقشه راه با افقی وسیعتر و مأموریتی گسترده            

  .باشد        هاي کلیدي براي تحقق این اهداف می        وجود و فعالیتاستراتژیک، شناسایی موانع م

. استفاده از تخمین و ارزیابی بخشی براي هدایت قواعد اصالحات در حوزه مورد نظر یکی از ابزارهاي اساسی است        

هاي         ی و پژوهشی و برنامههاي آموزش توان اصالحات و سیاست               در عین حال با تخمین و ارزیابی فاکتورهاي فرابخشی می         

  .هاي آن را به صورت مشخص ارزیابی کرد        را تعیین نموده تا بتوان پیشرفت) ها        پروگرام(مورد نظر 

  1(Action Plan)برنامه عملیاتی 

یکی از اقدامات ضروري براي توسعه علمی کشور تهیـه و تـدوین یـک برنامـه عملیـاتی اسـت تـا از طریـق آن                           

. هـاي مختلـف مـشخص شـود            هـاي بخـش                هـا و مـسئولیت                    هاي عملیاتی، وظایف، زمانبندي                   همترین اقدامات، شاخص  م

                                                          

ي آسـیاي جنـوب غربـی، همـایش علمـی      ا هاي منطقه        کیومرث اشتریان، برنامه عملیاتی همکاري: باشد        این بخش برگرفته از مقاله ذیل می      . 1

  .1386اي آسیاي جنوب غربی، تهران، اسفند  هاي منطقه        همکاري
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هـاي    مدت با طرح                  هاي کوتاه   مدت و طرح    هاي میان   ک، طرح استراتژیهاي    مدیریت استراتژیک براي مربوط ساختن طرح     «

گیـري          ک زمـانی محقـق خواهنـد شـد کـه تـصمیم          اسـتراتژی ریـزي                   مدیریت و برنامـه   . عملیاتی اهمیت بسیار قائل است    

اپـل  (» ک و عملیاتی در درون سازمان و همچنین اهداف و مقاصد و فرایندها در تمـامی سـطوح یکپارچـه شـود                     استراتژی

  ).3، 1991:بام

برنامـه  . رهانـد         گـویی مـی           را از کلیاستراتژيک است و استراتژیتدوین برنامه عملیاتی بخشی الینفک از مدیریت      

هاي کلـی          گیري هاي کلی نیست، بلکه بایستی این جهت            گیري  ها و بسنده کردن به خطوط و جهت         ک بیان آرمان  استراتژی

هـا،          ی باشد تا شرح وظایف، مسئولیتبرنامه عملیاتی باید سندي رسم. هاي عملیاتی شفاف و عملی نمود        را با تدوین برنامه  

  ).50، 1990: گالوي(هاي مشخصی پیگیري شود  ها و رویه        ها، زمانبندي        هزینه

شناسی         شناسی و مانع           مسئله (Action)هاي عملیاتی بهتر است قبل از هر فعالیت یا عمل                           در برخی دیگر از برنامه    

چـرا  . بینی و پیشنهاد شود                    و اهداف صورت گیرد و سپس با توجه به آن مسائل، عمل و فعالیت پیش               ستراتژيامعطوف به   

بهتر آن است که در زمینه مـورد نظـر موانـع و مـسائل     . تواند متفاوت و متعدد باشد             هاي دستیابی به یک هدف می       که راه 

  .ریزي شود        ک برنامهاستراتژیع موانع دستیابی به اهداف خاص بومی و موردي شناسایی شود و سپس براي رف

هایی را براي رسیدن به هدف در نظر بگیریم درحالی که مانع اصلی فرامـوش                 شناسی ممکن است راه                   بدون مسئله 

  .شود        هاي ما به موفقیت نائل نمی شده و مورد غفلت قرار گرفته است، لذا راه

در نوشتار حاضـر از آنجـا کـه ایـن برنامـه      . هاي عملیاتی است        ی از عناصر مهم و عمده در برنامه      زمانبندي نیز یک  

فرضی و پیشنهادي است طبعاً فعالً نیازي به زمانبندي نیست، اما اگر قرار باشد که این نوشتار به سـندي رسـمی تبـدیل                        

  .شود بدیهی است که باید زمانبندي نیز براي آن ارائه شود

  گوهاال

ها الگوهاي متفاوت و متعددي براي تهیه یک برنامـه عملیـاتی در نظـر گرفتـه                  استراتژيبسته به نیازها، اهداف و      

 هـا طراحـی          سـازي فعالیـت          هاي بهبود فرایند و بهینـه         سازي برنامه        هاي عملیاتی براي پیاده                   برخی از این برنامه   . شده است 

ها و توصیف وضع موجود عناصر اساسی بـراي دسـتیابی بـه وضـعیت مطلـوب              در این الگو پس از تشریح ایدئال. شود             می

هاي ارزیابی و روش نظارت بـر اقـدامات ارائـه                    مشخص شده و سپس به ترتیب اقدامات، متصدیان، و زمان اجراي، مالك   

تواند این خطر را داشته باشد که وضع موجـود و مهمتـر از آن           گرایی می               ان که در باال اشاره شد ایدئال      اما همچن . شوند                می

شناسـی          شناسی و مسئله           ها فرایند مانع                  لذا ضروري است تا پس از ترسیم ایدئال       . موانع و مسائل پیش روي را نادیده بگیرد       

این یک اقدام اساسی بـراي  . ها شناسایی و براي آن عمل یا فعالیت طراحی شود        ر سر راه تحقق ایدئالطی شود تا موانع ب    

سـازي          دهـی و شـفاف          بـر جهـت   شناسی عـالوه         مسئله. آید که مغفول مانده است                  تهیه برنامه عملیاتی است که به نظر می       

هاي مدیریتی است و حسن بـسیار بزرگـی                     تکنولوژيها و به ویژه                     تکنولوژيدن بسیاري از    ها ابزاري براي بومی ش      فعالیت

  .است که باید به تفصیل در محافل علمی مورد بحث قرار گیرد که البته ارتباط وثیقی با این مقاله ندارد

هـاي اصـلی                     هشت حوزه اصلی را به عنوان حـوزه         نانو         در الگوي برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا براي توسعه فناوري        

هـا، اقـدامات           در ذیل هـر یـک از ایـن حـوزه        . نانو ارائه شده است     براي ارائه اقدامات پیشنهادي در راستاي توسعه فناوري       
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  1.اند ها و منابع مورد نیاز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته        مناسب، زمانبندي، مسئولیت

  نانو وي برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا براي توسعه فناوريالگ

          توسعه و نوآوري

          هاي صنعتی اروپا        شرکت

          اي ؟؟ بین رشته

          صنعتی

          ؟؟سازي اجتماعی

          ؟؟از بهداشت، سالمت، محیط زیست و مصرف کننده

          لمللیا بین

          ح اروپا جامع و مشهود در سطاستراتژي؟؟ یک 

  

اي پنـسیلوانیا   ریـزي و توسـعه منطقـه                     توسعه اقتصادي کمیسیون برنامـه     استراتژيبا الگویی دیگر برنامه عملیاتی      

تـدوین  » اي شـمال غربـی پنـسیلوانیا    ریزي و توسعه منطقه                کمیسیون برنامه « و با همکاري و مشاوره       2»کارآینده«توسط  

 استراتژي«هاي تابعه در تدوین                در این پروژه، یاري رساندن به کمیسیون مربوطه و سازمان         » کارآینده« هدف   3.شده است 

اي باشد، در حکم یک  این گزارش بیش از آنکه براي یک سند راهبردي منطقه         . بوده است » و طرح اقدام توسعه اقتصادي    

  .اي است برنامه عملیاتی براي توسعه اقتصادي منطقه

اي را برعهده داشتند، همچـون فعالیـت بـه عنـوان      هاي چندگانه           گزارش، کارکنان این کمپانی نقش    در تدوین این    

 و برنامه استراتژيمنبع اطالعات و تحلیل، فعالیت براي جلب مشارکت عمومی، فعالیت به عنوان نیرویی خالق در تدوین                

  .عملیاتی

 توسعه اقتـصادي در منطقـه شـمال غربـی پنـسیلوانیا، براسـاس       تژياستراهایی براي         تدوین این برنامه و توصیه    «

تحلیل . پویش اقتصاد منطقه مذکور و ارزیابی ظرفیت محلی براي بهبود و پشتیبانی از توسعه اقتصادي شکل گرفته است                 

گیـري یـک پایگـاه داده و            در شـکل ) هم توسط کارکنان کمپانی و هم از طریق مصاحبه با کارشناسـان      (آماري                  هاي                  داده

  .اطالعات تأثیر زیادي داشت

                                                          

این پروژه زیر نظر نگارنده و بخش متدولوژي . 1386وزارت صنایع، اندیشگاه صنعت و معدن  . برنامه عملیاتی استراتژي توسعه صنعتی کشور     . 1

  .تآن توسط بنیاد توسعه فردا انجام شده اس

2. Works Future

  .همان. 3
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براي هـر  . شوند        در این برنامه عملیاتی هشت ابتکار عظیم و اصلی به عنوان هسته اصلی اقدامات درنظر گرفته می        

 شناسـایی و میـزان           نفـع و مربوطـه   هاي ذي        سازي و اجراي ابتکار و سازمان        یک از این ابتکارها، نهادهاي مسئول در پیاده   

هـاي          گـام «در ذیل هـر یـک از ایـن ابتکارهـا،          . شوند                سازي اقدامات مورد نظر تخمین زده می                      منابع مورد نیاز براي پیاده    

برخـی از ایـن    . باشـند                 یهاي اقدام هر یک از این ابتکارهـا از وزن متمـایزي برخـوردار مـ                               گام.  تشریح شده است   1»اقدام

  .تر هستند        تر و فوري        هاي اقدام ضروري        هاي اقدام نسبت به دیگر گام        گام

، و مباحث مالی مربوط سه ابتکار به سازمان، دولت. شوند               بندي می                 این هشت ابتکار اصلی به دو دسته متمایز طبقه        

زوکارهاي مالی است که در پـشتیبانی       هاي ذیل آنها در ارتباط با نحوه ایجاد مؤسسات و سا                  ین ابتکارها و توصیه   ا. شود        می

  .باشند        گشا و کارگشا می و حمایت از توسعه اقتصادي گره

هاي ذیـل آنهـا           این ابتکارات و توصیه. باشند        تري برخوردار می اي تر و برنامه        یافته                پنج ابتکار دیگر، از ماهیت ساخت     

  2».باشند        هاي جدید می        هاي موجود و خلق فعالیت        در رابطه با نحوه گسترش و توسعه فعالیت

گـام و  ریزي، اجرا و بررسی  گام بـه          الگوي دیگر الگوي هوشین کانري است که براي اداره هر تغییر، فرایند برنامه   

گرا کردن مدیریت تغییر فرایندهاي مربوط به امـور بحرانـی    کند، به ویژه چون این روش براي نظام        اي را مطرح می    مرحله

هـاي اصـلی را دنبـال             اي از فرایندهاي هماهنگ است که هدف        به این مفهوم، سیستم مجموعه    . در نظر گرفته شده است    

هوشـین کـانري سـاختاري    . گیري عملکرد و سطوح عملکرد دلخواه وجـود دارد         م، معیارهاي اندازهبراي هر سیست. کند             می

  .کند که فرایندهاي بحرانی یک فعالیت انتخابی را به سطح عملکرد مطلوب برساند        ریزي تهیه می        براي برنامه

هاي اصلی هر  رسی سیستم به عنوان یک کل، تعیین هدف      بر: شود                در نگرش تغییر سیستم به نکات ذیل توجه می        

هـا،          کار، شناخت اوضاع محیطی کار، تجهیز منابع براي اجراي وظایف، شناسایی فرایندهاي مربوط به سیـستم، و فعالیـت                 

  3.ها و وظایف آنها، و معیارهاي سنجش و بازخورد عملکرد براي تعدیل و اصالح آن        هدف

باید متـذکر  . کنیم               هاي عملیاتی را ارائه می                    ن بخش براي سهولت کار مهمترین عناصر موجود در برنامه         در پایان ای  

 اجتماعی -هاي اداري         روند و بسته به هدف تحقیق و موقعیت                       شد که معموالً تمام این عناصر به صورت یکجا به کار نمی           

  .شوند        برخی از این عناصر گزینش می

  اجزاي الگوهاي برنامه عملیاتی

          واقعی            کالن        

                              

                              

                              

                                                          

1. Action Steps

  .52همان، ص . 2

  .همان. 3



ها ضمیمه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

425

  

  :2ضمیمه شماره 

  ها        سیاستگذاري عمومی؛ اهداف، تعاریف و روش

ها و عملکردهاي مشخص دولت              هاي علوم سیاسی است که به مطالعه سیاست                       سیاستگذاري عمومی یکی از شاخه    

هـاي          ، و همچنـین زیرمجموعـه  ...ک، سیاست بهداشتیتکنولوژیهاي گوناگونی چون سیاست کشاورزي، سیاست                     در زمینه 

هاي بخـش          کوشد شناخت عملی ما را در زمینه سیاست         سیاستگذاري عمومی می  . پردازد                گوناگون هر یک از این موارد می      

هاي دولتی در امـور جامعـه را بازشناسـد و در یـک کـالم، از                               ها و دخالت  »        ژست«عمومی گسترش دهد؛ محتوا و جوهره       

هایی از امـور عمـومی را بـه عهـده گرفتـه اسـت؟               دولت چه جنبه: هاي بخش عمومی به صورت خرد سخن گوید                  فعالیت

اي؟ بـا چـه ابـزاري؟ بـا چـه نتـایجی؟ و بـراي کـی؟          اي یا ملی؟ چگونه؟ در پاسخ به چه مسئله سیاست یا اداري؟ منطقه   

هاي دولت، امـور مـالی، حمـل و نقـل،             بینی فعالیت          سیاستگذاري عمومی از امنیت عمومی، آموزش کادرهاي دولتی، پیش        

  1.آورد         میان میریزي شهري و خالصه، از تدبیر امور جامعه سخن به        برنامه

سیاستگذاري عمومی بخشی از جنبش عقالیی کردن زندگی بشري و عقالیی عمل کردن بشر است که به کمک                  

حلقـه  » هـاي عمـومی          تحلیل سیاست«. کند به تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویش دست یابد                       آن انسان سعی می   

 و 2دهـد         ر شناخت تجربی پیچیـدگی قانونگـذاري حکـومتی و ماهیـت آن یـاري مـی      اي است که پژوهشگران را د  مفقوده

بدنه تئوریک، مفـاهیم و  : ترکیبی از علم، مهارت، هنر؛ علم : تر، سیاستگذاري عمومی عبارت است از                     باالخره، به بیانی فنی   

هـاي عملیـاتی           ربردي، قواعـد عملـی و روش  هـاي کـا               اي اسـت از تکنیـک       مجموعه: هاي اساسی آن است؛ مهارت      روش

 براساس آنچه گذشت یکی از وظـایف      3.شود                عبارت است از مشی، سبک و حالتی که کاري انجام می          : ؛ و هنر  »استاندارد«

هایی          توصیهتواند آن باشد که مسائل جامعه را به طور عینی و خرد تحلیل و بر پایه آن         پژوهشگر سیاستگذاري عمومی می   

یکـی  » السول«. ها یار کند        حل        سان دولتمردان را در جهت انتخاب بهترین راه     کاربردي به سیاستمداران ارائه نماید و بدین      

 (multi-disipliniary)اي،    شـمرد چنـد رشـته                     گذاران سیاستگذاري عمومی، سه ویژگی براي ایـن رشـته برمـی             از پایه 

ــاب  حــل        راه ــه وضــوح هنجــاري (problem solving)ی مقــصود وي از . (normative Explicity)) ارزشــی( و ب

اي یا چند جانبه بودن سیاستگذاري عمومی، آن است کـه سیاسـتگذاري بایـستی خـود را از قیدوبنـد مطالعـات                         چندرشته

شناسـی، اقتـصاد و             هاي دیگري چون جامعـه                    خهمحدود نهادها و ساختارهاي سیاسی رها سازد و به جاي آن خود را به شا              

 real world)یاب بودن را بـراي پیونـد زدن علـوم سیاسـی بـا مـسائل واقعـی جهـان          حل         راه        ویژگی. حقوق پیوند زند

objectivity)           ه وضوح هنجاري خوانـدن     کند و در پایان، با ب                      و نه فقط باقی ماندن آن در حصارهاي آکادمیک وضع می

 پاي (Scientifitic objectivity)بر آن است که سیاستگذاري نباید بر عینیت علمی » السول«سیاستگذاري عمومی، 

                                                          

1. M. Grawitz. et, J. Leca, Traite De Science Politique. (Paris: PUF. 1985) PIX.

2. Le savant et la Politique, Patrice duran, in annee Sociologique. 1990, 40, pp227-34.

3. Ann Majchrzuk, Methods for Policy Research, (London: Sage Publication, 1984), p 11.
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هـاي دولـت           هـا در مطالعـه فعالیـت                     هـا از تکنیـک                    فشارد، بلکه بایستی بپذیرد که جدا کردن اهداف از ابزارهـا، یـا ارزش             

  .پذیر نیست        امکان

از . هـاي گونـاگون گـرایش دارد                      وي معتقد است که سیاستگذاري عمومی به همگونی و ایجاد پیوند بین تخصص            

پردازد و از سـوي دیگـر، بـا            گیري می                 هاي علوم اجتماعی و روانشناسی به مطالعه فرایند تصمیم                        سویی با بکارگیري روش   

واي اطالعات و تفاسـیر فنـی سیاسـتگذاران و دولتمـردان، پـاي خـود را از مرزهـاي علـوم اجتمـاعی و                  هدف بهبود محت  

  1.گذارد        روانشناسی فراتر می

سیاستگذاري عمومی با ارجحیت دادن به مطالعه مسائل عمومی که در درون خـود حـضور بـسیاري از متغیرهـاي            

کند بـه وضـوح از علـوم            همگون می) اند هاي برهانی پیوسته        با فرهنگ یا با روشکه با ساخت اجتماعی (شناختی را               جامعه

شناسـی          اي در جامعـه  گیرد و خود را به عنوان بستر ویژه        شود فاصله می         اندازي کامالً نهادي تعریف می                    سیاسی که با چشم   

  2.نماید        مطرح می

ها را با         اي از تخصص اي است که مجموعه  ست و وزارت در حیطه تخصصی محض نیست، بلکه مقوله         مدیریت، ریا 

نماید، ولی اقتضاي مدیریت، چندوجهی و کالن بودن         تخصص وجهی ویژه و خرد از یک مقوله را می. گیرد           خود به کار می   

گیـرد تـا کـار            هـاي تخصـصی بهـره مـی            اي از مـشاوره  ز مجموعـه از این رو، دولتمـرد و کـارپرداز سیاسـی ا    . منظر است 

سیاستگذاري و سیاستمداري خویش را پیش برد و این خود کاري تخصصی است که سیاستگذاري عمـومی بـر آن کمـر                       

  .گیري است        بندد؛ چراکه از این دیدگاه، سیاست، علم یا فن تصمیم        همت می

اي متشکل از  تگذاري صنعتی در حیطه صالحیت علم مهندسی نیست؛ بلکه در صالحیت مجموعه       سان، سیاس   بدین

شناسی، اقتصاد و سیاست است که در سیاستگذاري عمومی قابل جمع اسـت سیاسـتگذاري بهداشـتی در                    مهندسی، جامعه 

یریت انـسانی ـ   انحصار و در صالحیت علم پزشکی نیست، چرا که موضوع علـم پزشـکی جـسم انـسان اسـت و نـه مـد       

هاي پیـشرفته          اي خاص نیاز به خرید دستگاه       تشخیص این که یک کشور در یک برهه       . تجهیزاتی دستگاه بهداشتی کشور   

این . هاي درمانی در روستاها، یک انتخاب سیاسی است و نه یک انتخاب پزشکی                            پزشکی دارد یا نیاز به گسترش کلینیک      

کند کـه سیاسـتگذاري             شناسی و اقتصاد را ایجاب می                     اي از پزشکی و مدیریت گرفته تا جامعه         سیاستگذاري پیوند مجموعه  

  .را محقق کند» اي پیوند مجموعه«تواند این         گیري می        عمومی و هنر تصمیم

ـ                      س بایـستی امـر   در همین جا یادآوري این نکته ضروري است که سخن فوق نباید بدین معنا تأویـل شـود کـه پ

تفـاوت میـان   . چنین مبنایی سوءبرداشت از بیـان ماسـت     . گیري و وزارت و ریاست به غیر متخصصان سپرده شود                         تصمیم

سـخن در آمیزگـاري فنـون اسـت و نـه در      . هنري اسـت            و عدم تخصص، تفاوت میان هنر و بی       » اي  تخصص مجموعه «

نظري، هدف،         نگري و تنگ        فاي تخصصی و وسعت منظر است و نه در سطحی      پرهیزگاري از علوم؛ سخن در جمع میان ژر       

  .پیشگان است و نه هماوردي علم و جهل        ها و هماهنگی فن        همگونی تخصص

دان و مدیران است هاي روزمره دولتمر        بندي علمی تجربه           بندي و طبقه                  در این رهگذر، یکی از وظایف اساسی، جمع       

تا بتوان این تجارب از هم گسیخته و پراکنده در بستر مکان و گذر زمان را به سیستمی تبدیل کـرد کـه تجـارب آن بـه                            

سهولت قابل انتقال به دیگران باشد و از سلسله سعی و خطاي دائمی کارگزاران حکومتی پرهیز نمود و به جاي آن فرایند                    
                                                          

1. cf.M.Holett& M.Ramesh, op.cit., p.3.

2. Duran, op.cit., p.25.
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هاي اجرایی را به مدیران جدید انتقال         ها را دوباره نیازماییم و تجربه               نظم قرار داد تا آزموده    اي م   سعی و خطا را در مجموعه     

شـود و              تجربه تبـدیل نمـی                    تنها در این صورت است که دستگاه اجرایی به کارگاه آموزش ضمن خدمت مدیران بی              . دهیم

هاي تلخ و شیرین پیشینیان تجربـه را بـا نـوگرایی در هـم             کار با نشستن بر سر خوان تجربه        ریزان تازه                دولتمردان و برنامه  

گـري اسـت کـه سیاسـتگذاري             بندي علمی تجربیات حکومت        آمیزند و این همه، نیازمند ضبط و ثبت و نگارش و طبقه            می

  .نیدن آن را داشته باشدتواند ادعاي به انجام رسا        عمومی می

گذارد و به شکل جالب توجهی خـود                        بدین ترتیب، سیاستگذاري عمومی پاي خود را از حوزه سنتی قدرت فراتر می            

رقـرار  هاي علـوم رابطـه ب          زند و بالمآل و باالجبار با بسیاري از شاخه                  هاي اجتماعی و اداري پیوند می                     را به بسیاري از حوزه    

یابد؛ چرا کـه          ها تبلور می        در این دیدگاه، نقش بخش عمومی بیشتر در ترکیب و سازماندهی اعمال و عقول انسان              . کند                می

ها و مدیریت بهینه استعدادهایشان است و نـه نتیجـه مـستقیم            تمدن فنی بشري حاصل و ترکیبی از عقول متوسط انسان        

  .نبوغ نخبگان

  راهبردها

دهند، تنوع و تعدد         واحد تحلیل سیاستگذاري عمومی را تشکیل می     » ها                برنامه عمل دولت  «ها و                   از آنجا که سیاست   

نمایند و همین گستردگی              ها زمینه پژوهش و پژوهشگري را در سیاستگذاري عمومی بسیار وسیع و گسترده می                             این برنامه 

هاي علمی از فیزیک، مکانیک و شیمی گرفته  تا تعلیم و تربیت، اقتصاد، حقوق و                     ه راه پیوند سیاست و دیگر رشته      است ک 

  .کند        کشاورزي را هموار می

هـاي مـدیریتی، اداري، و سـازماندهی را     هاي دولتی توسط سیاستگذاري عمومی جنبـه                      راهبردهاي مطالعه سیاست  

  .گیرد        دربرمی

  :کنند        و همکارانش شش مرحله مختلف را در فرایند سیاستگذاري بازشناسی می» جیمز اندرسون«

  .گیرد یابی قرار می حل شود و هدف راه        اي ایجاد می مسئله؛ وضعیتی که در آن نیازي، محرومیتی یا نارضایتی. 1

  ).دستور کار دولت(جویی نماید          چارهتشکیل فهرستی از مسائل که الزم است دولت براي آن. 2

  ).کردن» فرموله«(یابی  حل ارزیابی پیشنهادهاي مختلف براي راه. 3

  ).گیري        تصمیم(انتخاب . 4

  .اتخاذ یک سیاست. 5

  .گیرد        اجراي سیاست؛ قوانین، مقررات و انتظاماتی که دولت تدوین نموده و در پیش می. 6

  1.یج سیاست اجرا شدهارزیابی نتا. 7

 برخی نیز چون کینگـدان  2.هایی توسط بسیاري از پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است                  مراحل فوق با تفاوت   

بـرد                  اصطالحی کـه وي بـه کـار مـی         (راهی معکوس در پیش گرفته و معتقدند سیاستگذاران در ابتدا منافع خاص خود را               

دهنـد و بـه اجـراي            اي شـکل مـی   کننـد و سـپس بـراي آن، مـسئله               شناسایی می ). »منافع خاص «و نه   است    » حل                راه«
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  1.ورزند        سیاستگذاري براي دستیابی به آن منافع مبادرت می
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