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  چالش سیاست علم و فناوري: اجتماعینابرابري 
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zh.abolhasani@gmail.comدانشگاه تربیت مدرس، 

elahi@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، 

  چکیده 

هد بود و عموم در سال هایی نه چندان دور، تصور می شد که دستیابی به علم و فناوري و رشد اقتصادي به معنی از بین رفتن فقر و نابرابري در جامعه خوا

این رویکرد به نقش علم و فناوري باعث توجه زیادي به گسترش . توسعه اقصادي به وقوع می پیونددتبع دانشمندان معتقد بودند که توسعه اجتماعی به 

در حوزه مدیریت و خط مشی گذاري علم  فناوري، به عنوان پیشرانی براي توسعه اقتصادي، شده  نقش علم و فناوري در توسعه اقتصاديمفاهیم مربوط به 

این ضعف توجه در حالی روي داده که مساله . ررسی چالش هاي اجتماعی مربوط به این حوزه پرداخته استاست در حالیکه پژوهش هاي کمتري به ب

این مقاله در ابتدا به بررسی و ارائه چارچوب هاي موجود براي تحلیل اثرات . نابرابري به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه حائز اهمیت بسیار  می باشد

در ادامه میزان تناسب چارچوب هاي . فناوري پرداخته و برخی از مهمترین تاثیرات اجتماعی این سیاست ها را بیان می کنداجتماعی سیاست هاي علم و 

تالش  شده ومختلف سیاست علم و فناوري؛ مانند نظام هاي نوآوري و اقتصاد دانش بنیان؛ با اهداف کشورهاي در حال توسعه در جهت رفع نابرابري بررسی 

 دسته و بر مبناي مدل سیستمی خط مشی گذاري،با مرور اصلی ترین راه حل هاي پیشنهادي در حوزه علم و فناوري در جهت کاهش نابرابري می شود که 

  .بندي از این سیاست ها ارائه شود

  سیاست علم وفناوري، نابرابري، نوآوري، کشورهاي در حال توسعه: هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
١

  دانشجوي دکتري رشته سیاستگذاري علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس

  دانشگاه تربیت مدرس گروه مدیریت فناوري اطالعات عضو هیأت علمی2
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  مقدمه-1

 عنوان به فناوري و علم پیشرفت و بوده فناوري و دانش عهده به محوري نقش اقتصادي، توسعه الگوهاي تمامی در امروز

 می امروز جوامع هاي سیاست ترین اصلی از کیی بنیان دانش اقتصاد گیري شکل .رود می شمار به اقتصادي رشد محرکه موتور

 در تاکنون که آنچه. باشد می پیشرفته فناوري کارگیري به و جدید دانش ،فناوري خلق اقتصاد، این در رشد اصلی عاملو  باشد

 به اندکی توجه معموال و باشد می آن گسترش و نوآوري خود به توجه است، بوده مرسوم فناوري و علم سیاستهاي تدوین

 هدف اخیرا اما. است شده زیست محیط مسائل ویا درامدي سطح روي بر نوآوري تاثیرات مثال ای نوآوري اجتماعی دستاوردهاي

 حدود از و اند کرده معطوفپایدار توسعه به اقتصادي رشد به توجه صرف از را خود نگاه و کرده تغییر دنیا در مشی خط اجتماعات

 جدي توجه مورد نیز نوآوري اقتصادي اجتماعی دستاوردهاي ارزیابی کشورها از دیگر برخی و ژاپن آمریکا، اروپا، در اخیر دهه یک

 دغدغه فردا، توسعه یا امروز پیشرفت قبیل از مسائلی به که است یافته وسعت اي اندازه به سیاستگذاران نگاه و ]٨[ است شده واقع

   .اندیشند می اجتماعی هاي ونابرابري زیست محیط حفظ و آینده هاي نسل به نسبت

نهادها و مناطق مختلف جهان است که باعث شده است یکی از چالش هاي موجود در این حوزه وجود نابرابري بین ملت ها، 

بر وجود این عالوه . صورت گیرد فناورانهاین فاصله و دستیابی به همپایی  اي زیادي جهت بهبود عملکرد و رفعبرنامه ریزي ه

این . ل کرده استرا مشغو فناوريکه ذهن رهبران علم و نابرابري داخلی نیز وجود دارد  ، نوع دیگري ازنابرابري بین کشورها

نابرابري را می توان بین اقشار و گروه ها و قومیت هاي مختلف جوامع اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، قومیت ها یا افراد معلول 

موجود براي این افراد باعث کاهش اثربخشی تالش ها در رقابت بین کشورها می شود؛ زیرا این نابرابري باعث موانع . مشاهده کرد

و از بین بردن  ]٤٢[ستعداد ها و منابع انسانی ملت ها شده و از سوي دیگر جامعه را با چالش عدم انسجام و همبستگیاتالف ا

. مواجه می کند]١٤[ اعتماد عمومی

متعددي با هدف بررسی اثرات نابرابري در حوزه هاي مختلف اجتماعی و به ویژه نقش سیاست هاي گوناگون   پژوهش هايتاکنون، 

علم و فناوري بر ایجاد و یا تشدید این نابرابري ها ارائه شده و در سالهاي اخیر نیز، عالقه به ارائه راه حل هاي سیاستی در جهت 

سیاست هاي ارائه شده توسط این . ]١٦و٧و٥و١٤[ل توسعه افزاش یافته است کاهش این نابرابري به خصوص در کشورهاي درحا

بسیار متنوع بوده و پراکندگی نسبتا باالي آن امکان استفاده سیاست گذارن کشورهاي در حال توسعه از آنها را  پژوهش هاي

سیاست هاي مختلف علم و فناوري رائه اگرچه تعدادي دسته بندي با هدف تبیین چگونگی ایجاد نابرابري توسط . کاهش می دهد

در این مقاله تالش می . ]٤و٨و٢٤[ شده است، اما تاکنون دسته بندي براي انواع سیاست هاي کاهش نابرابري ارائه نشده است

بندي از کنیم که اصلی ترین راه حل هاي ارائه شده در حوزه علم و فناوري در جهت کاهش نابرابري را ارائه کرده و در انتها دسته 

  .این سیاست ها ارائه نماییم

  اثرات سیاست علم و فناوري بر نابرابري - 2

و  فناوريارتباط علم،  چگونگیایده هاي شومپیتر درباره رقابت، نوآوري و تخریب خالقانه روشی مفید براي روشن کردن 

ك هاي این رقابت جهت افزایش کیفیت و یا مطابق این تئوري، نوآوري یکی از مهترین محر. فراهم می کندو نابرابري را نوآوري 

کاهش قیمت می باشد و منجر به معرفی کاالهاي جدید، روش هاي جدید تولید، بازارهاي جدید، منابع جدید عرضه و مدل هاي 

  . ]١١[در نهایت این پویایی رقابتی و تمایل به تخصصی سازي باعث ایجاد نابرابري می شود. جدید سازماندهی می شود

یکی از مهمترین داده هاي مطرح در حوزه  فناوريمنظور از نابرابري، وجود شکاف در کلیه فرصت ها می باشد و از آنجا که 

تئوري هاي توزیع کالسیک و نئوکالسیک می باشد، هنگامی که این داده ها به دلیل کاربرد جدیدي از دانش و یا معرفی یک 
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ایجاد نابرابري در توزیع سود و دستمزد یکی از انواع این نابرابري می باشد اما . هد شدنوآوري جدید تغییر کند، شکاف ایجاد خوا

خریب خالقانه بر تدر حالی که شواهد زیادي از اثر دراز مدت . ]٧[نابرابري بزرگتر در بین کشورهاي مختلف دنیا ایجاد می شود

  .دت منجربه افزایش نابرابري خواهد شدنابرابري وجود ندارد، اما آشکار است که این فرایند در کوتاه م

   ]٨[ :یک تقسیم بندي، می توان چگونگی تاثیرگذاري سیاست علم و فناوري بر نابرابري را در موارد زیر خالصه کردمطابق 

 شغلایجاد  میزان و استخدام بر تاثیرات، گیرد می قرار علمی بررسی مورد مسائل کدامو اینکه  تحقیقات کار دستور

 آوري جمع را پایدار توسعه براي نیاز مورد جدید اطالعات عمومی بخش آیاو اینکه  عمومی اطالعات هاي جریان، جدید

 را نوآوري عمومی خدمات و کاالها کردن فراهم طریق از دولت آیاو اینکه  عمومی بازارهايو در آخر  کند می تولید و

  .کند می تحریک

 تقسیم حوزه چهار در را فناوري و علم هاي سیاست توان ، مییادشده هاي نابرابري از بیشتري درك داشتن برايهمچنین، 

 حوزه چهار این. نمود بیان را ها سیاست این از متاثر هاي نابرابري از هایی مثال سیاستی حوزه هر در سپس و.]٤[ کرده بندي

   تنظیمی هاي وسیاست نوآوري هاي سیاست انسانی، منابع هاي سیاست تحقیق، هاي سیاست: از عبارتند سیاستی

  تحقیقات سیاست

 مجدد توزیع ابزارهاي از یکی عنوان به را شود می انجام ها دانشگاه ای دولتی هاي آزمایشگاه در که عمومی تحقیقات توان می

 منافع نگرفتن نظر در با یا و کرده کمتر را نابرابري تواند می کار دستور تدوین در افراد بیشتر مشارکت با سویی از که کرد محسوب

 بین و ملی سطح در شده ایجاد هاي نابرابري بر تحقیق هاي سیاست گذار تاثیر عوامل از دیگر یکی. شود آن تشدید باعث عمومی

 از بیش شدن شخصی به منجر جهانی، تجارت سازمان توسط فکري مالکیت حقوق تقویت. باشدي  معنوي مالکیت حقوق المللی،

  . کند می تقویت را جهانی سطح در نابرابري و ]١٠[ شود می ها آن به توسعه حال در کشورهاي دسترسی محدودیت و علوم پیش

  فناوري سیاست

 بر صورت دو به فناوري سیاست. کرد اشاره اشتغال مسئله به توان می فناوري سیاست در شده مطرح مسائل ترین عمده از

 شغل ایجاد سمت به جدید هاي فناوري رشد هاي سیاست اینکه اول. است کرده کمک دهادرآم در نابرابري وافزایش اشتغال نحوه

 و ناپایدار صورت به پایین سطح مشاغل سایر مقابل، در اما است شده گیري جهت باال دستمزدهاي و باال مهارت با و جدید هاي

   .]٥[یافته کاهش روز هر تولید در کار نیروي به نیاز که شده باعث فناوري هاي سیاست دیگر سوي از. ]٨[ اند درآمده موقت

. ]١٣[ است نموده گیري نتیجه را کار نیروي بازار هاي نابرابري و تکنیکی تغییرات بین مثبت رابطه وجود نیز آندریس و پر

 چند هاي شرکت استفاده اثرگذاري این عوامل از یکی باشند می موثر تجاري هاي فرصت توزیع بر همچنین جدید هاي فناوري

  .]٢٤و١٢[ .دهد می کاهش را ورود براي دیگر هاي بنگاه فرصت که باشد می معنوي مالکیت قوي قوانین از ملیتی

  انسانی منابع هاي سیاست

 از یکی ها سیاست این. شود می تنظیم کشور یک در ماهر کار نیروي کافی عرضه تضمین جهت انسانی منابع هاي سیاست

 این در .]٦[کند فراوانی کمک اجتماعی همبستگی ایجاد به تواند می همچنین و باشد می نابرابري کاهش جهت در ابزارها مهترین

 هاي سیاست زیرا است شده گیري جهت نابرابري کاهش سمت به انسانی نیروي آموزش مورد در موجود هاي سیاست اغلب حوزه

 را انسانی هاي ظرفیت تواند می و پردازند می خود کارکنان مهارآموزي و آموزش به خصوصی بخش و دولتی بخش در موجود

  .دهد افزایش

  تنظیمی هاي سیاست

 به و کنند می وضع را امنیت و سالمت مانند مسائلی زمینه در پایه قوانین که هستند هایی سیاست تنظیمی، هاي سیاست

 محیط هاي سیاست و کار نیروي سالمت، هاي سیاست مثل ها حوزه سایر با فناوري و علم هاي سیاست تالقی محل دیگر عبارت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

4

 هاي شرکت و محققان.. کرد تشریح زیر تصور به توان می را نابرابري بر ها سیاست این از حاصل نتایج از برخی. باشد می زیست

 بیماري درمان دنبال به ،)ایدز و مالریا مانند( باشند ابتال بیشترین با هاي بیمار براي درمانی یافتن دنبال به که آن جاي به دارویی

.کنند تضمین بیشتر را خود منافع طریق این از و دارند دغدغه آنها به نسبت ثروتمند افراد که هستند هایی

 هاي نابرابري دسته سه به را فناوري و علم سیاست حوزه به مربوط هاي نابرابري ،]٦[ همکاران و کوزنز دیگر، منظر یک از

 و انسانی هاي ظرفیت توزیع در تساوي عدم ساختاري، هاي نابرابري از منظور. اند کرده بندي تقسم توزیعی و بازنمایی ساختاري

 یکی موفق پژوهشی نهادهاي غیریکنواخت گسترش و مختلف کشورهاي مهندسان و دانشمندان تعداد در نابرابري مثال. است نهادي

  .باشد می ها نابرابري این از

. دارد مختلف هاي گروه و افراد توسط گیري تصمیم فرایند بر نفوذ و تاثیرگذاري در موجود هاي تفاوت به بازنمایی نابرابري

 آلودگی بابت از کمتر ثروتمندان مثال طور به. دارد فناوري و علم تغییرات زیان و سود توزیع در تساوي عدم به توزیعی نابرابري

 اثرات و بازنمایی ها، ظرفیت در نابرابري خالصه طور به را نابرابري از دسته سه این توان می. بینند می آسیب ها کارخانه از ناشی

 ظرفیت در نابرابريبه طور مثال،  .شود می دیگر نابرابري آمدن بوجود باعث هریک و کرده عمل حلقه یک صورت به که ]٦[ نامید

  .کند می تشدید را منفعت و هزینه در نابرابري هم نابرابري اینهمین ترتیب،  به و شده بازنمایی در نابرابري باعث

چارچوب هاي اساسی سیاست گذاري علم و فناوري و تناسب آن با سیاست هاي کاهش - 3

  نابرابري

نابرابري  ن دور، اغلب افراد تصور می کردند که دستیابی به علم و فناوري به معنی از بین رفتن فقر ودر سال هایی نه چندا

بسیاري از کشور هاي در حال توسعه تصور می کردند که رشد اقتصادي و توسعه اجتماعی این کشورها در . در جامعه خواهد بود

اما اکنون قریب به پنجاه سال . هت به کارگیري کارآمد آن می باشدج فناوريگرو تربیت نیروي انسانی ماهر و اکتساب ظرفیت 

حتی در و نمی تواند به تنهایی تضمین کننده رفع فقر و نابرابري باشد  فناوريه اند که رشد علم و اغلب افراد دریافتکه است 

 ]٧[تاکید می کند کوزنز  .که توجه صرف به رشد علمی موجب افزایش نابرابري ها خواهد شدشکل گرفته است  این فرضیه ،مقابل

چارچوب ها و تاکید بر سرمایه  حرکت در اینو » نظام ملی نوآوري«و » اقتصاد دانش بنیان«که تاکید صرف بر مفاهیمی مانند 

  . نمی تواند باعث رفع دغدغه هاي اجتماعی مرتبط با این حوزه شود فناوريگذاري در علم و 

مبتنی بر پیشرفته و هاي  فناورير راس آنها علوم و دکه مفهوم اقصاد دانش بنیان، بر سلسله مراتبی از دانش داللت می کند 

رچوب ها، این چاهاي مبتنی بر علم به منبع اصلی نوآوري و رشد مبدل می شوند فناوري قرار دارد که در چنین اقتصادي،پژوهش 

و مشارکت بخش  هاي نوین، کاالسازي دانش و تبدیل دانش به پدیده اي اقتصادي فناوريه در حوزه بر تحقیق و توسعه به ویژ

  .خصوصی در تحقیقات تاکید دارد

زیرا این . می شود م باعث بوجود آمدن برخی از سوال هاتوسعه سیاست هاي علم و فناوري از طریق این چارچوب هاي عا

باعث فراموش شدن گزینه هاي اساسی الزم جهت  اکید می کنند کهاهیمی تبر مف چارچوب ها در خط مشی گذاري به طور معمول

چارچوب هاي مسلط، چگونگی  ریک جنبه ویژه و فراگی. ]٧[توسعه علم و فناوري با محوریت اهداف اجتماعی و توزیعی می شود 

تاکید می کند، در  بحرانی، حجم ، تمرکز»برتري«شکل دادن به خط مشی ها در جهت رقابت پذیري است که به صورت مطلق بر 

بلکه تنها  .مطرح نیستیک ویژگی کلیدي در عملکرد نوآورانه به عنوان  .توزیع، انتشار و سرریز قوانین برابري درحالی که تاکید بر 

م مشارکت و توزیع گسترده منافع نوآوري وجود داشته باشد، این ویژگی با سیاست هاي علم  وفناوري ادغازمانی که دغدغه هاي 

  . خواهد شد

توان به میزان  در ارتباط با اهداف توزیعی، نب اصلی سیاست هاي مرتبط با اقتصاد دانش بنیانواجبا بررسی به طور مثال 

اولین جنبه، مساله کاربرد عمومی پارادایم اقتصاد دانشی و . تناسب این سیاست ها با نیازهاي کشورهاي در حال توسعه پی برد
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کاربرد سیاست هاي استفاده شده توسط پیشرفته ترین کشورها و مناطق به معنی مفید بودن آن براي  هاست کتوجه به این مساله 

مسلط در حوزه سیاست گذاري علم و فناوري،  چارچوب هاي .توسعه قرار دارند، نمی باشد نسایر کشورهایی که در سطوح پایی

ته اند و در سال هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته مورد و یا اتحادیه اروپا توسعه و انتشار یاف OECDحمایت  تتح

ته این چارچوب ها در پاسخ به فرصت ها ، نیازها و شرایط کشورهاي توسعه یاف بنابراین، ایده هاي کلیدي. رفته انداستفاده قرار گ

دوم  .اي جوامع جنوب نامناسب می باشندبر ،اهداف و اولویت هاي مناسب با این چارچوب هاشکل گرفته است و بدیهی است که 

وسه یافته اگرچه شرایط رشد تین چارچوب ها به دغدغه هاي توزیعی توجهی نکرده و حتی استفاده از آنها در کشورهاي ااینکه، 

.]٧[است ع ثروت در سطح این جوامع شدهاقتصادي را فراهم کرده است، اما در بسیاري از موارد منجر به ایجاد نابرابري در توزی

در نگاهی دیگر، می توان دالیل عدم تناسب چارچوب نظام ملی نوآوري براي سیاست گذاري علم و فناوري در کشورهاي در 

  :]١٥[حال توسعه را در موارد زیر بیان کرد

یک مفهوم پسینی است که مبتنی بر تجربیات کشورهاي توسعه یافته بنا شده است در حالی که این مفهوم در  NIS ،اوال

تقریبا موجود نیست و بنابراین این مورد کشورهاي در حال توسعه یک مفهوم پیشینی می باشد و چنین سیستمی در این کشورها 

اگرچه این . مفهوم نظام ملی نوآوري داراي بار ارزشی استثانیا،  .چارچوب براي سیاست گذاري و یا تحلیل مناسب نمی باشد

ین نکته دیگر اینکه، ا. رویکرد در ابتدا تنوع در نظام هاي مختلف را می پذیرد اما عملکرد برخی از آن ها را بهتر ارزیابی می کند

در حالیکه در اغلب کشورهاي در . شده استمفهوم اساسا رابطه اي بوده و مبتنی بر شکل گیري ارتباط بین عامالن مختلف بنا 

   .حال توسعه با فرض وجود نهادهاي مربوطه، چنین رابطه اي به طور کامل شکل نگرفته است

با توجه به دالیل ذکر شده، انتخاب چارچوبی جایگزین ویا ایجاد تغییرات در چارچوب هاي غالب موجود براي سیاست گذاري 

الن در حوزه مسائل کشورهاي ازیرا همان گونه که برخی از فع .ال توسعه ضروري به نظر می رسدعلم و فناوري در کشورهاي در ح

از  ]١٦[و نابرابري و ارتقاي یادگیري یا رفع مشکالت اجتماعی فناورانهایجاد قابلیت هاي  ]١٨و١٧[ در حال توسعه نیز معتقدند 

]١٤[اهداف اصلی و مشروع این کشورها می باشد در حالیکه توجه به نوآوري هدفی بسیار بلندپروازانه می باشد 

  توازن و همسویی اهداف سیاستی اقتصادي و اجتماعی-4

 اغلب سیاست هاي تنظیم شده فعلی در حوزه علم و فناوري مبتنی بر چارچوب هایی نظیر اقتصاد دانش بنیان و نظام هاي

اهدافی مانند بهره وري ،رقابت . نوآوري تنظیم می شوند و دغدغه اصلی در این چارچوب ها دستیابی به اهداف اقتصادي می باشد

  . پذیري و رشد اقتصادي به عنوان محور اصلی این سیاست ها تسلط داشته و اهداف اجتماعی و توزیعی در حاشیه قرار دارند

رکز بر تقاضاي بازار بر اساس عملکرد نوآورانه کلی و افزایش رشد اقتصادي موفق بوده در حالی که رویکردهاي سیاستی متم

این سیاست ها مبتنی بر چارچوب هایی تدوین . اند اما نسبت به هزینه ها و اثرات اجتماعی این سیاست ها بسیار بی توجه هستند

در کنار افزایش رشد  کاهش کیفیت شغلی و برابري اجتماعیشده اند که امکان درنظرگرفتن مسائل اجتماعی را ندارد و افزایش نا

نوآوري ها به طور روز افزونی مبتنی بر تحریک بازار شده و سهم سرمایه . اقتصادي دستاورد طبیعی اجراي این سیاست ها می باشد

سیاست هاي عمومی در حوزه علم، فناوري و نوآوري، اغلب به صورت . تی و خصوصی در حال تغییر می باشدگذاري هاي بخش دول

تسهیل کننده و حمایت کننده براي بخش خصوصی بوده و کمتر بر هدایت تحقیقات و ایجاد مشوق به سمت اهداف خاص تمرکز 

  . بنگاه می باشندسیاست هاي نوآوري بنگاه محور بوده و اغلب به صورت پاسخی بر نیازهاي درك شده توسط  ]٩[می کند 

فعلی در شمول مسائل نقص چارچوب هاي . ال ظهور می باشنددر پاسخ به این نگاه تقاضا محور، رویکردهاي جدیدي در ح

نابراین ب. لش هاي نابرابري اجتماعی مواجهند، مساله مهمی استاجتماعی، به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه که با چا

پرکردن این خالء در چارچوب هاي سیاست گذاري علم و فناوري پیشنهاد شده است که برخی از پیشنهادهاي مختلفی براي 

  .مهمترین این پیشنهادات بیان خواهد شد

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

6

ایشان معتقدند که عدم . نز و همکاران، تغییر تنظیم دستور کارعلم و فناوري را براي کاهش نابرابري پیشنهاد می کندزکو

هاي ضروري، نمادي از شکست بازار بازار است که توسط سیاست هاي علم و فناوري مبتنی بر بازار توجه به ضرورت ها مانند دارو

دستور کار نیاز محور، ابزاري . بوجود آمده اند و الزم است که براي رفع شکست به ننظیم دستورکار مبتتنی بر نیاز جامعه بپردازیم

این دسته از سیاست هاي تحقیقات، بیش از آنکه مبتنی بر اولویت  بود و ري هاي مبتنی بر بازار خواهدجهت تکمیل و تعدیل نوآو

  .]٦[هاي ارائه شده توسط سایر پژوهشگران و یا مقاالت علمی باشد، بر اساس نیازهاي جامعه و کاربران نهایی تنظیم خواهند شد 

. ر ایجاد یا کاهش نابرابري معرفی می کنندآروسنا و سوتز، فرایند یادگیري را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار ب

ایشان بیان می کنند که تجریه کشورهاي اسکاندیناوي و آسیاي شرقی نشان می دهد که نابرابري شرط الزم براي رشد نیست بلکه 

قتصادهاي دانش به عبارت دیگر، با ظهور ا. فرایند هاي مختلف یادگیري، بر رابطه نابرابري و سبک هاي مختلف توسعه اثرگذار است

تفاوت هاي «بنیان، وجود شکاف بین مناطق مختلف متاثر از قابلیت هاي اجتماعی متفاوت در انجام امور مرتبط با دانش و 

  .]١٦[ می باشد» یادگیري 

برابري فعال یا خالق، نوعی از . برابري فعال، به عنوان راه حلی براي رشد توام با برابري توسط آروسنا و سوتز ارائه شده است

رشد است که حرکت به سمت نابرابري کمتر، باعث افزایش رشد اقتصادي شده و این رشد مجدد نابرابري را بیشتر کاهش خواهد 

و نوآوري در  فناورانهقابلیت هاي نوآوري بیشتر نابرابري را کاهش داده، سپس  مجموع قابلیت هاي این برابري بوسیله ایجاد . داد

کل جامعه افزایش پیدا کرده و منجر به تولید کاالها یا خدمات می شود و این چرخه رشد بیشتر توام با کاهش نابرابري را تضمین 

، ایجاد قابلیت هاي یادگیري  در محل کار، تقویت فضاي یادگیري تعاملییادگیري در سیستم رسمی یا ایجاد زمینه هاي . می کند

از سوي دیگر، با  .]١٩و١٥[باشدمي جمعی و ایجاد بستر فرهنگی با فاصله اجتماعی کم از مهمترین ابزارهاي ایجاد برابري فعال 

اجتماعی در ایجاد و تقویت نابرابري، آروسنا بر کاهش  -توجه به نقش تسهیل گري و یا ممانعت بسترهاي هاي مختلف فرهنگی

.کند فاصله اجتماعی در اجتماع تاکید می

سیاست گذاري نظام ملی نوآوري متناسب با نیازها و شرایط کشورهاي در  بنیز به لزوم ایجاد تغییرات در چارچولوندوال 

به همین دلیل او معرفی نوع جدیدي از نوآوري متناسب با شرایط کشورهاي در حال . ]٢١و٢٠و٢٦[تاکید داردحال توسعه 

نیکی می باشد، در حالی که این نوع مرسوم نوآوري مبتنی بر تولید و به کارگیري علوم کدشده و دانش هاي تک. توسعه می پردازد

 ,DUI (doing, usingنوع نوآوري در کشورهاي در حال توسعه کمتر بوده و مدل جایگزین مناسب با این کشورها، مدل 

interacting) ٢١و٢٠[ ,لوندوال ]٢٢و٢٣[مبتنی بر فرایندهاي غیررسمی یادگیري و کسب دانش چگونگی از راه تجربه، است[ 

معتقد است که رویکرد کلی نگر نظام ملی نوآوري که به بسترهاي اجتماعی و فرهنگی نیز توجه داشته و بر یادگیري بوسیله انجام، 

به کارگیري و تعمل تمرکز می کند می تواند چارچوبی براي سیاست گذاري کشورهاي در حال توسعه باشد اما تاکید می کند که 

  .]١٩و١٥[ د تطبیق و گسترش بیشتر این تئوري استحتی چنین کاربردي نیز نیازمن

  دسته بندي سیاست هاي علم و فناوري با رویکرد کاهش نابرایري- 5

سیاست هاي ارائه شده در قسمت قبل همگی داراي هدف اصالح و تکمیل خط مشی ها و چارچوب هاي خط مشی گذاري 

فاقد یک دسته پیشنها هاي ارائه شده، مروري بر این سیاست ها نشان می دهد که . علم و فناوري با رویکرد کاهش نابرابري بودند

فقدان این دسته بندي، مانع استفاده مناسب خط مشی . شی گذاري می باشدبندي منسجم و هدفمند بر مبناي اصول علمی خط م

را در بخش هاي گوناگون  امکان  به کارگیري صحیح و دقیق آن هاگذاران از سیاست هاي پیشنهادي شده و باعث می شود که 

  .دشوار گرددخط مشی گذاري 

مطابق این نظریه، . ت هاي اصالحی ارائه می کندگذاري، چارچوبی مناسب براي دسته بندي سیاسمدل سیستمی خط مشی 

این مدل، بر عناصر تقاضاي عمومی . است خط مشی به عنوان بازده سیستم و عکس العملی به نیروهاي وارد شده از طرف محیط
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هاي عمومی را حاصل  ی، محیط خط مشی گذاري تاکید فراوان داشته و خط مشبه خط مشی، فرایند خط مشی گذاري نسبت

تقاضاي عمومی به عنوان درون داد به فرایند خط مشی گذاري وارد شده و در ادامه سیستم خط  .عناصر اصلی می داند نتعامل ای

  . را ایجاد خواهد نمود مشی گذاري متاثر از اثرات محیطی،خط مشی ها

سیستم خط مشی گذاري و برون داد آن به بستر شکل  یه در آن است که عالوه بر تاکید به فرایندهاي درونیرمزیت این نظ

در پژوهش هاي انجام شده در حوزه  این در حالی است که این دو مولفهنیز توجه دارد و و تقاضاهاي اجتماعی  گیري خط مشی

در مدل سیستمی مولفه هاي اصلی موجود با توجه به . برخوردار استاهمیت بسیار اجتماعی از نابرابري اثرات خط مشی گذاري بر 

 موجود در سیاست گذاري علم و ارائه شده براي اصالح چارچوب هاي می توان پیشنهادات مختلفخط مشی گذاري عمومی، 

توجه به نظرات عمومی در (اصالح در ورودي فرایند خط مشی گذاري  سته کلید چهارفناوري در کشور هاي در حال توسعه را در 

تقسیم ، اصالح در بستر سیاستی، اصالح در محتواي سیاست ها اصالح در فرایند سیاست گذاري ،)ورودي فرایند خط مشی گذاري

  .ارائه شده است 1این دسته بندي و سیاست هاي پیشنهادي هر دسته در جدول . بندي کرد

  فرایند سیاست گذاريورودي اصالحات در 

استفاده از مشکالت درك شده توسط عموم جامعه به عنوان ورودي  است که بر هایی  یخط مش این دسته در بر گیرنده

الزم است که خط مشی گذاران در فرایند ادراك و تعریف  ،مطابق این دسته از سیاست ها .تاکید می کندفرایند خط مشی گذاري 

به خط مشی مسائل  این نعکاسشرایط اند و ناستفاده ک گروههاي ضعیف جامعهمشکالت از نظرات گستره وسیعی از افراد به ویژه 

یکی از سیاست هاي پیشنهادي جهت . دنخط مشی گذاري قرار دهتنظیم دستور کار را در اولویت  آن هاگذاران را فراهم نموده و 

که ي مختلف جامعه و به ویژه گروه هاي ضعیف است ها تعیین نمایندگانی از گروهانتقال نظرات عمومی به خط مشی گذاران، 

   .را در اجتماعات رسمی خط مشی بر عهده داشته باشندمسائل درك شده توسط ایشان ائه وظیفه ار

  اصالحات در فرایند سیاست گذاري

 یپیشنهاداتی که در دسته فرایند سیاستگذاري دسته بندي شده اند، مرتبط با مراحل طی شده در فرایند رسمی خط مش

، برگزیده تغییراتی در تدوین راه حل ها، انتخاب راه حل ل ایجادپیشنهادات شاماین  . .گذاري عمومی و نحوه اجراي آن می باشد

گوناگون و گزینه هاي مختلف خط مشی از الزم است که در تدوین راه حل هاي . ]3[می باشد یقانونی کردن و اجراي خط مش

مسائل عمومی فراهم راهکارهاي مواجهه با نظرات گروههاي مختلف اجتماعی استفاده شده و تسهیالت مشارکت ایشان در ارائه 

  . شود

از بازار محور به نیاز محور باعث ایجاد تحوالت اساسی در تدوین و انتخاب خط مشی ها  تغییر رویکرد سیاستگذارانهمچنین 

  .کندکه با رفع نیازهاي عمومی جامعه شرایط کاهش نابرابري ها را فراهم می  است به گونه اي و این تغییرات می شود

  

  دسته بندي سیاست هاي علم و فناوري با رویکرد کاهش نابرایري: 1جدول 

عناصر اصلی مدل سیستمی خط مشی 

  گذاري
  داللت ها

  فرایند سیاست گذاري ورودي اصالحات در

  ]٦[استفاده از مشارکت عمومی در شناسایی مشکالت

در اولویت قرار گرفتن مسائل عمومی در دستورکار خط 

  ]٧و٦[مشی

  اصالحات در فرایند سیاست گذاري

تدوین راه حل ها تغییر رویکرد بازار محور به نیاز محور در 

  ]٦[ و انتخاب خط مشی

  ]٨[ارائه و تدوین راه حل درافزایش مشارکت عمومی 

  ]١٩و١٥[ تاکید بر برابري فعال  اصالحات در محتواي سیاست ها
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  ]١٦و ٢٣و٢٢ [ در تجربه و تعامل تاکید بر یادگیري

]١٩و٢٥[ افزایش قابلیت هاي نوآورانه جمعی

  ]٢٣و٢٢و٢١و٢٠[تعریف گسترده تر مفهوم نوآوري

  ]١٩[ کاهش فاصله اجتماعی  اصالحات در بستر سیاست ها

  

  اصالحات در محتواي سیاست ها

دسته بعدي سیاستهاي اصالحی، موارد مرتبط با ایجاد تغییر در محتواي خط مشی ها و سیاست هاي علم و فناوري هستند  

این دسته شامل پیشنهاداتی در مورد افزایش قابلیت . که بر اصالح در راهکارهاي ارئه شده توسط این سیاست ها تمرکز نموده اند

ایش تعامل و همکاري افراد و یادگیري حین تجربه، اتخاذ سیاست هاي برابري فعال و استفاده هاي یادگیري و نوآوري ،تاکید بر افز

استفاده از تعریف گسترده تري از مفهوم نوآوري مبتنی بر بهبود . از استراتژي هاي تقویت همزمان نوآوري و برابري می باشد

یشنهادات است که تاکید می کند تمرکز صرف کشورهاي در تدریجی و نوآوري در حین همکاري و انجام از دیگر محورهاي این پ

حال توسعه بر تعریفی محدود از مفهوم نوآوري و نوآوري هاي متکی بر تحقیق و توسعه مانعی بر سر راه پرکردن شکاف فناوري این 

  .کشورها با کشورهاي توسعه یافته می باشد

  اصالحات در بستر سیاست ها

ي را می توان در قالب سیاست هاي اصالحی بستر سیاستی دسته بندي کرد زیرا که بستر دسته آخر سیاست هاي پیشنهاد

به طور . اجتماعی و فرهنگی یکی موارد اثر گذار در تسهیل یا ممانعت ایجاد نابرابري بوسیله سیاست هاي علم و فناوري می باشد

ایجاد نابرابري اجتماعی به طور چشمگیري کاهش می یابد  مثال جوامعی که در آنها فاصله اجتماعی اندك می باشد، شرایط و بستر

  .و بنابراین یکی از اصلی ترین سیاست هاي مورد تاکید در این دسته، کاهش فاصله اجتماعی در کشورهاي در حال توسه می باشد

  نتیجه گیري-6

توجه به رشد اقتصادي نسبت به  الزامات توسعه انسانی و افزایش کیفیت زندگی ایجاب می کند که فرایند توسعه، عالوه بر

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی، مساله نابرابري است که بویژه در مورد کشورهاي درحال . مسائل اجتماعی نیز دغدغه داشته باشد

  . ه از اهمیت بسیاري برخوردار بوده و بر فاکتورهاي مهمی چون همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی اثرگذار استتوسع

و نوآوري بر نابرابري اجتماعی، باعث جلب توجه کشورهاي در حال  فناوريتاثیرات بسیار گسترده و عمیق سیاست هاي علم، 

الزم است  رداختن به مسائل اجتماعی می باشد وتوسعه به چارچوب هاي سیاست گذاري در این حوزه و میزان تناسب آنها جهت پ

فاقد بسترهاي نهادي الزم متناسب با چارچوب هاي متداول سیاست گذاري می اغلب که کشورهاي درحال توسعه چون ایران که 

باشند و شرایط و اولویت هاي متفاوتی نسبت به کشورهاي توسعه یافته ارائه دهنده این چارچوب ها دارند، پیشنهادات ارائه شده را 

کلیه پیشنهادات مطرح شده در جهت متناسب سازي  .دهندآن ها مورد استفاده قرار نحوه به کارگیري و در اصالح این چارچوب ها 

این تقسیم بندي بر اساس مدل . چارچوب هاي فعلی با شرایط و اهداف کشورهاي در حال توسعه به چهار دسته تقسیم بندي شد

سیاست  اصالح در فرایند سیستمی خط مشی گذاري انجام شده و شامل چهار دسته اصالح در ورودي فرایند خط مشی گذاري،

دسته اول این سیاست ها به طور کلی شامل ایجاد . ، اصالح در بستر سیاستی، اصالح در محتواي سیاست ها می باشدگذاري

دسته دوم شامل ایجاد  مشارکت عمومی در تنظیم دستور کار خط مشی گذاري و شناسایی مسائل درك شده توسط عموم جامعه، 

  . تغییر رویکرد بازار محور به تقاضا محور در تنظیم گزینه هاي خط مشی می باشدمشارکت عمومی در انتخاب راه حل ها و 

استفاده از مفهوم وسیع تر  دسته سوم شامل ایجاد تغییراتی در محتواي خط مشی و تاکید بر ایجاد قابلیت هاي جمعی، 

اصالحات در بستر خط مشی بر کاهش فاصله نوآوري و یادگیري در حین عمل و تجربه بوده و دسته چهارم با تبیین لزوم ایجاد 

  .اجتماعی به منظور بهبود زمینه هاي سیاست گذاري براي کاهش نابرابري تاکید می کند
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