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 دهیچک

هااِِ سااییرِس سیاساتریارِ در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهاار    بیایی یاا تظ ن اا      

-اِ از توساعهتکنولوژِ به عنوان عنصرِ حیاتی   ارزشمند تلقی شده   نوآماد راردن آن باه عناوان مول اه

هااِ رقابات شاوی  راهشود. اهمیت ایاظ موواور را زماانی بهتار متویاه ماییا تری   قدرت محیوب می

هاِ خود را به سمت   سوِ تحقیا    یهتِ  عالیت -هاِ بزرگعموما قدرت-المللیاستراتژیکِ بازیرران بیظ

هااِ هاِ نوظهور سوق داده   در حال تیدیل رردن آن باه یکای از مهمتاریظ مزیاتتوسعه در حوزۀ  نا رِ

- تظ آینادۀ رقاباتِ ژپوپلیتیاکراهیردِ در محایی داخلای   یهاانی هیاتند. ایاظ مقالاه باا م ار    ار

توصای ی باه دنیاالِ - یرِ از ر ش تحلیلایژپواستراتژیک با محوریتِ تکنولوژِ   نورِ ر ولاتورِ آن   با بهره

 ارِ دچاار چروناه توسای یاوهرۀ د انراارِ سیاساتریارِ   تن ای  " ناا رِ"پاسخِ به ایظ سوال است ره 

هااِ هاِ پیشر تۀ  نا رانه باا بازتولیاد مول اههد سییت دهاِ پژ هش نشان مید ردییی شده است؟ یا ته

نویظِ ژپوپلیتیکی   است اده از راررردهاِ ن امیس امنیتیس سیاسیس ژپوارونومیکی   ژپورالچرِِ آنس تاثیر قابال 

 اِ در ارتقاءس تحول   تطورِ پیشر ت   قدرت رشورها دارد.ملاح ه

 هاکلید واژه

 تورِس تحقی    توسعهس شیکۀ سیاستیس طراحی پُرتال. تکنولوژِس سیاستریارِس ر ولا
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 مقدمه

تر تکنولوژِس با د ر ون ساختظ ابزارها   هاِ نویظ   به طور عا هاِ اخیرس  نا رِدر دهه     

چنیظ  راه  آ ردن بیتر تیادل   نشر آسان    یترده هاِ ارتیاط  ردِ   ایتماعی   ه شیوه

نیادیظ در یامعه شده است. سرعت    سعت ایظ تحولات در رنار ییابیت هاس موییات تحولات بداده

انریز    ابیتری م رط براِ بشر به ارمغان آ رده است. ایظ اِ حیرت  تنور تکنولوژِس انش   علاقه

 یر است ره نه تنها درک درک بلکه تصور زند ی بد ن  نا رِ را تا حد د  ابیتری به قدرِ چش 

هاس تاثیرات  ونا ون   مت ا تی در اخته   شکی نییت ره تنور ر زا ز ن  نا رِزیادِ غیرممکظ س

 (1: 9911هاِ زمانی مختلف بر یاِ  یاشته است.)شیرعلیس بازه

ها با تاثیر یارِ در بهیود استانداردها   همواره نقش مهمی در خل  ثر ت براِ انیان 9 نا رِ     

وژِس یک حوزۀ دانشی بییار ور رِ استس به طورِ ره ری یت زند ی داشته است. مووور تکنول

ارنون مشخص شده است ره یکی از عوامل اصلس رندِ رشد رشورهاِ درحال توسعه در 

ها در هاِ  رهنریس ناتوانی آنهاِ ایتماعیس اقتصادِ   حتی در برخی موارد پیشر تپیشر ت

اشد. تکنولوژِ همچنیظس عامل ببردارِ از آن میشناخت    یترش مناسب تکنولوژِ   بهره

رنندۀ تغییرات راهیردِ هاِ یدید ریب   رار   تیهیلرننده مییر اصلی براِ ایجاد  رصت راه 

شود. تکنولوژِ   تغییرات است   به نوعی ابزارِ ور رِ براِ رلیه  احدهاِ اقتصادِ محیوب می

ه   استانداردهاِ زند ی بالاترِ ر ِ   در نتیجه مویب توسعه اقتصادِ شدآنس سیب ارتقاِ بهره

هاِ رقابتی   مویب توان   ت ایظ عاملس از عوامل مه  نیل به مزیتآ رد   میرا به همراه می

 باشد.المللی میها   حتی رشورها در عرصۀ رقابت داخلی   بیظهاس سازمانارتقاِ توان بنراه

 ( 91-1: 9911)موتمنی   طییی ابوالحینیس 

 

 روشنِ هزارتویِ الهیاتِ فناوریسایه. درگاهْ: 1

المللی از انقلاب صنعتی به بعدس رشورهایی به عنوان هژمون سیاسی   اقتصادِ در عرصۀ بیظ     

اند. الیته عل     نا رِ از آغاز در رنار منابع اند ره در حوزۀ عل     نا رِ سرآمد بودهشناخته شده

ها بوده استس اما با ها   ملته ثر ت   قدرت در د لتطییعی   انیانی یکی از ارران ایجادرنند

محورس دانش   علو  در تولیدات دانش 2 یشت زمان   راهش تدریجی ارزش منابع طییعی   انیانی
                                                                 

1 Technology  

 من ور عامل انیانی ساده   یا رار ر ساده است.  2 
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ها پیدا نموده   ارنون نیز به یکی از مهمتریظ عوامل ملت-اِ در ا زایش اقتدار د لتنقش  زاینده

را براِ ایظ رشورها به  9هاِ بزرگ تیدیل شده   قدرت هوشمندلتایجادرنندۀ اقتدار   دارایی د 

 (7: 9911آ رد.)میرعمادِس ارمغان می

هاِ شتابان علمی    نا رانه در عصر حاورس سیاستریاران نیازمند تقویت با تویه به پیشر ت     

یظ امر به هاِ عل     نا رِ هیتند. اها در حوزهدانش ر ز خود در خصوص یدیدتریظ پیشر ت

ها   میاپل پیش ر  را بهتر مورد مداقه قرار دهند   براِ مرت ع رند تا بتوانند چالشها رمک میآن

هنرا  نمایند. سیاست  نا رِس هاِ مناسب   به یرِریزِ   تصمی ها اقدا  به برنامهرردن آن

ها رار یرِ  نا رِ  بههاست ره با قصد تاثیر یارِ بر خل    توسعهس ییب اِ از سیاستمجموعه

هاِ د لتس ممکظ اِ از سیاستشود. باید به ایظ نکته تویه نمود ره طیف  یتردهاتخاذ   ایراء می

توان در شوند را میهایی ره با ایظ قصد طراحی میاست بر  نا رِ تاثیر بریاردس اما تنها سیاست

 ( 971: 9011قالب سیاستِ  نا رِ تعریف نمود.)در دِس 

 

 گذاری عمومییک در بابِ سیاستمونادلوژ تیتأملا .2

در خصوص  یعا  است ره علا ه بر د لت   بخش عموم یاصطلاح ِ یاراستیعنوان س     

 ییایرا ِهاشود.  رمانیاست اده م یقیاشخاص حق ی  حت یبخش خصوص ِهاس نهادهاسازمان

به شمار  ِاستریاریس از ییهانمونه کیهر یخصوص ِهاشررت ِهااستی  س ِیمهور ِرؤسا

از  ِ احد فیدارد ره تعر دیتأر ِاستریاریس ندیبر  را ِدر رتاب درآمد 2کلندی. توماس برندیآ یم

رتاب به چند  ظیدر ا ِرشته  یود ندارد.   ظیپردازان اهین ر انیدر م یعموم استیس ِمعنا

   یعمل د لت از ییهاهمواره به مجموعه یعموم استیس»رند:  یاشاره م ریبه شرح ز فیتعر

داد   بر ن ندآیبر جهینت سیعموم سیاست»رند اشاره داردس یم جابیره آن اعمال را ا ِمقاصد

 استیس»س «است؟ یاز آن چه ری ِزیمیئله است ره چه چ ظیرشمکش در در ن د لت بر سر ا

 استیس» س«ردی  یعد  انجا  آن م ایبه انجا    یاست ره د لت تصم یعیارت از: عمل یعموم

 لین ِبرا ییاست ره د لت در یهت به ایرا  یاشتظ برنامه ها یاسیس ماتیعیارت از: تصم یعموم

 ید لت ِاز عملکردها ِمتشکل از مجموعه ا یعموم استیس»س «رند یاتخاذ م یبه اهداف ایتماع

                                                                 
Power Smart 1 

Thomas Brickland 2 
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 یم ریتأثعامه  یشود   بر زند  یآنها اعمال م ند انیتوسی نما ایتوسی د لت  مایمیتق ایاست ره 

 ( 99: 9911پور آهنررس پور   غلا قلی«.) یارد

است ره مورد تویه  یچند یه یاصطلاح یعموم ِاستریاریبا ر است ره س ظیچارلز یونز بر ا     

هر رشور   مانند آن از  استیر ت   آمد در هر شهرس س استیباشد. سیمت ا ت م ِهادر عرصه

 کی  ژان رلود تون یمن ویاصطلاح ذرر ررد. ا ظیا ِن معناتوان به عنوایاست ره م ِیمله موارد

برنامه  کیاست ره در قالب  ِادهیپد یعموم ِاستریاریرنند؛ سیم شنهادیرا پ ییمعنا ظیچن

 سِرشا رز ِهااستیشود. سیظاهر م ییاییغرا  ِ ضا کیبخش از یامعه با  کیدر  سید لت

 ِهااز برنامه ِادر اقع به عنوان مجموعه حمل   نقل ِهااستیس ای ینیشهرنش ِهااستیس

 (211: 9971.)مولرس شودیم یتلق ی  حمل   نقل عموم ینیشهرنش سِ رزرشا نهیدر زم ید لت

 ِها   سطح بالایت یرسیدهد: سطح زیدر د  سطح رخ م یدر حوزه د لت یعموم ِاستریاریس    

 ییهااستیها   سهیشامل ر  یلحکومت م ِهایت یسریدر سطح ز ِ یاراستیس ی.حکومت مل

 یحکومت مل ِدر سطوح بالاِ استریاریشود. سیم یاسیس ِهااستیاست ره مویب تدا   س

 ی یشته حررت ِهااستیاهداف   س ِتواند در راستا یاست ره م ییها استیها   س هیشامل ر 

  دهد. رییبه  یود آ رد با آنها را تغ ِریچشمر

از  یبا ذرر مختصات کرتیر کی یود دارد. یک م ِ یاراستیاز س ییهاد  سطح شیکه ظیدر ا     

 ِهاسازمان انیم داریارتیاط نییتا پا ِها را در برقرارآن یژ ی  ظیترمه  سِ یاراستیس ِهاشیکه

به  قور  ِ یاراستیس ندآیداند ره  ریم یدر یهت یخصوصمهین ِهامختلف   سازمان یحکومت

 یت یدادها به سدر ن ای یاسیس ِطرف تقاواها کیرنند ره از یم ظیها تضمهشیک ظی. اونددیپیم

به انجا   یبه درست زیها نِاستریاریس ییایرا ِهاینیه ای دادهابر ن رریمنتقل شوند   از طرف د

 (True, 2003: 921).برسند

 یرند. بر میناِ می زمینۀ مطالعات سیاست عمومی را اغلب به خاطر  قر تئوریک آن به انتقاد     

هاِ اِ است ره سهمی اندک در طرح چارچوب یارِ چونان رشتهتصور متعارفس علو  سیاست

مند در  ه  یهان سیاسی   هایی ره ما را به نحوِ ن ا رننده داشته است؛ چهارچوبتیییظ

-و  سیاستایتماعی یارِ دهند. با ایظ حالس به ن ر ما شواهد حاری از  اقعیت دیررِ است. عل

 یارِ دست ر  د  چهارچوب اراپه ررده است ره رماران به عنوان ابزارهاِ م هومی متعار ی 

 9 یارِهاِ سیاستشناسیبراِ سازمان بخشیدن به تقرییا تما  یهان سیاسی راربرد دارند: سنخ
                                                                 

1 Policy Typologies  
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ه  نارامی در رنند: هاِ ن رِ یاد می. از ایظ د  چهارچوب معمولا به عنوان نارامی9  ن ریۀ مراحل

نیل به مقاصد ا لیۀ خود ره معلول ناتوانی رلی آن در ت کیک  اقعیت   ارزش در قلمر ِ سیاسی 

 یارِ(. چنان ره در ادامه اِ علّی)مراحل سیاستها(س ه  نارامی در ن ریهشناسیاست)سنخ

ند ره زمینۀ دهمناسیت نییتند. لیکظس ایظ د  چهارچوب نشان میخواهی  دیدس ایظ انتقادها بی

- یارِ درری سخت موسع از قلمر ِ ن رِ خود دارد   حتی  قتی چهارچوبمطالعات سیاست

 یارد ره در سازمان بخشیدن   هاِ م هومی آن ناقص باشندس میراثی از  ه    دانش به یاِ می

 کردیر » رساز اهل ن  ِاریتر بی یدق رِیبه تعی ایمراحل ) هین رآید. درک یهانی پیچیده به رار می

 ِباشد. اماس بر مینا ِ یاراستیس ندآیچهارچوب  ر ظیترشدهشناخته دی( شا«یمراحل ارتشا 

است    ی یباشدس توص یاز آنکه علّ  شیب رایخوب دانیت؛ ز ِاهیتوان آن را ن رینم ارهاسیاغلب مع

دس ندارد. م هو  دهیم ِر  ظیمع یبه شکل ِ یاراستیس ندآیچرا  ر نکهیدرباره ا یچندان حیتوو

 -نیود  استیعا  در عل  س هین ر کیاز  شیب سِ یاراستیس یشناسدرباره سنخ ِتئود ر لو هیا ل

 ِ یاراستیاز س ی رع ِاتواند به رشتهیم استی  ت ره عل  سیامکان سخظ م ظیاز ا ِ 

 -Policyیا  -ِ یاراستیرا اصل قرار داد ره س زیانررتیح مکانا ظیا ِولُشود.  لیتید یعموم

   استیعل  س انیى عکس آن ره اغلب دانشجواست   نه رابطه علّ Politics -  ای -استیعلت س

 ظیزم یاتیعمل ِهاِاز دشوار ِاپاره لیبه دل تاسینها سیشناسبر آن  مان دارند. سنخ ِ یاراستیس

ره  یلیدند. به دلاآشکار شدندس اما هر ز به طور رامل حل نش سرعتره به  ییهاِشد؛ دشوار ری 

مطالعات  ِبر نواقص ن ر ِبه عنوان شاهد یمراحل ارتشا  کردی  ر  یشناسذرر شدس سنخ

 ظی. به رغ  اهیبر مشاررت ارزشمند آن در طرح ن ر ِتا شاهد ندیآیبه رار م ِ یار استیس

 یعاتمطال نهیمند در زمن ا  یانیجام جادیا ِبرا نانها همچچهارچوب ظیا ِمشکلاتس هر د 

« بد»به  ر س  کردسید  ر  ظیا ر ا یشوند. حتیبه رار  ر ته م ِ یاراستیدشوار   نامتجانس س

نیاشند  هیاصلا ن ر ای(س یشناسخود ناتوان باشند )سنخ یبه مقاصد اصل لیدر در ن یعنی –ه  باشند 

   ِ یاراستیس ندآیآنچه مووور مطالعه است ) ر ضاحیا بهر   دستِ -( یمراحل ارتشا  کردی)ر 

مند از مووور رمک ن ا  ییمعنا جادیا یآن   چرونر تیاهم یی(س چراِ یاراستیس ِهایخر ی

 ( Smith and Larimer, 2016: 40-45)رنند. یم

 گذاریحیاتِ پیشینِ سیاست 1-2

                                                                 
1 Stages Theory  
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 ِهنجار ِهانهیبه تمررز در زم یاسیمطالعات س سیعموم ِاستریاریعل  س شیدایاز پ شیتا پ     

بزر ان  یاسیمحد د شده بود. پژ هشرران با مطالعه آثار س یاسیس ِد لت   نهادها یاخلاق  

بهتر  یشهر ندان به زند  تیدر هدا  شیشناخت اهداف د لت    ظا ِیو  لی ه غرب در ییت

یامعهس نقش د لتس حقوق    عتیچون طی یمیاحث لیها به توسعه   تکمپژ هش ظیبودند. ا

در آثار لاسول    شهیعل  ر ظیا شیدایشد.  رچه پ ی ندان   د لتها منتهشهر ِهاتیمیئول

رشته در ا اسی دهه  ظیشدن    یترش ا نهیداردس اما نهاد ِلادیدهه پنجاه م لیهمکارانش در ا ا

در عل   یاسی  عمل در ر تار س هین ر انیم ندهیشکاف  زا جادیا لیبه دل ر  ظیشصت آغاز شد. از ا

-ها به ییتاستیس یبررس ِرا بر آن داشت تا برا شمندانیاز اند ِاریره بی بود استیس یسنت

توان به هار لد لاسول   همکارانش یم شمندانیاند ظیبپردازند. از یمله ا ِررید ِهار ش ِ یو

در تلاش بودند تا  استیس یعل  سنت ِبه یا ِاستریاریعلو  س ینیرزییا ِاشاره ررد ره برا

 انیخلا مویود م یتجرب لیبرقرار ررده   با تحل یآشت یاسی  عمل س یاسیس هین ر انیبتوانند م

ه   استسیس یاز عل  سنت ِاستریاریر س عل  س ظیا از .را پر رنند ینیع ِازهایمیاحث مجرد   ن

عل   فسیدارد. از لحاظ تعار ِشود ت ا ت آشکاریره مطالعه م یمیاپل لی  ه  به دل فیتعار لیبه دل

هنر  ایبه عنوان عل   استیس فید لت به تعر ایبه عنوان عل  قدرت  استیس فیاز تعر ِاستریاریس

پردازد ره یم ییهااستیبه س ی  د م یاسیقدرت س ِندهای را به یرند. ا لیاداره یامعه عد ل م

توان یاست ره نم ِابه اندازه د  ظیا ید ی  تن یوستری. هر چند پردی یم شیدر پ یاسیقدرت س

راراست. علو   اریبی زیتما ظیعرصه پژ هشس ا در .د  در دست داشت ظیاز ا یقیدق ِدمرزبن

پردازد ی  مانند آن م یاسیس اتیینگ   صلحس ن ر سِچون آزاد ِ  مجرد یبه میاحث رل یاسیس

 ِترینیرشاند ره نمود ع ید لت م ِخرد   ادار ِهاتیما را به عرصه  عال ِاستریاریعل  س ی ل

ره در  یدادن به مطالعه میاپل عموم تیبا اریح ِاستریاریعل  س 9د ران سی ر پاترن به .دارد

با  ای رهنگ  ای یرا )ره با ساخت ایتماع ییامعه شناخت ِرهایاز متغ ِاریدر ن خود حضور بی

راملا  ِاندازره با چش  یاسیرندس به  ووح از علو  سیاند( همرون موستهیپ یبرهان ِهار ش

-یمطرح م یدر یامعه شناس ِاژهی  خود را به عنوان بیتر   ردی یشود  اصله میم فیرتع ِنهاد

 ا تهی یترش  ِاستریاریس نهیسو در زم ظیرا ره از دهه ه تاد به ا ییهاتی عال 2ریرند. پل سابات

مانند: بهداشتس حمل  ِاستریاریمشخص س ِهاحوزه لیرند: تحل یم  یاست به چهار دسته تقی

                                                                 
1 Patrice Duran 
2 Paula Sabatier 
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 ندیآنها؛  را جیها   مطالعه نتااستیس یابیارز ؛یدر امور خاری ِاستریاری  س یعیطی بعنا نقلس م

 ِهااستیس ینیب شی یارد؛ پیم ریها تأث استی  اعمال س  یره بر تن  یها   عواملِاستریاریس

 سآهنرر پور  غلا  پوریقل.)یاسیممکظ در عرصه عمل س ِانوار ابزارها یی  مطالعه رارا ظیرزییا

9911 :99-92)  

 سیغرب ِ  سپس در ار پا کایمتحده آمر الاتیبه بعدس ابتدا در ا ِلادیم یت ید   قرن ب مهیاز ن     

 ظیمعاصر  شته است. شاهد ا یاسی ارد حوزه علو  س 9یعموم ِاستریاریبه نا  س ِدیرشته ید

 تعدادرشته نوس  ظیا ظیصصبه  سیله متخ نهیزم ظیدر ا  ی  ته انتشار صدها   هزاران پژ هش   تحق

ها مدارسس رالج ِبالا اریشمار بی زی  ن یغرب ِ  ار پا کایرشته در آمر ظیا یمجلات تخصص ندهی زا

 بیترت ظیبد  رزند. یمیادرت م نهیزم ظیمتخصص در ا تیباشد ره به تربییهان م ِها  دانشراه

چه نییت   یریما آن را با شوق بپیا ز ده شده استس چه  یاسیعلو  س یاصل ِهابر شاخه ِاشاخه

 راتییحاصل تغ یعموم ِ یار استیبر ر   د لئون س د اهید از . ین ر ا کن دیبه آن با  اصله   ترد

است ره  دیید ِانهیرننده زم جادیبلکه ا یتین یدانشراه کیرشته رلاس کیدر  یجی  تدر ییزپ

: 9911 ش تحقی  را مشاهده ررد.) حیدس اندازس یهش   رچش  در ِادیبن راتییتوان تغیدر آن م

هاس به  یژه د لت آمریکاس  رایش قابل تویهی در ( در دهۀ ه تاد میلادِ برخی د لت91-91

-ها را در سیاستالتحصیلان دانشراهی در ایظ رشته از خود نشان دادند تا ایشان آنبکار یرِ  ارغ

ر بهداشتیس حمل   نقل   تعلی    تربیت آشکارتر ها یازِ دهند. ایظ امر به  یژه در ادارۀ امو یارِ

 (90-99: 9911است.)اشتریانس 

 یکمتدولوژبُرشی از ملاحظاِت  2-2

 ِهااستیسبه  یژه آن    یرامونیپ ییرا با تویه به مح استیس کی سیعموم ِهااستیدر س     

تواند مقدمه یم خود یعموم ِ یاراستیبودن س ِارشته ظید. بنرنیم یبررس ررید ِهابخش

- ی  تصم یاستیس لیتحل یاست ره ر ش سنت یدرحال ظیها باشد. ابخش ریبه سا یتویه ظیچن

 رامونیپ ییاز مح ید لت استیس کی(   یدارننده ی  معلول ی)عل یخط رسنریبخش ید لت ِری 

قرار  تیدر ا لو ی  اداره امور عموم یاستیس یت یس یر ش درک رل ظیدر ا ظسیبنابرا .خود است

-استیس لیآنچه ره در تحل یدرک رل ظیا جهییزء. در نت کیپرداختظ به  ا  نه ور رت ردی یم

  نه صر ا  رهاستیمختلف متغ ِها ر ه ردی یم قرارمورد تویه  رییبعنوان ابزار تغ یعموم ِ یار

                                                                 
1 Policy-making 
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دل از م ییتمیس  ی  تصم لیخاص. چرا ره همچنان ره   ته شد تحل ریمتغ کیبینده رردن به 

)مثلا پرداخت  ریمتغ کی ِدستکار رری. دردی ی اصله م یعموم ِ یاراستی( در سی)علّ  یخط

-رسد. بلکه مجموعهیبن ر م ی اقعریغ ی( ناقص   حتِشهر یزند  نهیراهش هز ِبرا ظیبنز ارانهی

. ردی یآنها مورد تویه قرار م ییتمیس ری  با لحاظ رردن ارتیاطات ز یبصورت  ر ه رهایاز متغ ِا

 ریی  نه صر ا تغ ندی زیعنوان هدف برم بهی پیچیده را ایتماع تی وع کی استسیس کی سانظیبد

ر شس بهتر شناختظ   بهتر آموختظ  ظیبه رار بردن ا جهینترا.  دهیچیاز عوامل همان مجموعه پ یکی

ء  عالیتها. ر ش تویه به هد هاست نه با تویه به یزء یز با ِزیر ونا ون با است. برنامه ِهارشته

ها   منابعس ر ابی هدف لیبر تحل یدر اساس میتن یعموم ِهااستیدر س ییتمیس لیتحل   هیتجز

 کیالکتر ن د لت ها است.  برنامه تیری  منابعس مد استهایس دفه تییمع انیمنابعس ر ابی م انیم

 ِهارا آسان رند. مدل یاستیس ِسازتواند مدلیاطلاعات   ارتیاطات م ِآ راز  ظ ِری با بهره

 ِاند. اما مدل هاییاستقرا ییهااندک سر   رار دارند معمولا مدل ِرهایره با متغ یاستیساده س

چند  ای رهید  متغ ِزهای  آنال یخط ِمدل ها ِمینا دیور رتا با یاسیق ِها لی  تحل ِن ر

 ران  لیاز تحل ِاریزه بی. اما  اقع امر آن است ره امر رندی)محد د   معد د( قرار   رهیمتغ

پردازند در  یخود م رامونیپ ییبه برش زدن   محد د رردن مح انهیراهش  را یا تیبا ره یاستیس

 یاستیساده س ِها مدلپرشمار است. لیا  ِرهایاز متغ دهیدر ه  تن ِا دهیپد تسیره  اقع یحال

 دهیچیپ ِجر شوند. اما مدل هامن یعموم ِها نهیباشد   به اتلاف  رصتها   هز جهینت یتواند ب یم

آن  تی.  اقعندی ارد نما یاستیس  ی  تصم لیرا در تحل رهایاز متغ ِتوانند شمار  یترده تر یتر م

 ِداشته اند.  ظ آ ر یلیتحل ییدر راهش  را یقابل تویه ریتأث ِابزار ِها یاست ره ناتوان

از  یتواند بخش قابل تویه یچرا ره مرند  یم  ایا هیزمن ظیدر ا یاتیح یاطلاعات   ارتیاطات نقش

شودس  شتریب رهایره تعداد متغ ظیهم .پوشش دهد ید لت ِاستهایرا در س ِابزار ِها یناتوان ظیا

 اریبی ِیتمهایما در ساختظ مدل س لیدل ظی ردد   به هم یم رممکظیغ یاسیق ِساختظ مدلها

مانند  - یکی  الکتر ن یکیاز  ساپل مکان دی  با  ییانی را ان دست برر ِهایهمواره با دشوار دهسیچیپ

است اده  ِساز هیاز شی ای یاویر ِاز مدلها ای    یریبهره بر وترهای  با رامپ ِساز هیشی ِنهایماش

نه به  -  طرز رار آنرا   یبیاز یمصنوع یرا به شکل ییتمیاست ره س ظیا ِساز هی. هدف شی یرن

همه  آثار  ر تار     یقرار ده یمورد بررس -رتش بلکه در تحول   حر سیصورت مجرد   انتزاع

-تیمحد د رارس با ظی. انجا  ا یاز ه س مطالعه رن ِراس در آن  احدس با ه    نه یدا آن ِرهایمتغ

ممکظ  ِساز هیشی ِهااز دستراه ای   کیره مغز ما داردس بد ن رمک  ر تظ از عل  ان ورمات ییها
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 یتین یاستیس لیدر تحل ییاستقرا ِانکار نقش مدل ها یدر پتویه داشت ره نرارنده  دیبا. یتین

. سخظ ما  یهیت کیتئور ِ  چارچوب ها ِن ر لیتحل ازمندیاست ره همواره ن ظیما ا دیبلکه تار

در  ژهیبو ِمحد دنرر ای ِنرر ِاز تک بعد ِری   اصله   رهایشمار متغ شیناظر به ا زا نجایدر ا

ها  اه  استیس یدر بررس انهی  است اده از را رهایشمار متغ شیااست. ا ز ید لت ِاستهایس لیتحل

 سیاستیس ِها یابیاز ارز ِاریاست. در بی ِتک بعد ِها استیدر س ِنرر ینشان دهنده سطح

سازمان  کی فی ظا طهی راتر از ح ای یشاخه علم کیرا ره  راتر از  ِمتعدد ِرهایآن  اه ره متغ

نررانه  ِتک بعد استیس کیسوء  ِها امدیپ یبا حت ِارارآمدمتویه ن  یرن یاند لحاظ م ِادار

از  ریغ ییها ریاتوبان را با تویه به متغ کیمثال ساده آنراه ره احداث  کیشد. به عنوان   یخواه

شاهد   یری  ی( در ن ر میتیز ییمح یا ییبخش راه   ساختمان )مثلا توسعه ر ستا ِهاریمتغ

 (991-999: 9911 انسی)اشتر بود.  یخواه با مهایرت یطیمح یتیز ِها عه ای

 گذاریشناسیِ بازْاندیشانۀ سیاستسنخ 3-2

 ییعقل  را کردیآنس تحت سلطه ر  ی  چه در راربرد رنون یچه در راربرد سنت استسیس لیتحل     

 ِبه چهارچوب ها ِدیشد ِریسو  استیس لیبدان معناست ره تحل ظیبوده است. به طور عا س ا

 ِاقتصاد هین ر) یاثیات  را در علو  ایتماع ِبر ر ته از سنت ها یرم ِ ش ها  ر یم هوم

با اتکا به  انسیها به رار  ر ته شده است( دارد. پیااثیات  را لیاز تحل ِاریبی یندهخاصه در سازما

ِِ  ِادهایبن  کردیبر ر  یمهم ِس نقدهاتحلیل   تمان   ِانتقاد هیچون ن ر انهسیاثیات  را رمتر ن ر

 ِاستقرار مجموعه ا ِپیااثیات  راس در تقلا برا استیس لیتحل سِ ارد ررده اند. بار ییقل  راع

 دیبوده است   هنوز با انیعقل  را ِهایر ش شناس ِبه یا یر ش شناخت ِها ظیرزیاز یا یعمل

  ر تار نخواهد شد. یی را یرا متقاعد رند ره در مرداب نیی یمطالعات نهیزم ظیا یاصل انِ ییر

دارد. پیااثیات  استیس لیتحل یمطالعات نهیزم ظیادیپرسش بن ِبرا یعقل  را لااقل پاسخ کردیر 

دهد ره  یاراپه م ییمویودس پاسخ ها ِها   چش  اندازها د اهیدر ن ر منتقدانشس به اندازه د سیی را

 اریبی شمار ظیرنند ره ا یاستدلال م ظیچن انیبرابر دارند. عقل  را ِهمه آنها ارزش   اعتیار

)اسمیت   هیتند. استیدر س یآش تر دیشوند   تنها اسیاب تشد یها اصلا پاسخ شمرده نمپاسخ

 ( 971-911: 9911لریمرس 

به  یاخلاق ا تی یود دارد. ره یعموم ِ یار استیمطالعه س ِبرا یاساس ا تیامر زه ه ت ره     

نشان  ِ رد برا کی یزند  عیاز  قا ِرنرا نامهیزند  ا تیپردازد. ره یها م استیاخلاق س یبررس

 سِمورد مطالعه ا تیرند. ره یها است اده م استیس یبویود آمدن برخ یی  چرا یدادن چرونر
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 ِموووعه ا ظیقوان یخاص به بررس یحقوق عموم ا تیمووور  احد است. ره کیاز   یعم لیتحل

 سییتمیس ا تی. رهر دیکار مب وستهیرل به  پ کیشهر ندان به عنوان  یپردازد ره در زند  یم

 استیس کیبه  ینررد. هر نور نراهیها میت یها را به مثابه ستیاست ره موقع یلیتحل یچارچوب

رند.  یاست اده م ییتمیس ا تیبزر تر قرار دهدس از ره یت یس کیروشد آن را در قالب  یره م

رند.  یاست اده م یعموم تاسیس کی( هیله )یا عل سیمنطق ِاز بحث ها یاستی زارش س ا تیره

خاص  استیس کی ِبا هدف آزمون سودمند ا تهیساختار  یتلاش ییمحصول نها سیرسم قاتیتحق

 (11-10: 9911)شا یرتز   بریکس باشد. یم

 مندْسازیِ حاکمیتگری به مثابۀ توانتنظیمْ بهْ  4-2

به « توانمندسازِ حکومت» س نوییند انِ رتاب پرارزشِ  لکاک کلی  ما چتیمت اندر زس لنت پر     

در  ینقش مهم ِدر هر رشور ها یارِ آن  سیاست هاد لترنند ره خوبی به ایظ میئله اشاره می

 استیس ظی  تد  هیسر ر  ته وستهیبه یامعه برعهده دارند. آنها پ ی  خدمات دهِ توسعه اقتصاد ندی را

 ِاریبرسند. اما بی ِامدت   بلندمدت توسعه نایهیتند تا به اهداف  ونا ون م یمتنوع ِها   برنامه ها

بزرگ   باشکوه  ِهاداشته است. سندها   برنامه ِمحد د اریبی ی اقع ِها دستا ردهادخالت ظیاز ا

بد ن  شوندی  آموز اران استخدا  م شوندیایرا شوند. مدارس ساخته م نکهیبد ن ا شوندینوشته م

بد ن  ابندییاستقرار م ِاانهیرا شر تهیپ ِهایت ی. ساموزندیب ی  با ارزش دیم  ِزهایرودران چ نکهیا

خورند چرا  یها در مرحله ایرا شکیت ماستیدرصد س 11از  شیب یرل راست اده شوند به طو نکهیا

توان  یها   موانع چه رار مغلیه بر چالش ِقدر بالا است؟ برا ظیا هااستیس ِشکیت در ایرا زانیم

 جینتا ا تند؟یات اق ب ی اقع راتیی  تغ  یمو   برس ِ یاراستیس ِوارد به بر ن دادهام شتریررد تا در ب

در حال توسعه به  ِدر رشورها یدهند مشکل اصل یرتاب نشان م یند انیدهه نو ظیچند ِهایبررس

 تسیقابل ِهااز دا  ییرها ِرتاب برا شنهادیشود. پ ید لت   حکومت مربوط م تی  وعف قابل ِریر

ره  یریان تیظر  تیبا تقو ندی را ظیاست. ا «انطیاق تکرار شونده میئله محور» کردی اده از ر است

   ییمناسب با شرا ییره موایه هیتند راهکارها یمیاپل ِرنندس برا یم  یارِسیاستحکومت   ندر

 (9911  دیررانس  اندر ز.)رند یم دایپ یبیتر  اقع

 از قراردادگرایی استعلایی خوانشِ پدرسالارانه و  سمِ یشوونگذاری در تنازعِ سیاست 5-2

 شودیشود. نخیت   ته م یدرباره مداخله د لت معمولا در د  قالب مطرح م یاخلاق ِهابحث     

 «یتهیناشا ِرالاها»مانند آموزش   بهداشت    «یتهیشا ِرالاها»ره د لت بهتر است در عروه 

آن  شتریب ایخواستار عروه رمتر  (مرد  ِ رد اتحیره یامعه )صرف ن ر از تری یمانند آلود 
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مویه باشد ره  یدر صورت ظیه  چن دیمداخله د لت شا ندی و یرند. در قالب د   م لهاستس مداخ

از لحاظ  (سیخدمات پل ایخون  ِها )مانند اهداحوزه یرا در برخ ِمرد  یامعه میادلات بازار

 ظیا دیبا یحا ظ منا ع ایتماع راهیه د لت در یاحالت معتقدند ر ظیمقیول ندانند. در ا یاخلاق

ره معتقد به  یریان اغلب .بازار خارج رردهس آنها را خود انجا  دهد ِت ها را از قلمر ی ونه  عال

میرور  ِهیتندس بحث ها ییقرارداد را یعنیآن  ی لی  -یاسیس نهی  قر یر ش شناخت یی رد را

-بحث ظیچن بیع سیر ش شناخت یید. از من ر  رد رادانن یم «ِبه پدرسالار شی را»را مصداق 

. یتیا راد ن عهیز مجمو ِزیره یامعه چ ینییت دادن اراده میتقل به یامعه است در حال ییها

  مصرف رنندس  دیتول دیاعتقاد به مداخله د لت درباره آنچه ره ا راد با سی لی  -یاسیمن ر س ظیاز ا

 یمعتقدندس ادعا م ییقرارداد را -ییره به  رد را یانری است. «یبرد  ریمی» ا  در  ظینخیت

 دی راد باا»شود  ی مان م ظیبنابرا«. باشد فیحقوق   تکال یمنیع اصل دی رد   نه  ر ه با»رنند 

رنند.  ِر یپ «رریا راد د»  نه « خود» حاتیها   تریمشخصس از ارزش ِامجاز باشند در محد ده

ره طی  آن  ِاعتقاد زی  ن شسیاهداف خو ینهاپ رندهی   یصمتشناختظ  رد به عنوان  تیبه رسم

 یمحیوب م ییتا حد امکان بر رنش ا  حار  باشدس همان یوهر  رد را دین رات خود شخص با

خود پیند  دیآنکه انیان با ِشود به معنا یآن طور ره اغلب ادعا م» ِریمووع   ظیشود. الیته ا

 ِرریصاحب قدرت د ای رد هیچ  . به هر حال «یتیباشدس ن ان  چن ظیچن دیبا ایخودخواه بوده  ای

 تیبه  وع رری رد بهتر از هر شخص د رایرند ز لیخود را بر  رد تحم یاخلاق  یتواند تصم ینم

به مثابه  ِ رد ِری   ی اقف است. هر ونه مداخله در تصم تیخود   مصلحت خود در آن  وع

  یاز تصم ریغ یر نیب ی ونه قانون اخلاق چیه  یریبپی ا ر .است ِ رد ِآزاد ینقض ح  ذات

در آن   سینشناس تیا ر  یود داردس آن را به رسم ایسرنوشت ا   یود ندارد  ِهر  رد برا یشخص

 یود  ِاز تناقض برا ِنررش عار رانهی -ِباشد خواه را لز ِخواه هابز - ییصورت قرارداد را

 تیمشر ع ِا ر مینا». به قول بورانان: دینما یم یاسیس یمشخی  ِترس برا یبه طور رل اید لتس 

 ردد  یتلق ِندی رآ دیبا استیباشدس س «ِ را رد یارزش ِهنجارها»  مویه بودن حکومتس  قی 

به  سِح ظ منا ع  رد ِبرا -میتقل   احتمالا مت ا ت  ِ  ارزشها  یبا علا -ره ا راد مختلف 

 ِالرو  سیریحکومت را بپی تیدرباره ماه  ر  شیپ ظیا رزند. ا ر  یمیادرت م ییمع ِهمکار

 ِپس حکومت مطلوب حاصل قراردادها«. خواهد بود «انهیقراداد را» سیاسیس یخی مش یینها

را  اید  ررانیحد   مرز خود   د یعمل ب ِآزاد است ره محد د رردن آزاد ِا راد ظیب ِاریاخت

باشد. « قاعده ات اق آرا»بر اساس  دیآن باشکل  ظیتر یدر منطق یی. قرارداد رادانندی بالقوه م دی وا
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از  دسیمطلوب بنما یبرخ د اهیاز د ِاقتصاد یاسیصورتس هرچند دستا رد ن ا  س ظیا ریدر غ

ها به ا راد )ره به یز با ات اق آرا رخ  ِری   یرردن تصم لی. تحمیتیمویه ن انهیقرارداد را د اهید

 چیدر انتخاب قراردادها آزاد بوده   به ه دی راد بان اآطی   هاست ر یخاص ِادیدهد( ناقض اصل بن

 ( 97-91: 9912)چانگس باشد. مجیور نشوند. دیم  ررانیهر چقدر ره آن میادله به ن ر د ِمیادله ا

 . معماری و طراحیِ پرتالِ سیاستِ فناوری 3

 ِ یار استیعل  س یتخصص ِاز حوزه ها یکی سِ  نوآ ر ِعل     ظ آ ر ِ یار استیس     

 ِبرا یدخالت د لت در امور عموم"یهتس مانند حوزه مادر خود به م هو   ظیاست   از ا یعموم

قابل  یمدن ِنهادها ای   ی ر د بخش خصوص  یاست ره از طر "میاله   مشکل در یامعه کیر ع 

حاصل از  "یامر عموم"م هو   نکهیر شظ  ردد؛ ا ل ا دید  نکته با نجایا درحل    صل نیاشد. 

 "یخیر عموم"تحق   ِباشد   دخالت د لت برایم یمدن ِهاامل سه نهاد د لتس بازار   سازمانتع

تعامل سه  انه است.  ظیهر  ونه اختلال در ا ظییتی ِمیئله به معنا ای "مشکل" انیاست. در  اقعس ب

سه نهاد  ظیتعامل ا ِهایژ ی انه منوط به شناخت  ر ع خلل در تعامل سه اینحوه حل میئله  ایثان

 ... آن مت ا ت  خیسه نهاد در هر رشور به تناسب  رهنگ   تار ظیتعامل ا ِاست. از آنجا ره الرو

ره د لت در  یدر هر یامعه مت ا ت است.  روا نقش زیر ع مشکل ن ِبرا ِ یار استیاستس س

در حال توسعه  ِرند نه تنها با رشورهایم ِباز کایدر رشور آمر یبازار   یامعه مدن ِر هایبرابر ن

به طور مثال نحوه دخالت  جهسیه  ت ا ت دارد. در نت ی  ژاپن ییمت ا ت است بلکه با یوامع ار پا

رشورس با  ظیا یبهداشت ِ یار استیس یعنی یدر حل مشکل بهداشت عموم کاید لت آمر

 ( 91: 9911)میرعمادِس راملا مت ا ت است. ییار پا ِرشورها

هاس عل  حوزه ظی   یترده تر شدن راربرد آن در ا ِراربرد ِها  به حوزهتر شدن علکیبا نزد     

برخوردار    ِشتریب تیپررنگ تر   از اهم «ِ نا ر»  م هو   ا تهیبشر  یدر زند  ِدیید راهییا

طور  نشده است. به علا هس آ لیتید یبه مووور قابل تأمل زین ِ نا ر ِبرا ِ یار استیس جهیدر نت

عامل رشد  ظیمه  تر ِها در  نا ر شر تیچند دهه  یشته پ یرندس ط یره ماشا 9چلیره م

 ِ نا رانهس در دستور رار رشورها ِهاِنوآ ر  یتشو ِها استیس ظیبوده است؛ بنابرا ِاقتصاد

 عاترند ره بر اساس مطال ینموده اند. ا  اشاره م دایپ ییبالا تی  در حال توسعه ا لو ا تهیتوسعه 

 جادی  رار   ا هیسرما ِ ربهره بهیود در  یاز طر سِدر  نا ر شر تیشدهس پ بلندمدت انجا 

                                                                 
1 Mitchel 
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پنجاه  یمتحده ط الاتیدر ا ِاز رشد اقتصاد یمیعامل ن دسیید ِها یت یمحصولاتس خدمات   س

 سیانرل ِدرصدس برا 71 رانیه  ِرا برا ِدر رشد اقتصاد ِسه   نا ر ِسال  یشته بوده است.  

 استیاز س ِمجموعه ا سِ نا ر استیس. زده است ظیدرصد تخم 11 زیپظ نژا ِدرصد   برا 79

 یها اتخاذ   ایرا م ِ نا ر ِریبر خل    توسعهس ییب   به رار  ِ یار ریهاست ره با قصد تأث

د لتس ممکظ است بر  ِها استیاز س ِا یترده فینکته تویه نمود ره ط ظیبه ا دیشوند. با

توان در قالب  یشوند را میم یطراح« قصد» ظیره با ا ییهااستیتنها سبریارندس اما  ریتأث ِ نا ر

ر     زیاراپه نموده اند ن ِ نا ر استیره محققان مختلف از س ی یتعار .ررد فیتعر ِ نا ر استیس

 استیس 9ِمثال مور ِدارند. برا دیشودس تأر یمشاهده م فیتعر ظیمشابه آنچه در ا ِبر ابعاد شیب

درباره توسعهس  رشورها ماتیبر تصم ِر یاریداند ره مقصود آنها تأث یم ییها تاسیرا س ِ نا ر

را مجموعه  ِ نا ر استی  همکارانس س 2تونیاست. ه دیید ِهاِ نا ر ذا اتخای ِساز ِتجار

هیتند    ِاز  نا ر است اده توسعه   تی  هدا  یره درصدد تشو ییهاها   برنامهمشوق ظسیقوان

داشته  یتیز ییرشد اقتصادس سلامت     ح ظ مح سیمل تیمانند امن یمت ا ت توانند اهدافیم

را  ِ نا ر استیس سیایتماع ِسودمند تیبر اهم آشکار با تأرید 9چانگ. رنند یم فیباشندس تعر

 ریاز اقدامات د لت ره بر خل س ارتیابس تطاب س اشاعه   است اده از دانش  نا رانهس تأث ِمجموعه ا

نورِ   .)قاویرند یم فیداندس تعر ییامعه سودمند م ِد لت برا ِلیته به  ونه ا یاردس ا یم

 ( 1-7: 9911قاوی نورِس 

 اتِ علم و فناوری تتبعپروبلماتیکِ  1-3

شدن  تیاست ره به سرعت در حال تثی ِارشتهظی  ب ایپو ِاحوزه سِمطالعات عل    تکنولوژ     

یامعه شناسانس  ظیب ِحاصل تعامل رار سیوزه مطالعاتح ظی  ار پاست. ا یشمال ِکایدر امر

را  یره علو  پزشک -عل   جی  نتا ندهایاست ره  را ِا راد رریمورخانس  لاس هس انیان شناسان   د

 ظیب ِرنند. به علت آنکه مطالعات عل    تکنولوژ یرا مطالعه م ِ  تکنولوژ -ردی  یدر برم زین

را  ِحوزهس عل    تکنولوژ ظیاند. از آنجا ره اتنور   نوآ رانهم اریبی شیکردهایاستس ر  ِرشته ا

 راهبه هم ظیاز یهان نو یهر درر ِبرا یایرا تقر یها   میاحثاتش تیعاتا تهیرندس  یم یبررس

 ( 99: 9911)سییموند س دارند.

                                                                 
1 Mowery 
2 Heaton 
3 Chang 
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 ی ونا ون ِهاچتر آن رشته ریاست ره در ز ِارشتهانیم یینا  قلمر  «ِمطالعات عل     نا ر»     

عل س  یشناس  یامعه؛ یامعه ِمطالعات عل س  نا ر ؛ِعل     نا ر ۀ   لی  خی: تاررنندیم تی عال

عل     اتارتیاط ؛ِعل     نا ر ییتینیمطالعات  م ؛ِعل     نا ر ِ یاراستی  معر ت؛ س ِ نا ر

مووور بود  ظیا یرسدر د ران ینگ سرد عمدتاً بر ییقلمر  ظیچن ِر یشکل از هدف.  …   ِ نا ر

   یعلم ِهابر پژ هش یتی  ینی ی رهنر سیاسیس سیایتماع ِها  ارزش ییره چرونه با تس شرا

 رییها را تغ  ارزش ییبا تس شرا ظیا ِ  متقابلاً چرونه عل     نا ر  یارندی نا رانه اثر م ِهاِنوآ ر

 ییهادهیبه عنوان پد ِقش عل     نا رآن است ره ن یمطالعات ظیهدف از چن ررسید انی. به بدهندیم

شود.  یبررس ِ  اقتصاد یاسیس سیایتماع سی رهنر ِهادهیتر پدمند در بیتر بزرگ  با ت مندنهیزم

 «یر نیب» ِآنچه را سابقاً نییت به عل     نا ر ریتأث توانیمطالعات آن است ره م دستظیا  ر شیپ

   ِاثر یار ظیا ۀ  نحو زانیهر چند م د؛ید  حوزه د ظیا ِبر ر شس محتوا   دستا ردها شدیم یتلق

است ره پژ هشرران بر سر آن  یمطالعات ۀحوز ظیا یاصل ِهااز پرسش یکیآن خود   یدق ِبندصورت

 یاصل ۀبه د  دست توانیرا م ِدر قلمر  مطالعات عل     نا ر یدانشراه ِهاپژ هش .توا   ندارند

  مثلاً  پردازندسیمویود در آنها م یِعمل ِهاهی    ر  ِعل     نا ر تیبه ماهره  ییآنها یکیررد.   یتقی

چرونه  ابندسیاعتیار  یعلم اتی اقع شودیسیب م زی: چه چرشندیم شیدست را پ ظیاز ا ییهاپرسش

 عل  انیم ای ظیعل    د انیم ینییت   ربط ایآ شوندسیم جادیدر یهان عل  ا دیید ِهاها   شاخهرشته

 ِعل     نا ر ِآنها اثر یار یاست ره مووور اصل ییهاد   پژ هش دستۀ.  … یود دارد    تی  ینی

به   ِعل     نا ر یۀناح زاست ره ا ی  خطرات هایکید  حوزه   ر ظیبر یامعهس رنترل   تیلی بر ا

ها د لتدست مطرح است:  ظیاز ا ییهاپرسش نجای. در اشودیم لیتحم یمدن ِهایامعه   ارزش

   نا رانه  یعلم ِهاِری  یرنندس در تصم صیرا تخص ِمربوط به عل     نا ر ِهابودیه دیچرونه با

مربوط به  یاطلاعات تخصص دیمداخله رنندس متخصصان تا چه اندازه با دی  چرونه با یچه ریان

ره ارنون در  سیمطالعات ۀحوز ظیا ِارشتهانیم تیماه. عمو  قرار دهند اریرا در اخت دیید ِهاِ نا ر

 ِااز تخصص در رشته ِره برخوردار دهدینشان م شودسیم سییهان تدر ِهااز دانشراه ِاریبی

  لاز  است  یت؛ین ی  یامعه را  ِعل س  نا ر ۀدرست در خصوص رابط ِدیداشتظ د ِبرا یعلم

 یعلم ِها راتر از رشته یبه دانش ِاز عل     نا ر یمنا ع ناش  ها با بحران یعقلان ییار یر  ِبرا یریان

  ای عال ا یر  نقش شِیپ ِهابتوانند در چالش ِارشتهانیدانش م ظیا ِریرار مجهز باشند   از راه به

 تا(یس بیرواپخیش)رنند.
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 برآمدنِ نهادْگاهِ علم و فناوری   2-3

دانش است   از  تیمکمل تقومختلف    ِایزا ِسره عل     نا ر دهندینشان م دیید ِهاپژ هش     

عل     ظیب ِیدِ هاانیاشتس مشخص شده است. ت ا ت ظیمت ا ت   قوان ِنهاد ِها نهیزم  یطر

 ِهاسایدر تما  مق سیعیطی ِها دهیقانونس مانند پد تی یود دارد؛ در عل س تمررز بر  وع ِ نا ر

 ِلابراتوارها ایآنس دانشراه  یاست   شکل سازمان کیعل س رشته آرادم ِنهاد تیمشاهده است. ماه

 رشیپی ایهاس رد شیما  آز اتیبر حدس یاست. ر ش انیاشت دانش میتن یخصوص ای ید لت یقاتیتحق

شوندس بلکه از  ه    درک  ی رموله نم یبه صورت تصاد  اتیحدس ظسیها است. علا ه بر اهیموقت  رو

به انطیاق بیظ  قتیاست   حق قتیحق ِورنند. در  اقعس عل  در ییتج یم تیتیع هین ر ای ِتئور

 تیتیع رشسیمورد پی جیرا ِ ندهااست ره از ر یالملل ظیب ِدارد. عل  نهاد یبیتر ِمشاهدات   تئور

 ظسیبا است اده از قوان ِ نا ر ِایاست. در مقابلس دن یالملل ظیب ِرند   هموارهس متأثر از همکار یم

است   شکل  ِامهارت حر ه سِ نا ر ِنهاد تیند. ماهریساخته دست بشر را اراپه م ِهادهیپد

 یاساس تجربه عمل دارند اما حدسس بر تیاهم ِدر  نا ر شی  آزما اتیآن بنراه است. حدس یسازمان

 ِاستس تکنولوژ قتیحق دییتأ ِ. همان طور ره عل  در ییتجویتین ِاست   محد د به حدس ن ر

. ابدییها تجی  م  ر ش هاکی  تکن ندهایحصولاتس  رآدر م یاست   اثر عمل یاثر عمل ِدر ییتجو

راربرد   یاز عمل است   ارزش آنها از طر ییها  حالت کردهایر  هاسیشامل طراح ِس نا ر ِهایخر ی

   یایتماع ِمو   در عرصه ها ِبرداردر  ر  بهره ِ رناشود. توسعه   ی  قضا ت م دهیسنج یعمل

 ِهاید یچی. در  اقعس اغلب پردی  یشکل م یتجارب عمل ِانه بر مینا نا ر اتیاست   حدس ِاقتصاد

ها است. ِآن شکل دادن به توسعه  نا ر لیاز دلا یکیره  تاس ِدرک ن ر ِ راتر از مرزها ِتکنولوژ

  توسعه را  یاتیعمل یاعتیارسنج ِره تجربه نقش راهنما یدر چارچوب یرنون ِهاِاز  نا ر ِاریبی

تواند چندان از ر ند بازار یدا  ینم ِاست ره توسعه تکنولوژ ظیمه  ا اریبی جهینند. نتریداردس عمل م

عل   ظیب یقیتوان مرز دق ینم سی. به طور رلردی  یقرار م یایتماع ای ِتجار شیزماباشد   داپما مورد آ

را  ِعل     نا ررند ره یم فیرا تعر هاتیاز  عال ی یانیاشت دانشس ط قتسیررد؛ در حق ظییتع ِ   نا ر

درست  تاند   شناخ ابیته رریکدیبه شدت به  سیدر عصر رنون ِرند. عل     نا ر یادغا  م رریکدیبا 

ها در عل  ممکظ است شر تیپ بسیترت ظیاست. بد یدر  ر  شناخت درست یهان عمل سیعییهان طی

تواند ییتجو یم  نا رانه ثرا شی راه  رند   به همان اندازهس نما ِ نا ر ِرا برا ِدیید ِها رصت

 قاتیاز شررت ها به تحق ِاریمیاله باعث شده بی ظی. ازدیرا برانر ی  اساس ییربنایز یعیاصول طی ِبرا

حل  ِره آنها از عل  برا ِاز علو  مرتیی داردس به طور یبه آ اه یبیتر سیرقابت تیبپردازند. موقع یعلم
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خودس  ِهاشراهیاز عل س  راتر از آزما ِتر عی س یهانتوانند با  یآنها م ظیرنند. بنابرایمشکلات است اده م

 (91-1: 9911)زارر احمدآبادِ   ص ارِ دربرزِس تعامل برقرار رنند.

 پردازانۀ تکنولوژیبازْنمودِ مفهوم 3-3

ها تمدن شر تیبر توسعه   رشد انیان   پ  یعم ِریتاث ِتکنولوژ تسیبشر خیدر سراسر تار     

 یعامل موثر بر زند  ظیتر ری   را  ظیتربزرگ ِره تکنولوژ قتیحق ظیرغ  ا یت. علداشته اس

از  یبرخ یاز آن نداشته   حت یاز مرد  شناخت ر شن ِاریاستس اما هنوز ه  بی ِانیان امر ز

   Techne یونانیاز د   اژه  «ِتکنولوژ»از آن اراپه دهند.  یقیدق فیتوانند تعر یخواص ه  نم

Logy یشیاند ریتعقل   تدب یبه معن یمهارت   هنر   د م یبه معن یشده است ره ا ل لیتشک 

 : شودیاز آنها اشاره م یشده است ره به اختصار به برخ انیب یمختل  فیتعار ِتکنولوژ ِبرا. است

 یرقابت تیمز جادیهاست ره ایها به خر یِ ر د لیعامل تید سِمعتقد است تکنولوژ 9پورتر     

 ِازهایدانش   تجربه در پاسخ به ن یبه راربرد عمل ِ؛ تکنولوژ2طی  تعریف لایتل رند. یم

. سازمان ندی و ییانیپشت تی عال کیدر  ای   ِدیتول ندی رآ کیمحصولس در  کیدر  یایتماع

 وق  فی  تعر داندیرا است اده از دانش در عمل متکنولوژِ  9(UNIDOمتحد) ملل یتوسعه صنعت

از  نون مختلف  یییترر ِتکنولوژ ررید انیعنوان شده است. به ب ِدانش راربرد در  رهنگ  بیترس

 یبه معن ِتکنولوژ س0تی الیرا فیطی  تعر است. یادرار ِها  مهارت یصنعت ِشامل مهارتها

 1است. برا ن یعمل فیانجا   ظا ِشده برا یسازمانده ِدانشها ریعلو  با سا کییتماتیراربرد س

ماهرانه   اثربخش  دیداند ره انیانها را به تول یم ِبه عنوان راهکارها   ابزار را ِتکنولوژ زسین

است؛  ینییتا یامع فیرسد تعر ی؛ ره به ن ر م1خلیل فیطی  تعر ظیسازد. همچنیرهنمون م

است ره در یهت خل     ییهایت یها   سر ش ِابزارها ندهاسیتما  دانشس رالاهاس  را ِتکنولوژ

به اهداف   یتوانیآن م لهیاست ره به  س ِاراپه خدمات به رار  ر ته شده   ابزار ساخت رالاها  

   یراربرد من   معلومات علم یبه معن ِتوان   ت تکنولوژ یم ررسی. به عیارت د یابیخود دست 

 ی: راربرد عملِبه اختصارس تکنولوژ ایاست    یعمل فیانجا   ظا ِبرا ا تهین ا   ِها یآ اه ررید

 ( 99-91: 9911)موتمنی   طییی ابوالحینیس بشر است. ِازهایر ع ن ِبرا ِش   ابزاردان

                                                                 
1 Porter 
2 Lyttle 
3 The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
4 Galbraith  
5 Brown 
6 Khalil 
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توان  یرا م ِاستخراج ررد.  نا ر یمشترر ِتوان محتوا یشدس م انیره ب ِمتعدد فیاز تعار     

ررد ره در یهت خل س  فیتعر ییهایت یابزارهاس ر ش ها   س ندهاسیتما  دانشس محصولاتس  را

 هیدر رل ِشوند.  نا ر یانیان به رار  ر ته م ازیمرت ع رردن ن ِها   اراپه خدمات براساخت رالا

متأثر خواهد  شیخو ِازهایانیان یلوه خواهد ررد   از دانش   معر ت انیان به ن ِها تی عال

 یانیان ِازهایر ع ن یبر چرونر تیها   اعتقادات به  اسطه حارم رهنگس ارزش طرهی شت   لیا س

 ( 90: 9911)نصیرِس خواهد بود. یمیتول ِ نا ر تیشکال   ماهبر ا

 گذاریِ فناوریسنجیِ سیاستامکانْ  4-3

از     نا رِ در مورد عل  ِری   یتصم ِبرا یخطوط اصل ظییتع ِبه معنا    نا رِ عل  استیس     

است. الیته  ِنا رها در حوزه پژ هشس عل      تیا لو ظییمت ا ت   تع ِیمله اختصاص دادن بودیه ها

 ِ یار استیآزاد از س دیبا دنیشیاند وهی  ش یدارد. ت کر علم زین ریناپی استیبعد س کی    نا رِ عل 

رها ررد تا به صورت  دیرا با شهیررد. اند ِ یاراستیتوان سینم دنیشیاند وهیش ِابر رایباشدس ز

است.  ِ یار استیه  دارد ره قابل س ِرریعل  ابعاد د یرند.  ل دایخودیوش   خلاق بتواند شکل پ

-  انوار رشته ِاند. در مورد علو  راربردتیها در ا لوشود ره ردا  پژ هش ظییدر رشور تع دیبالاخره با

 دیتول دیاست   با ازیمورد ن شتریررد ره ردا  ب ِری  یتصم دیره  یود دارد با یمختلف علم ِها

   «یعل  صنعت» شیدای  میتمر سازمان عل  با پ یرم رشد .ردیدر مورد آن صورت   ِشتریدانش ب

 یپژ هش ِها طرح از ِداد. عل  بزرگس مجموعه ا شیرا ا زا    نا رِ عل  استیبه س ازین« عل  بزرگ»

را به  ی زا  ِهانهیدارد. عل  بزرگس هز یالمللظی  ب یمل ِهاِبه همکار ازیره ن ردی  یرا دربر م

ررده است.  لیتید ییمع تی عال کیبه  ِ رد تی عال کیرا از  دهد   عل  یخودش اختصاص م

انتخاب  دیداردس با تیا لو ردا  دید دیشوند. با ری ونا ون با آن در  ِها وهیبه ش دیمختلف با ِسازمانها

ره  ِنقش د لت   نهاد ظسیبنابرا رد؛یصورت   یعموم ِ یاراستیس کیتوسی  دیانتخاب با ظیررد. ا

ره  یتین ظیا ِبه معنا ظیاز انتخاب است. ا ری  نا ز دیآ یم انیرند به م یم عیرا توز یمل ِبودیه ها

در  شتریب یعلم ِ یار استی. س یشیندیب دیبا نهشود     ته شود ره چرو ِرییهت   دیبا ِرار  کر

خصوص در  دیبا رانیمثالس ا ِدارد؛ برا ازییامعه به آن ن کیهاست ره  ِ  تکنولوژ ِمورد علو  راربرد

 ِ یار استیاش سِاقتصاد ِبخش ها ریبا صنعت ن ت   سا ی  دانشراه یعلم ِهاتی عال ظیرابطه ب

 ِنهادها ژهیاش به  یرامونیپ ِنهادها ریره نهاد عل  با سا نندریها رمک مِ یاراستیس ظیرند. ا

 ِهاطرح دیبا ییهتشما در چه  ِهارند. بالاخره دانشراه دایارتیاط پ ِ  اقتصاد یاسیس سیایتماع

را با  یدانشراه   مرارز پژ هش یعلم ِتهای عال یعلم ِاستریاریرا ایرا رنند؟ س ِپژ هش   نوآ ر
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.  ر  رندیمرتیی م ی  استان ِمنطقه ا ِاقتصاد ِهاتیرشور از یمله مز ِدی  تول یبخش صنعت

 نهای ... باشد ره هرردا  از ا خرما ای لاب  ایپیته  ای رش  دیممکظ است بحث تول یاستان کیدر  دیرن

 داتینراه شود؟ تول یبه طور علم دیبا ِدیتول ِهاتی عال ظیبه ا ایخاص خود را دارند. آ ِهایژ ی 

 یدر برخ دیید عیتوسعه صنا یدر مناط  مختلف   حت ی  محل یدست عی  صنا ِ  رشا رز ِدامدار

مرتیی شوند    یعلم ِهاتیبا عل     عال دیبا نهایدارند. ا ازین ِنا رعل      ِ یار استیاستانها به س

 یود دارد. شما در  زین یدر حوزه علو  انیان ازین ظیدارد. ا ازین ِری  ی  تصم ِ یاراستیس کیبه  ظیا

دادنشانس خود صیره تشخ دییر به ر  یها   میاپل   مشکلات ایتماعبحران ِسر کیحوزه با  ظیا

حررت  دی یود دارد   در ردا  یهت با ییچه مشکلات   بحران ها دینخواهد تا بدا یم ییاهپژ هش

حررت رندس به ردا  سو بر د   به چه  یدر چه یهت دیبا ییامعه شناس ایمثالس دانش اقتصاد  ِررد؛ برا

 عتیارتواند ا یمشکلات م ظیبه ا ییر ع میاپل مویود   پاسخرو ِبپردازد. د لت برا شتریب یمیاپل

   رند. در عل  ِرا راه انداز دیید یها   مرارز پژ هشراستا رشته ظیدر ا ایدهد    صیتخص یپژ هش

چرونه باشد ره به مید درردن  ِری  یتصم ظیا وهیش نکهی یود دارد اما ا سیاستریارِبه  ازیس ن نا رِ

 (09-91: 9911رادس یقانع)قابل بحث است. یموووع نجامدسین شهیباب اند

 «چراییِ تنظیم»امر تکنولوژیکال و دُشوارۀ  بُغرنجِ شتاب در 5-3

 ِبه محتوا لی  تید ا تهیدر چند دهه  یشته تکامل  ِ  نوآ ر ِعل س  نا ر ِهاِ یاراستیس     

شناخت آثار  ظیها   تعاملات  ونا ون است. بنابراِهمکار هاساستیشده ره شامل س ِادهیچیپ

شوندس یم کیتحر یاستیس ِ ضا کیدر  ِاختار  س ِ رد  یها ره از طراستیس ظی ونا ون ا

بلکه  یتسیخاص ن یتیریبا سطح مد رریباز کی ِبر عهده هااستیس ِایرا ظسی. علا ه بر اتدشوار اس

  تعامل  ِهمکار ید یچیپ ِای و ظیره ا ندالیدر آن دخ یتیری  سطوح مد ررهایاز باز ِامجموعه

 ِوراز تئ استریارانیمت ا ت س ِرهای  ت ی یاستیس ریمی یتر ابی ظسیاست. علا ه بر ا رریکدیآنها با 

)زارر  را دشوارتر از قیل نموده است. ِنوآ ر ِهادر در ن ن ا  استیدرک نقش هر س ؛ییعقلا

 (1: 9911 سِدربرز ِ  ص ار ِاحمدآباد

به  ایانجامد یم یتیز ییمح یرانیبه   دسیرشدش بیپار یرا به منط  در ن ِا ر شما  نا ر     

در  ِانجامد. عل     نا ر یم ِ  نابرابر یشکاف طیقات جادیبه ا ایشود  یتهران منجر م ِهوا یآلود 

 ییهادهیهیتند. الان شما با پد زین یتیز ییمح بی  تخر ِنابرابر دیاز منابع تول یکی دید ران ید

 کیارولوژ تی.  وعدی ... موایه یقطی ِهاخیآب شدن  ظسیمثل شکاف لایه از نس  ر  شدن رره زم

  تکنولوژیک بشر  یصنعت ِهاتی عال ریتحت تأث کیارولوژ تی وع ظیاست. ا خورده یهان به ه 
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د  انه انیان    نکهیا ِخواهد داشت؟ برا یتیتوسی انیان رنترل نشود چه نها نهایبوده است. ا ر ا

کس یتا نه انیان تکنولوژ رندیار  قر رریکدیدر تعامل با  دیبا ِنشودس انیان   تکنولوژ جادیا ِتکنولوژ

 ِبلکه به معنا یتسین ِنحیف رردن تکنولوژ ِبه معنا ظیرند. ا دایشکل پ یانیان ِبلکه تکنولوژ

 ِر د؛ مثلا یایشدن م زهیبه سمت تکنولوژ سِاز موارد مثل رشا رز یلییهت دادن به آن است. در خ

ابعاد  خیتار یره در ط ییهاپرتقال ِیا ردسی  یقرار م ییایمیش ِرودها سیعی  طی یوانیرود ح

 ظیپرتقال با ا ظی  ا ییایمیرود ش ظیاندازه رله انیان. ا ردی  یقرار م ییداشتند پرتقال ها یمشخص

 یعنیبریارند؛  ِرا   بهره  ر ظیممکظ است اس  ا یشده است. برخ جادیا ِتکنولوژ رمک حج  با

د تا  ِعدد تخ  مرغس ر ز کی ِر ز ِ. به یادیریاز مرغس تخ  مرغ بر دیتوان یشما به سرعت م

رندس در یشش ماهه رشد م ندیمرغ در  را کیره  روا ا ر  دهدیبه شما ایازه مِ . تکنولوژدیریبر

طرف  کیسودآ ر است. از  یلیخ ظیبرسد ره قابل است اده شود. ا یسطح کید  ماه به  ندی را

مرغ مزه مرغ متعارف  ظیره نه ا ندیب یمصرف رننده م یسود.  ل رریقرار دارد   از طرف د ِتکنولوژ

 کیموایه ررده است. از  هایماریب ِسر کیرا با  ید س آدم ظیحالس ا ظی  نه آن پرتقال! در ع دهدیرا م

 ِهاِماریب رریرنند   از طرف د یها را مرت ع م ِماریره ب کنندیادعا م یپزشک ِهایطرف تکنولوژ

   ِاقتصاد ِبه بهره  ر سِشعارها را داد ره مثلا  یترش  نا ر ظیان اتو ی. مابدی ی یترش م دیید

 ِ یاراستیس دیچرونه با نهیزم ظیاست ره در ا ظیبحث ا یانجامدس  ل یسلامت انیانها م شیا زا

عل   تیاست ره حارم ظیتر ا یرا انجا  دهند. نراه منطق ِ یار استیس ظیا دیبا یشود   چه ریان

 یراهیح    یا استسییامعهس دانشراه   س یعنیها از قطب کیبه هر  یسه قطی باشد. مدل یسه قطی

را شکل دهند   ه   ِتوانند ه  رشد عل     نا ر یم رریکدی  معتقد است ره با تعامل با  دهدیم

 (12-19الف: 9911رادس )قانعیرا پاس بدارند. یآدم یزند  تی ی  ر یحقوق انیان

 ذاری فناورانه گبندیِ سیاستبازْصورت 6-3

 ِها   بخش ها ِ ظ آ ر تیرشد با محور ِ یار استیتوان س یرا م ِ ظ آ ر ِ یار استیس     

خدمات   سیتحق ِساز ِمانند تجار ِدیید  یم اه سِ ظ آ ر استیس اتیها دانیت. در ادبمت ا ت آن

آن زمان  ِ ظ آ ر استیر سصاوا ه شد. ع ِ ظ آ ر جادیا اتیبه ادب ِ  انتشار  ظ آ ر ی  مهندس ی ن

مورد تویه قرار  ر ت   مشخص شد  شیاز پ شیب ِ  رشد اقتصاد ِآ ر ظ ظیآغاز شد ره رابطه ب

 ِها ِآ ر ظ هسیا ل اتیدارند. در ادب ِرشد اقتصاد ندیدر  رآ ِشتریب ریها تأث ِاز  ظ آ ر یچرونه بعض

در  ِشدن اتحاد شور  یصنعت ِالرو مادر مانند ذ ب  ولاد مطاب  عی  به اصطلاح صنا ظیسنر عیصنا

روچک را به همراه آ رد    ِهاِ ظ آ ر ظسیرشد چ ِالرو مانند هند مورد ن ر بوده است ییرشورها
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اما پس از دهه ه تاد   . یهان سو  به راه انداخت ِرا در رشورها "است یایروچک ز"ینیش موسو  به 

خود را  ییابتدا ره هنوز د ران ییها ِ ظ آ ر یعنی ظسینو ِهایاطلاعاتس  ظ آ ر ِهمراه با انقلاب  ظ آ ر

مانند سوته  ییند انیقرار  ر ت. استدلال نو زیموردتجو ِ  نانو تکنولوژ ِوتکنولوژی یراندند مانند ب یم

بلوغ  ِهاِبه مراتب رمتر از  ظ آ ر ظینو ِ ظ آ ر باِ به بازار رالاها ِپرز آن است ره موانع  ر د ای  

 رصت  ظیبهتر سییهان ِ ر د به بازارها د اهیدر حال توسعه با د ِرشورها ِبرا ظیبنابرا است. ا تهی

 ِدر بازارها ِرمتر ِمتمررز رنند ره موانع  ر د ییخود را در حوزه ها ِ ظ آ ر ِاستهایاست ره س

 مانند ِمورول به  یود عوامل متعدد سِالیته رشد هر  ظ آ ر. استشده  فیآنها تعر ِبرا ییهان

 ِعوامل نهاد رریرارآمد   باسواد   د یانیان ِر ین سِا  شیکه ِارتیاطات یاده ا سیعمران ِهارساختیز

در  یندانچ ریممکظ است تأث ظیون عیرشد بخش صنا نکهیبا تویه به ا.   مقررات است ظیمانند قوان

توسعه نداشته باشدس در حال  رشورمالیات یک  مانند اشتغالس تراز پرداخت   ِمه  اقتصاد ِهاشاخص

قرار  ر ته   در  ظینو ِها ِشاخه  ظ آ ر کیرند ره در  یم فید  شاخه را تعر استیس کی تیدر نها

مورد تویه قرار  ِر ن  اقتصاد ِهاشاخص رریاشتغال   د ظیتام ِمتوسی برا ِهاِ ظ آ ر رریشاخه د

  یتحق  یآن از طر شیا زا ای   انرریح ظ  اصله با د شر سیپ ِدر رشورها ِ ظ آ ر استیس. ردی  یم

با هدف  ِ ظ آ ر استیر س سدنیاله ِاست. در رشورها ِیه برنده  ظ آ رل ظینو ِحوزه ها ِبر ر 

 یره مررب از رابطه تعامل ِ ظ آ ر استیس ییحداقل ح ظ  اصله بنا نهاده شده است. مح ای   ییهمپا

  انتشار  ِنوآ ر جادیا ِها استیس ِر یاریبر تأث ادیاست شد یمدن ِد لتس بازار   نهادها ظی انه ب سه

 ِمخلتفس مت ا ت است. هانر ِدر رشورها ِآ ر ظ استییهت س ظی یارد   از ا یم ریتأث ِ ظ آ ر

است:  دهرر  یرا به سه دسته بزرگ تقی ا تهیتوسعه  ِرشورها ِ ظ آ ر ِهااستیس ییار اس مح

 ِانرلیتان    رانیه قرار دارند. د  س رشورها کاسیآمر ِرشورها ر ه  ظی را س در اتیمأمور ِا ل رشورها

خاص رشور  ِ  آلمان هیتند   سو  الرو شیاتر سسیمانند سوپ ِاقاره ییار پا ِانتشار را ره رشورها

متحده به عنوان نمونه  الاتیا در. شودیم دهیدر آن د شیر    ب یطیمح ِژاپظ است ره هر د  الرو

 ِر ین ادیبازار   د لت   تحرک ز ظی راس رابطه منحصر ب رد ب تیمامور ِرشورها یتعامل ِمو   الرو

  س ارش  سیید ار    ضا عیصنا دی نا رانه در بخش تول ِ یارا لویتباعث شده است ره د لت با  یانیان

   ررده  یتزر هاآن یقاتیرا به مرارز تحق یهنر ت یمال اراتاعتی سیخصوص ِانجا  آن به دانشراهها

 انسیدانش بن ِها   شررتهااستارت آپ جادیا  یبه  یود آ رد تا از طر نانیرارآ ر ظیا ِبرا ی رصت

رشور  ررسید ِ راه  رنند. از سو یرن امی  غ یمصر  ِهاها در بازار بخش ِنوآ ر ظیساز رار انتشار ا

رشورهاس  ظیررده است. در ا رایرا اخت یراملا مت ا ت ِانتشار  راس الرو ِبه عنوان نمونه رشورها انآلم
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 لیبا هدف تیه دسیید ِها ِآ ردر حوزه  ظ ِنوآ ر جادیا یبخش ا لویت ِبه یا ِ ظ آ ر استیس

 ِهاسازمان سییار رمار ِهاهیشامل اتحاد ِآ رانتقال   انتشار  ظ ِنهادها جادیا  یاز طر ِانتشار  نا ر

ژاپظ از ن ر ار اس  ِبالاخره الرو   .شوندیم یطراح ینماهر     یانیان ِر ین تیاستاندارد   مرارز ترب

آن  ِ نا ر ِها استیدر س ِ ظ آ ر  انتشار  ِ ظ آ ر جادیا ِاست ره در آن هر د  الرو ِتنها رشور

متخصص خود در مدت  یانیان ِر ین عیسر شیشاهد ا زا ییاستثنا ِالرو ظیشود. ا یم ِریریرشور پ

هِا رلان اقتصادِ خود را به صورتی انتخاب ررده ره هدایت د لتی ستسیا روتاه بوده است. به علا ه

ِ رقابت سال  بنراه ِس مانعی برا  (21-27: 9911ها نرردد.)میرعماد

 گذاری مشیْ در خیابانِ تکنولوژی: رهیافت و رویکردِ دوگانْ در خط 7-3

 ِاستریاریس ِ ضا سیلیحلبه مثابه د  چارچوب ت ِ  اقتصاد تطور کید  مکتب اقتصاد نئورلاس     

همان  ونه  دهند. یاراپه م یمختل  ِها لینررند   تحل یم یمت ا ت ِها چهیرا از در ِ  نوآ ر ِ نا ر

رند. لیا ی  توسعه قلمداد م  یتحق جهیرا نت ِنوآ ر کسیشدس اقتصاد نئورلاس حیره در  صول رتاب تشر

داند. ی  توسعه را لاز  م  یدر پژ هش   رشد تحق ِر یا هیسرما ِدر اقتصادس ارتقا ِنوآ ر شیا زا ِبرا

 ِدارد   لیا براساس الرو یعموم ِلابه را کینزد ییها یژ یهاس اصولا  پژ هش یخر ی ررسید ِاز سو

ا تد   به اصطلاحس بازار در  یایتمار ات اق م ازیمورد ن نهیمنابع به پژ هش رمتر از به صیتخص سِبازار

. ابدی یپژ هش است در اقتصاد راهش م جهیره نت ِخورد   نوآ ر ی هش شکیت مپژ نهیبه زانیاراپه م

 ِ  نوآ ر ِتوسعه  نا ر ِخاص خود را برا ِها استیس کیاقتصاد نئورلاس ِسن ر ِالرو ظیبراساس ا

 جهینت سِریاد یبر  ی  خطا   چه میتن یبر سع یچه میتن ِنوآ ر سِدر اقتصاد تطور دهد. یم شنهادیپ

بو  مشوق  یتیاست ره در قالب ز ی رهنر ی  حت یایتماع سِاقتصاد ِاز عوامل   نهادها ِمجموعه ا

   ِمنطقه ا ِن ا  ها بر اساس چارچوب ها ظیقرار دارند. ا رریکدیدر تعامل ن ا  مند با  ِنوآ ر

ملات رالاها   محصولات مشابهس تعا دیمربوط به تول ِچارچوب ها زی  ن ی نا رانه   صنعت سییای یغرا

 نهیزم یتسیره قابل رد شدن ن یدانش ومن ِشوند. در چارچوب اقتصاد تطور یرا شامل م یمختل 

اقتصاد  یلیمووور مه  تحل نهسیبه زم ی ابیتر لسیدل ظیشود. به هم یمحیوب م ِمه  بر ز نوآ ر

 ین ا  م ِاه ییایپو ی ه  چرونر ِبرا« هار ال»  « نهادها» آن به مطالعه لیاست   باعث تما ِتطور

 ِ  نوآ ر ِتوسعه  نا ر ِرا برا یخاص یاستیس ِتوان دلالت ها یم زین ِن ر ِالرو ظیشود. براساس ا

  ی  نور  ر د آنان به م اه ید  مکتب مزبورس میأله شناس یلیت ا ت چارچوب تحل لیبه دل نمود. شهادیپ

ره با  ِ ر لیاست. تحلمت ا ت  ِ  نوآ ر ِ نا ر ِ یار استیمطرح در عرصه س ِها استی  س

ِ ها استیاتخاذ س ادسیرند به احتمال ز ینراه م نا رِ به اقتصاد  کیاقتصاد نئورلاس ِچارچوب ن ر
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است ره  یدر حال ظیرند. ایقلمداد م ِ  نوآ ر ِد لت را چالش مه  حوزه  نا ر ِاز سو بازارمخرب 

 لیتما شتریرندس بیرا ن اره م نا رِ اقتصاد  ِعملکردها سِره با چارچوب اقتصاد تطور ِ ر لیتحل

   ِن ا   نا ر ین ا  را مشکل اصل ِایزا انیخصوصا در حوزه ارتیاط م ِنهاد ِها ِدارد نارارآمد

 ( 211-217: 9911)قاوی نورِ   نریمانیس .دینما یمعر  ِنوآ ر

 شناسانه و شبکۀ سیاستیارتباطاِت معرفت 8-3

به دلایل  زین رانیدر ا ِ  نوآ ر ِعل س  نا ر ِاستریارییئول سم ِهامرارزس نهادها   سازمان     

 ظیب یسازمان ِهاباشند. یدارهیم ررییدا ا تاده    اقد ارتیاط با همد رریکدیاز  ی  سازمان کیبور ررات

در عرصه  یاطلاعات ِهاانیبرد   امکان حررت یر ظیاز ب ِشیکه ساز  یاز طر دیرا با یعلم استیمرارز س

   یمتقابل در سطح ملِ هاِ با هدف توسعه همکار دیبا یاستیسِ هاشیکه ظیرا  راه  ساخت. ا یاستیس

 ظیا لیشوند. تشک لیتشک ِعل     نا ر ییهان انیدر یر شتریمشاررت ب ِبرا ِساز تیظر  ظیهمچن

در  یاستیس ِایتماعات   سازمان ها تی  تقو ظیمویود در راه تکو یموانع سازمان یاستیس ِهاشیکه

 ظیرند. ب یعل  ممکظ م ییهان کرهیشده را با پ تیبدنه تقو ظیزدن ا وندیسازد   پ یرا مرت ع م یسطح مل

 یاستیس ِها  )ب( شیکه یاستیس ِهاایتماعات   سازمان تی)الف( توسعه   تقو د  انۀ ِهااستیس

   دیاررت  عال در تولبا هدف مش سییهان یاستیس ِهادر ایتماعاتس سازمانها   شیکه تی  عضو یمل

از  دیبا یالملل ظیب ِهایشود.  یترش همکار جادیتعادل   توازن ا دیبا سی  یهان یمل اسیمصرف عل  در مق

ِ عل     نا ر ِاستریاریس ییهان ِهابا مرارز   قطب یداخل یاستیس ِهاشیکه ِهمکار  یطر

 تیشود   به تقویمعنادار م یمل ِازهاینها   با تویه به هدف ییهان تیاز عضو وهیش ظی. اابدی یترش 

 تیعضو یعنی سیسازمان کردیبا ر  تیره عضو یانجامد؛ در حالیم یاستیس ِایتماعات   سازمان ها

ِ ن ا  عل     نا ر مطلوب را ندارد. ینی  تحول آ ر یاثربخش یمجزاس در سطح مل یاستیس ِهاسازمان

است.  ررید ِاز سو ِعل     نا ر ِزیر  برنامه ِاستریاریسو   س کی  راربرد از  دید  بعد تول ِدارا

 تیظر  ییهان ِاستریاریها با مرارز سشیکه ظیزدن ا وندی  پ یدر سطح مل یاستیس ِشیکه ها تیتقو

بیته    رریکدی ِبر ر  یمل اسیما در مق یاستیس ِخواهد داد؛ نهادها شیرا ا زا ی: ملاسیدر مق یاستیس

  برنامه  ِاستریاریس دیاز د  نشانه عمده ن ا  ید رانی. در ارندییت به ه  ن وذناپینی یسازمان لیبه دلا

است. ن ا   ا تهی ِشتریتحق  ب وندیپ ظیبا یامعهس ا ل وندی  پ یبا بخش خصوص وندیپ یعنیدانشس  ِزیر

زند.  یم وندیپ ِارتیاط برقرار رندس خود را به ن ا  اقتصاد یبا بخش ایتماع نکهیعل س بد ن ا ِاستریاریس

ِ ن ا  ها ظیب ِشیکه ا وندیمؤثر د ر ون ساخت. پ ِها   راهیردها استیبا اتخاذ س دیرا با تی وع ظیا

ِ ها استی  انوار  ونا ون س ردیرلان توسعه رشور صورت   ِبرنامه ها یقانون تیبا حما دیبا یاستیس
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 ظیدر همه سطوح از ا کپارچهی یورتبه ص یبانک سیپول سیبازر ان یمال سیصنعت ِاقتصاد ِس نا ریعلم

رلان  تیریاست ره مد ظیمیتلز  ا انیبن دانشرنند. تحق  توسعه اقتصاد  تیحما ِشیکه ا ِوندهایپ

عل     ِاستریاریس ِنهادها ظیب ِشیکه ا وندیمتعهد باشد. پ یاستیس رشور به هدف  یترش شیکه

ِ ها ا تهی   یسازمان ِها رساختیبرد منابع   زرار ِنهادهاس به معنا ظیا ِریپی زیبا ح ظ تما ِس نا ر

 یوستریارتیاط   پ بیترت ظیاست. بد ِعل     نا ر استیس ِ  بر ندادها ندهایدانش آنها در توسعه  را

 یم شیشان را ا زا ییه  ا زا زانی  م کپارچهیآنها را  ِها تیمنابع    عال یاستیس ِسازمان ها   نهادها

  تحق   ِاستریاریس ِها تیانجامد. عال یآنان م یاستیس ِبر ندادها تی یر ِدهد   سرانجا  به ارتقا

 یم رانیدر ا یاستیاست.  یترش شیکه س ِعرصه  یترش نررش شیکه ا ظیمه  تر سیاستیشیکه س

عل س  ِاستریاریعرصه س رریتعامل آنان با همد نهیمجزا    راه  ساختظ زم ِزدن هیتارها وندیتواند با پ

 ب(11رادس )قانعی را متحول سازد.ِ وآ ر  نِ  نا ر

 گری تکنیک: سرشتی بروکراتیک یا دموکراتیک؟مْ یتنظ 9-3

 ایانجا  شود  کیتکنوررات وهیبه ش دیبا ِ یار استیس ایاست ره آ ظیا یعلم استیدر س یمیئله اساس

 ایآ یست  لا یعلم ِ یار استیدر س ِرننده ا ظیی. درست است ره د لت معمولا عامل تعکیدموررات

 ای دهدانجا   یرارشناس   متخصص د لت ِسر کی  توسی  ید لت ِها یتوسی بور رراس دیرا با ظیا

است ره به چه  ظیره  یود دارد ا ِمیاحث ن ر ظیشتریاست اده رند. الان ب کیدموررات ِها وهیآنکه از ش

 ظیررد؟ لیا میئله ا ظیرا تأم یعلم ِ یار استیدر س یعموم ِریتوان مشاررت با در  یم ِا وهیش

باشد غلی  کیرراتا ر بور  ِ یار استیاست ره س ظیغلی استس بحث ا ِ یار استیره ن س س یتین

 تیره خود اهل عل  آن محد د دیرن جادیا ییها تیشود ره شما محد د یباعث م ظیاست   اشکال دارد. ا

 استیره س یتین ظی. الان بحث ایتین دانند با یامعه با آن موا   یمضر م ایشناسند  ینم تیرا به رسم

خوب  ِ یار استیبد است   ردا  نور س ِ یار استیاست ره ردا  نور س ظیبد استس بحث ا ِ یار

 یره اتخاذ م ییها استیس زین زانیشودس به همان م یم کیدموررات ِ یار استیره س یزانیاست. به م

 انهینخیه  را یتیعل  را  عال ِاریبی وردار است.برخ تیاز مشر ع ی  حوزه عموم ییامعه علم ظیشود در ب

 یدرباره عل  را در متخصصان م ِری   یدانش   تصم دیتول د اهسید ظیرنند   متناسب ا یمحیوب م

بر اساس  شتریب جیرا کیت کر آرادم ِالروها ؟تواند باشد یچه م ندی را ظیدانند. نقش عامه مرد  در ا

 ظیاست ره خود ا یاتیاخلاق ِمعتقد بود ره عل  دارا وندهند. مرت یمسؤال پاسخ  ظیبه ا یمرتون ِتئور

خواهد ررد؛ نهاد عل  از د لت   اقتصاد  ظییتع یرا به طوررل یعلم ِها تی عال ِریعل س یهت   اتیاخلاق

. ردیاز عل  صورت   ر نیاز ب دینیا ِنور مداخله ا چیپاس داشته شود   ه دیاستقلال با ظیمیتقل است   ا
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 دینیا یرند  ل یمال تیحما یاز دانشراه   آرادم دیتواند   با یررد. د لت م یم دیتأر عل بر استقلال  ا 

در مورد  دیبا ی. خود آرادمردیبر دهیناد انیم ظیاستقلال خود را در ا سیرا داشته باشد ره آرادم ظیانت ار ا

شود ره  ابیته به خود  یحار  م ِری   ینور ن ا  تصم کیاساسس  ظی. براردیبر  یتصم شیها تیا لو

 دی  توسی اهل عل  با یدر در ن ایتمار علم یعلم ِ یار استیاست. لیا س ی  ایتمار علم انیدانشراه

ِ عل     نا ر ِها تیپرداختظ به ا لو ِمداران برا استیدانشمندان   س ظیب ِس. در  ا  بعدردیصورت  

 رانیمداران   مد استیس رری  از طرف د یعلمایتمار  این دانشمندا بسیترت ظی  بد شودیبرقرار م ِوندیپ

بود ره در غرب  یید  الرو نهاسیپردازند. ا یعل  م ِ یار استیدر تعامل   رابطه د طر ه باه  به س سیاسیس

در خصوص ن ا  عل   استریارانیدر تعامل س ای   ییبه تنها ایبود ره دانشمندان  ظی یود داشت   بحث ا

 (00-09الف: 9911 رادسینند.)قانعرِ ری   یتصم

 در ایران « سیاست فناوری»شناسیِ ژرفاکاوانۀ ظرفیت 11-3

 عیارت اند از: ِعل     نا ر ِها استیتوسعه س ِبرا رانیرشور ا ِها تیها   مز تیظر      

شه نق ِایرا ِاز یمله ستاد راهیر ِعل     نا ر ِهااستسی توسعه در مؤثر    عال مرارز  یود • 

 ی  ایتماع ی رهنر سیعلم ونیییرم سِیمهور استیر ِ   نا ر یلمرشورس معا نت ع ییامع علم

 رانسیا ِ نا ر لررانیشیکه تحل سِمصلحت ن ا س پژ هشکده مطالعات  نا ر صیمجمع تشخ

 ِ نا ر تیریانجمظ مد فسیشر ی  صنعت دانشراه صنعت ِعل س  نا ر ِ یار استیپژ هشکده س

 ؛یپژ هش   یآموزش سیرارز   مؤسیات علمم ری  سا رانیا

 میتعدس خیر ان   پژ هشرران  عال؛  یانیان هسرمای • 

 ؛ِعل     نا ر ِ یار استیس سِ نا ر تیریمانند مد یدانشراه ِرشته ها ِبرقرار • 

 عیارت اند از: ِعل     نا ر ِها استی  اقدامات انجا  شده در حوزه س تهایاز  عال یبرخ •

 رانسیج.ا.ا ِعل     نا ر یرل ِها استیرشورس س ینقشه یامع علم بی  تصو ظتد ی در مشاررت • 

  ..؛  انیاز مؤسیات دانش بن تیقانون حما

 نانو؛  ِتوسعه  نا ر ژهیستاد   تی  توسعه  عال ستأسی در مشاررت •

 سیپرد ِپارک  نا ر تیاز  عال تی  حما ستأسی در مشاررت •

ها   هیردِ ایراِ نقشۀ یامع علمی رشور   عضویت در شوراهاس رمیتهحضور در شوراِ ستاد را •

 هاِ آن؛رار ر ه
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 های نوْآمدگیِ بنیادین تکنولوژیبه مثابۀ جوهره: ازْجاشده« موناد» 11-3

 سِاستریارینوس خصوصا از من ر س ِهاِنییت به ظهور  نا ر یعلاقه قابل تویه   ر  به  یترش    

 ظیادیاز  قدان عناصر بن سیحوزه مطالعات کینوظهور به عنوان  ِها ِحالس  نا ر ظی یود دارد. با ا

 هرا در دست ِ نا ر کی ِزیخصوص ره چه چ ظیدر ا یبرند؛ مانند  قدان ایماع یرنج م ِدیرل

  یره م اه ِا ِقو یقاتیتحق ِنیود طرح ها ظسیدهد   همچن یم ِیا 9«نوظهور» ِها ِ نا ر

شکاف را از  ظیاشود می تلاش در اینجا به صورتی مختصر   مجملرنند.  یاتیآن را عمل یاصل ِن ر

 ِبرا یرا با توسعه چارچوب یتلاش م هوم ظینوظهور پررند   ا ِها ِاز  نا ر ی یبیی تعر  یطر

 ظیاز ا هیا ل یرردن  هم بیترر  یاز طر فیتعر ظیدهد. ا وندیرردن ظهور  نا رانه پ یاتیعمل

ظهور  فیبا تعر ییمرت ِدیرل ِبر مطالعات نوآ ر ِبا مر ر« ظهور»خاصس م هو  اصطلاح   به طور 

 یم انینو نما ِها ِرا ره در ظهور  نا ر تیحاصلس پنج خصوص فی. تعرابدی یبیی م ِ نا ر

. 0. انیجا  9 عی. رشد نییتا سر2 ِا شهیبودن ر عی. بد9رند ره عیارت اند از:  یشوندس مشخص م

نوظهورس  ِها ِنا ررردن   یاتیچارچوب عمل ظسی  ابها  . بنابرا تی. عد  قطع1برییته    راتیتأث

 یتجرب ِکردهایر  بایدرارس  ظیا ِشود. برا یم حیمیرور تشر ِشنهادیپ ِها تیبر اساس خصوص

  مطالعه  صیتشخ ِبرا (حوزه ظیا رچه نه محد د به ا سیرا )عمدتا در حوزه عل  سنج یاصل

 سیل    س تحلیل ه ِاستناد لیر ندهاس تحل لیشاخص ها   تحل لیامل تحلنوظهور )ش ِها ِ نا ر

رردن  یاتیعمل ِتوان برا یرا چرونه م کردهایر  ظیا نکهیا حیآنها(   تشر یاتی  ترر ِا هینراشت لا

 ( 21-91: 9917.)سلطانی   دیررانس مختلف ظهور به رار  ر ت اتیخصوص

 ورنمایِ جهانی آوری، نهادمندیِ دیپلماسی و دفن 12-3

از هزاره  شیره تا پ  یرن یاست اده م یاز  اژ ان  سیران یعل  سخظ م یپلماسیره از د یهنرام     

ر زها مورد تویه مجامع  ونا ون  ظیره ا  یسر رار دار یبا موووع ظسیحاور  یود نداشتند. همچن

 ظیم هو  اراپه شده است را تیی ظیا ِره برا ییررد تا معنا  یتلاش خواه ظسیقرار  ر ته است؛ بنابرا

 شهید ر ر ِعل س در  یشته ها یپلماسیرسد ره د یبه ن ر م دسی اژ ان ید ظیا ِاما  را  سیینما

چه از حیث  مقاله ظیباشد. ا یم یخاری استیعل    س انیباستان م ِوندهای واه پ خسیدارد؛ تار

یت؟) بر نو یچ ِعل     نا ر یپلماسیپردازد: د یپرسش م ظیبه ا سیخی  چه به لحاظ تار یم هوم

 (97: 9917 سینیر  

                                                                 
1 Emergent 
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 یاست ره د لت ها توسی آنس خود   منا ع خود راس   قت ِندیعل   را یپلماسید بسیترت ظیبد     

   یدانش ِحوزه ها ظیچه ارتیاب ا -به دست آمده  یدانش ره توسی ر ش علم ِحوزه ها ِپا

 راهیعل  یا یپلماسید ِری یارند. به رار  یم شیبه نما -رریکدی  ارتیاط آنها با  ِریچه به رار 

 سیمنجر به حل میاپل یهان تواندیره م ِداشته به طور کیپلماتیدر مجموعه اقدامات د ِا ژهی 

 یپلماسیمن رس د ظیشود. از ا ِرریرشور بر د کی ریتأث تیرشورها   تقو انیها م ِهمکار شیا زا

رشور  کیاز  ِقدرتمند ریتصو جادیشود ره منجر به ا یممنیع مه  قدرت نر  محیوب  کیعل  

از ارزش  ِمؤثر ِ ندهیتوان آن را نما یعل س م یپلماسیموسع از م هو  د ی. در برداشتد رد یم

در ن ر  ر ت.  ِباز   به اشتراک  یار کردیبر شواهدس ر  یمیتن ِریمانند باد  ِمحور ِها

 یم  ایا ظیزم ِرره  ِچالش ها ظیاز مه  تر ِاریبه بیدر پرداختظ  ندهی زا یعل س نقش یپلماسید

   یسلامت عموم ِوعف ن ا  ها سیمیاپل مشترک یهان تیریمد لیاز قی ییها الشرند. چ

رشور نییت به  کیمنا ع  تیتقو ِتواند برا یعل  م یپلماسیها. دبو  یتیز یمخاطرات  ر پاش

  (91: 9917  پتمظس  سیوی.)دردیاده قرار  مورد است  زین یالملل ظیب ِبا راهش تنش ها ِررید

 ِره رنگ   بو سیالمللظیب یعلم ِهاِهمکار رریعل  با اشکال د یپلماسی  ت ا ت د زیتما     

آن با   یمیتق ِا تندس رابطه  ید لت ها ات اق م  یداشته   اغلب بد ن مشاررت میتق ِتجار

عل  بوده   به طور  شر تیبر پ یمیتن یالملل ظیب یعلم ِها ِباشد. همکار یم یاهداف   منا ع مل

شود ره در  یقلمداد م یاسیس ریغ ِبا شررا یبخش خصوص ِبرد برا -برد شنهادیپ کی ا لمتد

مقا   در برابر آ تس  ِترس بهداشت بهتر با بیرها زهیبهترس آب پار ِمانند دار ها یمحصولات جادیا

اساس به  ظیبرند. علا ه بر ا یسود م ِهمکار ظیمربوطه از ا ِطرف ها یرنند. تمام یمشاررت م

ره  ِمشترک   د  طر ه است ره با رابطه ا ِمیئله  کی سِعل     نا ر یپلماسید ِریر را

  (91: 9917  پتمظس  سیویداستس همراه  شته است.) ِهمکار یمحرک اصل

 

 : سویۀ تئوریکِ رگولاتوری هوش مصنوعی الگوریتم. زیستْ 4

 ِها ت ی  پر از معادلات   الرور دهیچیپ یم هوم شهیاز بد  مطرح شدنش هم یهوش مصنوع     

 ِترسناک را برا ِا ندهی  رشف نشده ره آ بیعج ییایرسدس دن یبه ن ر م ییی  برنامه نو یمهندس

 استیس ِبرا را متحول خواهد ررد. ایدن " اقعا  " ِبز د "یمصنوع"خواهد ساخت! اما هوش  تیبشر

  اثرات هوش  تییامعه از ماه هیز دتر از بق دیحوزه لاز  است تا شا ظیاد  عال در ا یاران   ا ر

 وستهیها به  قور نپ الی  سر یینمایس ِها ل ی  ِاهایآ اه شوند   تا رار از رار نریشته   ر  یمصنوع
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انیان  یزند  تی وع درا در راه بهیو ی  درست هوش مصنوع  یدق ِها ِ یار استیاندس با س

 استی  اثرات آن   به تیع آن س یابعاد هوش مصنوع یشناخت ر    نارا  دیرنند. شک نکن یینماراه

 یهوش مصنوع ِ یار استیاما م هو  س. تواند یهان را دچار مخاطره رند یم فسیوع ِها ِ یار

را در  یاساس ِ ر  ها شی  پ فیتواند تعار یم یره حت ِ نا ر ظیا ِتوان برا یچرونه م یت؟یچ

 ررد؟ ِ یار استیدهدس س ریی   لی ه را تغ یمانند اقتصادس علو   ایتماع یعلو  انیان ِه هاحوز

هوش  ِایشود ره مزا یم فیتعر یعموم ِها استیبه عنوان س یهوش مصنوع ِ یار استیس

 فیآن طور ره از تعر رساند. یآن را به حداقل م یها   خطرات احتمال نهیرا به حدارثر   هز یمصنوع

 ِبرا دید لت ها با ید  انه است. از طر  یهد  یهوش مصنوع ِ یار استیاستس هدف سمشخص 

اقتصاد  ِآن برا ِایررده   از مزا ِ یار هیسرما یدر توسعه    یترش هوش مصنوع ِ یار هیسرما

   ظیادیبن قاتیتحق ِدر بخش ها ِ یار هیتواند با سرما یرار م ظی  یامعه است اده رنند ره ا

   تالیجید ِها رساختی  الیته بهیود ز یحوزه هوش مصنوع ِتوسعه استعدادها سِراربرد

 یناش ی  ایتماع ِاقتصاد ِبه چالش ها دید لت ها با هسیقض رریدر طرف د انجا   ردد. کیتکنولوژ

 سیتمیالرور ِتعصب ها ونسیمربوط به اتوماس ِپاسخ دهند. بحث ها زین یهوش مصنوع شر تیاز پ

 ییهااز چالش یتنها بخش یدر است اده از هوش مصنوع ِدرآمد ِهاِها   نابرابردادهاز  ِبهره بردار

    همه  یانیه نییت به آن ها اقدا  رنند.  یدق ِ یاراستینییت به س دیبا اهاست ره د لت

 ظیا ِ  توسعه  یتحق ِبر ر  ریتأث ِتلاش برا توانیرا م یهوش مصنوع استیس یطور رلبه     

 ِهااستیس ظیها   نهادها   همچند لت یرسم ِهااستیشامل س تواندینیت ره مهدف دا

شامل  تواندیم یهوش مصنوع استینررانس از یمله خود محققان باشد. س ایمند ا راد علاقه یررسمیغ

راهش  ایآن    جادیا ِخاص برا یاخلاق ِهاد اهید  ی  توسعهس تشو  یاز تحق تیبودیهس حما ظیتأم

 خواهندیره م یدهند انتوسعه ظیب یعنوان محل بحثبه یهوش مصنوع استیس ِاشد. میئلهخطر ب

 یره نرران هوش مصنوع ِاها را انجا  دهند   یامعهپر ژه ظیا ی  اخلاق یمنیاصول ا تیبا عد  رعا

 ترمظیا یهدف در یهات ظیا ِ  توسعه  یتحق رییتغ ِبرا ییهابوده   به دنیال راه یراخلاقیناامظ   غ

 ازحدشیب یمحققان معتقدند ره خطر تحق  هوش مصنوع ی. برخشودیاست مطرح م تری  اخلاق

از محققان  ررید یهیتند. در عو   ر ه نآ ِ  توسعه  یاست   خواهان رنار  یاشتظ تحق ادیز

 یاز هوش مصنوع سِ نا ر ظیهیتند تا بد ن رنار  یاشتظ رامل ا ین ارت ِکردهایخواستار ر 

 دهندیم شنهادیرا پ یقاتیدر مؤسیات تحق یبررس ِهائتیها حضور هرنند. آن ِریخطرناک یلو 

 یعرصه هوش مصنوع  یاراناستیبر محققان   س. را محد د رنند نهیزم ظیخطرناک در ا قاتیتا تحق
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 با در ن ر  ر تظ ملاح ات سیهوش مصنوع ندهیلاز  است ومظ پژ هش در خصوص آ زیدر رشور ما ن

در حوزه توسعه  یتیبایره م ییهااستی  ... در خصوص س یایتماع سی لی  سیاخلاق سینید یِ بوم

با ملاح ات  ررانیره د ییهااستیس ر یتا پ دازندلحاظ  ردد به بحث     ترو بپر یهوش مصنوع

 ( 9011یس بن یقراخان ) اقع نشوند. رنندیم ظیخاص خود تد 

 است؟ « داده»روز اقتصاد . فئودالیسمِ داده: چه کسی پی5

 یاز بخش عموم ا تهیره در اصل تکامل  ییهاِاز  نا ر ِ ربا بهره تالیجیبزرگ د ِهاشررت     

هنر ت  ِبرداراند ره آنان را به بهرهریب ررده یرلان ِاقتصاد تیاندس چنان موقعبوده ی  د لت

اقتصاد  ابیته به  ظید. اصلاح اداریراررنان خودشان مجاز م  یرنند ان   حتاز مصرف یمال

رننده ظییبه همه خدمت رندس چالش تع کیانیره به طور  ِ)پَلت ُر ( به نحو یانشیرا ِسکوها

از  یانشیعمده را ِهاشررت ری  سا ییوکی  سوء است اده   ِبرداربهره زمان ماست. ِاقتصاد

 یطیود یلب ررده است. در شراشده ب اریبی ریره در حصول آن تأخ یسرانجا  تویه Dataها داده

 ِسکوها ظی ران از ابهره ایاندس آآمدهیهان در ِرالاها ظیتربه صورت  رانیها ِ رد «ِهاداده»ره 

بر  یشدن اقتصاد میتن زهیچش  انداز دموررات  رمانیر؟ ایها خواهند بود آن ِانر ا رم تالسیجید

ها ایازه شررت ظیره به ا ابندییتکامل م ِاوهیها به شت ی. الروردینمایم رهیت یانشیرا ِسکوها

ها    تیا لو یانشیرا ِموارد سکوها ِاریما سود بیرند.  در بی ندهیدهد از ر تار  یشتهس حالس  آیم

 یم ِر تار ِبه سو یما را به طور ومن ظیدانند   بنا بر ا یما را بهتر از خود ما م ِها شی را

 ِدر یامعه ا  یخواه یما م یبه راست ایآنان داشته باشد. آ ِبرا ِشتریب ِرشانند ره سودآ ر

 هیسرما    ر ش باشند؟ دیدر معر  خر مانیها صهی  خص الیام ظیتر یره خصوص  یرن یزند 

با  یتالیجیبزرگ د ِتازه مهارت داشته است. اما شررت ها ِها یدر خل  خواستن شهیهم ِدار

آنچه  ینیب شیآن ره با پ ِاند. به یا دهیشتاب بخش ندی را ظیبه ا دیید ِها ت یالرور یطراح

ها را  واستهخ ظیما ا ِها شیاز  را یرالا   خدمات تازه بپردازندس با آ اه دیخواهند به تول یمرد  م

را  ِ  نژاد یتیینی ِها شیها   را ت یالرور ظیا ندی یشته  را ظیرنند.  از ا ی ر ش م شیپ

به خدمت  ر ته  یاسیس ِها ِبهره بردار ای یمال ییسودیو ِبرا تیسازند   در نها یم یشریهم

 تینها و ل به  «ِییتجو» رین  یانشیرا ِخدمات سکوها ِایشوند. ا ر چه همه ما از مزا یم

  راتالوگ شود    ِری  یره ر تارمان پ  یموا قت نکرد شیاز ما از پ کی چیاما ه  سیبر یبهره م

شررت ها    ظیاداره ا ِها وهیبر ش  یند میتلز  تمررز میتقر  ظیدر ا رییتغ سپس به  ر ش برسد.

 ِها ظیزم ِداران قرن ه ده  بر اساس تور  بها ظیآنهاست. درست همان طور ره زم یمنابع مال
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»   « ییتجو»امر ز از راه انحصار خدمات  یانشیرا ِرردندس شررت ها یم ِخود رانت خوار

 ازامتی ها آن در ره – یترده تر  ِبه شیکه ها یدسترس برند. یسود م« ِمجاز ِدر  ضا یبازر ان

 ِبزرگ تر   توانا تر هاِ شررت – ابدی یم شیاز تعداد انیوه راربران ا زا ییهر راربر به عنوان یز

آنها  عیرشد سر لیتل ظ هیتند. دل ِنکته شررت ها ظیدرک ا ِنمونه برا کیرنند.  یم دیتول

 یمتک ِشررت ها ظیره ا ظیبلکه ا یتسیشررت ن کیاندازه  ستعداد  یترده مشترک ها بود. میأله

زمان حاور در  ِ نا ر ِشررت ها برند. یخود را در بازار به رار م ِبه شیکه چرونه توان تجار

مصرف  ِییب عروه رنند ان مختلف رالا به قصد بهره  ر ِ یترده خود برا ِابتدا از شیکه ها

خود را ره محال  ِبه ناشران روچک  رصت داد تا رتاب هارننده است اده نمودند. شررت آماز ن 

 و ل در  «ِییتجو» ز یردس به  ر ش برسانند. مکانیقرار   یمحل یرتاب ر ش کیبود در ق یه 

 یاشت. اما ارنون  یما م اریاز اراپه دهند ان خدمات   رالا را در اخت ِخود  یتره ا شیدایپ لیا ا

راه بردن مصرف رنند ان به سمت رالاها    ِرتر خود براب تیشررت ها از موقع ظیا ِهر د 

رنند .  یدارند( است اده م رریمیتقل د ِنا  ها مولاًخودشان )ره مع تیخدمات اریح   تحت مالک

رنندس خود را  ینم غیتیل ای یسکوها آ ه ظیا ِره ر  یدر همان حال عروه رنند ان رالا   خدمات

عروه  یتیز ییشرا سیی ونه سودیو ظی. اابندی یاز رقابت متر   ناتوان  فیبس وع یتیدر موقع

اراپه خدمات به آنها خل  شده بودند را ناتوان  ِبرا صلدر ا یانشیرا ِرنند ان رالا ره سکوها

ها چرونه به مصرف رنندهس  ت یالرور ظیره ا ابندیدر دیبا ِ زاران اقتصاد استیس ساخته است.

 صیها   تخص ِاز طیقه بند یدهند. ا ر چه برخ یتصاص معروه رنندهس   خود سکوها ارزش اخ

بر ریب  تور  ارزش هیتند تا  یآنها میتن شتریهیتندس اما ب ی اقع ِارزش ها بازتاب رقابت ها

مرحله آن  ظیررد ره نخیت جادیا ِ  ن ا  ن ارت تازه ا ِساختار ادار دیبا بسیترت ظیبد آن. دیتول

 ظیا «ِ نا ر ِغول ها»از عیارت  یمثال برداشت عموم ِراباشد. ب ظینو ِ اژه بند کیتشکل 

ره  یررده اند. در حال هیا ل ِ یار هیاند زند سرما یره از آن ثر ت م ِا ِاست ره آنها بر  نا ر

تا  نترنتیها از ا ِ نا ر ظیا ِربنایز نههزی ره هیتند – مرد  –دهند ان  اتیمال ظیا  یاند یم

استخدا   سیاتیمال ِها تیمعا  ظسیعلا ه بر ا را پرداخت نموده اند. ییهان ابی تیموقع ِسامانه ها

راررنان( به  ظیبه ا ایمزا ریبهداشت   درمان   سا مهی)به من ور ایتناب از اراپه ب ِراررنان قرارداد

 یدر اساس بر آنها متک ِاقتصاد ِسکوها ظیره ا یمصر  ِنهاد ها   بازارها شیبه  رسا جیتدر

مشترک آن ها پرداخت.  ِبه بازساز دیمقررات تازهس با ع و ِده است. ارنون به یابودند منجر ش

ره به  ییشررت ها ی  مال ِشکل دهنده بازار باشند تا ارزش اقتصاد دیتوانند   با یحکومت ها م
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 زین یرقابت ِها استیر ال س ظیبر هم شده اند در خدمت تما  یامعه باشد. جادیطور مشترک ا

روچک تر مشکل بهره  ِشررت بزرگ به ایزا کی هیشررت باشد. تجز کیبه اندازه منحصر  دینیا

ره نشان  یتیدر دست ن یلیدل چیرند. ه یرا حل نم ِسوء است اده از حقوق  رد ای   یمال ِبردار

ر  تر  ِتوان سوء است اده ها اب  ییها ت یروچک تر الرور «ییوکی » ای«  و ل» ظیدهد چند

 هیرا تنی یمال ِدهد   در مقابل بهره  ر ازیامت یره به خل  ارزش  اقع یطیمح جادیا ابدار رنند.

 ندهی زا ِره د لت ها خود با ر ند  ینیب یچالش زمان ماست. خوشیختانه م ظیرندس عمده تر

ررده اند. از آنجا  جادیا ی  اراپه خدمات عموم اتسیمال ا تیشهر ندانس در ییشناسا ِبرا ییسکوها

 یاز سوء است اده حکومت ها از داده ها  یود داشتس طراح ینرران نترنتیا شیدایپ ِابتداره در 

 ِانجا   ر ت. اما سکوها یخصوص ِشررت ها لهیاداره داده ها به  س ِاز ساختارها ِاریبی

 یعموم ِخدمات بخش ها ِساز نهیبه ِبرا ِ یترده ا ِها یید لت ها ارنون توانا یانشیرا

ها با تویه به عناصر  ییتوانا ظیا صیتشخ ها دارند. راهیپا ظیا ِرردن اقتصاد زهیت(   دموررای)مل

 ِها وهیتازهس   تجربه در ش ِنحوه اداره داده هاس توسعه نهادها یشیسکوهاس میتلز  بازاند ِاقتصاد

  –نقشه  و ل »ره از  ییمثال داده ها ِاست. برا یانشیرا ِسکوها تیمالک ِبرا ظیرزییا

Google Map »مَپِر  یتیس» یا– «Citymappaer»ِها ِره از  نا ر ِررید ِسکو ره اس ی 

 سیشررت خصوص کی ِسود برا دیتول ِشودس به یا یدهند ان ریب م اتیشده توسی مال ظیتأم

 دهیعق ِاریالیته ره بی برسد. رریخدمات د ای یعموم ِترابر ِها یت یبه مصرف توسعه س دیبا

مانع از رشد ارزش آن ها بر اساس  یانشیرا ِبر اقتصاد سکوها دارند ره  وع مقررات   ن ارت

آ ر شد ره آرمان  ادیرا  تیآدا  اسم یبازخوان دی ر ه با ظیشود. به ا یبازار آزاد م ِاقتصاد ظیمواز

داده ها  ی   یترد  ت یالرور حکومت. نهبودس  ِداشتظ  رد از رانت خواررها نراه« بازار آزاد»ا  از 

ها  ِ نا ر ظییامعه باشد. اما ا کیرارس   سلامت همه ا راد  ییشرا سیهیود خدمات عمومب ِبرا دیبا

 اقد تعهد حداقل ساعت رارس نقض  ِقراردادها سیناتوان رردن خدمات عموم ِدر حال حاور برا

منا ع  ظتأمی خدمت در همه –یهان  ِها یدمورراس ِثیات ساز یا رادس   ب یاطلاعات خصوص

یهت است.  ِدارا ِنوآ ر یتسیر ند توسعه ن ِتنها دارا ِشوند. نوآ ر می  ر ته رار به – یشخص

رندس نه تنها در شتاب تکامل  یم دیها ما را تهد ِ نا ر رری  د یهوش مصنوع ِآنچه ارنون از سو

 نو است. یراه نشی  راربرد آنهاست. چالش ماس  ز یطراح یآنانس بلکه در چرونر
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 خرهؤ. م6

 یارِ  نا رِ   نقش   یایراه آن در رشد   ر  برآینِد مختصرِ بود بر نحوۀ سیاستشنرارۀ پی    

شد به رلیت توسعه رشورها. ایظ نوشتار بر سه قیت بنیادِ بنا شده ره بخش ا ل آن مربوط می

 یارِ عمومی به عنوان پایهس اساس   مادِر سیاستِ  نا رِ؛ در بخشِ د   علا ه بر م هو  سیاست

هاِ تئوریک سیاست  نا رِ تارید س بر ر یه«تکنولوژِ»   ارا ِ م هومی   تاریخی  پردازش

ها بزرگ ره  یارِ هوش مصنوعی   داده ردید   در نهایت در بخش سو    آخر به دُشوارۀ سیاست

 یارِ به لحاظ ادبیات   تاریخچۀ پژ هش مییوق به سابقه نییتس پرداخته شد. ابرانرارۀ سیاست

یانیه   ه به دلیلِ حج     سعتِ میاحث مویود امکان پردازش   پایش آن به صورتی همه نا رِ ر

اِ آن اراده شد   چند یهی  یود ندارد در ایظ پژ هش توویح مویزِ در رابطه با موووعات پایه

در پایانس تحلیل میئلۀ سیاستی هوش مصنوعی ره داِل رانونی با تاِر ایظ پژ هش را دربردارد به 

 تی مقدماتی موردِ رند را    رنکاش قرار  ر ت. صور

باشد از ن ر متخصصیظ ِا بییار پیچیده   دالانی هزارتو میاینکه سیاسِت  نا رِ اساسا پر سه     

ها به عنوان چالشس ها   معی ریتایظ حوزه امرِ پر  اوح   میل  است. ن   نویظ یهانیس محد دیت

 ی  ارتورهایی هیتند رشناسی یک رشور   شرایی سرزمینی همهتطورات    رآیندها   همچنیظ تیا

 یاران حوزۀ  نا رِ از مشیسازان   خیرند. از ایظ ر  تصمی تر میره ایظ دالان هزارتو را پیچیده

آید. رسیدن به رشد   عهدۀ یک شخص یا  ر هس حکومت   یا بخش خصوصی   بازار به تنهایی برنمی

هاِ اقتصادِس سیاسیس ایتماعیس  رهنری   ر اه پیشر ته ل در همۀ ساحتتوسعه در زمانۀ دیجیتا

باشد. حوزۀ عل     نا رِ به ِا بر عل     نا رِ استوار میعمومی   نهایتا توسعۀ پایدار به شکلی ریشه

 یارِ درستس اصولی   علمی در قالب استراتژِ ملی توسعهس ها نیز بد ن سیاستسان سایر حوزه

-هاِ ن ا  بیظهاِ مطر حه در تیارس شارلۀ ملاح ات سرزمینیس استلزامات   ایجابمول هعنایت به 

-هاِ  زاف   امکانات محد د در مییرهاِ ازه المللس نه تنها دست یازیدنی نییتس بلکه صرفِ هزینه

  ریا    ا زایش  یلِ  نا رانه است.  ییخته   حتی بی
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