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Policy networks is considered as sets of governmental and non-governmental actors in
the development & implementation of public policies that have institutional relations
with each other and show the relationships between actors, the dependencies and the
flow of resources between them. Policy network analysis can show patterns of relationships, roles, resources, relationships, and power distribution in policy formulation and
implementation. Policy networks have different functions, and they can improve governance in policy process. Accordingly, this paper analyzes the policy network of actors the
implementation of the Law on Supporting Knowledge-Based Companies and to provide
important factors at the level of network structure and network functions in order to
provide implications for improving network performance. For this purpose, it uses social
network analysis and fuzzy cognitive mapping and targets customs, tax and financing incentives. The findings show that coordination function is the most important component
in all three policy networks. After that, in financing and customs networks, the structure
of the information exchange network and in the tax network, the creation of common
goals, norms and values has been the most important component (affected by existing
conflicts over the necessity and manner of granting tax exemptions). The least important
thing in all three networks was the legitimacy function affected by hierarchical and bureaucratic structure and thus less need to legitimacy of actions.
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مقاله پژوهشی
تحلیل شبکه سیاستی نقشآفرینان در پیادهسازی سیاستها مطالعه موردی
حمایتهای گمرکی ،مالیاتی و تأمین مالی در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان
*زهره کریممیان
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 .1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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کلیدواژهها:

شبکه سیاستی ،قانون
حمایت از شرکتهای
دانشبنیان ،تحلیل
شبکه اجتماعی،
نگاشتشناختی فازی

شبکه سیاستی را میتوان مجموع ه نقشآفریناندولتی و غیردولتیدر تدوین و اجرای سیاستهای عمومی
دانست که با یکدیگر ارتباط نهادی داشته و روابط میان این نقشآفرینان ،وابستگیهای و جریان منابع میان
آنها را نشان میدهد .تحلیل شبکه سیاستی میتواند الگوهای روابط ،نقشها ،منابع ،روابط و توزیع قدرت
در تدوین و پیادهسازی سیاستها را نشان دهد .شبکههای سیاستی کارکردهای مختلفی را محقق میکنند
و در تدوین و پیادهسازی سیاستها میتوانند حکمرانی خردهنظام سیاستی و درنتیجه عملکرد پیادهسازی
سیاست را بهبود بخشند .بر این اساس ،این مقاله به دنبال آن است که شبکه سیاستی نقشآفرینان در
پیادهسازی قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان را تحلیل کند و عوامل مهم در سطح ساختار و کارکرد
شبکه را به منظور ارائه داللتهایی برای بهبود عملکرد شبکه ارائه کند .بدین منظور از تحلیل شبکه
اجتماعی و نگاشتشناختی فازی بهره میگیرد و حمایتهای گمرکی ،مالیاتی و تأمین مالی را هدف
قرار میدهد .یافتهها نشان میدهد که کارکرد هماهنگی ،مهمترین مؤلفه در هر سه شبکه سیاستی است
که منطبق بر یافتههای ادبیات درخصوص اساسیبودن مسئله هماهنگی است .بعد از آن در شبکههای
مالی و گمرکی ساختار شبک ه تبادل اطالعات و در شبک ه مالیاتی ،ایجاد اهداف ،هنجارها و ارزشهای
مشترک (متأثر از تعارضات موجود بر سر ضرورت و چگونگی اعطای معافیت مالیاتی) مهمترین مؤلفه بوده
است .کمترین اهمیت در هر سه شبکه نیز مربوط به کارکرد مشروعیتبخشی بوده که این امر متأثر از
ساختار سلسلهمراتبی و بوروکراتیک اجرای قانون ودرنتیجه ،کم اهمیت شدن مشروعیتبخشی به اقدامات
نقشآفرینان است.
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مقدمه
شبکهها به صورت گسترده در زندگی اقتصادی
و اجتماعی مدرن حضور دارند .به همین خاطر
به عنوان یکی از «پارادایمهای شکلدهنده عصر
مدرن» و همچنین «استعاره غالب زمانه حاضر» در
نظر گرفته میشوند.
الگوی شبکه اجازه میدهد تا مجموعه بزرگی از
پدیدهها توصیف شوند ،بهویژه پدیدههایی که شامل
ارتباطات یا تعامالت بین افراد ،تیمها ،سازمانها و
غیره میشوند.
شبكهها ،ساختارهاي رسمي يا غيررسمي
هستند كه نقشآفرینان (افراد و سازمانها) را كه
داراي منافع مشترك در مورد يك موضوع خاص يا
يك مجموعه كلي ارزشها هستند به همديگر پيوند
میدهد (.)Moretti, 2017
حوزه سياستگذاري عمومي و اداره امور عمومی
نیز از این رویکرد شبکهای مستثنا نبوده است ،به
این معنا که از نظر نهادي دچار دگرگوني شده و در
اين ميان شبكههاي سياستي اهميت ویژهای پيدا
كردهاند ).(Bogason, 2001
شبکه سیاستی میتواند به صورت مجموع ه
نقشآفرینان وابسته دولتی و غیردولتی تعریف شود
که در توسعه سیاستهای عمومی منافعی دارند و
«به طور رسمی یا غیررسمی با یکدیگر ارتباط نهادی
دارند» و ارتباطات میان نقشآفرینان ،جریان منابع
میان آنها را نشان میدهد (.)Rhodes, 2007

و الگوهای مسئولیتها ،1پاسخدهی ،2اقتدار ،3منابع،4
روابط 5و قدرت 6در یک فرایند سیاستگذاری ارائه
دهد ).(Bainbridge, Potts and O’Higgins, 2011
این تحلیل ،یک بستر تحلیلی قوی را برای درک
بهتر پویاییها و ویژگیهای فضای سیاستگذاری
فراهم میکند .رویکرد شبکهای فرض میکند که
دستاوردهای سیاستی ،7نتیجه تعامل راهبردهای
نقشآفرینان مختلف است (van Meerkerk,
.(Edelenbos, and Klijn, 2015
بنابراین تحلیل شبکههای سیاستی از منظر عوامل
مرتبط با کارکرد و ساختار شبکه انجام میشود که
عوامل کارکردی خود از عوامل ساختار اثر میپذیرند.
هنگامی که عوامل سطح شبکه برای توضیح موفقیت
و یا عدم موفقیت فرایندهای سیاستی در نظر گرفته
شود ،ساختار و کارکرد شبکه مرتبط میشوند.
بر این اساس ،چارچوبی که بتواند با مرتبط کردن
ساختار و کارکرد شبکه بر اساس اقتضائات شبکه
سیاستی مرتبط ،آن را تحلیل کرده و عوامل مهم
در این دو سطح را شناسایی کند ،میتواند برای ارائه
داللتهای سیاستی الزم به منظور بهبود وضعیت
شبکه مفید واقع شود .در این مقاله ،شبکههای
سیاستی در حلق ه پیادهسازی سیاست از فرایند
سیاستگذاری عمومی مورد توجه بودهاند و اجرای
حمایتهای مالی ،مالیاتی و گمرکی قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها به
عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.

تحلیل شبکه سیاستی میتواند بینشی از تعادل
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ابتدا شبکههای سیاستی معرفی شدهاند و سپس
با بررسی ادبیات موضوع در ساختار و کارکرد شبکه
مورد نظر مقاله ،چارچوب مفهومی متناسب با مسئله
احصاشده است .این چارچوب درنهایت ،با روش
تحلیل شبکه اجتماعی و نگاشتشناخت فازی
تحلیل علّی شده و با استفاده از نظرات خبرگان
تفسیر نتایج و داللتهای سیاستی در این خصوص
ارائه شده است.

 .1ادبیات موضوع
 .1. 1تحلیل شبکه سیاستی

مفهوم شبکههای سیاستی میتواند به عنوان یک
استعاره ،یک ابزار تحلیلی ،یک نظریه یا به عنوان
شیوهای برای تحلیل ساختار اجتماعی در نظر گرفته
شود (.(Salazar and Holbrook, 2007
درحقیقت ،شبك ه سیاستی در دو معنا به كار
گرفته ميشود ،يكي به مثابه يك مدل يا مفهوم
تحليلي و ديگري رویکردی نظری و ساختاری.
شبکههای سیاستی را میتوان به عنوان یک گونه از
میانجیگری منافع و یا یک شکل خاص از حکمرانی
در نظر گرفت ).(Borzel, 1997
در سالهای اخیر ،نقشی که شبکهها میتوانند در
روند رو به رشد «اشکال چندمرکزی 8راهبری» ایفا
کنند ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .برای مثال،
بهکارگیری شبکههای سیاستی رویکردی متداولتر
در راهبری شبکههای علمی بینالمللی شده است
).(Borras, 2008
از منظر رودز ،اشکال شبکهای راهبری ،آرایشهای
سازمانی هستند که منابع عمومی و خصوصی را
8. Pluricentric

ترکیب میکنند و شامل تعامالتی هستند که ریشه
در اعتماد و قوانینی که توسط اعضای شبکه مذاکره
و پذیرفته میشوند ،دارند و به میزان مشخصی
جامعه مدنی را وارد تصمیمگیری عمومی میکنند
).(Rhodes, 1996
از منظر ساختار شبکه ،تعامل بین نقشآفرینان،
توزیع منابع خاصی ایجاد میکند که بر عملکرد
شبکه تأثیر میگذارد .نقشآفرینان منابع خاصی
را برای تحقق نتایج سیاست الزم دارند که قدرت
وتو را برای آنها فراهم میکند .هرچه قدرت وتوی
یک نقشآفرین بیشتر باشد ،نقشآفرین برای شبکه
سیاستی ضروریتر است.
موفقیت شبکه سیاستی تا حدودی با توجه به
میزاندرگیر کردن منابع ضروری و نقشآفرینانی که
صاحب آنها هستند ،مشخص میشود؛ پس تغییر در
توزیع منابع در شبکهها در نتایج سیاستی منعکس
میشود .)(Klijn ،Koppenjan and Termeer, 1995
وقتی یک سازمان شبکهای قادر است فرایندهای
ضروری نظیر تبادل اطالعات ،انتشار دانش،
اعتمادسازی و ...را محقق کند ،عملکرد خوبی دارد
(.(Provan and Milward, 1995
مفهوم ساختار در تحلیل شبکهای ،مبتنی بر
جایگاه نسبی نقشآفرینان نسبت به یکدیگر بر
اساس این روابط است .تحلیل ساختار شبکه بر روابط
و کشف الگوی آن میان نقشآفرینان و درنتیجه،
تبیین جایگاه یک نقشآفرین نسبت به سایر اعضای
شبکه استوار است.
ارتباطات در انواع مختلفی تعریف میشوند و به
محتوای روابط بین هر زوج از نقشآفرینان میپردازد.
یکی از مهمترین منابعی که در اغلب شبکههای
سیاستی جریان دارد و بررسی آن میتواند مفید واقع
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شود ،تبادل اطالعات است .عالوه بر این ،تمام منابعی
که بین نقشآفرینان منتقل میشود -چه مشهود و
چه نامشهود -مانند روابط مالی ،حمایت متقابل،
یادگیری ،موانع ،اعتماد ،اثرگذاری ادراکشده ،منابع
فیزیکی و هر ماهیت دیگری که بتواند بعدی از رابطه
بین دو نقشآفرین را نشان دهد ،میتواند به عنوان
رابطه در نظر گرفته شود ;(Duit and Galaz, 2008

Vignola, McDaniels, and Scholz, 2013; Adger,
.)2003

در این مقاله و مبتنی بر شناختی که نویسندگان
از مورد مطالعه داشتهاند و همچنین از نظرسنجی
از خبرگان مطلع ،تبادل اطالعات ،یادگیری متقابل
و حمایت متقابل برای توصیف شبکه در سطح
ساختار مورد استفاده قرار گرفتهاند .از سویی،
شبکههای سیاستی کارکردهای متنوعی در ادبیات
سیاستگذاری عمومیدارند.
این کارکردها بسته به هدفی که این شبکهها برای
آن بهکار گرفته شدهاند ،متفاوت بوده است (Boerzel
 .)2011; Borzel 1997; Rhodes 1998گاهی تمرکز
بر عملکرد دموکراتیک در سیاستگذاری بوده و این
شبکهها به منظور افزایش دموکراسی به کار گرفته
شدهاند ) .(De Rynck and Voets, 2006در مواردی
دیگر شبکههای سیاستی به منظور افزایش هماهنگی
افقی و بینبخشی بهکار گرفته شدهان د �(Adelle, Jor
.dan, and Benson 2015; Braun (2008b
در مسئل ه این مقاله ،یعنی بهبود حکمرانی در
خردهنظام سیاستی درگیر در پیادهسازی سیاستها
 .)(Howlett, Ramesh and Perl, 2009مطالعات
فراترکیب (کریممیان و همکاران  )1398نشان
میدهد که شبکهها با هدفهای یازدهگانه اشاره
شده در جدول شماره  1به کار گرفته میشوند.

28

در بررسی اثر ساختار بر کارکرد شبکه ،باید در نظر
داشت که فقدان یک نقشآفرین مسلط به معنای
توزیع متوازن منابع در بین نقشآفرینان نیست.
رویکرد شبکه توجه زیادی به «اشکال نامرئی قدرت»
دارد و تفاوت در توزیع منابع مهم است.
نقشآفرینان از قدرت برای تأثیرگذاری بر روند و
ماهیت تعامل استفاده میکنند .بر این اساس،در نظر
گرفتن همزمان متغیرهای ساختاری و کارکردی،
دلیل مهمی برای ضرورت مدیریت شبکههای
سیاستی است.
مدیریت شبکههای سیاستی منجر به در نظر
گرفتن اطالعات و عالئق سایر نقشآفرینان برای
ارتقای کیفیت و پشتیبانی از طرحهای سیاستی
میشود .تخصص و دانش برای رسیدگی به مسائل
سیاستی فقط در یک مکان موجود نیست و بنابراین
مواجهه با طرحهای سیاستی همراه با اطالعات و
عالئق سایر نقشآفرینان ضروری است .اختالفات
قدرت بر نحوه تکامل این فرایند تأثیر میگذار د �(Kli
.)jn and Koppenjan, 2000
 .2 .1قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان

در میان سیاستهای حوزهی علم ،فناوری
و نوآوری کشور ،قانون «حمایت از شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات» را میتوان یکی از مهمترین سیاستهای
حمایتی دانست .این برنامه اکنون بیش از چهار هزار
شرکت را با حمایتهایی مانند معافیتهای مالیاتی
و گمرکی ،تأمین مالی ،تسهیل استقرار شرکتها در
پهنههای شهری ،مناقصات و نظیر آن تحت پوشش
قرار میدهد.
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جدول  .1کارکردهای مورد انتظار از شبکههای سیاستی در حکمرانی خردهنظام سیاستی درگیر در پیادهسازی سیاستها
#

دسته اصلی

1

ارتقای هماهنگی ،انسجام و یکپارچگی

2

تقویت ارتباطات ،ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت

3

افزایش یادگیری سیاستی

4

تسهیل پیادهسازی سیاستها

دسته فرعی

ارتقای هماهنگی افقی ،عمودی و سیاسی
افزایش انسجام و یکپارچگی
حل تعارضات و اختالفات
گسترش و تقویت ارتباطات
ایجاد اعتماد میان نقشآفرینان مختلف
توانمندسازی و مشارکت ذینفعان
ایجاد اهداف ،هنجارها و ارزشهای مشترک

به عالوه ،این قانون هم در تدوین و هم در
پیادهسازی شاهد حضور و تأثیر نقشآفرینان
مختلف و تغییرات سیاستی زیادی بوده است که
آن را به یک نمونهی بسیار مناسب برای بررسی
نقشآفرینان ،تعامالت و روابط آنها و حکمرانی
در هر دو خردهنظام تدوین سیاست و پیادهسازی
سیاست تبدیل میکند.
 .1 .2 .1معرفی حمایتهای مالیاتی ،مالی و گمرکی

در ماده  3قانون ،شرکتهای دانشبنیان مورد
تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان و در ما ده  ،9واحدهای
پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای
علم و فناوری از پرداخت مالیات معاف هستند.

تسهیل انتشار دانش
بهبود فرایندهای یادگیری سیاستی
مشروعیت بخشی
جلب حمایت و پذیرش ذینفعان مختلف

مدت اعمال معافیت در ماده  ،3پانزده سال و در
ماده  ،9بیست سال است .در ماده  ،3درآمد حاصل از
فعالیتهای دانشبنیان شرکتها از پرداخت مالیات
معاف میشود ،ولی در ماده  ،9معافیت مالیاتی به
حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهش ،فناوری
و مهندسی تعلق میگیرد.
همچنین ،مطابق ماده  3قانون ،یکی از حمایتها
و تسهیالت قابل اعطا به شرکتهای دانشبنیان
معافیت از پرداخت مالیات ،عوارض ،حقوق گمرکی،
سود بازرگانی و عوارض صادراتی است( .پژوهشکده
مطالعات فناوری.)1396 ،
از میان تسهیالت مالی مستقیمی که به
شرکتهای دانشبنیان تعلق میگیرد (صندوق
نوآوری و شکوفایی ،تسهیالت صندوق توسعه ملی و
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تحلیل کارکرد شبکه سیاستی

تحلیل ساختار شبکه سیاستی

ارتقتی همتهنگ  ،انسجتم و ی پتر گ

تقوی ارتهتطتت ،ایجتد اع متد و افزایش مشتر

شه

تهتدل اطالعتت

شه

م قت ل

شه

افزایش یتدگسری سستس

تسهسل پستدهستزی سستس هت

ش ل  -1تر وب تحلسل عمل رد شه سستس
تصویر  .1چارچوب تحلیل عملکرد شبکه سیاستی در پیادهسازی سیاستها

یتدگسری م قت ل
حمتی

در پستدهستزی سستس هت

یارانه سود تسهیالت) ،حجم حمایت صندوق نوآوری
 -3پیشینه پژوهش
و شکوفایی بسیار بیشتر از دو مورد دیگر بوده و
سستس هت
ستزی
تحلیل پستده
مختلفیدربه مرحل
سستسهایهت و هم
مرحل تدوین
اعطای هم در
سازوکارشهاصلیسستس
یتوان تحلسل
نوعیمخملف
پژوهشبههتی
تسهیالت
سیاستی
شبکه
پژوهش
تصویب
سستسدانست.
شکوفایی
نوآوری و
عددو وهم
تها
تدوین سیاس
سستسدر تمرحله
حوزههتی هم
مرحلهگرف
مههمدر تر
نهتدهتی م
ذینفعتن و
عمدتباتً در
خردهنظتم
صندوقاز تحلسل
پرداخ اند .رااین نوع
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ
پیادهسازی سیاستها پرداختهاند .این نوع از تحلیل
شده اس  .هو و هم تران ،تحلسل شه سستس سستس هتی مدیری تقتضتی آب در صنع گردشگری سنگتپور را در
 1391و پیشبینی اعتباراتی برای تأمین سرمایه
خردهنظام سیاستی عمدتاً در حوزههای سیاستی با
تحلسل،عماراً
مشتر
نهادهای هم
منظور ارتقتی
منابعاند.
انجتم داده
مرحل ی تدوین
ال از
هدفایناینصندوق
مالی به
سستستخصیص
صندوق،
گذاریگرفته
سستسبه کار
تریو ومبهم
متعدد
پسشنهتداتینفعان و
ذ
(مجلس،
آوری شد
 1393آغاز
.)1394وب سستس اس فتدهشده
تر گرف
است .دینمنظور تحلسل شه اج متع
ردهاند.
ندات م
داده از مس
سال جمع
وده و منظور

 .2پیشینه پژوهش

سیاس
سیاستی
مفهومیدهپژوهشترجسحتت ذینفعتن از طریق هو و
.3 .2
هایتواند
ت ،م
آنهت
منتفع
شبکهو تغسسر
تحلیلمنت ع
همکاران ،هت و
واگذاری مسئولس
الگویدهد جه
نشتن م
شده و یتف هت
مدیریت تقاضای آب در صنعت گردشگری سنگاپور
اینن ر
هدف مه
متع و
تحلسل شه
ی از
فتده
شولزدرت اس
مبانیمک
ویگنو ،
.)Hu
به(al. 2019
خشد
نظری
شده در
توضیحات etارائه
ههودتوجه
هم تری را با
اجاند.
انجامداده
روشسیاست
تدوین
مرحله
دنسلز و را
یازدهگانه
پژوهش ،در
همکاری و
منظوروارتقای
پیشنهاداتی به
ستخ تر
دین ترتسب
پرداخ اند
ارائه محسس
تحلیل،زیس
ستزی سستس هتی
مواردپستده
شبکهحوزه
کارکرد در
سطح سستس
تحلسل شه
نظرات خهرگتن،
در نظر گرفته شدهاند و برای تحلیل ساختار نیز
سیاستگذاری مشارکتی بوده و به منظور جمعآوری
شنتستی نموده و ر این استس پسشنهتدات سستس ارا ردهاند
پلزننده را
هتی اصل
تبادلستزمتن
ترسسم و
حوزههرا
متقابل و
یادگیری
اطالعات،
های
ح مران شبک
داده از مستندات مکتوب سیاستی استفاده کردهاند.
آفرینان مورد
andمتقابل نقش
حمایت
است.و گریر ،تحلسل شه سستس تدار تت دول انگلس تن پرداخ اند.
نظراریج
.)Vignola,
McDaniels
(Scholz 2013
بدین منظور تحلیل شبکه اجتماعی به کار گرفته
رایتحلیل
چارچوب
این اساس،
بر
ترجیحاتانجتم
دهی به اج متع
تحلسل شه
فتده
دولهها و ت
سیاستینظتم تدار
شبکه گ در
ارتقتی ی پتر
راههردهتی
منظور ارا
این تر
دهدازجهت
نشاناسمی
تتیافت
شده و
ّ
روش
از
استفاده
با
ی
ل
ع
تحلیل
انجام
منظور
به
منابع و
ها و
مسئولیت
واگذاری
نفعان .ازاینطریق
و منظور جمع آوری داده از پرسشنتم و مصتحه ت خهرگتن اس فتده ذ
سستس هت
ستزی
پستده
مرحل ی
پژوهش نسز
ی اس
شده
نگاشتشناختی فازی به صورت تصویر شماره  1در
تغییر منافع آنها میتواند همکاری را بهبود بخشد
.)Huرا فقدان قدرت تف در ستزمتنهتی
حوزه
این
ی
هت
سستس
یآید.و عل ضعف در شه ی سستس و ش س
گرف
را در نظر م
(et al, 2019
سستس
تحلسل
شولز باتران ،ت
زادهوو هم
مر زی و روا ط نت تف سن ستزمتن م داند (.)Erridge and Greer 2000
شه تحلیل
روش
استفاده از
شریفدنیلز
ویگنوال ،مک
در حوزهی تدوین سستس هتی ترآفرین در شور ،مدل رای سستس گذاری ترآفرین ارا دادهاند .منظور جمعآوری
داده از پرسشنتم و مصتحه ت خهرگتن هره رده و ت ترگسری روش تحلسل مضمون و معتد ت ستخ تری ،الگوی مسلو از
شه 30سستس
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 .)1397جهتندیده ،رحم
این حوزه ت محوری نقشآفرین مر زی ارا داده اند (شریف زاده و هم تران
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شبکه اجتماعی و مبتنی بر نظرات خبرگان به تحلیل شبکه
سیاستیدر حوزه پیادهسازی سیاستهای زیستمحیطی
پرداختهاند و بدین ترتیب ساختار حکمرانی حوزه را
ترسیم و سازمانهای اصلی پلزننده را شناسایی کرده و
بر این اساس ،پیشنهادات سیاستی خود را ارائه کردهاند
(.)Vignola, McDaniels and Scholz, 2013
اریج و گریر ،به تحلیل شبکه سیاستی تدارکات
دولتی انگلستان پرداختهاند .این کار به منظور ارائه
راهبردهایی برای ارتقای یکپارچگیدر نظام تدارکات
دولتی و با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی انجام و
به منظور جمعآوری داده از پرسشنامه و مصاحبه با
خبرگان استفاده شده است.
این پژوهش نیز مرحل ه پیادهسازی سیاستها را
در نظر گرفته و علت ضعف در شبکه سیاستی و
شکست سیاستهای این حوزه را فقدان قدرت کافی
در سازمانهای مرکزی و روابط ناکافی بین سازمانی
میداند (.)Erridge and Greer, 2000
شریفزاده و همکاران ،با تحلیل شبکه سیاستی
در حوزه تدوین سیاستهای کارآفرینی در کشور،
مدلی برای سیاستگذاری کارآفرینی ارائه دادهاند.
به منظور جمعآوری داده از پرسشنامه و مصاحبه
با خبرگان بهره برده و با بهکارگیری روش تحلیل
مضمون و معادالت ساختاری ،الگوی مطلوبی از
شبکه سیاستی این حوزه با محوریت نقشآفرین
مرکزی ارائه دادهاند (شریفزاده و همکاران.)1397 ،
جهاندیده ،رحمتی و زارعیمتین نیز مرحله تدوین
سیاستها را در حوزه سیاستهای گردشگری به
منظور تحلیل شبکه سیاستی انتخاب کردهاند.
این پژوهش نیز با بهکارگیری تحلیل مضمون
و مدلسازی معادالت ساختاری و با جمعآوری
دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه به طراحی

مدلی برای شبکه سیاستی تدوین سیاستهای
گردشگری در کشور پرداخته است (جهاندیده،
رحمتی و زارعیمتین.)1396 ،
عمده پژوهشهایی که به تحلیل شبکه سیاستی
چه در تدوین و چه در پیا دهسازی سیاستها
پرداختهاند ،بر ساختار شبکه و کارکردهای خاص
مورد انتظار از شبکه ،مث ً
ال ارتقای همکاری،
یکپارچگی سیاستها ،مشارکت ذینفعان و نظایر
آنها پرداختهاند.
این پژوهش ،تمامی کارکردهای مورد انتظار در
مورد مسئله تحقیق را در کنار ساختار این شبکه
سیاستی بررسی میکند؛ بنابراین تحلیل علّی کاملی
در روابط میان ساختار و تمام این کارکردها در آن
انجام شده است.

 .3روش پژوهش
راهبرد پژوهش مطالعه موردی انتخاب شده و
9
دادهها با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی
برای بررسی ساختار و نگاشتشناختی فازی برای
تحلیل علّی چارچوب تحقیق جمعبندی شدهاند .در
تحلیل شبکه اجتماعی ،ویژگیها و روابط نقشآفرینان
با استفاده از«گرهها» و «پیوندها» در قالب گرافیکی
ارائه میشود ،که گره نشاندهنده یک نقشآفرین
است و پیوندها (پیوند بین گرهها) قوت ،10جهت 11و
صمیمیت 12را با سایر نقشآفرینان شبکه نشان میدهد
).(Bainbridge, Potts and O’Higgins, 2011
تحلیل شبکه اجتماعی میتواند بینشهایی در
مورد جریان قدرت ،موافقت و منابع بین نقشآفرینان
و همچنین اطالعاتی درباره اهمیت نقشآفرینان،
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9. SNA
10. Strength
11. Direction
12. Intimacy
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جدول  .2مقیاس تعیین میزان رابطه علّی بین متغیرها ()Baykasoglu، 2014
عبارتهای کالمی

مقدار عددی

مفهوم  aبر مفهوم  bاثر خیلی کم دارد

0/115

مفهوم  aبر مفهوم  bاثر کم دارد

0/295

مفهوم  aبر مفهوم  bاثر متوسط دارد

0/495

مفهوم  aبر مفهوم  bاثر زیاد دارد

0/695

مفهوم  aبر مفهوم  bاثر خیلی زیاد دارد

0/895

مرکزیت ،نفوذ ،عبوردهی 13و وابستگی فراهم کند .تراکم
نقشآفرینان ،درک درستی از مبادله منابع در شبکه
و نیز بینشی از پیوستگی 14نقشآفرینان در موضوعات
و منافع خاص فراهم میکند(Bainbridge Potts and
.(O’Higgins, 2011
بر این اساس ،در این تحقیق با بهکارگیری
تحلیل شبکه اجتماعی ،شبکه سیاستی از منظر
ساختار تحلیل شده است .بر این اساس ،فرمهایی
برای گردآوری دادههای مورد نیاز به نمایندگان
سازمانهای درگیر ارائه شده و اطالعات الزم برای
تحلیل و ترسیم شبکه جمعآوری شد.
نهایتاً و مبتنی بر چارچوب تحلیلی بهدستآمده،
به منظور انجام نگاشتشناختی فازی و ارائه
داللتهای سیاستی تهیه شده است .در روش
تحلیل شبکه اجتماعی ،الزم است تمام نقشآفرینان
خردهنظام سیاستی یک پرسشنامه حاوی شدت و
نوع رابط ه خود با تمام نقشآفرینان دیگر را تکمیل
کنند .جامعه آماری و نمونه آماری یکسان هستند.
بر این اساس ،ابتدا تعدادی از سازمانهایی که بر
اساس قانون و آیین نامههای اجرایی آن در اجرای
13. Contagion
14. Cohesion

32

قانون درگیر بودند ،شناسایی شده و از آنها خواسته
شد اگر سازمانی از قلم افتاده است که آنها با آن
مرتبط هستند را به پرسشنامه اضافه کرده و روابط
خود را تعیین کنند .در ادامه ،این پرسشنامهها با
روش تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل شدند.
برای اعتبارسنجی مدل از دیدگاههای افراد حوزه
سیاستگذاری هم اساتید دانشگاه و هم مدیران
دولتی استفاده شد .این افراد به صورت نمونهگیری
گلوله برفی انتخاب شدند .به این منظور در ابتدا از
مصاحبهشوندگان خواسته شد که عوامل را به صورت
دوتایی مقایسه کرده (جدول شماره  )2و نهایتاً
ماتریس همجواری از هریک از مصاحبهشوندگان
به دست آمد .در ادامه و مبتنی بر میانگین نظرات
خبرگان ،ماتریس مجاورت تجمیعی به دست آمد.
برای تحلیل نقشههای شناختی فازی از
شاخصهای مختلفی استفاده میشود .یکی از
پرکاربردترین شاخصها که به ادعای برخی منابع
ح باالتری دارد ،شاخص مرکزیت
قدرت توضی 
اجماع 15است ).(Sangbor, Safi and Azar, 2019
این شاخص از مجموع سه شاخص دیگر ،یعنی
مرکزیت نزدیکی ،مرکزیتدرجه و مرکزیت بینابینی
)15. Consensus Centrality Measure (CCM
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جدول  .3اهم مشکالت مستخرج از تحلیل شبکههای اجتماعی

حوزه حمایتها
حمایتهای
گمرکی

حمایتهای مالی

حمایتهای
مالیاتی

اهم کاستیها به لحاظ ساختاری

ضعف در برقراری روابط کافی با وزارتخانههای صنعتی و فناوری (مانند کشاورزی ،بهداشت ،ارتباطات و فناوری
اطالعات و )...و در نتیجه عدم جلب حمایت آنها در این موضوع که منجر به زمانبر بودن فرایند دریافت حمایت و
همچنین کاهش کیفیت آن شده است.
نامشخص بودن جایگاه نهادهایی مانند وزارت صنعت و بانک مرکزی که میتوانند به عنوان گلوگاه عمل کنند که قابل
پیشبینی نبوده و پیگیری را غیرشفاف و زمانبر میکند.
ضعف جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در شبکه تبادل اطالعات (به لحاظ نقش پلزنی و همچنین نزدیکی آن به
نقشآفرینان اصلی)
شکل نگرفتن سازوکار تبادل اطالعات جامع و بهروز میان نقشآفرینان
درگیر نبودن کافی صندوق توسعه ملی علیرغم اهمیت منابع این صندوق
ضعیف بودن یادگیری متقابل میان نقشآفرینان حمایتهای مالیاتی
درگیر نشدن کافی شعب مالیاتی در موضوع معافیتهای شرکتهای دانشبنیان
مانعتراشی سازمان امور مالیاتی که شکنندگی باالیی برای حمایتهای مالیاتی ایجاد کرده است.
ضعیف بودن یادگیری متقابل میان نقشآفرینان حمایتهای مالیاتی

به دست میآید .نهایتاً این شاخص نرمال شده و وزن
اعتباری به دست میآید.
بر این اساس و با بهکارگیری نرمافزار ،UCINET
سه شاخص تشکیلدهنده برای سه حوزه مالی،
مالیاتی و گمرکی به دست آمدهاند .نهایتاً از طریق
مصاحبه با خبرگان و ارائه نتایج تحقیق به آنها،
تفسیر نتایج و داللتهای سیاستی طراحی شدهاند.

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها
 .1. 4تحلیل شبکه اجتماعی

همانطور که پیشتر بیان شد ،شبکههای تبادل
اطالعات ،یادگیری متقابل و حمایت متقابل در
سه حوزه پیادهسازی حمایتهای گمرکی ،مالیاتی
و تأمین مالی ترسیم شده و با استفاده از برخی
شاخصهای پرکاربرد منتخب در تحلیل شبکه
اجتماعی (چگالی ،مرکزیتدرجه ،مرکزیت بینابینی،
مرکزیت بردار ویژه) ،بررسی شدند.

شبکهها بر اساس شاخصهای فوق مورد تحلیل
قرا گرفتهاند که ترسیم آنها از حوصله این مقاله
خارج است .در این مقاله با توجه به مسئله تحقیق،
عالوه بر شاخصهای فوق ،نقاط برشی شبکه و
گروهبندی نقشآفرینان نیز تحلیل شدهاند.
تحلیلهای ساختاری برگرفته از تحلیل شبکههای
اجتماعی در این بخش به طور خالصه در قالب
کاستیها و مشکالت ساختاری در جدول شماره 3
ارائه شده است.
 .2. 4تحلیل عل ّی چارچوب با استفاده از
نگاشتشناختی فازی

همانطور که در بخش روش پژوهش اشاره شد،
با استفاده از نرمافزار  UCINETتحلیل علّی چارچوب
بهدستآمده با روش نگاشتشناختی فازی و مبتنی
بر نظرات خبرگان انجام شد .نقشههای بهدستآمده
در ادامه (تصاویر  3 ،2وتصویر  .4نقشه شناختی
فازی حمایتهای مالیاتی) نشان داده شدهاند.
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تصویر  .2نقشه شناختی فازی حمایتهای گمرکی

بر مبنای نتایج بهدستآمده ،شاخصهایی با
بیشترین وزن اعتباری در ادامه نشان داده شدهاند
(جدول  .4مؤلفههای اولویتدار در تأثیر بر عملکرد
حمایتهای گمرکی مبتنی نگاشتشناختی فازی،
جداول شماره  5و .)6
با توجه به نرمال شدن دادهها در بازه صفر تا یک
کمترین عدد اجماع ،معادل صفر در نظر گرفته شده

و به معنای حداقل است و نه عدم حضور مؤلف ه با
شاخص مرکزیت اجماع صفر در نقشه شناختی.

 .5جمعبندی
با بررسی نتایج بهکارگیری روش نگاشتشناختی
فازی برای تحلیل چارچوب مفهومی تحقیق،
مهمترین عوامل با کمک خبرگان آگاه به مورد

تصویر  .3نقشه شناختی فازی حمایتهای مالی
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تصویر  .4نقشه شناختی فازی حمایتهای مالیاتی

تحقیق تحلیل شده است.

عملکرد کمک کند.

مؤلفهای که در هر سه شبکهی سیاستی
حمایتهای تأمین مالی ،مالیاتی و گمرکی باالترین
امتیاز را به خود اختصاص داده است ،مقوله ارتقای
هماهنگی افقی ،عمودی و سیاسی است.

هماهنگی به انسجام و یکپارچگی در محتوای
سیاستها و حل تعارضات و اختالفات نیز کمک
کرده و از این دو مسیر به صورت غیرمستقیم نیز
تأثیرات مثبتی بر عملکرد خواهد داشت .تأثیر
هماهنگی بر هماهنگ شدن محتوای سیاستها (یا
همان انسجام) در کار الرانجا نیز مورد بحث بوده
است ).(Laranja, 2012

هماهنگی افقی به معنای هماهنگی بین
دپارتمانهای هم سطح درگیر در تدوین یا
پیادهسازی سیاست ،هماهنگی عمودی به معنای
هماهنگی بین دپارتمانهای درگیر در تدوین با
دپارتمانهای درگیر در پیا دهسازی سیاست و
هماهنگی سیاسی به معنای هماهنگی میان نظام
کالن سیاسی با حوزه سیاست هدف در ادبیات مورد
توجه قرار گرفتهاند (کریممیان و همکاران.)1398 ،
همانطور که مشخص است ،در هر سه مدل
مفهومی مالی ،مالیاتی و گمرکی این مؤلفه مستقیماً
بر عملکرد تأثیر دارد و این به این معناست که توجه
به مسئل ه هماهنگی میتواند بدون واسطه به بهبود

البته این مؤلفه خود از متغیرهای متعددی هم در
سطح کارکرد و هم در سطح ساختار تأثیر میپذیرد
که عبارتند از گسترش و تقویت ارتباطات در سطح
کارکردها و روابط مالی ،تبادل اطالعات و حمایت
متقابل به صورت در سطح ساختار به صورت مثبت
و از مانعتراشی نیز تأثیر منفی میپذیرد.
به لحاظ تفسیر بیشتر این امر در مورد مطالعه،
میتوان گفت کهدر سطح هماهنگی سیاسی ،فقدان
جایابی مناسب شرکتهایدانشبنیاندر بدن ه اصلی
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جدول  .4مؤلفههای اولویتدار در تأثیر بر عملکرد حمایتهای گمرکی مبتنی نگاشتشناختی فازی
وزن اعتباری
(مقدار نرمالشده شاخص مرکزیت اجماع)

شاخص

سطح شاخص

ارتقای هماهنگی افقی ،عمودی و سیاسی

سطح کارکرد شبکه

1

ساختار شبکه تبادل اطالعات

سطح کارکرد شبکه

0.735447

ایجاد اهداف ،هنجارها و ارزشهای مشترک

سطح کارکرد شبکه

0.387795

تسهیل انتشار دانش

سطح کارکرد شبکه

0.267992

مشروعیت بخشی

سطح کارکرد شبکه

0

اقتصاد ،مانع اصلی برای توجه نظام کالن سیاسی به
این موضوع شده است.
درحقیقت ،برخالف توجه ظاهری و رسانهای
به این شرکتها ،اراده کالن نظام سیاسی مبنی
بر حضور واقعی آنها در نظام اقتصادی کشور به
اندازه کافی مؤثر نبوده است .درخصوص هماهنگی
افقی ،بیشترین مشکل به عدم شناخت تخصصی از
حوزه محصوالت و خدمات شرکتهای دانشبنیان،
تعاریف و مصادیق تحقیقو توسعه و شیوه فعالیت
این شرکتها برمیگردد.
عالوه بر حمایتهای گمرکی و مالیاتی که
هماهنگی و همزبانی میان سازمانهای متولی

حوزهی حمایتهای قانون بسیار زمانبر بوده و
تاکنون نیز به نقطهی ایدهآل خود نرسیده است،
سایر حوزههای حمایتی که با توجه به پراکنده
بودن منابع حمایتی در دستگاههای مختلف پای
سازمانهای زیادی را به مسئله باز کرده نیز از عدم
هماهنگی افقی رنج میبرند.
این عدم هماهنگی در بُعد عمودی نیز ادامه
دارد و به طور خاص در حوزه حمایتهای مالیاتی،
ناهمانگی میان توافقات و تصمیماتی که در کارگروه
با وزارت اقتصاد یا بیرون آن میان معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور و سازمان امور مالیاتی اتفاق
میافتد و مواجهه شعب با شرکتها مشهود است.

جدول  .5مؤلفههای اولویتدار در تأثیر بر عملکرد حمایتهای مالی مبتنی نگاشتشناختی فازی
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شاخص

سطح شاخص

وزن اعتباری
(مقدار نرمال شده شاخص مرکزیت اجماع)

ارتقای هماهنگی افقی ،عمودی و سیاسی

سطح کارکرد شبکه

1

ساختار شبکه تبادل اطالعات

سطح کارکرد شبکه

0.614727

ایجاد اهداف ،هنجارها و ارزشهای مشترک

سطح کارکرد شبکه

0.483305

مشروعیت بخشی

سطح کارکرد شبکه

0
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جدول  .6مؤلفههای اولویتدار در تأثیر بر عملکرد حمایتهای مالیاتی مبتنی نگاشتشناختی فازی
شاخص

سطح شاخص

وزن اعتباری
(مقدار نرمال شده شاخص مرکزیت اجماع)

ارتقای هماهنگی افقی ،عمودی و سیاسی

سطح کارکرد شبکه

1

ایجاد اهداف ،هنجارها و ارزشهای مشترک

سطح کارکرد شبکه

0.36717

بهبود فرایندهای یادگیری سیاسی

سطح کارکرد شبکه

0.269593

ساختار شبکه تبادل اطالعات

سطح کارکرد شبکه

0.180973

مشروعیت بخشی

سطح کارکرد شبکه

0

انسجام و یکپارچگی سیاستها علیرغم اینکه
جزو اولویتها نبوده ،ولی در مسیر ارتقای مؤلفه
هماهنگی قرار دارد .در اغلب منابع ،انسجام ناظر
به محتوای سیاستها و همخوانی میان آنها بوده
و ثبات درونی آمیختههای سیاستی را مدنظر قرار
میدهد.
انسجام افقی به معنای همساني ميان يك سیاست
با ساير سیاستهاي همعرض بوده و انسجام عمودی
نیز به همساني ميان يك سیاست با سیاستهاي
كالنتر كه از نظر حوزه سیاستی يكسان تلقی
میشوند ،اشاره میکند (کریممیان و همکاران،
.)1398
در این مطالعه ،با توجه به مرجع واحدی که
عم ً
ال نقشآفرین اصلی در طراحی آییننامهها،
دستورالعملها و برنامههای حمایتی بوده است
(معاونت علمی و فناوری) ،انسجام افقی در میان
سیاستها و برنامهها به میزان قابل توجهی رعایت
شده است.
یکپارچگی سیاستهای حمایت از شرکتهای
دانشبنیان که به لطف تمرکز در تعداد محدودی
قانون و مقررات با منشأ تقریبا یکسان اتفاق افتاده

است ،این شرایط را برای شرکتها فراهم کرده
که در هر مرحله از فعالیت و با هر نوع نیاز بتوانند
از آمیختهای از حمایتها استفاده کنند بدون
اینکه شمول برای یک حمایت ،آنها را از دریافت
حمایتهای دیگر محروم سازد.
اما درخصوص انسجام عمودی ،مسئله به این
شکل نیست .اگر حوزه سیاستی قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان را حوزه سیاست نوآوری
در نظر بگیریم ،مجموعهای از قوانین ،مقررات و
برنامههایی که به نوعی با این حوزه مرتبط هستند،
وجود دارند که هنگام تدوین آنها به ظرفیت موجود
در قانون دانشبنیان توجه کافی نشده است.
کاهش تضادهای سیاسی و اداری که منجر به
کاهش تعارضات و اختالفات و حل آنها میشود
(کریممیان و همکاران )1398 ،نیز در مسیر تأثیر
غیرمستقیم این مؤلفه بر عملکرد قرار دارد .استرک
و داالس از این تعارضات با نام بنبستهای سیاستی
یاد میکنند و آن را مکمل اساسی تالشهای ارتقای
هماهنگی ،تعامالت و اعتماد میدانند (Streck and
.(Dellas, 2012
درخصوص قانون حمایت از شرکتهای
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دانشبنیان ،آییننامهها ودستورالعملهای آن و سایر
دستورالعملهایی که در این خصوص و به منظور
تسهیل تعامالت بادستگاههای اجرای مختلف تدوین
شده است ،همواره اختالفات و تعارضات جدی وجود
داشته است.
گزارش پژوهشکدهی مطالعات فناوری (پژوهشکده
مطالعات فناوری )1396 ،به خوبی به بخشی از این
تعارضات در مرحله تدوین قانون اشاره کرده است،
اما در مرحلهی پیادهسازی که مورد نظر این مقاله
است ،منشأ اصلی اختالفات به تفسیرهای مختلف
سازمانهای درگیر با منابع حمایتی برمیگردد.
به طور خاص در حوزه حمایتهای مالیاتی و
بیمهای تفاسیر و تعابیر مختلفی که از عبارات و
گزارههای قوانین و برنامهها وجود دارد ،عم ً
ال جریان
پایداری از گالیههای شرکتها از شعب بیمه و
مالیات را ایجاد کرده است.
این امر در مرحل ه بعدی حمایتهای گمرکی و
مالی را شامل میشود و به طور مثال تفاسیر نهادهای
مالی نظیر بانکها و صندوقهای پژوهش و فناوری
و همچنین کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی از
حمایتهای مالی طراحی شده ،از مسئله خیزترین
موضوعات درخصوص حمایتهای مالی بوده است.
درخصوص حمایتهای گمرکی نیز تفاسیر
مختلف نهادهای ذیربط (که برخی از موارد در
جمعبندی مانعتراشی در فصل چهارم ارائه شد)
اختالفات جدی (عمدتاً ترخیص) ایجاد کرده که حل
برخی از آنها علیرغم رجوع به داوری سطح باالی
سیاسی و گذر زمان زیاد ،الینحل باقی مانده است.
بر این اساس ،تعدادی از شرکتهای مشمول
دریافت تخفیفات گمرکی نیز در مصاحبهها اشاره
کر دند که به دلیل پیچیدگیها و تعارضات در
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فرایندهای اداری به دنبال استفاده از این حمایت
نبودهاند.
ایجاد اهداف ،هنجارها و ارزشهای مشترک
مضمونی است که ذیل مقوله تقویت ارتباطات ،ایجاد
اعتماد و افزایش مشارکت دستهبندی شده است
(کریممیان و همکاران .)1398 ،درخصوص قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،این مقوله بیشتر
شامل نقشآفرینان بخش حاکمیتی میشود.
در زمینه حمایتهای مالیاتی و گمرکی ،با توجه
به این که نهادهای متولی ،نهادهای بزرگی با حجم
کاری بسیار زیاد هستند ،عم ً
ال زمان زیادی مصروف
شد تا مسئلهی حمایت از شرکتهای دانشبنیان
را موضوعی مهم تلقی کرده و تا به امروز نیز بعضاً
شرکتهای دانشبنیان را جریان بسیار ناچیز و
قابل صرفنظری از مأموریتها و فعالیتهای خود
میدانند.
کمی قضاوت
در صورتی که اگر چه به لحاظ ّ
آنها درست است ،اما از نظر کیفیت امر اوضاع
متفاوت است و شرکتهای دانشبنیان میتوانند
در طوالنیمدت کشور را در بسیاری از حوزههای
فناورانه پیشرفته از تحریمها مصون کنند.
در حمایتهای مالی وجود صندوق نوآوری و
شکوفایی و جایگاه ویژه آن که به دلیل دراختیار
داشتن بخش قابل توجهی از منابع اتفاق افتاده
است ،کمک کننده بوده است ،اما تا ایجاد هنجارهای
مشترک میان تمامی نهادهای نظام تأمین مالی
(بانکها ،صندوقهای پژوهش و فناوری) درخصوص
موضوعات اساسی (مث ً
ال موضوع اعتبارسنجی مالی،
وثیقهگذاری و )...فاصله محسوسی وجود دارد.
وجود هنجار و ارزش مشترک ،هم به صورت
مستقیم بر عملکرد تأثیر میگذارد و هم به صورت
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غیرمستقیم با مشروعیتبخشی و جلب حمایت و
پذیرش ذینفعان مختف ،به بهبود عملکرد کمک
خواهد کرد .همچنین ،خود از توانمندسازی و
مشارکت ذینفعان ،گسترش ارتباطات و بهبود
یادگیری سیاستی تأثیر میگیرد.
درخصوص توانمندسازی و مشارکت ذینفعان که
عاملی کلیدیدر ایجاد هنجارهای مشترک است نیز،
اگرچه درخصوص مشارکت در طراحی حمایتها و
برنامهها شرکتهای دانشبنیان مشارکت کافی را
نداشتند ،ولی انعطاف بسیاری از این برنامهها موجب
شد که نوعی از تصحیح جزئی در فرایند اتفاق بیفتد
و در عمل مالحظات به حق شرکتها لحاظ شود.
اگرچه این مقدار از نظر شرکتها کافی نبود و
برخی از آنها معتقد بودنددر صورتی که میتوانستند
از ابتدا مشارکت کنند ،بهبودهای کلی اتفاق میافتاد.
اگرچه درخصوص توانمندسازی شرکتها همانطور
که باالتر اشاره شد ،اقدامات زیادی صورت گرفته که
عمدتاً شرکتها از آن راضی بودند.
به عالوه ،معاونت علمی و فناوری به جای تکیه
صرف بر آگاهسازیدستورالعملها ،رویهها و رسیدگی
به شکایات ،جلسات منظمی را با شرکتها برگزار
میکند .این جلسات به منظور آشنایی شرکتها با
بوکاری و حمایتهای هر حوزه برگزار
مفاهیم کس 
میشود ،به بستر مناسبی برای پاسخ به سؤاالت،
ابهامات و بعضاً شکایتهای شرکتها هم از معاونت
و هم از نماینده دستگاه حمایتی که در این جلسات
حضور دارد ،تبدیل شده است.
عالوه بر این ،نشستهای پرسش و پاسخ با مدیران
معاونت علمی و فناوری برای شرکتها کمک کرده
است تا علیرغم موانع مختلف تا حدی حمایت از
دست رفته شرکتها به معاونت برگردد و امیدواری

شرکتها برای به سرانجام رساندن فعالیتهایشان با
حمایت معاونت حفظ شود.
این جلسات اغلب با استقبال زیاد شرکتها روبهرو
میشود و به خاطر حضور یکی از دستاندرکاران
ارشد سازمان مرتبط (در موضوع این مقاله سازمان
امور مالیاتی ،گمرک جمهوری اسالمی ،صندوق
نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی) ،در
مجموع اقدام موفقی به شمار میرود.
یکی از نقاط ضعفی که در مصاحبه با شرکتها
در این محور بیان شد ،مسئله کارگزاران درگیر
(کارگزاران معاونت علمی و صندوق نوآوری و
شکوفایی) بود که الزم است نظارت بیشتری بر
کیفیت و زمانبندی عملکرد این نقشآفرینان
صورت پذیرد.
نقط ه ضعف دیگر سامانه رسیدگی به شکایات
شرکتها بود که به نظر میرسد علیرغم
پیشرفتهای اخیر ،پاسخگویی به شرکتها
رضایتبخش نبوده و این موضوع مورد تأیید برخی
از کارشناسان شکایات نیز بود.
تسهیل انتشار دانش و بهبود فرایندهای
یادگیری سیاستی دو مضمون دیگری هستند که
در اولویتهای بعدی قرار دارند (هر دو از مضامین
مقوله یادگیری سیاستی) .یادگیری سیاست با تعابیر
متعددی در منابع مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس ،بیشترین اشاره منابع به یادگیری
در دو مرحله تدوین سیاستها و پیادهسازی
سیاستها داشتهاند که تمرکز بیشتر بر شبکههای
سیاست درگیر در پیادهسازی سیاستها بوده است
(کریممیان و همکاران.)1398 ،
به این معنا که ،تغییرات سیاست عمدتاً ناشی
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از پیادهسازی سیاستهاست و یادگیری نیز عمدتا
از طریق تغییرات سیاست رخ میدهد .درخصوص
پیادهسازی قانون ،یادگیری سیاستی یکی از نقاط
قوت به شمار میرود.
بر این اساس ،در هفت سال اخیر تغییرات جدی
در معیارهای ارزیابی دانش فنی ،سازوکارهای
ارزیابی شرکتها ،مصادیق تحقیق و توسعه و نیز
حمایتهای مورد نیاز هر نوع شرکت (نوپای نوع  1و
 ،2تولیدی نوع  1و  )2در هر سه مورد حمایتهای
مالی ،مالیاتی و گمرکی صورت گرفته است.
همچنین ،حمایتهایی که در زمان تصویب قانون
مطرح نبوده است ،با تعامالت مؤثری که طی این
سالها اتفاق افتاده ،طراحی شده و در حال کالیبره
شدن نیز است (نظیر حمایتهای سربازی).
در سطح ساختار نیز دو مؤلفه ساختار شبکه
تبادل اطالعات (حمایتهای گمرکی و مالی) و
ساختار شبکه حمایت متقابل (حمایتهای مالیاتی)
بیشترین اهمیت رادر عملکرد شبکه سیاستیدارند.
تبادل اطالعات جایگاه ویژه خود را مرهون
اثرگذاری بر تمام مؤلفههای کارکرد ،بهویژه
یادگیری ،هماهنگی و انتشار دانش است .مهمترین
اطالعات درخصوص حمایتهای گمرکی مرتبط با
شناخت ف ّنی از محصوالت دانشبنیان معرفی شده
و مهمترین اطالعات در حمایتهای مالی مرتبط با
ارزیابی مالی اعتباری شرکتهاست و بهینه کردن
فرایندهای تبادل اطالعات در این دو موضوع میتوان
سهم قابل توجهی در بهبود حکمرانی این حوزه
داشته باشد.
همچنیندرخصوص حمایتهای معافیت مالیاتی
به دلیل تعارضات دنبالهداری که در این خصوص
وجود داشته -چه درخصوص اصل ارائه معافیتها و
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چه درخصوص مصادیق مشمول معافیت -حمایت
متقابل گرهای هست که میتواند عملکرد اعطای
معافیتها را بهبود دهد.
یکی از مهمترین محدودیتهای فرا روی این
تحقیق ،تمرکز بر ساختار و کارکرد شبکه در
تحلیل عملکرد آن بوده است .این در حالی است
که در محیط واقعی سیاستگذاری ،عوامل پیرامونی
مختلفی میتوانند بر عملکرد شبک ه سیاستی تأثیر
بگذارند.
همچنین در این تحقیق ،تنها تأثیر بهبود عملکرد
شبک ه سیاستی نقشآفرینان برای بهبود اجرای
سیاستها در نظر گرفته شده است و سایر ابعاد مؤثر
بر بهبود اجرای سیاست در محدوده این تحقیق قرار
نگرفته است.
این موارد به عالوه بررسی سایر حمایتهای
معرفیشده در قانون (حمایتهایی نظیر شرکت در
مناقصات ،حمایتهای بیمهای ،اولویت استقرار و
نظایر آن) میتوانند به عنوان فرصتهای تحقیقاتی
آتی مرتبط با این تحقیق در نظر گرفته شوند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده
است.
حامي مالي

این مقاله از پایاننامه زهره کریممیان در مقطع
دکتری رشته سیاستگذاری علم و فناوری درگروه
مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت استخراج شده
است.
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