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چکیده
حکمرانی روش ِاعمال قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه است، به گونه ای که همۀ کنشگران در آن دخیل اند. برای رسیدن 
به اهداف، تبیین وضعیت موجود و مسیرهای بهینۀ دستیابی به آن ها اهمیت بسیاری دارد. اگر جامعه ای نداند که در چه 
جایگاهی قرار دارد و موقعیت آن در جامعۀ جهانی و در مقایسه با سایر جوامع چگونه است، همچون رهروی که با چشمان 
بسته درحال حرکت است، به مقصد نخواهد رسید. در این مقاله، ابتدا نقش و جایگاه نظام های آماری و چارچوب های 
مفهومی در حکمرانی بررسی شده است. سپس، با استفاده از روش مطالعۀ موردی، وضعیت نظام های آماری ایران در سه 
حوزه از قلمرو اقتصاد فناوری و نوآوری کشور بررسی شده است. نتایج نشان  می دهد که طراحی چارچوب های مفهومی، 
نظام آماری و  شاخص گذاری برای سیاست گذاری در ابتدای فرایند حکمرانی و برای رصد و پایش سیاست ها در ادامۀ این 

فرایند مغفول مانده است.

واژگان کلیدی: سیاست گذاری، نظام آماری، حکمرانی، چارچوب مفهومی، فناوری

مقدمه و بیان مسئله

بر اساس برنامۀ توسعۀ سازمان ملل،4 حکمرانی عبارت است از 
قوانین حاکم بر یک سیستم سیاسی، که تعارضات میان بازیگران 
)قانونمندی(؛  آن تصمیم گیری می کند  را مدیریت و درخصوص 
توصیف کارکردهای نهادهای مختلف و پذیرش آن ها توسط مردم 
از مسیرهای  اجماع  به  و رسیدن  اثربخشی دولت  )مشروعیت(؛ 

.)Applebaugh, 2010( )دموکراتیک )مشارکت

حکمرانی به مثابۀ فرایندی است که سعی دارد با مشخص کردن 
تا  بیابد  سازوکارهایی  افقی  به صورت  جامعه  اهداف  و  مقصد 
اهمیت  حائز  نکتۀ  اما  کند.  محقق  نحو  بهترین  به  را  اهداف  آن 
تبدیل  قابل اندازه گیری  شاخص های  به  باید  اهداف  که  است  آن 
بر اساس آن محقق شود. اگر  تا کارکرد پاسخ گویی سیستم  شود 
شاخص ها دقیق نباشد، یا اهداف را به طور دقیق مشخص نمی کند 
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1-2. جایگاه چارچوب مفهومی در ارزیابی سیاست
گام های  از  یکی  مفهومی  چارچوب  طراحی(  )یا  انتخاب 
ارزیابی سیاست ها  فرایند  اصلی طراحی و تدوین شاخص ها در 
 .)Brown, 2009; Castellani, 2010( است  برنامه ها  و 
داشتن چارچوب مفهومی برای ارزیابی یک پارچه، شفاف و دقیق 
ضروری است و به منزلۀ راهنمای انتخاب هایی عمل می کند که در 

.)Groark, 2011( هر مرحله از ارزیابی باید انجام شود
سیاست ها  ارزیابی  برای  مفهومی  چارچوب  دستاوردهای  و  فواید 

ـ و به طور خاص برای طراحی شاخص های ارزیابی ـ عبارت اند از:

ـ اطمینان از جامعیت و فراموش نشدن موضوعات مهم در ارزیابی؛

ـ ارائۀ شیوۀ تفکر برای طراحی شاخص ها؛

ـ کمک به طراحی مجموعۀ منسجمی از شاخص ها؛

ـ کمک به درک روابط پیچیده میان شاخص ها؛

ـ کمک به انتخاب مجموعه ای متناسب و متوازن از شاخص ها؛

ـ سامان دهی شاخص ها و ارائۀ گزارش ارزیابی در قالبی منظم و 
 Sustainable Measures Inc. and American( ساختارمند

.)Forests, 2003; Brown, 2009; Gao, 2015
به دست  واقعیت  از  تکه تکه  گزارش سادۀ شاخص ها تصویری 
چندانی  ارزش  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  در  و  می دهد 
مشخص  آن  در  اثر(  ـ  علت  )زنجیرۀ  ی 

ّ
عل روابط  زیرا  ندارد؛ 

ترکیب های معنادار  نشان دادن  برای  نیست. چارچوب های نظری 
قضاوت  و  سیاست  تأثیرات  تبیین  روش ها،  پیشنهاد  شاخص ها، 
به سؤاالت مختلفی  این چارچوب ها  دربارۀ آن ضروری هستند. 
در حوزۀ طرح ریزی سیاست پاسخ می دهند؛ سؤاالتی مانند: چه 
کسی، ِکی و کجا، با چه ابزاری و با چه هدفی چه کاری انجام داده 
یا خواهد داد؟ )Briassoulis, 2001(. بدون این چارچوب ها، 
مقیاس ها  و  شاخص ها  از  نامتجانس  مجموعه ای  ارزیابی  نتایج 
کنش  یک  برای  محکمی  مبنای  و   )Geisler, 2005( است 

.)Arthurs et al. 2009( سیاستی منطقی نیست

1-3. نظام آماری
نظام آماری شامل مجموعه ای از کنشگران مستقیم )استفاده کنندگان 
غیرمستقیم  و  داده ها(  ارائه کنندگان  آمار،  تولیدکنندگان  آمار،  از 
و  ارتباطات  مالی،  حقوقی،  مختلف  زیرساخت های  )فراهم کنندگان 
فناوری اطالعات، فنی و...( است که با همکاری و هماهنگی نظام مند 
به دنبال جمع آوری، تولید، انتشار و به طورکلی توسعۀ آماری در حوزۀ 
که  آماری است  نظام  نیز  ملی  آمار  نظام   .)1 موردنظر هستند )شکل 
نظام  بنابراین  )OECD, 2002(؛  باشد  درون هر کشور شکل گرفته 

آماری فراتر از ارقام و بانک داده ها است.
اختیار  در  را  داده ها  که  هستند  کسانی  داده  ارائه دهندگان 

هر  می توانند  مجریان  یا  می شود،  سیاستی  انحرافات  باعث  که 
کاری را به محقق شدن هدف نسبت دهند.

گزاره های  چگونه  که  است  مهم  بسیار  حکمرانی،  فرایند  در 
سیاستی تبدیل به شاخص ها شوند. بعد از تعیین شاخص ها، باید 
ناظر  و  مجری  بین  که  )به گونه ای  آن ها  اندازه گیری  سازوکارهای 

تفاوت باشد( طراحی شود.
در ایران فرایند سیاست گذاری به گونه ای است که شاخص ها از 
ابتدا به خوبی تبیین نمی شوند. بعد از تبیین نیز، نظام های آماری 
فرایند  ابتدای  در  بنابراین  نیستند.  شاخص ها  این  تهیۀ  پشتیباِن 
و  علم  حوزۀ  در  به خصوص  حوزه ها،  اغلب  در  سیاست گذاری 
فناوری، وضعیت موجود به خوبی تبیین نشده است. لذا در ایران، 
هم طراحی شاخص و هم اندازه گیری آن با مسائل جدی روبه رو 
است؛ ازاین رو، حکمرانی صحیح مقدور نیست. به همین سبب، 
از استعارۀ »حکمرانی با چشم های بسته« استفاده شده است. در 
این وضعیت، دولت و حاکمیت همانند فردی است که ناگزیر قدم 
 
ً
در راه گذاشته، اما چشم های او بسته است؛ زیرا نظام آماری کامال

و  کند  را روشن  تا همانند چراغی وضعیت موجود  نگرفته  شکل 
مسیرهای پیِش رو را نشان دهد. 

1. مبانی نظری

اجرای  و  تدوین  در  مفهومی  چارچوب  جایگاه   .1-1
سیاست

سیاست ها ِابراز و بیان هنجارِی وضعیت های آیندۀ سیستم های 
بنابراین فقط زمانی می توان سیاست ها را معنادار و  پویا هستند؛ 
سیستم هایی  چنین  مرزهای  و  ساختارها  که  کرد  تدوین  منطقی 
به اندازۀ الزم روشن شده باشد )Jantsch, 1970(. چارچوب های 
آن  به تبع  و  سیستم ها  این  بررسی  و  درک  برای  راهی  مفهومی 

سیاست گذاری صحیح تر هستند.
و  عناصر  تعیین  به  کالن  چارچوبی  به کارگیری  و  طراحی 
میان  ارتباطات  درک  و  سیاست  تحلیل  برای  موردنیاز  متغیرهای 
و  تحلیل  برای  فضایی  چارچوب ها  می کند.  کمک  عناصر  این 
مقایسه میان نظریه های گوناگون ایجاد می کنند و برای تشخیص و 
 Olsson and Sjöstedt,( پیش بینی موضوعات سیاستی مفیدند
Ostrom, 2005 ;2004(. کاستانزا و همکاران )2001( بر لزوم 
پیوند  اهمیت  سیاستی،  فرایندهای  بر  تحلیلی  چارچوبی  سیطرۀ 
داده های تجربی با فرایندهای سیاستی و تفسیر داده ها در سایۀ این 
 .)Costanza et al., 2000( کید می ورزند چارچوب مفهومی تأ
چارچوب  نبود  که  است  معتقد   )2007( چندلر  دیگر،  سوی  از 
و  نامنظم  موقت(،  )و  یک باره  ازدیاد  به  سیاست گذاری  برای 
غیرمنسجم کنشگران و دیدگاه های سیاستی در موضوع موردنظر 

.)Chandler, 2007( منجر می شود
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کسب وکارها  خانوارها،  مانند  می دهند،  قرار  داده  تولیدکنندگان 
داده  تولید  هدفشان  که  هستند  کسانی  داده  تولیدکنندگان   . و... 
است. مرکز آمار ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی داده در کشور 
خروجی های  و  نتایج  از  که  هستند  کسانی  داده  کاربران  است. 
و  پژوهشگران  سیاست گذاران،  همانند  می کنند،  استفاده  آماری 
سیاست گذاران  ملی،  آمار  نظام  در   .)UNCTAD, 2009(  ...
مهم ترین کاربران داده ها هستند. در بخش بعد، ارتباط نظام آماری 

با نظام سیاست گذاری بررسی می شود.

1-3-1. لزوم همراهی نظام آماری با نظام سیاست گذاری
چنانچه فرایند سیاست را به طور اجمالی در سه گام طراحی و 
 Fahrenkrog,( کنیم  سیاست خالصه  ارزیابی  و  اجرا،  تدوین، 
با  آماری  نظام  ارتباط   ،)2002; Jann and Wegrich, 2007

چرخۀ سیاست از طرق زیر برقرار می شود )شکل 2(:

دربارۀ  سیاست گذار  موردنیاز  داده های  نخست،1  گام  در   •
برای  الزم  اطالعات  و همچنین  موردنظر  حوزۀ  موجود  وضعیت 
سودمندی  پیشین  ارزیابی  می شود.  ارائه  پیشین   ارزیابی  انجام 
انجام  از  پس  و،  می کند  بررسی  را  موردنظر  سیاست  طراحی  و 
و  )طباطبائیان  می شود  اجرا  و  ابالغ  سیاست  الزم،  اصالحات 

همکاران، 1391(.

اجرای  مدیریت  و  اجرا  برای  موردنیاز  داده های  دوم،  گام  در   •
سیاست ها ارائه می شود تا پیشنهادهای الزم برای اصالح و ادامۀ 
جمع آوری  فرایند  سیاست،  پایش  شود.  ممکن  سیاست  اجرای 
میزان  گزارش  برای  معّین  شاخص های  قالب  در  داده ها  نظام مند 
پیشرفت، دستیابی به اهداف، مصرف بودجه های تخصیصی و... 
بررسی  هدف  با  نیز  فرایند  ارزیابی   .)OECD,2002b( است 
میزان  و  چگونگی  نیز  و  سیاست  اجرای  و  پیاده سازی  کیفیت 
دستیابی به اهداف کوتاه مدت و میان مدت اجرای سیاست انجام 

.)Purdon et al., 2001( می شود

پسین2 سیاست ها کمک  ارزیابی  به  آماری  نظام  گام سوم،  در   •

1. Ex-ante Evaluation

و  میان مدت  کوتاه مدت،  در  سیاست  نتایج  و  تأثیرات  تا  می کند 
بلندمدت بررسی شود و نتایج ارزیابی، عالوه بر فراهم آوردن امکان 
دربارۀ  تصمیم گیری  سیاست گذاری،  دانش  ارتقای  و  یادگیری 
ادامه، اصالح، توقف، توسعه یا کاهش دامنۀ اجرای سیاست را نیز 

ممکن سازد )طباطبائیان و همکاران، 1390(.

1-3-2. لزوم طراحی چارچوب های مفهومی در نظام آماری
اولین  آماری،3  کسب وکار  فرایند  عمومی  مدل  بر  مبتنی 
نیازها« »شناسایی  از  است  عبارت  آمار  تولید  فرایند  از   مرحله 

.)UNECE, 2009( 

)OECD, 2002( شکل 1: ساختار نظام آماری

شکل 2: ارتباط نظام آماری با فرایند )چرخه( سیاست

2. Ex-post Evaluation
3. GSBPM
4. Statistical Output

)UNECE, 2009( شکل 3: مدل عمومی فرایند کسب وکار آماری

شکل 4: تعیین نیازهای سیاست گذاران برای تبدیل آن ها به خروجی های 
)European Commission, 2014( آماری

در این مرحله، سازمان آماری اولین ارتباط را با سیاست گذاران 
)در نقش کاربر داده( خواهد داشت. همان طور که از عنوان این 
مرحله مشخص است، مهم ترین وظیفۀ سازمان آماری شناسایی 

نیازهای سیاست گذاران است. 
مطابق با شکل 4، فهم کامل نیازهای سیاست گذاران و تبدیل 
آن به خروجی های آماری4 اولین و مهم ترین وظیفۀ سازمان آماری 

.)European Commission, 2014( در این مرحله است
فهم نیاز سیاست گذاران نه تنها در این مرحله، بلکه در مرحلۀ مرتبط 
با طراحی شاخص ها و نماگرها نیز مهم است و از آن به عنوان طراحی 
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هر   .)European Union, 2014( می شود  یاد  مفهومی  چارچوب 
 OECD,( شاخص باید بیانگر یک موضوع یا سؤال سیاستی مهم باشد
2006(. درنتیجه، بخش های گوناگون در طراحی فرایند تولید آمار در 
نظام آماری به طراحی صحیح چارچوب مفهومی نیاز دارند. جدای از 
این ها، چارچوب های مفهومی به تحلیل نتایج آماری برای فهم بهتر 

سیاست گذاران نیز کمک می کند.

1-4. الگوی پیشنهادی
میان  معناداری  و  ارتباطات ضروری  بیان شد،  آنچه  اساس  بر 
چارچوب های  و  سیاست گذاری  فرایند های  آماری،  نظام های 
که  می دهد  نشان  تحقیق  این  بررسی های  دارد.  وجود  مفهومی 

روابط فوق از اصول زیر تبعیت می کنند:

1. لزوم هماهنگی فرایند سیاست گذاری و نظام آماری از ابتدا تا انتها؛

فرایند  با  متناسب  مفهومی  چارچوب های  طراحی  لزوم   .2
سیاست گذاری )چارچوب مفهومی سیاست گذاری(؛

تولید  فرایند  با  متناسب  مفهومی  لزوم طراحی چارچوب های   .3
آمار در نظام آماری )چارچوب مفهومی اندازه گیری(.

با شکل 5، الگوی پیشنهادی این تحقیق، که  بنابراین، مطابق 
معرفی  آماری«  نظام  طراحی  بر  مبتنی  سیاست  گذاری  »الگوی 
چارچوب های  و  هماهنگی  عنصر  دو  که  است  آن  بیانگر  شده، 
مفهومی روح حاکم بر دو فرایند سیاست گذاری و تولید آمارند، 
خطرهای  از  را  آن ها  الگو،  این  به  کشورها  اهتمام  به طوری که 

جبران ناپذیر »حکمرانی با چشم های بسته« در امان می دارد.

2. روش شناسی

چهار  به طورکلی  است.  موردی  مطالعۀ  پژوهش  این  روش 
داده های  تحلیل  و  موردی  مطالعۀ  پژوهش  اجرای  برای  راهبرد 
آن وجود دارد: 1. استفاده از طرح ها و چارچوب های نظری؛ 2. 
توصیف   .3 استقرایی(؛  )رویکرد  داده ها  بر  مبتنی  نظریه  ساختن 
تبیین های رقیب در مورد یک  آزمون  و  4. تعریف  مورد مطالعه؛ 

.)Yin, 2014( مسئله
در میان چهار راهبرد فوق، راهبرد های اول و چهارم قیاسی اند 
و راهبرد های دوم و سوم استقرایی. راهبرد پژوهش قیاسی با یک 

شکل 5: الگوی سیاست  گذاری مبتنی بر طراحی نظام آماری

و  تأیید شده  و  قبل کشف  از  که  آغاز می شود  قانونمندی  یا  الگو 
نیازمند تبیین است. راهبرد پژوهش استقرایی با گردآوری داده ها 
آغاز می شود، با تحلیل داده ها دنبال می شود و سپس، با استفاده از 
منطق موسوم به استقرایی، به نتیجه گیری از تعمیم ها اقدام می کند.
در این تحقیق از راهبرد نخست استفاده شده که در آن طراحی 
مطالعۀ موردی بر اساس چارچوب های نظری مبتنی بر سؤاالت 
جدید  نظری  پیشنهادهای  و  فرضیه ها  یا  ادبیات،  مرور  و  تحقیق 
انجام می شود. این چارچوب شیوۀ گردآوری داده ها و تحلیل آن ها 
بر  این پژوهش مبنی  بر فرضیۀ  مبتنی  ازاین رو،  را شکل می دهد. 
ناکارایی نظام آماری و چرخۀ سیاست گذاری در مسئلۀ حاکمیت، 
ابتدا مبانی نظری پژوهش از ابعاد مختلف بررسی شده و الگوی 
ارائه  موردی،  مطالعۀ  ارزیابی سه حوزۀ  ابزار  به عنوان  پیشنهادی، 
آن  ها  بررسی  به منظور  این سه حوزه،  به  و اطالعات مربوط  شده 

توسط الگوی پیشنهادی، گردآوری و تحلیل شده است.
کتابخانه ای،  مطالعات  روش های  از  داده ها  گردآوری  برای 
مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است. قلمرو 
مفهومی  چارچوب های  و  آماری  نظام های  نقش  بررسی  تحقیق 
اقتصاد  و  نانو  فناوری  اقتصاد  دانش بنیان،  اقتصاد  موضوعات  در 

فناوری اطالعات و ارتباطات است.

3. مطالعۀ موردی

الگوی  با  3-1. بررسی تطابق حوزۀ اقتصاد دانش بنیان 
سیاست گذاری مبتنی بر طراحی نظام آماری

گذشته  سال های  در  که  مهمی  موضوع  دانش بنیان،  اقتصاد 
در  نیز  ویژه ای  جایگاه  اگرچه  بوده،  سیاست گذاران  کید  موردتأ
اسناد باالدستی )مانند نقشۀ جامع علمی کشور، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و قانون برنامۀ ششم توسعه( دارد، تاکنون تعریف 
آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و استانداردی برای آن تدوین نشده 
است؛ به طوری که عده ای آن را به محصوالت با فناوری باال یا حتی 
دانش )اقتصاد بی وزن( محدود می کنند و عده ای دامنۀ آن را وسیع تر 
می دانند. حال سؤال این است: سیاست های اقتصاد دانش بنیان بر 

اساس چه چارچوب مفهومی طراحی شده است؟ 
اقتصاد  برای  آماری  هدف گذاری  شاهد  دیگر،  طرف  از 
با  مطابق  به طوری که  هستیم؛  کالن  سیاست های  در  دانش بنیان 
 1404 چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق 
و  محصوالت  تولید  سهم  باید  کشور،  علمی  جامع  نقشۀ  در 
درصد   50 از  بیش  به  داخلی  فناوری  و  دانش  بر  مبتنی  خدمات 
مطابق  همچنین،  یابد.  افزایش  کشور  داخلی  ناخالص  تولید 
از  راستای حمایت  در   66 ماده  ذیل  توسعه  برنامۀ ششم  قانون  با 
پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت ها 
 50 سهم  به  »دستیابی  فناوری،  و  پژوهش  پشتیبان  نظامات  و 
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درصدی محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت 
فناوری  با  محصوالت  درصدی   5 سهم  به  »دستیابی  صنعتی«، 
متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی«، »دستیابی به رتبۀ سوم 
منطقه«  در  صادرات  کل  از  باال  فناوری  با  محصوالت  صادرات 
در افق 1400 هدف گذاری شده است. در اینجا سؤال این است 
گرفته  شکل  آماری  نظام  چه  پایۀ  بر  هدف گذاری ها  این   

ً
اوال که 

 ،
ً
است و کدام متولی آمار اندازه گیری آن را متقبل شده است. ثانیا

درحالی که هنوز چارچوب مفهومی این اقتصاد نزد سیاست گذاران 
نامشخص است، چگونه می توان انتظار شکل گیری نظام آماری را 
وابستگی  آن ها  تحلیل  و  شاخص ها  طراحی  درحالی که  داشت؛ 

مستقیم به طراحی چارچوب های مفهومی قابل اندازه گیری دارد.

3-2. بررسی میزان تطابق اقتصاد نانو با الگوی سیاست گذاری 
مبتنی بر طراحی نظام آماری

وضعیت  به  قابل پذیرشی  توجه  نانو،  سیاست گذاری  فرایند  در 
واقعی اقتصاد نانو و چارچوب مفهومی این اقتصاد در کشور شده 
است. ازاین رو شاهد آن بوده ایم که در ده سال ابتدای تأسیس ستاد 
نانو سیاست های متناسب با ایجاد زیرساخت های الزم اتخاذ شده و 
در ده سال دوم به توسعۀ اقتصاد نانو توجه شده است. در چشم انداز 
1404 ستاد ویژۀ  افق  نانو در  فناوری  1404 سند گسترش کاربرد 
توسعۀ فناوری نانو، ثروت آفرینی از فناوری نانو از مهم ترین اهداف 
30هزار  بازار  حجم  به  دستیابی  به طوری که  است؛  سیاستی  کالن 
میلیارد ریالی فناوری نانوی تولید ایران و ایجاد اشتغال برای 80هزار 
نفر از طریق فناوری نانو جزو ارقام هدف گذاری شدۀ شاخص های 
شاخص های  شامل  سند  این  اینها،  عالوه بر  است.  سند  کالن 
مانند  موضوعاتی  در  عملیاتی  اهداف  سطح  در  دیگری  اقتصادی 
از  نانو، سهم صادرات  تولید محصوالت  در  حجم سرمایه گذاری 
بازار فناوری نانو، تعداد کاال و ابزار نانو، و تعداد شرکت های نانو 
نیز هست )ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو، 1396(. البته، مطابق با 
شکل 6 و توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، چارچوب مفهومی 

ترسیم شده برای اقتصاد فناوری نانو باید تکمیل شود. 
ازاین رو ستاد نانو به مسئلۀ استقرار نظام آماری نیز توجه ویژه ای 
اصلی  شرکت   150 پیمایش  به  دوم  ده سالۀ  در  به طوری که  کرده، 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  اما  است.  کرده  اقدام  نانو  حوزۀ  در 
شاخص های این پیمایش متناسب با چارچوب مفهومی اقتصاد نانو 
طراحی نشده است. شاخص ها به نیازهای متفاوتی از سیاست گذاران 
و دیگر کاربران اطالعات پاسخ می دهند )شکل 6(. در کشورهایی 
به  مربوط  شاخص های  فناوری اند،  تکامل  اولیۀ  مراحل  در  که 
کشور،  زیرساخت های  مهیابودن  مثال،  )برای  فناوری  آن  مهیابودن 
جامعه، اقتصاد و بخش کسب وکار برای انجام فعالیت های مرتبط با 
فناوری موردنظر( برای سیاست گذاران مهم است؛ اما این اهمیت، 
آن کاسته  از شدت  یا  تغییر می کند  فناوری،  فراگیرشدن  در صورت 

می شود. سیاست گذاران، در کشورهایی که در مرحلۀ توسعۀ فناوری 
موردنظر هستند، به شاخص های شدت نفوذ آن فناوری )برای  مثال، 
به  مربوط  فعالیت های  انجام  گسترۀ  و  موردنظر  فناوری  از  استفاده 
سازمانی(  بخش های  دیگر  و  کسب وکارها  به وسیلۀ  فناوری  این 
اهمیت می دهند. کشورهایی که در سطوح باالی توسعۀ فناوری اند، 
فعالیت های  بر  فناوری  آن  آثار  و  نتایج  به  مربوط  شاخص های  به 
.)UNCTAD, 2009( کسب وکار و رشد اقتصادی اهمیت می دهند
در  نانو  بلوغ  سطح  نانو،  فناوری  سیاست گذاران  دیدگاه  به  توجه  با 
کشور در اوایل مرحلۀ دوم )شدت نفوذ( است؛ بنابراین شاخص های 
ارزش  )مانند  ستاد  این  در   1396 سال  در  انجام شده  آماری  پیمایش 
و...(  صادرات  ارزش  سرمایه گذاری،  ارزش  ستانده،  ارزش   افزوده، 
 ناظر به اثربخشی بر اقتصاد کشور )بخش باالی منحنی S( طراحی 

ً
غالبا

شده است، درحالی که مطابق با نمودار فوق فناوری نانو در کشور در 
مرحلۀ شدت نفوذ است و شاخص هایی شبیه میزان نفوذ فناوری نانو 
در کسب وکارها از اولویت باالتری برای پیمایش برخوردارند. بنابراین، 
نظام آماری نانو با چارچوب مفهومِی بیان شده تناسب ندارد که شاید 
یکی از علت های اصلی آن کامل نبودن چارچوب مفهومی و به تبع آن 

نبود شاخص های متناسب با آن چارچوب مفهومی باشد.

3-3. میزان تطابق اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات 
با الگوی سیاست گذاری مبتنی بر طراحی نظام آماری

و  اهمیت  به علت  )فاوا(،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزۀ 
قدمت چندین دهه ای که در ایران دارد، در طی سالیان متمادی و در 
اسناد مختلف، مدنظر سیاست گذاران این حوزه قرار گرفته است. 
مطابق با سند راهبردی سازمان فناوری اطالعات ایران در برنامۀ 
فناوری  توسعۀ  محور  و  راهبردی  اولویت  چهارده  توسعه،  پنجم 

اطالعات معرفی شده است )شکل 7(.
مطابق با سیاست گذاری ها و اهداف تعیین شده و بر اساس تبصرۀ 
اسالمی  جمهوری  توسعۀ  پنجم  پنج سالۀ  برنامۀ  قانون   46 مادۀ   3
ایران، به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده شده که، 
و  منطقه ای  و  ملی  ابعاد  در  وضعیت  و  شاخص ها  ارزیابی  برای 

شکل 6: نمودار S، بلوغ و تکامل بازار فناوری
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بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات 
را تا پایان سال دوم برنامه تدوین کند. ازاین رو، مطابق با شکل 8، 
نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات ایران نیز در 

همان سال در حوزه های مختلف برقرار شده و تاکنون ادامه دارد.
پنجم  پنج سالۀ  برنامۀ  قانون   46 مادۀ  با  مطابق  دیگر،  طرف  از 
توسعۀ جمهوری اسالمی ایران )1390-1394(، دستیابی به سهم 2 
پیش بینی شده  برنامه  آخر  تا سال  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصدی 
است. در این راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری 
مرکز آمار ایران در سال 1392، مبتنی بر تجارب کشورهای مختلف 
دستورالعمل  همچنین  و  شیلی  و  استرالیا  جنوبی،  آفریقای  همچون 
تهیۀ آمار اقتصاد اطالعات سازمان آنکتاد و مبتنی بر ساختار درونی 
کرد.  اجرا  و  طراحی  را  فاوا  اقماری  حساب   ،)9 )شکل  فاوا  اقتصاد 
مبتنی بر نتایج منتشرشدۀ پیمایش های مرتبط با فاوا و با توجه به شکل 
معرفی شده  مرحلۀ  سه  هر  به  خوبی  توجه  که  می شود  مشاهده   ،6

شامل  پیمایش ها  شاخص های  به طوری که  است،  شده   s نمودار  در 
حوزه  های زیرساختی، نفوذ فاوا در کسب وکارها و اثربخشی بر اقتصاد 
کشور هستند. ازاین رو شاهد وضعیت مطلوبی در حوزۀ فاوا هستیم که 

مطابق با الگوی سیاست گذاری مبتنی بر طراحی نظام آماری است.

جمع بندی و نتیجه گیری

نظام آماری از ارقام و پایگاه های داده فراتر است و شامل ابعاد 
از پیش  نیازها  گوناگونی می شود که چارچوب  های مفهومی یکی 
و  مفهومی  دو عنصر چارچوب  است.  آماری  نظام  زیرساخت    و 
کشورند  که  در  سیاست  چرخۀ  جدایی ناپذیر  جزء  آماری  نظام 
زمینه سازی طراحی و ایجاد آن ها باید قبل از فرایند سیاست گذاری 
آغاز شود و هماهنگی و توسعۀ هم زمان این سه عنصر تا دستیابی 
به اهداف نهایی ادامه یابد. در این نوشتار، پس از بررسی مبانی 
و  مفهومی  چارچوب های  و  سیاست گذاری  حوزه های  در  نظری 
نظام آماری، الگویی پیشنهاد شد تا معیاری برای بررسی و تحلیل 
وجود و کیفیت این الزامات حکمرانی در کشور قرار گیرد. مبتنی 

شکل 7: اولویت های راهبردی و محورهای توسعۀ فناوری اطالعات

شکل 8: مجموعۀ کلیدی شاخص های فاوا

)UNCTAD, 2009( شکل 9: ساختار درونی اقتصاد فاوا
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بر این الگو، دو عنصر هماهنگی و چارچوب های مفهومی روح 
با  آمارند.  تولید  و  سیاست گذاری  ضروری  فرایند  دو  بر  حاکم 
سه  موردی  مطالعۀ  روش  با  و  پیشنهادی  الگوی  این  از  استفاده 
فناوری  اقتصاد  و  نانو  فناوری  اقتصاد  دانش بنیان،  اقتصاد  حوزۀ 
اطالعات و ارتباطات بررسی و تحلیل شده که نتایج آن در جدول 

1 خالصه شده است. 
توجه  علی رغم  می شود،  مشاهده   1 جدول  در  که  همان طور 
اقتصاد  و وجود سیاست گذاری های گوناگون در حوزۀ  سیاست گذاران 
نشده  تهیه  قابل پذیرشی  و  بومی  مفهومی  چارچوب  هنوز  دانش بنیان، 
از  است.  عمیق  مفاهیم  و  مبانی  هرگونه  از  خالی  سیاست گذاری ها  و 
سویی دیگر، نظام آماری مشخصی نیز برای اهداف تعیین شده طراحی 
و ایجاد نشده که مهم ترین دلیل آن ضعف در چارچوب های مفهومی 
اندازه گیری این حوزه است. از این منظر، حضور مؤثر مرکز آمار ایران 
در این عرصه کمک شایانی خواهد بود. در حوزۀ اقتصاد نانو، به طورکلی 
می توان  را  آن  علل  از  یکی  که  می شود  مشاهده  بهتری  بسیار  شرایط 
وجود متولی متمرکز دانست. البته همان طور که توضیح داده شد، چون 
مستمری  و  استاندارد  ساختار  و  بوده  موردی  انجام شده  پیمایش های 
شکل نگرفته است، نمی توان فعالیت های آماری ستاد نانو را کامل تلقی 
کرد. درزمینۀ اقتصاد فاوا، همان طور که توضیح داده شد، وضعیت بسیار 

بهتر است که علت آن را می توان با قدمت این حوزه، اهمیت، بودجۀ 
کافی و وجود تجارب متعدد سایر کشورها تفسیر کرد.

و  کشور  مالی  منابع  و  بودجه  محدودیت  به  توجه  با  بنابراین، 
از  جلوگیری  برای  که  می شود  پیشنهاد  اولویت گذاری،  اهمیت 
هدررفت منابع و حرکات زیکزاکی -و به عبارتی بهتر حکمرانی با 
چشم های بسته-، همانند سه حوزۀ موردمطالعه، سایر حوزه های 
مهم کشور نظیر اقتصاد زیست فناوری، اقتصاد مقاومتی و... نیز 
آماری  نظام  طراحی  بر  مبتنی  سیاست گذاری  الگوی  با  مطابق 
راهکارهای  و  شناسایی  آن ها  آسیب های  تا  شوند  بررسی  فوق 
و  گاهی بخشی  آ نیازمند  مهم  این  شود.  عملیاتی  و  پیشنهاد  الزم 
باید،  زیست فناوری  درزمینۀ  مثال،  برای  است.  فرهنگ سازی 
تهیۀ چارچوب مفهومی مشخص، سایر زیرساخت های  عالوه بر 
آماری این حوزه مانند استانداردسازی تعاریف و مفاهیم، طبقه بندی 
و کدگذاری فعالیت ها و محصوالت، طراحی شاخص ها و اقالم 
آماری موردنیاز مبتنی بر چارچوب مفهومی، ایجاد بستر حقوقی 
مبتنی  نیز  سیاست گذاری ها  شود.  فراهم  و...  آمارگیری  قانونی  و 
و  همراهی  شاهد  تا  باشد  دقیق  و  شفاف  مفهومی  چارچوب  بر 
هماهنگی نظام آماری و چرخۀ سیاست گذاری، از ابتدا تا انتها، 

ذیل چارچوب مفهومی جامع و مشخص باشیم.

 وجود
 چارچوب
 مفهومی

 سیاست گذاری و
هدف گذاری

 وجود نظام
 آماری

 تناسب سیاست گذاری با
چارچوب مفهومی

 تناسب نظام
 آماری با

 چارچوب
مفهومی

 هماهنگی نظام
 آماری با فرایند
سیاست گذاری

 اقتصاد
--دانش بنیان

 اقتصاد
~~نانوفناوری

اقتصاد فاوا

جدول 1: وضعیت کلی تطابق حوزه های موردبررسی با الگوی سیاست گذاری مبتنی بر طراحی نظام آماری
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