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. است شده شناخته و مشخص مشكالت، حل راه كه بود اين بر فرض صنعتي سياست قديمي الگوهاي در
 در. گرديد مي استفاده بخشها اين در خاصي سياستي ابزارهاي از و شد مي تعيين دار اولويت هاي بخش از اي مجموعه

 با بروكراسي يك مستلزم البته خود اين كه گرفت مي قرار كار دستور در دولتي پايين به باال مداخالت الگوها اين
 ممكن دولتها عالوه، هب. كنند نمي عمل موفق برندگان انتخاب در مخصوصاً دولتها داده نشان تجربه اما. بود كيفيت
 منجر كه است دولت دانش فقدان خاطر به صنعتي سياست گذشته بدنامي بنابراين. شوند منافع صاحبان شيفته است

  . شود مي دولتي گذاران سياست نامناسب گزينش و قضاوت به
. شود مي مطرح صنعتي سياست به جديد رويكردهاي ،2008 سال در جهاني بحران از بعد ويژه به اخير سالهاي در
 بخشي دخالتهاي رشته يك بر ديگر رويكرد اين در. اند كرده مطرح را ماتريسي رويكرد محققين برخي مثال عنوان به

 براي خاص مشوقهاي با همراه بخشي چند موشكافانه و دقيق دخالتهاي بلكه. شود نمي تأكيد محدود و منفصل
 در دولت تصادفي دخالتهاي از ناشي ريسك رويكرد، نوع اين. شود مي پيشنهاد مهم هاي بخش كالن از گروهي
 تفاوتهاي به صنعتي سياست تدوين در كه دهد مي را امكان اين سياستگزاران به داده، كاهش را خاص بخشهاي

 است ممكن مناطق از كدام هر و طلبند مي را متفاوتي اقدامات مختلف، هاي بخش كالن چراكه كنند توجه اي منطقه
 به بايد صنعتي سياست در دولتي دخالتهاي رويكرد، اين اساس بر. باشند داشته تخصص خاصي هاي بخش كالن در

 هدف را سيستمي تأثيرات ايجاد و باشد نوآوري و محيط بر اصلي تمركز و قرارگيرد توجه مورد نگرانه كل صورت
. شود متأثر صنعت بخش فقط آنكه نه و دهد قرار تأثير تحت كل يك عنوان به را اقتصاد بايد رويكرد اين. دهد قرار

 از حمايت نوآوري، مهارتها، بر مبتني كه است پذيري رقابت راهبردهاي بهترين از اي مجموعه صنعتي سياست
 اجراي روش درمورد. است اجتماعي سياست سازي فعال و زيست محيط با سازگار خواستهاي و اهداف مؤسسات،
 از فراتر است شده پيشنهاد صنعتي سياست مطرح نظران صاحب توسط كه جديد رويكرد نيز صنعتي سياست
 تعيين بر مبتني رويكرد با كه باشد خطا و آزمون تصادفي روشهاي بر مبتني و باشد مي قديمي هاي دوگانگي
. است سازي شبكه و سياستي آزمون اطالعات، كشف فرايند مستلزم رويكرد اين. است متفاوت راهبردي، اولويتهاي

 تقارن عدم همانا كه است سياستي چالشهاي مهمترين از يكي حل دنبال به صنعتي سياست جديد رويكردهاي
 خواهد قادر دولت خصوصي، بخش از بيشتر اطالعات استخراج با. باشد مي خصوصي بخش و دولت بين اطالعات

 حوزه در تصادفي هاي تخصيص مثل تكنيكهايي از استفاده. كند تدوين تري مدبرانه و تر آگاهانه سياستهاي بود
 صنعتي، سياست جديد مدل در درواقع،. رود كار به تواند مي كه است مواردي جمله از نوآوري و صنعتي سياست
 همكاري و مشاركت آن در كه گيرد مي قرار كار دستور در دولت و خصوصي بخش نمايندگان بين گفتگوي

 و شوند مي مشخص فرصتها و محدوديتها الگو، اين در. باشد مي اصلي محور خصوصي بخش و دولت بينانه واقع
 ضرورت چارچوب اين. شود مي بررسي مورد به مورد صورت به مرتبط موضوعات مناسب، حلهاي راه يافتن براي
 متقابل اثرات و تعامل بر مبتني بلكه نيست، دولتي پايين به باال دخالتهاي بر مبتني ديگر كه را صنعتي سياست يك



 تنيده هم به و مداوم فرايند يك با همراه و است صنعتي سياست عرصه سازمانهاي و مؤسسات و بازيگران ها، شبكه
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