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Abstract 

The development of sciences, technology, and innovation is one of the main concerns of any country, 

such as the Islamic Republic of Iran. One of the new approaches in development is the governance 

model. In this theory, changing the paradigm of the role of government and government provides the 

basis for equal participation of civil society, the private sector, and government in the decision-making 

process. In this regard, using the experiences of other countries can be effective (by considering the 

underlying conditions). The purpose of this article is to introduce and study the macro-structure of the 

system of science, technology, and innovation and how to interact and cooperate. In other words, the 

purpose of this article is the governance of the science, technology, and innovation system. This 

research is a descriptive study and is based on analysis and study of documents and resources (library 

studies). The three countries of Portugal, Norway, and Japan were compared with Iran in terms of 

three indicators of institutional separation, coordination mechanism, and financing. Finally, according 

to the results of the article, it was suggested that in the short term, following the governance model of 

Portugal and for minimizing overlaps, the distinction between thematic areas should be considered; in 

the long term, according to the Norwegian governance model, the solution is to strengthen the 

Ministry of Science and the high concentration of government budgets in it. And also, for 

strengthening the Supreme Council of Science, Research, and Technology (SCSRT) under the 

Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) that has an active role in allocating and 

directing research and technology budget is maintained. According to the model of governance in 

Japan, a close relationship should be established between the MSRT with Iran National Innovation 

Fund (INIF). 
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 چکیده

های اصلی هر کشوری از جمله جمهووری اسوالمی ایوران اسوت. هم نوین یکوی از       توسعه علم، فناوری و نوآوری از دغدغه
ها بیوان و زمینوه را بورای    رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت

گیوری از  ر این راستا بهوره آورد. دگیری فراهم میجامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت در فرایند تصمیممشارکت یکسان و برابر 
ثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفوی و بررسوی   أتواند در این امر تای، میدن شرایط زمینهکرسایر کشورها، البته با لحاظ  تجارب

امل و همکاری با یکدیگر و به عبارتی حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری ساختار کالن نظام علم، فناوری و نوآوری و نحوه تع
است. این پژوهش به لحاظ هدف به صورت توصیفی و با روش مطالعوه تطبیقوی و مبتنوی بور تحلیول و مطالعوه اسوناد و منواب          

فکیک نهادی، سازوکار همواهنگی و  ز منظر سه شاخص تای( انجام شده است. سه کشور پرتغال، نروژ و ژاپن ا)مطالعات کتابخانه
مودت، بوا   نتایج مقالوه پیشونهاد شود در کوتواه    مین مالی مورد بررسی تطبیقی با ایران قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نحوه تأ

در  های موضوعی مدنظر قورار گیورد   ها، تفکیک میان حوزههمپوشانی برای کمتر کردنو  کشور پرتغالپیروی از مدل حکمرانی 
هوای دولتوی در آن و هم نوین    راهکار تقویت وزارت علوم و تمرکز بوایی بودجوه   روژنکشور بلندمدت، بر اساس مدل حکمرانی 

بوه بودجوه   دهوی  تقویت شورای عالی عتف ذیل این وزارتخانه به نحوی مدنظر قرار گیرد که نقش فعال آن در تخصیص و جهت
ارتباط تنگاتنگ میوان وزارت علووم، تحقیقوات و فنواوری بوا       کشور ژاپنکمرانی و بر اساس مدل ح پژوهش و فناوری حفظ شود

 صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شود.

 .حکمرانی، نظام علم، فناوری و نوآوری، مطالعه تطبیقی ها:کلیدواژه
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  مقدمه

رین تو علم، فناوری و نوآوری بوه عنووان یکوی از مهوم    
هوای سیاسوتی را   ، همواره مداخله1های مسائ  عمومیحوزه

تجربه کرده است. چه زمانی که به طور مستقیم مورد توجه 
گذاران واق  شده اسوت و چوه پویش از آن متوأثر از     سیاست
ها بوده است. ارتبواط افوراد و   های دولتها و مداخلهتصمیم
علوم،  گوذاری  کننده در فراینود سیاسوت  های مشارکتگروه

فناوری و نوآوری، قدرت هر کدام برای تأثیرگذاری بر ایون  
 فرایند و انواع روابط میان آنها، موضوعی محوری در مطالعه

آید. یکوی از محورهوای   گذاری به حساب میفرایند سیاست
گووذاری کووه بووه شناسووایی ایوون  مطالعووه فراینوود سیاسووت

میوان  آفرینان و ترسیم و تحلی  ساختار و قدرت روابط نقش
پردازد، مطالعات مربوط به حکمرانی در ایون فراینود   آنها می

است. مفهوم حکمرانی به طور گسترده تعاریف و کاربردهای 
گذاری به دنبال آن است مختلفی دارد، اما در فرایند سیاست

گذاری عمومی شناسایی آفرینان را در عرصه سیاستتا نقش
 [.1ن کند ]و ساختار روابط قدرت میان آنها را تبیی

از طرفووی عملکوورد مناسووظ در ناووام علووم، فنوواوری و 
نوآوری نیازمند چارچوب مناسوظ مودیریتی و حکمرانوی در    

هوای  ای از فعالیوت بایترین سطح آن اسوت کوه مجموعوه   
گوذاری و همواهنگید پشوتیبانی و    مختلف از قبی  سیاسوت 

زیرساختد امور اجرایی و نیز ناارت و ارزیوابی را در حووزه   
کند. بر عهده دارد و دولت نقش اساسی در آن ایفا میعتف 

از آنجایی که حکمرانی مناسظ به تخصویص بهینوه منواب ،    
کواری و اتوالف منواب  و زموان     هماهنگی و پرهیز از موازی

توان آن را یکی از عوامو  تأثیرگوذار بور    کند، میکمک می
رشد اقتصادی، بهبود رفاه عمومی، بهبوود کیفیوت آمووزش    

 توسعه پایدار محسوب کرد.  عالی و
گووذاری و ایجوواد نهادهووای موووازی در عرصووه سیاسووت

گیری در ناام عتف بوه خصووص در یک دهه اخیر تصمیم
سوازی و  ها را گاهی به سمت دشومنی و خنيوی  کاریموازی

نبود پاسخگویی سووق داده اسوت. شوورای عوالی انقوالب      
ی و فرهنگی، شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمو 

اند که در این زمینه جمهوری نهادهای اصلیفناوری ریاست
وظایف و اختیارهایی به عهده دارند و به علت فقدان ترسیم 
                                                                                      
1. Public Problem 

هوا و اختیارهوای نهادهوای مزبوور،     دقیق حودود صوالحیت  
ها، اختیارها و وظایف آنهوا مشوهود   تداخ  در مرز صالحیت
 است. به عنوان ميال:

 حمایت از دانشومندان،  گذاری در حوزه حفظ و سیاست
استعدادهای درخشوان یوا نخبگوان در وظوایف وزارت     
عتف )قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت عتف( 
و بنیاد ملی نخبگان به طور مشترک مورد توجوه قورار   

 گرفته استد 
 گوذاری پوژوهش و فنواوری یکوی از     در حوزۀ سیاست

هوای موجوود، تعریوف و حمایوت از     ترین توداخ  مهم
های کوالن ملوی بوه طوور همزموان در دو نهواد       طرح

وزارت عتووووف و معاونووووت علمووووی و فنوووواوری    
 جمهوری استدریاست

 های دیگری که در ایون دو نهواد کوه    از جمله موضوع
بدون هماهنگی و به طور مسوتق  در راسوتای تحقوق    

شود، تصویظ اسوناد  نقشه جام  علمی کشور دنبال می
 دکالن ملی در حوزۀ علم و فناوری است

      پایش و ارزیابی ناام عتوف در ایوران از جملوه مووارد
هایی بین دو نهواد موذکور   دیگری است که همپوشانی

 دارد.

دربواره   3015هم نین آنکتاد در گزارشی کوه در سوال   
وضعیت علم، فناوری و نوآوری ایران منتشور کورده اسوت،    
وجود بازیگران سیاستی مختلف همراه با روابوط متفواوت و   

های ناام علم، فنواوری  ی و عمودی را از ویژگیپی یده افق
 [.3و نوآوری در ایران برشمرده است ]

از طرفی تأکید فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان 
هوای بوین بوازیگران    و نوآوران مجلس نهم بر رف  توداخ  

( در شووک  قووانونی مناسووظ و هم نووین  1233سیاسووتی )
 1230مهر  12در تأکیدات مکرر رهبری در دیدار با نخبگان 

بور موضووع همپوشوانی وظوایف هموواره       1235مهر  35و 
 نشان از مشکلی بغرنج در این عرصه بوده است.

ترتیوظ هوم شوواهد موجوود در فووای واقعوی        به این
گووذاری علووم، فنوواوری و نوووآوری در ایووران کووه  سیاسووت
دهنده مشکالت و مسائ  موجوود در سواختار نهوادی    نشان

های ناوری و  ست و هم نتایج پژوهشحکمرانی این حوزه ا
مطالعات انجام شوده در حووزه حکمرانوی علوم، فنواوری و      
نوآوری ایران که به بررسی مشکالت و مسوائ  ایون حووزه    
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ای عمیووق در ناووام پووردازد، هوور دو بوور وجووود مسووئلهمووی
کننوود. وجووود حکمرانووی علووم و فنوواوری ایووران تأکیوود مووی

رانی علم، فناوری و بازیگران متعدد و متنوع در عرصه حکم
نوآوری ایران، همراه با ضعف جدی تعام  بین آنهوا، منشوأ   

گیری این مسئله است. این مسئله با وجود تأکید رهبر شک 
بر ارتقای ناام علم و فنواوری   1273معام انقالب در سال 
حلی ، هم نان بدون ارائه راه1707انداز کشور در سند چشم

ارائه نگاشتی نهادی در سوند  اساسی باقی مانده است. حتی 
نقشه جام  علمی کشور )شوورای عوالی انقوالب فرهنگوی،     

( نیز به دلی  در نار نگورفتن نقوش هموه نهادهوای     1273
گذاری علم و فناوری کشور و نیز غفلت از موجود در سیاست

حو   حلی برای تعامالت بین آنهوا، نتوانسوت بوه راه   ارائه راه
 مورد اجماعی برسد.

نگرشی کالن به حکمرانی ناام علم، فنواوری  اکنون با 
 گیرد:و نوآوری در ایران این پرسش اساسی شک  می

هایی برای اصالح سواختار حکمرانوی ناوام    چه سیاست
 علم، فناوری و نوآوری در ایران باید گرفته شود؟ 

تووان از رویکردهوای   برای پاسخ به ایون پرسوش، موی   
ن است که بوا اتخواذ   مختلفی استفاده کرد. مقاله حاضر بر آ

محور و استفاده از ابوزار نگاشوت نهوادی،    رویکردی سازمان
ضوومن مطالعووه تطبیقووی حکمرانووی ناووام علووم، فنوواوری و 
نوآوری چند کشور، منطق یا الگوی احتمالی تحویت سطح 

هووا و حکمرانووی را اسووتنباط و بووا در ناوور گوورفتن شووباهت
  ها با شرایط ایران به نتایجی دست یابد.تفاوت

 مبانی نظری

هوایی اسوت کوه اشوکال     حکمرانی، آگاهی درباره روش
گوذاری  توانند در فرایند سیاستمختلف قدرت و اختیارها می

ها و دستاوردهای این تعوامالت را ایجواد   تعام  کنند و الزام
[. از ایوون مناوور بووا لحوواظ کووردن چنوودگانگی 2کنوود ]مووی

یازمنود  گوذاری کوه ن  ها و افراد مسوتق  در سیاسوت  سازمان
اند، حکمرانی عبارت راهبری، کنترل و هماهنگی اقداماتشان

روش دستیابی بوه راهبوری، کنتورل و همواهنگی     »است از 
آفرینان سازمانی و فردی مسوتق  بورای نماینودگی از    نقش

 [.7]« آورندمنافعی که با هم به دست می
گذاری، بوه  به هر ترتیظ، این حقیقت که فرایند سیاست

آفرینوان مختلوف اسوت، موورد     یری بین نقشطور کلی درگ

ای قرار گرفته است. و تحقیقات اخیور حواکی   توافق گسترده
آفرینوان بخوش خصوصوی در ناوام     تر شدن نقشاز پررنگ

 1[. از مناور رودز 6حکمرانی علم، فناوری و نوآوری اسوت ] 
[. 5گیرند]تعاریف حکمرانی به طور کلی در دو دسته قرار می

ه به معنای مهوم بوودن تموایز میوان     کاهش نقش دولت ک
های متقابو   حکمرانی و حکومت استد و دیگری وابستگی

خصوصوی کوه بوه    آفرینان عمومی، خصوصوی و نیموه  نقش
آفرینوان  معنای مهم بودن ارتباطات و تعامالت میوان نقوش  

 است. 
ای طووینی در  با وجود اینکه مفهوم حکمرانوی پیشوینه  

های مختلف به ویژه در رشتهزبان انگلیسی و کاربرد وسیعی 
گذاری عمدتاً بر علوم سیاسی دارد، اما کاربرد آن در سیاست

آفرینانِ به هم وابسته و ساختار قدرت و تعامالت میان نقش
های راهبری، کنترل و همواهنگی در راسوتای تحقوق    روش

 [. 4ها تأکید دارد ]مناق  مشترک آن

، فنواوری و  گوذاری علوم  سیاسوت  با این وجود، در حوزه
نوآوری، عبارت حکمرانوی نسوبتاً جدیود اسوت و بوا اتخواذ       

گذاران بلوغ توسط سیاست« ناام نوآوری»تدریجی رویکرد 
طووور کووه اشوواره شوود، تعوودد [. همووان7پیوودا کوورده اسووت ]

هوای  ها و مناف  آنان در حووزه آفرینان، اهداف، اولویتنقش
ایون   چنین گسوتردگی مختلف علم، فناوری و نوآوری و هم

ها، و در نتیجه توزی  شودن قودرت سیاسوی و تمرکوز     حوزه
سوو و پی یوده و چنود بعودی بوودن      گیوری از یوک  تصمیم

روزافزون مسائ  مرتبط با علم، فناوری و نووآوری از سووی   
دیگر، اهمیت مسئله حکمرانی را در این حوزه بیش از پیش 

  [.3کند ]نمایان می
ه وسویعی از  حکمرانی علوم، فنواوری و نووآوری گسوتر    

آفرینوان )بوه   های مرتبط با تعامالت نقوش وظایف و فعالیت
گیرد کوه تمرکوز آن   ویژه در خرده ناام سیاستی( را دربرمی

آفرینوان مختلوف در فراینود    میان نقوش  بر تعامالت پی یده
انداز مشترک [. هم نین، خلق چشم7گذاری است ]سیاست

ان و نفعووومشوووارکت مسوووتمر ذی دربووواره آینوووده، شووویوه
گذاری و تنایم دستور کار علوم، فنواوری و نووآوری    اولویت

[. تحلیو   10انود ] های حکمرانوی خووب  که از جمله چالش
علوم، فنواوری و    گذاریموان  پیشرفت و یا اختالل سیاست

                                                                                      
1. Rhodes 
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نووووآوری و در نتیجوووه یوووادگیری سیاسوووتی در چرخوووه   
 [.12گنجد ]گذاری در این مفهوم میسیاست

ناوری و نوآوری نیز ماهیتی افقی، از آنجایی که مفهوم ف
بینِ بخشی و فراگیر دارد، بیش از پویش بوه عنووان نتیجوه     

آفرینووان، نهادهووا و  نقووش»تعووامالت پی یووده و تکاموو   
هوای  [ و هم نین با پی یودگی 12شناخته شده ]« ارتباطات

و فنواوری  سیاست علم  روزافزون به ویژه گسترش محدوده
ننوود آموووزش، بهداشووت، هووای سیاسووتی مابووه سووایر حوووزه

هووای کشوواورزی، و ناووایر آن مواجووه اسووت، بررسووی الووزام
گذاری علم، فنواوری و نووآوری   حکمرانی در فوای سیاست

 [. 7شود ]موضوعی اساسی محسوب می
های اخیر، توسعه فنواوری و نووآوری بویش از    طی سال

پوویش بووه عنوووان نتیجووه تعووامالت پی یووده و تکاموو      
شوناخته شوده اسوت،    « و ارتباطوات آفرینان، نهادهوا  نقش»

نفعان مختلف، قدرت هر یک بنابراین همواره ترجیحات ذی
توانود پیشوران یوا    از آنها و روابطی که با یکدیگر دارند، می
 [. 11مانعی برای توسعه فناوری و نوآوری باشد ]
آفرینوان و بهبوود   برای ارتقاء ساختار روابط میوان نقوش  

ن داده شووود کووه چگونووه تعووامالت آنهووا، یزم اسووت نشووا
هوای خواص ظهوور    ساختارهای حکمرانی خاصی در زمینوه 

کنند و چه چیزی در دستاوردهای مورد انتاار آنها موثثر  می
  [.13است ]

آفرینان در چارچوبی پویا و در تعام  ای از نقشمجموعه
کننود کوه بوا    گذاری را تکمی  میبا یکدیگر فرایند سیاست
تووان وضوعیت   امالت آنهوا موی  بررسی نحوه عملکرد و تعو 

حکمرانی نوآوری را مورد بررسی و تحلی  قرار داد. در واق  
تووان نقواط قووت و ضوعف سیسوتم را      با این رویکورد موی  

گذارند تا گذاری تأثیر میشناسایی کرد که بر فرایند سیاست
شرایط را برای حکمرانوی مطلووب فوراهم کننود. موضووع      

اینکوه بایود همواهنگی،     مهمی که باید به آن توجه داشوت 
گوذاری و در  یکپارچگی، ارتباطات در درون سیستم سیاست

[. 17گذاری وجود داشته باشود ] میان مراح  فرایند سیاست
گوذاری نووآوری، مفهووم حکمرانوی بوا      در ادبیات سیاسوت 

هایی از قبی  هماهنگی در سوطوح مختلوف آن، و نیوز    الزام
، 15ین بخشوی ] انسجام و یکپارچگی سیاستی، هماهنگی بو 

[ پیوند خوورده  7، 15[ و هماهنگی طی زنجیره نوآوری ]16
 است. 

 پیشینه پژوهش

موضوووع حکمرانووی ناووام علووم، فنوواوری و نوووآوری در 
مطالعات مختلف خارجی و داخلی بوا رویکردهوای مختلوف    

بنودی کلوی   مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت کوه در دسوته     
جواری و اکتشوافی   توان آنها را به دو دسته مطالعوات هن می

 تقسیم کرد. 

 مطالعات با رویکرد هنجاری

در این دسته برخی از مطالعات ناظر به هماهنگی افقوی  
های مختلف به یا هماهنگی بین بخشی و ارتباط بین بخش

اند های علم، فناوری و نوآوریسازی سیاستمناور یکپارچه
ت [ از این منار، انسجام و یکپارچگی در دو بعود، اهمیو  15]

 کلیدی دارد: 
یکپارچگی خلق دانش )به طور کلی تحقیقات بنیادی( و  .1

برداری تجاری( که بوه معنوای   کاربرد دانش )برای بهره
هوای علوم، فنواوری و نووآوری     یکپارچگی بهتر سیاست

 استد

هماهنگی اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی پوژوهش   .3
هوای علوم،   و نوآوری به معنای یکپارچه کردن سیاست

[ 16هوای مختلوف ]  ری و نوآوری در میوان بخوش  فناو
هوایی از قبیو  همواهنگی در    مفهوم حکمرانی بوا الوزام  

سطوح مختلف آن، و نیز انسجام و یکپارچگی سیاستی، 
[ و هموواهنگی طووی 16، 15هموواهنگی بووین بخشووی ]

 [ پیوند خورده است.17، 15زنجیره نوآوری ]

نوان در  هوا و منواف  آ  آفرینان، اهداف، اولویتتعدد نقش
های مختلف و در نتیجه توزی  شدن قدرت سیاسوی و  حوزه

سو و پی یده و چندبعودی بوودن   گیری از یکتمرکز تصمیم
روزافزون مسائ  مرتبط با علم، فناوری و نووآوری از سووی   
دیگر، اهمیت همواهنگی، انسوجام و یکپوارچگی در فراینود     

 [. 14کند ]گذاری را دوچندان میسیاست
گر برای حکمرانوی در فووای سیاسوتی    ویژگی مهم دی

علم، فناوری و نوآوری، ضرورت حذف موان  ارتباطی افقوی  
و عمودی و در نهایوت تقویوت ارتباطوات، ایجواد اعتمواد و      

[. هم نین، رونود فزاینوده افقوی    7افزایش مشارکت است ]
دهد کوه خوود   بودن، اهمیت پذیرش عمومی را افزایش می

تور اسوت.   حکمرانی مشوارکتی گیری نیاز به ساز شک زمینه
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ای و توانمندسواز دولوت را   هوای واسوطه  این مسوئله نقوش  
 [. 17، 13پررنگ کرده است ]

آفرینان مختلف درگیر در نهایت، ایجاد حمایت بین نقش
[، و نیوز پاسوخگوتر شودن    30هوا ] سوازی سیاسوت  در پیاده

[ الزام 7، 16های توسعه نوآوری ]نهادهای مرتبط با سیاست
مرانی در سیاست علوم، فنواوری و نووآوری اسوت.     مهم حک

دهنودگان  مواردی ماننود چگوونگی پاسوخگو بوودن انجوام     
پژوهش و نهادهای تأمین مالی و ایجواد متحودان قووی در    

[ 30هوا ] سوازی سیاسوت  ناام سیاسی برای تسوهی  پیواده  
هوای  ای و نیوز حکمرانوی حووزه   همواهنگی ملوی و منطقوه   

ها تزریق به این قبی  حوزه ای مناب  مالی جدیدیچندرشته
شود برای حکمرانی علم، فناوری و نوآوری اهمیوت بواییی   

[. به همین دلی ، در ادبیات حکمرانی سیاست علم، 16دارد ]
عنووان  هوا نیوز بوه    فناوری و نوآوری ارزیابی بهتر سیاسوت 

 [.15است ]الزامی کلیدی مطرح شده 

 مطالعات با رویکرد اکتشافی

ز مطالعووات، پژوهشووی توسووط سووازمان در ایوون دسووته ا
انجوام شوده    3006در سوال   1همکاری و توسعه اقتصوادی 

« های نوآوریحکمرانی ناام»های است و به بررسی چالش
در کشورهای عوو پرداخته شده است. نتیجۀ ایون مطالعوه   

هوا در ارتبواط بوا    ها با برخی چوالش دهد که دولتنشان می
اند مواجه هستند که عبارتحکمرانی علم، فناوری و نوآوری 

شودگی(،  از ضرورت شناسایی وابستگی بوه مسویرها )قفو    
هوای  هاد پاسخ به چوالش های ذاتی در تعیین اولویتتعصظ

های سیاستی مناسظد یوادگیری در خصووص   جدید با برنامه
 [. 31های توسعه ]ها یا مدلهای ضمنی از سیاستاولویت

حکمرانوی ناوام   تحلیو   »در مطالعه دیگری با عنووان  
، «گوذاری نووآوری  نوآوری ایوران بور پایوه چرخوه سیاسوت     

هوای پویش روی حکمرانوی ناوام     وضعیت فعلوی و چوالش  
و تحلی  قرار گرفته است. تجزیه  نوآوری ایران مورد تجزیه

و تحلی  صورت گرفته حاکی از آن است که رویکرد غالوظ  
گذاری نوآوری در ایران نگورش خطوی و سوبک    در سیاست

 [. 33رانی ناام ملی نوآوری نیز دستوری است ]حکم

                                                                                      
1. OECD 

ای دیگر به مقایسه اهداف، شرح وظایف و توا  در مطالعه
های شوورای عوالی عتوف، وزارت عتوف و     حد امکان برنامه

جمهوری با هودف ارائوه گوام    فناوری ریاستو  معاونت علم
گوذاری و  نخست در طراحی مجدد و اصالح شیوه سیاسوت 

لوم، فنواوری و نووآوری پرداختوه شوده      حکمرانی در ناام ع
دهد کوه کمتورین توداخ     نتایج این مطالعه نشان می است.

ها در حوزه سیاست علم و آموزش )به میان وظایف و برنامه
طور کلی آموزش عوالی( وجوود دارد و هور چوه بوه سومت       

سوازی  های کواربردی و توسوعه فنواوری و تجواری    پژوهش
 [. 32شود ]یر بیشتر میرویم تداخ  میان نهادهای درگمی

ای دیگر با معرفی نهادهوای درگیور   هم نین در مطالعه
در حوزه عتف )مجم  تشوخیص مصولحت ناوام، شوورای     
عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسوالمی و بوه ویوژه    
کمیسیون آمووزش و تحقیقوات و هم نوین شوورای عوالی      

جمهووری( بوه   عتف و نیز معاونت علمی و فنواوری ریاسوت  
هوای حووزه عتوف    مشیسایی و تبیین موان  اجرای خطشنا

عامو  بوه    36های پوژوهش،  پرداخته است. بر اساس یافته
مثلفوه اصولی    6اند که در قالوظ  عنوان موان  شناسایی شده

گذار، موان  مشیموان  ناشی از عملکرد افراد و نهادهای خط
ساختاری و مدیریتی، موان  ناشی از ماهیوت مسوائ  حووزه    

مشوی و موانو  محیطوی    موان  مربوط به مجریان خط عتف،
 [. 37اند ]بندی شدیدهدسته

در مطالعووه دیگووری کووه هوودف آن بررسووی چگووونگی  
وضعیت حکمرانی بخش آموزش از منار ناام ارتبواطی آن  

هوای بخوش   در ایران و دیگر کشوورهای جهوان )زیرناوام   
ها( بووده اسوت. بوا روش    آموزش و ارتباط آن با سایر بخش

طبیقی، ناام آموزش در برخی از کشورهای جهان از منار ت
ناام ارتباطی آن بررسی شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن 
بود که در بسیاری از این کشورها، بخش آموزش، حکمرانی 

افزایوی نیوز   هوا هوم  منسجمی دارد و با برخی دیگر از حوزه
ی زیورا تصود   .چنوین نیسوت  داردد در حالی که در ایران این

های آموزش عمومی، آمووزش عوالی و   امور مربوط به حوزه
آموزش پزشکی به سه وزارتخانه واگذار شده استد در حالی 
کووه در بسوویاری از کشووورهای دنیووا چنووین تفکیکووی دیووده 

هوا  شود. هم نین در این کشورها نه فقوط ایون حووزه   نمی
شووند،  زیرنار یک وزارتخانه )وزارت آموزش( مدیریت موی 

های دیگوری نیوز نایور علووم، پوژوهش،      ی حوزهبلکه گاه
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فرهنگ، ورزش، فناوری، توسعۀ مناب  انسوانی، کوارآموزی،   
 [. 36دین و جوانان زیرنار این وزارتخانه قرار دارند ]

 بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که رویکرد به
هوا هنجواری اسوت و    کار گرفته شده در برخوی از پوژوهش  

انود کوه   شرایط مطلوب حکمرانی داشتههایی ناظر بر توصیه
انود از همواهنگی افقوی و بوین بخشوی، همواهنگی       عبارت

عمودی، انسجام سیاستی، هماهنگی سیاسوی، و همواهنگی   
 در زنجیره نوآوری.

برخی دیگر از مطالعات با رویکرد اکتشوافی و توصویفی   
اند و ناظر بر کشف وض  موجود و به طور کلی با هدف بوده

هوا تعودد   چالش تریناندد مهمها انجام شدهششناسایی چال
بازیگران سیاستی، فقدان انسوجام عموودی و افقوی، موانو      

گذاری علم، فناوری و نوآوری و وجوود  ساختاری در سیاست
ساختارها و روابط غیررسومی و فقودان شوفافیت در توزیو      

 مناب  ذکر شده است. 
اب اما تفکر بدون مقایسه قابو  تصوور نیسوت و در غیو    

پذیر نیست. مقایسه، هیچ اندیشه و پژوهش علمی نیز امکان
ها، شرایط و پیامدها در ها و تفاوتتوصیف و تبیین مشابهت
هایی چون تحلی  بوین فرهنگوی   علوم مختلف بازتاب سنت

شناسوی،  ای در جامعوه شناسی، تحلی  بوین جامعوه  در مردم
تحلی  بوین کشووری در علووم سیاسوی، تحلیو  تواریخی       

شناسووی تطبیقووی در  یقووی در توواریخ و تحلیوو  روان  تطب
شناسی است. به طور کلی زمانی کوه بوا سواختارهایی    روان

هوای  ایم که ویژگوی بسیار پی یده، متفاوت و نوظهور مواجه
مشترک و جنبه و ابعاد منحصر به فرد دارند، برای درک هر 

هوا و الگوهوای آرموانی و یوا بوا      ساختار باید آن را با مقولوه 
تارهای دیگر مقایسه کرد و بررسوی سواختار حکمرانوی    ساخ

علم، فناوری و نوآوری در ایران نیوز از ایون قاعوده مسوتينا     
نیست. در این حووزه توا زموانی کوه پژوهشوگران بررسوی       

ای با این هدف انجوام نشوده اسوت کوه بوا      اند مطالعهکرده
استفاده از تالقی رویکرد هنجاری و اکتشوافی بوه مقایسوه    

مرانووی علووم، فنوواوری و نوووآوری ایووران بووا   وضووعیت حک
کشووورهای منتخووظ بپووردازد. مقصووود از تالقووی رویکوورد  
هنجاری و اکتشافی این است که مبتنی بور کشوف مسوائ     

های استخراج و بوا رویکوردی هنجواری و از    موجود، چالش
هوا و  رهگذر بررسی کشورهای منتخوظ و از ناور شوباهت   

 شود.ح  پرداخته ها به ارائه راهتفاوت

 چارچوب نظری پژوهش

یکووی از ابزارهووای مطالعووه ارتباطووات درون سیسووتم   
گذاری، نگاشت نهادی اسوت. ناوام ملوی نووآوری     سیاست
طور مشوترک   های مجزا است که بهای از مثسسهمجموعه

هوای جدیود کموک    یا انفرادی به توسعه و انتشوار فنواوری  
 کننود کوه  هوا چوارچوبی فوراهم موی    کنند. این مثسسوه می

هووایی بوورای هووا بتواننوود در آن چووارچوب، سیاسووت دولووت
تأثیرگذاری بر فرایند نوآوری را شوک  دهنود و اجورا کننود     

[. نگاشت نهادی چارچوبی است که بوا نموایی سواده و    35]
جام  وضعیت موجود ناام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری 

توان نقوایص موجوود در   دهد و با بررسی آن میرا نشان می
و روابط میان اجزای سیستم را شناسایی و تحلی  کردد اجزا 

های یزم را ریزیسپس در راستای اصالح این موارد برنامه
انجام داد. بنابراین عمده دیی  انتخاب نگاشت نهوادی بوه   

 عنوان چارچوب پژوهش به شرح زیر بوده است:
 نمایی ساده و جام د 
 بندی بازیگراندسطح 

 زیگران )افقوی، عموودی/   مشخص کردن روابط بین با
 بای به پایین و پایین به بای(.

گیری از چارچوب نگاشت نهوادی و  در این مقاله با بهره
مطالعه تطبیقی کشورهای منتخظ میوزان و کیفیوت روابوط    
موجود میان نهادها در ناام علم، فناوری و نوآوری ترسویم  
شده و هم نین چگونگی تفکیک نهادی مدنار قرار گرفته 

. با استفاده از این ابزار تحلیلی، نقش نسبی هر کدام از است
بازیگران فعال در ناام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری بوه  

 [. 34آید ]دست می
در شک  زیر چارچوب ناری پژوهش نشوان داده شوده   

 است.
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 . چارچوب نظری پژوهش0شکل 

 

مبتنی بر چارچوب ناری فوق ساختار حکمرانوی علوم،   
ی و نوووآوری کشووورهای منتخووظ بووا توجووه بووه     فنوواور
 های زیر مورد بررسی و تحلی  قرارگرفت:شاخص

 نحوه تفکیک نهادید 
 سازوکار هماهنگید 
 .نحوه تأمین مالی 

 روش تحقیق

این پژوهش از نوع تحقیقات تطبیقوی و توصویفی و بوا    
ای و اسوتفاده از تکنیوک   تکیه بور روش تحقیوق کتابخانوه   

نجوام شوده اسوت. واحود تحلیو       بررسی اسناد و مودارک ا 
( 1پژوهش، حکمرانی ناام علم، فناوری و نووآوری )شوک    

است. در ایون تحقیوق، از راهبورد تحقیوق کیفوی )مطالعوه       
 ناریوه  تطبیقوی،  پوژوهش  درتطبیقی( استفاده شده است. 

 هافرضیه و دارد تدوین شده صورتی آغاز در ندرتبه  موجود
 اولیه پژوهش ناری دفرا ندارندد ه یزم روشنی و صراحت

 ناریوه  به مربوط مفاهیم بلکه نیست، ناریه آزمون تطبیقی

 ناریه بسط به و شوندمی و پاییش اصالح گیرند،می شک 

 را هاویژگی پیکربندی تطبیقیپژوهشگران  .کنندمی کمک
 در کنند کوه  تأئید را گوناگونی هایجنبه تا کنندمی بررسی

 [. 37شوند ]می همراه یکدیگر با مورد هر

های تطبیقوی از ناور تعوداد کشوورهای موورد      پژوهش
( 3شناسی و تئوری به صورت شوک  ) بررسی، راهبرد، روش

( ترسویم  3[. همانگونه که در شک  )33اند ]بندیقاب  طبقه
های تطبیقی به سه شده است به لحاظ تئوری پایه پژوهش

ناور   دسته )تفسیری، پوزیتیویسوتی و پساپوزیتیویسوتی(، از  
شناسی نیز به سه دسته )کیفوی، کموی و آمیختوه(، از    روش

نار نوع راهبرد پژوهش )موردمحوور یوا متغیرمحوور( و بوه     
انود.  لحاظ تعداد کشور )زیاد، کم و یک کشور( قاب  تقسویم 

انود،  چین در شک  زیر نشان داده شوده هایی که با خطمرب 
ایون   انتخاب نویسندگان در انجام این پژوهش بووده اسوت.  

های کیفوی و  پژوهش با رویکردی تفسیری مبتنی بر روش
به صورت موردمحور و انتخاب تعداد محدودی کشور انجام 

 شده است.
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 [22شناسی مطالعه تطبیقی ]. انواع روش2شکل 

 

گیوری از روش مطالعوه   با توجه به مووارد فووق و بهوره   
انجوام مطالعوه   ها از مناب  آرشیوی جهوت  ای، دادهکتابخانه

[. به این مناور، ابتدا با مطالعوه  20تطبیقی استخراج شدند ]
آوری و مناب  اولیه و ثانویوه، اطالعوات موورد نیواز را جمو      

سپس مراح  زیر را برای رسیدن به نتایج مطلوب طی شد. 
هوایی نایور   با توجه به چارچوب ناری پژوهش و شواخص 
حووه توأمین   نحوه تفکیک نهادی، سوازوکار همواهنگی و ن  

مالی، سه کشور پرتغال )به علت ساختار حکمرانی متمرکز و 
هوای وابسوته   دولتی(، نروژ )به علت نقش مهم نفت و حوزه

آن در اقتصاد کشور( و ژاپن )به عنوان یک کشور موفق بوا  
کرد بای در فناوری و نوآوری( برای بررسوی انتخواب   هزینه

عات و آمار نیوز در  شدند. البته معیار میزان دسترسی به اطال
انتخاب این کشوورها موثثر بووده اسوت. سوپس اطالعوات       
تفصیلی این کشوورها بوا توجوه بوه معیارهوای ذکور شوده،        

آوری و خالصه آنها درج شد. مسائ  کلیدی مربوط بوه  جم 
حکمرانووی علووم، فنوواوری و نوووآوری کشووورهای منتخووظ  

م و استخراج و با یکدیگر و با ایران مقایسه شدندد نکات مه
بندی و به عنووان نتوایج راهبوردی بورای     کلیدی آنها دسته

تدوین راهبردهای کالن حکمرانی علم، فنواوری و نووآوری   
ایران پیشنهاد شدند. این مراح  در شوک  زیور نشوان داده    

 شده است:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اتعداد کشوره  

 استراتژی

 روش شناسی

کلی

 تئوری

 زیاد

 متغیر محور

 کمی

تیپوزیتیوس  

 کم

 آمیخته

تیپسا پوزیتیویس  

 یک 

 مورد محور

 کیفی

 تفسیری

اتعداد کشوره  

 استراتژی

شناسی روش
 کلی
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 . فرایند انجام پژوهش3شکل 

 

 

 هایافته

هایی آموختهتوان درسمیاز تجارب حکمرانی در جهان 
برای کشور به دست آورد، اما از آنجایی که شوباهت کامو    

کووم سوواختار ناووام کلووی حکمرانووی کشووورها و یووا دسووت 
پوذیر نیسوت،   ها امکانحکمرانی علم، فناوری و نوآوری آن

تواند بورای  ها قاب  تقلید نیستند و فقط میآموختهاین درس

ه توضویح اسوت، یکوی از    یزم بو یادگیری مفید واق  شوود.  
کشورها برای مطالعه، نزدیکوی  ترین معیارهای انتخاب مهم

ای کشورهای مورد مطالعه با کشوور مبنوا   های زمینهویژگی
است بر این اساس سوه کشوور پرتغوال )بوه علوت سواختار       
حکمرانی متمرکز و دولتی(، نروژ )به علت نقش مهم نفت و 

و ژاپون )بوه عنووان     های وابسته آن در اقتصاد کشور(حوزه

تنظیم چارچوب 

 نظری پژوهش

 انتخاب کشورها

تحلیل محتوای 

 کشور 3قیاسی 

 4ای سهتحلیل مقای

 کشور با ایران

 بخش متناظر در مقاله نتیجه معیار

ارائه پیشنهاداای 

 سیاستی

کننده ااداف منعکس

اای پژواش، مطالعه، پرسش

 سادگی و جامع بودن

اای پژواش پاسخ به پرسش

با توجه به مخاطبان پژواش 

گذاران و بازیگران )سیاست

 سیاستی(

مبنای مقایسه ) چارچوب 

سازی امسانپژواش(، 

 یافته اا با ایران

دقت روش، توصیف جزئیات، 

 اعتبار منابع

نزدیکی به زمینه )نوع اقتصاد، نوع 

حکمرانی، مدل حکمرانی مطلوب، 

 اخذ نظر خبرگان(

 کشور 4مقایسه ایران با 

 4مطالعه مستنداای معتبر 

کشور مطابق چهارچوب نظری 

 پژواش

کشور 4انتخاب   

ی انتخاب چارچوب نظر

 مناسس

بندی و ارایه جمع

 پیشنهاداای سیاستی
 گیرینتییه

 بحث

 نتایج

 شناسیروش

 چارچوب نظری پژواش

 مراحل
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کورد بوای در فنواوری و نووآوری(     یک کشور موفق با هزینه
 برای بررسی انتخاب شدند.

ساختار حکمرانی علم،  نامایرو ی نمرییرو کر ر مرر      .1

 پرتغال

های درگیور در  شک  گرفتن قوانین، ساختارها و سازمان
حکمرانی آموزش عالی و نوآوری در پرتغال نسبت به سوایر  

روپایی دیرتر اتفاق افتاده است. پیوستن پرتغوال  کشورهای ا
منجر به تحوول در   1375در سال  1به جامعه اقتصادی اروپا

 ها شد.این حوزه مانند سایر حوزه
ای کشور پرتغال حکومتی متمرکز دارد. در سطح منطقه

هوای محلوی   دولت مستقلی وجود ندارد و اختیارهوای مقوام  
 رهای عووو سوازمان   نسبت به همتایانشوان در سوایر کشوو   

 

کمتر است. این الگو در ناوام   3همکاری و توسعه اقتصادی
آموزش عالی، پژوهش و نوآوری نیز نمایوان اسوت. در ایون    
ناام دولت مرکزی مسئولیت انحصاری آموزش عالی را بور  

هوای موالی اروپوا در    عهده دارد. با وجود این، اغلظ حمایت
محلی و در قالوظ   حوزه پژوهش و نوآوری از طریق مدیران

ساختار  [37شوند ]ای اداره میمنطقه« های عملیاتیبرنامه»
حکمرانی پرتغال در حوزه آموزش عالی، پژوهش و نووآوری  

 (: 7[ ترسیم کرد )شک  7سطح ] 7توان در را می
 گذاری کالن،سیاست 

 ها )کابینه(،خانهوزارت 
 های دولتی،اداره 

 نووآوری   هوای متصودی آمووزش، پوژوهش و    سازمان
 بنیان.دانش

 

 
 0[8. ساختار حکمرانی آموزش عالی، پژوهش و نوآوری در پرتغال ]0شکل 

 

                                                                                                                                                                                          
1. European Economic Community           2. OECD 

نهاداای اتحادیه اروپا

پارلمان ملی

شورای وزیران
شورای ملی کارآفرینی و 

(CNEI)نوآوری 
)شورای ملی عل  و فناوری 

CNCT)
شورای اماانگی آموزش 

(CCHE)عالی 

وزارت عل ، فناوری و آموزش 
عالی

وزارت اقتصاد سایر وزارت خانه اا

اداره اعتبارسنیی
 (A3ES)

بنیاد عل  و فناوری
 (FCT)

ادره رقابت پذیری و نوآوری
 (IAPMEI)

اداره نوآوری
 (ANI)

ادره بین المللی سازی
 (AICEP)

آزمایشگاه اای دولتی

دانشگاه اای جامع دانشگاه اای صنعتینهاداای واس  کسس وکاراا بیمارستان اا

واحداای تحقیق وتوسعه، آزمایشگاه اای وابسته و 
...

سازمان اای  یر انتفاعی
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نکات رلیدو کر خصرص حکمرانی عل،  ناایرو ی نمرییرو  

 کر ر رر پرتغال

   دولت مرکزی مسئولیت انحصاری آموزش عالی را بور
هووای عهووده داردد حتووی در زمینووه تعیووین ظرفیووت  

ماهیوت نهواد متوولی علوم،     هوای خصوصوی )  دانشگاه
 فناوری و نوآوری(د

      به طور کلی میان حوزه پوژوهش و آمووزش عوالی بوا
حوزه نوآوری تفکیک نهادی وجود دارد )نحوه تفکیک 

 نهادی(د
  با تعیوین  « دستور کارهای تعهد به دانش و علم»سند

هوای جزئوی در هور دوره زموانی، وزارت علوم،      اولویت
بوه حمایوت از آنهوا     فناوری و آموزش عالی را موظوف 

 کند )اسناد راهبردی(دمی
  راهبرد توسعه صونعتی  »از منار نوآوری، راهبرد اصلی

وزارت  3012است که سوال  « زاییبرای رشد و اشتغال
 اقتصاد آن را تدوین کرده است )اسناد راهبردی(د

      توا   3017به تازگی شوورای وزیوران، راهبورد نووآوری
و در راسووتای  هووای فوووقرا بوور اسوواس راهبوورد 3020

همگرایی با اتحادیه اروپا تصویظ کرده اسوت. وظیفوه   
سازی این راهبرد با اداره ملی نوآوری است )اسناد پیاده

 راهبردی(د
     حوزه علم، فناوری، نوآوری و آموزش عوالی بوه شورح

بورد )سوازوکار   زیر از شووراهای همواهنگی بهوره موی    
 هماهنگی(:

     متشووک  از  شممرراو یلممی علممرا ی ناممایرو
رتبه با هودف مشواوره در زمینوه    پژوهشگران عالی

دسوتگاهی  دهی پژوهشی و هماهنگی بین اولویت
 وزیردبه ریاست نخست

  عنوووان بووه  شممرراو یلممی رممارینرنای ی نممرییرو
هووای مختلووف ناووام بخووش نماناممدنا انجموون 

دهی راهبردی بوه سیاسوت   نوآوری با هدف جهت
 وزیردنوآوری به ریاست نخست

 در زمینووه  گی ییممر ع عمما ی شممرراو امممااا
عالی به وزارت علم، فنواوری   ییر عهای سیاست

 دهد. و آموزش عالی مشاوره می

   ساختاری چابک با عنوان اداره ملی نوآوری ایجاد کورد
هوای  سازی راهبردها و برنامهکه به نوعی مسئول پیاده

 نوین در حوزه نوآوری است )تفکیک نهادی(د

 ،کننوده موالی   ترین تأمینمهم بنیاد ملی علم و فناوری
ها در سطوح مختلف است. این نهاد رویکردی پژوهش
بندی بوای بوه پوایین دارد    بای را بدون اولویتبه  پایین

تورازی  که منجر به پراکندگی مناب  پژوهشوی و نواهم  
ناام پژوهش و نوآوری با اهوداف ملوی توسوعه شوده     

 است )نحوه تأمین مالی(.

 ی عل،  ناایرو ی نرییرو کر ر رر نریژاختار حکمران. س2

نروژ پس از سه قرن اتحاد با فنالند و یک قورن اتحواد   
 1306با سوئد، سرانجام حق حاکمیت کام  خود را در سال 

شودن نوروژ نسوبت بوه سوایر      به دست آورده است. صنعتی
اقتصادهای اروپا، دیرتر آغاز شده و آن هم فقط در منواطق  

ها تحت سولطه  اقتصاد نروژ تا مدتاندکی انجام شده است. 
داری، شویالت و معودن بووده    رانی، کشاورزی، جنگ کشتی

گذاری بور صونعت   است. در کنار این صنای ، نروژ با سرمایه
نفت و گواز، اموروزه بوه یکوی از ثروتمنودترین کشوورهای       

فورد بورای مقابلوه بوا     اروپایی بوا ظرفیوت موالی منحصوربه    
 [. 23ست ]های آینده تبدی  شده اچالش

به طور کلی سواختار حکمرانوی نوروژ متمرکوز اسوت و      
ها توسط دولت مرکوزی مشوخص   ها و بودجهعمده سیاست

و توسعه بخش عموومی تقریبواً   های تحقیق شود. هزینهمی
شود. دولوت  طور کام  از بودجه دولت مرکزی تأمین می به

وزارتخانه تشوکی  شوده    16وزیر، از نروژ به رهبری نخست
ت که هر یک زیور ناور قوانون اساسوی نوروژ و از ناور       اس

 [. 22اند ]گذاری و اجرایی به طور کام  مستق سیاست
کنود: دولوت   دولت نروژ در سه سطح کشور را اداره موی 

)تعوداد:   3هوا ( و شوهرداری 13)تعداد:  1هامرکزی، شهرستان
وظیفوه توسوعه    2سوازی (. وزارت دولت محلی و مودرن 735
عهده دارد. پس از اصالح ناام اداری نروژ در ای را برمنطقه
هووا، ، شوووراهای محلووی در سووطح شهرسووتان 3010سووال 

اختیارهای بیشتری در زمینه توسعه اقتصادی و نووآوری بوه   
                                                                                      
1. Counties 

2. Municipalities 

3. Local Government and Modernisation, Kmd 
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و توسعه  هایی برای تحقیقدست آوردند. برای نمونه، بودجه
ای تصوویظ شود. در سوطح    های صنای  منطقوه و همکاری

تور را انجوام   هوای جزئوی  ریوزی برنامه هاتر، شهرداریپایین
دهند ولی بودجه مستقیم برای توسعه نووآوری دریافوت   می
 کنند. نمی

ها نمایندگی محلی اداره نوآوری نروژ در همه شهرستان
ای را به همکاری بیشوتر  دارد و اعوای آن بازیگران منطقه

کنند. در کنار آن شورای پژوهش نروژ با یکدیگر تشویق می
های توسعه صنعتی نروژ )سیوا( تأمین مالی ره همکاریو ادا
ای نروژ وکاری منطقههای صنعتی و کسظهای خوشهپروژه

 را بر عهده دارند.
هوای  سیاست علم، فناوری و نوآوری در نوروژ، ویژگوی  

دو  3در کنار اص  اجمواع  1فردی دارد. اص  بخشمنحصربه
اسوت.  گذاری این کشوور  عنصر ساختاری اصلی در سیاست

اص  بخش یکی از اصول قانون اساسی است کوه بوه هور    
وزارتخانووه در حوووزه سیاسووتی خووود، اسووتقالل بوواییی در  

دهد. برای نمونوه، هور وزارتخانوه    گذاری و اجرا میسیاست
بورای پوژوهش و نووآوری     چقودر گیرد کوه  می خود تصمیم

مسائلی در هماهنگی مناب  صرف کند. چنین امری منجر به 
 شود.می افقی

هوا بودجوه   در نتیجه اص  بخش، تقریباً همه وزارتخانوه 
پژوهشی دارندد اما سه وزارتخانه )وزارت آموزش و پژوهش، 
وزارت تجارت، صنعت و شیالت و وزارت سالمت و خدمات 

درصد ک  بودجه پژوهشی را به خود اختصاص  46مراقبتی( 
ری ترین بازیگران سیاست نوآو( مهم6[. شک  )27اند ]داده

نروژ و روابط بین آنها را در سطوح مختلف سیاسوتی نشوان   
  دهد.می

 

استورتینگه
(پارلمان)

ایئت دولت

وزارت آموزش و پژاش
وزارت تیارت صنعت و 

شیالت
وزارت صنعت و خدمات 

مراقبتی
وزارت خانه دیگر 12

شورای پژواش نرو  نوآوری نرو  سیوا

دانشگاه اا و کالج اا م سسه اای پژواشی بیمارستان اا صنعت

سط  عالی سیاسی

استراتژی 21

وزارت خانه اا

و بدنه  R&Dادراه اا، بودجه 
مشاوره ای

R&Dاجراکنندگان 

 
 1[33] . ساختار حکمرانی آموزش عالی، پژوهش و نوآوری در نروژ5شکل 

 

                                                                                                                                                                                          
1. Sector Principle                  2. Consensus Principle 



 هیافتر مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و کشورهای منتخب
 
 
 

13 

نکات رلیدو کر خصرص حکمرانی عل،  ناایرو ی نمرییرو  

 کر ر رر نریژ

 یکی از اصول قانون اساسی کشوور نوروژ    1اصل بخش
نوه در حووزه سیاسوتی خوود،     است که بوه هور وزارتخا  
دهد. برای گذاری و اجرا میاستقالل باییی در سیاست
گیرد کوه چقودر بورای    می نمونه، هر وزارتخانه تصمیم

پژوهش و نوآوری مناب  صرف کند. این امر منجور بوه   
شوود )نحووه توأمین    مشکالتی در هماهنگی افقی موی 

 مالی(د 
  و  هوواوزارت آموووزش و پووژوهش مسووئولیت دانشووگاه

کوردن سیاسوت پژوهشوی بوین     ها و نیز هماهنگکالج
های مختلف با در نار گرفتن محودودیت اصو    بخش

ای را که دولوت  بخش را بر عهده دارد. نیمی از بودجه
و توسووعه تخصوویص داده اسووت، از قبیوو  بووه تحقیووق 

بودجه مراکز آموزش عوالی و سوهم بزرگوی از بودجوه     
کنود  تقسیم موی  شورای پژوهش نروژ را این وزارتخانه

 )نحوه تفکیک نهادی(د
  ای بوازیگر واسوطه   1332شورای پژوهش نروژ از سال

غالظ در سیاست علم، فنواوری و نووآوری نوروژ بووده     
است. جایگاه و مأموریت این نهاد در نوروژ نسوبت بوه    
نهادهای مشابه در سایر کشورهای سازمان همکاری و 

ن شوورا  توسعه اقتصادی منحصر به فرد استد زیرا ایو 
ای و هووم هووای پایووه هووم تووأمین مووالی پووژوهش  

های کاربردی و با رویکرد صنعتی را بر عهوده  پژوهش
هوای پژوهشوی را نیوز    دارد. هم نین بودجه همکاری

 کند )سازوکار هماهنگی(دتأمین می
 ای دولتووی بووا اختیوواراتی شووورای پووژوهش نووروژ اداره

گسترده و ویژه است که به وزارت آموزش و پوژوهش  
ها در تأمین بودجه دهد. تقریباً همه وزارتخانهپاسخ می

 آن نقش دارند )سازوکار هماهنگی(د
   هوا از  کننوده حمایوت  اداره نوآوری نروژ دوموین توأمین

از ادغوام چنود    3007نوآوری در نروژ اسوت. در سوال   
وکارها تشکی  شده کننده از کسظبانک و اداره حمایت

 است )نحوه تفکیک نهادی(د

                                                                                      
1. Sector Principle 

 آموزش و پژوهش نقوش اصولی را در سیاسوت     وزارت
 پژوهشی دارد )نحوه تفکیک نهادی(.

 طووور خالصووه سووازوکارهای هموواهنگی بووین    بووه 
 اند از )سازوکار هماهنگی(:ای در نروژ عبارتوزارتخانه

 هایی کوه بوا موضووع سیاسوت علوم، فنواوری و       بحث
 شوددنوآوری در کابینه دولت انجام می

 بودجه علم، فناوری و نوآوری هایی در خصوص مذاکره
 شوددهای ساینه بودجه انجام میکه در قالظ نشست

  کننوده  عنوان نهواد هماهنوگ  شورای پژوهش نروژ به
 کنددعم  می

       برنامه بلندمدت پوژوهش و آمووزش عوالی منجور بوه
هوای  های سطح باییی در خصوص اولویوت هماهنگی

 علم، فناوری و نوآوری شده استد
 های نروژ را ای که اولویتگانهویک بیستهای راهبرد

 های مختلف مشخص کرده است.در بخش

 ساختار حکمرانی عل،  ناایرو ی نرییرو کر ر رر ژاپن. 3

، دولوت ژاپون سیاسوت علوم و فنواوری      1336در سال 
یکپارچه و برنامه اساسی علم و فناوری را تدوین کرد. برای 

سازمانی محووری و  ه موفقیت این برنامه، ژاپن نیاز داشت ک
را بنیوان   پرقدرت برای مودیریت سیاسوت علوم و فنواوری    

تورین بنودهای مطورح    بگذارد. تقویت کارکرد کابینه از مهم
دولت ژاپون بوود و در    3001شده در اصالحات اداری سال 

 شورای عنوان بخشی از این اصالح اداری، چهار نتیجه، به

 شوخص  را شووراها  ایون  شد. ریاست تشکی  مشورتی مهم

 یعنوی  او از بعود  کابینه دفتر در مقام بایترین یا وزیرنخست

 میوان  از نیوز  شوراها این گیرد. اعوایبرعهده می مقامقائم

 شوورا انتخواب   فعالیوت  حووزه  با مرتبط صاحبناران و وزرا

 [: 26اند از ]عبارت شده تشکی  شورای شوند. چهارمی
 مالید هایسیاست و اقتصاد شورای 
 فناورید سیاست علم و شورای 

 مرکزید بحران مدیریت شورای 

 جنسیتی. برابری شورای 

بعوودها بووه شووورای  3شووورای سیاسووت علووم و فنوواوری
سیاست علم، فنواوری و نووآوری تغییور نوام پیودا کورد. در       
                                                                                      
2. Council for Science and Technology Policy, CSTP 
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مقایسه با شوراهای مشابهی که سابق بر آن وجوود داشوت،   
علوم،  هوای  ها و پروژهای از سیاستاین شورا طیف گسترده

گیوری  قودرت تصومیم  گرفت و فناوری و نوآوری را دربرمی
هوای فعوال در   . عالوه بر این، سایر سوازمان بیشتری داشت

هوای شوورای   توانستند در فعالیوت حوزه علم و فناوری، نمی
سیاست علم، فناوری و نوآوری دخالوت کننودد زیورا رئویس     

توانسوووت اعووووا را تعیوووین کنووودد شوووورای مزبوووور موووی
هووای برنامووه علووم و فنوواوری را مشووخص و گیووریجهووت

ها تفویض کند. در شوک   اختیارهای خود را به سایر سازمان
(، ساختار حکمرانی پژوهش و نوآوری در ژاپن نشان داده 5)

 [. 25، 24، 27شده است ]
 

نخست وزیر

شورای عل ، فناوری و نوآوری

وزارت آموزش، فران ، ورزش، عل  و 
فناوری

اداره عل  و فناوری

صنعت م سسات تحقیقاتی

 
 [ 32. ساختار حکمرانی پژوهش و نوآوری در ژاپن ]2شکل 

 

و کر خصرص حکمرانی عل،  ناایرو ی نمرییرو  نکات رلید

 کر ر رر ژاپن

      شورای سیاست علم، فنواوری و نووآوری کشوور ژاپون
هوای فعوال در   کنود و سوایر سوازمان   مستق  عم  می

های شوورای  توانند در فعالیتحوزه علم و فناوری، نمی
سیاست علم، فناوری و نوآوری دخالت کنند )تفکیوک  

 نهادی(د
   کنود و  هوای جوام  را تودوین موی    این نهواد سیاسوت

هماهنگی کلی در مقوله علم و فناوری در ژاپون را بور   
 عهده دارد )سازوکار هماهنگی(د

   شورای سیاست علم، فناوری و نوآوری نقش اصولی را
در تدوین و توسعه سیاست کلی علم و فناوری دارد که 
شام  تکمی  برنامه اصلی علم، فنواوری و نووآوری و   

هوای مورتبط بوا سیاسوت علوم و      وضووع نیز ارزیابی م
 فناوری است )تفکیک نهادی(د

   وزارت آموووزش، فرهنووگ و ورزش، علوووم و فنوواوری
های علوم و فنواوری   ترین نهاد مدنار در سیاستمهم

کنود  ها را فراهم موی است. بودجه نهادی برای دانشگاه
 )تفکیک نهادی(د

   حامیان نهادی شورای سیاست علم، فناوری و نووآوری
 اند از )سازوکار هماهنگی(:رتعبا
 نقووش دبیووری شووورای  1دفتوور اجرایووی در کابینووه

 سیاست علم، فناوری و نوآوری را نیز برعهده داردد
  وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری که

پوس از اینکوه شوورای سیاسوت علوم، فنوواوری و      
ها را تودوین کورد بوه    ها و برنامهنوآوری، سیاست
های مختلف دولتوی  نده دستگاهکنعنوان هماهنگ
 شود.وارد عم  می

 بحث

به مناور به کارگیری تجارب بررسی شوده بورای ارائوه    
های سیاستی مناسظ برای کشور، یزم است در ابتدا توصیه

تصویری مشابه تصویر به دست آمده از کشورهای فووق در  

                                                                                      
1. JSTB  
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سواختار   خصوص ایران ترسیم شود. به این مناور با مطالعه
علم، فناوری و نوآوری کشور بور اسواس اسوناد و     حکمرانی

( قابو   4های موجود، این ساختار به صورت شوک  ) گزارش
 ترسیم است:

 

 
 . ساختار حکمرانی پژوهش و نوآوری ایران )گردآوری نویسندگان(7شکل 

 

در مجموووع سووه شووورای عووالی متشووک  از نهادهووای  
یجواد  مختلف درگیر در ناام پژوهش و فنواوری در کشوور ا  

اند. اولین شورا، شورای عالی امنیت ملوی اسوت کوه از    شده
بنیان به همواهنگی بوین   طریق ساختار کمیته اقتصاد دانش

پوردازد و در  دار موی های خاص اولویتدستگاهی در موضوع
های متداول ایون حووزه، اقودامی صوورت     خصوص موضوع

های ورود بودن نسبی حوزهدهد. ویژگی این نهاد شفافنمی
های متنووع ناوام پوژوهش و    و درگیر نشدن در موضوع آن

فناوری خارج از وظایف سنتی خود است. این امر که به طور 
عمده به علت خارج بودن از قوه مجریه و وارد نشدن آن به 
توزی  مناب  حوزه پژوهش و فناوری کشور است باعث شود  

 د. های اجرایی نداشته باشتا تداخ  زیادی با وظایف دستگاه
شورای بعدی در حوزه پژوهش و فناوری یعنی شوورای  
عالی انقالب فرهنگی، به طور کلی بور راهبوری و پیگیوری    
اجرای نقشه جام  علمی کشور متمرکوز اسوت و از طریوق    

دار نقشوه جوام  و سوایر اسوناد     هوای اولویوت  اسناد فناوری
نیازمند هماهنگی بین دستگاهی )نایور سوند جوام  روابوط     

هوای  ( موضووع 1لمللی جمهوری اسوالمی ایوران  اعلمی بین
 کند. دار را پیگیری میاولویت

شورای عالی عتف بر اساس قوانون اهوداف، وظوایف و    
تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فنواوری ایجواد شوده و    

ریزی گذاری و برنامهاین قانون، متولی سیاست 2طبق ماده 
علوم،  حوزهکالن و هم نین هماهنگی، پایش و ارزیابی در 

تحقیقات و فناوری است. با توجوه بوه وظوایف و اختیوارات     
گسترده این شورا و نقش کلیدی کوه در تخصویص بودجوه    

هوای  پژوهشی در کشور دارد، تعارضواتی بوا سوایر دسوتگاه    
متولی به ویژه در امر توسعه فناوری پیودا نمووده و جایگواه    

 بایدستی آن نیز حفظ نشده است.
ار حکمرانوی علوم، فنواوری و نووآوری     با توجه به ساخت

کشوور  سایر کشورها که در قسومت قبو  بررسوی شود، در     

                                                                                      
ر د اسيالمی ایيران   الملليی جمهيوری  سند جامع روابط علمی بيین  .1

شورای عالی انقالب فرهنگيی بيه    15/12/1396مورخ  815جلسه 

 تصویب رسیده است.
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سوه شوورای مشوابه      حاظ سما یرار امماااگی  به ، پرتغال
گوذاری کوالن و همواهنگی    شورای عتف با وظیفه سیاست

وجود دارند. شوورای ملوی علووم و فنواوری، شوورای ملوی       
لی که هر سه کارآفرینی و نوآوری و شورای ملی آموزش عا

گوذاری و همواهنگی بوین دسوتگاهی را بوه      وظیفه اولویوت 
وزیر )یعنوی بوایترین مقوام اجرایوی مشوابه      ریاست نخست

جمهور در ایران( بور عهوده دارنود. بنوابراین از مناور      رئیس
توان با شورای عالی عتف مقایسه سطح، این سه شورا را می

 کرد. 
حوووزه ، نکتووه قابوو  توجووه کر خصممرص تیکیمما ن مماکو

موضوعی است که در پرتغال اتفاق افتاده است. با توجه بوه  
هووای موورتبط بووا گسووتردگی و اهمیووت روزافووزون موضوووع

تواند پژوهش و نوآوری برای همه کشورها، این تفکیک می
برای توجه دقیق به همه ابعاد ناام پژوهش و نوآوری بدون 
غفلت از ابعاد دیگر مفید واق  شده و در عوین حوال بخوش    

معنا سوازد.  ها و تداخ  وظایف را بیقاب  توجهی از تعارض
تواند یکپوارچگی موورد نیواز    اگرچه، این امر به نوبه خود می

ناام پژوهش و نوآوری را تا حدی کواهش دهود. بوه ناور     
های یکپارچه سیاستی و ارزیابی تا حدی ایون  رسد برنامهمی

ی و اند ولی ایجواد سوازوکار همواهنگ   مشک  را پوشش داده
تواند این مشک  گذاری فراتر از سه شورای اصلی میاولویت

 را به طور جدی برطرف کند.
بنیواد ملوی علوم و فنواوری،      به  حاظ نحمر  تمییین یما ی   

هوا در سوطوح مختلوف    کننده مالی پژوهشترین تأمینمهم
بوای را در توأمین موالی     بوه است. این نهاد رویکردی پایین 

بندی پیش د بدون اینکه هیچ اولویتکنها دنبال میپژوهش
از آن انجام داده باشد. این امر منجور بوه پراکنودگی منواب      

ترازی ناام پوژوهش و نووآوری بوا اهوداف     پژوهشی و ناهم
ملی توسعه شده است. برای رف  این مشوک  بایود سواختار    

  بنیاد علم و فناوری اصالح شود.
سواختار   طوور کلوی   بوه  به  حاظ تیکیا ن اکو کشور نروژ

آفرین کلیدی که بیشترین منواب  و  متفاوتی دارد، نهاد نقش
گذاری و هماهنگی در آموزش عالی، پژوهش وظیفه اولویت

هوا یعنوی وزارت   و نوآوری را برعهده دارد یکی از وزارتخانه
آموزش و پژوهش است. به نووعی ایون وزارتخانوه تموامی     

میزان قابو    ها که در کشور ما بهوظایف ناارت بر دانشگاه
شوود را  توجهی مربوط به شورای عالی انقالب فرهنگی می

نیز بر عهده دارد. زیر نار این وزارتخانه شورایی متشک  از 
ها وجود دارد که قدرت و اختیارهای بواییی  سایر وزارتخانه

دارد ولی به وزارت آموزش و پژوهش پاسخگو اسوت )و نوه   
ک موضووعی ناوام   به دولت یا مجلس(. در این کشور تفکی

پژوهش و نوآوری ندارد و بنابراین یکپارچگی داخلوی ناوام   
ای توا کواربردی و   هوای پایوه  پژوهش و نوآوری از پژوهش

 شود.صنعتی حفظ می
قدرت و اختیارهایی کوه وزارت   به  حاظ سا یرار اماااگی

آموزش و پژوهش در ناام پژوهش و نوآوری دارد، به طوور  
د و بعد از آن طراحی سوازوکارهای  عمده ناشی از بودجه زیا

های هفتگوی  هماهنگی قوی نایر شورای پژوهش و جلسه
کابینه )مشابه هیئت وزیوران در ایوران( بووده اسوت. البتوه      

ترین مراحلی است که سوایر  تدوین بودجه نیز از مهم مرحله
ها نیز در آن حوور فعالی دارند. با این وجود نوروژ  وزارتخانه

هوا بوه طوور کامو  از     الل نسبی وزارتخانهنیز به علت استق
مشکالت مربوط به هماهنگی رها نشده است. اتخاذ رویکرد 

گوذاری کوالن ناوام پوژوهش و نووآوری،      نروژ در سیاست
هوای دولتوی در وزارت علووم و    نیازمند تمرکز بایی بودجه

هم نین تقویت شورای عالی عتف زیر نار این وزارتخانوه  
های اجرایی به طور کام  بودجه هبه نحوی است که دستگا

 شورای عالی عتف را تأمین کنند. 
اینگونه است که بودجه شوورای   به  حاظ نحر  تییین یا ی

های کالن شورای عتوف  مورد اشاره به مشابه سازوکار طرح
ای از شود. بخش عمدهها تأمین میاز طریق سایر وزارتخانه

ین شوورا اسوت   بودجه دولتی پژوهش و نوآوری در دستان ا
که قدرت منحصر به فردی به این شورا و به وزارت آموزش 
و پژوهش داده است. این شورا به لحاظ سواختاری شوباهت   

هوای موضووعی   زیادی با شورای عتوف شوام  کمیسویون   
مختلووف و متشووک  از اقشووار مختلووف فعوواین پووژوهش و 
نوآوری از دانشگاه تا صنعت دارد. درکشور نوروژ نیوز ماننود    

ر ما بخش قاب  توجهی از تأمین مالی پژوهش را دولت کشو
رسد با توجه بوه  درصد(. به نار می 60دهد )حدود انجام می

گوذاری، اتخواذ ایون    در سیاسوت  1ناریه وابستگی به مسویر 
رویکرد نیازمنود توانمندسوازی بسویار زیواد وزارت عتوف و      

ای است که بتواند در اصالح ساختار و تشکیالت آن به گونه

                                                                                      
1. Path Dependency 
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نار تمرکز بایی فعلی بر آموزش عالی ظرفیت کارفرموایی  ک
های فناوری و نوآوری نیز به دسوت آورد. بنوابراین   در حوزه

شووود و موودت توصوویه نموویاتخوواذ رویکوورد نووروژ در کوتوواه
سوازی مقودماتی در کو  ناوام از بودجوه )سوازمان       ظرفیت

هوا و  برنامه، دولت و مجلس( تا جلظ همکاری سایر دستگاه
 رسد.بنیه وزارت عتف ضروری به نار می تقویت

 ،به  حاظ سما یرار امماااگی  نیز مانند پرتغال،  کشور ژاپن
گذاری را از طریق شورای علم، موضوع هماهنگی و اولویت

کند. از منار پاسوخگویی بوه   فناوری و نوآوری پیگیری می
بایترین مقام اجرایی، این شورا نیز مانند شوراهای پرتغال و 

عوالی عتوف در ایوران بوه بوایترین مقوام اجرایوی        شورای 
 پاسخگو است.

در ژاپن نیز مانند نروژ و بر خوالف   به  حاظ تیکیا ن اکو
پرتغال تفکیک موضوعی میان ساختارهای علم، فنواوری و  
نوآوری وجود ندارد. شورای مذکور قدرت سیاسی و اجرایوی  

هوای  بسیار باییی دارد که ایون قودرت را مرهوون حمایوت    
بسیار زیاد در ناام حکمرانی اسوت: نخسوتد دبیرخانوه آن    
دفتووری مسووتق  و قوووی در کابینووه اسووت، دومد وزارتخانووه 

کند که به مشروعیت و آموزش و فناوری از آن پشتیبانی می

کند. سومد مشارکت دادن تعداد موفقیت این شورا کمک می
 های مختلف کوه بدنوه  زیادی از خبرگان تخصصی از بخش

قوی ایجاد کرده است. تمرکز بودجه در ایون شوورا    حمایتی
 وجود ندارد.

وجود سوازمان توأمین موالی     کر خصرص نحر  تییین یا ی
ای تخصصی )سازمان علم و فناوری ژاپن( که بخش عموده 

از قدرت وزارت آموزش در ایجاد هماهنگی، مرهون تمرکوز  
بودجه در این سوازمان و تخصویص آن بوا همواهنگی ایون      

ه است. در واق  در ژاپن نه ماننود نوروژ وزارتخانوه    وزارتخان
آموزش قدرت بسیار باییی دارد و نوه ماننود پرتغوال، فقوط     
بازوی اجرایی اسوت. ایون وزارتخانوه در ژاپون در سوطحی      

ای در تور از شوورا اسوت ولوی همزموان سوهم عموده       پایین
های علم و فناوری با های این شورا و سایر سیاستسیاست
زیاد در دسترس خود دارد. هم نین در ژاپون   دجهاتکا به بو

های مشابه نقش وزارت اقتصاد و صنعت بر خالف وزارتخانه
هوای ذکور   در نروژ و پرتغال کمرنگ نیست. چکیده موضوع

 ( خالصه شده است:1شده در جدول )
 

 آوری نویسندگان(. مقایسه ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری ایران با کشورهای منتخب )گرد0جدول 

 معیارهای مقایسه
 کشور

 تفکیک نهادی سازوکار هماهنگی نحوه تأمین مالی مقایسه/ پیشنهاد برای ایران

شورای اماانگی با شورای عالی عتف در  مقایسه با ایران:

 اند. ایران ا  سط 

بر خالف ایران تفکیک موضوعی بین حوزه پژواش و نوآوری 

 وجود دارد.

بندی باعث به باال در تأمین منابع و بدون اولویت رویکرد پایین

پراکندگی منابع پژواشی و ناامترازی نظام پژواش و نوآوری 

 با ااداف توسعه ملی شده است.

تفکیک موضوعی یکپارچگی مورد نیاز نظام پژواش و نوآوری 

اای یکپارچه سیاستی )مشابه داد که با برنامهرا کااش می

اند این موضوع را تا ایران( سعی کردهاای توسعه در برنامه

 حدی برطرف کنند.

مطابق با مدل پرتغال تفکیک شورای عالی  پیشنهاد برای ایران:

عتف به شورای عالی آموزش عالی، شورای عالی علوم و فناوری 

شود. در این و شورای عالی نوآوری و کارآفرینی پیشنهاد می

ی این سه حوزه ااصورت باید برای یکپارچگی میان سیاست

 تدبیری اندیشیده شود.

 

بنیاد ملی عل  فناوری نهاد 

متولی تأمین مالی است و 

رویکرد پایین به باال و بدون 

 کند.بندی را دنبال میاولویت

با توجه به تفکیک 

موضوعی وظیفه 

اماانگی را شورای ملی 

علوم و فناوری، شورای 

ملی کارآفرینی و نوآوری 

شورای ملی آموزش  و

الی بر عهده دارند که ع

وظیفه اصلی آنها 

گذاری و اماانگی اولویت

بین دستگاای است و 

رئیس آن باالترین مقام 

وزیر( اجرایی )نخست

 است.

تفکیک موضوعی 

بین نهاداا 

)پژواش/ 

 نوآوری(

 پرتغال
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 معیارهای مقایسه
 کشور

 تفکیک نهادی سازوکار هماهنگی نحوه تأمین مالی مقایسه/ پیشنهاد برای ایران

وزارت آموزش و پژواش نرو  در کنار وظیفه  مقایسه با ایران:

اا )مانند ه نظارت بر دانشگاهگذاری و اماانگی، وظیفاولویت

 کارکرد شورای عالی انقالب فرانگی در ایران( را برعهده دارد.

فقدان تفکیک موضوعی )مانند ایران(، یکپارچگی داخلی نظام 

ای تا کاربردی و اای پایهپژواش و نوآوری را از پژواش

 صنعتی را حفظ کرده است.

گذاری کالن سیاست اتخاذ رویکرد نرو  در پیشنهاد برای ایران:

اای دولتی نظام پژواش و نوآوری نیازمند تمرکز باالی بودجه

در وزارت علوم و امچنین تقویت شورای عالی عتف ذیل این 

اای اجرایی به طور کامل وزارتخانه است به نحوی که دستگاه

 بودجه شورای عالی عتف را تأمین کنند.

بودجه دولتی در وزارت 

دت آموزش و پژواش به ش

 متمرکز شده است.

ای از امانند ایران بخش عمده

تأمین مالی پژواش را دولت 

 داد.انیام می

تأمین مالی شورای پژواش از 

اا انیام طریق سایر وزارتخانه

 شود.می

کارکرد اماانگی از 

طریق شورای پژواش و 

اای افتگی کابینه جلسه

)مشابه ایئت وزیران در 

 شود.ایران( انیام می

تفکیک  فقدان

موضوعی بین 

 نهاداا

)وزارت آموزش و 

 پژواش(

 نرو 

در  اپن امانند ایران تفکیک موضوعی نهادی  مقایسه با ایران:

وجود ندارد و وزارتخانه یکپارچه )وزارت آموزش و فناوری( 

وجود دارد. در  اپن نه مانند نرو  وزارتخانه آموزش قدرت 

بازوی اجرایی است.  بسیار زیادی دارد و نه مانند پرتغال فق 

تر از شورا است )مانند این وزارتخانه در  اپن در سطحی پایین

ای از قدرت وزارت آموزش و فناوری در ایران( اما بخش عمده

اییاد اماانگی مراون تخصیص بودجه در سازمان عل  و 

 فناوری  اپن با اماانگی این وزارتخانه است.

رسد ل  اپن به نظر میبا پیروی از مد پیشنهاد برای ایران:

اای تقویت وزارت عتف به سمتی که بتواند یکی از راه

تری داشته باشد ارتباط تنگاتن  میان آفرینی جدینقش

 وزارتخانه با صندوق نوآوری و شکوفایی است.

سازمان تأمین مالی تخصصی 

در  اپن سازمان عل  و فناوری 

 اپن است که تخصیص بودجه 

وزارت را با اماانگی کامل 

آموزش و فناوری انیام 

 داد.می

وزارتخانه صنعت و اقتصاد در 

تأمین مالی پژواش نقش 

 ای دارند.عمده

سازوکار اماانگی از 

طریق شورای عل ، 

فناوری و نوآوری انیام 

شود و پاسخگو به می

باالترین مقام اجرایی 

 است.

فقدان تفکیک 

 موضوعی 

)وزارت آموزش و 

 فناوری(

  اپن

ین مالی پژواش در کشور تأم ---

ایران به طور عمده دولتی 

اایی نظیر است. صندوق

صندوق نوآوری و شکوفایی، 

صندوق حمایت از پژواشگران 

اای و فناوران و صندوق

پژواش و فناوری  یردولتی و 

در این زمینه جسورانه 

 دانداایی انیام میحمایت

بر اساس قانون ااداف، 

وظایف و تشکیالت وزارت 

وم، تحقیقات و فناوری عل

سازوکار اماانگی کل 

زنییره عل ، فناوری و 

نوآوری بر عهده شورای 

 عالی عتف است.

فقدان تفکیک 

 موضوعی 

)وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری(

 ایران

 
 

 گیرینتیجه

توووان از تجووارب حکمرانووی در سراسوور جهووان مووی   
هایی برای کشور بوه دسوت آورد، اموا شوباهت     آموختهدرس

کووم سوواختار  ناووام کلووی حکمرانووی کشووورها و یووا دسووت
توانود بورای   حکمرانی علوم، فنواوری و نووآوری آنهوا، موی     

یادگیری مفیدتر واقو  شوود. در ایون پوژوهش سوه کشوور       
پرتغال )به علت ساختار حکمرانی بسیار متمرکوز و دولتوی(،   

هوای وابسوته آن در   نروژ )به علت نقش مهم نفت و حووزه 

ژاپن )به عنوان کشووری بسویار موفوق بوا     اقتصاد کشور( و 
کرد بای در فناوری و نوآوری( برای بررسوی انتخواب   هزینه
 شدند.

همانگونه که در قسمت مقدمه مقاله اشاره شود بخوش   
های حکمرانی ناام عتف در ایران ناشوی  ای از چالشعمده

از تعدد نهادی و سازوکار هماهنگی اسوت. بررسوی سواختار    
تورین  دهود مهوم  منتخظ نیز نشان میحکمرانی کشورهای 

چالش در هر سه کشور، ایجاد هماهنگی میان دستور کارها 
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های نهادهای مختلف اسوت. پیشوتر، ایون امور در     و فعالیت
، 15المللی مختلفی نیز بیوان شوده اسوت ]   های بینگزارش

[ پرتغال با تأسیس شوراهای متعددی بوه دنبوال تحقوق    16
رش سوازمان همکواری و توسوعه    این امر بوده است. اما گزا

ی اقتصادی در خصوص این کشوور بوه علوت نبوود برناموه     
واحدی که به این همواهنگی کموک کنود، ایون چوالش را      

عالوه ایجاد کارگروه سطح بوایتر   داند. بهبرطرف نشده می
دانود. در نوروژ، شوورای    را نیز برای این کشور ضروری موی 

جهی این هماهنگی پژوهش توانسته است به میزان قاب  تو
منحصور بوه فوردی     را بهبود بخشد که در نوع خود تجربوه 

شود. هر چند که وجود چند برنامه ملی نیز بوه  محسوب می
این شورا در ایفای کارکرد هماهنگی کمک کرده اسوت. در  

گوذاری در شوورای   نهایت ژاپن بوا تمرکوز شودید سیاسوت    
از تحقوق  سیاست علم، فناوری و نوآوری به دنبال اطمینان 

چنین هماهنگی و یکپارچگی بوده اسوت. اسوتقالل بوایی    
وزیری و این نهاد به همراه حمایتی که از سوی دفتر نخست

کند توانسته است این شورا را بوه  وزارت آموزش دریافت می
 عنوان تجربه موفقی در ژاپن معرفی کند.

امووا چووالش تعوودد نهووادی در کشووور ایووران نسووبت بووه 
توری دارد بوه   رسوی وضوعیت نابسوامان   کشورهای موورد بر 

یک از کشورهای مورد بررسی بایترین  ای که در هیچگونه
مقام اجرایی هم وزیر و هم معاون علوم و فنواوری نودارد و    
هم نین برای حمایت از دانشومندان، اسوتعدادهای برتور و    

ای شک  نگرفته است. شاید الگو قرار نخبگان، نهاد جداگانه
تخظ با حفظ کارکرد این نهادهوا بتوانود   دادن کشورهای من

گیووری بسوویاری از  ایوون موضوووع را کووه باعووث شووک    
ها )از قبی  حمایت مشترک وزارت عتف و بنیاد کاریموازی

کواری موجوود در   ملی نخبگان از سورمایه انسوانی، مووازی   
های پایش علم، فناوری و نوآوری و حمایت و تصویظ طرح

 است را بهبود ببخشد. کالن ملی و ...( در کشور شده 
با توجه به موارد فوق در حالت کلی و در سطح کوالن،  

سناریوی زیر بورای رفو  مشوکالت مربووط بوه توداخ ،        2
المللی، پیشونهاد  تعارض و ناهماهنگی متکی بر تجارب بین

توان اصالح سواختار ناوام حکمرانوی عتوف     شود که میمی
 ایران را بر اساس یکی از آنها تنایم کرد:

 راهکوار سوناریو شوماره یوک بورای        1اارنر شمار  س
هوا میوان وظوایف در    هوا و توداخ   کمتر کردن تعارض

گوذاری و ارزیوابی،   گذاری کالن، اولویتسطح سیاست
های موضوعی است که با توجه بوه  تفکیک میان حوزه
موودت قابوو  ای در بووازه زمووانی کوتوواهشوورایط زمینووه

سایر کشوورها   اجراست. بر مبنای مرور اجمالی تجارب
رسد ای دقیق ارائه کرد ولی به نار میتوان توصیهنمی

تفکیک شورای عالی عتف به شوورای عوالی آمووزش    
عالی، شورای عالی علووم و فنواوری و شوورای عوالی     

 تواند ضمن دربرگورفتن هموه  نوآوری و کارآفرینی می
تور و  ابعاد ناام آمووزش، پوژوهش و نووآوری، شوفاف    

هوای  یف بوا توجوه بوه ویژگوی    شودن وظوا  ترتخصصی
موضوعی را دربرداشته باشود.   متفاوت این سه محدوده

های در این صورت باید برای یکپارچگی میان سیاست
این سه حوزه که یکی از دیی  اصلی تشوکی  وزارت  
علوم و شورای عالی عتف است تدبیری اندیشیده شود. 

م های ناوا موضوع تر شدن محدودهبا توجه به گسترده
شودن و  آموزش، پژوهش و نووآوری، شواید تخصصوی   

تفکیک نسبت به یکپارچگی متأثر از ساختار واحود، در  
 اولویت باشد )مدل پرتغال(د

   راهکوار سوناریو شوماره دو، تقویوت       2ساارنر شمار
ای از بودجوه و  وزارت علوم و واگوذاری بخوش عموده   

نقش هماهنگی بین دستگاهی برای آن است که اجورا  
این راهکار نیازمند زمان بوه نسوبت طووینی     و تحقق

توانود بوه   است. بر این اساس شورای عالی عتوف موی  
عنوان شورای پاسخگو به ایون وزارتخانوه بوه صوورت     

هوای پوژوهش و   دهی بودجوه فعاینه در جذب و جهت
بسویار مهوم    ها عم  کند. نکتهفناوری سایر وزارتخانه

قوودان در خصوووص ایوون پیشوونهاد اینکووه در صووورت ف
گیری ظرفیت تخصصی و اجرایی کوافی در ایون   شک 

وزارتخانووه، ایوون پیشوونهاد نووه فقووط بووه هموواهنگی،   
یکپارچگی و در نتیجه موفقیت ناام پژوهش و نوآوری 
کمک نخواهود کورد، بلکوه بوا پررنوگ بوودن بخوش        
آموزش عالی و رویکرد سنتی این وزارتخانه کوه طوی   

عووامالت و هووا بیشووترین سووهم را در تزمووان، دانشووگاه
اند )و نه صنای  و ...( یک گام ها با آنها داشتههمکاری

 رو به عقظ خواهیم داشت )مدل نروژ(د

   راهکار سناریو شماره سه مبتنوی بور     3ساارنر شمار
آموخته بررسی تجربه ژاپن برای ایوران  ترین درسمهم
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اسووت، و آن وجووود سووازمان تووأمین مووالی تخصصووی  
ای ن( است که بخش عمده)سازمان علم و فناوری ژاپ

از قدرت وزارت آموزش و فناوری در ایجاد همواهنگی،  
مرهون تمرکز بودجه در این سازمان و تخصیص آن با 
هموواهنگی ایوون وزارتخانووه اسووت. ایوون سووازمان کووه 

کوورد گووری هزینووهزمووان تووأمین مووالی و تناوویمهووم
های دولتی این حوزه را بر عهده دارد، بوه علوت   بودجه

قوی به خووبی توانسوته اسوت جایگواه      بدنه تخصصی
مدیریتی و سیاسی وزارت آموزش و پژوهش را تقویت 
کند و با وجود اینکه وابستگی کاملی به این وزارتخانوه  
ندارد و مدیریت آن مسوتق  اسوت، بورای جایگواه آن     

هوای تقویوت   رسود یکوی از راه  مفید باشد. به نار موی 
د شده در وزارت عتف به سمتی که بتواند نقش پیشنها

توصیه بای را به عهده بگیرد، ایجواد ارتبواط تنگاتنوگ    

میان این وزارتخانه بوا صوندوق نووآوری و شوکوفایی     
مودت قابلیوت اجورا    رسد در میوان است که به نار می

 داشته باشد )مدل ژاپن(.

های ایون پوژوهش   شایان ذکر است از جمله محدودیت
ناسوایی  این است که هم از منار کشف مسئله بوه قطو  ش  

های حکمرانی ناام عتف در کشور ایوران موضووعی   چالش
هوای  و ییوه  ای است و ابعواد بسویار گسوترده   بسیار پی یده

های تحلیلی مناسظ متعددی دارد و نیازمند استفاده از روش
برای در نار گرفتن ابعاد مختلوف موضووع اسوت و هوم از     

یوق  منار ح  مسئله و ارائه سناریوهای بودی  و روایوت عم  
ای ییههای مکم  و تحلی  ییه آنها نیاز به انجام پژوهش

هوای اخیور   شوود کوه البتوه موضووع    ها احساس میموضوع
 تواند پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی باشد.می
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