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Abstract: 
Despite the importance of the key role of research institutions in the formation of 

driving circles of innovation motors, the available evidence shows that the function of these 

institutions in developing countries, including Iran, has not been realized as expected in the 

national innovation system.  Therefore, the main goal of the current research is to identify 

the challenges and obstacles facing government research institutions from the perspective 

of the relevant experts' lived experience. For this purpose, due to the rarity of literature 

review, phenomenological methodology was used. The findings of the research indicate 

that 6 main challenges include "ambiguity in the missions of research institutions and their 

lack of detailed explanation", "organizational structure and disproportionate 

organizations", "inefficient and static financing system", "lack of Appropriate procedures 

for human resource management", "lack of systematic procedures for evaluating the 

performance of institutions" and "the existence of obstacles to cooperation at the national 

and international levels" are problems of government research institutions that should be 

considered by the policymakers and decision-makers  at different legal, strategic and 

executive levels. 
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 چكيده

 های پیشران موتورهای محرکِ نوآوری،گیری حلقهنقش کلیدیِ مؤسسات پژوهشی در شکلرغم اهمیت به

ه انتظار کطور دهد که کارکرد این مؤسسات در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آنشواهد موجود نشان می

موانع  وها یِ چالشرفته در نظام ملی نوآوری محقق نشده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایمی

جه به محدود نظران مرتبط است. به این منظور با توروی مؤسسات پژوهشیِ دولتی از منظر تجربه زیسته صاحبپیش

 6ن است که های پژوهش حاکی از آشناسیِ پدیدار شناسی، بهره گرفته شد. یافتهبودنِ مطالعات موجود، از روش

ی و تشکیالت ساختار سازمان»، «مؤسسات پژوهشی و عدم تبیین دقیق آنها هایابهام در مأموریت»اصلی شامل چالش

، «یروی انسانیهای متناسب برای مدیریت نعدم وجود رویه»، «نظام تأمین مالیِ ناکارآمد و ایستا»، «غیر متناسب

« المللیبین وی وجود موانع برای همکاری در سطوح مل»و « مند برای ارزیابی عملکرد مؤسساتای نظامفقدان رویه»

تلف قانونی، گیران در سطوح مخگذاران و تصمیمگیرِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی است که باید مد نظر سیاستگریبان

 راهبردی و اجرایی قرار گیرد.
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  مقدمه -1

ترین بازیگران نظام ملی به عنوان یکی از کلیدی )PRIs(1پژوهشیِ دولتی یا عمومیمؤسسات 

که  چرا ها، عملکردها و جریانات موجود در نظام ملی نوآوری دارندگیریسزایی در جهتنوآوری نقش به

 درآمدزایی و کنندمی استفاده جامعه عمومی منابع از و شوندمحسوب می دولت به وابسته هایبخش از

باشد  مؤثر جامعه بلندمدت منافع به دستیابی در تواندمی دولت هایبودجه به شانوابستگی و کاهش آنها

(OECD, 2011.)  

کارگیری و انتشار دانش به دنبال توسعه نوآوری و بهبود این مؤسسات از طریق کشف، خلق، به

آنها در کشورهای مختلف متفاوت است و  ساختار، کارکرد و عملکرد عملکرد اقتصادی کشورها هستند.

برخی به دنبال انجام تحقیقات  به عنوان مثال های آنها بر اساس مأموریت و نوع آنها متفاوت است.فعالیت

 مدتِ بازارمحور متمرکز هستند.های کوتاهکه برخی دیگر بر روی پروژههستند، در حالی« 2آسمان آبی»

های علمی عمده ل آموزش و پرورش، انتقال فناوری، تأمین زیرساختشام تواندمی های دیگری نیزنقش

 طراحی و این مؤسسات به لذا توجه (.OECD, 2011های دولت باشد )و پشتیبانی از طراحی سیاست

 حداکثرسازیهای پیش روی آنها و متعاقباً مرتفع ساختن چالش  جهت خاص هاینظام و هامکانیزم

بر این (؛ 1395 نوری،قاضی) شودمحسوب می  هادولت  مهمِهای سیاستیِاولویت جملهاز آنها وریبهره

ها در تالش هستند که نظام تحقیقات دولتیِ خود را اصالح کنند تا کارایی و اساس بسیاری از دولت

محدودیت بودجه توجه به این امر از یک طرف با  .پاسخگویی آن به نیازهای اجتماعی را افزایش دهند

ها های مختلفی نظیر رفتار مشابه به دانشگاهمواجهه این مؤسسات با چالشبه دلیل ی و از طرف دیگر دولت

با آنها، ضرورت تغییر در ساختارهای حکمرانی و مدیریت مؤسسات پژوهشی، فرایندهای تعیین اولویت 

ز پیش روشن کرده های ملی، و سازوکارهای تخصیص بودجه، ارزیابی عملکرد و .... را بیش او مأموریت

این مهم به  (.OECD, 2010a; 2010b; European Commission, 2009; OECD, 2009) است

شود. چرا که این مؤسسات خصوص در مورد کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می

گران نظام با ایفای نقشی میانجی و به واسطه ماهیت غیرانتفاعی خود به عنوان حلقه وصل سایر بازی

هایی به لحاظ موفقیت نیز دارند، گذاری بر تحقیقاتی که عمدتاً ریسککنند و با سرمایهنوآوری عمل می

 Rushشوند )افزوده اقتصادی میها و ارزشهای علم و فناوری، کاهش هزینهمنجر به توسعه زیرساخت

et al., 1995; Rush and Bessant, 1996.) 

سات پژوهشی دولتی در ایران در طول یک سده گذشته که اکثراً وابسته با این حال، افزایش مؤس

رفته طور که انتظار میها صورت گرفته، از الگوی مشخصی پیروی ننموده و آنها یا وزارتخانهبه دانشگاه

توان به از جمله شواهدِ مؤید این ادعا، میاست. کارکرد این مؤسسات در نظام ملی نوآوری محقق نشده 

                                                      
1 Public Research Institutions 
2 Blue sky  
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گیری ارتباطات موثر با صنایع تخصصیِ هر مؤسسه پژوهشی و سهم ناچیز تحقیق و توسعه شکل عدم

صنعتی به عنوان یکی از کارکردهای اصلیِ مورد انتظارِ این مؤسسات در نظام ملی نوآوری اشاره نمود. 

ق نشده است طور که مورد تأکید بوده محقسازی فناوری در این مؤسسات آنبر این کارکرد تجاریعالوه

(. به عبارتی سطح فعالیت نوآوریِ این 1400 ؛ ردائی،1396؛ افتخاری و ثقفی، 1388بندریان و قابضی، )

ربط، کمتر بر اساس نظرات رؤسا، مسئولین و مدیران ذی 1مؤسسات در شاخص سطح آمادگی فناوری

و موانع مختلفِ ساختاری و  هاها ناشی از چالشاز حد مورد انتظار بوده است. بخشی از این کژکارکردی

توان به نگاه ها و عوامل تأثیرگذار بر این کژکارکردی میقانونی پیش روی آنها بوده است. از جمله چالش

که در نظام است  در حالی های مختلف اشاره کرد. اینسات در حوزهها به این مؤسیکسان با دانشگاه

ت در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، وجود ملی نوآوری برای چنین مؤسساتی کارکردی متفاو

علمی، جذب دانشجو، های مختلف از جمله جذب و ارتقاء اعضای هیئتهای یکسان در حوزهنامهآئین

آفرینیِ متمایز این مؤسسات بر ارزیابیِ عملکرد، حکمرانی و تشکیالت از جمله موانع اصلی در نقش

نوری و همکاران، قاضیها است )ام ملی نوآوری در مقایسه با دانشگاهاساس کارکرد مورد انتظار آنها در نظ

1400  .) 

ی پیش هاای در خصوص چالشلذا به رغم اهمیت موضوع، تاکنون مطالعات بسیار اندک و پراکنده

بوده است.  رویِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی در کشور انجام شده که هرکدام عمدتاً بر بُعد خاصی متمرکز

موسسات پژوهشی از جمله  مثال در برخی مطالعات با تمرکز بر برخی کارکردهای کلیدیِ به عنوان

بندریان و قابضی، ) سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه(، تجاری1387 خلیلی و رجائی،انجام پژوهش )

 ودهای موج(، به بررسی چالش1381ضیایی، (، ساختاردهی مناسب )1396؛ افتخاری و ثقفی، 1388

ر مطالعه بر مطالعات مذکور ددر این مؤسسات ذیل کارکردهای مورد اشاره پرداخته شده است. عالوه

ال دیگری که به بررسی موانع پیش روی تحقق کارکردهای پژوهش و فناوری توسط اسماعیلی در س

(. 1400اسماعیلی، های مؤسسات پژوهشی اشاره شده است )انجام شده است، به برخی چالش 1400

ها، به گاهبا تأکید بر تجربه زیسته برخی متخصصین، مدیران و رؤسای پژوهش بنابراین در این پژوهش

 های پیش روی این مؤسسات پرداخته خواهد شد. استخراج چالش

 گيری مؤسسات پژوهشیِ دولتی و شرایط نهادیِ توسعه آنها در ایرانسير تاریخیِ شكل -2

ی نهادها و مؤسسات پژوهشی به تأسیس انستیتو پاستور در گیرها در خصوص شکلاولین بارقه

گردد. در آن مقطع، ایران درگیر قحطی، مشکالت و و پس از جنگ جهانی اول بر می 1299سال 

های عفونی شده بود و نیاز به تولید واکسن، انجام تحقیقاتِ هایی نظیر شیوع و گسترش بیماریچالش

ای بین انستیتو پاستور پاریس و وزارت امور خارجه نامهاز این رو موافقت ناپذیر کرده بود.ملّی را اجتناب

                                                      
1 Technology Readiness Level (TRL) 
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المللی انستیتو به امضاء رسید و بدین ترتیب دهمین انستیتو پاستور در شبکه بین 1298ایران در سال 

 ,Enayatrad and Mostafaviاجتماعی تأسیس شد )-پاستور، در ایران و در پاسخ به یک نیاز فناورانه

2017; UNCTAD, 2016 سال بعد  5، مرکز تحقیقات دامپرورى کشور و 1312(. پس از آن در سال

انستیتو تحقیقات توتون تیر تاش به عنوان بازوى علمى یا به عبارتی بهتر، آزمایشگاه شرکت دخانیات 

های حوزهسه مؤسسه پژوهشی دیگر برای فعالیت در  1333تا  1316های آغاز به کار کرد. در فاصله سال

قدمیِ وزارت نفت، پژوهشگاه با پیش 1327کشاورزی و پزشکی تأسیس شد. در همین فاصله و در سال 

 1334صنعت نفت در گروه فنّی و مهندسی برای رفع نیازهای علمی تأسیس گردید. پس از آن در سال 

منابع آب توسط  نیز سازمان تحقیقات 1336نامه دهخدا از گروه علوم انسانی و در سال مؤسسه لغت

 (. 1391خیاطیان و سالمی، اندازی شد )وزارت نیرو راه

در این میان از آنجا که افزایش مؤسسات پژوهشی از الگوی مشخصی پیروی نکرده بود، اسناد و 

آفرینی مؤسسات پژوهشی در نظام ملی نوآوری تدوین شد. های مختلفی در راستای ارتقاء نقشنامهآئین

گذاری به موضوع تشکیل مؤسسات پژوهشی توجه شد و بار در الیه سیاستای اولینبر 1369در سال 

مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، تنظیم و « تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی»نامه آیین

های مجلس، مرکز پژوهشهایی نظیر پژوهشگر، گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه تعریف شد )واژه

نامه تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی، و بر اساس آئین 1371از آن در سال  (. پس1369

های علوم پزشکی تصویب و هدف از نامه تشکیل مراکز تحقیقاتی در شورای گسترش دانشگاهآیین

آیین نامه تشکیل مراکز و پژوهشکده گیری مؤسسات پژوهشی به صورت ذیل مطرح گردید )شکل

 (:1371تحقیقاتی، 

مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور گسترش مرزهای دانش و آگاهی از مواهب »
و نعمت های خدادادی در پهنه طبیعت به منظور ارتقای سطح زندگی و نیل به حیات طیبه و نیز با 

سیس عنایت به تأکید قانون اساسی جمهوری اسالمی در خصوص تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار تأ
 «می گردد.

 نامه مذکور کارکردهای مؤسسات پژوهشی به شرح ذیل مطرح گردید:مطابق با آئین

درمانی و آموزش پزشکی  -الف( توسعه پرورش و به کارگیری دانش بشری در زمینه های بهداشتی  
 کشور؛

 ب( انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور جوابگویی به نیازهای کشور؛ 
 آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارک مربوطه؛ج( جمع 

 د( تربیت نیروی انسانی محقق در علوم پزشکی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور؛
 های علوم پزشکی؛ ه( تربیت، تشویق و به کارگیری محققین در رشته

 .ر داخل کشورو( کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه د



 1401 پاییز( 57 )پیاپی 3 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

37 

« صدور مجوز تأسیس و فعالیت واحدهای پژوهشی غیر دولتی»نامه آئین 1389در ادامه و در سال 

نامه مذکور، افزایش اثربخشی پژوهش توسط شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد. اهداف کلی آئین

نمندسازیِ آنها در کرده در بخش غیر دولتی و تواسازی جهت اشتغال نیروهای تحصیلدر کشور، زمینه

گریِ دولت در های پژوهشی به اعتباراتِ دولتی و تصدیتولید علم و فناوری، و کاهش وابستگی فعالیت

های بخش غیر دولتی برای ارتقای سطح امر اجرای پژوهش و کمک به توانمندسازی و استفاده از ظرفیت

مه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای آیین نا 1390پژوهش در کشور بوده است. در نهایت نیز در سال 

وزارت ها توسط وزارت عتف )علوم، تحقیقات و فناوری( تصویب شد )ها و پژوهشگاهپژوهشی در دانشگاه

 گیری مؤسسات پژوهشی در ایران نشان داده شده است.سیر تاریخی شکل 1شکل (. در 1390عتف، 

 
 گیری مؤسسات پژوهشی در ایرانسیر تاریخی شکل :1شکل 

نیز مشخص است در ابتدا مؤسسات پژوهشی با نگاهی نیازمحور و در  1شکل طور که در همان

با عنایت به نقش حیاتیِ آنها  1369پاسخ به مسائلِ روزِ جامعه شکل گرفتند. در ادامه و اساساً از سال 

در توسعه نوآوری، اسناد مختلفی به منظور تبیین وظایف و نقش این مؤسسات شکل گرفت.  بر این 

ه اهمیت روز افزون نقش مؤسسات پژوهشی در توسعه کشور و با عنایت به جایگاه حیاتی اساس با توجه ب

آن در نظام ملی نوآوری مطابق با تأکیدات اسناد باالدستی، مؤسسات پژوهشی متعددی در ایران با 

واحد پژوهشی  240حدود  1399ها و کارکردهای مختلفی شکل گرفتند و تا سال اهداف، مأموریت

کردند  دریافت نامه تأسیس )شامل موارد قطعی و اصولی( را از وزارت عتفخصوصی موافقت دولتی و

 (.1400وزارت عتف، )

گیری مؤسسات پژوهشی طی دو دهه اخیر رو به رشد بوده است توان گفت روند شکلبنابراین می

ادی از طریق دهنده توجه دولت به نقش این مؤسسات در توسعه نوآوری و ایجاد ارزش اقتصکه نشان

دسته خصوصی، وابسته به  4بندی وزارت عتف که مؤسسات پژوهشی را به آن است. مطابق با دسته
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ستادی تقسیم کرده است، آخرین آمار در -دستگاه اجرایی، وابسته به نهادهای غیر دولتی، و وزارتی

 است. 2شکل مطابق با  1400خصوص درصد هریک از مؤسسات در سال 

 
 (1400وزارت عتف، بندی وزارت عتف )آمار هر یک از انواع مؤسسات پژوهشی مطابق با دسته :2شکل 

د انتظار از پژوهشی در ایران، کارکردهای مورگیری مؤسسات نرخ افزایشیِ شکل رغمبهبا این حال 

های پیش شتوان بخش زیادی از آن را ناشی از موانع و چالآنها به طور کامل محقق نشده است که می

سات های پیش روی مؤسروی آنها قلمداد کرد؛ لذا در ادامه از آنجاکه مطالعات در خصوص چالش

درگیر مسئله،  ت، بر اساس تجربه زیسته ذینفعان و مدیرانِپژوهشی دولتی در ایران بسیار نادر بوده اس

 شد.  های موجود پرداخته خواهدبندی چالششناسی پدیدار شناسی به تبیین و دستهاز طریق روش

  شناسیروش -3

سسات های پیش روی مؤتر اشاره شد، از آنجایی که مطالعات در خصوص چالشطور که پیشهمان

برگان موضوع ای مصاحبه با متخصصین و خدر ایران، بسیار نادر هستند، تنها منبع داده دولتی پژوهشی

ز اهمیت های مؤسسات پژوهشی بسیار حائاست؛ بر این اساس، تجربه زیسته آنها برای شناسایی چالش

 بال پاسخای در این مطالعه مطرح نیست و اساساً پژوهش حاضر به دناز آنجاکه فرضیه همچنیناست. 

روی مؤسسات پژوهشی دولتی در راستای های پیشچالش»به یک سؤال اصلی تحت عنوان 

ی، شناسیِ متناسب با چنین شرایطروش است،« آفرینی در نظام ملی نوآوری كشور كدامند؟نقش

 پدیدارشناسی خواهد بود که در این پژوهش به کار گرفته خواهد شد.  

های کیفی قرار دارد و به مطالعه پدیدارها و چگونگی اسیشنپدیدارشناسی ماهیتاً در دسته روش

ها توسط افراد از طریق توصیف یا تفسیر پدیدار شدن مفاهیم برای افراد یا چگونگی تجربه کردن پدیده

خصوصی

69%

وابسته به دستگاه 

اجرایی

19%

ستادی-وزارتی

11%
وابسته به نهادهای غیر دولتی

1%
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به زعم هرسول پدیدار  تقسیم نمود. 2و تفسیری 1توان آن را به دو دسته توصیفیپردازد. بنابراین میمی

های انسانی )پژوهشگر( آن ها است که دیدگاهیابی به واقعیتی از پدیدهدنبال دست شناسی توصیفی به

را مخدوش و تحریف نکرده باشد؛ به عبارتی در این حالت پژوهشگر قادر است واقعیت زیسته خود را 

کنار بگذارد و پدیده را به صورت محض درک و توصیف نماید. اما هایدگر معتقد است این جداسازی و 

صیف محض عمالً ممکن نیست، بلکه پدیدارشناسی فرایندی تفسیری است که پژوهشگر در آن به تو

 پردازد. تفسیر معنای تجارب زیسته افراد می

مس له و سوا ت پژوهش

نمونه گیری و ان ام مصا به

اعتبارسن ی 

خواندن و در  كلیات مت 

افقی سازی  تلخی  داده ها و تش ی  
وا دهای معنایی

توصی  م امی 

ت زیه و ت لی  
داده ها

 
 فرایند انجام پژوهش بر اساس استراتژی پدیدارشناسیِ تفسیری :3شکل 

های پژوهش حاضر هدف، تفسیر معنای تجارب زیسته افراد در خصوص چالشلذا از آنجا که در 

-مؤسسات پژوهشی در راستای تحقق کارکردهای مورد انتظار از آنها در نظام ملی نوآوری است، روش

 Van Manen, 1997; Mayan, 2001; Wojnarاست ) انتخاب شدهشناسیِ پدیدارشناسیِ تفسیری 

and Swanson, 2007 .)های پژوهش به ارائه یافته 3شکل های مورد اشاره در مه بر اساس گامدر ادا

 شود. پرداخته می

                                                      
1 Descriptive phenomenology 
2 Interpretive phenomenology 
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  هایافته -4

 مسئله و سؤال پژوهش  -4-1

های نیز اشاره شد، مسئله اصلی پژوهش بررسی موانع و چالش تردر این پژوهش، همانطور که پیش

لذا سؤال آفرینی در نظام ملیِ نوآوریِ کشور است. پیش روی مؤسسات پژوهشیِ دولتی در راستای نقش

های پیش روی مؤسسات پژوهشی دولتی در راستای چالش»اصلی در پژوهش حاضر عبارتست از: 

 «ور کدامند؟آفرینی در نظام ملی نوآوری کشنقش

 گيری و انجام مصاحبهنمونه -4-2

تواند به صورت همگون یا ناهمگون باشد. از آنجا که در این مطالعه، گیری میشناسی نمونهدر پدیدار

تجارب گروهی خاص از افراد شامل مدیران، متخصصان و ذینفعانی که با مسائل مؤسسات پژوهشی آشنا 

به صورت همگون خواهد بود. در این روش تعداد مشخصی برای گیری اند، مدنظر است؛ نمونهبوده

اند، هایی که از روش پدیدارشناسی بهره بردهشوندگان وجود ندارد و تعداد افراد در پژوهشمصاحبه

(. در پژوهش حاضر با تمرکز بر مؤسسات 1398پروری، نفر متغیر بوده است ) 50تا  6عموماً بین 

 بوده است.  1جدول شوندگان مطابق با های کشور، لیست مصاحبهاهپژوهشی عضو مجمع ملی پژوهشگ

 شوندگانلیست مصاحبه :1جدول 

 وابستگی سازمانی شوندهشماره مصاحبه

 پژوهشگاه پلیمر 1شونده مصاحبه

 شناسیالمللی زلزلهپژوهشگاه بین 2شونده مصاحبه

 پژوهشگاه رنگ 3شونده مصاحبه

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 4شونده مصاحبه

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 5شونده مصاحبه

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 6شونده مصاحبه

 صنعت نفتپژوهشگاه  7شونده مصاحبه

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 8شونده مصاحبه

 مدرسدانشگاه تربیت 9شونده مصاحبه

 هاتجزیه و تحليل داده -4-3

ای  ن روش فرایندی سه مرحلهها در پدیدار شناسی بسیار حائز اهمیت است؛ ایتجزیه و تحلیل داده

 های پژوهش ذیل این سه مرحله ارائه خواهد شد.(. بر این اساس در ادامه یافته3شکل ) دارد
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 خواندن و درک کليات متن -4-4
العات نگر نسبت به اطدر این مرحله مستندات مصاحبه، چندین بار مطالعه شد تا دیدگاهی کل

 متن مصاحبه حاصل شود.  مندرج در

 ها و تشكيل واحدهای معنایی، تلخيص داده1سازیافقی -4-5
های مؤسسات پژوهشی دارند، از آنجاکه افراد ادراکات و تجارب احتماالً متفاوتی نسبت به چالش

های قکنند. بنابراین در این مرحله به شناسایی ابعاد و افها و ابعاد متفاوتی از آن را درک میافقلذا 

شود. به بیان های پیش روی مؤسسات پژوهشی پرداخته میشوندگان در خصوص چالشمختلف مصاحبه

ها کدگذاری و فهرستی از کدهای غیرتکراری و دیگر، در این مرحله مضامین اولیه در متون مصاحبه

شوندگان در شود. با چینش کدهای مستخرجِ غیر تکراری از تجارب مصاحبهپوشانی تنظیم میبدون هم

های های پیش روی مؤسسات پژوهشی، یک چارچوب مفهومی مشترک مبتنی بر تحلیلخصوص چالش

های فرعی مصاحبه به دست خواهد آمد. بر این اساس سه نوع واحد معنایی شامل پدیده محوری، پدیده

 ارائه شده است. 2جدول که در  گردیدهای پیش روی مؤسسات پژوهشی شناسایی در خصوص چالش

 تشکیل واحدهای معنایی :2جدول 

 كدهای اصلی م مون نوع

پدیده 

 م وری

ابهام در 

های مأموریت

مؤسسات 

پژوهشی و عدم 

 تبیین دقیق آنها

 ده آنهاها و نیاز محور نبودن عمهای مؤسسات پژوهشی و دانشگاهنگاه یکسان به مأموریت

بر این  بندی مؤسسات پژوهشی و ابالغ مأموریت به آنهافقدان چارچوبی مبنایی برای دسته

 اساس

 های تعریف شدههای خارج از مأموریتکاری، نداشتن برنامه مشخص و انجام فعالیتموازی

 در حوزه مأموریتی نداشتن استقالل و اختیارات کافی

های مأموریت توجهی به تعریفکمو سسات پژوهشی به لحاظ جغرافیایی توزیع نامتوازن مؤ

 مذکور ای یا استانی برای مؤسساتمنطقه

پدیده 

 فرعی

ساختار سازمانی 

و تشکیالت غیر 

 متناسب
 

های ها و تعریف گروهپژوهشی با دانشگاهیکسان در نظر گرفته شدنِ ساختارِ مؤسسات 

 گراییمحور در مؤسسات پژوهشی و نامتناسب با مأموریتغیرکاربردی و آموزش

 محوریعدم پشتیبانی ساختار و تشکیالت مؤسسات پژوهشی از برنامه

ات عدم تناسب ساختار و تشکیالت مؤسسات پژوهشی با کارکردهای مورد انتظار از مؤسس

 پژوهشی

 فقدان چابکی و وجود ساختارهای غیر مسطح با بوروکراسیِ زیاد

 هتنوع در ترکیب مربوط نبودامنای مؤسسات پژوهشی به دلیل کارکرد هیات عدم تحقق

پدیده 

 فرعی

نظام تأمین مالیِ 

 ناکارآمد و ایستا

م نظاعدم تناسب نظام تأمین مالی با سایر نظامات جاری در مؤسسات پژوهشی از جمله 

 ارزیابی عملکرد مؤسسه

 های عملکردیِ مؤسسه، غیر پویا و ناهمسو با شاخصایستانظام تأمین مالیِ وجود 

                                                      
1 Horizonalization 
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 كدهای اصلی م مون نوع

 یهای پائین در مؤسسات پژوهشTRLای برای حمایت از تحقیق و توسعه در فقدان رویه

مختلفِ های ها و گونهای اثربخش برای تخصیص بودجه متناسب با مأموریتفقدان رویه

 مؤسسات پژوهشی

و اثربخش نبودن بودجه پژوهش در مؤسسات پژوهشی به دلیل ساختار نامتمرکز  کاریموازی

 تأمین مالی پژوهش

 عدم تخصیص کامل بودجه به مؤسسات پژوهشی

پدیده 

 فرعی

-عدم وجود رویه

های متناسب 

برای مدیریت 

 نیروی انسانی

تکمیلی در مؤسسات پژوهشی و فقدان رویه مناسب تحصیالتابهام در تداوم جذب دانشجوی 

 در این خصوص

 علمیِ پژوهشیابهام و عدم شفافیت در ارزیابی موظفیِ اعضای هیئت

های های جذب، ارتقاء و جبران خدمتِ نیروی انسانی با مأموریتعدم تناسبِ الزامات و شاخص

 مؤسسات پژوهشی

علمی وقت، هیئتانواع نیروی انسانی )شامل پژوهشگر همکار، تمامها و وظایف ابهام در نقش

 های مختلفِ مؤسسات پژوهشیو ...( در گونه

پدیده 

 فرعی

ای فقدان رویه

مند برای نظام

ارزیابی عملکرد 

 مؤسسات

 های انواع مؤسسات پژوهشیمأموریت با متناسب عملکرد ارزیابی هایشاخص وجود عدم

های علمی و های ارزیابی موسسات پژوهشی بر شاخصتکالیف و شاخصتمرکز عمده 

 دروندادی

 های مؤسسات پژوهشی بدون توجه به ماهیت آنهانگاه یکسان به ارزیابی برای انواع فعالیت

 وجود نهادهای متعدد در ارزیابیِ مؤسسات پژوهشی

منظور ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی ای به نامهنامه، دستورالعمل و یا شیوهفقدان نظام

 های مربوطهمتناسب با انواع آنها و مأموریت

پدیده 

 فرعی

وجود موانع برای 

همکاری در 

سطوح ملی و 

 المللیبین

المللی با مؤسسات پژوهشیِ خارجی و سایر نهادهای سازی و تعامالت بینضعف در شبکه

های نامهپژوهشی و فناورانه مشترک، تفاهمهای مرتبط از مسیرهای مختلف نظیر تعریف طرح

 همکاری و ...

ها نامهعلمی در آئینالمللِ اعضای هیئتهای بینهای مرتبط با توسعه همکاریفقدان شاخص

 های مربوطه از جمله ارتقاء، ترفیع، گرنت و ...نامهو شیوه

سازی توسعه تعامالت و شبکهعدم شفافیت در اختیارات موسسات پژوهشی برای حضور مؤثر و 

 المللدر عرصه بین

علمی و پژوهشگران )مانند المللیِ اعضای هیئتبین-بوروکراسی حاکم بر تعامالت ملی

 المللی اساتید(های پیچیده رفت و آمد و تعامالت بینرویه

 امنای مؤسسات پژوهشیمشارکت کمرنگ بخش خصوصی و صنایع در هیئت

 های اجرایی کشورارتباطات موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم با دستگاهکمرنگ بودن 

روشن نبودنِ نسبت همکاری پژوهشی و فناورانه مؤسسات پژوهشی با صنایع مختلف بر اساس 

 TRLشاخص 

 ند نبودن آنهارَناشناخته ماندن مؤسسات پژوهشی برای صنعت و بِ
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 توصيف مضامين -4-6
مطابق با مضامین یا واحدهای معنایی که در مرحله قبل شناسایی شد، به توصیف در این مرحله، 

های پیش روی شود. بر این اساس موانع و چالشهای مستخرج پرداخته میو تفسیر هر یک از مضمون

-و برخی متون مصاحبه تشریحها گانه از چالشهای پنجمؤسسات پژوهشی ذیل هریک از مضمون

 شود. از ابعاد ارائه می شوندگان برای هریک

المللی و همچنین نیاز به توسعه های بینالزم به ذکر است که شرایط محیطی نظیر تحریم

شوندگان های مصاحبهها نیز از جمله دغدغههای اطالعاتی و آزمایشگاههای الزم نظیر پایگاهزیرساخت

 4شکل در خصوص موانع پیش روی آنها بوده است که به شکل عمومی و خارج از تحلیل مضامین در 

 نشان داده است.

 
های مؤسسات محیطی در خصوص چالش-پدیده محوری، مضامین مستخرج از تحلیل متون مصاحبه و عوامل عمومی :4شکل 

 پژوهشی دولتی در ایران

 های مؤسسات پژوهشیابهام در مأموریت

توان آن را  ترین محورهایی که به نوعی مییکی از مهم ،های اولیه در این پژوهشبر اساس بررسی

پدیده محوری در خصوص حکمرانیِ مؤسسات پژوهشی تلقی کرد )به این معنی که ساماندهی آن 

هایِ موجود در گشای بسیاری از چالشالذکر و گرهگانه فوقی ابعاد پنجتواند پیشرانی برای ساماندهمی
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الزامات  نیز و اخیراً رایی مؤسسات پژوهشی در ایران استگاین مؤسسات باشد(، سازوکارِ مأموریت

گرایی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مورد تأکید قرار مختلفی در اسناد باالدستی برای مأموریت

گرایی در های این مؤسسات در راستای تکمیل پازل مأموریتا این حال، تاکنون مأموریتگرفته است. ب

شوندگانِ مختلف مورد نظام ملی نوآوریِ کشور ارائه نشده است که این موضوع به تکرار توسط مصاحبه

 اشاره قرار گرفته است که در ادامه تشریح خواهد شد. 

هایِ تخصصیِ در خصوص نبود برنامه جامع برای هریک حوزهشوندگان در این راستا، یکی از مصاحبه

ریزی پژوهشی در هریک از به نظرم کشور از فقدان برنامه»گوید: ها در قالب مأموریت میپژوهشگاه

صصی و های تخما االن برای هیچ کدام از حوزه برد،ها رنج میهای تخصصیِ مرتبط با پژوهشگاهحوزه

دانیم برنامه کشور در فیزیک چیست؟ و چه باید نداریم، نمی مه و مأموریتمان برناهای علمیرشته

باشد؟ در مکانیک چیست؟ در الکترونیک کجا هستیم و کجا باید برویم؟ نکته دیگر این است که نقش 

اعتقاد من این است که اتفاقاً » گوید:ایشان در ادامه می« ا چیست؟هها در مقایسه با دانشگاهپژوهشگاه

-ها را به میدان بازی آورد، باید به هرکدام مأموریت داد؛ در حال حاضر این تعریف مأموریتد پژوهشگاهبای

مأموریت هستند؛ به عنوان مثال بی مؤسساتو همۀ  الواقع اصالً انجام نشده استفی ها شفاف نیست و

در حوزه تخصصی و موضوعیِ االن که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، باید به آنها گفت شما 

خودتان برنامه پژوهشی کشور را در برنامه هفتم بنویسید. به عبارتی اگر چارچوبی تعریف شود که 

کند ها هم تغییر سیر فعالیت دانشگاهها در آن برنامه پژوهش کشور را بنویسند، حتی شاید مپژوهشگاه

 «های کمتری ایجاد شود.پوشانیو هم

های گرایی در حل سایر چالشدر همین خصوص و با تأکید بر نقش مأموریت شونده دیگرمصاحبه

و برای چه کاری ایجاد هایی باشد؟ چگونه مانواقعاً یک پژوهشگاه باید دارای چه اِلِ»گوید: مؤسسات می

ایم به این سؤاالت پاسخ شفافی های اصلی این مؤسسات کدامند؟ تقریباً تاکنون نتوانستهشود؟ مأموریت

های مؤسسات پژوهشی را نسبت به بدهیم، هر زمان به پاسخ دقیقی رسیدیم و در وهله اول مأموریت

«. ایم.ها انتخاب کردههای پژوهشگاهها تعریف کردیم، مسیر درستی را برای حل سایر چالشدانشگاه

شوند، ا مدیریت میهها مشابه دانشگاهدهه است که پژوهشگاه 3متاسفانه حدود »گوید ایشان در ادامه می

های خاصی را بدهند. ها باید خروجیقُلتی در آن آمده است که پژوهشگاهسالی است یک اِن 5، 4حاال 

ر را تعریف پژوهشگاه باید جایی باشد که به جای اینکه استاد کار را تعریف بکند، ستاد پژوهشگاه کا

گویم، این یک حرف بسیار سال تجربه دارم می 30این تعبیری است که بعد از  بکند و به استاد بدهد.

 «. ای استپخته

به »گوید: شونده دیگر با نقد تشابه مأموریتیِ دانشگاه با پژوهشگاه میدر این خصوص مصاحبه

بوده است؛  های علوم و تکنولوژی کار کنید، این که در دانشگاه هماند در کلیه زمینهها گفتهپژوهشگاه

بیشتر هم همان نقش را دادند و بعد هم آمدند یک دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری دادند و بعد هم 

 «.استادها رفتند و تقریباً این مؤسسات رسماً یک دانشگاه شدند.
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-پژوهشی میهای مشخص و روشن برای مؤسسات شونده دیگر در تأئید فقدان مأموریتمصاحبه

بندی رسیدیم که ای به این جمعموریت برای مؤسسات پژوهشی در کمیتهمأ در بحث تعیین»گوید: 

های مشخصی به آنها محول کرد؛ در حال کنیم تا بتوان مأموریتبندی ها را دستهبایستی پژوهشگاه

شناسی از مؤسسات پژوهشی نداریم؛ به جز یکی دو پژوهشگاه که ستاد وزارتخانه حاضر چنین نوع

دهد، تکلیف و مأموریت سایر مؤسسات قیقات و فناوری( یک مقدار کار به آنها می)وزارت علوم، تح

 «.پژوهشی معلوم نیست؛ یعنی در ده سال گذشته یک کار به من ارجاع نشده است.

این  شانهای تخصصیات پژوهشی در حوزهند نبودنِ مؤسسرَشونده دیگر در خصوص بِمصاحبه

های مشخصی تعریف کنیم یا به خودشان ها بایستی مأموریتما برای پژوهشگاه»گوید: چنین می

شود پس شما دارید اند و مدام از آنها پرسیده میها اعالم نکردهبسپاریم؛ هنوز این تکلیف را به پژوهشگاه

رفته طور که انتظار میآن ،ها به دلیل نداشتن مأموریت مشخصکنید؟ در واقع پژوهشگاهچه می

البته به عقیده «. ند شوند.های پژوهش و فناوری به صورت تخصصی کار کنند و بِرَوزهاند در حنتوانسته

به مراکز  یاختیارات بیشتر»الزم است  مؤسسات پژوهشی استقالل در ارتباط باشونده دیگر مصاحبه

ها اهپژوهشگ های باالدستی را بهتر اجرا کنند و مهم این است که بهپژوهشی داد تا بتوانند دستورالعمل

امنای مستقل داشته باشند؛ چرا که تحقق ویژگیِ چابک بودن در این مؤسسات در اجازه دهند که هیئت

 «. گرا شوند.گرو استقالل بیشتر است تا بتوانند مأموریت

 یهاکاریِ برخی مؤسسات به دلیل روشن نبودنِ مأموریتشونده دیگر در خصوص موازیمصاحبه

اند به میزان کنند، اما نتوانستهیقاتی ساالنه از اعتبارات دولتی استفاده میمراکز تحق»گوید: آنها می

های کاری و انجام فعالیتهای کشور ایفای نقش کنند. موازیمطلوبی در حل مسائل و تحقق اولویت

 های تعریف شده و درنهایت هدررفت منابع کشور از مهمترین ایرادها به سازوکار کنونیِخارج از مأموریت

به عبارتی اگر مؤسسه یا پژوهشگاهی مأموریت داشته  .مدیریتِ این مؤسسات و مراکز پژوهشی است

کند، در واقع توانسته جایگاه خود در نظام ملی نوآوریِ کشور را مشخص نماید. این باشد و بداند چه می

 «.ها را باید دنبال نیازهای ملی بفرستیمپژوهشگاه

های مؤسسات پژوهشی به چالش توزیع نامتوازنِ تعیین مأموریت شونده دیگر در خصوصمصاحبه

های عمده مؤسسات پژوهشیِ دولتی در تهران مستقر هستند و اکثر استان»گوید: کند و میآنها اشاره می

های خود محروم هستند، بنابراین، کشور از ظرفیت این مراکز و مؤسسات برای حل مسائل و چالش

-هایی است که راستای تحقق کارکرد مأموریتو مراکز پژوهشی از جمله چالش توزیع نامناسب مؤسسات

ها و شفافیت گرایی در این مؤسسات، نیازمند توجه ویژه دولت است؛ چراکه درصورت ساماندهی مأموریت

های مختلف صنعتی، بسیاری از نیازهای کشور در حوزه بین بود کهکارکرد این بخش می توان خوش

 «. جتماعی و فرهنگیِ کشور در مناطق مختلف رفع شود.اقتصادی، ا

گیریِ برخی مؤسسات شونده دیگر در خصوص نیازمحور نبودنِ فلسفه شکلدر نهایت مصاحبه

؛ این اندشدهتری ایجاد نیازهای مشخص بر مبنای، ها در دنیاپژوهشگاهبه نظرم »گوید: پژوهشی می
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حمایت خودش این مراکز تحقیقاتی را تأسیس کرده است. اما نیازها از صنعت احصاء شده و دولت با 

این سردرگمی تأثیر بدی  .اند )به غیر از برخی موارد(سیس نشدهمحور تأها نیازر ایران پژوهشگاهعمدتاً د

های ها و سردرگمیها، چالشها خواهد گذاشت؛ چراکه با شفاف شدن مأموریتپژوهشگاه بر کارکرد

 «.د بود.ریزی و سازماندهی خواهبل برنامها قاهمختلفِ پژوهشگاه

بنابراین مهمترین تفسیر از تحلیل متون مصاحبه در تحلیل مضمون اول، پدیده محوری بودنِ ابهام 

های ست در ابتدا مأموریتا دهد. به این معنی که الزمگرایی مؤسسات پژوهشی را نشان میدر مأموریت

-های الزم، برای رفع مابقی چالشگیریها و جهتریزیمه برنامهمؤسسات پژوهشی تعیین شده و در ادا

 انجام گردد. 4شکل های مورد اشاره در 

 ساختار سازمانی و تشكيالت غير متناسب

گیریِ صحیح مؤسسات پژوهشی در زنجیره خلق ثروت و تأثیرگذاری بر تبا توجه به ضرورت جه

ترین اقدامات در این راستا، تعریف ساختار سازمانی و متعاقباً رسد یکی از مهماقتصاد کشور، به نظر می

تشکیالتی است که پشتیبان کارکردهای مورد انتظار از این مؤسسات باشد. چنین ساختاری بایستی 

شده برای این مؤسسات باشد. با این حال، آنچه از نظرات های تعریفو متناسب با مأموریت منعطف، پویا

آید، حاکی از وجود موانع متعدد در خصوص ساختار سازمانی و تشکیالت شوندگان بر میمصاحبه

 شود.مؤسسات پژوهشی است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می

راستاییِ ساختار و تشکیالت مؤسسات فقدان ارتباط و عدم هم شوندگان در خصوصیکی از مصاحبه

یکی از مشکالت جدی مؤسسات پژوهشی فقدان »گوید: چنین میهای آنها اینپژوهشی با مأموریت

های تعریف شده آنهاست. در واقع ساختارها، ساختار سازمانی پشتیبان در راستای نیل به مأموریت

ها باید شکل بگیرند. اول بگوییم مأموریت چیست، بعد بگوییم گاهها در پژوهشمنبعث از مأموریت

آور باشد، کالسیک باشد. در واقع ساختارت را اینطوری بساز. نه اینکه ساختار یک اصل باشد، هزینه

 «.توانید که قطار بسازید و بگویید در آسفالت راه برو!ها باشند. شما نمیساختارها باید برآمده از مأموریت

در حال »گوید: شونده دیگر در خصوص ساختار و تشکیالتِ ناکارآمد مؤسسات پژوهشی میحبهمصا

د تحولی ایجاد نتوانپشتیبانی آنها نمی هایها استاتیک و قدیمی است و واحدحاضرتشکیالت پژوهشگاه

وقتی به گرایی و تحقق کارکردهای مورد انتظار قدم بردارند. در راستای مأموریتمؤسسات کنند تا 

بینیم که به لحاظ ساختاری مثل کنیم، میها نگاه میهای ساختاریِ برخی پژوهشگاهاساسنامه و مؤلفه

)مشابه با کارکرد دانشکده در دانشگاه( دارند، و حتی همان تیپ  شوند، پژوهشکدهها اداره میدانشگاه

گراییِ آنها در نظام ملی بانِ مأموریتها، پشتیها را دارند. این نگاه ساختاریِ غلط به پژوهشگاهگروه

 «. نوآوری نخواهد بود.

-شونده دیگر در خصوص رویه معیوبِ تنظیمِ ساختار سازمانی در مؤسسات پژوهشی میمصاحبه

خورد؛ چون یک ها نمیوجه به درد پژوهشگاهمن اساساً اعتقاد دارم تشکیالت فعلی به هیچ»گوید: 
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های کشور در راستای نیل به چنین باشد. پژوهشگاهید در واقع ایناقتباسی از دانشگاه است و نبا

ها هایشان، نیاز به ساختارهای مسطح و چابک دارند. در حال حاضر این ساختار مشابه با دانشگاهمأموریت

کند که متناسب با بعیت میساالر با پیچیدگی و بوروکراسیِ زیاد، تمراتبی و دیواناز یک ساختار سلسله

 «. پویا و کارکردیِ این مؤسسات نیست. یتِماه

های ساختار سازمانیِ مؤسسات پژوهشیِ کشور با نمونه عدم تشابهِشونده دیگر در خصوص مصاحبه

های دنیا ماتریسی است؛ در حال حاضر، تشکیالت بیشتر پژوهشگاه»گوید: چنین میمشابهِ خارجی، این

رده داریم، رئیس داریم، معاون داریم، رئیس پژوهشکده  6، 5ا حتی دو رده سازمانی بیشتر ندارند، االن م

داریم، مدیر گروه و ... داریم، آنها یک رئیس و یک مدیر پروژه دارند؛ چنین ساختاری طبعاً مانع از 

ست به سوی ا گونه باشند، خواهد شد و الزمها که ماهیتاً نیز باید اینپذیریِ پژوهشگاهچابکی و انعطاف

 «. اسبِ برای این مؤسسات پیش برویم.ساختار من

شونده ا، مصاحبههدر خصوص چالش مشابهت ساختار و تشکیالتِ مؤسسات پژوهشی با دانشگاه

برای یک مرکز پژوهشی ساختار متناسب با مأموریتش باید داشته باشیم که نداریم. »گوید: دیگر می

شوند و نامه تشکیالتی اداره میبا یک آئینهاست؛ حتی هر دو مطابق تشکیالت ما دقیقاً مثل دانشگاه

ها بی معنی است. آنجا دانشکده نامه مذکور ارائه شده است که برای ساختار پژوهشگاهاجزایی در آئین

-علمیِ آموزشی داریم و اینجا عضو هیئتاست و اینجا اسمش پژوهشکده و پژوهشگاه. آنجا عضو هیئت

ایم که منجر سازی کردهها شبیهری مطابق با رویه موجود در دانشگاهعلمیِ پژوهشی. بنابراین اینها را طو

های موجود نامهست در این خصوص به بازنگری در آئینا به یکسری مشکالت شده است؛ لذا الزم

 «. پرداخته شود.

-شونده دیگر در خصوص مدل نامناسبِ ساختار و تشکیالت مؤسسات پژوهشیِ کشور میمصاحبه

ویژه بخش دولتی( نگاه کنید متوجه ساختارهای سازمانی مؤسسات پژوهشی در کشور )به اگر به»گوید: 

اند؛ هرچند اسنادی نظیر خواهید شد که عمدتاً این مؤسسات از الگوی ساختاریِ کارکردی پیروی کرده

 ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز با ارائه یک نسخه تشکیالتیِنامه تشکیالت دانشگاهآئین

ها، در نهایت ساختار سازمانی کارکردی را برای کارکردی برای مؤسسات پژوهشی و مشابه با دانشگاه

مؤسسات در نظر گرفته است. این نگاه یکسان به دانشگاه و پژوهشگاه از مهمترین معضالت پیش این 

یشان در ا«. روی مؤسسات پژوهشی است و باعث شده نتوانند کارکرد خود را به درستی محقق کنند

ترکیب متنوعی ندارند و از بخش صنعتی کشور کمتر  امنای مؤسسات پژوهشیتهیئ»گوید: ادامه می

امنا به عنوان یکی از ارکان مهم مؤسسات پژوهشی شود هیئتاین موضوع سبب می در آن عضویت دارند.

پیش روی   ساختاریِهای مهمِاز جمله چالشنتواند کارکرد خود را به درستی محقق نماید که این خود 

 «.شود.مؤسسات پژوهشی محسوب می
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 های متناسب برای مدیریت نيروی انسانیعدم وجود رویه
دهد. لذا سازوکارهای الزم برای جذب، نیروی انسانی هسته اصلی مؤسسات پژوهشی را تشکیل می

متون مصاحبه دو نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در این مؤسسات بسیار ضروری است. نتایج بررسی 

علمی، چالش را در مدیریت نیروی انسانی مؤسسات پژوهشی شامل سازوکار ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت

 دهد که در ادامه تشریح خواهد شد.سازوکار جذب دانشجو و پژوهشگر و ... نشان می

می متناسب علشوندگان در خصوص وجودِ ابهامات در ارزیابیِ موظفیِ اعضای هیئتیکی از مصاحبه

علمی بحث من این است که گرفتن عضو هیئت»گوید: چنین میهای مؤسسات پژوهشی اینبا مأموریت

هایی ها مناسب نیست و آنها را از مأموریتکش ارزیابیِ دانشگاهی، برای پژوهشگاهو ارزیابی آن با خط

ها و ابهامات اصلی، ارزیابی چالش ایم یا خواهیم داد، دور خواهد کرد. بنابراین یکی ازکه به آنها داده

 «.علمیِ پژوهشی است.موظفیِ عضو هیئت

و  و دکان در دنیا عمدتاً ارتقا، ترفیع»د: گویشونده دیگر میدر تأئید استدالل قبلی، مصاحبه

شود را ندارند. از همین روست که علمی پژوهشی تعریف میهایی که در ایران برای عضو هیئتداستان

قی وجود ندارد؛ علمیِ پژوهشی ابهامات زیاد است و سازوکار دقیارزیابیِ موظفی عضو هیئتدر خصوص 

 «.دارد. و اصالح به بازبینی های کشور نیازعلمی در پژوهشگاهارتقاء اعضای هیئتبنابراین سازوکارِ فعلیِ 

انواع پژوهشگر در  کارگیریِهای مرتبط با سازوکار بهوص چالششونده دیگر در خصمصاحبه

باید برای مدیریت نیروی انسانی در مؤسسات پژوهشی فکر اساسی بشود » گوید: مؤسسات پژوهشی می

چراکه چالش جدی در این زمینه وجود دارد و عمالً کار مؤسسات قفل شده است؛ به عنوان مثال االن 

های مؤسسات تحقق مأموریت های آزاد و ... بدون اینکه نقش آنها درعلمی، پژوهشگراعضای هیئت

های الزم در گیریپژوهشی تعریف شده باشد به طور همزمان مشغول فعالیت هستند. بنابراین جهت

پژوهشگر  وقت )وابسته و پیوسته(،کارگیری انواع پژوهشگران شامل پژوهشگر تمامخصوص نحوه به

علمی ند جذب دانشجو(، هیئتپژوهشگر پسادکتری، دانشجوی دکتری )در صورت ادامه رو همکار،

های مرتبط بسیار ضروری است و در بازنشسته/افتخاری؛ و همچنین جذب تکنسین بر اساس مأموریت

 «.حال حاضر نیز برنامه مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

پژوهشگاه رسالت دانشجویی »گوید: عدم جذب دانشجو می شونده دیگر در خصوص چالشمصاحبه

میرد. ما چندین بار تالش کردیم که با دانشگاه گر دانشجو در پژوهشگاه نیاید، پژوهشگاه میندارد ولی ا

مشترک کار کنیم، گفتیم شما آموزش بدهید، پژوهش را به ما بدهید، اما معتقدند استاد ما پس چه؟ 

وجه حذف یچشود. بنابراین من به هاینطور که نمی گویند دانش فنّی آن برای ما،ها میهمه دانشگاه

های زیادی که دارد در هر جایی دانم؛ بودن دانشجو به دلیل انگیزهها صالح نمیدانشجو را از پژوهشگاه

در همین «. ها حذف کنیم.را از پژوهشگاه آندهد و به نظرم نباید این نشاط را به آن سیستم می

تکمیلی و پژوهشگر در  سازوکار جذب دانشجوی تحصیالت»گوید: شونده دیگر میخصوص، مصاحبه
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ها حتما به دانشجو برانگیز و مبهم است؛ ما برای انجام امور محوله و مأموریتها بسیار چالشپژوهشگاه

ای نباشند، آن راندمانی که و پژوهشگر نیاز داریم. چراکه اگر دستیارهای پژوهشی کنار یک استاد حرفه

کارشناس، یا  تواند از سبدِاین دستیار پژوهشی میباید باشد در آن مرکز پژوهشی ایجاد نخواهد شد؛ 

 «.پسادکتری یا دانشجو تأمین شود.

های گرایی در مؤسسات پژوهشی با شاخصشونده دیگر در خصوص عدم تناسب مأموریتمصاحبه

های یک موضوع مهم این است که ما یکسری مأموریت»گوید: چنین میعلمی اینارتقاء اعضای هیئت

دهند. چالش این است ها نشان میریم و یکسری وظایف تکلیفی که خودشان را در شاخصحاکمیتی دا

های ارزیابی و ارتقاء نیروی ها وقتی متناسب با شاخصهای حاکمیتی توسط پژوهشگاهکه انجام مأموریت

علمیِ ما ها نیست، چگونه باید انجام و متعاقباً مدیریت شود؟ در واقع اعضای هیئتانسانی در پژوهشگاه

خواهیم ترفیع بگیریم پس این مسیر را گویند ما میروند؛ یعنی میشان پیش میمتناسب با تکالیف

ی گویم نه! بروید روی فالن مسئله صنعتیِ کشور تمرکز کنید. بنابراین ما چه ابزاررویم و من میمی

ویق جهت ارتقاء نیاز است هایی برای ترغیب و تشلذا یک سری شاخص برای انجام این مأموریت داریم؟

 «.سنخ نیستند.هم یکدیگرهای تکلیفی نیست و با که لزوماً همسان با شاخص

شونده دیگر در تبیین تفاوت دانشگاه و پژوهشگاه و در خصوص چالش نگاه یکسان به مصاحبه

تواند نشگاه میتفاوت دانشگاه و پژوهشگاه در این است که دا»گوید: مدیریت و ارزیابیِ نیروی انسانی می

هدف از انجام تحقیقات را در انتشار مقاله بگذارد و مشکل خاصی ندارد ولی در پژوهشگاه، هدف از انجام 

 provider solutionها اساساً دانشگاه حل پایدار است.صد و ارائۀ یک راهتحقیقات رسیدن به یک مق

دهند، و بیشتر به دنبال حل نمیها راهگاههستند، یعنی دانش provider  solutionهانیستند و پژوهشگاه

ها اینگونه نیستند و نباید باشند؛ توسعۀ مفاهیم اولیه و تحقیقات عمومی و علمی هستند، ولی پژوهشگاه

کنم و اینکه ما االن چه هستیم یک مسئله و معضلی است آل و مطلوب را عرض میمن پژوهشگاه ایده

ها نباید به دنبال انتشار مقاله معنی نیست که پژوهشگاه بدانه این شناسی دارد. البتکه نیاز به آسیب

شود.  لذا بایستی به الزامات ارتقاء نیروی انسانی و به طور خاص اما غایت اصلی آنها محسوب نمی ،باشند

ایشان در ادامه « های اصلی آنها نگاه شود.علمی در این مؤسسات متناسب با مأموریتاعضای هیئت

ها تقریباً همه اعضای از دانشگاه متفاوت است. در دانشگاه نظام ترفیع و ارتقاء در پژوهشگاه»: گویدمی

دهند. در حوزه پژوهشگاه شان را در آموزش انجام میها و وظایف حداقلیعلمی به نوعی مأموریتهیئت

ی برای رسیدن علمچون بحث پژوهش و سیر در عالم مجهوالت است، تعیین دامنه موظفی اعضای هیئت

های سازمانی نیز حائز های خود را دارد. از طرفی شفافیت در مأموریتبه اهداف مورد انتظار پیچیدگی

های ترفیع و نامهها باشند و در آئیناهمیت است و نظام ارتقاء و ترفیع بایستی متناسب با آن مأموریت

بخشی از انجام مأموریت سازمان مورد توجه  که در ترفیع و ارتقاء حتماًارتقاء هم لحاظ شود؛ به طوری

علمی یا پژوهشگر حتی صددرصد مأموریت سازمان را انجام داد، قرار گیرد و اگر کسی از اعضای هیئت

سال این  4گویند مشکلی در تغییر و تحول شغلی و ارتقاء نداشته باشد؛ یعنی فرض کنید به کسی می



 یدارشناسانهمطالعه پد یکتوسعه آنها:  یِنهاد یطبه شرا یخیتار یبا نگاه یراندر ا یدولت یِمؤسسات پژوهش هایچالش یبررس 

50 

این فرد در تغییر و تحول شغلی معطل فالن آید، م به دست نمیمأموریت را انجام بدهید، از آن مقاله ه

ها را بتواند، امتیازهایش را از وتوی انجام مأموریت سازمان نامه ارتقا نشود، و حداقلیحداقلی در آئین

-بگیرد. به عبارتی نظام ترفیع و ارتقاء باید طوری تغییر کند که مأموریت سازمان را بتوان برعهدۀ هیئت

 «.یا پژوهشگر گذاشت و او مجاب به انجام دادنِ آن باشد. علمی

های مورد انتظار از اعضای شوندگان در خصوص لزوم نگاه متنوع به خروجییکی دیگر از مصاحبه

-ها در ارتقای نیروی انسانی نبود نگاه متنوع به خروجییکی از چالش»گوید: چنین میعلمی، اینهیئت

ها دیگر بسنده نکنند که یک تحقیقی انجام گران است؛ به عبارتی پژوهشگاههای مورد انتظار از پژوهش

ها، نظیر انتشارات، سازیِ خروجیبدهند، این را تبدیل به کتاب کنند یا مقاله از آن در بیاورند؛ بلکه متنوع

ش، های سیاستی و ... نیز حائز اهمیت است؛ یعنی بیایند این دو علم را از طریق ترویج دانگزارش

بیشتر کار  policy paperکنند. به عنوان مثال  popularسازی محصوالت پژوهشی، ها یا متنوعکارگاه

های ملی استخراج کنند و در نهایت به سواد فهم عمومی های سیاستی بنویسند، و گزارشکنند، توصیه

 «.ود.های آن متغیر خواهد بکمک کنند که البته بسته به نوع هر پژوهشگاه و مأموریت

 نظام تأمين مالیِ ناکارآمد و ایستا
های موجود در سازوکارهای تأمین مالیِ ترین محورهای مورد اشاره، چالشیکی دیگر از مهم

که تا وقتی این مهم طوریاند؛ بهشوندگان به آن اذعان داشتهمؤسسات پژوهشی است که مصاحبه

یافته به آنها تنظیم نشود، عمالً خروجی اصهای اختصمتناسب با انواع مؤسسات پژوهشی و مأموریت

براین، ساختار تأمین مالی انواع پژوهش نیز نیاز به مورد انتظار از مؤسسات حاصل نخواهد شد. عالوه

های جدی دارد؛ چراکه تأمین مالی غیرمتمرکز توسط نهادهای متعدد، عالوه بر هدر رفت منابع بازنگری

 ده، اثربخشی کافی را نخواهند داشت.  های ایجاد شکاریو بعضاً موازی

ها و شوندگان در خصوص عدم تناسب سازوکار تأمین مالی متناسب با مأموریتیکی از مصاحبه

ها از جمله نهادهایی هستند که بایستی از محل کارشان پژوهشگاه»گوید: چنین میبروندادهای آنها، این

ها و برونداد آنها نیست. از نظر مالی متناسب با مأموریت تولید ثروت کنند؛ اما متاسفانه سازوکار تأمین

درصد برای این است  50گویم تواند توسط دولت تأمین شود. اگر من میدرصد از منابع مالی می 50من 

های صنعتی، گویم دولت باید در حوزهکه من یک نقش ملی هم برای خودمان قائلم و آن این است که می

ها با یک نسبتی هزینه بکند؛ اگر چنین نباشد مانند یک با حوزه مأموریتی پژوهشگاهفناوری و ... مرتبط 

که  شود؛ باید یکی باشددارند و سال دیگر خشک میهایش را برمیماند که آنها مدام دارند میوهباغی می

اشت و اینجا نقش دولت بسیار حائز اهمیت است و بر این اساس برد آبیاری بکند تا باغ خشک نشود

شود کرد. البته مؤسسات پژوهشی هر چه از دولتی بودن عبور و خودشان را دور خیلی خوبی از آن می

کارایی و  در آن اجرا شود، کنند در آن سود و فایده خواهند دید. به عبارتی اگر قوانین بخش خصوصی

های موفقِ مؤسسات ونهدر نم  اثربخشیِ بهتری خواهند داشت؛ به عنوان مثال به سازوکار تأمین مالی
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پژوهشی در آلمان نگاه کنید. ما نیاز جدی داریم که سازوکارهای تأمین مالی را در راستای تحقق 

 «.ها بازنگری کنیم.های پژوهشگاهمأموریت

هایشان و تأمین بندی مؤسسات پژوهشی بر اساس مأموریتوی در ادامه با تأکید بر نیاز به دسته

یک چالش مهم در خصوص تأمین مالی مؤسسات پژوهشی این است »گوید: س میمالی آنها بر این اسا

های فکر مشابه هایی نظیر علوم انسانی یا اتاقشوند. مثالً آیا پژوهشگاهکه همه آنها به یک چشم دیده می

با بقیه انواع مؤسسات باید تأمین مالی شوند؟ در این خصوص باید فکر شود و این نگاه یکسان چالش 

درصد  50ها اعالم شود که شما باید می است. یک سناریوی عمومی این است که به پژوهشگاهمه

 «.اعتبارات خودتان را به دست بیاورید، این خودش یک موضوعی است که باید به آنها دیکته شود.

 مصاحبه شونده دیگر نیز با تأکید بر تأمین مالی بر اساس نوع مأموریت در هریک از انواع مؤسسات

ها حتماً باید مورد حمایت دولتی باشند؛ اعتقاد من این است یکسری پژوهشگاه»گوید: پژوهشی می

ها یکسان باید باشد؟ به عنوان مثال حوزه دفاعی خوشبختانه منتها آیا تأمین مالی همۀ پژوهشگاه

های پژوهشگاه ها از جنس اتاق فکر هستند. یکسریسازوکار مشخصی دارد؛ اما، یکسری از این پژوهشگاه

ما صنعتی هستند مانند پلیمر، مواد، رنگ؛ بنابراین مهم است که متناسب با نوع مأموریت هریک از 

 «.مؤسسات سازوکارِ متناسبی برای تأمین مالیِ آنها در نظر گرفته شود.

مراکز تحقیقاتی ساالنه از »گوید: های نظام تأمین مالی میشونده دیگر در خصوص چالشمصاحبه

طلوبی در حل مسائل و اند به میزان مستهطور که باید نتوانعتبارات دولتی استفاده می کنند، اما آنا

های تعریف های خارج از مأموریتکاری و انجام فعالیتای کشور ایفای نقش نمایند. موازیهتحقق اولویت

کنونی مدیریت این مؤسسات و ترین ایرادها به سازوکارِ شده و درنهایت هدررفت منابع کشور از مهم

نامه تأمین مالیِ متنوع برای مؤسسات مراکز پژوهشی است که بخشی از آن ناشی از عدم وجود یک نظام

نظام تأمین مالی برای مؤسسات »گوید: شونده دیگر میدر همین خصوص، مصاحبه .«پژوهشی است

های مصوب سالیانه هم به صورت کامل همین بودجه ،بر اینهای زیادی است؛ عالوهپژوهشی دارای ضعف

تر و مبتنی یاید. نیاز است سازوکار تأمین مالیِ مؤسسات پژوهشی متنوعها تخصیص نمیبه پژوهشگاه

های اختصاص یافته به آنها و عملکردشان در این زمینه شود؛ در حال حاضر این مولفه بر تحقق مأموریت

 «.در تأمین مالی موسسات مورد توجه نیست.

 مند برای ارزیابی عملكرد مؤسسهای نظامفقدان رویه
 مأموریت، با متناسب عملکرد ارزیابی هایشاخص وجود شوندگان، عدممطابق با نظرات مصاحبه

های های ارزیابی مؤسسات پژوهشی بر شاخصنهادها، تمرکز عمده تکالیف و شاخص ماهیت و ظرفیت

ای کلیدیِ ارزیابی عملکردِ مؤسسات پژوهشی است که ههای دروندادی ازجمله چالشعلمی و شاخص

 بایستی در اسناد مربوطه مورد بررسی و اصالح قرار گیرند.
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شونده در ارتباط با وضعیتِ فعلی ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی در این راستا یک مصاحبه

بخش صالً رضایتها باید عرض کنم که وضع موجود ادر خصوص ارزیابی عملکرد پژوهشگاه»گوید: می

ها را باید با آنچه که ها با آن ارزیابی شوند، بسیار دور است. پژوهشگاهنیست و از آنچه که باید پژوهشگاه

توانند سودمندی داشته باشند باید توانند تأمین کنند، و براین اساس میچقدر بودجۀ خودشان را می

م نیستند و برخی بر اساس ماهیت و مأموریتی های موجود شبیه به هارزیابی کرد. اما همه پژوهشگاه

های فکر ذیل وزارت توان به اتاقتوانند درآمدزاییِ چندانی داشته باشند. به عنوان مثال میکه دارند نمی

بنابراین در ارزیابی عملکرد  دهند؛های ابالغیِ به خصوصی را انجام میعلوم اشاره نمود که عمدتاً مأموریت

های مورد ها عمل کرد و امتیاز داد. به عبارتی خروجیمأموریت، نوع و ماهیت پژوهشگاهباید متناسب با 

های ارتباط با صنعت های مورد انتظار از یک پژوهشگاه با مأموریتانتظار از یک اتاق فکر با خروجی

 «.متفاوت است.

-ی و جهتهای ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهششونده دیگر در خصوص نقش مهم شاخصمصاحبه

چون »گوید: ها و کارکردهای مورد انتظار از مؤسسات پژوهشی میدهی آن به منظور تحقق مأموریت

خانه یکسری تکالیف برای آنها تعریف خانه هستند، وزارتبرخی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت

ها در سطوح های ارزیابی. این شاخصدهند؟ در شاخصکرده است. تکالیف خودشان را کجا نشان می

مختلف ارزیابی منعکس خواهند شد که یکی از آنها سطح مؤسسه است. با این حال سازوکارهای موجود 

های علمی و ها عمدتاً مبتنی بر شاخصدر خصوص ارزیابی عملکرد در سطح موسسه برای پژوهشگاه

سات پژوهشی، بایستی ها در مؤسدروندادی است که نیاز به بازنگری دارد؛ چراکه برای تحقق مأموریت

 «.های ارزیابی متناسب با آن باشد.شاخص

های اساسیِ مؤسسات پژوهشی در یکی از چالش»گوید: شونده دیگر در همین خصوص میمصاحبه

بر اینکه نوع زمینه ارزیابی عملکرد آنها، ورود نهادهای مختلف به این موضوع است. چنین چالشی عالوه

نها را نیز غیر های مورد انتظار از آکند، خروجیوهشی را دچار اختالل مینگاه به کارکرد مؤسسات پژ

نماید و همین موضوع هویت این مؤسسات را کند و به نوعی مؤسسات را دچار سردرگمی میشفاف می

در سازوکارهایِ ارزیابیِ موجود به جنس  ،عالوه براین»گوید: در ادامه میایشان «. دار خواهد کرد.خدشه

 «.شود.های مؤسسات پژوهشی یکسان نگاه میهیت فعالیتو ما

 المللیسازی در سطوح ملی و بينوجود موانع برای همكاری با صنعت و شبكه
المللیِ مؤسسات پژوهشی همسو با های ملی و بینهای مرتبط با همکاریدر نهایت، چالش

شوندگان مورد اشاره ه توسط مصاحبههای آنها، از جمله دیگر موضوعاتی پرتکراری بوده است کمأموریت

 قرار گرفته است. 

گوید: چنین میشونده ایندر خصوص عدم ارتباط مناسبِ مؤسسات پژوهشی با صنایع یک مصاحبه

ها که رویکرد توسعه صنعتی دارند باید با صنعت ارتباط وثیقی داشته باشند. یعنی برخی پژوهشگاه»
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خصوص پتروشیمی و نفت، به ه؛ متاسفانه صنایع بزرگ برسوخ کندخروجی آنها باید به صنایع داخلی 

روند، ما به آنها طال هم اند که از خارج از کشور وارد کنند و االن هم زیر بار نمیطور کلی یاد گرفته

کنند و این کند و واقعاً استفاده نمیبدهیم تشکیالتی در خودشان دارند که آن را به مَفرغ تبدیل می

علمی در یک انیستیتویی یک است. ما مواردی داشتیم که اگر در خارج از کشور عضو هیئت آورگریه

ها باید بتوانند خودشان براساس مأموریتی شد. پژوهشگاهکرد آن یافته وارد صنعت میای را پیدا مییافته

ظ مأموریتی کننده پژوهش برای خودشان باشند یا آنقدر به لحاشود، تعریفکه برای آنها تعریف می

شناخته شده شوند که تقاضای بیرونی داشته باشند؛ با این حال به نظر من در حال حاضر در کشور 

 «.دهند.ها از بیرون کار نمیمتأسفانه برای خیلی از پژوهش

مؤثر مؤسسات پژوهشی با  همکاریِ ضعف درمرتبط با های شونده دیگر نیز در تأئید چالشمصاحبه

دهند یکی اینکه به ما از صنعت مأموریت نمی :ما دو مشکل اساسی داریم»گوید: یصنایع این چنین م

و این  شویمند نیستیم. به عبارتی مأموریت اگر بدهند و خوب انجام بدهیم، برند هم میرَاینکه بِدوم و 

ک اگر ی شدن هم یک مقداری کار نیاز دارد. این برند دهد.افزا را شکل مییک چرخه پیشران و هم

ای بخواهد برند شود باید یک مقداری علوم انسانی هم به آنها کمک کند؛ که البته این موضوع مؤسسه

هم محل چالشی دیگر است و نیاز است علوم انسانی نیز در این خصوص به تقویت این روابط کمک 

 «. کند.

های دو چالش جدی در خصوص همکاری»گوید: شونده دیگر میدر همین راستا مصاحبه

ها با صنایع این است که به عنوان مثال از یک طرف ما به جایی وصل نیستیم که خدمات ما پژوهشگاه

به دردش بخورد؛ به لحاظ داخلی هم مشکالتی در خصوص اعالم مأموریت واصله به عنوان تکلیف برای 

ه نداشته باشد اما مقالای از مشکالت صنعت را حل کند علمی ما گرهعلمی داریم. اگر هیئتهیئت

ست این موارد باهم هماهنگ باشند؛ لذا از آنجاکه نیازمحور نیستیم ا . بنابراین الزمبگیردترفیع  تواندنمی

ها با بقیه جاها )صنعت و دستگاه اجرایی آید. به طور خالصه ارتباط ارگانیک پژوهشگاهکسی سراغ ما نمی

 «. متبوع( مبهم و ناکارآمد است.

ای وجود های جدیالملل نیز چالشهای ملی، در سطح بینای مربوط به همکاریهبر چالشعالوه

المللی به نظرم ما دوگونه ارتباطات بین»گوید: شوندگان میدارد. در این خصوص یکی از مصاحبه

دانشگاهی است یعنی انجام یک پروژه و رسیدن به توانیم داشته باشیم یکی در زمینه تحقیقات شبهمی

کند؛ هم نتوانسته هیچ محدودیتی ایجاد ها یکِیشن که به نظرم این در حال رشد است و تحریمیک پاپل

ای را انجام دهیم که به دانش فنّی مشترک برسیم طبیعتاً در این خصوص ولی اگر بخواهیم پروژه

یای آنها آید؛ به عبارتی تمام دنهای جدی داریم. چراکه طرف همکاری به این راحتی پای کار نمیچالش

آورند و لذا به راحتی اند و متعاقباً پولی است که از آن به دست میهمین دانش فنّی است که پیدا کرده

گوید: ایشان در ادامه می«. گذارند؛ مگر در مواردی که ما دست پری داشته باشیم.با ما به اشتراک نمی
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-های ما را نمیانی پژوهشگاهچالش مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که در سطح جه»

گر وجود دارد؛ به نظرم ما در این قسمت باید یک شناسند و در این خصوص فقدان سازوکارهای هدایت

نا امید شدم،  سال پیش وقتی از داخل کالً 4، 3برنامۀ خیلی اصولی بنویسیم. به عنوان مثال، من حدود 

سرلوحه  Patent رنشنال شدن پژوهشگاه را با فروشرفتم پنجره بیرون را باز کنم به همین خاطر اینت

شونده دیگر در خصوص نبود ساختار پشتیبان از توسعه در همین رابطه مصاحبه«. کارم گذاشتم.

الملل برای مؤسسات های بینهای همکاریاز جمله مهمترین چالش»گوید: المللی میهای بینهمکاری

های خارجی و ان تسهیالت الزم در خصوص انجام مأموریتهای اداری و فقدپژوهشی وجود بوروکراسی

 «.شفاف نبودن سازوکار آن است.

 اعتبارسنجی  -4-7
کننده کنندگان و مرور خبرگانِ غیر شرکتها از دو روش بازبینی مشارکتسنجی دادهبرای اعتبار

انجام شد. الزم به  های الزمدر نهایت پس از دریافت نظرات اصالحی، ویرایش .در پژوهش استفاده شد

های کشور در آنجا عضویت های کشور که برخی روسای پژوهشگاهذکر است در مجمع ملی پژوهشگاه

 مستخرج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  هایچالشدارند نیز طی جلساتی، 

 های سياستیگيری و تبيين داللتنتيجه -5

های مؤسسات ویتی پیرامون مأموریتنتایج پژوهش حاکی از آن است که عالوه بر ابهامات ه

های پیش روی مؤسسات تر اشاره گردید و در قالب پدیده محوری در خصوص چالشکه پیش پژوهشی

گرایی که های فرعیِ متأثر از مأموریتهای مختلف دیگری در قالب پدیدهپژوهش معرفی شد؛ چالش

تأمین »، «نیروی انسانیمدیریت »، «ملکردارزیابی ع»، «ساختار و تشکیالت»ذیل پنج بُعد اصلی یعنی 

گنجند، مانع از تحقق کارکردهای مورد انتظارِ مؤسسات می« المللیهای ملی و بینهمکاری»و « مالی

شوندگان های مصاحبهها و نگرانیاست. البته همانطور که در تحلیل دغدغه پژوهشیِ دولتی در ایران شده

گراییِ مؤسسات پژوهشی نیز ارتباطاتی وجود دارد؛ تأثر از مأموریتمطرح گردید، بین هریک از ابعاد م

علمی متناسب و همسو باشد و یا الزامات به عنوان مثال نظام تأمین مالی باید با نظام ارتقاء اعضای هیئت

المللی باشد؛ لذا های ملی و بینمندرج در ساختار و تشکیالت مؤسسات پژوهشی حامیِ نظام همکاری

 (. 5شکل گراییِ مؤسسات پژوهشی نیز بسیار حائز اهمیت است )بودن ابعاد متأثر از مأموریتهماهنگ 
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اص   آ ی  نامه های ج   و ارتقا و نظام دستمزد و پادا  اع ای هی ت علمی و نیروی 
انسانی مؤسسات پژوهشی متناس  با م موریت آنها

اص   نظام ت می  مالی موسسات پژوهشی و متنوع سازی شیوه های ت می  مالی 
متناس  با م موریت آنها

و مدیریت جام  دانشگاه ها و مؤسسات تش ی ت آ ی  نامه هایی نظیر اص   
آموز  عالی و پژوهشی

اص   نظام ارزیابی و رتبه بندی مؤسسات پژوهشی متناس  با م موریت آنها

شب ه سازی ملی و و بهبود زیرساخت های ملی و بی  المللی اص   نظام هم اری های 
جهانی

  دسته بندی و تعیی
 دود م موریت 

مؤسسات پژوهشی 
با توجه به 

كاركردهای كلیدی 
آنها

 های داخلینامهشیوه
مؤسسه

های اجراییآئین نامه

مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی

ه و قانون برنامه توسع
قانون بودجه

                            
                   

      
      

      
    

         
      

        
      

       
    

          

متأ ر از مأموریت گرایی ابعاد 
 :پدیده های فرعی 

مأموریت گرایی 
 :پدیده محوری 

                              

 
 هایِ سیاستیِ پیشنهادی برای ساماندهی موانع پیش روی تحقق کارکردهای مؤسسات پژوهشیگیریجهت -5شکل 

و  بر این اساس، در گام اول، طراحی چارچوبی ساده، قابل فهم و کاربردی برای تعیین مأموریت

ها تواند پیشرانی برای بازآفرینی و ساماندهی مجدد آنبندی این مؤسسات از ضروریاتی است که میدسته

آفرینی این مؤسسات در نظام ملی نوآوریِ کشور باشد تا از این طریق توسعه علمی و فناورانه با نقش

گذاری، تقنینی و اجرایی و حاصل شود. متعاقباً ضمن انجام اصالحاتی در سطوح مختلف سیاست

گراییِ آنها، بندیِ مورد اشاره در راستای مأموریتهمچنین مطابق با چینش مؤسسات پژوهشی در دسته

 گانه مذکور را بر اساس پیشنهادات ذیل سازماندهی نمود:توان مسائل مرتبط با ابعاد پنجمی

توان آن را ترین محورهایی که به نوعی مییکی از مهم گرایی )پدیده م وری(:م موریت -1

پدیده محوری در خصوص حکمرانیِ مؤسسات پژوهشی تلقی کرد )به این معنی که ساماندهی 

هایِ گشای بسیاری از چالشالذکر و گرهگانه فوقتواند پیشرانی برای ساماندهی ابعاد پنجآن می

گرایی مؤسسات پژوهشیِ دولتی در ایران موجود در این مؤسسات باشد(، سازوکارِ مأموریت

است. در این خصوص ضروری است همسو با انتظاراتِ مورد اشاره در اسناد باالدستیِ مختلف، 

چوبی شفاف، کاربردی و قابل اجرا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف از جمله کارکردهای اصلی چار

-ضمن گونه ستا الزم ابتدائاً بنابراین سازی شود.انواع مؤسسات پژوهشی تدوین و اجرایی

 شناساییآنها آفرینیِ هریک از نقشکارکردیِ مرتبط با جایگاه  شناسی انواع مؤسسات پژوهشی،

شود عالوه بر این، پیشنهاد می( شود. (TRL) عنوان مثال در نمودار شاخص آمادگی فناوری)به 

جهت تسریع و فراهم کردن بستر قانونی و اجراییِ آن، سازوکار این مهم در سطح تقنینی در 

های نامهقانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و در سطح اجرایی در آئین

 رد توجه قرار گیرد.مربوطه مو

گیری صحیح مؤسسات پژوهشی در زنجیره خلق با توجه به ضرورت جهت ساختار سازمانی: -2

ترین اقدامات در این راستا، رسد یکی از مهمثروت و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور، به نظر می
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ر از این تعریف ساختار سازمانی و متعاقباً تشکیالتی است که پشتیبان کارکردهای مورد انتظا

های مؤسسات باشد. چنین ساختاری بایستی منعطف، چابک، پویا و متناسب با مأموریت

شده برای مؤسسات پژوهشی باشد. بنابراین الزم است با اصالح و بازآفرینی ساختار تعریف

سازمانی و تشکیالت مؤسسات پژوهشی، زمینه بقا و سازگاری با محیط بیرونی و در نهایت 

مورد انتظار از این نهادِ مهم فراهم شود. از طرفی، بررسی ساختارهای سازمانی تحقق کارکرد 

دهد که عمدتاً این مؤسسات از ویژه بخش دولتی( نشان میمؤسسات پژوهشی در کشور )به

ها نامه تشکیالت دانشگاهاند؛ هرچند اسنادی نظیر آئینالگوی ساختاری کارکردی پیروی کرده

و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با ارائه یک نسخه و مؤسسات آموزش عالی 

ها، در نهایت ساختار سازمانی تشکیالتیِ کارکردی برای مؤسسات پژوهشی و مشابه با دانشگاه

شود بر اساس ماهیت کارکردی را برای مؤسسات در نظر گرفته است. بنابراین پیشنهاد می

نامه تشکیالتی جدید و مجزا ر نظام ملی نوآوری آئیننهادیِ مؤسسات پژوهشی و جایگاه آن د

در نسخه اصالحی، الزم است ها ارائه شده است، مورد توجه قرار گیرد. از آنچه برای دانشگاه

محور نیز مد نظر قرار گرفته های پروژهماتریسی که بیشتر در سازمانتر نظیر ساختارهای چابک

 است، به کار گرفته شود. 

دهد و نیروی انسانی هسته اصلی مؤسسات پژوهشی را تشکیل می نیروی انسانی:مدیریت  -3

ورز و کارکنان پشتیبانی تشکیل مطابق با دستنامه فراسکاتی از سه دسته اصلیِ پژوهشگر، فن

شود. لذا سازوکارهای الزم برای جذب، نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در این مؤسسات می

کارگیری انواع های الزم در خصوص نحوه بهگیریین خصوص جهتبسیار ضروری است. در ا

پژوهشگر  پژوهشگر همکار، وقت )وابسته و پیوسته(،پژوهشگران شامل پژوهشگر تمام

علمی پسادکتری، دانشجوی دکتری )در صورت ادامه روند جذب دانشجو(، هیئت

مرتبط بسیار ضروری  هایبازنشسته/افتخاری؛ و همچنین جذب تکنسین بر اساس مأموریت

گذاریِ است و در حال حاضر نیز برنامه مشخصی در این زمینه وجود ندارد که نیاز به سیاست

های جذب انواع گیریبر این، سازوکار و جهتمناسب در این زمینه وجود دارد. عالوه

علمی( بایستی بر وقت )اعضای هیئتپژوهشگران مذکور و به طور خاص پژوهشگران تمام

های تعیین شده برای آنها در نظر گرفته شود. به ساس انواع مؤسسات پژوهشی و مأموریتا

های جدیدی گیرینامه ارتقاء نیز متعاقباً نیاز به تعیین جهتعنوان نمونه در خصوص آئین

تواند الگوی بسته به نوع موسسه پژوهشی و مأموریت مربوطه وجود دارد و ارتقاء این اعضا نمی

ای که به دنبال توسعه علوم ر همه انواع مؤسسات پژوهشی داشته باشد؛ مثالً مؤسسهیکسانی د

بنیادین است حوزه تمرکزش باید بر روی انتشار مقاالت در مجالت با ضریب تأثیر و چارکِ 
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ها ست تدوین گزارشا الزم های ابالغی،متناسب با مأموریت های فکرو یا در اتاق مناسب باشد

 .علمی مد نظر قرار گیرددر ارزیابی اعضای هیئتهای سیاستی و تحلیل

مؤسسات  گراییِترین محورهای مورد اشاره و متأثر از مأموریتیکی دیگر از مهم ت می  مالی: -4

که تا وقتی این مهم طوریپژوهشی، سازوکارهای تأمین مالی در این مؤسسات است؛ به

ژوهش در آنها تنظیم نشود، عمالً خروجی مورد متناسب با انواع مؤسسات پژوهشی و انواع پ

های متنوعی از تأمین مالی برای پژوهش اکنون جریانانتظار از مؤسسه حاصل نخواهد شد. هم

توانند خروجی پژوهش را متناسب ها میدر ادبیاتِ موجود مطرح است. هرکدام از این جریان

مثال اگر هدف توسعه علوم بنیادین است ها اثربخش نمایند. به عنوان با انتظارات و مأموریت

براین توانند سازوکار مؤثری ایجاد نمایند. عالوهمحور میهای تأمین مالی رقابتی و تعالیجریان

های جدی دارد؛ چراکه تأمین مالی غیرمتمرکز ساختار تأمین مالی پژوهش نیز نیاز به بازنگری

های ایجاد شده، اثربخشی کاریبعضاً موازی توسط نهادهای متعدد، عالوه بر هدر رفت منابع و

 کافی را نخواهند داشت.  

گذاریِ مناسب برای ارزیابیِ عملکرد انواع یکی دیگر از الزاماتِ مهم شاخص ارزیابی عمل رد: -5

، یک نظام انگیزشی به های مختلف است؛ چراکه تعیین شاخصمؤسسات پژوهشی با مأموریت

-های مؤسسات پژوهشی است، ایجاد میه در اینجا مأموریتمنظور تحقق اهداف مورد نظر ک

تر نیز اشاره کند و ابزار مهمی در راستای نیل به این مهم است. با این حال همانطور که پیش

مؤسسات  ماهیت و ظرفیت مأموریت، با متناسب عملکرد ارزیابی هایشاخص وجود شد، عدم

های علمی؛ بی مؤسسات پژوهشی بر شاخصهای ارزیاپژوهشی؛ تمرکز عمده تکالیف و شاخص

های کلیدیِ ارزیابی عملکردِ مؤسسات های دروندادی ازجمله چالشو تمرکز عمده بر شاخص

بنابراین پیشنهاد  پژوهشی است که بایستی در اسناد مربوطه مورد بررسی و اصالح قرار گیرند.

 های دروندادیشاخص شود جهت اثربخشیِ هرچه بیشتر این مؤسسات، طیف متنوعی ازمی

و  ، تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت)نظیر انتشارات ، بروندادی)نظیر هزینه نیروی انسانی(

میزان رضایت ذینفعان صنعتی و میزان رضایت ذینفعان )نظیر ، پیامدی تعداد پژوهشگران برتر(

مدنظر های هریک از انواع مؤسسات پژوهشی متناسب با مأموریت)نظیر ( و اثرات ( گذارسیاست

  گیرد. قرار 

در نهایت، یکی از موضوعات مهم دیگر که مؤسسات  المللی:های ملی و بی هم اری -6

المللی است. های ملی و بینپژوهشی دولتی، چالشی جدی در مواجهه با آن دارند، همکاری

های جدی به آن وارد چالشدر سطح ملی، همکاری با صنایع بسیار حائز اهمیت است که 

های است. بسیاری از مدیران مؤسسات پژوهشی در کشور معتقدند که آنها را در حوزه

های داخلی ها و ظرفیتشناسند و در واقع با وجود توانمندیمأموریتیشان به درستی نمی
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جماع وجود در آن اکه  مهمییکی از دالیل ند شوند. های تخصصیِ خود بِرَدر حوزه اندنتوانسته

های ارزیابی نیروی انسانیِ مؤسسات پژوهشی و به طور خاص نامهدارد، حامی نبودن آئین

سازی و شبکه علمی است که نیاز به بازنگری دارد تا انگیزه کافی برای همکاریاعضای هیئت

ی هابر وجود تحریمالملل نیز عالوهدر سطح بینهای مؤسسه شکل بگیرد. در راستای مأموریت

تواند در نظر گرفتنِ یک سازوکار مدیریتی های جدی وجود دارد. یک راه میگسترده، چالش

تا امکان مذاکره  باشدگذار و دستگاه اجرایی متبوع برای مؤسسات پژوهشی در نهادهای سیاست

در سطوح مختلف و متعاقباً توسعه روابط پایدار فراهم شود. باید کمک شود و برنامۀ مدونی 

نامه های مؤسسات پژوهشی نوشته شود. به عنوان مثال تدوین آئینمتناسب با مأموریت

های پژوهشی در تشویقی برای مشارکت مؤسسات پژوهشی در توسعه فناوری و انجام پروژه

علمی های خارجی توسط اعضای هیئتالمللی و یا تسهیل انجام مأموریتوح ملی و بینسط

متناسب المللی های بینبه سنخیت و اثربخشیِ همکاری باید بر اینعالوهتواند مؤثر باشد. می

 المللهای بینلذا الزم است ضمن توجه به همکاری های مؤسسه توجه شود.مأموریتبا 

ای جامع و عملیاتی در سطح به عنوان یک اولویت ملّی، برنامه ناورانه(پژوهشی و ف-)علمی

هایشان در آن نشان داده نقش هریک از مؤسسات پژوهشی متناسب با مأموریتکالن تعریف و 

 شود. 
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