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Abstract: 
The governance of the STI policy covers a wide range of practices and activities related 

to complex interactions among different actors in order to converge the conflicting 

interests in the policy process. Since the concept of innovation is horizontal, 

interorganizational, and inclusive, and also is known as a result of complex interactions 

and the evolution of actors, their institutions and their relations, and because of the 

extension of its scope from science and technology to other policy areas such as 

education, health, Agriculture and industry, the study of governance in STI policy seems 

essential. In this article, Iranian innovation policy making governance during 1990 – 

2019 is studied by historical data mapping method. Generally, four main stages for STI 

policy making can be defined as follows: First stage includes initial attention to 

horizontal and political coordination and higher education quantitative development 

according to human resource based approach to scientific progress. In the second stage, 

focusing on policy coherence in science, technology, innovation and institutionalization 

for them. The third stage includes focusing on integrated planning and monitoring in 

addition to innovation horizontal policies. Finally, in the fourth stage, understanding the 

importance of policy intelligence & learning and focusing on deployment of technology 

in different parts of Iran economy. Totally, during all these four stages, network 

governance impact on STI policies from higher education to other parts of Iran economy 

is significantly emphasized. However, there are some challenges in this category such as 

overlap between different institutions and policies, inadequate policy intelligence and 

policy learning and non-optimal evolution of governance. In particular, the promotion of 

coordination between the actors in this area and other economic and political actors in the 

country and the creation of coherence and integration among these policies, especially 

between science policies and innovation policies in order to create economic value are 

the most important issues that this approach can address them. 
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3131 تابستان

در  ینوآور یگذار سیاست یخیتکامل تار یبررس

 یشبکه ا یحکمران یکردبا رو یرانا

(13/6/99تاریخ پذیرش:    13/3/99نوع مقاله: پژوهشی  )تاریخ دریافت: 

دانشگاه تهران یریتدانشکده مد یوفناور علم یگذار سیاست یدکتر یدانشجومیان یمزهره کر

دانشگاه تهران یریتدانشکده مد ی،صنعت یریتگروه مد یاراستاد 3محمدی مهدی

دانشگاه تهران یریتدانشکده مد ی،دولت یریتگروه مد یاراستاد زاده ذوالفقار یمحمدمهد

 مدرس یتاقتصاد دانشگاه تربو یریتاطالعات، دانشکده مد یفناور یریتاستاد گروه مدینور یسپهر قاض یدس

چکیده
 ینانآفر نقش یانم ی یچیدهمرتبط با تعامالت پ های یتها و فعال از روش یعیوس ی گستره نوآوری یاستس یحکمران

 یکه نوآور یی. از آن جایردگ یمبررا در ینوآور یگذار سیاست یندمنافع متضاد در فرا یانتفاهم م یجادمنظور ا مختلف به
ها  نهادها و ارتباطات آن ینان،آفر و تکامل نقش یچیدهتعامالت پ نتیجهدارد و به عنوان  یرو فراگ یبخش ینِب ی،افق یتیماه

مانند آموزش،  یاستیس یها حوزه یربه سا یوفناور علم یاستبه علت گسترش آن از س ینچن شود و هم شناخته می
 یخیتار تکاملمقاله،  یناست. در ا یضرور نوآوری یگذار سیاستدر  یو صنعت، مطالعه حکمران یبهداشت، کشاورز

و استفاده از نگاشت  یا شبکه یحکمران یکردبا رو 3199تا  3169 یها سال ینب یرانا ینوآور یگذار سیاست یحکمران
 یکمّ ی و توسعه یاسیس-یافق یهماهنگ ل،شده است. دوره او ییشناسا یاصل ی و چهار دوره یها بررس داده یخیتار

و  یدر علم، فناور یاستیدوره دوم، انسجام س ی؛توسعه علم یبرا یانسان یرویاهرم کردن ن یدر راستا یآموزش عال
شدن  و اضافه یکپارچه یشپا و یزیر فناورانه منتخب؛ دوره سوم، برنامه یها حوزه یآن و برا یبرا یو نهادساز ینوآور

غالب  یها در بخش یفناور یریکارگ و به یاستیس یو هوشمند یادگیریو دوره چهارم،  ینوآور یافق های یاستس
به  یمتمرکز بر آموزش عال مراتبی سلسله یاز حکمران ی،حکمران یچهار دوره، روند تکامل ینا یکشور. در ط یاقتصاد
 هست یزن یاست. اگرچه مشکالت مهم یانمختلف اقتصاد نما یها در بخش یآورنونفوذ بر  یو مبتن یچندمرکز یحکمران

نبودن  ینهابعاد و به یربا سا یسهدر مقا یاستیس یادگیریو  یو ضعف هوشمند ها یاستنهادها و س یانم یکه همپوشان
متمرکز بر نقاط ضعف و  زوکارهاییسا یتوان با طراح اساس می ینها هستند. بر ا آن ینتر از مهم ی،تکامل حکمران یرمس

 یاقتصاد انآفرین نقش باحوزه  ینا انآفرین نقش یهماهنگ یحوزه را بهبود داد. ارتقا یندر ا یشده، حکمران ییقوت شناسا
 یو نوآور یفناور های یاستو س یعلم های یاستس یژهبه و ها یاستس یندر ا یکپارچگیانسجام و  یجادکشور و ا یاسیو س

 .توانند بهبود یابند میهستند که  یموضوعات ینمترو تحقق خلق ثروت مه

نگاشت یاستی؛س ی شبکه ی؛ا شبکه یحکمران ی؛نوآور یاستس یحکمران ی؛نوآور یگذار سیاست :کلیدی واژگان

.یراندر ا یو نوآور یعلم، فناور ؛ها داده یخیتار

3 مسئول مکاتبات:memohammadi@ut.ac.ir



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:   

99

مقدمه -1

 یقدرت هر کدام برا ی وگذار سیاست ندیکننده در فرا مشارکت یها افراد وگروه اتارتباط

است  ی علم، فناوری و نوآوریگذار سیاست ی در مطالعه یمحور یموضوع ندیفرا نیبر ا یرگذاریتأث

نان و یآفر نقش نیا ییشناساآن پرداخته شده و به  یو نوآور یعلم، فناورتحت عنوان حکمرانی  که

 ,.Lynn, L. E., Heinrich, C. J)پذیرد می صورتها  آن انیساختار و قدرت روابط م لیو تحل میترس

& Hill 2000)اراتیه اشکال مختلف قدرت و اختک ییها روش رامونیپ یآگاه ،یحکمرانی  . مطالعه 

به ویژه ازمنظر  تعامالت نیا یتعامل کنند و الزامات و دستاوردها یگذار سیاست ندیدر فرا توانند یم

 نان،یآفر تعدد نقش. (Laranja 2012)کند یم جادیا علم، فناوری و نوآوریها واهداف نظام  اولویت

ها، و در  حوزه نیا یگستردگ نیچن و هم یمختلف نوآور یها و منافع آنان در حوزه ها تیاهداف، اولو

بودن  یو چند بعد دهیچیو پ سو کیاز  یریگ میو تمرکز تصم یاسیشدن قدرت س عیتوز جهینت

 شیاز پ شیحوزه ب نیا دررا  یمسئله حکمران تیاهم گر،ید یاز سو ینوآور حوزهمسائل روزافزون 

. از آن جایی که خود مفهوم نوآوری نیز ماهیتی افقی، بینِ بخشی و فراگیر دارد، بیش سازد یم انینما

و  شناخته شده ارتباطات و نهادها آفرینان، از پیش به عنوان نتیجه تعامالت پیچیده و تکامل نقش

 های حوزه سایر وفناوری به علم سیاست ی محدوده گسترش بویژه روزافزون های چنین با پیچیدگی هم

روبرو است، مطالعه حکمرانی در  آن، نظایر و کشاورزی، صنعت بهداشت، آموزش، مانند سیاستی

های اخیر، نوآوری بیش از  طی سال .شود موضوعی اساسی محسوب می STI یگذار سیاستفضای 

ان شناخته شده و لذا همواره ترجیحات ذینفعان آفرین نقشبه عنوان نتیجه تکامل تعامالت  پیش

تواند پیشران یا مانعی برای نوآوری  ها و روابطی که با یکدیگر دارند، می مختلف، قدرت هریک از آن

سیر  خط تواند دستورکاری مشخص )مثالً یک می باشد. وجود یک هدف نهایی مشترک بین ذینفعان،

 برای معیاری و کنند آن را دنبال مشترک طور آفرینان مختلف به را تعیین کند تا نقش (3نوآوری

 روشن، هدف یک گیری شکل .ایجاد کند ینوآوری گذار سیاست فرایند طی در یادگیری و ارزیابی

 و همکاری طریق از آن، با مواجهه با آن برای ییها راه یافتن در همکاری برای را موجود های سازمان

کند. بر این اساس، برای ارتقای  می بسیج خود، یها شایستگی و نقش با مرتبط اقدامات هماهنگی

ها، الزم است نشان داده شود که چگونه  آفرینان و بهبود تعامالت آن ساختار روابط میان نقش

 مورد یدر دستاوردها چیزی چه و کنند می ظهور خاص یها زمینه در خاصی حکمرانی ساختارهای

 است. مؤثر ها آن انتظار

که تمرکز آن  ردیگ یرا در بر م ها تیو فعال فیاز وظا یعیوس ی گستره ینوآور استیس یحکمران

مربوط به موضوعات  ماتیحصول تصم ندیمختلف است. فرا نانیآفر نقش انیم ی دهیچیبر تعامالت پ

 یدهاها و کارکر نقش فیو بازتعر فیتبع آن تعر و به ینوآور ینظام مل یاسیس یدر راهبر دار تیاولو

1
 innovation trajectory 
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 ینوآور یگذار سیاست یدر محدوده حکمران زینظام ن نیا ییایپو یمختلف برمبنا گرانیباز یبرا نهیبه

مشارکت  ی وهیش نده،یآ رامونیانداز مشترک پ خلق چشم ن،یچن هم .(Laranja 2012)ردیگ یقرار م

، (Gassler, Polt, & Rammer 2007)نوآوریدستورکار  میو تنظ یگذار تیو اولو نفعانیمستمر ذ

در چرخه  یاستیس یریادگی جهیو در نت ینوآور یگذار سیاستاختالل  ایو  شرفتیموانع پ لیتحل

 یاستیس یریادگی نیتحقق ا .(Arnold & Boekholt 2002)گنجد میمفهوم  نیدر ا یگذار سیاست

 .شود ینوآور ی نهیکشور درزم کیمنجر به عملکرد بهتر  تیدرنها تواند یم

 کشورکالن  یگذار سیاستدر ری و نوآوری علم، فناو یگذار سیاستاز چند دهه قبل، مفهوم 

ها و هم به صورت  حوزه ریسا یها استیسبخشی از هم به صورت  است. این امرمورد توجه بوده 

و  یدنبال شده است. حاکم بودن نگاه خط یو نوآور یعلم، فناورنظام  مختص یگذار سیاست

 انآفرین نقش ریها و سا آن انیم نیحوزه و هم چن نیا انآفرین نقش انیم ینبود هماهنگ ،مراتبی سلسله

 یعلم یها استیس انیم ژهیها به و استیس نیدر ا یکپارچگیکشور، نبود انسجام و  یاسیو س یاقتصاد

 انیم یو عدم توجه به خلق ثروت، نبود اعتماد و مشارکت کاف یو نوآور یفناور یها استیو س

نظام، این در  یاستیس یو هوشمند یاستیس یریادگی یشکل نگرفتن سازوکارها تاًیو نها نفعانیذ

 یاساس بررس نیچند دهه شده است. بر ا نیا یحوزه در ط نیا یمنجر به تمرکز بر بهبود حکمران

 ریمس نیدر ا یدیکل یها و چالش کشوردر فناوری و نوآوری  یگذار سیاست ی درتکامل حکمران ریس

 از ارتقا یحاک ینوآور ی در حوزه کشور تیبر وضع یاست. مرور یها ضرور آن نبرطرف کرد وهیو ش

 یگذار سیاستبهبود  ی دهنده خود نشان ی نوبه امر به نیاست. ا یتکامل ریمس کیحوزه در  نیدر ا

 ۷33۲از سال  یمعنو تیمالک یمثال، سازمان جهان یاست. برا کشور یها تیو ساختار فعال ینوآور

در  ینوآور تیاز وضع یاریشاخص مع نی. اکند یرا منتشر م  ینوآور یتاکنون هرساله شاخص جهان

در سال  رانیا ی . رتبهدهد یقرار م انگذار سیاستوکارها و  کسب رانیمد اریسراسر جهان در اخت

 رد 69، به 319۲کشور بوده است که در سال  3۷9 انیدر م 99(، کشورسال حضور  نی)اول 3193

 .است دهیکشور رس 3۷6 انیم

صورت  ریاخ یها در سال ینوآور یها استیس یحکمران یبهبود و ارتقا یبرا یاریبس مطالعات

 تر عینمودن وس ریو درگ شتریب یاستیس یها یبه هماهنگ ازیبر اساس ن ژهیو امر به نیاست. ا رفتهیپذ

 یها از شکست سازوکار یشتریب یآگاه ،ییمورد توجه قرار گرفته است. از سو یدر نوآور نفعانیذ

بوده  یمراتب صورت سلسه دپارتمان و به کیکه عمدتاً درون  یو نوآوری علم، فناور یحکمران نیشیپ

 Bauer, J. Lang ; Schneider 2012; Borras)گشته است دارینظران پد صاحب انیاست، در م

2007b 2008; Braun & Merrien 1999; Edler, Kuhlmann, & Smits 2003) گر،ید یو از سو 

 .(Borras 2008; Laranja 2012)است افتهی یا ندهیگسترش فزا ینوآور یها استیس ی محدوده

 استیس ی و فرا رفتن از محدوده یهم از منظر گستردگ ینوآور یها استیروزافزون س یها یدگیچیپ
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آن، و هم از منظر  ریو نظا ،یمانند آموزش، بهداشت، کشاورز یاستیس یها حوزه ریبه سا یوفناور علم

به  ازیخود ن نیمتفاوت است و ا یساز ادهیلزوماً با پ ها استیس یطراح ی در مرحله یهماهنگ که نیا

 .(Laranja 2012)استقابل تأمل  کند، یم جادیرا ا یدولت تیریدر مد یچندسطح یکپارچگی

متداول  یها سازوکار یکارآمد مطرح شدن مالحظاتی در خصوصموارد و  نیتوجه ا با

 Bauer, J. Lang ; Schneider 2012; Borras 2007b) ینوآور استیس یحکمران (مراتبی سلسله)

2008; Braun & Merrien 1999; Edler et al. 2003)، دیجد یکردهایو رو میمفاه نییتب 

 ییباال تیاز اهم گرید یاز سو ینوآور یگذار سیاست یآن برا یها و داللت سو کیاز  یحکمران

کند،  می را برآورده ینوآور یفضااقتضائات  یکه به خوب دیجد یکردهایرو نیاز ا یکیبرخوردار است. 

اشکال »در روند رو به رشد  توانند یها م که شبکه ینقش ر،یاخ یها ای است. در سال شبکه یحکمران

 یا شبکه یمثال حکمران یمورد توجه قرار گرفته است. برا شتریکنند، ب فایا «یحکمران 3یچندمرکز

از منظر  .(Borras 2007a)است شده المللی بین یعلم یها شبکه یتر در حکمران متداول یکردیرو

 بیرا ترک یو خصوص یهستند که منابع عموم یسازمان یها شیآرا ،یحکمران یا رودز، اشکال شبکه

شبکه مذاکره و  یکه توسط اعضا ینیعتماد و قواندر ا شهیهستند که ر یو شامل تعامالت کنند یم

 یعموم یگیر تصمیم اردرا و یجامعه مدن یمشخص زانیو به م ، داردشوند یم رفتهیپذ

 یمبتن یرا هماهنگ یا شبکه یحکمران یاالزار  و هولبروک، خصلت اساسس. (Rhodes 1996)کند می

 .(Salazar & Holbrook 2007)دانند یاجماع و دوجانبه بودن م ،یبر همکار

 یدر ادامه حکمران شود، یم یبررس یا شبکه یحکمران یعموم میمقاله، در ابتدا مفاه نیا در

در  یا شبکه یتوجه به حکمران تیاهم تیشده و درنها یو اقتضائات آن بررس ینوآور یها استیس

قرار  یمنظر مورد بررس نیاز ا کشوردر  ینوآور یگذار سیاستو تجارب  ینوآور یگذار سیاست

 یاستفاده از بررسو با  ۷ها دادهتکنیک نگاشت تاریخی  بکارگیری منظور در ابتدا با نی. به اردیگ یم

چنین مصاحبه با  و هم و مرتبط آنان بانیشده و اسناد پشت ییشناسا یها مقررات و برنامه ن،یقوان

علم،  یگذار سیاست نهیصورت گرفته در زم یدادهایاز اتفاقات و رو یفهرست خبرگان این حوزه،

به  یدیکل نانیآفر ، نقشگاشت انجام شدهن لیبا تحلدر ادامه شد.  هیته کشوردر  یو نوآور یفناور

ی گذار سیاست یتکامل ریس میترس یالزم برا یها لیو تحل دیها و ارتباطات آن احصاء گرد نقش همراه

به دست آمد. ینوآور فناوری و

1
 polycentric 

2
 Historical Data Mapping 
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و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

شود که در آن  به فرایندی اطالق می معموالًوجود دارد، « حکمرانی»اگرچه تعابیر متعددی برای 

لین و همکاران، . (Rhodes 1996)شوند می جایگزینی، پایش و ساز ادهیپها تدوین، انتخاب،  سیاست

ی که نیازمند گذار سیاستها و افراد مستقل در  دهند که بر چندگانگی سازمان تعریفی ارائه می

روش دستیابی به راهبری، »راهبری، کنترل و هماهنگی اقداماتشان هستند، تأکید دارد: حکمرانی، 

سازمانی و فردی مستقل برای نمایندگی از منافعی که با هم به آفرینان  کنترل و هماهنگی  نقش

 . (Lynn, L. E., Heinrich, C. J., & Hill 2000)«آورند، است دست می

باز و  ،یحکمران یا که بسته و صلب هستند، اشکال شبکه یحکمران یمراتب بر خالف انواع سلسله

در  .سازد یرا ممکن م کنترلبدون استفاده از دستور و  شتریب یامر هماهنگ نیمنعطف هستند که ا

ها در  ها و برخی دیدگاه های اصلی در ادبیات شبکه ای، برخی دیدگاه سازی حکمرانی شبکه مفهوم

 ,Agranoff & McGuire 2003; Koliba, Meek) شوند های پیچیدگی با یکدیگر ترکیب می نظریه

& Zia 2010; Peters 1993; Sharkansky 2002). هایی از قبیل  کولیبا و همکاران، ویژگی

منابع( را برای آفرینان سازمانی و فردی )وابستگی در  دهی و وابستگی متقابل میان نقش خودسازمان

توان رویکردهای مختلف حکمرانی را به صورت  می ،3از منظر پاولشمرند.  های حکمرانی بر می شبکه

 .(Walter W. Powell 1990) مقایسه نمود 3جدول 
یمختلف حکمران یکردهایروهای  : مقایسه ویژگی3جدول 

نوع حکمرانی

ویژگی اصلی
شبکه ایسلسله مراتببازار

های مکمل اعضاء توانمندیروابط استخدامی/قدرتقرارداد/حقوق مالکیتبنیان هنجاری

روابط مختلفی روزمرهها رویهها قیمتهای ارتباطی شیوه

متوسطکمزیاددرجه انعطاف پذیری

متوسط به باالمتوسط به باالکممیزان تعهد اعضا

متعاملوابسته به یکدیگرمستقل از یکدیگرهای اعضا انتخاب

مبانی نظری -2-3

نظام » کردیرو یجیاست و با اتخاذ تدر دیجد نسبتاً یعبارت حکمران ،ینوآور استیس ی در حوزه

مفهوم نظام ملی نوآوری در . (Laranja 2012) است بلوغ پیدا کرده انگذار سیاستتوسط  «ینوآور

های  های بعدی گسترش یافت. این مفهوم که به نقش فعالیت معرفی شده و در دهه 3993دهه 

نوآوری و فرایندهای یادگیری در پیشرفت اقتصادی پرداخته، و بر توسعه عوامل سیاسی، اجتماعی و 

، نهادها را به عنوان جزئی اساسی از این نظام معرفی نموده و بر استنی در طی زمان را متمرکز سازما

1
 Powell 



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:   

333

کند. بنابراین برای تحلیل  می معرفی دانشرا موتور محرک خلق و انتشار  3این اساس یادگیری نهادی

دی و به ی نوآوری در یک کشور، الزم است که یادگیری نهاگذار سیاستظهور و تکامل حکمرانی در 

طور که اشاره  همان .(Gokhberg & Sokolov 2017) دنبال آن تکامل نهادی مورد توجه قرار بگیرد

 یگستردگ نیچن و هم یمختلف نوآور یها و منافع آنان در حوزه ها تیاهداف، اولو گران،یتعدد بازشد، 

و چند  دهیچیو پ سو کیاز  یریگ میو تمرکز تصم یاسیشدن قدرت س عیتوز جهیها، و در نت حوزه نیا

در سطوح مختلف آن،  یهماهنگ تیاهم گر،ید یاز سو یمسائل مرتبط با نوآور روزافزونبودن  یبعد

ادعا  توان ی. مسازد یم انینما شیاز پ شیرا ب یاستیس یها ختهیآم یکپارچگیانسجام و  نیچن و هم

 یژگیو نیدر هم یحکمران گرید یکردهاینسبت به رو یا شبکه یحکمران کردیرو یاصل تینمود که مز

کاری، حداقل نمودن تضادهای سیاسی و  اجتناب و یا حداقل نمودن هم پوشانی و موازینهفته است. 

 .Braun 2008; S) ها، و اجتناب از تناقضات سیاستی بوروکراتیک، کمک به توافق بر اولویت

Kuhlmann et al. 1999; Tübke et al. 2001) افزایش انسجام افقی، افزایش انسجام سلسله مراتبی ،

در نوآوری نیز از مواردی بوده که در  (Braun 2008)«دولت کل»)عمودی( و اتخاذ رویکرد جامع و 

 استیدر بستر س ،یا شبکه یحکمران اتیدر ادب یمفهوم هماهنگد توجه قرار گرفته است. ادبیات مور

 ;Arnold & Boekholt 2002) یبخش نیب یهماهنگ نیتحت عناو ن،یشیوه بر موارد پعال ینوآور

Rickne, Læstadius, & Etzkowitz 2012)  ی نوآور رهیدر طول زنج یهماهنگو(Laranja 2012) 

 یبا فضا یکه تناسب قابل توجه ی ا شبکه یحکمران گریمهم د یژگیو .یافته است یدیجد نمود

اعتماد و  جادیارتباطات، ا تیتقوونهایتا   یو عمود یافق یحذف موانع ارتباط دارد ینوآور یاستیس

 تیفیک تواند یم یبه طور کل یژگیو نیاست. اگرچه ا (Edler et al. 2003) مشارکت شیافزا

که تحوالت با سرعت  ینوآور ی ها را بهبود بخشد، به طور خاص در حوزه در تمام حوزه یگذار سیاست

توسعه  ریموجود در مس یها از اصطکاک یاریبس تواند یم یژگیو نیا دهند، یم یرو یادیز اریبس

 نیچن و هم ها، تیفعال یو کاهش زمان برخ یکار یاز مواز یریبرداشته و با جلوگ انیرا از م ینوآور

باشد.  یالزامات حوزه نوآور یپاسخگو یجامعه، به خوب ییبرداران نها الزامات بهره شتریباظ نمودن لح

. افتیظهور خواهند  ینوآور اتیدر ادب یا و چندرشته یا رشته انیتحت عنوان م یبه طور خاص تعامالت

 یفیو ک یدر بر خواهند داشت، بهبود کمّ یا شبکه یحکمران یکه دو بعد فوق برا یگرید ی جهینت

تحریک و تقویت فرایندهای یادگیری  (Paul Cunningham & Ramlogan 2012)ی استیس یریادگی

 (Paul Cunningham & Ramlogan 2012; Newig, Guenther, & Pahl-Wostl 2010) جمعی

 یمراتب سلسله یکردهایشدن ارتباطات نسبت به رو تر دهیچیگسترده شدن و پ نیا انیاست که در جر

 لیتسه ت،ی. درنها(Gokhberg & Sokolov 2017; E. Kuhlmann & Allsop 2008) افتد یاتفاق م

 یساز ادهیدر پ ریمختلف درگ گرانیباز نیب تیحما جادیاز دو منظر ا تواند یم زین ها استیس یساز ادهیپ

1
 Institutional learning 
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پاسخگوتر و  سو کیاز  (Conteh 2009; O’Toole & Meier 2004; Rickne et al. 2012) ها استیس

 (Arnold & Boekholt 2002; Laranja 2012) یتوسعه نوآور یها استیمرتبط با س شدن نهادهای

عنوان  به زیبهتر ن یابیو ارز یده پاسخ ینوآور استیس یحکمران اتیدر ادب که نیا رغم یشود. عل جادیا

 & Arnold) باشد دیها مف آن یبرا تواند یم یچندمرکز یاند که حکمران مطرح شده یالزامات

Boekholt 2002; P Cunningham & Karakasidou 2009; Laranja 2012) .اتیرجوع به ادب 

نوع از  نیدر ا یریگ میتصم یها از کانون کیسهم هر تیتعدد و عدم شفاف لیبه دل ،یا شبکه یحکمران

 ;Esmark 2007) است بوده روبرو یمتعدد ابهامات با آن در یابیو ارز یده بهبود پاسخ ،یحکمران

Keast, Mandell, & Brown 2006; Yang 2007) .ی گذار سیاستای از الزامات  نهایتاً، خالصه

نشان  ۷جدول کند، در  می ای در این حوزه را پشتیبانی نوآوری که لزوم اتخاذ رویکرد حکمرانی شبکه

 داده شده است.
ی نوآوری گذار سیاستبندی الزامات حکمرانی در ادبیات  طبقه :۷جدول 

بندی  طبقه

الزامات
توضیحاتالزامات

ی 
تقا

ار
ی

چگ
پار

یک
 و 

ام
سج

، ان
ی

نگ
اه

هم

 هماهنگی

افقی و 

بین 

بخشی

 بین STI های سیاست نمودن یکپارچه

 Arnold) مختلف بخشی های دپارتمان

& Boekholt 2002; Rickne et 

al. 2012) 
  ی هیم  هیا  هماهنگی افقی به معنای هماهنگی بیین دپارتمیان

سیازی سیاسیت، همیاهنگی     سطح درگیر در تدوین و یا پییاده 

هیای درگییر در    عمودی به معنای همیاهنگی بیین دپارتمیان   

سیازی سیاسیت و    هیای درگییر در پییاده    تدوین بیا دپارتمیان  

هماهنگی سیاسیی بیه معنیای همیاهنگی مییان نظیام کیالن

 ی سیاستی هدف هستند. سیاسی با حوزه

تی در اغلب منابع ناظر به محتوای انسجام و یکپارچگی سیاس

هیا بیوده و ثبیات درونیی      هیا و هیم خیوانی مییان آن     سیاست

 دهد. های سیاستی را مدنظر قرار می آمیخته

سیایر  بیا  سیاسیت  ییک  میان همسانی انسجام افقی به معنای 

 ارز بوده و انسجام عمیودی نییز بیه همسیانی     هم های سیاست

 حیوزه  ازنظیر  کیه  تیر  کیالن  های سیاست با سیاست یک میان

 کند. شوند، اشاره می می تلقی یکسان سیاستی

هیای   ی نوآوری به هم راسیتایی سیاسیت   هماهنگی در زنجیره

پیردازد   های نوآوری میی  های فناوری و سیاست علمی، سیاست

 را ارتقا دهد. STIبه نحوی که هماهنگی در کل نظام 

 سایر حکمرانی شدن گرفته نظر در

 در نوآوری حکمرانی از غیر ها  حوزه

 P) سیاستی های آمیخته

Cunningham & Karakasidou 

2009)

هماهنگی 

عمودی

 های سیاست حکمرانی نمودن هماهنگ

 P) (عمودی) مختلف سطوح در نوآوری

Cunningham & Karakasidou 

2009)

انسجام 

سیاستی

 P)سیاستی های آمیخته انسجام

Cunningham & Karakasidou 

2009)

 P)یگذار سیاست انسجام

Cunningham & Karakasidou 

2009)

 های اولویت و دستورکارها هماهنگی

 (Laranja 2012) نوآوری

هماهنگی 

سیاسی

 شامل جامعه زیرنظام سه سازی یکپارچه

 نظام و علمی نظام سیاسی، نظام

 ; Bauer, J. Lang) اقتصادی
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بندی  طبقه

الزامات
توضیحاتالزامات

Schneider 2012)

 نظام و سیاسی نظام تکاملی هم

 (S. Kuhlmann 2001)نوآوری

هماهنگی 

در فرآیند 

نوآوری

 نوآوری و علم های سیاست شدن یکپارچه

(Arnold & Boekholt 2002; 

Laranja 2012) 

 وفناوری، علم های حوزه کردن همگرا

 صنعتی سیاست و توسعه و تحقیق

(Arnold & Boekholt 2002; 

Rickne et al. 2012)  

تقویت هوشمندی 

 سیاستی و

یادگیری

 .S) توزیعی سیاستی هوشمندی

Kuhlmann 2002; S. Kuhlmann 

et al. 1999) 

      بهبودکمّی و کیفیی ییادگیری سیاسیتی از طرییق تحرییک و

کیه در جرییان    موضیوعی تقویت فرایندهای یادگیری جمعی 

 یگیذار  سیاستتر شدن ارتباطات در  گسترده شدن و پیچیده

STI .موردتوجه است 

یعنی تیدوین و انتشیار   3عالئم راهبردی گسترش استفاده از  ،

توانند به عنوان نقشه راه عمل  اسناد سیاستی راهبردی که می

آفرینان مفید باشند و هم چنیین   کنند و در تعیین نقش نقش

هیای مشیورتی و همیاهنگی کیه      استفاده از نهادها یا مکانیزم

و انسیجام بیه طیور     ۷هیای سیاسیتی   جهت هماهنگی آمیخته

 اند. خاص ایجاد شده

های سیاستی که پیچیدگی سیاختاری   پیچیده نمودن آمیخته

آفرینان نظام علم، فناوری و نیوآوری را در نظیر بگییرد و     نقش

های حکمرانی غییر از   های سیاستی سایر حوزه این که آمیخته

 نوآوری را در نظر بگیرند.

 جهت تسیهیل فراینید   در نهایت، استفاده از ابزارهای مشخص

هییای سیاسییتی کییه شییامل رویکردهییای   حکمرانییی آمیختییه

کیارگیری   ، و بیه 1و مطالعات هوشمندی سیاستی 1نگاری آینده

 شود در این دسته قرار دارند. سیستمی ارزیابی می

 کلی روندهای بهتر بازتاب و تعیین

 Laranja) فناورانه و علمی اجتماعی،

2012) 

 سیاستی هوشمندی موجود منابع تقویت

(Tübke et al. 2001)  

تقویت ارتباطات، 

ایجاد اعتماد و 

افزایش مشارکت 

ذینفعان

 و ها سیاست ذینفعان فعال مشارکت

 چرخه در مختلف ابزارهای

 Arnold & Boekholt)یگذار سیاست

2002; Rickne et al. 2012) 

 هیای   )بیین دپارتمیان   یو عمیود  یافقی  یحذف موانع ارتبیاط

تیا  ی از تصیمیم  گیذار  سیاسیت بخشی و بین سطوح مختلیف  

 (سازی پیاده

که تحوالت با  ینوآور  به طور خاص در حوزه تقویت ارتباطات
 تر مشارکتی و تر ای مذاکره ساختار

1
Strategic signals 

2
 Policy Mix 

3
 Foresight 

4
Policy intelligence 
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بندی  طبقه

الزامات
توضیحاتالزامات

 روزافزون ارتباط دلیل به حکمرانی

 عمومی پذیرش همیت و جامعه با نوآوری

(Pelkonen 2006) 

از  یاریبسی  توانید  یمی  دهنید،  یمی  یرو یادیی ز اریسرعت بسی 

 انیی را از م یتوسیعه نیوآور   ریموجیود در مسی   یهیا  اصطکاک

 یو کیاهش زمیان برخی    یکار یاز مواز یریبرداشته و با جلوگ

برداران  الزامات بهره شتریلحاظ نمودن ب نیچن و هم ها، تیفعال

 .الزامات باشد یپاسخگو یبه خوب امعه،ج یینها

جهیت مواجهیه بیا     ،یمختلف علمی  یها دانش از رشته بیترک

 ی)مانند فنیاور  یا و چندرشته یا رشته نیب یپژوهش یازهاین

که  ینانو( و برطرف نمودن مشکالت اجتماع یو فناور یستیز

دارند )مانند  یا هو چندرشت یا رشته نیب کردیرو نیبه چن ازین

 (ییآب و هوا راتییتغ

 های حوزه حکمرانی در نیاز مورد تعامالت

 های حوزه و ای چندرشته و ای رشته بین

 فراگیر  اجتماعی مسائل با مرتبط
(Arnold & Boekholt 2002; S. 

Kuhlmann et al. 1999; Laranja 

2012)

دهی و  پاسخ

بهتر  و  ارزیابی

سازی  تسهیل پیاده

ها سیاست

 نوآوری سیاست ارزیابی نظام بهبود

(Arnold & Boekholt 2002; 

Rickne et al. 2012) یموضیوع  یاسی ینظیام س  کی یاجزا ریسا تیو حما یهمکار 

وابسته بیه آن بیوده و    ها استیمناسب س یساز ادهیاست که پ

 شود. لیموضوع تسه نیتا با رفع موانع، ا شود یموجب م

یدهنیدگان پیژوهش و نهادهیا    پاسخگو بودن انجیام  یچگونگ 

 ی میان آنانا و منطقه یمل یو هماهنگ یمال نیتأم

       تزریق منابع مالی جدیید بیه پیژوهش و نیوآوری بیه وییژه در

 کسیمانند نانو و ژنوم یا چندرشته یها حوزه

 انجام پاسخگویی کیفیت افزایش

 مالی تأمین نهادهای و پژوهش دهندگان

(Arnold & Boekholt 2002; 

Laranja 2012) 

 برای سیاسی نظام در قوی متحدان ایجاد

 P) ها سیاست سازی پیاده تسهیل

Cunningham & Karakasidou 

2009) 

ای تجارب سایر کشورها در حکمرانی شبکه -2-2

حکمرانی که عمدتاً در کشورهای  ای در یکی از مهم ترین سازوکارهای تحقق رویکرد شبکه

هستند که به  ۷های عالی یا وزارتخانه« 3شوراهای سیاستی سطح کالن»اروپایی بکار گرفته شده است، 

ی نوآوری در این کشورها هستند. گذار سیاستدنبال وارد نمودن چند موضوع اساسی در فرایند 

میان انبوه دستورکارهای سیاسی و  برجسته نمودن موضوعات مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در

های سیاستی مجزا، از مهم ترین این  رویکرد کل نگری و سیستمی به نوآوری به جای حوزه ترویج

وجود  1ای شدن شوراهای مشورتی موضوعات هستند. پیش از این در ساختارهای حکمرانی برای شبکه

اند.  داده می ری در یک حوزه خاص را پوششی علم متمرکز بوده و یا نوآو که بیشتر بر حوزهاند  داشته

1
 high level policy councils 

2
 Super Ministry 

3
 advisory councils 
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، 3توان شورای فناوری و نوآوری در دانمارک می های موفق از این شوراهای کالن به عنوان نمونه

، و پلتفرم 1، سازمان ملی ارتقای تحقیقات در فرانسه۷در فنالند وفناوری علمی گذار سیاستشورای 

را نام برد. در کنار سازوکارهای مبتنی بر ساختار، برخی راهبردهای سطح ملی نیز  1نوآوری در هلند

ای حاوی هماهنگی، انسجام و یکپارچگی کمک کنند. جدول  تا به تحقق رویکرد شبکهاند  تدوین شده

 .(Arnold & Boekholt 2002)استرا در این زمینه نشان داده  المللی بینای از تجارب موفق  نمونه 1

ای در نظام علم، فناوری و نوآوری  در تحقق حکمرانی شبکه المللی بینهایی از تجارب  نمونه: 1جدول 

 کشور
های علم،  سازوکارهای یکپارچگی سیاست

 و نوآوریتحقیقات 
سازوکارهای بین دپارتمانی و بین بخشی

یوراعلوم و فن در حوزه ریوز ینمعاون اناریدست تهیکم 9وفناوری علمشورای مشاوران  کانادا

 دانمارک
خانه مسئول علوم،وزارت کی یراه انداز

اطالعات یو فناور ینوآور قات،یتحق

در بودجه علم، پژوهش و نوآوری به وزراتخانه مرکزی 

 ی بیشتری برای این موضوع اختصاص داده بودجه

 شود. می

6وفناوری علمشورای سیاست فنالند

ایرلند
 ۲کابینه وفناوری علمکمیته 

9کمیته بین دپارتمانی علم، فناوری و نوآوری

9انفورماتیک و یعلم، فناور یدپارتمان نیب تهیکمهلند

نروژ
آژانس  شامل، مجزا یپژوهش یشورا کی جادیا

 (سابق NTNF) ینوآور یمل

(.RFU) پژوهش یدولت تهیکم

سوئد
.است یو نوآور پژوهش استیس یبرا یآموزش و پرورش مسئول کل ریوز

 ها وزارتخانهبین  مشترک های کمیته

33یمانند دفتر علوم و فناور 33وزارتی میان یها سازمان انگلستان

دهد، ضرورت تغییر حکمرانی در این حوزه به  می نشان المللی بینهمانطور که تجارب موفق 

نماید، به خوبی  لحاظرا  ۷در جدول  اشارهتر بوده و الزاماتی نظیر موارد مورد  ای ای که شبکه شیوه

1
 Council for Technology and Innovation 

2
 Science and Technology Policy Council 

3
 National Agency for the Promotion of Research (ANVAR) 

4
 Innovation Platform 

5
 The Council of Science and Technology Advisors 

6
 Science and Technology Policy Council 

7
 Cabinet Committee on Science and Technology 

8
 Interdepartmental Committee for Science Technology & Innovation 

9
 Interdepartmental Committee for Science, Innovation and Informatics (CWTI) 

10
 Cross-departmental 

11
 Office of Science and Technology 
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خورد، ایجاد نهادهایی است  می درک شده است. یکی از موضوعاتی که در اغلب این تجارب به چشم

بکی نیز برخوردارند. هم چنین موضوع مهم دیگر، وارد نمودن این که در عین جایگاه و قدرت باال از چا

است. به عبارتی اگر قرار است یک  وفناوری علمی  ساختارهای جدید در امر تخصیص بودجه در حوزه

هایی نظیر  بتواند اثرگذاری الزم را داشته باشد، در کنار ویژگی 3ساختار کوچک، چابک و بعضاً موقتی

افقی و جایگاه فرا وزارتی، درگیر شدن این ساختارها در تخصیص منابع نیز مورد دارا بودن ساختار 

علوم، پژوهش و نوآوری نیز یاد شده  ۷های مجازی ها با عنوان وزارتخانه نیاز است. این نهادها که از آن

ن است، به هیچ وجه جایگاه تشریفاتی نداشته و جایگاه مرکزی خود در نظام حکمرانی را در مدت زما

 رغم علیکرد تحقیق و توسعه در این کشورها  اند. هم چنین سهم دولت در هزینه کردهاندکی پیدا 

کمتر بودن در قیاس با بخش کسب و کار، میزان قابل توجهی بوده که به دولت امکان جهتدهی 

 ظام راهای پژوهشی و نوآورانه به عنوان عنصری کلیدی در حکمرانی این ن ها و فعالیت مستقیم اولویت

 .(Arnold & Boekholt 2002)دهد می

شناسی روش -3

 دگاهیبر اساس د یپژوهش یها میدر پارادااین تحقیق در پارادایم تفسیرگرایی انجام شده است. 

تعامل با موضوع  قیپژوهشگر از طر و اوست ریمشروط به تجربه انسان و تفس تیواقع ،ییرگرایتفس

در  .ستین ینیع یشناخت امر دگاهید نیدر ا گریشود. به عبارت د می موردپژوهش به شناخت آن نائل

 ییروش استقرا دررسد.  می یعموم یانینمونه خاص به ب کیاز  ییاستقرا کردیرواین پارادایم، 

 ها توسعه داده نیا لیو تحل هیبر اساس تجز هینظر کیشده و  یها گردآور اطالعات و داده

. در این پژوهش، با اتخاذ رویکرد استقرایی و به این دلیل که مقوله حکمرانی (319۲ ،)کرسولابدی می

رد مطالعه راهبی موردی در پیش گرفته شده است. چرا که  کامال وابسته به زمینه است، راهبرد مطالعه

 دیاست، مف تیشان حائز اهم یطیو مح یدر بسترسازمان یاجتماع یندهایکه درک فرا یزمان یمورد

ی نظام علم، گذار سیاستی حکمرانی در  . بر این اساس، برای مطالعه(319۲ ،)کرسول خواهد بود

الیل آن در بخش مورد توجه قرار گرفته که د 3199تا  3169ی زمانی  ، بازهکشورفناوری و نوآوری در 

( ارائه شده است. به منظور انجام مطالعه با در نظر گرفتن هدف تحقیق و مفهوم 1بعد )بخش 

ان و تعامالت آفرین نقشها بر  هایی که تمرکز اصلی آن حکمرانی، واحد تحلیل نهادها، قوانین و یا برنامه

ای بودن، از میان نهادها و  بخصوصی در این نظام بوده، قرار گرفته است. با توجه به مفهوم شبکه

ها، هماهنگی، تعامالت،  ان، روابط میان آنآفرین نقشقوانین شناسایی شده مواردی که بر تعدد 

جه قرار گرفته است. ای بوده مورد تو های شناسایی شده در حکمرانی شبکه یادگیری و سایر مولفه

1
 ad hoc 

2
 virtual ministry 
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ی  های تحقیق، مواردی که در هسته نهایتا در انتخاب سازوکارهای بررسی شده، به علت محدودیت

نوآوری قرار داشته و دارای ارتباط کامال مستقیمی با این نظام بودند مورد  و یعلم، فناوردرونی نظام 

که آن سیاست علم و سیاست فناوری ی سیاست نوآوری  توجه قرار گرفتند. با توجه به تعریف گسترده

های نظام علم، فناوری و  های نوآوری سیاست داند، در این تحقیق منظور از سیاست می را جزئی از آن

ی وظایف و  نوآوری بوده است. برای گردآوری و تحلیل داده با مصاحبه باخبرگان و مطالعه

ها، سازوکارهای اساسی  ت تاریخی دادههای نهادهای مرتبط، و با استفاده از تکینک نگاش مأموریت

های  ها با مولفه ای در این نظام شناسایی شد و ارتباط هر یک از آن تحقق رویکرد حکمرانی شبکه

ای مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی  معرفی شده برای حکمرانی شبکه

ی فعلی و سابق در نهادهای اصلی این نظام مصاحبه انجام شده است. در ابتدا با دو نفر از مدیران دولت

های الزم  ی حکمرانی نیز داشتند( تا داده انجام شد )هر دو عضو هیئت علمی بوده و انتشاراتی در حوزه

ی زمانی مورد نظر به دست آید. در ادامه از این طریق، چند  در خصوص اهم وقایع و سازوکارهای بازه

های متفاوتی تجربه مدیریت دولتی را در سایر نهادهای مرتبط  در دوره نفر از اعضای هیئت علمی که

های انجام شده در  داشتند شناسایی شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در نهایت با ارائه مجدد تحلیل

های بررسی وضعیت حکمرانی شبکه ای( به  یعنی مؤلفه 1قالب دستاوردهای تحقیق )به ویژه جدول 

 ها در سازوکارها بررسی شده و خبرگان به تحقق هریک از این مؤلفه ها ریک از مؤلفهخبرگان، تحقق ه

 یها افتهیو  ها فیبودن توص یبه واقع یریاعتبارپذدادند )کم، متوسط، زیاد(.  1تا  3نمراتی بین 

 هم چنین با و دگرییبا استفاده از منابع تأ یساز مثلث در این تحقیق به روشپژوهش اشاره دارد و 

انجام شده است. با این روش و با در نظر گرفتن تجربه و  به خبرگان جیو نتا ها لیتحل مجدد ارائه

تخصص نویسندگان مقاله، اعتبار این تحقیق تأیید شد. تحلیل وضعیت کشور با چارچوب ارائه شده در 

هایی  و داللتاین امکان را به محققان داد تا نقاط قوت و ضعف حکمرانی را شناسایی کرده  ۷جدول 

 برای بهبود وضعیت آن ارائه کنند.

ها یافته -4

ی نوآوری در یک کشور، الزم است که گذار سیاستبرای تحلیل ظهور و تکامل حکمرانی در 

به  توان یمتکامل نهادی نظام علم، فناوری و نوآوری آن در گذر زمان بررسی شود. این تکامل را 

ی در کشورهای نوآور یگذار سیاست یحکمرانصورت نوعی از یادگیری نهادی مورد توجه قرار داد. 

مختلف ساختارها و فرایندهای متفاوتی دارد. این مسئله نه تنها با بافتارمحلی یک کشور مرتبط است، 

ناوری و ی علم، فگذار سیاستی  بلکه تحت تأثیر جایگاه یک کشور در منحنی یادگیری در حوزه

با استفاده از روش نگاشت تاریخی  3. در شکل (Gokhberg & Sokolov 2017)هست نوآوری نیز
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در گذر  STI یگذار سیاستدر  یحکمران یرخدادها نیمهم ترها و مبتنی بر مصاحبه با خبرگان،  داده

 نشان داده شده است. زمان

در مراحل مختلفی  STIی گذار سیاستدر  کشوردر طی بیش از یک قرن اخیر، رویکردهای 

چنین رویدادهای  تکامل یافت. این تکامل متأثر از محیط کالن اقتصادی و ساختار نهادی کشورو هم

 در کشور یصنعت ی توسعه ی خچهیاگرچه تارمهمی مانند انقالب اسالمی و جنگ عراق علیه ایران بود. 

انقالب و جنگ بوده و  ریگدر رانیا یمتماد یها سال یاما برا گردد یبر م 3۷۲9حداقل به سال 

نظام  کیعنوان  آن به لیتحل ادیز یپراکندگ لیکه صورت گرفته به دل یخوب یها تالش رغم یعل

 3113 دهه اوایل از یافته سازمان طور به کشور صنعتی سیاست .ستیممکن و مطلوب ن کپارچهی

 برنامه تصویب با همزمان) 31۲9 سال کشور در اولویتعنوان  به وفناوری علمسیاست  شد. آغاز شمسی

( برای اولین بار حاوی یک فصل 3191-3193برنامه پنجساله توسعه سوم ) .شد معرفی( توسعه سوم

( نیز مجددا یک فصل کامل تحت 3199-3199ی بود. در برنامه چهارم )وفناور علمکامل و مجزا درباره 

 نیز( 3191-3193) توسعه پنجم امهی اختصاص داده شد. برنوفناور علمبنیان به  عنوان اقتصاد دانش

 نمود تمرکز بنیان دانش اقتصاد به گذار برکامالً  و بوده یوفناور علم درباره فصل یک حاوی

(UNCTAD 2016). ی گذار سیاستساس مطالعات صورت گرفته، چهار دوره در بر این اساس و بر ا

های چهارگانه همراه با تحولی کلیدی  شود. گذار از هریک دوره می شناسایی شده که در ادامه معرفی

ای در این حوزه بر مبنای جمعبندی  ی و ارتقای وضعیت حکمرانی شبکهگذار سیاستدر حکمرانی 

ی گذار سیاستدوره نشان دهنده یک تکامل تدریجی مسیر  نظرات خبرگان بوده و مجموع این چهار

 باشد. می علم، فناوری و نوآوری

برای انتخاب رویدادها بعد از تهیه لیست اولیه مبتنی بر تجارب نویسندگان و منابع مکتوب، 

ها  به خبرگان ارائه گردید و بر این اساس از آن ۷لیست به همراه چارچوب تهیه شده در جدول 

فه های آن لیست رویدادها را حذف یا اضا ای و مؤلفه خواسته شد تا بر مبنای تعاریف حکمرانی شبکه

های خبرگان به یکدیگر و با بازبینی مجدد، لیستی از مهم ترین  ی نتایج مصاحبه کنند. نهایتا با ارائه

ای مناسب بودند، تهیه شد. در ادامه از خبرگان  رخدادهایی که برای تحلیل تحقق حکمرانی شبکه

انسجام و  ،یهماهنگ یارتقاهای چارچوب یعنی  خواسته شد تا هر یک از این رویدادها از منظر مؤلفه

مشارکت  شیاعتماد و افزا جادیارتباطات، ا تیتقوی؛ ریادگیو  یاستیس یهوشمند تیتقوی؛ کپارچگی

و میزان تحقق نسبی هریک و  ها استیس یساز ادهیپ لیبهتر  و تسه یابیو ارز یده پاسخ؛ و نفعانیذ

 هم چنین این که کدام یک از ابعاد نظام یعنی علم یا فناوری یا نوآوری یا ترکیبی از هر سه را شامل

شوند ارزیابی نمایند. نهایتا با کمک خبرگان بر مبنای این دو ارزیابی، چهار دوره شناسایی شد. از  می

ی اول تمرکز بر علم و نمود اصلی آن در این دوره یعنی  منظر ابعاد نظام علم، فناوری و نوآوری، دوره

ی علم  ی دوم توجه به فناوری و همراستا بودن آن با توسعه آموزش عالی را شامل شده است. در دوره
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ی  های نوآوری به طور جدی وارد حوزه ی سوم، سیاست در کشور ویژگی متمایز آن است. در دوره

ای مورد توجه قرار گرفتند و نهایتا  ای و چند رشته رشته احث بینو مباند  ان شدهگذار سیاستتوجه 

ی توجه به یکپارچگی نظام علم، فناوری و نوآوری و  توان دوره می رم را از منظر این بعدای چه دوره

های حکمرانی شبکه  های اقتصادی نامید. از منظر مؤلفه اهمیت نوآوری در خلق ثروت و نفوذ در بخش

های اجرایی و افقی بودن موضوعات این حوزه  ی هماهنگی میان دستگاه ی اول، به مسئله ای، دوره

ها وارد  جه شده است و در مجموع این مؤلفه زودتر از سایر مؤلفهها تو بیش از سایر مؤلفه

های علمی با  ی دوم، انسجام سیاستی و بویژه همراستایی سیاست ی شده است. دورهگذار سیاست

های فناوری که نقطه عطف آن تأسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است، در کانون  سیاست

های مختلف )با  ی سوم با پررنگ شدن اهمیت هماهنگی میان دستگاه توجه سیاستی بوده است. دوره

ی علم، فناوری و نوآوری( بوده است. همچنین  ها در حوزه های آن توجه به افزایش نهادها و فعالیت

تر  های موجود در این مرحله اضافه شده است. مشارکت گسترده ارزیابی و پایش این نظام و سیاست

ی چهارم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. نهایتا ویژگی  وره و دورهذینفعان نیز در این د

ی چهارم، اهمیت یادگیری سیاستی و هوشمندی سیاستی بوده است که در این دوره  کلیدی دوره

 مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
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در گذر زمان علم، فناوری و نوآوریی گذار سیاست: نگاشت تاریخی مهم ترین رخدادهای حکمرانی در 3شکل 

 یبرا یانسان یروی: اهرم کردن نیافق یهماهنگ یها جوانه ،(1333-1331) اول ی دوره -4-1

 یآموزش عال یکمّ یتوسعه قیاز طر یتوسعه علم

افتد که ناشی از  ی کمّی قابل توجهی در نظام آموزش عالی کشور اتفاق می در این دوره توسعه

کاربردی و گسترش -های پیام نور، علمی غلبه تفکر خطی به توسعه فناوری است. تأسیس دانشگاه

ه دهد ایجاد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسع کمّی شعبات دانشگاه آزاد اسالمی نشان می

% 1ی، از حدود ثبتنام آموزش عال بوده و درصد کشوری و نوآور یعلم، فناوراز راهبردهای اصلی نظام 
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. در این دوره آموزش عالی نزد 3در پایان این دوره رسیده است ۷3قبل از این دوره به حدود %

ناوری و ی نظام علم، فگذار سیاستای پیدا کرده است. در این زمان،  ان اهمیت ویژهگذار سیاست

 نوآوری در وزارت فرهنگ و آموزش عالی متمرکز بوده است.

 اصلی های کالن و خطوط سیاست درباره یگیر تصمیماصلی  شورای گسترش آموزش عالی مرجع

کشور بوده که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و  سطح در عالی آموزش گسترش و توسعه های سیاست

های  شورای پژوهش»و « شورای گسترش آموزش عالی»ار . نوسازی ساخت۷آموزش عالی قرار داشت

 ی از موضوعات این دوره است. گذار سیاستها در  و جایگاه کلیدی آن« علمی کشور

کالن حوزه پژوهش بوده  یها نیز در این زمان متولی سیاست 1کشور علمی های پژوهش شورای

کشور،  تحقیقاتی نظام طرح تهیهکشور،  پژوهشی اجرایی های سیاست که وظایفی از قبیل تدوین

 کردن کشور، فراهم در تحقیقات انجام کیفیت بر کشور، نظارت پژوهشی های برنامه در هماهنگی ایجاد

 تحقیقاتی و علمی مبادالت توسعه های سیاست کردن تنظیم پژوهشگران،  از حمایت و تشویق موجبات

 توزیع های سیاست کشور، تدوین در تیتحقیقا مراکز تأسیس در ها اولویت خارج، تعیین و داخل

کشور را بر عهده  در نیاز مورد پژهشگران تخصص نوع و تعداد کشور، و تعیین تحقیقات اعتبارات

 وزیر عالی، آموزش و فرهنگ وزیر ،جمهور سیرئ اول داشته است. اعضای این شورا شامل معاون

 بودجه، و برنامه سازمان سیرئ ،جمهور سیرئ تحقیقاتی مشاور پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،

 عالی، آموزش و فرهنگ وزارت پژوهشی معاون اسالمی، شورای مجلس عالی آموزش کمیسیون سیرئ

 سیرئ دعوت به بنا مورد حسب بر ذیربط وزیر کشور، صنعتی و علمی های پژوهش سازمان سیرئ

 نفر سه تحقیقات، ریزی برنامه امور به آشنا و مختلف های رشته کشور در محققان از نفر 9 - 33 شورا،

ها بودند. بنابراین و با توجه  فرهنگستان رؤسای و عالی آموزش مراکز و تحقیقاتی مراکز رؤسای میان از

ی  اند، در دو حوزه آفرینان متنوع در سطوح مختلف بوده به ساختار این دو شورا که متشکل از نقش

ی پژوهش به میزان قابل قبولی هماهنگی افقی، تعامالت گذار سیاستی آموزش و گذار سیاست

 محقق شده است. نفعانیمشارکت ذای و  ای و میان رشته چندرشته

 نیتدو ،یگذار سیاست 1تر، شورای عالی انقالب فرهنگی کشور در همین زمان، در سطح کالن

های  خط مشی ی آموزش عالی و پژوهش بر عهده داشت به نحوی که را در حوزه ضوابط و نظارت

های  شد. بنابراین فعالیت می ها در سطحی فراتر توسط این شورا انجام به آن دهی جهتکالن و 

نیز  «کشور یعلم یها پژوهش یشورا»و « یگسترش آموزش عال یشورا»ی نظارتی و گذار سیاست

1
 https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?locations=IR 

2
 https://gostaresh.msrt.ir/

 شورای عالی انقالب فرهنگی. 13/9/3169، مصوب کشور یعلم یپژوهشها ینامه شورا نییآ 1
شورای عالی انقالب فرهنگی ۷3/9/31۲6ی، مصوب انقالب فرهنگ یعال یشورا فیاهداف و وظا گاه،یجا  1
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ی گذار سیاستهای کالن تعریف شده بود. در این دوره گسست نهادی میان  ذیل این جهت گیری

 .(3199)منطقی، حسنی، و بوشهری  آموزش، پژوهش و صنعت قابل مشاهده است

برای ایفای نقش  3199ایران نیز که در سال  صنعتی و علمی یها پژوهش چنین سازمان هم

های  ای از مراکز پژوهشی در حوزه مجموعه عنوان به رسوب و انتقال فناوری تأسیس شده بود، نهایتاً

ترین  یکی از مهم. (3199 یکاشان ی)سوزنچکرد ایفای نقش می 3مختلف سازمان پژوهشی دولتی

 اقتصادی و صنعتی مراکز با همکاری و تحقیقاتی مؤسسات بین هماهنگی ایجاد وظایف این سازمان

. در 1پرداخت خدمات زیرساختی پژوهش می نیز به ارائه ۷کشور بود و در قالب تعدادی واحد استانی

های صنعتی کشور ساختاری سطح باال و متمرکز در حوزه پژوهش و  حوزه صنعت نیز، در وزارتخانه

های صنعتی مختلف  های انجام شده در وزارت خانه چنین، پژوهش فناوری وجود نداشته است. هم

ده است. از آن جایی که در این دوره هنوز ش ها انجام می های وابسته به خود آن اغلب در پژوهشگاه

سازی صورت نپذیرفته و اغلب صنایع بزرگ تحت تملّک کامل و اداره وزارتخانه مربوطه  خصوصی

اند، عمال تحقیق و توسعه در این دوره نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی جایگاه مطلوبی  بوده

اگرچه سازمان  (.3193)خیاطیان و سالمى  (3199 ینور یو قاض ییان،طباطبا ی،)نوروز نداشته است

ایران  معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه گسترش و نوسازی صنایع کشور و هم چنین سازمان

، در راه اندازی دار تیاولوهای  گذاری بر روی برخی صنایع و حوزه ( در این دوره با هدف3116)تأسیس 

 جهی داشته اند.و توسعه برخی صنایع بزرگ نقش قابل تو

 یها در حوزه ینهادساز ؛یوفناور در علم یاستیس انسجام( 1331-1333) دوم ی دوره -4-2

 فناورانه منتخب

ی و فناور قاتیوزارت علوم، تحقی جدیدی قابل شناسایی است که با تشکیل  دوره 3191از سال 

اداره »و « یفناور و قاتیتحق و امور ینظام علم یگذار سیاستو  ینسجام امور اجرائا»های  با مأموریت

شود.  می آغاز« یو فناور قاتیتحق علوم، وزارت تحت پوشش یو مؤسسات آموزش عال ها امور دانشگاه

بود. اگرچه در قانون ی وفناور علمترین تالش برای هماهنگی میان نهادهای اثرگذار در نظام  این مهم

، توجه به مقوله نوآوری وجود نداشت، اما 1یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق التیو تشک فیاهداف، وظا

به نوبه خود گام  فناوری و تحقیقات های علم، توجه به یکپارچگی و هماهنگی مورد نیاز میان حوزه

ترین اهدافی بود که از  از مهم یاستیانسجام سچنین  شد. هم نظام محسوب میاین مهمی در حمکرانی 

1
 PRO 

 ی تبدیل شدند.وفناور علمهای  دهای استانی به پارکی دوم این واح در دوره ۷
، شورای انقالب۷3/31/3199، مصوب رانیا یو صنعت یعلم یها اساسنامه سازمان پژوهش 1
 مجلس شورای اسالمی 39/39/3191 مصوب 1
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رسد این موضوع، در پاسخ به گسست  می که تا حدی محقق شد. بنظراین تغییر مورد انتظار بود 

 صنعت، شکل گرفته بود.  و پژوهش آموزش، یگذار سیاست میان نهادی مورد اشاره

 و هماهنگی ایجاد هدف با فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای تشکیل این قانون، در

بود.  شده بینی نیز پیش فناوری و تحقیقات علوم، حوزه در اجرایی کالن یگذار سیاست در یکپارچگی

 یهماهنگ ،یافق یهماهنگدائمی که  در ساختار این شورا دو رکن مهم تعبیه شده است. کمیسیون

که در وهله اول به دنبال  تخصصی های کلیدی را مدنظر دارد و کمیسیون نفعانیمشارکت ذی، و اسیس

 یهماهنگبهبود  و نفعانیمشارکت ذبوده و ارتقای  یا رشته انیو م یا تعامالت چندرشتهارتقای سطح 

در مجموع این شورا نه تنها هماهنگی، انسجام و یکپارچگی میان  .ی را نیز به دنبال دارندافق

را مطمح نظر قرار داده است، بلکه هماهنگی بین بخشی را نیز به  علم، فناوری و نوآوریهای  سیاست

کند. کمیسیون دائمی این شورا که ریاست آن نیز با ریاست جمهوری  عنوان هدفی اساسی دنبال می

های صنعتی کشور است. این ساختار عالوه بر  است، متشکل از معاونین پژوهش و فناوری وزارتخانه

های تخصصی  ی و هم افزایی میان متولیان یک بخش از طریق کمیسیونپذیر ساختن هماهنگ امکان

(، هیپا علومی؛ و عیآب و منابع طب ،یکشاورز؛ ICTمعادن و  ع،یصنا؛ ونقل و عمران حمل)مانند انرژی، 

های  ای را امکان پذیر ساخت. تشکیل معاونت ای و چندرشته توجه بهتر به موضوعات میان رشته

های مختلف در همین زمان، اگرچه توانسته تا حدودی پژوهش را به  زارتخانهپژوهش و فناوری در و

ها حل مسائل فعلی بدون در نظر  سمت توسعه فناوری سوق دهد، اما کماکان رویکرد این پژوهش

های مهم این دوره توجه  گرا و آینده نگر بوده است. یکی دیگر از ویژگی داشتن رویکرد برون

ی و مراکز رشد وفناور علمهای  های توسعه فناوری بویژه پارک زیرساخت ان به توسعهگذار سیاست

 فناوری بوده است. 

 رسانی اطالع عالی های فناورانه نوظهور، شورای در این زمان با توجه به نیاز کشور به ورود در حوزه

ولی های فناوری راهبردی تشکیل شد، مت اولین ستادی که جهت توجه و تمرکز بر حوزه عنوان به

 امر در یگذار سیاست منظور به 31۲۲ سال در که رسانی اطالع عالی بود. شورای ICTتوسعه حوزه 

 های برنامه تدوین همچنین و آنها فعالیت هماهنگی و اطالعاتی مراکز و ها شبکه هدایت و رسانی اطالع

 تشکیل و تصویب رسانی اطالع کاربردی و ای توسعه بنیادی، تحقیقات زمینة در مدت بلند و مدت میان

ای  های های این ستاد، با تدوین برنامه تکفا که منجر به توسعه چشمگیر زیرساخت بود. فعالیت شده

( ایران اطالعات و ارتباطات فناوری کاربرد و توسعه) . تکفا3سی تی در کشور بود به اوج خود رسید

 فناوری ملی کار دستور» معادل کشور و کل در ی فناوری اطالعات و ارتباطات حوزه کامل طرح اولین

باشد. یکی دیگر از اتفاقات شکل  دیگرمی کشورهای از برخی در «(NICTA) اطالعات و ارتباطات

بود که  31۲9های نوظهور در سال  اولین ستاد ملی در حوزه فناوری عنوان بهگیری ستاد فناوری نانو 

.شورای عالی انقالب فرهنگی 39/3۷/31۲۲ی، مصوب اطالع رسان یعال ینامه شورا نییآ 3
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نانو  یدر فناور کشوری  تا رتبه دیضوع سبب گردمو نیاتشکیل شد.  جمهور سیرئزیر نظر مستقیم 

 اینانو در رتبه شصتم دن یمقاله مرتبط با فناور 9، با 31۲9در سال  رانیرا تجربه کند. ا یجهش بزرگ

 یاز کشورها یاریرا به خود اختصاص داده است و باالتر از بس ایام دن 9قرار داشت و اکنون رتبه 

ه سه ببازار محصوالت نانو  اینانو  یبر فناور یحجم اقتصاد مبتنچنین،  هم. تقرار گرفته اس رویشپ

«سند توسعه فناوری نانو»رسیده و رشد چند ده برابری را تجربه کرده است.  الیر اردیلیم ۷33هزار و 

های  ای از فعالیت تصویب شد که آغازگر دوره 3191با اندکی تأخیر پس از تأسیس ستاد در سال 

های زیستی مورد توجه کشور  ی موفق در نانو، فناوری وفقیت آمیز ستاد بود. در پی تجربهمستمر و م

ی منسجم و متمرکز زیر برنامهاولین « سند ایران سبز»با تدوین  3191قرار گرفت. هم چنین در سال 

 های مرتبط مختلف شامل علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت، با همکاری وزارتخانه

درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی، بازرگانی، 

های دولتی و غیر دولتی مختلف مانند سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز ملی تحقیقات  و سازمان

ر ایران، مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، انستیتو پاستو

پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، انجمن زیست فناوری ایران، انجمن ژنتیک ایران، دفتر 

های فناوری ریاست جمهوری، برخی متخصصی و نمایندگان بخش خصوصی تدوین گردید.  همکاری

رسد. در این میان ستاد نانو و ستاد  های مختلف می ستاد در حوزه 31اکنون تعداد این ستادها به 

در  یهماهنگ ،و به طور خاصاند  در نهایت عملکرد موفقی را از خود به نمایش گذاشته فناوری زیست

ترین موضوعاتی بودن که از این طریق  ی از مهما رشته انیو م یا تعامالت چندرشته ی ونوآور رهیزنج

ح بود. چالش اول اما دو چالش در ارتباط با این ساختارهای جدید مطر .بهبود قابل توجهی پیدا کردند

های فناورانه و صنعتی  گذاری شده بودند و در حوزه های نوظهور هدف ی فناوری تنها در حوزه که نیا

هماهنگی و انسجام موفقیت آمیز ایجاد شده توسط این ستادها  که نیاموجود ورود نداشتند. دوم 

متولی  STIی گذار سیاستموجود  ها در میان ساختارها و قوانین به این دلیل بود که این حوزه عمدتاً

 های سیاسی کمتری روبرو شدند.  ها و پیچیدگی مشخصی نداشته و بنابراین با مقاومت

 یافق یها استیس به توجه کپارچه؛ی شیپا و یزیر ( برنامه1311-1331) سوم ی دوره -4-3

 دار تیاولو یا رشته انیو م یا چندرشته یها در کنار حوزه ینوآور

 جمهور سیرئوفناوری  ها تأسیس معاونت علمی در این دوره، چند اتفاق مهم افتاد که یکی از آن

بود که به علت ارتباط مستقیم این نهاد با ریاست جمهوری توانست تا حدی جایگاه  319۲در سال 

و تکاملی میان نظام سیاسی  ی یا همان هماسیس یهماهنگ مرجعیت مطلوب خود را پیدا کند. ایجاد

ترین موضوعی بود که به میزان  نظام نوآوری با توجه به جایگاه ویژه این نهاد در ریاست جمهوری مهم

قابل توجهی افزایش یافت. البته برخی نظرات خبرگان و سایر محققین کامال متفاوت است و این نهاد 

 یکاشان ینچ)سوزدانستند می را نهادی موازی شورای عتف و در نتیجه ایجاد آن را غیر ضروری



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:   

117

های راهبردی فناوری نانو و فناوری زیستی تحت  . با ایجاد این معاونت، ستادهای فناوری(3199

های موجود شکل  های نوظهور و هم در حوزه راهبری آن قرار گرفته و ستادهای متنوعی هم در حوزه

های  ستاد فناوریو ، ICTهای شناختی، ستاد  توان به ستاد علوم و فناوری گرفت. از این میان می

انسجام  ،ینوآور رهیدر زنج یهماهنگ اشاره کرد. همانطور که پیش از این نیز اشاره گردید، هوایی

در توسعه و تقویت این  گذار سیاستترین اهداف  ی مهما رشته انیو م یا تعامالت چندرشته و ،یاستیس

 .ستادها بودند

. این سند که تدوین آن از حدود سال 3نیز نقشه جامع علمی کشور تصویب شد 3199در سال 

یکپارچه در کشور  صورت بهوفناوری  های علمی شروع شد برای اولین بار اولویت گذاری حوزه 3196

ی گذار سیاستابعاد نهادی در  ژهیو بهارائه داد. بعالوه این سند برای نخستین بار راجع به تمامی ابعاد 

نوآوری در  و یوفناور علم نظام الگوی اصلی های نمود. ویژگیعلم، فناوری و نوآوری راهکارهایی ارائه 

، و «مداری درون و مداری برون رویکرد دو اجتماع»، «تقاضامحوری و محوری عرضه ترکیب»این سند 

بود و رویکرد این سند توسعه فناوری را هدف قرار داده « مهارت و پژوهش و تربیت با آموزش تلفیق»

ها در اقتصاد از قبیل  ای مختص توسعه فناوری و نوآوری در کشور و سهم آنه و برای اولین بار شاخص

 داخلی ناخالص تولید سرانة سالیانة رشد تحقیقات، درصد های هزینه تأمین در غیردولتی بخش سهم

وفناوری و نظایر آن را وارد  علم توسعة دلیل به بیکاری میزان کاهش ی، درصدوفناور علم از ناشی

های علمی وفناورانه با کشورهای خارجی مورد توجه قرار  چنین برای اولین بار همکارینمود. هم 

 و برجسته دانشمندان مشارکتی، تعداد المللی بین های پژوهش های تعداد توان به شاخص گرفت که می

 33 ءجز جهانی بندی رتبه در که پژوهشی مراکز و ها دانشگاه المللی، تعداد بین مجامع مدیریت در مؤثر

کشورها و نظایر آن اشاره  دیگر متخصصان و دانشجویان جذب هستند، میزان مراکز بهترین درصد

از منظر دانشگاهی مدنظر بوده و مسائل  عمدتاًهای علمی و  نمود. البته در این زمان بیشتر همکاری

مفهوم تقاضا محور مرتبط با انتقال فناوری تنها در برخی از اقدامات به آن اشاره شده است. هم چنین 

به  و نوآوری یفناور،  علمها نیز گامی مهم بود که این سند به سمت تغییر پارادایم نظام  بودن پژوهش

ی جالبی از  گیری و تصویب این سند خود به تنهایی نمونه ی شکل سمت توسعه فناوری برداشت. نحوه

تالش برای کاهش تضادها و ایجاد هماهنگی و افزایش مشارکت ذینفعان بود. در ابتدا و پس از فرمان 

رای عالی انقالب وفناوری در کشور این موضوع به شو ی نقشه راه جامع توسعه علمی رهبری برای تهیه

فرهنگی سپرده شد. در ادامه و به دلیل تنوع و تعدد ذینفعان در دو مسیر موازی ذینفعان این حوزه در 

های مدنظر پرداخته  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقالب فرهنگی به تدوین چارچوب

ذینفعان حقیقی و حقوقی و با  ذیل شورای عالی انقالب فرهنگی و با حضور بی سابقه تیدرنهاو 

جلسه مشترک مصوب گردید. ۷3برگزاری نزدیک به 

3199شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوب  3
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نظام حکمرانی « و نوآوری یفناور،  چارچوب نهادی علم»در فصل پنجم این سند با عنوان 

ی علم، فناوری و نوآوری مورد توجه بوده و در گام اول تأسیس ستاد گذار سیاستمطلوب برای 

بینی کرده است. این ستاد تا کنون  نقالب فرهنگی برای راهبری آن را پیشعالی ا راهبری ذیل شورای

سازی نقشه بوده است. در این ستاد نیز  ی شورا جهت راهبری پیادهوفناور علمی گذار سیاستنیز بازوی 

همانند مراحل تصویب نقشه مشارکت حداکثری ذینفعان مورد توجه قرار گرفته و اعضای آن شامل 

نهاد  سیرئ، به انتخاب شورا یقیحق یپنج نفر از اعضا، (سی)رئ یانقالب فرهنگ یلعا یشورا ریدب

وفناوری  معاون علمیی، و فناور قاتیعلوم، تحق ریوز، ها در دانشگاه یمقام معظم رهبر یندگینما

 ونیسیکم سیرئ، آموزش و پرورش ریوزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوزی، جمهور استیر

ی اسالم یبهداشت و درمان مجلس شورا ونیسیکم سیرئی، اسالم یمجلس شورا قاتیآموزش و تحق

است. همان طور که مالحظه  هیعلم یها حوزه یعال یبه انتخاب شورا یحوزو نینفر از مدرس کو ی

شود، در این دوره که تمرکز ویژه بر توسعه فناوری در کشور ایجاد شد، رفته رفته نفوذ فناوری در  می

های مختلف صنعتی کشور نیز مورد توجه  های توسعه فناورانه به بخش ود و تعمیم سیاستصنایع موج

 قرار گرفت. 

های کالن توسعه فناوری بودند. این  های اتخاذ شده در این مورد، طرح یکی دیگر از سیاست

 های راهبردی و با رویکردی مسئله محور طراحی و های ملی هستند که در حوزه ها مگاپروژه طرح

های  ها با هدف ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه و بکارگیری ظرفیت شوند. این طرح می سازی پیاده

وفناوری ریاست جمهوری  شود، که از دو مسیر معاونت علمی می تحقیقاتی در سطح کشور دنبال

 های دانشگاهی تر( پیگیری عالی علوم تحقیقات و فناوری )طرح های صنعتی تر( و شورای )طرح

ها و سایر  های مختلف با همکاری وزارت خانه های مورد نیاز بخش شوند و به دنبال توسعه فناوری می

 متولیان بخشی است.

دیگری که در این دوره و با هدف توجه هم زمان به عرضه و تقاضای فناوری  سازوکار تیدرنها

های  بود. در این سامانه، نیازها و اولویت «(سمات) تحقیقاتی اطالعات مدیریت سامانه»طراحی شد، 

عالی علوم،  های متولی در کشور بارگذاری شده و در صورت تأیید در شورای تحقیقاتی دستگاه

کند. این مسئله نه تنها موجب تقویت رویکرد تقاضامحور در  تحقیقات و فناوری اجازه اجرا پیدا می

عالی عتف و  فناوری را از طریق شورای یگذار سیاستای در  کشور شد، بلکه رویکرد شبکه

و  یا تعامالت چندرشتهتوانست  تا حدیای بخشید. این موضوع  های آن رونق تازه کمیسیون

کشور را بهبود بخشد. در این دوره نقش  و نوآوری ی، فناور علمی مورد نیاز در تکامل نظام ا رشته انیم

وفناوری  قشه جامع علمی کشور و معاونت علمیعالی عتف، ستاد راهبری ن سه بازیگر کلیدی شورای

 پررنگ شد. جمهور سیرئ
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بر تمرکز ؛یاستیس یو هوشمند یریادگی تیاهم درکاکنون( -1311) چهارم ی دوره -4-4

 یاقتصاد مهم یها آن در بخش یریکارگ و به ینوآور

، و با توجه به تأکید سطوح بنیان دانشمتناسب با روندهای جهانی و نیاز ایران به گذار به اقتصاد 

های اقتصادی فناورانه احساس  بنیان شدن اقتصاد کشور، لزوم حمایت از فعالیت عالی سیاسی به دانش

و  ی، فناور علمی نظام گذار سیاستی چهارم از  آن چه که موجب گذار به دوره تیدرنهاشد.  می

نیان بود. با تصویب قانون حمایت از ب های دانش در کشور شد، تصویب قانون حمایت از شرکت نوآوری

، به دلیل تعدد نهادی و موضوعی قانون و برخی موانع در 3199در سال  3بنیان های دانش شرکت

به تأخیر  3193در کشور اجرای آن در عمل تا سال  و نوآوری ی، فناور علمی گذار سیاستمحیط 

شد، در  ه نوآوری در کشور محسوب میی با هدف اصلی توسعگذار سیاستافتاد. این قانون که اولین 

نوپای  یها شرکتریزی شده بود و در ادامه  های دانشگاهی پی ابتدا با رویکرد حمایت از شرکت

های بزرگ واجد شرایط نیز از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند. با  و برخی از شرکت ۷محور فناوری

 و نوپا کارهای و کسب از تصویب این قانون و الزام آن، صندوق نوآوری و شکوفایی با مأموریت حمایت

ت ی خدما ، ارائهها ضمانتنامه از بانکانواع  افتیدرنوآور با هدف ارائه تسهیالت مالی، تسهیل 

از انتقال  تیحما، و نهایتاً بنیان دانشاز صادرات کاال و خدمات  تیحماتوانمندسازی، سرمایه گذاری، 

 و چنین، کارگروه ارزیابی های واجد صالحیت در کشور شکل گرفت. هم ی را برای شرکتفناور

بنیان جهت تعیین سیاستهای واجدین شرایط  دانش مؤسسات و ها شرکت صالحیت تشخیص

وفناوری و  کارگروه، با محوریت معاونت علمی های این قانون تشکیل شد. ساختار ندی از حمایتم بهره

 و نوآوری صندوق عامل هیئت آفرینان کلیدی عمومی و خصوصی )رئیس با حضور فعال سایر نقش

 فناوری، وزارت و تحقیقات علوم، مسلح، وزارت نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت شکوفایی، نماینده

 و معدن صنعت، بازرگانی، اتاق پزشکی، نماینده آموزش و درمان بهداشت، جهاد کشاورزی، وزارت

نظر  صاحب نفر اطالعات و سه فناوری و ارتباطات تجارت، وزارت و معدن صنعت، کشاورزی، وزارت

 ،یتاسیانسجام س ،یافق یهماهنگدر ابعاد  ژهیو بهای را  حکمرانی شبکه تا حدیدیگر( طراحی شد که 

های  ی ممکن ساخت. در ادامه و با توجه به تمرکز این قانون بر بنگاهاستیس یو هوشمند یریادگی

های  محور، برای پوشش سایر انواع نوآوری به ویژه صنایع خالق و فرهنگی و هم چنین مدل فناوری

فناوری رییس جدید کسب و کار بویژه کسب و کار دیجیتال، کارگروه صنایع خالق در معاونت علمی و 

پردازد. در این دوره نه  می ها جمهور با مشارکت ارکان مختلف تشکیل شده و به حمایت از این بنگاه

به صورت تدریجی از تأکید بر نظام علم و آموزش به تمرکز بر نظام نوآوری تکامل  STIتنها نظام 

مصوب مجلس شورای اسالمی3
2
  NTBFs 
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های گوناگون  ات و بخشیافت، بلکه کشور شاهد توسعه کیفی و کمّی مشارکت نهادهای متولی موضوع

بود.

جمهوری، توجه به ارتقای هوشمندی سیاستی را در دستور  وفناوری ریاست زمان معاونت علمی هم

در سطح ملی « نگاری برنامه ملی آینده»و « نوآوری پیمایش طرح»سازی دو طرح  کار قرار داد و پیاده

 ملی سطح کشور در نوآوری وضعیت از تفصیلی گزارشی نوآوری، پیمایش ملی طرح را دنبال نمود. در

 به نسبت جامعه مختلف سطوح درگیر نمودن و سازی نگاری، گفتمان آینده ملی و برنامه شد ارائه

 مورد در الزم هوشمندی وجود و فناورانه های حل راه از استفاده با که هایی چالش و موضوعات شناخت

 است را هدف قرار داد.  اقدام و ریزی برنامه قابل آن تهدیدات با مقابله و ها فرصت از گیری بهره

ی فناوری و نوآوری در کشور گذار سیاستی عطف دیگری در حرکت حکمرانی در نظام  نقطه

وفناوری  های توسعه و اضافه شدن معاونت علمی تصویب قانون دائمی کردن برخی احکام برنامه

ی گیر تصمیمترین مرجع  ای اقتصاد مهمبود. شور (3196 سال)در به شورای اقتصاد  جمهور سیرئ

های صنعتی است. اضافه  های بزرگ ملی است که ترکیبی از کلیه وزارتخانه درباره چگونگی انجام پروژه

نهادی فرابخشی با دغدغه اصلی توسعه فناوری به این شورا گام  عنوان بهوفناوری  شدن معاونت علمی

ی اصلی اقتصاد کشور بود که جایگاه بسیار بهتری  بدنه مهمی در راستای توسعه فناوری از طریق

یک  عنوان بهی به این معاونت بخشید و برای اولین بار سیاست نوآوری گذار سیاستبلحاظ قدرت 

مقاومتی  اقتصاد مدیریت و راهبری سیاست فراگیر معرفی شد. در کنار این موضوع، تشکیل ستاد

های اجرایی کشور متشکل از  هماهنگی و نظارت بر دستگاه یک ستاد فرابخشی و با مأموریت عنوان به

ی اقتصادی کشور و دارای جایگاه سیاسی گذار سیاستو اثرگذار در حوزه  گیر تصمیمتمامی نهادهای 

 قراردادهای در داخلی یها توانمندی توسعه و فناوری پیوست نامه نظام»قوی و هم چنین تصویب 

های استفاده از توان داخلی در  آن که به دنبال اتخاذ سیاستتوسط  «ملی یها طرح و المللی بین

از طریق مناقصات است،  عمدتاًالمللی و توسعه فناوری در قراردادهای داخلی  بین قراردادهای

این  .ی استاستیانسجام سی  ی رویکرد جدید کشور برای جهش فناورانه و ارتقا دهنده کننده تکمیل

برنامه توسعه »بر مبنای  المللی بینهای بزرگ ملی و  ای تمامی پروژهانسجام از الزام طراحی و اجر

با توجه به نقش و  جمهور سیرئوفناوری  زمان معاونت علمی گیرد.  هم نشأت می« توانمندی بخش

جایگاه جدیدی که در ایجاد هماهنگی پیدا کرده بود وارد حوزه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی شد تا 

های فناورانه جدید و صنایع خالق و فرهنگی،  در حوزه ژهیو بهبا بهبود فضای کسب و کارهای نوپا 

ور را تکمیل نماید. این حوزه شامل های مفقود از زنجیره توسعه فناوری و نوآوری در کش آخرین حلقه

گیری مراکز نوآوری و  های گسترده از تأسیس و توسعه و ایجاد شرایط الزم برای شکل حمایت

گذاری خطرپذیر شرکتی و نظایر آن بود که به طور  گذاری خطرپذیر و سرمایه ها، سرمایه دهنده شتاب

در ادامه با  .موفق عمل کردتا حدی ی تاسیس یو هوشمند یریادگی ،نفعانیمشارکت ذخاص در ابعاد 
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تا  3191ی ها سالی در نوآور شیمایپی و فناور ینگار ندهیآی دو طرح فراگیر ملی ساز ادهیپطراحی و 

 یو هوشمند یریادگی ،نفعانیمشارکت ذ ی،عمود یهماهنگ ،ینوآور رهیدر زنج یهماهنگ، 319۲

بوده است. اگر چه هنوز هوشمندی سیاستی و یادگیری سیاستی از  گذار سیاستی مورد توجه استیس

نقاط ضعف این نظام هستند و سازوکار مداوم و مناسب برای ارتقای یادگیری سیاستی دریافت 

چنین، از  هم (.3199 ییانطباطباراد و   )هداوند، فاتحها وجود ندارد  سیاست سازی پیادهبازخوردها از 

ای که مورد نیاز این نظام هست، به میزان  رکتی هوشمندی سیاستی تا اندازهسازکارهای متنوع و مشا

در  ۷شده در جدول  یموارد بر اساس چارچوب معرف نیا یکل یشماکافی بهره گرفته نمی شود. 

 تحقق الزامات زانیم ی دهنده ( در هر سازوکار نشاننشان داده شده است. تعداد عالمت ) 1جدول 

 .است گانبر اساس نظرات خبر
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کشور یو نوآور یعلم، فناور یگذار سیاستدر  یحکمران تیوضع یبند جمع: 1جدول 
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های  تأسیس ستادهای فناوری
، فناوری نانو، ICTنوظهور )

( و 31۲9فناوری زیستی( )از 
های  گسترش ستادها به حوزه

 (319۲دیگر )از 





های  پژوهش
مرتبط با توسعه 

فناوری

ی اجرایی، راهبری، گذار سیاست
هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین 

در حوزه مرتبط دستگاهی

تأسیس وزارت علوم، تحقیقات 
   (3191و فناوری )

آموزش عالی، 
پژوهش علمی، 
دانشگاهی و 

کاربردی

امور اجرائی و   انسجام بخشیدن به
ی نظام علمی، گذار سیاست

 تحقیقاتی و فناوری کشور

عالی علوم،  تشکیل شورای
(3191تحقیقات و فناوری )




  

های  پژوهش
مرتبط با توسعه 

فناوری

بندی و انتخاب طرحهای  اولویت
گذاری  اجرائی بلندمدت سرمایه

های آموزشی و  بخش کالن در
 پژوهشی و فناوری 

 منابع مالی بررسی و پیشنهاد
های علوم،  موردنیاز در حوزه

 تحقیقات و فناوری

وفناوری  تأسیس معاونت علمی
 ( 319۲جمهور ) رئیس

توسعه فناوری و 
نوآوری

 ساماندهی فضای سیاستگذاری
تقویت ارتباط فناوری و نوآوری و 

این حوزه با فضای اصلی اقتصاد 
کشور

و  بنیان دانشاجرای قانون 
تشکیل کارگروه ارزیابی و 

تشخیص صالحیت 
بنیان  های دانش شرکت

(3193) 

       
توسعه فناوری و 

نوآوری

مندی  تعیین واجدین شرایط بهره
های قانون و نظارت بر  از حمایت

 اجرای آن
ساختار کارگروه: معاونت علمی  ،

صندوق نوآوری، وزارت دفاع، 
وزارت عتف، وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت بهداشت، اتاق 
بازرگانی، وزارت صمت، وزارت 

ICT)
تصویب نقشه جامع علمی 

( و تأسیس 3199کشور )
ستاد راهبری اجرای نقشه 

 جامع علمی کشور  

      

آموزش عالی، 
 پژوهش علمی،
دانشگاهی و 

فناورانه

هماهنگی ی اجرایی، گذار سیاست
نقشه اجرای  بخشی و انسجام

 جامع علمی کشور
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ها بحث و تحلیل یافته -5

، با تأسیس وزارت علوم، کشورها برای ایجاد هماهنگی در طول زنجیره نوآوری در  اولین تالش

صورت گرفت. هر چند تاسیس وزارتخانه با این هدف اقدام مناسبی  3191تحقیقات و فناوری در سال 

ی ها استیسبود اما بیشتر بر انسجام میان  کشوردر  و نوآوری ی، فناور علمدر مسیر حکمرانی نظام 

توان گفت در برخی موارد،  می ی فناوری متمرکز بوده و نوآوری مغفول ماند.ها استیسعلمی و 

های علم،  های راهبردی به میزان قابل قبولی نقش هماهنگ کردن سیاست ستادهای توسعه فناوری

 یها استیشدن س کپارچهفناوری و نوآوری را به عهده داشتند. این تجربه موفق تا حدی توانست ی

 Arnold & Boekholt 2002; Laranja)مورد تأکید بوکولت و الرانجا را محقق کند وفناوری علم

 & Arnold) اگر چه مغفول ماندن بعد نوآوری و سیاست صنعتی مورد اشاره در ادبیات .(2012

Boekholt 2002; P Cunningham & Karakasidou 2009; Laranja 2012)  با تکمیل نشدن

ایجاد کشور  و نوآوری ی، فناور علممرانی جریان هماهنگی در کل زنجیره مشکالتی را در نظام حک

 نموده است. 

در حوزه  ژهیو بههای بین بخشی و انسجام افقی که تا پیش از تأسیس این ستادها ) هماهنگی

فناوری و نوآوری( تا حدی مغفول بودند نیز با تأسیس این ستادها تا حدی مورد توجه قرار گرفتند. اما 

های نوپای فناور متمرکز بوده و توان کافی برای حمایت از  این ستادها عمدتاً بر حمایت از بنگاه

های کالن تا حدی این  آن طرحهای فناورانه بزرگ ملی را نداشتند. پس از  گیری و توسعه پروژه شکل

عالی عتف  بخشی توسط شورای هماهنگی بینِ شتند. اگرچه در حوزه پژوهش هنوزنقش را به عهده دا

ی محدود و نوظهور که نظام ها حوزهگرفت. با توجه به تمرکز اغلب ستادها بر  صورت می

گی میان تمامی نهادهای ها پیشتر به خوبی شکل نگرفته بوده است، در عمل هماهن ی آنگذار سیاست

تر نوظهور مانند فناوری  ی کمها حوزهها محقق شد؛ اگرچه در مورد  ی آنگذار سیاستدرگیر در 

 نیب STI یها استینمودن س کپارچههای بسیا متنوع درگیر آن بودند، ی زیستی که دپارتمان

 Arnold & Boekholt 2002; P Cunningham & Karakasidou) مختلف یبخش یها دپارتمان

2009; Laranja 2012) .کمتر محقق شد 

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توانست بهبود قابل توجهی در هماهنگی افقی و 

ری ایجاد نموده و این هماهنگی های کالن اقتصادی، سیاسی و نوآو هماهنگی سیاسی در سطح نظام

بین بخشی را توسعه دهند. بنابراین، هماهنگی سیاسی در طول زمان بهبود یافته است. با عضویت 

، ارتقای روزافزون جایگاه سیاسی و قدرت اقتصاد یعال یشورا وفناوری رئیس جمهور در معاونت علمی

عالی عتف نیز به  وفناوری ریاست جمهوری و شورای نهادهای هماهنگ کننده مانند معاونت علمی

ی که به علت دارا ا شبکهی کلیدی از حکمرانی  بهبود هماهنگی سیاسی کمک کرده است. این مؤلفه

 کشور ما نیزبسیار کمک کننده باشد، در  واندت یمبودن بیشترین ارتباط با نظام حکمرانی یک کشور 
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 S. Kuhlmann)مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تکامل همزمان نظام نوآوری و نظام سیاسی

 Bauer, J. Lang ; Schneider)یو اقتصاد یعلم ،یاسیس های نظامو نهایتاً یکپارچگی میان  (2001

  اهمیت باال محقق نشده است. رغم علی (2012

 کشوری کماکان وضعیت گذار سیاستهای عمودی و در سطوح مختلف  های هماهنگی در زمینه

ی متنوع کافی را ها سازوکاران و اجرا کنندگان سیاست گذار سیاستمناسب نیست و هماهنگی میان 

 یاجرا. اگرچه برخی اقدامات در دو سه سال اخیر نظیر (3199 ییانطباطباراد و  )هداوند، فاتحندارد

 یطرح مل یاجرای، و فناور ینگار ندهیآ یطرح مل یاجرای، نیو کارآفر یبوم نوآور ستیبرنامه توسعه ز

نمودن  هماهنگی یکی از اهداف خود را ایجاد هماهنگی عمودی قرار داده بودند. نوآور شیمایپ

که (P Cunningham & Karakasidou 2009)  در سطوح مختلف ینوآور یها استیس یحکمران

ها به نحوی است که اهداف سیاستی را برآورده سازد،  ی سیاستساز ادهیپهدف اصلی آن کمک به 

از  نانیآفر نقشند گفتگوی کارآمد میان سطوح مختلف و یادگیری متقابل سطوح مختلف خود نیازم

های  ی کشور، تالشگذار سیاستدر  مراتبی سلسلهی حکمرانی  یکدیگر است. با توجه به سنت دیرینه

 آمیز بوده ولی ناکافی است. اخیر در اگرچه موفقیت

 تا حدیای،  ک مؤلفه کلیدی در حکمرانی شبکهها به عنوان ی یکی از ابعادی که در طول این دوره

عالی عتف، ستادهای  های تخصصی شورای پوشش داده شده است، مشارکت ذینفعان است. کمیسیون

که مشارکت ذینفعان را ممکن نموده و اعتماد  اند بودههای کالن ملی از مواردی  توسعه فناوری و طرح

ی اصلی مانند نقشه جامع علمی ها استیسیری برخی گ شکلاند.  را افزایش داده نانیآفر نقشمیان 

کشور نیز به خوبی از این اجماع نخبگانی بهره برده است. اگرچه در مورد مردم، و مدیریت ارتباط 

تمهید کافی اندیشیده نشده است.  (Pelkonen 2006)کند  روزافزونی که نوآوری با جامعه پیدا می

 & P Cunningham)مردم نه تنها باید مشارکتی فعال در طراحی ابزارهای سیاستی داشته باشند

Karakasidou 2009; Laranja 2012) ی این ابزارها و دستیابی به ساز ادهیپ، بلکه باید در حمایت از

 اهداف نوآوری نیز حضور داشته باشند.

ای مانند فناوری نانو، فناوری زیستی،  ای و چندرشته های بین رشته با افزایش اهمیت حوزه

ای اهمیت قابل توجهی  رشته میان و ای چندرشته های شناختی و نظایر آن، تسهیل تعامالت فناوری

ها در  این موضوع ستادهای توسعه فناوری بودند که عملکرد آن سازوکاررین ت پیدا کرد. کلیدی

فراگیر مانند  اجتماعی مسائل با مرتبط های های نانو و زیستی گواه این مدعاست. اگرچه حوزه حوزه

هایی که  محیط زیست، به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تنوع و گستردگی دپارتمان

ی بعضاً نامتناسب با این  ها هستند، و ساختار اداره ی در هر یک از این حوزهگذار سیاستدرگیر 

ها قرار داشته است. به طور  ی جدید، همواره مشکالتی در کشور بر سر راه توسعه این فناوریها حوزه

لی واحد ها و فقدان متو خاص با توجه به اهمیت تأمین مالی تحقیقات بنیادی و کاربردی در این حوزه
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ها بعضاً با مشکالتی روبرو بوده است که به خوبی در کار بوکولت و  و مشخص، تأمین مالی این حوزه

 .(Arnold & Boekholt 2002)آرنولد نیز مورد توجه قرار گرفته است

با پیدا کردن تدریجی جایگاه خود، توجه  جمهور سیرئوفناوری  های اخیر، معاونت علمی در سال

ی ذینفعان  هایی که با استفاده از شبکه ای به هوشمندی سیاستی نمود. یکی از مکانیزم ویژه

برداشته شد طرح ی و اتخاذ رویکرد هوشمندی سیاستی توزیع شده، گام مهم و کلیدی گذار سیاست

منابع های متمرکز اگرچه توانست به خوبی  آینده نگاری ملی و طرح پیمایش نوآوری بود. این تالش

نیز بیان شده است تقویت کند،  (Tübke et al. 2001) ی را به صورتی که دراستیس یموجود هوشمند

و بازتاب بهتر  نییتعتر به ابعاد اجتماعی در  علمی و توجه کماما به دلیل تمرکز بیشتر آن بر ابعاد 

ضعیف عمل نمود. هم چنین به دلیل تمرکز باالی  (Laranja 2012) و فناورانه یاجتماع یکل یروندها

ی به نحوی که ذینفعان در مسئولیت عیتوز یاستیس یهوشمندمطالعات در معاونت علمی و فناوری، 

(Tübke et al. 2001)  ی سهیم باشند، به خوبی عمل نشده گذار سیاستهوشمندی سیاستی برای

. ایجاد سازوکار مناسب برای یادگیری سیاستی و هوشمندی سیاستی به نحوی که بصورت است

را بهبود ببخشند، از موضوعات مهم است که باید در اولویت  علم، فناوری و نوآوریکارآمد، وضعیت نظام 

 قرار بگیرد. کشور

ی متحدان جادیای ی نوآوری براگذار سیاست نانیآفر نقشهایی که تا کنون  رسد تالش می به نظر

 (P Cunningham & Karakasidou 2009) ها استیس یساز ادهیپ لیتسه برای یاسیدر نظام س

شرایط ایدئالی اند  وضعیت را به میزان قابل قبولی بهبود بخشیده اگرچه هنوز نتوانستهاند  انجام داده

با توجه به  ژهیو بهی نوآوری ها استیستر  و ارزیابی دقیق 19هم چنین در مورد پاسخ دهی. ایجاد کنند

ی ا بکهشرسد این  می های گزافی روبرو است، به نظر های عموتاً با هزینه تأمین مالی پژوهش که نیا

ی  ی بودجه ها نشده و تأمین عمده ها و پایش و ارزیابی بهتر سیاست بودن منجر به توزیع مسئولیت

باعث شده تا موضوع 3199(، ییانطباطباراد و   )هداوند، فاتحپژوهشی با هدف صرف تأمین بودجه 

 .مهم ارزیابی و پاسخ دهی مغفول بماند

ها( اقدامات  ی هماهنگی افقی )در قیاس با سایر مؤلفه توان بیان نمود که در زمینه می در مجموع

های  بیشتر و مؤثرتری صورت گرفته است که منجر به آن شده که میان ذینفعان مختلف بویژه دستگاه

های آن شکل بگیرد.  اجرایی، گفتگو، مفاهمه، و آگاهی مشترک پیرامون مسائل سیاستی و راه حل

ها محقق شده در برخی موارد بی  در کشور ما هماهنگی افقی که عمدتا از طریق شوراها و کمیتهالبته 

های علمی و هماهنگی در سطوح کارشناسی و اثرگذار تنها به اتالف وقت و  نتیجه بوده و بدون پشتوانه

که در  هایی آسیب رغم علیایجاد بوروکراسی بیشتر منجر شده است. اما در مجموع هماهنگی افقی 

اجرا در کشور با آن مواجه بوده ایم توانسته برای اثربخشی بیشتر تصمیمات سیاستی مفید واقع شود. 

39
 Responsiveness 



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

126

های بیشتری مورد نیاز  رسد تالش می در مورد هماهنگی در زنجیره نوآوری )از علم تا نوآوری( بنظر

نجیره و کاربردی های بعدی ز های علمی بدون توجه به حلقه است اما بر خالف گذشته که سیاست

ها تدوین شده اند، با گذر زمان و در مسیری تکاملی توجه به انسجام درونی این زنجیره مورد  شدن آن

توجه بوده است. اتفاق مثبت دیگری که در مسیر حکمرانی در کشور رقم خورده، تعامالت 

تاحدی مرهون این  های این چنینی از نظر خبرگان ای بوده که رشد حوزه رشته ای و میان چندرشته

ی بوده است. با این وجود به گذار سیاستای به نهادسازی و  ای و میان رشته تعامالت و نگاه چندرشته

ی )به استیس انسجامها(،  )به ویژه عموم جامعه و نمایندگان آن نفعانیذ مشارکترسد که در  می نظر

 یهماهنگیکپارچه و منسجم(، ی گذار سیاستدر طراحی نظام  المللی بینویژه بکارگیری تجارب 

ها و به کارگیری رویکردهای نوین اجراپژوهی(، و  سیاست سازی پیادهی )توجه بیشتر به موضوع عمود

ی استیس یو هوشمند یریادگهای بیشتری صورت بگیرد. نهایتاً، ی ی الزم است تالشاسیس یهماهنگ

ضرورت و فوریت این دو مؤلفه در ابعادی هستند که وضعیت بسیار نامناسبی داشته و با توجه به 

 .بهبود وضعیت نظام حکمرانی باید بیشتر مورد توجه باشند

گیری بحث و نتیجه -3

ای در نظام  ی حکمرانی شبکه ی موردی اهم سازوکارهای محقق کننده در این مقاله با مطالعه

ناسایی شد. ش آنی گذار سیاستی اصلی در حکمرانی  علم، فناوری و نوآوری کشور چهار دوره

های صورت گرفته توسط محقق و بررسی اسناد  بر مبنای مصاحبه ها داده یخیجمعبندی نگاشت تار

در کشور در یک  یو نوآور یعلم، فناوری گذار سیاستکه نظام  دهد می نشانمرتبط با وظایف نهادها 

در مسیر تکاملی برای اتخاذ رویکردهای متناسب با ماهیت و فضای این حوزه حرکت کرده است. 

. بلحاظ ابعاد مورد است(، احساس نیاز به هماهنگی افقی قابل مشاهده 3191-3169ی اول ) دوره

ی توسعه علم یبرا یانسان یرویاهرم کردن ن راستای ی درآموزش عال یکمّ یتوسعهتوجه در نظام نیز 

(، وزارت علوم، 319۲-3191ی دوم ) . دورهه استی دانشگاهی مورد توجه بودها پژوهشو گسترش 

ی، تأسیس شده و وفناور علمتحقیقات و فناوری بخاطر احساس نیاز به انسجام و یکپارچگی میان 

فناورانه  یها حوزه ی کاربردی و توسعه فناوری معطوف گردیده و درها پژوهشتوجهات به انجام 

، با تأسیس معاونت ( نظام حکمرانی3193-319۲) ی سوم دورهدر ی شد. نهادساز منتخب

 به خود را توجهرا شروع کرده و  کپارچهی شیپا و یزیر برنامهوفناوری ریاست جمهوری،  علمی

معطوف نمود.  دار تیاولو یا رشته انیو م یا چندرشته یها در کنار حوزه ینوآور یافق یها استیس

 یو هوشمند یریادگی تیاهم درکشروع شده و تا اکنون نیز ادامه دارد،  3193ی چهارم، که از  دوره

آن در  یریکارگ و به یبر نوآوری را نشان داده و توجهات را گذار سیاستی توسط نظام استیس

ی و خلق ثروت معطوف ساخته است.اقتصاد مهم یها بخش
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هم ها و  شبکه روابط غیر رسمی در این توجه بهبه عنوان اقدامات آتی، برای بهبود این پژوهش و 

 یها شبکهتنها  های غیررسمی موجود حائز اهمیت است. از آن جایی که تمرکز این مقاله، چنین شبکه

 است، واضح استشده  های رسمی انجام و روالمقررات  ،نیقوان یبرمبناعمدتاً پژوهش بوده و  یرسم

د تحلیل به دست از نظرات خبرگان دار بیشتری یمند به بهره ازیکه ن یررسمیروابط غ لیکه با تحل

شد شبکه  یسع های بهتری به دست آید. به عالوه در این مقاله آمده دقیقتر بوده و ممکن است داللت

کردش لشبکه را با عم آن کنیم، می صحبتراجع به هر شبکه  یو وقت شده لیکل تحل کیبه عنوان 

های درونی شبکه که منجر به  در مورد ساختار و روالو  کنیم یابیارزنتایج حکمرانی بوده بود که به

توانند به  می ها دستاوردهای بیشتری برای حکمرانی این نتایج شده و این که با چه مداخالتی شبکه

الزم است بررسی  نظام، این عملکرد . در نهایت برای بررسینشده استهمراه داشته باشند ارائه 

ها محدود به بهبود کلی عملکرد این نظام نباشد.  ها انجام شده و تحلیل بیشتری روی هر یک از بخش

اگرچه شواهد کیفی قابل قبولی برای بهبود وضعیت این نظام وجود دارد ولی برای فراتر رفتن و ادامه 

ی سازوکارهایی که  رد. نهایتاً مطالعهمسیر الزم است با تفصیل بیشتری این نظام مورد ارزیابی قرار گی

ها صنعتی و  در کشور درگیر این حوزه هستند شامل وزارتخانه بنیان دانشی اقتصاد  با تعریف گسترده

گیرند نظیر قوانین برنامه  می ی تعریف گسترده نوآوری قرار تری که در محدوده فناوری، قوانین کلی

قابت پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان داخل و سایر پنجساله توسعه، قانون رفع موانع تولید ر

ی نوآوری گذار سیاستها موضوع نوآوری نیست ولی در  ی اصلی تمرکز آن مواردی که اگرچه هسته

ترین محدودیت این تحقیق به  مهم تواند این پژوهش را بهبود بخشد. نهایتاً می نقش اساسی دارند

و مشارکتی به اتالف ای  ر آن بسیاری از سازوکارهای شبکهزمینه خاص کشور ما مرتبط است که د

ی ها انجامد. این موضوع که در مصاحبه می زمان در جلسات و محدود شدن فرصت گفتگوی کارشناسی

شدن در ای  خبرگان نیز مورد اشاره قرار گرفته بود عمدتاً به دلیل نهادینه نشدن سازوکارهای شبکه

گری طراحان این سازوکارها بوده است. بنابراین مطالعات آتی ی و جزئی نگذار سیاستساختار 

ی در کشور ارائه گذار سیاستتوانند با تمرکز بر این مشکل پیشنهاداتی در خصوص اصالح فضای  می

تواند با مشخص نمودن نقاط قوت و  می نمایند. بکارگیری چارچوب معرفی شده برای تحلیل حکمرانی

این نظام را مشخص نموده و در طراحی سازوکارهای ارتقای نظام  ضعف و قوت، نقاط قابل بهبود

ی علم، گذار سیاستحکمرانی مفید واقع شود. با توجه به این که پیش از این حکمرانی در نظام 

تواند تصویر مناسبی  می مورد بررسی جامع قرار نگرفته بوده است، این تحقیق کشورفناوری و نوآوری 

های  ای به حکمرانی در سال در کشور به دست دهد. به عالوه رویکرد شبکهاز سیر تکاملی حکمرانی 

تواند با  می شده است و کشور ما نیز المللی بینهای  اخیر تبدیل به رویکرد غالب در تجارب و نظریه

اتخاذ این رویکرد از مزایای آن بهره مند شود.



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:  

128

منابع
 یامنش. تهران:ک یرضابا ترجمه عل .ی. جهاد دانشگاهیبیو ترک یکم یفی،ک یکردهایطرح پژوهش: رو یو.کرسول، جان دبل

.319۲ یی،دانشگاه عالمه طباطبا

فصلنامه های سیاستگذاری در نظام ملی نوآوری ایران،  علیرضا بوشهری، شناسایی چالشو منوچهر، علی حسنی  ،منطقی
.33۷-9۲، صص 3199، پاییز و زمستان 1، سال دوم، شماره سیاست علم و فناوری

در رفع  یانجیم ینهادها یکارکردها یرتأث یابی، ارزینور یسروش قاض یدس ییان واهلل طباطبا یبحب یدعفت، س ی،نوروز

.۷9-39، صص 3199، بهار 3، سال هشتم، شماره فصلنامه سیاست علم و فناوری یران،ا ینوآور ینظام مل یها ضعف

خصوصى در ایران،  یاستفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهش رضا سالمى، تبیین موانعو  محمد صادق ،خیاطیان

.۲9-9۲، صص 3193، زمستیان 39، پیاپى1، سال ششم، شماره فصلنامه بهبود مدیریت

نامه جامع  یژهونقش دولت،  یفاءمطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ا یخچه، مرور تاریمابراه ی،کاشان یسوزنچ
.3۲-3، صص 3199، تابستان ۷شماره  یازدهم،، سال ریعلم، فناوری و نوآو یاستس

با  یرانا ینوآور یدر نظام مل یگذار سیاست یندفرا یل، تحلییاناهلل طباطبا یبحب یدس و فاتح راد ی، مهدیههداوند مرض

، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان و کالن یراهبرد یاستهایفصلنامه س ی،استفاده از چارچوب نگاشت نهاد

.39-3، صص 3199

Agranoff, Robert, and Michael McGuire. "Inside the matrix: Integrating the paradigms of 

intergovernmental and network management." International Journal of Public Administration 26, no. 

12 (2003): 1401-1422. 

Boekholt, Patries, Erik Arnold, Enrico Deiaco, Shonie McKibbin, Paul Simmonds, James Stroya, and 

John de la Mothe. "The Governance of Research and Innovation." An international comparative 

study country reports. Technopolis, Amsterdam (2002). 

Bauer, Johannes, Achim Lang, and Volker Schneider, eds. Innovation policy and governance in high-

tech industries: The complexity of coordination. Springer Science & Business Media, 2012. 

Borrás, Susana. "Governance Networks in the EU: The case of GMO policy." In Democratic Network 

Governance in Europe, pp. 232-251. Palgrave Macmillan, London, 2007a. 

Borrás, Susana. "The European Commission as network broker." European integration online papers 11, 

no. 1 (2007b). 

Borrás, Susana. "The widening and deepening of innovation policy: what conditions provide for 

effective governance?." Georgia Institute of Technology, 2008. 

Braun, Dietmar. "Organising the political coordination of knowledge and innovation policies." Science 

and public policy 35, no. 4 (2008): 227-239. 

Braun, Dietmar, and François Merrien. "Towards a new model of governance for universities? A 

comparative view." (1999). 

Conteh, Charles. "Network governance of private sector development policy implementation in 

Singapore." Asian Journal of Political Science 17, no. 1 (2009): 71-88. 

Cunningham, Paul, and Aikaterini Karakasidou. "A better understanding of the governance of innovation 

policy." Policy Brief 3 (2009). 

Cunningham, Paul, and Ronnie Ramlogan. "The effects of innovation network policies." Manchester 

Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester (2012). 

Elder, Jakob, Stefan Kuhlmann, and Ruud Smits. New governance for innovation: The need for 

horizontal and systemic policy co-ordination. No. 2. Fraunhofer ISI discussion papers innovation 

systems and policy analysis, 2003. 

Esmark, Anders. "Democratic accountability and network governance—problems and potentials." 

In Theories of democratic network governance, pp. 274-296. Palgrave Macmillan, London, 2007. 

Gassler, H., W. Polt, and C. Rammer. Priority setting in research & technology policy-historical 

developments and recent trends. No. 36-2007. Working paper, 2007. 



3131( تابستان 44)پیاپی  2شماره  31دوره فصلنامه علمی بهبود مدیریت:   

129

Gokhberg, Leonid, and Alexander Sokolov. "Technology foresight in Russia in historical evolutionary 

perspective." Technological Forecasting and Social Change 119 (2017): 256-267. 

Keast, Robyn, Myrna Mandell, and Kerry Brown. "Mixing state, market and network governance modes: 

the role of government in" crowded" policy domains." International Journal of Organization Theory 

& Behavior 9, no. 1 (2006): 27-50. 

Koliba, Christopher J., Jack W. Meek, Asim Zia, and Russell W. Mills. Governance networks in public 

administration and public policy. Routledge, 2017. 

Kuhlmann, Ellen, and Judith Allsop. "Professional self-regulation in a changing architecture of 

governance: comparing health policy in the UK and Germany." Policy & Politics 36, no. 2 (2008): 

173-189.

Kuhlmann, Stefan. "Future governance of innovation policy in Europe—three scenarios." Research 

policy 30, no. 6 (2001): 953-976. 

Kuhlmann, Stefan. Governance and Intelligence in Research and Innovation Systems. Utrecht: 

Universiteit Utrecht, 2002. 

Kuhlmann, Stefan, Patries Boekholt, Luke Georghiou, Ken Guy, Jean-Alain Héraud, Philippe Laredo, 

Tarmo Lemola et al. "Improving distributed intelligence in complex innovation systems." (1999): 1-

87. 

Laranja, Manuel. "Network governance of innovation policies: The Technological Plan in 

Portugal." Science and Public Policy 39, no. 5 (2012): 655-668. 

Lynn Jr, Laurence E., Carolyn J. Heinrich, and Carolyn J. Hill. "Studying governance and public 

management: Challenges and prospects." Journal of Public Administration Research and Theory 10, 

no. 2 (2000): 233-262. 

Newig, Jens, Dirk Günther, and Claudia Pahl-Wostl. "Synapses in the network: learning in governance 

networks in the context of environmental management." Ecology and Society 15, no. 4 (2010). 

O'Toole Jr, Laurence J., and Kenneth J. Meier. "Public management in intergovernmental networks: 

Matching structural networks and managerial networking." Journal of public administration research 

and theory 14, no. 4 (2004): 469-494. 

Pelkonen, Antti. "The problem of integrated innovation policy: Analyzing the governing role of the 

Science and Technology Policy Council of Finland." Science and Public Policy 33, no. 9 (2006): 

669-680.

Peters, B. Guy. American public policy: Promise and performance. CQ Press, 2018. 

Rhodes, Roderick Arthur William. "The new governance: governing without government." Political 

studies 44, no. 4 (1996): 652-667. 

Rickne, Annika, Staffan Læstadius, and Henry Etzkowitz, eds. Innovation governance in an open 

economy: Shaping regional nodes in a globalized world. Routledge, 2012. 

Salazar, Monica, and Adam Holbrook. "Canadian science, technology and innovation policy: the product 

of regional networking?" Regional Studies 41, no. 8 (2007): 1129-1141. 

Sharkansky, Ira. Politics and policymaking: In search of simplicity. Lynne Rienner Publishers, 2002. 

Tübke, Alexander, K. Ducatel, J. Gavigan, P. I. E. T. R. O. Moncada-Paterno-Castello, RUUD SMITS, 

AXEL ZWECK, MICHAEL RADER, RÉMI BARRÉ, and AHTI SALO HUT. "Strategic policy 

intelligence: Current trends, the state of play and perspectives." IPTS, Seville (2001). 

UNCTAD. (2016). Science , Technology and Innovation Policy Review The Islamic Republic of Iran. 

United Nation, 112. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict20163_en.pdf 

Powell, Walter. "Neither market nor Hierarchy : Network Forms of Organization" .Research in 

Orgamsarional Behaviour 12 (1990): 295-336. 

Yang, Kaifeng. "Responsiveness in network governance: Revisiting a fundamental concept: Symposium 

introduction." Public performance & management review 31, no. 2 (2007): 131-143. 




