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گذاري نوآوريتحلیل حکمرانی نظام نوآوري ایران بر پایه چرخه سیاست

4مهدي الیاسی، *3فرهاد عباسی، 2مهدي محمدي، 1حسینیاله حاجیحجت

هاي علمی و صنعتی ایران، سازمان پژوهشاورينرئیس موسسه مطالعات و تحقیقات ف-1
دکتري مدیریت فناوري دانشگاه عالمه طباطبایی-2

هاي علمی و صنعتی ایران، سازمان پژوهشوري موسسه مطالعات و تحقیقات فناوريامدیر گروه آینده پژوهی و ارزیابی فن-3
علمی دانشگاه مالک اشتردکتري مدیریت فناوري و عضو هیات -4

چکیده
، مدل مفهومی حکمرانی نظام نوآوري استخراج شده که مشتمل بر فرآیندهاي مراجعبا مرور . هدف اصلی این مقاله، تحلیل حکمرانی نظام نوآوري ایران است

اندیشی براي ابزارهاي پرسشنامه و برگزاري هم.باشدمیها و یادگیري ها و ارزیابی سیاستسازي برنامهها، طراحی و پیادهگذاري، تعیین اولویتسیاست
بر پایه مدل طراحی شده، وضعیت فعلی و . هاي خام استفاده شده استبراي تحلیل دادهtها، بکاربرده شده و فنون تحلیل عاملی تأییدي و آزمون آوري دادهجمع

تجزیه و تحلیل صورت گرفته حاکی از آن است که رویکرد غالب در .ل قرار گرفته استروي حکمرانی نظام نوآوري ایران مورد تجزیه و تحلیهاي پیشچالش
هاي در خاتمه مقاله، پیشنهاداتی براي غلبه بر چالش. گذاري نوآوري در ایران نگرش خطی بوده و سبک حکمرانی نظام ملی نوآوري نیز دستوري استسیاست

.رو ارائه شده استپیش

نوآورينظام ملی نوآوري، حکمرانی، ایران، چرخه سیاست :هاکلید واژه

'ـ مقدمه1

با افزایش اهمیت نوآوري در اقتصاد ملی و تأثیرات 
فرآیندهاي جهانی شدن و فضاي پیچیده تعامالت جهانی بر 

1کشورها در عرصه رقابت پذیري، نقش و جایگاه حکمرانی

این امر مستلزم . استنظام نوآوري بسیار حیاتی شده 
کردهاي یها و رورویهبکارگیري ، مجددسازماندهی نهادي

،گذارياولویت،هاي اجراییهبرنامتدوینمناسب براي 
نیازهاي تااستها در سطح ملی سیاستیسازي و ارزیابپیاده

تحلیل . فضاي جدید اقتصاد دانش محور را برآورده نماید
-نسل سوم سیاستبر پایه گذاري نوآوري الزامات سیاست

گذاري نوآوري و بررسی وضعیت موجود حکمرانی در کشور 

@abbasi: دار مکاتباتنویسنده عهده*  irost.org
1- Governance

تواند شرایط را براي ارایه پیشنهاداتی در این زمینه فراهم می
که نوآوري در شودمیبر این موضوع تأکید ،نسلدر این .کند

گذارد و تأثیر میابعادي گسترده در اقتصاد و اجتماع تأثیر
تی گسترده تر و در پذیرد و الزم است که آن را به صورمی

. ]1-3[تعامل با این ابعاد تدوین نمود 
وري فنادیدگاه اقتصاد تکاملی، دانش حاصل از نوآوري و از

در سطح ملی به عنوان مهمترین موتور محرك رشد اقتصادي 
با توجه به این دیدگاه . ]4[از اهمیت فراوانی برخوردار است 

نش صرفا حاصل و همچنین مفهوم نظام ملی نوآوري، این دا
خالقیت ذهنی یک فرد بدون تعامل گسترده با محیط و دیگر 
نهادهاي تأثیرگذار نمی باشد، بلکه مجموعه متعاملی از عناصر 
و ارتباطات میان نهادهاي مختلف در سطح ملی الزم است که 
فرآیند خلق، انتشار و بهره برداري از دانش شکل گرفته و به 

و اشاعهخلق، . ]6و5[فرآیند توسعه ملی کمک کند 

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1390پاییز، 1، شماره چهارمسال 
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برداري از دانش در سطح ملی بدون یک چارچوب بهره
این موضوع . مدیریت و حکمرانی مناسب امکان پذیر نیست

هاي حکمرانی در سطح ملی اي از فعالیتدربرگیرنده مجموعه
در . نمایدءدولت نقش اساسی در آن ایفابایست میاست که

:رورت داردضهاي زیر انجام فعالیتاین راستا،
هاها و اولویتتعیین سیاست
هاسازي برنامهطراحی و پیاده
1[ها و یادگیري ارزیابی سیاست[ .

ابتدا با بررسی مبانی نظري موضوع و تبیین ابعاد ،مقالهدر این 
حکمرانی نظام ملی نوآوري، یک الگوي مفهومی اولیه ارایه 

و سپس با تحلیل وضعیت حکمرانی نظام ملی نوآوري شده
هاي کلیدي این نظام استخراج و کشور، نقاط ضعف و چالش

.شده استآن ارایه ءدر نهایت راهکارهایی براي ارتقا

مروري بر مبانی نظري حکمرانی نظام ملی نوآوري-2
گـذاري و حکمرانـی در نظـام ملـی     مفاهیم سیاسـت 2-1

نوآوري 
نـوآوري بـا توجـه بـه     بـه نگرش سیستمیاي اخیر، هدر سال
تعـامالت  عدم توجه بـه  درهاي نگرش خطی نوآوريضعف

ایـن نگـرش   . نموده استگسترده تآثیرگذار بر نوآوري ظهور 
جدید، ساختاري غیرخطی داشته و داراي مسـیرهاي بـازخور   
مناسبی بوده که در آن ارتباطات متقابل میان عناصـر مـؤثر بـر    

. ]5-7[کنند آوري نقشی مهم را ایفاء میفرآیند نو
در رویکــرد سیســتمی، عملکــرد نوآورانــه کشــورها تنهــا بــه  

ها، مؤسسـات  شرکت: مانند(عملکرد بازیگران عرصۀ نوآوري 
وابسته نیست بلکـه بـه چگـونگی    ...) ها و تحقیقاتی، دانشگاه

،بر این اساس. استتعامل این بازیگران با یکدیگر نیز وابسته 
رویکرد نظام ملی نوآوري بـه شناسـایی نهادهـاي موجـود در     
عرصۀ نـوآوري ملـی و نحـوة تعـامالت و ارتباطـات آنهـا و       
کارکردهایی کـه از درون ایـن تعـامالت مـورد انتظـار اسـت       

. ]9و8[پردازد می
در ایـن ،")NIS(نظـام ملـی نـوآوري   "میان تعاریف متنوع از 

: قرار گرفته است کـه مورد استناد 1"متکالف"تعریف پژوهش

1- Metcalfe

NISاي از نهادهاي مجزا که در ارتباط بـا هـم و بـه    مجموعه
فنـاوري اشـاعه در توسـعه و  شود کـه  تلقی میصورت منفرد 

جدید نقش دارند و در چارچوب یک ساختار حکومتی شکل 
هـایی را بـراي تأثیرگـذاري بـر فرآینـد      گیرند تـا سیاسـت  می

نهادهـاي بـه   مشتمل بر NISبنابراین . سازي کنندنوآوري پیاده
هایی که منجر ها و خالقیتهم پیوسته است که دانش، مهارت

شـوند را خلـق، انباشـت و انتقـال     هاي جدیـد مـی  فناوريبه 
ایـــن تعریـــف، از آنجاکـــه از منظـــر در . ]10[دهنـــد مـــی

اسـت، همخـوانی   نگریسته شده NISگذاري به مفهوم سیاست
. این تحقیق داردبیشتري با مفاهیم موردنظر ما در

کارکردهـاي مختلفـی دارد کـه از دیـدگاه     ،نظام ملی نـوآوري 
این کارکردها عبارتنـد  2سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

، گـذاري، همـاهنگی، نظـارت و ارزیـابی؛ تسـهیل     سیاست: از
؛ ارتقـاء  R&D؛ انجام  R&Dهاي هدایت و تأمین مالی فعالیت

؛ توسـعه و ارتقـاء   فنـاوري ؛ اشاعه و انتقال فناورانهکارآفرینی 
. ]11[منابع انسانی؛ تولید کاالها و ارائه خدمات 

در میان این کارکردها، کارکرد اول بر آن بخش از نظـام ملـی   
نوآوري تأکید دارد که در این تحقیق هدف اصلی براي تحلیل 

گـذاري نظـام   هاي مهمی در حـوزه سیاسـت  فعالیت. می باشد
ملی نوآوري وجود دارد که در منابع مختلـف بـه آنهـا اشـاره     

گـذاري نـوآوري را   رویکردهاي سیاسـت . ]12و6[شده است 
کـه نسـل اول و دوم   بنـدي نمـود   می توان به سه نسل تقسیم

خطی و سیستمی بـه نـوآوري بـوده،    نشان دهنده رویکردهاي 
نسـبت بـه   تـر  در نسل سوم، یک دیـدگاه گسـترده  که حالیدر
گــذاري نــوآوري وجــود دارد کــه نیازمنــد تغییــرات تســسیا

ها با ابعاد مختلف توسعه تر سیاستساختاري و تطبیق گسترده
ــی ــدم ــدیریت و    . باش ــاه م ــش و جایگ ــدگاه، نق ــن دی در ای

تــر شــده و نیازمنــد انجــام گــذاري نــوآوري پررنــگسیاســت
ــت ــرديهــاي فعالی ــه چــارچوب  راهب ــاهنگی اســت ک و هم
اي را براي نوآوري در همه ابعـاد ایجـاد   اي یکپارچههسیاست

نیـز  3در واقع این دیدگاه که تحت عنوان دیدگاه کل نگر. کند
هاي نـوآوري  توان به آن اشاره نمود، بر یکپارچگی سیاستمی

2- Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD)
3- Holistic
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محیطـی  زیسـت هاي صنعتی، اقتصادي، اجتماعی و با سیاست
اي از ههاي نوآوري را صرفا زیر مجموعـ تأکید دارد و سیاست

هـاي  را هـم سـطح سیاسـت   داند بلکه آنها نمیدیگر سیاست
کالن اقتصادي و صنعتی کشور و به صورت یکپارچه بـا آنهـا   

وري فنـا در واقع محدوده سیاست نوآوري از علـم و  . داندمی
بـر تر شـده و ابعـاد اجتمـاعی و اقتصـادي را نیـز در     گسترده

گــذاري سیاســترو در نســل ســوم از ایــن.]2و1[گیــردمــی
:]1[نوآوري دو مفهوم کلیدي زیر نقشی حیاتی دارند 

سازي ایجاد تعامالت افقی در منظور از افقی: 1سازيافقی-
باشد که دربرگیرنده تعامالت میان گذاري میسیاست

گذاري و هاي مختلف تأثیرگذار در سیاستبخش
. باشدگذاري نوآوري میگسترده نمودن ابعاد سیاست

گذاري و گستردگی ابعاد سیاست: 2ی سیاستییکپارچگ-
تنوع آنها از یک سو و امکان وجود موضوعات داراي 

تواند منجر به عدم تعارض میان آنها از سوي دیگر می
ها شود که به راحتی امکان تغییر و یکپارچگی سیاست

از طرف دیگر، افزایش تعداد . اصالح آنها وجود ندارد
ن افزایش نقش و اهمیت آنها ذینفعان تأثیرگذار و همچنی

-هاي متفاوت و عدمتواند منجر به ایجاد دیدگاهنیز می
یکپارچگی داراي سه بعد است که . یکپارچگی شود

یکپارچگی افقی، یکپارچگی عمودي، : عبارتند از
یکپارچگی افقی بر همراستا بودن و . یکپارچگی زمانی

مختلف حداقل نمودن ناسازگاري ها در میان بخش هاي 
) محیط زیستومانند اقتصاد، نوآوري، صنعت(سیاستی 

گذاري هاي مختلف ذینفع در سیاستو یا افراد و گروه
یکپارچگی عمودي بر انطباق میان . تأکید دارد

گذاران هاي عمومی و اهداف و مقاصد سیاستخروجی
گذاري و یعنی یکپارچگی در سطح سیاست. تأکید دارد

یکپارچگی زمانی به دنبال . ه باشداجرا باید وجود داشت
هاي کنونی در آینده اطمینان از اثربخش بودن سیاست

است و با محدود کردن عدم یکپارچگی هاي بالقوه و 
ها سعی می کند ایجاد راهنماهایی براي تغییر در سیاست

.که این موضوع را تضمین کند

1- Horizontalisation
2- Policy coherence

گذاري نوآوري عبارتندهاي اصلی در فرآیند سیاستفعالیت
سازي طراحی و پیاده. 2؛ 3هاها و اولویتتعیین سیاست. 1: از

. ]14و13[5ها و یادگیريارزیابی سیاست. 3؛ 4هابرنامه
حکمرانی نظام ملی نوآوري را می توان بر اساس یک رویکرد 
فرآیند محور به فرآیند سیاست گذاري نوآوري در سطح ملی 

حکمرانی در . استنشان داده شده 1ارتباط داد که در شکل 
ها و تجارب اي از سیستمتعریفی کلی عبارتست از مجموعه

ها مورد استفاده قرار می دهند تا در تعامل با که حکومت
هاي خود را تعیین کرده، ذینفعان مختلف، برنامه و اولویت

سازي کنند و اثرات و اثربخشی آنها را مورد ها را پیادهسیاست
اي به معناي شبکهرانیحکم. ارزیابی قرار دهند

دهی شده و بین سازمانی است که دربرگیرنده خودسازمان
به این معناست که حکمرانی. باشدبازیگران غیر دولتی نیز می

مرزهاي میان بخش هاي دولتی و خصوصی به طور پیوسته 
این . توان آنها را ثابت در نظر گرفتتغییر کرده و نمی

خگو نیستند، بلکه هاي تعاملی به دولت پاسشبکه
هستند و منجر به هماهنگی 6دهی شدهخودسازمان

مدیریت . شوندگذاري به طور گسترده و فراگیر میسیاست
هاي دولت با مهمی در همکاريعاملارتباطات بین سازمانی 

است که در و فناوريبخش خصوصی در عرصه علم 
.]16و15[یابد نظام ملی نوآوري اهمیت میحکمرانی

بررسی روند اسناد انتشار یافته از سوي سازمان همکاري با 
در 2005- 1995طی دوره )OECD(اقتصادي و توسعه 

، )1جدول (سیاستی نظام ملی نوآوري خصوص ابعاد مختلف 
شود که مفهوم حکمرانی نظام ملی نوآوري مشاهده می

عنوان آخرین رویکردهاي مورد بررسی توسط این نهاد و به
گذاري هاي این مفهوم در سیاستارتقاي قابلیتدر راستاي 

بنابراین، این . ]17[نوآوري کشورهاي عضو مطرح شده است 
مفهوم هنوز در ابتداي مراحل توسعه و نمو خود بوده و به 
عنوان یک رویکرد نوین در توسعه نظام نوآوري در سطوح 

.باشداي و بخشی مطرح میملی، منطقه

3- Agenda setting
4- Design & implementation
5- Evaluation & learning
6- Self-organization
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و OECDروند انتشارات مرتبط با نظام نوآوري توسط )1جدول 
]17[جایگاه مفهوم حکمرانی نظام نوآوري 

سال 
عنوانانتشار
هاي ملی براي تامین مالی نوآورينظام1995
هاي نوآوري ملینظام1997
هاي نوآوري ملیمدیریت نظام1999
ايرویکرد خوشه: نوآوريءارتقا1999
هاي نوآوري ملیهمکاري در نظام: نوآوريهاي شبکه2001
هاي نوآوري ملیهاي نظامپیشران: هاي نوآوريخوشه2001

هاي جابجایی نیروي کار ماهر در نظام: افراد نوآور2001
نوآوري ملی

هاي نوآوري ملیپویاسازي نظام2002
هاي نوآوريحکمرانی نظام2005

، OECDبه هر حال، عالوه بر توسعه این مفهوم توسط 
در . توان ردپاي آن را در مطالعات مختلفی جستجو کردمی

طول دو دهه گذشته رویکردهاي متفاوتی براي تبیین تغییرات 
در ساختار نظام ملی نوآوري و حرکت به سمت دیدگاه 
حکمرانی از ابعاد مختلف ارایه شده است که در ادامه به آنها

. شودپرداخته می

گذاري و حکمرانی رویکردهاي مختلف به سیاست2- 2
نظام ملی نوآوري

در این بخش به صورتی مختصر به توصیف چند رویکرد یا 
مطالعه کلیدي مرتبط با سیاست گذاري و حکمرانی نظام 

. نوآوري می پردازیم

گذاري و رویکردهاي سیاست(OECDرویکرد-الف
رویکرد سه دسته از تعامالت و هماهنگی در این :)حکمرانی

شوند که سه سبک مختلف گذاري مطرح میدر سیاست
در واقع نحوه . دهندحکمرانی نظام ملی نوآوري را نشان می

گیري تعامالت و هماهنگی میان بازیگران مختلف در شکل
هاي زیر گیري سبکگذاري نوآوري باعث شکلسیاست

:]18[شود می
که در آن تعامالت میان : بازاريسبک حکمرانی -١

بازیگران مختلف مانند دولت، دانشگاه و صنعت بر 
هاي اساس عرضه و تقاضاي بازاري و بدون دخالت

در این سبک، دولت کمترین . گیرددولتی شکل می
نقش را ایفاء کرده و روابط بازاري حاکم بر تعامالت 

گذاري بازیگران بوده و منجر به هماهنگی سیاست
.شودمی

در این سبک، تعامالت : مراتبیسبک حکمرانی سلسله-٢
به صورت عمودي، رسمی و مبتنی بر قدرت دولت 

در این سبک، دولت نقش حداکثري داشته و از . است
طریق قانون گذاري و روابط رسمی سعی می کند که 
تعامالت را شکل دهد و سیاست هاي نوآوري را 

. هماهنگ کند

]13[گذاري نوآوري هاي اصلی در فرآیند سیاستفعالیت)1شکل 

ها و ياستراتژ
یمليهااستیس

ها و ياستراتژ
یبخشيهااستیس

يهاياستراتژ
يسازادهیپ

ابزارهايریبکارگ اثراتیابیارز

عملکردیابیارز

یابیارز
يگذاراستیس

يهوشمند

کیاستراتژ
ها و تین اولوییتع) 1

هااستیس

هابرنامهیطراح) 2

هابرنامهيسازادهیپ) 3
یابیارز) 4

یاستیسيرییادگ) 5
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در این سبک، تعامالت میان : ايسبک حکمرانی شبکه-٣
اي بوده و مبتنی بر بازیگران مختلف به صورت شبکه

گیري شکل. استاعتماد و منافع متقابل شکل گرفته 
که تعامالت افقی میان بازیگران مختلف در زمانی

بازیگران مختلف و متعددي وجود دارد که داراي منافع 
باشند، امري حیاتی است مختلف و قدرت متفاوت می

کننده و ایجادکننده این که دولت باید نقش هماهنگ
. شبکه تعاملی را برعهده دارد

در فضاي اقتصاد دانش بنیان، یک تغییر رویکرد از ،روایناز 
در عرصه 2حکمرانینظامبه 1حکومتینظامدیدگاه 
که در آن ارتباطات قابل مشاهده استگذاري نوآوري سیاست

. انداي تبدیل شدهعمودي به ارتباطات افقی و شبکه
هاي عدم تمرکز و تفویض اختیارات به بازیگران سیاست

هاي سیستم ترین مشخصهملی نوآوري، مهممختلف در نظام 
دهنده مفهوم این تغییر رویکرد که نشان. باشندحکمرانی می

به خوبی نشان داده شده است 2حکمرانی نیز است در شکل 
]15[.

در :)گذاري فناوريهاي سیاستمدل(3رویکرد بوزمن-ب
گذاري فناوري ارایه این رویکرد سه مدل براي سیاست

مدل وگرامدل شکست بازار؛ مدل ماموریت:]19[شودمی
ترین نکات مورد توجه در این مهم. ايمشارکتی و شبکه
:رویکرد عبارتند از

گرا به سـمت  هاي بازاري و ماموریتحرکت از مدل
اي و مشارکتیهاي شبکهمدل

هـاي الزم  دهـی و هـدایت شـبکه   نقش دولت شکل
ایجـاد بسـتر   هاي دانشگاهی و صنعتی و میان بخش

هاي بدون بازارالزم براي توسعه حوزه
 نهادهاي تحقیقاتی و دانشگاهی دولتی نقشی دوگانه

سازي حضور دارندپیدا کرده و در مراحل تجاري
مدل مارپیچ سه گانه (4اتکوویتز و لیدسدورف-پ

این رویکرد که در :)تعامالت دولت، دانشگاه و صنعت
است، بر سه نوع مدل بخش هاي قبل به آن اشاره شده 

1- government system
2- governance system
3- Bozman
4- Etzkowitz & Leydesdorf

تعامالت میان دولت، دانشگاه و صنعت اشاره دارد که عبارتند 
: گانهمدل مارپیچ سه. 3مدل بازاري؛ . 2مدل دولتی؛ . 1: از

ترین مهم. ]21و20[هاي هیبریدي گانه و سازمانهاي سهشبکه
:نکات مورد توجه در این رویکرد عبارتند از

ري به سـمت مـدل   هاي دولتی و بازاحرکت از مدل
ايگانه و شبکهمارپیچ سه

هـا از آمـوزش صـرف بـه آمـوزش،      تحول دانشگاه
تحقیقات و کارآفرینی

   هـاي  گیـري نقـش  تحول در نقـش دولـت و شـکل
گـذاري،  هـاي سیاسـت  دوگانه و چندگانه در حـوزه 

...انجام تحقیقات، تقویت کارآفرینی و 
نسل هاي نوآوري و حکمرانی نظام(OECDرویکرد - ت

این رویکرد بر سه نسل :)گذاري نوآوريسوم سیاست
گذاري نوآوري تاکید داشته و تحوالت مربوطه را سیاست

. 2گذاري خطی؛ مدل سیاست: نسل اول. 1: توصیف می کند
مدل : نسل سوم. 3؛ )نظام نوآوري(مدل سیستمی : نسل دوم

مهم ترین نکات مورد توجه در . ]22و1[نگر و گسترده کل
:رویکرد عبارتند ازاین 
هـاي  افزایش مشارکت ذینفعان و بخـش : سازيافقی

مختلف فراتر از مرزهاي علم و فنـاوري مبتنـی بـر    
سازيشبکه

کپارچگی سیاستی در ابعاد افقی، عمودي و زمانیی
     تغییر دیدگاه از رویکـرد حکـومتی بـه حکمرانـی و

هاتوسعه شبکه
املگذاري نـوآوري شـ  توجه به کل فرآیند سیاست :

تعیین سیاست هـا و اولویـت هـا؛ طراحـی و پیـاده      
سازي برنامه ها؛ ارزیابی سیاست ها و یادگیري

از یحکمرانيهاسبک(5کالرودو یکهاگنجیکردرو-ث
یسبک حکمرانششبر یکردروینا):ینفعانمنظرمشارکت ذ

دارد یدتاکینفعاناز منظر نحوه مشارکت ذينظام نوآور
:]24و23[

5- Hagendjik & Kallerud
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]15[گذاري در حکمرانی نظام ملی نوآوري تغییر الگوي سیاست)2شکل 

ــتوري  -1 ــی دس ــبک حکمران ــبک،  : 1س ــن س در ای
بدون ارتباط نزدیک با عموم جامعـه  گذاريسیاست

هاي بسیار کمی از جامعه در ورودي. انجام می شود
شود و سـازمانی کـه   گرفته میگذاريسیاستزمینه 

صـورت خـودرأي   است، بـه گذاريسیاستمسئول 
.کندگیري میتصمیم

در این سـبک رهبـري،   : 2سبک حکمرانی مشارکتی-2
نفـع در نـوآوري و   نظرات گروه هـاي مختلـف ذي  

تمایالت آنها شناسایی شده و در فرآینـد مـذاکره و   
برد شناسایی شـده و  رزنی، پیشنهادات داراي کاهچان
. شونداستفاده میگذاريسیاستدر 

از دیـدگاه ایـن سـبک،   : 3سبک حکمرانی آموزشی-3
تعارضات و مشکالتی که میان گروه هـاي مختلـف   

نوآوري به وجود مـی آیـد   گذاريسیاستدر زمینه 
و اسـت  مـردم  یعدم وجود آگاهی عمـوم ناشی از 

آشـنایی  گـذاري سیاسـت چون عموم افراد با مبحث 
ندارند، الزم است که آنها را آمـوزش داده و دانـش   

. علمی الزم براي آنها را فراهم کرد
این سـبک حکمرانـی بـر    : 4سبک حکمرانی بازاري-4

کنـد کـه حکمرانـی علـم و     این موضوع تأکیـد مـی  

1- Discretionary
2- Corporatist
3- Educational
4- Market

هاي عرضـه  وري در جامعه باید از طریق مکانیزمفنا
. ضاي اقتصادي در بازار شکل بگیردو تقا

ایـن سـبک حکمرانـی   : 5ايسبک حکمرانی مجادله-5
افتد کـه یـک بسـتر سیاسـی کـه      در زمانی اتفاق می

هاي کامال هاي مختلف داراي نظرات و جایگاهگروه
. مختلف و متضاد هستند، وجود داشته باشد

این سبک از : 6برندهسبک حکمرانی ارادي و پیش-6
افتد که یک شرایط ایده آل اتفاق میاز حکمرانی در 

هـاي علـم و   در آن، پشتیبانی عموم افراد از فعالیـت 
وري به وسیله مذاکرات و مباحثات مسـتمر میـان   فنا

شود و عمـوم  گذاران انجام میعموم مردم و سیاست
گـذاري سیاسـت مردم یک درك عمـومی و بـاال از   

. نوآوري داشته و مشارکت فعال در این زمینه دارند
:ترین نکات مورد توجه در این رویکرد عبارتند ازمهم

هاي دستوري و مجادله و بـازاري  حرکت از سبک-
هاي مشـارکتی، آموزشـی و ارادي و   به سمت سبک

برندهپیش
گـذاري و نقـش   هاي سیاسـت افزایش نقش شبکه-

گذاريآفرینی عموم ذینفعان در فرآیند سیاست

5- Agonistic
6- Deliberative

مراکز تحقیقاتی 
دولتی

هاي بزرگشرکت

هاي کوچک شرکت
و متوسط

هادانشگاه
جامعه علمی و 

متخصصان

دولت

دولت
هاي کوچک شرکت

و متوسط

هادانشگاه
جامعه علمی و 

متخصصان

بزرگهاي شرکت

مراکز تحقیقاتی 
دولتی

گذاريهاي بسته و عمودي سیاستشبکهگذاريهاي باز و افقی سیاستشبکه
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بررسی در این بخش، در جـدول  بندي رویکردهاي مورد جمع
تـوان  بنـابراین بـا مطالعـه ایـن رویکردهـا، مـی      . آمده است2

دریافت کـه رونـدهایی اساسـی در حکمرانـی در نظـام ملـی       
:نوآوري وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از

تغییر از سیستم حکومتی به سیستم حکمرانی-
هاي سلسله مراتبی و بازاري به سمتتغییر از سبک-

ايشبکهسبک
وري فنـا هاي خطی علم و گذاريحرکت از سیاست-

نگر نوآوري گذاري سیستمی و کلبه سمت سیاست
)نسل سوم(

هاي دولتی و بازاري به سـمت مـدل   حرکت از مدل-
ايگانه و شبکهمارپیچ سه

گـذاري  هاي بسته و عمـودي سیاسـت  تغییر از شبکه-
ارکت گذاري با مشـ هاي باز و افقی سیاستبه شبکه
ذینفعان

هاي دسـتوري و مجادلـه و بـازاري    حرکت از سبک-
هاي مشـارکتی، آموزشـی و ارادي و   به سمت سبک

برندهپیش
سازي و یکپارچگی سیاستی در فرآیند تاکید بر افقی-

گذاريسیاست

نظام نوآوريبندي رویکردهاي مرتبط با حکمرانی جمع)2جدول 

1و کیم]OECD]18نویسنده

]15[1کیم
]19[بوزمن 

اتکوویتز و لیدسدورف 
]21[لیدسدورفو ]20[

OECD]122و[
کالرودهاگنجیک و 

]24و23[

هاي سبکعنوان
گذاريسیاست

گذاري هاي سیاستمدل
وريفنا

گانه مدل مارپیچ سه
تعامالت دولت، دانشگاه و 

صنعت

هاي نوآوريحکمرانی نظام
گذاري و نسل سوم سیاست

نوآوري
هاي حکمرانی از سبک

منظر مشارکت ذینفعان

ها یا سبک
هاي مدل

مورد نظر

سبک سلسله. 1
مراتبی

سبک بازاري. 2
ايسبک شبکه. 3

مدل شکست بازار. 1
گرامدل ماموریت. 2
مدل مشارکتی و . 3

ايشبکه

مدل دولتی. 1
مدل بازاري. 2

: گانهمدل مارپیچ سه. 3
گانه و هاي سهشبکه

هاي هیبریديسازمان

مدل : نسل اول. 1
گذاري خطیسیاست

مدل سیستمی: نسل دوم. 2
نگر و مدل کل: نسل سوم. 3

گسترده

سبک دستوري. 1
سبک مشارکتی. 2
سبک آموزشی. 3
سبک بازاري. 4
ايسبک مجادله. 5
سبک ارادي و . 6

برندهپیش

مفاهیم و 
موضوعات 

کلیدي

هاي تغییر از شبکه.1
بسته و عمودي 

گذاري به سیاست
هاي باز و افقیشبکه

تغییر از سیستم . 2
حکومتی به سیستم 

حکمرانی
هاي تغییر از سبک. 3

سلسله مراتبی و 
بازاري به سبک 

ايشبکه
حرکت به سمت . 4

سازي و تعامالت شبکه
چندگانه و متقابل

هاي حرکت از مدل. 1
گرا به بازاري و ماموریت

اي و هاي شبکهسمت مدل
مشارکتی

دهی نقش دولت شکل. 2
هاي الزم و هدایت شبکه

هاي دانشگاهی میان بخش
و صنعتی و ایجاد بستر 

الزم براي توسعه 
هاي بی بازارحوزه

نهادهاي تحقیقاتی و . 3
دانشگاهی دولتی نقشی 
دوگانه پیدا کرده و در 

سازي مراحل تجاري
حضور دارند

بهره گیري از لزوم . 4
هاي مشورتی در مکانیزم

گذاريسیاست

هاي حرکت از مدل. 1
دولتی و بازاري به سمت 

گانه و مدل مارپیچ سه
ايشبکه

ها از تحول دانشگاه. 2
آموزش صرف به آموزش، 

تحقیقات و کارآفرینی
تحول در نقش دولت و . 3

هاي دوگانه گیري نقششکل
هاي و چندگانه در حوزه

ري، انجام گذاسیاست
تحقیقات، تقویت کارآفرینی 

...و 
لزوم مشارکت ذینفعان در . 4

گذاري و فرآیند سیاست
گیري از اجرا و بهره

هاي مشورتیمکانیزم

افزایش : سازيافقی. 1
مشارکت ذینفعان و 

هاي مختلف فراتر از بخش
وري مبتنی فنامرزهاي علم و 
سازيبر شبکه

یکپارچگی سیاستی در . 2
فقی، عمودي و زمانیابعاد ا

تغییر دیدگاه از رویکرد . 3
حکومتی به حکمرانی و 

هاتوسعه شبکه
توجه به کل فرآیند . 4

گذاري نوآوري سیاست
ها و تعیین سیاست: شامل

ها؛ طراحی و اولویت
سازي برنامه ها؛ ارزیابی پیاده

ها و یادگیريسیاست
هاي توجه به ارزیابی. 5
گر ننگر، فرآیندي و پسپیش

گذاريدر سیاست
گیري نظام لزوم شکل. 6

یادگیري سیاستی

هاي حرکت از سبک. 1
دستوري و مجادله و 

هاي بازاري به سمت سبک
مشارکتی، آموزشی و 

برندهارادي و پیش
هاي افزایش نقش شبکه. 2

گذاري و نقش سیاست
آفرینی عموم ذینفعان در 

گذاريفرآیند سیاست
لزوم مشارکت ذینفعان . 3

گذاري در فرآیند سیاست
گیري از و اجرا و بهره

هاي مشورتی و مکانیزم
لزوم توجه به مسیرهاي 

تعاملی در سطوح 
گذاري و اجراسیاست

1 Kim
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روش تحقیق و مدل مفهومی تحقیق - 3
روش تحقیق1- 3

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد که با 
اندیشی اطالعات ابزار پرسشنامه، مصاحبه و برگزاري هم

گذاري موردنیاز براي تعیین ابعاد حکمرانی و فرآیند سیاست
گیري ابتدا با بهره. آوري گردیده استنوآوري در ایران جمع

هاي کلیدي حکمرانی نظام ملی موضوع، ابعاد و مولفهمنابعاز 
ستخراج شده نوآوري در چارچوب فرآیند سیاست گذاري ا

مصاحبه عمیق این ابعاد و 8است سپس با بهره گیري از 
مولفه ها اصالح و بازنگري شده و با شرایط کشور تطبیق داده 

اي استخراج و پرسشنامه،بر پایه مدل مفهومی نهایی. اندشده
گذاران و براي خبرگان این حوزه شامل مدیران، سیاست

ه است و نظر آنها در پژوهشگران کلیدي این حوزه ارسال شد
رابطه با وضعیت موجود حکمرانی نظام ملی نوآوري ایران 

افرادي شاملبه پرسشنامه گاندهندپاسخ. شدسنجیده
سازمان و معاونت ریاست 3وزارتخانه، 8صاحبنظر در 

از ٪80حدود . ها بوده اندجمهوري و همچنین از دانشگاه
ی و یا هیات علمی این افراد داراي جایگاه سازمانی مدیریت

آنها داراي مدرك کارشناسی ارشد و ٪90بوده و بیش از 
مصاحبه انجام شده در این تحقیق نیز، 8. هستندادکتر

و جایگاه سطح باال گذاري سیاستدربرگیرنده افراد  با سابقه 
هاي صنایع، علوم، بهداشت و دفاع و همچنین در وزارتخانه

ریزي و نظارت راهبردي هشوراي عالی عتف و معاونت برنام
همگی در سطح مدیرکل، مشاور وزیر و معاون وزیر کهبوده 

. می باشند
آوري گردید که پرسشنامه قابل استفاده جمع36در نهایت 

گیري از روش تحلیل مبناي تحلیل قرار گرفته است و با بهره
نتایج موردنیاز استخراج ،tعاملی تاییدي و همچنین آزمون 

گیري از مبانی نظري موضوع، نهایت نیز با بهرهدر. گردید
اندیشی، هاي انجام شده و برگزاري یک هممصاحبه

پیشنهاداتی براي بهبود وضعیت حکمرانی نظام ملی نوآوري 
در انجام مطالعات میدانی این موضوع . ایران ارایه شده است

اي از کلیدي مورد توجه قرار گرفته بود که دامنه گسترده
هاي مختلف ان مورد توجه قرار گیرند و از سازماننفعذي

نظران مختلف اطالعات الزم تأثیرگذار و همچنین صاحب

تر فراهم آوري شوند تا امکان ارایه تحلیل هاي دقیقجمع
.شود

مدل مفهومی تحقیق2- 3
گذاري نوآوري، گیري از چرخه سیاستدر این تحقیق با بهره

نظام ملی نوآوري ایران اقدام به تحلیل وضعیت حکمرانی
توان نقاط قوت و در واقع با این رویکرد می. شده است

گذارند شناسایی گذاري تأثیررا که بر فرآیند سیاستیضعف
نمود تا شرایط را براي حکمرانی مناسب نظام ملی نوآوري 

گیري از مبانی نظري تحقیق بر این اساس، با بهره. فراهم کرد
هاي در بخش قبل و همچنین مصاحبههاي ارایه شده و مدل

هایی گذار در این حوزه، مولفهانجام شده با خبرگان سیاست
براي سنجش وضعیت حکمرانی نظام ملی نوآوري ایران 

گیري با بهره. اندخالصه شده3استخراج گردید که در جدول 
از این مدل مفهومی، اقدام به انجام پیمایش و همچنین 

هاي بعد ارایه د که نتایج آن در بخشهاي کیفی گردیتحلیل
.شده است

تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق-4
ها در حکمرانی نظام ملی شناسایی نهادها و نقش1- 4

نوآوري ایران
هاي براي این منظور از بررسی اسناد و شرح وظایف سازمان

گیري از مصاحبه با موجود استفاده شده است و با بهره
ها که چارچوبی کلی از نهادها، نقشاستخبرگان سعی شده 

گذاري نظام ملی نوآوري ایران و تعامالت در سطح سیاست
توان به این از جمله مهمترین این نهادها می. استخراج شود

نهاد رهبري؛ مجمع تشخیص مصلحت : نهادها اشاره کرد
اسالمی؛ نظام؛ شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ مجلس شوراي

؛ معاونت علمی )عتف(وري فناحقیقات و عالی علوم، تشوراي
وري ریاست جمهوري؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناو 
ریزي و نظارت هاي مربوط؛ معاونت برنامهو معاونتوريفنا

راهبردي ریاست جمهوري؛ وزارت صنایع و معادن؛ دیگر 
چارچوب کلی تعامالت در میان 3در شکل . هاوزارتخانه

انی نظام ملی نوآوري مشخص هاي درگیر در حکمرسازمان
دهنده تعامالت سازمانی رسمی و غیررسمی شده که نشان

.حاکم در عرصه حکمرانی نظام ملی نوآوري است



1390پاییز ، 1، شماره چهارمفناوري، سال فصلنامه سیاست علم و،مهدي الیاسی، فرهاد عباسی، مهدي محمدي، اله حاجی حسینیحجت

41

)مدل مفهومی تحقیق(هاي مورد تحلیل در حکمرانی نظام ملی نوآوري ابعاد و مولفه)3جدول 
هامؤلفه)فرآیندهاي کلیدي(ابعادمفهوم

حکمرانی نظام ملی 
نوآوري

ها ها و اولویتتدوین سیاست
)P(

)P1(گذاري افتگی، تفکیک وظایف و یکپارچگی فرآیند سیاستینظام
)P2(گذاري کپارچگی افقی در فرآیند سیاستی
)P3(گذاري کپارچگی عمودي در فرآیند سیاستی
)P4(گذاري فرآیند سیاستکپارچگی زمانی در ی

)P5(یاستیسیکپارچگیو یجاد هماهنگیايگیري از ابزارهابهره
)P6(گذاري گیري از شوراها در فرآیند سیاستمشارکت ذینفعان و بهره

ها سازي برنامهطراحی و پیاده
)IM(

)IM1(هاي کالن ملی ها و اولویتها با سیاستارتباط طراحی برنامه
)IM2(ریزي و هدایت نوآوري ها با نیازهاي برنامهتطابق فرآیند تخصیص بودجه

)IM3(سازي برنامه ها میان سطوح کالن و خرد مسیرهاي تعاملی براي پیاده
)IM4(ها هاي مختلف در فرآیند تدوین برنامهمشارکت گروه

)EV(ارزیابی و یادگیري 

)EV1(هاي نوآوري سیاستافتگی و اثربخشی ارزیابی ینظام
)EV2(ها ها و برنامهنگر براي اطمینان از صحت سیاستارزیابی پیش

)EV3(ها ها و برنامهسازي صحیح سیاستارزیابی فرآیندي براي اطمینان از پیاده
)EV4(ها ها و برنامهارزیابی پس نگر براي بررسی و تحلیل عملکرد سیاست

)EV5(سیاستی و مکانیزم ها و ابزارهاي الزم براي آن نظام یادگیري 

چارچوب نهادها و تعامالت در حکمرانی نظام ملی نوآوري کشور)3شکل 

هاي هر کدام از نهادهـاي فـوق در فرآینـد    ، نقش4در جدول 
هـا، طراحـی   ها و اولویتگذاري شامل تدوین سیاستسیاست
ها و ارزیابی و یادگیري، به صـورتی کلـی   برنامهسازي و پیاده

ها دربرگیرنده کارکردهاي موردانتظـار  این نقش. اندتبیین شده
در حکمرانی نظـام ملـی نـوآوري کشـور اسـت کـه نیازمنـد        

گیـري ایـن   برقراري ارتباطات افقی و عمودي الزم براي شکل
شود که تعامالت افقیدر مجموع، استنباط می. کارکردها است

و عمودي در سرتاسر کارکردهاي حکمرانی نظام ملی نوآوري 
طور که در جـدول  کشور به خوبی شکل نگرفته است و همان

نشان داده شده، به غیر از تعامل موجود میان نهاد رهبـري و  4
گیـري  مجمع تشخیص مصـلحت نظـام، کـه منجـر بـه شـکل      

سـاله کشـور شـده، هنـوز تعـامالت الزم در      انداز بیستچشم
گونـه  توان اینتر شکل نگرفته است و بنابراین میوح پایینسط

تعامالت یکپارچه افقـی  نشکل نگرفتعالوه برکه رفت گنتیجه
ــودي  ــد    و عمـ ــاي فرآینـ ــف کارکردهـ ــطوح مختلـ در سـ

از کارکردهــاي فرآینــد یــکدر هر،گــذاري نــوآوريسیاســت
گذاري نیز هنوز تعـامالت الزم شـکل نگرفتـه و ایـن     سیاست

موضوع باعث شده است که یکپـارچگی افقـی و عمـودي در    

وزارت علوم، 
يقات و فناوریتحق

و یمعاونت علم
ياست جمهوریريفناور

، يپژوهش و فناوريهامعاونت
قات یها، مرکز تحقسازمان پژوهش

...و یاست علمیس
گر ید

هاوزارتخانه

صیمجمع تشخ
مصلحت

دولت

يزیرمعاونت برنامه
و نظارت راهبردي

ع و یوزارت صنا
معادن

يرهبر ينهاد رهبر

یتباطات رسمار

یررسمیارتباطات غ
ياو شبکه

يمجلس شورا
یاسالم

یعاليشورا
یانقالب فرهنگ

شوراي عالی عتف 
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ناکارآمـدي ابعـاد .گذاري نوآوري ایجاد نشـود زمینه سیاست
در "گـذاري سیاسـت "در کـارکرد  ایـران نـوآوري ملـی نظام

منطقــی و نیــز و ]2[نــوريو قاضــینــوريقاضــیمطالعــات 
.]26[است شدهدلفی به تصویر کشیدهروشباهمکارانش

وضعیت موجود حکمرانی نظام ملی نوآوري کشور2- 4
در این بخش، با استفاده از نتایج به دست آمده از مطالعات 
میدانی انجام شده در زمینه حکمرانی نظام ملی نوآوري 

و رویکرد کشور، تحلیلی بر وضعیت موجود آن از منظر سبک 
گذاري نوآوري در حاکم و همچنین وضعیت فرآیند سیاست

گذاري کالن، طراحی و اجراي گانه سیاستسطوح سه
ها، و ارزیابی و یادگیري سیاستی انجام شده است که برنامه

دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف و مسائل کلیدي موجود در 
. آن است

ها در حکمرانی نظام ملی نوآوري کشورترین نهادها و نقشمهمشمایی کلی از نحوه تعامالت موجود در )4جدول 
نقش

ارزیابی و یادگیريهاسازي برنامهطراحی و پیادههاها و اولویتتدوین سیاستنهاد

--هاي کلیاندازها و سیاستابالغ چشمتصویب و نهاد رهبري

مجمع تشخیص مصلحت
هاي کلیاندازها و سیاستمشاوره و تدوین چشم

-
هاي کلیارزیابی سیاست

شوراي عالی انقالب 
فرهنگی

هــاي هـاي کــالن علمـی بــراي بخـش   تـدوین سیاســت -
دانشگاهی و پژوهشی

مسئولیت تدوین نقشه جامع علمی کشور-
ــی و  - ــز پژوهش ــابی مراک ارزی

دانشگاهی

S&Tهاي ارزیابی سیاست-وريفناهاي علم و ها و اولویتتدوین سیاستشوراي عالی عتف

وريفنامعاونت علمی و 
ریاست جمهوري

نقش کلیدي در تدوین نقشه جامع علمی کشور-
ــی   - ــاتی در برخ ــاي تحقیق ــه ه ــیص بودج ــش تخص نق

هاي دولتیبخش
هاي پیشـرفته  وريفناها به منظور توسعه تدوین سیاست-

…، هوافضا و زیستینانو، : و راهبردي مانند
بـرداري از  هـا در زمینـه توسـعه و بهـره    تدوین سیاست-

نخبگان
افزایی صنعت و دانشگاههمکاري و هم-

ــه - ــتفاده از بودجـ ــاي اسـ هـ
تحقیقاتی

هـاي  اجراي برخی از سیاست-
وريفنااجرایی در حوزه 

ارزیابی و نظارت بر بخشی -
هاي تحقیقاتیاز بودجه

هــا در ارزیــابی سیاســت -
ــوزه ــد  ح ــی مانن ــاي خاص ه

...وري و فنانانو

ارزیابی و نظارت بـر اجـراي   -گذاريها و قانونتأثیرگذاري در سیاستمجلس
قوانین مربوطه

وزارت علوم، تحقیقات و 
وريفنا

، S&Tهاي بخشی در حـوزه  همکاري در تدوین سیاست
...گذاري و مشاوره سیاست

تدوین و پیاده سازي بخشـی از  
برنامــه هــا در رابطــه بــا ایجــاد 
ارتباط میان صنعت و دانشـگاه،  

هاي توسعه کارآفرینی در بخش
دانشگاهی 

ــی و   ــز علمـ ــابی مراکـ ارزیـ
وريفناپژوهشی و مراکز 

در شوراي عتـف  S&Tهاي همکاري در تدوین سیاستوزارت صنایع و معادن
...هاي صنعتی و و تدوین سیاست

اجراي بخشی از سیاست هـاي  
کــالن اقتصــادي و صــنعتی کــه 

تواند بر توسـعه نـوآوري در   می
بخش صنعت بسـیار تأثیرگـذار   

باشد

ارزیــابی مراکـــز صـــنعتی و  
فعالیت هاي نوآورانه صنعتی

ریزي و معاونت برنامه
نظارت راهبردي

کالن توسـعه و همکـاري در تـدوین    هايتدوین سیاست
هاي توسعه و ارزیابی سیاست-و تخصیص بودجهS&Tهاي سیاست

ارزیابی بودجه سالیانه

هـا و  همکاري در تـدوین سیاسـت هـا، تـدوین سیاسـت     هادیگر وزارتخانه
اولویت درون وزارتی و تخصیص بودجه

هـا  سازي و اجراي سیاستپیاده
ايوزارتخانهارزیابی درونهاو برنامه

مند رنگ و غیرنظامارتباطات کممند ارتباطات پررنگ و تا حدودي نظام: توجه
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مباحث کالن حکمرانی نظام ملی نوآوري کشور 4-2-1
)رویکرد و سبک حکمرانی(
نتایج :گذاري نوآوري در کشوررویکرد موجود سیاست. 1

دهد که رویکرد ها نشان مینامهمطالعه میدانی و تحلیل پرسش
گذاري نوآوري در کشور رویکرد خطی حاکم بر سیاست

هنوز ) نسل سوم(نگر سیستمی و کلهايباشد و رویکردمی
بر tنتایج آزمون . هاي اساسی همراه هستنددر کشور با ضعف

. نشان داده شده است5جدول روي این سه رویکرد در

گذاريسیاستبر روي رویکردهاي حاکم بر tنتایج آزمون )5جدول 
نوآوري در کشور

گذاريرویکرد سیاست نماد t df Sig
رویکرد خطی GA1 6.961 35 .000

رویکرد سیستمی GA2 -3.012 35 .005

)نسل سوم(نگر رویکرد کل GA3 -7.102 35 .000

گذاري نوآوري باعث شده است خطی به سیاستوجود نگاه 
هاي کشور در این حوزه به طرف اي از سیاستبخش عمده

در . هاي علمی و تحقیقاتی معطوف گرددعرضه یعنی بخش
هاي ، افزایش بودجهگذاريسیاستترین ابزار مهم،این دیدگاه

توجه دهنده عدمتحقیقاتی و نحوه تخصیص آن است که نشان
نوآوري گذاريسیاستبه ابعاد سیستمی نظام ملی نوآوري در 

هاي نوآوري که با بخش بوده و بخش مهمی از سیاست
نه (صنعتی کشور ارتباط دارد و مبتنی بر یادگیري است 

. ، مورد غفلت واقع شده است)تحقیق و توسعه علمی
با توجه : سبک حکمرانی موجود نظام نوآوري در کشور. 2

ها، هاي حاصل از مطالعات میدانی و تحلیل پرسشنامهافتهیبه 
رسد که سبک دستوري بر حکمرانی نظام نوآوري به نظر می

.کشور حاکم است
هاي نوآوري کشور گذاريسیاسترویکرد، اغلببه اینبا توجه

به صورت دستوري و از باال به پایین و بدون درگیرکردن 
از طرف دیگر، به علت گیرد و گسترده ذینفعان شکل می

سازي هاي دولت و همچنین عدم پیادهفراگیر نبودن سیاست

هاي تأثیرگذار توسط دولت، هنوز حکمرانی مناسب سیاست
. نظام نوآوري کشور از یکپارچگی مناسبی برخوردار نیست

هاي حکمرانی موجود نظام بر روي سبکtنتایج آزمون )6جدول 
نوآوري در کشور

گذاريسیاسترویکرد  نماد t df Sig
سبک دستوري GS1 3.571 35 .001

سبک مشارکتی GS2 -1.768 35 .086

سبک آموزشی GS3 -1.928 35 .062

سبک بازاري GS4 -2.046 35 .048

ايسبک مجادله GS5 -1.768 35 .086

برندهسبک ارادي و پیش GS6 -3.654 35 .001

حکمرانی نظام ملی نوآوري گذاري در فرآیند سیاست4-2-2
کشور

: هاي نوآوريها و سیاستوضعیت فرآیند تعیین اولویت. 1
تحقیق ارایه شده است، در این فرآیند که در مدل مفهومیچنان

اند که نتایج آزمون تحلیل مولفه مورد تحلیل قرار گرفته6
عامل و میزان اهمیت 6دهنده تایید هر عاملی تاییدي نشان

هاي نوآوري ها و سیاستآنها در فرآیند تعیین اولویتباالي 
ها نیز از آزمون براي بررسی وضعیت موجود این مولفه. است

tآوري شده استفاده شده استهاي جمعنامهبر روي پرسش .
.آمده است7در جدول tنتایج تحلیل عاملی و آزمون 

ها و اولویتهاي فرآیند تعیینتحلیل عاملی تاییدي مولفه)4شکل 
هاي نوآوريسیاست
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هاي نوآوري در کشورها و سیاستهاي فرآیند تعیین اولویتبر روي مولفهtنتایج تحلیل عاملی و آزمون )7جدول 
هامولفه نماد بار عاملی t df sig

گذاريسیاستیافتگی، تفکیک وظایف و یکپارچگی فرآیند نظام P1 0.98 -5.947 35 .000

یکپارچگی افقی در فرآیند سیاست گذاري P2 0.93 -5.084 35 .000

یکپارچگی عمودي در فرآیند سیاست گذاري P3 0.91 -3.885 35 .000

یکپارچگی زمانی در فرآیند سیاست گذاري P4 0.86 -8.635 35 .000

یکپارچگی سیاستیگیري از ابزارهاي ایجاد هماهنگی و بهره P5 0.96 .316 35 .754

گذاريگیري از شوراها در فرآیند سیاستمشارکت ذینفعان و بهره P6 0.96 -2.623 35 .013

توان نتایج حاصل از تحلیل وضعیت موجود طورکلی میبه
هاي نوآوري در کشور را به ها و سیاستفرآیند تعیین اولویت

: صورت زیر خالصه کرد
گذاري و همچنین نحوه افتگی فرآیند سیاستیمیزان نظام-

تفکیک وظایف و ایجاد یکپارچگی میان نهادهاي 
به نظر می رسد که ): P1(گذاري نوآوري کشور سیاست

هنوز وحدت و یکپارچگی الزم میان نهادهاي 
در عرصه نوآوري کشور وجود ندارد و يگذارسیاست

گذاري این موضوع باعث شده که هنوز فرآیند سیاست
نوآوري در سطح ملی از انسجام و یکپارچگی الزم 

. برخوردار نباشد
، عمودي )P2(هاي افقی وضعیت موجود یکپارچگی-

)P3 ( و زمانی)P4 (از : گذاري نوآوري کشوردر سیاست
قی، عمودي و زمانی به هاي افمنظر وجود یکپارچگی

رسد که هنوز مشکالت اساسی در این زمینه نظر می
گذار یکپارچگی افقی میان نهادهاي سیاست. وجود دارد

توانند بر هاي مختلف سیاستی که میو همچنین حوزه
هاي نوآوري تأثیرگذار باشند، در سطح بسیار سیاست

ر پایینی اتفاق افتاده و همین طور به علت تغییرات د
ها در سطح کالن و تغییرات ها و سیاستاولویت

شود که شرایط براي مدیریتی و فردي، باعث می
یکپارچگی زمانی نیز وجود نداشته باشد و عمال با تغییر 

. ها نیز تغییر می کنندها و اولویتدر مدیریت، سیاست
البته با وجود اینکه به علت ساختار دستوري موجود در 

نوآوري کشور و تأثیرگذاري زیاد گذاريعرصه سیاست
دولت در این حوزه، شرایط براي یکپارچگی عمودي 
فراهم تر است، ولی درعمل این یکپارچگی عمودي نیز 

. شودها دیده نمیها و پیاده سازي آندر سیاست

گیري از شوراها در فرآیند مشارکت ذینفعان و بهره-
ه مشارکت ذینفعان و به ویژ): P6(گذاري سیاست

گذاري هاي صنعتی و تحقیقاتی، در فرآیند سیاستبخش
هاي مشورتی و چه در قالب چه در قالب جایگاه

. گیري، بسیار ضعیف استهاي تصمیمجایگاه
در این :هاسازي برنامهوضعیت فرآیند طراحی و پیاده. 2

اند که نتایج آزمون مولفه مورد تحلیل قرار گرفته4فرآیند 
عامل و میزان بار 4تاییدي نشان دهنده تایید هر تحلیل عاملی 

سازي عاملی و اهمیت باالي آنها در فرآیند طراحی و پیاده
براي بررسی وضعیت موجود این . هاي نوآوري استبرنامه
آوري شده هاي جمعبر روي پرسشنامهtها نیز از آزمون مولفه

8دول در جtنتایج تحلیل عاملی و آزمون . استفاده شده است
.آمده است

سازي طراحی و پیادههاي فرآیند تحلیل عاملی تاییدي مولفه)5شکل 
هاي نوآوريبرنامه
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فرآیند هاي بر روي مولفهtنتایج تحلیل عاملی و آزمون )8جدول 
هاي نوآوري در کشورسازي برنامهطراحی و پیاده

هامولفه نماد بار 
عاملی t df sig

ها و ها با سیاستبرنامهارتباط طراحی 
هاي کالن ملیاولویت IM1 0.97 -2.884 35 .007

ها با تطابق فرآیند تخصیص بودجه
ریزي و هدایت نوآورينیازهاي برنامه IM2 0.86 -5.565 35 .000

سازي مسیرهاي تعاملی براي پیاده
ها میان سطوح کالن و خردبرنامه IM3 0.87 -7.349 35 .000

هاي مختلف در فرآیند گروهمشارکت 
هاتدوین برنامه IM4 0.99 -1.881 35 .048

توان نتایج حاصل از تحلیل وضعیت موجود طورکلی میبه
هاي نوآوري در کشور را به سازي برنامهفرآیند طراحی و پیاده

: صورت زیر خالصه کرد
هاي کالن ها و اولویتها با سیاستارتباط طراحی برنامه-

داري میان هنوز ارتباط مناسب و معنی): IM1(ملی 
هاي کالن ملی و طراحی و ها و اولویتسیاست

ها در سطوح اجرایی وجود ندارد و سازي برنامهپیاده
هاي کالن ملی ها با سیاستتوان گفت که این برنامهنمی

. تطابق دارند
ریزي ها با نیازهاي برنامهتطابق فرآیند تخصیص بودجه-

یکی از موضوعات کلیدي در ): IM2(نوآوري و هدایت 
ها به ها، تخصیص بودجهسازي برنامهطراحی و پیاده

هاي اجرایی است که وضعیت موجود این فرآیند برنامه
تواند چندان تطابقی با نیازهاي حکمرانی نظام نمی

. نوآوري داشته باشد
ها میان سطوح سازي برنامهمسیرهاي تعاملی براي پیاده-

گیري مسیرهاي الزم عدم شکل): IM3(ن و خرد کال
ها از طرق مختلف مانند شوراهاي سازي برنامهبراي پیاده

هاي حمایتی و سایر نهادهاي میانجی تخصصی، صندوق
ریزي و اجرا باعث شده که یکپارچگی در سطوح برنامه

. به خوبی شکل نگیرد
ها هاي مختلف در فرآیند تدوین برنامهمشارکت گروه-

)IM4 :(هاي ذینفع به ویژه در ضعف در مشارکت گروه
شود که ها باعث میتدوین و اجراي برنامه

. هاي افقی و عمودي شکل نگیرندیکپارچگی
در این :هافرآیند ارزیابی و یادگیري از سیاستوضعیت. 3

اند که نتایج آزمون مولفه مورد تحلیل قرار گرفته5فرآیند 

عامل و میزان 5دهنده تایید هر انتحلیل عاملی تاییدي نش
هاي ارزیابی و یادگیري از سیاستاهمیت باالي آنها در فرآیند 

ها نیز براي بررسی وضعیت موجود این مولفه. استنوآوري 
کهاستفاده شده مربوطههاي بر روي پرسشنامهtاز آزمون 

.آمده است9در جدول tنتایج تحلیل عاملی و آزمون 

هاي فرآیند ارزیابی و یادگیري از تحلیل عاملی تاییدي مولفه)6شکل 
هاي نوآوريسیاست

هاي فرآیند بر روي مولفهtنتایج تحلیل عاملی و آزمون )9جدول 
هاي نوآوري در کشورارزیابی و یادگیري از سیاست

هامولفه نماد بار 
عاملی t df sig

یافتگی و اثربخشی ارزیابی نظام
نوآوريهاي سیاست EV1 0.99 -7.095 35 .000

ارزیابی پیش نگر براي اطمینان از 
هاصحت سیاست ها و برنامه EV2 0.95 -7.517 35 .000

ارزیابی فرآیندي براي اطمینان از 
ها و سازي صحیح سیاستپیاده

هابرنامه
EV3 0.91 -5.857 35 .000

نگر براي بررسی و ارزیابی پس
هاها و برنامهسیاستتحلیل عملکرد  EV4 0.86 -4.802 35 .000

ها نظام یادگیري سیاستی و مکانیزم
و ابزارهاي الزم براي آن EV5 0.96 -8.163 35 .000

توان نتایج حاصل از تحلیل وضعیت موجود طورکلی میبه
هاي نوآوري در کشور را فرآیند ارزیابی و یادگیري از سیاست

: به صورت زیر خالصه کرد
هاي نوآوري افتگی و اثربخشی ارزیابی سیاستینظام-

)EV1 :( کمبود نهادهاي تخصصی براي ارزیابی
وري و نوآوري در سطح فناهاي علم، ها و برنامهسیاست
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گذار در ملی که باعث شده است که نهادهاي سیاست
ها کنند و سطوح مختلف خود اقدام به ارزیابی سیاست

. ک تحلیل دقیق و یکپارچه فراهم نشودیامکان ارایه 
) EV3(، فرآیندي )EV2(نگر هاي پیشاستفاده از ارزیابی-

استفاده از : گذاري نوآوريدر سیاست) EV4(نگر و پس
نگر براي اطمینان از صحت ابی پیشابزارهاي ارزی

ها و ایجاد اجماع و یا اطمینان از ها و برنامهسیاست
ها در عرصه ملی ها و برنامهسازي سیاستتعهد به پیاده

از ) هاها و برنامهسازي سیاستقبل، حین و پس از پیاده(
موضوعات کلیدي است که مورد غفلت قرار گرفته است 

. اي شودوع توجه ویژهو الزم است به این موض
گیري شکل): EV5(گیري نظام یادگیري سیاستی شکل-

هاي نظام یادگیري سیاستی، به منظور استفاده از تجربه
گذاري مبتنی بر گذشته و بهبود فرآیند سیاست

نگر اقدامی است نگر، فرآیندي و پسهاي پیشارزیابی
الزم ، رواینکه تاکنون موردغفلت قرار گرفته است و از 

هاي یادگیري سیاستی ایجاد شوند تا در است زیرساخت
. هاي آینده تأثیر آن مشاهده شودسیاست

گیريبندي و نتیجهجمع) 5
با توجه به شواهد موجود، حکمرانی نظام ملی نوآوري ایران 
مبتنی بر سبک دستوري و سلسله مراتبی است که در آن 

میان بازیگران مختلف تأثیرگذار بر حکمرانی اندکیتعامالت 
اغلب به صورت سلسله کهنظام ملی نوآوري وجود دارد 

نقش بسیار . گیرندمراتبی و دستوري از سوي دولت شکل می
پررنگ دولت در سیاست گذاري نوآوري و ابالغ آنها بدون 

-نشان) ویژه بخش صنعتبه(درگیر نمودن ذینفعان مختلف 
البته . اساسی در این سیستم حکمرانی استهايدهنده ضعف
هاي یکپارچگی سیاستی مناسب و ساز و کارعدم وجود 

همچنین عدم استفاده مناسب از ساختارهاي موجود مانند 
حکمرانی نظامشوراي عالی عتف نیز از مشکالت اساسی این 

حکومتی حاکم نظامتوان گفت که بر این اساس می. می باشد
ظام ملی نوآوري هنوز فاصله زیادي با گذاري نبر سیاست

گیري یک سیستم حکمرانی براي نظام ملی نوآوري دارد شکل
که نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در نقش دولت و تغییر نقش 

گیري بازیگران قوي گري و کمک به شکلآن به نقش تسهیل
با استفاده از نتایج . باشددر بخش صنعت و دانشگاه می

ویژه مصاحبه با خبرگان و همچنین انی بهمطالعات مید
و مبانی نظري منابعاندیشی برگزار شده و تکمیل آن با هم

اي از راهکارها در ارتباط با فرآیند توان مجموعهتحقیق، می
گذاري در حکمرانی نظام ملی نوآوري کشور ارایه داد سیاست

.اندبندي شدهجمع10صورت خالصه در جدول که به

گذاري در حکمرانی نظام ملی نوآوري کشورراهکارهایی براي بهبود فرآیند سیاست)10جدول 
فرآیند 

راهکارهاگذاريسیاست

ها و تدوین سیاست
هااولویت

وظایف نهادهاي مختلف و یا ترکیب و حذف وري کشور و تفکیک فناگذاري علم و طراحی مجدد ساختار سیاست:1راهکار 
ها و کارکردهاي شوراي عالی عتف و شوراي عالی انقالب فرهنگی؛ تفکیک و تدقیق نقش نهادهاي غیرضروري مانند تفکیک نقش

... وري ریاست جمهوري و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، فنامعاونت علمی و 
به عنوان . وري کشور از طریق نقش و جایگاه شوراي عالی عتففنااد ملی توسعه علم و کردن اسناد بخشی و اسنکپارچهی: 2راهکار 

در این شوراICTسازي اسناد توسعه نانو، بیو و مثال تصویب و یکپارچه
هاي نوآوري کشور به ویژه در شوراي عالی عتف و گذاريتر کردن نقش و جایگاه بخش صنعتی کشور در سیاستپررنگ: 3راهکار 

سازي هاي وزارت علوم و وزارت صنایع در زمینه حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه، تجاريایجاد یکپارچگی میان برخی از فعالیت
ها و مؤسسات مشترك میان دو محور با استفاده از ایجاد آژانسوريفناهاي زایشی و دستاوردهاي تحقیقاتی، حمایت از شرکت

وزارتخانه
هاي هاي تخصصی و کارگروهوري کشور با استفاده از کمیتهفناهاي علمی و منظور تعیین اولویتنگاري بهدهانجام آین: 4راهکار 

هاها براساس اولویتمتشکل از بخش خصوصی و دولتی و تخصیص و هدایت بودجه
نوآوري میان نهادها و گذاري نوآوري و ایجاد یکپارچگی مفهومی در حوزههاي تفکر در حوزه سیاستتوسعه کانون:5راهکار 
هاي تفکر خصوصی توسعه کانونوايهاي تفکر فراوزارتخانههاي ذینفع از طریق ایجاد کانونخانهوزارت

ها، انتشار هاي آموزشی مربوطه، برگزاري همایشگذاري نوآوري از طریق توسعه دورهباالبردن دانش و فرهنگ سیاست: 6راهکار 
...اسناد مرتبط و فرادستی و 
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فرآیند 
راهکارهاگذاريسیاست

طراحی و 
هاسازي برنامهپیاده

هاي معمول تخصیص هاي تحقیقاتی ملی خارج از رویههایی براي تخصیص بخشی از بودجهایجاد نهادها و آژانس: 7راهکار 
سازي هاي تحقیقاتی سالیانه و بر اساس اسناد فرادستی و یا توجه به مواردي مانند حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه، تجاريبودجه

هاي حمایت از توان به صندوقعنوان مثال میبهکه....محور و وريفناهاي زایشی و دستاوردهاي تحقیقاتی، حمایت از شرکت
.نوآوري اشاره کرد

با توجه به (هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی کشور بندي و هدایت فعالیتایجاد شوراهاي تحقیقاتی ملی براي دسته: 8راهکار 
.ها و برنامه به این شوراهاسازي بخشی از سیاستو تفویض تدوین و پیاده) هاي تخصصیحوزه

ها که هاي توسعه نوآوري در سطح ملی و در درون وزارتخانهسازي برنامههاي تخصصی براي پیادهایجاد و توسعه آژانس: 9راهکار 
هاي حمایت از نوآوري بپردازند و سازي برنامهاقدام به پیادههاي سنتی موجود و تا حدودي با آزادي عمل بیشتر،فارغ از چارچوب

. ها و اجراي آنها را برعهده بگیرندها و تدوین برنامهسازي سیاستوظایف پیاده

ارزیابی و یادگیري 
سیاستی

درون هاي گذشته در هاي اجرا شده و یادگیري از سیاستایجاد نهاد ارزیابی فرابخشی براي بررسی و ارزیابی سیاست: 10راهکار 
. ها و نهادهاي ذینفعهاي مربوطه از وزارتخانهشوراي عالی عتف و داراي وجه قانونی براي دریافت شاخصساختار

هاي نوآوري اد بخش خصوصی و دولتی براي ارزیابی فرآیند و نتایج سیاستتخصصی با حضور افريهااستفاده از کمیته: 11راهکار 
در ارتباط نزدیک با شوراي عالی عتف

گیري نظام یادگیري سیاستی استفاده از سازوکارها و یا ابزارهاي الزم براي ایجاد نظام یادگیري سیاستی مانند شکل: 12راهکار 
...وري و نوآوري و  فناهاي اطالعاتی علوم، گذاري، بانکتهاي اطالعاتی سیاسمستندسازي تجارب، شبکه
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