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Abstract

Establishment of the High Council for Sciences,
Research and Technology as policy and decision
making organ in the  Ministry of Sciences,
Research and Technology has raised the
question of structural design of the  High
Council, which has the dual responsibilities of
research and management,  so that it could best
meet the tasks it was charged to implement.
Responding to this question, the present research
uses four basic methods of documentary study,
tasks analysis, semi-structured interviews and
focus groups. We interviewed 20 experts and
based on analysis of their views designed 12
structural scenarios in the forms of three patterns
of organizational autonomy, organizational
dependency, organizational integration between
two research and executive functions. After
designing and drawing related structural
scenarios, structural findings were assessed with
establishing two focus groups with participating
of 53 experts. Accordingly the establishment of
“Iranian science and technology policy
organization” based on organizational integration
pattern between the two functions, with large
scales, was selected as more desired structural
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scenario for research and executive supporting of
the High Council. Then its strengths and
weakness evaluated by experts in focus groups.
In final section of the paper, some executive
suggestions offer for establishing and improving
the selected scenario.
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علوم، تحقیقات و فناوريیعاليپژوهشی در الزامات ساختاري دبیرخانه شورا

2، امیر محترمی*1محمدامین قانعی راد

أت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوریعضو ه-1
دانشگاه تربیت مدرس،علم و فناورييگذاراستیدانشجوي دکتراي س- 2

چکیده
،در ایران به موجب قانون برنامه سوم. کشورها از اهمیت زیادي برخوردار استيگذار در توسعه علم و فناورهاي سیاستژه سازمانیوامروزه نقش نهادها، به

بینی گردید که دبیرخانۀ آن باید در وزارت هاي مزبور پیشگیري در زمینهو تصمیميگذاراستیعنوان نهاد سبه)عتف(تحقیقات و فناوريعلوم،یعاليشورا
هاي توان طراحی کرد که بتواند با برخورداري از ظرفیتاکنون این سوال وجود دارد که ساختار دبیرخانۀ شورایعالی عتف را چگونه می. عتف تشکیل شود

هاي اساسی را بردارد؟ این علم و فناوري کشور در زمینۀ تحقق وظائف مورد انتظار قانونی گامهو بدنعالی دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با شوراي
هاي یافته و تشکیل گروههاي نیمه ساختگوئی به این سوال اساسی از چهار روش اصلی بررسی اسنادي، تجزیه و تحلیل وظایف، مصاحبهپژوهش براي پاسخ

سناریوي 12هاي آنان نفر از صاحبنظران و بر مبناي تحلیل دیدگاه20مطالعه با توجه به چارچوب مفهومی و پس از مصاحبه با در این.متمرکز استفاده می کند
به دنبال طراحی و ترسیم . ساختاري در قالب سه الگوي استقالل سازمانی، وابستگی سازمانی و ادغام سازمانی بین دو کارکرد پژوهشی و اجرائی طراحی گردید

نفر از صاحبنظران و ذینفعان مورد بررسی و نظرسنجی قرار 53هاي ساختاري با تشکیل دو گروه متمرکز با حضور افتهیاختارهاي مرتبط با این سناریوها، س
ترین عنوان مطلوبرگ بههاي بزمبتنی بر الگوي ادغام سازمانی بین دو کارکرد با مقیاس» سازمان سیاست علم و فناوري کشور«گرفتند که بر اساس آن تشکیل 

هاي مزبور از سوي متخصصان براي پشتیبانی پژوهشی و اجرائی شورایعالی عتف انتخاب و در عین حال نقاط ضعف و قوت آن در نشستيسناریوي ساختار
ختاري منتخب برخی از پیشنهادات اجرایی براي صاحبنظران از الگوي سايهادر بخش پایانی مقاله، با توجه به ارزیابی.و صاحبنظران مورد ارزیابی قرار گرفتند

.گردداستقرار و بهبود آن ارائه می

پشتیبانی ، سناریوهاي ساختاري، پشتیبانی پژوهشیگذاري سیاست علم و فناوري؛ ساختار سازمانی،تحقیقات و فناوري، سیاستعالی علوم،شوراي:هاکلیدواژه
اجرائی

'مقدمه- 1

هاي اجتماعی، یکی از نمادهاي بارز انیعنوان کها بهسازمان
که از دنیاي ياگونهشوند بهیتمدن امروز بشر انگاشته م

شودنام برده می» هاجنگل سازمان«اجتماعی امروز با اصطالح 
معاصر را سیاسی و فرهنگی جوامع توسعه اقتصادي،. ]1[

هاي ها و سطح عملکرد سازمانها، ظرفیتتوان با توانمنديمی

Ghaneirad@nrisp.ac.ir: دار مکاتباتنویسنده عهده*

بدین ترتیب سیماي علم و . ذیربط در این جوامع سنجید
فناوري هر کشور نیز تحت تاثیر نقش نهادها و ساختار و 

علمی و فناوري آن کشور ترسیم يهاکیفیت عملکرد سازمان
ها و سازماندر این میان نقش نهادها،. ]2و3[شودیم

هاي نهادین براي در توسعه و بهبود عملکرد نظام ملی محیط
فناوري و نوآوري هاي علم،نوآوري و از جمله تعیین سیاست

و تاثیر آن در توسعه تحوالت فناورانه و ارتقاي ثروت و 
شناسان و اقتصاددانان قدرت کشورها مورد توجه ویژه جامعه

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1391بهار، 3، شماره چهارمسال 
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نه از نظریات، نهادسازي، آرایش گواین.]4[نهادگرا قرار دارد
مناسب نهادي و تدارك ساختارهاي مناسب را براي انجام 

گذاري و برقراري ارتباطات وظایف سیاست پژوهی و سیاست
تدوین . درونی و محیطی موثر را در کانون توجه قرار داد

نهاند زمیتومیهاي ارتباطی مناسب ساختارها و شبکه
گذاري علم سازي و سیاستمشارکت عامالن موثر در سیاست

هاي و فناوري از جمله اعضاي اجتماعات علمی و انجمن
موسسات و مراکز علم و تخصصی دانشمندان و فناوران،

هاي اقتصادي را فراهم فناوري، نهادهاي غیر دولتی و سازمان
ف ساختارهاي مناسب نه تنها براي انجام بهینه وظای. سازد

باشند بلکه ارتباط سازمان با نهادهاي سازمانی ضروري می
موثر اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین 

در عرصۀ . کننددستیابی آن به منابع محیطی را  تسهیل می
گذاري علم و فناوري همواره این سوال مطرح سیاست

ع هایی براي تسریع و بهبود دسترسی به منابشود که چه راهمی
دانشی و فنی وجود دارد؟ پیوندهاي درون سازمانی و 

توانند سازمان هاي سازمانی میعنوان سرمایهسازمانی بهبرون
فرایندهاي دسترسی به منابع و از جمله منابع را براي ارتقاء

. فکري و فنی تجهیز کنند
یعاليدر ایران به موجب قانون برنامه سوم توسعه، شورا

ت ادر سطح هی) عالی عتفشوراي(فناوريتحقیقات وعلوم،
گیري در و تصمیميگذاراستیعنوان نهاد سدولت و به

بینی گردید که دبیرخانۀ آن باید در هاي مزبور پیشزمینه
ی لعاوظایف گسترده شوراي. وزارت مزبور تشکیل شود

گذاري، هماهنگی علوم، تحقیقات و فناوري در عرصه سیاست
بایست از طریق نهادهاي مختلف کشوري و انسجام بخشی می

طور خاص دبیرخانه این شورا مورد پشتیبانی مطالعاتی، و به
در حال حاضر دبیرخانۀ موجود . پژوهشی و اجرایی قرار گیرد

فاقد ترتیبات سازمانی الزم براي پاسخگویی به این الزامات 
باشد و میزان موفقیت آتی این دبیرخانه در تامین جدید می

این انتظارات بستگی به برخورداري از سازمان و ساختاري 
. شایسته دارد

له و روشاطرح مس-2
عالی اکنون این سوال وجود دارد که ساختار دبیرخانۀ شوراي

توان طراحی کرد که بتواند با برخورداري عتف را چگونه می
دوگانۀ پژوهشی و اجرائی و ارتباط مناسب با هاي از ظرفیت

عالی و بدنۀ علم و فناوري کشور در زمینۀ تحقق شوراي
هاي اساسی را بردارد؟ پاسخ وظائف مورد انتظار قانونی گام

به این سوال، مستلزم پاسخگویی به نحوه تعامل یا به عبارتی 
الگوي ساختاري ارتباط میان کارکردهاي پژوهشی و اجرائی و 
از سوي دیگر مقیاس ساختاري هر یک از این کارکردها 

هاي این پژوهش را به ترین سوالبدین ترتیب مهم. باشدمی
:توان به شرح زیر تدوین کردطور مقدماتی می

بینی دبیرخانۀ شورایعالی عتف براي انطباق با اهداف پیش.١
هاي ساختاري برخوردار باشد؟شده باید از چه ویژگی

تعامل بین کارکردهاي پژوهشی و اجرائی الگوي مطلوب.٢
عالی عتف را چگونه باید تنظیم کرد؟براي پشتیبانی از شوراي

به هر یک از کارکردهاي مورد نیاز باید از حیث ساختاري تا .٣
چه حد وزن و اهمیت داد؟

عالی را چگونه هاي شورايروابط بخش پژوهشی و کمیسیون.۴
توان سامان داد؟می

عالی را هاي شورايارتباطی کمیسیونساختار درونی و.۵
توان هماهنگ کرد؟ چگونه می

1389که بر مبناي پژوهش انجام شده در سال مقاله حاضر،
تدوین شده است، براي پاسخگوئی به سواالت مزبور از نظر 

گام را بر مبناي چهار روش اصلی 7شناسی فرایند و روش
هاي نیمه مصاحبهبررسی اسنادي، تجزیه و تحلیل وظایف، 

). 1شکل (داردبر می1هاي متمرکزیافته و تشکیل گروهساخت
اعضاي تیم پژوهش در سه گام موازي نخست و در سه گروه 
تخصصی به بررسی و مطالعه مبانی نظري و پیشینۀ مطالعاتی 

بنیاد و از هاي دانشهاي ساختاري سازمانمربوط به ویژگی
م و فناوري، مطالعات گذاري علجمله نهادهاي سیاست

علم و يگذارتطبیقی در خصوص نهادهاي مرتبط با سیاست
فناوري در سطح داخلی و خارجی، و باالخره بررسی قوانین 
و مقرات و اسناد باالدستی مربوط به وظائف نهادهاي موثر در 

. گذاري علم و فناوري در ایران پرداختندسیاست

1- Focus groups
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نتایج این سه دسته فعالیت پژوهشی در گام چهارم به تدوین 
چارچوب مفهومی پژوهش انجامیدند که به نوبۀ خود الزامات 

.کندعالی عتف را تصریح میشورايطراحی ساختار دبیرخانه 
بر اساس چارچوب مفهومی و الزامات ساختاري، محورهایی 
براي مصاحبه با صاحبنظران در خصوص نحوه تعامل ساختار 

عالی استخراج گردید که نتایج این يدبیرخانه و شورا
سناریوي ساختاري 12ها در گام پنجم به پردازش مصاحبه

این سناریوها در دو نشست با در گام ششم، . انجامیدند
ولین ونفر از صاحبنظران و ذینفعان که عمدتاً از مس53حضور 

ها و مراکز پژوهشی و و اعضاي هیات علمی دانشگاه
گذاري علم و فناوري بودند، مورد اندرکاران سیاستدست

ترین بررسی و نظرسنجی واقع شد که بر اساس آن مطلوب
مترین نقاط قوت و ضعف انتخاب و مهيسناریوي ساختار

عنوان مبنائی آن ارزیابی گردید و ارزیابی اخیر در گام پایانی به
براي ارائه پیشنهادات اجرایی براي استقرار سناریوي ساختاري 

.منتخب مورد توجه قرار گرفت

مبانی نظري در مورد طراحی ساختار سازمانی-3
هاي پژوهشی، حساسیت و سازمان و ساختار حاکم بر فعالیت

هاي بیرونی گذاريرا نسبت به هدفنهاد پژوهشپاسخگویی 
پذیري کند و باتوجه به گسترش اهمیت مسئولیتتعیین می

اجتماعی نهادهاي پژوهشی، طراحی سازمان مناسب در عرصۀ 
در . ]6و5[اي داردپژوهش براي تأمین این نیاز اهمیت فزاینده

فراتر رفتن از ،هاي دانش محورتشرایط کنونی گسترش فعالی
تر یابی به اشکال پیچیدهمرزهاي سازمانی و دست

ضروري ساخته است بیش از پیش هاي سازمانی را همکاري
برخی محققان در طی دو دهۀ اخیر از ضرورت . ]7- 9[

هاي پژوهشی و دانش سازي به ویژه در عرصۀ فعالیتشبکه
گویند سخن می1ۀ تکمیلیبنیاد براي پاسخگویی به الزام سرمای

بینی اي پیشگونهساختارهاي سازمانی نوآورانه به. ]11و10[
هاي فکري و تخصصی شوند که امکان استفاده از ظرفیتمی

عنوان هاي فعال در محیط خود را بهسایر اجتماعات یا سازمان
. ]13و12[یک سرمایۀ تکمیلی داشته باشند 

تی براي برخورداري توان حبا توجه به این نکات، می
هاي ساختاري و شوراهاي عالی علم و فناوري از ویژگی

بر اساس . سازمانی مناسب اولویت و اهمیت بیشتري قائل شد
هاي مطالعات انجام شده، ساختارهاي سازمانی سنتی، ظرفیت

هاي دانش مبنا را براي مواجهه با شرایط پیچیده، سازمان
. دهدبه شدت کاهش میگون رامتغییر و در مواردي آشوب

ها براي تقویت فرایندهاي مدیریت این دسته از سازمانلذا
دانش و از جمله گسترش جریان دانش در درون سازمان و بر 

هاي بیرونی قراري ارتباط دانشی فراگیر با نهادها و سازمان
پذیر باید از ساختارهاي غیرمتمرکز، مسطح و انعطاف

شوراهاي عالی فعال در عرصۀ . ]14- 19[برخوردار باشند 
علم و فناوري باید بتوانند اجزاي گوناگون نظام ملی نوآوري 

1- Complementary assets

پژوهشییهاي اجراگام)1شکل 

تطبیقی اتمطالع

اسناد باال دستیمطالعه 

ساختاريسواالت 

انتخاب سناریوي مطلوب

در در

سناریو پردازي ساختاري

پیشینه بررسی مبانی نظري ومصاحبه با خبرگان
مطالعاتی 

چارچوب مفهومی

تجزیه تحلیل نظرات

گانه12سناریوهاي 

پیشنهاداتی براي استقرار ساختارارزیابی سناریو

مطلوبساختار 
نقاط قوت وضعف
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را به یکدیگر مرتبط سازند و بین بازیگران علم و فناوري 
هاي تعامل برقرار کنند و این کار نیازمند داشتن ویژگی

برخی از پژوهشگران بر نقش ساختار . باشدسازمانی پویا می
هاي وان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانسازمانی به عن

.]21و20[اندمرتبط با پژوهش و فناوري تأکید کرده
چارچوبی است که مدیران براي 1ساختار سازمانی

هاي اعضاي سازمان گیري و هماهنگ نمودن فعالیتتصمیم
دهی و طراحی سازمان کنند و حاصل فرآیند سازمانتدوین می

دستیابی اهداف و مقاصد سازمان اي جهتعنوان وسیلهبه
سه مشخصه اصلی در ساختار سازمانی وجود . ]22[است

.]23[4، تمرکز3، پیچیدگی2رسمیت: دارد که عبارتند از
محققان در بررسی عوامل تاثیرگذار بر نوع ساختار سازمانی بر 

بندي کلی در یک جمع. متغییرهاي گوناگونی تاکید دارند
و استراتژي سازمانی فناوريتوان متغیرهاي محیط، اندازه، می

یا عوامل تاثیرگذار بر ساختار 5ايرا از جمله متغیرهاي زمینه
افزون بر متغیرهاي مزبور، .]24[هاي معاصر دانست سازمان
اي سیاسی مورد بررسی عنوان پدیدهتوان بهها را میسازمان

یز منافع سیاسی ذینفعان را کنترل ن-قرار داد و از دیدگاه قدرت
ها اي موثر بر شکل ساختاري سازماناز جمله متغیرهاي زمینه

).2شکل(محسوب کرد 

برنز و استاکر با تمایز بین دو نوع ساختار مکانیکی و 
ارگانیکی، تطبیق با الزامات محیطی را معیار ارزیابی 

بر این اساس، طرح مکانیکی در . دانندساختارهاي مؤثر می
ک محیط ییک محیط با ثبات و مطمئن و طرح ارگانیکی در 

امري و . ]25[متالطم و با تغییرات زیاد قابل استفاده است

1- Structure
2- Formalization
3- Complexity
4- Centralization
5- Contextual variables

تر، براي ارزیابی رابطۀ محیط نیز، در تحلیلی پیچیده6تریست
معیار عدم اطمینان و پویایی محیطی را به کار ،و ساختار

ۀنیز با مطالعۀ دو بعد جداگان7الرنس و لورش.]26[د بستن
تفکیک و ادغام در محیط داخلی سازمان بر تفاوت ساختار 

به نظر آنان . ک دائره به دائره دیگر تاکید دارندیاز یسازمان
هاي محیط فرعی که با آن در تعامل است را هر دایره ویژگی

میزان تغییر دو بعد در یک نگاه کلی .]27[کندمنعکس می
تعداد عناصر خارجی مؤثر  (محیطی و میزان پیچیدگی محیط

بر ساختار سازمانی ) بر وضعیت و کارکرد سازمان
تغییر محیطی بر پیچیدگی ساختاري تاثیر دارد و .تاثیرگذارند

تر باشد ساختارها باید از عدم همچنین، هرچه محیط پیچیده
در مورد میزان رسمیت نیز . برخوردار باشنديتمرکز بیشتر

توان گفت در محیط داراي ثبات بیشتر میزان رسمیت به می
.]28[روددلیل استاندارد شدن رفتارها باالتر می

يریگل شکلیویژه در اوارسیدن به اهداف بهي راهبردها
ساختارها . اي دارندکنندهها تاثیر تعیینها بر ساختار آنسازمان

ر یتاخیها هر چند با نوعراهبردر یین در مقابل تغیچنهم
در مورد 8آلفرد چندلرمطالعۀ . دهندیواکنش نشان میزمان

دهد که چگونه تغییرات در ساختار نشان می-راهبردرابطه 
. ]29[ها تغییر در ساختار آنها را به همراه داردسازمانراهبرد

ساختاري از جمله هاي نیز ارتباط ویژگی9و اسنومیلز
هاي سازمانی پیچیدگی و تمرکز را با انواع استراتژيرسمیت،

.]30[)1جدول (اند مورد بررسی قرار داده

]30[ساختار -راهبردرابطه )1جدول 
هاي ساختاريویژگیمحیطاهدافراهبرد
ثبات و تدافعی

کارایی
کنترل شدید، تقسیم کار باال، با ثبات

تمرکزرسمیت زیاد، 
ثبات و تحلیگر

پذیريانعطاف
کنترل (کنترل متمرکز تعدیل یافته متغیر

هاي جاري و زیاد بر فعالیت
)هاي جدیدکنترل کم برفعالیت

انعطاف نگرآینده
پذیري

ساختار منعطف، تقسیم کار کم، پویا
رسمیت کم، عدم تمرکز

به اطالعات، تجهیزات، فنون و فرایندهاي الزم براي فناوري
هاي بررسی.شودها اطالق میها به ستاندهتبدیل نهاده

6- Emery and Trist
7- Lawrence and Lorsch
8- Chandler
9- Miles and Snow

متغیرهاي موثر در طراحی ساختار)2شکل 

ساختار

محیط

اندازهاستراتژي

فناوري

ها و منافع سیاسی ذینفعانيگیرجهت
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، ساختار و اثربخشی را روشن فناوريوودوارد ارتباط بین 
سازد و اثربخشی را تابعی از تناسب بین مقتضیات ساختار می

نیز از نظرگاه 1چارلز پرو.]31[گیرددر نظر میو فناوري
ساختار سازمانی را مورد بررسی همبتنی بر دانش مقولفناوري
هاي مبتنی بر دانش را بر اساس فناورياو انواع .دهدقرار می

بندي پذیري مساله طبقهدو معیار تغییرپذیري وظیفه و تحلیل
هاي کنترل و هماهنگی گیرد که روشکند و نتیجه میمی

هاي مورد استفاده تغییر فناوريع سازمانی با توجه به نو
اي، پیوسته، واسطهفناورينیز سه نوع 2نتامسو. ]32[کنندمی

برد که به ترتیب از پیچیدگی کم و پیوسته، متمرکز را نام می
چیدگی زیاد و رسمیت کم یرسمیت زیاد ساختاري به سوي پ

هاي بندي پژوهشدر جمع.]33[ساختاري گرایش دارند
و متغیرهاي فناوريرابطه میان صورت گرفته در مورد 

هاي غیر تکراري و فناوريتوان گفت که ساختاري می
هاي تکراري و فناوريبرخالف -ناراهوار مبتنی بر دانش

اي و هاي حرفهبه دلیل برخورداري از گروه-راهوار تولیدي
افته و همچنین کار کردن در محیط رقابتی متغیر و یآموزش 

غیر متمرکز و با ساختار سازمانی پیچیده،ناپذیربینیبعضاً پیش
.داراي رسمیت کمتر توازي دارند

ا تعداد کارکنان یدر مطالعه خود دریافت که اندازه 3پیتر بالو
سازمان مهمترین عامل موثر بر ساختار سازمانی موسسات 

بر اساس مطالعۀ او این تاثیر در . ها استدولتی و دانشگاه
است و با افزایش تعداد کارکنان اثر هاي متوسط بیشتراندازه

اي نیز در مقابل عده.]34[یابداندازه بر ساختار کاهش می
. کننده آن استمعتقدند اندازه نتیجه ساختار و نه عامل تعیین

توان گفت که اندازه سازمان، ساختار همه در مجموع می
بینی برخی از کند اما عمالً در پیشها را تعیین نمیسازمان

. ابعاد ساختاري موثر است
اي مزبور با توجه به این که هیچ کدام از متغیرهاي زمینه

کننده ساختارهاي سازمانی را تعیین طور کامل تبیینبه
چیست؟ هاین سوال وجود دارد که عامل باقیماندکنند،نمی

هر چند . کنترل پاسخی براي این معما دارد-دیدگاه قدرت
برخی از پژوهشگران، از جمله جان چایلد، در انتخاب 

ها بر کنش استراتژیک مدیران بر مبناي فرایند عقالیی راهبرد

1- C. prove
2- James D. Thompson
3- Peter Blau

میتنی بر اثربخشی و کارایی سازمانی تاکید دارند ولی دیدگاه 
ساختاري را فرایندي کنترل، انتخاب راهبردها و طرح -قدرت

بر اساس . سیاسی و مبتنی بر منافع و کنترل سیاسی می داند
ک سازمان تا حد زیادي نتیجه اقدامات یاین دیدگاه، ساختار 

خواهند به مدد صاحبان قدرت در انتخاب طرحی است که می
آن کنترل خود را حداکثر سازند و به عبارت دیگر، ساختارها 

.]35[باشندک سازمان مییی در بازتاب تنازع قواي سیاس

مطالعۀ تطبیقی در کشورهاي منتخب و شوراهاي -4
مشابه در ایران

تطبیقی، با هدف پاسخگوئی به دومین سوال ه در مطالع
پژوهش در بارة الگوي مطلوب تعامل بین کارکردهاي 
پژوهشی و اجرائی، ساختار نظام هاي سیاست گذار علم و 

منتخب، با تاکید بر الگوي تعاملی سه فناوري در کشورهاي 
عالی با نهادهاي پشتیبان پژوهشی و قطبی یعنی ارتباط شوراي

شامل کشورهاي (اجرائی، در دو گروه کشورهاي پیشرو 
و گروه کشورهاي نسبتا هم تراز با ) امریکا، ژاپن، انگلستان

با ) شامل کشورهاي ترکیه، کره جنوبی و پاکستان( ایران
هاي ذیربط مورد بررسی قرار گرفتندبگاهمراجعه به و

علم و فناوري امریکا بر خالف نظام يگذاراستینظام س
کامالً غیر متمرکز علم و فناوري این کشور، کامالً متمرکز 

علم و فناوري امریکا شوراي يگذاراستیدر نظام س. باشدمی
گذار و دفتر سیاست استیعنوان نهاد سملی علم و فناوري به

که به لحاظ سازمانی زیرمجموعه دفتر اجرایی -علم و فناوري
عنوان نهاد پشتیبان اجرایی و به–رییس جمهور است 

رییس دفتر سیاست علم و فناوري . کندپژوهشی فعالیت می
طور همزمان شوراي ملی علم و فناوري را نیز ریاست به

همزمان ریاست نهاد کند و بنابراین رییس شورا به طورمی
.پشتیبان اجرایی و پژوهشی را نیز بر عهده دارد

گذار علم و فناوري انگلستان، در کابینه استیعالی سشوراي
این کشور مستقر است و نهاد پشتیبان اجرایی زیرمجموعه 

اما نهاد پشتیبان پژوهشی شوراي علم و فناوري . باشدشورا می
و به لحاظ سازمانی انگلستان از شورا استقالل دارد

.گرددزیرمجموعه وزارت صنعت و تجارت محسوب می
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گذار علم و فناوري ژاپن، در کابینه این استیعالی سشوراي
کشور مستقر است و دفتر سیاست علم، فناوري و نوآوري 

اما . باشدعنوان نهاد پشتیبان اجرایی زیرمجموعه شورا میبه
علم و فناوري ژاپن از نهاد پشتیبان پژوهشی شوراي سیاست

شورا مستقل بوده و به لحاظ سازمانی زیرمجموعۀ وزارت 
.آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوري است

ي کره جنوبی، وزارت علم و فناوريگذاراستیدر نظام س
اي شوراي ملی علم و ، وظایف دبیرخانهعلم و فناوري

و ریزيهمچنین مؤسسه برنامه. دهدفناوري را انجام می
ارزیابی علم و فناوري کره نیز به عنوان نهاد پشتیبان پژوهشی 
شوراي ملی علم و فناوري نیز، به لحاظ ساختاري 

. باشدزیرمجموعه وزارت علم و فناوري کره می
گذار علم و فناوري، در سطح استیعالی سدر ترکیه، شوراي
ترین مقام اجراییشود و ریاست آن با عالیکابینه تشکیل می

در سوي دیگر، پشتیبانی اجرایی و پژوهشی . ترکیه است
.گیردشورا، به صورت توامان در یک ساختار انجام می

گذار علم و فناوري در پاکستان، نهاد استیعالی سشوراي
است اما نهاد پشتیبان اجرایی را در ساختار خود ایجاد کرده

ت پشتیبان پژوهشی آن به لحاظ ساختاري زیرمجموعه وزار
.علم و فناوري پاکستان است

دهد که در تمامی طور خالصه مطالعۀ تطبیقی نشان میبه
علم و يگذاراستیکشورهاي مورد بررسی شوراهاي عالی س

فناوري از پشتیبانی پژوهشی یک یا چند نهاد تحقیقاتی در 
باشند و این پژوهی علم و فناوري برخوردار میعرصۀ سیاست

ایی باکارآیی و اثربخشی بیشتر هامر به تدوین سیاست
الگوهاي تعاملی شوراهاي عالی علم و فناوري با . انجامدمی

نهادهاي پشتیبان پژوهشی و اجرایی در کشورهاي منتخب با 
بندي کلی دریک جمع).2جدول (همدیگر تفاوت دارد

توان گفت که نهادهاي پشتیبان اجرایی غالبا داراي ساختار می
هستند در حالی که نهادهاي پشتیبان وابسته به شوراها 

عالی بوده و پژوهشی داراي ساختار سازمانی مستقل از شوراي
از نظر الگوي .باشندبیشتر آن ها در وزارت علوم مستقر می

تعاملی، دو کشور امریکا و ترکیه داراي نهادهاي واحد براي 
پشتیبانی پژوهشی و اجرایی هستند و در چهار کشور ژاپن، 

ان، کره و پاکستان، پشتیبانی پژوهشی و اجرایی در دو انگلست
.گیردنهاد مجزاي از همدیگر انجام می

نه تدوین سناریوهاي ساختاري، یدر زميریگالهاميبرا
از شوراهاي مشابه در ایران از جمله موارد يتعدادهدبیرخان

:طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتندر نیز بهیز
کشوریت ملیامنیعاليرخانه شورایدب-
یانقالب فرهنگیعاليرخانه شورایدب-
آموزش و پرورشیعاليرخانه شورایدب-
یاطالع رسانیعاليرخانه شورایدب-
اقتصادیعاليرخانه شورایدب-
هاي علمی کشور دبیرخانه شوراي پژوهش-

کالن از وضع موجود یمجموعه مطالعات فوق الذکر، نگاه
ن و مقررات حاکم بر تعامل یو قوانيساختاريسازوکارها

ان ابعاد پژوهشی و اجرائی دبیرخانۀ شوراهاي عالی یم
يریتواند تصویدهد که مگوناگون در کشور به دست می

ن ابعاد دوگانۀ یايه از حاالت محتمل از تبادالت ساختاریاول
. مزبور را فراهم آورد

گذار علم و فناوري در کشورهاي منتخبساختار شوراهاي عالی سیاست) 2جدول 
وضعیت ساختاري نهاد کشور

پشتیبان پژوهشی نسبت 
به شورا

هاد وابستگی ساختاري ن
پشتیبان پژوهشی در صورت 

استقالل ساختاري

وضعیت ساختاري نهاد 
پشتیبان اجرایی نسبت 

به شورا

وابستگی  ساختاري نهاد 
پشتیبان اجرایی در صورت 

استقالل ساختاري
---زیرمجموعه شورادفتر اجرایی رییس جمهورمستقلامریکا

---زیرمجموعه شوراوزارت علم و فناوريمستقلانگلستان
---زیرمجموعه شوراوزارت علم و فناوريمستقلژاپن

وزارت علم و فناوريمستقلوزارت علم و فناوريمستقلکره جنوبی
وزارت علم و فناوريمستقلوزارت علم و فناوريمستقلترکیه

---زیرمجموعه شوراوزارت علم و فناوريمستقلپاکستان
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تحلیل وظائف بر مبناي پیشینه مطالعاتی و اسناد -5
باال دستی

در مرحله مطالعات اسنادي، مروري بر پیشینه سازماندهی در 
ها و حوزه مدیریت علم و فناوري کشور از جمله فعالیت

هاي مرتبط با  تشکیل وزارت علوم تحقیقات و پژوهش
در مجموعه مطالعات .]36-39[گرفتفناوري صورت 

پرداز و پیشین، نحوه ارتباط و تعامل سه جریان ایده
یگذار به نحوي که ارتباطگذار و قانونپژوهشگر، سیاست

هدفمند و نظام یافته با یکدیگر داشته باشند همچنان در پرده 
مطالعات مزبور به ندرت به مسئلۀ . ابهام باقی مانده است

و موازي کاري در بین نهادهاي مسئول آشفتگی، تعدد 
. پردازندگذاري علم و فناوري در کشور میسیاست

همچنین، از آنجا که هرگونه طراحی و تدوین مناسبات 
عتف باید در چارچوب یعاليساختاري براي دبیرخانه شورا

قواعد و الزامات منعکس شده در قوانین باال دستی باشد، 
تعدادي از مهمترین اسناد باالدستی به شرح زیر مورد بررسی 

:قرار گرفت 
مصوب سال (هاي کلی نظام در حوزه علم و فناوريسیاست-

1388.(
ست سالهیسند چشم انداز ب-
.کشوریو اجتماعيسوم توسعه اقتصادۀقانون برنام99ماده -
.يقات و فناوریتحقل وزارت علوم،یقانون تشک-
چهارم و پنجم توسعه،،)99ژه ماده یبه و(سومۀن برنامیقوان-
ن یم کار بیژه مرتبط با تقسیوبه(کشور ینقشه جامع علم-

)عتفیعاليو شورایانقالب فرهنگیعاليشورا
سند توسعه فناوري،سند توسعه سند توسعه پژوهش،-

آموزش عالی و سند نخبگان
عالی انقالب فرهنگیوظایف شوراي-
عتفیعالیمصوبات شورا-
عتفیعاليب شورایف و ترکیشرح وظا،ینامه داخلنییآ-
يهاونیسیب کمیف و ترکیشرح وظا،یداخليهانامهنییآ-

).ونیسیکم12(عتفیعاليشورا
.عتفدبیرخانه )غیر مصوب(اساسنامه-
اد و یبنها و موسسات دانشت از شرکتیحماقانون-

مصوب مردادماه (ها و اختراعاتينوآوريسازيتجار
1389.(

)دوریکر(ي قانون مناطق آزاد علم و فناور-

هدف اصلی از مطالعه اسناد و قوانین باالدستی دستیابی به 
عالی اي از وظایف و کارکردهایی بود که شورايمجموعه
اش انجام طور مستقل و یا از طریق دبیرخانهبایست بهعتف می

بندي این وظایف در مراحل بعدي مبناي تنظیم دسته. دهد
عتف یعاليواحدها و ساختاري درونی دبیرخانه شورا

اي دبیرخانه در قالب دو گروه بر این اساس، مجموعه . گردید
/هاي اجراییپژوهشی و فعالیت/هاي مطالعاتیفعالیت

.ناسی قابل تبیین استکارش
گذاري توسط هاي معطوف به سیاستانجام فعالیت

تحقیقات و فناوري، بدون برخورداري از عالی علوم،شوراي
هاي فعالیت. پشتیبانی پژوهشی و مطالعاتی میسر نخواهد بود

بر میناي اسناد باالدستی، عالی را،پژوهشی مورد نیاز شوراي
:بندي کردهتوان در سه دسته کلی مقولمی
هاي پژوهشی به منظور ارتقاي دروندادها،اجراي طرح.1

.فرایندها و بروندادهاي سیاستی در عرصۀ علم و فناوري
ریزي مطالعه و پژوهش با هدف ارتقاء کارکردهاي برنامه.2

راهبردي، حمایت و پشتیبانی، و نظارت و ارزیابی در عرصه 
توسعه علم و فناوري

از قبیل (خدمات مدیریت پژوهشی مطالعه به منظور بهبود .3
هاي پیشنهاد پروژه توسط تنظیم چارچوب ها و روش

گذاري ها، نیازسنجی پژوهشی در عرصه سیاستکمیسیون
...).ها وعلم و فناوري، تدوین شرح خدمات پروژه

بندي مجموع بررسی اسناد باالدستی همچنین امکان دسته
ه چهار مقولاقدامات اجرایی مرتبط با شورایعالی عتف را در 

:کندکلی زیر فراهم می
.ریزي راهبرديبرنامه.1
ايحمایت و پشتیبانی برنامه.2
اينظارت و ارزیابی برنامه.3
امور اداري ومالی ستاد دبیرخانه.4

،دبنیاهاي دانشنکته قابل توجه در طراحی ساختار سازمان
هاي پژوهشی و اجرائی تمایز قطعی بین فعالیتعدم امکان

باشد و از یک سو اقدامات اجرائی سنجیده از قبیل می
حمایت و پشتیبانی و سرانجام نظارت و ریزي راهبردي،برنامه

هاي پژوهشی و ارزیابی نیازمند برخورداري از فعالیت
هاي مطالعاتی است و از سوي دیگر تعریف و تدقیق برنامه

مطالعاتی و پژوهشی موثر در توسعه علم و فناوري باید از 
گران و حمایتریزان،بنیان برنامهپشتیبانی اقدامات دانش

.کنندگان برخوردار باشدارزیابی
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لۀ پژوهشاچارچوب مفهومی و طرح نظري مس-6
دهی و تجدید ساختار مرور ادبیات نظري در خصوص سازمان

هاي موثر در مهمترین مولفهییشناسادهند که براي نشان می
طراحی ساختارهاي سازمانی باید به دو دسته از عوامل یعنی 

از . توجه کرد2و متغیرهاي ساختاري1ايمتغیرهاي زمینه
ها و سوي دیکر بررسی مطالعات انجام شده در مورد سازمان

فعالیت هاي دانش بنیاد با توصیف خاص این متغیرها همراه 
).3جدول (است

تر و طور گستردهتوان بهاي و ساختاري را میتغیرهاي زمینهم
هر یک از . ها مورد بررسی قرار دادهاي آنبا توجه به مولفه

معیارهاي تفصیلی براي طراحی ساختار در خصوص 
گذار و هاي سیاستهاي دانش بنیاد از جمله سازمانسازمان

بر ها مبتنیاي وابسته به آننهادهاي پژوهشی و حرفه
هاي تجربی و نظري خاصی است که از مطالعات فرضپیش

بندي اجمالی این در یک جمع. متنوع برآمده است
ها در دهند که در این دسته از سازمانها نشان میفرضپیش

شرایط مساوي ساختارهاي کوچک بر ساختارهاي بزرگ 
گیري باید کارکردهاي کنترل، نظارت و تصمیمترجیح دارند؛

اي باشند گونهساختارها به.کارکنان دانش توزیع شونددر بین
که جریان دانش را تسریع کنند و قادر به انجام کارکردهاي 

هاي دانش بنیاد با توجه به ارتباط با سازمان.متعدد باشند
محیط پیچیده باید از پیچیدگی ساختاري برخوردار باشند و 

رسمیت و هاي پژوهشی و خالق از عدم در زمینۀ فعالیت
راهواري برخوردار باشند با این وجود این ساختارها همچنان 
به سازوکارهاي الزم براي هماهنگی درون ساختاري و 

تنوع .یکپارچگی براي کاهش تهدیدات بیرونی نیاز دارند
ها نباید به تعارض بازدارنده هاي کاري در این سازمانفرهنگ

فناوري و گذار علم وهاي سیاستسازمان. تبدیل شود
ها به سطح باالیی از چابکی، قابلیت نهادهاي پشتیبان آن

انعطاف و ارتباطات مؤثر براي رصد تحوالت بیرونی نیاز 
هاي محیطی در حال اي که بتوانند به محركگونهدارند به

).4جدول (دگرگونی با سرعت مناسب واکنش نشان دهند
ت نظري چارچوب مفهومی پژوهش هر چند که توسط مطالعا

شود ولی تائید تجربی آن نیازمند و مفهومی تائید می
هاي میدانی است که در این مطالعه از طریق مصاحبه بررسی

1- Contextual
2- Structural

به این دلیل .گیردبا متخصصان و نخبگان صورت می
چارچوب مفهومی پژوهش با یاري رساندن به طرح 

ی براي یها به مبنااي از سواالت راهنما در مصاحبهمجموعه
سواالت استخراج شده .نظري مسئلۀ پزوهش تبدیل شدطرح 

ها توسط متخصصان که پاسخ به آن-از چارچوب مفهومی
عالی يهاي طرح ساختاري دبیرخانه شوراتواند ویژگیمی

:باشندبه شرح زیر می-عتف را روشن سازد
بهتوجهباعتفعالیشورايدبیرخانهساختارياندازه.1

باشد؟چگونهبایدآنهايفعالیتحجم
درمثالبراي- خودکارکردهايانجامبرايساختاراین.2

اصلمبنايبرباید-پژوهشیهاياولویتتعیینزمینۀ
تمرکز؟عدماصلیاشودطراحیتمرکز

براي(کارکرديتکبایدعتفعالیشورايدبیرخانهآیا.3
مثالبراي(کارکرديچندیاباشد) اجرائیایپژوهشیمثال
؟)اجرائیهموپژوهشیهم

حیثازساختاراینوعموديافقیتفکیکوپیچیدگی.4
باشد؟چگونهبایدواحدهاوهاها، مدیریتمعاونتتعداد

رسمیبایدهاکارکردانجامهايشیوهساختارایندرآیا.5
رسمی؟غیرایباشد

چگونهساختارایندریکپارچگیوهماهنگیسازوکارهاي.6
شود؟دیدهباید

تدابیروکارهاراهکدامطریقازساختاراینچابکی.7
است؟تامینقابلساختاري

عالیشورايدبیرخانهبرايسازمانیاشکالازشکلکدام.8
باشد؟میمطلوبوپذیرترامکانعتف

يبا صاحبنظران با هدف سناریوپردازي ساختارمصاحبه-7
یعاليدبیرخانه شورابه منظور سناریوپردازي ساختاري براي 

عتف، عالوه بر رهنمودهاي حاصل از مطالعات نظري، تطبیقی 
نفر از 20یافته با ساختو اسناد باال دستی، مصاحبه هاي نیمه

گذاري علم و مسئولین و دست اندرکاران عرصۀ سیاست
تحقیقات و فناوري کشور از جمله مدیران وزارت علوم،

هاي تخصصی یونفناوري و روساء و دبیران کمیس
.اي از صاحبنظران مرتبط برگزار شدعالی عتف و عدهشوراي

، بررسی و تعیین الگوي یعاليطراحی ساختار دبیرخانه شورا
تعامل دو بعد پژوهشی و اجرائی از اهمیت زیادي برخوردار 

هائی در ها پرسشاست و به این دلیل در این مصاحبه
.ور مطرح گردیدخصوص روابط ساختاري بین دو بعد مزب
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بنیادهاي دانشاي و ساختاري سازمانمتغیرهاي زمینه)3جدول 
وضعیتمتغیرهاي فرعیردیفمتغیرهاي اصلی

زمینه
اي

.کنندپیچیده همراه با عدم اطمینان زیاد و پویایی باال فعالیت مییها در محیطاین سازمانمحیط1
.ها از ابعاد ساختاري متفاوتی برخوردارنداین سازماناندازه2
برتدها از راهبردهاي آینده اندیشانه و تحلیگرانه بهره میاین سازمانراهبرد3
.باشندپذیر میهاي پویا و غیرتکراري و تا حدي تحلیلبنیاد داراي فناوريهاي دانشسازمانفناوري4
.گذار علم و فناوري تحت تاثیر روابط قدرت و کنترل قرار دارندهاي سیاستسازمانکنترل-قدرت5

ساختاري

میزان پیچیدگی متوسطپیچیدگی1
بنیاد از رسمیت برخوردار نیست ولی برخی ابعاد اجرائی مـرتبط  هاي دانشگیري در سازمانفرایندهاي تصمیمرسمیت2

.برخوردارنداي ها از رسمیت حرفهبا این فعالیت
.باشندهاي مزبور داراي عدم تمرکز تعدیل یافته توسط ساز و کار هاي کنترل و هماهنگی اطالعات میسازمانتمرکز3

چارچوب مفهومی)4جدول 
پیش فرض هاحالت هامعیارهاي تفصیلیمتغیرهاي کلی

ظزفیت هاي ساختاري
(Structural com

petence)

هاي دانش بنیان در شرایط مساوي و عدم لطمه به کارکردها، ساختارهاي در سازمانبزرگ/ کوچکاندازه 
.کوچک بر ساختارهاي بزرگ ترجیح دارند

گیري هاي دانش بنیاد باید کارکردهاي کنترل، نظارت و تصمیمها و سازماندر فعالیتمتمرکز/ نا متمرکزتمرکز 
.در بین کارکنان دانش توزیع شوند

کند و در هاي دانش بنیاد ،جریان دانش را تسریع میساختارهاي تخت در سازمانبلند/ تختسازمانیسطوح 
.دهدنتیجه کارایی سازمان را افزایش می

چند / تک کارکرديمقیاس
کارکردي

بنیاد، ساختاري که بتواند کارکردهاي متعدد را به خوبی پوشش هاي دانشدر سازمان
.کردي ترجیح دارددهد بر ساختار تک کار

هاي دانش بنیاد با توجه به ارتباط با محیط پیچیده باید از پیچیدگی ساختاري سازمانپیچیدگی/سادگی پیچیدگی ساختاري
.برخوردار باشند

/ ساختار رسمی و صوريرسمیت و صورتبندي
ساختار خالق و نوآورانه

ساختارهاي غیر رسمی در هاي راهوار و اجرایی و ساختارهاي رسمی در فعالیت
.ترندو خالق مطلوبیهاي پژوهشفعالیت

انسجام
(Integrity)

نا هماهنگی / هماهنگی هماهنگی درونی 
ساختاري

به ویژه در بین يطراحی نهادها و سازوکارهاي الزم براي هماهنگی درون ساختار
.کارکردهاي ناهمگون ضروري است

چندپارگی /یکپارچگییکپارچگی
ساختاري

.طور یکپارچه عمل کنندها براي کاهش تهدیدات بیرونی باید بهسازمان

هاي براي مثال تنوع فرهنگ–هاي کاري بنیاد گوناگونی فرهنگهاي دانشدر سازمانانسجام ساختاري/ تضاد تعارض و تضاد 
سازمانی، و نه باید به مزیت -کاري در بین کارکنان دانش و کارکنان ستاد و اجرائی

. تبدیل شودتعارض بازدارنده،

چابکی
(A

gility)

ارتباطات و جریان 
اطالعاتی بیرونی

ارتباطات /ارتباطات موثر 
غیر موثر

سازمان براي رصد تحوالت بیرونی و انطباق با نیازهاي محیطی باید از چابکی و 
.ارتباطات مؤثر با محیط برخوردار باشد

انعطاف / پذیريانعطافانعطاف پذیري
ناپذیري

ساختار باید با حفظ راهبردهاي بنیادین خود از قابلیت انعطاف و تغییرپذیري دارا 
.باشد

هاي گذار باید به محركنهادهاي سیاستبا توجه به تغییرپذیري محیط علم و فناوري،لختی/ چابکیسرعت واکنش 
.محیطی با سرعت مناسب واکنش نشان دهند

معیارهاي 
اقتضایی

(C
ontingen

cy C
riteria)

هاي سیاسی و اجتماعی یا منافع و پذیري عملی از جنبهشوند مثال امکانمعیارهاي اقتضایی که بنا به شرایط و اقتضائات خاص مطرح می
هاي خاص و رضایت ذینفعان و غیرهارزش

نفر از صاحبنظران 20هاي انجام شده بابدین ترتیب مصاحبه
این پژوهش را در گذاري علم و فناوري،عرصۀ سیاست

.مورد سناریوي ساختاري یاري کردند12تدوین 
شوندگان در پاسخ به این سوال از سه الگوي کلی زیر حبهمصا

:کردندطرفداري می

در این الگو دو دسته از :الگوي استقالل سازمانی-
از حیث سازمانی به طور هاي پژوهشی و اجرائی فعالیت

.شوندمستقل از همدیگر انجام می
هاي در این الگو فعالیت: الگوي وابستگی سازمانی-

عنوان ساختار و پژوهشی در یک واحد پژوهشی به
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عالی انجام سازمان جانبی وابسته به دبیرخانۀ شوراي
. شودمی

هاي دوگانۀ در این الگو  فعالیت:الگوي ادغام سازمانی-
.شودمزبور در یک سازمان فراگیر ادغام می

اندرکاران همچنین در معرض این سواالت متخصصان و دست
قرار گرفتند که صرف نظر از روابط سازمانی بین دو بعد 

پژوهشی، از /کارشناسی و کارهاي مطالعاتی/کارهاي اجرایی
نظر ساختاري به کدامیک از این ابعاد دوگانه باید وزن 

عالی عتف براي برخورداري متناسب آیا شورايبیشتري داد؟
» اندازة سازمانی«از پشتیبانی پژوهشی و اجرائی باید از نظر 

ها را در حجم کوچک ببیند یا در حجم بزرگ؟ این فعالیت
هاي متفاوتی داشتند شوندگان در این مورد نیز گرایشمصاحبه

:باشندبندي میکه در چهار الگوي زیر قابل دسته
این دسته از پاسخگویان در پشتیبانی از :پژوهشیالگوي-

عالی بر کارکرد پژوهشی تاکید داشتند و بنابراین شوراي
هاي هاي پژوهشی را در مقیاس بزرگ و فعالیتفعالیت

بعد پژوهشی (دیدنداجرائی را در مقیاس کوچک می
).بزرگ و بعد اجرایی کوچک

کس بر این دسته از پاسخگویان بر ع:الگوي اجرایی-
عالی تاکید داشتند و اجرایی از وظائف شورايیپشتیبان
هاي پژوهشی را در مقیاس کوچکتري ارزیابی فعالیت

).بعد اجرایی بزرگ و بعد پژوهشی کوچک(کردندمی
این دسته پاسخگویان : الگوي متوازن و بزرگ مقیاس-

طور مساوي و در اندازة بزرگ بر دو کارکرد پشتیبانی به
بعد پژوهشی و اجرایی (پژوهشی تاکید داشتند اجرایی و 

).هر دو بزرگ
به نظر این دسته از : الگوي متوازن و کوچک مقیاس-

گیري براي پاسخگویان فعالیت اصلی که همان تصمیم
عالی صورت توسعه علم و فناوري است در خود شوراي

توان در حداقل و گیرند و دو کارکرد پشتیبانی را میمی
بعد پژوهشی و اجرایی هر (در نظر گرفتکوچک مقیاس 

). دو کوچک
گانۀ الگوي انواع سهۀاز تضارب حاالت محتمل براي دو مولف

تعامل سازمانی بین دو کارکرد و انواع چهارگانۀ اندازة 
سناریوي 12سازمانی مرتبط با هر یک از این دو کارکرد 

محتمل براي طراحی ساختارهاي پشتیبانی پژوهشی و اجرائی
).5جدول (عالی طراحی شدند شوراي

گانه12ساختاريسناریوهاي)5جدول
پژوهشیبعداجراییبعدساختاريتعاملالگوي

بزرگکوچکبزرگکوچک
سازمانیاستقالل1

سازمانیاستقالل2

سازمانیاستقالل3

سازمانیاستقالل4

سازمانیوابستگی5

سازمانیوابستگی6

سازمانیوابستگی7

سازمانیوابستگی8

سازمانیادغام9

سازمانیادغام10

سازمانیادغام11

سازمانیادغام12

ي هاتحلیل نظرات ذینفعان و ارزیابی سناریو-8
هاي متمرکزساختاري در گروه

ساختاري حاصله، انواع فرایند سناریوپردازي وسناریوهاي 
حاالت ممکنه براي ساختار نهادین کارکردهاي پژوهشی و 

اما الزم بود تا با . عتف را به تصویر کشیدیعالياجرائی شورا
مند به آراء ذینفعان این سناریوهاي ساختاري در رجوع روش

گسترة وسیعتري ارزیابی و نظرات ذینفعان در مورد 
53براي این منظور . ا شودسناریوهاي ممکن و مطلوب جوی

گذاري علم و فناوري و نفر از ذینفعان مطلع در زمینه سیاست
عتف طی دو مرحله در قالب یعاليهاي شوراآشنا با فعالیت

در . دعوت شدندیهاي مشترکروش گروه متمرکز به نشست
وگوهاي انتقادي ها، نظرات ذینفعان از طریق گفتاین نشست

دون دریافت و مورد تجزیه و تحلیل و تکمیل پرسشنامه م
کنندگان، مطلوبیت نظریات شرکت.کمی و کیفی قرار گرفت

بیشتر سناریوي ساختاري مبتنی بر الگوي تعاملی ادغام 
54که طوريدهد بهکارکردهاي پژوهشی و اجرائی را نشان می

دهند درصد از پاسخگویان الگوي ادغام سازمانی را ترجیح می
الگوي استقالل سازمانی و وابستگی سازمانی و پس از آن دو

).6جدول (درصد انتخاب قرار دارند12و 34به ترتیب با 

بندي الگوهاي تعامل ساختاريرتبه)6جدول 
الگوي تعامل رتبه

ساختاري
درصد راي به عنوان 
الگوي منتخب نخست

54سازمانیادغام1
34سازمانیاستقالل2
12وابستگی سازمانی3
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سناریوي ادغام سازمانی بر حسب رابطه و اندازة دو کارکرد 
:شودمزبور به چهار سناریوي ساختاري فرعی تقکیک می

در این الگو بعد اجرایی وپژوهشی :1سناریوي ادغام 
اي که در گونهشود بهعالی کوچک دیده میدبیرخانه شوراي

افزودن براي مثال با ) کوچک مقیاس(درون یک پژوهشکده 
یک معاونت طرح و برنامه به منظور انجام امور اجرائی مرتبط 

دهی عالی بتوان مجموع وظائف مرتبط را سازمانبا شوراي
.کرد

در این سناریو بر پشتیبانی پژوهشی از :2سناریوي ادغام 
شود  که تحقق آن فراتر از مرکز عالی تاکید میشوراي

ژوهشگاه با عنوان تحقیقاتی رفته و مستلزم تشکیل یک پ
امور . باشدمی» پژوهشگاه سیاست علم و فناوري کشور«

تواند در این پژوهشگاه ها نیز میاجرایی دبیرخانه و کمیسیون
در قالب یک مرکز با عنوان مرکز اجرایی و هماهنگی و در 

ها، حمایت و پشتیبانی و نظارت قالب سه دفتر امور کمیسیون
.عه علم و فناوري به فعالیت بپردازدهاي توسو ارزیابی برنامه

در این سناریو، تاکید بر بعد اجرایی :3سناریوي ادغام 
عنوان یک هاي پژوهشی بهدبیرخانه است و از اینرو فعالیت

دیده یاجرائی بزرگۀساختار درونی کوچک در دبیرخان
هاي پژوهشی در حاشیۀ در این حالت فعالیت.شودمی

. گیرندار میهاي اجرائی قرفعالیت
در این سناریو، هر دو بعد اجرایی و :4سناریوي ادغام 

در این سناریو کارکرد .گیرندپژوهشی مورد تاکید قرار می
رود و پژوهشی حتی از سطح یک پژوهشگاه فراتر می

عالی فراتر هاي اجرائی نیز از سطح پشتیبانی از شورايفعالیت
ی از عرصۀ علم و فناوري ریزي، حمایت و ارزیابرفته و برنامه

ن الگوي یالزامات کارکردي ا.شودکشور را شامل می
براي مثال گیري یک سازمان کالن مقیاس،ساختاري با شکل

قابل ،»علم و فناوري کشوريگذاراستیسازمان س«با عنوان 
. برآورده شدن است

گانه در مرحلۀ پاسخگویان پس از انتخاب یکی از الگوهاي سه
کی از چهار سناریوي ساختاري فرعی در الگوي یيبعد

25،21، 46در این میان . بندي کردندخود را اولویتیانتخاب
گویانی که الگوي ادغام سازمانی را درصد از پاسخ8و 

4،3،1انتخاب کرده بودند به ترتیب سناریوهاي فرعی شمارة 
).7جدول (را به عنوان اولویت اول خود برگزیدند2و 

بندي سناریوهاي ساختاري مربوط به الگوي ادغام رتبه)7ل جدو
سازمانی

درصد آراسناریورتبه
پژوهشکده سیاسـت  (1سناریوي ادغام سازمانی 3

)عالی عتفدبیرخانه شوراي(علمی کشور
21

عالی دبیرخانه شوراي(2سناریوي ادغام سازمانی 4
)عتف با داشتن بازوي پژوهشی کوچک

8

تشـکیل پژوهشـگاه   (3ادغام سـازمانی  سناریوي2
)گذاري علم و فناوري کشورسیاست

25

تشــکیل ســازمان (4ســناریوي ادغــام ســازمانی 1
)گذاري علم و فناوري کشورسیاست

46

هاي متمرکز کنندگان در گروهبدین ترتیب اکثریت شرکت
عنوان به» سازمان سیاست علم و فناوري کشور«تشکیل 

عتف را سناریوي مطلوب ساختاري یعاليدبیرخانه شورا
دلیل آن را بهکنندگان این ساختار،انتخاب. ارزیابی کردند

هاي پژوهشی و اجرائی برخورداري همزمان از ظرفیت
بر اساس ساختار ترسیم شده از سوي تیم . دانندمطلوب می

هاي متمرکز ارائه گردید، کنندگان در گروهتحقیق که به شرکت
مزبور، در این طرح ساختاري، از پنج معاونت به شرح سازمان 

:باشدزیر برخوردار می
گذاريسیاستلبۀبهمعاونتنزدیکترینکهراهبرديمعاونت.١

استفناوريوعلمکالنهايبرنامهمورددرگیريتصمیمو
.گیردمیقراآنذیلهاکمیسیوناموردفترو

که) وپژوهشآموزشمدیریتدوبا( پژوهشیمعاونت.٢
معاونتباارتباطدرراعالیشورايپژوهشینیازهاي

تعاملسازمانپژوهشینهادهايباوکندمیبرآوردراهبردي
.دارد

ضوابطمبنايبرکهايبرنامهپشتیبانیوحمایتمعاونت.٣
برايراالزمهايحمایتوتسهیالتشدهاعالمومقررات

علوم،هزمیندرمصوبعملیاتیوراهبرديهايبرنامه
.کندمیفراهمتحقیقات

وضوابطمبنايبرايبرنامهارزیابیونظارتمعاونت.٤
مصوبهايبرنامهعملکردوپیشرفتمدونهايدستورالعمل

.کندمیپایشراکشورفناوريوعلم
براياداريومالیمدیریتدودارايومالی؛اداريمعاونت.٥

سازمانستاديامورانجام
عناوینباپژوهشکدهسهساختار،ایندرهمچنین

هايارزیابیپژوهشکده«،»راهبرديمطالعاتپژوهشکده«
وعلموسنجشآمارپژوهشکده«و» اجتماعیواقتصادي
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سازيتصمیمفرایندهايازپژوهشیپشتیبانیبراي» فناوري
عالیشورايدرگیريتصمیموتخصصیهاکمیسیوندر

فناوريوعلمآیندهروندهايمزبورسازمان.اندشدهپیشنهاد
ونوآوريمطالعاتموسسه«عنوانبانهاديدرنیزرا

پژوهشیواحدهايبرافزون. کندمیرصد» نوینهايفناوري
نهادهايو» المللبینروابطوحقوقیاموردفتر«اخیر،

وعلمآزادمناطق«همچنینو» نوآوريوشکوفاییصندوق«
وریاستنظرزیرجانبیساختارهايعنوانبهنیز» فناوري
).3شکل(کنندمیفعالیتسازمانشوراي
ها همچنین نقاط قوت وضعف کنندگان در نشستشرکت

گانه و در یک 10ساختار منتخب خود را بر اساس معیارهاي 
ها محاسبه و ارزیابی کردند که میانگین پاسخ5تا 1مقیاس 
به 3به معناي ضعیف و بیشتر از 3کمتر از هاي میانگین

از دیدگاه حامیان سناریوي ). 8جدول (معناي قوي تفسیر شد
ساختاري ادغام دو کارکرد پژوهشی و اجرائی در مقیاس 

» سازمان سیاست علم و فناوري کشور«بزرگ و تشکیل 
هاي این ساختار مربوط به معیارهاي صوري مهمترین ضعف

همچنین در این . ندازه بزرگ آن استو عمدتا ناشی از ا
سازي این سناریو نیز هم از لحاظ زمانی وهم دیدگاه پیاده

هاي قانونی الزم، امري زمانبر و امکانات، بودجه و زمینه
پیچیده خواهد بود و این از جمله مهمترین نقاط ضعف این 

اما به روشنی در قضاوت این حامیان مشاهده . ساختار است
ایل بر توانمندي ساختاري این سناریو در ایفاي شود که قمی

عالی عتف و همچنین هاي محوله به دبیرخانه شوارينقش
تامین مشارکت و رضایت ذینفعان و نهادهاي نظام علم و 

.فناوري کشور هستند

گیري و پیشنهاداتنتیجه-9
با وجود تعدد عوامل موثر بر نظام توسعه علم و فناوري، 

ها و تامین منابع به مشیگذار در تعیین خطنهادهاي سیاست
به این . اي داردکنندهمنظور توسعه قلمروي مزبور نقش تعیین

ها در عدم توانمندي آنگذار،سیاستيدلیل تعدد نهادها
انجام وظائف خود و یا ابهام در توزیع وظائف و کارکردهاي 
اجرائی و پژوهشی براي پشتیبانی از فرایندهاي سیاستی به

ها، تردیدها و سرگشتگی کاريها، موازيتعارض نقش

تشکیل . انجامندسیاستی در حوزه علم و فناوري کشور می
اي ضروري از زنجیره سیاستی عالی عتف به مثابۀ حلقهيشورا

عنوان فرصتی براي انسجام بخشی در تدوین و تواند بهمی
با این. هاي علم و فناوري کشور محسوب شودتحقق سیاست

یوجود، برخورداري این شورا از ساختار اجرایی و پژوهش
هاي آن عاملی ضروري در توانمندسازي متناسب با فعالیت

. باشدهاي محوله میشورا براي ایفاي نقش

ارزیابی سناریوي ساختاري منخب)8جدول 
میانگین نمره ارزیابیمعیار

ضعیف2.3مطلوبیت اندازه و سادگی ساختاري 
ضعیف2.3انسجام ساختاري 

ضعیف2.45پذیري و چابکی انعطاف
قوي3.2توانایی برقراري ارتباطات موثر 

تامین مشارکت و رضایت ذینفعـان و  
نهادهاي نظام علم و فناوري کشور

قوي3

قوي3.2هاي سازمان یادگیرنده ظرفیت
ظرفیتهاي اجرایی بـراي نیازسـنجی و   

علم و فناوريریزي راهبرديبرنامه
قوي3.45

هاي اجرایی بـراي حمایـت و   ظرفیت
هاي علم و فناوريپشتیبانی از برنامه

قوي3.45

هاي اجرایـی بـراي نظـارت و    ظرفیت
هاي علم و فناوريارزیابی برنامه

قوي3.7

ضعیف2سازي و اجراسهولت پیاده

تدوین سناریوهاي ساختاري و تعیین ترجیحات نسبی در این 
عالی عتف را در قالب سازمانی با ابعاد پژوهش، شوراي

کند که به نظر صاحبنظران مورد پژوهشی و اجرایی ترسیم می
تواند ساختار متناسبی براي پیشبرد مراجعه در این مطالعه می

سازي و اجراي روشن است که پیاده. وظایف آن باشد
نونی، سناریوي ساختاري ارائه شده نیازمند تامین مصوبات قا

هاي مدیریتی و منابع مورد نیاز براي الزامات و هماهنگی
است که » سازمان سیاست علم و فناوري کشور«گیري شکل

ویژه هاي این پژوهش بهافتهی. بر خواهد بودفرایندي زمان
هاي هاي کیفی ارائه شده به وسیلۀ صاحبنظران در گروهدیدگاه

براي ایجاد نهادي ریزي هوشمندانه متمرکز، اهمیت برنامه
هاي ساختاري مناسب براي منسجم و برخوردار از توانمندي

.دهدعالی عتف را نشان میهاي شورايایفاي نقش
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) کشورفناوريوعلمسیاستسازمان(عتف عالیشورايدبیرخانهبرايمنتخبساختاريسناریوي) 3شکل

هاي براي تامین پشتیبانی،به نظر صاحبنظران مورد مراجعه
قالب یک اجرائی و پژوهشی از فرایندهاي سیاستی در 

سازمان توانا و یادگیرنده، تدوین یک نقشه راه براي گذار 
ضروري است که در آن هم افق بلند مدت و هم راهکارهاي 

صاحبنظران در . اي و کوتاه مدت تعیین شده باشدمرحله
-به شرح زیر- هاي متمرکز پیشنهاداتی را وهاي گروهوگگفت

گذار به وضعیت عنوان نکات راهبردي درارائه دادند که به
:تواند مورد توجه قرار گیردساختاري مطلوب می

پیگیري تشکیل سازمان سیاست علم و فناوري از طریق -
سنجی قانونی ایجاد سازمان، ارائه طرح تشکیل امکان

ادامه کار بر روي ساختار و سازمان به مراجع قانونی،
. بندي مشاغل مورد نیاز سازمانطبقه

ی عاليشوراوهاونیسیکمي اختارسي ازهاینبهتوجه-
جامعوفراگیرطوربهعتف

دلیلبهعتفی عاليشورای فرابخشسطحگرفتننظردر-
دبیرخانهبخشیسطحودولتتایهبهآنی وابستگ

فناوريوتحقیقاتعلوم،وزارتبهآنوابستگیدلیلبه
دراجرائیوپژوهشیدوگانۀسرشتگرفتننظردر-

عتفی عاليشورارخانهیدبنهاد

رخانهیدبی فرابخشاحتمالیابعادطراحیازخوداري-
عتفی عاليشوراتصویببدون

وعالیشورايباارتباطنیعدرپژوهشیبخشاستقالل-
آنجایگاهارتقاءمنظوربهرخانهیدباجرائیبخش

ي فناوروعلمی پژوهاستیسکیفیمرکزیکعنوانبه
منطقهدر

جملهازپژوهشیبخشي ریگمیتصمي هاتیظرفارتقاء-
.مستقلامناءتایهازي برخوردارقیطراز

ي ریگمیتصمي براي اشالودهی مطالعاتي ازهاینبرآوردن-
درپژوهشیبخشتوسطی عاليشوراوهاونیسیکمدر

منظوربهکشورپژوهیسیاستشبکهطراحیکنار
هادستگاهسایرپژوهشیهايظرفیتازگیريبهره

دراجرائیهايدستگاهسایرپژوهشینهادهايمشارکت-
تخصصیوبخشیکالنهايبرنامهوهاسیاستتدوین

.فناوريوعلم
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