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تولید دانش و چه از حیث  نظام ملی نوآوری چه از حیث سزایی در جریانات علم و فناوریِهای پژوهشیِ دولتی نقش بهمؤسسه

از طریق اصالح ساختارهای حکمرانِی خود را  پژوهشیِکه نظام  مایلندها دولتلذا  .کنندایفا میسازیِ دانش انتقال و کاربردی

یِ افزودۀ اقتصادجامعه، ارزش اجتماعیِ-فنّیپاسخگویی به نیازهای  ضمن ،از این طریقکنند تا کاراتر پژوهشی  هایهمؤسس

چرا که این  شود؛برخوردار می مضاعف یاین مهم به خصوص در کشورهای درحال توسعه از اهمیت .را افزایش دهند آنها

توسعۀ  حجم تحقیق وو  دارند های باالییبر تحقیقاتی که عمدتاً ریسک گذاریبا ایفای نقشی میانجی و با سرمایه هامؤسسه

  .شوندمیتوسعه علم و فناوری منجر به  کمتر است، هادر آن یبخش خصوص

الگوی  ، ازبودهها ها یا وزارتخانهدر طول یک سده گذشته که اکثراً وابسته به دانشگاه پژوهشی دولتی هایمؤسسه رشد ،در ایران

در ادامه لذا محقق نشده است. رفته طور که انتظار میآنده و کارکرد این مؤسسات در نظام ملی نوآوری کرپیروی ن هدفمندی

 شود:میطرح مضروری به نظر رسید، نامه ویژهاین روایتی خالصه از آنچه اتفاق افتاد تا تدوین 

ویس نمشغول تدوین پیش به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1399تابستان 

دانی های میبررسیکه کمابیش در  ییکی از محورهای مهمبودیم. در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری سند برنامه هفتم توسعه 

پژوهشیِ کشور و بعضاً انحراف  هایمؤسسهشد، نابسامانی وضعیت شنیده میمندانِ اصلی نظران و دغدغهصاحبهای صحبتاز 

 های مرتبط با حکمرانی این مؤسسات نیزبخشِ قابلِ توجهی از آن به مؤلفه آنها به زعمِ مورد انتظار بود که آنها از مسیر اصلیِ

  شد.مرتبط می

حیای ا برای تهیه یک بسته تحول برایضرورتی گیری خود منجر به شکل و بود مهمیتجربه  تدوین سند،بخش میدانیِ  کلدر 

 تحقیقات سیاستِ علمیِ  محترم مرکزرئیس  پشتیبانیِدر ادامه با همراهی و لذا . پژوهشی دولتی شد هایمؤسسه هویت اصلیِ

 .شد، ارائه طرح مسئلهیک  قالبدر  پژوهشِی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمعاون خطاب بههای مذکور چالش ،کشور

چندین طرح پژوهشی ای از پروژه( که مجموعههای پژوهشیِ دولتی )کالنبرای مؤسسه آفرینمأموریتِ تنظیمِ بستۀ تحولمتعاقباً 

 . دشابالغ یقات سیاست علمی کشور به مرکز تحق مذکورمعاونت  توسط 1400در زمستان شده بود، های احصابر اساس چالش
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این  هایچالش ،پژوهشی هایمؤسسهبهِ در خصوص مسائل مبتال نرانظصاحبهای صحبت شناسیِمضمونبه طور کلی، 

 .حاضر قرار گرفت نامۀمبنایی برای تعیین محورهای مورد نظر در ویژه به عنوانکه  دادمحور اصلی نشان می 5را ذیل  مؤسسات

 :2نیست فایدهخالی از  این نوشتهمذکور در  محورهای چالشیِکلّیتِ به  ای خالصهاشارهلذا 

پژوهشیِ دولتی جهت تحقق کارکردهای مورد انتظار آنها  مؤسساتبرای  مناسب «ساختار سازمانی و تشکیالتیِ طراحیِ»

یای فناورانه های پومحیطبهتر با  ساختار چابکیک رسد به نظر میبر اساس ماهیت فعالیت این مؤسسات،  .ناپذیر استاجتناب

 دولتیپژوهشی  هایمؤسسهبررسی ساختارهای سازمانی حال، با این .استتر برای آنها مناسب و یابد)سخت و نرم( تطبیق می

امه ناسنادی نظیر آئین البتهاند؛ کارکردی پیروی کرده ی غیرچابک و عمدتاًاین مؤسسات از الگوی دهد که عمدتاًنشان می

آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با ارائه یک نسخه کارکردی  هایمؤسسهها و تشکیالت دانشگاه

  کارکردی را برای مؤسسات در نظر گرفته است.  ها، در نهایت ساختار سازمانیِپژوهشی و مشابه با دانشگاه هایمؤسسهبرای 

 اتمؤسساصلی  نیروی انسانی هستۀ بود.« مدیریت نیروی انسانی» های میدانی،از دیگر محورهای مورد اشاره در بررسی

 یهایچالش به عنوان مثال. ای مدیریت کارآمد آنها وجود داردکه در حال حاضر موانعی در راست دهدپژوهشی را تشکیل می

ابهام  ؛خصوص نیمناسب در ا هیهای پژوهشی و فقدان رودر مؤسسه یلتکمیالتیتحص یابهام در تداوم جذب دانشجو نظیر

جذب، ارتقاء و جبران  هایعدم تناسبِ الزامات و شاخص ی؛پژوهش علمیِئتیه یاعضا یِموظف یابیدر ارز تیو عدم شفاف

)شامل پژوهشگر  یانسان یرویانواع ن فوظای و هاابهام در نقشو  ؛های پژوهشیمؤسسه هایتیبا مأمور یانسان یرویخدمتِ ن

دامنه و »مقاله حاضر  نامۀدر ویژه بوده است.مطرح  های پژوهشیمختلفِ مؤسسه انواعو ...( در  علمیئتهی وقت،همکار، تمام

ژوهشی پمطالعات سیاست نقش مهمبا تأکید بر  «پژوهیِ علمی ایرانتنوع راهبردهای نوآورانۀ پژوهشی در مؤسسات سیاست

پژوهیِ ایران سیاست هایمؤسسهپژوهشگران در  نوآورانه بررسی تنوع راهبردهایبه  علمی،گذاریِسازی و سیاستتصمیم در

 های پیش روی آنها پرداخته است. چالش تبیین و بعضاً

گذاریِ مناسب برای تنظیمِ نظام شاخص» های پژوهشی،یکی دیگر از الزاماتِ مهم در مدیریت و حکمرانیِ صحیحِ مؤسسه

نظران های جدی در این خصوص از نگاه صاحبهای مؤسسه بوده که چالشمتناسب با مأموریت «ارزیابیِ عملکرد انواع آنها

تحقق اهداف مورد  ی انگیزشی برایهای مؤسسه، نظاممتناسب با مأموریت ود دارد. وجود یک چارچوب عملکردیه وجمربوط

 یِ ارزیاب هایشاخص وجود است. با این حال عدم اهداف مأموریتیدر راستای نیل به  ی مهمکند و ابزارنظرِ مؤسسه ایجاد می

های های ارزیابی مؤسسهتکالیف و شاخص های پژوهشی؛ تمرکز عمدۀمؤسسه ماهیت و ظرفیت مأموریت، با متناسب عملکرد

های پژوهشی از منظر های کلیدیِ ارزیابی عملکردِ مؤسسهدروندادی ازجمله چالش و همچنین های علمیپژوهشی بر شاخص

ی طراح»حاضر مقاله  نامۀویژهدر  گذارانِ امر قرار گیرد.مدیران و صاحبنطران مربوطه بوده که بایستی مورد توجه سیاست

با تمرکز بر چرخۀ ارزیابی عملکرد و چهار چارکِ تناسب، « پژوههای سیاستگرا برای مؤسسهچارچوب ارزیابی مأموریت

های خاص از مؤسسگرا برای ارزیابی عملکرد گونهمحور و مأموریتکارایی، اثربخشی و سودمندی به ارائۀ چارچوبی شاخص

 پژوه پرداخته است. های سیاستشی تحت عنوان مؤسسههای پژوه

 بودهپژوهشی دولتی  هایمؤسسهدر برانگیز یکی دیگر از محورهای چالش «شیپژوه مؤسساتسازوکارهای تأمین مالی در »

پژوهشی و انواع پژوهش در آنها تنظیم نشود، عمالً خروجی مورد  هایمؤسسهتا وقتی این مهم متناسب با انواع در واقع  است.

 وجیِ توانند خرمی ی تأمین مالیهاجریانسازوکارها و  انواعهرکدام از به تعبیر دیگر، حاصل نخواهد شد.  این مؤسساتانتظار از 
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ساختار تأمین مالی پژوهش نیز نیاز به براین عالوهاثربخش نمایند.  ی مؤسسههاو مأموریت پژوهش را متناسب با انتظارات

های کاریهای جدی دارد؛ چراکه تأمین مالی غیرمتمرکز توسط نهادهای متعدد، عالوه بر هدر رفت منابع و بعضاً موازیبازنگری

 های تأمین مالی مؤسسات پژوهشیبررسی چالش»مقاله حاضر  نامۀویژهدر  ، اثربخشی کافی را نخواهند داشت.ایجاد شده

ن مالی های تأمیچالش تشریحبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  با تمرکز بر موسسات پژوهشی ستادیِ  «دولتی در ایران

 رفت از وضعیت فعلی ارائه نموده است. پرداخته و متعاقباً راهکارهایی قانونی برای برونکشور پژوهشیِ  هایمؤسسه

چالشی جدی در پژوهشی دولتی،  هایمؤسسهکه یکی دیگر از موضوعات مهمی است  «المللیهای ملی و بینهمکاری»

شان به درستی های مأموریتیپژوهشی در کشور معتقدند که آنها را در حوزه هایمؤسسه. بسیاری از مدیران مواجهه با آن دارند

سطح  در .های تخصصیِ خود بِرَند شونداند در حوزههای داخلی نتوانستهها و ظرفیتشناسند و در واقع با وجود توانمندینمی

های ترین مواردی که در صحبتاز جمله مهم های جدی وجود دارد.های گسترده، چالشبر وجود تحریمالملل نیز عالوهبین

سرآمد و  هایمؤسسه ،یپژوهش هایمؤسسهناشناخته ماندن  توان بهشد میمربوطه بسیار شنیده می و متخصصانِ صاحبنظران

 ینهادها ریو سا یهای پژوهشی خارجبا مؤسسه المللینیو تعامالت ب سازیضعف در شبکه ؛خط شکن در داخل و خارج

فقدان شاخص ؛و ... یهمکار هاینامهو فناورانه مشترک، تفاهم یپژوهش هایطرح فیتعر ریمختلف نظ یرهایمرتبط از مس

 ع،یارتقاء، ترف مرتبط نظیر هاینامهوهیو ش هانامهنیدر آئ یعلم-ئتیه یاعضا المللِنیب هاییمرتبط با توسعه همکار های

 اشاره نمود. و پژوهشگران  علمیئتیه یاعضا المللیِنیب-یحاکم بر تعامالت مل یبوروکراس ؛و ... پژوهانه

میدانیِ ما  متخصصانی که در مطالعۀنظران و صاحبهای در صحبت ترین و پرتکرارترین محورهایکی از مهمدر نهایت، 

محوری  توان آن را پدیدۀکه به نوعی می بودپژوهشیِ دولتی در ایران  هایمؤسسه «گراییسازوکارِ مأموریت» ،داشتند مشارکت

گرایی موضوعی چندجانبه و چندوجهی موریت. در واقع صحبت از مأپژوهشی تلقی کرد هایمؤسسهکمرانیِ در خصوص ح

 با تدوین فالن سندِ مهمآنها گره خورده است. امّا این  گراییِپژوهشی با ماموریت هایمؤسسهاست. اثربخشی و کارکرد صحیح 

 ،تعبیر دیگره با آن هماهنگ باشند. بباید  اشاره شد بدان ترپیشکه  گانهسایر وجوه پنج بلکه شودسیاستی و یک شبه میسر نمی

دیگر نظیر ارزیابی عملکرد، جذب و ارتقاء  وجوهِپژوهشی صحبت کرد اما  هایمؤسسهگراییِ توان در خصوص مأموریتنمی

 آنها را به صورت بافتارمند ندید؛ تمامی ابعادِ  المللی، تأمین مالی، ساختار و تشکیالتِبین-های ملّینیروی انسانی، همکاری

-پذیریِ مأموریتتحقق که درمذکور ممزوج هستند و عدم همراستایی آنها با کارکرد و مأموریت مؤسسه چرخه معیوبی است 

نها شناسیِ آاین مؤسسات و نوع آفرینیِنقش . بنابراین حدود و ثغورِخِلل ایجاد خواهد کرد پژوهشیِ دولتی هایمؤسسهگراییِ 

محورِ مؤسسات موریتأشناسیِ مگونه» مقاله حاضر نامۀویژه. در ر مشخص باشدمحوذیل یک چارچوب مأموریتباید 

 ولتید محور مؤسسات پژوهشیِمأموریت شناسیِگونه شناساییِ کارکردهای اصلی و بر «پژوهشی دولتی در نظام ملی نوآوری

 کارکردهای نسل جدید این مؤسساتبر شناسایی  «هاگذار به نسل جدید پژوهشگاههای دولتی؛ کارکردها و سیاست» مقالۀو 

ی کردیرو پژوهشی دولتی؛ مؤسساتدر « پژوهش پاسخ سریع»چارچوب » تری نسبت به مقالهو رویکرد عام متمرکز بوده

  . اندداشته ،تبیین کرده پژوهشی هایمؤسسهبرای را « پژوهش پاسخ سریع»تحت عنوان خاص  یکه کارکرد «محورخبره

 

ژوهشِی نقش و جایگاه مؤسسات پ»نامۀ انتشار ویژه برایوزینِ سیاست علم و فناوری  فصلنامۀدر پایان از دعوت سردبیرِ محترم 

 نمایم.تشکر و قدردانی می «دولتی در نظام ملّی نوآوری

 


