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 به منظور ش��كل گيري نظام هاي نوآوري، وجود نهادهاي متناس��ب و تنظيمات نهادي بهينه 
ميان آنها ضروري است. يكي از اين نهادها، سازمان هاي پژوهش و فناوري است؛ سازمان هاي 
واس��طي كه در نظام هاي ملي نوآوري، نقش تكميل كننده تعامالت ميان اجزاي موجود در اين 
نظ��ام را بر عهده دارند و فعاليت آنها مكمل حلقه هاي مفقود زنجيره نوآوري اس��ت. مطالعات 
نش��ان مي دهد، هرچند اين سازمان ها فرصت هاي بديعي براي سياست گذاران فراهم مي آورند، 
اما ش��رط موفقيت آنها تبيين جايگاه و نقش مناس��ب اين سازمان ها در نظام ملي نوآوري است. 
با توجه به تالش هاي انجام ش��ده در سال هاي اخير جهت استقرار نظام ملي نوآوري در ايران و 
همچنين نقش برجسته سازمان هاي پژوهش و فناوري در شكل گيري و كارايي نظام ملي نوآوري، 
اين تحقيق تالش دارد با بررسي يك سازمان پژوهش و فناوري در ايران )جهاد دانشگاهي( در 
مقايسه با سه سازمان پژوهش و فناوري منتخب، نقش و جايگاه مناسب اين سازمان را در نظام 
ملي نوآوري ايران ش��فاف نمايد. اين پژوهش بر پايه نظر پنل تخصصي و بر اس��اس معيارهايي 
مانند نحوه مديريت، ماموريت، خدمات، فناوري، منابع )انساني � مالي(، نقش در نظام نوآوري 
و تعامالت جهاني، به مقايسه ميان جهاد دانشگاهي و سه نمونه هدفمند انتخاب شده پرداخته و 
چهار پيش��نهاد را در راس��تاي ارتقاي جايگاه جهاد دانشگاهي ارائه كرده است: جايگاه مبتني بر 
نياز توسعه ملي، مديريت منطبق با نياز، ساختاري مبتني بر بازار/ صنعت و  تعميق در صنعت.

 واژگان كليدي:
نظام ملي نوآوري، سازمان پژوهش و فناوري، جهاد دانشگاهي
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1. مقدمه 
نظام نوآوري هر كش��ور در برگيرنده نهاد هايي است كه در فرآيندي تعاملي توليد، انتشار 
و بهره برداري از دانش و فناوري و نهايتاً توسعه نوآوري را در مرزهاي ملي دنبال مي كند 
)نلسون1، 1993؛ ادكوييست2، 1997 و 1999: 67-65 و لوندوال3، 2002(. يكي از مهم ترين 
اجزاي نظام ملي نوآوري )به ويژه در كش��ورهاي در حال توس��عه( سازمان هاي پژوهش و 
فناوري4 هس��تند كه نقش حلقه واس��ط بين دانش��گاه، صنعت و دولت را ايفا مي نمايند 
)س��ازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي5، 2002: 23 و مريناليني و ناث6، 2008: 38(. 
سازمان هاي پژوهش و فناوري سازمان هايي هستند كه درگير حوزه پژوهش و فناوري اند 
اما نه در دانشگاه و نه در شركت ها حضور دارند؛ بلكه در تعامل با هر دو اما به صورت مجزا 
اداره مي ش��وند. با پذيرش اين تعريف بايد اذعان نمود س��ابقه اين سازمان ها به اوايل قرن 
بيستم برمي گردد كه به منظور حمايت از صنايع تشكيل شدند. پس از جنگ جهاني دوم 
اين سازمان ها ارائه خدمات تحقيقات علمي و فني را برعهده گرفته اند؛ در ادامه نيز )به ويژه 
در بين س��ال هاي 1970 تا 1985( ارائه خدمات به منظور حل مس��ائل مهم مانند محيط 
زيست، بهداشت و سالمت و پشتيباني صنايع استراتژيك دغدغه اصلي آنها بوده است. در 
سال هاي اخير نيز با ظهور بازارهاي جديد و كاهش اعتبارات دولتي، كسب درآمد به صورت 

رقابتي را در سرلوحه كار خود قرار داده اند )آكريخ و ميلر7، 2006: 14-16(. 
به منظور تعريف سازمان هاي پژوهش و فناوري تالش بسياري انجام شده اما با وجود 
سازمان ها و نهادهاي متنوع با اهداف مختلف در كشورهاي متفاوت، ارائه تعريفي يكسان 
از اين سازمان ها با مشكل مواجه شده  است. با مرور ادبيات سازمان هاي پژوهش و فناوري 
مي توان چهار ويژگي زير را براي آنها در نظر گرفت )راث ول8، 1992: 223-221؛ آرنولد 
و هم��كاران9، 1998: 92-91؛ آرنولد و همكاران، 2007: 86-83؛ تكنوپوليس10، 2005: 

28؛ انتراكومانرد و ويراسا11، 2002: 3-1 و راش و همكاران، 1379(:
1. Nelson
2. Edquist
3. Lundvall
4. Research & Technology Organizations (RTOs)
5. OECD
6. Mrinalini &Nath
7. Akrich & Miller
8. Rothwell
9. Arnold & et al
10. Technopolis
11. Intarakumnerd & Virasa
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1. اين س��ازمان ها مس��تقل، عمومي يا نيمه دولتي، غيرش��ركتي و اغلب مأموريت گرا 
بوده و با اين فرض تأسيس شده اند كه مي توانند يا بايد بتوانند بخش مهمي از نظام 

نوآوري ملي را تشكيل دهند.
2. تأمين منابع مالي آنها دوگانه است )بودجه دولت وجذب مشتريان(. 

3. گستره فعاليت سازمان هاي پژوهش و فناوري متنوع مي باشد؛ عماًل اين سازمان ها 
درصدد رفع شكاف هاي فرآيند نوآوري و سياست گذاري در هر كشور هستند. 

4. از ديدگاه نظام ملي نوآوري نقش اصلي اين سازمان ها واسط بودن بين تحقيقات 
و بنگاه ها اس��ت. سازمان هاي واس��طي كه در نظام هاي ملي نوآوري تكميل تعامالت 

ميان اجزاي موجود در اين نظام را بر عهده دارند.
در واقع سازمان هاي پژوهش و فناوري با جاگيري ميان صنعت، دولت و دانشگاه و تنوع 
در محتواي فعاليت ها و قالب هاي ارائه خدمت، فرصت مناسبي براي سياست گذاران مهيا 
مي سازد تا بتوانند روابط مناسبي ميان اجزاي نظام ملي نوآوري ايجاد كرده، زيرساخت هاي 
الزم را به وجود آورده، كاستي هاي نظام ملي نوآوري را پوشش داده و در راستاي ارتقاي 
آن گام بردارند. مطالعات نش��ان مي دهد، هر چند وجود س��ازمان هاي پژوهش و فناوري 
فرصت ه��اي بديعي براي سياس��ت گذاران فراهم مي آورند اما ش��رط موفقيت آنها تبيين 
جايگاه و نقش مناس��ب اين س��ازمان ها در نظام ملي نوآوري است. با توجه به تالش هاي 
انجام ش��ده در س��ال هاي اخير جهت استقرار نظام ملي نوآوري در ايران و همچنين نقش 
برجس��ته س��ازمان هاي پژوهش و فناوري در شكل گيري و كارايي نظام ملي نوآوري، اين 
تحقيق تالش دارد با بررس��ي يك سازمان پژوهش و فناوري در ايران )جهاد دانشگاهي( 
در تناظر و تطبيق با س��ه س��ازمان پژوهش و فناوري منتخب نقش و جايگاه مناسب اين 

سازمان را در نظام ملي نوآوري ايران شفاف نمايد.
جهاد دانشگاهي يك سازمان پژوهش و فناوري است؛ مطالعات اكتشافي )مصاحبه با 
خبرگان1، مطالعه اساسنامه و بررسي اسناد و مدارك( بيانگر اين است كه جهاد دانشگاهي 
نهادي است عمومي و غيردولتي، زيرنظر شوراي عالي انقالب فرهنگي و داراي شخصيت 

1. خبرگان اين تحقيق، همگي سابقه مديريتي باالتر از پنج سال در كارنامه خود دارند. همچنين اين 
خبرگان، شامل رياست وقت جهاد دانشگاهي و برخي از مشاوران جهاد دانشگاهي، رئيس يك واحد 
منتخب جهاد دانش��گاهي، معاون پژوهشي يك واحد منتخب جهاد دانشگاهي، معاون آموزشي يك 
واحد منتخب جهاد دانشگاهي، رئيس يك پژوهشكده منتخب جهاد دانشگاهي، چند تن از اعضاي 

هيئت علمي منتخب جهاد دانشگاهي مي باشند.
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مستقل و نقش خود را در نظام نوآوري كشور به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي 
و خدماتي كشور تعريف كرده است. همچنين اين سازمان در نحوه تأمين مالي خود عالوه 
بر ارتزاق از منابع دولتي، اغلب منابع خود را با انجام پروژه ها به صورت خودگردان تأمين 
مي كند. وظايف كلي اين نهاد بر اس��اس اساس��نامه و مرور فعاليت هاي آن نشان مي دهد 
اغلب فعاليت هاي چرخه نوآوري در حوزه هاي متنوع را دربرمي گيرد ولي تمركز بر توليد و 
بهره برداري از دانش فني بوده است. عالوه بر اين جهاد دانشگاهي يكي از اعضاي هميشگي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده و عضويت در اين نهاد سياست گذار فرابخشي و همين طور 
عضويت در ساير نهادهاي سياست گذار از قبيل شوراي پژوهش هاي علمي كشور موجب 
ش��ده تا جهاد دانشگاهي از اين طريق بتواند در سياست گذاري علم و فناوري كشور )هر 
چن��د ان��دك( نقش آفريني كند. با توجه به مقدمه فوق مي توان گفت، جهاد دانش��گاهي 
ويژگي هاي يك سازمان  پژوهش و فناوري طرح شده در ادبيات را تا حدودي داراست كه 

مي بايد به عنوان يكي از اجزاي نظام نوآوري كشور مورد بررسي قرار گيرد. 
اين تحقيق تالش مي نمايد در مورد جهاد دانشگاهي و سه سازمان پژوهش و فناورِي 

منتخب، به چهار سؤال زير پاسخ دهد:
1. چه تفاوت هايي در ش��كل گيري، راهبري، حوزه فعاليت ها، نقش و جايگاه هر يك 

از اين سازمان ها وجود دارد؟
2. كدام يك از تفاوت ها برآمده از ماهيت و س��طح توسعه يافتگي نظام علم و فناوري 

كشورشان است؟
3. كدام يك از مشابهت ها مبين ملزومات اين سازمان هاست؟

4. چه توصيه هايي را مي توان براي افزايش كارآمدي جهاد دانشگاهي ارائه نمود؟
به منظور پاسخ به سؤاالت مطروحه در قسمت دوم به ادبيات موجود پيرامون نقش و 
جايگاه سازمان هاي پژوهش و فناوري پرداخته مي شود. در ادامه به منظور تبيين چگونگي 
توس��عه چارچوب مناس��ب تحقيق، روش تحقيق و نتايج پنل  اول در قس��مت سوم شرح 
داده ش��ده است. در قسمت چهارم اين پژوهش ش��رح تفصيلي مطالعه انجام شده درباره 
س��ازمان هاي مذكور و نظرات خبرگان در پنل هاي دوم و س��وم ارائه مي گردد. در قسمت 
بحث )قس��مت پنجم( تالش بر آن است با برشمردن شباهت ها و تفاوت ها، بافت متناظر 
با آن را نيز مورد توجه قرار داده و موارد مورد تأييد خبرگان در پنل چهارم را نيز شفاف 
نمود. در آخر نيز تالش مي شود راهكارهاي پيشنهادي براي جهاد دانشگاهي تبيين گردد. 
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2. مروري بر ادبيات
رويكرد سيستمي به نوآوري برآيند مجموعه تالش هاي فريمن1 )1987(، الندوال )1993( 
و نلس��ون )1992( است كه توس��ط اغيون و هويت2 )1998(؛ دوسي )1988(؛ لوندوال3 
)1992 و 2002(؛  ادكوييست )1994، 1997، 1999، 2004(؛ نيوسي )2002( و هكرت 
و همكاران4 )2007 و 2009( توسعه يافت. اين محققان اعتقاد دارند، رويكرد سيستمي 
به نوآوري نيازمند شناخت تعامالت پيچيده و آميخته به يكديگر عناصر موجود در فرآيند 
ن��وآوري و نگاهي توأمان ب��ه طرف تقاضا )بازارها( و طرف عرضه )سياس��ت گذاران علم، 
فناوري و نوآوري( است. اين رويكرد در كمتر از يك دهه، منجر به شكل گيري مفاهيمي 
آكادميك از قبيل نظام ملي نوآوري شده است و رهيافتي براي سياست گذاري علم، فناوري 
و نوآوري را تبيين كرده است. نظام ملي نوآوري كه كليدي ترين مفهوم برآمده از رويكرد 
مذكور مي باشد، در برگيرنده نهاد هايي است كه در فرآيندي تعاملي عملكرد نوآورانه يك 
كشور را تعيين مي كنند؛ در واقع نظام نوآوري هر كشور در برگيرنده نهاد هايي است كه 
در فرآيندي تعاملي توليد، انتشار و بهره برداري از دانش و فناوري و نهايتاً توسعه نوآوري 
را در مرزهاي ملي دنبال مي كند )نلسون، 1993؛ ادكوييست، 1997: 8-7، ادكوييست، 
1997: 6 و لون��دوال، 2002(. از اي��ن رو، نظام ملي نوآوري هرچند كه تحت تأثير فرآيند 
جهاني ش��دن نيز مي باشد اما نس��بت به نظام اجتماعي � اقتصادي و فرهنگ سياسي هر 
كش��ور حس��اس اس��ت )لوندوال، 2002 و 2007(. در واقع، پويا شدن نظام ملي نوآوري 
در هر كش��وري وابس��ته به توانمندي تكنولوژيك، توسعه صنعتي، نظام حمايت از علم و 
تكنولوژي، نظام آموزش و توسعه اقتصادي و همچنين اقدامات سياستي براي نوآوري است 
)مريناليني و ناث، 2008: 38(. گو5 )1999: 48-43(، با تمايز قائل شدن ميان كشورهاي 
توس��عه يافته و كشورهاي در حال توسعه، ويژگي هاي نظام ملي نوآوري در كشورهاي در 
حال توسعه را اين چنين بيان مي كند: 1( عدم توسعه متوازن عناصر نظام ملي، 2( تناظر 
ميان سطح توسعه نظام ملي نوآوري با سطح توسعه نهادي و ساختار اقتصادي، 3( »تمركز 
بر يادگيري« به عنوان رمز موفقيت در جهش فناورانه6 4( عدم توسعه يافتگي بازار و به تبع 

1. Freeman
2. Aghion & Howitt
3. Lundvall
4. Hekkert & et al
5. Gu
6. Technological Catching-up
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آن عدم توانايي بازار در برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا و 5( نقش برجس��ته تجميع 
س��رمايه نسبت به دارايي هاي ناملموس )مانند دانش( و يادگيري، در توسعه. البته وجود 
چنين تمايزاتي ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، خللي در نيازمندي آنها به 
عناصر نظام ملي نوآوري ايجاد نمي كند، زيرا اين عناصر همواره در پي رفع عدم تنظيمات 
و چالش ها هس��تند. همان گونه كه اشاره شد، يكي از مهم ترين اجزاي نظام ملي نوآوري، 
سازمان هاي پژوهش و فناوري هستند كه نقش حلقه واسط بين دانشگاه، صنعت و دولت 
ايفا را مي نمايند. اين سازمان ها بخش مهمي از زيرساخت هاي توسعه علم، فناوري و نوآوري 
را تشكيل مي دهند )راش و همكاران، 1995(. به طوري كه، هيئت مشاوره تحقيقات اروپا1 
)2005: 2( در مباحث تئوريك درباره داليل ش��كل گيري سازمان هاي پژوهش و فناوري 
به س��ه نوع نارس��ايي اساسي اشاره كرده است: 1( نارسايي بازار، 2( نارسايي سيستمي و 
3( نارسايي در قابليت ها؛ براساس اين مطالعه، دولت ها با استقرار سازمان هاي پژوهش و 
فناوري مي توانند عالوه بر ايجاد بستري براي تعامل كنشگران حاضر در نظام ملي نوآوري، 

با ارائه خدمات فني و مشاوره اي قابليت هاي الزم را نيز فراهم آورند.
در مطالعات مختلف كاركردهاي متعددي را براي اين سازمان ها مورد توجه قرار داده اند: 
1(تحقيقات بنيادين راهبردي، 2( تحقيقات كاربردي و توسعه اي، 3( توسعه فناوري، 4(

خدمات مديريتي، فني، مش��اوره، 5( نظارت، آزمايش، اندازه گيري، 6( استانداردسازي و 
نظارت بر اس��تانداردها، 7( انتقال و انتشار دانش فناوري، 8( پايش روندهاي فناوري، 9( 
ايج��اد بنگاه هاي فناوري محور جديد، 10( پيوند بين محققان، بنگاه ها و انتقال تجربه و 
11( پش��تيباني سياس��ت هاي دولت )تكنوپوليس، 2005؛ هيئت مشاوره تحقيقات اروپا، 
2005: 3-2؛ آكري��خ و ميل��ر، 2006: 30؛ هاولز2، 2006: 719-717 و راش و همكاران، 
1379(. بر اساس مطالعات انجام شده در انجمن سازمان هاي پژوهش و فناوري اروپا، در 
كشورهاي توسعه يافته كاركرد اصلي اين سازمان ها تحقيقات كاربردي مبتني بر تحقيقات 
بنيادي، تحقيقات كاربردي و استاندارد س��ازي مي باشد؛ حال آنكه در كشورهاي در حال 
توس��عه كاركردهاي اين سازمان گس��ترده بوده و عالوه بر مواد فوق شامل مواردي چون 
نمونه سازي و بازاريابي و در مواردي محدود توليد انبوه نيز مي باشد )انجمن سازمان هاي 

پژوهش و فناوري اروپا، 2005(. 

1. European Research Advisory Board (EURAB)
2. Howells
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محققين نقش اين سازمان ها در كشورهاي در حال توسعه را كليدي تشخيص داده اند. 
به اعتقاد راث ول، به دليل ضعف در پايه  هاي تكنولوژيك و فقدان تعامالت پويا ميان بازيگران 
نظام نوآوري، فرض بر اين است كه اين سازمان ها مي توانند نقش حلقه واسط ميان بخش 
تحقيقات و توليد و همين طور اس��تقرار شبكه تعاملي ميان بازيگران نظام ملي نوآوري را 
ايفا نمايند )راث ول، 1991: 223-221(. از ديدگاه مريناليني و ناث در كشورهاي در حال 
توسعه، سازمان هاي پژوهش و فناوري، فراهم كننده پويايي سازماني مورد نياز براي فرآيند 
نوآوري هستند و مي بايد به مثابه كاتاليزور فرآيند صنعتي شدن عمل كنند و مي بايد نقش 
كليدي در پوياسازي نظام ملي نوآوري ايفا  نمايند )مريناليني و ناث، 2008(. همچنين اين 
سازمان ها در اين كشور ها مهم ترين نقش در فرآيندهاي يادگيري محور، جهش تكنولوژي 

و حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان دارند )اينتراكومانرد و ويراسا، 2008: 5-6(. 

3. چارچوب مطالعه
اين پژوهش از نوع مطالعات كيفي، با رويكرد تطبيقي � اس��تقرايي و روش پنل خبرگان 
است. به منظور گردآوري داده و اطالعات الزم از روش مطالعات كتابخانه اي و مصاحبه با 
خبرگان استفاده شده است. همچنين در راستاي تعميق و تدقيق مطالب گردآوري شده 
و ارائ��ه راهكاره��اي معتبر، پنل هاي تخصصي با حضور خبرگان برگزار گرديده اس��ت. با 
توجه به انتخاب روش تحقيق تطبيقي، پاسخگويي به چگونگي انتخاب موردهاي مطالعه، 
چگونگي مطالعه، چگونگي تأييد اعتبار مطالعات انجام ش��ده و همچنين اعتباربخش��ي به 
راهكارهاي ارائه شده مورد اهتمام بوده است. براي تأييد هر يك از موارد فوق الذكر سعي 
ش��د، يك پنل برگزار ش��ده و ادامه مس��ير پژوهش با نظر خبرگان شفاف شود. از اين رو 

پژوهش حاضر در سه گام و با برگزاري چهار پنل پيگيري شده است:
 گام اول. انتخاب موردهاي مطالعه و ابعاد مطالعه )برگزاري پنل اول(؛ 

از آنجايي كه اين پژوهش در راستاي ارائه راهكار براي جهاد دانشگاهي به عنوان يك سازمان 
پژوهش و فناوري است، سازمان هاي پژوهش و فناوري قلمرو تطبيق بوده است؛ به واقع هر 
يك از س��ازمان هاي پژوهش و فناوري را مي توان به عنوان موارد مطالعه بررسي نمود. بدين 
منظور در ابتدا ليستي مدون از سازمان هاي پژوهش و فناوري قابل مطالعه گردآوري شده و 
با برگزاري پنل اول، سه سازمان پژوهش و فناوري فرانهوفر )آلمان(، كيست )كره جنوبي( و 
ايتري )تايوان( انتخاب شد. انتخاب اين موردهاي مطالعاتي مبتني بر نمونه گيري هدفمند است. 

مطالعه تطبيقي سازمان هاي پژوهش و ...



180

راهبرد فرهنگ / شماره بيست و يكم / بهار 1392

هر چند قلمرو تطبيق اين پژوهش س��ازمان هاي پژوهش و فناوري تعيين شده است 
اما نمي توان هيچ دو سازمان پژوهش و فناوري را يافت كه كاماًل همسان با يكديگر باشند 
)مضاف بر آنكه اين س��ازمان ها فعال در كشورهاي متفاوت باشند(؛ البته هدف نيز يافتن 
چنين سازمان هايي نيست. در واقع سازمان هاي مورد مطالعه در اين تحقيق به مانند ديگر 
مطالعات تطبيقي حد قابل پذيرش��ي از همانندي )همه آنها س��ازمان پژوهش و فناوري 
هستند( را دارا مي باشند اما در بافت هاي گوناگون فعاليت مي كنند. تفاوت بافت هر يك 
از نمونه هاي مطالعاتي امكان كش��ف و ش��رح راهكارهاي متنوع را ايجاد كرده و شناخت 
بهتري از ويژگي ها، نقش هاي متنوع و جايگاه متفاوت س��ازمان هاي پژوهش و فناوري را 
به وجود مي آورد. اما از سويي ديگر براي آنكه بتوان راهكارهايي متناسب با جهاد دانشگاهي 
ارائه نمود، موارد مس��تخرجه از مطالعات انجام ش��ده در پنل هاي تخصصي عرضه شده و 
با نظر خبرگان متناس��ب ترين آنها در راس��تاي تبيين جايگاه و نقش جهاد دانشگاهي در 

نظام ملي نوآوري ايران انتخاب شده است.
براي مطالعه س��اختارمند، هر يك از اين چهار س��ازمان پژوهش و فناوري نيز نياز به 
توسعه چارچوبي مدون بوده است. لذا با بررسي مطالعات انجام شده در اين حوزه1 ليستي 
از ابعاد اصلي سازمان هاي پژوهش و فناوري تهيه شده و با نظر خبرگان كه در پنل اول 
از آنها اخذ ش��د، ابعاد زير به عنوان ابعاد نهايي مورد توجه قرار گرفت: مأموريت، س��بك 
راهبري، نوع خدمات، حوزه فعاليت، تعامالت با ديگر عناصر نظام ملي نوآوري و تعامالت 
بين المللي همچنين جهان. عالوه بر اين موارد، خبرگان حاضر در پنل تأكيد داشتند بايد 

به نظام ملي نوآوري كشور متبوع آنها و تاريخچه شكل گيري آنها نيز توجه شود.
گام دوم. مطالعه چهار سازمان پژوهش و فناوري )برگزاري پنل دوم و سوم(؛ 

در اين گام بر اساس چارچوب مدون شده در گام اول هر يك از چهار سازمان پژوهش و 
فناوري مورد مطالعه قرار گرفتند. شرح جزئيات اين بخش از پژوهش در بخش هاي 4.1 تا 
4.4 آمده است. در حين انجام اين گام با پايان بررسي فرانهوفر و ايتري پنل دوم خبرگان 
تشكيل شد. هدف از برگزاري اين پنل ارائه مطالب تلخيص شده از اين دو سازمان و تعميق 
1. كميسيون اروپا )ديدگاه مالي، ديدگاه فرآيندي، ديدگاه مشتري، ديدگاه اجتماعي، ديدگاه پتانسيل نوآوري 
در آينده و ديدگاه فرهنگي و سازماني(، اينتراكونرد و ويراسا )نحوه تعامل با ديگر اجزا، جايگاه در اقتصاد 
ملي(، ماريليني و ناث )ساختار توليد و اشاعه دانش، نيروي انساني، نحوه تعامل با اجزاي اصلي(، آرنولد 
و همكاران )نوع فعاليت، شيوه ارائه خدمت، تأمين مالي، ارتباط با ديگر اجزا(، آرنولد و همكاران )در 
مطالعه اي ديگر بر مؤسسات پژوهش و فناوري در سوئد مواردي چون تأمين منابع مالي، نوع خدمت، 
ساختار نهادي، پيشران ها و روندها، مدل كسب و كار، نقش ها، شيوه مديريت پروژه ها، ارتباط با مشتري(.
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نكات برجس��ته آنها مي باش��د. بدين ترتيب نكات برجسته فرانهوفر )بخش 4.1( مواردي 
از قبيل پرورش نيروي انس��اني دانش��ي، محيط آزاد و دموكراتيك، نگاه به بازار، تنظيم 
هوشمندانه و تعامل سازنده؛ و نكات برجسته ايتري )بخش 4.2( مقوالتي چون در خدمت 
توسعه و انعطاف در نقش پذيري، انتصاب مديران عالي، تعامالت جهت دار و صنعت سازي 
بوده است. به همين ترتيب با پايان مطالعات انجام شده پيرامون كيست و جهاد دانشگاهي 
با برگزاري پنل سوم، مواردي همچون فراهم آوردن زيرساخت سيستم تحقيق و توسعه 
نوآورانه، تركيب و تهييج تحقيقات در نظام ملي آموزش، رقابت با پيش��گامان توس��عه و 
ارائه تكنولوژي هاي نوظهور )بخش 4.3( و از مديريت بر دانشگاه ها تا تحقيقات توسعه اي 
و كاربردي، خدمت دهي چندگانه، انتخاب تعاملي مدير، فرهنگ جهادي )بخش 4.4( به 

ترتيب براي كيست )بخش 4.3( و جهاد دانشگاهي )بخش 4.4( استخراج شده است. 
گام سوم. مقايسه هدفمند و ارائه راهكار )برگزاري پنل چهارم(؛

مطالعات انجام ش��ده و محتواي توليدش��ده از چهار س��ازمان پژوهش و فناوري در قالب 
پيشنهادي همچون جدول 2 گردآوري شد. با تدوين چنين جدولي، امكان برگزاري پنل 
نهايي به منظور مقايس��ه چهار س��ازمان فرانهوفر، ايتري، كيست و جهاد دانشگاهي مهيا 
گرديد. همان طور كه در بخش 5 )بحث( آمده است تفاوت و شباهت هاي اين سازمان هاي 
در تناظر با بافت ملي آنها مورد بررسي قرار گرفته و جدول 2 به صورت نهايي مورد تأييد 
اعضاي پنل قرار گرفت. همچنين اعضاي پنل چهار مقوله تبيين جايگاه، مديريت منطبق 
با نياز، ساختاري مبتني بر بازار� صنعت، جايگزيني فرهنگ توسعه با توسعه فرهنگي را 

به عنوان موارد مهم در جهت گيري آينده جهاد دانشگاهي بيان نمودند.
در ادامه مقاله در قسمت چهارم شرح تفضيلي چهار سازمان پژوهش و فناوري بررسي 
مي ش��ود. در قسمت بحث )قس��مت پنجم( موارد مقايسه شده ميان چهار سازمان مبتني 
بر تأييد خبرگان در پنل چهارم ارائه مي گردد. در آخر نيز با تأمل بر مطالعه انجام ش��ده 

تالش مي شود نتيجه گيري ارائه گردد.

4. شرح تفضيلي چهار سازمان پژوهش و فناوري مبتني بر چارچوب پژوهش
4.1. فرانهوفر1

كمتر كسي مي توانست در سال 1949 تصور كند، فرانهوفر، به بزرگ ترين سازمان تحقيقاتي 

1. Fraunhofer
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در اروپا تبديل مي گردد؛ سازماني كه در طي شش دهه فعاليت تبديل به سازماني گشته 
كه 58 نهاد، 15000 كارمند رسمي و گردش سرمايه اي 1/4 ميليارد يورويي داشته باشد. 
س��ازماني كه در حوزهاي تحقيقات بين رش��ته اي علمي و مهندس��ي1 با تأكيد بر توسعه 
اقتصادي آلمان فعال مي باش��د؛ از علوم مواد2 و مهندس��ي توليد3 تا ميكروالكترونيك ها4، 
فناوري هاي اطالعاتي و علوم طبيعي5. س��ازماني كه ه��ر يك از اين نهادها، زيرمجموعه 
آنها در حوزه اي از فناوري )مانند فناوري ليزر6، فناوري ارتباطات، سراميك7( يا بخشي از 
صنعت )صنايع خانگي8، اتومبيل سازي، مواد غذايي و غيره( فعال مي باشند. بدين تربيت 
فرانهوفر با خدمات متفاوت با طيف وسيعي از مشتريان در ارتباط است؛ مشترياني كه از 

40 بخش صنعتي مختلف در نقاط مختلف آلمان مي باشند )فرانهوفر، 2010(. 
فعاليت فرانهوفر در زمينه تقويت تحقيقات كاربردي9، توسعه نوآوري هاي فناورانه، انجام 
فعاليت هاي تحقيقاتي با هدف توسعه اقتصادي جامعه و توسعه توانمندي هاي حرفه اي و 
مهارت هاي شخصي، گوشزدكننده اين نكته مهم است كه حتي كشوري توسعه يافته مانند 
آلمان خود را بي نياز از حمايت از تحقيقات كاربردي و توس��عه و همچنين ارتقاي س��طح 
توانمندي نيروي انس��اني نمي داند. در واقع مجموعه فعاليت هاي اين س��ازمان پژوهش و 
فناوري يادآوري مي كند كه يكي از وظايف ذاتي سازمان هاي پژوهش و فناوري تحقيقات 
كاربردي و توسعه اي و همچنين پرورش نيروي انساني در جهت تقويت بنيان هاي دانشي 

است. با مطالعه فرانهوفر چند نكته برجسته مي شود )فرانهوفر، 2010(.
پرورش نيروي انساني دانشي، عامل موفقيت: فعاليت اين سازمان در پرورش نيروي انساني 

دانشي و همچنين آگاه به چالش هاي صنعت بومي بسيار مورد توجه است. فرانهوفر عالوه بر 
آنكه اعضاي دائمي خود را به فعاليت در واحدهاي صنعتي تشويق مي كند، تالشي دو چندان 
براي پرورش نيروي انساني فعال در صنعت با برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي دارد. 

محيط آزاد و دمكراتيك: ساختار راهبري و تحقيقاتي فرانهوفر نمونه اي بارز از محيطي 

1. Scientific and Engineering Disciplines
2. Materials Science
3. Production Engineering
4. Microelectronics
5. Life Sciences
6. Laser Technology
7. Ceramics
8. Furniture
9. Applied Research
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دموكراتيك است. تمامي نهادهاي موجود در فرانهوفر با رأي اعضاي انتخاب شده و براي 
هر نهادي مرجع پاس��خگويي وجود دارد. هر چند اين نظم، محققين را در كس��ب تجربه 

آزاد گذاشته و به هيچ وجه نظارت مكانيكي حاكم نمي باشد.
نگاه به بازار: در اين س��ازمان نهاد هايي موس��وم به اتحاد1 شكل گرفته است كه تمامي 

آنها بخشي از بازار را مورد توجه قرار داده اند. در واقع هر يك از واحدهاي اين سازمان بر 
مبناي بخش تخصصي از بازار س��اختار يافته اند و بالتبع، بين رشته اي مي باشند. در شكل 

1 مي توان نحوه تنظيم اين اتحاد ها را مشاهده نمود. 

تنظيم هوشمندانه و تعامل سازنده: ويژگي مهم ديگر فرانهوفر را بايد در تنظيم هوشمندانه 

و مبتني بر نياز اين سازمان با سازمان هاي ديگر فعال در نظام ملي نوآوري آلمان دانست. 
همان گونه كه در شكل 2 مشاهده مي شود، اين سازمان در ميان سه سازمان ديگر درصدد 
افزايش توانمندي صنعت و كاربردي نمودن تحقيقات پايه اي است. جامعه مكس پالنك2 
يك جامعه غيرانتفاعي3 اس��ت كه درگير در تحقيقات پايه اي مي باش��د و با هدف تكميل 
تحقيقات دانشگاهي طراحي شده است، انجمن هلمهولتز4، انجمني است متشكل از 15 

1. Alliance
2. Max Planck Gesellschaft (MPG)
3. Non-Profit
4. Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF)
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مجلس اعضاء

هيئت امنا

سنا

هيئت مشاوره علمي و فني

هيئت اجرايي
نماينده اتحادها
شوراي رياست

انتخاب

توصيه ها

توصيه ها

گروه فناوري اطالعات و ارتباطات

اتحاد علوم زندگي

اتحاد مواد و تركيبات

اتحاد ميكرو الكتروينك

اتحاد توليد

اتحاد فتونيك و فناوري سطوح

اتحاد فناوري هاي امنيتي و دفاعي

نهادهايي كه ذيل هيچ اتحادي نيستند

پيشنهادها

پيشنهادها

58 نهاد

شكل 1: ساختار راهبري فرانهوفر
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نه��اد تحقيقاتي بزرگ ك��ه در حوزه هاي فني، علوم طبيعي و بيولوژيك، تحقيقات پايه و 
پيش صنعتي1 در جهت توسعه صنعتي فعال است. اين انجمن به منظور حل مشكالت در 
صنايع عظيم آلمان ش��كل گرفته اس��ت و توجه اندكي به شركت هاي كوچك و متوسط 
دارد. كميته علمي ويلهلم گاتفريد2، انجمني اس��ت متشكل از 80 نهاد غيردانشگاهي كه 
در تحقيقات كوچك و مبتني بر خدمات فعال مي باشد. فعاليت هاي تحقيق و توسعه اين 
نهاد متمركز بر مس��ائل حوزه هاي تحقيقات پايه  و كاربردي مي باش��د. فرانهوفر در كنار 
اين نهادها، شبكه اي توانمند از سازمان هاي پژوهشي را تشكيل مي دهند كه نقصان هاي 

موجود در نظام ملي نوآوري را برطرف مي سازند.

1. Pre-industrial
2. Wissenschaftsgemeinschaft Wilhelm-Gottfried-Leibniz

نهادها و سازمان هاي 
تحقيقاتي اروپا

دولت هاي
محلي

بنيادها دانشگاه

نهادهاي تحقيق
و توسعه ايالتي

DFG

WGL

FhG

MPG

HGF

WR

BLK

دولت 
فدرال

نهادهاي تحقيق 
و توسعه فدرال

صنعت

انجمن هاي
تحقيقات صنعتي

نهادهاي تحقيق و 
توسعه خصوصي

تحقيق و توسعه 
در شركت هاي 

خصوصي

BLK :كميسيون برنامه ريزي آموزش و ارتقاي تحقيقات
WR :شوراي علوم
DFG :بنياد تحقيقات آلمان
WGL :كميته علمي ويلهلم گاتفريد
MPG :جامعه مكس پالنك
FhG :فرانهوفر
HGF :انجمن هولمهولتز

شكل 2: جايگاه فرانهوفر در نظام ملي نوآوري آلمان

منابع مالي دائم��ي
منابع مالي پروژه اي
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4.2. ايتري1
سازمان تحقيقات صنعتي تكنولوژيك تايوان زائيده تفكري است كه نقش دولت را در ايجاد 
ساختار براي توسعه تكنولوژي پررنگ مي داند )وانگ2، 2007: 5(. در سال هاي آغازين دهه 
1970 بخش قابل توجهي از صنعت تايوان در اختيار شركت هاي كوچك و متوسطي بود 
كه توان چنداني در انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه نداشته اند. توانمندي مالي پايين و 
تجربه كم، اين شركت ها را از ورود به تحقيقات بلند مدت پيرامون تكنولوژي هاي بنيادين 
باز مي داشت )آمسدن3، 2001: 230؛ چو و همكاران4، 2006: 809؛ جان و چن5، 2006: 
561-560 و داگس��ون و همكاران6، 2006: 5-4(. ضمن اينكه، دولت تايوان و همچنين 
اين ش��ركت ها دريافته بودند كه بدون انجام چنين پروژه هايي از رقابت در عرصه جهاني 
جامانده و فرآيند توسعه آنها با تأخير صورت مي پذيرد. بدين ترتيب ايتري در سال 1973 
با ادغام آزمايشگاه تحقيقات صنايع فلزي، آزمايشگاه معادن و آزمايشگاه اتحاديه تحقيقات 
صنعتي با هدف انتقال، جذب و بومي س��ازي تكنولوژي در راس��تاي كمك به شركت هاي 

كوچك و متوسط تايوان شكل گرفت )چن و چن7، 2010: 3(. 
اين س��ازمان پس از چهار دهه تالش، تبديل به س��ازماني گش��ته كه بيش از 6000 
كارمند دارد كه 80% آنها در واحدهاي تحقيق و توسعه فعال مي باشند. همچنين بيش از 
60% از اعضاي ايتري داراي مدارك كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه هاي زير مي باشند: 
ارتباطات8 و اپتوالكترونيك9، ابزار دقيق10، مهندس��ي مواد ش��يمي، تكنولوژي بيوشيمي، 
توس��عه پايدار11 و نانوتكنولوژي. تمركز ايتري نيز بر اين ش��ش حوزه بوده و فعاليت هاي 
خود را در راستاي تحقيقات نوآورانه در جهت توسعه صنايع تكنولوژي بنيان داراي آينده، 

انجام مي دهد )ايتري، 2009 و 2010(. 
نتيجه تالش ايتري در اين سال ها ايجاد توانمندي تكنولوژي در حوزه نيمه هادي ها و 

1. ITRI
2. Wang
3. Amsden
4. Chu & et al
5. Jan & Chen
6. Dodgson & et al
7. Chen & Chen
8. Communication
9. Optoelectronics
10. Precision Machinery
11. Sustainable Development
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نانوتكنولوژي مي باشد كه توانسته است شركت هاي متنوعي را در اين حوزه ها ايجاد كند. 
فعاليت ايتري از يك سو توانسته است، صنايع نوين را به داخل تايوان آورده و توانمندي 
تكنولوژيك ايجاد كند و از سويي ديگر توانسته است صنايع موجود در اين كشور را رونق 
بخش��يده تا بتوانند محصوالت خود را در س��طح جهان ارائه كنند )داگسون و همكاران، 
2006: 18-15(. وجود ش��ركت هاي متنوع توليدكننده لوازم جانبي كامپيوتر و نت بوك 
نمونه اي موفق از تالش ايتري در جهت ايجاد صنعت جديد و به كارگيري از نانوتكنولوژي 
در صنايع نس��اجي نمونه اي از تقويت صنعت بومي و رش��د آن در حد جهاني مي باش��د. 
سازماني كه در ابتدا به منظور انتقال تكنولوژي هاي پيشرفته در صنايع نيمه هادي ها شكل 
گرف��ت پ��س از چهار دهه تالش تبديل به يكي از اركان نظام ملي نوآوري تايوان گش��ته 
كه نقش هاي متنوعي را بر عهده دارد )ايكبال1، 2003: 28-27(. بنابراين، ايتري را بايد 
س��ازمان پژوهش و فناوري اي با نقش هاي گس��ترده در نظام ملي نوآوري تايوان دانست. 
ضعف هاي موجود در صنايع تايوان موجب شده است، نقش هاي متعددي را اين سازمان 
برعهده گيرد. در ش��كل 3 مي توان حوزه هاي خدمات ايتري را در مقايسه با ديگر عناصر 

نظام ملي نوآوري تايوان مورد بررسي قرار داد.2

1. Iqbal
2. Lin

دولتي
آكادمي علوم

تحقيقات 
پايه

ساخت خدمات فني
تمركزفناوري صنعتي

تأمينبر
بودجه

دانشگاه ها

مؤسسه تحقيقات تكنولوژي صنعتي )ايتري(

توسعه محصول و فرآيندتوليد نمونه
تحقيقات
كاربردي

هوافضا، كنترل، 
آلودگي، ايمني 

صنعتي

مواد، انرژي و 
ماشين آالت

ميكروالكترونيك، 
آپتوالكترونيك، 

كامپيوتر و ...

خصوصي

شركت هاي ايتري

پارك هاي صنعتي

شركت هاي بخش صنعت

ايتري

شكل 3: جايگاه ايتري در نظام ملي نوآوري تايوان )لين1، 2003(
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همان طور كه در شكل 3 مي توان مشاهده نمود، بخشي از منابع مالي ايتري از سوي 
دولت )همانند دانش��گاه ها( و بخشي ديگر، از بخش خصوصي تأمين مي گردد. اين شيوه 
تأمين بودجه، موجب ش��ده اس��ت، عالوه بر برآورده كردن انتظ��ارات و تمايالت دولت، 
همواره نگاهي به صنعت نيز داش��ته باش��د و خود را موظف به برآورده سازي نيازهاي آنها 
بداند. ش��كل 3 به وضوح نش��ان مي دهد، ايتري س��ازماني ميان دانشگاه و صنعت بوده و 
برطرف كننده كاس��تي هاي موجود در نظام ملي نوآوري تايوان است. در اينجا بهتر است، 

به چند ويژگي مهم ايتري نيز اشاره نمود: 
در خدمت توس�عه و انعطاف در نقش پذيري: ايتري از آغاز شكل گيري، همواره در خدمت 

توسعه تايوان بوده و به فراخور زمان نقش هايي و به تبع آن، استراتژي ويژه اي اتخاذ نموده 
است. به طور كلي تغييرات در استراتژي هاي ايتري را مي توان در سه دوره زماني خالصه 
نم��ود: دوره اول )1973 ت��ا 1984(؛ اين دوره اوج ضعف توانمندي ش��ركت هاي تايواني 
و از س��ويي فقدان وجود قوانين مناس��ب در تايوان بوده است. نقش عمده ايتري در اين 
دوره واسط بودن در انتقال تكنولوژي از خارج به داخل كشور بوده است. در واقع ايتري 
تكنولوژي را از خارج تايوان جذب كرده و آن را به شركت هاي خصوصي انتقال داده است 
)چن و چن، 2010: 5(. دوره دوم )1994-1985(؛ با رش��د صنعت ايتري در دوره اول، 
ايتري در پي اثرگذاري مثبت بر بخش صنعتي بوده است. دو سياست مؤثر در اين دوره 
تبيين شد: سياست 1.1 1 )اشاره دارد به اينكه، ايتري بدون توجه به بودجه هاي حمايتي 
دولت، درآمد مستقيم خود از بخش صنعت را افزايش دهد( و سياست حضور در خارج از 
آزمايشگاه2 )تأكيد بر حضور محققين ايتري در بخش خصوصي، هر محقق بايد هر سه ماه 
از شركتي بازديد كند( )چن و چن، 2010: 7 و چيانگ3، 2004(. مرحله سوم )از 1995 
تاكنون(؛ از طريق فرآيند توسعه اي كه در سال 1973 تا 1995 پيموده شد بخش صنعتي 
محلي به توسعه كمي و كيفي قابل قبولي رسيد تا جايي كه اين بخش مي توانست جهت و 
تكنولوژي هاي مورد نياز خود را دريابد. توانمندي ايجادشده در بخش صنعت، ايتري را بر 
آن داشت تا به محققين خود گوشزد كند كه در تحقيقات موازي با اين بخش به فعاليت 
نپردازند تا س��ود اين تحقيقات براي بخش خصوصي محفوظ بماند )چيانگ، 2004(. در 
اين دوره عالوه بر كمك هاي آزمايشگاهي، ايتري سه جنبه مهم استراتژيك را در كمك 
1. One to One
2. Walk-out-of Lab Policy
3. Chiang
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به بخش خصوصي مورد توجه قرار مي دهد: تقويت عناصر و اجزاي نرم افزاري و پشتيبان 
ايتري، تقويت فرآيندهاي اداري و زيرساخت هاي فناوري اطالعات در مركز اصلي ايتري 

و تقويت جنبه هاي كاربردي تكنولوژي هاي نوظهور )چن و چن، 2010(. 
انتص�اب مدي�ران عالي: همان طور كه در ش��كل 4 مش��اهده مي ش��ود ايتري زير نظر 

وزارت اقتص��اد تاي��وان فعاليت هاي خود را انجام مي دهد. نقش ممتاز ايتري در توس��عه 
ملي موجب ش��ده اس��ت، مديران آن نيز با توجه به اس��تراتژي هاي توسعه ملي از سوي 
دولت انتخاب ش��وند. دولت تايوان با انتخاب مديران مناس��ب نشان داده است، توجهي 
ويژه اي به اين سازمان دارد. به نوعي كه هر يك از مديران انتخاب شده، منشأ تحولي در 

اين سازمان بوده اند.

سازمان تحقيقات تكنولوژي صنعتي 
)ايتري(

صنعت

هيئت دولت

شوراي ملي علوم

پارك علم و فناوري سيانچو

مراكز 
آزمايشگاهي

ايتري جنوب

ارتقاي مستقيم 
صنايع

شركت هاي 
زايشي ايتري

كسب وكار 
Hi-Tec صنايع

آزمايشگاه هاي
باز

دانشگاه ها
آكادمي هاي 

علمي
مؤسسات 
تحقيقاتي

وزارت امور اقتصاد گروه مشاورين علم و فناوري

ارتباطات خارجي؛
ارتباط با شركت هاي خارجي، 

انتقال تكنولوژي، آموزش 
نيروي انساني، جذب پرسنل 

R&D

انتقال اطالعات، آموزش، سرمايه گذاري، 
تطبيق تكنول��وژي، افزايش توانمندي 

نيروي انساني

تأمين سرمايه، تحقيقات قراردادي

شكل4:  جايگاه سازماني ايتري در تايوان )ايكبال، 2003(

تحقيقات مشترك

تحقيقات 
مشترك

تحقيقات قراردادي، برنامه هاي علم و مشاوره
فناوري بلندمدت، تخصيص منابع

تحقيقات
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تعامالت جهت دار: ايتري عالوه بر اينكه در صنعت حضور فعال داشته و داراي برند هايي 

در عرصه بازار نيمه هادي ها در سطح جهان است، ارتباط تنگاتنگي نيز با دانشگاه ها دارد. 
توجه اين س��ازمان به دانش��گاه و تربيت نيروي انس��اني موجب شده است، اين سازمان، 
دانش��گاهي نيز تأس��يس كند. دو عامل ارتباط نزديك تر اين سازمان با دانشگاه را فراهم 
آورد: 1( نياز به توجه بيشتر براي بهبود ظرفيت نوآوري در تايوان كه نسبت به كشورهاي 
توسعه يافته كم است و 2( عدم توازن موجود ميان فارغ التحصيالن در صنعت و دانشگاه 

)وو1، 1999:  5(. 
صنعت سازي: ايتري به شدت عالقه مند به خلق صنايع جديد و پيشگام در تايوان است. 

ضع��ف س��اختاري و صنعتي موج��ود در تايوان، ايتري را تبديل به واس��طي براي انتقال 
تكنول��وژي از خ��ارج از مرزهاي تايوان به داخل كرده اس��ت. بدين ترتيب با آموزش هاي 
انجام شده در مجموعه ايتري و خوشه سازي هاي صنعتي، تكنولوژي نوين به داخل انتقال 
پيدا مي كند )وانگ، 2007: 7(. در برخي موارد همچون صنعت نيمه هادي ها، اين سازمان 
براي مدت هاي طوالني، فعاليت هاي توليد انبوه را نيز انجام مي دهد و پس از مدتي اقدام 
به ايجاد برندي مي كند )برند ايس��ر2 نمونه اي از خلق صنعت و برند س��ازي توسط ايتري 

است( )جان و چن، 2006: 566(. 

4.3. كيست3
در سال 1966 به عنوان يك نهاد تحقيقاتي بين رشته اي در كره بنيان گذاشته شد. هدف 
اين نهاد تحقيق، توس��عه و گس��ترش نوآوري تكنولوژيك به منظور رفع نياز ملي كره در 
راه پيش��رفت علمي و تكنولوژيك مي باش��د )پارك و ليدس دورف4، 2010: 5-4(. تمركز 
ويژه اين نهاد بر تكنولوژي هاي تركيبي اس��ت كه بتواند توس��عه و رشد اقتصادي در كره 
را به همراه داش��ته باش��د. عمده فعاليت كيس��ت معطوف به حوزه انرژي، محيط زيست، 

بهداشت، امنيت و مواد مي باشد. 
كيست با اعتقاد به اهميت همكاري هاي علمي و تكنولوژيك، روابط تعاملي متعددي 
با دانشگاه، صنعت و ديگر نهادهاي تحقيقاتي برقرار كرده است. عالوه بر اين در راستاي 

1. Wu
2. ACER
3. Kist
4. Park & Leydesdorff
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تعالي تحقيقاتي خود، ش��بكه هاي همكاري ايجاد كرده تا بدين ترتيب بتواند از توليدات 
و تجربي��ات علمي نوين ديگر نهاده��اي تحقيقاتي جهاني بهره مند گردد. تأكيد بر روابط 
اين چنيني در كنار ايجاد فضاي خالقانه، دس��تيابي به هدف را در كيس��ت تسهيل كرده 
اس��ت )مازوليني و نلس��ون1، 2007: 1521-1520(. كيست سكون را تجربه نمي كند و 
همواره درصدد رفع محدوديت هاي تكنولوژي هاي موجود بوده و سعي مي كند با باال بردن 

عملكرد تحقيق و توسعه به ايجاد فضايي توسعه يافته تر كمك كند2.

جدول 1: سير تحولي سياست گذار ي علم و فناوري در كره جنوبي اقتباس از چانگ3  )2003(، لي 
و پارك4  )2006( و سئو5  )2009(

دهه2000دهه1990دهه1980دهه1970دهه1960

منبع رشد 
صنايع صنايع سرمايه ايصنايع كاربراقتصادي

تكنولوژي محور
صنايع پيشرفت 

تكنولوژيك
صنايع دانش 

بنيان

توسعه 
تحقيق و توسعه بهبود وارداتجذب وارداتتكنولوژي

داخلي
انتشار از طريق

R&D
رشد از طريق

R&D

سياست تحقيق 
استقرار مؤسسات استقرار KISTو توسعه

تحقيقاتي دولتي
ارتقاي روابط 
GRI صنعت و

ارتقاي روابط 
صنعت- دانشگاه

استقرار روابط 
صنعت- 

GRI -دانشگاه

اقدامات 
سياسي

توسعه نيروي 
انساني

تأمين تسهيالت 
تحقيق و توسعه

گسترش 
تسهيالت
R&D

هماهنگ 
سياست هاي 

تحقيق و توسعه
توسعه ظرفيت

S&T

باالمتوسط به باالمتوسطباالباالسطح تحقيق

موارد ويژه پيرامون كيس��ت را بايد در هدف گذاري آن جست. هدف آن پشتيباني از 
پيش��رفت علمي و تكنولوژيك در س��طح ملي بوده تا بتواند زمينه اس��تقرار كامل جامعه 
دانش بنيان را فراهم آورد. هدف ابتدايي كيس��ت نيز تحقيق و توس��عه در تكنولوژي در 
جهت ارتقاي بخش علمي و تكنولوژيك كره و انتش��ار نتايج فعاليت هاي دانشي به سطح 

1. Mazzoleni & Nelson
2. www.kist.re.kr
3. Chung
4. Lee & Park
5. Seo
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جامعه بوده است. پنج هدف اصلي كيست بدين شرح مي باشد: 
• تبديل به محيطي براي كارآفريني

• پيشرو در تكنولوژي هاي سبز و نقره اي1
• تربيت محققين پست دكترا

• تبديل به مركز همكاري هاي آكادميك، تحقيقاتي و صنعتي
• ارتقاي فرهنگ علم و تكنولوژي در سطح جامعه. 

براي دستيابي به اهداف فوق، استراتژي هايي نيز تدوين كرده است: 
• فراهم آوردن زير ساخت سيستم تحقيق و توسعه نوآورانه

• تركيب و تهييج تحقيقات در نظام ملي آموزش2 
• رقابت با پيشگامان توسعه و ارائه تكنولوژي هاي نوظهور

4.4. جهاد دانشگاهي
جهاد دانش��گاهي به عنوان يك نهاد برخاس��ته از انقالب فرهنگي در سال 1359 تأسيس 
ش��د. پس از تبديل س��تاد به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، اساس��نامه اين نهاد در سال 
1365 مورد تجديدنظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاه ها 
و تأكيد بر انجام فعاليت هاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسالمي ش��دن دانش��گاه ها به 
تصويب رسيد. بار ديگر شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاه ها 
در سال 1369 مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان 
دانش��گاه و بخش صنعتي، خدماتي كش��ور معرفي گرديد. در اين مصوبه دو وظيفه عمده 
انجام تحقيقات علمي و فعاليت هاي فرهنگي همچنان به عهده اين نهاد مي باشد. برمبناي 
ماده اول اين اساسنامه جديد، جهاد دانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زير نظر 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، داراي ش��خصيت مس��تقل و از لحاظ اداري، استخدامي و 
مالي تابع مقرراتي اس��ت كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيئت امناي جهاد 
دانش��گاهي مي رسد. مطابق ماده س��وم اين اساسنامه جديد، وظايف كلي جهاد در حوزه 

پژوهش و فناوري عبارت است از: 
• ايجاد تشكيالت مناسب به منظور تأليف، ترجمه و انتشار كتب، نشريات نتايج تحقيقات 

1. Green and Silver Technologies
2. National Educational System
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و مقاالت علمي، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي
• انجام دادن تحقيقات توسعه اي و كاربردي

• پيگيري طرح هاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي 
• ارائه خدمات علمي � فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه 

• حمايت، تش��ويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و 
ايجاد شرايط و امكانات الزم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي 

آنان برمبناي شناخت مشكالت واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه. 
خدم��ات علمي فني ش��امل: انج��ام دادن آزمايش هاي كيفي، بررس��ي پيش��نهاد 
اس��تانداردها، جمع آوري و پردازش داده هاي علمي، انتش��ار مدارك و داده هاي علمي، 
ترويج فنون و انجام دادن مش��اوره علمي و ارائه كمك هاي فني و انجام دادن خدمات 
بهداش��تي و درماني و تش��خيص پزش��كي  مي ش��ود. همچنين اعتبارات دولتي حدود 
25% از بودجه را پوش��ش مي دهد كه عمدتاً در فعاليت هاي فرهنگي و توسعه اي صرف 
مي ش��ود و حدود 75% از بودجه ساالنه جهاد دانشگاهي از طريق قراردادهاي پژوهشي 
و آموزش��ي كارفرمايي و فروش خدمات ومحص��والت فناوري به بخش هاي خصوصي و 

عمومي تأمين مي گردد1. 
 جهاد دانش��گاهي در حال حاضر داراي 44 واحد اس��تاني و دانشگاهي، 3 پژوهشگاه 
)ش��امل 9 پژوهش��كده( و 14 پژوهشكده مس��تقل، 1 مجتمع تحقيقاتي، 2 پارك علم و 
فناوري، 9 مركز رش��د و 1 دانش��گاه )علم و فرهنگ( مي باشد كه در مجموع دربرگيرنده 
128 گروه پژوهشي مؤثر بر موفقيت سازمان هاي پژوهش و فناوري مي باشد. ويژگي هاي 

عمده جهاد دانشگاهي را بايد در موارد زير دانست:
از مديريت بر دانش�گاه ها تا تحقيقات توس�عه اي و كاربردي: جهاد دانشگاهي در سال هاي 

آغازين ش��كل گيري خود )62-59( به موجب تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي، نقش 
مدير دانش��گاه ها را برعهده داش��ته است. اين س��ازمان پژوهش و فناوري در دوره دوم 
)1369-1362( فعاليت، به عنوان سازماني در كنار دانشگاه ها سه وظيفه عمده را بر عهده 
داشته است: 1( گسترش و تبليغ معارف و ارزش هاي اسالمي در دانشگاه ها، 2(گسترش 
تحقيقات علمي و صنعتي و استفاده از نتايج آنها به منظور رفع نيازهاي مشروع جامعه و 
3( تقويت روحيه تتبع و تفكر و شكوفاس��اختن اس��تعدادهاي نهفته دانشگاهيان و مردم 

1. اين ارقام از اسناد منتشرنشده مالي سازمان احصا شده است. 
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به وسيله انجام آموزش هاي عمومي و ايجاد زمينه  ها و فرصت هاي مناسب تحقيقاتي. دوره 
س��وم )سال 1376-1369(؛ در س��ال هاي آغازين اين دوره، جهاد دانشگاهي از دانشگاه 
خارج ش��ده و مس��ئوليت اصلي خود را كه برقراري پل ارتباطي ميان دانشگاه و صنعت 
بود، پيگيري نمود. البته تغيير س��اختاري در جهاد دانشگاهي موجب ريزش نيروي هاي 
نخبه آن نيز گرديد. دوره آخر )1376 تاكنون( را بايد دوران شكوفايي جهاد دانشگاهي 
دانس��ت؛ اين نهال انقالبي، ب��ا انگيزه هاي الزم وظيفه برقراري ارتباط ميان دانش��گاه و 
صنعت را پذيرفت و با نگاه مسئله محور خود، تالش در جهت كاستي هاي صنعتي نمود. 
در اي��ن دوران ظهور نهاد هايي چون مؤسس��ه تحقيقاتي رويان نمونه اي از موفقيت هاي 

جهاد دانشگاهي است. 
خدمت ده�ي چندگان�ه: مهم ترين ويژگي جهاد را بايد در تنوع مس��ئوليت آن در قبال 

جامعه دانست. اين سازمان پژوهش و فناوري با توجه به تاريخچه تكامل خود همواره بر 
مقوله فرهنگ توجه دوچنداني داش��ته و عالوه بر دغدغه هاي فرهنگي توانس��ته است، به 

نقش صنعتي، توسعه اي و فناورانه خود نيز بپردازد.
انتخاب تعاملي مدير: همان طور كه در ش��كل 5 مش��اهده مي شود، جهاد دانشگاهي در 

دو س��طح پياده سازي و اجراي سياست هاي علم و فناوري داراي نقش مي باشد. از اين رو 
در انتخاب مدير نيز نهادهايي در باالترين سطح سياست گذاري علم و فناوري و همچنين 
اجرايي دخيل هس��تند؛ در واقع رئيس جهاد دانش��گاهي بر اساس پيشنهاد هيئت امناي 

جهاد دانشگاهي و تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي انتخاب مي شود. 
فرهن�گ جه�ادي: مهم ترين ويژگي متمايزكننده و برجس��ته جه��اد را بايد فرهنگ 

ويژه آن دانس��ت. جهاد دانش��گاهي از بدو تأسيس به دليل مختصات زماني، محلي براي 
تجميع نيروي هاي خواهان استقالل و خودكفايي بوده است. با تغيير در سال هاي پس 
از پيدايش نيز همچنان اين روحيه اس��تقالل طلبي را در خود حفظ نموده و تبديل به 
مأمني براي محققين و پژوهش��گران در س��طح ملي شده است. پژوهشگراني كه توسعه 
و پيشرفت كشور خود را ارزش انساني و اخالقي دانسته و فعاليت خود در اين مجموعه 
را وظيف��ه ميهني خود مي دانن��د. اين روحيه كمال طلبي در مي��ان محققان و مديران 
جهاد دانش��گاهي، اين مؤسس��ه را تبديل به مؤسس��ه اي خودراهنما در مسير پرتالطم 

توسعه كرده است. 

مطالعه تطبيقي سازمان هاي پژوهش و ...
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5. بحث؛ تأملي بر چهار سازمان پژوهش و فناوري منتخب
همان طور كه در جدول 2 مش��اهده مي ش��ود، در اين مقاله س��عي شد با نگاهي دقيق تر 
ويژگي هاي مشابه و متفاوت چهار سازمان مورد مطالعه را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. 
بدين جهت با پرداختن به ابعاد اصلي آنها، جزئياتي از آنها در جدول قابل مشاهده است: 
همان طور كه اش��اره ش��د، انتخاب اين سازمان از چهار كش��ور با نظام ملي نوآوري 
متفاوت با توجه به بازشناسي ويژگي هاي عام و تميز آنها از ويژگي هاي بومي بوده است. 
در واقع ما درصدد بوديم، اثر س��طح توس��عه كشور ها را در ارائه نتايج برداشته و مواردي 

مقام معظم رهبري

قوه مجريه )دولت(

معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري 

كميسيون هاي تخصصي � 
STI مشورتي شوراي عالي

معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رياست جمهوري

شوراي عالي علوم، 
تحقيقات و فناوري 

كانون هاي تفكر، فرهنگستان ها و 
انجمن ها )دولتي، خصوصي و عمومي(

بخش صنعت، خدمات و كشاورزي 
)دولتي، خصوصي و عمومي(
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مجمع تشخيص مصلحت نظامشوراي عالي انقالب فرهنگي

وزارت آموزش 
و پرورش

ساير 
وزارتخانه ها

وزارت تجارت، 
صنايع و معدن

- سازمان توسعه فناوري و نوآوري
- دفتر همكاري هاي بين المللي فناوري
- مركز ملي اطالعات علمي و فناوري

- دفتر حمايت از نخبگان
- دفتر حمايت از حقوق مالكيت معنوي

وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري

جهاد دانشگاهي

مؤسسات پژوهش و 
فناوري جهاد 

وزارت جهاد 
كشاورزي

مؤسسه استاندارد و 
بهره وري

شبكه و خوشه هاي 
صنعتي

پارك ها و مراكز رشد

وزارتخانه دفاع 
و پ. ن.م
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ارزيابي 
سياست ها و 

برنامه هاي كالن

ارزيابي پياده سازي 
سياست ها و برنامه ها

ارزيابي عملكرد 
اجرايي علم، 

فناوري و نوآوري

مؤسسه مالي، صندوق هاي حمايتي 
و سرمايه گذاري مخاطره پذير 
)دولتي، خصوصي و عمومي(

شكل 5: جايگاه جهاد دانشگاهي در نظام ملي نوآوري ايران )انصاري، 1389(
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براي كش��ورهاي در حال توس��عه ارائه دهيم. از اين رو كشور آلمان با سطح باالي توسعه 
و پيش��گامي در صنايع، توانس��ت نحوه تعامل پويا يك نظام ملي نوآوري و نقش سازمان 
پژوه��ش و فناوري در اين س��اختار به نمايش بگ��ذارد. در چنين نظامي حفظ طراوات و 
پيش��گامي نوآورانه � فناورانه وظيفه اصلي س��ازمان پژوهش و فناوري اس��ت. هر چند 
در كن��ار اي��ن نقش، فرانهوفر تالش��ي مؤثر در عرصه برقراري رواب��ط ميان اجزاي نظام 
ن��وآوري آلمان و همچنين نظام تحقيقاتي جهان بر عهده داد. انتخاب كره نيز با انگيزه، 
دقت مضاعف در يكي از كش��ورهاي تازه صنعتي ش��ده آسيا بود. تغيير نقش هاي كيست 
به موازات مراحل توسعه كره، حكايت از توانمندي اين نوع از سازمان ها در توسعه دارند. 
كيس��ت در كره توانس��ت، عالوه بر دس��تيابي به فناوري هاي پيشگام، محيط امني براي 
مشق سياست گذاري مهيا سازد. در واقع به دليل فقدان محيط پيشرو در صنايع كره در 
دهه 1980، كيست به عنوان تنها نهاد پيشگام، فضايي را در اختيار سياست گذاران قرار 
داد بتوانن��د مفاهيم سياس��ت گذاري علم و فن��اوري را در اين محيط آزموده و تجربه اي 
گرانقدر در اين زمينه به دس��ت آورند. هر چند پس از كسب تجربه واحد هايي از كيست 
جداشده و به سياست گذاري در عرصه ملي پرداخته اند. تفاوت ماهوي ميان كره و تايوان 
درس هاي جالب توجه ديگري درپي دارد؛ تايوان به عنوان يكي از كش��ورهاي به س��وي 
توس��عه در جنوب ش��رق آسيا، توانست مسير توس��عه را با جهش هاي فناورانه در مدت 
كوتاهي پيموده و به رشد اقتصادي قابل مالحظه اي دست يابد. تايوان با انجام برنامه ريزي 
استراتژيك در دهه 1970، بر خالف كيست و فرانهوفر كه سازمان هايي شكل يافته بوده 
و تغيي��ر مأموريت داده اند، ش��كل گرفت. به عبارت بهت��ر، دولت مردان در تايوان با انجام 
سياس��ت گذاري صنعتي، با ادغام چند نهاد، اقدام به نهادس��ازي كرده اند و نهاد جديد را 
در راس��تاي اجراي برنامه هاي خود به كار گرفته اند. واضح اس��ت، اين نهادسازي توانست 
به همراه برنامه اي ش��فاف، رشد را به همراه داش��ته باشد. عالوه بر اين، ايتري در تايوان، 
مؤيد توانايي سازمان هاي پژوهش و فناوري در خلق صنايع جديد نيز مي باشد. در آخر، 
بايد جهاد دانش��گاهي را انتخاب درس��تي از يك سازمان پژوهش و فناوري دانست؛ زيرا 
با توجه به تعاريف موجود از س��ازمان هاي پژوهش و فناوري، اين س��ازمان بزرگ ترين و 
ش��ايد تنها س��ازمان پژوهش و فناوري در ايران باش��د. پرداختن به جهاد دانشگاهي در 
نظام ملي نوآوري ايران و مقايسه آن با ديگر سازمان هاي حاضر در نظام هاي ملي نوآوري 
مي تواند س��هم اين سازمان در توسعه و بايد ها و نبايدهاي راهبري آن را شفاف تر سازد. 
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جدول2: مقاسيه ميان ابعاد اصلي فرانهوفر، كيست، ايتري و جهاد دانشگاهي

جهاد دانشگاهيكيستايتريفرانهوفرنام

ايرانكرهتايوانآلمانكشور

1949197319661980سال تأسيس

تفويض شده غيرمتمركزتفويض شده متمركزمتمركزتفويض شده غيرمتمركزنحوه مديريت

مأموريت

تقويت تحقيقات كاربردي
توسعه نوآوري هاي فناورانه
انجام فعاليت هاي تحقيقاتي 
مرك��ز توس��عه نيازه��اي 

حرف��ه اي 

در كالس  ن��وآور  نه��اد 
جهاني 

ي  ا ب��ر ي  نه ا ا پش��تو
كارآفريني هاي تكنولوژيك 
تبديل ب��ه محيط كاري 

نوآور 

براي  محيطي  به  تبديل 
كارآفريني

پيشرو در تكنولوژي هاي 
سبز

پس��ت  محققين  تربيت 
دكترا

همكاري ه��اي  مرك��ز 
آكادمي��ك، تحقيقاتي و 

صنعتي
ارتق��اي فرهن��گ علم و 

تكنولوژي 

توليدات فرهنگي وعلمي 
انجام تحقيقات توسعه اي 

و كاربردي 
تحقيقات��ي  طرح ه��اي 
جه��اد تا پاي��ان مرحله 
نيمه صنعتي و صنعتي 

ارائه خدمات علمي � فني 
حمايت، تشويق و جذب 
دانشجويان و پژوهشگران 

جوان 

خدمات

تحقيق و توس��عه/ مطالعه 
و تجزيه و تحليل/ مشاوره 
و حمايت/ بازرسي و تأييد 

صالحيت 

تحقيق و توسعه تكنولوژي 
پيشرفته/مشاوره صنعتي 
و كس��ب و كار/ خدمات 
تحقيقات  توس��عه  فني/ 
مورد تقاضا و بهبود توليد/ 
تست حجم بازار/ خدمات 
ارزيابي صالحيت/ خدمات 
ليس��انس  حق  جدي��د/ 
فكري/  مالكي��ت  حقوق 
سرمايه هاي مخاطره پذير 
جديد/آزمايش��گاه ب��از و 

مراكز رشد

تحقيق و توسعه تكنولوژي/ 
و  صنعت��ي  ه  ر و مش��ا
كس��ب و كار/ خدم��ات 
حج��م  تس��ت  فن��ي/ 
ب��ازار/ خدم��ات ارزيابي 
خدم��ات  صالحي��ت/ 
جديد/ آزمايش��گاه باز و 

مراكز رشد 

آزمايش ه��اي  نج��ام  ا
كيفي/ بررس��ي پيشنهاد 
اس��تانداردها/ جمع آوري 
داده ه��اي  پ��ردازش  و 
علمي/ انتش��ار مدارك و 
مشاوره  علمي/  داده هاي 
علم��ي و ارائه كمك هاي 
فني / خدمات بهداشتي 
و درمان��ي و تش��خيص 

پزشكي 

حوزه فناورانه 

علوم انس��اني/ عل��م مواد و 
تركيبات/ ميكروالكترونيك/ 
فناوري ها/ زيست محيطي/ 
فتوني��ك/ دف��اع و امنيت/ 

 ICT

و  ت  طالع��ا ا مين��ه  ز
ارتباط��ات/ الكترونيك و 
اپت��و الكترونيك/ صنايع 
شيميايي و نانوتكنولوژي/ 
تكنولوژي هاي بيوپزشكي/

لي��د  تو ي  سيس��تم ها
پيشرفته/ انرژي و محيط 

زيست

علوم انساني/ فناوري هاي 
د/  م��وا بين رش��ته اي/ 
روباتي��ك و سيس��تم ها/ 
ان��رژي/ محيط زيس��ت/ 
س��المت/  و  بهداش��ت 

كارآفريني 

)1388( 1938)2009( 686)2009( 6000)2009( 1500منابع انساني نفر
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در 

ش 
تعامل پويا با دانشگاهدانشگاهنق

ب��ه  محق��ق  م  ا ع��ز ا
دانشگاه هاي خارجي

احداث دانشگاه

دوره ه��اي  برگ��زاري 
آموزش پست دكتري

 ، ه نش��گا ا د ث  ا ح��د ا
به كارگي��ري از اعض��اي 
ر  د علم��ي  هيئ��ت 
تحقيقاتي  فعاليت ه��اي 

و كارفرمايي

صنعت

تمرك��ز اصل��ي آنه��ا ب��ر 
و  كوچ��ك  ش��ركت هاي 
ب��زرگ /اجتن��اب از عق��د 
ق��رار داده��اي بلندمدت/ 
مدل  باز/  آزمايش��گاه هاي 

فرانهوفر

نقش  استراتژيك/  نقش 
نق��ش  تس��هيل كننده/ 
آزمايشگاه  فني/  حمايت 
باز/ سياست يك به يك

ي آزمايشگاه هاي باز ه ه��ا ژ و پر م  نج��ا ا
كارفرمايي

سياست گذاري
مؤسسه تحقيقاتي 

عدم دخالتسياست گذاري

در سال هاي آغازين نقش 
فع��ال و در ده��ه 80 با 
و   KISTEP تأس��يس 

STEPI نقشي ندارد

با توجه ب��ه پيش نويس 
نقش��ه عل��م و فن��اوري 
و  مش��اور  قام��ت  در 

سياست ساز

جنوب شرق آسيا و ارتباط با جهان
خاورميانه، فرانسه، آمريكا. 

آمريكا، ژاپن، روسيه، 
آلمان و چين

آلمان، آمريكا، فرانسه، 
ايتاليا

در پروژه اي به ضرورت 
آن

منابع 
مالي

40505025 + 25دولتي

35505075كارفرمايي

نكته قابل توجه در س��ال تأس��يس هر يك از اين س��ازمان ها، همزماني تقريبي آن با 
سال هاي شروع توسعه كشورهاي متبوع آنهاست. لزوم پرداختن به اين نوع از سازمان ها 
برآمده از نگاه توسعه اي شكل گرفته به توسعه است. هر چند در اين ميان جهاد دانشگاهي 
در سال هاي آغازين شكل گيري خود كمتر در مسير توسعه صنعتي همگام با ديگر عناصر 
توسعه بوده است. البته در اين سال ها اولويت جهاد دانشگاهي، توسعه فرهنگي به عنوان 

سنگ بناي توسعه بوده است. 
سبك مديريت در راهبري سازمان هاي پژوهش و فناوري را بايد در ارتباط تنگاتنگ با 
ساختار نظام ملي نوآوري كشور و همچنين مقوله فرهنگ دانست. همان طور كه در جدول 
2 مشاهده مي شود، فرانهوفر در آلمان با ساختار دموكراتيك خود و نظام مبتني بر عرضه 
و تقاضا، تشخيص مديران و محققين فرانهوفر را مناسب ترين نوع مديريت مي پندارد. حال 
آنكه در ايتري و به نوعي در كيس��ت، در خدمت توس��عه ملي بودن را مهم تلقي كرده اند. 
وجود برنامه مدون در تايوان و كره و خواست ملي براي جهش پرشتاب، سبك مديريت 
متمركز را مناسب جلوه مي دهد. جهاد دانشگاهي نيز به مانند آلمان به سبك تفويض شده 
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غيرمتمركز اداره مي شود. اما تحليل آن را بايد متفاوت از فرانهوفر دانست. چنين سبكي 
در جه��اد دانش��گاهي را بايد در خاس��تگاه فرهنگي آن و وجود عناص��ري خودكنترل و 
خودراهنما و عالقه مند به توس��عه دانست. هر چند بايد متذكر شد به دليل عدم شفافيت 
در نظام عرضه و تقاضاي دانشي ايران، محققين و حتي مديران اين مجموعه نمي توانند 
راه درس��ت را بپيمايند و در مواردي موازي كاري و يا دوباره كاري در نظام ملي نوآوري و 

در نتيجه اتالف هزينه هاي ملي را منجر مي شوند. 
ش��يوه هاي خدمت دهي فرانهوف��ر متمركز بر خدمات مش��اوره اي و انجام تحقيقات 
كاربردي � توسعه اي مي باشد كه نشان از عملكرد درست ديگر عناصر موجود در نظام ملي 
نوآوري دارد. گسترش اين فعاليت ها، در سه سازمان ديگر نشان از نقص هاي سيستماتيك 
در نظام ملي نوآوري اين كش��ور ها دارد. البته س��ازمان پژوهش و فناوري وظيفه اصلي 
خود را نيز، ارضاي چنين نياز هايي مي داند. در اين ميان خدمت دهي جهاد دانش��گاهي 
در حوزه هاي انس��اني و پزش��كي را نيز بايد از انگيزه هاي ش��كل گيري آن دانست. جهاد 
دانش��گاهي كه در آغاز براي اداره دانشگاه ها ش��كل گرفت، پس از تغيير نقش همچنان 
حوزه هاي علوم انساني و پزشكي را نيز حفظ كرده است. هر چند نتايج جهاد دانشگاهي 
در حوزه پزشكي به ويژه مؤسسه رويان شايان توجه است، اما بايد به اصالحات ساختاري 

در جهت بهبود نقش هاي اصلي بيش از پيش توجه ش��ود.
حوزه هاي فناورانه در هر چهار سازمان پژوهش و فناوري شبيه به هم مي باشد. مشابهت 
اين چنيني مؤيد سرمايه گذاري مشترك كشور ها در مسير توسعه بر فناوري هاي همساني 
اس��ت كه نشانگر درك مش��ترك آنها از آينده است. در اين ميان جهاد تفاوتي قابل تأمل 
با س��ه س��ازمان ديگر دارد. فرانهوفر، ايتري و كيست هر سه حوزه هاي فناورانه خود را بر 
اساس نياز بازار و عناوين عام بازار تحقيقات انتخاب كرده اند حال آنكه جهاد دانشگاهي، 
حوزه هاي فعاليت خود را بر اساس رشته هاي دانشگاهي طبقه بندي كرده است. به عبارت 
بهتر درحال حاضر جهاد وزن بيشتري براي دانشگاه  نسبت به صنعت در نظر مي گيرد. 

منابع انساني در هر يك از اين سازمان ها در راستاي ديگر ابعاد و ويژگي هاي آنها بايد 
تحليل گردد. ايتري بر خالف س��ه س��ازمان ديگر مورد مطالعه، داراي كاركنان بيشتري 
است. اين تعداد از افراد بايد با توجه به اهداف ايتري در خلق صنعت لحاظ شود. در واقع 
در كش��وري كه صنايع، پيش��گام غيردولتي كوچكي دارد، وجود يك س��ازمان پژوهش و 
فناوري قوي مي تواند نقش به س��زايي در توسعه داشته باشد. در مورد جهاد دانشگاهي با 
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تحليل دقيق تر بايد نسبت اعضاي تحقيقاتي آن را به كل اعضا سنجيد. اين نسبت نشان 
مي ده��د، تعداد زيادي از كاركنان جهاد اعضاي غيرتحقيقاتي و پش��تيبان اند. وجود اين 
افراد موجب عدم چابكي جهاد دانش��گاهي و همچنين ايجاد ساختار بروكراتيك مي شود 

كه در تضاد با محيط هاي نوآورانه � فناورانه است. 
هر چهار س��ازمان در تعامل با دانشگاه، ش��يوه هاي متداولي را به كار بسته اند. تفاوت 
آنها در ارتباط با صنعت و حوزه هاي سياس��ت گذاري اس��ت. فرانهوفر، ايتري و كيست در 
تعامل با صنعت از آزمايشگاه هاي باز بهره مي برند. اين خدمت آنها موجب مي شود صنايع 
حاضر در نظام نوآوري از تجهيزات و دانش انباشته در درون اين سازمان ها بهره مند شوند. 
شباهت ديگر اين سه سازمان در حيطه دخالت آنها در صنعت است، اين سه در حوزه هايي 
از صنعت كه كنش��گران قوي وجود دارند وارد نمي ش��وند. تفاوت فاحش و س��ؤال برانگيز 
جهاد را بايد رويكرد مسئله محور آن دانست. جهاد دانشگاهي تنها در مواردي به تعامل با 
صنعت مي پردازد كه از سوي صنعت براي حل مسئله اي فراخوانده شود. لذا پس از حل 

مسئله همكاري جهاد دانشگاهي با صنعت خاتمه مي يابد.
نحوه تأمين منابع مالي اين س��ازمان هاي پژوهش و فناوري، نقش مهمي در تش��ويق 
اين سازمان ها به سوي صنايع دارد. هر يك از اين چهار سازمان  پژوهش و فناوري بخشي 
از بودجه خود را از دولت و بخش��ي ديگر را از منابع ديگر تأمين مي كنند. تأمين بودجه 
توس��ط دولت، برنامه ريزي بلندمدت براي حركت به سوي فناوري هاي پيشگام و انباشت 
دانش را ممكن مي سازد. الزام در تأمين بخشي ديگر از منابع مالي از صنعت نيز موجب 

مسئله محور بودن اين سازمان ها مي شود.
اين مقاله گوشزد مي كند، سازمان هاي پژوهش و فناوري در راستاي بهبود نظام ملي 
نوآوري و در جهت توس��عه كش��ور ها مي باشند. تاريخچه تكامل اين سازمان ها حكايت از 
آن دارد، ك��ه ب��ا گذر از هر مرحله تكامل اين س��ازمان ها نقش ويژه اي را بر عهده گرفته 
و در جهت رفع كاس��تي ها گام برمي دارند. لذا توجه ويژه به جهت گيري آنها مورد توجه 
سياس��ت گذاران كالن عل��م و فناوري قرار مي گيرد. در اين قس��مت پس از پرداختن به 
تفاوت هاي و ويژگي هاي سازمان هاي پژوهش و فناوري و ريشه آنها مي توان به توصيه هايي 

براي بهبود راهبري جهاد دانشگاهي اشاره نمود: 
تبيين جايگاه: تجربه كش��ورهاي مطالعه ش��ده نش��ان مي دهد، هر يك از سازمان هاي 

پژوه��ش و فن��اوري جايگاه��ي منطب��ق با نياز توس��عه اي داش��ته اند. در واق��ع با انجام 
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سياس��ت گذاري كالن، سعي ش��ده است براي آنها بر اساس كاستي هاي و ناتواني موجود 
در نظام طراحي ش��ده، نقش��ي در نظر گرفته ش��ود. عملكرد بهتر جهاد دانشگاهي را نيز 
بايد در گرو ش��فافيت سياس��ت گذاري علم و فناوري در سطح ملي دانست. وجود نظامي 
جامع براي توس��عه و در ادامه آن تعيين نقش هاي ش��فاف براي جهاددانشگاهي مي تواند 

بر اثربخشي از سازمان در مسير توسعه مؤثر واقع شود. 
مديريت منطبق با نياز: همان طور كه اش��اره ش��د در ايتري به طور كامل و در فرانهوفر 

و كيس��ت به طور نس��بي، انتخاب و يا انتصاب مديران در اين سازمان ها منشأيي از تحول 
در عملكرد اين سازمان ها بوده است. در مديريت جهاددانشگاهي نيز بايد اين مهم مورد 
اهتمام بيشتر قرار گيرد. به طور مثال در ايتري، زماني كه نگاه دانشگاهي در آن اشاعه پيدا 
كرده بود، دولتمردان يكي از مديران دولتي را به رياس��ت اين نهاد برگزيدند تا همراهي 
بيش��تري را ايج��اد نماين��د و در ادامه نيز براي گريز از نگاه بي��ش از حد دولتي، مديري 
صنعتي را از صنعت به مديريت ايتري برگزيدند. عملكرد اين دو مدير نش��ان از درس��تي 

تصميم گيران آن دارد.
ساختاري مبتني بر بازار� صنعت: هر چهار سازمان مورد مطالعه، حوزه فعاليت هاي پيشرو 

را براي تحقيقات بنيادين انتخاب كرده اند. اما در اين ميان جهاد دانشگاهي ساختار خود 
را براس��اس حوزه هاي دانش��گاهي طبقه بندي كرده است كه تجاري سازي تحقيقات را با 
مش��كل مواجه مي س��ازد. همچنين چنين نگاهي موانع ساختاري براي فعاليت گروه هاي 
بين رشته اي ايجاد مي كند. لذا بهتر است، با تجديد ساختار در جهاد دانشگاهي اين سازمان 

بر اساس فناوري هاي مورد نياز صنعت مجدداً ساختار بندي شود. 
تعميق در صنعت: فرانهوفر، ايتري و كيست وظيفه خود را در قبال صنايع و چالش هاي 

موج��ود در صناي��ع بيش از پيش مي دانند. هرچند جهاد نيز به مانند اين س��ه س��ازمان 
پژوهش و فناوري مسئله محور عمل مي كند، اما مكانيزم هاي بهتري چون آزمايشگاه هاي 
باز، همكاري مشترك، ايجاد صنعت، انتقال فناوري از خارج، اشاعه فناوري هاي نوين در 

مرزهاي داخلي را نيز مي تواند به كار ببندد. 
جايگزيني فرهنگ توس�عه با توس�عه فرهنگي: هر چند براس��اس مطالعات تبارشناسي، 

جهاد دانش��گاهي برمبناي دغدغه هاي فرهنگي ش��كل گرفته است، اما بايد توجه داشت 
پس از 30 س��ال، فضاي پيرامون آن تغيير يافته اس��ت. در حال حاضر مراكز و نهادهاي 
متعددي در حوزه فرهنگ به فعاليت مي پردازند و در برخي بخش ها، موازي كاري هايي در 
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جهاددانشگاهي وجود دارد. اين موازي كاري ها عالوه بر تضعيف توان جهاد دانشگاهي، در 
مواردي حساس��يت آفرين و چالش برانگيز است. جهاددانشگاهي مي تواند با ادراك صحيح 
از محيط پيراموني خود و با تجربه اندوخته در حوزه توس��عه فرهنگ جهادي به تعميق 

فرهنگ پيشرفت و توسعه در سطح كشور كمك نمايد.

6. نتيجه
همان طور كه اش��اره ش��د، نظام ملي نوآوري به عنوان يك رويكرد سيس��تمي به نوآوري، 
دربرگيرنده عناصر و ارتباطاتي است كه در جهت توليد، انتشار و استفاده از دانش جديد 
و س��ودمند از نظر اقتصادي، با يكديگر در تعامل اند و در درون مرزهاي يك كش��ور عمل 
مي كنند. يكي از اين عناصر، سازمان هاي پژوهش و فناوري اند كه نقش حلقه واسط بين 

دانشگاه، صنعت و دولت ايفا مي نمايند.
در اين مقاله نيز سه سازمان پژوهش و فناوري از سه سطح موجود از توسعه يافتگي 
در نظام ملي نوآوري انتخاب ش��ده اند. در س��طح پيش��گامان توس��عه صنعتي و استقرار 
نظام پوياي ملي نوآوري، فرانهوفر در آلمان انتخاب ش��د. كيس��ت در كره نيز نمونه اي از 
يك س��ازمان پژوهش و فناوري در كش��وري تازه صنعتي شده است كه مرور تاريخچه آن 
مي تواند انعطاف در نقش هاي پذيرفته شده آن را در طول هر يك از دوره هاي گذارصنعتي 
را ترسيم سازد. نقش برجسته ايتري نيز در تايوان، در ايجاد صنايع پيشگام و الكترونيك 
و همچنين حمايت اين سازمان پژوهش و فناوري از صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد 
در حال جهاني ش��دن نيز مي تواند در مدون سازي راهكارهاي پيشنهادي پراهميت باشد. 
در آخر نيز جهاد دانش��گاهي در كش��وري در حال توس��عه مورد موشكافي و بررسي قرار 
گرفته اس��ت. همان طور كه اشاره ش��د، انتخاب اين سازمان ها از چهار كشور با نظام ملي 
ن��وآوري متفاوت با توجه به بازشناس��ي ويژگي هاي ع��ام و تميز آنها از ويژگي هاي بومي 
بوده است. در آخر نيز چند نكته مهم پيرامون راهبري مناسب در جهاد مورد توجه قرار 
گرفته است: تبيين جايگاه، مديريت منطبق با نياز، ساختاري مبتني بر بازار و تعميق در 

صنعت. همچنين پيشنهاد مي شود: 
1. جهاد دانشگاهي به عنوان يكي از نهادهاي سياست ساز براي توسعه فناوري كشور 

نقش داشته باشد. 
2. جه��اد دانش��گاهي به عنوان يكي از نهادهاي مؤثر در ارزيابي سياس��ت هاي علم و 
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فناوري كشور باشد.
3. به منظور پذيرش نقش هاي جديد تغييرات س��اختاري الزم براي اين گونه اقدامات 

و فعاليت ها را ايجاد نمايد. 
4. در راستاي افزايش اثربخشي نقش خود به عنوان مكمل دانشگاه ها، مي تواند با طراحي 
نظام هاي مديريتي در درون سازمان به نحو شايسته اي نيازهاي بخش صنعت را درك 
نموده و آنها را در مؤسسات وابسته به خود و شركت هاي دانش بنيان عملياتي نمايد. 
5. در راستاي تحقق نقش خود به عنوان تسهيل گر توسعه ملي مي تواند، ساختارهاي 
مناس��ب براي درك صحيح روندهاي توس��عه فناوري، نيازهاي اس��تراتژيك كشور و 
توانمندي ه��اي موج��ود ايجاد نم��وده و زمينه الزم براي ش��كل گيري همكاري هاي 

تكنولوژيك از قبيل كنسرسيوم و ... فراهم آورد. 
6. با توجه به گستره جغرافيايي )حضور در تمام استان هاي كشور( مي تواند به عنوان 
پشتيبان نظام نوآوري در سطوح مختلف )به ويژه ملي و منطقه اي( شكاف هاي فرايند 
نوآوري در س��طح ملي و اس��تاني را مرتفع نمايد. البته براي ايفاي اين نقش توجه به 

دو نكته الزامي است: 
نكته اول؛ جهاد دانشگاهي بايد در حوزه هايي ورود كند كه بخش هاي ديگر تمايل 

و يا توانايي ورود ندارند.
نكت��ه دوم؛ بايد ت��الش نمايد، فعاليت هاي زائد خود را كه مرتبط با يك س��ازمان 

پژوهش و فناوري نيست، بزدايد. 
تش��كر و س��پاس: اين پژوهش مس��تخرج از مطالع��ه اي با عن��وان »واكاوي جايگاه 
سازمان هاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري« است كه در »پژوهشكده مطالعات 
توس��عه« جهاد دانش��گاهي انجام شده اس��ت. بدين جهت از همكاران اين پژوهشكده و 

خبرگان گرامي كه در جلسات پنل شركت كرده اند، تشكر و قدرداني مي شود. 
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