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چکیده:
این پژوهش به تحلیل نهادسااااهی هایی که برای سااایاسااات گذاری علی و فناوری در جمهوری اسااا می ایران اه دوران
پهلوی(پهلوی اول و دوم) تا کنون انجام شده ا ست پرداخته ا ست .نهاد هایی که در طول این دوره ایجاد شده اند و وظایف و
اختیارات آنها به طور خ صه ذکر شده اند و رویکرد ها یی اه جمله نو ساهی و مدرنیزا سیون در دوران پهلوی ها  ،باه تعریف
ارهش ها و ارهش آفرینی های مبتنی بر شاخص های ا س می در دوره بعد اه انق ب  ،1357که من شاء نهاد ساهی های دوران
مربوط به خود بوده اند ،با ا ستفاده اه روش تاریخی( شرایط محیطی حاکی)و گروه کانونی ،این روند مورد تحلیل قرار گرفته ودر
بخش پایانی نیز در قالب نتیجه گیری ،توصیه های سیاستی که اه این تحلیل بدست آمده است اه قبیل ادغام بعضی اه نهاد ها،
تعیین مکانیزم وحدت عین تکثرنهاد های ساایاساات گذار و مجری ،هماهنگی اسااتراتژیی عمودی و افقی بین برنامه و اسااناد
ک ن این حوهه و نهایتاً پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.
واژه های کلیدی :تحلیل تاریخی ،نهادساهی ،سیاستگذاری علی و فناوری
مقدمه:
گفتهاند« :گذشته ،چراغ راه آینده است ».یقیناً برای
برنامهریزی مطلوب آینده ،توجه به گذشته نقش مهمی
دارد؛ البته توجهی که به هندگیکردن و غرقشدن در
گذشته منتهی نشود .تا وقتی گذشته خود را نشناسیی و اه
گذشته باخبر نباشیی نسبت به آینده تدبیر درستی نخواهیی
داشت .آموهش ،علی ،فناوری و نوآوری به طور عام و
سیاستگذاری علی و فناوری به طور خاص نباید و نمیتواند
اهتوجه به این چراغ راه به راحتی بگذرد و آن را نادیده
بگیرد .سیاستگذاری علی و فناوری و نهادساهیهایی که اه
دوران گذشته در این حوهه صورت گرفته است ،قطعاً خشت
و سنگ بنای بسیاری اه اقدامات مشابهی است که در حال
حاضر انجام شده است و یا در حال انجام است .علی و
فناوری به جهت ابعاد چندگانه و طیفهای گستردهای که
دارد با دیگر ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
توساعه در ارتبااط و تعامل تنگاتنگ است .بنابراین موارد
مهی و کلیدی سیاستگذاری این حوهه را باید مورد توجه
جادی نظاری و عمالی قرارداد .یاکی اه ماواردی کاه در

سیاستگذاری این حوهه بسیار تاثیرگذار است نهادهایی
(ساهمانها) هستند که هر کدام برای انجام وظیفه و تحقق
هدف یا اهدافی معین بوجود میآیند .با عنایت به
بررسیهای میدانی و کتابخانهای ،تا کنون مطالعه و تحلیلی
تاریخی عمیق در این مورد مهی انجام نشده است .تحلیل
غیرمغرضانه و غیرمتعصبانه روند تاریخی نهادساهی در حوهه
سیاستگذاری علی و فناوری ایران اه قبل اه انق ب سال
 1357تاکنون همان چراغ راه و درس عبرتی است که
میتواند دادهها و امکانات تصمییگیری مناسبی را برای
سیاستگذاران و برنامهریزان این حوهه فراهی آورد تا میزان
اشتباهات و ضعفهای این حوهه را کاهش داده و به حداقل
برسانند .بنابراین قبل اه هر چیز ،برای رسیدن به این نوع
ابزار مفید و موثر الهم است نهادساهیهای این حوهه را ارائه
دهیی که در دودوره همانی قبل اه انق ب (اه دوره پهلوی
اول تا انق ب  )1357و بعد اه انق ب (اه انق ب 1357
تاکنون) در بخش سوم مقاله حاضر ارائه شده است.

نویسندۀ عهدهدار مکاتبات :مهرشاد جواهردشتی javaherdashtim@gmail.com
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-1نوع ،رویکرد و هدف پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهش اه دادههای کیفی مانند
دادههای حاصل اه مشاهده ،مصاحبه  ،اسناد و..استفاده می
شود و بین محقق و موضوع پژوهش ارتباط موثر و کمی
کننده ای وجود دارد و موضوع پژوهش یی مقوله عمومی
و سراسری است که برداشت ،تفسیر و توصیف محقق در
موضوع مورد بررسی دخیل بوده ،بنابراین نوع پژوهش کیفی
است و اه آنجا که موضوع این مقاله در خصوص پدیدهای
است که در گذشته روی داده و در گذشته خاتمه یافته است
و محدوده همانی آن بسته شده اسات که البته مربوط به
همان نزدیی در گذشته است .ضمناً این مقاله اه نظر هدف
بنیادی است و اه آنجا که دوره همانی گذشته را در بر
میگیرد ،اه نظر رویکرد همانی ،گذشتهنگر و به جهت اینکه
آثار عملی و کاربردی فوری بر آن مترتب نیست بنابراین
نتیجهگرا است.
-2چرایی و ضرورت انجام پژوهش
بی شی خط مشیگذاران کشور در هر نوع برنامه ریزی که
انجام می دهند ع وه بر نگاه به آینده به جهت م حظه
فرصت ها و تهدید های پیش رو ،می بایست گذشته موضوع
برنامه ریزی را که نمایان کننده ضعف ها و قوت های آن
است مورد توجه قرار دهند .چرا که تحلیل تاریخی باعث
می شود یی تجربه و رفتار و برنامه بی فایده و نادرست را
دوباره تکرار نکنیی و موجب هدر رفت منابع ارهشمند و
کمیاب انسانی و غیر انسانی نشویی .اه آنجا که برخی اه
نهادساهی های حوهه علی و فناوری کشور اه روی تصمیمات
هیجانی و سیاسی مسئوالن همان خود بدون توجه به فلسفه
ایجاد و نیاه ،ایجاد شده است و موجبات درگیریهای
فراوانی را نیز فراهی کرده است که اه ذکر آن در این پژوهش
کوتاه خود داری می شود ضرورت دارد همه مسئوالنی که
مرتبط با این حوهه هستند آگاهی و اشراف خود را به روند
نهاد ساهی هایی که در این حوهه انجام شده است افزایش
داده تا شاهد این جمله معروف هیانبار نباشیی که " اه اول
نباید نهاد یا ساهمان....ایجاد می شد"
-3بهره برداران پژوهش
پژوهشااگران ،دانشااجویان ،اسااتادان دانشااگاها و مراکز
پژوهشاای ،کارشااناسااان و مدیران نهادها و ساااهمان های
موجودی که در حوهه سیاست گذاری و امور اجرایی علی و
فناوری ک شور م شغول فعالیت ه ستند و یا بودند مخاطبان

و بهره بر داران احتمالی این مقاله هساااتند که می توانند
ارهیابان و منتقدان مقاله حا ضر با شند و هی می توانند در
مطالعات و پژوهش های مرتبط خود اه آن استفاده کنند و
هی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مرتبط آن را
مورد توجه نظری و عملی قرار دهند.
-4وجه تمایز و نوآوری پژوهش
تاریخ نگاری نهاد سااااهی های سااایاسااات گذاری علی و
فناوری اه همان پهلوی اول تا کنون با رعایت تقدم – تاخر
ه مانی و تحل یل این رو ند با ات کاء به تجر به مولف و آراء
خبرگان علمی و اجرایی این حوهه و نهایتاً ارائه توصااایه و
پیشنهاد در قالب یی بسته سیاستی برای سیاست گذاران
و تصااامیی گیران ک ن این حوهه ،نو بودن و وجه نوآوری
پژوهش حاضر است.
-5ابزار جمع آوری اطالعات
اه روش کتابخانهای (تاریخی) و بررساای اسااناد و اه منابع
مکتوب و اسااا ناد الکترونیکی برای جمعآوری اط عات و
دادههای مورد نیاه استفاده شده است.
-6روش تحلیل پژوهش
برای تحلیل روند تاریخی ع وه بر اینکه مولف اه تجرب یات
علمی و اجرایی اساااتفاده کرده اسااات ،اه نظرات خبرگان
علمی و اجرایی مرتبط با موضوع نیز در قالب تشکیل گروه
کانونی و تبادل آراء و نظرات تحلیلی آنها برای نیل به یی
نتیجه مطلوب و توصیه مناسب بهره گرفته شده است.
-7جامعه و نمونه پژوهش
جامعه ی مورد نظر این پژوهش سااااهمان های فعال در
حوهه سیا ست گذاری ک ن علی و فناوری و کار شنا سان و
مدیران سااااهمان ها و خبرگانی هساااتند که به صاااورت
مسااتقیی و غیر مسااتقیی ع وه بر اط ع و آگاهی اه روند
تاریخی شکل گیری ساهمان ها و نهاد های ذی ربط و ذی
نقش در حوهه سااایاسااات گذاری و اجرا و نظارت علی و
فناوری ،هی اکنون نیز در هر یی اه مراحل ساااه گانه فوق
دارای مسااائولیت هایی نیز در سااااهمان های متبوع خود
هسااتند .با توجه به اینکه محقق دارای تجربه و شااناخت
نساابت به موضااوع بوده اساات بنابراین با اتکاء به روش
نمونهگیری هدفمند قضاااوتی افرادی انتخاب شااده اند که
دارای تجارب اجرایی ،عملی و پژوهشای در همینه موضاوع
هسااتند .دو نفر اه وهارت علوم  ،یی نفر اه شااورای عالی
انق ب فرهنگی ،سه نفر اه معاونت علمی و فناوری ریاست
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جمهوری ،یی نفر اه شااورای عتف و دو عضااو هیات علمی
اه دانشگاه تهران افراد منتخبی هستند که در گروه کانونی
اه نظرات آنها استفاده شده است.

 -11-1نهادسازیهای از دوره پهلوی اول تا انقالب 1357

-8روایی و پایایی پر سش های مطرح شده در گروه

 -11-1-1شورای عالی فرهنگ (معارف)

کانونی()focus Group

این شااورا در سااال  1317با تغییر نام شااورایعالی معارف
(1301ه.ش) تشاااکیل و به عنوان مرجع قانون نظارت بر
فعالیتها و تدوین مقررات آموه شی تعیین شد .تمام امور
اجرایی مدارس؛ مانند برگزاری امتحانات ،تهیه برنامه های
در سی و آموه شی و ت شخیص ص حیت علمی و اخ قی
معلمان ،به شااورای عالی معارف واگذار شااد .به ساافارش
شااورایعالی معارف مقرر شااد با بررساای نظام آموهش و
پرورش کشاااورهای اروپایی ،الگویی برای نظام آموهشااای
کشااور انتخاب گردد .ساارانجام ساایسااتی آموهش مدارس
فرانسه به عنوان الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شد (همراه،
 )1379اه مهمترین اقدامات این شورا تا سیس دانشسراها،
تاسااایس مدارس عشاااایری ،پیوساااتن بیمارساااتانها به
دانشااکده پزشااکی ،تاساایس کتابخانه مرکزی دانشااگاه و
الیحه ترمیی حقوق معلمان بود .این شاااورا عالیترین نهاد
دولتی سیا ستگذار در حوهه آموهش ک شور در ع صر پهلوی
بود .عرصه فعالیت و تصمیمات این شورا بسیار فراگیر بوده
به طوری که وظایف وهارت آموهشعالی ،ساهمان اوقاف و
به طور کلی تمام نهادها و سااااهمان های فرهنگی ،هنری،
آموهشااای و علمی آن دوران را نیز بر عهاده داشاااات.
(روحبخش ،1392،ص )20

در این پژوهش برای تعیین پایایی اه روش آلفای کرونباخ
استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگی
درونی ابزار انداهه گیری که خصیصه های مختلف را انداهه
گیری می کند بکار می رود .برای محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر هیرمجموعه سوال
ها و واریانس کل را محاسبه کرد ،سپس با استفاده اه
فرمول ،آلفا را محاسبه کرد که با استفاده اه داده های بدست
آمده اه این پرسشنامه ها و با استفاده اه نرم افزار spss
میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار
 %.89ب ه دست آمد که پایایی یا قابلیت اعتماد باالیی را
نشان می دهد .برای تعیین اعتبار پرسش ها روش های
متعددی وجود دارد که یکی اه این روش ها ،اعتبار محتوا
است .اعتبار محتوی یی آهمون معموالً توسط افرادی
متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود .اعتبار
محتوی پرسش های این پژوهش توسط اساتید راهنما و
مشاور و گروهی اه مدیران و کارشناسان ساهمان ها و نهاد
های مرتبط با موضوع پژوهش مورد تائید قرار گرفته است
و اه اعتبار الهم برخوردار است.
-9پیشینه پژوهش
با بررسیهایی که در اسناد کتابخانهای و الکترونیی انجام
شد و همچنین مصاحبههایی که با خبرگان صورت گرفت
پژوهشی که مشابه یا نزدیی به موضوع مقاله حاضر باشد
مشاهده نشد و انجام نگرفته است .هر چند این مورد ،روند
جمعآوری اط عات و دادههای مورد نیاه را کمی ساااخت
کرد ،اما ن شان اه تاهگی و غیرتکراری بودن پژوهش حا ضر
میکند.
-10روند تاریخی نهادسازی
یکی اه ا صول مهی و ا سا سی پژوهشهای تاریخی ،رعایت
ترتیب و تقدم  -تاخر همان وقوع پدیده ها و وقایع اسااات.
بنابراین در این مقاله سعی شده است این اصل رعایت شود
و برای درک و فهی آساااانتر این تقدم -تاخر همانی ،قلمرو
همانی پژوهش به دو دوره همانی قبل اه انق ب که اه دوره
پهلوی اول تا انق ب سال  1357را شامل می شود و دوره

همانی بعد اه انق ب که اه سااال  1357تا کنون را شااامل
می شود تقسیی و به شرح آتی ارائه شده است.

 -11-1-2شورای مرکزی دانشگاهها
این شورا برای رسیدگی به امور دانشگاههای ایران و کلیه
مؤسسات آموهشعالی و ایجاد هماهنگی بین آنها به ریاست
وهیر آموهش و پرورش تشکیل شد .رییس دانشگاه تهران
عضو ثابت این شورا و قائیمقام وهیر آموهش و پرورش در
این شورا بود .بعضی اه وظائف این شورا اه این قرار بود:
اظهارنظر نسبت به خطمشی کلی تعلیمات عالیه کشور،
تصویب و تشخیص ضرورت تأسیس دانشگاه و دانشکده و
مدرسه عالی و ایجاد رشتههای تعلیماتی با رعایت
احتیاجات و امکانات کشور .پیشنهاد انتخاب رییس هر
دانشگاه یا مؤسسه مستقل آموهشعالی و تأیید انتصاب
رییس دانشکده یا مؤسسه تابع دانشگاه نیز اه وظایف شورای
مرکزی شمرده میشود و به طریق ذیل انجام میگیرد
:الف -برای ریاست دانشگاه یا مؤسسه مستقل آموهشعالی
شورای مرکزی سه نفر را که دارای ص حیت تشخیص دهد
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انتخاب و به وهیر آموهش و پرورش پیشنهاد مینماید .ب-
یکی اه این سه نفر به پیشنهاد وهیر آموهش و پرورش و
فرمان شاهنشاه آریامهر برای مدت سه سال منصوب
میشود( .مرکز پژوهش های مجلس)1397 ،
 -11-1-3شورایعالی آموزش و پرورش
پس اه تصویب قانون تفکیی وهارت فرهنگ به
وهارتخانههای فرهنگ و هنر ،آموهش و پرورش و ساهمان
اوقاف در سال ( 1343ه.ش) وظایف شورایعالی فرهنگ
نیز بین سه شورایعالی آموهش و پرورش ،شورایعالی
فرهنگ و هنر و شورایعالی اوقاف تقسیی شد .در شهریور
 1345قانون جدید تشکیل شورایعالی آموهش و پرورش
مشتمل بر  9ماده و  5تبصره اه تصویب مجلس گذشت و
اولین جلسه رسمی این شورا در سال  1347به ریاست وهیر
آموهش و پرورش وقت تشکیل شد .اعضاء این شورا یاهده
نفر بودند و وظایف و اختیارات متعدد شورا بیشتر به امور
آموهش و پرورش و پیش دانشگاهی مربوط میشد .جلسات
این شورا تا سال  1355برقرار بود؛ ولی به دالیل مختلف
مانند وجود شوراهای متعدد در وهارت علوم و آموهشعالی،
فرهنگ و هنر و ناهماهنگی مختلف در تصمییگیری و
سیاستگذاری آنها ،چند شغله بودن اعضا شورا و در نتیجه
کاهش عملکرد شورا عم ً فعالیت آن متوقف شد .دوره
قدرت این شورا تا هشتی مهر  1358ادامه یافت( .مرکز
اسناد شورای عالی آموهش و پرورش)1397 ،
 -11-1-4وزارت علوم و آموزشعالی
این وهارتخانه به منظور تعیین هدفهای علمی و تحقیقاتی
و آموهشی و تهیه و تنظیی برنامههای مربوط به علوم و
پژوهشهای علمی و آموهشعالی با توجه به نیاهمندیهای
کشور ،تعیین خطمشی آموهشی کشور و تمرکز برنامهریزی
در امر آموهش ملی و تنظیی طرحهای کلی و اساسی
آموهشی در کلیه سطوح و رشتههای تعلیماتی و هماهنگ
ساختن آنها با یکدیگر در مورد طرحهای مربوط به تعلیمات
در سطوح ابتدایی و متوسطه و کلیه امور مرتبط با
آموهشعالی کشور تاسیس گردید .با تاسیس این وهارتخانه
کلیه اختیارات وهارت آموهش و پرورش در دانشسرای عالی
و بخش تربیت دبیر هنرسرای عالی ،شورای مرکزی
دانشگاهها و هیأتهای امناء دانشگاهها یا دانشکدهها و
مؤسسات آموهشعالی ،اداره امور نمایندگی ثابت ایران در
یونسکو و امور بورسهای خارجی و روابط فرهنگی در سطح

آموهشعالی به این وهارتخانه واگذار شد( .مرکزپژوهش های
مجلس)1397 ،
 -11-1-5شورای گسترش آموزشعالی
نخستینبار شورایعالی معارف که مدتی بعد شورایعالی
فرهنگ نام گرفت در سال  1301تشکیل شد .در سال
 1344نام شورایعالی فرهنگ به شورای مرکزی دانشگاهها
تغییر و سپس در سال  ،1347وهارت علوم بجای شورای
مرکزی دانشگاهها مسئول رسیدگی به امور آموهشعالی
شد .در سال  1348شورای تأسیس ،توسعه و انح ل
مؤسسات آموهشعالی عهدهدار تصمییگیری در نحوه
فعالیت مؤسسات آموهشعالی شد و سرانجام در تاریخ
 1349/2/26بنا به پیشنهاد وهارت علوم و آموهش عالی،
هیأت وهیران با تبدیل نام شورای مزبور به شورای گسترش
آموهش عالی موافقت بعمل آورد .بعد اه پیروهی انق ب
اس می ،در فاصله سالهای  1358تا  1361به علت انق ب
فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها ،فعالیت شورای گسترش
آموهش عالی عم ً متوقف و برخی اه وظائف آن به ستاد
انق ب فرهنگی محول شد( .وهارت علوم ،تحقیقات و
فناوری)1396 ،
 -11-1-6شورای پژوهشهای علمی کشور
شورای توسعه و تشویق پژوهشهای علمی کشور در تاریخ
 1351/8/27تشکیل شد و ساهمان تشکی ت وهارتخانه و
اضافه شدن معاونتهای جدید ،اه جمله معاونت علمی و
فناوری نیز در فروردین ماه  54میسر شد .پس اه آن در اول
مهرماه  ،1354قانون تشکیل شورای پژوهشهای علمی
کشور در هیات وهیران به تصویب رسید که در پی آن،
شورای توسعه و تشویق پژوهشهای علمی کشور منحل شد
و وظایف و اختیارات آن به شورای جدید انتقال یافت.
بودجه ابتدایی شورای جدید اه  10میلیون ریال در سال
 1354تا قبل اه انق ب به  240میلیون ریال افزایش یافت
(احمدی .)1394 ،هدف اه تشکیل این شورا توسعه
پژوهشهای علمی کشور در رشتههای مختلف علوم و فنون،
تربیت محققان ،تشویق و ارشاد پژوهشهای جمعی و ارشاد
پژوهشهای جمعی و فردی ،نشر کتاب و انتشار مطالعات و
تحقیقات بود (ج لآبادی و طاهری)1383 ،

تحلیل تاریخی روند نهادساهی در حوهه سیاستگذاری علی و فناوری ایران

 -11-2نهادسازیهای بعد از انقالب  1357تاکنون
 -11-2-1ستاد انقالب فرهنگی
پس اه تعطیل رسمی دانشگا هها در خردادماه ،امام خمینی
«ره» در  59/3/23فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انق ب
فرهنگی صادر نمودند .ستاد انق ب فرهنگی طبق فرمان
امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسائل دانشگاهی
فعالیتهای خود را بر چند محور متمرکز کند:
 تربیت ا ستاد و گزینش افراد شای سته برای تدریس دردانشگاهها،
 گزینش دانشجو، اس میکردن جو دانشگاهها و تغییر برنامههای آموهشیدانشگاهها ،به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم
قرار گیرد.
این سااتاد در سااال  1363تبدیل به شااورایعالی انق ب
فرهنگی شد( .شورای عالی انق ب فرهنگی)1397 ،
 -11-2-2شورای گسترش آموزش عالی
این شورا فعالیتهای خود را اه طریق دبیرخانه شورای
گسترش آموهشعالی که با عنوان دفتر گسترش و
برنامهریزی آموهشعالی شناخته میشود انجام میدهد.
تعیین سیاستها ،راهبردها ،ضوابط و استانداردهای توسعه
آموهشعالی ،توسعه پژوهش و فناوری متناسب با
برنامههای توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور،
تعیین سیاستهای تاسیس و توسعه هرگونه موسسه
آموهشی و پژوهشی ،تعیین سیاستها و استاندارهای الهم
برای تعلیق فعالیت و یا انح ل هریی اه این موسسات،
صدور مجوه تاسیس و توسعه هر موسسه ،صدور مجوه و
ایجاد توسعه رشتههای تحصیلی ،تصمییگیری به منظور
تعلیق فعالیت ،انح ل یا ادغام موسسات ،تعیین
ظرفیتهای پذیرش دانشجو صدور مجوه برگزاری
دورههای مشترک آموهشی در دورههای مختلف با دانشگاه-
های خارجی ،برخی اه وظایف مهی شورای گسترش
آموهشعالی می باشد( .وهارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
)1396
 -11-2-3شورای عالی انقالب فرهنگی
تأسیس شورایعالی انق ب فرهنگی عم ً به  19آذر 1363
باه میگردد .امام خمینی (رحمه اهلل علیه) در این روه ،طی
پیامی فرمان تأسیس شورایعالی انق ب فرهنگی را صادر
نمود .ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور است( .شورای

31

عالی انق ب فرهنگی )1397 ،همانطور که اه نام این شورا
پیداست ،محور اصلی کارکردهای این شورا مسائل فرهنگی
کشور است و با توجه به فرامین امام خمینی رحمهاهلل ،هر
چ ه که به طور مستقیی یا غیر مستقیی به امور فرهنگی
کشور در بخشهای دانشگاهی ،مدارس و مؤسسات آموهشی
مربوط میشود ،در حیطه کاری شورایعالی قرار میگیرد.
اه جمله وظایف شورایعالی انق ب فرهنگی را میتوان در
سهحوهه سیاستگذاری ،تدوین ضوابط و نظارت مسائل
فرهنگی کشور ،مسائل مربوط به آموهش و آموهشعالی،
تحقیقات و فناوری و روابط بینالملل این حوهه برشمرد.
نقشه جامع علمی کشور به عنوان نقشه راه تمامی دستگاه-
های اجرایی کشور در حوهه آموهش ،آموهشعالی ،علی،
فناوری و نواوری است که توسط این شورا تدوین و توسط
رئیسجمهور اب غ شده است .ستاد راهبری نقشه جامع
علمی کشور هی در این شورا مستقر است که وظیفه راهبری
و نظارت بر اجرای این نقشه توسط دستگاههای اجرایی
مرتبط را بر عهده دارد( .دبیرخانه شورای عالی انق ب
فرهنگی)1387 ،
-11-2-4شووورای عالی بر نا مهریزی وابسوو ته به
شورایعالی انقالب فرهنگی
الیحه قانونی و کلیات تشکیل شورایعالی برنامهریزی و
گروههای تابعه آن در دهمین و شانزدهمین جلسه شورای-
عالی انق ب فرهنگی ( 63/11/28و )64/1/6به تصویب
رسید .این شورا جانشین ستاد انق ب فرهنگی در تهیه و
تدوین و تصویب برنامههای آموهشی دانشگاهها و مقررات و
آئیننامههای آموهشی بود و ادامهدهنده کار ستاد یاد شده
تلقی میشد .بنابراین به دنبال تصویب و اب غ الیحه قانونی
تشکیل شورایعالی برنامهریزی کلیه گروهها و کمیتههای
تخصصی ستاد انق ب فرهنگی تحت نظارت مستقیی
شورایعالی برنامهریزی قرار گرفت و تشکی ت آنها ک ً به
این شورا منتقل گردید .بعضی اه وظایف این شورا عبارت
بودند اه :پیشنهاد خط مشیهای آموهشی و پژوهشی و
برنامهریزی درسی تمام رشتهها و دورههای تحصیلی
دانشگاهی که در حوهه "وهارت" قرار دارند به "وهیر برای
تایید و طی مراحل بعدی ،تصویب برنامهها و سر فصلهای
دروس رشتههای تحصیلی برای کلیه دانشگاهها و موسسات
آموهشعالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و .....این شورا در
سال  1381در شورای گسترش وهارت علوم ادغام و کلیه
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کالن پژوهش ،فنّاوری و نوآوری کشور؛  -4سیاستگذاری و

وظایف آن در این شورا خ صه شد( .وهارت علوم ،تحقیقات
و فناوری)1396 ،

نظارت بر اجرای قانون دانشبنیان و عملکرد دسااتگاههای

 -11-2-5مجمع تشخیص مصلحت نظام (بهمن)1366

متولی؛  -5نظارت بر انجام آیندهنگاری ملی .رئیسجمهور،

بر اساس فرمان مورخ  1366/11/17حضرت امام خمینی
(ره) «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد .بر
اساس قانون اساسی جمهوری اس می ایران ،مهیترین
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ،عبارت است اه :الف)
حل معض ت نظام اس می ب) حل و فصل اخت ف میان
مصوبات مجلس شورای اس می و نظرات شورای نگهبان.
ارائه مشورت به رهبر انق ب درباره سیاستهای کلی نظام
مهمترین کارکردهای سیاسی و مجمع تشخیص مصلحت
است .این شورا دارای کمیسیونها و شوراهای مختلفی می-
باشد که کمیسیون علمی ،فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون
علمی – راهبردی کمیسیونهایی هستند که سیاستهای
ک ن کشور را در حوهه آموهشعالی ،علی ،فناوری و نوآوری
تدوین نموده و پس اه تصویب در شورای راهبردی توسط
رهبر به قوای سه گانه اب غ میشود .سیاستهای کلی
آموهش و پرورش ،سیاستهای کلی آموهشعالی ،علی و
فناوری ،سیاستهای کلی برنامه ششی توسعه اه جمله
سیاستهایی هستند که هر سه قوه مجریه ،مقننه و قضائیه
موظفند تمامی برنامهها ،لوایح و قوانین خود را بر اساس این
سیاستها تنظیی کنند( .مجمع تشخیص مصلحت نظام،
)1397

این معاونت در سال  1385بنا به تاکید رهبر معظی انق ب
مبنی بر اینکه الهم اساات به موضااوع علی و توسااعه علمی
کشاااور به طور ویژه پرداخ ته شاااود به عنوان یکی اه
معاونتهای ریاست جمهوری تاسیس شد .توسعه «اقتصاد
دانشبنیان» اه طریق هماهنگی و هیافزایی بینبخشااای و
بیندساااتگاهی ،ارتقای ارتباط «دانش» با «صااانعت» و
« جامعه» و تساااهیل تبادالت بین بخش های عرضاااه و
تقاضاااای فناوری و نوآوری ،تجاریسااااهی دساااتاوردهای
فناوری و نوآوری و توساااعه شااارکت های دانشبنیان و
توسااعه فناوریهای راهبردی و اولویتدار ملی مصاارح در
نق شه جامع علمی ک شور برخی اه اهداف این معاونت است
که اه طریق سااتادهای توسااعه فناوری و امور شاارکتهای
دانشبن یان خود آن ها را محقق میک ند( .م عاو نت علمی و
فناوری ریاست جمهوری)1397 ،

 -11-2-6شورایعالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)

 -11-2-8شووورای عالی طراحی الگوی اسووالمی

(شهریور )1383

ایرانی– پیشرفت (خرداد)1390

شاااورایعالی علوم ،تحقیقات و فنّاوری (عتف) به اساااتناد

حضرت آیتاهلل خامنهای در تاریخ دوم خرداد سال 1390
در حکمی ،مرکز الگوی اس می ایرانی پیشرفت را تشکیل
دادند و رئیس و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.
این مرکز تحت نظر مقام معظی رهبری ،نهادی است علمی
و پژوهشی دارای شخصیت حقوقی و استق ل مالی ،اداری
و استخدامی که طبق اساسنامه خود اداره میگردد .رئیس
و اعضای شورای عالی مرکز با حکی رهبر معظی انق ب
اس می برای یی دوره سه ساله منصوب میشوند .اهداف و
وظیفه این شورا عبارتند اه :تعمیق و توسعه تفکر تحقیق و
نظریهپرداهی درباره مبانی ،اصول ،شاخصها و دیگر ابعاد
الگوی اس می ایرانی پیشرفت و تکامل فرد و اجتماع بر
اساس تعالیی و ارهشهای متعالی اس م ناب محمدی و با
بهرهمندی اه دستاوردهای متقن علمی و تجارب ارهشمند
بشری؛ ایجاد و حفظ فضای گفتمانی اصیل و قوی در حوهه

ماده  9قانون ا هداف ،و ظایف و تشاااکی وهارت علوم،
تحقیقات و فنّاوری (مصااوب  1383/5/18مجلس شااورای
اس می) و به منظور راهبری توسعه علمی و فنّاورانه کشور
و با ر سالت سیا ستگذاری و نظارت فرابخ شی و هماهنگی
بین بخشی در حوهههای علمی ،فنّاوری و تحقیقاتی کشور
تشکیل گردید .ع وه بر این در طی سالهای فعالیت شورا
تکالیفی دیگر نیز اه سوی مجلس شورای ا س می و هیئت
وهیران بر عهده شااورا گذاشااته شااده اساات که اهی آنها
ع بارت ند اه  -1پایش و ارهیابی علوم ،تحقی قات و ف نّاوری
کشور؛  - 2راهبری ،ارائه مجوه و نظارت بر تأسیس مناطق
ویژه علی و فنّاوری ک شور؛  -3راهبری و مدیریت طرحهای

رئیس شاااورا و وهیر علوم ،تحقیقات و ف نّاوری نایبرئیس
شورا ا ست و دبیرخانه آن نیز بنابر قانون مذکور در وهارت
علوم مستقر است( .دبیرخانه شورای عتف)1397 ،
 -11-2-7معاونت علمی و فناوری ریاسووت جمهوری
(مرداد)1385

تحلیل تاریخی روند نهادساهی در حوهه سیاستگذاری علی و فناوری ایران

و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوی اس می
ایرانی پیشرفت؛ طراحی و تدوین پیشنویس الگوی اس می
ایرانی پیشرفت به عنوان سند باالدستی حاکی بر چشی-
انداهها ،سیاستهای کلی و برنامههای توسعه مبتنی بر
مبانی اصیل اس می و منطبق بر مقتضیات و ویژگیهای
فرهنگی ،اقلیمی و طبیعی ایران (مرکز الگوی اس می-
ایرانی پیشرفت)1397 ،
 -11-2-9شورایعالی برنامهریزی آموز شی واب سته
به وزارت عتف ()1393
آئیننامه این شورا در سال  1393به تصویب سرپرست وقت
وهارت علوم ،تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین آئیننامه
تشکیل و نحوه فعالیت شورای برنامهریزی آموهشعالی
مصوب مورخ  86/12/11شد .منظور اه تشکیل این شورا
سیاستگذاری و برنامهریزی آموهشی برای کلیه دانشگاهها و
موسسات آموهشعالی و مراکز پژوهشی کشور اعی اه دولتی
و غیردولتی ،شورای عالی برنامهریزی آموهشی تعیین شده
است .تصویب سیاستهای کلی برنامهریزی آموهشی و
درسی دانشگاهها ،تصویب سیاستهای هماهنگساهی
توسعه برنامههای آموهشی و درسی مناسب با اولویتهای
کشور ،تعیین نوع مدرک تحصیلی و شرایط ورود به دورهها
و رشتههای مختلف تحصیلی برخی اه وظایف و اختیارات
این شورا است .وهیر علوم ،تحقیقات و فناوری رئیس این
شورا هستند( .دفتر برنامه ریزی آموهش عالی وهارت علوم،
)1397
 -11-2-10کمیسوویون آموزش و تحقی قات مجلس
شورای اسالمی
مطابق ماده 34این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در
محدوده آموهش و پرورش عمومی ،آموهش فنی و حرفهای،
آموهشعالی ،تحقیقات و فناوری تشکیل میگردد .این
کمیسیون اه دور دوم مجلس شورای اس می با نام
کمیسیون آموهش و پرورش ایجاد شد و در سال  1393به
کمیسیون آموهش ،تحقیقات و فناوری تغییر نام داد که
آموهش و پرورش ،آموهشعالی ،تحقیقات و فناوری را شامل
میشود .بر مبنای ماده  33آییننامه این کمیسیون در
محدوده تخصصى خود داراى وظایف و اختیاراتى به شرح
هیر هستند :بررسیطرحها ولوایح ارجاعی و گزارش آن به
مجلسشورایاس می ،رسیدگی به درخواستهای تحقیق و
تفحص ،رسیدگی به سؤال نمایندگان اه رئیسجمهور و

33

وهیرا. ،بررسی موارد ارجاعی اه لوایح برنامه توسعه و بودجه
ساالنه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق ،کسب اط ع اه کی
و کیف اداره امور کشورو( .....اداره کمیسیونهای مجلس
شورای اس می)1397 ،
 -11-2-11سازمان برنامه و بودجه کشور
وظیفه این ساهمان ،برنامهریزی و نظارت توسعهای و
راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود ،که تحت نظر
یی شورایعالی ،یی هیئت نظارت و یی مدیرعامل فعالیت
مینمود .در  4مرداد  1395و در دولت یاهدهی ،ساهمان
مدیریت و برنامهریزی کشور مجدداً به دو ساهمان برنامه و
بودجه و ساهمان امور استخدامی تجزیه گردید .در این
ساهمان اداره کلی وجود دارد که بودجه بخش فناوری و
پژوهش را مورد بررسی قرار میدهد .پیشنهاد درآمدها و
هزینههای تمامی دستگاههای اجرایی که در بخش علی و
فناوری و پژوهش قرار دارند را مورد بررسی قرار داده و
نظارت میکنند .ساهمان برنامه و بودجه اه طریق تخصیص
اعتبارات هزینهای و عمرانی بخش پژوهش و فناوری و
نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی در این همینه
نقش بسیار مهمی در تدوین ،اجرا و نظارت برنامهها و
سیاستهای ک ن حوهه علی و فناوری دارد .تدوین
برنامههای توسعه کشور که بخش علی و فناوری را نیز در
برمیگیرد با این ساهمان است( .ساهمان برنامه و بودجه،
)1397
 -11-2-12وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اس می ایران ،وهارت فرهنگ و آموهش
عالی در سال  1379به منظور انسجام بخشیدن به امور
اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور ،به وهارت علوم،
تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و وظایف برنامهریزی،
حمایت و پشتیبانی ،ارهیابی و نظارت ،بررسی و تدوین
سیاستها و اولویتهای راهبردی در حوهههای تحقیقات و
فناوری به وظایف این وهارتخانه افزوده شد.بر اساس بند
الف اه ماده دو قانون اهداف ،وظایف و تشکی ت وهارت علوم،
تحقیقات و فناوری مصوب هجدهی مردادماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اس می ،برخی اه
ماموریت و اختیارات این وهارتخانه در همینه انسجام امور
اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی و امورتحقیقات و
فناوری عبارتند اه :شناسائی مزیتهای نسبی ،قابلیتها،
استعدادها و نیاههای پژوهش و فناوریکشور ،بررسی
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اولویتهای راهبردی تحقیقات و فناوری با همکاری یا
پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط و پیشنهاد به شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،حمایت اه توسعه تحقیقات
بنیادی و پژوهشهای مرتبط با فناوریهای نوینبراساس
اولویتها ،ارهیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم ،تحقیقات
و فناوری شامل پیشرفتها،شناخت موانع و مشک ت و
تدوین و ارائه گزارش ساالنه و اتخاذ تدابیر و ارائه
پیشنهادهای الهم جهت حفظ دانشمندان و محققان وتأمین
امنیت شغلی آنان و استفاده بهینه اه توانمندیهای آنها و.
(وهارت علوم ،تحقیقات و فناوری)1397 ،
 -11-2-13وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
این وهارتخانه ع وه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی
و درمانی کشور ،مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی را
عهدهدار است .نام این وهارتخانه اه ابتدا تا چند سال پس اه
انق ب وهارت بهداری بوده است .ماموریت اصلی این
وهارتخانه فراهی آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان
کلیه افراد کشور اه طریق تعمیی و گسترش خدمات
بهداشتی ،درمانی و آموهشی است .اه وظایف این وهارتخانه
که در سیاستگذاری علی و فناوری کشور اثرگذار است
عبارتند اه تدوین و ارائه سیاستها ،تعیین خط مشیها و
برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی
گروه پزشکی ،پژوهشی ،خدمات بهداشتی -درمانی ،دارویی،
بهزیستی و تأمین اجتماعی ،تعیین رشتهها و مقاطع
تحصیلی مورد نیاه کشور جهت تصویب شورای عالی انق ب
فرهنگی و اجرای برنامههای تربیت نیروی انسانی گروه
پزشکی در جهت نیل به خودکفائی و.....نقشه جامع علمی
س مت ،سند تحول نظام س مت اه جمله اسناد ک نی
هستند که هی اثرگذار سیاستگذاری علی و فناوری هستند
و هی اه این حوهه اثر پذیرند( .وهارت بهداشت ،درمان و
آموهش پزشکی)1397 ،
 -11-2-14وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وهارت صنعت ،معدن و تجارت پس اه تصویب مجلس
شورای اس می در  8تیر  1390و تصویب شورای نگهبان
در  12تیر در راستای طرح کوچیساهی دولت با ادغام دو
وهارتخانه صنایع و معادن و باهرگانی تشکیل گردید.
چشیانداه این وهارتخانه تا سال  1404اکتساب جایگاه اول
صنعتی ،معدنی و تجاری در منطقه ،دارای اقتصاد متنوع با
سهی غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی رقابت پذیر و منطبق

با استانداردهای بینالمللی ،توسعهیافته براساس فنآوری-
های پیشرفته متنوع در تولیدات صادراتی و دارای تواهن
تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات تعیین شده است.
برخی اه وظایف و اختیارات این وهارتخانه که انجام آنها در
سیاستگذاری علی ،فناوری و نوآوری کشور و عملکرد سایر
ساهمانها و دستگاههای باهیگر این حوهه اثرگذار است
عبارتند اه :تجاریساهی آثار مالکیت فکری و معنوی اعی اه
اختراعات ،اکتشافات و نوآوریها ،برنامهریزی ،هدایت،
حمایت و مدیریت تولید صادرات محور با ارهشافزوده باال و
فناوریهای پیشرفته و هدایت و حمایت اه مدیریت واردات
مبتنی بر تولید صادراتگرا ،حمایت اه توسعه آموهش و
پژوهش" ،تحقیق و توسعه) (R&Dو( ...وهارت صنعت،
معدن و تجارت)1397 ،
 -12تحلیل روند تاریخی
برای تحلیل نهادساهیهایی که در بخش پیشین گفته شد
میتوان بعد همانی قبل اه انق ب و بعد اه انق ب را مبنا قرار
داد .قریب به اتقاق نهادهایی که اه سال  1300تا 1357
تحت عناوین مختلف شورا ،مرکز ،وهارت و ....بوجود آمدند،
رویکرد و تمرکز اصلی آنها فقط معطوف به آموهش (عمومی
و عالی) بود و پژوهش بخش کوچکی اه این تمرکز را به
خود اختصاص داده واساساً ایجاد و توسعه فناوری نیز جایی
نداشت .نوع تفکر و نگرش و سیاست مسئوالن عالی این
دوره نسبت به توسعه و نوساهی کشور ،بر برنامه توسعه
آموهشهای مقدماتی و آموهشعالی ،اه جمله نهادساهیهای
این حوههها بسیار موثر بود و بی انصافی است اگر ادعا شود
که این نهادساهیها بدون اتکاء به برنامههای توسعه کشور
و صرفاً ناشی اه وابستگیهای کامل سیاسی به کشورهای
پیشرفته بود .در این دوره تغییرات ساختاری به شکلهای
متفاوت اه قبیل تاسیس ،ادغام و انفکاک را شاهد هستیی
که یا ناشی اه تغییرات شدید سیاسی و به تبع آن مدیریتی
بود که سلیقه سیاسی و مدیریتی غالب ،باعث ایجاد ،ادغام
و انفکاک نهادهای سیاستگذار حوهه آموهش و پژوهش
میشد و یا اینکه لزوم تطابق با تحوالت جهانی و حفظ
رقابتپذیری کشور باعث این تغییرات ساختاری گردید.
شواهد تاریخی دوره پهلوی اول و دوم نشان میدهد که هر
دو عامل باعث اینگونه تغییرات ساختاری در حوهه آموهش
عمومی و آموهشعالی شده است .مجموعاً میتوان گفت
تغییرات ساختاری این دوره هیربنای بسیاری اه نهادساهی-
های دورههای بعد بوده است؛ به طوری که نهادهای ایجاد
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شده بعد اه انق ب  1357اکثراً بر مبنای ساختارهای این
دوره صورت گرفته است .انق ب اس می سال  1357ارهش-
ها و نگرشهای جدیدی را بر مبنای تفکرات بنیانگذار خود
ایجاد کرد که در فرمان تاسیس ستاد انق ب فرهنگی،
شورایعالی انق ب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت
نطام این ارهشها کام ً مشهود است .یکی اه نکات مثبت
قابل ذکر در خصوص نهادساهیهای حوهه آموهش ،علی و
فناوری دوران پس اه انق ب تاکنون است این است که
جنگ تحمیلی ،تحرییهای اقتصادی ،تحوالت و جریانات
سیاسی داخل کشور باعث توقف و کاهش توجه به این مقوله
مهی نشد و ایجاد ،حذف ،ادغام و اص ح نهادهای این حوهه،
امر مذکور را تایید و حکایت اه دغدغه سیاستگذاران و
مسئوالن ذیربط دارد .اه نکات مثبت دیگر توجه نظری و
عملی نهادهای سیاستگذار این حوهه به مراحل باالتر و
حلقههای تکمیلی نظام نوآوری ،یعنی پژوهشهای کاربردی
و ماموریتگرا ،توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته،
تجاریساهی محصوالت و خدمات ناشی اه پژوهشهای
کاربردی و فناوریهای نوین و پیشرفته و توسعه شرکتهای
دانشبنیان به عنوان یکی اه عناصر تکمیلی اقتصاد
دانشبنیان میباشد .مورد دیگری را که میتوان (تقریباً
واحتیاطاً) به عنوان یکی اه اقدامات مناسب نهادساهیهای
این دوران ذکر کرد ساماندهی و تفکیی وظیفه نسبی است
که بین نهادهای ایجاد شده ،چه به صورت ارادی و چه به
صورت اجبا ری ایجاد شده است .به عنوان مثال با روی کار
امدن دولت آقای روحانی ،معاون علمی و فناوری منصوب
ایشان ،پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی را بین این
معاونت و وهارت علوم دادند تا برخی اه برنامهها و اقدامات
متداخل مانند پژوهانههای دکتری ،کمی به انجمنهای
علمی و ...بین این دو ساهمان جابهجا شوند .اما اقدامات
اینچنینی اندک نتوانسته است مواهیکاریها و
مشابهکاریهای نهادهای موجود سیاستگذار علی و فناوری
کشور را کاهش داده و مانع اصطکاکهای ساهمانی و حتی
شخصی این نهادها شود .متاسفانه شاهد هستیی چندین
نهاد (شورا ،مرکز و ،)...موضوعی مانند سیاستگذاری و
ارهیابی نظام علی و فناوری کشور را در همره وظایف و
اختیارات و ماموریت اصالی خود قرارداده و حاق انحاصاری
بارای خاود قاائال هستند و یا با وجود نهادهای متفاوت
مرتبط با موضوع توسعه فناوری ،هنوه مشخص نیست
متولی اصلی توسعه فناوری کشور کدام ساهمان است و
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مخاطبان این حوهه در خصوص ارجاعات کاری خود در این
همینه سردرگمند و آمار یکپارچه و جامعی نیز در این همینه
وجود ندارد که مبنای برنامهریزیهای ک ن این حوهه قرار
گیرد.
 -13اجرای روش گروه کانونی
در اجرای روش گروه کانونی مراحل اساااتاندارد آن،یعنی
تعیین موضوع(روند تاریخی شکل گیری نهادهای سیاست
گذار و تحلیل آن) تعیین سواالت(میزان تاثیر شرایط(ملی
و جهانی) حاکی را در نهاد ساهی هایی که در قلمرو همانی
پژوهش ایجاد شده است ،چگونه ارهیابی می کنید؟
به نظر شما آیا ایجاد نهاد های مذکور در پژوهش ،در دوره
همانی خود توجیه داشت یا خیر؟ پیشنهاد شما برای ارتقاء
کیفیت ایفای نقش نهاد های موجود چیسااات؟اگر رئیس
جمهور شوید اولین اقدام شما در حوهه نهاد های سیاست
گذار و اجرایی علی و ف ناوری چه خوا هد بود؟) انت خاب
اعضااااء( نه نفر اه افراد دارای ساااوابق علمی و اجرایی در
خ صوص مو ضوع با اتکاء به نمونه گیری هدفمند ق ضاوتی)
برگزاری جل سه و مباحثه در خ صوص سواالت( تبادل نظر
بین اعضااااء و جمع آوری اط عات) و نهایتاً ارائه گزارش
های تحلیلی و نتیجه گیری انجام شااده اساات که به طور
خ صه و مفید در قسمت های آتی ارائه می شود.
ترکیب اعضاا گروه به گونه ای بود که شااهد نظرات و آراء
موافق و متناق ضی بودیی .به عنوان نمونه یکی اه اع ضاء که
همانی ،یکی اه افراد صااااحب منصاااب در وهارت علوم بود
اظهار دا شت " بنده اظهار نظری در خ صوص دوره قبل اه
انق ب نمی کنی ،اما در خصااوص نهاد ساااهی های قبل اه
انق ب اعت قاد دارم ن هادی مان ند شاااورای عالی انق ب
فرهنگی در همان ایجاد توجیه داشاات ،اما در حال حاضاار
نیاهمند اصاا حات ساااختاری و وظیفه ای جدی اساات و
شااورای عتف نیز به همین ص اورت و فلساافه وجودی نهاد
های اینچنینی باید باه تعریف شاااود" و یا یکی اه مدیران
یکی اه معاونت های ریاست جمهوری اظهار داشت" اعتقاد
دارم نهاد ساهی های دوران قبل اه انق ب بی شتر متاثر اه
اندیشه ها و تجارب غربی و وارداتی بوده و نهاد ساهی های
بعد اه انق ب متاثر اه ارهشااهای بومی و اس ا می تاساایس
شده ا ست و اگر رئیس جمهور یا وهیر شوم اولین اقدامی
در این حوهه انتخاب افراد شای سته برای نهاد های کلیدی
موجود خواهااد بود و نهاااد هااای کنونی را باادون تغییر
ساااختار حفظ می کنی" یکی دیگر اه اعضااا گفت" اولین
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اقدام من به عنوان رئیس جمهور یا وهیر ،ایجاد یی شورای
فرا قوه ای برای علی و فناوری کشااور و با ریاساات رئیس
جمهور و عضااویت بخش خصااوصاای و دولتی و ایجاد یی
شااورای بین وهارتی در این حوهه به ریاساات وهیر علوم یا
صنعت خواهد بود".
در جدول هیر ت عداد فراوانی واژ گان کل یدی که در گروه
کانونی بکار برده شده ،نشان داده شده است:
عنوان واژه

تعداد تکرار

موثرترین نظرات و پیشنهاد های قطعی اعضای گروه به
شرح جدول هیر به صورت درصدی استخراج گردید:
انتخاب افراد شایسته برای ریاست نهادهای سیاست گذار
موجود

%90
موافقی

%10
تاثیری ندارد

ادغام وهارت بهداشت با وهارت علوم

%60
موافقی

 %35مخالفی
 %5تاثیری ندارد

ایجاد یی شورای فرا قوه ای برای سیاست گذاری علی و
فناوری

%95
موافقی

%5
مخالفی

اص ح ساختار و وظایف شورای عالی انق ب فرهنگی

%40
موافقی

%60
فایده ای ندارد

ادغام شورای عالی انق ب فرهنگی با شورای عتف

%80
موافقی

 %10مخالفی
 %10تاثیری ندارد

%30
موافقی
%80
موافقی

ادغام

63

حذف

95

انتخاب افراد شایسته

120

تاثیر شرایط ملی

250

حذف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توهیع
وظایف آن در وهارتخانه های مرتبط

تاثیر شرایط جهانی

15

استفاده اه مدل های موفق کشورهای جهان ،نه فقط
جهان اس م

شورای عتف

25

شورای عالی انق ب فرهنگی

30

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

15

رئیس جمهور

37

مقام معظی رهبری

69

مجمع تشخیص مصلحت نظام

2

وهیر علوم ،تحقیقات و فناوری

9

معاون علمی رئیس جمهور

13

حفظ و اص ح نهاد های موجود

10

ساختار جزیره ای و روابط سل سله مراتبی باال به پایین اه
ویژگی هایی هسااتند که اعضاااء گروه کانونی آنها را برای
تعیین نوع ساختار و رابطه بین ساهمان های سیاست گذار
دو دوره برشاامرده اند .الهم به ذکر اساات این نوع اه رابطه
میان سااااهمانی اه بعد اه ساااال  1357به دلیل تعدد نهاد
های مواهی و هی عرض بیشتر شده است.
عدم ان سجام و هماهنگى و یکپارچگى ،عدم ارتباط اجزا و
نهادها با یکدیگر ،فقدان نگا شت نهادى و تداخل وظایف،
تشکیل نامنظی جلسه ها ،عضویت اعضاى پرمشغله درنهاد
ها و مراکز و ضعف کار شنا سى بخش ت صمیی ساه ،نبود
تق سیی کار ملى شفاف و رو شن ،عدم اجراى ب سیارى اه
تصمیی هاى مهی در عین وجود شوراها و نهادهاى متعدد،
تنزل سطح دستورجلسه هاى این شوراها ،غلبه روهمرگى،
ضاااعف مشاااارکت همه ذینفعان علی و فناورى در این
شوراها ،تخ ص صى ن شدن این نهادها و ضعف آ شنایى با
مقوله سیا ست پژوهى و برنامه ریزی اه جمله آ سیب هایی
است که اهساختار جزیره ای موجود ناشی شده است.
بعد اه تبادل نظر و مذاکره بین اعضاء گروه در خصوص
سواالت جلسه و تحلیل نهایی انجام شده آنها ،مهمترین و

خارج کردن نهاد حکومت در سیاست گذاری این حوهه و
تفویض اختیار به نهاد دولت

کیفیت ساختار ساهی های دوره پهلوی اول و دوم

ایجاد شورا های استانی علی و فناوری با ریاست استاندار

 %60مخالفی
 %10فایده ای
ندارد
%20
فقط جهان اس م

%50
موافقی

 %40مخالفی
 %5شدنی نیست
 %5تاثیری ندارد

%50
خوب

 %40مانند دوره
بعد اه انق ب
کیفیت متوسط

%100
موافقی

-

-14خالصه و نتیجه گیری محتوایی
با عنایت به اینکه تحلیل روند تاریخی مسائل عمومی کشور
به بهبود تصمیی گیری و سیاست گذاری مسئولین و
سیاست گذاران کمی می کند بنابراین تحلیل تاریخی روند
نهادساهی هایی که در حوهه سیاست گذاری علی و فناوری
کشور اه این امر مستثنی نبوده و همین امر با اتکاء به تجربه
و ع قه محقق خ ء آن را درک کرده است موضوع تحقیق
حاضر قرارگرفت .با استناد به منابع و اسنادی که البته در
خصوص دوره همانی قبل اه انق ب(اه پهلوی اول تا سال
 )1357بسیار اندک بوده و همچنین ارجاع به منابع رسمی
ساهمان های مورد مطالعه بعد اه انق ب و بررسی آنها و
همچنین روش تحلیل گروه کانونی که متشکل اه افراد
دارای سابقه مدیریتی ،علمی و اجرایی در خصوص موضوع
بودند ع وه بر اینکه روند تاریخی نهادساهی ها مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفت موانع و نقاط ضعف و در بعضی موارد
نکات مثبت و قوت نیز ارائه گردید .نتیجه های ماهوی که
اه موارد اه پیش گفته می توان استخراج کرد به شرح هیر
است:
 -1مخصوصاً در دوره پهلوی اول و دوم ،شرایط و مقتضیات
همانی به گونه ای بود که اساساً نهادساهی های آن دوران
کپی برداری اه مدل های غربی بوده؛ هر چند احساس و
ادراک این موضوع که چنین نهادساهی هایی باید در آن

تحلیل تاریخی روند نهادساهی در حوهه سیاستگذاری علی و فناوری ایران

همان خاص صورت می گرفت در جای خود قابل توجه
است.
 -2با توجه به اینکه نهادهای مواهی و هی عرض در دوره
پهلوی اول و دوم تقریباً وجود نداشته و هر کدام اه انها
دارای ماموریت های ویژه ای نیز بودند بنابراین شاهد
برخورد و مواهی کاری کمتری نیز بودیی؛ البته این امر یا
ناخواسته بوده و با امتداد همان برای آن دوره شاید شاهد
ایجاد نهادهای هی عرض و مواهی می شدیی و یا آگاهانه و
ناشی اه دید و نگرش مسئولین وقت بوده که ایجاد نهاد
های متعدد را نوعی آسیب تشخیص داده بودند.
 -3در دوره بعد اه انق ب ارهش های بنیادین حاکمیت و
جامعه به یکباره تغییر کرد و شاهد ایجاد نهادهای علمی
انق بی مانند ستاد انق ب فرهنگی بودیی که کمتر دارای
دید استراتژیی و بلند مدت بودند و بیشتر به پاکساهی
ارهش های گذشته و حفظ وضع موجود توجه داشتند.
 -4مرور همان و بویژه جنگ تحمیلی توجه به بخش علی
و فناوری را کند و در بعضی موارد متوقف کرد تا اینکه در
دوران بعد اه جنگ شاهد نهادساهی های متعدد کوچی و
بزرگ مانند ایجاد دانشگاه ها ،کمیسیون های تخصصی در
قوای سه گانه ،معاونت های تخصصی ذیل وهارتخانه ها و
نهادهای سه گانه بودیی که اه آن همان به بعد مواهی کاری
ها و تداخل وظایف شدت گرفته است.
 -5در دوران اخیر هر چه به مقوله علی ،پژوهش و فناوری
بیشتر توجه شده است ،متاسفانه فلسفه وجودی(چرایی)
نهاد ساهی ها و جامعه هدف آن مغفول مانده و بیشتر
براساس سلیقه ای شخصی و سیاسی ایجاد شده اند تا نیاه
واقعی همان خود.
 -6در دوران اخیر خوشبختانه دارای برنامه ها و اسناد
ک ن میان مدت و دراه مدتی هستیی که در همه آنها به
ضایعه مواهی کاری ها ساهمانی در حوهه علی و فناوری،
وجود ساهمان های هی عرض این حوهه ،اص ح ساختارهای
ک ن و نظام های ارهیابی تاکید شده است .اه این موضوع
می توان "عزم دهنی و نگرشی" تعبیر کرد.
 -7عامل اصلی که خ ء آن چه در دوره قبل اه انق ب و
چه در سال های اخیر وجود داشته است و می تواند همه
ظرفیت های بالقوه قانونی و برنامه ای موجود و نکات و نقاط
مثبت و قوتی که در نهاد های موجود وجود دارد را تقویت
کند و همچنین رافع موانع موجود باشد عزم و اراده عملی
مسئوالن عالی رتیه کشور است.
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-15پیشنهاد های سیاستی
به نظر میرسد به منظور جلوگیری اه هدر رفت منابع و
امکانات و به منظور یکپارچهساهی و ساماندهی نظام علی و
فناوری کشور بویژه در حوهه سیاستگذاری ،عزم جدی
مسئولین عالیرتبه نظام اه جمله رهبر معظی انق ب و
رئیسجمهور محترم الهم است تا خودشیفتگیها و تعصبات
ساهمانی بعضی اه مدیران نهادهای موجود ،مانعی برای
اقدامات الهم و ضروری اه قبیل تقسیی کار ملی مناسب،
تعیین حدود مالکیت و مدیریت هر یی اه نهادهای
سیاستگذار و حتی حذف ،ادغام و اص ح ساختارهای
موجود این حوهه ایجاد نکند .این یی واقعیت است که با
وجود ساختارهای متعدد هنوه اهداف ک ن معین شده در
نقشه جامع علمی ،به عنوان چارچوب و نقشه راه سیاست
گذاران و مجریان کشور محقق نشده است .این یی واقعیت
است که هنوه با گذشت بیش اه  39سال اه واقعه انق ب
اس می ،شورایعالی انق ب فرهنگی به یی باهنگری اساسی
و بنیادی اه نظر باه تعریف فلسفه وجودی و ماموریتهای
خود نیاهدارد .این یی واقعیت است که بعضی اه نهادهای
مذکور در این تحقیق بدون فلسفه وجودی ایجاد شدهاند و
شرایط کشور میطلبد که هر چه سریعتر نسبت به ادامه یا
توقف فعالیت آنها تصمیی جدی در سطح عالی نظام گرفته
شود .این یی واقعیت است که برای یی موضوع نمیتوان
دو مدیر داشت و متاسفانه این آسیب ،دامنگیر سیاست-
گذاری ،اجرا و نظارت بخش آموهش ،علی و فناوری کشور
نیز شده است .همانطور که در تحلیل گروه کانونی نیز
مشخص است استفاده اه مدل های موفق جهانی ،ایجاد یی
شورای فراقوه ای در حوهه علی و فناوری کشور ،بکارگیری
افراد مجرب و متعهد ،باهنگری در ساختار بعضی اه نهاد های
مشورتی مانند شورای عالی انق ب فرهنگی و عتف ،و غیر
متمرکز کردن نهاد های مشورتی اه جمله اقدامات ضروری
هستند که دست اندرکاران و مسئوالن ذی ربط باید هر چه
هودتر نسبت به جریان ساهی آن اقدام کنند .الهم به ذکر
است همه ضرورت ها و الزاماتی که بیان شد به تنهایی اه
عهده و توان دولت خارج است؛ بنابراین همکاری قوای
مقننه و قضائیه اه طریق وضع قوانین قابل اجرا و همکاری
در ارهیابی ها و نظارت های قانونی الهم است .امیدوارم این
مقاله توانسته باشد در حد بضاعت موجباتی را فراهی کند تا
مخاطبان ،بویژه مسئولین هحمتکش این حوهه نسبت به
واقعیتهای مذکور درک نظری و عملی عمیق تری پیدا
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کرده و موجب تسریع ایشان درانجام اقدامات شایسته برای
رفع موانع و مشک ت و تقویت نقاط قوت شود.
-16پیشنهاد های کاربردی
با توجه به تحلیل های انجام شاااده و تجربه کاری محقق
این نکته برداشاات می شااود که در میان برخی مدیران و
تصمیی گیران و کارشناسان ساهمان ها و نهاد های موجود
ایده اص ح نهاد های موجود سیاست گذاری علی و فناوری
کشاااور وجود دارد ،ا ما به دل یل عدم وجود عزم کافی و
برنامه ریزی مناساااب و همچنین وجود رویه های اداری
د ست و پاگیر ،این ایده ها چندان جامه ی عمل پو شانده
نمی شود و صرفا در حد حرف باقی مانده است .بهتر است
با یی برنامه ریزی دقیق ،برگزاری جلسات کارشناسی و با
ه ماهنگی و ج لب ح ما یت مدیران عالی رت به اه جم له
رهبری و ر یاسااات جمهوری این ا یده عمل یاتی شاااود.
ه مانطور که م ح ظه شاااد اکثر موانع و آسااا یب های
شناسایی شده  ،در حال حاضر در نهاد های موجود مورد
توجه قرار نگرفته اساات و مانع تحقق اهداف تعیین شااده
این حوهه شااده اساات .بنابر این پیشاانهاد می شااود این
پژوهش شااروعی برای انجام پژوهش های بیشااتر در این
حوهه باشد تا با پشتوانه ی علمی قوی ،نهاد ها و مسئولین
به سمت تو سعه ی و بهینه ساهی ساختارها و نهادها در
را ستای تحوالت ملی و جهانی حرکت کنند .پی شنهاد می
گردد حتما گروههایی کارشناسی جهت باهدید و اخذ ایده،

به برخی کشاااورهایی که اه لحاظ فرهنگی و جغرافیایی
دارای نقاط ا شتراکی با ک شور ما ه ستند اعزام شوند و اه
این گروهها خروجی و برنامه ی عملیاتی برای اصااا ح و
بهبود ساختارهای ک ن سیاست گذاری مطالبه شود .عدم
توجه صااارف به نتایج کوتاه مدت و اهمیت بیشاااتر قائل
شادن برای اهداف بلندمدت اه دیگر پیشانهادات کاربردی
میباشاااد .ایجاد کارگروه ضاااربتی مشاااترک در دولت با
عضااویت افراد و ساااهمان های کلیدی دولتی و غیر دولتی
این حوهه پیشاانهاد کاربردی دیگری اساات که کمی می
کند اقدامات و سیاست های تعیین شده در اسناد و برنامه
های باالدستی سریع تر محقق شود.
-17پیشنهاد برای پژوهش های آتی
در این پژوهش بیشاااتر و به طور خاص به روند تاریخی
شااکل گیری نهاد ساااهی های حوهه علی و فناوری در دو
دوره قبل و بعد اه انق ب پرداخته شده است؛ پیشنهاد می
گردد در پژوهش های آتی موضاوعات مهی و مرتبط حوهه
علی و فناوری کشااور مانند فرایند ساایاساات گذاری ،نظام
ارهیابی و کنترل ،ارائه یی مدل مطلوب برای ساختارهای
این حوهه و موضاااو عات کاربردی دیگر مورد تو جه قرار
گیرد .پیشااانهاد می شاااود با مطالعه ی مجدد ادبیات
مو ضوع به ابعاد ،عوامل و مولفه هایی که احتماالً در این
پژوهش به آنها پرداخته نشده است توجه گردد.
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