
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالی دولتی پژوهش و نوآوری نیتأمدر  هاو تفاوت هاتشابه عنوان:

 پدیدآورندگان: علی وحدت، امیر ناظمی

 صحا()صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک  ناشر:

 1396تابستان سال انتشار: 

 21دوم، پالک  پژوهشگاهاحمد قصیر، خیابان  ابانیخ خیابان شهید بهشتی، نشانی:

 ایران -تهران  14155-1333 صندوق پستی:

 021-88748060 تلفن:

 021-88748040 دورنگار:

 www/ www.esfrd.ir. صحا .comوبگاه: 

 info@esfrd.ir رایانامه:



 

8 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

 

 چرا این متن نوشته شد؟

 یمال تی)صحا( و حما کیالکترون عیو توسعه صنا قاتیاز تحق تیدر صندوق حما تیاز دو سال فعال شیب

 ییهامتنوع همراه بود. پرسش یهاهمواره با طرح سؤال کیالکترون عیفعال در حوزه صنا یهاها و شرکتاز طرح

از  شیکه پ ییهاشود. پرسش طرحدر ذهن  توانستیم یریگمیاز هر تصم شیصورت مداوم و هر روزه، پکه به

 . کردندیخود م ریاز هر جلسه، ذهن را درگ شیهر امضاء و پ

داشت.  انیها جرلسا نیان در ااز دوستان و پژوهشگر یبود که همراه با برخ یها سرآغاز جلساتپرسش نیا

 کنم: یبندمیتقس یها را در سه دسته اصلپرسش توانمیزمان، م نیامروز پس از گذشت ا

و حوزه د نیدر ا یمال نیتأم ایآ ست؟یچ یدر حوزه پژوهش و نوآور یمال نیتأم ی: سازوکارها1 پرسش

 یمال نینوع از تأم نیا یبرا یمشابه شیو بکم  یاز الگوها افتهیتوسعه یکشورها ایهستند؟ آ گریکدیمتفاوت از 

 برخوردار هستند؟

با کدام  وستهیبسته و پهم یمال نیکدام هستند؟ تأم یدر حوزه نوآور یمال نیتأم ی: سازوکارها2 پرسش

و  فهیولت چه وظبخورد؟ د وندیدولت پ تیبا فعال تواندیو سازوکارها چگونه م هاوهیش نیاست؟ ا گریخدمات د

 خصوص دارد؟ نیدر ا یتیمأمور

ها و م چالشکدامند؟ کدا رانیدر ا یمال نیمربوط به تأم یهاو چالش هابیآس نیتر: مهم3 پرسش

دوگانه فوق ارتباط  یهامشکالت با پرسش نیاساساً ا ایوجود دارد؟ آ یپژوهش و نوآور یمال نیمشکالت در تأم

 دارند؟

ش شده . در هر کتاب تالرندیقرار گ یسه پرسش در قالب سه کتاب مستقل مورد بررس نیشد تا ا تالش

اندازه توان، فهم و که به ییهاپاسخ ،یناظم ریو مشاورم در صندوق، دکتر ام زیاست تا به همراه دوست عز

 . مییو مکتوب نما یبندسال بوده است، را دسته 4 نیبرداشت ما در ا
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ه تفاوت متن ب نی. در اپردازدیسه گانه است؛ که به پرسش نخست م نیاز ا مجموعه نیکتاب نخست نیا

 رسدیکه به نظر م ییهاشده است. تفاوت دیتأک یپژوهش و نوآور نهیمتفاوت در زم یمال نیدو نوع تأم انیم

. شودیگرفته نم یجد انیمجر طتوس زیکه همچنان نشده است و هم آنگرفته دهیکشور ناد یفعل نیهم در قوان

 .کندیرا طلب م رانیدو م انیدو نوع مختلف از مجر نیدو نوع مختلف از سازوکارها و همچن ازمندیها نتفاوت نیا

 مادهآ 2017 کسیالیو اس یفناور تیریکنفرانس مد یاز کتاب است، که برا هیحاضر نسخه اول کتابچه

از انتشار  شیکه پ یکه در پانل خبرگان رودیم دی. امستیصورت کامل برخوردار نشده است و بخش سوم را به

 یترنسخه مناسب نظرانصاحبنقد خبرگان و  هیکتاب آشکار شده و بر پا نیاشکاالت ا شود،یکتاب برگزار م

 منتشر شود. کینزد ندهیاز آن در آ

تن در م زین یدولت یمال نیتأم یجهان یدر خصوص روندها یگزارش جهان نیچند یاز محتوا نیهمچن

و  یرانس، فرصت ارجاع دهکنف یمکتوب برا نیا یساززمان اندک آماده لیشده است که به دلاستفاده 

 جبران خواهد شد. صهینق نیا یو در کتاب اصل افتیمناسب ن یاستنادده

. شده است شده بود استفادهانجام زین گرید یکه در نهادها ییهامطالعات و پژوهش جیکتاب از نتا نیا در

راهبردها(  نی)باهدف تدو رانیا عیصنا یکه در سازمان گسترش و نوساز یقیمفصل و دق یهااستفاده از پژوهش

ده بود، ش( یمشابه خارج یهاندوقصندوق با ص نیا یابی)باهدف تراز ییو شکوفا یصندوق نوآور نیو همچن

 نیحه در اصف 8مطالعات تنها در حدود  نیمناسب بود. هرچند از هر کدام از ا یکمک فکر کیگزارش  نیدر ا

ها مراجعه ها به اصل گزارشدر صورت جذاب بودن آن بخش شودیم هیکتاب آمده است، اما به خوانندگان توص

 .میو مطالب ناتوان بوده باش میما در انتقال مفاه دیشا ند؛ینما

 کیاست،  یتیریامور مد یتصد در زمان یذهن یهاکه برآمده از دغدغه ییهادارم که انتشار متن باور

 یاجتماع یتیو مسؤول یعموم فهیوظ کیعنوان به دیبا یادر هر سطح و رتبه یریاست که هر مد یحق عموم

تالش من همراه  نینخست انعنوحق است و به نیا یادا یتالش برا کیمتن  نیدر دستور کار خود قرار دهد. ا

شده تجربه مکتوب نیدارم که ا دیام نی. همچندیدارم که مخاطب از آن چشم بپوش دیخواهد بود که ام یصیبا نقا

متن  نیتوجه داشت که ا دیباشد. با یو پژوهشگران حوزه نوآور یمال نیتأم رانیمد یبرا یبتواند منبع مناسب
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 نکیاما با ع ،یاز مطالعات جهان یو ادراک یذهن یالگوها یآشکارساز د؛باش یعمل اتیتجرب انیکه باز آن شیب

ها کند، پرسش دیتول زیانگتأمل ییهاکه پاسخاز آن شیب ،ینوع از مستندساز نیبرآمده از تجربه است. احتماالً ا

عرصه  رفرد د کیکه  یرا نشان خواهد داد و پاسخ یگذاراستیو س تیریدر عرصه مد ییاجرا ییهاو دغدغه

 .کشدیم ریتصوادراک کرده است؛ را به  یاجرا از مطالعات جهان

 

 علی وحدت

 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( یرعاملمد
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 پیشگفتار 1

در بازار را  عرضهقابلسازی و تبدیل ایده به یک فناوری ایده تا تجاری مرحلهتوسعه فناوری و نوآوری از 

متفاوت حمایتی  کامالًگذاری از دو فرآیند دانست؛ اما در واقعیت سیاست یوستهپهمبهتوان یک فرآیند اگرچه می

حمایتی مربوط به  هاییاستباسربوط توسعه پژوهش های حمایتی مسیاست یگردعبارتبهبرخوردار هستند. 

تواند توسط های پشتیبانی میمختلف برخوردار هستند. این دوگانگی در سیاست کامالًنوآوری از دو منطق 

کنند، اشتباه گرفته شود. گذاری علم، فناوری و نوآوری را دنبال نمیسیاست حوزهای حرفه صورتبهکسانی که 

و تجربی  انش نظریدهای گذشته برآمده از این فقدان های پشتیبانی دولت در دههای از سیاستبخش عمده

گذاری در کشور به جهانی در واقعیت سیاست شدهدر این حوزه بوده است. استفاده از سازوکارهای آزموده 

ترین ابزارهای ای نهاده شده و اغلب تالش شده است تا از طریق آزمون سعی و خطا در خصوص بدیهیگوشه

فناوری و نوآوری نیز بر  توسعههای حهای حمایت مالی از طرسیاست سیاستی، بر عدم توفیق اصرار ورزید.

های علم و پژوهش توسعههای کامل متفاوت است. بخشی در قالب سیاست یوهشبه دو  یکتفکقابلهمین اساس 

ها تبدیل توسعه منظوربههای بنیادین تمرکز دارد و بخش دیگر به حمایت مالی خاص پژوهش طوربهدانشگاهی و 

های فعال در کشور دستگاه هاییتمأموردر  ها. این تفکیک در عمل نهسازی آنبه محصوالت نوآورانه و تجاری

 نبوده است. موردتوجههای ملی، گذاریو نه در سیاست

 است: شدهیلتشکبخش اصلی  چهاراین گزارش از 

  دارد. یدتأکحمایت دولتی نوآوری و  حوزهدولت در  مداخلهبخش نخست به موضوع ضرورت ورود و 

 ه سازوکارهای حمایت دولت در بخش پژوهش اشاره دارد.بخش دوم ب 

  پردازد.دولت در بخش توسعه فناوری و نوآوری می سازوکارهای حمایتدر بخش سوم 

 های ترکیبی اشاره خواهد داشت.بندی و مدلدر بخش انتهایی نیز به جمع 

 است. شدهاشارهخالصه  صورتبهدر ابتدا هر یک از موضوعات 
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 مالی دولتی نیتأمضرورت   

دیگران  استفادهتوانند مانع افراد نمی عمالًکه  شودکاالی عمومی دانسته می عنوانبهدانش و فناوری اغلب 

برای  شوند. ایجاد سازوکارهای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای بیش از هر عاملی تالشی است

 توانند دیگران را در استفاده از آن محدود نمایند.که افراد می یرپذ یتمالکتبدیل این کاالی عمومی به کاالیی 

پذیری تواند از توانمندی و رقابتگذاری بر فناوری و دانش میاز سوی دیگر عدم تمایل جامعه به سرمایه

یل دستانه قرار دهد. به همین دلپذیرتر و فروهای آسیبملی بکاهد و جوامع را در مقابل سایر جوامع در موقعیت

از طریق  یاًثاناز ریسک دانش و فناوری بکاهند و  اوالًکنند تا از طریق سازوکارهایی ها تالش مینیز دولت

 پذیر نمایند.سازوکارهای مالکیت فکری آن را مالکیت

های متنوع نظریه هیپادر فصل اول از گزارش تالش شده است تا از منظرهای مختلف اقتصادی و بر 

)بخشی از صفحات  ای از این بخشبخش عمده دولت تعیین شود. مداخلههای ود و ضرورتاقتصادی، دالیل ور

زمان گسترش و تدوین و توسعه استراتژی کالن سا» پروژه باناماست  شدهیهتهمبتنی بر پژوهشی  (17تا  11

ان )کارفرما( و مرتبط با قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایر« فاز اول –نوسازی صنایع ایران )ایدرو(

ری ( و همچنین قرارداد همکا22/08/1389مورخ  ،34755/89)به شماره  (سازمان مدیریت صنعتی )مجری

)به شماره  علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف گذارییاستسسازمان مدیریت صنعتی و پژوهشکده 

ایع ( با موضوع تدوین و توسعه استراتژی کالن سازمان گسترش و نوسازی صن23/10/92مورخ  92424409

 است. شدهینتدوایران. این گزارش زیر نظر دکتر علی ملکی 

 

 در نظام نوآوری دولتی مالی نیتأمسازوکارهای  

سیستماتیک و  صورتبهیک ضرورت ملی در بسیاری از کشورها  عنوانبهامروزه فرآیند توسعه فناوری 

عامل در دستیابی به اهداف توسعه فناوری، ایجاد  ینترمهمتوان گفت گردد. به جرأت میساختاریافته دنبال می

های نوآورانه مرتبط با توسعه فناوری های نوآورانه است. تأمین منابع مالی فعالیتهای تأمین مالی فعالیتمکانیزم
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ها بستگی به شرایط و عوامل حاکم بر نظام ابل انجام است که این مکانیزمهای مختلفی قاز طریق مکانیزم

 اقتصادی کشور، دارد.

ترین مواردی است که بر حکمرانی انتخاب نحوه تخصیص بودجه دولتی توسعه دانش و فناوری از مهم

های توان به صندوقی میهای مطرح در تأمین مالی علم، فناوری و نوآورعلم و فناوری تأثیرگذار است. از مکانیزم

 درمجموع. توان در نظر گرفتها میتأمین مالی اشاره نمود رویکردهای متفاوتی در حکمرانی این صندوق

 اصلی است: دودستهبه  یکتفکلقابعلم، فناوری و نوآوری  حوزهدر دولتی مالی  ینتأمتوان ادعا کرد که می

 های دانشگاهی اغلب دارای خاص پژوهش طوربهها و هشدانشگاهی و بنیادی: پژوهای مالی پژوهش ینتأم

ن پژوهش وجود بازار تقاضایی برای انجام آ الزاماًهستند. به این معنا که ممکن است  یعرضه محورویژگی 

تواند ها به تقاضامحور شدن نمیدهد، الزام پژوهشتجربیات تاریخی نشان مینداشته باشد. همچنین 

 یرغهای دانشی ممکن است دارای منافع عمومی، بلندمدت و بسیاری از حوزهسازوکار مناسبی باشد. 

رسد؛ اما در ادامه و در بلندمدت دارای منافع اقتصادی باشند که در ابتدا به نظر اقتصادی نمی یآشکار

ها اغلب با حمایت مالی دولتی و در قالب مالی این پژوهش ینتأم ترتیبینابهبسیار باالیی هستند. 

های کوچک پژوهشی را مالی اغلب پژوهشگران و گروه ینتأمشود. این نوع از های علمی انجام مینتگر

توسط دولت انجام  یماًمستقها های نوپا یا بزرگ را. همچنین حمایتدهد و نه شرکتمخاطب قرار می

مند ک بهرههم پژوهشگر و هم سازمان متبوع آن از این کموده و بها اغلب کوچک شود. حجم کمکمی

 شوند.می

 های اولیه به محصوالت و خدمات سازی و تبدیل نمونههای تجاریمالی نوآوری: که اغلب در حوزه ینتأم

های ها، اعم از شرکتاطبش شرکتنوع اول مخ برخالفمالی  ینتأمشود. این نوع از انجام می عرضهقابل

غیرمستقیم  صورتبههای غیردولتی و اغلب باواسطه هاانیهای بزرگ هستند. این نوع از پشتیبنوپا و شرکت

کننده در استفاده از منابع غیردولتی اغلب یک الزام یا تسهیل شرکاهمچنین برخورداری از شود. انجام می

 دولتی است.
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ی نوآوری مال ینتأمدر نظام  معرفی این دو مکانیزماز گزارش به و سوم دوم  هایبر این اساس در فصل

( در 78تا  70)در صفحات  3ا ت 1مالی نوآوری شماره  ینتأمهای موردی مربوط به نمونهتمرکز شده است. 

 یهاصندوق با ییو شکوفا یو خدمات صندوق نوآور التیتسه اییسهمقا لیتحل»گزارش  یاز محتوانیز  9فصل 

 ییو شکوفا یکه توسط صندوق نوآور 30/1/1394 خیاربه ت RE-121-0601به شماره سند  «یمشابه خارج

 است. شدهاستفادهاست؛  شدهانجام

های مربوط ها و مصاحبهشود یا سخنرانیدر کشور در این حوزه بررسی می منتشرشدهزمانی که مطالعات 

های ار نباشد که تحلیلشاید دور از انتظگیرد، در نظام ملی نوآوری مورد تحلیل قرار می یرگذارتأثبه افراد 

. همچنین استب یغا شدهانجاماغلب به نوع دوم توجه دارند و نوع اول از حمایت نوآوری در مطالعات  شدهانجام

های دسته اول بوده های نوع دوم نیز مشابه با حمایتدور از انتظار نیست که مدل ذهنی پژوهشگر در حمایت

ین افراد در کشور نشان بررسی آراء ا یگردعبارتبه ن دو در ذهن پژوهشگر نبوده است.است و تفکیکی میان ای

و اغلب  اندشدهیکتفکشمند از همدیگر آگاهانه و رو صورتبه ندرتبهصورت پذیرفته  دوگانهدهد که تفکیک می

. این اندشدهیانبایت، های هر یک از این دو نوع از حمکلی و بدون در نظر گرفتن الزامات و ویژگی صورتبه

های مصوب مراجع نامهتر و در قوانین و آییندر سطح آراء و نظرات فردی، بلکه در سطح گسترده تنهانهآشفتگی 

یتی نیز این تفکیک است. به همین ترتیب نهادهای مختلف حما مشاهدهقابلمختلف نیز  مقررات گذارقانونی و 

 اند.خود قرار نداده برنامهگونه که مورد انتظار است، در آنرا 
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 های نوآورضرورت مداخله دولت در توسعه بنگاه 2

«سولو»از زمانی که مطالعات اقتصادی 
 یافزودهدرصد از ارزش 87بیش از  اقتصادی نشان داد و بر این اساس عنوان منبعی از رشدفناوری را به 1

را به عامل تحوالت فناوری مرتبط دانست، اهمیت علم و  1949تا  1909ی زمانی آمریکا در بازه متحدهیاالتا

ان دیگر بارها توسط پژوهشگر« سولو»فناوری و تحوالت آن مرکز توجه اقتصاددانان قرار گرفت. مطالعات 

ا سرمایه و نیروی انسانی بی اهمیت علم و فناوری در مقایسه دهندهقرار گرفت و نتایج مشابه نشان یموردبررس

 بود.

ی ها و نهادهای مناسب برای توسعهبه دلیل اهمیت علم و فناوری اقتصاددانان تالش داشتند تا مکانیزم

از سوی دیگر بازار آزاد و  نهاد بازار در حوزه علم و فناوری ناکارآمد بود و سویکفناوری را توصیه نمایند، اما از 

اشت. اقتصاددانان داقتصاددانان کالسیک قرار  یدکه نقش محوری دارد، موردتمج عنوان نهادیبه 2منصفانه

ی علم و فناوری و مداخله دولتی در گذاری در حوزهشد از این دوگانگی را در قالب دالیلی برای سیاستبرون

ددانان بسیاری از اقتصا ی فناوری از دیدگاهگذاری در حوزهاین خصوص برشمردند. بر این اساس سیاست

ی علم و فناوری گذاری در حوزهدهد که سه دلیل اصلی برای سیاستمطالعات نشان می نمود.ناپذیر میاجتناب

 (:Hahn & Yu, 1999اند از )عبارت

 تر طور کلی، به این معنی که اختراع و نوآوری یا بهاست 4این مفهوم منسوب به ارو :3قابلیت تملک ناکامل

دهد نشان می 5شکست بازاردانش و اطالعات دارای برخی خصوصیات کاالی عمومی بوده که شواهدی از 

شود که با مصرف )کاالی عمومی، به کاالیی گفته می .دلیلی برای مداخله دولت خواهد بود جهیکه درنت

یت محدودهمچنین در دسترسی به آن  .شودآن توسط یک فرد، از میزان سهم دیگری کاسته نمی

ترین دهد که سازوکار بازار مطلوبها و ارتش(. شکست بازار هنگامی رخ میجدی وجود ندارد مانند جاده

تواند به میزان مطلوب . کاالی عمومی، به دلیل ماهیت خود نمیکندآمد را برای جامعه ارائه نمی یپ

 .آیدود میی دولت به وجبنابراین دلیلی برای مداخله؛ توسط بازار ارائه شود
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 دهد که تولید دانش شده است، نشان می( ارائه1966) 6عدم توانایی در تحمل ریسک: که توسط اشموکلر

توان تضمینی قطعیت نمیمواجه است که نسبت به قسمت اعظم این عدم 7قطعیتیا اطالعات با عدم

 داشت.

 شود تولید می کهیعات هنگامبدین معنی که اطال در فناوری یا تولید دانش: بازدهی نسبت به مقیاس

 .طور مکرر طی زمان استفاده شودتواند بهنیاز به تولید مجدد وجود ندارد، زیرا می

 

 شود.ها طرح میبرای دولت عنوان یک ضرورتگذاری در علم و فناوری بهسیاست ترتیبینابه

ها در صمیمات شرکتبر ت ها تأثیرگذاریهایی هستند که مقصود آنسیاست»بر اساس سیاست فناوری، 

این تعریف از سیاست  در یا نیت قصد ترتیبینابه«. های جدید هستندفناوری یا اتخاذ سازیمورد توسعه، تجاری

ها تأثیر تخاذ فناوریها در مورد نوآوری و اهایی که بر تصمیمات شرکتی سیاستفناوری مهم است، زیرا دامنه

نیز  ستو سایر ابزارهای اجرای سیا های تنظیمیای اقتصاد کالن، سیاستهگذارند، همچنین شامل سیاستمی

أثیرگذاری هایی که با قصد تهرچند توجه به این نکته ضروری است که سیاست .(Mowery, 1995شود )می

، های مالیاتیتها، مانند سیاسشوند، ممکن است در مقایسه با تأثیرات سایر سیاستتدوین می بر عملکرد نوآوری

 .ر این عملکرد نداشته باشندبهای آموزشی، بیشترین تأثیر را های کالن اقتصادی یا سیاستسیاست

 

 مبانی نظری مداخله دولت 

و چه از منجر هنجاری  های مختلف اقتصادی، هر یک از منظر خود، چه از منظر توصیفی و تبیینینظریه

های تئوریک وجه تفاوت بنیانتوان می یگردعبارتبهو تجویزی، حداقل از چهار جنبه دارای تفاوت هستند. 

 دانست: مختلف جنبهچهار حداقل از را  مختلف اقتصادی مکاتب
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 ترتیب در هر مکتبی، ینابههر یک از این مکاتب مختلف است. در « بازیگر اقتصادی» بنیادین هایویژگی

قرار  موردتوجههایش بیشتر از ویژگی برخی یا قرارگرفتههایی خاصی مورد تحلیل بازیگر اقتصادی با ویژگی

 گیرند.می

 ی در توسعه و متفاوت است؛ و از این منظر جایگاه نوآور نوع نگاه این مکاتب به مقوله نوآوری و فناوری

 شود.رشد اقتصادی نیز متفاوت دانسته می

 ن تفاوت را در اصل ناشی توان ایو میزان مداخالت دولت نیز متفاوت است؛ که می نگاه این مکاتب به دولت

 دی، فسادپذیری و نوع حکمرانی دولت دانست.هایی مانند توانمناز مقوله

 فناوری  توسعهتبط با که در موضوعات مرهای اقتصادی قطعیت در سیستمعدم نگاه این مکاتب به موضوع

گیری است؛ نیز آخرین جنبه از تفاوت میان تصمیم یهامؤلفهترین گذاری اقتصادی یکی از اصلیو سرمایه

 های اقتصادی خواهد بود.نظریه

ها فرایند رشد اقتصادی تفاوت مکاتب اقتصادی در چهار حوزه فوق موجب گردیده است تا هر یک از آن

خالت دولت یز در مورد نحوه دهای متفاوتی را نموازات آن، توصیهیک کشور را عوامل متفاوتی معرفی کرده و به

نی خاصی، مورد در فرآیند رشد اقتصادی ارائه کنند. در این میان، برخی از این مکاتب اقتصادی، در مقطع زما

افول گردیده است.  قرارگرفته و در مقطع زمانی خاصی نیز دچار گذارانیاستو س محققاناقبال بیشتری توسط 

اند جای مناسبی و دهه اخیر، سه مکتب فکری توانستهد یکیاما شاید با اطمینان خوبی بتوان ادعا کرد که در

رامون خود جذب کنند. بازکرده و طرفداران و مخالفان زیادی را پی گذارانیاستبرای خود در میان محققان و س

مکتب اقتصاد »و « مکتب اقتصاد نهادگرا»، «مکتب اقتصاد نئوکالسیک»اند از: این سه مکتب فکری عبارت

 مداخلهین ضرورت اهمیت و همچنطور مجزا هر یک از این سه مکتب بهاز منظر ه گزارش در ادام«. تکاملی

 .است قرارگرفتهی و اشاره موردبررسدولت 
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 مکتب اقتصاد نئوکالسیک ضرورت مداخله دولت در توسعه فناوری از منظر 

ر کامل(، زاشود که اگر بازارها بدون هیچ نقصی عمل کنند )بامطرح می فرضیشدر حالت کلی این پ

توانند تعادل الزم را های نامرئی بازار میدست، یگردعبارتهای را به دست خواهند داد. بهکارآمدترین خروجی

یی کاراتواند بازیگران مختلف در بازار را به سمت افزایش های نامرئی میدر بازارها ایجاد نمایند و همین دست

گیری بازارهای رغم شکلدهد که علیاه نشان میگدر بازار  شدهدهمشاهوری خود سوق دهد. اما واقعیت و بهره

شکست بازار استفاده  ژهوارو اقتصاددانان نئوکالسیک از یناازتواند منجر به عملکرد بهینه شود؛ آزاد، اما بازار نمی

نابع خصیص متشود که اصطالح شکست بازار برای توصیف شرایطی در یک اقتصاد استفاده مینمایند. می

. منطقاً در این )مکانیسم عرضه و تقاضا در حالت رقابت کامل( کارا و بهینه نیست« بازار آزاد»اقتصادی توسط 

ز نقشی که فراتر ا –شود که برای بازگرداندن کارایی به اقتصاد به مداخالتی حالت، دولت مجاز شمرده می

 دست بزند. –شود صورت کالسیک برای دولت فرض میبه

نظر خاصی بین رویکردهای اقتصادی مختلف نیست. حاضر تقریباً در خصوص این استدالل اختالف در حال

رواقع تفاوت هاست. دآنچه در این میان محل اختالف بوده، نوع این مداخالت، چگونگی این مداخالت و سطح آن

 –گذاری صنعتی تطور خاص سیاسگذاری اقتصادی و بههای عملی برای سیاستدر مبانی نظری و نسخه

 فناوری در همین امر نهفته است.

شده و شده از سوی کشورهای دیرصنعتیهای اعمالی علل و آثار سیاستزیادی درباره ینظرهااختالف

های این وجود داشته و دارد. گزارش مشهور بانک جهانی در تحلیل سیاست 8دور شدن از سیاست عدم مداخله

زان را به پردامنتشر شد، توجه بسیاری از نظریه« معجزه آسیای شرقی»تحت عنوان  1993کشورها که در سال 

های مهمی با مواضع شده از سوی بانک جهانی در این گزارش، تفاوتخود معطوف داشت؛ چراکه مواضع اعالم

وارد مهمی از های جدید بانک جهانی در این گزارش، اعتراف به وجود مگذشته این بانک داشت. یکی از دیدگاه

 بازار بود. یهاشکست
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ساس، ااین  دانسته شده است. بر «مسئله هماهنگی»بازار  یهادر گزارش مذکور، ریشه اصلی شکست

ها خبری نیست؛ همچنین قرارومدارهای ئمی نظیر قیمتزمانی که بازار ناقص است یا وجود ندارد، از عملکرد عال

یع اقتصادی، نهادی برای همکاری و تبادل اطالعات نیز عموماً ضعیف است. بنابراین با توجه به تغییرات سر

آید نیاز است. لذا در هایی بیش ازآنچه از بازار برمینگیمراتب دشوارتر است و اغلب به هماهبینی آینده بهپیش

بر اساس  (1379تری برای دولت قائل شد. )بانک جهانی، توان نقش بزرگنهادها و تسهیل هماهنگی، میایجاد 

د دولت به بازار یل ورودالترین در ادامه به مهمهای بازار را موارد شکست تجربیات بانک جهانی و بررسی

 است: شدهاشاره

 بازارهای سرمایه هایناکارآمدی 1-2-2

-ایه عموماً تأمیناست. حتی در اقتصادهای صنعتی، بازارهای سرم از اطالعات ثرمتأ شدتبه بازار سرمایه

(. 1993ز، های جدید نیستند، زیرا تقارن اطالعات وجود ندارد )استیگلیتگذاریکننده بسیاری از سرمایه

انی که یک نوآور زم مثالعنوانبهیستند. پذیران دارای یک نوع از دانش نگذاران و سرمایهیگر سرمایهدعبارتبه

دار، برخوردار از دانشی نماید؛ و درخواست جذب سرمایهیک خدمت جدید مبتنی بر فناوری پیشرفته را ارائه می

ترتیب تقارن و برابری دو سوی این معامله برقرار ینابهگذار از آن دانش برخوردار نیست. که فرد سرمایه است

 فناوری نقض ذاتی بازار سرمایه وجود دارد. حوزهنیست. به همین دلیل در 

 و ارتقاء زیرساختهای وابسته به هم گذاریسرمایه 2-2-2

اگر  مثالعنوانبهها تولید یک محصول نیازمند وجود یک فضا یا اکوسیستم است. در بسیاری از حوزه

ست. دسترسی ارائه دهد، نیازمند یک زیرساخت فناوری اطالعات ا IPTVکسی بخواهد خدمات مبتنی بر 

الذکر است. شرط موفقیت بنگاه فوقاعتماد و باکیفیت مناسب، پیششهروندان به فناوری اطالعات ارزان و قابل

الزم برای ارتقاء این زیرساخت وجود ندارد و بدون زیرساخت نیز امکان  صرفهدر این زمان برای هیچ شرکتی 
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کند های وابسته به هم، وضعیتی را ایجاد میگذارییهگیری این صنایع وجود ندارد. در این وضعیت سرماشکل

تواند در خصوص دهی به زیرساخت است. همین مثال میکه مطابق با آن وضعیت نیاز به ورود دولت برای شکل

 اندازی دیتاسنتر یا بسیاری دیگر از موارد طرح شود.راه

 های( بیرونیاثرات )صرفه 3-2-2

ماهر هستند. در این  الکترونیک نیازمند نیروی انسانی حوزهدر  های فعالوضعیتی را تصور کنید بنگاه

 مهارت آموزیرنده و گآموزشاما فرد ؛ نمایدای میوضعیت یک بنگاه اقدام به آموزش نیروی خود در سطح حرفه

تواند رقیب شرکت نخست نیز می احتماالًبعد از آموزش تصمیم به خروج از شرکت و ورود به شرکت دیگر )که 

د داشته است و خو کارکنانهایی جدی در خصوص آموزش ضعیت بنگاه اولیه هزینهنماید. در این وشد( میبا

شود. گذاری شده است، از بنگاه خارجی میگذاری، فردی که بر آن سرمایهاین سرمایه یزمان بازدهدرست در 

ستفاده کند گر نیروی غیرماهر ادر چنین وضعیتی آیا بنگاه همچنان تمایل دارد نیروی ماهر داشته باشد؟ ا

یک مثال برای نشان دادن وضعیتی واقعی یناپذیر بودن برسد؟ یی مناسب برای رقابتکاراوری و تواند به بهرهمی

در خصوص آموزش نیروی انسانی، بلکه در خصوص تحقیق  تنهانههای پیشرفته است. این مثال فناوری حوزهدر 

 خصوصاً ها، ی از حوزهیگر در بسیاردعبارتبهو توسعه و نوآوری و بسیاری دیگر از موضوعات نیز صادق است. 

ها های تخصصی دارند و از سوی دیگر این نیازمندیسو نیازمندیها از یکهای با فناوری پیشرفته بنگاهحوزه

 .نیست پذیرتملک

بخشی از  مثالًها را تقبل کند. و بخشی از این آموزش واردشدهدر چنین وضعیتی ضرورت دارد تا دولت 

 شده را در زمان آموزش تقبل نماید.حقوق فرد استخدام

تواند های دیگری را در خصوص انحصار نیز ارائه داد. در این وضعیت یک انحصارگر میتوان مثالالبته می

زمانی که  صاًخصویگر جدید را مسدود نماید. در این وضعیت نیز ضرورت دارد دولت مداخله نماید. ورود یک باز

 انحصارگر طبیعی باشد.
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 های استراتژیکتوافق 4-2-2

گیری از بازار آن نمایند؛ اما به میزان بهرههایی از بازار یک کشور استفاده میدر نظر بگیرید که شرکت

دکننده تلویزیون وارد یتولزمانی که یک  مثالًدهند. به کشور مقصد انتقال نمیکشور، دانش و فناوری الزم را 

نباشد. در  موردنظرشود و این ورود همراه با انتقال فناوری یا تولید در کشور بازارهای یک کشور واردکننده می

با ترتیب ینابهدهند. ر دستور کار قرار میدیک ضرورت  عنوانبهها مداخله در بازار را این وضعیت نیز دولت

توانند از ها میهای خریداران فناوری و تالش برای افزایش رقابت در بین فروشندگان، دولتهماهنگی فعالیت

 (.1993امکان ندارد )استیگلیتز،  صورت نیاانتقال فناوری، چیزهای بیشتری به دست آورند که در غیر 

 مکتب اقتصاد نهادگرایی ضرورت مداخله دولت در توسعه فناوری از منظر 

حقوق و بررسی نظام حقوقی شناسی و های جامعهمیان واقعیتجدید بیشتر به بررسی رابطه  یینهادگرا

دهنده بستر و نحوه انجام ی که شکلهاینهادیگر دعبارتورزد. بهمی یدتأک از سوی دیگر اقتصاد علم وسو از یک

 شود.ی تحلیل و تجویز اقتصادی دانسته میهامؤلفهترین یکی از اصلی عنوانبه ،هستندهای اقتصادی فعالیت

ی و اقتصادی و حمایت از نهادهای اجتماع یدهنهادگرایان جدید، خواهان افزایش حضور مؤثر دولت جهت شکل

دولت  لهمداخید بر آن مفاهیم بر ضرورت تأکهادگرایان با نترین مفاهیمی که . در ادامه به برخی از مهمباشندمی

 است. شدهمشخصورزند؛ ها یا موضوعات اصرار میدر برخی از حوزه

 9هزینه مبادالتیکاهش  1-3-2

ها به دلیل تولید محصول نبوده است، پردازد، اما این هزینهکننده آن را میهایی که مصرفبخشی از هزینه

خانه را فروش زمانی که کسی یک مثالعنوانبههای مبادالتی هستند. باشد؛ هزینهبلکه به دلیل مبادله می

های آژانس فروش امالک، هزینه ثبت در دفاتر رسمی و انتقال مالکیت و خرد، هزینهدهد و کسی آن را میمی

هایی هستند که در قیمت نهایی هایی از هزینههمچنین هزینه زمانی ناشی از انتخاب ملک برای خرید نمونه
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توان به دودسته تقسیم نمود. دسته اول های معامالتی را میهزینهانه نیست. وجود دارد، اما به دلیل تولید آن خ

شود که این که در بازار صرف می استهایی باشند، مجموع هزینهمحاسبه عددی میکه آشکارتر بوده و قابل

از این باشند. دسته دیگری ی، وکیل، ثبت و اجرای قراردادها و غیره میرسهای حسابها شامل هزینههزینه

 های تجاری شده و یاها، مستتر بوده و بدون اینکه هزینه آشکاری داشته باشند مانع از توسعه فعالیتهزینه

ها عمدتاً به دلیل ناکارایی نظام حقوقی در تعریف طرق کارآمد نمایند. این هزینهمعامالت موجود را محدود می

نماید. موارد ذیل ازجمله مواردی ها بروز میاجرای آن های صحیح انجام مبادالت و نظام قراردادها وو شیوه

 حساب آیند:های مبادالتی بههستند که بایستی جزو هزینه

 های اجرای حقوق مالکیت به دلیل حقوق مالکیت ضعیفهزینه -

 ها، عالئمنامهنتهای اجرای ضماهای حمایت و اجرای قراردادها ناشی از نکول قراردادها، هزینهزینهه -

 تجاری

 هان اقتصادی و حسن اجرای آنبینی رفتار عامالنظارت بر قراردادها و پیش هزینه -

 های کسب اطالعاتهزینه -

الس سی نورث، ]خاطی[ )داگ هیهای مجازات و تنبهای دادرسی و مطالبه حقوق و همچنین هزینههزینه -

 (.114-104، صص 1988

ای پیچیده و مرکب انجام معامله و ترکیب آن، ناشی از مجموعههای توان اظهار داشت، هزینهدرمجموع می

مثال، عنوانسازند. بهاز نهادهای رسمی و غیررسمی است که اقتصاد و یا حتی در مقیاس باالتر جامعه را می

های دهد که هزینهنشان می یسومو جهان یافتهنبررسی ساختار و چارچوب نهادی حاکم بر کشورهای توسعه

های اقتصادی مولد و بنابراین تکرار چرخه فقر گردیده است. در عمده تی زیاد، باعث عدم انجام فعالیتمعامال

های ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت، محدودیتاین کشورها به دلیل بی

ند را به سمت داشتن سرمایه اندک، باشهایی را که در پی حداکثر نمودن سود میانحصارطلبانه و ... بنگاه

در این جوامع، دهند. های کوچک تولید سوق میمدت تولید و تجارت و نیز مقیاسهای کوتاهافق
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وکار اقتصادی، احتماالً فعالیت در جهت توزیع مجدد منابع و کاالها و یا حضور سودمندترین کسب

 (.141، ص 1988)داگالس سی نورث،  در بازار سیاه خواهد بود

کنند شاره میانهادگرایان پس از تأکید بر نقش هزینه مبادالتی در توسعه اقتصادی کشورها به این نکته 

ای مبادالتی با ههای معامالتی دارند و بنابراین موفقیت در کاهش هزینهکه نهادها نقش مهمی در تعیین هزینه

ر همین اساس نهادگرایان باقتصادی خواهد داشت؛ در عملکرد  ایکنندهیینهای نهادی نقش تعتوجه به مکانیسم

های مذکور دولت را برای ایجاد یک تحول صنعتی، تالش در جهت کاهش هزینه یفهترین وظجدید کلیدی

 دانند.می

ینه تولید در هزکاهش  منظوربههای مبادالتی ینه کاهش هزینهزم درترتیب دولت نیازمند مداخله ینابه

ها و کاهش شدن شرکتها، افزایش تخصصیسپاریها، افزایش برونافزایش مبادالت میان بنگاهو  نگاه اولیه

 های نوآورانه خواهد شد.ها برای ورود به عرصهریسک

ینه مبادله است. زمانی هزها در پاسخ به کاهش ریسک و ها و بیمهنامهانواع ضمانت ارائهیطه مالی حدر 

گیری مبادله و کند، امکان شکلپرداخت را ضمانت میینه پیشهزضمین کرده یا نهاد مالی صادرات را تکه یک

 دهد.تقاضا را افزایش می

 حقوق مالکیت 2-3-2

توسعه اشاره رودریک با اشاره به موضوع حقوق مالکیت به مشکل کارآفرینان بالقوه در کشورهای درحال

 مشکالتی مشابه شوند،می مواجه آن با توسعهلدرحا کشورهای در بالقوه که کارآفرینان کند: مشکلیو بیان می

 در گذارییاستفضای س کهیدرحال هستند؛ روروبه آن با صنعتی کشورهای نوآوران در و مخترعان است که

کشورهای صنعتی  است. عموماً در متفاوت کامالً یجنبه دو از نوآوری و افزایش کارآفرینی در این کشورها ینهزم

 موقت )حق انحصار تضمین طریق از جدید، کشف کاالهای یا اختراع از فکری مالکیت ققونظام ح ،یافتهو توسعه

خواهد کاالی جدیدی )کاالیی که توسعه که میدرحال یک کشور در گذارسرمایه ولی ؛کندیم ثبت( حمایت

 حمایتی است( را در برای اولین بار در کشورش تولید کند غالباً یدشدهدر کشورهای صنعتی تول ازاینیشپ
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است(. درواقع در  ممکن حد چه تا کاالیی چنین تولید بازده اجتماعی کهینا به توجه بدون) 10کنندیدریافت نم

 قضاوت مورد عملکرد بازار مورد در شاخص مهمی منزلهمعموالً به( تقلیدکنندگان)رقبا  ورود سهولت این کشورها

 بودن ناکافی مشکل بازار، به آزادانه ورود کهیدرحال است؛ بهتر باشد، کمتر ورود موانع چه هر و گیردیم قرار

 دهد.کاهش می را، گذارییهانگیزه سرما یجهکند و درنتمی تشدید را گذاریسرمایه بازده

 مکتب اقتصاد تکاملی ضرورت مداخله دولت در توسعه فناوری از منظر 

هور نموده به سه دهه است که در برابر جریان فکری نئوکالسیک، جریان دیگری از اقتصاددانان ظ قریب

« 11صاد تکاملیاقت»است. این جریان فکری، « نوآوری»است که ازنظر آنان، موتور محرک رشد اقتصادی یک کشور، 

( 1899ت وبلن )اگرچه از تفکراداند می 1950و  1940بخش خود را مطالعات شومپیتر در دهه نام دارد و الهام

 است. نیز بهره بسیار برده

و همچنین )( را باید اولین اقتصاددانی دانست که تمرکز خود را بر تغییر تکنولوژیک 1934شومپیتر )

صادی قائل شد. البته نوآوری قرارداد و برای نوآوری، نقشی کلیدی در توسعه اقت یطورکلتغییر سازمانی( و به

ری )و نه نوع آنچه توجه شومپیتر را در ابتدا بیشتر به خود جلب کرده بود، نوع رادیکال نوآو باید گفت که

ذاتی و خالقیت  یشناختروان هاییژگیتدریجی آن( بود. ازنظر شومپیتر، کارآفرینان، یعنی کسانیکه دارای و

دیدی در درون ج« اقتصادیِ هایترکیب»از نوع رادیکال، موجب ایجاد  هایییای هستند، با خلق نوآورویژه

ق به بازیگران شوند. اما باید گفت که شومپیتر در اواخر عمرش، تمرکز خود را از کارآفرینان خالاقتصاد می

مستقر در   R&Dِهای دیگری تغییر داد و به این نتیجه رسید که بیش از کارآفرینان خالق، این آزمایشگاه

ر بهای سیستمیک خود، نقش اصلی را در توسعه اقتصادی ریهای بزرگ هستند که از طریق نوآوبنگاه

 دارند.عهده

. از منظر یک واقعیت استفرآیند رشد اقتصادی « بودن یرپذ بینییشپ»، از منظر اقتصاد تکاملی

معلولی نشان -های علیصورت رابطهآن را به توانی، هر سیستم اقتصادی، قابلیت درک داشته و مهایکنوکالس

و « فیزیک کالسیک»های (. البته ریشة این دیدگاه را باید منبعث از پیشرفت رشته2007تالسی، داد )کاس
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ها به دیدگاه رایج در دانست که پس از اقتصاددانان کالسیک تا به امروز، مفروضات این رشته« نجوم کالسیک»

( 1899( و وبلن )1934یپیتر )است. اما در مقابل دیدگاه فوق، شوم شدهیلهای دیگر نیز تبدبسیاری از رشته

، موجب افزوده شدن دو ویژگی «خالقیت انسان»و « عزم و اراده انسان»معتقدند که وجود حقایقی نظیر 

در « معلولی مشهود-های علیعدم وجود رابطه»و ویژگی « بودن بینیپیشیرقابلغ»بنیادین، یعنی ویژگی 

نگاهی شایع در میان  توانیهای اجتماعی را ماه به پدیده، این دیدگیطورکلشود. بههای اجتماعی میپدیده

دانان آلمانی و نهادگرایان متقدمِ آمریکایی دانست. در این نگاه، فرآیند نوآوری و فرآیند رشد اقتصادی را تاریخ

 بینی که در بدتریندانست )و نه فرآیندهایی قابل پیش« عدم قطعیت»بایست فرآیندهایی بدیع و مملو از می

های اجتماعی محاسبه هستند!(. درواقع در این دیدگاه، آنچه ویژگی پدیدهحالت دارای مقداری ریسک قابل

« ریسک»است، نه وجود مقداری ریسک بلکه اساساً وجود عدم قطعیت است. در این میان، ریشة این تمایز میان 

در مورد گروهی از عناصر با موضوعی به  ( نسبت داد. ازنظر نایت، وقتی1921را باید به نایت )« عدم قطعیت»و 

تک عناصر گروه مشخص است )حال روبرو باشیم، چگونگی توزیع خروجی کل گروه در میان تک« ریسک»نام 

 چه از طریق محاسبة از قبل و چه از طریق بررسی آمار گذشته(.

 شدهشارهافناوری  هتوسعدولت در  مداخلهدر ادامه برخی از مفاهیم کلیدی در توصیف و تبیین ضرورت 

 است.

 شکاف تکنولوژیک-1

 شدت گرفت 1980از اواخر دهه  ی کهمتأخرهای کمی و همچنین پژوهشاقتصاددانان  مطالعات تاریخی

 ییهاا )شاخصهای تکنولوژیک کشورهو به مقایسة میان رشد اقتصادی کشورها و تفاوت کشورها از منظر فعالیت

میان عملکرد  که معموالً همبستگی باالیی دادینشان مپرداختند؛ شده( های ثبتو تعداد پتنت R&Dنظیر 

همکاران  و، دسی 1988و  1987تکنولوژیک کشورها وجود دارد )فاگربرگ،  هاییتاقتصادی کشورها و فعال

 (.1993و  1991، ورسپاگن 1990
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عامل در تفاوت نرخ رشد  ینترکه مهم دهندیمحققانِ رویکرد شکاف تکنولوژیک نشان م یطورکلبه

(. 1987میان کشورهاست )فاگربرگ، « های جدیدانتشار تکنولوژی»و چگونگی « نوآوری»اقتصادی کشورها، 

ستند. البته ه« تکنولوژیک»رو، نسبت به کشورهای پیشتاز، دارای یک شکاف در این رویکرد، کشورهای دنباله

توانند بدون اینکه نیاز ها میرو مزایایی دارد و آن اینکه آنهماندگی تکنولوژیک، برای کشورهای دنبالاین عقب

توانند ها را از صفر برای خود طراحی کرده و توسعه دهند میهای پیشرفته، آنباشد تا برای دستیابی به تکنولوژی

کل بزرگ بر ا مشام؛ های پیشرفته دست یابندبه تقلید از کشورهای پیشتاز بپردازند و از این طریق به تکنولوژ

بر رآیندی هزینهفهای جدید از کشورهای پیشتاز، رو آن است که فرآیند تقلید تکنولوژیسر راه کشورهای دنباله

این  متعددی است بطوریکه هر کشوری دارای« نهادی»و « اجتماعی»های است و نیازمند وجود توانمندی

 ها نیست.توانمندی

بر میان و)جهش  موفق پاییژیک، برای تحقق یک فرآیند همدر دیدگاه محققان رویکرد شکاف تکنولو

( دسته دوم 1994هادی ضروری است. آبرامویتز )ن-تماعیاقتصادی و اج-، دودسته عوامل تکنوزدن برای توسعه(

این  دهندةیلنامد و ریزعوامل زیر را تشکیک کشور می« 12توانمندی اجتماعی»دی( را نها-عوامل اجتماعی)

طبقة  یها. مهارت2تکنیکال موجود در آن کشور؛  یها. سطح آموزش و مهارت1کند: فی میتوانمندی معر

تماعی موجود . شرایط سیاسی و اج4و مالی در آن کشور؛  . نهادهای تجاری، صنعتی3کارآفرینان در آن کشور؛ 

برای انجام  وجودهای ماقتصادی در آن کشور و انگیزه هاییتدر آن کشور )که بر روی ریسک پیش روی فعال

ها و مراکز گاهدر بن فناوری. ارتباط میان علم و 5هستند(؛ و  یرگذاراقتصادی در آن کشور تأث هاییتفعال

 تحقیقات عمومی آن کشور.

یگر عوامل فوق دعبارتبهت. مستقیم دولت در سطوح مختلف اس مداخلههای فوق نیازمند اغلب توانمندی

 ود.شون دخالت دولت به نتایج مطلوب منتهی تواند در سطح بنگاه و بدنمی
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 نظام ملی نوآوری-2

به  ازپیشیشها را بعنوان عوامل محرک توسعه، توجه دولتاجماع در پذیرش دانش و نوآوری به

های ارتقا و تسریع نوآوری جلب کرده و سیاست نوآوری، فراتر از سیاست علم و فناوری و بخشی از سیاست

ای از مؤسسات درگیر بادانش است که تعامالت شود. نظام ملی نوآوری، مجموعهسیاست توسعه محسوب می

در یک اقتصاد مبتنی بر دانایی چنین کند. های هر کشور را تعیین مید نوآورانه بنگاهها با یکدیگر عملکرآن

؛ کننده برای تولید، انباشت و انتشار دانش استتعامالتی در میان اجزای مختلف نظام نوآوری، عاملی تعیین

ها و ها و اجزای دیگر نظام ملی نوآوری نظیر دانشگاهها و بین بنگاهبنابراین تعامل و همکاری در میان بنگاه

صورت عاملی پیش برنده برای هم است؛ زیرا درواقع همین تعامالت است که بهمؤسسات پژوهشی بسیار م

صورت یک فرایند یادگیری جمعی و تعاملی داشته و به کند. ازآنجاکه نوآوری ماهیتی سیستمینوآوری عمل می

 ی دارند.کند، بنابراین تعامالت و بازخوردها در میان اجزای نظام ملی نوآوری اهمیت فراواننمود پیدا می

رد به موضوع به نوآوری و مسائل مرتبط به آن است. این رویک نظام ملی نوآوری برآمده از نگاه سیستمی

پرداخت، یمتوسط فریمن و در کتابی که به تحلیل نظام ملی نوآوری ژاپن  1987نوآوری نخستین بار در سال 

 1996و ادکوئیست  1993، نلسون 1992در  ، الندوال1988سال  ازآن توسط فریمن و الندوال درطرح شد. پس

 توسعه داده شد.

 مانندی کشورها تنها به عملکرد بازیگران عرصه نوآوری )در مفهوم نظام ملی نوآوری عملکرد نوآورانه

ه نیست بلکه به چگونگی تعامل این بازیگران با یکدیگر ( وابست…ها و ها، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاهشرکت

نظام ملی نوآوری به  ر تشکیل دهند یک نظام نوآوری نیز وابسته است. بر این اساس رویکردعنوان عناصبه

ها و کارکردهایی که از درون شناسایی نهادهای موجود در عرصه نوآوری ملی و نحوه تعامالت و ارتباطات آن

 پردازد.این تعامالت مورد انتظار است می

ای اهمیت به دانش چرایی و دانش چه STIوجود دارد. در سبک نوآوری  14DUIو 13STIدو سبک نوآوری

های بزرگ است و دانش های تحقیق و توسعه بنگاهترین منبع دانش چرایی، آزمایشگاهشود. مهمباالیی داده می

هش مبتنی بر علم و پژو STIشود. به عبارتی نوآوری سبک ها و مؤسسات پژوهشی ایجاد میای در دانشگاهچه
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شود. در این مطالعه حکمرانی شده و دانشی صریح و جهانی ایجاد میاست، از دانش صریح و جهانی استفاده

 موردنظر قرارگرفته است. STIنوآوری با سبک و دیدگاه 

و نظام اقتصادی مستقل  علمی دهد تکامل نظامنظام ملی نوآوری یک چارچوب تحلیلی است که نشان می

ها فراهم تصادی برای آنبه این نیاز دارند که شرایط مناسب اق یافته علمیهای سازماناز هم نیست. پیشرفت

ار گرفته شوند. درواقع است که باید در عمل به ک های علمیشود. برعکس تکامل نظام اقتصادی نیازمند پیشرفت

علوم و فنون پیشرفت  دهد چگونه در یک نظام اقتصادی،نظام ملی نوآوری الگویی تحلیلی است که نشان می

صورت و نظام اقتصادی به عناست که تکامل نظام علمیمشوند. این بدان کرده و در عمل به کار گرفته می

 افتد.زمان و همراه با یکدیگر اتفاق میهم

 شده است.آن نشان داده دهندهیلنظام ملی نوآوری و اجزای تشک یرالگویدر شکل ز



 

30 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

 
 (OECD,2000ری )نظام ملی نوآو یمدل مفهوم

 

 اند از:ارتها است که عبهای اصلی نظام ملی نوآوری نهادها و ارتباطات میان آنستون

 ها و افراد را انان سازمین هستند که روابط میقواعد و قوان ،هاروش ،از آداب یانهادها مجموعه

اطالعات و منابع الزم را  ،هانهادها مشوق ،دهندیرا شکل م یمند کرده و تعامالت اجتماعقاعده

 برند.ین میدهند و تعارضات را از بینان را کاهش میفراهم کرده و عدم اطم

 یهاان دولت و سازمانیم یمال یهاانیاست از: جر ان نهادها عبارتیم یهاانیارتباطات و جر 

؛ ر(یخطرپذ یگذارهیاز سرما یناش یهاو شرکت ینوظهور صنعت یها)مانند شرکت یخصوص
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که از  یقانون یهاانی؛ جریدولت یهاها و دانشگاهشرکت ،هاان دانشگاهیم یانسان یهاانیجر

ز( ی)سرر یدانش یهاانیابد؛ و جرییان مینوآور جر یهابه سمت سازمان یدولت یهاآژانس یسو

 افتد.ین نهادها اتفاق میان همه ایکه در م

مورد استناد قرارگرفته است  15این پژوهش تعریف متکالفدر « نظام ملی نوآوری»از میان تعاریف متنوع 

شاعه در توسعه و ا، صورت منفردای از نهادهای مجزا که در ارتباط باهم و بهکه: نظام ملی نوآوری مجموعه

هایی را برای تأثیرگذاری بر که در آن دولت سیاست آورندیفناوری جدید نقش دارند و چارچوبی را فراهم م

NIبنابراین ؛ سازی کندفرآیند نوآوری شکل داده و پیاده S است که دانش،  یوستهپهمبه یمشتمل برنهادها

دهند )متکالف، شوند را خلق، انباشت و انتقال میهای جدید میهایی که منجر به فناوریها و خالقیتمهارت

1995.) 

 

ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی( تنها فعالیتی محدود اصلی عنوانبهترتیب ارتقاء وضعیت نوآوری )ینابه

تواند هم در ارتقاء نهادها و هم در ارتقاء ارتباطات بازیگری می عنوانبهها نیست؛ بلکه الزم است تا دولت به بنگاه

ها را از میان ای که در آن رقابت میان بنگاهمداخله .شدای هوشمندانه داشته بامیان بازیگران نقش دارد؛ مداخله

 پذیری فساد در دولت را کاهش دهد.نبرد؛ و امکان
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 مالی دولتی در حوزه پژوهش نیتأم 3

های شود که بر اساس مشوقها و نهادهای واسطی انجام میگذاری در علم از طریق ایجاد موسسهاولویت

این نهادهای واسط تشویقی اغلب  کنند.های ملی هدایت میسمت فعالیت در اولویتمختلف جامعه علمی را به 

دهی به دهی به علم نه از طریق ماموریتاولویت یگردعبارتبه دهندة تحقیقات نیستند.همان نهادهای انجام

ها طراحی اصلی آن یفهشود که وظبلکه از طریق نهادهای واسط دیگری انجام می ،ینهادهای دانشگاهی و پژوهش

می و پژوهشی و برگزاری مسابقات و اهداء جوایز عل و اجرای ابزارهای تشویقی مانند ارائه پژوهانه )گرنت(،

یگر دعبارتاست. به های پسادکتراهایی مانند پذیرش پژوهشگر از طریق دورههمچنین حمایت از برنامه

گیرد که در پژوهش اغلب توسط نهادهایی صورت میلی ین ماتأمدهد که نظام های جهانی نشان میبررسی

های بنیادین نیز پژوهش خصوصاًها و گذاری در پژوهشی و اولویتجهت گذارترین متولیان همان نهادها اصلی

 هستند.

 1950گذار از دهة بر این اولویت یرگذارترین نهادهای تأثاصلی عنوان یکی ازبنیادهای علم به ترتیبینابه

های علمی و فناوری در در استفاده از توانمندی متحدهیاالتموفقیت ا ز جنگ جهانی دوم ایجاد شدند.و پس ا

بر اساس سیاست اصلی  های علمی بود.دهی به نظامترین محرک کشورها در شکلعنوان اصلیعرصه نظامی به

وری در کانون توجه های عرضه محور فناسیاست های بزرگ بود،ها که حمایت دولتی از پژوهشآن

 ینهای از هزها از طریق ایجاد نهادهای متمرکزی که بخش عمدهبر این اساس دولت گذاران قرار گرفت.سیاست

های علمی ها و فعالیتدهی به پژوهشدر جهت داد،فناوری و نوآوری را به خود اختصاص می دولتی حوزه علم،

های بعد و با ظهور و رشد واحدهای تحقیق و توسعه بنگاهی نقش الاگرچه در س کردند.و فناورانه فعالیت می

نظام توسعه علم های مربوط بهترین پایهعنوان یکی از مهماما همچنان به های دولتی کاهش یافت،این فعالیت

 شوند.و فناوری شناخته می

 دودستهیک به تفکقابلعلم، فناوری و نوآوری  حوزهین مالی در تأمگونه که در پیشگفتار بیان شد، همان

 اصلی است:



 

34 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

 های دانشگاهی و بنیادیین مالی پژوهشتأم 

 ین مالی نوآوریتأم 

های های جهانی و یادگیری سیاستی از نمونههای بررسی یک موضوع در استفاده از نمونهیکی از بهترین راه

ها است، تالش شده است تا بر پایة ن مالی پژوهشیتأمجهانی خواهد بود. در این بخش که تمرکز اصلی بر 

در این ین مالی پژوهش شناسایی شود. تأم نظامبههای مربوط ترین ویژگیخاص، اصلی نمونهبررسی چند 

های موردی و جهانی تمرکز شود؛ سپس بر اساس تجربیات جهانی به بر نمونهگزارش تالش شده است تا 

س در ابتدا به بنیاد ملی علم در ین مالی پژوهش اشاره شود. بر این اساتأم امنظبههای مربوط ین ویژگیترمهم

 سر برآوردنروی تا دوران افول شو فاصلهکشور روسیه در  تجربهاست و در ادامه به  شدهاشارهآمریکا و سوئیس 

اش متکی بر ین مالی پژوهشتأمامروز طی دوران گذار از زمانی که نظام  هیروسمدرن پرداخته شود.  هیروس

ا رین مالی پژوهش تأمهای مدرن ها و مراکز پژوهشی دولتی بود تا زمانی که صندوقینه دانشگاههزین تأم

 جربه کرد.ین مالی را تتأمدر نظام  توجهقابلای گذاری کرد؛ تجربهپایه
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 16نمونه موردی: بنیاد ملی علوم آمریکا 4

یک بنیاد  ،NSFه بنیاد ملی علوم مشهور ب بنیادهای علم در جهان بود.بنیاد علم آمریکا اولین نمونه از 

های رسمی علمی در تاکنون در توسعه قوانین و سیاست 1950آمریکا است که از  متحدهیاالتدولتی در ا

های زمینه زش در همهاین سازمان از تحقیقات بنیادی و آمو آمریکا نقش اساسی ایفا کرده است. متحدهیاالتا

 د دارد و بودجهکارمن 1700این سازمان نزدیک به  کند.علوم پزشکی( حمایت می یرازغعلمی و مهندسی )به

ترین نهاد پژوهشی کشور است که بودجه این بنیاد اصلی میلیارد دالر بوده است. 5. 7برابر با  2016آن در سال 

های بنیادینی که توسط مربوط به پژوهش ینهصد از کل هزدر 24در حدود  کند.می ینتحقیقات بنیادین را تأم

نفر از آنان  223ن نوبل باید توجه داشت که در میان برندگا از طریق این بنیاد است. شود،مالی می یندولت تأم

 اند.های این بنیاد استفاده کردهاز بودجه

 

 تاریخچه 

گ دوم جهانی بیش از هر چیز متأثر از جن ین،خصوصاً در بخش علوم بنیاد علم و فناوری، ینظام امروز

ژوهش علمی اداره پ یسروزولت به وانوار بوش و سپس رئ 1944 نوامبر 17در اواخر جنگ جهانی دوم در  است.

های کمک دولت فدرال جهت ارتقای راه ینهزمها خواست که پیشنهادهایشان درای نوشت و از آننامه 17و پیشرفت

ای مربوط به جنگ جهانی دوم مؤسسه این نهاد، ارائه کنند. جمهوریساز جنگ را به رئعلم و آموزش علم پس 

های طب نظامی و پیشرفت عات تسلیحاتی،ابدا فیوز، های مربوط به پیشرفت رادار،پژوهش ینهبود که درزم

 مربوط به بمب اتمی در پروژه منهتن شرکت داشت.

 یک الگو از نوع خود بود. یک حوزه راهکار مطالبه کرده بود، که از متخصصیننامه روزولت از حیث آن

 جمهوریسدیگر روزولت زنده نبود و وانوار گزارش خود را تقدیم رئ .وانوار پاسخ خود را آماده کرد کهیهنگام
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از علم ای برای حمایت فدرال این گزارش برنامه «.علم: سردمدار فناناپذیر»جدید امریکا یعنی هری ترومن کرد: 

ایجاد دو مؤسسه علمی دولتی یعنی  منجر بهطور مؤثری این گزارش به داد.می و آموزش علم در زمان صلح ارائه

 شد. 18مؤسسه ملی بهداشتو  بنیاد ملی علوم

ز وی توسعه فناوری را ناشی ا ها بود.پردازان حوزه علم در آن سالترین نظریهوانوار بوش یکی از اصلی

ة امری که در چند ده دانست.خطی توسعه علم می یجهدانست و توسعه فناوری را نتگذاری بر علم میسرمایه

وی همچنین  اش در تجربه کشورهایی مانند ژاپن یا کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده شد.بعد نادرستی

های کالن ملی )بر اساس الگوی ها طراحی پروژهیکی از توصیه .اصلی داشت یهبر اساس این دیدگاه دو توص

گذاری دولتی بر علوم بنیادین و امید به پروژه منهتن که منجر به بمب اتمی شده بود( بود و دیگر سرمایه

اش در توسعه های بعدی بارها بررسی شد و صحتاین موارد نیز در دهه گذاری.تغییرات بزرگ از آن سرمایه

 یرگذارترین موضوعات تأثهای بعدی اصلیبرخالف تصور بوش در دهه قرار گرفت. یدهای مختلف موردتردوریفنا

رسد دوران اختراعات به نظر می دست آمد. های کوچک و پیوسته بهبر کیفیت زندگی و خلق ثروت از نوآوری

وری را به خود و ناچیزی از توسعه فنابزرگ و رادیکال یا به سر آمده است یا این نوع از اختراعات درصد کم 

مت تشویق سمالی دولتی به  ینهای بعد تمرکز از تأمها و دههبه همین دلیل نیز در سال دهند.اختصاص می

 ها به تحقیق و توسعه تغییر یافت.بنگاه

ترین اری که وی طراحی کرد همچنان اصلیساخت است. ماندهیصورت انکارناپذیری باقبوش به یراما تأث

هنوز مدیریت  محور است.های عرضههای بنیادین و همچنین پژوهشسازوکار حمایت دولتی از پژوهش

ریزی کرد انجام کنند؛ از طریق مدلی که وی پایهگرانی که بر اساس تقاضای بازار و سفارش بازار کار نمیپژوهش

 شود.می

سال پس از ارائه آن بسیاری از دانشمندان  50باوجود نقش شایان این گزارش در پیشرفت علم امریکا طی 

هنوز چیزهای زیادی برای آموختن از این  هستند. اطالعیو مردم امریکا تا حد بسیار زیادی از محتویات آن ب

محور به حدود های عرضهم پایه و فناوریفدرال در علو گذارییهدر امریکای امروز که سرما گزارش وجود دارد.
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پروژه منهتن و گزارش وانوار( بسیار ارزشمند  ،OSRDآن )های اطالع از ریشه رسد،میلیارد دالر در سال می 35

 است.

و  علوم بنیاد ملیاست:  شدهیلسازمان علمی دولتی تشک 5تشکیالت علمی امریکا در حال حاضر از 

هایی همچون دارپا را زیر نظر دفاع که موسسه ( دپارتمان1نار سه نهاد دیگر یعنی در ک ،مؤسسه ملی بهداشت

مبتنی بر  انرژی پارتمان( د3و  شده است،ملی هوا و فضا که بانام ناسا بیشتر شناخته ( سازمان2 خود دارد،

ر علم و فناوری را درصد از بودجه دولت فدرال د 85ها این سازمان .میراث وانوار بوش مشغول فعالیت هستند

م و فناوری عملکرد جانبی سازمان دولتی دیگر که عل 15توسط  ماندهیدرصد باق 15 دهند.می به خود اختصاص

ها و تبارات پژوهشی عمده به کالجمهم است بدانیم که تخصیص اع شود.می مصرف دهد،می ها را تشکیلآن

 تمان که یک سازمان نظامی است،هرچند در مورد دپار گیرد.می ها صورتطریق این سازمانها از دانشگاه

صورت مشخص برآورد کرد و به این دلیل این اش از علوم پایه و فناوری در امریکا را بهتوان میزان حمایتنمی

 شود.ها شناخته نمیها و دانشگاهعلمی در کالج یهابار برای پژوهشعنوان یک منبع اصلی تأمین اعتدپارتمان به

 های اصلی در بنیاد ملی علمفعالیت 

 قرار زیر است:های بنیاد ملی علوم بهفعالیت

 های مالی و ای کمکاز طریق اعط ،فناورانههای علمی و و حمایت از تحقیقات و برنامه اندازیتعریف، راه

های آموزشی در تمامی سطوح و برنامهختلف های محوزهعقد قراردادها، باهدف تقویت توان پژوهشی در 

 ها بر توسعه صنعت و رفاه عمومی.و بررسی تأثیر پژوهش

 های تحصیالت تکمیلی.ها به دانشجویان و تدارک برنامهاعطای بورس و سایر کمک 

 خارجی. و کشورهای متحدهیاالتترویج فرهنگ تبادل اطالعات علمی میان دانشمندان و مهندسان ا 

 ها در آموزش و پژوهش در علوم.ها و فناوریبرداری از کامپیوتر، روشحمایت از توسعه و بهره ترویج و 

 ت و ارزیابی وضعیت و نیازهای علوم و مهندسی و مدنظر قراردادن نتایج در هماهنگ کردن تحقیقا

 های دولتی و غیردولتی.های آموزشی با برنامهبرنامه
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 و تأمین  متحدهیاالتها درباره منابع علمی و فنی در او تحلیل داده آوری، تفسیرایجاد مرکزی برای جمع

 های دولتی.ها در سازمانمنابع اطالعاتی برای تدوین سیاست

 های علمی و مهندسی شامل منظور انجام پژوهش، بهربطیهای ذها و سازمانتعیین اعتباری برای دانشگاه

 ها.پژوهش گونهیننجام اااتی برای های بنیادی و کاربردی و احداث تأسیسپژوهش

 المللینهای با امور مرتبط با همکاریدر ارتباط ب یژهوهای علمی و مهندسی بهآغاز و حمایت از فعالیت ،

 امنیت ملی و تأثیرات کاربردهای علمی و فنی بر جامعه.

 های کاربردی در شامل پروژه جمهوریسئرهای علمی و مهندسی به سرپرستی آغاز و حمایت از پژوهش

 ها و مؤسسات غیرانتفاعی.دانشگاه

 ش در علوم و مهندسیهای بنیادی و آموزهایی برای ارتقای پژوهشپیشنهاد و ترغیب سیاست 

 زشی پژوهشگران مستقل در علوم و مهندسی.های پژوهشی و آموتقویت نوآوری 

 ا و سایر افراد در علوم و فناوری.هحمایت از اقداماتی جهت افزایش مشارکت زنان، اقلیت 

 

 NSFفرآیند ارزیابی در  1-2-4

ن نیست. یک فرآیند باال به پایی NSFمأموریت شناسایی و تأمین مالی پیشگامان علوم و مهندسی در 

NSF اط پایدار با جامعه و دنیا و برقراری ارتب متحدهیاالتبا پیگیری و دنبال کردن کارهای تحقیقاتی در ا

های پژوهشی را تغییر جهت افق وسیلهینکند تا بدعمل می «پایین به باال»ورت یک فرآیند صپژوهشی، به

هایی احتمال بیشتری برای پیشرفت شگرف دارند را رصد نموده و افراد شناسایی نموده و اینکه چه حوزه

 تخاب نماید.آتیه برای انجام چنین تحقیقاتی را انخوش

های علوم و مهندسی از طریق پژوهانه )گرنت( و بنیاد ملی علوم پژوهش و آموزش را در بیشتر حوزه

 دوره 12)مهدکودک+  K-12های مدارس کالج، دانشگاه و سیستم 2000قراردادهای همکاری با بیش از 
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تأمین  متحدهیاالتاهای پژوهشی در سرتاسر های علوم غیررسمی و دیگر سازمانوکارها، سازمانمدارس(، کسب

 کند.مالی می

های ها به نمایندگی از افراد یا تیمشده توسط سازمانهای پیشنهادی ارسالاین بنیاد حمایت مالی از طرح

ها حداقل مورد ارزیابی سه همه پیشنهادیه یباًدهد. تقرهای تحقیقاتی مدنظر قرار میپژوهشی را در بیشتر حوزه

 گیرد.دسین و اساتید قرار میمتخصص از دانشمندان، مهن

 اصلی در بنیاد ملی علم دهیا 

های علمی را از طریق ابزارهای قانونی توان اولویتترین در این بنیاد تغییر این دیدگاه بود که میاصلی

گذاری های متداول پیشین که انتظار داشتند اولویتبرخالف دیدگاه یگردعبارتبه برای دانشمندان اعالم کرد.

 یدفرض موردترددر بنیاد علم این پیش ها دنبال شود،ها و پژوهشگاهدر علم توسط نهادهای علمی مانند دانشگاه

 قرار گرفت.

 تصور داشت:مان حداقل دو الگوی قابلزهای پژوهشی در آن انجام پروژه

  ها و ها پژوهشبالغ شود که آنسپس به بازیگران مختلف ا ،شدهیینها توسط دولت تعاولویت: 1الگوی

 ظیم نموده و انجام دهند.های خود را در راستای آن تنفعالیت

  گران و پژوهش هایی مانند گرنت،: یک یا چند نهاد متمرکز وجود داشته باشند و از طریق مشوق2الگوی

ها تشویق ولویتدر مراکز مختلف و متنوع دانشگاهی و پژوهشی را به سمت افعال  یهای پژوهشگروه

ود تحقیقات خمنفعت  یدر این الگو بر اساس منطق اقتصادی اغلب بازیگران مبتنی بر حداکثر ساز نمایند.

 ها استفاده نمایند.دهند تا از مشوقها سوق میبه سمت اولویت یاگونهخود را به
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 هزینه پژوهش در بنیاد ملی علوم نیبه تأم های مربوطویژگی 

مچنان الگویی که ه الگوی دوم را پیشنهاد داده بود. بود، کردهیهبوش در پیشنهادی که برای روزولت ته

 های زیر مدنظر است.در این الگو ویژگی ها کارآمد نباشد.هرچند در تمامی حوزه پابرجاست،

 صلیای در یک یا چند نهاد اتمرکز بودجه 1-4-4

ای از بخش عمده های مختلف تقسیم نماید،پژوهشی خود را در میان دستگاه ینهکه هزآن یجادولت به

 یفهبنیاد ملی علم یکی از آن نهادها است که وظ دهد.صورت متمرکز قرار میآن را در چند نهاد اصلی به

ولتی دهای مختلف پژوهشی و دانشگاهی بخش ترتیبینابه ای و عرضه محور را بر عهده دارد.های پایهپژوهش

همچنین نهادهای  کنند.افت میهای جاری خود را دریهزینه های پژوهشی دریافت کنند،که هزینهبیش از آن

صورت مستقیم کمک یا بودجه دریافت خصوصی نیز به-های غیردولتی و مشارکت عمومیغیردولتی و آژانس

 شود.ملی علم متمرکز می کنند؛ بلکه این بودجه در بنیادنمی

 گرانها از طریق مشوق مالی به پژوهشسازی اولویتپیاده 2-4-4

هایی که به بنیاد توانند بر اساس پروپوزالشگران میپژوه ،ازآن که بودجه در این بنیاد متمرکز شدپس

توانند از پژوهشگران که می ترتیبینابه مند شوند.های خود بهرههای بنیاد برای پژوهشدهندَ از کمکارائه می

 ر شوند.های دولتی برخوردااز حمایت ها یا حتی مراکز مستقل باشند،ها یا پژوهشگاهدانشگاه

 های به پژوهش در راستای اولویتدهجهت 3-4-4

 ترتیبینابه های اصلی خود را تعیین نماید.های چندساله اولویتبنیاد علوم هرساله یا در دوره

صورت غیرمستقیم گذاری بهاولویت ترتیبینابه شوند.پذیرفته می ها باشند،هایی که در راستای اولویتپروپوزال

پژوهشگر یا استاد دانشگاهی که در یک دانشگاه یا موسسه مشغول  افکند.ه میهای کشور سایبر تمامی پژوهش
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در  دهد،این گرنت در حدود نیمی از درآمد وی را تشکیل می کهیدریافت گرنت و درحال یدرازا فعالیت است،

 د.کندهی میهای ملی است جهتهای خود را در راستای موضوع گرنت که همان اولویتعمل کل فعالیت

 هاتعریف کالن پروژه 4-4-4

 های بزرگ در سطح کشوردهد تا پروژههای پژوهشی این امکان را به دولت میایجاد تمرکز مالی در هزینه

 های کالن گاه ممکن است توسط یک بنیاد یا حمایت مشترک چند بنیاد انجام شود.این پروژه تعریف نماید.

 آغاز شد. 2013های بزرگ و کالن ملی بود که از سال روژهیکی از آخرین پ 19ابتکار برینمثال عنوانبه

های سی مغز از طریق پیشرفتپروژه برر شد. جمهور وقت آغازرئیس دستور باراک اوباما، این طرح با

یک تالش  ر سال،میلیون دالر د 200با بودجه  داد. 2013مغز و اعصاب در آوریل  یآورنوآورانه ابتکار فن

 صوصی برای تغییری انقالبی در فهم دانشمندان از مغز بود.خ-تحقیقاتی عمومی

 کند.ختن نحوه کار یک مغز سالم تالش میبنیاد ملی علم آمریکا برای آشکار سا عنوان بخشی از ابتکار،به

در تحقیقات بنیادی های مصنوعی و جراحی لیزر چشم همه اندام تکنولوژی تصویربرداری رزونانس مغناطیسی،

های چنین تواند به پیشرفتشده بودند و این تحقیق جدید بر مغز سالم نیز می گذارییهپا NSFوابسته به 

 ن صرف خواهد کرد،میلیون دالر برای پشتیبانی از ابتکار بری 48. 48بنیاد ملی علم در حدود  بزرگی بیانجامد.

اختصاص  »زبرای فهم مغ یشناسبرای یک سری تحقیقات عصب میلیون دالری است که 44. 106که قسمتی از 

 شده است.داده

های جدید برای زیر نظر دانشمندان کاوشگر شود.های مختلفی بررسی میبا این پشتیبانی رازهای مغز از زاویه

هت های اعصاب جهای کامپیوتری برای آشکارسازی فعالیتمدل کنند،مغز اختراع می یکارگرفتن و دست

های عصبی طیف برند و سیستمتکنولوژی تصویربرداری از مغز را پیش می سازند،دهنده افکار و رفتار می

های سایبری برای این محققان همچنین در حال ساخت زیرساخت کنند.یها را مطالعه مای از گونهگسترده

های در مقیاس نانو کساگر ع ستند.آید هکه از مطالعات مغز به دست می یمیهای عظذخیره و مدیریت داده

 اع پشته به ماه و فراتر از آن خواهد رسید.ارتف ترابایتی ذخیره شود، 1های از یک مغز در یک پشته از حافظه



 

42 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

میلیون دالر گردآوری کرده که  8. 10های مختلف را با بودجه تیم از رشته وششیبنیاد ملی علم س

کند و یادگیری و فهم را های عصبی رفتار را کنترل میتند: چطور مدارهرکدام به دنبال جواب این سؤال هس

ها از دانشکده پزشکی دانشگاه کارولیانای شمالی در حال تولید یک میکروسکوپ سازد؟ یکی از این تیمممکن می

 بخش مغز است. در دو یا چند شدهیختهزمان اعصاب منفرد برانگجدید برای دید هم

ذهن  رای مغز،میلیون دالری جدید بنیاد ملی علم ب 25محققان در مرکز  امالً جدید،با گرفتن یک روش ک

MIو ماشین در دانشگاه  T های هوشمند هستند.های ساخت ماشیندر حال بررسی هوش انسانی و زمینه 

 رود.ا از هوش انسان نیز پیش میدرک م گیرند،ها را یاد میهمچنان که پژوهشگران ساخت این ماشین

برای مثال  خواهند داشت.این تحقیق و دیگر تحقیقات مغزی بنیادین کاربردهای مهمی با توجه به تاریخ،

به تکنولوژی اپتوژنتیک برای به کار و از کار  2005های حساس به نور در سال تحقیق بنیادین بر روی ارگانیسم

 انداختن اعصاب خاص هنگام قرار گرفتن در معرض نور انجامید.

 هاهای بزرگ در پژوهانهپروژه خرد کردن 5-4-4

مثال بنیاد عنوانبه شود.یع میتر تقسیم و توزچکهای کوهای کالن در قالب پروژههای ملی و طرحاولویت

های تحقیقاتی به تیم گرنت 18 بر اساس اولویتی که به موضوع مغز داده بود داده بود، 2016ملی علم در سال 

های شناختی و حوزه سیستم ( درتر توضیحات آن آورده شداعطا کرد تا ذیل ابتکار مغز )که پیش ایرشتهینب

 شده است.جاماین حمایت مالی در راستای مطالعه روی مغز و توسعه پیشگامی مغز آمریکا ان کنند.مغزی کار 

 شود.اده میهای تحقیقاتی دبه تیم سال 4تا  2دالر بوده و برای مدت  میلیونیکها تا سقف هر یک از این گرنت

 های زیر هزینه شوند:ها باید در حوزهاین گرنت

 شده از مغزراحی الهام گرفتهمهندسی اعصاب و ط •

 فردیت و تنوع •

 های پیچیدهمحیط فرآیندهای شناختی و عصبی، •

 اطالعات حجیم در علوم اعصاب و علوم شناختی •
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آغاز شد و این بنیاد  2015سازی شده است که از ابتدای سال دو گزینه اول در دوره اول این برنامه پیاده

 دید.حمایت مالی برای آن تدارک  16

 های نظری و عملی،یشرفتپما انتظار داریم که  در این طرح،»گوید: بتی تولر از مدیران بنیاد ملی علم می

عالوه بر  «های تحقیقاتی و توسعه منابع انسانی داشته باشیم.زیرساخت راهبردهای آموزشی، های فنی،نوآوری

دسی و آموزش مهن نیاد ملی علم یعنی بخش کامپیوتر،سه بخش دیگر از ب رفتاری و اجتماعی، علوم اقتصادی،

سائل بنیادی در در این پروژه محققان به دنبال مهندسی و کشف م در این پروژه دخالت دارند. منابع انسانی،

 سازی حافظه هستند.مورد محاسبات نرومورفیک و بهینه

های مختلف علمی کشور را تواند حوزهمی یک طرح کالن شود،گونه که مشاهده میبه این ترتیب و همان

ها از اقتصاد گرفته تا علوم اعصاب و هوش مصنوعی تنوع پژوهش جهت سازد.راستا و همدر راستای آن اولویت هم

 گیری ملی را به دنبال دارد.در عمل یک جهت

ها ژهال این پروکند برای مثهر پروژه یک پیشرفت علمی ایجاد می»گوید: می NSFایوان هیت از مدیران 

 «های کامپیوتری ایجاد کنند یا برای آموزش مورداستفاده قرار گیرند.سازیتوانند مدلمی

 شدهیدههای عصبی تدارک دهای هوشمند و سیستمگرنت مالی در قالب برنامه درک بهتر سامانه 18این 

 NSFکنث وانگ از مدیران برنامه  گامی مغز در امریکا کمک شود.هایی به پیشبرد پیشاست تا با انجام پروژه

به دلیل رازهای  .از سؤاالت بنیادی در حوزه علوم و مهندسی است یکیپیچیدگی مغز و رفتار آن»گوید: می

 «ود.ختلفی استفاده شم ایرشتهینتحقیقاتی ب یهاگروهباید از  موجود در این حوزه،

 ها و مراکز پژوهشیبودجه غیرمستقیم دولت به دانشگاه 6-4-4

 گروههای بنیاد ملی علوم در این راستا است که معادل بخشی از گرنتی که به پژوهشگر یا همواره سیاست

ها ها و پژوهشگاهدانشگاه ترتیبینابه شود.دانشگاه یا پژوهشگاه متبوع فرد داده می شود به سازمان،او داده می

شود این امر باعث می کنند.صورت غیرمستقیم بخشی از درآمد خود را از طریق بنیاد ملی علوم دریافت مینیز به
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دهی پژوهشگران خود به سمت دریافت پژوهانه هایی تشویقی برای سوقها و مراکز پژوهشی سیاستتا دانشگاه

 از بنیاد ملی علم داشته باشند.

 بر فرآیند پذیرش دانشجو در دوره دکترا و پژوهشگر در دوره پسادکترا یرگذاریتأث 7-4-4

های کاربردی و برای پاسخ به تقاضای بخش صنعتی و بازار مشغول فعالیت پژوهشگرانی که در پژوهش

اند دانشجویان دوره دکترا یا پژوهشگران دوره پسادکترا پذیرش هایی که جذب کردهبر اساس پروژه هستند،

که از موهبت جذب  های بنیادی،خصوصاً در حوزه پژوهش های عرضه محور،د؛ اما پژوهشگران حوزهکننمی

 شوند.انیزم میاز طریق گرنت دریافتی از بنیاد ملی علوم وارد این مک منابع مالی بازار برخوردار نیستند،

های انشجویان دوره دکتری در حوزهیرش دجدی بر پذ یریصورت غیرمستقیم تأثبنیاد ملی علوم به ترتیبینابه

های پسادکتری گیری دورهرنت بر شکلاین بنیاد از طریق سازوکار گ های عرضه محور دارد.علوم پایه و پژوهش

 است. یرگذارنیز تأث

 ها از گرنت تا جوایز علمیتنوع در مشوق 8-4-4

الذکر بر مبنای استفاده موارد فوقاستفاده بنیاد ملی علوم گرنت است و تمامی ترین ابزار مورداگرچه اصلی

ابزارهای دیگری نیز در بنیاد ملی علم استفاده  ین ابزار اصلی،گرفته است؛ اما در کنار ادرست از همین ابزار شکل

 ها جوایز هستند.ترین آنشود که مهممی

 متنوع هستند. این جوایز بسیار شود.صورت ساالنه در موضوعات مختلف اهدا میجوایز این بنیاد به

 شود.های دیگر برگزار میصورت همکاری مشترک بنیاد ملی علم با سازمانهمچنین برخی از جوایز به

Viساالنه  یزهمثال جاعنوانبه zzi es های های تصویری باهدف نمایش دادهبرای استفاده هنرمندانه از رسانه

پوستر و  برنامه تعاملی، تصویر، ویدئو، ی بهترین عکس،هااین رقابت در بخش شود.برگزار می علمی و پژوهشی،

این جایزه  شود.می برگزار است، شدهیهمندان تههنرمندان یا عالقه گرافیک که توسط محققان دانشگاهی،

یک تیم مشترک صدها اثر  شود.داده می 20صورت مشترک توسط بنیاد ملی علوم و مجله پاپیوالر ساینسبه
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نفر در پنج شاخه مختلف(  10عنوان فینالیست )نفر را به 50نقاط مختلف جهان را ارزیابی کرده و  ارسالی از

پوستر و  برنامه تعاملی، تصویر، ویدئو، پنج اثر منتخب عکس، گروه دیگری از داوران، ،یتدرنها کنند.می معرفی

 شوند.عنوان آثار منتخب مردمی برگزیده میپنج اثر نیز از سوی مردم به کنند.می گرافیک را مشخص
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 21سیسوئ علوم ملی بنیاد 5

های گـوناگون و مشخص شدن درزمـینه یفناوردانش و  یسابقهیدر قرن گذشته با توجه به پیشرفت ب

انی، در عرصه جهتعالی کشورها و همگام نمودن آن با کشورهای دیگر  روزافزون اهمیت و ارزش آن برای

های اروپایی، برای حمایت از و کشور یکانیز در سرتاسر جهان، خصوصاً آمر شمارییها و مؤسسات بسازمان

های ها و هـمچنین تـشویق و پشتیبانی محققان برای به ثمر رساندن ایدهدهی به آنعلمی و جهت یهاپژوهش

 گرفته است.نو شکل

های ز برنامهاست که گستره وسیعی ا یساین مؤسسات در سوئ ینتراز مهم یکی «یسبنیاد ملی علوم سوئ»

های جدید و ارزشمند را با رشد ایده سویکاین بنیاد از  کند.حمایت مالی برای پیشبرد علم را اجرا می

 و تشویق پژوهشگران جوان را از یتحما یگرکند و از سوی دآزاد تسهیل می یهاگذاری روی پژوهشسرمایه

برای هرکاری از انـجام پروژه تحقیقاتی و  توانندیعهده دارد. محققین جوان م بریژهها و اعتبارات وطریق بورس

بنیاد ملی  هایتین فعالاتـولید مقاله گرفته تا برگزاری کـنفرانس از اعـتبارات ایـن بنیاد استفاده کنند. در کنار 

با کشورهای خاص و کلیدی  هایکه برای تقویت همکار المللیی بیناز چندین برنامه یسعـلوم سوئ

 5000پژوهـشگر که بیش از  7000یانه حـدود سـال یسکند. بنیاد ملی علوم سوئحمایت می اندشدهیطراح

 یهاپژوهش ترتیبینادهد و بههای خود قرارمین دارند تحت پوشـش برنامهسسال  35ها کمتر از نفراز آن

پشـتیبانی  یستکنولوژی در سوئشناسی تا پزشکی و نانوها از فلسفه و زیستام زمینهپایه و بنیادی در تم

 .شوندیم

ارائه  2005آنـ را در سال  هاییتبـرای آشـنایی اجمالی باکار این بنیاد جالب است که آماری کلی از فعال

گذاری کرد. از تحقیقات سرمایه یینهمیلیون فرانک درزم 466 یسبنیاد ملی علوم سوئ 2005شود. در سال 

 40و  درصد به ریاضیات و مهندسی و علوم طبیعی، 37 درصد بـه عـلوم انـسانی و اجتماعی، 22این مبلغ 

درصد آن  17درصـد از این مبلغ برای تحقیقات آزاد و  83گرفته اسـت. شناسی و پزشکی تعلقدرصد به زیست
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دانـشمند جـوان از این  4600صرف شده است. در ایـن سال  شدهیینبرای تحقیقات هدفمند و از پیش تع

 زن بودند. شدهیرفتهدرصد از پژوهشگران پذ 39اعتبارات استفاده کردند و 

 

 تاریخچه 

وابط خود بار دیگر همکاری و ر یسپس از پایان جنگ جـهانی دوم دانشمندان و صنعتگران سوئ 1945در سال 

یشرفت چشمگیر متوجه پ یسیوران سوئادر ایـن زمـان بـود که دانشمندان و فن را با سایر کشورها آغاز کردند.

ی کـشورهای مطرح از صـحنه یسخطر که سوئ های مختلف علوم شدند و این احـساسسایر کشورها در زمینه

درواقع برای تالشی  یسبرود به وجود آمد و گسترش یافت. بنیاد ملی علوم سوئ های علمی کناردر زمینه

م طبیعی علو یآکادم یـسترده در راسـتای جلوگیری از این اتفاق تشکیل شد. به لحاظ سازمانی، با رهبرگ

ریزی شد و این بنیاد طرح هاییاستو س های علمی دیگری درمجموع اهدافو بـا هـمکاری شبکه یسسوئ

محسوب  یسئیاد ملی علوم سوبن گذاریان، پروفسور فیزیولوژی دربـرن کـه پدر و بن22سپس الکساندر ون مورالت

 26ود. سرانجام در اعتبارات الزم متقاعد نم ینرا بـرای تأم یسخود شورای فدرال سوئ یها، با تالششودیم

به  23یسـلوم سوئاعتبارات پارلمانی برای بنیاد مـلی ع ینشورای فدرال گزارش خود را مبنی بر تأم 1951اکتبر 

ایف کلیدی شد. وظ یسرسماً تأس 1952آگوست پارلمان این بنیاد در اول  یدفرستاد و با تائ یسپارلمان سوئ

های علمی و فراهم کردن تسهیالت های تـحقیقاتی در تمامی زمینهبرای پروژه آن فراهم کردن اعتبارات مـالی

خواست در 40000سال نخستین فعالیت این بنیاد،  50مالی بـرای اسـتعدادهای علمی جوان بود. در طول 

های های تـحقیقاتی در هـمه زمینهبه پروژه یسبـیلیون فرانک سوئ 5/6قرار گرفتند و  یرسالی موردبررسا

الی دریافت مدانشجو و پژوهشگر جوان از این بـنیاد کـمک  15000علمی تـعلق گـرفت. در هـمین دوره زمانی 

ای تر و گـسترهظـایفی سنگیناین بنیاد وو امروزه  یافتهبنیاد گسترش هاییتها، فعالسال ینکردند. در طول ا

 بر عهده دارد. یسسوئ های حمایت مالی را درتر از برنامهتر و متنوعوسیع
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 بنیاد یدهسازمان 

گیرنده و یک بخش اجرایی در کنار به لحاظ سـازمانی از یـک بدنه تصمیم یسبـنیاد مـلی علوم سوئ

 جرایی برخوردار است.ی اشورای ملی پژوهش، شورای بنیاد و کمیته

 شورای بنیاد 1-2-5

. ایـن شورا باقی مـاندن بـنیاد در شودیگیری در بنیاد مـحسوب مشـورای بـنیاد، باالترین بخش تصمیم

کند و گیری بنیاد را در مقابل مسائل پژوهشی تعیین میکند، جـهتشده را تضمین میمسیر اهداف مشخص

 یهاسازمان ینترکند. بیشتر اعضای شـورای بـنیاد از مهمراحی میاسنادی را برای حرکت و عملکرد بنیاد ط

 یایز از بخشهها نمایندگانی نـآن در کـنار شوندی( انـتخاب مهایها و آکادم)مانند دانشگاه یستحقیقاتی سوئ

شوند. درمجموع برای عضویت در شورای بنیاد معرفی می یسسیاسی و صنعتی از سـوی شورای فدرال سوئ

 .دهدیجـلسه تـشکیل م باریکعضو دارد و در هرسال الاقل  50شورای بنیاد 

 

 کمیته اجرایی 2-2-5

ی این کمیته انـتخاب اعـضای اسـت. وظـیفه شدهیلنفر از اعضای شورای بـنیاد تشک 15کمیته اجرایی از 

های الزم با دولت فدرال است. اعضای کمیته اجرایی رات و ایجاد هماهنگیاعتبا یدشورای ملی پژوهش، تائ

 .دهندیبار جـلسه تـشکیل م 4هرسال الاقل 
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 شورای ملی پژوهش 3-2-5

شده بـه بـنیاد اسـت. هـرساله ارسال یهاشورای ملی پژوهش مسئول بررسی و سنجش عـلمی درخواست

. گیردیها تصمیم مورد میزان حمایت بنیاد از هریک از آناین شورا هزاران درخواست را بررسی کرده و در م

مشغول فعالیت هستند. تعداد  یسهای سوئها در دانشگاهکه بیشتر آن شدهیلاین شورا از دانشمندانی تشک

 :شوندینفر محدود است که به چهار بخش تقسیم م 100اعـضای آن به 

 علوم انسانی و اجتماعی 

  مهندسیریاضیات، علوم طبیعی و 

 شناسی و پزشکیزیست 

 کاربردی یهاپژوهش 

 .شوندیهای خاص تشکیل متخصصی نیز برای پروژه یواحدها یرها زدر کنار این بخش

یادشده وظیفه نظارت بر کار کل شورای ملی  هایبخش ای متشکل از نمایندگانی از هرکدام ازکـمیته

علمی مناسب را تهیه  هایگذارییاستس نویسیشنین پپژوهش و تنظیم آن را بر عهده دارد. این کمیته همچ

 .دهدیو به شورای بنیاد ارائه م

عنوان واصل بین بنیاد های پژوهـشی دانشگاهی هستند که بهپژوهشی در حقیقت کـمیته هاییسیونکم

های الزم برای داده هایسیون. این کمکنندیها و مؤسسات مربوط به خود عمل مو دانشگاه یسملی علوم سوئ

کنند و در های مربوط به خود را بـرای بـنیاد فراهم میارسـالی از مؤسسات و دانشگاه یهابررسی درخواست

 .دهندیمسیر شناخت استعدادهای جوان علمی بنیاد را یاری م

و کـنترل  هاامور اداری سایر بخش انجام ؛ کهادارات اجرایی آن است یسبخش دیگر بنیاد ملی علوم سوئ

. در ضمن برقراری رابطه با سایر بنیادهای کنندینظر شورای بنیاد عمل م یردارند و زامـور مالی بنیاد را بر عهده

 .استنیز بر عهده این بخش  یسعلمی در داخل و خارج از سوئ گذارییاستپژوهشی و نهادهای س
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 اهداف بنیاد 

های تحقیقاتی با اعتبارات دولتی است حمایت از پروژهیک ابـزار مـرکزی برای  یسبنیاد ملی علوم سوئ

 یهاز پروژهاای این بنیاد در درجه اول روی حمایت مالی هکه بر اساس خودمحوری علمی استوار است. فعالیت

 ـتمرکز اسـت.معلمی گوناگون  هاییتپژوهشی پیشنهادی محققان و تشویق استعدادهای جوان برای انجام فعال

های ملی . در کنار برنامهپردازدیتحقیقاتی م ایرشتهینهای ببه حمایت از پروژه یسلوم سوئبنیاد مـلی ع

عنوان یک به یسها تقویت جایگاه سوئکه هدف آن پردازدینـیز م المللیهایی در سطح بیناین بنیاد به برنامه

 جایگاه پژوهـشی مـطرح در جـهان است.

ها بنیاد از نظرات ، اما در کنار آنشودیداره مساله مشخص خود ا 4های بنیاد توسط برنامه یطورکلبه

 .بردیدر مورد مسائل جاری علمی و تحقیقاتی بهره م گذارییاستامـر برای س خـبرگان

 

 بنیاد یهاتیفعال 

هانه )گرنت( استوار اء پژومانند بنیاد ملی علم آمریکا بر اساس اعط یسبـنیاد مـلی عـلوم سوئ هاییتفعال

 شود:های زیر اعطاء میها در حوزهاست. این گرنت

 هاپروژه 

 مشاغل پژوهشی 

 های ملیبرنامه 

 ارتقاء زیرساخت 

 ارتباطات علمی عامیانه یا ترویج علم 

 هاهای آموزشی در رسانهپردازد، مانند برنامههای افقی میهای مکمل که به سیاستبرنامه 
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های های هدفمند مـلی و برنامه: برنامهاندشدهیاند معرفها که در این سه قالب آمدهین گرنتتعدادی از ا 

ها را با جزئیات ها. در زیر هریک از این دستهمالی آزاد از پژوهشگران و پروژه هاییتو حما المللیهدفمند بین

 بیشتر تشریح خواهیم کرد.

 

 هدفمند ملیهای های کالن ملی: برنامهپروژه 1-4-5

نبال دبزرگ پژوهشی  یصورت دو برنامههای هدفمند مـلی خـود را بهبرنامه یسبنیاد مـلی عـلوم سوئ

منظم و  یهاها شامل پژوهش. هردوی این برنامه25و مراکز ملی تحقیقات 24های ملی تحقیقاتبرنامه کند:می

 زمان محدود هستند.هماهنگ با اهداف مشخص و مدت

های مهم ملی ژهعلمی برای مـشکالتی کـه اهمیت ملی دارند هدف اصلی انجام پرو یهاحلراهیافتن 

میلیون  20تا  5ای حدود ل و با هزینهسا 5تا  4هستند و برای مدت  ایرشتهینها معموالً باست. این پروژه

 .شوندیفرانک انجام م

حیاتی و  یته در مـورد موضوعاتی بااهماند کـمدتهای تحقیقاتی طوالنی، پروژهNCCRهای پروژه

. هر مرکز شوندیانجام م یسو مسائل اجتماعی سوئ ، اقتصاد کشوریساستراتژیک برای پیشرفت علم در سوئ

شده اسـت تحقیقاتی در مرکز مـلی تحقیقات تحت نظارت و مدیریت یک دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی شناخته

ها کنند. این پروژه که با سایر محققین در نقاط دیگر کشور رابطه برقرار هددیو بـه پژوهـشگران این فرصت را م

آغازشده و تاکنون  2001ها از سال . این برنامهشوندیتـحقیقاتی را نیز موجب م در حقیقت تقویت سـاختارهای

 یهادر پارلمان و کمک شدههای تعیینها عمدتاً تـوسط بودجهی این پروژهاند. هزینهآورده وجود مرکز را به 20

 .شوندیم ینها و مراکز آموزش عالی مربوطه تأمدانشگاه
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 المللیهای هدفمند بینبرنامه 2-4-5

ضمین موفقیت روست. برای تالمللی روبهبین یمهمی درصحنه یهابا چالش یسبنیاد مـلی علوم سوئ

های جدید برنامه خود، این کشور بـاید خـود را در چهارچوب المللیدر مـحیط بین یسسوئ مدتیطوالن

های تحقیقاتی های مؤثرتر از برنامههستفادا یسی اروپا نگه دارد. در حقیقت هدف سوئپژوهشی اتحادیه

در اروپا  یسهای چارچوب اتحادیه اروپا و در جهت بیشینه کردن اعتبار علمی سوئی اروپا، شامل برنامهاتحادیه

 است.

در اروپا مانند  المللیها و بنیادهای علمی بینبا برخی از سازمان سویکاز  یسبنیاد ملی علوم سوئ

EuroHoRCs شودیها محسوب منآعنوان عضوی از المللی همکاری کرده و بهبنیاد علم اروپا و بنیاد علم بین 

کند. کشورها دنبال می یربه با سادوجان هاییهایی را برای گسترش همکارو از سوی دیگر خود برنامه

الملل های بینکند. برخی از برنامهایفا می یسسوئ المللیبین علمی هاییاستنقش خود را در س ترتیبینابه

 اند.در ادامه تشریح شده

 SCOPES همکاری یبرنامه 1-2-4-5

 یاگونهود بهی خکه این کشورها در کار علم آوردیشرایطی پدید م یسپژوهشگران اروپای شـرقی و سوئ

دهنده سیاست کمک به اروپای شرقی از سوی دولت فدرال دوطرفه همکاری داشته باشند. این برنامه نشان

 ها و مؤسسات پژوهـشی در اروپای شـرقی است.است. هدف این برنامه بهبود کیفیت و کارایی گروه یسسوئ

 ESTORM یبرنامه 2-2-4-5

محیطی  یهاپژوهش یینههای گروهی درزمو رومانی را بـرای هـمکاری در پروژه یسپژوهشگران سوئ

آب در  هاییمحیطی آلودگ یراتاند از: افزایش اطالعات در خصوص تأثکند. اهداف این برنامه عبارتتشویق می

ت انسان، ساختن مـنفی آلودگی آب بر اکوسیستم و سالم یراتمدت انسانی، ارزیـابی تأثطوالنی هاییتاثر فعال
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و ایجاد  به طبیعت در مناطق خاص یبخشگرایانه برای نوسازی و توانعلمی و واقع یهاحلها و یـافتن راهمدل

 محیطی.های زیـستبعدی برای کاهش آلودگی هایگیرییمای برای تصمپایه

 

 توسعهدرحال کشورهای با پژوهشی مـشترک یهاهبـرنام 3-2-4-5

ها رنامهبتوان عـلمی پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی در این کشورهاست. این این برنامه باهدف تقویت 

 .شوندیبنیاد انجام م های علمی و مطبق با اعالم خوددر تمامی زمینه

Latذکرشده در بـاال اهـدای جـایزه ملی  هاییتجدا از فعال si s  گیردینجام مانیز توسط این بنیاد .

Latفـرانک بـا حمایت بنیاد  100000این جایزه به مبلغ  si s های دستیابی به یافته هرساله برای -در ژنو - 

 .گیردیتعلق م یسبرجسته علمی به یک پژوهشگر در سوئ

 

 مالی آزاد یهاتیحما 3-4-5

های را برای حمایت مالی از پژوهشگران و پروژه یاهای متنوع و گستردهبرنامه یسبنیاد ملی عـلوم سوئ

ها کند. در بخش حمایت مالی آزاد از پژوهشگران برخی از برنامههای مختلف علمی دنبال میپژوهشی در رشته

و برخی دیگر بنا به صالحدید و  شوندیهای علمی دنبال مبرای حمایت از پژوهشگران در تمامی شاخه

شناسی هایی خاص از علوم انسانی و اجتماعی و همچنین پزشکی و زیستی رشتهبنیاد فقط برا هاییاستس

هر  شودیبه همین ترتیب عمل م یباًهای پژوهشی نیز تقرهستند. در مورد بخش حمایت مالی آزاد از پروژه

از سه برای پروژه خود به بنیاد درخـواست حـمایت مالی بدهد این درخواست در بنیاد به یکی  تواندیمحقق م

. در آنجا شودیفرستاده م-ها اشاره کردیمبنیاد به آن یدهکه قبالً در بخش سازمان-قسمت شورای ملی پژوهش

های ملی بودن(، ها و اولویتو در صورت تاییدشدن )در راستای سیاست شودیپروژه توسط متخصصین بررسی م

باشد و تنها به یک  ایرشتهینپروژه ب کهیت. درصورشودیمیزان حـمایت مـالی بنیاد از پروژه نیز مشخص م
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های مربوط به پروژه علمی مربوط نشود در شورای ملی پژوهش گروهی خاص از متخصصین رشته نهیزم

های تحقیقاتی در تمام مالی آزاد از پروژه هاییت. در کـنار ایـن حماکنندیو آن را بررسی م شدهیلتشک

 یهای پزشکی و علوم انسانی و اجتماعهای خاصی نیز در زمینهبنیاد، پروژه هاییاستها، بنا به سزمینه

 .گیرندیقرار م یتاند و موردحماشدهاعالم

های علمی انجام اکنون در جهت حمایت مـالی آزاد از پژوهشگران در هـمه رشتهکه بنیاد هم هایییتفعال

 اند از:عبارت دهدیم

 رج از کشور که شامل مخارج ژوهشگران جوان برای ادامه تحصیل در خاهزینه تحصیلی به پپرداخـت کمک

عـلمی  یهازندگی در کشور میزبان، مخارج تحصیلی و تحقیقاتی و مخارج مربوط به شـرکت در اجالس

 است.

  برنامهMari e Hei m-Vogt l i n مایت از زنان ی مـالی بـرای حهزینهکمک که شامل تعداد محدودی

اند یا مکان خود شده یقاتیه دالیل خانوادگی مجبور به پذیرش وقفه در کار تحقپژوهشگری است که ب

 اند.همسرشان تغییر داده زندگی خود را بـه دلیـل هـمراهی با

 های مستقل تحقیقاتی توسط پژوهشگران باسابقه بورس به استادان ارشد: این برنامه از تـشکیل گروه

بـه  کنندیور فعالیت می بازگشت محققینی که در خارج از کششرایط برا شودیکند و سعی محمایت می

 هایینههزینه حقوق درخواست دهنده و بخشی از هزمؤسسات آموزش عالی داخلی فراهم شود. این کمک

سال  2سال است که بنا به مورد تا  4هزینه زمان استفاده از این کمک. مدتگیردیتـحقیقاتی را در برم

 دید است.دیگر هـم قـابل تـم

  برنامهPro Doc های الزم برای انجام کارهای تحقیقاتی و آمـوزشی بـرای اتـمام هزینه ینکه به هدف تأم

اجـتماعی اسـت  ومربوط به دانشجویان رشته علوم انسانی  یشتراست. این برنامه ب شدهیدوره دکترا طراح

 سال ادامه دارد. 3و بـرای هر فرد به مدت 

 ها کـه تجربیاتی در التحصیالن دانـشگاهزم برای ارتباطات علمی: این برنامه به فارغهای الهزینهکمک

های کند تا از طریق ارتباطات مستمر با دانـشگاهخصوص ارتباطات علمی و انتشار مقاالت دارند کمک می
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ی سفر و اقامت در سال هزینه یکماه تا  6هزینه برای مدت خـارجی بـر دانش خود بیفزایند. این کمک

 .شودیهای الزامی را شامل منام در برنامههای ثبتمقصد و در صـورت لزوم هزینه

 

های عـلوم انسانی و اجتماعی و همچنین هایی که بنیاد به طول خاص برای پژوهـشگران رشـتهبرنامه

 اند از:شناسی و پزشکی در نظر گرفته است عبارتزیست

 برای شرکت در  توانندیهای علوم انسانی و اجـتماعی مبستانی: دانشجویان جوان در رشتههای تادوره

مند شوند. این برنامه فـقط مـربوط بـه های آموزشی در خارج از کشور از حمایت مالی بنیاد بهرهدوره

ی آموزشی رههای دو. هزینهشودیها را شامل نمها و کنفرانست در کنگرههای آموزشی است و شرکدوره

طبق این برنامه توسط بنیاد  شدهیرفتهشجویان پذهای مـسافرت و اقـامت دانـبه همراه بخشی از هزینه

 .شودیم ینتأم

 DORE :های امور اجتماعی، سالمت، موسیقی و کاربردی در زمینه یهااین برنامه برای حـمایت از پژوهش

حـمایت مالی  است که شـامل شدهیناسی کاربردی طراحتئاتر، هنر، آموزش، روانشناسی کاربردی و زبانش

 و انتشار نتایج تـحقیقات های آموزشیعلمی و دوره یهاهای تحقیقاتی، برگزاری کنفرانسبرای انجام پروژه

 های مذکوراست.عـلمی در زمینه

 PROSPERمالی های ، حمایتیسـنیاد مـلی علوم سوئبشناسی و پزشـکی : در این برنامه بخش زیست

مسری  هاییماریپیشگیری از ب یهاوشهای پزشکی اجتماعی، رالزم را برای محققین مـستقل در زمـینه

مالی شامل حقوق  هاییتکند. ایـن حماو همچنین اخالق زیستی و پرستاری فراهم می گیرو همه

 .شوندیهای تحقیقات مپژوهشگران و همچنین بـخشی از هـزینه

 SCORE :مالی  یها، هـرساله کمکیسشناسی و پزشکی بنیاد ملی علوم سوئامه بـخش زیستدر ایـن بـرن

کند. ایـن اعتبارات های بالینی فراهم میپژوهش ینهمستقیمی برای پزشکان جوان در جهت آموزش درزم

کند. درخواست دهندگان بـرای ایـن می ینهای تحقیقاتی آنـان را تأمحقوق پژوهشگران و بخشی از هزینه



 

56 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

ی بالینی پس از طرح باید با موفقیت دوره پزشـکی را بـه پایان رسانده باشند و الاقل سه سال تجربه

 داشته باشند. یلیالتحصفارغ

  برنامهMD-PhD :اسـت تا بتوانند  شدهیمند به تـحقیقات طراحاین بـرنامه بـرای حمایت از پزشکان عالقه

 ی دکترا دست یابند.بـه درجه یسهای عـلمی سوئاز دانشکده یکیی تحصیل دربـا ادامـه
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 نمونه موردی: روسیه و گذار از میراث شوروی 6

؛ و تأمین المللی بودهای حکومت شوروی در سطح بینترین برنامهشدههای علمی یکی از شناختهپژوهش

ی مهمی ی سبب تغییرات سازمانمالی آن نیز بر عهده حکومت شوروی قرار داشت. سقوط اتحاد جماهیر شورو

شد. دولت نوین تأمین مالی پژوهش علمی دچار دگرگونی ن حالیندر ساختار دولت تازه تأسیس روسیه شد؛ باا

اد بنی»و « بنیاد ملی علوم»دقت عوامل موفقیت نظام علمی آمریکا را زیر نظر داشت. آنان وجود دو روسیه، به

ی علمی کشور هادانستند؛ این دو مرکز کلیه پژوهشیت پژوهش آمریکا میرا از عوامل موفق« ملی علوم انسانی

هایی در روسیه مونهبرداری از بنیادهای غربی در تالش برای برپایی نکردند. حال روسیه با الگورا پشتیبانی می

شد. ل تأمین میراشد و بودجه آن از محل بودجه فدبود. البته این بنیادها باسنت تأمین مالی شوروی اداره نمی

کاربردی و  ها در جستجوی پژوهشهای دانشمندان خود استوار بود؛ این گروهبنیادهای تازه تأسیس بر گروه

نمودند؛ گرچه های علمی خارجی نیز فعالیت خود را در روسیه آغاز ر همین زمان بنیادمحور بودند. د-مسئله

، یتدرنها هایی داشت.های مرسوم روسی تفاوتا نمونههای بسیاری از بنیادهای خارجی بسازوکار و اولویت

های اولویت وشاهد پیدایش تعداد محدودی نهاد پژوهش بومی و غیردولتی هستیم که با سازوکار  یتازگبه

روتمند تأمین توسط کارآفرینان ث یادشدهنمایند. منابع مالی نهادهای متفاوت از نهادهای دولتی فعالیت می

های نخستین سال تر ازآنچه درهای تأمین منابع مالی پژوهش روسیه، بسیار پیچیدهاین سازوکاربنابر؛ شوندمی

 شود.شد، دنبال میشوروی انجام می

لمی روسیه داشته شگرفی در جامعه ع یرپژوهش، تأث یازکننده منابع موردنعنوان تأمینهای علمی، بهبنیاد

 یز در پی داشتنهیم پرداخت. فعالیت چنین نهادهایی انتظاراتی را است؛ در ادامه به بررسی برخی از آنان خوا

 امیدی بیشتر شد.که برآورده نشدن آنان سبب نا

های مندی از روشعنوان رویکردی در راستای بهرهپیدایش بنیادهای علمی توسط دولت روسیه، تنها به

های عمیق مالی بود. برای کاهش چالشنوین تأمین مالی پژوهش نبوده است؛ بلکه حداقل در ابتدا، کوششی 

مراتب کمتری، در سنجش با حکومت شوروی برای تخصیص به پژوهش علمی در دولت نوین روسیه بودجه به
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های صورت رقابتی، راهی جهت رسیدگی به چالش ارزیابی طرحاختیار داشت و پیدایش روش تخصیص منابع به

میالدی، نظر دانشمندان نسبت به تأسیس چنین  1990هه های آغازین دبنابراین در سال؛ پژوهشی بود

دشوار  ازپیشیشرسید؛ زیرا دسترسی به منابع مالی جهت انجام پژوهش ببنیادهایی چندان مثبت به نظر نمی

شده بود. چنین رویدادی خبری بد برای تعداد محدودی از دانشمندان بود و بسیاری از آنان نیز از ابتدا با شک 

 سرانجام شاهد تغییر نگرش شکاکانه دانشمندان بودیم. وجودیننگریستند. بااچنین بنیادهایی می و تردید به

رسید، ر نمیهای علمی و سنتی روسیه کاری ساده به نظتطبیق یافتن بنیادهای نوظهور در ساختار مؤسسه

ها هترین روشای معرفی بطوالنی در راست یهامداران نشستها و سیاستزیرا دانشمندان، گردانندگان مؤسسه

 ها بود.شستنبرای اجرای وظایف پژوهشی برگزار کرده بودند و ورود نهادی جدید نیازمند بازنگری در نتایج 

تواند سبب های روسیه در تصویب قوانین و درک کارکردهای بنیادهای علمی میدر حقیقت کوشش

تواند برای شود؛ همچنین این امر میی کشور تر شدن جایگاه هر یک از نهادهای علمی در نظام علمشفاف

، بسیاری از سوینمداران کشورهای دیگر خاصیت روشنگری به همراه داشته باشد؛ از ادانشمندان و سیاست

کردند. حال چگونه نهادهای مستقل و آمریکا رخدادهای علمی روسیه را دنبال می متحدهیاالتکشورها مانند ا

دولتی همسو شوند؟  هاییاستتوانند باسهای مالی هستند، میی حمایتنندهکخودگردان که خود اعطا

کننده منابع مالی بنیادهای علمی باشد، چه حقوقی شامل دولت خواهد شد؟ چه کسی دولت تأمین کهیدرصورت

به ورود  های این نهادها خواهد بود؟ دولت تا چه اندازه موظفهای نتیجه شده از پژوهشها و نوآوریمالک ایده

شود و برخی ها توسط دولت تأمین مالی میهای بنیادهای علمی است؟ این نکته که برخی از سازمانبه فعالیت

کند؟ وجود بنیادهای علمی داخلی شود، چه تفاوتی در شرایط فعلی ایجاد میدیگر از سایر منابع تأمین مالی می

ها دهای علمی خارجی تا چه حد مجاز به تعیین اولویتبنیا بر شرایط فعلی خواهد داشت؟ یریو خارجی چه تأث

هایی باسنت کنترل دولتی و رویکرد متمرکز سیاسی ها در کشور دیگر هستند؟ چنین پرسشپژوهش و موضوع

رو هستند بههایی رودنبال دارد. بسیاری از کشورها با چنین چالشمعمولی را بهو اقتصادی روسیه وضعیت غیر

تواند برای سایر کشورها نیز مهم باشد. در حقیقت آمریکا با سازوکار فعالیت ها میبه این پرسشو پاسخ روسیه 

شود. ورود بنیادهای بنیادهای علمی خود چنان منطبق شده است که تمایلی به ایجاد تغییر در آن احساس نمی
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تواند تهدیدی جدی برای باشد، میعلمی خارجی با منابع غیردولتی که توانایی رقابت با منابع داخلی را داشته 

پژوهش هستند؛ و از  یازکننده منابع مالی موردنبنیادهای علمی آمریکا محسوب شود. بنیادهایی که خود تأمین

موفق آمریکا متفاوت  یگیرند کمی باتجربههای خود را در انجام پژوهش به کار میها و روشسوی دیگر اولویت

 رسد.گرفته شدن چنین تحوالتی توسط آمریکا منطقی به نظر می یدهد فوق، نادخواهد بود. با توجه به موار

ها از آن دلهره داشتند. این ت اساسی است که آمریکاییوضوح همان تغییراآنچه در روسیه رخ داد، به 

 های ششم، هفتم و هشتم بررسی خواهد شد.تغییرات در فصل

سط های پژوهشی تودر روسیه وجود نداشت. مؤسسهدر زمان فروپاشی شوروی هیچ نوع بنیاد علمی 

دریافتی  شدند و معیار تخصیص بودجه هر یک، تعداد دانشمندان شاغل و میزان بودجهدولت تأمین مالی می

. نبود نظام های پژوهشی وجود نداشتمنظور تخصیص بودجه به طرحدرگذشته بود. هیچ نظام ارزیابی دقیقی به

بوده است. بندی پژوهش مؤثر نها بدان معناست که نظر جامعه علمی در اولویترحارزیابی دقیق و داوری ط

هستند.  هارؤسای مراکز پژوهشی مانند رؤسای فرهنگستان علوم، خود دارای سابقه فعالیت در چنین مؤسسه

ی های کالن علمآنان در برنامه یرگذاریبب کاهش تأثسمراتب عمودی موجود در نظام علمی اصول سلسله

می کشور بسیار کمی در اداره امور عل یرشد. افزون بر آن دانشمندان جوان و ساکن مناطق مختلف تأثمی

 داشتند.

های های طرحتغییر عمیقی در ساختار حمایت ،1992پیدایش نخستین بنیاد علمی دولتی در سال 

ود. در حقیقت ب یرگذاربیشتر در قواعد و اصول تأث یادشدهپژوهشی به وجود آورد. باید اشاره کرد که تغییرات 

یار داشت. عنوان نخستین بنیاد علمی؛ بودجه بسیار محدودی از بودجه دولتی را در اخت، به«26بنیاد پژوهش پایه»

یرا همچنان زدهد که در حقیقت تغییر چندانی در شرایط علمی کشور به وجود نیامده بود؛ میاین امر نشان 

ک صورت ها از بزرگ به کوچو بر اساس اندازه آن ه بخش بزرگی از نهادهای علمی توسط دولتتأمین بودج

 ست.گرفت. گرچه بنیادهای نوظهور سبب پیدایش اصول و سازوکاری توزیع منابع مالی نوینی شده امی

ی علوم بنیاد مل» یژهو، سازوکار فعالیت بنیادهای علمی خارجی، بهبنیاد پژوهش پایهدر زمان تأسیس 

مؤسسه ملی سالمت »ها بازدیدهایی نیز از . افزون بر آن، روس28دقت موردمطالعه قرار گرفتبه« 27متحدهیاالتا
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یا « بنیاد پژوهش آلمان»مند به مطالعه سازوکار ها عالقهبه عمل آوردند. همچنین روس« آمریکا متحدهیاالتا

ها از سازوکار بنیادهای خارجی، در حقیقت سازوکار ترین الگوبرداری روس. مهم30نیز بودند« 29دی اِف جی»

برداری های خارجی به معنای اجرا و کپیها بود. گرچه الگوبرداری آنان از نمونهارزیابی و داوری همتا در آن

های خارجی و تطابق آن با شرایط سازی نمونههایی در جهت بومیهای خارجی نبود و تالشکامل از نمونه

های پژوهشی از اساتید دانشگاهی انتخاب ، مسئوالن برنامهبنیاد ملی علوم آمریکارفت. در نمونه روسیه صورت گ

ها را بر عهده داشتند. دلیل صورت موقت سمت مدیریت پروژهها بهشدند؛ و در مدت مرخصی خود از دانشگاهمی

بنیاد ی فرهنگستان نوین در ساختار هاجایی آنان در حقیقت تضمین ورود جریان ایده تازه و ورود دیدگاهبهجا

پذیر موانع موجود امکان یلدر روسیه به دل بنیاد ملی علوم آمریکاسازی سازوکار مشابه با بود. پیاده ملی علوم

، به سبب دالیل اقتصادی )هزینه سفر و اقامت در سایر شهرها( و فراهم نبودن بسترهای قانونی سویننبود؛ از ا

ثابت و مقیم مسکو  کارکنانروسیه در استفاده از  بنیاد پژوهش پایه کارکناندهای نوین، جهت برقراری قراردا

 دادند. این امر انتقادهایی نیز در پی داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.را اولویت می

 ق داشت. درگیری با نظام دستوری شوروی سابروسیه تفاوت چشم بنیاد پژوهش پایهاداره  حالینباا

های پژوهشی روژهپگذاری و مدیریت حقیقت سازوکار این بنیاد مفهوم نوینی از چگونگی اداره علم و نحوه سرمایه

 برای روسیه به ارمغان آورد.

ر بود؛ گیهای پژوهشی در سنجش با نمونه شوروی بسیار چشمافزایش آزادی عمل پژوهشگران در پروژه

ا گروه های علمی به وجود آمد. امروزه هر پژوهشگر و ینیادو پیدایش چنین دیدگاهی به سبب فعالیت ب

 یشبردستای پهای مالی دولتی در رامندی از حمایتپژوهشگرانی آزادی عمل برای ارائه تقاضانامه جهت بهره

شود. ماده میآوسیله دانشمندان محلی های پژوهشی نیز بههای پروژههای خود برخوردار هستند. موضوعپژوهش

 گیری پژوهش تفاوت بسیاری دارد.دیدگاهی با اصول مدیریتی شوروی در جهتچنین 

شود؛ هیچ مجوزی برای تسلیم تقاضانامه پژوهش در چین نظامی، خالقیت و ابتکار دانشمندان تشویق می

 گرفت و با اهدافنیست. چنین اصالحاتی در حقیقت از پایین )پژوهش( به باال )مدیریت پروژه( شکل  یازموردن

اولیه اصالحات که عموماً در راستای اصالحات مدیریتی بود، عملکرد متفاوتی داشت. استفاده از دانشمندان 
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ای و افزایش همکاری دانشمندان رشتههای میانهای پژوهشی، انجام پژوهشمحلی در سطوح مدیریتی مؤسسه

های یت بیشتری پیدا کرد و وابستگیمسائل پژوهشی اهم روینشد. ازاشدت تشویق میهای مختلف بهاز مؤسسه

 سازمانی دانشمندان دیگر از اهمیت چندانی برخوردار نبود.

در انتخاب  گرچه امروزه در بنیادهای علمی، در قیاس با نظام شوروی دانشمندان از آزادی عمل بیشتری

اه است. در ی همرهایچنین آزادی عملی نیز با محدودیت وجودینمند هستند؛ بااموضوع پژوهش خود بهره

ر در مقدار های خاص در نظر دارند؛ این امهای پژوهشی در حوزهبسیاری از موارد، بنیادهای علمی اولویت

تناسب باشد. حال های بنیادها مهای پیشنهادی نیز باید با اولویتبوده و طرح یرگذاری قابل تخصیص تأثبودجه

 ستند.مند هندان مستقل از بودجه بسیار بیشتری بهرهدر مقایسه با شرایط حاکم در عصر شوروی، دانشم

ا به همراه رهای نوین انتخاب پروژه و مدیریت آنان افزون بر موارد فوق، پیدایش بنیادهای علمی روش

شوند. خاب میها بر اساس داوری همتا و ارزیابی کارشناسانه توسط ]خبرگان[ بنیادها انتداشته است. پروژه

ی تخصص و ها در بهترین حالت از میان دانشمندان مستقل که دارارشناسان ارزیابی طرحداوران همتا و کا

اهمیت باالیی  شوند. افزون بر آن اعتبار متقاضیان نیز ازتوانمندی مقایسه طرح پیشنهادی هستند، تشکیل می

 برخوردار است.

افیت و گیرد؛ اصل شفت میوسیله مسئوالن بنیادها صورها، همواره بهتخصیص منابع مالی به پروژه

ر موارد در های از اصول فعالیت بنیادهای علمی است. بنیاد علمی در بیشتپذیری در کنترل هزینهمسئولیت

شده در ادهدها بر اساس بودجه تخصیص و تنها ناظر بر نحوه انجام هزینه کنندهای علمی دخالت نمیپژوهش

یرات تنها در محدوده مجاز شود و تغیدقت محاسبه میها بهزینهطرح اصلی پروژه هستند. در طرح پیشنهادی ه

لمی نیز نسبی های عارمغان آورده شده توسط بنیاد طور حتم، میزان شفافیت و آزادی بهپذیر است. بهامکان

ودجه مرسوم شوری، بدر مقایسه با نظام تخصیص  حالینشود؛ باااز آن نیز انجام می ییهااست و سوءاستفاده

 بود. تر خواهد داشت و مستعد فساد کمتری خواهدمراتب دقیقچنین روش نوینی عملکردی به

ترین مفهومی که به سبب بنیادهای علمی در روسیه پدیدار شد، نظام اعطای امتیازات بود؛ که این اساسی

ادگاه خود، یعنی سابقه بود. سازوکار اعطای امتیازات سابقه و قدمتی تاریخی در زامر در دوران شوروی بی
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، گرددیها پیش بازمپژوهشی به قرن« 32ینههزکمک»یا « 31اعطای زمین»کشورهای غربی دارد. تاریخ مفهوم 

های سال، مفهوم اعطای امتیاز و هزینه پژوهش به پژوهشگران با رویکرد اخالقی و بشردوستانه، به حالینباا

های پایانی . سالگرددیآمریکا بازم متحدهیاالتزرگ در او پس از پیدایش بنیادهای علمی ب ام20آغازین قرن 

های اعطایی و ای از پژوهانههای ساالنهگزارش« 33بنیاد کارنگی»، 1930های آغازین دهه و سال 1920دهه 

 یتآمریکا گسترده شد و درنها متحدهیاالتدر ا یجتدر. این امر به34کردکننده پژوهانه ارائه میکمیته تأمین

های علوم طبیعی پس از تشکیل بنیاد ملی های مالی در رشتهجایگاه حقوقی آن نیز مشخص شد. مفهوم کمک

های متولی تأمین هزینه آمریکا متحدهیاالتبنیاد ملی علوم ابه امری متداول تبدیل شد.  1950علوم در سال 

تأمین اعتبارات پژوهشی، بیشتر در حوزه  آمریکا بود. واژه هایهدانشگامالی پژوهش در حوزه علوم بنیادی در 

های بنیادین نامشخص هستند و از سوی دیگر ممکن کرد. نتایج پژوهشهای بنیادین نمود پیدا میپژوهش

هایی در ها کوششتدریج روسمیالدی، به 1990مدت به نتایج سودآور منتهی نشوند. در دهه است در کوتاه

معادل علم « نائوکا»در ارائه اعتبارات پژوهشی انجام دادند. واژه روسی  متحدهیاالتسازی تجربه اراستای پیاده

بنیاد پژوهش پایه شد که علوم طبیعی و علوم اجتماعی است؛ و در ابتدا چنین تصور می یرندهاست و دربرگ

ی جایگاه خود اما در واقعیت پس از مدتی دانشمندان علوم طبیع؛ ها باشدبرگیرنده تمامی انواع دانشدر روسیه

ها به زیان دانشمندان فعال در علوم اجتماعی ای از موارد منافع آناستوار کردند و در پاره بنیاد پژوهش پایهرا در 

توجهی کامل قرار داشتند و بود. افزون بر آن، علوم اجتماعی و انسانی در زمان اتحاد جماهیر شوروی در بی

شوروی نیاز به توجه در -پس از تغییر ایدئولوژی دولت پسا روینازا های بسیاری شدند؛متحمل دشواری و زیان

ها مانند فلسفه، تعدادی از رشته 1990های آغازین و میانی دهه شود. در سالشدت احساس میاین بخش به

دان کردند. افزون بر آن، دانشمنوپنجه نرم میها ایدئولوژیک نظام پیشین دستعلوم سیاسی و تاریخ با محدودیت

مند نبودند و هیچ ها مانند علوم طبیعی بهرههای برابر با سایر رشتهعلوم اجتماعی و علوم انسانی از فرصت

وجود نداشت. با توجه به دالیل بسیاری،  یادشدههای ها و صنایع مختلف برای بخشقرارداد پژوهشی با وزارتخانه

مندی از خدمات بنیاد علمی جداگانه امکان بهره حالینعلوم اجتماعی و انسانی نیازمند توجه خاصی بودند؛ باا

 برای آنان جود نداشت.
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ای متولی گردانندگان علوم روسیه به این نکته اشاره کردند که در بسیاری از کشورها نهادهای ویژه

و  فرانسهدر « 35نیخانه علوم انسا»های علوم اجتماعی هستند. برای نمونه بنیادی بانام گذاری در پژوهشسرمایه

ای از نهادهای مستقل و در آمریکا، نمونه« 37موقوفه ملی علوم انسانی»و « 36شورای پژوهش علوم اجتماعی»

بنیاد پژوهش  ، تنها دو سال پس از تأسیس1994سال پژوهانه علوم اجتماعی و انسانی هستند. در  کنندهتأمین

ایجاد شد. گرچه دامنه پوشش « 38بنیاد علوم انسانی روسیه»نهادی تخصصی با عنوان  آر اِف بی آر یا پایه روسیه

ها مشترک سازوکارهای آن وها بسیاری از رویه حالینمتفاوت بود، بااآر اِف بی آر  های بنیاد تازه تأسیس بارشته

های علمی محدودی بودند و گروهکنندگان پژوهانه از بنیاد علوم انسانی بیشتر پژوهشگران انفرادی بود. دریافت

و رشته علوم دهای مشترک در دهنده الگوکردند؛ این امر بازتابهای پژوهشی این رشته فعالیت میدر پروژه

صورت رقابتی ین بهنیز همانند سازوکار بنیاد پیش بنیاد علوم انسانیهای اجتماعی و علوم انسانی است. پژوهانه

های دریافت تکنندگان در رقابپس از گذشت زمان کمی، تناسب شرکت بینینراشد. دمتقاضیان اعطا می به

علوم طبیعی شد؛  های علوم اجتماعی و انسانی بیشتر از دانشمندانپژوهانه تغییر کرد و تعداد دانشمندان رشته

ین دانشمندان اتوسط دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی بود؛  نتیجه این امر دریافت تعداد بیشتری پژوهانه

 منابع بسیار کمتری جهت استفاده در پژوهش در اختیار داشتند.

 یربر تأث یروشنهای فعالیت دو بنیاد تازه تأسیس روسیه را باتجربه شوروی مقایسه کنیم، بهاگر رویه

 شدهیلتبد ر علمدهای مهم بریم. همانند اقتصاد، رقابت و فردگرایی از شاخصهاقتصاد بازار آزاد بر علم پی می

گویی فردی، اسخپفراوان بر ابتکار و  یداست. اصول حاکم بر فرایند تأمین مالی پژوهش در بنیادهای علمی، تأک

ول تنها در های متقاضیان دارد. در چنین سازوکاری، بوروکراسی معماستقالل و داوری همتا و ارزیابی طرح

ازوکار بنیادهای سکند. همچنین در ها دخالت نمیام پروژهها وجود دارد و در نحوه انجفرایند حسابداری پروژه

یرند و خود های پژوهشی خود را بپذهای پژوهشی مسئولیت پروژهعلمی انتظار بر این است که اشخاص و گروه

 را موظف به ارائه گزارش تا مرحله نهایی پروژه و حتی پس از اتمام پروژه بدانند.

های از نمونه الیر« های پایهبنیاد پژوهش»و « علوم انسانی»های روسی اصول اساسی و نحوه فعالیت بنیاد

های های موفق خارجی است؛ گرچه تفاوتشده است؛ و نتایج مثبت آن نیز مدیون مدلخارجی آن وام گرفته
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ها و ها توسط مؤسسهآمریکا پژوهانه متحدهیاالتخورد. در اچشم میبسیاری میان دو مدل غربی و روسی به

ها شود و در بسیاری از موارد تحت کنترل دانشمندانی است که خود متولی انجام پروژهبنیادهای علمی اداره می

نامند. پژوهانه در اساس بدون در نظرگیری مالحظات می« 39بازرسان اصولی»هستند. این اشخاص را در آمریکا 

های علمی و جایگاه دانشمندان در مؤسسه شود و سن، عنوان پژوهش، مدرک دانشگاهیو اعمال سلیقه اعطا می

شود. در دریافت پژوهانه تأثیرگذار نیست؛ اما در روسیه این مالحظات در اعطای پژوهانه در نظر گرفته می

ترین معیار مهم ؛ اماتأثیرگذار است یروشنهای دانشمندان ارشد در بنیادهای علمی بهمندیهمچنین عالقه

 به کیفیت طرح پژوهشی و پتانسیل متقاضی یا گروه متقاضیان در انجام موفق پروژه. گرددیای پژوهانه بازمعطا

مند هرهخاصی ب های پژوهشی نیز از مزایایافزون بر اهمیت پژوهشگران در دریافت پژوهانه، مؤسسه 

. تعداد یابدها اختصاص میدرصد از پژوهانه پژوهشگران به مؤسسه 20تا  15شوند؛ بر اساس قوانین نوین می

کننده ن دریافتکنندگان پژوهانه از هر مؤسسه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ هر چه تعداد پژوهشگرادریافت

. قوانین نوین مند خواهد شدهای دولتی بیشتری بهرهپژوهانه از یک مؤسسه بیشتر باشد، مؤسسه نیز از حمایت

 ند.کهای موفق به دریافت پژوهانه حمایت میهمانند سازوکار اقتصاد آزاد، از پژوهشگران و مؤسسه

سنجش با  پذیرد. درهای پژوهشی صورت میاز طرح یاانتخاب برندگان بر اساس داوری همتا چندمرحله

ست؛ اشرایط دوران شوروی، آنچه مشخص است، فرایند تخصیص منابع پژوهش بهبود شگرفی را تجربه کرده 

ها و اشخاص بر د و فشارهای مؤسسهشوصورت آزادانه انجام نمیبه گرچه شاهد آن هستیم که فرایند انتخاب

 است. یرگذارها تأثانتخاب آن

وین جای نیکی دیگر از تغییرات اساسی در بستر مفهوم وام صورت گرفت؛ وام در مدل حمایت بنیادهای 

شدند یمان متعهد یافت. پژوهشگرهای بالعوض تخصیص میصورت پژوهانهنداشت؛ در حقیقت منابع مالی به

شده پیش ببرند و نتایج پژوهش نیز در دسترس همگان قرار دهند. با فرض نبود تا پژوهش را در جهت مشخص

اعتباری و از دست ها، جزا یا کیفر پژوهشگرانی که به تعهدات خود پایبند نباشند، تنها بیفساد مالی در پروژه

ی و آینده شودها نیز میل دریافت پژوهانه در سایر رقابتدادن شهرت آنان است. این امر سبب کاهش احتما

 شود.رو میبهکاری پژوهشگران با چالشی جدی رو
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 تأمین مالی بنیاد پژوهش پایه روسیه از محل بودجه فدرال 1-4جدول 

بودجه به میلیون  سال

-روبل بر اساس قیمت

 2002های سال 

درصد رشد 

نسبت به 

 سال پیشین

2002 1.734.5 - 

 درصد 1.1+  1.753.4 2003

 درصد 8.4+  1.900.2. 2004

 درصد 27.2+  2.417.7 2005

 درصد 17.3+  2.836.6 2006

 های بنیادهای نویناولویت 

های دانشمندان هزینه های پژوهشی پیشنهادی گروهدر پروژه بنیاد پژوهش پایهدرصد از بودجه  60حدود 

های صرف هزینه بنیاد پژوهش پایهدرصد از بودجه خود را همانند  50نیز حدود  بنیاد علوم انسانیشد. می

های شود. هزینه سفر، هزینههای آنان میدر هر دو بنیاد صرف سایر فعالیت ماندهیکند. بودجه باقپژوهشی می

های نیک، برنامههای الکتروعلمی، هزینه کتابخانه یاهای اعزامی، هزینه انتشار مقاالت و دست آوردههیئت

است. ضرورت چاپ نتایج  یادشدههای بنیادهای های افزایش آگاهی عموم ازجمله هزینهجوانان و برنامه

 روینهای تخصصی، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ ازاوردهای پژوهشی در رشته علوم اجتماعی در کتابادست

شده است علوم طبیعی( در نظر گرفته) هیپابنیاد پژوهش درصد کمتر از  10بنیاد علوم انسانی هزینه پژوهش 

ها و مقاالت باشد چراکه انتشار کتاب در علوم اجتماعی بیشتر های چاپ و انتشار کتابدهنده هزینهتا پوشش
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های ها برای بنیاد پژوهشدلیل پول بیشتری بابت انتشارات مقاله یناست تا در علوم طبیعی. به هم یازموردن

 های علوم طبیعی چاپ مقاالت اهمیت بیشتری نسبت به کتاب داردشود. در رشتهنظر گرفته می پایه در

رند. در قانون سهم مشخصی از بودجه دولتی در علوم غیرنظامی دا یادشدهبر اساس قوانین فعلی، دو بنیاد 

-. پژوهش40می استدرصد از بودجه بخش پژوهش غیرنظامی دولت سهم بنیادهای عل 7شده است که فعلی اشاره

یاد از بودجه برداری شده است. مقایسه سهم دو بنالگو بنیاد ملی علوم آمریکاهای بنیادین روسیه بر اساس 

 20آمریکا  دهنده ناکافی بودن بودجه بنیادهای روسی است. بنیاد ملی علومهای علم نشانفدرال در هزینه

ار دارد. شرایط دانشگاهی را در اختیهای یادین در مؤسسههای بنهای دولت فدرال در پژوهشدرصد از کل هزینه

، بنیاد شدهیادو تصریح قانون  2002رسد، زیرا پیش از سال دهد بدتر به نظر میاز آنچه که آمار نشان می

ژوهش پایه، بنیاد پ 1998بهره بود. در شش ماه نخست سال روسیه از همان بودجه اندک نیز بی پژوهش پایه

نیز با نوسانات بسیاری همراه  2002شده در اسناد دولتی را دریافت کرد و تا سال بودجه در نظر گرفته ششمیک

هبود نسبی بتر شد و شاهد بودجه دریافتی بنیاد به میزان مقررشده نزدیک 2001و  2000، 1999. در سال 41بود

 ن به نمایش در آمده است.نوع توزیع آ جه دریافتی بنیاد پژوهش پایه وبود 2-4و  1-4شرایط بودیم. در جدول 
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 های بنیاد پژوهش پایهتوزیع بودجه در برنامه 4-2جدول 
 2006 2005 2004 های تحت پوششفعالیت

های پژوهشی )شامل پروژه

ها در پژوهانه سازمان

 ها و هزینه سفر(کنفرانس

83.5 63.2 59.5 

های بنیادین باهدف پژوهش

 سازیتجاری
4.7 10.7 9.1 

نیازهای اساسی علوم 

 مهندسی
- 4.3 6.3 

 6.3 8.4 - اعتبار خرید تجهیزات

 4.9 5.4 5.8 های الکترونیککتابخانه

مسابقات داخلی و مسابقات 

 یافتهکشور استقالل 15در 

 شوروی-پسا

2.7 2.8 5.6 

 2.8 2.2 - المللیمسابقات بین

مسابقات مشترک میان 

های روسیه و خانهوزارت

 سایر نهادها

- - 2.8 

 2.7 3.0 3.3 های سربارهزینه

 %100 %100 %100 کل
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صورت  ه روسیهبنیاد پژوهش پایهایی میان دو بنیاد ملی علوم آمریکا و های پیشین مقایسهدر پاراگراف

طریق نظام از  گذاری آنانگرفت؛ سهم هر یک در هزینه کرد در علوم بنیادی نیز با یکدیگر مقایسه شد؛ سرمایه

 گیرد، گرچه در آمریکا عالوه بر بنیادداوری همتا صورت می

کنند. گذاری مییهبسیاری و با سازوکار مشابه در حوزه علم دولتی سرما یهاملی علوم، سرمایه از طریق کانال

 43جوی اقیانوسی واداره ملی و  وزارت انرژی، وزارت کشاورزی، وزارت دفاع، 42مؤسسه ملی بهداشتاین منابع شامل 

 شود.می

ار موفق بوده بسیبنیاد پژوهش پایه نظمی در پرداخت آن، عملکرد باوجود کاستی در مقدار اعتبارات و بی

مابقی آن  ویابد درصد از اعتبارات اعطاشده به حقوق پژوهشگران اختصاص می 50است. در بیشتر موارد حدود 

ها و تدارکات نسهای شرکت در کنفراهای مسافرت و هزینهی، هزینهاهای رایانهدر خرید ابزار دقیق و فناوری

 شود.هزینه می

شده، دانشمندان اهمیت پژوهانه را برابر با هزینه در خرید تجهیزات و ابزار های انجامبر اساس نظرسنجی

نیست که  یازهانداشده برای خرید تجهیزات پژوهشی بهدانند، گرچه مقدار اعتبارات تخصیص دادهپژوهشی می

 بتوان تجهیزات کافی را تهیه نمود.

های نوین بودند. متولی تعدادی از طرحبنیاد پژوهش پایه و  بنیاد ملی علومهای گذشته در طی سال

های چاپ و انتشار و خرید های نوآورانه، ارتباط از راه دور، هزینهها، دانشمندان جوان، پروژهحمایت از کتابخانه

هستند. حمایت از نیازهای اساسی در  یادشدههایی نوین حمایتی دو بنیاد بخشی از برنامه شیتجهیزات پژوه

، تأمین 1990های میانی دهه کند؛ برای نمونه در سالحوزه علم تابع زمان است و با گذر زمان تغییر می

های علمی از اولویت شریهرو بود و در آن زمان حمایت از نبههایی روهای علمی با دشواریهای نشریههزینه

های علمی کوشش بسیاری در راستای بهبود تجهیزات علمی و کاهش ، بنیاد1995باالتری دارا بود. در آغاز سال 

گذاری بیشتری در تجهیز مراکز پژوهشی مشترک های شدید امکانات پژوهشی انجام دادند؛ آنان سرمایهکمبود

های انگین سنی جامعه علمی روسیه این نیاز را ایجاد کرد تا طرح، هشدار افزایش می1999انجام دادند. در 

های حمایتی ترین اولویت قرار گیرد. گسترش طرحهای فکری جوان در باالحمایتی در راستای حفظ سرمایه
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های دانشمندان روسی بوده، گرچه دانشمندان روسی چنین های علمی، همواره در راستای پاسخ به نیازبنیاد

 ها همواره بسیار است.باید توجه داشت که فاصله میان منابع و نیاز دانند.ایی را ناکافی میهتالش

می محلی های علها از رقابتهای حمایتی دولتهایی جهت جبران کاستیها کوشش، بنیاد1997در سال 

های ن در مسابقهپژوهشگراهای مکمل و اعطای اعتبارات پژوهشی فدرال به ای انجام دادند، تأمین هزینهو منطقه

ها حمایت مالی چنین نیادبکردند. وپنجه نرم میهایی بود که همواره مقامات محلی با آن دستعلمی از چالش

های حلی و حمایتدادند. افزایش بودجه مها را پوشش میگرفتند و از این طریق کاستیهایی بر عهده میبرنامه

رخوردار است. های علمی ببرای جبران هزینه یتوجهاز پتانسیل قابل های گذشتهمالی صنایع محلی در سال

اساس آمار سال  به مقامات محلی همواره بسیار ناچیز بوده است. بر علمی یافتهصورت سنتی، بودجه اختصاصبه

رین در بهت ودرصد بود  0.2تا  0.1است. سهم متوسط بودجه علمی مناطق بین  یافته، شرایط اندکی بهبود2003

گذاری مشترک از محل بودجه فدرال و . مبنای قانونی سرمایه44رسیددرصد از بودجه کلی علم می 0.7حالت به 

 بودجه محلی همچنان موردبحث است.

داده است  پروژه پژوهشی را مورد ارزیابی قرار 130.00درمجموع بنیاد پژوهش پایه سال گذشته  10در 

مند از دانش 150.000شی نیز در نشریات به چاپ رسیده است. حدود پروژه پژوه 300.000و نتایج بیش از 

اند. ند شدهمهای بنیاد بهرهمشارکت داشته و دارند و از حمایت یادشدههای مؤسسه مختلف در پروژه 1.500

 .45شده استارائه 2005تا  1993های در سال بنیاد پژوهش پایه یتاهای موردحمفهرستی از برنامه 3-4جدول 

نشست علم  1000پروژه پژوهشی، بیش از  17.000صورت رقابتی، به 2000تا  1994های بازه سال در

سفر دانشمندان  1000اند، افزون بر آن این بنیاد حامی بیش از بنیاد ملی علوم انسانی قرارگرفته یتموردحما

 های علمی داخلی و خارجی بوده است.روسی جهت شرکت در کنفرانس

کننده شود؛ این بنیاد تأمینرا شامل می بنیاد علوم انسانیهای ا تعداد اندکی از حمایتموارد فوق تنه

های اطالعاتی و ارتباط از راه دور پروژه سامانه 700پروژه بوده و همچنین در  500های بررسی علمی هزینه

نسخه کتاب در  300.000کتاب علمی و توزیع  3000مشارکت داشته است. افزون بر آن یارانه انتشار بیش از 

های بوده است. مبنای رقابتی و سازوکار بررسی بنیاد ملی علوم انسانی های مناطق مختلف نیز بر عهدهکتابخانه
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های نوین های علوم اجتماعی و انسانی ایفا نموده است. ترویج روشها، نقش مثبتی در پژوهشدقیق پروژه

-این نهاد علمی بوده، گرچه هیچ معیاری جهت اندازه یرگذارای تأثههای تحصیلی یکی از ابتکاراعطای بورسیه

صورت ذاتی با اتالفات های پژوهشی در بسیاری از کشورها بهها در دسترس نیست. پروژهگیری اتالف در پژوهش

حال ها تابههیچ روش بهتری در مقایسه با انتخاب رقابتی و داوری همتا پروژه وجودینگسترده همراه است؛ باا

وجود دارد و تنها « مرسوم»های و روش« نوین»های روش یریکارگارائه نشده است. تفاوت بسیاری میان به

های روسیه نیز پیرو روش حالینها نیست؛ بااوری پژوهشهای مرسوم به معنای افزایش بهرهپیروی از روند

 مرسوم و تا حدی ناکارآمد است.

های علوم ژوهشبنیاد ملی پهای دو دریافت اعتبارات، شامل تقاضانامه ها موفق بهدرصد از تقاضانامه 40

مندی از هرهبدهنده شانس مطلوب پژوهشگران در شود؛ چنین آماری نشانمی بنیاد ملی علوم انسانیو  بنیادی

های طرحمایت از های بنیادها است. مقامات بنیادهای مشابه در سراسر جهان اذعان دارند که نرخ بهینه ححمایت

های حدرصد است؛ و این آمار وابسته به کیفیت طر 35تا  20پیشنهادی بر اساس روش داوری همتا، بین 

قیت شود در حقیقت احتمال موف. در جوامع علمی، آنچه سبب افزایش روحیه دانشمندان می46پیشنهادی است

. بنیادهای ایگاه بعدی قرار داردهای دولتی است و حقوق باال و شرایط مناسب کاری در جدر دریافت حمایت

کاهد. مثبت آن می یرثدر بسیاری از موارد ناچیز بودن جوایز از تأ وجودینروسی نیز چنین کارایی داشتند، باا

مایتی حدالر بود. سیاست  9.000پژوهشگر تنها  10های دارای بیش از مقدار متوسط پژوهانه برای گروه

 بود.« هابا تخصیص هزینه کمتر به هر یک از آنحمایت طیف بیشتر »بنیادهای روسی 

صورت تخصیص ها از علم به، روسیه و انگلستان سازوکار حمایتی دولتمتحدهیاالتکشورهایی مانند ا در

دید خود بودجه گیرد. مقامات هر منطقه و یا ایاالت، به صالحاعتبارات مالی فدرال به مناطق مختلف صورت می

شود. گفته می« 47گذاری بلوکیسرمایه»نمایند که به این روش گذاری میت علم سرمایههای متفاورا در بخش

گذاری بلوکی دولت فدرال جایگزین کاملی برای سازوکار سرمایه گاهیچحال واضح است که بنیادهای علمی ه

 مطرح نبوده است.
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 هیپژوهش پایه روسبنیاد سانی و یت بنیاد ملی علوم انموردحماهای برنامه 3-4جدول 

 نوع مقایسه

1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 

های پروژه

 پژوهشی

* * * * * * * * * * * * * 

های پروژه

اطالعاتی، 

کامپیوتر و ارتباط 

از راه دور در 

های تحقیق پروژه

 و توسعه

* * * * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * * * انتشارات

اعتبارات خرید 

 تجهیزات

 * *         * * 

حمایت مالی از 

 مقاالت

 * *           
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مراکز استفاده 

مشترک از 

 امکانات
 * * * * * * * * *    

  * * * * * * * * * * * * هزینه سفر

های کنفرانس

 علمی در روسیه

* * * * * * * * * * * * * 

های کنفرانس

علمی در خارج از 

 روسیه

* * * * * * * * * * * * * 

-های منطقهرقابت

 ای

  * * * * * * * * * *  

-های بینرقابت

 المللی

  * * * * * * * * * * * 
از  حمایت

 هاکتابخانه

    * * * * * * * *  

های کتابخانه

 الکترونیک

     * * *    * * 
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 یازخدمات موردن روینوظیفه نوسازی تجهیزات پژوهشی را بر عهده نگرفتند؛ ازا گاهیچبنیادهای علمی ه

توسط این بنیادها فراهم  یشوبها، کمپژوهشگران مانند خدماتی فناوری اطالعات و دسترسی به منابع کتابخانه

 شد.می

مندی گذاری سنتی ]بلوکی[ و بهرهعلوم، برقراری توازن صحیح میان سرمایه یدهگیری سازماندر دوران شکل

دولت تازه تأسیس روسیه بود. در طول  یشرویای پهترین چالشگذاری بنیادها از مهمهای سرمایهاز فرصت

گذاری خود ادامه های موجود به سرمایهمؤسسه یافتهگیری، بودجه سنتی فدرال با سازوکار تطابق دوره شکل

گذاری ناکافی بود. در چنین شرایطی بنیادهای علمی با بودجه محدود خود، تالش داد، گرچه این سرمایه

 بودهای ضروری در علم را جبران کنند.کردند تا بخشی از کممی

های علمی کسب نمودند و توجه رفته اعضای جامعه علمی روسیه آگاهی بیشتری از جایگاه حقیقی بنیاد-رفته

 های بنیادها جلب شد.بسیاری از آنان به فعالیت

افزار برای نرم

 یهاانهیابررا

 پژوهشی
      * * * *    

هزینه جهت 

محبوب شدن 

 مسابقات علمی

     * * * * * * * * 

مرور تحلیلی 

 مسابقات

        * *   * 

پژوهانه به 

 دانشمندان جوان

        * * *   
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دانشمندان  یدد تائناپذیر از نظام علمی روسیه بدل شدند؛ بنیادی موردرمجموع بنیادهای علمی به جزء جدایی

بنیاد الی از های مکه مسئولیت اداره آن نیز با جامعه علمی کشور بود. در حال حاضر دریافت پژوهانه و کمک

های علمی سسهعنوان معیاری جهت ارزیابی کیفیت پژوهشگران در مؤبه بنیاد پژوهش پایه و ملی علوم انسانی

 شود. موفقیتوسط یک مؤسسه نیز معیار ارزیابی مؤسسه تلقی میهای دریافتی تمطرح است و تعداد کل پژوهانه

ه و مجوزهای های مالی بنیادها کارایی دیگری نیز دارد؛ ارزیابی دولت و اعطای گواهینامدر دریافت حمایت

 های دریافتی بستگی دارد.رسمی به مؤسسات و پژوهشگران به تعداد پژوهانه

ان شغلی آنان در ارائه آمار دقیق از تعداد دانشمندان فعال، موقعیت و عنوهای علمی امکان های بنیادفعالیت

انامه به بنیادها را سازد. این امکان وجود دارد که تمامی دانشمندان فعال، سابقه ارائه تقاضروسیه را فراهم می

سابقه فعالیت در  یادزاحتمالاین باور وجود دارد که اگر دانشمندان فعال باشد، به وجودیننداشته باشند، باا

 12تا  10هزار و  25تا  20پژوهشی موفق به دریافت اعتبارات مالی را دارا هستند. هرساله به ترتیب  یهاگروه

شود. بر ارائه می سانیبنیاد ملی علوم انو  دو بنیاد ملی پژوهش پایههزار دانشمند تقاضانامه دریافت پژوهانه به 

زار نفر ه 83کل کادر پژوهشی در سه فرهنگستان علوم، کشاورزی و پزشکی، تعداد  ،2002اساس آمار سال 

از  های بنیادین روسیه هستند. حدود نیمی. این سه فرهنگستان کانون اصلی انجام پژوهش48شودبرآورد می

. بسیاری 49یابداختصاص می یادشدههای اعطایی توسط بنیادهای علمی به پژوهشگران سه فرهنگستان پژوهانه

فعالیت علمی  از دانشمندان سه فرهنگستان سومیکدهنده این حقیقت هستند که تنها حدود ز آمارها نشانا

اند و احتمال خطا در شدهمداوم دارند. دانشمندان فعال با فرض ارائه تقاضانامه به بنیادهای علمی در نظر گرفته

ای به بنیادها تقاضانامه وقتیچانشمندان فعال هتعداد محدودی از د کهینوجود دارد. با فرض ا یادشدهمفروضات 

ست. خروجی اجهت دریافت انواع تسهیالت ارائه نکرده باشند، بازهم نتایج تحلیل آمارها بر قوت خود باقی 

روسی در حوزه علوم فعال  دهنده است؛ حدود نیمی از دانشمنداندهنده حقیقتی تکانچنین آماری، نشان

های سسهشرایط علم راه را برای مدیرانی که خواهان تعطیل شدن بسیاری از مؤ نیستند. چنین تصویری از

 .50کردعلمی بودند، هموار می
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ان و رهبران کننده چنین آماری صورت گرفت؛ بسیاری از دانشمندهای نگرانهای بسیاری پیرامون پیامدبحث 

ی بر فعالیت نظارت بیشتر نهادهای دولتعلوم تمایل به کاهش استقالل بنیادهای علمی داشتند. آنان خواهان 

دادند. ترجیح می حوزه علم گذاریهای علمی در سرمایههای سیاسی را بر اولویتبنیادهای علمی بودند و اولویت

ایش اعتبار و گرفت و این امر سبب افزصورت میافزون بر آن سازوکار حمایتی بنیادها از درون جامعه علمی 

شده ر شناختهتدولتی نبود؛ هر چه دانشمندان کم هاییاستشد. چنین امری همسو باسجایگاه دانشمندان می

م در روسیه تر شنیده خواهد شد. مشخص است که برخی از گردانندگان علباشند، صدای نارضایتی آنان نیز کم

لمی سبب ی عدهی و اعمال سلیقه خود ناخرسند هستند. دریافت اعتبارات از بنیادهااز کاهش قدرت سازمان

از  یدهانعلم داشته باشند، گرچه چنین مدل سازم یدهبیشتری در سازمان یرگذاریشد تا دانشمندان تأث

مراتب بهتر شد. چنین تحوالتی همچنان ادامه دارد شرایط ازآنچه درگذشته بود به وجودینپایین به باالبود؛ باا

 ها و مناقشات بسیاری پیرامون آن وجود دارد.و بحث

 51ظر جامعه علمی روسیه در مورد بنیادهای علمین 

آنان نیز دچار  بنا بر آمار فوق، با شروع فعالیت دانشمندان در بنیادهای علمی، با گذر زمان نگرش غالب

ها قائل شد. این نظرها تحول شد. برای ارزیابی نظرها و رویکردهای متفاوت دانشمندان باید تمایزی میان نظر آن

امون بنیاد علوم گیرند؛ نظرها پیرامون اساس نظام اعطای اعتبارات و پژوهانه و نظرها پیرمی در دودسته قرار

 روسیه که متولی ترویج نظام اعتبارات است.

ایده تأمین مالی علم بر اساس پژوهانه و اعتبارات با همراهی و حمایت طیف وسیعی از دانشمندان همراه 

، اعطای 1994تا  1993های پایداری داشت. طبق نظرسنجی در سال بود؛ و بخش موافق با گذر زمان افزایش

است که تنها باگذشت دو  یدرصدی دانشمندان همراه بود؛ این در حال 75اعتبارات رقابتی با ارزیابی مثبت 

صورت ، نظرسنجی به2003. در بهار و پاییز سال 52درصد از دانشمندان موافق چنین نظامی بودند 86سال نظر 

نظام درصد از دانشمندان مرد و زن نظر مثبت به 80.3و  92.2نجام گرفت که در طی آن به ترتیب پستی ا

منطقه روسیه صورت گرفت و بنیادهای خارجی نیز افزون  10اعطای رقابتی اعتبارات داشتند. این نظرسنجی در 
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شدن د و زن، سرچشمه مطرحنظر میان دانشمندان مربر بنیادهای داخلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. اختالف

هایی است که در پرسشی اساسی را ایجاد کرد؛ نقش زنان در بدنه علم روسیه و نابرابری جنسیتی از موضوع

هایی های نخستین هزاره جدید، بسیاری از دانشمندان با پرسشادامه کتاب به آن خواهیم پرداخت. در سال

ها از نیاز وجود چنین سازوکاری آگاه بودند، ؤال ببرند. گرچه آنتالش کردند تا نیاز تأمین اعتبارات را زیر س

 کردند.ها و انتقاداتی بر روش مرسوم نظام اعطای اعتبارات مطرح میپرسش حالینباا

یطی بنیادهای کردند؛ معتقد بودند که در چنین شرادانشمندانی که از نظام اعطای اعتبارات استقبال می

تجهیزات پژوهشی،  های علمی پژوهشگران هستند. اعتبارات اعطایی امکان خریدامه فعالیتعلمی تنها راه بقا و اد

قدری جی بهکردند. اعتبارات بنیادهای خارهای علمی و دسترسی به اینترنت را فراهم میشرکت در کنفرانس

 داد.های پژوهش مانند حقوق دانشمندان را نیز پوشش میزیاد بود که هزینه

ارد که بسیاری ترین نیازهای آنان بود و جای تعجبی نددستمزد سازمانی دانشمندان از اصلی تأمین حداقل

ر صورت عدم ند که اعتبارات مکمل باید در راستای تأمین حداقل دستمزد آنان باشد. داز دانشمندان معتقد

لمی دو بنیادهای عتخصیص اعتبار به طرحی، دانشمندان نیاز به داشتن شغل دوم خواهند داشت. اعتبارات 

وی دیگر نیاز سها بود و از های پژوهشکمکی در جهت پرداخت هزینه سویککاربرد برای دانشمندان داشت؛ از 

 .دهدیعلمی جهت تأمین خانواده دانشمندان را کاهش مبه داشتن شغل غیر

ش نظم، تشویق جهت افزای تواند نقش محرکی درشده، اعتبارات میافزون بر آن طبق نظرسنجی انجام

نشمندان جوان ها و افزایش تمرکز آنان ایفا کند. همچنین تخصیص اعتبارات به دادانشمندان به ادامه پژوهش

شود؛ یاز اهمیت بسیاری برخوردار است. تأمین نیازهای مادی تنها بخشی از کارکرد اعتبارات محسوب م

شود و بر یمق آنان به حفظ استقالل کاری آنان منابع به دانشمندان سبب تشوی یصکارکردهای بنیادها و تخص

های سنتی به وابستگی هایی سبب رهایی دانشمندان ازافزاید، همچنین چنین حمایتنفس آنان میاعتمادبه

 شود.مربیان ارشد خود می

های نظرسنجی وجودینگرچه نظرات مثبتی پیرامون اصول اساسی نظام اعطای اعتبارات وجود دارد، باا

دهنده آن است که دانشمندان روسی از نظام اعطای اعتبارات بنیادهای علمی روسی کمتر نشان یبه امشا
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خرسند هستند. نظرها نسبت به فعالیت چنین بنیادهایی در بیشتر موارد خنثی و یا حتی منفی است. یکی از 

است. آنان گسترش شده مطرح سنت پیترزبورگو  مسکوانتقادهای اصلی توسط دانشمندان ساکن شهرهای 

کنند. انتقاد رایج دیگر، در مورد آن گروه از دانشمندانی های پژوهشی در سایر شهرها را منفی ارزیابی میفعالیت

در اطراف بنیادهای علمی در دو شهر بزرگ  کنند؛است که در برابر ورود دانشمندان سایر شهرها مقاومت می

 اند.روسیه گردهم آمده

ین امر اهای دانشمندان از دو شهر مسکو و سنت پیترزبورگ هستند و تحت نفوذ گروهبنیادهای علمی 

بنیاد ملی  ، مدیر سابقسمنوفها پیرامون کنترل بنیادهای علمی شده است. آقای ها و بحثسبب بروز اختالف

 گوید:در مورد نقش اعضا بنیادها چنین می علوم انسانی

شدند، بنیاد می ظرفیت یک یا دو کرسی از هایی که موفق به دستیابی بهسازمان

 .53کردندتعدادی زیادی از اعتبارات را دریافت می

ها کند که برخی رهبران دانشگاههای پژوهشی در مورد مشاهدات خود چنین بیان مییکی از داوران طرح

 ید. تائ54قرار داشتندهای مالی کنندگان حمایتشده همواره در فهرست دریافتهای شناختهو مدیران مؤسسه

-های دریافتو یا تکذیب چنین ادعایی بسیار دشوار است زیرا بنیادهای علمی اطالعات کاملی از اسامی و جایگاه

بنابراین آنچه ؛ 55سازدهمراه می مناسب را با چالش وتحلیلیهکنند؛ و این امر تجزکنندگان اعتبارات ارائه نمی

اند، شدت کاستهشوروی بنیادهای علمی از نفوذ گردانندگان علوم دولتی به که مشخص است، در مقایسه با دوران

هایی جهت مقاومت صورت کامل از نفوذ آنان جلوگیری نشده است. در سراسر جهان علم، راهگرچه تا به حل به

راه،  ینشده است؛ بر همین اساس مؤثرترنفوذ ارائهدر برابر گرایش طبیعی مدیران قدرتمند دولتی در اعمال

 یگیری مبتنی بر رأشده است و سازوکار تصمیمها ارائهپیشنهاد چرخشی بودن داوران و مسئوالن ارزیابی طرح

ندرت است. متأسفانه در روسیه چرخشی بودن چنین پرسنلی به شدهیهای مؤثر معرفکمیته نیز از روش

های ارزیابی انجام و مبتنی بر کمیته صورت گروهیگیری بهصورت رسمی فرایند تصمیماست و به شدهیدهد
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گری دانشمندان و مدیران برجسته شدت متأثر از البیگیری نهایی، بهدهد که تصمیمشود. شواهد نشان مینمی

 است.

ندرت ند و یا بهاجای تعجبی ندارد که بیشتر منتقدان دانشمندانی هستند که از دریافت اعتبارات بازمانده

ک موضوع وجود یای میان چنین طیفی از دانشمندان پیرامون اند. توافق گستردهبارات شدهموفق به دریافت اعت

ها بر عتقدند تصمیمهای نوآورانه حمایت مناسب انجام دهند. آنان متوانند از ایدههای علمی نمیدارد که بنیاد

نباشد  سویک گیرندهیمتصم هایی که با بدنهشد، درنتیجه ایدهاساس نظر و دیدگاه مرسوم دولتی گرفته می

-رایی حمایتکاشوند. منتقدان باور داشتند که پیروی کلی بنیادهای علمی از دیدگاه دولتی سبب عدمحذف می

چنین بیان کرد که بنیادها تنها به حمایت از  56توماس کوهنعبارتی آقای شد. بههای خالق میها از ایدههای آن

 ندارند.« های نوین )رقیب(پارادایم»چندانی به  پردازند و توجهمی« علوم مرسوم»

های مالی مکهای علمی تنها با روش تأمین کبسیاری از منتقدان بر این باورند که دستیابی به موفقیت

های خدمات هجوان هرگز با روی انیشتینپذیر نخواهد بود و آنان تردید دارند که دانشمندانی مانند امکان

 حالینستند، بااخواهانه هآمیز و خودباشند! بدیهی است که چنین انتقادهایی اغراق شدهیتبنیادهای علمی حما

وایز نوبل آمریکایی نیز چنین جرسند. برخی از برندگان حق به نظر می، در زمان خود بهدستینادعاهایی ازا

بیان  متحدهیاالتا علومبنیاد ملی  های مالیمندی از حمایتهای بهرهنظرهای مشابهی در رابطه با دشواری

 اند.کرده

ند؟ مشکالت اای دانشمندان داشتهمثبتی بر جامعه علمی روسیه و توسعه حرفه یربنیادهای علمی چه تأث

لم روسیه بر روند اصالحات در بدنه ع یریاصلی در فعالیت بنیادهای علمی چیست؟ آیا بنیادهای علمی تأث

 اند؟ و چگونه؟داشته

شده و تجزیه تحلیل های ارائههای دقیق و موشکافانه مقالههایی از طریق بررسیشپاسخ به چنین پرس

توانیم تمرکز استعدادهای علمی در پذیر نیست. با توجه به آمار و اطالعات موجود، ما میکمی آنان امکان

ها بر توزیع بنیاد یرگذاریها را بررسی کنیم؛ پاسخ به چگونگی تأثها، مناطق و در ساختار سازمانرشته
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های ساختاری دانشمندان با توجه به آمار موجود، امری محال به آن بر ویژگی یرگذاریاستعدادهای علمی و تأث

 .57رسدنظر می

کی از منظور دستیابی به اطالعات تجربی بیشتر جهت ارزیابی نقش بنیادها، مطالعه نظرسنجی یبه

ای بنیادهای ههایی که سبب کاهش کارایی فعالیت، دشواریهارسد. بر اساس پاسخنویسندگان مفید به نظر می

 ، عبارت است از:58شودهای آنان نزد جامعه دانشمندان میعلمی و زیر سؤال رفتن کوشش

دالیل رد  ها و عدم دسترسی بههای بنیادها، نحوه انتخاب پروژهاطالعات ناکافی در مورد فعالیت .1

 ادکرد.یهای بنیادهای علمی فعالیت« عدم شفافیت»چالش توان صورت خالصه میها. بهتقاضانامه

 ارتباط ضعیف میان بنیادها و عموم مردم. .2

الت هایی که تنها متقاضیان با سن خاص واجد شرایط آن هستند. برای نمونه مشکوجود برنامه .3

 های تخصصی.دانشمندان جوان در پروژه

 ها.هسازی تقاضانامبازی و پیچیدگی در آماده فرایند کاغ .4

 های مالی.ی پیچیده جهت اعطای کمکحسابدارفرایند  .5

های اس نامهای متقاضیان دسترسی دارند و انتخاب آنان بر اسافشای نام متقاضیان. داوران به نام .6

 دانشمندان است.

 ها.یر و عدم اعطای کامل اعتبارات به پروژهتأخ .7

نیادها با جامعه عدم برقراری ارتباط مناسب باست،  یترؤوضوح قابلاز میان موارد فهرست فوق، آنچه به

های و عرضه فرم هاها تنها به اعالمیه برنامههای عمومی بنیادعنوان یک قاعده کلی بیانیهپیرامون است. به

دارند. چه  شود. دانشمندان همواره از عدم دسترسی خود به اطالعات تکمیلی شکایتها خالصه میتقاضانامه

ر دسترس داوران شود؟ اطالعات چگونه دکنند؟ و فرایند انتخاب چگونه انجام میا انتخاب میها رکسانی پروژه

 کنند؟های بنیادها تغییر میگیرد؟ و چگونه اولویتقرار می
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ن از نحوه شکایت دانشمندان از چگونگی دسترسی آنان به چنین اطالعاتی است. افزون بر آن، دانشمندا

و شهر مسکو و سنت کنندگان اعتبارات از دانشمندان دت ندارند. ساختار غالب دریافتها رضایاعالم نتایج رقابت

 ای ناراضی هستند.است؛ بسیاری از دانشمندان از چنین سلطه شدهیلپیترزبورگ تشک

 متحدهیاالتهایی در میان دانشمندان سایر کشورها نیز امری متداول است؛ دانشمندان اچنین نارضایتی

ورتر از سلطه دله ناراضیان از عملکرد بنیادهای علمی هستند. بسیاری از دانشمندان ساکن مناطق آمریکا ازجم

ز معتقدند بسیاری نی ؛ وهای برجسته در دریافت اعتبارات بنیادهای علمی ناراضی هستندمؤسسه دانشمندان

رد. برخی گیمتقاضیان قرار نمیها در اختیار که اطالعات کافی در مورد علت رد شدن برخی از تقاضانامه

یادها مانند دهند؛ برخی از بنها ارائه نمیهای خصوصی هیچ اطالعاتی در خصوص دالیل رد تقاضانامهمؤسسه

اوران را دصورت ناشناس توسط مؤسسه ملی علوم آمریکا، بر اساس درخواست متقاضیان، امکان بررسی طرح به

شود. درک بسیاری، چنین اعتراضاتی بیشتر شنیده میروسیه به دالیل قابل ، دروجودینپذیر کرده است. بااامکان

ت، این های بنیادهای روسی با بنیادهای مشابه در سایر کشورها کمی تفاوت داشدر حقیقت معنای حمایت

هایی ن و خانوادهکننده استانداردهای کمینه زندگی برای دانشمنداهای پژوهشی، تأمینبنیادها افزون بر حمایت

بانفوذ  هایآنان هستند. همچنین در روسیه تعداد بنیادها و انواع آن بسیار محدود هستند و وجود قدرت

ایط موجود را در بنیادها را افزایش داده است و بسیاری شر یکارعلمی سبب بدبینی و افزایش ظن دستغیر

 پندارند.بازگشت به شوروی می

شد. شدت احساس میها بهنیادها حداقل در حوزه مدیریت آنناسپاسی دانشمندان روسی از خدمات ب

ی نیز وجود دارد هایدشواری حالینشد؛ بااها خالصه میسرزنش آنان بر عدم کنترل بنیادها بر برخی دشواری

 که بنیادها تنها مقصر آن نیستند.

ل و همچنین زمان شدت وابسته به بودجه فدرال هستند، دریافت کامگردانندگان بنیادهای علمی به

کنندگان اعتبارات تجربه محقق نشدن تحویل بودجه نیز به دولت فدرال بستگی دارد. مدیران بنیادها و دریافت

کنندگان اعتبارات متحمل اند، گرچه مدیران بنیادها زیان کمتری نسبت به دریافتبودجه مصوب دولت را داشته

 یجههای علم بدانیم، درنتکننده هزینهمنبع اصلی تأمین لف راشوند. اگر بودجه فدرال اختصاصی مناطق مختمی
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حمایتی علم خواهند بود؛ در حقیقت تمام نیازهای  پژوهانه و یا سایر اعتبارات تنها یکی از چندین مکمل

دانشمندان تنها از طریق اعتبارات بنیادهای دولتی قابل پوشش نیست و پذیرش چنین حقیقتی تعداد ناراضیان 

مندی از چنین اعتبارات دولتی است و اهش خواهد داد. از سوی دیگر تنها امید دانشمندان مستقل، بهرهرا ک

دهنده های پژوهشی آنان وابسته به یک یا دو منبع بالقوه حمایتی معطوف است. این امر نشانادامه فعالیت

 شود.ات میمندی از اعتباراهمیت اعتبارات بنیادها است و سبب افزایش تقاضای بهره

درک است. میزان انتقاد در ی آنان رد شده است، قابلعدالتی در دانشمندانی که تقاضانامهاحساس بی

های مالی ت کمکاند؛ اما هرگز موفق به دریافمیان دانشمندانی که چندین بار اقدام به دریافت پژوهانه کرده

دند، توانایی ارائه اند معتقبهره ماندهن امکاناتی بیاند، بسیار باال است. دانشمندانی که از دریافت چنینشده

ها از گان کمککننددهد و در بسیاری از موارد دریافتتقاضانامه مناسب شانس دریافت اعتبارات را افزایش می

ریافت هایی که موردعالقه بنیاد علمی است، شانس داستعدادهای درخشان علمی نیستند. برگزیدن موضوع

ورت تصادفی به صهای خود را بهدهد و مدیران بنیادها نیز تمایل دارند تا کمکرا افزایش می های بنیادکمک

قیقت منتقدان باور در علم جست. در ح ثباتییچنین دانشمندانی اعطا کنند. دلیل چنین رخدادی را باید در ب

تلف  فایدهیی توجیهی بهاتواند صرف پژوهش شود، در فرایند نوشتن طرحکه می یدارند که زمان باارزش

نظر ت. چنین بههای آن در سایر کشورها چندان متفاوت نیسناراحتی و گله دانشمندان روسیه با نمونه شود.می

معمول یرغرسد که تجربه متفاوت دانشمندان روسی در دوران شوروی سبب سرازیر شدن انتقادهای شدید و می

در آن زمان  انشمندان خاطرات زمان شوروی را در ذهن خوددارند،علیه بنیادهای علمی شده است. بسیاری از د

 های پژوهشی به اعتبارات رقابتی وابسته نبود.درآمد دانشمندان و برنامه

ناقشه نیست مصورت رقابتی دیگر مورد درمجموع امروزه در جامعه علمی روسیه، ایده اعطای اعتبارات به

شود در یش دانشمندان روسی بودیم؛ آنچه سبب نارضایتی آنان مسال اخیر شاهد تغییر نگر 15تا  10و در 

ود، اما اکثریت شکه همچنان سیلی از انتقادات روانه بنیادهای علمی میکارگیری آن است. با آنحقیقت روش به

گویند )جدول های شخصی آنان سخن میقاطع دانشمندان از اثرات مثبت پژوهانه و اعتبارات اعطایی در موفقیت

4-4)59. 
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های مادی و صورت ترکیبی از حمایتبه های مالیکمک مشخص است، 4-4گونه که در جدول همان

ی جهان معنوی در جهت رشد آینده شغلی دانشمندان اثر مثبت بر جای گذاشته است. مشارکت در جوامع علم

م طبیعی از در حوزه علو ای دانشمندان است. دانشمندان فعالهای بنیاد در راستای رشد حرفهازجمله حمایت

نسانی، توانایی اند. دانشمندان علوم اچنین فرصتی جهت نوسازی تجهیزات و خرید ابزار آزمایشگاهی بهره جسته

پژوهش در خارج  وها و تحصیل مندی از یارانه چاپ نتایج پژوهشها، بهرهپژوهش یازخرید منابع و ادبیات موردن

ان روسی با همنوعان دانند. تبادل تجربه میان دانشمندت بنیاد علوم انسانی میاز روسیه را از نتایج مثبت فعالی

لمی و انتشار عهای خارجی، همکاری با سایر دانشمندان با موانع بوروکراتیک کمتر، ارائه مقاالت در کنفرانس

ند. شوها، همه و همه تسهیالت گوناگونی در راستای تدوین وظایف علمی نوین محسوب مینتایج پژوهش

قه دریافت های کاری هستند که سابها و گروهدانشمندان جوان مایل به فعالیت در آن دسته از آزمایشگاه

 المللیعلمی بین ها وجود داشته باشد؛ زیرا انجام پژوهش در سطح باال و امکان حضور در جوامعاعتبارات در آن

شمندان ها پیرامون مهاجرت دانکاهش وسوسه هایی سببشوند. چنین فرصتهای موفقیت تفسیر میاز شاخص

 شود.جوان می

 کهینارد. اثبات ادهای پژوهشی های بنیادها، جایگاه روانی خاصی میان تیم، دستیابی به حمایتحالینباا

برای  رسد، گرچه شواهد محکمیشود کمی دشوار به نظر میها میهای مالی سبب انجام بهتر پژوهشکمک

یان دانشمندان مایی وجود دارد. شاید پرسشی پیرامون اثرات مثبت سازوکار اعطای اعتبارات در اثبات چنین ادع

ای دانشمندان و نفس و غرور حرفههای مالی سبب افزایش عزتوجود نداشته باشد؛ دریافت پژوهانه و کمک

های بنیادهای یتدریافت حما شود. بسیاری از دانشمندان باور دارند کهارتقا جایگاه آنان نزد همکاران خود می

-اچیز کمکشود. در حقیقت مقدار نتر شدن دانشمندان نزد عموم میای، استقالل و شناختهسبب شهرت حرفه

راه دارد از های بنیادها به همهای بنیادهای علمی، بیشتر جایگاهی حیثیتی دارد؛ آبرو و اعتباری که کمک

افت آن افزایش ب شده تا هر چه بیشتر تقاضا برای دریب؛ این امر سکارایی آن در امر پژوهش بسیار بیشتر است

 پیدا کند.
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مدیریت نهادهای پژوهشی را در  یایشمندانی که رؤگرفته، آن دسته از دانهای انجامبر اساس نظرسنجی

 ز اهمیتهایی اهای بنیادها برای برگزیده شدن در چنین سمتمندی از سابقه دریافت کمکسردارند، بهره

اریزمای شخصی باالیی برخوردار نیست. عوامل دیگر مانند سن، محل کار، ارتباطات سیاسی، منزلت اجتماعی و ک

یت در ای پیرامون آنان جهت موفقو حتی شرایط روحی و روانی از عواملی هستند که توافق نظر گسترده

یه را به دست ی در ساختار علم روسهای مدیریتی علم وجود دارد. زمانی که شخصی جایگاه بانفوذ ادارجایگاه

شته نیز اشاره شد، گونه که درگذخورد. همانهای اعطای اعتبار به چشم میآورد، نام او بیشتر در تقاضانامهمی

ای مالی هکنندگان کمکهای پژوهشی برجسته همواره در فهرست دریافتها و مؤسسهنام رهبران آزمایشگاه

آور هستیم؛ به نظر دانشمندان، به دست آوردن اعتبارات ای شگفتدایش پدیدهبنابراین شاهد پی؛ وجود دارد

رسد که مدیران و به نظر می حالینچندانی ندارد، باا یرگذاریبنیادها برای ترفیع جایگاه مدیریتی آنان تأث

 ها در دریافت اعتبارات بسیار موفق هستند.رهبران مؤسسه

 

 

 

 

 

های ای دانشمندانی که موفق به دریافت کمکدر کارنامه حرفه دادهرختغییرات  4-4جدول 

 اندمالی شده

 تکرار پاسخ میزان تغییرات

ران المللی، افزایش روابط با همکاتوسعه روابط بین

 خارجی
19.4 ٪ 

 ٪ 14.6 امکان خرید تجهیزات بهتر و بهبود نتایج حاصله

 ٪ 7.2 ایرشد حرفه
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 ٪ 7.2 علمیهای افزایش آزادی در فعالیت

 ٪ 7.2 دسترسی بهتر به اطالعات

 ٪ 4.9 افزایش احترام نزد همکاران

 ٪ 4.9 های شخصیتر نتایج پژوهشارزیابی مناسب

 آموختگانامکان جذب بیشتر دانشجویان و دانش

 های علمی و پژوهشیفعالیت به
2.4 ٪ 

 

-به نحوه پیاده حالینگذارند، باااحترام میبسیاری از دانشمندان روسی به اساس نظام اعطای اعتبارات 

الشی در نظر ای دلیل دیگر برای بروز چنین چهایی دارند. شاهدان چنین پدیدهسازی آن در روسیه فعلی نقد

 .60(5-4دارند )جدول 

شده تا نظر خود را پیرامون مسیر حرکت دهندگان خواستهشده، از پاسخسنجی انجامهمچنین در نظر

ه خواهد بود؟ حاصل چگذاری بنیادها در آینده های سرمایهادهای علمی ارائه کنند. برای نمونه، اولویتآینده بنی

 یبه بود به ترتهایی که بیش از دو بار تکرار شدهمراه نداشته است. پاسخاین نظرسنجی پیشنهادهای زیادی به

 اولویت موارد زیر بودند:

راکز م»نوسازی امکانات مخابراتی و همچنین نوسازی افزایش منابع مالی جهت خرید تجهیزات و  .1

 «.61استفاده مشترک از تجهیزات

 ها وها جهت شرکت دانشجویان مقاطع کارشناسی تحصیالت تکمیلی در کنفرانسگسترش برنامه .2

 های آنان.تأمین هزینه

 های پشتیبانی در ارتقاء ارتباط میان علم با نوآوری صنعتی.برنامه .3

 .ها و خرید نشریات و کتابهای سنتی و الکترونیک، تأمین هزینهنهحمایت از کتابخا .4

 های مالی.افزایش مقدار متوسط کمک .5

 ها و سمینارها.گذاری در کنفرانسسرمایه .6
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 سال. 30اعطای اعتبارات به دانشمندان جوان و دانشجویان مقاطع تکمیلی تا  .7

 /های پشتیبانی و ارتقاء ارتباط میان علم و آموزشبرنامه .8

 های پژوهشی بلندمدت(.هسال )پروژ 5اعتبارات تا  زمانمدتافزایش  .9

 .ایرشتههای پژوهشی میانحمایت از برنامه .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگانیر نظام اعطای اعتبارات بنیادها بر ارتقای جایگاه دریافتتأث 5-4جدول 

 ایرشد حرفه ارتقای جایگاه مدیریتی بنیادها یرتأث

 78.3 27.1 گیرچشم

 13.3 58.9 نداشته یرتأث

بیان آن دشوار 

 است
14.0 8.4 

 100 100 مجموع

 

دهندگان خرید تجهیزات و دسترسی به امکانات مخابراتی را در باالترین اولویت طبق فهرست فوق، پاسخ

دسترسی به تجهیزات و اطالعات »توان در عبارت ای از نیازها را میاند. ترکیب مجموعهآینده بنیادها دانسته
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دهندگان چنین نیازهایی را باالتر از کند این است که پاسختوجه میها جلبخالصه کرد. آنچه در پاسخ« بهتر

در آن زمان دستمزد متوسط دانشمندان بسیار پایین  ینکهدانند؛ باامی« های مالیافزایش مقدار متوسط کمک»

دهنده دهند. این امر نشاندانشمندان نیازهای پژوهشی را بر نیازهای فردی خود ترجیح می حالینبوده است، باا

دهد گری در حوزه علم است. همچنین این نظرسنجی نشان میایتعهد بسیار عمیق دانشمندان روسی به حرفه

دانند؛ این وابستگی احتمااًل های بنیادها میشدت وابسته به فعالیتکه دانشمندان، توسعه علم در روسیه را به

اکنون نیز بار سنگینی بر دوش دولتی خواهد بود. هم یهاهای سنتی و وزارتخانهبیش از وابستگی آن به سازمان

 پذیر نباشد.های مالی امکانبنیادهای علمی قرار دارد و شاید ادامه چنین روندی بدون افزایش حمایت

گذاری خود مایههای خودآگاه هستند و با سراز اهمیت فعالیت نسانیبنیاد علوم او  بنیادهای پژوهش پایه

بع اندکی در دهند. متأسفانه بنیادهای علمی مناهای بحرانی انجام میهایی در راستای پر کردن شکافکوشش

در  صور را نیزتشود و این ها میو پاسخ به این تعداد نیاز متنوع و گسترده سبب اثربخشی کم آن یاردارنداخت

شود. در نظام یصورت ناقص و ناکارا انجام مهای بنیادها بهکند که تمامی فعالیتمیان دانشمندان ایجاد می

ذر از گهای بسیاری برای گرفت؛ کوششصورت متمرکز و بلوکی صورت میعلمی شوروی، تأمین مالی علم به

رو بوده است. بههایی رومونبازار آزاد است با آز نظام رقابتی که مبانی آن فردگرایی و انطباق بر یریکارگآن و به

 ود.شتواند سبب بازگشت نظام علمی به سمت نظام گذشته دلسردی از بنیادهای نوین می حالینباا

بخش تشدید ای از موارد الهامتوسعه نهادهای علمی دولتی با بحران علمی مصادف شد که خود در پاره

رسد، واکنش بنیادها به اطمینان از حفظ بقای علم روسیه بود و در ه نظر میآن بود. در ابتدا آنچه طبیعی ب

المللی، های بینهایی مانند افزایش همکاریرو شد. فعالیتبههای ثانویه توسعه و اصالحات روادامه با پرسش

کنندگان اعتبارات ای دریافتها، ارتقا جایگاه حرفهبهبود شرایط پژوهشی، افزایش آزادی پژوهشگران در پژوهش

های خود ازجمله پذیری در پیشرفت رشتهو همچنین تشویق دانشمندان به توسعه سابقه کاری و مسئولیت

اقدامات بنیادهای علمی است که سبب مشارکت مستقیم آنان در فرایند اصالحات و توسعه علم روسیه شده 

عنوان یکی از نیروهای کنند و امروزه بهنرم می وپنجهاکنون بنیادهای دولتی بیشتر با پرسش دوم دستاست. هم
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تواند در سرنوشت علم اصلی در جهت اصالح نظام علمی روسیه مطرح هستند؛ به همین سبب آینده بنیادها می

 باشد. یرگذارروسیه تأث

 هاهای آنجایگاه بنیادها و مقررات فعالیت 

ندارد  های بنیادها وجودقررات فعالیتدر کشورهای غربی هیچ رویکرد مشخصی و رایجی جهت تنظیم م

آمریکا،  ردهارواو بسترهای قانونی در هر کشور، با کشور دیگر متفاوت است. اظهارات رئیس پیشین دانشگاه 

ین بود ا بوکپایین بنیادهای علمی است. در حقیقت نظر آقای « گوییپاسخ»بیانگر  1996 در سال 62بوکآقای 

رار دارند و ق« گوییهای علمی، بنیادهای علمی در بین نهادهایی با کمترین پاسخدر میان تمامی مؤسسه»که 

 در ادامه او از جایگاه آنان دفاع کرد.

ل کلمه معنای متداو گویی بههوشمندانه نخواهد بود اگر بنیادها را به پاسخ

واردی مگذاری پر از خطر در وکار آنان در حقیقت سرمایهمجبور کنیم، زیرا کسب

صورت گذاری در آنان نیستند و تنها بهها حاضر به سرمایهت که سایر مؤسسهاس

ها جسارت آن های منتقد تنها ازکنند. پاسخ به گروهگذاری میشانسی در آنان سرمایه

 های مرسومگذاری خواهد کاست و سبب افزایش گرایش آنان به روشدر سرمایه

 .63خواهد شد

رجسته بنقل شد، نظر وی پیرامون بنیادهای خصوصی آمریکا است و نقش  بوک یهای آقاآنچه از صحبت

بنیاد ملی علوم و نیاد ملی علوم بآمریکا، مانند  متحدهیاالت، بنیادهای فدرال احالیندهد. بااها را بازتاب میآن

ا سایر بش کارگیری سازوکار داوری همتا و اعطای اعتبار در سنج، از آزادی عمل بیشتری برای بهانسانی

سبب  یازگاههر کننده بودجه بنیادهای فدرال است،مند هستند. کنگره آمریکا تأمینهای دولتی بهرهمؤسسه

د از جایگاه خود انبنیادهای فدرال تا حدودی زیادی توانسته حالینشود باارویارویی بنیادها با کنگره می

 .64محافظت کنند
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شورها کد و سوئیس، بنیادهای علمی بر اساس قوانین مدنی در بسیاری از کشورها مانند آلمان، هلن

بنیادهای  سازوکار یینمنظور تبای بهاست که در برخی کشورها قوانین ویژه یشوند؛ این در حالتأسیس می

زیع مناسب علمی تبیین شده است. بسیاری از بنیادهای ملی علوم، نهادهایی دولتی هستند و وظیفه آنان تو

 قیق و توسعه مناطق مختلف کشور است.بودجه برای تح

 میالدی 1990های میانی دهه شود. در سالپروازانه دنبال میدر روسیه شرایط بنیادها تا حدودی بلند

یت خود را آغاز داری در روسیه وجود نداشت، این بنیادها فعالکه قوانین و مقررات متناسب با اقتصاد سرمایه

روز تناقضات از تصویب سلسله قوانین مرتبط به اداره اقتصاد نوین، شاهد بکردند. جای تعجبی ندارد که پس 

امروزه نیز  حالینااهای بنیادها تبیین شد؛ بصورت ویژه برای تنظیم فعالیتنیز بودیم. برخی از این قوانین، به

 وجود ندارد.« بنیادهای دولتی»شفافیت کافی در مورد مفهوم و جایگاه 

وقت  جمهوریس، توسط رئ1992در سال « آر اف بی آر»یا  بنیاد ملی پژوهش پایهنخستین بنیاد علمی، 

ری برای حفظ اقدامات فو»ای با عنوان تأسیس شد؛ این بنیاد طی برنامه بوریس یِلتسینروسیه فدرال، آقای 

وسیه شکل و باهدف سامان دادن به بحران علمی ر« 65های بالقوه علوم و فناوری در فدراسیون روسیهپتانسیل

یگر هیچ قانونی و از سوی د بود نشدهینگرفت. تا آن زمان قانون مدنی روسیه و قانونی اختصاصی بودجه تدو

 نیز وجود نداشت.« تجاریغیر»های دهی به فعالیت سازمانبرای سامان

اد علمی ( روسیه اقدام به بازنگری در اساسنامه فعالیت دو بنییداروزارت دارایی )خزانه 1999در سال 

و « های دولتیمؤسسه»دولتی کرد. چنین کوششی باهدف تحمیل یکی از ساختارهای سازمانی ممکن، یعنی 

ایجاد شد که دو بنیاد موجود از خصوصیات هر دو  ییصورت گرفت. در حقیقت چالش اصلی درجا« بنیادها»یا 

های تارها سبب از دست دادن برخی ویژگیناچار انتخاب هر یک از ساخبردند؛ بهساختار سازمانی مرسوم بهره می

بنیادها  سویکشد؛ از شد. در حقیقت مداخله دولت روسیه خود سبب بروز تناقضاتی میموردنظر بنیادها می

شد و اصول استقالل مدیریتی بر آنان حاکم بود؛ این امر سبب شباهت بیشتر اداره می امنایییئتصورت هبه

شوند و مقامات های دولتی. از سوی دیگر بنیادها با بودجه فدرال اداره میمؤسسه شود تامی« بنیاد»ها به آن

« های دولتیمؤسسه»شوند؛ این امر سبب شباهت بیشتر بنیادها به ارشد آنان نیز توسط دولت مشخص می
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 حالینشد بااپذیرفتند، بودجه فدرال آنان تضمین میهای دولتی را میشود. حال اگر بنیادها ساختار مؤسسهمی

های خود بنیادها، نظام دولتی را تهدید برای فعالیت کهینپذیر نبود. ااستقالل و اداره مستقل آنان دیگر امکان

، پذیرش مدیریت متمرکز دولتی در انتخاب نهایی مدیران بنیادها وجودیندرک است؛ باادانستند کامالً قابلمی

 روی آنان بود. توسط دولت تنها راه پیش

أمین بودجه آنان تهمچنین به بنیادها تذکر داده شد که اگر آنان ساختار بنیادها را برگزیدند، تضمینی بر 

بود، این امکان  به تصویب رسیده یتازگتوسط دولت وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر طبق قانون مدنی که به

نجام دهند؛ چنین اهای کارآفرینانه نیز فعالیتهای خود باشند و برای بنیادها وجود داشت که خود مالک دارایی

 مند نیستند.انی بهرههای دولتی از چنین امکجهت موردتوجه است که مؤسسهاختیاری ازآن

های سازمان» ، بنیادها با اساسنامه جدیدی تطبیق پیدا کردند که طی آن بنیادها با عنوان2001در سال 

یر نظر شدند و زهایی دولتی میتبدیل به مؤسسه تیب بنیادهای علمیمعرفی شدند. بدین تر« 66تجاری دولتیغیر

-سایر فعالیت وها شود و منابع مالی پژوهشگرفتند؛ بودجه آنان از محل بودجه فدرال تأمین میدولت قرار می

« نیادهادر اداره ب استقالل»شود. در اساسنامه جدید، اثری از دولت تأمین می یلهوسهای دانشمندان آن نیز به

. چنین تغییراتی 67جایگزین شده بود« های پژوهشیسازمان»با عبارت « های پژوهشیتیم»شود و مفهوم دیده نمی

حقیقت که  شد. اینها میها و نحوه اجرای پروژهسبب گسترش اختیار گردانندگان بنیادها در انتخاب گروه

سنامه جدید که توان چنین بیان کرد با اجرای اساها؛ میتأکید بنیادهای علمی بر فردگرایی بود، نه سازمان

 رود.اصول اساسی بنیادها نیز از بین می

وسیله ای است که به، مؤسسه«بنیاد ملی پژوهش پایه»بر اساس قانون مدنی: 

گرفته و مسئولیت تأمین بودجه آن نیز بر عهده مالک مالک خود )دولت( شکل

 تجاری خواهد بود.غیر)دولت( قرار دارد و دارای کارکردهای 
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چه تفاوتی  بنیاد ملی پژوهش پایهدهد. های ما ارائه نمیمتأسفانه توصیف فوق، پاسخ روشنی به پرسش

های پژوهشی، ژههای پژوهشی دارد؟ میزان استقالل آنان تا چه انداز است؟ آیا تأمین مالی پروبا سایر مؤسسه

 گیرد؟صورت می صورت مستقل و بر مبنای سازوکار داوری همتابه

تر پیچیده 2003دسامبر  8در طی تصویب قانون جدید در  یادشدهافزون بر آن، جایگاه اقتصادی دو بنیاد 

بودجه فدرال بخش خود  های فدرال موظف به مدیریتها و سازماناز گذشته شد؛ طبق قانون جدید وزارتخانه

خوانده  های دولتیعنوان یکی از سازماننیز به. همچنان مشخص نیست، آیا در آینده بنیادهای علمی 68شدند

عنوان انونی بهمربوطه دریافت خواهند کرد؟ شاید از چنین ق یهاخواهند شد؟ و بودجه خود را از وزارتخانه

 بُر جهت رسیدن به اهداف بنیادها استفاده شود.سازوکار میان

های . بحثصورت چالشی باقی ماندن بههای فوق، مفهوم قانونی اعطای اعتبار همچناافزون بر دشواری

های نامهتوافق»، «های مالیپژوهانه و اعطای کمک»، «قراردادهای پژوهشی»بسیاری پیرامون تمایز میان 

عنوان  ترین مفهوم اعطای اعتبار در قانون مدنی روسیه فدرال و تحتوجود دارد. نزدیک« 69اهدا»و « همکاری

ازمان و یا سبه شخص،  یاحقی چیزیکهدیه کردن »را « اهدا»که در طی آن  شدهیمعرف« اهدا یا دونیت»

واهد داشت یا خآیا چنین مفهومی کارایی الزم برای مفهوم پژوهانه را  کهینمعرفی کرده است. حال ا« دولت

فاده است حالینخیر، جای پرسش دارد. گرچه از دیدگاه حقوقی استفاده از چنین مفهومی روشن نشده است، باا

 از آن برای تعریف پژوهانه امری رایج است.

است که  شدهیبنویس قانون جدیدی در دومای دولتی )مجلس سفلی( و شورای فدرال تصوامروزه پیش

معاف  ر درآمدبهای اعطایی توسط بنیادهای علمی روسیه از پرداخت مالیات کنندگان پژوهانهدر طی آن دریافت

دهنده درک . تصویب چنین قانونی نشان70شودادهای روسی و خارجی را شامل میبنی شوند. چنین قانونیمی

نظر روسیه، بنیادهای علمی دارای نقاط دولت از اهمیت باالی پژوهانه برای دانشمندان روسی است. ازنقطه

 پردازیم:ضعف و قوت هستند؛ در ادامه به شرح نقاط قوت آنان می

 علمی و کارایی عمومی، نظرازنقطهها هترین پروژشناسایی و حمایت از مهم .1

 ای و سلسله مراتبی،فائق آمدن بر موانع سازمانی، منطقه .2
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 سازی علم و اقتصاد بازار،یکپارچه .3

 ی پژوهشی برجسته.هاگروهمهیا ساختن بستر معرفی دانشمندان و  .4

رد که ممکن وجود دا، در پیرامون فعالیت بنیادهای علمی نقاط مبهم بسیاری یادشدهافزون بر نقاط قوت 

 است سبب عدم کارایی آنان شود برای نمونه،

د؛ پاسخ به تأمین کلیه نیازهای نظام علمی روسیه انجام پذیر باهدففعالیت بنیادهای علمی نباید   .1

ز پرسنل نباید اها و تأسیسات و حمایت ها، زیرساختنیازهای دانشمندان و ساختار علم مانند کتابخانه

 علمی باشد. وظیفه بنیادهای

 نیازهای کادر علمی نیستند. برطرفبنیادها نهادی مناسب و کافی جهت  .2

وانع وری پایین پژوهشگران و مو بهره گوینداغلب بنیادها از ضعف نظام علمی روسیه سخن می .3

ستقیم مکنند. در حقیقت وظیفه آنان رفع های نظام علمی معرفی نمیدشواری ازجملهبوروکراتیک 

 جود در نظام علمی روسیه نیست.های موچالش

 یشوبدر میان نقاط ضعف و قوت بنیادهای روسی، موارد عمومی وجود دارد که با سایر کشورها کم

ترین پرسش میزان که مختص نظام علمی روسیه هستند و شاید مهم هستند مواردی بینینمشترک است؛ درا

گیرد، توسط دولت صورت می یکلن مالی بنیادها بهاستقالل بنیادهای علمی در روسیه باشد. پیدایش و تأمی

عنوان مؤسسه دولتی خوانده بنیادهای علمی به یتهای گسترده درنهاحال جای تعجبی ندارد که پس از بحث

بنیاد و  بنیاد ملی علومهای آمریکایی آنان، یعنی است که بنیادهای روسی بر اساس نمونه یشوند. این در حال

میزان  حالیناست. باا شدهیلهایی سراسر دولتی هستند، تشکسازمان شکیکه ب متحدهتیاالعلوم انسانی ا

های برای به کنترل استقالل دو بنیاد روسی در آینده تا چه اندازه باید باشد؟ سیاستمداران روسی کوشش

خاص انجام دادند که این امر پیامدهای  یک وزارتخانه درآوردن بنیادهای علمی و نظارت بر فعالیت آنان زیر نظر

برخی از مدیران از شرایط استقالل بنیادها  یزآمویژه سبب گسترش دیدگاه خصومتناگواری در پی داشت؛ به

احتمال بسیار، بنیادهای علمی تحت نظارت وزارت خانه متولی علوم کار خود را ادامه خواهند داد. شود. بهمی



 

92 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

فعالیت « وزارت علوم و آموزش»یان گذشته اسامی مختلفی داشته و امروزه بانام این وزارتخانه در طی سال

 کند.می

است.  بسیار محدود و ناچیز آنان شود، بودجهضعف بزرگ دیگری که سبب تضعیف بنیادهای علمی می

نجی ظرسنرود. بر اساس های علمی آورده است نیز فراتر میآسیب بودجه ناچیز از آنچه که بر سر پژوهش

. دانندشده، دانشمندان روسی امید بهبود در وضعیت علم روسیه را با فعالیت بنیادهای علمی مرتبط میاشاره

وسیه رناتوانی بنیادها در برآورده ساختن وظایف متعدد محول شده، سبب رشد نارضایی در جامعه علمی 

سبب واکنش  کهینشود. نخست اشود؛ چنین نارضایتی ممکن است سبب بروز دو وضعیت سراسر متفاوت می

یق بودجه بلوکی مناطق مختلف مالی علوم از طر ینکه در آن تأم نظام متمرکز شوروی شودو بازگشت به

نوین و شاید  و پیدایش مراکز علمی یدهکرد؛ و دومین حالت سبب افزایش تقاضا برای سامانتخصیص پیدا می

 های غربی شود.مشابه مدل

، خواهان فرایند بهبود در شرایط کنونی و ادامه 7172بوریس سالتیکوفیجی مانند آقای تدر یدنظرطلبانتجد 

 نقش مهم بنیادهای علمی بودند و پنج خواسته را مطرح کردند که شامل:

دامه فعالیت او  بنیاد ملی علوم انسانی و بنیاد ملی پژوهش پایه سازی جایگاه قانونی و حقوقی دوشفاف .1

 درجه باالی استقالل. مندی ازآنان با بهره

تأمین آن  وبرابر شدن بودجه کنونی  3به این دو نهاد، دو یا  شدهدادهافزایش شدید بودجه تخصیص  .2

 منظم و پایدار. صورتبه

 صورت قانونی و مالی.سازی مفهوم اعطای اعتبار و پژوهانه بهشفاف .3

ها، حمایت رتزات، اعطای اعتبار مسافمشورت بیشتر با جامعه علمی در جهت رفع نیازهای آنان مانند تجهی .4

 مشترک از تجهیزات. استفادهاز دانشمندان جوان و مراکز 

های ریویژه در نوآوای جهت حمایت از پژوهش، بهترویج مشارکت بیشتر میان مقامات فدرال و منطقه .5

 فناورانه.



 

93 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

توان تعدادی از می حالینیادهای علمی دولتی در روسیه کوتاه است، باازمان پیدایش بنمدت ینکهباا

نیادهای علمی روشنی بیان کرد. در ابتدا مشخص است که مفهوم اساسی فعالیت بهای آنان را بهنتیجه فعالیت

به سمت  های بسیاری دارد. بنیادهای بیشترهای سنتی تأمین مالی علم توسط دولت روسیه، تفاوتبا مدل

ند. بنیادهای های پژوهشی ندارایل داشتند و توجهی به مؤسسههای پژوهشی تمخالقان علم، دانشمندان و گروه

خص و دقیق های مشخود را به پروژه های کلی نداشته و سرمایهگذاری در موضوعای به سرمایهعلمی عالقه

میمات گرفت، نه بر اساس تصهای دقیق و مستقل شکل میدهند. انتخاب آنان بر اساس بررسیاختصاص می

چنین  یادهابنها هستند. فرضخواهان شفافیت در حسابداری و دسترسی راحت به نتایج پژوهش مدیریتی. آنان

رات دولتی را مندی از اعتباها جهت بهرهو بدون مداخله مقامات مؤسسه است که دانشمندان باید فرصت برابر

 دارا باشند.

تواند می ، این امریادشدهپس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش بنیادهای علمی با خصوصیات 

ویج علم در یک کشور باشد. فرایند اقتصادی و تر-راهی مشخص جهت برقراری ارتباط میان ساختار سیاسی

ورت عمودی صی بود، بهشوروی که دارای نظام اقتصاد متمرکز و دستور یحزبارتقا علم در نظام سیاسی تک

ا نظام سیاسی بگرفت. پس از فروپاشی شوروی نیاز به تطبیق نظام اقتصادی و سیاسی ]باال به پایین[ صورت می

انندگان علم از داری رخ داد؛ در ابتدا چنین زمانی، بسیاری از دانشمندان و گرددموکراتیک و اقتصاد سرمایه

لم آگاه نبودند. آنچه که دانشمندان ععمیق آن بر  یرنظام نوین و تأثی بههای انتقال نظام اقتصادی و سیاسپیامد

دولت روسیه از بنیادها  کهیبیش از هر چیز خواهان آن بودند، اطمینان از تأمین مالی علم در روسیه بود. هنگام

ساختن آن  عنوان ابزاری جهت تخصیص مناسب منابع محدود استفاده کرد؛ نیازهایی وجود داشت که برطرفبه

دها با شک و تردید به های بنیاتوان بنیادها بود؛ این امر سبب شد تا در ابتدا دانشمندان به فعالیت ازحدیشب

 یادها شدند.مند به اساس سازوکار فعالیت بنبا گذر زمان دانشمندان بیشتری عالقه حالیننگردند، باا

های دقیق و و تخصیص آن بر اساس بررسی در حقیقت دسترسی به پول همواره با دغدغه همراه بوده

ها باشد. این بدان معناست که تواند راهی برای پشتیبانی بهتر از کیفیت پژوهشها میداوری همتا طرح

اجبار در سایر کردند و یا بهوپنجه نرم میشدند با فقر دستدانشمندانی که موفق به دریافت اعتبارات نمی
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است که در  چارلز داروین]منظور نظریه تکامل  داروینیند. تطابق با چنین اصول پرداختها به فعالیت میبخش

« گراییجمع»تنها بسیار دردناک خواهد بود، بلکه باروح به نابودی هستند[ نهضعیف محکوم یهاگونهآن

 قوع است.شده، چنین فرایند تطبیقی در حال وطبق نظرسنجی انجام حالیندانشمندان روسی مغایرت دارد؛ باا

ا آنچه امروزه پرسشی بسیار مهم در میان دانشمندان و گردانندگان علم پدید آمده که تا حدودی ب

آیا علم »مطرح بود؛  1990ی در میانه دهه هایی دارد. دو پرسش حیاتچندان دور مطرح بود، تفاوتدرگذشته نه

های در سال« ود؟شدود در دوران بحران توزیع چگونه باید منابع مح»و « تواند به بقا خود ادامه دهد؟روسیه می

دجه بنیادها توان توازن صحیح میان بوچگونه می»ترین پرسش کنونی هایی همراه شد. حیاتیبا تفاوت یشروپ

ولتی باشند؟ در ادامه دو بنیادها تا چه اندازه باید دارای استقالل از روندهای « و توزیع بودجه سنتی برقرار کرد؟

زش )دانشگاه( رابطه میان آمو»شود که امروزه نظام علمی روسیه با آن مواجه است؛ دیگر مطرح میکتاب پرسش 

 «و پژوهش )مراکز پژوهشی( باید چگونه باشد؟

داده خرهای مهم در طی سالیان گذشته ها افشا کننده این حقیقت است که پیشرفتروند تغییر پرسش

ه است. حال تا به امروز از شرایط متالطم جان سالم به در برد است. نخستین حقیقت این است که علم روسیه

است.  شدهیلگذاری و ترویج علم در شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی به دغدغه اصلی تبدنحوه اداره، سرمایه

ها امروزه قیقت این پرسشحها در روسیه متداول باقی خواهد ماند؛ در هایی تا مدتچنین پرسش یادزاحتمالبه

 های بسیاری، امری است متداول.در کشور
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 مالی دولتی پژوهش نیتأمبندی جمع 7

های های دانشگاهی و بنیادی برخوردار از ویژگیید بر پژوهشتأکها، با ین مالی دولتی در بخش پژوهشتأم

 یر است:ز

  گذاری ملی لویتپژوهش و او نهیزمگذاری در ین مالی پژوهش اغلب همان نهاد سیاستتأمنهاد متولی

ین مالی را بر عهده تأم فهیوظگذاری و هم سیاست فهیوظدر آمریکا بنیاد ملی علم هم  مثالعنوانبهاست. 

 دارد. همین وضعیت در روسیه یا سوئیس نیز وجود دارد.

 علوم پزشکی  لوم فنی و مهندسی یاعهای مختلف )مانند تواند در حوزهنهاد ملی علم و پژوهش در کشور می

در آمریکا  مثالعنوانبهصی باشد. تواند یک یا چند نهاد تخصترتیب این نهاد میینابهمتفاوت باشند.  (...یا

تیب در روسیه . به همین ترمؤسسه ملی بهداشتو  بنیاد ملی علوماست:  شدهیلعلمی دولتی تشکبنیاد  2

 دهند.های مختلف را پوشش می، هر یک حوزهانسانیبنیاد ملی علوم و  بنیاد ملی پژوهش پایهنیز دو 

 برخالف. دارندعهدهبر  ین مالی پژوهش راتأمای از کل هزینه نهادهای ملی علم و پژوهش بخش عمده 

ین مالی دولت در تأمشود، های مختلف توزیع میها و دانشگاهپژوهش در میان دستگاه نهیهزایران که 

متحده دو بنیاد ملی علم و بنیاد ملی بهداشت یاالتادر  مثالعنوانبهست. یافته متمرکز اکشورهای توسعه

( 2 هایی همچون دارپا را زیر نظر خود دارد،دفاع که موسسه ( دپارتمان1در کنار سه نهاد دیگر یعنی 

درصد از  85 در حدود ،ژیانر ( دپارتمان3و  شده است،ملی هوا و فضا که بانام ناسا بیشتر شناخته سازمان

 20یی حدود تنهابه بنیاد ملی علمدهند. می بودجه دولت فدرال در علم و فناوری را به خود اختصاصکل 

است و در  آغازشدهی تازگبهدرصد از کل هزینه پژوهش دولتی را در اختیار دارد. در روسیه این فرآیند 

 درصد از کل هزینه پژوهش دولت است. 10حدود 

  ین مالی تأمتقاضانامه و اعطاء پژوهانه )گرنت( اقدام به  ارائهو پژوهش بر اساس سازوکار بنیادهای ملی علم

ها و مراکز که اغلب شامل پژوهشگران فعال در پژوهشگاه کنند. در این فرآیند پژوهشگرانپژوهش می
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ژوهش ارائه ها هستند، تقاضانامه خود را به بنیاد ملی علم و پپژوهش دولتی و همچنین اساتید دانشگاه

 دهند.می

 های در سال هرچندها. ای از مخاطبین بنیادهای ملی علم و پژوهش افراد هستند و نه شرکتبخش عمده

اند، اما های اعطاشده را به خود اختصاص دادهاخیر نهادهای کوچک خصوصی پژوهشی نیز سهمی از گرنت

ای از کنند بخش عمدهانامه را تکمیل میانفرادی یا گروهی تقاض صورتبههمچنان پژوهشگران فردی که 

های متوسط ین مالی پروژهمتأدهند. به همین دلیل این نهادها ا تشکیل میرهای دریافت گرنت درخواست

 .دارندعهدهو کوچک را بر 

 ترتیب پژوهشگران بدون ریسک به فعالیت ینابهگرنت )و نه وام( است.  صورتبهین مالی پژوهش اغلب تأم

 شوند.مشغول می پژوهشی

 شود. در های انتشارات را شامل میها، خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، به همراه هزینهدر تقاضانامه

گردد یمعلق درصد از هزینه به پژوهشگران ت 50در بنیادهای روسیه، در حدود  ازجملهبسیاری از کشورها 

ترتیب بازسازی ینابهیابد. ای انتشاراتی تخصیص میهها به خرید تجهیزات و هزینهدرصد از آن 50و حدود 

 شوند.ین میتأمهای گرنت ها در عمل از طریق هزینهو نوسازی آزمایشگاه

 درصد( به دانشگاه متبوع پژوهشگرانی که موفق به  20های گرنت )اغلب در حدود معادل بخشی از هزینه

کسب منابع مالی  منظوربهیابند تا ها تمایل میترتیب دانشگاهینابهگیرد. اند، تعلق میدریافت گرنت شده

 تشویق پژوهشگران خود برای جذب گرنت اتخاذ نمایند. منظوربهراهبردهایی را 

  های ی دورهین مالتأمسازوکار اعطاء گرنت یکی از ابزارهای اصلی در پذیرش دانشجویان دکترا و همچنین

های جذب یکی از روش عنوانبهقاضانامه جذب دانشجوی دکترا نیز های تآموزش دکترا است. در فرم

های پسادکترا نیز از طریق همین روش انجام همکار است. همچنین جذب همکاران پژوهشی در دوره

ین تأم بخشی از عنوانبهشود. در بنیادهای علم آمریکا و بنیاد پژوهش پایه روسیه جذب دکترا اغلب می

ین تأمهای خاص برنامه بنیاد علم سوئیسو  بنیاد پژوهش آلمانیاز است؛ ولی در موردنانسانی  هیسرما

 محور وجود دارد.دکترای پژوهش دورهمالی 



 

97 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

 شود.بدون نام و کور انجام می صورتبهارزیابی خبرگان و  صورتبههای دریافت گرنت ارزیابی تقاضانامه 

  ست مانند سیاستی که در روسیه د است؛ اما ممکن ادرص 50ها اغلب در حدود نرخ پذیرش تقاضانامه

الزم برای پذیرش اجتماعی  نهیزمذیرش افزایش یابد تا از این طریق پهای ابتدایی نرخ اتخاذ شد، در سال

 ارتقا یابد.

 یابند. دهی به تحقیقات ملی را میهای کالن امکان جهتبنیادهای علم و پژوهش ملی از طریق تعریف پروژه

 ای از این بنیادها است.بزرگ برین نمونه پروژهنمونه در بنیاد علم آمریکا تعریف  عنوانبه
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 ی دولتی از نوآوریمال نیتأم 8

کنند. عدم تفکیک این دو ین مالی دولتی نوآوری دو مسیر مختلف را طی میتأمین مالی پژوهش با تأم

بنیادها ی شود. وری پایین بودجه دولتمچنین بهرهین مالی و هتأمتواند منجر به ناکارآمدی نهادهای شیوه می

مالی توسط  ینتأم دارند. اغلب این دو نوعر عهدهوظیفه را بدو های مختلفی در کشورهای مختلف این یا آژانس

عنوان تواند این تنوع را افزایش دهد. بههای تخصصی نیز میشود؛ هرچند آژانسدو گونه نهاد مختلف انجام می

هایی تخصصی یک یا چند حوزه دانشی )مانند فناوری اطالعات و ارتباطات یا نمونه بنیادها یا صندوق

 یندر این صورت ممکن است هر دو نوع از تأمخصصی خود باشند. فناوری( ممکن است دارای نهادهای تزیست

 مالی توسط آن نهاد تخصصی انجام شود.

فعالیت  هایی از ایننمونهتمرکز شده است.  ین مالی نوآوریتأمین مالی یعنی تأمنوع دوم ، بر بخشدر این 

در « وفاییری و شکصندوق نوآو» یا« کیالکترون عیو توسعه صنا قاتیاز تحق تیصندوق حما»توان در را می

سازی است. فناوری و تجاری توسعههای مربوط به هایی از صندوقمشاهده کرد. این دو صندوق نمونهکشور 

ین تأمرخی از اهداف و سازوکارهای مربوط به اشتباه ب صورتبهشده در کشور ینتدوها و قوانین هرچند سیاست

و  هان صندوقندین سال تجربه ایچ اند.کردهین مالی دولتی نوآوری ترکیب تأممالی دولتی پژوهش را با 

ها در ایران و این تفاوت دهندهنشانتواند میها ها و نهادهای مشابه در سایر کشورهمچنین بررسی سازمان

 .کشورهای دیگر باشد

ین مالی و حمایتی تأمنهادهای های سه گروه مخاطب پشتیبانیتوان مشاهده کرد که در اغلب کشورها می

 هستند:

 هایی که نوآوری و توسعه فناوری شرکتبنیان: نوآور و دانش 75و کوچک و متوسط 74، زایشی73های نوپاشرکت

 ها است.ترین فعالیت آناصلی

 شود.های بالغ تعریف میهای تحقیق و توسعه که در شرکت: طرح76های تحقیق و توسعهطرح 
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 شود و شامل تعداد زیادی بازیگران های مالن ملی که توسط دولت پشتیبانی میملی: طرح 77های کالنطرح

ها پردازند. این طرحیا کنسرسیوم به فعالیت می 78است که در قالب یک همکاری مشترک تحقیق و توسعه

 شوند.های ملی تعریف میمحور و ذیل اولویتاغلب ماموریت

 

زیر را  اردمالی نوآوری شامل مو ینهای تأمگری و توسعه فعالیتظیمتن یفهوظ ها گاههمچنین این نهاد

 دارند:بر عهده

 79گذاری جسورانههای سرمایهصندوق 

 80سپاریجمع 

هایی از هر یک از این نهادها نیز در و نمونه شدهپرداختهبر همین اساس الزم است تا به دو مورد فوق نیز 

 رده شده است.های جهانی آوهای وضعیت فعلی با نمونهتمایزها و مقایسه یتاً در فصل آخرنهاادامه تشریح شوند. 
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 مالی دولتی نوآوری نیتأمهای های جهانی در صندوقنمونه 9

سازی تجاری مرحلهی کالن ملی که در هاطرحهای نوآورانه و همچنین های نوپا، طرححمایت از شرکت

شوند. عمومی دولت تزریق می بودجهشوند که از پشتیبانی میهایی ها و بانکقرار دارند، اغلب توسط صندوق

یه بعد از شوروی روس نمونهشوند. در فصل بعدی نیز خالصه معرفی می صورتبهها در این بخش برخی از نمونه

 شود.معرفی می

 

 81: شرکت توسعه فناوری مالزی1نمونه  

کند. یکی از محور را تأمین میهای فناوریالزم برای پروژه گذاری است که منابع مالیشرکتی سرمایه

یافته توسط نهادهای تحقیق سازی فناوری توسعهاصلی این شرکت، ایجاد مرکزی است که به تجاری هاییتفعال

 کند.فناوری فعالیت میهای پیشرفته نظیر الکترونیک، فناوری اطالعات و زیستفناوری ینهزم و توسعه محلی در

 بندی کرد:به سه دسته کلی تقسیم توانیرا م MTDCشده توسط دمات ارائهخ

 سازی خدمات مالی: شامل گرنت تجاریR&Dوکارهای، گرنت کسب فناوری، گرنت کسب St art -Up ،

 وکار بومیان مالزی ووکار و گرنت توسعه کسبگرنت رشد کسب

  ،خدمات توانمندسازی: شامل خدمات مشاورهایNurt uri ng  وSymbi osi s 

 های نوپا است و اغلب در های پژوهشی و شرکتمراکز فناوری: که شامل مراکز استقرار برای گروه

 های پیشروی مالزی قرار دارد.دانشگاه

 قرار خواهد گرفت. وتحلیلیهدر ادامه هر یک از خدمات و تسهیالت، مورد تجز
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 خدمات مالی 1-1-9

 R&D (CRDF)سازی تجاری گرنت 1-1-1-9

 اند از:شود؛ که عبارتسه مخاطب اصلی این خدمات پرداخت میاین گرنت به 

 های کوچک و متوسطشرکت 

 های نوپاشرکت 

 های زایشیشرکت 

قرار داشته  82فضا-ای و دریاناوری هستهفناوری، علوم و فهای فناوری صنعتی، زیستحوزه این گرنت به

های واجد شرایط به ههزین ٪90اندازه میلیون ریال( و به 4،320) هزار دالر 135باشد. این خدمت تا سقف 

های واجد شرایط به هزینه ٪50اندازه میلیون ریال( و به 4،320) هزار دالر 135تا سقف  های زایشیشرکت

ط به های واجد شرایهزینه ٪50اندازه میلیارد ریال( و به 32) دالر میلیونیکتا سقف تقریباً  های نوپاشرکت

های ههزین ٪70میلیارد ریال( یا  32) دالر میلیونیکهای کوچک و متوسط و تقریباً های غیردولتی شرکتبخش

 شود.های کوچک و متوسط پرداخت میشرکت واجد شرایط به

 (TAF) فناوری کسب گرنت 2-1-1-9

فناوری و  مالزیایی که قادر به افزایش سطح های کوچک و متوسطمنظور کمک به شرکتاین حمایت به

 یافتهودجه اختصاصاست. ساختار ب شدهیجدید هستند؛ طراح هاییبهبود فرایندهای خود از طریق خرید فناور

 شود:دسته تقسیم می 4جهت کسب فناوری بر اساس نوع فعالیت متفاوت بوده و به 

 میلیارد ریال(. 24) دالر 750،000کسب فناوری تا سقف  ینههزکسب فناوری: کمک 

 حدود  دالر 430،000آالت تا سقف خرید تجهیزات و ماشین ینههزآالت: کمکتجهیزات و ماشین خرید(

 میلیارد ریال(. 14

  خارجی  میلیون ریال( جهت دعوت از کارشناسان 1،728) دالر 54،000دریافت مشاوره خارجی: تا سقف

 یا ارسال کارشناسان داخلی به خارج از کشور.
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 70یا  میلیون ریال( دالر 2،144) 67،000همچنین تحت این گرنت تا سقف تولید: های پیشهزینه٪ 

 شود.پرداخت می تولیدیشهای پباشد( جهت هزینه های واجد شرایط )هرکدام کمترهزینه

 (BSFنوپا ) وکارهایکسب گرنت 3-1-1-9

کارآفرینی و ایجاد ن؛ حمایت و تشویق آشود. هدف های نوپا ارائه میاین خدمت جهت تأمین مالی شرکت

های زایشی هستند. ازجمله ن شرکتآ. گروه هدف استوکارهای استراتژیک جدید و مهم و قابل ارتقا کسب

استالزی مسهام شرکت به یک کارآفرین یا گروهی از کارآفرینان  ٪70بودن حداقل  شرایط این خدمت متعلق

، اطالعات، ارتباطات یافناوری، علوم و فناوری هستهصنعتی، زیست هایی. ناحیه مورد تمرکز این گرنت فناور

ها هزینه ٪90لیارد ریال( در اندازه می 43/2) میلیون دالر 1/35ها . حداکثر تأمین مالی شرکتاستو فناوری 

 .است

 

 (BGF) وکارکسب رشد گرنت 4-1-1-9

گردد. این کمک مالی ترکیبی توسعه فناوری ارائه می ینهزم گذاری جسورانه دراین خدمت جهت سرمایه

سهام  کهیشود درصورت. گرنت جهت تأمین مالی فاز توسعه فناوری پرداخته میاستسهام  از دو عنصر گرنت و

شود. وکار دریافت میغاز مرحله ابتدایی فاز تولید کسبآمحض محض تکمیل مراحل پرداخت گرنت و بهبه

میلیارد ریال(  32) دالر میلیونیکهای واجد شرایط به هر یک از شرکت یافتهیه اختصاصحداکثر میزان سرما

 .است

 (BEF) 83بومی پوتراوکار کسب توسعه گرنت 5-1-1-9

شان المللیوکار بومیان مالزی جهت گسترش عملکرد بیناین گرنت برای کمک به نهادهای کسب

میلیارد ریال( بدون نیاز به وثیقه  128) میلیون دالر 4منعطف تا سقف  یهاوام شده است بر این اساسمطرح

هایی گردد. این وام به شرکتبومیان ارائه می وکارهایسال به کسب 2سال و دوره تنفس  6با دوره بازپرداخت 
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و ارتباطات،  فناوری، فناوری سبز، نفت و گاز، برق و الکترونیک، فناوری اطالعاتهای زیستاز حوزه یکیکه در

 گردد.فناوری نانو و فناوری غذا قرار داشته باشد، اعطا می

 کارآفرینان وپرورشآموزشخدمات توانمندسازی شامل خدمات مشاورهای،  2-1-9

شد و سودآوری ربه کارآفرینان جهت افزایش  2سخت نرم و  یهاارائه مهارت MTDC هاییتیکی از فعال

دانش کارآفرینی، رهبری، انتقال  ، ارتقاءوپرورشآموزشوعاتی همچون ها موض. این مهارتاستوکارشان کسب

، در MTDCن . عالوه بر ایدهدیفناوری و مدیریت، حقوق مالکیت معنوی، ارتقاء و نام تجاری را پوشش م

. دهدیفناوری خدمات مشاورهای ارائه م گذاری و توسعهی، سرمایههای مختلف مربوط به کسب فناورزمینه

 اند از:از این خدمات عبارتبرخی 

 تحقیق بازار و ارزیابی فناوری 

 ریزی فناوریتأمین منابع و برنامه 

 سنجیوکار و مطالعات امکانکسب یهاطرح 

 مالی برای حمایت از کارآفرینان تأمین منابع 

 اخذ لیسانس هاییازمندین 

 قانونی دولت هاییازمندیارائه مشاوره در ن 

 گریهبینی فناوری و واسطپیش 

 موزشی فعالیت دارد.آهای سمینارها و کارگاه یدهدر زمینه سازمان MTDCهمچنین 
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 ساختار حکمرانی بانک توسعه فناوری مالزی 3-1-9

 ینمنظور تأمکه یک صندوق دولتی به است 84«خزانه ملی»صد در صد سهام این بانک متعلق به شرکت 

 شدهیلتشک 1965 های راهبردی است. این صندوق از سالها در حوزههای کالن و کمک به شرکتمالی طرح

 است و زیر نظر وزارت مالی )اقتصاد( مالزی مشغول فعالیت است.

 

 85: بانک توسعه کانادا2نمونه  

نوع خدمت اصلی  4 شده توسط شاملبه کارآفرینان است. خدمات ارائه یافتهتنها بانک انحصاری اختصاص

 است:

 خدمات مالی 

 ایخدمات مشاوره 

 گذاری جسورانهسرمایه 

 منظور رشدگذاری بهسرمایه 

ل زیر این خدمات و محدوده ارائه قرار خواهد گرفت. در شک وتحلیلیهاجمال مورد تجزکه در ادامه به

 ها آمده است.خدمت در دوران رشد شرکت

 خدمات مالی: ارائه تسهیالت 1-2-9

 از: اندعبارتکه  شودا ارائه میهای کوچک و متوسط و نوپهایی که به شرکتمالی در قالب وامخدمات 
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 نوپا شرکتاندازی راه 1-1-2-9

 ییوکارهاقرار دارند و یا کسب یاندازر مرحله راهکه د ییوکارهاوکار کانادا برای کسببانک توسعه کسب

ثابت، بازاریابی و  هایییسرمایه در گردش، داراهای تأمین گذرد در زمینهمی هاآنماه از فروش  12که 

ارائه دهد. این خدمت  دالر 50،000بیش از  یها، خرید نمایندگی و خدمات مشاورهای وامیاندازهای راههزینه

 .کندعالیت نمیارائه خدمات مشاورهای ف ینههای نوپا است. صندوق درزممخصوص شرکت

 وکارکسب خرید  2-1-2-9

را خریداری نماید برای تأمین منابع  کنندگانینوکار یکی از رقبا یا تأمبخواهد کسبچنانچه متقاضی 

میلیارد ریال(  1،120) میلیون دالر 35از این خدمت بهره بگیرد. سقف این خدمت  تواندیم یازشمالی موردن

 .است

 وکارکسب انتقال 3-1-2-9

ند، دیگر حرکت ک هایگذارییهاگر شخصی تصمیم گرفته باشد بازنشسته شود و یا به سمت سرما

از این  توانندیوکار این فرد ممکن است نیازمند منابع مالی جهت پرداخت سهام او باشند که مخریداران کسب

 وام استفاده کنند.
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 فناوری 4-1-2-9

ها، )شامل سرورها، شبکه افزارسخت یاالزم جهت توسعه و بهبود بخشه با استفاده از وام فناوری سرمایه

های مالی و حسابداری و ...( و خدمات مشاورهای ، برنامهCRM،ERPشامل افزار )وتر، لوازم جانبی و ...(، نرمکامپی

 گردد.نترنتی و ...( ارائه مینالین، بازاریابی ایآریزی راهبردی، امنیت، فروش شامل برنامه)

 تجهیزات 5-1-2-9

وکار مشتری، ی کسبو دوره بازپرداخت مطابق با الگوی جریان نقدینگ سالهیکوام تجهیزات با دوره تنفس 

زمایشگاهی، وسایل نقلیه تجاری، آتخصصی مانند تجهیزات  هاییآالت و تجهیزات خط تولید، فناوربه ماشین

 گیرد.زش تعلق میموآاندازی و  -های مرتبط مانند حمل، نصب، راههزینه

 ساختمان و زمین خرید 6-1-2-9

BDC وساز محل جدید، توسعه با ارائه وام تجاری امالک و مستغالت جهت خرید زمین و ساختمان، ساخت

کند. بازپرداخت این ها کمک می، به رشد بنگاهدهیدبیآسو یا نوسازی محل موجود و ترمیم سرمایه در گردش 

 .استسال  3سال و دوره تنفس  25وام حداکثر 

 گردش در سرمایه 7-1-2-9

 گیرد:موارد زیر تعلق میاین وام به 

 محصوالت جدید یاندازتوسعه و راه 

 توسعه بازارهای جدید در داخل و یا در خارج از کشور 

 پاسخگویی به تقاضا افزایش موجودی کاال برای 

 وکار موجوداضافه کردن تجارت الکترونیک به کسب 

 استراتژی ترویج و بازاریابی یروزرسانبه 

 شرکت در نمایشگاه تجاری 
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 کیت فکرینامشهود مانند مال هایییگذاری در داراتوسعه بازار و محصول و سرمایه 

 بازارهای خارجی. گسترش بازار داخلی و کشف 

 ایخدمات مشاوره 2-2-9

منظور حل مشکالت، بهبود عملکرد و رسیدن به اهداف بلندپروازانه صاحبان خدمات مشاورهای به

 گردد.مد و کاهش هزینه ارائه میآفزایش دروکار، اهای مدیریت کسبوکار در زمینهکسب

 

 86تبدیل به اوراق بهادار 3-2-9

الی مگذاران، منابع ن به سرمایهآگیرنده به اوراق بهادار و فروش های وامدهنده با تبدیل داراییموسسه وام

 کند.گیرنده را تأمین میوام یازموردن

 گذاری جسورانهسرمایه 4-2-9

BDC های در حوزهI T،گذاری پاک و سرمایه هاییصنعتی، فناوری انرژ هاییفناور ، مالی، سالمت

 نماید.گذاری میراهبردی و مشارکت اقدام به سرمایه

 سویکین بانک تالش دارد تا از اگذاری جسورانه گذاری مستقیم در قالب سرمایهبیش از سرمایه

های تهد )ارائه سرمایه به شرکگذاری افزایش دا در این نوع از سرمایهرگذاری غیرمستقیم خود سرمایه

گذاری جسورانه از اهداف اصلی این گذاری جسورانه( و از سوی دیگر ارتقاء و بهبود اکوسیستم سرمایهسرمایه

گذاری جسورانه از های سرمایهجذب و پرورش نسلی از مدیران توانمند در صندوق ترتیبیناصندوق است. به

 اهداف این صندوق است.
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گذاری این بانک، ک دالر سرمایههر ی یبه ازا 2016 سال گذاری غیرمستقیم، دربرد سرمایهبر اساس راه

 شده است.گذاری جذبقیم سرمایهصورت اهرمی و غیرمستدالر به 4.82مبلغ 

گذاری جسورانه منظور رشد صنعت سرمایهبه 87«گذاری جسورانهبرنامه اقدام سرمایه»همچنین قانونی بانام 

های خصوصی میلیارد دالر در این صنعت به صندوق 1.4در کانادا تصویب شد. بر اساس این قانون در حدود 

های ندوقبه این ص یرمستقیمکمک شد. بر اساس این قانون این بانک متولی نظارت و همچنین ارائه خدمات غ

های جسورانه از ی سبدی از طرحآورده مالی برا یهای خصوصی درازادوقصن یگردعبارتخصوصی است. به

گذاری جسورانه از این بانک صندوق سرمایه 22تعداد  2016کنند. در سال بانک سرمایه جسورانه دریافت می

 صندوق درمجموع 22میلیون دالر بوده است. این  453شده جذب یهاند. میزان سرماسرمایه جسورانه کسب کرده

 طرحی را به بانک ارائه داده است.( 6طور متوسط هر صندوق یک سبد حدود اند )بهطرح به بانک ارائه داده 126

 گذاری در دوران رشدسرمایه 5-2-9

ه ن بسیار منعطف است. از طرفی شبیآاین تسهیالت ترکیبی از بدهی و سهام است و بازپرداخت 

equi t y f i nanci ng  هم هست چراکهBDC ها مشارکت کند و بازگشت رشد شرکت در تواندیم

 گذاری متنوعی کسب نماید.سرمایه

 

 (ASTAآرکانزاس )سازمان علوم و فناوری  :3نمونه  

اصی جهت ایجاد شد. این سازمان یک اداره دولتی اختص 1983سازمان علم و فناوری آرکانزاس در سال 

 شود:ش تقسیم میاین سازمان به چهار بخ هاییت. فعالاستبنیان توسعه، شکوفایی و رشد صنایع دانش

 سازی،تحقیق و تجاری 

 ،صنعت 
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 و های تحت حمایتپروژه 

 موزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیاتآ 

و  هایتکه فعالاست های نوآوری حمایت و خدمات مالی مشابه با صندوق هاییتدر این سازمان فعال

 کند.سازی را پشتیبانی میخدمات مربوط به تحقیق و تجاری

در سال  ASTAبنیان و فناوری پیشرفته است. کمک به انجام تحقیقات باهدف افزایش تعداد مشاغل دانش

 گذاری نموده است.میلیارد ریال( سرمایه 32) دالر میلیونیک 88در حمایت از اتحادیه تحقیقات آرکانزاس 2013

مالیاتی به  یهاگذاری و مشوقبا ارائه منابع مالی از سه طریق ارائه گرنت، سرمایه ASTAهمچنین 

 کند.های نوآورانه کمک میسازی محصوالت و رشد شرکتتجاری

 الف( گرنت کمک به انتقال فناوری 1-3-9

اعطا های آرکانزاسی نوآورانه به شرکت هاییفناور یریکارگسازی، انتقال و بهاین گرنت جهت تجاری

را  هایناورهای مربوط به انتقال ف( از هزینهمیلیون ریال 120) دالر 3،750گردد. این گرنت تا سقف می

 میلیون ریال( باشد. 160) دالر 5،000های پروژه نباید بیش از . کل هزینهپردازدیم

 گذاریب( خدمات سرمایه 2-3-9

تا سقف  تواندیشود. دسته اول مسیم میبه دودسته تق ASTAشده توسط گذاری ارائهخدمات سرمایه

گذاری اولیه مایهالزم شرکت را تأمین کند. این خدمت سر میلیارد ریال( از کل منابع مالی 16) دالر 500،000

 هزار دالر 100سقف  گردد و دسته دوم تاهای نوپا با فناوری پیشرفته ارائه میاندازی شرکتجهت توسعه و راه

 .دهدیمحور ارائه م یفناور سازی محصوالت و فرآیندهایمیلیارد ریال( برای کمک به تجاری 3/2)
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3-3-9  

 ها و اعتبارات مالیاتیج( مشوق

های پرداخت مالیات، برخی از هزینه یجابه توانندیدهندگان آرکانزاسی ممطابق این برنامه مالیات

آالت و ینتوسعه کمک مالی بالعوض ارائه دهند و یا ماشبخش تحقیق و  تحقیقاتی را پرداخت نمایند یا به

 کمتر از قیمت واقعی بفروشند. یمتیتجهیزات جدید را به یک برنامه تحقیقاتی باق

 

سهم از کل بودجه 

 یسازیتحقیق و تجار
 نوع فعالیت شدهبیمیزان بودجه تصو

8.70% 
 دالر 356،975

 میلیارد ریال 11/4معادل 
 فناوریگرنت کمک به انتقال 

20.20% 
 دالر 825،306

 میلیارد ریال 26/4معادل 
 گذاری اولیه شرکت نوپاسرمایه

1.70% 
 دالر 69،475

 میلیارد ریال 2/2معادل 
 برنامه توسعه فناوری

45.30% 
 دالر  1،861،583

 میلیارد ریال 59/6معادل 

 برنامه مشوق مالیاتی تحقیق و

 توسعه

24.1.٪ 
 دالر 1،000،000

 میلیارد ریال32 معادل
 اتحادیه تحقیقات آرکانزاس
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 فرانسه BPI: بانک 4نمونه  

مربوط  آنکه نیمی از  الر استدمیلیارد  22.4ی )سهامی عام( برابر با اپیگذاری بیسرمایه گروه سرمایه

مالی بخش نهاد  گذاری دولت فرانسه است.و نیمی دیگر مربوط به بازوی سرمایه اییبه نهاد عمومی دولتی بی پ

است و بخشی از نهاد دولت و  یجادشدها 1816در سال  89فرانسه« صندوق سپرده و امانت»دولتی فرانسه بانام 

شود. توصیف می« دولت فرانسه گذارییهبازوی سرما»عنوان تحت کنترل پارلمان است. این نهاد مالی معموالً به

 ده داشته است.های بلندمدت فرانسه را بر عهگذاریاین صندوق سرمایه

 

 ساختار حکمرانی 1-4-9

ی یک بانک دارای شخصیت حقوق سویکمالی و توسعه نوآوری در کشور فرانسه از  یناین نهاد ملی تأم

شود. این دو ویژگی هم از منظر ساختار حکمرانی است و از سوی دیگر یک شرکت عمومی )دولتی( محسوب می

 متفاوت است. یجادشدههای بالقوه او هم از منظر امکانات و فرصت

 شود:فرما میار حکمهای زیر بر این ساختبه دلیل بانک بودن ویژگی

 3تا  1المللی مانند بازل های بینعضویت در پروتکل: 

 شود. این ها اعمال میگذاری بانکای از مقررات بر نحوه سرمایهبر اساس این پروتکل مجموعه

مثال بر اساس پروتکل بازل عنوانبه هاهای غیرمتداول بانککنترل ریسک فعالیتمنظور ها بهپروتکل

 گذاری باید تابع مقررات زیر باشند:ها در زمینة سرمایهبانک 3

 تواند از درصد می 1250ها تنها با ضریب ریسک گذاری در بنگاهمیزان سرمایه

 ها باشد.گذاریسپرده

 درصد باشد. 600تا  300یسک ید ضرایب رگذاری در خرید سهام نیز بامیزان سرمایه 
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 15درصد سهام آن موسسه و  10های مالی نباید بیش از گذاری در موسسهمیزان سرمایه 

 درصد سهام بانک باشد.

  درصد باشد. 10.5میزان کفایت سرمایه در شرایط بحرانی باید 

 سهام آن شرکت باشد. درصد 50تواند بیش از ها نمیمیزان تسهیالت به شرکت 

 های اعتبارسنجی:ه سودآوری و اعتبارسنجی توسط شرکتالزام ب 

 بندی مودی این بانک بر اساس رتبه مثالعنوانبهAa1 (negative)/P1 .است 

  ی فیچ و بندرتبهاعتبار این بانک بر اساسS&P  شود.و منتشر می شدهانجامنیز 

 المللی، بازگشایی اعتبارات ای بینهنامهامکان ارائه طیف متنوعی از خدمات مالی و بانکی اعم از ضمانت

 و ... (LCاسنادی )

 های بزرگ و کاهش المللی در پروژهصورت داخلی و بینبه 90آوری مالیامکان استفاده از سازوکارهای جمع

 گذاران متنوعضریب ریسک از طریق جذب سرمایه

 هاامکان فاینانس پروژه 
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شود، نیز حکمرانی و مشارکت سهامداران و دانسته میکه یک شرکت دولتی از سوی دیگر به دلیل آن

EPIکه بانام  91های صنعتی و تجاری دولتی فرانسهشرکتشود. غیردولتی تابع شرایطی می گذارانیهجذب سرما C 

های صنعتی یا تجاری یا مراکز پژوهشی یا ها است که اغلب تمامی شرکتشوند، یک نوع از شرکتشناخته می

ای هستند. الزم به ذکر ها و مشخصات ویژهی تمامی از این نوع شرکت هستند و دارای ویژگیاپراتورهای دولت

EPIد از نوع هایی که دارای سهام دولتی هستناست که تمامی شرکت C  .اند از:ها عبارتاین ویژگینیستند 

  دار:های اولویتملی در حوزه هاییتاعالم مأمور 

 یتشود و حمایت از نوآوری و همکاری فناوری مأمورتوسط دولت تعیین می هایتمأمور 

 :برای ایجاد هر زیرمجموعه نیاز به اجازه قانونی وجود دارد 

 2005-722و ساختار این نهاد در سند  هایتمأمور ACT  تعریف شد، این سند  2005ژوئن  29در

 شده است:ر اشارهبعدها بهبود یافت و تصویب شد. در این سند به موارد زی

 1 عمومی غیردولتی و نهادیک. تشکیل 

 2 قاتیتحق. تبدیل موسسه ملی ترویج (ANVAR ) عمومی به یک شرکت  نهادیکاز

 2 ( و سند2013 وئنژ ACT 2013-529) 1محدود. این سند به همراه سند یت مسئول

(2012-1559 ACT  ایجاد بانک سرمایه2012دسامبر )گذاری فرانسه (BPI)  را تصویب

 .کردند

 شوند:مدیران توسط دولت تعیین می 

 6 شوند.نفر از اعضاء هیات مدیره توسط دولت تعیین می 

 .نمانده دولت حق وتو دارد 

 شود:توسط نهادهای عمومی واجد صالحیت کنترل می 
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  ها نظارت فعالیت« عالی و تحقیقات آموزشوزارت »و « وزارت اقتصاد، صنعت و کار»تحت نظارت

 شوند.می

 92(یزرسها توسط دادگاه حسابرسان )سازمان باحسابرسی 

 مالی نیترین سازوکارهای تأماصلی 2-4-9

 مالی غیرمستقیم نیتأم 1-2-4-9

مالی  ینأمگذاری نوآوری دولتی بر تهای سرمایهاین بانک نیز مانند الگوی متداول مربوط به صندوق

گذاری های خصوصی و غیردولتی اقدام به سرمایهبانک از طریق صندوق ترتیبینادارد. به یدغیرمستقیم تأک

 نماید.می

 شده استمالی انجام ینصورت مستقیم تأمی بهگذاری غیردولتسبد سرمایه 322از طریق این بانک در 

 شده است.گذاری انجاموکار سرمایهکسب 3000صورت غیرمستقیم در که به

گذاری، توانمندی رمایهیورو س میلیونیکهر  یگذاری غیرمستقیم به ازااز طریق سرمایه ترتیبینابه

 ست.اگذاری بخش غیردولتی را داشته میلیون یورو سرمایه 4جذب 

 است: یمتقسسته قابلدمالی این بانک در سه  ینهای غیردولتی پذیرنده تأمصندوق

 های کوچکهای مربوط به شرکتصندوق 

 های مربوط به نوآوریصندوق 

 ایهای منطقهصندوق 
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3-4-9  

 نامهمانتض

 های زیر است:های بانک دارای ویژگینامهضمانت

 هاهای صادرشده برای طرحنامهضمانت 

 المللی و خارجیهای بیننامهضمانت 

 د.تواند به سایر نهاد انتقال دهکننده میریافتانتقال که از این طریق دهای قابلنامهضمانت 

 تیصادرا یهانامهضمانت 
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 : روسیه و گذار از میراث شورویدوران گذارنمونه  10

های مختلف سیاسی تا اقتصادی و اجتماعی مواجه با اصالحات در حقیقت، پس از فروپاشی شوروی نظام

عنوان وروی سابق بهاما رویکرد ش؛ جدی ساختاری و قانونی شدند. نظام نوآوری و علم نیز از این امر مستثنا نبود

بیشتر دولت بر فشار عمودی  یدمشاهده است؛ تأک، در نگرش فعلی روسیه همچنان قابلانکاریرقابلغیک میراث 

نتایج کیفی و  یجاهکشش تقاضای )اقتصادی( از پایین به باال، مهم بودن نتایج کمی ب یجااز باال به پایین به

خورده شوروی است ردهای شکستمان رویکهعنوان معیار موفقیت؛ کمترین توجه به سود حاصل از نتایج به

 که امروزه نیز شاهد آن در بدنه روسیه نوین هستیم.

مد. گرچه نخستین سازمان حامی علوم و فناوری تنها در مدت کوتاهی پس از فروپاشی شوروی به وجود آ

-ژه بخشویود، بهبه حمایت از نهادهای گسترده علمی موج حالینهدف اصلی این نهاد توسعه نوآوری نبود، باا

-، فعالیتهای حامییافت. پس از گذشت زمان، بیشتر سازمانهای مرتبط با توسعه علوم کاربردی اختصاص می

 های خود را در راستای ترویج نوآوری تغییر دادند.

هایی به زبان شود؛ چنین واژهترجمه می« 94کمک مالی»و « 93بنیاد»به دو واژه « Fond»در زبان روسی واژه 

انسان دوستانه و اعطای  یهاهایی باهدفبه سازمان« فاندیشن یا بنیاد» نی سراسر متفاوت دارند.انگلیسی معا

( خانواده و پولی است که با اهداف متفاوت مانند سرمایه )صندوق« فاند»شود؛ حال های مالی اطالق میکمک

که موارد درک این روسی در برخی ازگیرد. در زبان گذاری )صندوق( مورداستفاده قرار مییا سرمایه قابل سرمایه

« صندوق»ا ها ر، برخی از سازمانینازاشود. پسکدام معنا موردنظر است، امری بسیار دشوار محسوب می

 شود.استفاده می« بنیاد»نامیم که در حقیقت مفهوم آن در منابع روسی و انگلیسی به معادل می
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 صندوق توسعه فناورانه روسیه 

بود که « آر اِف دی تی»یا « 95صندوق توسعه فناورانه روسیه»های نوآورانه، می فعالیتنخستین سازمان حا

. این صندوق در 97شکل گرفت« 96های فناوری روسیه فدرالو سیاست وزارت علوم»، زیر نظر 1992در سال 

 1992سال رو شد. در بههایی روا دشواریبدرنگ پس از تأسیس خود های دوران پساشوروی، بینخستین سال

ی غیردولتی هاوکارهای خصوصی و سازمانقانونی به قوت خود باقی بود و قوانین فعالیت کسب یهمچنان خألها

ها با آن دوقتا به امروز شفافیت قانونی همچنان چالشی است که صن رویننرسیده بود. ازا یبهنوز به تصو

 کنند.وپنجه نرم میدست

، بلکه از شدفت، بودجه آن از محل بودجه دولت فدرال تأمین نمیدولت شکل گر یلهوسگرچه صندوق به

. بودجه صندوق مقادیر متغیری 98گرفتهای صنعتی صورت میطریق تخصیص منابع مالی داوطلبانه شرکت

، شد. صندوقیرا شامل م یدفاع یردرصد از هزینه فدرال برای علوم غ 4تا  1.5داشت؛ بودجه صندوق مبلغی بین 

های ز سازماناکنندگان هایی بود که در مرحله تحقیق و توسعه قرار داشتند و بیشتر دریافتپروژه حامی مالی

 وکارهای نوپا بودند.پژوهشی و کسب

شتیبانی از های حیاتی و پمقررشده فدرال، ترویج فناوری هاییتوظیفه اصلی صندوق، بر اساس اولو

وآورانه و نهای گذاری در پروژهترین نیازهای کشور و سرمایههای تحقیق و توسعه در جهت رفع مهمفعالیت

صورت های تحقیق و توسعه بهروژهپگذاری صندوق در شد. سرمایههای علم و فناوری تعریف میزیرساخت

ت وام، نرخ سال پس از پرداخ 3گرفت. در بسیاری از موارد تا های بدون بهره برای مدت مشخص صورت میوام

ول نمونه اولیه تولید پروژه باید به محص آمیزیتشد. نتیجه نهایی و موفقازپرداخت آن محاسبه نمیبهره برای ب

 .99شدمی

-ها دریافتدر تعیین پروژه یتوجهصورت قابلکننده سرمایه صندوق بهدر چنین سازوکاری، منابع تأمین

طور طبیعی در دهند و این روند بهکننده اعتبارات نقش دارند؛ صنایع، خود بودجه را به صندوق تخصیص می

ها در حوزه سال نخست تأسیس صندوق، بیشتر پروژه 10است. در  یرگذارهای موردعالقه آنان تأثترویج موضوع
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ساز، فناوری اطالعات و الکترونیک اختصاص داشت؛ هفتاد درصد وساخت آالتینشیمی و مواد نوین، ابزار و ماش

های رشته یتمامشد؛ افزون بر آن مقدار ناچیزی نیز بهگذاری میهای فوق سرمایهشده در رشتهاز مبلغ پرداخت

شناسی، متالوژی و کشاورزی اختصاص ، هوانوردی، زیستزیستیطعلوم کاربردی مانند پزشکی، صنعت برق، مح

 یافت.می

اکز درصد نیز مر 20های کوچک سهامی و حدود کنندگان را شرکتدرصد از دریافت 50در حدود 

راکز در ها در مورد این مراکز بحث خواهیم کرد؛ این مدهند. در سایر بخشهای فدرال تشکیل میپژوهش

ائل قهای تحقیق و توسعه صنعتی دوران شوروی هستند که دولت اهمیت بسیاری برای آنان حقیقت مؤسسه

درصد به  5اص دارد و تنها اختص پزشکی و کشاورزی فرهنگستانو علوم  فرهنگستاندرصد مابقی به  20است. 

 کند.کنندگان دانشگاهی تخصیص پیدا میدریافت

تعدادی  یتازگمشخص نیست. به صندوق توسعه فناورانه روسیهگونه که اشاره شد، جایگاه قانونی همان

ن است؛ ای دهقرار دا یرهای صندوق بر اساس قوانین گذشته را تحت تأثقانون به تصویب رسیده است که فعالیت

رای آنان های بسیار بها نشده باشد، حداقل سبب بروز دشواریقوانین اگر سبب جلوگیری از فعالیت صندوق

عنوان نهاد دولتی با بودجه غیردولتی، سبب شده است تا صندوق خارج از چارچوب شده است. جایگاه صندوق به

فتن جایگاه حقوقی مناسب خود در چرخه احال نیز صندوق موفق به یحقوقی استاندارد کشور قرار گیرد و تابه

 نوآوری نشده است.

یکی از  رسد.های خود موفق به نظر میای از فعالیت، صندوق در پارهیادشدههای افزون بر دشواری

شور ای از صنایع مختلف کرشتههای میانهای شاخص صندوق، توانایی آن در حمایت از پژوهشموفقیت

، شوندهای خصوصی پشتیبانی نمیوسیله شرکتهایی در بیشتر موارد بهشود. چنین پروژهمحسوب می

 ای است.صندوق دارای کارکردهای ویژه ترتیبینابه

های اعطایی بود. چنین درصد از کل وام 7.8های سررسید معوقه شامل ، بدهی2003دسامبر سال  1در 

گذاری های صندوق، هر روبل سرمایهس گزارششود. بر اساسطح از بدهی معوقه مقدار قابل قبولی برآورد می

پروژه حوزه علم و فناوری که در بازه  840ها، از میان روبل سود در پی دارد. بر اساس گزارش 3ها، در پروژه
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ها پس از تکمیل با افزایش سهم درصد از پروژه 39، اندشدهیتوسیله صندوق حمابه 2003تا  1994های سال

، شیمی، صنعت دارو فناورییستساز، الکترونیک، صنایع برق، زوآالت ساختاند. ابزار و ماشینرو شدهبهبازار رو

موفق به دریافت وام از  یادشدهدهند که متقاضیان صنایع و داروشناسی تعدادی از صنایع متنوعی را شکل می

 اند.صندوق شده

های چالش 2004کند؛ در سال ه نرم میوپنجهای قانونی دستباوجود عملکرد مناسب، صندوق با دشواری

وفق به ، صندوق مجدداً م2006ای، در سال های بنیاد شد و پس از وقفهپیش رو سبب توقف موقت فعالیت

 های خود شد.سرگیری فعالیت

های پروژه نیازمند مطالعات بیشتر است زیرا با توجه به تعداد بسیار کم صندوق توسعه فناوری روسیه

مراه است. ههای آن با موفقیت متوسط رسد که فعالیتپروژه در سال(، به نظر می 100)کمتر از  یتموردحما

هایی ی آن با چالشمشخص و ماهیت حقوقی و مدیریتی صندوق، در آینده رویارویبا توجه به آینده نا حالینباا

 بینی است.قابل پیش دستینازا

 100آورهای کوچک نوصندوق حمایت از شرکت 

است.  شدهیهای نوآور کوچک معرفدومین نهاد مالی برای ترویج علم و فناوری شرکت« وق حمایتیصند»

-می« صندوق حمایتی»اختصار این نهاد را به پسین. ازا101روسیه تأسیس شد دولت 1994این نهاد در سال 

های علوم هزینه درصد از مجموع 1.5شود و وسیله دولت روسیه تأمین میبه صندوق حمایتینامیم. بودجه 

شود و هیچ دولت اداره می یهاغیرنظامی را به خود اختصاص داده است. صندوق حمایتی مستقل از وزارتخانه

« وزارت آموزش و علوم»صورت مستقیم از طریق بودجه آن به وجودینوزارتخانه مشخصی متولی آن نیست؛ باا

سازی محصول است وکارهای نوآور در مرحله تجاریبیابد. وظیفه صندوق، حمایت از کسبه صندوق انتقال می

صندوق توسعه  اند. تفاوت آن باهای حمایتی آن جای گرفتهنیز در برنامه 102وکارهای نوپاکسب 2003و از سال 

کند گذاری میدر مراحل آتی توسعه سرمایه صندوق حمایتیگذاری آنان است؛ در مرحله سرمایهفناوری روسی 

حمایت خود را تا مرحله تحقیق و صندوق توسعه فناوری است که  یونه اولیه[؛ این در حال]پس از مرحله نم
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ای که گذاری خود را در مرحلهسرمایهصندوق حمایتی کند. توسعه و تولید آزمایشی نمونه اولیه ادامه پیدا می

نهاد حمایتی در نظام ملی دهد. گرچه کارکردهای این دو شود انجام میواقع تولید میدر آن محصول تجاری به

 هایی است.نوآوری دارای همپوشانی

های نوآورانه پژوهش»خارجی برای توسعه مدل چنین نهادی دارای اهمیت بسیار بودند؛ برنامه  دو برنامه

؛ 104ه پیدا کردهای مختلفی توسعوسیله نهادها و دپارتماندر آمریکا که به« اِس بی آی آر() 103وکارهای کوچککسب

برداری پیکرا  یادشدههای دو کشور ها صرفاً برنامهروس وجودین. باا106«یا آنوار 105برنامه دولت فرانسه برای نوآوری»و 

های ایده حمایت ی آرآاِس بی  هایی از هر یک را الگوبرداری کردند. از برنامه آمریکاییو اجرا نکردند بلکه ویژگی

ای دهی مجموعهماننیز ایده سازآنوار نوآورانه وام گرفته شد و از وکارهای مالی دولتی برای پشتیبانی از کسب

ختلف روسیه منطقه م 25ای الگوبرداری شد. در حال حاضر نمایندگان صندوق حمایتی در از نمایندگان منطقه

 اند.گرفتهشکل

محصول و یا  و از حق مالکیت فکری اندمند شدهبهره صندوق حمایتیوکارهای نوپا که از پشتیبانی کسب

رصد د 50مند هستند. در صورت موفقیت تجاری شرکت، سهم مالی صندوق حمایتی از خدمات خود نیز بهره

 کند.تجاوز نمی

آالت ماشین وکارها قرار دارند که از داروسازی تاطیف متنوعی از کسب صندوق حمایتی،های در برنامه

ر هنگام دریافت اعتبارات، دوکارها شود. بسیاری از کسبو فناوری رایانه را شامل می یوساز و کشاورزساخت

صورت وام و با مبلغ دریافت شده به حالیندارند. بااهایی فعال هستند که خود مدیریت آن را بر عهدهشرکت

یست و شود. راهبرد صندوق، محرک مستقیم توسعه شرکت و محصول نو ننرخ بهره ترجیحی آنان محاسبه می

د تجربه موفق را درصدی در بیشتر موار 66، با سطح متوسط بازده روینکند؛ ازارا دنبال می راهبرد کم ریسک

 .107اندداشته

در « 108سرمایه مرحله کشت ایده»کند و را دنبال می ترییسکیصندوق حمایتی راهبرد پر ر یتازگبه

تنها تثبیت کلی وضعیت  چنین تغییری های حمایتی آنان قرار دارد. محرکوکارهای نوپا در برنامهکسب

در تغییر رویه صندوق بود. از  یرگذارکننده صندوق نیز از عوامل تأثاقتصادی کشور نبوده و افزایش منابع تأمین
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درصد افزایش داشته  1.5به  0.5های علوم غیرنظامی فدرال از سو میزان سهم بودجه صندوق از محل هزینهیک

گیری را تجربه کرده است. افزون بر آن، بازگشت نظامی رشد چشمیراست و از سوی دیگر نیز بودجه علوم غ

 های گذشته نیز سبب افزایش ذخایر مالی صندوق شد.سرمایه از محل وام

ترین ها در ابتداییباهدف حمایت از پروژه« 109برنامه استارت»های نوآورانه بود. قدم بعد، حمایت از پروژه

ر سال دیافت. تخصیص میبرنامه استارت  ، نیمی از بودجه صندوق بهصورت تقریبیمراحل کلید خورد. به

حدود  2006شود؛ این رقم در سال میلیون دالر برآورد می 10جه برنامه گیری برنامه، بود، همراه با شکل2003

 شود.میلیون تخمین زده می 15

در مدل روسی مراحل  حالیناست؛ باا متحدهیاالتا اِس بی آی آربرنامه  یرای یادآور تأثچنین برنامه

ای توسعه ایده تحقیق و توسعه تا مرحله تولید نمونه اولیه باید با شتاب بسیاری صورت بگیرد؛ مدت مناسب بر

 واهد داشت.شود که چنین گذار شتابانی ریسک فراوان به همراه ختا مرحله تولید نمونه یک سال برآورد می

ه در کخاصی است  های ترویج نوآوری در آمریکا، ویژگیوسی و رویههای رتفاوت اصلی میان صندوق

در فرانسه، وار آنو  آمریکا اِس بی آی آرهای اسناد رسمی روسیه با شفافیت به آن اشاره نشده است. در نمونه

ن سرمایه های نوآوری همراه است؛ سرازیر شدها با فرض ورود سرمایه بخش خصوصی در شرکتبینی دولتپیش

-سازد. کوششوکارهای نوپا را هموار میگذاری ابتدایی دولت، راه موفقیت کسببخش خصوصی به همراه سرمایه

گذاری ، سرمایهروینگذاری باشد؛ ازاتواند بهترین توضیح برای چنین سرمایهو فرانسه می متحدهیاالتهای ا

تر های قویگیرد و سبب تحریک سایر نیروهای اقتصادی از این طریق صورت میها باهدف تحریک فعالیتدولت

کارهای واین نیروهای اقتصاد غیردولتی هستند که مسئولیت رشد و توسعه کسب یتشود؛ درنهااقتصادی می

ی از موارد های روسی، در بسیارنوپا را در بر عهده خواهند گرفت. در روسیه باوجود موفقیت متوسط صندوق

 کنند.ناکارآمد عمل می شده و یا بسیاری نوآور گموکارهاهای بعدی در رشد کسبگام

 یجاو به است نشدهیفبر اساس سودآوری تعر صندوق حمایتیافزون بر این، معیارهای تعریف اثربخشی 

شباهت به استانداردهای دوران شوروی نیست. نرخ رشد گیرد که بیآن معیارهای کمی مورداستفاده قرار می

درصد باشد(، خروجی هر شخص )در سال باید حداقل  15ک )باید ساالنه بیش از وکارهای کوچتولیدات کسب
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، اندشدهیلهای فکری که به کاال و یا خدمات تجاری تبددالر آمریکا باشد( و شاخص دیگر، تعداد دارایی 20.000

چنین روند. با وکارهای کوچک در روسیه به شمار میهای ارزیابی عملکرد کسبترین شاخصاز اساسی

اند. آمیزی را تجربه کردهصندوق، عملکرد موفقیت یتوکارهای موردحمادرصد از کسب 50معیارهایی، حدود 

ها رسند زیرا تصویری شفاف و واقعی از توانایی سودآوری بنگاهچنان مفید به نظر نمیچنین معیارهای جذابی آن

 دهند.مشخصی ارائه نمیها پاسخ کند و در پرسش پایداری سودآوری بنگاهارائه نمی

رو بهورنیز با شرایط پیچیده حقوقی و قانونی  صندوق توسعه فناوری روسیه، صندوق حمایتیهمانند 

شود و ین میهای غیردولتی تأمسرمایه آن از طریق بنگاه حالیناست. این صندوق نهادی دولتی است، باا

ز در قانون مدنی . با توجه به موارد فوق، تضادهایی نیمند استهمچنین از قانون مالکیت فکری نوینی نیز بهره

کند. بر اساس رو میبهخورد که فعالیت چنین نهادی را با تردید روو قانون بودجه روسیه فدرال به چشم می

قانون بودجه انتقال  وجودینپذیر است، بااقانون مدنی، انتقال اعتبارات از نهاد دولتی به شرکت خصوصی امکان

نشده ز حلشمارد. چنین چالشی امروزه نیمالکیت فکری از نهاد دولتی به نهاد خصوصی را محترم نمی حقوق

ست ولی همچنان تا حدودی از پیچیدگی شرایط کاسته ا 2005است. مصوبه اخیر دولت در نوامبر  ماندهیباق

 110ها بر قوت خود باقی است.های صندوقچالش حقوقی و قانونی فعالیت

 گذاری جسورانهوسعه صنعت سرمایهصندوق و ت 

تأسیس  2000را در سال « وی آی اِف»یا « 111گذاری جسورانه نوآوریصندوق سرمایه»دولت روسیه 

کلید خورد. این صندوق  وزارت صنعت، علوم و فناوری روسیه. محرک تأسیس چنین نهادی توسط 112کرد

گذاران صنعتی و گیرد؛ سرمایه آن از محل سرمایهمی های دولتی بهرهتجاری است که از کمکسازمانی غیر

است. مدل فعالیت  شدهیفگذاری مشترک بلندمدت تعرشود و قاعده اصلی آن نیز سرمایهای تأمین میمنطقه

« سرمایه برای صندوق»تحت مدلی با عنوان  هااسرائیل است؛ این صندوق« 113یوزما»همانند صندوق  وی آی اِف

شود. صندوق منطقه می 10و سبب تشکیل  شدهیآورسال جمع 3مایه آنان در مدت کنند و سرفعالیت می

گذاری شود؛ میزان سرمایهتأمین می وزارت صنعت، علوم و فناوریبودجه صندوق از محل اعتبارات اختصاصی 
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آید. یحساب مبه گذاری جسورانه نوآوریصندوق سرمایههای بارز گذاران محلی از ویژگیداوطلبانه سرمایه

را نیز بر عهده دارد و بودجه اختصاصی خود را از محل صندوق حمایتی  ، پشتیبانی مالییادشدهوزارتخانه 

دهنده ناتوانی شدید آورد. گرچه مقدار سرمایه بسیار ناچیز صندوق خطرپذیر نشانها به دست میبازپرداخت وام

میلیون روبل  200دجه اولیه صندوق جسورانه های حمایتی از صنایع نوآور است. بوروسیه در تمامی کوشش

میلیون دالر آمریکا است؛ با  10سختی معادل میلیون روبل رسید؛ این مقدار به 300به  2005بود و در سال 

 بخش.ها بیشتر جنبه نمادین دارند تا حمایت واقعی و اثرهای صندوقچنین مقدار اندکی، فعالیت

نها تأسیس تا امروز از عملکرد مؤثری برخوردار نبوده است؛ ت اِفوی آی جای تعجبی ندارد که صندوق 

ت که تنها قدر ناچیز اسای حاصل فعالیت این صندوق است؛ منابع مالی در دسترس آنان آندو صندوق منطقه

 تصادی.اق یرگذارهای تأثگذاری جسورانه هستند تا سازمانهای سرمایهیادآور مدلی برای توصیف صندوق

 بندیجمع 

وق صند، صندوق توسعه فناوری روسیه؛ یندازیمهای سه صندوق حامی نوآوری باگر نگاهی به کوشش

شده دولت های انجامبخشی از کوششگذاری جسورانه صندوق سرمایهو  وکارهای کوچکحمایتی برای کسب

موفقیت محدود  ی برایها شاهد دالیل بسیارهای این سازمانروسیه برای ترویج نوآوری هستند. در مرور فعالیت

 ها بودیم.آن

دهد؛ سرمایه های بزرگ نشان نمینخست روشن است که دولت روسیه تمایل چندانی به انجام ریسک

و چه در بخش  ها برای ترویج نوآوری گواهی بر این ادعاست. دلیل دوم، چه در بخش خصوصیمحدود صندوق

است که  یهای فناوری پیشرفته وجود دارد؛ این در حالگذاری در پروژههای کمی جهت سرمایهدولتی، مشوق

گذاران است. سرمایه یشرویترین پدر صنایع استخراج منابع انرژی مانند نفت، گاز و معادن ریسک بسیار کم

، در حقیقت نفت خام 2005دهند. در ژوئن صنایع استخراجی، نقاط قوت اقتصاد فعلی روسیه را تشکیل می

درصد از کل  55های نفتی وسیه از عربستان سعودی نیز پیشی گرفت و صادرات فراوردهتولیدی روزانه در ر
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بنابراین قدرت صنایع استخراجی سبب کاهش موقعیت صنایع نوآوری ؛ 114صادرات کشور را به خود اختصاص داد

صنایعی سرازیر های نوآورانه را دارد، به سمت چنین گذاری در پروژهای که قابلیت سرمایهشود و سرمایهمی

خواهد بود؛ گرچه تا به  یازهای اقتصادی موردنشود. برای غلبه بر چنین مانعی، تغییرات شگرفی در مشوقمی

 خورد.های به چشم میهای اندکی از عالقه روسیه در اجرای چنین مشوقامروز، نشانه

طرپذیر خگذاری ت سرمایهگذاری خطرپذیر، نبود تجربه کافی در مدیریموانع دیگر در راستای سرمایه

حقوق مالکیت  گذاران، حفاظت ناکافی ازمدت سرمایهیافتگی بورس اوراق بهادار، افق کوتاهاست. عدم توسعه

گذاران و ایههای خود به سرمفکری، عدم تمایل نوآوران )دانشمندان و مهندسان( به واگذاری ایده و نوآوری

گذاری رمایهسصنعت  یشرویهای نوآورانه در روسیه از موانع اصلی پموانع حقوقی و قانونی در مطابقت فعالیت

 خطرپذیر در روسیه پساشوروی است.

های رویکرد استفاده از یجاگذاران خطرپذیر نیز بهشود تا تعداد اندک سرمایهچنین موانعی سبب می

-قانونی جهت سرمایه انه بهدوست؛ روابط خانوادگی و روابط آورندیموجود به رویکردهای دیگر رو وتحلیلیهتجز

گیری صمیمهای موجود سبب دشوار شدن فرآیند تگذاری بدل گشته است. افزون بر آن، عدم اطمینان به آمار

گذاری . جای تعجبی ندارد که تنها تعداد اندکی سرمایه115های پیشین شده استگذاریدر مورد سودآوری سرمایه

گذاری قرار دارند؛ یهست؛ حال همین تعداد نیز در مراحل دوم یا سوم سرماشده اهای نوپا انجامکالن در شرکت

 رسد.گیری در مورد موفقیت آنان نیز امری پیچیده به نظر میتصمیم روینازا

، برای 2002داده است. در سال گذاری خطرپذیر در روسیه رخبهبودهایی نیز در حوزه سرمایه حالینباا

کمیسیون امنیت »نامه اشاره شد؛ بخش« گذاری خطرپذیرسرمایه»ولت از به مفهوم نامه دنخستین بار در بخش

های مقررات ساختار ترکیبی سهام و دارایی»با عنوان « ِاف کِی تی اس بی»یا « 116بازار )اوراق بهادار( فدرال

ه فهرستی . این نخستین باری است که در اسناد دولتی روسی117تبیین شد« گذاری مشترکهای سرمایهصندوق

سازی مقررات مالکیت فکری خورد. دومین روند بهبود، شفافهایی به چشم میاز مقررات فعالیت چنین صندوق

گذاری خطرپذیر در میان تجار و پردازیم. بهبود سوم، در افزایش عالقه سرمایهبود که در ادامه فصل به آن می
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 حالینرسد بااین رشدی کوچک به نظر میشود؛ گرچه چنداران بخش خصوصی روسیه خالصه میسرمایه

 محسوس بود.

-ی سرمایههاگذاری در سه صندوقرسد که ابتکار دولت در سرمایهبا مروری برگذشته، چنین به نظر می

غ نرسیده است. به دلیل نبود شرایط اقتصادی، قانونی و مدیریتی مناسب، به مرحله بلو یادشدهگذاری جسورانه 

ری خطرپذیر گذاهای سرمایهگذاری در صندوقمند به سرمایهادهای دولتی بسیاری عالقهدر شرایط کنونی، نه

ه نظر هایی عجوالنه ببخش بودن چنین تالش؛ حال قضاوت در مورد پایداری و امید118های پیشرفته هستندفناوری

 رسد.می
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 روندهای جهانی 11

ها ی است که در اغلب این سازمانای جهاندهنده برخی از روندهمقایسه میان نهادهای مشابه جهانی نشان

 .اندشدهیانشود. این روندها در ادامه بو نهادها مشاهده می

 

 ایصندوق مستقل از نهادهای توسعه 

 رو هستیم:های کامالً متفاوت از همدیگر روبهدر توسعه نوآوری با دودسته از سازمان

 ها را در قالب انواع مختلفی های حمایت از شرکتفعالیتها و دهنده: نهادهایی که پشتیبانینهادهای توسعه

های فناوری یا مراکز نوآوری یا دفاتر انتقال فناوری در نهادهای پژوهش عمومی ها مانند پارکاز سازمان

 ای نیز مشغول فعالیت باشند.توانند در قالب نهادهای توسعهدهند. این نهادها میارائه می

 عالیت هستند.فالی مشغول ممالی نوآوری و موضوعات مرتبط با نهاد  ینه تأمها: این نهادها بصندوق 

ای های توسعهها اگر برنامهدر اغلب کشورهای جهان این نهادها از همدیگر متفاوت هستند. اصوالً صندوق

 نیز داشته باشند محدود به دو مورد اصلی زیر است:

 های ای و استفاده از انواع روشتفاده از خدمات مشاورهها در اسای و مالی: کمک به شرکتخدمات مشاوره

 مالی ینتأم

 خدمات آموزشی 

شوند. های خاصی است که به این منظور طراحی میمالی پروژه یناین دو نوع برنامه نیز اغلب از طریق تأم

مثال یک سازمان آموزشی پروپوزالی در خصوص ارائه این نوع از خدمات ارائه داده و صندوق از طریق عنوانبه

ِد خو ترتیبیناورزد. بهکننده از منابع مالی صندوق، مشارکت میهای استفادهمالی آن برنامه برای شرکت ینتأم

های ای گسترده نیست و خدمات اوالً صرفاً محدود به شرکتهای آموزشی یا مشاورهصندوق دارای بخش
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دهندگان خدمات بیرونی مالی ارائه ینعمدتاً از طریق خرید خدمت یا تأم یاًمنابع مالی است و ثان کنندهیافتدر

 شود.انجام می

فناوری، اغلب خدمات بیشتری نسبت به تیسهای فعال در یک حوزه تخصصی، مانند زالبته صندوق

 نمایند.تر ارائه میهای عامصندوق

 

 هامالی شرکت نیمالی پژوهشگران با تأم نیتمایز میان نهادهای مربوط به تأم 

 ها است:های پشتیبان نوآوری، تمایز میان دودسته از صندوقدومین ویژگی مربوط به صندوق

 دهد. این هایی که به پژوهشگران یا گروهی از پژوهشگران گرنت ارائه میصندوقهای پژوهشگران: صندوق

مثال بنیاد علم عنوانشود. بهها اغلب در قالب بنیادهای تخصصی علوم و فناوری ارائه مینوع از گرنت

این کند. های پژوهشگران را اعطا میهای مربوط به پژوهشگران و گروهآمریکا، یک بنیاد است که گرنت

دارند. بنیادهای ذکرشده اغلب گذاری در حوزه علم را نیز بر عهدهبنیادها وظایف دیگری مانند سیاست

 پردازند.به اعطاء گرنت می 119مبتنی بر یک ساختار رقابتی و از طریق فرآیند داوری همتا

 ها متمرکز و نوآورییافته های توسعهسازی فناوریه تجاریها اغلب ناظر بهای نوآوری: این صندوقصندوق

ها هستند. همچنین برخالف گروه پیشین این ها برخالف گروه پیشین شرکتهستند. مخاطب این صندوق

ها های کالن هستند. همچنین فرآیند داوری آنگذاری نیستند و اغلب مجری سیاستها سیاستصندوق

 اغلب از طریق ترکیب معیارهای اقتصادی و فناورانه است.

ها از همدیگر متفاوت هستند. هرگونه تجمیع و دهد که این دو نوع از صندوقرها نشان میبررسی کشو

 شتباهات فراوان باشد.اها همراه با تواند به دلیل ماهیت متفاوت آنترکیب این دو نوع فعالیت می
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 محوررویکرد طرح 

منجر به توجه ویژه به  هاهای اقتصادی مبتنی نوآوریگیری بنگاهبر شکل یدروندهای جهانی و تأک

منظور ارائه خدمات به سه دسته های نوآوری تخصصی بههای نوپا شده است. در اغلب کشورها صندوقشرکت

 گذاران بوده است:ها موردتوجه سیاستاز شرکت

 های نوپاشرکت 

 پژوهشیهای زایشی از نهادهای های بزرگ و شرکتهای زایشی از بنگاههای زایشی، اعم از شرکتشرکت 

 های کوچک و متوسطشرکت 

ها ری است. صندوقهای توسعه فناوری و نوآوطرح گیرد،قرار می یها آنچه موردبررساما در تمامی صندوق

تواند ها اگرچه میها دارند. پشتیبانی از شرکتهایی است که این شرکتمالی طرح ینشان در تأماصلی یتمسئول

 سان برای تمامی واجدین شرایط است.مات باشد، اما اغلب ثابت و یکعنوان یکی از انواع ارائه خدبه

 

 هابندی شرکتارائه خدمات بدون دسته 

ها خدمات خود را محدود به نوع خاصی دهد که این صندوقها در سایر کشورها نشان میبررسی صندوق

ای اصلی استفاده از خدمات مالی است ها مبنها ارزیابی طرحکنند. در صندوقبنیان( نمیها )مثالً دانشاز شرکت

های عینی و محسوس نی نبوده و تنها از طریق بررسی ویژگیقضاوت خبرگا ها نیاز بهمنظور ارزیابی شرکتو به

 توانند مخاطبان خود را شناسایی نمایند.می

ها از بررسی طرحنیعنوان پیشبه یانبندانش یربنیان و غها به دانشآن بندییمها و تقسارزیابی شرکت

 ای است.گذاری همراه با مشکالت عدیدههای انحصاری در ایران است! که از منظر سیاستیکی از سیاست
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 120هاغلبه رویکرد غیرمستقیم: صندوقی برای صندوق 

نظر از اینکه دولتی باشند یا نه( اغلب از رویکرد ارائه خدمات مالی هایی با منابع عمومی )صرفصندوق

تبدیل به « هاصندوقی برای صندوق»به سمت ارائه خدمات غیرمستقیم در حال گذار هستند. اصطالح مستقیم 

کننده از منابع دولتی، از طریق مشارکت در یک اصطالح عمومی شده است که در آن صندوق دولتی یا استفاده

 گیرد:یزمان اهداف زیر را در نظر مگذاری جسورانه همهای سرمایهگذاری صندوقسرمایه

 گذاری صندوق سرمایه)دهد که تا با افزایش شریک دیگر اهرمی کردن منابع دولتی: این رویکرد اجازه می

زمان درمجموع منابع بیشتری در حوزه نوآوری و و هم یافتهجسورانه( میزان مشارکت صندوق ملی کاهش

 گذاری شود.توسعه فناوری سرمایه

  های منابع مالی بر اساس معیارهای غیررسمی را کاهش تخصیصکنترل فساد دولتی: این امر امکان

 تواند از فساد بالقوه بیشترین فاصله ممکن را داشته باشد.صندوق دولتی می ترتیبینادهد. بهمی

 تر و همچنین حضور بخش خصوصی احتمال های مناسبباالتر: به دلیل وجود قضاوت یهنرخ بازگشت سرما

های گذشته نرخ بازگشت سرمایه دهد در سالبررسی بانک توسعه کانادا نشان می یابد.موفقیت افزایش می

منفعت اقتصادی بیشتری در  ترتیبیناوده است. بهصورت مستمر در حال رشد بدر رویکرد غیرمستقیم به

 این مدل مورد انتظار خواهد بود.

 ای مناسب برای کمک تخصصی و مشاورهرائه خدمات های دولتی به دلیل عدم انرخ موفقیت باالتر: صندوق

رشد و مشابه با  ینهزم مناسبی در یرگذاریتوانند تأثخدمات مالی، نمی کنندهیافتهای دربه رشد شرکت

صورت ای که بهگذاران جسورانهگذاری جسورانه داشته باشند. استفاده از سرمایهعملکرد یک سرمایه

 کهییاتواند نرخ موفقیت را افزایش دهد. همچنین ازآنجغیرمستقیم در این امر مشارکت دارند، می

ها را برای دریافت سرمایه به صندوق دولتی ارائه دهند؛ ریسک گذاران جسورانه باید سبدی از طرحسرمایه

 یابد.های خطرپذیر کاهش میمربوط به طرح
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 گذاری جسورانهارتقاء اکوسیستم سرمایه 

گذاری قاء اکوسیستم سرمایهبهبود و ارت یفهدولتی نوآوری وظ هاییافته صندوقدر کشورهای توسعه

را در این خصوص  هایییتو مأمور فایظقوانین و مقررات دولتی و دارند. در این وضعیتجسورانه را نیز بر عهده

های مدیران صندوق آموزش و ارتقاء دانش یفهمثال بانک توسعه کانادا وظعنوانکند. بهبه آنان ابالغ می

« گذاری جسورانهبرنامه اقدام سرمایه»بتنی بر قانون م یتاین مأمور گذاری جسورانه را نیز بر عهده دارد.رمایهس

 بر عهده بانک گذارده شده است.

هایی مانند جمع ت بر اجرای روشگذاری جسورانه یا نظارهای سرمایهگری صندوقپرداختن به تنظیم

 ها باشد.این نوع از صندوق هاییتتواند از دیگر مأمورمی یسپار

 

 های تخصصیصندوق 

های صندوق دارند؛مالی نوآوری را بر عهده نیتأم یفههایی که فارغ از حوزه فعالیت وظدر کنار صندوق

های تخصصی اغلب دوقاین صن گیرند.های ملی نیز شکل میویتهای نوظهور یا اولتخصصی در برخی از حوزه

 دهند.ها در آن حوزه تخصصی را نیز ارائه میتوسعه توانمندی ینهزم ی، خدماتی درمال یندر کنار خدمات تأم

 

 هایی با تنوع منابعصندوق 

تواند ناشی از تفاوت در منابع های تخصصی میصندوق یرازغهای نوآوری در یک کشور بهتنوع صندوق

ها وجود تفاوت در منابع آن صندوق مثال در روسیه سه صندوق مختلف باعنوانمالی آن صندوق نیز باشد. به

است  یجادشدههای دولتی اآوری سهم نوآوری شرکتها از طریق جمعمثال یکی از صندوقعنواندارد. به

 منابع بودجه عمومی است. یصندوق دیگر بر پا کهیدرحال
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 د دارد.جوآوری این منابع ومنظور جمعای بههای نوآورانهیافته روشدر برخی از کشورهای توسعه

 

 المللیبازیگر بین 

ترین المللی در سطوح مختلفی هستند. اصلیهای بینهای توسعه نوآوری دارای فعالیتصندوق

 اند از:ها عبارتالمللی مربوط به این صندوقهای بینفعالیت

 حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای انتقال فناوری بین کشورها 

 ها منظور جذب نوآوریهای نوپا )هرچند مؤسسان آن غیربومی باشند( بهطرحگذاری بر حمایت از سرمایه

 به کشور

 المللیهای بینگذاری در طرحسرمایه 

 

 استقالل صندوق 

کند تا ها کمک میهای متولی و اجرایی هستند. این ساختار به آنها دارای استقالل از سازمانصندوق

 دهد.ترین میزان از اتالف منابع مالی دولتی روی میزیابی کرده و کمها را بر اساس معیارهای اقتصادی ارطرح

 

 از صندوق تا بانک 

شود؛ ای مانند کانادا یا فرانسه مشاهده مییافتهترین رویکردهایی که در کشورهای توسعهیکی از مهم

ست. در این کشورها مالی نوآوری دولتی ا ینعنوان یک شخصیت حقوقی مالی( در تأماستفاده از قالب بانک )به

ها از شود. اغلب این بانکمشخص توسعه نوآوری استفاده می یتهای دولتی با مأمورها از بانکصندوق یجابه
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شوند. استفاده از قالب بانک برای فعالیت های سابق و بنیادهای ملی توسعه نوآوری ایجاد میترکیب صندوق

 اند از:کند که عبارتمیهایی را ایجاد ها به همراه خود ویژگیصندوق

 ها از موضوعاتی مانند فساد دولتی در ها: ترس دولتهای مربوط به حکمرانی بانکاستفاده از ظرفیت

ها امکان ها به بانکشود تا با تبدیل این صندوقاقتصادی باعث می یچیدهها، خصوصاً فسادهای پصندوق

لیت و فعا 3 هایی مانند بازلاده نمایند. پروتکلاستفهای ذاتی نظام بانکداری را بیشتر نظارت و شفافیت

های حکمرانی مناسب اقتصادی و مالی را افزایش دهد. همچنین تواند ظرفیتها میها ذیل این پروتکلبانک

های الزم برای زمینه S&Pبندی اعتباری مودی یا ارزیابی مداوم نهادهای اعتبارسنجی بانکی مانند رتبه

 دهد.یردولتی بر این نهادها را افزایش میکنترل عمومی و غ

 ای توسعه های خیریههای اقتصادی و نه دیدگاههای اقتصادی: نوآوری باید بر اساس دیدگاهتقویت دیدگاه

 آورد.های اقتصادی را فراهم مییابد. به همین دلیل بانک بودن این نهادها ظرفیت الزم را برای غلبه دیدگاه

  ها، تسهیالت و صدور اعتبارات اسنادی تمامی نامهها: استفاده از ضمانتهای مالی بانکظرفیتاستفاده از

 پذیر است.ها امکانرسانی مالی بانکهای مربوط به خدمتها و ظرفیتاز طریق بانک

 نوآوری  تیها با مأمورهای اهرمی: بانکگذاریسازی برای استفاده از سرمایهها و زمینهتعامل با سایر بانک

دهد. بانک توسعه ها را در حوزه نوآوری ارتقاء میتواند امکان جذب منابع مالی موجود در سایر بانکمی

 تواند خدماتی مانند ضمانت بازپرداخت تسهیالت یا کاهش نرخ سود را به همراه داشته باشد.نوآوری می

 نهادیکهای کوچک دولتی و تشکیل ندوقها از ادغام صشده، بانک یحدر کنار تمامی دالیل چهارگانه تشر

مالی از نهادهای  یننهادهای تأم سازی الزم برای حفظ استقاللها زمینه. همچنین بانکاندیجادشدهبزرگ ا

 آورد.گرای دولتی را نیز فراهم میماموریت
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 بندی و سازوکارهای ترکیبیجمع 12

 یر خالصه کرد.توان در جدول زدولتی را میین مالی تأماز  دودستهتفاوت میان 

 ین مالی دولتی پژوهشتأم موضوع
ین مالی تأم

 دولتی نوآوری

نوع حمایت 

 مالی غالب
 گرنت )بدون بازپرداخت(

 تسهیالت

 نامهضمانت

 مخاطب اصلی

پژوهشگران )اعم از مستقل / 

مراکز تحقیقاتی دولتی / اساتید 

 دانشگاه(

های نوپا شرکت

و کوچک و 

 متوسط

 نوع تمرکز
متمرکز )اغلب بودجه در اختیار 

 چند نهاد مشخص(

یافته و در  یعتوز

اختیار نهادهای 

 مختلف

نوع ارتباط با 

 مخاطب
 مستقیم

غیرمستقیم 

)حمایت از 

های صندوق

 غیردولتی(

 غیرتخصصی یتمأمورحوزه 

 -تخصصی 

های حوزه

تخصصی دارای 

نهادهای 

 تخصصی
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های اخیر ین مالی دولتی، اگر دو سوی یک طیف دانسته شود، در سالتأماین تفکیک میان دو نوع از 

اصلی  دودستهتوان در های ترکیبی را اغلب مییافته است. برنامهیشافزاهای ترکیبی نیز ها و برنامهسیاست

 مشاهده کرد:

 مانند ی بینهاپلتفرمی جهانی: هاپلتفرمها و برنامه( برنامهالمللی H2020  یا اتحاددر )یه اروپا

های همکاری مشترک و کاهش ریسک، در سال هیپاپژوهش و نوآوری بر  باهدفهای جهانی کنسرسیوم

های ها و بنگاهسو شرکتشود تا از یکها تالش میی یافته است. در این نوع از برنامهتوجهقابلاخیر افزایش 

 هرچندیک شریک حضور یابند.  عنوانبههای بنیادین های دانشگاهی و پژوهشاقتصادی نیز در پژوهش

ترین اصلی

سایر یر بر تأث

 هاحوزه

 هاها و دانشگاهتجهیز آزمایشگاه

نظام پذیرش دانشجوی دکترا و 

 های پسادکتراپژوهشگر دوره

های آموزش

وکار به کسب

 های نوپاشرکت

یت نهاد مأمور

 ین مالیتأم

های پژوهشی و تعیین سیاست

ین مالی تأمها به همراه اولویت

 گذار()سیاست

ین مالی بر تأم

اساس 

های سیاست

سایر نهادها 

)مجری 

 ها(سیاست

نوع ارزیابی 

 تقاضا

ارزیابی 

 علمی

توسط 

 خبرگان

 صورتبه

 کور

 اقتصادی-ارزیابی فنی

 هاطرح و توانمندی شرکت هیپابر 
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ای ارزشمند است. ین مالی خصوصی و بنگاهی باشد، اما همچنان به دالیل عمدهتأماین مشارکت با حداقل 

فناوری و صنایع دارویی از ارزش دوچندانی برخوردار های فناوری مانند زیستاین ارزش در برخی از حوزه

های بنیادین به محصوالت کاربردی را افزایش دهد. شتواند شانس تبدیل پژوهمی چراکهاست، 

های شود؛ اما استفاده از نتایج پژوهشکاربردی تعریف نمی باهدفهای بنیادی یگر اگرچه پژوهشدعبارتبه

 تجربهها نیز غیرممکن نیست. از سوی دیگر سازی آنکاربردی برای تولید محصوالت و خدمات و تجاری

ها منجر شود. از سوی دیگر تواند به پربارسازی آنها میها در این پژوهشبنگاه نیروهای تحقیق و توسعه

یگر بخشی از دعبارتبهها را افزایش دهد. تواند یادگیری آنهای نوآورانه میها در پروژهنیز حضور دانشگاه

ت که این سهم بسیار ارتقاء یادگیری انجام گیرد، هرچند باید توجه داش باهدفتواند ین مالی دولتی میتأم

 اندک است.

  های های اقتصادی به انجام فعالیتمشوق: تشویق بنگاه عنوانبهین مالی دولتی تأماستفاده از سازوکار

ترتیب است که ینابهین مالی باشد. تأمتواند از طریق مشارکت دولت در ریسک یا تحقیق و توسعه می

ها استفاده هایی برای بنگاهایجاد مشوق منظوربهها ین مالی دولتی پژوهشتأمبخشی از سازوکارهای 

متناسب با پژوهش است و نه سازوکار  عمدتاًای که شیوه شود. در این وضعیت استفاده از سازوکار گرنتمی

نوآوری شاهد برخی از  حوزهگیرد. در این وضعیت در ها قرار میسازی، در دستور کار دولتتجاری

 ها هستیم.ین مالی دولتی پژوهشأمتسازوکارهای مربوط به 

 

گذاری درست، تنها از طریق فهم ها است. سیاستشناخت درست از تفاوت اهمیت دارد، آنچه درمجموع

توان به ین مالی را میتأمهای تفاوت در های مختلف است. ریشههای بخشدرست و آگاهانه از طبیعت و ویژگی

نسبت داد. دانشگر به دنبال کشف است،  122و فناوران 121یعنی دانشگرانتفاوت میان دو بازیگر اصلی این حوزه 

اما فناور به دنبال ساخت و مداخله. دانشگر به دنبال پاسخ به چیستی؟ است، اما فناور به دنبال پاسخ به 

کند، علمی که شود. دانشگر علم تولید میمختلف می یدهپداین دو پرسش مختلف منجر به دو نوع  ؟چگونگی

فناور،  کهیدرحالمالک آن شد و دیگران را از استفاده از آن ممنوع کرد.  یسادگبهشود پذیر نیست و نمیتملک
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توان از پذیرتر از علم است و به همان نسبت نیز میو فناوری اغلب تملک کندکسی است که فناوری تولید می

مالی برای دانشگر به همین دلیل  ینتأمنع کرد. نتایج مبرداری از طریق سازوکارهایی مانند پتنت دیگران از بهره

مالی برای فناور  ینتأمشود؛ اما های کوچک اعطا میفردی یا گروه صورتبهبیشتر از جنس گرنت است و بیشتر 

 نامه باید باشد.ضمانت ارائهگذاری جسورانه و بیشتر باید از جنس تسهیالت، فروش سهام، سرمایه

های نوآوری بیش از سازوکارهای متداول های رفتاری پژوهشگران و شرکتآگاهی از ویژگی ترتیبینابه

 شدهیطراحهای رفتاری و تاریخی این دو نوع بازیگر اصالت دارند. سازوکارهای متداول موجود متناسب با ویژگی

بد که امکان استفاده از های آینده ابزارهای جدید تولید شود یا رفتارهای نوینی بروز یاشاید در سالاست. 

 سازوکارهای متداول نیز تغییر یابد.
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1 Solow 
2 Fair & Free 
3 Incomplete Appropriability 
4 Arrow (1962) 
5 Market Failure 
6 Schmookler 
7 Uncertainty 
8 Laissez fair 
9Transaction Costs 

با  ندرتبه ولی است؛ ضروری طورمعمولبه محلی شرایط با تطبیق فناوری دارند،می نیز بیان1995 ایونسون، و وستفال 10

 سطح ارتقای الزاماً با محلی رایطش فناوری با انطباق دیگرعبارتاست و یا به همراه باشد ثبت قابل خارج در نوآوری که

 نیست. همراه فناوری
11 Evolutionary economics 
12. Social Capability 
13 Science-Technology-Innovation 
14 Doing-Using-Interacting 

15 Metcalfe 
16 National Science Foundation 
17Office of Scientific Research and Development (OSRD) 
18 NIH: National Institute of Health 
19 BRAIN Initiative 
20 Popular Science 

شده یهتهبود،  منتشرشده 39ای به قلم امجد عسکری با همین نام در نشریه رهیافت شماره اساس مقاله بربخشاین   21

 است.
22 Alexander von Muralt 
23 Swiss National Science Foundatio 
24 NRP 
25 NCCR 
26 Foundation for Basic Research (RFBR) 
27 National Science Foundation in the United States 
28 Gennady Kochetkov and Igor Nikolaev, “The Russian Science Foundation: An 

Unfinished History,” MIT Workshop, 1994, p. 9. An organizer of these visits on the 

U.S. side was Harley Balzer of Georgetown University. 
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29 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
30 Conversations of Loren Graham with DFG officials, Bad Godesbug, February 4, 2004. 

In subsequent discussion with RFBR officials Irina Dezhina was told that the major 

model for the RFBR at the time that it was created with the NSF, but that after the 

RFBR had started its operations its administrators also took into account the experience 

of some other foreign organizations and foundations, including the DFG. 

31 Land- grant 
32 Grant-in-aid 
33 Carnegie Corporation 
34 Frederick Paul Keppel, “Extracts from the Annual Reports of the President of the 

Carnegie Corporation,1931–35,” in Philanthropy and Learning with Other Papers, (New 

York: Columbia University Press, 1936), 74. 

35 Maison des Sciences de l’Homme 
36 Social Sciences Research Council 
37 National Endowment for the Humanities 

وقف پژوهش،  وسازمانی مستقل در دولت فدرال آمریکا است که توسط الیحه بنیاد ملی هنرها و علوم انسانی تأسیس شد 

 .های عمومی در زمینه علوم انسان شده استآموزش و برنامه
38 Russian Foundation for the Humanities (RFH) 
39 Principle Investigators 
40 This is a growth in comparison with the initial level. Until 1997 the RFBR received 4 

percent of federal budget expenditures for civilian science, and the RFH received 0.5 

percent. After 1997 RFBR started to receive 6 percent and RFH 1 percent. 

41 Novosti RFBR no. 5 (August 1998), 3. 

42 National Institutes of Health 
43 National Oceanic and Atmospheric Agency 

دار و مجری شود. این سازمان عهدهشناخته می NOAAکه سازمان پژوهشی فدرال آمریکا است. این سازمان با مخفف 

 نوسی است.های جوی و اقیابرنامه متحده در زمینههای ملی ایاالتطرح
44 In 2004 the law was interpreted for a while in a way that would prohibit such joint 

financing. Now that difficulty seems to be eased. 

45 V. Konov, L. Lialiushko, A. Blinov, “Rossiiskii fond fundametal’nykh issledovanii: 14 

let sluzheniia rossiiskoi nauke” (“The RFBR: 14 years of service to Russian science”), 

Materialy mezhdunarodnoi konferentsii (Kiev: Fenix,2006), 147. 

46 V. I. Bakhmin, On Foundations in Russia (Moscow: Logos, 2004), 59. 

47 Block-fundingتخصیص بودجه از سوی دولت فدرال برای خرج به صالحدید دولت ایالتی یا محلی، اعتبار  

مالی بیقید و شرط   
48 Nauka Rossii v tsifrakh—2003, statistical collection (Moscow: TsISN, 2003), 55. 



 

143 

 نوآوری در تامین مالی دولتی پژوهش وها و تفاوتها تشابه

                                                                                                                                    
 

49 On average more than 60 percent of the grants of the RFBR and more than 50 percent 

of the grants of the RFH go to researchers in academic institutes. 

50 See report of Sergei Belanovskii about the Russian Academy of Sciences, “Otsenka 

sostoianiia Rossiiskoi Akademii Nauk: kratkii otchet” (“An evaluation of RAN: A short 

report”), www.polit.ru/ science/2005/12/15/ran.html (accessed October 2007). 

51 The survey was conducted among more than 300 researchers with the “kandidat” degree 

and higher. In addition, fi fty in- depth interviews were conducted. Also, see I. Dezhina, 

Polozhenie zhenshchin issledovatelei v rossiiskoi nauke i rol’ fondov (The situation of 

women researchers in Russian science and the role of foundations) (Moscow: TEIS, 

2003). 

52 A. Alakhverdian, I. Dezhina, A. Iurevich, “Foreign sponsors of Russian science: 

vampires or Santa Claus?” Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia no. 5 

(1996), 35–45. 

53 E. V. Semenov, Reality and Day- dreams in Russian Science, (in Russian) (Moscow: 

Nauka, 1996), 73. 

54 G. S. Batygin, “The invisible boundary: grant support and the reconstruction of 

scientific society in Russia (remarks of an expert),” Naukovedenie no. 4 (2000), 72. 

55 The listings are of the following form: “Ivan Ivanov, Moscow State Univeristy.” 

However, the listing does not give the rank or administrative position of the principal 

investigator, and even the institutional listing may be misleading, since the institution 

given is the one through which the RFBR fi nances the project, not necessarily the one 

in which the principal investigator actually works. It is rather often the case that the PI 

works in one institute but the financing for project is directed through another, since 

some organizations charge lower overhead than others and some have a more friendly 

relationship with the RFBR. 

56 Thomas Kuhn.فیلسوف و فیزیکدان آمریکایی بود  
57 I. Dezhina, The situation of women researchers in Russian science. 

58 Listed in descending order by the number of respondents who cited them. 

59 The results summarized in tables 4.4 and 4.5 are based on the survey that Irina Dezhina 

conducted in2002–2003 in ten regions of Russia (Moscow, St. Petersburg, Vladivostok, 

Ekaterinburg, Kazan, Nizhny- Novgorod, Novosibirsk, Saratov, Tomsk, Ufa). 

Questionnaires were sent to grant recipients of Russian and foreign foundations; 307 

responses were received; the rate of return was 55 percent. The age distribution of 

answers correlated with the overall age structure. The level of qualification of recipients 

was higher than average— usually these recipients were candidate or doctoral degree 

holders with positions not lower than “researcher” and “senior researcher.” 

60 See note 19 for table 4.4. 

http://www.polit.ru/
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61 Centers for the Collective Use of Equipment, CCU 
62 Derek Bok 
63 Derek Bok, “Mute Inglorious Wizards,” New York Times (November 17, 1996). 
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Dow, “MACOS: Social Studies in Crisis,” Educational Leadership 43, no. 1 (October 

1979). 

65 April 27, 1992. 

66 Governmental Non-Commercial Organization 
67 M. Alfi mov, V. Minin, A. Libkind, “Strana nauki— RFBR” (“A country of science— 
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68 Federal Law “Concerning the Introduction of Changes in Articles 24, 158, and 160 of 

the Budget Code” (No. 158-FZ of December 8, 2003). 

69 Donation 
70 Poisk no. 11 (March 16, 2007), 3. 

71 Boris Saltykov 
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73 Start-Up 
74 Spin-Off 
75 SME 
76 R&D 
77 Mega-Projects 
78 Joint R&D 
79 Venture-Capital 
80 Crowd-Funding 
81 MTDC 
82 Sea to Space 
این واژه که به معنی پسران خاک است به مردمی اطالق میشود که فرهنگ بومی دارند. با توسعه و گسترش  83

در توسعه اقتصادی کشور افزایش اده است، افراد بومی سهم خود را دهای اخیر در مالزی روی سریعی که در سال

اند.داده  
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