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 چکیده
رکت مشا قیاز طر دیاست که در آن دولت با یدولت در نظام نوآور ینیآفرمربوط به نقش ینوآور یحکمران

و  نیتدو ،یبا طراح نیسطوح مختلف قدرت و همچن انیو تعامل در م یهمکار ،یگذاراستیدر س یعموم

 یبستر الزم را برا کند،یرا فراهم م ینوآور نهیالزم در زم یهااستیس نیاهداف واضح که امکان تدو شنهادیپ
 نهیدر زم افتهیکمتر توسعه یرهاکه کشورها خصوصاً کشو ییهافراهم آورد. اغلب مشکالت و چالش آنتحقق 

 یحکمران تیو تقو تیو گام اول در بهبود وضع است ینوآور یبا آن مواجه هستند مربوط به حکمران ینوآور
و  ییدنبال شناسابه پژوهش نیاساس ا نیبر هم است. هاموجود آن تیوضع ییکشورها شناسا ینوآور
به  یابیمنظور دستکه به استدر سطح کالن  ینوآور یمرانحک یابیسنجش و ارز یبرا ییهاشاخص یبندتیاولو

 یابیارز یبرا ییهااز خبرگان، شاخص ینظرخواه نیو همچن ینوآور یحکمران اتیهدف، ابتدا با مرور ادب نیا

 یفاز طیها را با استفاده از روش سوارا در محشاخص نیدر سطح کالن استخراج و سپس ا یآورنو یحکمران
های اصلی حکمرانی نوآوری در سطح کالن و در نهایت نیز با استفاده از شاخص نمود یبندتیو اولو یدهوزن

کار گرفته شده در زمینه علم، فناوری و نوآوری، وضعیت حکمرانی نوآوری کشور های بههمچنین تحلیل سیاست
ی علم و فناوری برای گذارتواند در زمینه سیاستمنزله کشوری در حال توسعه که تجربیات آن میبه ترکیه

 جمهوری اسالمی ایران مفید باشد، بررسی گردید. 
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 مقدمه  .1

منظور دستیابی به پیشرفت های در حال توسعه بهکلیدی کشور طول چند دهه اخیر، نوآوری از اهدافدر  
 اقتصادی، ایجاد رشد، توسعه تغییرات، برای قدرتمندی پیشران نیروی ریاقتصادی پایدار تبدیل شده است. نوآو

. نوآوری، فرآیندی پیچیده و چند متغیره [49و  ۳9] شودیم شناخته ملی سطح در یریپذرقابت افزایش و رفاه
قتصادی، عوامل بسیار زیادی از جمله عوامل ا و است مختلف بازیگران میان تعامل فرآیند است که حاصل

 حال در کشورهای اقتصادی رشد برای . نوآوری راهی[49و  91]ثیرگذار هستند اریخی و فرهنگی در آن تأت

. این در حالی [41]شود شناخته میکشورها  این در رقابتی اقتصاد به دستیابی برای یازینشیپ و است توسعه
 زمینه در بیشتری مشکالت و هاچالش با افتهیتوسعه کشورهای به نسبت توسعه حال در است که کشورهای

 ،ینوآور یهااستیراهبردها و س یسازادهیو پ نیدر تدو ییتوانا فقدان ل؛یاز قب یمشکالتهستند  مواجه نوآوری
 یهاهیو رو مقررات ن،یوجود قوان ،یفعال در حوزه نوآور گرانیباز انیمناسب م یوجود هماهنگ فقدان
اندک در  تیقابل ؛یو توسعه و نوآور پژوهشدر  یبخش خصوص یتوانمند فقدان ،یکننده حرکت نوآورمختل

های چالشاز  یاریو بس یو نوآور هاپژوهشبودجه  تیو هدا نیکاال و ارائه خدمات نوآورانه، ضعف در تأم دیتول

 و . در واقع، کارایی[۳۳] شودیم مربوطدر این کشورها  حکمرانی مسئله بهها چالش این از یبرخ که دیگر
. در تعریفی که از [5]است  وابسته آن حکمرانی به زیادی حد تا نوآوری در یک کشور نظام عملکرد شیاثربخ

ارائه شده است، حکمرانی نوآوری مربوط به نقش آفرینی دولت در نظام نوآوری  [۳3]و همکاران  9سوی اسکولر
ی جامع برای نوآوری و گذارتاسیسو با ساختار مناسب مورد نیاز دولت برای فراهم آوردن یک چارچوب  است

و نظامند از  داریپا اتیبا اقدام دیدولت با ی،مناسب نوآور یحکمران یک درکه اقتباس آن سروکار دارد. به طوری
 ،یبا طراح نیسطوح مختلف قدرت و همچن انیو تعامل در م یهمکار ،یگذاراستیدر س یمشارکت عموم قیطر
اهداف  نیتحقق ا یامکان را بدهد که برا نیا گذاراناستیکه به س ییهایژگیبا و واضحاهداف  شنهادیو پ نیتدو

 را فراهم آورد. یبستر تحقق نوآور ند،ینما نیالزم را تدو یهااستیس
با آن مواجه  ینوآور نهیدر زم ی در حال توسعه از جمله ایرانکه کشورها ییهااز مشکالت و چالش یاریبس

 ینوآور یهاکه کشورها در نظام ییهااز شکست یاریبس گرید انیبه ب تاس یهستند حاصل ضعف در حکمران
حل مشکالت و  یاساس کشورها برا نیبر هم استها آن فیضع ینوآور یحکمران جهینت شوندیخود متحمل م

خود  ینوآور یحکمران تیو تقو تیصدد بهبود وضعدر دیها مواجه هستند بابا آن ینوآور نهیکه در زم ییهاچالش
تبع که به است ینوآور یحکمران فعلی تیوضع یی و ارزیابیمهم گام اول، شناسا نیبه ا یابیدست یشند که برابا

صورت جامع به ارزیابی وضعیت حکمرانی هایی است که بتواند، بهمعیارها و شاخصاین ارزیابی نیازمند وجود 
ی درک صحیح از وضعیت موجود و همچنین  گذاران و حکمرانان را  براوری در سطح کالن پرداخته و سیاستنوآ
در  های مناسب برای بهبود وضعیت نوآوری کشورها یاری نماید. اهمیت ارزیابی حکمرانی نوآوریاذ سیاستاتخ

تواند اطالعات مفیدی را در ای است که میهایی برای این ارزیابی به گونهسطح کالن و همچنین وجود شاخص
علم و فناوری در مواردی چون؛ اصالح و تدوین قوانین و مقررات الزم برای حمایت گذاران عرصه اختیار  سیاست

گذاری فناوری تگذاری، اجرایی و قضایی در سیاسهای قانوننقش دستگاهازتعریف باز نوآوری و توسعه فناوری؛ 

کارگیری منابع به ی نوآوری در سطح ملی؛ تخصیص وهاسازی و ارزیابی سیاستگذاری و پیادهو نوآوری؛ اولویت
هایی برای سنجش و ه به آنچه گفته شد، شناسایی شاخصقرار دهند. با توج آوریبرای توسعه فناوری و نو

های اصلی ها و تعیین شاخصبندی این شاخصطور عام و اولویتحکمرانی نوآوری در سطح کالن به ارزیابی
همچنین، وضعیت  مطالعه. در این استمقاله  طور خاص، هدف اینش حکمرانی نوآوری در سطح کالن بهسنج
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های مهمی در زمینه توسعه فناوری و خلق نوآوری برداشته و از نظر گام حکمرانی نوآوری کشور ترکیه که اخیراً

موقعیت جغرافیایی، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، روند توسعه و وضعیت علم، فناوری و نوآوری دارای نقاط 
ای از رقبای منطقهان است و  همچنین در بسیاری از اسناد باالدستی تدوین شده در ایران مشترک بسیاری با ایر

با استفاده از شود، خصوص علم، فناوری و نوآوری برای کشور در نظر گرفته میهای مخلتف بهدر عرصه
در زمینه  کار گرفته شدههای بهر سطح کالن و همچنین تحلیل سیاستهای اصلی حکمرانی نوآوری دشاخص

گیرد. ترکیه، یک اقتصاد بزرگ نوظهور است که به سرعت علم، فناوری و نوآوری این کشور مورد بررسی قرار می
از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و نیروی کار بدون مهارت به یک اقتصاد صنعتی و مبتنی بر فناوری تبدیل 

های و فعال خود را بین سالپژوهشگران تمام وقت شده است. در زمینه علم، فناوری و نوآوری ترکیه تعداد 
در  ه را و توسع پژوهش یناخالص انجام شده بر رو یهانهیهز زانیمبرابر نموده و همچنین  چهار 1893تا  1881

این کشور هدف اصلی خود را تا  .استداده  شیدرصد افزا 7/1 ساالنه  متوسط طوربه 1894-1881 یهابازه سال
 زانیدرصد و م ۳و توسعه به  پژوهش یناخالص انجام شده بر رو یهانهیهز زانیمندن رسا 181۳سال 

الوه بر ی، قرار داده است. عناخالص داخل دیدرصد تول 1وکار به کسب یهاشده توسط شرکتانجام یهانهیهز
شور تدوین و در این ک محصوالت فناورانه و حمایت ارتقاهای متنوعی در زمینه برنامه 189۳این، از سال 

 . [1۱] است شده سازیپیاده
ها و اقدامات انجام شده و همچنین نقشی که حاکمیت ترکیه در طی نمودن بررسی سیاست بر همین اساس، 

حوه حکمرانی نوآوری این این روند مثبت و روبه رشد در زمینه علم، فناوری و نوآوری ایفا نموده به بیان دیگر ن
عرصه علم و فناوری کشورهای در حال توسعه مانند  گذارانیاستسمناسبی در اختیار  هایتواند بینشکشور، می

 سپس،. شد خواهد پرداخته موضوع پیشینه و نظری مبانی بیان به ابتدا مقاله، این ادامه ایران قرار دهد. در
واهی از خبرگان پژوهش و نظرخ مبانی نظریهای ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کالن با استفاده از شاخص

گردد. در گام بعدی، شناسایی می ات منظم گروه کانونیگذاری علم و فناوری در قالب جلساستحوزه سی
های اصلی تعیین بندی شده و شاخصز روش سوارا در محیط فازی اولویتبا استفاده ا های شناسایی شدهشاخص

ن و همچنین تحلیل انی نوآوری در سطح کالهای اصلی حکمردر نهایت نیز با استفاده از شاخصگردد. می
ی در حال توسعه که تجربیات کشور های علم، فناوری و نوآوری،  وضعیت حکمرانی نوآوری کشور ترکیهسیاست
 پایان در می ایران مفید باشد، بررسی شده وگذاری و حکمرانی برای جمهوری اسالتواند در زمینه سیاستآن می

 .شد خواهد ارائه آتی هایپژوهش برای یشنهاداتیپ و پژوهش هاییافته نیز
 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

اعمال قدرت و  یندهایطور عام به تمام فرآبه ینوآور یحکمران. در نظام نوآوری )حاکمیت( نقش دولت 
و  نیقوان قیاز طر یررسمیو غ یرسم یهاسازمان ایها و توسط دولت، بازار، شبکه تواندیکه م تیحق حاکم

 تیریقراردادها، مد ن،یطور خاص به استفاده از قواناما به ؛[۱] شدهاطالق  رد،یانجام گ رهیمقررات، هنجارها و غ

و نظارت بر عملکرد  یمنظور هماهنگ( بهتیکه از طرف دولت )حاکم یهماهنگ یسازوکارها ریارتباطات و سا
رو نیاز هم [.۳1]گردد یاطالق م رد،یگیانجام م همانند صنعت و دانشگا یفعال در نظام نوآور گرانیباز ریسا
 نقشها دولتو  است یدولت در نظام نوآور ینیآفرمربوط به نقش طورکلی،به ینوآور یگفت حکمران توانیم

 دولت. [۱] کنندیم ایفا را نوآوری یهانظام مجدد یدهسازمان همچنین و هااستیس یسازکپارچهی و ادغام
 یهاتیفعال یمال نیبا استفاده از تأم د،یدانش جد جادیامواردی چون؛  قیاز طر ،یمرکز گذارتاسیس منزلهبه

که  یو خدمات هااز کاال تیو حما ینوآور یعناصر نظام مل ریسا یهاتیفعال یگرمیتنظ ،یاو توسعه پژوهشی

  .[91] نمایندرا اعمال می حاکمیت خود گذاشته و ریتأث یو توسعه هستند، بر نوآور پژوهش یهاتیحاصل فعال
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 یفعال در عرصه نوآور گرانیکه باز شودیسؤال آغاز م نیعمدتاً با ا ینوآور یحکمران .حکمرانی نوآوری 

 یرا در نظام نوآور یدر کشور انجام داده و چه نقش ینوآور شبردیارتقاء و پ یرا برا یها چه اقداماتخصوصاً دولت
برای ارتقاء،  هاسازمانی به طراحی و استفاده مناسب از هنجارهای خاص، قوانین و حکمرانی نوآور .ندینمایم فایا

کمرانی نوآوری همچنین به اجرای ح .[48] ی اقتصاد و اجتماع اشاره داردهاجنبهتوسعه و کاربرد نوآوری در تمام 
یی که از طرف دولت هامانسازو نوآوری با استفاده از  هاپژوهشثر اقدامات حمایتی از جانب دولت و مدیریت مؤ
در حکمرانی نوآوری این  از سوی دیگر، در نگرش به روابط بازیگران .[9] پردازدیم، شده اعطامسئولیت  هاآنبه 

برای تدوین و اجرای  هاآنی و توانایی ردولتیغکیفیت تعامالت میان بازیگران مختلف دولتی و  مفهوم به
ی نوآوری از طریق هماهنگی مناسب و هابرنامهاحی، تسهیل و اجرای و طر کندیمی نوآوری اشاره هااستیس

  .[48] دهدویی متقابل را مورد توجه قرار میپاسخگ
 را نوآوری حکمرانی [11] 9هونگ اوه یو س یجول ونگی یکدر تعریف سیستمی از حکمرانی نوآوری، 

اظهار  و نمایندمی تعریف ،است شده تشکیل غیررسمی و رسمی نهادهای شامل گوناگونی اجزاء از که سیستمی
 همچنین و رسمی و صریح هاینامهآیین مقررات، و قوانین: شامل( رسمی جزء) رسمی نهادهای که داردمی

 نهادهای و دارند عهده بر را رسمی مقررات و قوانین اجرای از حمایت و مدیریت مسئولیت که خاصی هایسازمان
 هایدستورالعمل و هنجارها بازیگران، عادات و شیوه محلی، رسوم و دابآ شامل؛( غیررسمی جزء) غیررسمی

 منظوربه که سازوکارهایی از سیستمی را نوآوری حکمرانی [4] دشام. محلی بافتار در رفتارها یاداره برای ضمنی
 .ایدنممی تعریف ،است شده تشکیل نوآوری برای گیریتصمیم قدرت اختصاص و منابع تخصیص اهداف، تعیین

 نمایند،می ایفا نوآوری نظام در مختلف بازیگران که هایینقش را نوآوری حکمرانی نیز  [1] همکاران و بوخولت
 تعریف نوآوری نظام کل در تغییرات دادن رخ چگونگی و هاتصمیم اتخاذ چگونگی بازی، قواعد کارکرد چگونگی

ارائه شده از حکمرانی نوآوری  ات در برخی از تعاریفکید بر طراحی و وضع قوانین و مقررجه و تأتو .نمایندمی

 توان به تعریف ارائه شده از سوی شوستاین و رایکتهاسنخصی قابل درک است؛ از آن جمله میصورت مشبه
یی هاتیمحدودو  هامشوقی، ررسمیغ: حکمرانی نوآوری به قوانین رسمی و دارنداظهار میاشاره کرد که  [۳5]

، اشاره دارد. همچنین دیترویت و دهدیمران دولتی سطح باال در نظام ملی نوآوری را شکل که تعامالت بازیگ
که بخشی از  دنکنیمو اشاره  دندانیمی از اقدامات، قوانین و مقررات را بستر حرکت نوآوری امجموعه [5] پوشی

که این قواعد بازی  ندیچیما چارچوب نهادی، قواعد بازی مربوط به ارتباط میان اجزای مختلف نظام نوآوری ر
قوانین،  .کندیمبرخی اقدامات را برای بازیگران فراهم کرده و از انجام برخی دیگر جلوگیری  اجازهامکان و 

فرآیندهای  شوندیمطور کلی هر آنچه که قواعد بازی نامیده و به هانامهنییآ، هادستورالعملمقررات، هنجارها، 
، ساختارها و هاچارچوبو با ایجاد  سازندیمختلف شکل داده و تحقق آن را ممکن ی مهابخشنوآوری را در 

  .[5] گردندیمکارکردهای نهادی موجب ایجاد حکمرانی نوآوری 
توان گفت که حکمرانی نوآوری ارتباط هماهنگ میان هنجارها، نهادها و بر اساس مطالب ارائه شده می
ی کلیدی پیشرفت، علم، فناوری و نوآوری را در بسترهای اجتماعی فراهم هاقوانین است که زمینه ارتقاء شاخص

در تبیین دقیق حکمرانی نوآوری بر هنجارها، قوانین و نهادهایی که جامعه را  [15] نماید. در این راستا موگابهمی

کید ستفاده نمایند، تأطور منطقی ابه هاآنی فناورانه ایجاد نموده و از هاینوآورتا علم، دانش و  سازدیمقادر 
دانند که اهداف اجتماعی و تخصیص منابع به حکمرانی را سازوکار بسیار مهمی می [9] کند. آرنولد و همکارانمی
 . دهدیمپیوند  رندیگیمی علمی و فنی که در راستای نوآوری انجام هاتیفعالرا با  هاآن
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 هاشاخص ییپژوهش و شناسا نهیشیپ 

بسیاری به موضوع  پژوهشگرانو  استای گسترده ری و نوآوری دارای حیطهاری فناوگذسیاست
گذاری فناوری و اند اما در میان مباحث سیاستهای مختلف پرداختهگذاری فناوری و نوآوری از جنبهسیاست

 فقدانچگونگی ارزیابی موفقیت یا  [9۳] 9کارو . استنوآوری، حکمرانی فناوری و نوآوری موضوع نسبتاً جدیدی 
ی مورد مطالعه و بررسی قرار داده و بر گذاری نوآوری در سطح کالن را در کشور استونموفقیت حکمرانی سیاست

گذاری و حکمرانی فناوری و نوآوری از سبک مبتنی بر کاالهای سیاست تغییر سبک کند کهاین موضوع تأکید می

 ال تغییر است.  ای در حرنگ دولت در حکمرانی به سبک شبکهو نقش پرعمومی 
کشور آلمان، ایتالیا، انگلستان،  ده و ارزیابی حکمرانی نوآوری دردر پژوهش خود به بررسی  [14] 1مونن

اسپانیا، دانمارک، سوئد، فرانسه، فنالند، پرتغال و هلند پرداخته و نوآوری این کشورها را با استفاده از آمارهای 
مورد سنجش قرار داده و توانایی  ۳مانند گزارش شاخص نوآوری جهانی المللیهای معتبر بینمنتشرشده در گزارش

به بررسی  [۱] نماید. گبهاردت و استانوونیکتوانایی و نوع حکمرانی این کشورها را با یکدیگر مقایسه می
سطح توانمندی و ظرفیت حکومت ملی را در حکمرانی نوآوری مورد  نوآوری کشور اسلوونی  پرداخته و حکمرانی

گذاری در پژوهش خود از یک چارچوب تحلیلی برای مطالعه سیاست [5] دهند. دیترویت و پوشیمی سنجش قرار
ی و تجربی با تمرکز بر نظام ملی نوآوری ارائه نموده و با بررسی های کمّی روشعلم، فناوری و نوآوری بر پایه

نی نوآوری در این کشور و نهادها، فرهنگ سیاسی و توانمندی علم و فناوری کشور مکزیک چگونگی حکمرا
به بررسی  [1] آیدین اوغلو و ازدمیر نمایند.گذاری را ارزیابی میا جهت سیاستهاستفاده از قوانین و فعالیت

. این پژوهش پردازندگذاری فناوری و نوآوری و همچنین نظام حکمرانی مشارکتی در کشور استونی میسیاست
مورد  1895تا سال  1888ذاری فناوری و نوآوری این کشور را از سال گحکمرانی سیاست ساختار و سیر توسعه

 نمایند. ها و نقاط قوت این حکمرانی را مشخص میمطالعه قرار داده و چالش

 هایپژوهش گذاراناستیو س شمندانیاندارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کالن  نهیدر زمطور خاص به
 یبرا یدینکته کل در پژوهش خود  [11]هونگ اوه  یو س یجول ونگی یک که؛یطوربه اندانجام داده را یمختلف

و  یرسم ینهادها انیمناسب م دمانیو منسجم را وجود چ کپارچهیکامل، جامع،  یبه نظام حکمران یابیدست
را به صورت مکمل  گریکدیمختلف با  ینهاد یاجزا تیکه امکان فعال یساختار یطراح نیو همچن یررسمیغ

مراکز  ،یتخصص یشوراها ر؛ینظ یانجیم یوجود نهادها نیز در پژوهش خود [۳1] وای. توددانندیآورد، مفراهم 
را شکل داده و  ینوآور یهابرنامه یسازادهیپ یالزم برا یرهایرا که مس رهیو غ یدولت اورهرشد، مراکز مش

 .دانندمی ینوآور یحکمران یابر یارا مشخصه گردندیو اجرا م یزیرسطوح برنامه انیم یکپارچگیموجب 
گذاری نوآوری برای سنجش حکمرانی نوآوری بیان شده های مختلفی در ادبیات حوزه سیاستعیارها و شاخصم

 ینوآور یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یدر تدو نفعانیو مشارکت ذ ییپاسخگو ت،یشفاف رینظ است معیارهایی
حصول  یبرا ییو سازوکارها ندهایدر درجه اول؛ فرآ ینوآور یمرانحک [15] طبق نظر موگابه کهیطورکشور به

 خواهندیاست که م ییهااستیس یابیو ارز شیاجرا، پا ن،یدر تدو تیو شفاف ییاز مشارکت، پاسخگو نانیاطم
فقر،  ها،یماریب ،یطیمحستیمانند؛ خطرات ز یعموم مخربمقابله با اثرات  ،یعموم یکاالها جادیمنظور؛ ابه

 تیدولت و شفاف ییپاسخگو ،یمشارکت عموم شاملرا ارتقا دهند، بوده و در درجه دوم  ینوآورغیره  و یسنگگر
 .است یبه اهداف مل یابیمنظور دستها، بهفناورانه مربوط به آن یهایدر انتخاب و استفاده از علم، دانش و نوآور

علم،  تیریدر مد یردولتیو غ یدولت یادهانه انیتعامل م یبرقرار یرا چگونگ ینوآور یحکمران قتیحق یو
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 . داندیم تیو شفاف ییگانه مشارکت، پاسخگوبر اساس اصول سه یو نوآور یفناور

بر  [18] ایمانند الران شمندانیداز ان یدر سطح کالن برخ ینوآور یحکمران هایشاخصو  ارهایدر رابطه با مع
 یانداز جمعچشم جادیرا شامل ا ینوآور یدارند و حکمران دیکأدر کشور ت ینوآور یهاتیو اولو ریروشن بودن مس

 زین[ ۳1]  9و همکاران مهیچارچوب، ر نی. در همرندیگیبرنامه در نظر م میو تنظ یبندتیاولو نده،یدر مورد آ
و تحقق  یتوسعه علم و فناور یبرا یانداز راهبردچشم نیتدو ییتوانا ینوآور یکمرانکه؛ ح دارنداظهار می

 وجود نیز [۳8] 1پاترسون و همکاران انداز است. منابع بر اساس آن چشم یبندتیاولو نیو همچن ندهیدر آ یورنوآ
دهند می در زمینه نوآوری به دولت مشاوره ی در کشور را که مشاوره دولت یتخصص یهاکارگروه وجود فقدانیا 

  نمایند.ارزیابی حکمرانی نوآوری معرفی میرا معیاری برای 
طور به یپژوهش رانیا یاسالم یدر جمهور ینوآور یحکمران های ارزیابیشاخصو  ارهایمع بار رابطه د
 یجمهور ینوآور یحکمران یهادر پژوهش خود، ضعف [98] و همکاران ینیحس ینشده تنها حاج انجام میمستق
و  یابیو ارز هاامهبرن یسازادهیپو  یطراح ها؛تیو اولو هااستیس نیتدو یدیکل ندیسه فرآ لیرا ذ رانیا یاسالم

از  توانیکه م ندینمایها ارائه مضعف نیبردن ا نیاز ب یبرا ییکارهاو راه دارداظهار میرا  هااستیاز س یریادگی
در  ینوآور یحکمران تیوضع یبررس یها براو شاخص ارهایمع یشنهادیپ یکارهانقاط ضعف و راه نیا یرو

 یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یدر تدو نفعانیمشارکت ذ وجود ر؛ینظ ییهااخصسطح کالن استخراج کرد ش
 یسازادهیو پ یبا طراح یکالن مل یهاتیو اولو هااستیس انیم یکپارچگیکشور؛ وجود ارتباط و  ینوآور

 یهارنامهب یسازادهیپ یالزم برا یرهایمس جادیمنظور ابه یانجیم یوجود نهادها ؛ییها در سطوح اجرابرنامه
 . ینوآور نهیزم یگذاراستیگذشته در س اتیو استفاده از تجرب یاستیس یریادگی؛ وجود نظام ینوآور

در پژوهش خود  [48] و موگابه بیوماشیدر سطح کالن ت ینوآور یحکمران یهاو شاخص ارهایدر رابطه با مع
 ،یاسیس یرهبر ؛یدر قانون اساس یو نوآور یعلم، فناور ریتفس ؛یاسیس طیو مح طیشرا رینظ ییهاشاخص

مناسب؛ وجود و فعال بودن گروه  یگرهامیو تنظ هااستیوجود س ؛یو نوآور یعلم، فناور یبرا یو قانون ییاجرا
و  یو وجود و فعال بودن ناظران )نگهبانان( علم، فناور یو نوآور یعلم، فناور یگذاراستیس یمستقل برا فکر

توان بر اساس مطالب بیان شده می .ندینمایم یدر سطح کالن معرف ینوآور ینحکمرا یابیارز یرا برا ینوآور
ای بر جنبه پژوهشگرانهای معرفی شده توسط شاخص گذاری نوآوری، غالباًدر ادبیات حکمرانی و سیاستگفت؛ 

ای هرت جامع و یکپارچه به معرفی شاخصصوو پژوهشی که به کید دارندخاص از سنجش حکمرانی نوآوری تأ
 گردد. در سطح کالن بپردازد، مشاهده نمیحکمرانی نوآوری 

آثار ای و همچنین مرور ادبیات پژوهشی )، با استفاده از بررسی )اسنادی( کتابخانهدر پژوهش حاضر لذا

حکمرانی نوآوری( و همچنین  صوصدر خ یعلم و فناور یگذاراستیحوزه س شمندانیدانشمندان و اند
در سطح  های سنجش حکمرانی نوآوریعدد( از شاخص ۳8، فهرستی اولیه )توای کیفیکارگیری تحلیل محبه

های یی،  شاخصنها یهاشاخص فهرستی از به یابیدست منظور شناسایی و کالن استخراج شد. سپس به
نفر از خبرگان این حوزه  ۱جلسه( و با حضور  4ی )گروه کانون جلسات منظم چارچوب دراستخراج شده، 

مورد  ی(نوآور تیریو مد یعلم و فناور یگذاراستیپژوهشگران حوزه س ، اساتید دانشگاه، وگذاراناستیس)
گرفت و سپس بر اساس ها مورد بحث قرار میکه در هر جلسه برخی از شاخصطوریبررسی قرار گرفت به

شد که این تکرار می گردد و مجدد در جلسه آتیتحلیل شده و ادبیات رجوع می خروجی جلسه دوباره به اسناد
 یحکمران یابیارز یارهایها و معاز شاخص شاخص 94 یتوافق خبرگان بر رو رفت و برگشت در نهایت موجب

                                                                                                                                      
1 Remøe et al 
2 Paterson et al 



 997  ینوآور یکالن حکمران یهاشاخص بندیتیو اولو ییشناسا

 .داده شده است شینما 9جدول  گردید که دردر سطح کالن  ینوآور

 
 گذاری علم و فناوریشاخص و معیار سنجش حکمرانی نوآوری در سطح کالن حوزه سیاست .9جدول 

 مرجع شاخص و معیار سنجش حکمرانی نوآوری در سطح کالن دیفر

 [48و ۱] نوآوری عرصه در گذارسیاست نهادهای میان یکپارچگی و وحدت وجود 9

1 
 تدوین، در هاپژوهش و صنعتی هایبخش خصوص به مختلف نفعانذی و شهروندان مشارکت وجود

 کشور نوآوری هایسیاست ارزیابی و اجرا
[1، 4، ۱، 94 ،15] 

 [48و ۱] نوآوری هایسیاست سازیپیاده تدوین، به کنندهکمک غیردولتی و مستقل فکر هایگروه وجود ۳

4 
 و فرآیند پایش و ارزیابی برای دولتی و خصوصی بخش از متشکل تخصصی نهادهای و هاکمیته وجود

 ملی سطح در نوآوری هایسیاست نتایج
 [48و ۱]

5 
 برگزاری فرادستی، مرتبط اسناد انتشار ملی، نوآوری هایبرنامه رسانیاطالع نظیر؛ اقداماتی انجام

 کشور در نوآوری فرهنگ تقویت و ایجاد منظوربه هاهمایش
[۱، 13 ،4۳] 

 [98] نوآوری زمینه گذاریدر سیاست گذشته تجربیات از استفاده و سیاستی یادگیری نظام وجود 3

 [۳۱، ۳3 ،18] هااولویت اساس بر منابع هدایت و تخصیص و کشور ناوریف و علم هایاولویت بودن روشن 7

۱ 
 در هابرنامه سازیپیاده و طراحی با ملی کالن هایاولویت و هاسیاست میان یکپارچگی و ارتباط وجود

 اجرایی سطوح
[98] 

1 
کشور مانند  در نوآورانه یهافعالیت حامی هایدستورالعمل و هانامهآیین ؛اسناد ؛هابرنامه قوانین؛ وجود

 های نوآورانههای مالیاتی به فعالیتقوانین حقوق مالکیت فکری، قوانین اعطای معافیت
 [48و ۳8]

 [۳۱، 15 ،1] ی نوآوری کشورهااستیسوجود شفافیت در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی  98

 [48، ۳۱ ،15 ،1] آوری کشوری نوهااستیسوجود پاسخگویی در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی  99

91 
 و دانشگاهی مبادالت طریق؛ از نوآوری زمینه در المللیبین و ایمنطقه هایهمکاری و ارتباطات وجود

 نوآوری دیپلماسی صنعتی، مشترک هایگذاریسرمایه فناورانه، هایهمکاری تحقیقاتی،
[۳8] 

9۳ 
 مجلس، نمایندگان جمهور، روسای جمله؛ از ورکش گذاریقانون و اجرایی سیاسی، رهبران که میزانی

 دهندمی اهمیت نوآوری مسئله بر سیاسی احزاب رهبران و وزرا
[48] 

94 
ی سیاسی و هایآزادهایی نظیر؛ صلح، ثبات سیاسی و اعتماد، وجود محیط سیاسی خوب با ویژگی

 ساالرانه در کشوررقابت، قوانین و مقررات و حکومت مردم
 [48و ۳8]

 

 شناسی پژوهششرو .3

در سطح  ینوآور یحکمران یابیسنجش و ارز یبرا ییهاشاخص یبندتیو اولو ییشناساهدف از این مقاله، 
های اصلی )دارای باالترین آوری در کشور ترکیه بر اساس شاخصو همچنین بررسی وضعیت حکمرانی نو کالن

که دارای سه مرحله  ی و کیفی(آمیخته )کمّپیمایشی با روش -یک پژوهش توصیفیمنظور  دینبود که ب اولویت(
 نمایش داده شده است، طراحی و اجرا شد. 9ذیل بوده و در شکل 

 نوآوری؛ حکمرانی ارزیابی هایشاخص سازینهایی و شناسایی -9

 های شناسایی شده؛بندی شاخصاولویت -1 
 اصلی. هایشاخص اساس بر ترکیه در نوآوری حکمرانی بررسی -۳ 
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شناسایی خبر ان و تشکی  
 روه ت می 

به کار یری روش سوارا برای اولویت بندی شاخص ها

 راحی پرسشنامه روش سوارا و جمع آوری داده ها

شناسایی و نهایی سازی شاخص های 
ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح کالن

مرور ادبیات و بررسی اسناد، 
مدار  و   ارش های موجود

تعیین شاخص های ا لی ارزیابی حکمرانی نوآوری در 
سطح کالن

جلسات  روه کانونی

اس  را  شاخص های اولیه ارزیابی 
حکمرانی نوآوری در سطح کالن

بررسی حکمرانی نوآوری در ترکیه بر اسا  شاخص 
های ا لی        

       

       

 
 مراحل انجام پژوهش .9شکل 

  
 نوآوری حکمرانی ارزیابی هایشاخص سازینهایی و شناسایی

ای و همچنین مرور ادبیات این مرحله، با رویکردی کیفی اکتشافی و استفاده از بررسی )اسنادی( کتابخانه در
حکمرانی نوآوری( و  صوصدر خ یو فناور علم یگذاراستیحوزه س شمندانیآثار دانشمندان و اندپژوهشی )

در  های سنجش حکمرانی نوآوریعدد( از شاخص ۳8، فهرستی اولیه )کارگیری تحلیل محتوای کیفیهمچنین به
های یی،  شاخصنها یهاشاخص فهرستی از به یابیدست منظور شناسایی و سطح کالن استخراج شد. سپس به

نفر از خبرگان این حوزه  ۱جلسه( و با حضور  4ی )گروه کانون جلسات منظم چارچوب دراستخراج شده، 
ی( که با توجه نوآور تیریو مد یعلم و فناور یگذاراستیپژوهشگران حوزه س ، اساتید دانشگاه، وگذاراناستیس)

که در طوریبه اشباع نظری و در دسترس بودن به روش قضاوتی  انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت به

گرفت و سپس بر اساس خروجی جلسه دوباره به اسناد تحلیل ها مورد بحث قرار میر جلسه برخی از شاخصه
توافق  شد که این رفت و برگشت در نهایت موجبدید و مجدد در جلسه آتی تکرار میگرع میشده و ادبیات رجو

 گردید که دردر سطح کالن  ینوآور یحکمران یابیارز یارهایها و معاز شاخص شاخص 94 یخبرگان بر رو
 .داده شده است شینما 9جدول 

 نوآوری حکمرانی ارزیابی های شناسایی شده برایشاخص بندیاولویت

شناسایی های گیری چند معیاره شاخصکارگیری یک روش تصمیمی و با بهاین مرحله، با رویکردی کمّ در
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بندی بسیار گیری چند معیاره برای اولویتای تصمیمهبندی شدند. استفاده از روششده در مرحله قبل اولویت

ای ان پی، تاپسیس برای های مختلف این روش مانند ای اچ پی، یکمرسوم بوده و پژوهشگران بسیاری از تکن
ی روش باال اییتوانها و پژوهش با توجه به ماهیت شاخصاند. در این بندی استفاده نمودهدهی و اولویتوزن

گیری چند های تصمیمی که روش سوارا نسبت به سایر روشو همچنین مزایای دقت نظر خبرگان یبایدر ارز سوارا
های ارزیابی حکمرانی نوآوری در سطح بندی شاخصدهی و اولویتد ای اچ پی دارد، از آن برای وزنمعیاره مانن

ر این روش نسبت به سایر بسیا کالن استفاده شده است. دلیل انتخاب روش سوار در این مقاله وجود مزایای
اند از این مزایا در ادامه بیان شده گیری چند معیاره مانند ای اچ پی و ای ان پی است که برخیهای تصمیمروش

[44 :] 

 گیری های تصمیمدقت باالتر نسبت به سایر روش 

 سازی؛ قایسات زوجی کم و سهولت در پیادهحجم م 

 دهی؛دهی شده در فرآیند وزنرگان درباره معیارهای وزننظر خب توانایی برآورد و ارزیابی دقت 

 آوری داده از خبرگان؛مناسب بودن برای هماهنگی و جمع 

 کاربری ساده؛ فهم بودن و دارایقابل 

 فراهم آوردن امکان همکاری و استفاده از نظرات یکدیگر برای خبرگان؛ 

 گیری های تصمیمدقت باالتر نسبت به سایر روش 

شده و روش سوار  و افزایش دقت نتایج از اعداد فازی استفاده هاکالمی پرسشنامه تبهاماا اهشک رمنظو به
 مکالدر  دموجو تبهاماا فحذمنظور استفاده از منطق و اعداد فازی بهکارگرفته شده است، در محیط فازی به

ران بسیاری از این اعداد و پژوهشگ استگیری چند معیاره نیز امری مرسوم های تصمیمروش در نهندگادپاسخ
های شناسایی شده در مرحله قبل پژوهش، شاخصطور خالصه در این مرحله از اند. بهر استفاده نمودهبدین منظو

 یحکمران یابیارز یهاشاخص تیاهم نییاست که به منظور تع یاپرسشنامهبا روش سوار فازی و  استفاده از 
، گذاراناستیسنفر از خبرگان این حوزه ) 9۳و میان  شدهیطراح یزوج ساتیبر مقا یدر سطح کالن مبتن ینوآور

بندی ی( توزیع شد، اولویتنوآور تیریو مد یعلم و فناور یگذاراستیپژوهشگران حوزه س اساتید دانشگاه، و

 هنیاطالعات، دانش و تجربه الزم را در زم دیخبرگان مورد نظر با نکهیبا توجه به اگردید. قابل ذکر است، 
صورت هدفمند و به مرحله نیدر ا یریگدسترس بودند روش نمونهدارا و قابل ینوآور یو حکمران یگذاراستیس

 انجام گرفت. یبر فن گلوله برف یمبتن
 روش سوارا در محیط فازی 

ت که برای اس گیری چند معیارههای تصمیمروش سوارا ابزاری جدید با چارچوبی کامالً متفاوت از سایر روش

دهد و این امکان را برای رود. این روش نقش اساسی را در ارزیابی به خبرگان میار میکوزن دهی به معیارها به
تعیین  آورد که اهمیت هر معیار را با استفاده از عواملی مانند دانش ضمنی، تجربه و اطالعاتها فراهم میآن

ترین معیار رتبه آخر را گرفته سپس با توجه و کم اهمیتترین معیار رتبه اول مطابق این روش، مهم [.44] نمایند
 نظر خبرگان به توجه با معیارها روش ابتدا، این در گیرد؛بندی نهایی صورت میها، رتبهبه میانگین مقدار رتبه

 9گردد. شکل حاسبه میم یکدیگر به نسبت هاآن از یک هر اهمیت نسبی میزان شده و سپس بندیاولویت
 دهد.بندی با این روش را نمایش میدهی و اولویتنفرآیند وز
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 .[93] بندی با روش سوارایتاولودهی و فرآیند وزن .1شکل 

 
نظر خبرگان  گیری مزایایی نظیر؛ توانایی برآورد و ارزیابی دقتهای تصمیمروش سوارا نسبت به سایر روش

آوری داده از خبرگان؛ دهی؛ مناسب بودن برای هماهنگی و جمعوزندر فرآیند  دهی شدهدرباره معیارهای وزن
فراهم آوردن امکان همکاری و استفاده از نظرات یکدیگر برای خبرگان،  کاربری ساده؛ فهم بودن و دارایقابل

به نقل از در پژوهش خود   [99] حیدری دهویی و همکاران .[44] حجم مقایسات زوجی کم و کاربری ساده دارد
 .دارنداظهار میهای ذیل را برای روش سوارا گام [97] 9کرسولین و همکاران

 ها ام اول: مرتب کردن شاخص

 انتخاب اهمیت، درجه اساس بر و نهایی هایشاخص منزلهبه گیرندگانتصمیم نظر مورد هایشاخص ابتدا در

های تر در ردههای کم اهمیتشاخص ی باالتر وهاها در ردهترین شاخصشوند. بر این اساس مهممی مرتب و
 گیرند. تر قرار میپایین

 (Sj)  ام دوم: تعیین اهمیت نسبی هر شاخص 

 .گرددتر قبلی مشخص میت نسبی هر شاخص نسبت به شاخص مهمدر این مرحله اهمی
 Kj ام سوم: محاسبه ضریب 

 .گرددریق رابطه ذیل محاسبه میو از ط استاین ضریب تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص 
Kj=Sj+1 

                                                                                                                                      
1 Keršulienė et  al 
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  ام چهارم: محاسبه وزن اولیه هر شاخص

که در این رابطه وزن شاخص اول  ذکر است گردد قابلها از طریق رابطه ذیل محاسبه میوزن اولیه شاخص
 است. 9است و برابر  ترین شاخصکه بااهمیت

 

  ام پنج : وزن نرمال نهایی

طریق رابطه ذیل محاسبه  گردد ازنرمال شده نیز محسوب میها که وزن شاخص ین گام وزن نهاییدر ا
 گردد.می

 

های و غالباً خبرگان و قضاوت بوده قائل خبرگان برای را مهمی الزم به ذکر است که چون روش سوارا نقش
هندگان دپاسخ کالم در موجود منظور حذف ابهاماتقطعیت همراه است در این پژوهش به فقدانبا  هاانسانی آن

های مشابه با روش سوارا است شد که دارای گام کار گرفتهتایج  روش سوارا در محیط فازی بهتر شدن نو دقیق
  دارند.اظهار میهای ذیل را برای این روش گام [19] 9شود. ماوی و همکارانکه در محیط فازی انجام می

 ها ام اول: مرتب کردن شاخص

 گردد. صورت نزولی مرتب میاهمیت بهها بر اساس این گام شاخص در
 (Sj)  ام دوم: تعیین اهمیت نسبی هر شاخص 

و اعداد  یعبارات کالمتر قبلی بر اساس طیف ت نسبی هر شاخص نسبت به شاخص مهمدر این مرحله اهمی

 نمایش داده 1و در جدول  گرددفازی تبدیل می اعداد به هاها که نظر خبرگان با استفاده از آنمتناظر آن یفاز
 شده توسط منظور ادغام قضاوت همه متخصصان از نظرات و نمرات دادهشود. در این گام بهست، تعیین میشده ا

 شود.ها میانگین هندسی گرفته میآن
 

  [.19] دهی به معیارهاارات کالمی و اعداد فازی جهت وزنعب .1جدول 

عبارات 

 زبانی

اعداد فازی 

 مثلثی

میت اه

 برابر

(9, 9, 9) 

اهمیت 
 کم نسبتاً

(5/9, 9, 37/8) 

 ,5/8 ,37/8) اهمیت کم
4/8) 

اهمیت 

 خیلی کم

(4/8, ۳۳/8, 

1۱3/8) 

اهمیت 

 بسیار کم

(1۱3/8, 15/8, 

11/8) 

 
 �̃�𝒋 ام سوم: محاسبه ضریب 

                                                                                                                                      
1 Mavi et al 
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 گردد.این ضریب از طریق رابطه ذیل محاسبه می

�̃�𝒋 = {
�̃� 𝒋 = 𝟏

�̃�𝒋 + �̃� 𝒋 > 𝟏
 

 �̃�𝒋 ام چهارم: محاسبه وزن فازی هر شاخص 

 گردد.این وزن نیز از طریق رابطه ذیل محاسبه می

 

 

 

�̃�𝒋 = {

�̃� 𝒋 = 𝟏
�̃�𝒋−𝟏

�̃�𝒋

 𝒋 > 𝟏
 

  ام پنج : محاسبه اوزان نهایی

 .گرددمحاسبه می های نسبی فازی از طریق رابطه ذیلدر این گام وزن

 
 

 

𝑤𝑗 )های نسبی فازی است )صورت وزنذکر است که خروجی در این گام به الزم به
𝑢, 𝑤𝑗

𝑚, 𝑤𝑗
𝑙  که  باید از

  .طریق رابطه ذیل به اعداد قطعی تبدیل شوند

 
 

 

𝑾𝒄𝒓𝒊𝒔𝒑 =
(𝒘𝒋

𝒎 − 𝒘𝒋
𝒍) + (𝒘𝒋

𝒖 − 𝒘𝒋
𝒍)

𝟑
+ 𝒘𝒋

𝒍 

  

 ا لی  هایشاخص اسا  بر ترکیه در نوآوری کمرانیح بررسی

ای و همچنین تحلیل کارگیری روش کتابخانهویکردی کیفی و نگاهی تاریخی و بهاین مرحله، با ر در
سازی شده های تدوین و پیاده(، به بررسی سوابق و سیاستنومتاین الگوهای موجود در محتوای کیفی )کشف 

منظور تحلیل وضعیت این کشور و میالدی به 1891تا  9138یه ازسال ری کشور ترکدر حوزه علم، فناوری و نوآو
های اصلی شناسایی شده برای حکمرانی نوآوری و نقاط تمرکز ترکیه در قالب شاخصمشخص نمودن اقدامات 

ر حوزه سازی شده دهای تدوین و پیادهابل ذکر است در این مرحله، سیاستشود.  قه قبل  پرداخته میدر مرحل
های سنجش حکمرانی در تقسیم شده و با استفاده از شاخص علم، فناوری و نوآوری کشور ترکیه به سه دوره ذیل

 گردد.سطح کالن، اقدامات و وضعیت این کشور در هر دوره، ذیل هر شاخص بررسی می

  (9177تا  9138یک حوزه جداگانه ) منزلهبهدوره اول: به رسمیت شناختن علم و فناوری 

 (9113تا  9171ها )قبول علم و فناوری و اجرای ضعیف آنهای قابلدوره دوم: تدوین برنامه 

 ( 9117دوره سوم: دیدگاه سیستمی )تاکنون 

 
 هاها و یاف هتحلی  داده .4

 با روش سوارا فازی ها شاخص بندیاولویت ن ایج 

تا  1Cمرانی نوآوری در سطح کالن از شده برای حکهای شناساییدر این گام ابتدا شاخص ن ایج  ام اول.

14C  بندی با استفاده از  نظرات خبرگان و بر اساس درجه اهمیت به صورت نزولی رتبه کد گذاری شده و سپس
 نمایش داده شده است. ۳بندی در جدول اند که این رتبهشده
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 ی حکمرانی نوآوری در سطح کالن بر اساس اهمیت هاشاخصی بندرتبه .۳ جدول

 رتبه      شاخص و معیار سنجش حکمرانی نوآوری در سطح کالن کد

1C 5 نوآوری عرصه در گذارسیاست نهادهای میان یکپارچگی و وحدت وجود 

2C 
 ارزیابی و اجرا تدوین، در پژوهشی و صنعتی هایبخش خصوص به مختلف نفعانذی مشارکت وجود

 کشور نوآوری هایسیاست
1 

3C 7 نوآوری هایسیاست سازیپیاده تدوین، به کنندهکمک غیردولتی و مستقل فکر هایگروه وجود 

4C 
 نتایج و فرآیند پایش و ارزیابی برای دولتی و خصوصی بخش از متشکل تخصصی نهادهای و هاکمیته وجود

 ملی سطح در نوآوری هایسیاست
1 

5C 
-به هاهمایش برگزاری فرادستی، مرتبط اسناد تشاران ملی، نوآوری هایبرنامه رسانیاطالع نظیر؛ اقداماتی انجام

 کشور در نوآوری فرهنگ تقویت و ایجاد منظور
۱ 

6C 94 نوآوری زمینه گذاریدر سیاست گذشته تجربیات از استفاده و سیاستی یادگیری نظام وجود 

7C 3 هااولویت اساس بر منابع هدایت و تخصیص و کشور فناوری و علم هایاولویت بودن روشن 

8C 
 سطوح در هابرنامه سازیپیاده و طراحی با ملی کالن هایاولویت و هاسیاست میان یکپارچگی و ارتباط وجود

 اجرایی
9۳ 

9C 
کشور مانند قوانین  در نوآورانه هایفعالیت حامی هایدستورالعمل و هانامهآیین ؛اسناد ؛هابرنامه قوانین؛ وجود

 های نوآورانههای مالیاتی به فعالیتطای معافیتحقوق مالکیت فکری، قوانین اع
۳ 

10C  4 ی نوآوری کشورهااستیسوجود شفافیت در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی 

11C  9 ی نوآوری کشورهااستیسوجود پاسخگویی در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی 

12C 
 تحقیقاتی، و دانشگاهی مبادالت طریق؛ از نوآوری زمینه در المللیبین و ایمنطقه هایهمکاری و ارتباطات وجود

 نوآوری دیپلماسی صنعتی، مشترک هایگذاریسرمایه فناورانه، هایهمکاری
98 

13C 
 و وزرا مجلس، نمایندگان جمهور، روسای جمله؛ از کشور گذاریقانون و اجرایی سیاسی، رهبران که میزانی

 دهندمی اهمیت نوآوری مسئله بر سیاسی احزاب رهبران
91 

14C 
ی سیاسی و رقابت، قوانین هایآزادهایی نظیر؛ صلح، ثبات سیاسی و اعتماد، وجود محیط سیاسی خوب با ویژگی

 ساالرانه در کشورو مقررات و حکومت مردم
99 

 

هر خبره و  تر قبلی از نظرنسبی هر شاخص نسبت به شاخص مهم اهمیت در این گام ابتدا. ن ایج  ام دوم 
 سپس اهمیت ،نمایش داده شد 4شده و  در جدول  متناظر گردآوری یو اعداد فاز یعبارات کالماساس طیف بر 

 نمایش داده شد. 5محاسبه و نتایج آن در جدول  خود قبل معیار به نسبت معیار هر فازی

 
 متناظر فازی اعداد و میکال عبارات طیف و گانخبر نظر از قبلی ترمهم شاخص به نسبت شاخص هر نسبی اهمیت  .4جدول 

 6خبره  5خبره  4خبره  3خبره  2خبره  1خبره  
11C - - - - - - 
2C (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8, 1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 
9C (37/8،5/8،4/8) (5/9،9،37/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (5/9،9،37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 

10C (4/8،۳۳/8, 1۱3/8) (4/8،۳۳/8, 1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8, 1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) 
1C (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (5/9،9،37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 
7C (37/8،5/8،4/8) (5/9،9, 37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 
3C (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 
5C (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 
4C (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) 

12C (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) 
14C (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (5/9،9, 37/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9, 37/8) 
13C (37/8،5/8،4/8) (9،9،9) (5/9،9،37/8) (9،9،9) (5/9،9،37/8) (5/9،9, 37/8) 
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8C (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) 
6C (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،111/8) (5/9،9, 37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 

 

 )ادامه( شاخص هر نسبی اهمیت .4جدول 
 13خبره  12خبره  11خبره  11خبره  9خبره  8خبره  7خبره  

11C - - - - - - - 

2C (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) 

9C (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) 

10C (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) 

1C (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (9،9،9) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9 ,37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 

7C (1۱3/8،15/8،11/8) (5/9،9 ,37/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9 ,37/8) (37/8،5/8،4/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (5/9،9 ,37/8) 

3C (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) 

5C (37/8،5/8،4/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9 ,37/8) (9،9،9) (5/9،9 ,37/8) (5/9،9 ,37/8) 

4C (5/9،9 ,37/8) (37/8،5/8،4/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) 

12C (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) 

14C (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9 ,37/8) (5/9،9 ,37/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9 ,37/8) (5/9،9 ,37/8) 

13C (5/9،9 ,37/8) (5/9،9 ,37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (5/9،9 ,37/8) (9،9،9) (9،9،9) (37/8،5/8،4/8) 

8C (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (4/8،۳۳/8،1۱3/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) (37/8،5/8،4/8) 

6C (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (1۱3/8،15/8،11/8) (37/8،5/8،4/8) (5/9،9 ,37/8) (1۱3/8،15/8،11/8) 

 
  شاخص هر نسبی اهمیت .5جدول 

Sمقادیر    کد j 
11C - 
2C (۳51/8،۳/8،151/8) 

9C (5۱۱/8،441/8،۳۳1/8) 

10C (47۱/8،۳77/8،۳95/8) 

1C (5۱7/8،431/8،۳77/8) 

7C (7۱3/8،534/8،491/8) 

3C (۳۱1/8،۳91/8،17۳/8) 

5C (77۱/8،5۱۳/8،45۱/8) 

4C (511/8،48۱/8،۳۳1/8) 

12C (417/8،۳45/8،111/8) 

14C (88۳/9،31۱/8،581/8) 

13C (915/9،۱35/8،315/8) 

8C (47۱/8،۳77/8،۳95/8) 

6C (5۳1/8،484/8،۳97/8) 

 
 ( �̃�𝒋) وزن فازی هر شاخص و  �̃�𝒋 پس از محاسبه  ضریب هادر این گام، چهارم و پنج . ن ایج  ام سوم  

ها در گردند. نتایج این گامبندی میها اولویتبر اساس این وزنها ها محاسبه و آناوزان نهایی این شاخص

 نمایش داده شده است. 3جدول 

 
    هاشاخصی بندتیاولودهی و سبات نهایی نتایج روش سوارا فازی جهت وزنمحا .3 جدول

S معیار j Kj qj وزن فازی 
 ریغوزن 

 یفاز
 رتبه

11C - (9،9،9) (9،9،9) (۳۳1/8،1۱3/8،15/8) 1۱1/8 9 

2C (۳51/8،۳/8،151/8) (۳51/9،۳/9،151/9) (714/8،731/8،7۳3/8) (13۳/8،11/8،9۱4/8) 11۳/8 1 



 915  ینوآور یکالن حکمران یهاشاخص بندیتیو اولو ییشناسا

S معیار j Kj qj وزن فازی 
 ریغوزن 

 یفاز
 رتبه

9C (5۱۱/8،441/8،۳۳1/8) (5۱۱/9،441/9،۳۳1/9) (513/8،5۳4/8،43۳/8) (91۱/8،95۳/8،993/8) 953/8 ۳ 

10C (47۱/8،۳77/8،۳95/8) (47۱/9،۳77/9،۳95/9) (45۳/8،۳۱۱/8،۳94/8) (95/8،999/8،871/8) 99۳/8 4 

1C (5۱7/8،431/8،۳77/8) (5۱7/9،431/9،۳77/9) (۳11/8،135/8،91۱/8) (981/8،873/8،841/8) 87۱/8 5 

7C (7۱3/8،534/8،491/8) (7۱3/9،534/9،491/9) (1۳1/8،97/8،999/8) (877/8،841/8،81۱/8) 859/8 3 

3C (۳۱1/8،۳91/8،17۳/8) (۳۱1/9،۳91/9،17۳/9) (9۱1/8،911/8،8۱/8) (83/8،8۳7/8،81/8) 8۳1/8 7 

5C (77۱/8،5۱۳/8،45۱/8) (77۱/9،5۱۳/9،45۱/9) (915/8،8۱9/8،845/8) (849/8،81۳/8،899/8) 815/8 ۱ 

4C (511/8،48۱/8،۳۳1/8) (511/9،48۱/9،۳۳1/9) (814/8،85۱/8،811/8) (8۳9/8،897/8،887/8) 89۱/8 1 

12C (417/8،۳45/8،111/8) (417/9،۳45/9،111/9) (87۳/8،84۳/8،819/8) (814/8،891/8،885/8) 894/8 98 

14C (88۳/9،31۱/8،581/8) (88۳/1،31۱/9،581/9) (84۱/8،815/8،89/8) (893/8،887/8،88۳/8) 881/8 99 

13C (915/9،۱35/8،315/8) (915/1،۱35/9،315/9) (811/8،894/8،885/8) (881/8،884/8،889/8) 885/8 91 

8C (47۱/8،۳77/8،۳95/8) (47۱/9،۳77/9،۳95/9) (811/8،89/8،88۳/8) (887/8،88۳/8،889/8) 884/8 9۳ 

6C (5۳1/8،484/8،۳97/8) (5۳1/9،484/9،۳97/9) (893/8،887/8،881/8) (885/8،881/8،889/8) 88۳/8 94 

 
 ارزیابی و ایشپ اجرا، تدوین، در پاسخگویی نمایش داده شده است، وجود 3طبق نتایج نهایی که در جدول 

 خصوص به مختلف نفعانذی مشارکت رتبه اول، وجود 1۱1/8( با وزن 11Cکشور ) نوآوری هایسیاست
 ،رتبه دوم 1۳1/8( با وزن 2Cکشور ) نوآوری هایسیاست ارزیابیو  اجرا تدوین، در پژوهشی و صنعتی هایبخش

قوانین  ؛کشور مانند در نوآورانه هایفعالیت حامی ایهدستورالعمل و هانامهآیین ؛اسناد ؛هابرنامه ین؛وجود قوان
 سوم رتبه 953/8( با وزن 9Cهای نوآورانه )یتفعالهای مالیاتی به یتمعافین اعطای قوان حقوق مالکیت فکری و

 در رتبه چهارم 99۳/8( با وزن 10C) کشور ینوآور یهااستیس یابیو ارز شیاجرا، پا ن،یدر تدو تیوجود شفافو 
ی در سطح های اصلی ارزیابی حکمرانی نوآوراز شاخصتوان این چهار شاخص را می گیرند. بنابراینیمقرار 

 حکمرانی وضعیت ییشناسا جهت فناوری و علم عرصه گذارانیاستس هایی کهکالن در نظر گرفت. شاخص
 هاآنای نموده و یژهوتوجه  اهآنباید بر  نوآوری یحکمران تقویت و بهبود اول گام منزلهبه کالن سطح در نوآوری

 را در اولویت قرار دهند.
 هیدر ترک ینوآور یحکمران یجهت بررس هاشاخص یریبه کار 

توسط مصطفی کمال پاشا )آتاتورک( و با  9114جمهوری ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 
گذاری شد. به گزارش ریسم و جمهوریت بنیانو اصل سکوالهدف دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بر پایه د

تولیدکنندگان خودرو در اروپا و یکی  نیتربزرگ[  ترکیه در حال حاضر از 17سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ]

زم خانگی و لوازم مهم لوا دکنندهیتول. ترکیه همچنین یک دیآیمی دنیا به حساب سازیکشتاز رهبران 
ی ریپذرقابتتبدیل شدن به کشوری که دارای سطح باالیی از ثبات، عدالت،  آن ندازاچشمو  الکترونیکی است

میالدی  9118. این کشور از سال در میان کشورهای اتحادیه اروپا استجهانی و برخورداری از توانایی باال 
 نوآوری و توسعه و پژوهش در کرد هزینه نرخ تاکنون موفق شده با محور قرار دادن مواردی چون؛ افزایش

 و هادانشگاه دولتی، پژوهشی مؤسسات میان توسعه و پژوهش همکاری خصوصی، تشدید هایشرکت در فناورانه
 افرایشها و همچنین آن بقاء نرخ افزایش و نوآوری بر متمرکز جدید مؤسسات تعداد ها، افزایششرکت

های بزرگی در جهت ها گامگاهدانش و دولتی پژوهشی مؤسسات توسط شدهخلق دانش مستقیم سازیتجاری
بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ترکیه از که طوریبه [ 4۳]پیشرفت و توسعه خود بردارد 

تریلیون دالر )نرخ دالر ثابت  83۳5/9میلیارد در سال  و رقم  478به رقم  9118میلیارد دالر در سال  ۳19رقم 
، سرانه درآمد ملی ترکیه بر اساس قدرت خرید 1897عالوه بر این در سال رسید.  1897( در سال 1888سال 
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 [.9۱دالر رسید که نشان دهنده رشد مناسب این کشور است ] 17558دالر، به رقم قابل توجه 

 در زیادی تالش یریگشکل زمان از ترکیه اگرچه گذاری علم، فناوری و نوآوریدر زمینه حکمرانی و سیاست
 با فناوری و علم یهااستیس تدوین برای تالش اولین اما است نموده صنعتی و اقتصادی ماعی،اجت توسعه جهت

که گردید  آغاز میالدی 913۳ سال در ملی توسعه ساله 5 برنامه اولین معرفی با و اقتصادی یزیربرنامه دوره آغاز
ی و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری ذارگاستیس[ سیر تحول 4۳ایلماز ] .ادامه دارد نیز ها تا به امروزتالشاین 

 :دینمایمترکیه را به سه دوره ذیل تقسیم 

  (9177ا ت 9138یک حوزه جداگانه ) منزلهبهدوره اول: به رسمیت شناختن علم و فناوری 

 (9113تا  9171ها )قبول علم و فناوری و اجرای ضعیف آنهای قابلدوره دوم: تدوین برنامه 

  تاکنون( 9117سیستمی )دوره سوم: دیدگاه 

های اصلی تعیین شده برای حکمرانی نوآوری در سطح های زمانی و شاخصدورهدر این بخش بر اساس 
 یهااستیس یابیو ارز شیاجرا، پا ن،یدر تدو ییپاسخگو جودو؛ شامل کالن که در بخش قبل تعیین شده و

اجرا و  ن،یدر تدو یقاتیو تحق یصنعت یهامختلف به خصوص بخش نفعانیکشور، وجود مشارکت ذ ینوآور
 یهاتیفعال یحام یهاو دستورالعمل هانامهنییها؛ اسناد؛ آبرنامه ن؛یوجود قوان، کشور ینوآور یهااستیس یابیارز

به بررسی   کشور ینوآور یهااستیس یابیو ارز شیاجرا، پا ن،یدر تدو تیوجود شفافو در کشور  هنوآوران
های هر دوره زمانی ذیل هر یک از شاخصها و اقدامات و سیاستور ترکیه پرداخته حکمرانی نوآوری در کش

  .(1 الی 7ول اجد )گردداصلی تحلیل می
 (9177تا 9138کمرانی نوآوری در دوره اول )های حه علم، فناوری و نوآوری ذیل شاخصاقدامات در زمین .7جدول 

 شدهاقدامات انجام شاخص دوره

 اول

تا  1961

1977 

 

وجود پاسخگویی در تدوین، اجرا، پایش و 

 های نوآوریارزیابی سیاست
- 

نفعان مختلف به خصوص وجود مشارکت ذی

های صنعتی و تحقیقاتی در تدوین، اجرا بخش
 های نوآوریو ارزیابی سیاست

ی علمی و هاپژوهششورای  توسطی علم و فناور یهااستیستدوین  -

مرکزی و بدون مشارکت افق پشت پرده با دولت تو قیاز طر  9فناورانه ترکیه
 [.۳4]  نفعانسایر ذی

ها و نامهوجود قوانین؛ برنامه ها؛ اسناد؛ آیین
های نوآورانه های حامی فعالیتدستورالعمل

مانند؛ قوانین حقوق مالکیت فکری، قوانین 

های های مالیاتی به فعالیتاعطای معافیت
 نوآورانه

و توسعه در  پژوهشهزینه کرد دولت و بخش خصوصی در کید بر؛ افزایش تأ -
 [.11] میالدی 913۳اولین برنامه پنج ساله توسعه تدوین شده در سال 

نوآوری، بهبود آموزش در  کید بر؛ افزایش تعداد محققان فعال در عرصهتأ -

های علوم و مهندسی، بهبود انتقال فناوری و تقویت حقوق مالکیت دانشکده
 [.4۳و 11] میالدی 917۳امه سوم توسعه تدوین شده در سال فکری در برن

وجود شفافیت در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی 
 های نوآوریسیاست

- 

 
 (9113تا  9171های حکمرانی نوآوری در دوره دوم )ه علم، فناوری و نوآوری ذیل شاخصاقدامات در زمین .۱جدول 

 شدهاقدامات انجام شاخص دوره

 دوم

تا  1979

1996 

 

وجود پاسخگویی در تدوین، اجرا، پایش و 
 های نوآوریارزیابی سیاست

- 

خصوص نفعان مختلف بهیوجود مشارکت ذ

در تدوین،  پژوهشیهای صنعتی و بخش
 های نوآوریاجرا و ارزیابی سیاست

های علم و فناوری برای طراحی سیاست 1سیس شورای عالی علم و فناوریتأ -

های غیردولتی مسئول از ها و سازمانسترده سیاستمداران، دولتیبا مشارکت گ
 [.4۳]میالدی  91۱۳های اجتماعی و اقتصادی مربوطه در سال حوزه

                                                                                                                                      
1 TUBITAK 
2 BTYK 



 917  ینوآور یکالن حکمران یهاشاخص بندیتیو اولو ییشناسا

شراکت صنعت و دانشگاه  در برنامه پنجم توسعه تدوین  مطرح شدن ایده -

 [.4۳]میالدی  91۱5شده در سال 

ارکت بیشتر بخش خصوصی و بر مش 9113کید برنامه هفتم توسعه در سال تأ -
و توسعه  پژوهشهای و توسعه و همچنین ایجاد شبکه پژوهشدانشگاهیان در 

 [.4۳]ملی 

ها و نامه؛ آییناسناد؛ برنامه هاوجود قوانین؛ 

های نوآورانه های حامی فعالیتدستورالعمل
قوانین حقوق مالکیت فکری، قوانین مانند؛ 

های الیتهای مالیاتی به فعاعطای معافیت

 نوآورانه
 

د حقوق مالکیت فکری کید بر ایجاد سازوکار مناسب انتقال فناوری و بهبوتأ -

 91۱۳سیاست علمی ترکیه که برای یک دوره ده ساله در  سال  صنعتی در سند

 [.4۳]تدوین شد 
دانش مانند؛ انکوباتورها و  کید بر استفاده از ابزارهای همکاری و انتشارتأ -

منظور بهبود همکاری بین صنعت و دانشگاه در برنامه های فناوری بهپارک
 [.4۳]میالدی  9118ششم توسعه تدوین شده در سال 

سسه ثبت حق اختراع ترکیه در راستای تقویت حقوق تأکید بر ایجاد مؤ -
 [.4۳]میالدی  9118مالکیت فکری در برنامه ششم توسعه تدوین شده در سال 

گذاری بخش خصوصی در توسعه فناوری صنعتی با فراهم حمایت از سرمایه -

ثیر پروژه های مالی )گرنت، وام و...( تحت تأآوردن سرمایه اولیه و کمک هزینه
 [.۳7] 9114تا  9118بین سال های  9توسعه فناوری بانک جهانی

گذاری خطرپذیر با وضع چارچوب قوانین و ایجاد و توسعه یک صنعت سرمایه -
گذاری خطرپذیر و تأمین مالی های مالیاتی سرمایهی نمودن رویهمقررات، منطق

توسعه فناوری بانک ثیر پروژه المللی تحت تأهای مالی بینمکاریاز طریق ه

 [.۳7] 9114تا  9118های جهانی بین سال
سیس؛ بنیاد توسعه فناوری ترکیه، شورای اعتبار بخشی ملی و صندوق تأ -

گذاری بخش خصوصی در ستای حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در راسرمایه
ثیر پروژه گذاری خطرپذیر تحت تأصنعت سرمایهتوسعه فناوری صنعتی و توسعه 

 [.4۳] 9114تا  9118های توسعه فناوری بانک جهانی بین سال
 منزلهو توسعه در سند سیاست علم و فناوری به پژوهشکید بر حمایت از تأ -

ه راهبردها و اهداف خاص صنعت، نوآوری و فناوری ترین سند راهبردی کجامع

 [.4۳] 911۳نمود در سال را برای کشور ترکیه تعیین می
گذاری بخش خصوصی های مالیاتی مستقیم برای سرمایهگیری مشوقبه کار -

 [.4۳] 9113و توسعه در سال  پژوهشدر 
ختارهای بر ایجاد و حمایت از سا 9113کید برنامه هفتم توسعه در سال تأ -

 [.4۳]گذاری خطرپذیر و خرید دولتی محصوالت فناورانه سرمایه

وجود شفافیت در تدوین، اجرا، پایش و 
 های نوآوریارزیابی سیاست

های نوآوری با های غیر دولتی به تدوین و اجرای سیاستورود بخش -
ش افزایمیالدی که موجب  91۱۳اندازی شورای عالی علم و فناوری در سال راه

 [.4۳] شدمی شفافیت
های پیشین توسعه علم، فناوری و عتراف به شکست و ناکارآمدی سیاستا -

 91۱۳تا  9171ی هاسالدر برنامه چهارم توسعه که برای  ترکیه نوآوری

 [.4۳]میالدی طراحی شده بود 
ی وارداتی و تمایل صنایع هایفناورنمایان سازی وابستگی کشور ترکیه به  -

پژوهش و توسعه ی هاتیفعالی در گذارهیسرمارید فناوری در مقابل خ به داخلی
ی الدیم 91۱1تا  91۱5 یهاسالدر برنامه پنجم توسعه که برای  زادرون

 [.4۳] استطراحی شده 
های پیشین توسعه علم، رآمدی سیاستاعتراف مجدد به شکست و ناکا -

م و فناوری در سال  فناوری و نوآوری ترکیه در اولین نشست شورای عالی عل

 [.4۳]میالدی 91۱1
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  9۳11ـ پاییز  4۳مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  91۱

 

 
 تاکنون( 9117های حکمرانی نوآوری در دوره سوم )ه علم، فناوری و نوآوری ذیل شاخصاقدامات در زمین .1جدول 

 شدهاقدامات انجام شاخص دوره

 سوم

1997 

 تاکنون

وجود پاسخگویی در 
تدوین، اجرا، پایش و 

های ارزیابی سیاست
 نوآوری

های بر افزایش پاسخگویی سازمان 181۳ تا 1899های انداز تدوین شده برای سالتأکید چشم -
 [.91] های انجام شدهدولتی در قبال فعالیت

ر راستای ( بر انجام اصالحاتی د1891 -1893کید برنامه اقدام ملی پیوستن به اتحادیه اروپا )تأ -
 [.1۳] های دولتیافزایش پاسخگویی دستگاه

نفعان ذی وجود مشارکت
خصوص مختلف به

های صنعتی و بخش

در تدوین، اجرا و  پژوهشی
های ارزیابی سیاست

 نوآوری

بر افزایش همکاری دانشگاه با بخش دولتی و  1889کید برنامه هشتم توسعه در سال تأ -

 [.11] خصوصی
  وبر تشکیل  1889راهبردهای علم و فناوری ترکیه در سال  181۳کید سند چشم انداز تأ -

 [.95و 3] دولتی هایسازمان و هادانشگاه غیردولتی، هایسازمان میان ارتباطات توسعه

سازمان  11دانشگاه و  1سازمان دولتی،  17نماینده از  35تشکیل یک کمیته راهبری متشکل از  -
علم و فناوری  181۳ اندازدهی و اجرای چشمبه منظور سازمانهای غیردولتی  صنعتی و سازمان

 [.3] 188۳  کیه در سالتر
میالدی طراحی شده بود بر  1898تا  188۱کید راهبرد ملی نوآوری ترکیه که برای سال تأ -

 [.4۳]افزایش ارتباطات دانشی میان بازیگران فعال در عرصه علم، فناوری و نوآوری 

عت و (  بر ارتباط صن1893 – 1899کید سند ملی راهبرد علم، فناوری و نوآوری ترکیه )تأ -

 [.17و 3] دانشگاه
های مربوطه های علمی و فناورانه ترکیه و وزارتخانهانجام توافق همکاری میان شورای پژوهش -

ای که برای سال های سازی سند راهبردی آموزش فنی و حرفهمنظور ارتقای کارآفرینی و پیاده به
و  پژوهشمیان دولتی برای راه اندازی شورای هماهنگی  -[.1۱] تدوین شده بود  189۱تا  1894

با هدف یکپارچگی، هماهنگی و  1899جمهور در سال توسعه، نوآوری و کارآفرینی با ریاست رئیس

 [.1۱] و توسعه در سطح ملی پژوهشهای حمایت از نظارت تمام طرح

؛ هابرنامهوجود قوانین؛ 

ها و نامه؛ آییناسناد

های حامی دستورالعمل
مانند؛ های نوآورانه فعالیت

قوانین حقوق مالکیت 
فکری، قوانین اعطای 

های مالیاتی به معافیت

 های نوآورانهفعالیت

پژوهشی های بر افزایش حمایت دولت از پروژه 1889کید برنامه هشتم توسعه در سال تأ -

دار چون؛ فناوری اطالعات و ارتباطات، زیست فناوری، های اولویتخصوصاً در حوزه
 [.11]ای و فناوری هستهمیکروالکترونیک 

بر  طراحی شده بود 1898تا  1885های م و پژوهش ملی ترکیه که برای سالکید راهبرد علتأ -

 [.4۳]گردد گرایی که منجر به نوآوری میجهباکیفیت و نتی هایپژوهشحمایت از 
 و پژوهشو توسعه، افزایش سهم بخش خصوصی در  پژوهشکید بر؛ تقویت هزینه کرد در تأ -

های پنج ساله نهم و دهم پژوهشگران فعال در عرصه نوآوری در برنامهتوسعه و افزایش تعداد 
 [.11] 189۱تا  1887توسعه از سال 

میالدی طراحی شده بود بر  1898تا  188۱کید راهبرد ملی نوآوری ترکیه که برای سال تأ -
 [.4۳]سازی و حمایت از نوآوری در بخش خصوصی توانمند

ای و و توسعه پژوهشهای که به موجب آن به فعالیت 188۱در سال  5743انون اجرای ق -

 [.3] شودهای کوچک و متوسط یارانه پرداخت مینوآورانه بنگاه

های حمایتی (  بر برنامه1893 – 1899کید سند ملی راهبرد علم، فناوری و نوآوری ترکیه )تأ -
های نوآورانه کارآفرینی شامل؛ پرداخت و ایدهو توسعه  پژوهشهای گوناگون در راستای فعالیت

ره، وکار، ارائه خدمات مشاوهای کسبگذاران خطرپذیر و فرشته، افزایش دسترسی به سرمایهیارانه

 [.3]های نوآور بخش خصوصی مربیگری و بازاریابی به شرکت
دفتر انتقال  ندازیاشده و راه گیری سازوکارهایی نظیر؛ حمایت نقدی از پتنت های ثبتکاربه -

 [.3]در جهت تقویت حقوق مالکیت فکری  1893تا  1899طی سال های فناوری در دانشگاه
ها  طی کارگیری سازوکارهایی نظیر؛ تمدید قانون ایجاد مناطق توسعه فناوری در دانشگاهبه -

برد علم، کید سند ملی راهتأ -[.3]در جهت تقویت کارآفرینی و نوآوری  1893تا  1899سال های

(  بر شناسایی خرید دولتی محصوالت فناورانه و نوآورانه 1893 – 1899فناوری و نوآوری ترکیه )
 [.3] و توسعه و نوآوری مستمر پژوهشروشی برای ارتقای  منزلهبه
منظور کمک به کارآفرینان در زمینه میالدی به 1891کارآفرینی در سال تأسیس شورای  -

 [.1۱]المللی داخلی و بیندسترسی به منابع مالی 



 911  ینوآور یکالن حکمران یهاشاخص بندیتیو اولو ییشناسا

 شدهاقدامات انجام شاخص دوره

های علمی و فناورانه ترکیه در سال ابالغ برنامه حمایت از افراد کارآفرین توسط شورای پژوهش -

1891 [3.] 
دار توسط شورای های اولویتپژوهش و توسعه در زمینههای ابالغ برنامه حمایت از پروژه -

 [.3] 1891های علمی و فناورانه ترکیه در سال پژوهش
های علمی و فناورانه ابالغ برنامه حمایت از دفاتر انتقال فناوری توسط توسط شورای پژوهش -

ها و همچنین همکاری سازی دانش و فناوری در دانشگاهو با هدف تجاری  1891ترکیه در سال 
 [.3]میان دانشگاه و بخش خصوصی 

 189۳و توسعه در سال  شپژوهها و محصوالت جدید اجرای برنامه ملی تأمین مالی ایده -

های توسعه تجربی )آزمایشگاهی( های کاربردی و یا پروژهمیالدی در راستای حمایت از پژوهش
 [.3]گذاری شده بودند که برای توسعه محصول، فرآیند، روش و یا مدل جدید هدف

 189۳های کارآفرینی سال هزینه به فعالیتسازی برای نوآوری و اعطای کمکبرنامه ظرفیت -
میالدی با هدف توسعه نظام ملی نوآوری و کارآفرینی و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی 

 [.3]های دولتی در زمینه پژوهش و نوآوری حمایت

هزینه با هدف فراهم نمودن کمک 189۳گذاری خطرپذیر در سال برنامه تأمین مالی سرمایه -
های کوچک گذاری بنگاهمراحل آغازین سرمایهگذاری خطرپذیری که در های سرمایهبرای صندوق

 [.3] نمایندگذاری میو متوسط نوآور سرمایه
و توسعه در مراحل آغازین توسط شورای  پژوهشهای ابالغ  برنامه تأمین مالی پروژه-

 [.3] 189۳های علمی و فناورانه ترکیه در سال پژوهش

نسیل پژوهشی دانشگاه توسط شورای ابالغ  برنامه حمایتی با هدف ایجاد و توسعه پتا -
 [.3] 189۳های علمی و فناورانه ترکیه در سال پژوهش

و توسعه توسط شورای  پژوهشهای جدید ابالغ برنامه ملی تأمین مالی محصوالت و ایده -
 [.3] 189۳های علمی و فناورانه ترکیه در سال پژوهش

های علمی و ط توسط شورای پژوهشسازی نوآوری و کارآفرینی توسابالغ برنامه ظرفیت -
های ملی نوآوری و کارآفرینی و و  با هدف توسعه بیشتر نظام 189۳فناورانه ترکیه در سال 

 [.3]و توسعه  پژوهشهمچنین افرایش کارایی و اثربخشی تأمین مالی دولتی در زمینه 

های علمی و شگذاری خطرپذیر توسط توسط شورای پژوهابالغ برنامه تأمین مالی سرمایه -
های های مالی برای صندوقو با هدف فراهم آوردن کمک 189۳فناورانه ترکیه در سال 

 [.3]های کوچک و متوسط نوآور گذار در مراحل اولیه رشد بنگاهگذاری خطر پذیر سرمایهسرمایه
علوم،  میالدی توسط وزارت 189۳اجرای برنامه ارتقای محصوالت فناورانه و بازاریابی در سال  -

 [.1۱]صنعت و فناوری 

میالدی به منظور تقویت و  1894های پژوهشی در سال تصویب قانون تأمین مالی زیرساخت -
 [.1۱]های پژوهشی توسعه زیرساخت

 جهت حمایت از مراکز پژوهشی برتر 1894برنامه حمایتی شورای عالی علم و فناوری در سال  -
[1۱.] 

میالدی با هدف حفظ فعالیت  1894و توسعه پیشرو در سال  ژوهشپبرنامه حمایت از آزمایشگاه  -
 [.3]و توسعه در بلندمدت  پژوهشالبراتوارهای 

میالدی توسط وزارت  1894گذاری محصوالت فناورانه در سال اجرای برنامه حمایت از سرمایه -

 [.1۱] علوم، صنعت و فناوری
های میالدی با  هدف افزایش تعداد پتنت 1894برنامه حمایت از ثبت حق اختراع نام در سال  -

 [.3] المللیشده ملی و بین ثبت
 189۱تا  1894های ای و برنامه اجرایی آن برای سالتدوین سند راهبردی آموزش فنی و حرفه -

 [.1۱]های فناورانه و تقویت کارآفرینی گذاری در زیرساختمنظور تقویت سرمایهبه

 انکوباتورها، ،پژوهشی ( بر تخصصی نمودن مراکز189۱ –1894)  کید دهمین برنامه توسعهتأ -
 [.3]ها ایجاد شبکه میان آن و مشخص هایزمینه در فناوری انتقال و توسعه مراکز

تملک  ها نظیر؛المللی و انجام اقداماتی در جهت تحقق آنهای بینهای توسعه همکاریبرنامه -

المللی در سال های بینتوسعه تحت اختیار شرکتو  پژوهشهای خارجی هایتک و مراکز شرکت
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 شدهاقدامات انجام شاخص دوره

 [.1۱]میالدی  1895در سال  المللیتأسیس مرکز رشد بینو  1894

ها با هدف حمایت از کارآفرینی مبتنی بر فناوری و نوآوری در دهی به استارتاپبرنامه شتاب -
 [.1۱] 1895سال 

بر توسعه دولت الکترونیک  1893ال شورای عالی علم و فناوری ترکیه در سهای تمرکز نشست -
 [.3]های هوشمند تولید در راستای تقویت توانمندی نوآوری کارگیری سیستمهو ب

(  در راستای تقویت 1818 -189۱تدوین راهبرد و برنامه اقدام توسعه صادرات در بستر اینترنت ) -
 .[7] توانمندی نوآوری

ا حمایت از تولید محصوالت فناورانه از طریق خرید و ادامه حمایت از توسعه فناوری و نوآوری ب  -

 .[7] میالدی 1891تدارکات دولتی در سال 

وجود شفافیت در تدوین، 
اجرا، پایش و ارزیابی 

 های نوآوریسیاست

توسط تمام  9117ی توسعه پیشین در سال هابرنامهپایش اهداف و راهبردهای مربوط به  -

های نوآوری ترکیه اعم از بخش دولتی و غیر و اجرای سیاستعال در عرصه تدوین بازیگران ف

 [.4۳]دولتی در بستر شورای عالی علم و فناوری 
 .[۳] میالدی 1881تصویب طرح افزایش شفافیت در بخش دولتی در سال  -

های و نشست 188۱در سال  کید بر توسعه دولت الکترونیک در سند راهبردی نوآوری ملیتأ
 [.3]میالدی  189۳فناوری در سال  شورای عالی علم و

های بر افزایش شفافیت در سازمان 181۳تا  1899های انداز تدوین شده برای سالتأکید چشم -

 [.91]دولتی 
توسعه دولت الکترونیک و  ( بر1891 -1893کید برنامه اقدام ملی پیوستن به اتحادیه اروپا )تأ -

 [.1۳] های دولتیدر دستگاه خصوصاً اصالحاتی در راستای افزایش شفافیت انجام

 

 یابیو ارز شیاجرا، پا ن،یدر تدو ییوجود پاسخگو ؛یهابر اساس شاخص هیترک ینوآور یحکمران اقدامات
در  پژوهشیو  یصنعت یهاخصوص بخشمختلف به نفعانیوجود مشارکت شهروندان و ذ ،ینوآور یهااستیس

 یحام یهاو دستورالعمل هانامهنیی؛ آاسناد؛ هابرنامه ن؛یوجود قوان ،ینوآور یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یتدو
 یهاتیبه فعال یاتیمال یهاتیمعاف یاعطا نیقوان ،یفکر تیحقوق مالک نینوآورانه مانند؛ قوان یهاتیفعال

تا  9138 یهاسال نیب ینوآور یهااستیس یابیو ارز شیاجرا، پا ن،یدر تدو تیوجود شفاف و همچنین نوآورانه
رسمیت یافتن علم و فناوری یک حوزه  یهاسالدوره  نیا .تداده شده اس شینما 7جدول در  یالدیم 9177

برنامه  نیاول یزیبا طرح ر یعلم و فناور یهااستیس نیتدو یدوره تالش برا نیدر ا .استدر ترکیه  جداگانه
 نهو فناورا یعلم یهاپژوهش یشورا نهمچنی دوره نیدر ا آغاز شد یالدیم 913۳پنج ساله توسعه در سال 

و بدون  یبا دولت مرکز های پشت پردهتوافق قیرا از طر یعلم و فناور یهااستیو س هشد یراه انداز هیترک
 نیمشخص است در ا 7جدول طور که در نمود. همانیم نیتدو یعرصه علم و فناور گرانیباز هیمشارکت با بق

 یهاتیفعال یحام یهاتورالعملو دس هانامهنیی؛ آاسناد؛ هابرنامه ن؛یجود قوانشاخص و لیذ یدوره تنها، اقدامات
 ریانجام شده و در سا یو توسعه و نوآور پژوهش یالزم برا یبسترها جادیو ا تیقابل شینوآورانه با هدف افزا

  صورت نگرفته است.  یها اقدام خاصشاخص
های اصلی ارزیابی شاخصو حکمرانی نوآوری ذیل گذاری اقدامات ترکیه در زمینه سیاست ۱جدول  

ها بود که دهد در این سالمیالدی نمایش می 9113تا  9171 یهاسال نیبحکمرانی نوآوری در سطح کالن 
 فناوری و علم یگذاراستیس جامع سند اولینگذاری علم، فناوری و نوآوری در ترکیه با تدوین سیاست

رسمیت  میالدی 3001 تا 3891 سال از یعنی ساله ده دوره یک ایبر ترکیه علمی سیاست عنوان تحت

 توسعه به صورت جدی در ترکیه مورد توجه قرار گرفت و برای فناوری نقش علم ودر این دوره  .یافت

 یبه دنبال جهان هیترکمشخص شد. در این دوره  گذاریو سرمایه توسعه باال برای اولویت  های بافناوری

 یهاهیتوص ریثأتحت ت یاصالحات ساختار یرا برا یمدتبلند یهارحها و طبرنامه ن راستادر ای و استشدن 
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و  پژوهشدر  یمشارکت بخش خصوص شیباز کردن اقتصاد و افزا هانمود که محور آن نیتدو یبانک جهان

 ن،یدر تدو ییوجود پاسخگومشخص است در این دوره، ذیل شاخص  ۱ طور که در جدولهمان  .است توسعه 
های اتخاذ ها و سیاستخاصی صورت نگرفته و بیشتر فعالیتی اقدامات نوآور یهااستیس یابیو ارز شیاجرا، پا

 نفعانیوجود مشارکت ذاقدامات انجام شده در این دوره ذیل شاخص بر اساس . استها شده ذیل سایر شاخص
سازی پیاده گ مشارکت در تدوین وفرهنمی توان گفت؛  ینوآور یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یدر تدو
 علمی برای تدوین سیاست که؛شکل گرفت به طوری در این دورهی مربوط به علم، فناوری و نوآوری هاسیاست

شاخص  این ذیل در این دوره های دولتی و غیر دولتی مشارکت داشتند.نفر از خبرگان از بخش ۳88 ترکیه

برای طراحی  فناوری و علم یگذاراستیس نهاد باالترین لهمنزبه فناوری و علم عالی شورایهمچنین 
های اجتماعی و های غیردولتی مسئول از حوزهها و سازمانهایی با مشارکت گسترده سیاستمداران، دولتیسیاست

توان میدر این دوره،  نفعانیذشاخص مشارکت  ذیل از سایر اقدامات انجام شده .شد سیتأس اقتصادی مربوطه
و توسعه  پژوهشهای ترکیه بر افزایش سهم مشارکت دانشگاه و بخش خصوصی در هها و برنامکز سیاستبه تمر

و نوآوری و همچنین تالش گسترده برای دعوت از همه بازیگران عرصه علم و فناوری برای مشارکت در 
 اشاره کرد. یمل توسعه و پژوهش یهاشبکه راه اندازی سعه با استفاده از اقداماتی نظیرو تو پژوهش

و  هانامهنیی؛ آاسناد؛ هابرنامه ن؛یوجود قوانذیل شاخص  ترکیه کشوراقدامات  ۱ بر اساس جدول
 بود؛ در این دوره بر موارد ذیل متمرکز نوآورانه یهاتیفعال یحام یهادستورالعمل

 های رالعملستوو د سسه ثبت حق اختراع ترکیهفکری با اقداماتی نظیر؛ ایجاد مؤ تقویت حقوق مالکیت
  .مربوطه

 های مالیاتی، تأمین گذاری خطرپذیر با اقداماتی نظیر؛ وضع قوانین و مقررات، تغییر رویهتوسعه سرمایه
  .گذاری خطرپذیرسیس صندوق سرمایهالمللی و تأهای بینطریق همکاری مالی از

 مین ، تأهای مالیاتیوقگیری مشپژوهش و توسعه با به کارگذاری بخش خصوصی در حمایت از سرمایه

  .خرید دولتی محصوالت فناورانه همچنین و های مالی )گرنت، وام(هزینهسرمایه اولیه، ارائه کمک 

 حمایت از فناوری در مراحل اولیه رشد، با راه اندازی انکوباتورها و های توسعه بر تأکید اسناد و برنامه

 .مراکز رشد
 های نوآوریفافیت در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی سیاستدر زمینه شاخص وجود ش ۱جدول بر اساس 

اعتراف به  های پیشین وبیشتر بر  پایش و ارزیابی سیاست توان گفت که اقدامات صورت گرفته در این دورهمی
های همچنین با افزایش مشارکت بخشه و بود متمرکز موفقیت در توسعه علم، فناوری و نوآوری فقدان

شده عالی علم و فناوری شفافیت تقویت ها در بستر شورای سازی و ارزیابی سیاستین، پیادهودولتی در تدغیر

 .است

های اصلی ارزیابی گذاری و حکمرانی نوآوری ذیل شاخصیز اقدامات ترکیه در زمینه سیاستن 1جدول 
 در پارادایم غییرت یکدر این دوره  تاکنون نمایش می دهد 9117سال  حکمرانی نوآوری در سطح کالن را از

 ملی نظام یک یاندازراه سمتترکیه رخ داد و این کشور را به  کشور در فناوری و علم یگذاراستیس مفهوم
 شده و مندنظام در ترکیه گذاری علم، فناوری و نوآوریسیاستدر این دوره  به عبارت دیگر نمود هدایت نوآوری

  .ه استوالن قرار گرفتگذاران و مسئ استیساولویت  در علم و فناوری
مختلف به  نفعانیوجود مشارکت ذاقدامات اصلی انجام شده در ترکیه ذیل شاخص  8جدول  بر اساس

ی در این دوره بر موارد ذیل نوآور یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یدر تدو پژوهشیو  یصنعت یهاخصوص بخش
 ؛ه استمتمرکز بود
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 دولتی   هایسازمان و هادانشگاه لتی،غیردو هایسازمان میان ارتباطات توسعه 

  های غیردولتی  به منظور  سازمان ها ومتشکل سازمان های دولتی، دانشگاهایجاد کمیته و شوراهایی 

 توافق همکاری میان بازیگران اصلی عرصه علم، فناوری و نوآوری کشور انجام 

 در سطح ملی های توسعه ری طرحراهباندازی شورای هماهنگی میان دولتی با هدف یکپارچگی و راه  

و  هانامهنیی؛ آاسناد؛ هابرنامه ن؛یوجود قوانهمچنین اقدامات اصلی انجام شده در ترکیه ذیل شاخص 
 ؛ه استدر این دوره بر موارد ذیل متمرکز بود نوآورانه یهاتیفعال یحام یهادستورالعمل

 گرایی که منجر به نوآوری های  نتیجهشپژوهشی و پژوههای کید حمایت دولت از پروژهافزایش تأ
 ؛گرددمی

 پژوهش و توسعه در و توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در  پژوهشکید بر تقویت هزینه کرد در تأ
 ؛های ملیراهبردها و برنامه

 های نوآور بخش خصوصی با وضع قوانین حمایتی و اقداماتی نظیرتوانمندسازی و حمایت از شرکت 

وکار، ارائه خدمات های کسبگذاران خطرپذیر و فرشته، افزایش دسترسی به سرمایهپرداخت یارانه
 ؛هاو حمایت از استارتاپ خرید دولتی محصوالت فناورانه و نوآورانه، مشاوره

 اندازی دفتر شده و راه ثبت هایاختراعحمایت نقدی از تقویت حقوق مالکیت فکری از طریق های برنامه

 ر دانشگاهانتقال فناوری د

 در جهت  هاناطق توسعه فناوری در دانشگاهگسترش مهایی برای کارگیری قوانین و دستورالعملبه
 تقویت نوآوری

 بر فناوری و  هایی که مبتنیکارآفرینی سازیتجاری گسترش حمایت ازجهت  هاکارگیری برنامهبه
 بود نوآوری

 پژوهشیهای های پژوهشی مانند آزمایشگاهساخترتوسعه زی ی برایحمایتهای ها و دستورالعملبرنامه 

 پیشرفته 

 انتقال و  مراکز انکوباتورها، ،پژوهشی هایی در جهت تخصصی نمودن مراکزها و دستورالعملبرنامه

 سازیدر راستای بهبود تجاریها ایجاد شبکه میان آن و مشخص هایزمینه در فناوری توسعه

  و توسعه و نوآوری  پژوهشلی در الملبینهای گسترش همکاریبرنامه 

 های هوشمند تولید در راستای تقویت توانمندی کارگیری سیستمرنامه توسعه دولت الکترونیک و بهب

 نوآوری

  تقویت توانمندی نوآوری جهتراهبرد توسعه صادرات در بستر اینترنت 

های ها و برنامهبی منظم سیاستپایش و ارزیاشورای عالی علم و فناوری برای ان به تومی هازمینهاین در 
 کنندههماهنگو  کنندهتیهدای هااستیسکه  اشاره کرد وسعه علم، فناوری و نوآوری ترکیهاجرا شده در زمینه ت

 صدکه این شورا  با برگزاری جلساتی که در آن  بیش از طوریبهنماید، ه را تعیین مینوآوری و پژوهش در ترکی
ها تجاری حضور دارند به بررسی سیاستی هاشرکتآموزش عالی و  مؤسساتدولتی،  بازیگر مختلف از نهادهای

توان . در این زمینه همچنین مینمایدطور طبیعی شفافیت را تقویت میها پرداخته که این موضوع بهو برنامه
ته نیاز داشته که با و پیوسسخت به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا بوده  نیز گفت؛ چون کشور ترکیه در این دوره

های مختلف از جمله علم، فناوری و نوآوری این اتحادیه را مجاب نماید که دهی وضعیت خود در زمینهگزارش

؛ توان بهها میآن از جمله که در زمینه شفافیت برداشتههای خوبی دیه را دارد، گامشرایط پیوستن به این اتحا
انداز های دولتی در چشم، تأکید بر شفافیت سازمان1881در سال  شفافیت در بخش دولتیتصویب طرح افزایش 
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هایی ذیل برنامه اقدام ملی همچنین وضع قوانین و دستورالعمل و 181۳تا  1899های تدوین شده برای سال

 از سایر اقدامات ترکیه در این اشاره نمود.( در راستای افزایش شفافیت 1891 -1893پیوستن به اتحادیه اروپا )
راهبردی تدوین شده و همچنین در اسناد  توان به تمرکز بر توسعه دولت الکترونیکشاخص می این و ذیل دوره

های سازی و پایش سیاستد مختلف از جمله تدوین، پیادهکه در ابعا های شورای عالی علم و فناورینشست
در این  ییوجود پاسخگومورد شاخص  در 1جدول بر اساس   گردد، اشاره نمود.تقویت شفافیت مینوآوری موجب 

هایی است که کشور ترکیه ذیل حکمرانی خود به پاسخگویی توجه که این دوره سال اظهار داشتتوان دوره می
توجه خاصی  ه است،نمایش داده شد ۱و  7 طور که در جدولنموده است به عبارت دیگر در دو دوره گذشته همان

گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری خود ه بازیگر اصلی عرصه سیاستمنزلبه این شاخص نشده و دولت به
های أثیر سیاستدانسته است اما در این دوره تحت تی به سایر بازیگران این عرصه نمیرا ملزم به پاسخگوی

ین های نوآوری اسازی و پایش سیاستش نقش بخش خصوصی در تدوین، پیادهپیوستن به اتحادیه اروپا و افزای
 شاخص نیز مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی در راستای بهبود وضعیت در آن صورت گرفته است. اقداماتی نظیر؛  

 

 های دولتی در بر افزایش پاسخگویی سازمان 181۳ تا 1899های انداز تدوین شده برای سالتأکید چشم

 های انجام شده قبال فعالیت

 ر راستای افزایش ( بر انجام اصالحاتی د1891 -1893اتحادیه اروپا ) کید برنامه اقدام ملی پیوستن بهتأ

 های دولتی پاسخگویی دستگاه
 
 و پیشنهاد یری جهین  .5

در سطح  ینوآور یحکمران یابیسنجش و ارز یبرا ییهاشاخص یبندتیو اولو ییمقاله، به دنبال شناسا نیا
بود که به منظور های اصلی رکیه بر اساس شاخصآوری در کشور تو همچنین بررسی وضعیت حکمرانی نو کالن

 هایشاخص سازینهایی و پژوهشی طراحی و اجرا گردید که دارای سه مرحله؛ شناسایی هدف، نیبه ا یابیدست
 اساس بر ترکیه در نوآوری حکمرانی بررسی های شناسایی شده وبندی شاخصنوآوری؛ اولویت حکمرانی ارزیابی
حوزه  شمندانیآثار دانشمندان و اندای و همچنین مرور مرحله اول با بررسی کتابخانه اصلی بود. در هایشاخص

این حوزه، فهرستی از حکمرانی نوآوری و همچنین نظر خبرگان  صوصدر خ یعلم و فناور یگذاراستیس
ا های شناسایی شده باستخراج شد. در مرحله دوم، شاخص های سنجش حکمرانی نوآوری در سطح کالنشاخص

های اصلی برای سنجش حکمرانی نوآوری در بندی شده و شاخصز روش سوارا در محیط فازی اولویتاستفاده ا

های ای سوابق و سیاستی روش کتابخانهکارگیرو به سطح کالن تعیین گردید. در مرحله سوم، با نگاهی تاریخی
میالدی، به منظور  1891تا  9138ه ازسال سازی شده در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور ترکیتدوین و پیاده

های اصلی بررسی شده و نقاط برجسته حکمرانی نوآوری ترکیه ذیل تحلیل وضعیت این کشور در قالب شاخص
 هر شاخص مشخص شد. 
های سنجش و ارزیابی حکمرانی نوآوری در این پژوهش، فهرستی جامع از شاخص در مرحله اول و دوم

 برای سنجش حکمرانی نوآوری ارائه ها راه این فهرست طیف متنوعی از شاخصکسطح کالن شناسایی شد 

دهای تخصصی نمایش داده شده است. این شاخص از ابعاد و زوایای مختلفی چون؛ وجود نها 9نموده و در جدول 
وجود  کید بر نوآوری در کشور،های نوآوری، میزان اهمیت و تأسازی و ارزیابی سیاستفعال در تدوین، پیاده

وآوری کشور، یکپارچگی میان ی نهااستیستدوین، اجرا، پایش و ارزیابی شفافیت، پاسخگویی و مشارکت در 
ها در زمینه نوآوری، ارتباط مناسب و هماهنگی میان کنشگران فعال عرصه ها و مشخص بودن اولویتسیاست
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سعی  کشور در و وضعیت فرهنگ نوآوری نوآورانه، محیط سیاسی مناسب هایفعالیت حامی قوانین نوآوری، وجود

بر ارزیابی و سنجش حکمرانی نوآوری در سطح کالن داشته و از میان این ابعاد مختلف بر ابعادی که بر تدوین، 
کید دارد. این شفاف، مسئوالنه و مشارکتی است تأ صورت؛های نوآوری در کشور بهارزیابی سیاست سازی وپیاده

را  نوآورانه هایفعالیت حامی هایی کهدستورالعمل و هانامهآیین اسناد؛ ها؛برنامه ین؛قوان وجودپژوهش همچنین 
ای از ها را نشانهشاخصی مهم برای ارزیابی وضعیت حکمرانی نوآوری یک کشور معرفی نموده و وجود آن

 داند. حکمرانی نوآوری مناسب می
 شمندانیدانشمندان و اندلف معرفی شده توسط ها و ابعاد مختاین پژوهش عالوه بر توجه به شاخصدر 

هایی جامع و کامل ارائه ه با استفاده از نظر خبرگان شاخصحکمرانی نوآوری، تالش شد خصوص مختلف در
به عبارت دیگر، تفاوت اصلی  های مختلف داشته باشدحکمرانی نوآوری در ابعاد و زمینهگردد که قابلیت سنجش 

گذاری موجود در ادبیات حکمرانی و سیاستهای ن پژوهش نسبت به سایر شاخصدر ای های معرفی شدهشاخص
هایی که تاکنون پژوهشکه در نوآوری توجه و نگاه به تمامی ابعاد و کارکردهای حکمرانی نوآوری است. در حالی

ای ها بر جنبهای معرفی شده توسط آنهشاخص گردد و غالباًنجام شده، این جامعیت مشاهده نمیدر این زمینه ا
[ و ۳1] وایتود[، 11]هونگ اوه  یو س یجول ونگی یککه؛ طوریکید دارد بهخاص از سنجش حکمرانی نوآوری تأ

سازی و دهای تخصصی فعال در تدوین، پیادهنها وجودهای خود تنها بر [ در پژوهش۳8]پاترسون و همکاران 
ها توجه نی نوآوری تأکید نموده و بر سایر شاخصمنزله شاخصی برای حکمراهای نوآوری بهارزیابی سیاست

 دیکأدر کشور ت های نوآوریمشخص بودن اولویت[ بر 18] ایالران[ و ۳1]و همکاران  مهیرنمایند همچنین نمی
ی را تنها شاخصه اصلی برای و تحقق نوآور یتوسعه علم و فناور یبراو مسیر روشن  اندازچشمداشته و وجود 

[ 98] و همکاران ینیحس یحاجنمایند. ها توجه نمیدانند و بر سایر شاخصطح کالن میر سحکمرانی نوآوری د
تخصصی فعال در تدوین،  کید خود را در سنجش حکمرانی نوآوری بر مواردی نظیر؛ وجود نهادهاینیز تأ

ر زمینه نوآوری ها دها و مشخص بودن اولویتیکپارچگی میان سیاستهای نوآوری، سازی و ارزیابی سیاستپیاده
ی کشور قرار داده و به سایر ی نوآورهااستیستدوین، اجرا، پایش و ارزیابی میزان مشارکت در و همچنین 

 . نمایندها و ابعاد قابل سنجش حکمرانی نوآوری توجه نمیشاخص
رت شفاف، صوهای نوآوری در کشور بهسازی و ارزیابی سیاست[ در پژوهش تنها بر تدوین، پیاده15] موگابه

[ نیز در 48] و موگابه بیوماشیتدهند. کید داشته و سایر ابعاد را مورد توجه قرار نمیمسئوالنه و مشارکتی است تأ
دهای تخصصی فعال در کید بر نوآوری در کشور، وجود نهااهمیت و تأ پژوهش خود بر بر مواردی نظیر؛ میزان

تمرکز نموده و بر سایر  محیط سیاسی مناسبهمچنین  های نوآوری وو ارزیابی سیاستسازی تدوین، پیاده

 کند.ها توجه نمیشاخص
 شناخته شدن تیرسممیالدی که آغاز به  9138های مرحله سوم پژوهش باید گفت، از سال بر اساس یافته

های مختلفی را در جهت بهبود وضعیت ، تاکنون این کشور گاماست هیحوزه جداگانه در ترک کی یعلم و فناور
و  هانامهنییها؛ اسناد؛ آبرنامه ن؛یقوان کارگیریقداماتی که در ابتدا بیشتر بر بهحکمرانی خود برداشته است. ا

و توسعه و  پژوهشافزایش ورود بخش خصوصی به  تأکید نموده و برنوآورانه  یهاتیفعال یحام یهادستورالعمل
های مالی و مالیاتی، خرید دولتی ی، اعطای مشوقیت حقوق مالکیت فکرنوآوری از طریق اقداماتی نظیر؛ تقو

های مین مالی فعالیتانمندی و قابلیت نوآوری، بهبود تأمحصوالت فناورانه و نوآورانه بخش خصوصی، تقویت تو
نوآورانه، ایجاد مراکز رشد حمایت کننده از بخش خصوصی در مراحل اولیه توسعه فناوری متمرکز بوده است. در 

های مورد بررسی مشخص است که؛ پس یه و اقدامات انجام شده ذیل شاخصنوآوری کشور ترک زمینه حکمرانی
مختلف به  نفعانیمشارکت ذاز حمایت از بخش خصوصی برای ورود به نوآوری بیشترین تمرکز کشور ترکیه بر 

بیان دیگر، ی بوده است به نوآور یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یدر تدو پژوهشیو  یصنعت یهاخصوص بخش
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 ی بسیار فعال بوده ونوآور یهااستیس یابیاجرا و ارز ن،یمختلف در تدو نفعانیمشارکت ذکشور ترکیه در زمینه 

ها، بر افزایش مشارکت بازیگران اصلی عرصه نوآوری )دولت، صنعت، دانشگاه( و همچنین ایجاد شبکه میان آن
نی نوآوری ترکیه های نوآوری در حکمرایش و ارزیابی سیاستمتمرکز است. در زمینه شفافیت در تدوین، اجرا، پا

هایی در راستای افزایش بخش خصوصی به حکمرانی نوآوری گامثیر افزایش مشارکت و ورود باید گفت، تحت تأ
عتراف به بر ا 9117تا  9171های ها در ابتدا و بین سالی نوآوری برداشته شده که این گامشفافیت در حکمران

رکز بوده و پس از آن یعنی های پیشین توسعه علم، فناوری و نوآوری در ترکیه متمناکارآمدی سیاستشکست و 
های وابسته به دولت در اسناد أکید بر شفافیت در سازمانمیالدی تاکنون با اقداماتی نظیر؛ ت 9117های طی سال

 حکمرانی نوآوری تمرکز داشته است.  و راهبردهای ملی و همچنین توسعه دولت الکترونیک بر تقویت شفافیت در
در زمینه حکمرانی نوآوری کشور ترکیه و اقدامات انجام شده ذیل آن در  شاخص وجود پاسخگویی در 

حکمرانی نوآوری در سطح کالن   ترین شاخص ارزیابیهای نوآوری مهمتدوین، اجرا، پایش و ارزیابی سیاست
مسئله  مند شده ونظام گذاری و حکمرانی نوآوری در ترکیهاستسی ندیفرآکه  9117توان گفت که تا سال می

گردید و ترکیه را به سمت  ی تبدیلو صنعت یاقتصاد یهااستیدر س یاصل تیاولو کیبه علم، فناوری و نوآوری 
 9117اما از سال  داشتن یک نظام ملی نوآوری هدایت نمود، اقدامات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت.

های غیر دولتی در حکمرانی نوآوری ترکیه و همچنین افزایش تمایل عد و تحت تأثیر افزایش مشارکت بخشبه ب
این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا و کسب استاندارهای مدنظر این اتحادیه اقداماتی ذیل این شاخص 

 رکز بود. ی وابسته به دولت متمهاصورت گرفت که بیشتر بر افزایش پاسخگویی سازمان
ها سازی سیاستای نوآورانه و سپس تدوین و پیادههابتدا بر حمایت از فعالیتترکیه شور تمرکز اصلی این ک

های شفافیت و پاسخگویی در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی ارکتی بوده و توجه زیادی به شاخصصورت مشبه
کشوری در حال توسعه که  منزلهد گفت، ترکیه بههای نوآوری نداشته است که در تحلیل این موضوع بایسیاست

ری خود ابتدا بر اقدامات و در حکمرانی نوآو دارد کهنیاز  استبه سرعت در حال طی نمودن مسیر پیشرفت 
هایی مانند شفافیت و پاسخگویی گردد و توجه به شاخصی میتحقق نوآورهایی تمرکز نماید که موجب سیاست
اید یافتگی خود موکول نمه است را به آینده و زمان توسعهیافتکمرانی کشورهای توسعهای از حمشخصه که غالباً

گذاری و حکمرانی نوآوری برای جمهوری اسالمی ایران مفید تواند در زمینه سیاستکه استفاده از  این تجربه می
 ود، ابتدا تمرکز خود را برشود جمهوری اسالمی ایران نیز در حکمرانی نوآوری خکه پیشنهاد میطوریباشد، به

های معطوف نماید که منجر به توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری و تحقق نوآوری شده و  اقدامات و سیاست
 وجودهای نوآوری و همچنین هایی نظیر؛ مشارکت در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی سیاستوضعیت شاخص

ورانه را بهبود بخشیده و سپس نوآ هایفعالیت حامی هایی کهرالعملدستو و هانامهآیین اسناد؛ ها؛برنامه قوانین؛
  های نوآوری بردارد.پاسخگویی و شفافیت در تدوین، اجرا، پایش و ارزیابی سیاستهای الزم را در جهت گام

عرصه نوآوری قبل از مواردی نظیر؛ پژوهش به ارزیابی وضع موجود توانند میگذاران و حکمرانان سیاست
ها و نقش دستگاهح و تدوین قوانین و مقررات الزم برای حمایت از نوآوری و توسعه فناوری؛ بازتعریف اصال

ی نوآوری در سطح هاسازی و ارزیابی سیاستگذاری و پیادهگذاری فناوری و نوآوری؛ اولویتتنهادها در سیاس
های معرفی شده در این اده از شاخصفکارگیری منابع برای توسعه فناوری و نوآوری با استملی؛ تخصیص و به

ها و مسیر طی شده در با استفاده از شاخص که گرددیم شنهادیپ زین ندهیآ یهاپژوهش یبرابپردازند. در پایان 
 این پژوهش وضعیت حکمرانی نوآوری در سایر کشورها به خصوص ایران بررسی شده و با یکدیگر مقایسه گردد،

های ی یا سطح صنعت شناسایی و با شاخصنی نوآوری در سطح بخشهایی برای سنجش حکمراشاخص
 حکمرانی نوآوری در سطح کالن مقایسه گردد. 
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