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چکیده

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﻓﺮاﺗرکیبی ﺑـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﺣـﻮزه بودجه پژوهش و فناوری در ایران ،با هدف آسیبشناسی جامع
و کلنگر آن است .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ،مشتمل بر  96ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،علمی-ترویجی ،گزارش و طرح
پژوهشی است که در بازه سالهای  1398-1381به زبان فارسی ﺑﻪ ﭼﺎپ رسیدهاند .در این پژوهش از روش هفت

مرحله سندلوسکی و باروسو برای فراترکیب مقاالت بهره گرفتهشده است که پس از غربالگری ،به کمک فهرست

 69 ،COREQ 32-itemسند بهمنزله پژوهش باکیفیت باال و متوسط جهت تحلیل عمیقتر شناسایی شدند و در دو ﺑﺨـﺶ
توصیفی و تحلیلی بررسیشدهاند .با استفاده از روش تحلیل تم ،به تحلیل و استخراج اطالعات از مقاالت و ارائه یافتههای

نهایی اقدام شده است .ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي بودجهریزی پژوهش و فناوری ،در قالب  139عامل و مانع اصلی در  19مؤلفه (تم

فرعی) در  5بعد (تم اصلی) خطمشیگذاری حوزه علم و فناوری ،تهیه و تنظیم بودجه ،تصویب بودجه ،اجرای بودجه و
نظارت بر بودجه ،دستهبندی شدند .چالشهای (مؤلفه) اصلی شامل ضعف خطمشی گذاری و راهبری کالن ،عدم خطمشی

گذاری جامع و آیندهنگر ،نبود سیستم تقسیمکار ملی ،ناکارآمدی سیستم پژوهشی ،بیاعتمادی جامعه به پژوهش ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﺎﻓﯽ بهطرف تقاضا ،عدم توجه به سایر منابع (بازیگران) ،خطمشی گذاری ناقص برای بودجه پژوهشی ،ضعف در تدوین
سند بودجه ،موانع ساختاری ،نبود سیستم ارزیابی و گزارشگري ،مشکالت مدیریتی و اداره در اجرا ،ناکارآمدی فراگرد

تخصیص بودجه ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي مجریان ،تعارض و تناقض قوانین و مقررات ،نبود ارزیابی فعالیتها و سیاستها،

نبود شفافیت بودجهای ،ضعف نهادهاي نظارتی و فراگرد نظارت ضعیف و ناکارآمد بودجه پژوهش و فناوری میباشند
واژگان كليدي :بودجهریزی ،ﻓﺮاﺗرکیب ،بودجه علم و فناوری ،بودجه پژوهشی ،تأمین مالی پژوهش و فناوری.
 -1دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران /.نويسنده مسئول مکاتبات ah.behrooz@ut.ac.ir

 -2مدیرکل دفتر اسناد و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ایران.
 -3دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است؛ زیرا دولت همه فعالیتهای مالی خود ،اعم از کسب درآمد و پرداخت
هزینه براي اجراي برنامههای متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد .در تعبیری
کلی ،میتوان بودجه را «علم و هنر تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود» تلقی کرد (نیکوکار
و همکاران )۱۳۹۵ ،که همه عملیات و اولویتهای حکومت را بازتاب میدهد( .سیدرضایی .)1396،سند
بودجه بهمثابه محصول فراگرد بودجهریزی ،نمایانگر کلیه خطمشیها و سیاستهای حکومت است و با
تجزیهوتحلیل آن ،میتوان آثار نهایی این خطمشیها را در همه عرصههای اقدام اجتماعی ،نظیر عرصههای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و علمی موردبررسی قرارداد (.)Allen & Krause, 2013

در باب اهمیت توجه به موضوع بودجه پژوهش و فناوری ،میتوان به پژوهشهایی که در ارتباط با
همبستگی میزان سرمایهگذاری در علوم و فنّاوری و سطح توسعهیافتگی علوم کشورها و مهمتر از آن،
قدرت اقتصادی کشورها اشاره کرد .اوزون ( )۲۰۰۶نشان داد که هرچه میزان هزینهکرد تحقیق و توسعه،
بهمنزله درصدی از تولید ناخالص داخلی که بهعنوان یکی از شاخصهای قدرت اقتصادی محسوب
میشود ،در یک کشور بیشتر باشد ،آن کشور جایگاه قویتری در علم و فنّاوری به خود اختصاص خواهد
داد )Uzun, 2006( .جیف ( ،)2005نشان داد کشورهایی که قدرت اقتصادی باالتری دارند ،از جایگاه علم
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و فنّاوری باالتری نیز برخوردارند و این رابطه ،بهصورت معکوس نیز وجود دارد ( .)Jaff, 2005همچنین
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وینکلر ( ،)۲۰۰۸در پژوهشی به مطالعۀ همبستگی بین شاخصهای درآمدی و علمسنجی در کشورهای
اروپایی و غیراروپایی پرداخت .نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که در کشورهای توسعهنیافته که از
سطوح بودجهای پایینتری برخوردارند ،در علم و فنّاوری نیز هزینههای کمتری صرف میشود .وی با این
نتیجه ،تأکید کرد که الزم است این کشورها بهمنظور تقویت جایگاه علم و فنّاوری خود ،میزان هزینهکرد
خود را بر روی تحقیق و توسعه افزایش دهند (.)Vinkler,2008

در حال حاضر ،در اقتصادی مبتنی بر دانش ،دولتهای گوناگون تحتفشار قوی برای توسعه علم و فناوری
کشور و درنتیجه آن ،رشد اقتصادی و افزایش رفاه و آسایش مردمند .برنامههای ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎشند .بهمنظور ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﻴﻨﻪ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود ،ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي فعالیتهای علمی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اولویتبندی و
در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد (فالح وجهانباز .)1390،نسبت اعتبارات تحقیقاتی از محل
بودجه سال  98کل کشور به تولید ناخالص داخلی در حدود  0/53درصد و نسبت به بودجه کل کشور

در حدود  0/8درصد بوده است؛ حالآنکه براساس اهداف کمی قانون برنامه ششم توسعه (ماده  ،)۶۶این
نسبت میبایست به  1.23درصد در سال  ۱۳۹۸برسد( .فهیم یحیایی )1397،درحالیکه مطابق با گزارش
بانک توسعه جهانی ،علیرغم تفاوت در میزان منابع میان کشورها ،بزرگترین تفاوت میان کشورهای غنی و
فقیر ،به کارآیی در استفاده کشورها برمیگردد که آن نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر کارکرد سیستم بودجهای
هر کشور قرار میگیرد (.)World Bank,1989

در سالهای اخیر ،با رشد پژوهشها در حوزههای گوناگون علوم و مواجهشدن جامعه علمي با انفجار
اطالعات ،اندیشمندان در عمل به این نتیجه رسیدهاند که اطالع و تسلط بر همه ابعاد یکرشته و بهروز
بودن در این زمینه تا حدود زیادی امکانپذیر نیست ،بنابراین ،انجام پژوهشهای کیفی ترکیبي که عصاره
پژوهشهای انجامشده در یک موضوع خاﺹ را به شیوه سامانمند و علمي فرا روی پژوهشگران قرار
میدهند ،گسترش روزافزون یافته است (ازکیا و توکلی) 1385،
پژوهش حاضر از حیث موضوع ،جامعه آماری مورد بررسی و همچنین رویکرد و روش تحلیل دادهها
تا حدی جدید محسوب میشود .همچنین ،متناسب و مرتبط بودن موضوع پژوهش با اولویتهای
پیشبینیشده در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران (از جمله بیانات رهبر انقالب ،سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی (بند دوم)؛ قانون برنامه چهارم (بند الف ماده  )901و نقشه جامع علمی کشور (راهبرد

 -2مبانی نظری پژوهش

بودجه عمومی ،وسیلهای است که از طریق آن ،رئیس قوه مجریه تالش میکند تا سازمانهای اداری و
اجرایی را هدایت و کنترل کند ( .)Lauth, 1987در واقع ،بودجه عمومی ،یگانه چارچوب جامع خردمندانه
در دسترس است که تصمیمها را درباره آنچه حکومت باید انجام دهد و چگونگی انجام آن ،هدایت میکند
(.)Havens,1983

تحقیق و توسعه ،که در گزارشها و اسناد معادل پژوهش و فناوری درنظر گرفته میشود ،طبق راهنمای
فراسکاتی ،عبارت است از انجام کار خالقانه و سامانمند با هدف افزایش ذخیره دانش ،اعم از دانش بشری،
فرهنگ و ابداع کاربردهای جدید از دانش موجود (قاضی نوری .)1395 ،منابع تأمین مالی نیز عبارتند از
دولت ،آموزش عالی ،کسبوکار ،خصوصی -غیرانتفاعی و خارج از کشور(سازمان همکاریهای اقتصادی
و توسعه .)۲۰۱۵ ،در این پژوهش ،تمرکز بر بودجه دولتی پژوهش و فناوری است.

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

کالن  ))3و نیاز جامعه دانشگاهی ،از ویژگیهای برجسته این پژوهش است.
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در ﮐﺸﻮرﻫﺎي توسعهیافته ،ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد کسبوکارها
در فعالیتهای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ میدهد .درحالیکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي درحالتوسعه ،از جمله ایران،
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ (OECD,2019؛ به نقل از علیزاده و منطقی .)1398،آخرین آمار رسمی بینالمللی
ایران مربوط به سال  2013است .براساس منابع داخلی ،میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه حدود  0.6تولید
ناخالص داخلی است(مرکز پژوهشهای مجلس )97،که این عدد ،میزان هزینه کرد بخش دولتی (بودجه
عمومی و شرکتهای دولتی) را شامل میشود و به دلیل عدم سازوکار محاسبه سایر بخشها ،عدد واقعی
شدت تحقیق و توسعه در ایران ،در دسترس نمیباشد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ترسیمشده در ﺳﻨﺪ چشمانداز ،اﯾﺮان در ﺳﺎل  1404در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار دارد .از برنامه دوم توسعه ،شاهد توجه به امر پژوهش و فناوری هستیم .ازجمله در برنامه
ششم توسعه ،علم و فناوری بهمنزله یکی از سه اولویت خاص تعیین شد و توسعه و ساماندهی نظام ملی
نوآوری و حمایت از پژوهشهای مسألهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تأمین
مالی ،در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان بهمنزله یکی از بندهای این برنامه ،ابالغ گردید .اختصاص
یکدرصد( )%۱از اعتبارات تخصیصیافته دستگاههای اجرائی و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای
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غیرعملیاتی ،اختصاص حداقل سه درصد( )%۳از سود قابل تقسیم سال قبل شرکتهای دولتی و نهادهای
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عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه بهاستثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی ،تالش برای
افزایش سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و
همچنین حمایت و تقویت پژوهش و فناوری ،ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساختها و سامانههای
پشتیبان پژوهش و فناوری از موارد مطرحشده در برنامه ششم توسعهاند (قانون برنامههای پنجساله اول تا
ششم توسعه .)1396 ،همچنین در سياستهاي كلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي ،تحقيقات و فناوري)
ابالغی مقام معظم رهبری ،بندهای افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل  %۴توليد ناخالص داخلي تا
پايان سال  ۱۴۰۴مشاهده میشود.

 -3روش پژوهش

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،از حیث هدﻑ ،کاربردﻱ و از حیث نحوه گردآورﻱ دادهها ،کیفی است و اﺳﺘﺮاﺗﮋي آن،
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب میشود .این پژوهش از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر میرود و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري

اﻃﻼﻋﺎت آن ،کتابخانهای و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت از نوع مطالعات ثانویه و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
فراترکیب اﺳﺖ .تجزیهوتحلیل اطالعات در  3مرحله انجامشده است .در مرحله اول ،با بررسی کامل ادبیات
پژوهش ،فهرستی از مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی مقاالتی که بهطور فرعی به این موضوع پرداختهاند،
تهیه گردید؛ در مرحله دوم ،چکیده این مقاالت استخراﺝشد و مقاالت دستهبندی شدند و در مرحله سوم،
با استخراﺝ عناصر کلیدﻱ ،ترکیب نهایی انجام گردید و تجزیهوتحلیل صورت گرفت.
همه پژوهشها ،بخشی با عنوان بررسی یافتهها و نتایج پژوهشهای قبلی دارند؛ اما برخی پژوهشها
بهصورت سامانمند به بررسی یافتهها و نتایج پژوهشهای قبلی میپردازند .به نظر وود( )2000این نوع
پژوهشها (فراترکیب) ،ارزشی فراتر از کتابشناسیها دارند؛ به همین دلیل در سالهای اخیر ،رشد شایان
توجهی داشته و ترکیب پژوهشهای قبلی بهمنزله یک پژوهش مستقل با استفاده از روشهای نظاممند
رو به افزایش است ( .)Wood, 2000هدف اصلی فراترکیب ،ارائه یافتههایی است که مفاهیم و بینش
عمیقتری را تولید کنند؛ زیرا پژوهشهای متعدد و موردی ،به دلیل حرکت در چارچوبهای ساختاری
و رشتهای ،قادر به ارائه چنین بینشی نیستند و نمیتوانند چنین بینش عمیق و کاربردی را ارائه کنند
)Zimmer,2006 ،Campbell et al, 2003، Wahls, 2018, Estabrooks et al,1994 Thorne. et al, 2004

و .)Finfgeld, 2003فراترکیب ،نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافتههای استخراجشده از مطالعات
مرحلهای سندلوسکی و باروسو ( )2007بهره گرفتهشده است ()Sandelowski & Barroso, 2007

 -1مشخص کردن هدف پژوهش :سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که :چالشها و موانع موجود در
فراگرد بودجهریزی حوزه پژوهش و فناوری کشور کدامند و چگونه میتوان آنها را طبقهبندی و تحلیل
نمود؟
 -2مرور ادبیات پژوهش :در این مرحله ،با استفاده از کلمات کلیدی پژوهش ،به جستجوی سامانمند مطالب
منتشرشده در مجالت علمی گوناگون و معتبر پرداخته میشود.
ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣـﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﻠﻴﺔ مقالههای ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋوﻫﺸﻲ و علمی-ترویجی چاپشده در ﻧﺸﺮﻳاتﻣﺼﻮب
وزارت ع.ت.ف بوده ،از ﻃﺮﻳﻖ جستوجو در پایگاههای داده فارسیزبان ،نظیر پایگاه اطالعات علمی
جهاد دانشگاهی ،علوم انسانی ،نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران ،بانک اطالعات نشریات کشور،
پایگاه تخصصی نور ،مرجع دانش سیویلیکا ،بررسی و احصا شده است .همچنین در این پژوهش ،به منابع
خاکستری 1یعنی سندهای اطالعاتی که در بیشتر منابع متعارف یافت نمیشوند ،ولی منابع مهمی برای
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کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی میکند .برای بهرهگیری از روش فراترکیب ،روش هفت
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اشاعه اطالعات ،دانش و تخصصاند توجه ویژهای شده است و با مراجعه به مراکز پژوهشی ،ازجمله مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان
برنامهوبودجه ،طرحها و پروژه پژوهشی و گزارشهای پژوهشی معتبر این نهادها و سازمانها ،با موضوع
بودجه پژوهش و فناوری ،مورداستفاده قرارگرفتهاند.
واژههای کلیدی مورد جستجو برحسب هدف پژوهش شامل بودجه پژوهش و فناوری ،تأمین مالی دولتی
پژوهش و فناوری ،بودجه تحقیق و توسعه ،بودجه علمی ،اقتصاد علم ،بودجهریزی مراکز علمی و پژوهشی،
سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و موانع بودجه علم و فناوری بودهاند و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،تعداد  162سند در
بازه زمانی ﺳﺎل ( 1381پیشازاین ﺗﺎرﻳﺦ سند ﺧﺎﺻﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ) تا  1398موردبررسی قرار گرفتند.
 -3جستجو و انتخاب متون مناسب :در فراگرد جستجو ،نتایج بهدستآمده برحسب مؤلفههای گوناگونی
مانند عنوان ،چکیده و محتوا بررسی شدند و اسنادی که با سؤال و هدﻑ پژوهش تناسبی نداشتند ،حذﻑ
گردیدند.
براساس شکل ( )1تعداد مقاالت یافت شده اولیه براﻱ انجام فراترکیب  162عدد بود که از این میان ،پس
از بررسي عنوان مقالههای نمایه شده با توجه به موضوع ،پرسش و هدﻑ پژوهش ،حدود  96مقاله برای
بررسی دقیقتر انتخاب شد .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  84سند ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ محتوای ﭼﮑﯿﺪه ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ را
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جهت بررسی محتوایی مقاالت ،از فهرست  COREQ 32-item2که ابزاری است  32سواله برای ارزیابی
منابع موردبررسی در روشهای کیفی ( )Tong et al,2007استفاده شد .مقاالت به کمک گروه کانونی
پژوهش 3مورد ارزیابی قرار گرفتند و کیفیت آنها در سه دسته باال ،متوسط و ضعیف دستهبندی شدند .در
این میان 33 ،مقاله امتیاز بیش از ( 28سطﺢ باال) 36 ،مقاله بین  22تا ( 27سطﺢ متوسط) و مابقی نمره زیر
( 22سطﺢ پایین) گرفتند .در نهایت ،با توجه به معیارهای ذکرشده 69 ،سند که دارای کیفیت باال و متوسط
بودند ،براﻱ استخراﺝ اطالعات انتخاب گردیدند و ﺑـﻪ روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .این
اسناد شامل  13گزارش 33 ،مقاله علمی پژوهشی 11 ،مقاله علمی ترویجی 2 ،پایاننامه و  10طرح پژوهشی
بود که فهرست آنها ،با اشاره به سطح کیفی (کیفیت باال با کد  Hو مقاالت باکیفیت متوسط با کد  ،)Mدر
پیوست مقاله ارائهشده است.

شکل ( :)1مراحل ارزیابی و انتخاب اسناد پژوهش
 -4استخراج اطالعات و تحلیل یافتههای حاصل از مطالعات کیفی
متون مقاالت منتخب ،بهمنظور دستیابی به یافتههای درون محتوایی ،چند بار مطالعه گردیدند .در این
پژوهش ،برای تجزیهوتحلیل و استخراج اطالعات و ارائه یافتههای نهایی از روش تحلیل تم استفاده شد.
در این پژوهش ،از روش تحلیل زمینه بهره گرفتهشده است .تحلیل تم نیز از جمله متداولترین رویکردها
به تحلیل دادهها در علوم اجتماعی است ( .)Roulston, 2001این رویکرد ،روشی برای شناسایی ،تحلیل و
تفسیر الگوهای معانی یا معانی الگووار یا «تمها» در دادههای کیفی است (Cruzes & Dyba, 2011; Clarke
)& Braun, 2006

 -5ترکیب یافتههای حاصل از مطالعات کیفی
تحلیل تم ،روشي براﻱ تعیین ،تحلیل و بیان الگوهاﻱ (زمینهها) موجود درون دادههاست که دادهها را
سازماندهی کرده و در قالب جزئیات توصیف میکند و حتی میتواند از این فراتر رفته و جنبههای گوناگون
موضوع پژوهش را نیز تفسیر نماید ( .)Thomas, 2003متداولترین رویکرد مورد استفاده برای تحلیل تم،
رویکرد براون و کالرک ( )۲۰۰۶است که با توجه به انعطافپذیری و نظاممند بودن و داشتن رویهها و
گامهای تحلیلی ،در این پژوهش نیز از آن استفادهشده است که مراحل کار بهصورت زیر است (& Braun
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پس از گردآورﻱ و بررسي دادهها ،آنها بهصورت واحدهاﻱ معنایي و کدهاﻱ مشخص دستهبندی شدند.
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:)Clarke, 2006

الف) آشنایي با دادهها :پژوهشگر براﻱ آشنایی با عمق و گستره محتوایي دادهها ،الزم است که خود را
در آنها غوطهور سازد .غوطهور شدن در دادهها معموالً شامل بازخواني مکرر دادهها و خواندن دادهها

بهصورت فعال است.
ب)ایجاد کدهاﻱ مفهومی اولیه :این مرحله ،شامل ایجاد کدهاﻱ مفهومی اولیه از دادهها است .کدها،
ویژگي دادههایی را معرفي مینمایند که برای تحلیلگر جالب به نظر میرسند .این کدها ممکن است
بهصورت مستقیم در متن یا بهصورت مستتر باشند که از طریق مقایسه ویژگیهای مشترﻙ و همارز این نوع
مشخصهها ،قابلشناساییاند .در این مرحله از پژوهش ،حدود  485کد مفهومی اولیه از  69مقاله استخراج
و احصاء شد که در جدول ( )1به نمونهای از آنها ارائهشدهاند.
ج) جستجوﻱ کدهاﻱ گزینشي(موانع) :پژوهشگر در این مرحله ،تحلیل کدها را شروع میکند و در نظر
میگیرد که چگونه کدهاﻱ متفاوت میتوانند براﻱ ایجاد یک زمینه کلي ،ترکیب شوند .در نهایت ،کدهاﻱ
ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهاﻱ تکرارﻱ ،کنار گذاشته میشود .در این مرحله پژوهش 139 ،کد گزینشي
به دست آمد.
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جدول ( :)1نمونهای از کدگذاری متون مقاالت موردبررسی
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عبارات موجود در مقاالت

کد مفهومی (موانع) استخراجی

بررسی برنامههای مختلف سرفصل علم و فناوری در سالهای
مختلف نشان دهنده این است که اعتبار هر برنامه در هر
سال بطور تدریجی افزایش یافته است و اصوال این رویکرد
با سیستم بودجهبندی عملیاتی که در برنامه چهارم و پنجم
توسعه به حرکت بودجهبندی کشور به سمت آن تأکید شده
است ،تعارض دارد (طباطبائیان)1391،

عدم همراستایی بین برنامه ها و اسناد باالدستی با اسناد و
برنامه هاي پایین دستی (کوتاه مدت :بودجه)
بودجهریزی افزایشی و عدم پیاده سازی کامل بودجهریزی
عملیاتی

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎت ﺑﺮاي جمعآوری
 ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم سامانههاگزارشهای دستگاههای اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻊ مبالغ ذکرشده
 ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺒالغ ذکرشده در قوانین ،در ردﯾﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞدر قوانین در ردﯾﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﻤﻮل ،بین
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﻤﻮل بین دستگاههای اجرایی
دستگاههای اجرایی (فصیحی و کمیزی)1387 ،
کارآفرينان و صاحبان ايده به داليلي همچون دسترسي به
منابع رايگان دولتي ،خود به استفاده از روش سرمایهگذاری
خطرپذير و مشارکتي ،رغبت چنداني نشان نمیدهند .به دليل
ناپایداریهایی که در مديريت نهادهاي دولتي وجود دارد،
برنامههای بلندمدت امکانپذیری پایینتری خواهند داشت
(مصطفوی)1390،

 نقش پررنگ دولت در تأمین منابع مالی توسعه فناوریو کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی
 نبود ثبات در مدیریت پژوهشی کشور -ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و برنامهای

د)شکلگیری زمینههای فرعي(تم فرعی) :این مرحله ،شامل دو مرحله بازبیني و تصفیه و شکلدهی
زمینههای فرعي است .با انجام این دو مرحله 19 ،مؤلفه حاصل گردید.
ه) زمینههای اصلي(تم اصلی) :پژوهشگر در این مرحله ،زمینههای اصلي تحلیل را تعریف میکند و مورد
بازبیني مجدد قرار میدهد .سپس دادههای داخل آنها را با کمک روششناسیهای مبانی نظری و دیگر
مباحث ،تحلیل میکند و بهوسیله تعریف و بازبیني کردن ،ماهیت آن چیزﻱ که یک زمینه در مورد آن بحث
میکند را مشخص مینماید و تعیین میکند که هر زمینه اصلي ،کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .در این
پژوهش ،پس از رفتوبرگشت میان زمینههای فرعي 5 ،زمینه یا بُعد اصلي به دست آمد.

و)بازبینی نهایی و تهیه گزارش :این مرحله شامل بررسی ،مقایسه و دریافت مشارکت خبرگان است که بعد
از تهیه مطالب ،تحلیل پایاني و نگارش گزارش ،انجام میشود .نتایج نهایی ،در بخش یافتهها ارائه گردیده
است.
 -6کنترل کیفیت (اعتبارسنجی پژوهش) :در روشهای کیفی ،بهجای روايی و پايايی ،از مفهوم قابلیت
اعتماد استفاده میشود .برای بررسی قابلیت اعتماد پژوهش کیفی ،استراتژیهای متعددی وجود دارند که در
اينجا ،قصد ما استفاده از استراتژی تأيید مشارکتکنندگان پژوهش ،جهت تائید قابلیت اعتماد نتايج است
(دانائی فرد و مظفری.)1387 ،
پیشگرفته شد .کثرتگرایی ،ابزار یا استراتژي اعتباردهی نیست ،بلکه راهی براي اعتبار دهی است .از میان
رویکردهاي کثرتگرایی گوناگون ،کثرتگرایی در دادهها 4و کثرتگرایی در پژوهشگر 5استفادهشده است.
 کثرتگرایی در دادهها :به بهرهگیری از مأخذ گوناگون دادهها در فراگرد پژوهش اشاره دارد .در اینپژوهش عالوه بر بررسی مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی حوزه بودجه علم و فناوری ،گزارشهای
سازمانها و نهادها و همچنین طرحها و پروژههای پژوهشی انجامشده با موضوع پژوهش نیز مورد بررسی
قرارگرفتهاند.
 کثرتگرایی در پژوهشگر :استفاده از چند پژوهشگر یا ارزیاب در یک پژوهش ،کثرتگرایی در پژوهشگررا تداعی میکند .براي محاسبه پایایی مصاحبه ،با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب) ،از
یک دانشجوي مقطع دکتري مدیریت دولتی و آشنا به مباحث بودجهریزی درخواست شد تا بهمنزله همکار
پژوهش (کدگذار) مشارکت کند .سپس پژوهشگر به همراه همکار پژوهشی ،تعداد  3مقاله را کدگذاري
کرده و درصد توافق بین کدگذاران را بهمنزله شاخص اعتبارسنجی تحلیل ،از فرمول زیر محاسبه کردند.

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

در پژوهش حاضر ،با توجه به دیدگاه گوبا و لینکلن و بهمنظور حصول اهداف فوق ،رویکرد کثرتگرایی در
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ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻓﻖ دو رﺗﺒﻪدﻫﻨﺪه ،از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده میشود (ﺣﺒﯿﺐﭘﻮر.)1388 ،

مقدار کاپا ،بین صفر تا یک نوسان دارد و هرچه مقدار آن به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان میدهد که توافق

بیشتری بین مرورگران وجود دارد (رایف و همکاران .)1385 ،تعداد کل ُکدها که توسط پژوهشگرو همکار

تحقیق به ثبت رسیده است برابر  52کد،تعداد کل توافقها بین این ُکدها  44و تعداد کل عدم توافقها بین

این ُکدها برابر  12است .پایایی بین ُکدگذاران ،با استفاده از فرمول ذکرشده برابر  84درصد است .با توجه
به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها ،مورد تائید است و میتوان
ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه در پژوهش کنونی ،مناسب است (.)Kvale ,1996
در مطالعات کیفي فراترکیب ،اعتبارسنجي یا به عبارتی کنترل کیفیت پژوهش به یکی از دو روش استفاده از
نظر خبرگان برای تائید دستاوردهاﻱ پژوهش و یا ارائه یک نتیجه جامع از مطالعه مباني نظرﻱ و پژوهشهای
قبلي استفاده میشود ( نوروزی و همکاران )1393 ،در این پژوهش ،برای اعتبارسنجی درباره چارچوب
موانع بهدستآمده ،ابتدا نظر گروه کانونی (خبرگان) مدنظر قرار گرفت؛ بهگونهای که تمهای فرعی (موانع) و
اصلی بدست آمده به گروه کانونی ارائهشده ،بررسیهای الزم شامل مقبولیت و قابلیت تائید صورت گرفت،
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نکات پیشنهادﻱ و آرای ایشان دریافت شد و اعمال گردید .در نهایت نتایج بهدستآمده ،با پژوهشهای

94

قبلی مقایسه شدند و تائید گردیدند.

 -4تجزیهوتحلیل ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

یافتههای اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﺑﺨﺶ یافتههای ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و تجزیهوتحلیل کیفي پژوهش ﺑﻴﺎن شدند:
 1-4یافتههای توصیفی
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،هفت ﺷﺎﺧﺺ درباره مقالهها ﺑﺮرﺳﻲ شدند :محل انتشار ،ﻗﺎﻟﺐ مقالهها ،ﺑـﺎزة زﻣﺎﻧﻲ ،ﺳﻨﺦﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و روش ﭘﮋوﻫﺶ.
در ﻣﻴﺎن  32مجله و مرکز تحقیقاتی بررسیشده ،طی ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﻲ مدنظر مالحظه شد که مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس و مجله پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ را در اﻳﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاند.
از حیث ﻗﺎﻟﺐ اسناد ،مقالههای ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ  33سند ،ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ فراوانی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاند.

همچنین گزارشهای ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﺎ  13سند در رد ة دوم و مقالههای علمی-ترویجی با  11سند ،طرحهای
پژوهشی با  10سند و پایاننامهها با  2سند در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
پژوهشها در ﻓﺎﺻﻠﺔ سالهای  1381ﺗﺎ  1398منتشرشدهاند ،قابل تأمل است که پیشازاین تاریخ سند
چندان معتبری یافت نشد ،بنابراین حدود  %70آنها (47سند) مربوط به سالهای اخیر(دهه )90بوده،
این امر نشاندهنده افزایش توجه به این موضوع است.پژوهشهای انتخابشده ،در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﺳﻂ 161
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآمدهاند 48 .درﺻﺪ آنها ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﻀﺎي هیئتعلمی 22 ،درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  30درﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ انجامشدهاند؛ درضمن  71درصد پژوهشگران
ﻣـﺮد و ﻓﻘﻂ  29درﺻﺪ آنها زن ﺑﻮدﻧﺪ.
 91درﺻﺪ پژوهشها در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﻬـﺮان و  9درﺻـﺪ در ﺳﺎﻳﺮ شهرستانهای ﻛﺸﻮر
انجامشدهاند که نشان میدهد ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان حوزه بودجه علم و فناوری در ایران ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ
زیادی دارد .از ﻟﺤﺎظ روش استفادهشده نیز 33 ،درﺻﺪ از روشهای ﭘـﮋوﻫﺶ ک ّمی 42 ،درصد از روشهای

پژوهش کیفی و  25درصد نیز از روشهای ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده کردهاند.
 -2-4یافتههای کیفي پژوهش

پس از بررسی همه اسناد غربالشده به روش تحلیل تم ،نتایج نشان داد ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي بودجهریزی
خطمشیگذاری حوزه علم و فناوری ،تهیه و تنظیم بودجه ،تصویب بودجه ،اجرای بودجه و نظارت بر
بودجه است که در جدول( )2ارائهشدهاند .فهرست منابع ( مقاالت) مورداستفاده نیز در پیوست آوردهشده
است.

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

مطلوب علم و فناوری ﺷﺎﻣﻞ  139عامل و مانع اصلی (کد گزینشی) در  19مؤلفه ( تم فرعی) در  5بعد
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جدول( :)2موانع و مشکالت بودجهریزی علم و فناوری در ایران
بعد

مؤلفهها

(تم اصلی)

(تم فرعی)
ضعف
خطمشی
گذاری و
راهبری کالن
علم و
فناوری

موانع (کدهای گزینشی)

منبع

نبود ثبات در مدیریت پژوهشی کشور

12-25-46-49-56-59-64-68

نبود انسجام در خطمشی گذاری و راهبری کالن علم و فناوری
ضعف سیستم آماری و اطالعاتی منسجم از وضعیت علم و فناوری کشور
نبود ارتباط و شبکهسازی بین صنایع و بخشهای اقتصادی و حوزه علم و فناوری
عدم تعریف دقیق مفاهیم علم و فناوری در اسناد و فضای حکمرانی کشور
عدم ارائه راهکارها و خطمشیهای مناسب برای رسیدن به اهداف در اسناد و

عدم خطمشی
گذاری جامع

قوانین (سندنویسی صرف)
عدم احصاء مشکالت و نیازهای حوزه علم و فناوری

و آیندهنگر
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خطمشی گذاری حوزه علم و فناوری
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پژوهش و

عدمتغییر برنامهها با توجه به اولویتهای کشور

فناوری
عدم همراستایی برنامههای علم و فناوری با اهداف و مأموریت دستگاههای اجرایی

نبود سیستم
تقسیمکار
ملی در حوزه
علم فناوری

ناکارآمدی
سیستم
پژوهشی

تعدد مراکﺰ تصمیمگیری و خطمشی گذاری
نبود اولویتبندی در بخش پژوهشی

-53-44-25-24-23-22-14-13
65-68-61-59-55-57
3-8-12-23-44-46-49-56-5960-61-69
14-18-25-47-53-62-64
7-12-16-22-23-24-53-5657-62
65-55-49-23-9
-46-49-25-22-18-17-12-9-3
61-60-59-53
-60-59-53-49-46-24-23-7
69-65-61
-47-46-44-43-25-22-17-6
65-57-56-53
-57-55-53-46-25-17-12-8
69-62
-41-30-25-24-23-22-17-9
69-47-46-44

نبود نگاشت نهادی حوزه علم و فناوری

18-41-53-59-60-61-46-65

همپوشانی و تعارض بین اختیارات و مسئولیتهای بازیگران علم و فناوری

7-23-24-53

عدمجامعیت و شمول برنامههای پژوهشی

6-12-4455-56-59-60-60-63

پژوهش مﺤور نبودن دانشگاهها

65-63-57-44-25-24-22-15-9

پایین بودن میﺰان اشتغال اعضای هیات علمی دانشگاهها به امر پژوهش

39-28-24-22-17-15

ضعف فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهها و جامعه

46-56-24-22-3

ضعف زیرساختها و سامانههای پشتیبان پژوهش و فناوری

1-10-18-25-29-34-39-5564-65

اثربخشی و بهرهوری ناکافی فعالیتهای نهادهای پژوهشی دولتی

1-15-17-30-49-56-63

عدم تقاضامﺤوری و مأموریت گرا نبودن دانشگاهها و موسسههای پژوهشی

9-22-25-26-44-57

عدم وجود یک پایگاه داده یا منبع اطالعاتی جامع و واحد
کمبود آزمایشگاههای مرجع و ضعف آزمایشگاههای مرجع موجود

-46-40-34-30-21-17-12-8
65-64-63
22-57

بعد

مؤلفهها

(تم اصلی)

(تم فرعی)

موانع (کدهای گزینشی)
ﺗنگناها و چالشهای فﺮهنگی ،آموزﺷی و اطالعرسانی

پژوهشها در راستای حل مشکالت و بﺮآوردن نﯿازهای جامعه ایﺮان نﯿستند.

61-60-55-46-43-39-26-1

نگاه بیاعتمادی
جامعه به پژوهش

12-25

گستﺮش ﺗقلبهای علمی

25-64-65-69

نبود فﺮهنگ مﺮاجعه به مﺮاکﺰ پژوهشی بﺮای رفع معضالت

46-44-27-22-10

پایﯿن بودن نﺮخ رسوخ و انتقال (انتشار) فناوری و ﺗجاریسازی پژوهشها
بﺮاساس نﯿازهای بازار و جامعه
حمایتها ﺗاکنون عمدﺗاً معطوف بهطﺮف عﺮضه و پﺮداخت دولتی بوده است
نقش پﺮرنگ دولت در ﺗأمﯿن منابع مالی ﺗوسعه فناوری و کمﺮنگ بودن نقش
بخش خصوصی
ﺗحقﯿق و ﺗوسعه فناوری و ﺗجاریسازی و کارآفﺮینان

22-25-41-55-56
53-43-23-12
22-23-43-55-62-64
23-41-53-62

نبود سازوکارهای لزم در بخشها ،سازمانها و بنگاههای اقتصادی بﺮای
ﺗشخﯿص ﺗواناییهای پژوهشی و بهﺮهبﺮداری از آنها و نﯿﺰ ﺷناسایی

56-55-53-43-25-23

نﯿازمندیهای پژوهشی و مدیﺮیت آن
حمایتهای غﯿﺮهوﺷمندانه از صنایع با فناوری پایﯿن و متوسط
نبود سازوکار و مشوقهای کافی بﺮای انجام همکاریهای فناورانه دانشگاه و
صنعت

53-47-41-23
14-25-43-47-53-56-62

عدم جهتدهی و عدم بهﺮهگﯿﺮی از مشوقها بﺮای رسوخ فناوری به صنایع
با بهﺮهگﯿﺮی از ظﺮفﯿتهای فناورانه و نوآورانه مﺮاکﺰ دانشگاهی و پژوهشی و

55-53-41-25-23

ﺷﺮکتهای دانشبنﯿان

عدم ﺗوجه به سایﺮ
منابع (بازیگﺮان)

ضعف در همکاریهای بﯿنالمللی و سﺮمایهگذاری خارجی

62-41-23-18-14

عدم ﺗسهﯿل گﺮی و کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی ،بهویژه کسبوکار

62-47-25-23-16-3

بوروکﺮاسی زائد حاکم بﺮ ﺗبادلت و ارﺗباطات خارجی پژوهشگﺮان

56-22

متنوع نبودن منابع مالی پژوهشی و فناوری

62-56-53-43-44-25-23-16-6

کمبود سﺮمایهگذاری خطﺮپذیﺮ بﺮای ﺗأمﯿن منابع مالی فعالﯿتهای پژوهشی و
نوآورانه
پایﯿن بودن نقشآفﺮینی نهادهای عمومی غﯿﺮدولتی و بخش خصوصی در
حوزه پژوهش و ﺗوسعه فناوری
عدم ﺗوجه کافی به ظﺮفﯿت سﺮمایهگذاری مستقﯿم خارجی و سﺮمایههای
ایﺮانﯿان خارج از کشور

23-25-41-53-56-62
18-22-55-56
10-41-62

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

خطمشی گذاری حوزه علم و فناوری

ضعف نظام ضمانت و بﯿمه بﺮای کاهش مخاطﺮه نهادهای حامی فعالﯿتهای

و فناوری

68-66

نگﺮش فناوری ستﯿﺰی در بﺮخی از بخشها

انجامﺷده در سطح ملی

عدم ﺗوجه کافی

-65-46-49-34-27-25-22-9
55-46-44-25

نبود اطالعرسانی دقﯿق و کافی از فعالﯿتهای ﺗحقﯿقاﺗی و نوآوریهای

بهطﺮف ﺗقاضایعلم

منبع
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بعد

مؤلفهها

(تم اصلی)

(تم فرعی)

موانع (کدهای گزینشی)

منبع

عدم انجام کار کارشناسی و علمی

67-64-50-40-33-26-6

عدم توجه کامل به ظرفیتها و پتانسیلهای کشور در تخصیص منابع

56-43-33-25-4

نداشتن سیستم بودجهریزی در کشور

46-56-67-45-33-21-20-19-1

تغییر مداوم شکل و روند بودجهریزی

65-64-54-50-45-27-23-1

بودجهریزی هزینهای
خطمشی
گذاری ناقص
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تهیه و تنظیم بودجه

بودجهریزی
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عدم همراستایی بین برنامهها و اسناد باالدستی (بلندمدت :چشمانداز) با اسناد و
برنامههای پاییندستی (میانمدت :برنامههای  5ساله و کوتاهمدت :بودجه)

غلبه بخشی نگری بر ملیگرایی

67-55-48-44-43-7

عدم تعریف دقیق تحقیق و توسعه و برداشتهای متفاوت در هزینه کرد دستگاهها

67-25-24-6-1

کمبود فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در فراگرد بودجهریزی

65-45-33-26-19-9-1

کسری بودجههای مکرر در سیستم بودجهریزی کشور

19-28-40-44

عدم تمایز میان وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت و تداخل این وظایف

23-40

نوسانهای درآمدی ناشی از وابستگی بودجه کشور به نفت

65-46-44-27-11

عدم تبیین دقیق دستگاههای اجرایی

8-25-33-42-44-46-50

نارسایی قوانین و مقررات جاری

6-28-34-40-43-50-60-61-65

آموزش ،تحقیقات و فناوری

بودجه

65-59-57-55-44-42-12

وجود نهادهای فرا بودجهای و اعمال قدرت آنان در فراگرد بودجهریزی

عدم تدقیق علت و چرایی وجود برخی برنامهها و تبصرهها

تدوین سند

67-54-50-45

46-44-26-8

عدم انجام مطالعات پشتیبان و عدم وجود چارچوبی علمی و منطقی برای فصل

ضعف در

-40-34-33-29-28-20-19-12

4-31-54-46-65
40-11-4

تعدد ردیفهای متفرقه و تبصرههای بیش از اندازه در لوایح پیشنهادی بودجه

4-8-40-31-64

مشکﻼت بومیسازی برنامههای اقتباسی

27-52

کلی و مبهم بودن بسیاری از برنامهها

1-13-34-44-54-46-67-65

عدم تبیین دقیق استثناءهای قانون

13-31-46-60

کمبود زمان کار کارشناسی و علمی در فراگرد بودجهریزی

19-34

عدم شفافیت و جامعیت بودجه

65-54-33-10

عدم بررسی محتوایی درخواستهای بودجه در سازمان برنامهوبودجه
تحقق نیافتن سهم سهدرصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی طی دو برنامه
اخیر توسعه

65-46-33-12
17-23-24-25-64

آشنایی ناکافی مراجع قانونگذار و اجرایی با مبانی بودجهریزی

11-31-40

مستثنا کردن برخی سازمانها و شرکتها که سهم باالیی از بودجه دارند

13-48

عدم انطباق قوانین و مقررات عمومی ،برنامهوبودجه و تجارت با ساختار
بودجهریزی

10-44-46

بعد

مؤلفهها

(تم اصلی)

(تم فرعی)

موانع (کدهای گزینشی)
انجام تغییرات در الیحه بودجه در مجلس ،بدون توجه به اولویتهای
برنامهای
غلبه نگاه محلی و منطقهای در تصویب بودجه ،بهجای مسائل و موضوعات
کالن کشور

موانع ساختاری

تصویب بودجه

تصویب دیرهنگام آییننامههای اجرایی

12-13-33-40-59-64-46-65

فقدان ارائه اسناد و مدارک پشتیبان تصمیمهای بودجهای

15-21-42-43-46-61

مشمول بین دستگاههای اجرایی
مستمر

ارزیابی و

در اجرا

عدم شﻔافیت برنامههای علم و فناوری
نامشخص بودن نحوه ارتباط و مراوده وزارتخانهها ،سازمانها و
پژوهشگاههای اقماری آنها با یکدیگر

12-48-46-64-65
2-13-27-36-48-67
65-67-46-49-45-31-25-24-11
12-31-44

اجرای بودجه

عدم امکان ردیابی هزینهها و درآمدها

2-19-21-36-40-46-51-54-64

نبود سامانه جامع و شﻔاف فراﮔرد بودجهریزی از تهیه تا اجرا و کنترل

8-18-45-48-65

دخالت افراد و نهادهای سیاسی و فرا بودجهای

6-22-31-38-40-45-49

چانهزنی دستگاههای اجرایی در دریافت بودجه

13-15-33-45

تمرکز و شاملیت بسیار زیاد و عدم انعطاف سند بودجه

11-36-38-46-59-64

نارسایی در نگرش سیستمی و برنامهای

19-31-36-37-40-42-46-50

نبود برنامه راهبردی برای اجرای هر یک از برنامهها

2-27-28-33-48-60-61-46

نبود یک الگوی مناسب مدیریت پژوهشی در مراکز پژوهشی

61-60-49-44-22-19-8

ساختار اداری سنتی و نامتناسب با شرایط روز

8-22-34-37-40-52

تحول ﮔریزی و مشارکت ناپذیری

1-11-27-29-38-45-48-65

پیادهسازی دیرهنگام سامانهها

6-13-48-60-61-46-65

ﺛبت نادقیق اعتبارات و طرحهای پژوهشی در روزهای پایانی سال
ناکارآمدی ساختار تخصیص اعتبار در ایجاد هماهنگی بین دستگاههای
اجرایی ،سازمان برنامهوبودجه و خزانهداری
ناکارآمدی فراﮔرد

عدم تحقق کامل بودجههای مصوب شده

تخصیص بودجه

تخصیص اعتبار جهت حﻔظ و بقای دانشگاههای و مراکز پژوهشی و نه
اجرای وظایف

5-42-25-35-46-65
9-32-40-64
5-11-17-26-28-45-48-64
65-46-42-35-48-15-9

مصرف بدون برنامه بودجههای مازاد

19-26-45-59-46-65

عدم هزینه کرد اعتبارات در محل صحیح پیشبینیشده طبق قانون

1-6-21-28-49-64

تمایل سازمانها به تبعیت از خطمشیهای خود

222-28-31-37-48-46-65

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

مشکالت
مدیریتی و اداره

17-48-31-42

بودجهبندی افزایشی و عدم پیادهسازی کامل بودجهریزی عملیاتی

فقدان سامانه اطالعاتی متمرکز و نبود دسترسی به ﮔزارشهای قابلاتکا و

ﮔزارشگری

40-50-65

54-50-46-38-29-27-15-4-1

عدم تجمیع مبالغ ذکرشده در قوانین ،در ردیﻔی مستقل و پراکندﮔی اعتبارات

نبود سیستم

منبع
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بعد

مؤلفهها

(تم اصلی)

(تم فرعی)

موانع (کدهای گزینشی)

منبع

ﺑاور و ﺗﻌﻬﺪ ﭘاﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾران ارﺷﺪ

6-11-22-26-28-36-37-41-63

ﻋﺪم ﺛﺒات ﻣﺪﯾرﯾﺘﯽ
اﺧﺘﯿارات ﻣﺤﺪود ﻣﺪﯾران و ﻣجرﯾان

ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻣجرﯾان

آﺷﻨاﯾﯽ ﻧاﮐاﻓﯽ ﻣراﺟﻊ اﺟراﯾﯽ ﺑا ﻣﺒاﻧﯽ ﺑﻮدﺟهرﯾزي

19-20-38-50-66-46-65

حجم زﯾاد ﻣﻨاﺑﻊ اﻧﺴاﻧﯽ و اﻧﺪازه ﺑزرگ دولﺖ

11-23-28-31-66

ضﻌف سﯿﺴﺘمهاي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾران و ﭘاﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﻤﯿﺖ و

ارﺗﺒاط آن ﺑا ﮐاراﯾﯽ و ﺑﻬرهوري

اﻧﮕﯿزش ﻧاﮐاﻓﯽ ﻣﺪﯾران و ﻣجرﯾان

13-23-32-34-35-40-66

قﻮاﻧﯿﻦ و ﻣقررات زائﺪ و گاه ﻣﻮازي

24-28-38-44-49

ﺗﻨﮕﻨاها و چالشهاي حقﻮقﯽ

13-22-30-35-52-60-61

ﻋﺪم ضﻤاﻧﺖ اﺟراﯾﯽ قﻮي ﺑراي ﻣﻮاد قاﻧﻮﻧﯽ

10-32-37-51-46-65

ﻋﺪم ﺗﻌرﯾف و ﺗجﻤﯿﻊ ﻓﻌالﯿﺖها و ﭘروژههاي ﺗﺤﺖ هر ﺑرﻧاﻣه

11-30-40-48-61

ﻋﺪم ﺗﻨاسب حجم قﻮاﻧﯿﻦ الزماالﺟرا در ﺑﻮدﺟههاي سالﯿاﻧه ﺑا
ﻓﻌالﯿﺖهاي اﺟراﯾﯽ

ﻣالحظات سﯿاسﯽ
ﻋﺪم ﺗﻬﯿه گزارش ﻋﻤلکرد ﺗﻮسط دسﺘﮕاههاي اسﺘفادهﮐﻨﻨﺪه از
ﺑﻮدﺟه
ضﻌف ساﻣاﻧه ﺑازﺧﻮرد اطالﻋاﺗﯽ و ﺗﺤﻤﯿل ﺑرﺧﯽ ﻧظرها و
آراي سﯿاسﯽ

ﻓﻌالﯿﺖها و
ﺧطﻣشﯽها

11-34-48

وﺟﻮد ﺷکاف ﻣﺪﯾرﯾﺖ و ﺑﺪﻧه ﮐارﺷﻨاسﯽ

اصالحات ﻓراوان و سلﯿقهاي

ﻧﺒﻮد ارزﯾاﺑﯽ

40-36-19-31-66

10-28-31-36-66

اﺑﻬام و ﭘﯿچﯿﺪگﯽ قﻮاﻧﯿﻦ و ﻣقررات و درﻧﺘﯿجه ﺗفاسﯿر و

ﻧظارت ﺑر ﺑﻮدﺟه
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و ﻣقررات

65-66-55-52-50-31-24-13

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻨاﺑﻊ اﻧﺴاﻧﯽ

ﻧﺒﻮد ضﻮاﺑط و ﺧطﻣشﯽهاي ﻣشخص در اﻧﺘصاب ﻣﺪﯾران و

ﺗﻌارض و

46-62

8-19-25-33-37-50-59-64-46

ﮐﯿفﯿﺖ آﻣﻮزشهاي ﺗخصصﯽ و حرﻓهاي ﻣﺪﯾران

ﺗﻨاقض قﻮاﻧﯿﻦ

-61-45-38-34-31-26-24-22-17-9

ﻋﺪمحﻤاﯾﺖ از ﮐارﺷﻨاس و ضﻌف ﮐار ﮐارﺷﻨاسﯽ در ﻣرحله
ﻧظارت ﺑر ﺑﻮدﺟه
ﻋﺪم ﻧظارت دقﯿق و ﮐاﻓﯽ دولﺖ ﺑر ﻓﻌالﯿﺖها ،ﻋﻤلکردها و
ﺧروﺟﯽها

19-35-59-64
6-22-30-40-50
11-22-31-66-65-46
2-20-35-46-50-65
11-3446-48-65
8-38-46
35-46-48-65

ﻋﺪم ارﺗﺒاط ﺑﯿﻦ ﺑرﻧاﻣهوﺑﻮدﺟه

5-40-46-50-64

ﻓقﺪان ﻣطالﻌات ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ طرحها

5-20-32-46-64

ﻋﺪم ﺑررسﯽ و ارزﯾاﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑرﻧاﻣهها

1-19-30-33-46-50-52-57-67

بعد

مؤلفهها

(تم اصلی)

(تم فرعی)

موانع (کدهای گزینشی)

منبع

فقدان شفافیت دستورالعملهای اجرایی

35-50-65

افزایش اعتبارات خارج از شمول مقررات

24-49-50-46-64-65

عدم انتشار اطالعات راجع به دیون گذشته ،هزینههای استهالک و
نبود شفافیت

جایگزینی ،میزان سپردهها و تضمینهای دولت

بودجهای

عدم نظارت کیفی بر درآمدها و منابع
عدم الزام دولت و مسئولین به ارائه اطالعات و همچنین پاسخگویی
به مسائل جامعه
عدم شفافیت فراگرد بودجهریزی از تهیه تا اجرا و کنترل
عدم همراستایی فراگردها و شیوه نظارتی دستگاههای نظارتی با
تحوالت حوزه علم و فناوری
تعدد نهادهای نظارتی و فقدان شفافیت حدودوثغور وظایف و

ضعف نهادهای
نظارتی

مسئولیتهای آنان
گزارشهای تفریغ دیوان محاسبات با نظم و قالب مشخصی ارائه
نمیشوند.
نبود استاندارد مشخص ارزیابی نظارتی برای فعالیتهای تحت
پوشش هر یک از ردیفهای اعتبارات برنامهای

فراگرد نظارت
ناکارآمد

33-36
11-24-46-49-65
30-49-46-63-65
30-49-46-65-63
11-33-65
65-46-64-28-8
17-46-56-59

آشنایی ناکافی مراجع نظارتی با مبانی بودجهریزی

66-64-52-50-35-31-24-8

فقدان توجه به نتایج ،خروجیها و پیامدها در فراگرد بودجهریزی

10-27-28-29-51-46-65

عدم تعریف شاخصهای عملکردی برای ارزیابی مدیران و
سازمانها

5-28-31-34-38-45

ضعف سامانه بازخورد اطالعاتی

13-25-30-33-34-45-50-60-64

عدم کارآمدی نظارت مالی در دستگاههای اجرایی

8-33-34-35-41-48-46-65

عدم وجود سازوکارهای نظارت مردم

8-25-28-46-61-65

از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ پژوهشها ،مشاهده میشود که تعداد پژوهشهای این حوزه ،از روند رو به رشدی
برخوردار بوده ،بهویژه در سالهای اخیر که گزارشهای عمیق و بسیار خوبی نیز منتشرشدهاند 49 .درﺻﺪ
از پژوهشها ،در ﻗﺎﻟﺐ مقالههای ﻋﻠﻤﻲ-پژوهشی بوده و  48درﺻﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه استادان دانشگاه
میباشند که این امر نشاندهنده افزایش شیب پژوهشهای باکیفیت باال و ظرفیت خوب داﻧﺸﮕﺎﻫ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺣـﻮزه است.
با تحلیل مضمون اسناد ،موانع و مشکالت موجود بودجه پژوهش و فناوری در  19مؤلفه زیر دستهبندی
شدند .یادآوری میشود که بسیاری از موانع و مشکالت شناساییشده در حوزه علم و فناوری ،به
خطمشیهای بودجهای آنها مرتبط میشوند.

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

ضعیف و

25-46-65

101

 ضعف خطمشی گذاری و راهبری کالن علم و فناوریضعف خطمشی گذاری و راهبری کالن علم و فناوری ،شامل  5دسته موانع است؛ از جمله موانع
شناساییشده ،نبود ثبات در مدیریت پژوهشی کشور و نبود انسجام در خطمشی گذاری و راهبری کالن
علم و فناوری است .به باور طباطباییان ( ،)1391جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهای درحالتوسعه
است ،در نتیجه با توجه به هر پیشرفتی باید اولویتی را پشت سر گذاشته و اولویتی دیگر جایگزین آن شود.

راه رسیدن به اولویتها در حوزه علم و فناوری ،عموم ًا برنامههای فصل علم و فناوری قانون بودجهاند.
در نتیجه با بهروز شدن اولویتها ،برنامهها نیز باید بهروز شوند؛ اما برنامههای فصل توسعه علم و فناوری

سالهاست که تقریب ًا بدون تغییر ماندهاند .ازاینرو ،الزم است که هرسال هنگام تنظیم این فصل ،اولویتهای
علم و فناوری و نوآوری کشور بازآرایی شوند و با توجه به اولویتهای جدید ،اهداف برنامهها و یا حتی
خود برنامهها نیز بهروز شوند.
مانع دیگر ،ضعف سیستم آماری و اطالعاتی منسجم از وضعیت علم و فناوری کشور ،فقدان ارتباط و
ضعف شبکهسازی بین صنایع و بخشهای اقتصادی و حوزه علم و فناوری است .بهواسطه تعدد نهادهای
متولی اندازهگیری و گزارشدهی پژوهش و فناوری ،یک پایگاه داده یا منبع اطالعاتی جامع و واحد در این
باره در دست نیست .بسیاری از گزارشها ،به استناد منابع تأمین مالی تحقیق و توسعه تهیه میشوند و فقط
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یک پیمایش منظم سالیانه توسط مرکز آمار ایران در بین مجریان تحقیق و توسعه انجام میشود که آنهم به

102

دالیلی ناقص است(قاضی نوری.)1395،
عدم تعریف دقیق مفاهیم و محدوده فعالیتهای علم و فناوری و تحقیق و توسعه در اسناد و فضای
حکمرانی کشور ،سبب شده است هنگام ارائه گزارشها ،عددهای متفاوتی را شاهد باشیم .برای مثال عدد
سهم تحقیق و توسعه از  GDPاز سوی مرکز پژوهشهای مجلس  0.63درصد و این عدد از سوی سازمان
برنامهوبودجه  0.59درصد و در مصاحبههای مسئولین وزارت علوم ،حدود  0.65تا  0.7درصد گزارششده
است( .گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز توسعه و آیندهنگری سازمان برنامهوبودجه.)1397،
 عدم خطمشی گذاری جامع و آیندهنگر پژوهش و فناوریعدم ارائه راهکار و خطمشیهای مناسب برای رسیدن به اهداف در اسناد و قوانین ،عدم احصاء مشکالت و
نیازهای حوزه علم و فناوری ،عدمتغییر برنامهها با توجه به اولویتهای کشور و عدم همراستایی برنامههای
علم و فناوری با اهداف و مأموریت دستگاههای اجرایی ،موانع شناساییشده در این دستهاند .یکی از
مشکالت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ما ،نبود اطالعات و اطالعرسانی ضعیف درباره اولویتهای مناسب

و شفاف در سطح ملی است .متأسفانه در وزارتخانهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی ،سیستم مناسب برای
اولویتبندی برنامههای و فعالیتهای حوزه پژوهش وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد ،بهصورت
مبهم ارائه میگردد .یکی از مسائل مهم که در سیستم بودجهریزی اکثر کشورهای توسعهیافته دنیا ،از جمله
آمریکا ،کانادا و نظایر آن ،وجود سیستم کارآمدی برای شناسایی نیازهای و اولویتهای مناسب در حوزههای
پژوهشی ،برای صرف بودجههای پژوهشی در راستای برآوردن نیازها و حل مسائل و مشکالتی است که از
باالترین اهمیت برای سازمان و کشور موردنظر برخوردارند ،متأسفانه در ایران ،سیستم اولویتبندی مناسبی
در حوزههای پژوهشی دولت و سازمانهای دولتی وجود ندارد و این امر بهصرف بودجههای پژوهشی
کشور ،در زمینههای فاقد اولویت منجر میگردد(طباطباییان.)1392،
 نبود سیستم تقسیمکار ملی در حوزه علم فناوریﺗﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ تصمیمگیری و خطمشی ﮔﺬاري ،نبود اولویتبندی در بخش پژوهشی ،نبود نگاشت نهادی
در حوزه علم و فناوری و همپوشانی و تعارض بين اختیارات و مسئولیتهای بازیگران علم و فناوری ،از
جمله موانع شناساییشده ذیل مؤلفه نبود سیستم تقسیمکار ملی در حوزه علم فناوری میباشند .ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ
تصمیمگیری و خطمشی ﮔﺬاري و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن سیستم تقسیمکار ﻣﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري سبب
شده است ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺴﺠﻢ برای خطمشی ﮔﺬاري و تصمیمگیریهای ﮐﻼن در این ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و دیگران .)1396،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي حاصل از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ،ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري
ﻛﺸﻮر ،از دو آﺳﻴﺐ ﺟﺪي رﻧﺞ میبرد :ﻧﺨﺴﺖ ،ﻓﻘﺪان ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ برای شکلگیری ﻳﻚ سیستم
ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻠﻲ و دﻳﮕﺮي ﻋﺪم ﻛﺎرآﻣﺪي فراگردهای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ سیستم ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ،ﺑﻪ سبب ﻧﺒﻮد اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻠﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ(عتف .)1388،بهطور خاص،

همپوشانی و بعض ًا تعارض بين اختیارات ،مسئولیتها ،موازی کاریها (برای مثال در تعریف بومی تحقیق
و توسعه و گزارشهای منتشره توسط شورای عالی عتف ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای عالی انقالب فرهنگی) بهمنزله بازیگران اصلی عرصه حکمرانی،
کام ً
ال مشهود است (قاضی نوری.)1395،
 ناکارآمدی سیستم پژوهشیناکارآمدی سیستم پژوهشی یکی دیگر از معضالت جاری پژوهش و فناوری است که بر بودجه پژوهش
اثرگذار است و خود شامل عدمجامعیت و ﺷﻤﻮل برنامههای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮدن دانشگاهها ،ﭘﺎﯾﯿﻦ

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ و مسئولیتهای ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ،بهروشنی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸوند (کاظم
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ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل اﻋﻀﺎي هیئتعلمی دانشگاهها ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ضعف فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهها
و جامعه ،ضعف زیرساختها و سامانههای پشتیبان پژوهش و فناوری ،اثربخشی و بهرهوری ناکافی
فعالیتهای نهادهای پژوهشی دولتی ،عدم تقاضامحوری و مأموریتگرا نبودن دانشگاهها و موسسههای
پژوهشی ،عدم وجود یک پایگاه داده یا منبع اطالعاتی جامع و واحد و کمبود آزمایشگاههای مرجع و ضعف
آزمایشگاههای مرجع موجود است .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﮕﺮش حرفهای ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮدن دانشگاهها و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل اﻋﻀﺎي هیئتعلمی دانشگاهها ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،از مهمترین
مشکالت در اﯾﻦ زمینهاند ( کاظم و دیگران.)1396،
 نگاه بیاعتماد جامعه به پژوهشﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و چالشهای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اطالعرسانی ،ﻧﮕﺮش فناوری ستیزی در ﺑﺮﺧﯽ از بخشها ،عدم
حل مشکالت و برنیاوردن نیازهای جامعه از طریق پژوهشها ،نبود اطالعرسانی دقیق و کافی از فعالیتهای
پژوهشی و نوآوریهای انجامشده در سطح ملی ،گسترش تقلبات علمی ،نبود فرهنگ مراجعه به مراکز پژوهشی
برای رفع معضالت و پایین بودن نرخ رسوخ و انتقال (انتشار) فناوری و تجاریسازی پژوهشها بر اساس
نیازهای بازار و جامعه ،ازجمله عوامل و موانع شناساییشده تحت مؤلفه نگاه بیاعتماد جامعه به پژوهشاند.
این مهم در اکثر مقاالت این حوزه و ازجمله گزارشهای نهادها مورد تأکید است؛ ازجمله در گزارشهای مرﮐﺰ

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

پژوهشهای ﺗﻮﺳﻌﻪ و آیندهنگری ﺳﺎزﻣﺎن برنامهوبودجه ﮐﺸﻮر( )1396چنین مطرحشده که علیرغم ﻃﺮاﺣﯽ
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سامانههایی (ازجمله سامانه مدیریت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر) ،ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ از ﻓﻌﺎﻻن و فعالیتهای این
ﺑﺨﺶ ،بهطور ﻣﻨﻈﻢ ارائه نمیگردد .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﮕﺮش حرفهای ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر
ﻧﺒﻮدن دانشگاهها و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل اﻋﻀﺎي هیئتعلمی دانشگاهها ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺮش ﻓﻨﺎوري
ﺳﺘﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از بخشها ،از مهمترین ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪاﻧﺪ.
همچنین در گزارش آسیبشناسی بودجه سال  1398حوزه پژوهش و فناوری ،چالشهای اصلی بخش پژوهش
و فناوری را در چهار گروه طبقهبندی نموده است :چالشهای مدیریت و ساماندهی ،چالشهای مالی و
زیربنایی ،چالشهای بخش عرضه پژوهش و فناوری و چالشهای بخش تقاضای پژوهش و فناوری .اثربخشی
و بهرهوری ناکافی فعالیتهای نهادهای پژوهشی دولتی ،مأموریت گرا نبودن دانشگاهها و موسسههای پژوهشی
و ضعف مشتریگرایی و تقاضامحوری پژوهش ،ضعف در استفاده از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی برای
حل مسائل علمی و فناورانه کشور ،نبود اطالعرسانی دقیق و کافی از فعالیتهای پژوهشی و نوآوریهای
انجامشده در سطح ملی و گسترش تقلبهای علمی ،از جمله موانع شناساییشده میباشد(فهیم یحایی.)1397،

 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ بهطرف تقاضای علم و ﻓﻨﺎورياز مهمترین محدودیتهای ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ،رﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ.

ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻌﻄﻮف بهطرف ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮده و از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ خطمشیهای ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از این ﺑﺨﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن
بهمنظور ﺣﻔﻆ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ،میبایست ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻮازن

ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ تأکید شود .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده مؤثر از ﺑﺎزار داﺧﻞ و
ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺮك ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،بهدرستی اﻧﺠﺎم نمیگیرد ( کاظم و
دیگران.)1396،
 عدم توجه به سایر منابع (بازیگران)بخش اصلی پژوهش و فناوری در کشور دولتی است و توجه این پژوهشها نیز معطوف به بخش دولتی
بوده است ،درحالیکه آنچه در سایر کشورها ،به همه بازیگران توجه میشود و نقش تسهیلگری به دولت
واگذار میگردد .در همین امتداد ،ﺿﻌﻒ در همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاری ﺧﺎرﺟﯽ ،عدم
تسهیلگری و کمرنگ ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ خصوصی ،بوروکراسی زائد حاکم بر تبادالت و ارتباطات خارجی
پژوهشگران ،متنوع نبودن منابع مالی پژوهشی و فناوری ،کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر برای تأمین منابع
در حوزه پژوهش و توسعه فناوری ،عدم توجه کافی به ظرفیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایههای
ایرانیان خارج از کشور و سهم کم وقف در علم و فناوری ،از جمله موانع عدم توجه به سایر منابع
(بازیگران) حوزه پژوهش و فناوری محسوب شدهاند.
ﺿﻌﻒ در یکی از منابع مهم تأمین مالی پژوهش و فناوری ،یعنی همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاری
ﺧﺎرﺟﯽ بسیار مشهود است .سیستم ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر ،به جهت فقدان سازوکارﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،برای
ﻫﺪاﯾﺖ سرمایههای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ حوزههای اولویتدار ﻓﻨﺎوري و ﮐﻤﺒﻮد شبکهها و خوشههای ﺻﻨﻌﺘﯽ
بهمنظور بهرهبرداری از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﯿﺎس و اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ بینالملل و
ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر شرکتهای داﺧﻠﯽ در شبکههای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﺪم مراوده ﻓﻌﺎل ﺑﺎ شرکتهای
ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ( کاظم و دیگران.)1396،
اﻏﻠﺐ دولتها درﺻﺪدند ﺗﺎ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ کسبوکار اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل
تجاریسازی ﻧﺘﺎﯾﺞ فعالیتهای ﺗﺤﻘﯿﻖ و توسعهای ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ کسبوکار اﻧﺠﺎم میشود ،بهطورمعمول ﺑﯿﺸﺘﺮ

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

مالی فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه ،پایین بودن نقشآفرینی نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی
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اﺳﺖ ( )Özçelik & Taymaz, 2008; Czarnitzki & Lopes Bento 2010در ﮐﺸﻮرﻫﺎي توسعهیافته ،ﺑﺨﺶ
اﺻﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد کسبوکارها در فعالیتهای ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ میدهد .درحالیکه آﻣﺎرﻫﺎي بینالمللی ﻧﺸﺎن میدهند که در ﮐﺸﻮرﻫﺎي درحالتوسعه ،ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ دولتها خطمشیهای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي
در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ( .)OECD. 2019بااینحال،

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ کسبوکار اﺗﺨﺎذ میکنند (علیزاده و منطقی.)1398،
 خطمشی گذاری ناقص بودجهریزیدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع سیستم ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ،ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﻮد در
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎلی را در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ،اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي باالدستی تعیین میکند .ﺧﻂﻣﺸﯽﮔﺬاري ﺑﻮدﺟﻪ،
ازاینجهت اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﮐﻞ فراگرد بودجهریزی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار میدهد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
از فراگرد ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ،ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻞ فراگرد ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي دارد ()Kraft and Furlong,2004؛
اما وضعیتی که شاهد آن هستیم ،دال بر عدم توجه کامل به ظرفیتها و پتانسیلهای کشور ،نداشتن سیستم
بودجهریزی ،تغییر مداوم شکل و روند بودجهریزی ،عدم همراستایی بین برنامهها و اسناد باالدستی ،با
اسناد و برنامههای پاییندستی و کمبود فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در فراگرد بودجهریزی است .طبق
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عملیاتی ،دولت موظف است تا زمینههای الزم برای تهیه بودجه عملیاتی را در کلیه دستگاههای اجرایی
فراهم آورد .البته زمان تدوین و نگارش پژوهش حاضر که برنامه ششم توسعه نیز در حال اجرا است،
علیرغم الزامات قانونی ،سیستم بودجهبندی نتوانسته است این امر را اجرایی نماید .ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دو ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ اﺳﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ؛ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﻧﺘﯿﺠﻪ .در سیستم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ،
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﺎر در ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ
و ﺗﻮﻟﯿﺪي ،برای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﻮده ( ،)Schick, 1978ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي راﯾﺞ برای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در ﺳﻄﺢ دوﻟﺖﻫﺎي گوناگون اﺳﺖ(اﻣﯿﺮي
و ﻫﻤﮑﺎران .)1389،درواﻗﻊ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،دال بر ضرورت مرتبطساختن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه و
ﻣﺤﺼﻮل یا ﻧﺘﺎﯾﺞ مورد انتظار اﺳﺖ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﻣﺮدم ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد (Shah, 2007؛ worldbank, 2016؛ Jordan and Hackbart,

 .)2005در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،دوﻟﺖ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮﺗﺮ و بیشازپیش ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق

ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(ﺧﻀﺮي1385 ،؛ .)worldbank, 2016
 ضعف در تدوین سند بودجهضعف در تدوین سند بودجه ،مؤلفه دیگری است که از مطالعه اسناد بهدستآمده است و شامل ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ،مشخص نبودن این موضوع که هر برنامه در پی برآوردن چه نیازی از کشور
است ،عدم انجام مطالعات پشتیبان و عدم وجود چارچوبی علمی و منطقی برای فصل آموزش ،تحقیقات
و فناوری ،کلی و مبهم بودن بسیاری از برنامهها ،کمبود زمان در فراگرد بودجهریزی و درنتیجه کمبود کار
کارشناسی و علمی ،عدم شفافیت و جامعیت بودجه ،عدم انطباق با قوانین و مقررات عمومی و تجارت،
تحقق نیافتن سهم سهدرصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی طی دو برنامه اخیر توسعه و مستثنا کردن
برخی سازمانها و شرکتها که سهم باالیی از بودجه دارند ،میباشد.

فقدان سه خصیصه ،آمريت ،ضمانت اجرا و عمومیت در سند بودجه ،اين سند را بهجای قانون صرف ًا به

يك مجوز تبديل کرده است (خضری و قاسمی .)1386،همچنین اطالعات مندرج در سند بودجه ،براي

تصمیمگیری قوه مقننه ناکافی است و سند بودجه در کشور گرچه بهظاهر متعادل است ،اما در عمل معموالً

به دلیل پیشبینیهای خوشبینانه منابع و عدم تحقق صرفهجوییهای مدنظر ،با کسري بودجه مواجه
میشویم و این کسري باعث عدم تخصیص کامل اعتبارات شده ،موجب دستاندازی به سایر بخشها
در قوانین در بودجهریزی علم و فناوری را به شرح زیر فهرست کردهاند:ﻋﺪم ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ دستگاههای
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﺎﻧﻮن ،اﺑﻬﺎم در تعیین ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در سالهای اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ.
 موانع ساختاریانجام تغییرات در الیحه بودجه در مجلس بدون توجه به اولویتهای برنامهای ،غلبه نگاه محلی و منطقهای
در تصویب بودجه بهجای مسائل و موضوعات کالن کشور ،تصویب دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم آییننامههای اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻋﺪم
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺒالغ ذکرشده در قوانین در ردﯾﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﻤﻮل بین دستگاههای اجرایی
و فقدان ارائه اسناد و مدارک پشتیبان تصمیمهای بودجهای ،ازجمله موانع ساختاری در فراگرد تخصیص
بودجه علم و فناوریاند.
یکی از مشکالت در زمینه بودجهریزی مراکز پژوهشی و آموزشی ،تعدد و گستردگی این مراکز بهعلت غلبه نگاه
محلی و منطقهای در تصویب بودجه است که روزبهروز نیز بر تعداد آنها افزوده میشود(طباطبائیان.)1391،

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

میشود(احمدی .)1395،فصیحی و کمیزی ( )1387در پژوهش خود ،چالشهای ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد
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مدتزمان بررسی کامل و دقیق و تصویب بودجه در مجلس بسیاری کشورها ،بهصورت میانگین حدود
 ۸ماه بوده و از اختیارات وسیع در دستیابی به اطالعات برخوردار است و همه اسناد دولتی باید در اختیار
مجلس قرار گیرند .همچنین نمایندگان و احزاب ،هرکدام مراکز پژوهشی و مشاوران تخصصی خاص خود
را دارند و از ظرفیت آنها برای تصویب بودجه استفاده میکنند ( .) OECD,2014فصیحی و کمیزی()1387
در پژوهش خود ،چالشهای ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي خطمشیها را ﺗﺼﻮﯾﺐ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم آییننامههای
اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم سامانهها (ازجمله ﺳﻤﺎت) ﺑﺮاي جمعآوری گزارشهای دستگاههای اﺟﺮاﯾﯽ،
ﺛﺒﺖ نادقیق ﺑﯿﺸﺘﺮ طرحهای ﭘﮋوﻫﺸﯽ در روزﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺠﻤﯿﻊ مبالغ ذکرشده در قوانین در ردﯾﻔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﻤﻮل بین دستگاههای اجرایی ،دانستهاند.
 نبود سیستم ارزیابی و گزارشگرينبود سیستم ارزیابی و گزارشگري بودجه علم و فناوری ،مؤلفه دیگری است که در این پژوهش با مجموعه
چالشهایی همچون فقدان سامانه اطالعاتی متمرکز و نبود دسترسی به گزارشهای قابلاتکا و مستمر،
عدم شفافیت برنامههای علم و فناوری ،نامشخص بودن نحوه ارتباط و مراوده وزارتخانهها ،سازمانها و
پژوهشگاههای اقماری آنها با یکدیگر ،عدم امکان ردیابی هزینهها و درآمدها و نبود سامانه جامع و شفاف
فراگرد بودجهریزی ،از تهیه تا اجرا و کنترل ،همراه بوده است.
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بررسی نمایند؛ زیرا هنوز امکان دسترسی به سیستم اطالعاتی متمرکز و گزارشهاي قابلاتکا و مستمر وجود
ندارد .همچنین الزم است شاخصهای مناسب و چندبعدی را برای ارزیابی عملکرد مدنظر قرار دهند و

صرف ًا بر شاخصهای مرتبط با تولید علم تأکید نکنند (طباطبائیان.)1391،
 -مشکالت مدیریتی و اداره در اجرا

عواملی چون دخالت افراد و نهادهاي سیاسی و غیرمتخصصان ،ساختار اداري سنتی و نامتناسب با شرایط
روز ،تمرکز و شاملیت بسیار زیاد و عدم انعطاف سند بودجه ،فقدان ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و برنامهای و نبود ﯾﮏ
اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،از جمله موانع مشکالت مدیریتی و اداری در اجرای
بودجه پژوهش و فناوریاند .درصورتیکه اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺳﯿﺎﺳﯽﮐﺎريﻫﺎ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ میدهند و
ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ()worldbank, 2016

باوجود ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و قابلقبول و در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻧﻈﺎم
ﭘﮋوﻫﺸﯽ فاقد ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ است ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
و مؤسسههای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛ و ا ً
ﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي راﻫﺒﺮي ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ندارد تا بتواند

بهرهوری ﻋﻤﻠﮑﺮد آنها را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دهد( کاظم و دیگران.)1396 ،
 ناکارآمدی فراگرد تخصیص بودجهطباطبائیان ( )1391برآن است که یکی از مشکالت کشور در زمان تهیه الیحه بودجه ،آن است که درآمدها را
بیشازحد پیشبینی مینمایند و بیشتر مواقع ،درآمدهای پیشبینیشده بهطور کامل تحقق نمییابد و ازآنجاکه
درآمدهای تحققیافته از اعتبارات ابالغشده به دستگاهها در قانون بودجه کمترند ،باید برخی از اعتباراتی را
که در قانون بودجه به دستگاهها ابالغشدهاند کمتر اختصاص یابند .متأسفانه یکی از فصولی که در این زمینه
بیشتر قربانی میشود ،فصل توسعه علم و فناوری و بودجههای پژوهشی کشور است که چالش ناکارآمدی
فراگرد تخصیص بودجه پژوهش و فناوری ناشی میشود.
از دیدگاه تنظیم بودجه ،ضابطه اساسی استفاده از اعتبارات بودجهای ،اصل استقرار و حفظ موجودیت
سازمانی است .بهعبارتدیگر ،توجیه عمده و اساسی در اختصاص اعتبار ،بر لزوم وجود واحد تشکیالتی و
بقای آن دستگاه استوار است که بهمنظور انجام وظیفه های معینی ایجادشده است .مشکل اینجاست که در
نژاد )1383،و شاهد تخصیص اعتبار ،برای حفظ و بقای دانشگاههای و مراکز پژوهشی خواهیم بود.
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي مجریانیکی دیگر از زمینههای اصلی شناساییشده در بخش اجرای بودجه ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي مجریان است.
پورطالعی و آتشک ( )1389در پژوهش خود ،به بیان عوامل مؤثر بر اجرا و پیادهسازی بودجه پژوهش و
فناوری پرداخته و سه دسته ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدي و اﻧﺴﺎﻧﯽ را معرفی
میکنند .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻓﺮاد تشکیلدهنده ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻋﻢ از ﻣﺪﯾﺮان
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮده و در ﻗﺒﺎل اﯾﺠﺎد ،اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ،در ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽکنند را میتوان
ﺑﺎور و ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ،اﻧﮕﯿﺰش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دانست .طباطبائیان( )1392بیان میدارد که یکی از
معضالت اساسی در این راستا،آن است که ساختار دولت ما عریض و طویل است و متأسفانه هر روز هم
بزرگتر میشود ،اکنون ما باید این ساختار را کوچک کنیم و به تعادل برسانیم تا پژوهش در کشور معنادار
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هنگام توجیه اعتبارات ،تأمین نیازهای سازمان ،جانشین اولویت اجرای وظایف سازمان میشود (ابراهیمی
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شود .تا زمانی که پول در دست دولت است ،پژوهش در کشور کارآمد نیست .علیزاده و دیگران ( )1398نیز
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ هزینههای ﺟﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
برآنند که

را ﺗﺸﮑﯿﻞ میدهد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،میتوان با درنظرگرفتن ﯾﺎراﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن یا ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺑﺨﺸﯽ از
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ شرکتﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﮐﺎﻫﺶ داد .بههرحال ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
هزینهها ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي پژوهشی را ﮐﺎﻫﺶ میدﻫﺪ.
 تعارض و تناقض قوانین و مقرراتتعارض و تناقض قوانین و مقررات ،مشکل مهم دیگری است که در برابر اجرای بودجه پژوهش و فناوری
ظاهر میشود .از جمله موانع این بخش عبارتند از :قوانین و مقررات زائد و گاه موازی ،تنگناها و چالشهای
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،عدم ضمانت اجرایی قوی برای مواد قانونی ،عدم تناسب حجم قوانین الزماالجرا در بودجههای
سالیانه با فعالیتهای اجرایی ،ابهام و پیچیدگی قوانین و مقررات و درنتیجه تفاسیر و اصالحات فراوان و
سلیقهای همراه با مالحظات سیاسی.
به باور طباطبائیان ( )1391روال منطقی کار آن است که با توجه به اهداف اسناد باالدستی ،برنامههای علم و
فناوری هر دستگاه تصویب شوند و با توجه به اهداف هر برنامه ،پروژهها ،اقدامات و فعالیتهای ذیل هر
برنامه ،در دستگاههای اجرایی تصویب گردند؛ اما متأسفانه روال کار اینگونه نیست ،یعنی برنامهها بدون
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توجه به اهداف کالن کشور تصویب میشوند و بهطور مجزا پروژههایی در برخی از دستگاهها تصویب
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میگردند که ربطی به اهداف برنامهها ندارند و اسناد باالدستی را حمایت نمیکنند.
مرﮐﺰ پژوهشهای ﺗﻮﺳﻌﻪ و آیندهنگری ﺳﺎزﻣﺎن برنامهوبودجه ﮐﺸﻮر( ،)1396با اشاره به ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و چالشهای
ﺣﻘﻮﻗﯽ فراگرد بودجه پژوهش و فناوری ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺿﻌﻒ در زیرساختهای ﺣﻘﻮﻗﯽ
را ازجمله مهمترین ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ معرفی مینماید.
 نبود ارزیابی فعالیتها و خطمشیهااز حیث نظارت بر بودجه پژوهش و فناوری ،نبود ارزیابی فعالیتها و خطمشیها ،یکی از زمینههای اصلی
است و بهمثابه تم اصلی درنظر گرفته میشود .در اسناد و قوانین ،به موانعی همچون عدم تهیه گزارش
عملکرد توسط دستگاههای استفادهکننده از بودجه ،ضعف سیستم بازخورد اطالعاتی و تحمیل برخی آرای
سیاسی ،عدمحمایت از کار کارشناسان در مرحله نظارت بر بودجه ،عدم ارتباط بین برنامهوبودجه ،فقدان
مطالعات توجیهی طرحها و عدم بررسی محتوایی برنامهها یا فقدان نظارت صحیح و اصولی اشارهشده
است .کاظم و دیگران( )1396نیز برآنند که علیرغم ﻃﺮاﺣﯽ سامانههایی ازجمله سامانه مدیریت ﻋﻠﻤﯽ و

ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر ،ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت منظم و دقیقی دربارهی ﻓﻌﺎﻻن و فعالیتهای این ﺑﺨﺶ ،ارائه نمیگردد.
 نبود شفافیت بودجه اینبود شفافیت بودجهای ،مقوله دیگری است که در بعد نظارت بر بودجه ،مدنظر قرار میگیرد .ازجمله موانع
این بخش ،عبارتند از :عدم انتشار اطالعات درباره دیون گذشته ،هزینههای استهالک و جایگزینی ،میزان
سپردهها و تضمینهای دولت ،عدم التزام دولت و مسئولین به ارائه اطالعات و پاسخگویی به جامعه و فقدان
شفافیت دستورالعملهای اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ،روشهای حسابداري طرحها،
ساختار غیراستاندارد اسناد و مدارک و دفاتر حسابداري.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺴﺎد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و میتوان ادعا کرد که ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ سازوکار ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﺳﺖ ( )Lapsley and Rios, 2015و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ قرارگرفته اﺳﺖ
( .)worldbank, 2016البته زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
و اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .یکی از ایرادات اساسی که بیشتر کارشناسان به آن اعتقاد دارند
این است که بودجه کشور ،بهویژه در بخش پژوهشی ،فاقد جامعیت و شفافیت است .در واقع طبقهبندیهای
شدهاند و الیحه بودجه دارای جامعیت نبوده ،در اغلب موارد طی سال مالی ،از طریق متمم الیحه بودجه
تکمیل میشود (طباطباییان.)1392،
 ضعف نهادهاي نظارتیضعف نهادهاي نظارتی،مانع اصلی دیگری در بخش نظارت بر بودجه است؛ چنانکه مشاهده میشود
گزارشهای تهیهشده توسط نهادهای دیگر ،مانند دیوان محاسبات کشور یا شورای عالی علوم ،تحقیقات
و فناوری ،نیز به دلیل عدم التزام پاسخدهندگان به ارائه اطالعات ،دقیق و کامل نیستند یا با یکدیگر
در تعارضند (شورای عالی عتف .)۱۳۹۲ ،هیچکدام از نهادهای مرتبط با بودجه و نظارت در کشور نیز
مانند معاونت نظارت سازمان برنامهوبودجه و دیوان محاسبات ،برنامههای علم و فناوری قانون بودجه را
بهصورت محتوایی ارزیابی نمیکنند .درواقع همه ارزیابیها ،صرف ًا محدود به ذیحسابی برنامهها شدهاند که

ذیحسابی نیز به اثربخشی و بهرهوری برنامهها کاری ندارند(طباطبائیان .)1391،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اگر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

بودجه ،موجب شفافیت بودجه میشوند ،درحالیکه متأسفانه در بودجه کشور ما طبقهبندیها مخدوش
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ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ تصمیمگیری ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ تغییر یابد ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ خواهد یافت ( .)Osisioma, 2013قاضینوری( )۱۳۹۲در پژوهش خود بیان میدارد دیوان
محاسبات در طول ارزیابی از استاندارد مشخصی برای تعریف مجموعه فعالیتهای تحت پوشش هر یک
از ردیفهای اعتبارات برنامهای استفاده نمیکند .بدین ترتیب ،مجریان پژوهش ،مقادیری را بهعنوان هزینه
کرد تحقیق و توسعه خود به دیوان گزارش میکنند و دیوان نیز به دلیل ضعف در تعریف فعالیتهای تحت
پوشش هر یک از ردیفهای اعتبارات برنامهای ،قادر نیست صحتوسقم اطالعات گزارششده را تعیین کند.
 فراگرد نظارت ضعیف و ناکارآمدفراگرد نظارت ضعیف و ناکارآمد دیگر چالش اصلی بودجه علم و فناوری میباشد .فقدان توجه به نتایج،
خروجیها و پیامدها در فراگرد بودجهریزی ،عدم تعریف شاخصهای عملکردي براي ارزیابی مدیران و
سازمانها ،عدم کارآمدی نظارت مالی در دستگاههای اجرایی ،ضعف سیستم بازخورد اطالعاتی و عدم
وجود سازوکارهای نظارت مردم ،از جمله موانع این زمینهاند .چنانکه طباطباییان ( )1392با اشاره به نظارت
مالی نامناسب در فراگرد بودجهریزی پژوهش و فناوری ،بر آن است که بر اساس ماده  90قانون محاسبات
عمومی ،در نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی ،صرف ًا تطابق حصول درآمدها و انجام هزینهها با
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قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته و به کارایی هزینههای انجامشده توجهی مبذول نمیشود.
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نظام علم و فناوری ،از نظامهای بنیادین هر جامعهای است که منشأ تحوالت بسیاری در سایر نظامهای
اجتماعی ،مانند اقتصاد و سیاست میشود .مراودات مناسب بین این نظامها باعث میشود تا جوامع ،هر

چهبهتر بتوانند نیازها و اهداف خویش را تحقق بخشند .علم و فناوری در توسعۀ پایدار کشورها نقش مهمی
دارند و تحقق این امر مستلزم تولید ستاندههای علمی و فناوری برای دستیابی به اهداف علمی هر کشور و
ثبات در تأمین منابع مالی موردنیاز آن است .این مهم موجب شده است تا ضرورت طراحی یک خطمشی
مناسب بین نظام علم و فناوری و بخش مالی و بودجهای اقتصاد ،هرچه بیشتر احساس شود.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ پژوهش و فناوری و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﺪود در ﺣﻮزه آسیبشناسی فراگرد ،کارایی
و نتایج بودجهریزی و تأمین مالی دولتی و ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ نگرشی جامع ،در اﻳﻦ پژوهش تالش شد تا ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ پژوهشهایی ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در زﻣﻴﻨـﺔ بودجه پژوهش و فناوری در ایران ﺻـﻮرت گرفتهاند ،با
روش فراترکیب ،مؤلفهها و موانع اﺟﺮاي مطلوب بودجهریزی پژوهش و فناوری ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شوند تا براﻱ

خطمشی گذاران و تصمیمگیرندگان حوزه علم و فناوری ،راهگشا شوند .دراینباره ،نایمی بیان می دارد
که پژوهشهای موردی ،فقط میتوانند به پرسش همان پژوهش پاسخ دهند ،اما الزم است که روندها،
تحوالت و اصول استخراجشده از تعداد زیادی از پژوهشها ،باهم ترکیب شوند و نگاهی جامع ارائه دهند
(.)Niemi, 1986

ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣـﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻛﻠﻴﺔ مقالههای ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و علمی ترویجی چاپشده در مجلههای ﻣﺼﻮب
وزارت ع.ت.ف ،طرحها و پروژههای پژوهشی ،پایاننامهها و گزارشهای پژوهشی معتبر ،با موضوع بودجه
پژوهش و فناوری بوده که پس از غربال در نهایت 69 ،سند از آنها که از کیفیت باال و متوسط برخوردار
بودند ،براﻱ استخراﺝ اطالعات انتخاب گردیدند و ﺑـﻪ روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .نتایج
نشان داد ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي بودجهریزی مطلوب پژوهش و فناوری ،عبارتند از  139عامل و مانع اصلی (کد
گزینشی) در  19مؤلفه (تم فرعی) در  5بعد خطمشیگذاری حوزه علم و فناوری ،تهیه و تنظیم بودجه،
تصویب بودجه ،اجرای بودجه و نظارت بر بودجه (جدول( .))2در ارتباﻁ با موانع شناساییشده تأکید
میشود که کدها در بسیارﻱ از منابع ،بهصراحت و بهصورت مستقیم در نتایج یا متن مقاله مطرحشدهاند و
در برخي دیگر نیز مستتر بودند که طبق روش پژوهش شناسایی و تحلیل گردیدند.
در بعد خطمشیگذاری حوزه علم و فناوری 7 ،مؤلفه مدنظر قرار گرفتند که عبارتند از :ضعف خطمشیگذاری
تقسیمکار ملی در حوزه علم فناوری ،ناکارآمدی سیستم پژوهشی ،نگاه بیاعتماد جامعه به پژوهش ،ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ بهطرف تقاضایﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و عدم توجه به سایر منابع (بازیگران) پژوهش و فناوری .در
بعد تهیه و تنظیم بودجه 2 ،مؤلفه مدنظر قرار گرفتند که عبارتند از خطمشیگذاری ناقص بودجهریزی و
ضعف در تدوین سند بودجه .در بعد تصویب بودجه ،مؤلفههای موانع ساختاری و نبود سیستم ارزیابی و
گزارشگري بودجه پژوهش و فناوری مدنظر قرارگرفتند .در بعد اجرای بودجه نیز  4مؤلفه مدنظر قرار گفتند
که عبارتند از مشکالت مدیریتی و اداره در اجرا ،ناکارآمدی فراگرد تخصیص بودجه ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
مجریان و تعارض و تناقض قوانین و مقررات .در بعد نظارت بر بودجه نیز  4مؤلفه مدنظر قرار گرفتند که
عبارتند از نبود ارزیابی فعالیتها و خطمشیها ،نبود شفافیت بودجهای ،ضعف نهادهاي نظارتی و فراگرد
نظارت ضعیف و ناکارآمد.
نوآوری و دانشافزایی این پژوهش ،جامعه آماری موردبررسی و توجه به منابع خاکستری یعنی سندهای
اطالعاتی که در بیشتر منابع متعارف یافت نمیشود ،توجه جامع و کلنگر بهتمامی ابعاد و مراحل فرآیند
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 همچنین مرتبط بودن موضوع.بودجهریزی پژوهش و فناوری و رویکرد و روش تحلیل دادهها میباشد
،پژوهش با اولویتهای پیشبینیشده در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران و نیاز جامعه دانشگاهی
.از ویژگیهای برجسته این پژوهش است
 باهدف رفع موانع و ارائه مدلهای بومی بودجهریزی علم و،با توجه به بررسی و تحلیل صورت گرفته
، اجتماعی، سیاسی،فناوری (که عالوه بر علمی بودن قابلیت انطباق و پیادهسازی برحسب شرایط اقلیمی
، الزم است مدل خطمشیگذاری جامع بودجه علم و فناوری کشور،)علم و فرهنگی کشور را داشته باشند
 فراگردها و، برحسب بازیگران،پس از شناخت و نگاشت کامل تمام ذینفعان اکوسیستم علم و فناوری
 شایانذکر اﺳﺖ ﻛـﻪ در پژوهش ﺣﺎﺿـﺮ تالش شده است. تهیه و تدوین شود،ضرورتهای بومی کشور
 گزارشها و طرحهای، علمی ترویجی، اعم از مقاالت علمی پژوهشی،تا همه پژوهشهای انجامشده
، آشکار اﺳـﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ پروژههای سایر سازمانها و ﻧﻬﺎدﻫﺎ،تحقیقاتی مدنظر قرار گیرند
.میتوان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و نتایج دقیقتری دراینباره به دست آورد
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 1397ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،مرﮐﺰ پژوهشهای ﺗﻮﺳﻌﻪ و آیندهنگری ﺳﺎزﻣﺎن برنامهوبودجه ﮐﺸﻮر.
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مصطفوي ،محمد« .1390.بررسي صنعت سرمایهگذاری خطرپذير در ايران و آسیبشناسی و راهکارهاي تعامل معاونت علمي و
فناوري رياست جمهوري با فعاالن اين صنعت» .معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ـ دفتر سیاستگذاری علم و فناوري.
نورورزی ،عبدالرضا؛ مددی،زهرا .1394.تأثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها و تحلیل رابطه متقابل آنها،
پژوهشنامه علمسنجی.14-1،)1( 2،
نوروزی ،ناصر؛ الهی ،شعبان؛ حسنزاده ،علیرضا و حاجی حسینی ،حجت اﷲ ،1393،ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و
فناوری ،با استفاده از رویکرد فراترکیب ،مدیریت نوآوری ،سال سوم ،شماره دو ،صص.124-103
نیکوکار ،غالمحسین؛ جاللی فرزانه؛ فالح هروی مهدیه؛ مشایخی بیتا.1395.بررسی و شناسایی مشکالت تدوین الیحۀ تفریغ
بودجه ،مجله مدیریت دولتی ،دوره  ،8شماره  ،2تابستان  ،1395صص .372-349

Gray Literature
Consolidated criteria for reporting qualitative studies (COREQ): 32-item checklis

1.
2.

Triangulation in Data
Triangulation in Investigator

4.
5.
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3 .3گروه کانونی پژوهش (خبرگان) شامل نویسندگان اصلی مقاله و همﭽنین مشاوران پژوهش شامل  2نفر از استادان
موضوع بودجهریزی و  2مدیر حوزه علم و فناوری میباشند.

118

پیوست :1لیست مقاالت مورداستفاده در فراترکیب به همراه ارزیابی کیفیت آنها

1

بودجهریزی پژوهشی و تبیین تأثیر آن بر بهرهوری
فعالیتهای تحقیقاتی و بررسی راهکارهای اصالحی

علمی پژوهشی

دانش حسابداری

1396

H

2

سنجش بهرهوری جذب بودجه پژوهشی مبتنی بر
شاخصهای ارزشافزوده و ارائه شاخصهای منتخب

علمی پژوهشی

دانش حسابداری

1392

M

3

مطالعه تطبیقی سیاستهای علمی کشورهای ترکیه و
مالزی با تمرکز بر علوم انسانی

علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهشهای
سیاسی جهان اسالم

1396

M

4

مدل بودجهریزی بر مبنای عملکرد استوار -فازی
رویکردی در مدیریت ریسک تخصیص بودجه
دانشگاه

علمی پژوهشی

پژوهشهای مدیریت
در ایران.

1392

M

5

ارائه مدلی برای ارزیابی و تخصیص بودجه مراکز
پژوهشی

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1384

H

6

مطالعه اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران نگاهی به
قوانین بودجه سالهای  1385و 1386

علمی پژوهشی

فصلنامه مدیریت
توسعه و فناوری

1387

H

7

دیدگاه مکاتب اقتصادی اصلی در خصوص جایگاه
علم و فناوری در توسعه

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1388

M

8

ارائه برآورد دقیق و راهکارهای موردنیاز برای
محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص
داخلی ایران

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1392

H

9

بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل
فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی

علمی ترویجی

رهیافت

1393

H

10

اختصاص منابع مالی به پژوهش :مدلهای پشتیبان

علمی ترویجی

رهیافت

1394

M

11

بررسی کارکرد سیاست هزینه کرد درصدی از
اعتبارات دستگاههای اجرایی در پژوهش و توسعه و
آسیبشناسی آن

علمی ترویجی

رهیافت

1394

H

12

تدوين راهنماي ملي اندازهگیری هزینههای تحقيق و
توسعه و تعريف چارچوب نهادي اندازهگیری ،پايش
و گزارش دهي شاخص شدت تحقيق و توسعه در
ايران

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1395

H

13

مروری بر فرآیند تدوین ،تصویب و اجرای بند«و»
تبصره  ۹قانون بودجه سال  ۱۳۸۶کل کشور

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1387

H

14

سرمایهگذاری دولت فدرال کانادا در بخش علم و
فنّاوری

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1387

M

15

بررسی تطبیقی بودجه برخی دانشگاههای خارج و
داخل کشور

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1386

M

16

گزارش اندازهگیری تحقیق و توسعه در ایران بر مبنای
راهنمای فراسکاتی

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1384

M

17

کمی توسعه بخش پژوهش و
بررسی اهداف کیفیو 
فناوری در برنامۀ چهارم توسعه

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1384

H

18

نگاهی به سیاستهای کالن کشورها در تحقیق و
توسعه

طرح پژوهشی

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1381

H

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ
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ردیف

عنوان

نوع

مجله/مرکز

زمان

ارزیابی
کیفیت

19

استفاده از برنامهریزی فازی در بودجهریزی دانشگاهی

علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهش
و برنامهریزی در
آموزش عالی

1393

M

20

تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبهبندی دانشگاههای
کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس
عملکرد بودجهای آنها

علمی پژوهشی

سیاستهای راهبردی
کالن

1395

M

21

مدل بودجهریزی بر مبنای عملکرد :رویکرد
بهینهسازی استوار (موردمطالعه :دانشگاه تربیت
مدرس)

علمی پژوهشی

برنامهریزی و بودجه

1393

M

22

گزارش نشست تخصصي آينده آموزش عالي،
چالشها و راهكارها

گزارش

مركز پژوهشهای
توسعه و آیندهنگری

1397

M

23

گزارش تحليل كلي بودجه  -تحقيقات و فنآوری

گزارش

مركز پژوهشهای
توسعه و آیندهنگری

1397

H

24

گزارش تحليل كلي بودجه  -آموزش عالي

گزارش

مركز پژوهشهای
توسعه و آیندهنگری

1397

M

25

گزارش تحليل حوزه فناوري در الیحه بودجه سال
۱۳۹۸

گزارش

مركز پژوهشهای
توسعه و آیندهنگری

1397

H

26

طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

علمی پژوهشی

فصلنامه اقتصاد مالی

1396

M

27

سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش
(آموزشوپرورش و آموزش عالی)

علمی پژوهشی

فصلنامه آموزش عالی

1395

M

28

الزامات استقرار بودجهریزی عملیاتی (مطالعه موردی:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
بابل)

علمی پژوهشی

دانش حسابرسی

1393

M

29

بررسی بودجهریزی در دانشگاه علوم انتظامی و
راهکارهای اصالح آن

علمی پژوهشی

منبع :مطالعات
مدیریت انتظامی

0139

M

30

ارائه روشی برای بودجهبندی دستگاههای پژوهشی
و فناوری بر مبنای قیمت تمامشده تولیدات علم و
فناوری

علمی پژوهشی

سیاست علم و
فنآوری

1389

H

31

تبیین مدل درک ذهنی بودجه توسط مسئوالن بودجه
مستقر در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در ایران

علمی پژوهشی

حسابداری مدیریت

1396

H

32

تأثیر اصالح طبقهبندی اقالم بودجه کشور بر
بودجهبندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهش
و برنامهریزی در
آموزش عالی

1388

M

33

بررسي امکانسنجی طراحي و استقرار بودجهریزی
عملياتي در دانشگاههای دولتي ايران( :مطالعه موردي
دانشگاه تهران)

علمی پژوهشی

دانش حسابداري و
حسابرسي مديريت

1393

M

34

امکانسنجی اجراي بودجهریزی مبتني بر عملکرد
در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
شيراز

علمی پژوهشی

حسابداري سالمت

1393

M

35

چالشها ،موانع و سازوکارهای نظامهای بودجهریزی
در آموزش عالي :مطالعه موردي :دانشگاه تهران

علمی پژوهشی

بررسیهای
حسابداری

1389

H

36

بررسي عوامل درونسازمانی مؤثر بر بودجهریزی
عملياتي در دانشگاه علوم انتظامي

علمی پژوهشی

توسعه مديريت
و منابع انساني و
پشتيباني

1390

M

37

تأثیر عوامل انساني و فني بر استقرار بودجهریزی
عملياتي در دانشگاههای علوم پزشکي

علمی پژوهشی

مديريت بهداشت و
درمان (نظام سالمت)

1396

M

38

ارزيابي عوامل مديريتي مؤثر در استقرار بودجهریزی
عملياتي در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز

علمی پژوهشی

مديريت بهداشت و
درمان (نظام سالمت)

1394

M

39

معرفي برخي شاخصهای كيفيت نظام دانشگاهي
براي استفاده در بودجهریزی دانشگاهي

علمی پژوهشی

پژوهش و
برنامهریزی در
آموزش عالي

1386

M

40

الزامات بودجهریزی عملياتي در نظام آموزش عالي
کشور

علمی پژوهشی

پژوهش و برنامهریزی
در آموزش عالي

1394

H

41

بررسی صنعت سرمایهگذاری خطرپذير در ايران و
آسیبشناسی آن

گزارش

معاونت علمي و
فناوري رياست
جمهوري

1390

M

42

تحليل عملکرد تخصيص بودجه به دانشگاههای
دولتي

علمی پژوهشی

پژوهش و
برنامهریزی در
آموزش عالي

1389

H

43

ارائه الگویی برای تأمین مالی دانشگاههای دولتی

علمی پژوهشی

پژوهش و
برنامهریزی در
آموزش عالي

1390

M

44

معرفی الگوی برآورد منابع مالی موردنیاز برای اهداف
کالن بخش علوم ،تحقیقات و فناوری از محل منابع
عمومی

علمی پژوهشی

پژوهش و
برنامهریزی در
آموزش عالي

1392

M

45

پیادهسازی سیستم بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

علمی پژوهشی

مدیریت دولتی تهران

1396

M

46

بررسی سیستم بودجهریزی کشور با تأکید بر بخش
پژوهش

گزارش

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1392

H

47

سازوکارهای تأمین مالی دانشگاهها ،بررسی موردی
دانشگاهها در آلمان

علمی ترویجی

تحلیل مالی

1397

H

48

تحلیل بودجهای دانشگاههای منتخب طی سالهای
 :۱۳۹۳-۱۳۹۵با رویکرد برنامهریزی راهبردی

علمی ترویجی

تحلیل مالی

1397

H

49

برآورد دامنه مطلوب مخارج تحقیق و توسعه در
ایران:نقد و بررسی سیاستهای علمی و فناوری
برنامه پنجم

علمی پژوهشی

پژوهشهای رشد
و توسعه پایدار
پژوهشهای اقتصادی

1392

H

50

شناسايي و مدلسازی روابط دروني موانع استقرار
بودجهریزی عملياتي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد
با استفاده از تکنيک ديمتل

علمی ترویجی

كنفرانس ملي
اندیشههای نوين و
خالق در مديريت

1397

M

51

استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی در موسسههای
آموزش عالی

علمی ترویجی

مجله اقتصادی

1386

M

52

مروری بر تجربیات کاربرد بودجهریزی عملیاتی در
نظام آموزش عالی برخی از کشورهای جهان

علمی پژوهشی

برنامهوبودجه

1387

H

53

راهکارهایی برای ساماندهی نظام تأمین مالی علم و
فناوری در ایران

علمی پژوهشی

سیاست علم و
فناوری

1390

H

54

بررسي جايگاه نظام نوين مالي دانشگاههای علوم
پزشكي در استقرار بودجهریزی بر مبناي عملکرد

علمی ترویجی

کنفرانس بودجهریزی

1390

M

آسیبشناسی بودجهریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ
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55

نقش پژوهشهای دولتی در فعالیتهای نوآورانه
شرکتها ( :)1محورهای مهم سیاستی با نگاه به
تجربه ایاالتمتحده

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1397

H

56

تأمین مالی مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحلهای:
مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران

علمی پژوهشی

فصلنامه برنامهریزی
و بودجه

1393

M

57

گزارش کارشناسی درباره بودجه آموزش عالی سال
98

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1398

H

58

بررسی و شناسایی الزامات و موانع استقرار
بودجهریزی عملیاتی در دانشگاههای علوم پزشکی
کشور

علمی پژوهشی

تحقیقات کیفی در
علوم سالمت

95

M

59

گزارش کارشناسی درباره بودجه پژوهش و فناوری
سال 95

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1395

H

60

گزارش کارشناسی درباره بودجه پژوهش و فناوری
سال 96

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1396

H

61

گزارش کارشناسی درباره بودجه پژوهش و فناوری
سال 97

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1397

H

62

تأمین مالی نوآوری و سرمایهگذاری خطرپذیر در
ایران

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1395

H

63

بررسی مقایسهای تجارب برتر در تأمین و مدیریت
منابع مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
(موردمطالعه :دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه ملی
استرالیا)

علمی ترویجی

نشريه تحليل مالي

1397

M

64

بررسي نحوه تأمین منابع پژوهش و فناوري در
سالهای  1377تا 1388

علمی ترویجی

رهیافت

1389

H

65

بررسی چارچوب فصل توسعه علم و فناوری بودجه
کل کشور

گزارش

مرکز تحقیقات
سیاست علمی کشور

1391

H

66

طراحی مدل اجتماعی تدوین بودجه در حوزه علوم،
تحقیقات و فناوری

پایاننامه

دانشگاه تهران

1395

M

67

بودجهریزی دانشکدههای یک دانشگاه با ترکیبی
از مدلهای  DEAو برنامهریزی آرمانی (مطالعهی
موردی :دانشگاه یزد)

علمی پژوهشی

مهندسی صنایع و
مدیریت شریف

1397

M

68

گزارش کارشناسی درباره بودجه پژوهش و فناوری
سال 98

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1398

H

69

گزارش کارشناسی درباره بودجه پژوهش و فناوری
سال 94

گزارش

مرکز پژوهشهای
مجلس

1394

H

