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Abstract 
Introduction: There are significant historical similarities between Iran 

and Russia, so it is very useful to study Russia's experiences, especially 

to use it in policy-making process in Iran. Therefore, this article as a 

case study, focuses on the study of Russia's science and technology 

policy and the position of entrepreneurial universities in this country. 
Research Question: The main question of this research focuses on the 
Russia’s science and technology policies and its achievements, which 
are expressed in the following sub-questions: What are the 
developments of Russia’s science and technology policy in different 
periods of its history? How is the quality of science, technology and 
entrepreneurship in Russian companies and universities? What are the 
initiatives taken to build the institutional infrastructure for the 
development of cooperation between the main actors of science and 
technology in Russia? And finally, what lessons Russia’s experience 
have for formulating the science, technology, and entrepreneurship 
policies? 
 Research Hypothesis: It seems that despite some efforts to establish 
an innovation system and design a systematic relationship between the 
triple institutions of science and technology in Russia, these 
institutions are divergent and therefore the system of innovation and 
entrepreneurship in this country does not work properly. 
 Methodology (and Theoretical Framework if there are): In order to 
promote research methodologically, the Triple Helix model was 
selected as the theoretical framework of the research. In the structure 
of this model, accordingly, the mutual and simultaneous relations of 
the triple variables (e g the Russian government, universities and 
companies) have been analyzed in the research process. From this 
point of view, the research considered as a “Structural Equation 
Modeling” which is an appropriate method to explaining the structural 
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relationships between multiple variables in policy making and 
interdisciplinary studies. In terms of research method, this research 
follows the qualitative research method and the type of case study has 
been selected from different types of research studies. 
 Results and Discussion: the article consists of two main sections: in 
the first section, the history of science and technology is studied in 
three periods of Russian history: The Tsarist Russia, the Soviet Union 
and the Modern Russia. The second section is focused on the study of 
the interactions between the three institutions of science and 
technology in Russia, i.e. the government, companies and universities. 
In this context, the following topics have been studied: Government 
policy-making initiatives to strengthen the triple helix mechanisms; 
the attitude of Russian companies towards Research & Development 
and cooperation with universities and other outside scientific research 
centers; and Finally, the process of transition to entrepreneurial 
university in Russia has been studied in framework of the triple helix 
model. Research Findings show that in a historical perspective from 
the time of Tsarist Russia up to the present, the government as the 
main driver of innovation in this country, has failed to establish 
systematic cooperation between companies and Universities. 
Therefore, companies and scientific centers continue to operate under 
the government control. Historically, the evolution of science and 
technology policy in Russia has been influenced by the military 
requirements. Until the end of the nineteenth century, Russia’s main 
scientific institutes focused on basic research. During this period, 
there were no links between industry and scientific centers and 
universities. From the nineteenth century onwards, the government 
took some initiatives to solve the problem. However, these initiatives 
failed to establish a systematic interaction between the triple actors. 
Thus, a production system and a relatively strong research system 
continued to develop separately. During the past decade, the 
government has implemented new initiatives to develop systematic 
cooperation between the triple actors. So, Russia has taken some steps 
to create entrepreneurial universities which are the driving force of the 
triple helix system. Tomsk State University, which is the core of the 
electronic and informational technology innovation cluster in the 
region, is an example to the successful entrepreneurial universities in 
Russia.  
Conclusion: However, the generation of entrepreneurial universities in 
Russia is still in its infancy and therefore has not yet entered the 
advanced stage of systematic cooperation between the three actors of 
innovation and entrepreneurship system. In the process of this 
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transition, the triple helix system can be upgraded to a higher level of 
multiple helix system. Generally, in order to bridge Science and 

Technology, there are two major strategies to follow: first, changing 
basic institutions, stimulating market competition, and creating 
conditions for entrepreneurship and innovation; second, gradual 
improvement of current legislation, policies and practices. Regardless 
of which strategy to choose, it is important for the government to be 
consequential. This refers to the development, implementation and 
evaluation of science and technology policies and evidence-based 
decision-making. For example, during the last decade, some strategic 
policy documents to innovation has been approved in Russia, while 
the consistency among them are very low. The government’s 

announced support for innovative businesses faces common 
administrative barriers. These problems are also being targeted by the 
government through the ongoing administrative reform, but the 
improvements are still very modest. The results of Russia's initiatives 
to bridge science and technology have some policy-making lessons 
especially for Iran. Among them, the most important lesson is that 
supporting the entrepreneurial universities through creating regional 
entrepreneurship clusters with the centrality of selected universities 
can greatly contribute to transition of science. 
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 چکيده

یرانیاان، های روسیه برای ماا ااریخی چشمگیر بین ایران و روسیه، مطالعۀ تجربهتهای با وجود شباهت

عنوان مطالعۀ موردی سیاست علم و گذاری بسیار مفید است. در این نوشتار بهویژه در حوزة سیاستبه

 حها مطارکنیم. این پرسا های این کشور را مطالعه میفناوری روسیه و جایگاه کارآفرینی در دانشگاه

ری و های روسیه در حوزة علم و فناوری چه تحوالتی را گذرانده و دولت برای ناوآواست که سیاست

اناد  وفا  بودها تا چه میااان مهانجام داده است و این اقدامهایی های کارآفرین چه اقدامایجاد دانشگاه

ایجااد  در جهات هاای مختلار روسایهدولت هاایتالشها، در این نوشاتار برای پاسخ به این پرس 

لام باه گانۀ عرصۀ نوآوری برای تبدیل عافاایی بازیگران سههای نهادی برای همگرایی و همزیرساخت

انداز تاریخی دهد در یک چشمهای پژوه  نشان مییافتهکنیم. میتحلیل بنیان را فناوری و تولید دان 

، ده اساتو فناوری در این کشور بو علم ۀتااری تا به امروز، دولت محرک اصلی توسع ۀاز زمان روسی

 ناوآوریی همکااری بارابه ها و دانشگاهها تشوی  شرکتاما در پیشبرد هدف تبدیل علم به فناوری و 

گانۀ مند باین ارکاان ساهنظام های نهادی و نبود همکاریزیرساخت ضعر آن،. علت موف  نبوده است

بنیاان باه تقویات در نوآوری و تولیاد دان  هحکومت، صنعت و دانشگاه است. بنابراین کامیابی روسی

ها بساتگی دارد. های کارآفرینی باه مرکایات دانشاگاهها و ایجاد خوشههمگرایی نهادی بین این بخ 

 جانبه اسات. بار هماین اساا چارچوب نظری که برای تبیین این موضوع برگایدیم مدل مارپیچ ساه

حقیا  ساختاری دانست کاه در فرایناد آن از روش ت یابی معادالتتوان نوشتار حاضر را نوعی مدلمی

 کیفی با تمرکا بر موردپژوهی روسیه پیروی شده است. 

های نوآور، های کارآفرین، روسیه، شرکتابتکارهای دولتی، پژوه  و توسعه، دانشگاه اصلی: واژگان

 جانبه، نوآوری.مدل مارپیچ سه
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 مقدمه
رو های پی ضرورتی بنیادین برای شناسایی اف  رهای کشورهای مختلمطالعه و بررسی تجربه

های های ملی است. در این میان، مطالعۀ سیاستگذاری کارآمد برای رسیدن به هدفو سیاست
از  ست.ای برخوردار اعنوان بنیاد هرگونه تغییر و توسعۀ پایدار از جایگاه ویژهعلم و فناوری به

تقویات  بارایمرکا کرده و کشورها بر نوآوری ت زهای ملی، بسیاری ازمان ظهور مفهوم دولت
های معطاوف طور مستمر طراحی و اجرای سیاستدر عملکرد اقتصادی، به علم و فناوری سهم

ل تعاداد قابا اند. با وجود این،دنبال کردهحوزه را  گذاری و تخصیص منابع برای اینبه سرمایه
هاای چال باا  سازی دان ،مرحلۀ تجاری ردویژه نوآوری، بهسیستم در ایجاد ها آناز  توجهی
تکامال  در ماوردزیادی نسبت بهمطالعات  .(World Bank, 2021: 6-29رو هستند )هروب جدی
. در ایان چاارچوب، انجام شده اساتن در سراسر جهان آهای نوآوری و لوازم قانونی سیستم

 وورها را بررسای شاسیاست ناوآوری ک 2006سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیا از سال 
اصالی  گوناه مطالعاات، مراحالاسات. در این کاردهمیاان دستیابی به نتایج را تجایه و تحلیل 

در هاا هاای تمرکاا دولتتشاری  و حوزه را ناوآوریایجااد گذاری علم و فنااوری و سیاست
 ،گونه مطالعااتاند. منط  حاکم بر اینرا مشخص کرده های مربوطهو چال  های مختلردوره

هایی وصایهتکشورها و ارایاۀ موف  از عملکرد الگوگرفتن گذشته،  هایعالوه بر پرهیا از اشتباه
و  رساد سیاسات علامنظر میبه، در زمینۀ پیگیری این هدفگذاران است. ارزشمند به سیاست

 درخاورسیاسای و اقتصاادی  تحاوالتباا  خاود ۀتوساع که در مراحل مختلر روسیهفناوری 
عنوان انتخااب روسایه باه. اساتبرای مطالعۀ ماوردی نمونۀ مناسبی  است، دهتوجهی همراه بو

کم از دو زاویه برای ما اهمیت دارد: نخست اینکاه روسایه از کشاورهای مورد مطالعاتی دست
 ویژه در سط  علوم پایه و دان  نظامی است؛ دوم اینکاه روسایهتأثیرگذار در پیشرفت علم، به

نسبت مشاابهی باا ایاران رهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی بههای فاز نظر تاریخی ویژگی
گذاری علام تواند برای سیاستایج این مطالعه می(. بنابراین نتRashidi, 2011: 115-134دارد )

 و فناوری در ایران مفید باشد. 
های علمای و مسئلۀ محوری که در کانون توجه ایان نوشاتار قارار دارد، چیساتی سیاسات

ها بیان شاده اسات: تحاوالت هاست که در قالب این پرس روسیه و دستاوردهای آنفناوری 
های مختلر تاریخ این کشور کدام است  وضعیت علم، و فناوری روسیه در دوره سیاست علم

های سیاستی برای های روسیه چگونه است  تالشها و دانشگاهفناوری و کارآفرینی در شرکت
گانۀ علام و افاایی باین ارکاان ساهادی و گسترش همکاری و همهنهای کردن زیرساختفراهم

سازی دان  کدامند و تاا چاه میااان موفا  بنیان و تجاریفناوری برای کارآفرینی، تولید دان 
هاایی های روسیه در حوزة علم و فناوری چه در ها و تجربهاند  سرانجام، نتایج سیاستبوده

مناد نوشاتار و کاارآفرینی دارد  بارای پیشابرد روش وگذاری علام و فنااوری بارای سیاسات
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جانباه و شده بر مبنای معیارهاای علمای، الگاوی ماارپیچ چندهای مطرحگویی به پرس پاسخ
عنوان چارچوب نظری برگایدیم. بر جانبه را به، یعنی مارپیچ سهاتاکوویتا و لیدسدورفنظریۀ 

گانۀ دولات، زماان متغیرهاای ساهل و همباااین اسا  در فرایند نوشتار کوشایدیم روابام متق
های روسی در ساختار این نظریه را بررسی و تحلیل کنیم. از این دید بایاد ها و شرکتدانشگاه

ای و رشاتهدانست کاه در مطالعاات میان« یابی معادالت ساختاریمدل»نوشتار حاضر را نوعی 
متغیرهاای چندگاناه اسات. از  نیگذاری، روشی مناسب برای تبیین روابم ساختاری بمشیخم

ها و ها، موقعیتنظر روش، نوشتار حاضر ماهیت کیفی دارد و در این چارچوب کیفیت فعالیت
پژوه  کیفی انواع مختلفی دارد که نوشتار حاضر از  روابم متغیرها تحلیل و تفسیر شده است.

 نوع مورد پژوهی است. 
لام عۀ ، تاریخ توسعدر بخ  نخست دارد: دو بخ  نوشتاراین از نظر سازماندهی مطالب، 

باا  جداجدا در سه دورة روسیۀ تااری، اتحاد شاوروی و روسایۀ جدیاد،در روسیه،  و فناوری
ۀ بررسی شده اسات؛ بخا  دوم، باه مطالعاارتباطی بین علم و صنعت  سازوکارهایتمرکا بر 

ها و شارکت ،جانبه باین نهادهاای تولیاد علام و فنااوری، یعنای دولاتوضعیت تعامالت سه
 گذارانۀ دولاتها در روسیه تمرکا دارد. در این چارچوب به ترتیب، ابتکارهای سیاستدانشگاه

ه نسابت با روسایهای شارکتو نگارش عملکرد جانبه، برای تقویت سازوکارهای مارپیچ سه
گاذار باه  پژوهشای و روناد -علمایمراکا ها و دیگر دانشگاههمکاری با  و و توسعه پژوه 
 الگاویهای مورد انتظار از یک دانشگاه کارآفرین در قالب نق در روسیه و  کارآفرین هادانشگ
 کنیم. تومسک را بررسی میبا مطالعۀ تجربۀ دانشگاه صنعتی  جانبهسه مارپیچ

 پيشينۀ پژوهش
هاای اطالعااتی چنادین مقالاۀ علمای و گااارش شاده در بانکجوهای انجاموبراسا  جست

های ایان و فناوری روسیه و وضاعیت کاارآفرینی در دانشاگاه ست علمایپژوهشی یافتیم که س
آوریم. ساس  باه خاژ پژوهشای ها را مایاند. در اینجا ابتادا ایان مقالاهکشور را بررسی کرده

( در مقالۀ 2021کوشد. پولبیتسین و همکاران )پردازیم که نوشتار حاضر برای پرکردن آن میمی
های روسایه را ظهور آموزش کارآفرینی در دانشگاه« های روسیهاهآموزش کارآفرینی در دانشگ»

های ایان مقالاه اناد. یافتاههای درسی مرتبم مورد بحث قرار دادهبا بررسی اسناد مهم و برنامه
اناد. های کارآفرینی را گساترش دادههای روسیه برنامهدهد تنها تعداد کمی از دانشگاهنشان می

شده ریایر گرای  کارآفرینی دانشجویان بر پایۀ نظریۀ رفتار برنامهب ثردر این مطالعه عوامل مؤ
ها، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتااری و اند که نگرشها به این نتیجه رسیدهاند. آنرا تحلیل کرده

گذارناد و طور قابال تاوجهی بار گارای  کاارآفرینی تاأثیر میمحیم کارآفرینی و آموزش باه
ر روسیه، انگیاة فراوانی برای مشارکت در جامعه دارند. همچنین این د دهکرکارآفرینان تحصیل

های روسایه باا آماوزش کاارآفرینی باه پردازد کاه چگوناه دانشاگاهمطالعه به این موضوع می
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( در مقالاۀ 2018کنند. گیریشمن و همکااران )ای کمک میگسترش اکوسیستم کارآفرینی منطقه
بر ضرورت ارتباط بین علم و فنااوری و ناوآوری  «روسیهر د فناوری و نوآوری وارتباط علم »

اند که این ارتباط از نظر تااریخی در های پژوه  نشان دادهها بر اسا  یافتهاند. آنتأکید کرده
هاا، علام دولتای، نگارش ایادیولو یک و سیاسای،  لباۀ روسیه ضعیر بوده است. به نظار آن

گیری نظاام اری علام و فنااوری ماانع از شاکلذگمالحظات نظامی بر منط  بازار در سیاسات
تاوان ها، بدون اساتفاده از تجرباۀ جهاانی نمینوآوری در این کشور شده است. به استدالل آن

( در مقالاۀ 2015گذاری موفقی در حوزة علم و فناوری داشت. پوگودایر و همکاران )سیاست
باه ضارورت « منااط  روسایه ایبرهایی تحول در نق  دانشگاه در توسعۀ کارآفرینی: چال »

هاا بار اناد. آنهای کاارآفرین در روسایه پرداختهگیری دانشگاهتحول در آموزش عالی و شکل
های روسایه زماانی هاا دانشاگاهاناد. باه بااور آنتولید و رشد اقتصادی دان  پایه تأکیاد کرده

در ارتباط نادیک با  کهد های کاربردی انجام دهنهای قوی پژوه توانند در جایگاه دانشگاهمی
ها باا توجاه باه گساتردگی جغرافیاایی صنعت، به بازتعریر نق  خود روی آورند. به نظر آن

 های این کشور ضروری است.ای با مرکایت دانشگاههای کارآفرینی منطقهروسیه، ایجاد خوشه

تاایجی از ن ا:ایجااد ذهنیات کاارآفرینی در دانشاجوه»( در مقالۀ 2020هولتنا و تومنبایاروا )
هاای آموزشای باا انجاام ضمن تأکید بر ضارورت تحاول در روش« مطالعه در دانشگاه روسی

ای در اناد کاه کااربرد روش مداخلاههای روسایه نشاان دادهمطالعۀ تجربی در یکی از دانشگاه
 ها وتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشاد و دانشاجویانی باا توانمنادیآموزش کارآفرینی می

شده در این مطالعاه باه اهمیات ایجااد های گاارشهای کارآفرینی باال تربیت کند. یافتهیترفظ
نگر و فعاال تبادیل کند که در آن دانشجویان باه یادگیرنادگان آینادهفضای یادگیری اشاره می

دهاد کاه درگیرشادن دانشاجویان در ها ایان مطالعاه نشاان میشوند. عالوه بار ایان یافتاهمی
هاا را افااای  گیری کاارآفرینی فاردی آناختی خالق و شناسایی فرصت، جهتشنی فرایندها

هاوش مصانوعی در جهاان: »( در گاارش پژوهشی با عناوان 1397دهد. کرمی و هوشیار )می
و فناوری در روسیه به مطالعۀ ماوردی روی آورده و  در مطالعۀ سیاست علم« فدراسیون روسیه

وساعۀ فنااوری هاوش مصانوعی را خاارن از نگارش ی تبراهای روسیه ابعاد مختلر سیاست
ویژه در اند. این گاارش پژوهشی تنها اثر در دستر  باهجانبه کاوش کردهساختاری مارپیچ سه
نیافتن دهندة گساترشو فناوری روسیه به زبان فارسای اسات کاه نشاان ارتباط با سیاست علم

بع ارزشمندی برای انجام نوشتار حاضر منا دید،ترها بیادبیات موضوع در ایران است. این مقاله
ایم. سااختار ها در تدوین این پژوه  استفاده کاردهها و اطالعات موجود در آناست و از داده

ویژه، کااربرد مادل ماارپیچ طور کلی متفاوت از نوشتار حاضر اسات. باهها بهو نتایج این مقاله
تحلیلی پژوه  بر اسا  آن، سبب مدل مون عنوان چارچوب نظری و ساخت و آزجانبه بهسه
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ای باه هماراه شود. همچنین نتایج نوآوراناهها میتفاوت روشن میان نوشتار حاضر و این مقاله
 های ایران مفید است. گذاری علم و فناوری و کارآفرینی در دانشگاهدارد که برای سیاست

 مبانی نظري: الگوهاي مارپيچ چندجانبه 
 ماارپیچ کارگیری دانا ، نظریاۀی تبیین فرایناد تولیاد، انتقاال و باهبرا دورفاتاکویتر و لیدس

سازوکارهای ی با رویکرد سیستمی نوآور جهت در این الگو، هم ها. آننداداده ارایه را جانبهسه
 بررسای( را دانشاگاه، صانعت و دولات صلی تولید علام و ناوآوری )شااملا هاینهاد تعاملی
دنبال آن توساعۀ جانبه ایان اسات کاه ناوآوری و باهیچ ساهماارپگوی فرض اصلی ال. نداکرده

افااا باا گانه در پیوند و همکااری هامیابد که این ارکان سهاقتصادی زمانی در جامعه تحق  می
یجااد کارگیری دانا  ایکدیگر ساختارهای اجتماعی و نهادی جدید برای تولیاد، انتقاال و باه

ارکاان  های متنوعی از ماهیت روابم باین ایانگونه به،جانکنند. در چارچوب الگوی مارپیچ سه
 کنیم. گونۀ اصلی را معرفی میسه ها گانۀ طرح شده است که در ادامه از میان آنسه

ای در برقاراری ارتبااط باین کننادهجانبه، دولت نق  تعیینمارپیچ سه اول الگوی در گونۀ
هاا را دیگار مسالم اسات و روابام آنکان ر ارای که بگونهدانشگاه و صنعت بر عهده دارد؛ به

کناد. گونه را به روشانی بیاان می، تصویر سمت چپ، نمای کلی این1کند. در شکل کنترل می
تر در نمونۀ مشخص ایان حالات در کشاورهای کمونیساتی اروپاای  ربای و نموناۀ ضاعیر

دوم  گوناۀود. شاکشورهای آمریکای التین و برخی کشورهای اروپاایی مانناد نارو  دیاده می
گانه نهادهایی مستقل با مرزهایی روشن است که ارکان ساه جانبه در برگیرندةالگوی مارپیچ سه
در سیساتم ناوآوری کاه  نقا  دولات  برای گونه، راهکاری کند. اینمی جدارا از یکدیگر 

میاانی  ، تصاویر1شاکل هستند. در این سبک رایج های کشورهای سوید و آمریکا نمونهاست. 
پوشاانی همجانبه بار گونۀ سوم الگوی مارپیچ ساه کند.این گونه را به خوبی بیان می کلی نمای

یاک از  پوشانی، هرکند. در این هممی أکیدتتولید علم و نوآوری گانه در فرایند نق  ارکان سه
 ،شاودمیهای ترکیبی که در نواحی مشترک ایجااد سازمانبا ارکان با دو رکن دیگر و همچنین 

تصویر سمت راست، نمای کلی این گونه را به روشانی توضای  ، 1شکل در کنند. میاری همک
راهباردی  الفیاتو ا های دانشاگاهیشارکت راههای نوآورانه از ، فعالیتاین گونهدر دهد. می
محقا   یهاای پژوهشای دانشاگاههای دولتای و گروههای کوچک و باار،، پژوهشاگاهبنگاه
نیاا  هاابخ  دیگار ویژة خود، درهای سنتی نق  فراتر از گانه،سههای نهادهریک از . شودمی
 توساعۀای باه ارتقاای ظرفیات های ناوآوری منطقاهخوشاه باها کنند. دانشگاهآفرینی مینق 

پژوهشای هاای گروه. کننادتحکیم سیستم ملی نوآوری کمک شایانی میآن  دنبالبه و اقتصادی
ای جدیاد گیری گونهسعه و شکلتو زمینۀ، «هاشرکت شبکۀ»عنوان دانشگاهی، ضمن توسعه با 

(. بناابراین Zarghami, 2018: 107) دکننااز دانشگاه، موسوم به دانشگاه کارآفرین را فاراهم می
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ای از های صنعتی یا با ایجاد شابکهدانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که در همکاری با شرکت
 آورد.بنیان روی میتولید محصوالت دان  ی بهتصادهمانند یک بنگاه اق های نوآور،شرکت
 

 جانبه به ترتيب از سمت چپ به راستگانۀ الگوي مارپيچ سههاي سه: گونه1شکل 

. 

 
Source: Etzkowitz and Leydesdorff, 2000: 111 

 
انطبااق بیشاتر آن باا  و ابعااد جدیادتر گسترش برای جانبه،پ  از طرح الگوی مارپیچ سه

هایی را آ از کردناد شالهای مختلر تحوزه کارشناسان، فرهنگی و محیطی، ماعیاجت نیازهای
در الگاوی ماارپیچ چهارجانباه، بار  شاد.جانباه پنج و الگوهای مارپیچ چهارجانبهدنبال آن بهو 

جانباه، طبیعات و محایم شود و سرانجام در الگوی ماارپیچ پنجمحور تأکید مینوآوری جامعه
 ,Zarghamiشاود )نظاام ناوآوری باه ارکاان پیشاین افااوده مینجم کان پاعنوان رزیست باه

زة نظران حاومرجاع اصالی و ماورد اجمااع صااحب رسادنظر می(. با این حال، به2018:109
جانبه اسات کاه اتاکاویتر و لیدسادورف ارایاه سه مارپیچ همان الگوی دان ، تولید و نوآوری
 اند. یاد کرده« رینوآوستۀ ه»از آن با عنوان  بعدی پژوهشگرانو  کرده

کوشیم توسعۀ علم و فناوری در روسیه را در چارچوب این الگو تجایاه در این نوشتار می
صایر و گانۀ علام و فنااوری را توو تحلیل کنیم و با نگاهی تاریخی سهم هر یک از ارکان سه

شان های پژوه  نافتهمیاان همگرایی یا واگرایی این ارکان در روسیۀ معاصر را ارزیابی کنیم. ی
وناۀ و فناوری روسایه بیشاتر در قالاب گ دهد تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی، سیاست علممی

ای در کنترل کنندهگیرد، یعنی تا این زمان دولت نق  تعیینجانبه قرار میاول الگوی مارپیچ سه
شود یم تالش جدید و هدایت جریان تولید علم و فناوری در روسیه داشته است. اما در روسیۀ

باه  های متداخل و متاوازناز این قالب خارن شده و گونۀ سوم این الگو، یعنی تخصیص نق 
. شاایان رار داردکار گرفته شود. اما روسیه هنوز در آ از این راه قگانه، بههرکدام از نهادهای سه

ست، حیم زیعه و مو فناوری روسیۀ جدید، هنوز نق  جام توجه اینکه در سامانۀ سیاست علم
 رنگ است.حتی در سط  ادبیات موضوع بسیار کم
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  و فناوري در روسيه به تحوالت سياست علم نگاهی تاریخی
 ۀ تزاريروسيالف( دورة 

 زماانهم 1724پترزبور، در ساال ظهور و توسعۀ علم در روسیه با تأسی  آکادمی علوم سان
 تأثیر فرهنگ  رب بود در تربیشکه  سیهاتور روامسر ،پیترکبیر 1725تا  1682های در سالاست. 

علام روسایه را او سااختار  (.Koolaee and Rasidi, 2009بار ایان مهام نقا  اساسای دارد )
های هاا و تعریار سیاساتدولت با تعیین اولویتو از آن زمان  بنا نهاد« علم دولتی»صورت هب

 ها. او اکتشاافته اساداشتود علمی را در کنترل خ ۀو آموزشی کشور همچنان توسع پژوهشی
ی دو تا حدود کمی در خادمت توساعۀ اقتصاا در خدمت توسعۀ نظامی بیشتردر علوم پایه را 

ساوف )در حال حاضر، دانشاگاه دولتای لومونو 1755تأسی  دانشگاه مسکو در سال . قرار داد
ا در تاریخ آموزش و علم روسیه است. بارخالف آکاادمی کاه هرگا دیگری چرخشگاهمسکو( 
مرکاا تدانشگاه بیشتر به آموزش و نه پژوه  این  رای خود تعریر نکرده بود،موزشی بنق  آ
 اسات کاه در ناوع 1773پترزبور، در سال معدن سن ۀتأسی  مؤسس دیگر، اقدام مهم .داشت
ایجاد مدرساۀ  اب ن مؤسسه رااولیۀ ایپایۀ بود. های مهندسی جهان یکی از بهترین دانشکدهخود 

ندر اول، الکساا 1809. در سال بود کردهپترکبیر فراهم  1701سال  وبری درعلوم ناریاضیات و 
صاورت بهآهان را امضاا کارد کاه مهندسای راه ۀتأسی  مؤسس نامۀمرامامسراتور وقت روسیه، 
. ارتبااط داشاتونقال حمل گساتردةهای زیرساخت ۀتوسع برایدولت  ۀمستقیم با انجام وظیف

های ختبودند نقا  بارگای در ایجااد زیرساا هاهسسؤن مای ۀوختآممهندسان روسی که دان 
  و پیچیادگی کاه از نظار مقیاا هاییداشتند؛ زیرساختراه در روسیه راه و بار،آهن، آبراه

هاای سایه در قرناقتصاادی روو توساعۀ باه رشاد  تاوجهیطور قابل فرد بودند و بهمنحصربه
ر د برای گساترش نهادهاای آموزشای لتدوهای . در نتیجۀ اقدامکمک کردندنوزدهم و بیستم 

نقالب ا ۀدر آستانرا سیستم آموزش مهندسی اروپا ترین بار،روسیه  های نوزدهم و بیستم،قرن
آالت ماشاین بیشترروسیه دوره در این با این حال،  . (Saprykin, 2012: 70)داشت 1917اکتبر 

بسیاری  انهحصوالت نوآورتولید مسیستم  و در نبود کردو تجهیاات جدید را از خارن وارد می
د هرگا به فناوری و تولی مسافربری چندموتوره ای و هواپیمایاز جمله المپ رشته هااز اختراع

دلیل نیاز شادید باه به ،در جریان جنگ جهانی اول .(Graham, 2013در روسیه منتهی نشدند )
ساوم ز یکبای  ا ی صانعتیهاشارکتها و در کارخاناه هااشا الن آنتعداد کارشناسان فنی، 
کااربردی  ۀو توسع پژوه از حوزة علوم پایه به  هاپژوه در این دوره، تمرکا . افاای  یافت

مهندسی جدید  هایو دفتر آزمایشگاه تعدادیدر همین چارچوب  .در حوزة نظامی تغییر یافت
 (.Gershman, 2018: 2) های بار، صنعتی تأسی  شدنددر شرکت
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 رويد شواتحاة ردوب( 
کاه دوران تااار ایجادشاده در های زیرسااختبار پایاۀ اتحاد شوروی  علم و فناوری در دورة

ها در ناوع خاود قاوی بودناد، اماا از نظار زیرساختاین  ماهیت دولتی داشت گسترش یافت.
 کنناد.نیازهای اقتصادی آن زمان را بارآورده  همۀد نتر از آن بودند که بتوانحجم بسیار کوچک

ایجاد ثبات و  ه بود. بنابراینپ  از جنگ جهانی اول و جنگ داخلی ویران شد شوروی اقتصاد
-Koolaee, 2018: 28) بازسازی صنایع بر اسا  آخرین دستاوردهای علمی ضارورت داشات

تواناد یکای از اباارهاای شوروی، همانند پترکبیر از ابتدا معتقد بودناد علام میهای مقام .(39
اصاول  بیشاتر ،باشاد. در ایان دوره نیاا همانناد گذشاته دی کشورت اقتصااصلی حل مشکال

فضای رقاابتی در باازار، دولات  شرایم نبود کار بسته شد. درهب علم و فناوریمتمرکا  مدیریت
باا  کوشایدبنابراین دولات . توانست به پیشرفت علمی کمک کندتنها نیروی پیشران بود که می

 سازوکارهای ارتبااطی باین ها از باال به پایین،ریم همکاو الاا مدیریت علم و فناوری بر تمرکا
علاوم کمیسااریای  دانشاکده 1918در ساال بر اسا  این رویکارد،  .کند برقرارعلم و صنعت 

، آزمایشگاه و باشاگاه علمای پژوهشی ۀسسؤم 300نظارت بر بی  از  برای خل  برای آموزش
های شاوروی شاروع باه بخ  دیگرو  ملی شورای عالی اقتصاد همچنین د.تأسی  شمختلر 

 هماۀتقریب باه 1920طوری که تا ساال همختص به خود کردند؛ ب پژوهشیهای ایجاد مؤسسه
 .داشتند تخصصی پژوهشیهای سازمانی شوروی های سط  باالبخ 

ایان ، در عمال داشتعلوم کاربردی تمرکا  ۀاگرچه سیاست دولت جوان شوروی بر توسع
ها بار آماوزش عاالی . با تمرکا دانشگاهرشد کرددر حوزة علوم پایه  ه بیشتردان  نظری بود ک

 چشامگیریطور ها باههای پژوهشی در دانشگاه، فعالیت«پرولتری» کارشناسانها و تربیت توده
گذاری در شاادن، ساارمایهینااد صنعتیافررشااد  همگااام بااا، 1930 ۀدر دهاا. کاااه  یافاات

 درباارةویژه مهمای، باه هایپژوه  دنبال آنبه .د کردو توسعه نیا رش پژوه های زیرساخت
یت با مادیر شوروی ۀو توسع پژوه . در جنگ جهانی دوم، بخ  شدنظامی انجام  هایهدف

هااای مجتمع درباارای تولیااد سااالح  هاااظرفیتتوانااایی خااود را در بساایج  متمرکااا دولاات
 در آ از. (Gokhberg, 1997: 10) نشان دادوابسته  های پژوهشیهسسؤصنعتی بار، و منظامی
های بخشی تاالش ها به وزارتخانهدرصد از تشکیالت آکادمی 30حدود  مدیریتانتقال  با هده
 .شاددانشگاه و صنعت تقویت شود که به نتیجۀ ماورد نظار منجار ن بین های ارتباطیحلقه شد

 افااای  باا هادف تیگذارانه در آن زمان، تنظیم برنامۀ عملیاهای سیاستیکی دیگر از نوآوری
کاه مبتنای بار پشاتیبانی و  رناماهباین . و توسعه بود زمینۀ پژوه ها در گذاری شرکتسرمایه

دلیل باود، باه پژوهشای هایهسسؤجای تأمین مالی مها بهشرکت ۀو توسع پژوه تأمین مالی 
 .اشتدنبال ندها آثار مثبت چندانی بهبین شرکت نکردنهای اداری پیچیده و همکاریرویه
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 طارحاتمای و  طارحموفا ، یعنای  ۀو توساع پژوه د شوروی به داشتن دو مجتمع حاات
به عوامل متعددی مربوط است از جملاه شخصایت  طرحموفقیت این دو . فضایی مشهور است

ماالی، انساانی عظیم تمرکا منابع  1،ایگور کورچاتوف و سرگئی کورولر، هاطرحبار، رهبران 
برای تکارار  تالش .د عوامل انگیاشی درونی و بیرونیا کاربروشمند بریای هبرنامه ،و سازمانی

ها در شاوروی ، اولاین رایاناه1950 ۀدر دها. ناموف  باودتقریب بهها زمینه دیگرآن تجربه در 
هاا بیشتر و همچنین کااربرد آن ۀتوسع ، اماها وارد خم تولید شدندساخته شدند و برخی از آن

های نموناه هماۀاز  1970تاا1965های در ساال .بود یار کندها بستیندهای تولیدی شرکادر فر
هاا آنساوم یکتقریب باهو تولیادی شاوروی  پژوهشایهای سازمان از سویشده ساخته ۀاولی

اولیاه در  ۀیک نمونه از هر ش  نمونا فقممانده، ؛ از دوسوم باقیندهرگا وارد خم تولید نشد
های یاد بار شااخصکجای تأمیان باهدر این همچنین  .تولید شد مرحلۀوارد  ،سال اول ساخت

و توسعه  پژوه بخ  هرچند ، 1970 ۀدر دهشد. تأکید میهای کمی بر شاخص بیشترکیفی، 
معطوف به میاان اشتغال بود تا میااان تجهیااات  بیشتراین گسترش  ،به گسترش خود ادامه داد

ماون « پرساترویکا»ان دوردر  (.Bodrova and Others., 2014: 261-268)پژوهشی و امکانات 
در این دوره، با هدف خودگردانی مالی  دیگری از اصالحات در حوزة علم و فناوری آ از شد.

که بار اساا  آن باه  شداجرا  2«خوزراشت»سازوکار جدیدی موسوم به  های پژوهشی،همؤسس
 وماذاکره ها رکتو توسعه با شة پژوه  طور مستقل دربارشد بهاجازه داده می هاهاین مؤسس

 پیوندهای جدیدی را بین دانشگاه و صنعت ایجاد کرد، موضوعقرارداد امضا کنند. در ابتدا، این 
هاای طرحشاروع باه افااای  قیمات قراردادهاا و تمرکاا بار های پژوهشی همؤسس هااما بعد
ها رکتنوآوری ش ۀمدت و تکراری کردند. بنابراین ترتیبات جدید کمک چندانی به توسعکوتاه
و توساعه  پاژوه  بخشایهای بینای، مجتمعرشتهمیان هایپژوه انجام  برای زمانهم نکرد.

های صنعتی تأسی  شادند کاه در طراحی و شرکت های، دفترهای پژوهشیهسسؤمتشکل از م
 (Gokhberg, 1997:17) جهانی چندان کارآمد نبودند سط 
تاأثیر  درد زیاادی تاا حا شاوروی دو توساعه در دورة اتحاا پاژوه  رشادطور کلای، به
بسایار باار، و  ۀو توساع پاژوه سیاسی و نظامی بود. در نتیجاه، یاک بخا   هایهمالحظ
تار از هماۀ کشاورهای در اتحاد شوروی ایجاد شد که از نظر حجام بار،دولتی وپاگیر دست
اتحااد  ۀو توساع پاژوه ، بخا  1980 ۀدها میانۀیافته به  یر از ایاالت متحد بود. در توسعه

طراحای،  هاای، دفترپژوهشای هایهسساؤسازمان، شاامل م 4600شوروی دربرگیرندة بی  از 
درصاد از  4در حادود نفار،  3.300.000ها بود که حادود آموزش عالی و شرکت هایهسسؤم

کشور را صارف  ۀدرصد از بودج 4دولت حدود  و نیروی کار این کشور را در استخدام داشت

                                                           
1. Igor Kurchatov and Sergei Korolev 

2. khozraschet 
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علمای و ای سیاسات منطقاه دولتهمچنین  .(Gershman, 2018: 3) کردو توسعه می پژوه 
هاای جمهوری هماۀ ( و در این زمیناهKoolaee and Rava, 2018: 113داشت ) یفعالفناوری 
های صانعتی فنااوری شارکت و باار، پژوهشایها، مراکاا های علوم، دانشگاهآکادمی ،بار،

صاورت هع مناابع به، توزیاو توساع ۀ پاژوه رشاد ماداوم بودجاوجاود باا داشتند. پیشرفته 
تقریب پایین بود. بسیاری از بهسط  بازدهی و کارآمدی اقتصادی  .گرفت یرمنطقی صورت می

بودند، از عمل به وظاایر و  هایی که برای پیوند علم و صنعت ایجاد شدهسازوکارساختارها و 
بارداری علام و کسی تقلید یسونیروهای محرک بازار به نبودهای خود بازماندند و در مأموریت

بخ  علم و فناوری از سوی دولات،  ۀو فناوری کشیده شدند. مدیریت متمرکا و تأمین بودج
در بسایاری از . بادین ترتیاب، ایان کشاور موانع جدی برای پویاایی ایان بخا  ایجااد کارد

و  توساعۀ علامدر ایان دوره،  .های نوظهور علم و فناوری از کشورهای دیگر عقب ماندحوزه
 ةپیچیاد روابام شاد و دربراورد می دولت ۀکاربردی، وظیف هایانجام پژوه ویژه ، بهریفناو

بنابراین همانند دورة تااار، گوناۀ  کرد.بین دولت، جامعه و صنعت دولت نق  اصلی را ایفا می
 جانبه در تولید علم و فناوری حاکم بود.اول الگوی مارپیچ سه

 دورة روسيه جدیدپ( 
ه باا در روسای و توسعه پژوه های ، زیرساخت1991 سال روی درتحاد شووپاشی اپ  از فر
 1990های لدر ساا و توسعهپژوه  ناخالص داخلی برای  ۀهاین. شد روروبه مندنظامبحرانی 

ید و ناخالص داخلی رس ۀدهم درصد هاین 7تا  8کاه  یافت و به  یطور چشمگیرهب 1995تا 
ج آشاکار درصد باقی ماند. یکی از نتاای 1نیافته زیر سعهرهای توبرای چندین سال همانند کشو

باه  گساتردهرت همچناین مهااجهای اقتصااد و بخ  دیگربه  پژوهشگران انتقالاین وضعیت 
را های پژوهشای مؤسسهدولت،  ۀو توسع ۀ پژوه کاه  چشمگیر بودج .خارن از کشور بود

و حتای  بممهندسی و خدمات مرتامور  بهاختن از راه پرددنبال منابع مالی جایگاین واداشت به
 دهۀسازی در یند خصوصیافردر (. Gokhberg, 1997: 29) باشند امالک و تجهیاات معامالت
سااازی در بخاا  باارخالف خصوصی ،و توسااعهپااژوه  سااازی در بخاا  خصوصی ،1990

عه و توسا  پژوه هایدرصد سازمان 70بی  از آور براورد شد. بنابراین مالکیت صنعت، زیان
 نادمان بنیادهای علمی بار، دولتی تأسی  شادند همچنان در دست دولت باقی ماند. همچنین

ل و در حا روسیه فناوری ۀروسیه، بنیاد علوم انسانی روسیه و بنیاد توسع ۀپایهای پژوه بنیاد 
 .صنعت ۀ، صندوق توسعحاضر

نااوری و وری و فاکا ناوآمر 1996در سال  نوآوریبازیگران عرصۀ پیوندهای برای تقویت 
راه  ۀانادازی ایان مراکاا، ارایامراکا انتقال فنااوری تأسای  شاد. هادف از راه 2003در سال 

باه  رسایدن جهاتدر  آناما نتایج  ،پذیر برای همکاری دانشگاه و صنعت بودانعطاف هایحل
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اد منجار باه ایجا 2002های علمی بار، در ساال طرحاین هدف محدود بود. همچنین اجرای 
ایجاد چندین شرکت  2000حتی در دهۀ  .در تراز جهانی نشد و توسعهپژوه   هایاختزیرس

گذاری نانو، شارکت سارمایهای مانند رو تک و نهادهای توسعهاتم و رو دولتی مانند رو 
ساازی هاای نوآوراناه و تجاریباناک توساعه نیاا نتوانسات فعالیت و روسیه، بنیاد اسکولکوو

 .(Dezhina and Ponomarev, 2014: 24-25) را به همراه داشته باشدا هپژوه نتایج  ةگسترد

 گانۀ علم و فناوري در روسيه اركان سه روابط
روسایه از  در دولاتو  صانعت ،دانشگاه یا همگرایی بین جانبهسه مارپیچ سازوکارهای الگوی

 فنااوری وم علاحاوزة گانۀ . شکاف نهادی بین بازیگران سهوضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد
کاه چنان تر بیان کردیم.ها را پی که بخشی از آن دارد ریشهاین کشور های تاریخی در ویژگی
 کااربردی هاایمتمرکاا بودناد و کمتار باه پژوه آموزشای  کااربه  بیشترها دانشگاهدیدیم، 

ی ت پژوهشاکاه ظرفیاهای علوم بودند همان آکادمی پژوهشی،های دانشگاهاولین . اختنددپرمی
ولتای داشاتند، مساتقل از دماهیت  بیشترهای اتحاد شوروی که شرکت محدودی داشتند. بسیار

و   رای پاژوههای عظیمی باهیافتند. دولت سرمای های پژوهشی گسترشمؤسسهها و دانشگاه
های پژوهشی و صنایع مستقل از آن ، مؤسسههادانشگاه ، اما سهمدادمینظامی  بخ توسعه در 

شاخا  بارای ا ةو انگیاا شاکل نگرفاتهای نوآوری زیرساخت ،. در نتیجهبود ه ناچیابودج
ر باا یکادیگحضور داشاتند،  جانبهسه مارپیچ گرانبازیبا اینکه  به بیان دیگر، نوآوری پایین بود.

 . نداشتند مندنظام روابم

 جانبهابتکارهاي جدید دولت براي تقویت روابط سه
از  ،فنااوری حوزة علام و ویژةهای و اولویت هاهدفریر و بازتع نوآوری برای ترمیم سیستم

از  که بر عهده گرفت و تعدادی اسناد راهبردی تصویب کردنق  فعالی دولت  2010میانۀ دهۀ 
 توان به این موارد اشاره کرد:ها میترین آنمهم
 کااربرد که بر مبنای آن، با هادف 2009در سال فدرال دولت  217شمارة قانون تصویب  -
های علمای و های اقتصادی با مشارکت مؤسساههای فکری، تشکیل مجتمعتایج فعالیتعملی ن

اسات کاه هادف آن آمریکا یاالت متحد ا 1دال -ن بای شبیه قانوآموزشی تجویا شد. این قانون 
 است.ها ها و دانشگاهمشترک توسم شرکتپژوه  تشوی  نوآوری و 

منظور باه 2010در سال  (220تا  218های )فرمان فدرالگانۀ دولت سه هایمانفرصدور  -
پاژوه  تحریک  ،عرصۀ نوآوری ۀگانبازیگران سه میانثر ؤهایی برای همکاری مایجاد فرصت
 (.Rostov on Don, 2021) برجسته پژوهشگرانو حمایت از در آموزش عالی و توسعه 

                                                           

1 .Bayh-Dole :های کوچک.ها و شرکتقانون آیین ثبت اختراع دانشگاه 
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باین آماوزش  همکاری گسترشفدرال از حمایت »، با عنوان 218فرمان فدرال بر اسا   -
ة های مشترک صانعت و دانشاگاه در حاوزطرحبرای اجرای  ،«عالی و صنعت فناوری پیشرفته

ب، در این چاارچویابد. محصوالت فناورانه کمک مالی تخصیص می لیدو توسعه و توپژوه  
 ۀسساؤکه م حیطرگیرد: نخست، سه معیار رقابتی صورت میاین ها بر اسا  طرحتأمین مالی 

پژوهشای  ۀسسؤمشترک در م ۀو توسعپژوه  د باید متضمن کنو شرکت پیشنهاد میهشی پژو
ساوم،  خاود ترکیاب و مصارف کناد؛ ۀباشد؛ دوم، شرکت باید کمک مالی دولت را باا بودجا

ان بر اسا  ایان فرما. و توسعه شودپژوه  درصد کمک مالی فدرال باید صرف  20 کمدست
 .شوداختصا  داده میسال کمک مالی  3در  میلیون دالر 10 تا سقر طرحهر برای 
های ناوآوری در بخا  زیرساخت ۀحمایت فدرال از توسع»، با عنوان 219فرمان فدرال  -

کار، وهای نوآوری مانند مراکا رشد کسابزیرساخت ۀهدف  حمایت از توسع ،«آموزش عالی
 ةورراکاا مشاااطالعاتی و م ل فناوری، مراکامراکا مهندسی، مراکا صدور گواهینامه، مراکا انتقا

ه آموزش کارآفرینی و خادمات مشااور از گسترش. همچنین بر اسا  این فرمان است نوآوری
ی روسایه مجااز باه آموزش عال های پژوهشیمؤسسه همۀ. شودمیانتقال فناوری حمایت مالی 

 1،7ساال تاا ساقر  3ر دشرکت در این رقابت برای دریافت کمک مالی هستند و به هر برنده 
 شود.میلیون دالر پرداخت می

حمایات از دانشامندان برجساته در بخا  » باا عناوان، 220در چارچوب فرمان فدرال  -
بارای پژوهشاگران شاود. رقابت کمک ماالی می ۀبرجسته بر پایپژوهشگران به  ،«آموزش عالی

 ه باشانده  کاربردی داشتقرارداد پژوپژوهشی سسۀ ؤها باید با یک مبرخورداری از این کمک
توساعۀ علام و  باهباه ساهم خاود پژوهشای پژوهشی و تأسی  آزمایشگاه  گروهتشکیل  با و

برجساته پژوهشاگر های د. مجماوع کماک هایناهنامطالعااتی کماک کن فناوری در آن حاوزة
 Alexandera andبیشاتر باشاد ) طارحهای یاک درصد مجموع کمک هایناه 60تواند از نمی

Eugeniy, 2012: 47). 
عنوان بخشای از باه گانۀ تولیاد علام و فنااوری،ارکان ساهتسهیل همکاری  ویت وبرای تق
مأموریت یافات روسیه اقتصادی  ۀوزارت توسع 2012در سال ، اقتصادی روسیه ۀراهبرد توسع

هاا آن ۀای را در سرتاسر روسیه ایجاد و تسهیالت الزم را برای توسعهای نوآوری منطقهخوشه
میلیاون دالر  80سال تا سقر  5 دررقابت  ۀتوانند بر پایها میین خوشهند. هرکدام از افراهم ک

هاای برای حمایات از بخ  2013مصوب راه فناوری  نقشۀهمچنین  کمک مالی دریافت کنند.
، مواد کامسوزیت، فوتونیاک، فناوریزیستجدید اقتصادی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، 

پلتفرم فنااوری و  35شامل ایجاد  دیگر هایابتکار. اجرا شدصنعتی تنظیم و  مهندسی و طراحی
شرکت بار، دولتی مانناد  60های نوآوری برنامهو همچنین ای برای نوآوری منطقه ۀخوش 25

 گساترشآهن است که دولت بارای ناوآوری و راه و تکنفت، رو اتم، رو گازپروم، رو 
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 کاردههای نوآور کوچک و متوسم اجرا و شرکتی پژوهشی هامؤسسهها، همکاری با دانشگاه
کمیسایون اروپاا، هاای در پیاروی از ابتکاربه عالوه  .(Gershman and Thurner, 2016است )

فدراسیون روسایه  ةدهندنهادهای تشکیل همۀبه  2018فرمانی در سال  درجمهور روسیه ی یر
هاای ت از طرحو متوسام و حمایا مشا ل کوچک گسترشملی  طرحعنوان یک هب داددستور 

همچنین  .(Hulténa and Tumunbayarova, 2020: 4) دهند قرار ودخ دستورکار در را کارآفرینی
جمهور حمایت از پژوه  و توسعۀ فناوری هوش مصنوعی در دساتورکار دنبال فرمان ریی به

در زمینۀ هاوش  اعالم کرد هر کشوری که 2017های دولت قرار گرفت. پوتین در سال سیاست
 (.Petrella, and Others, 2021: 75« )حاکم جهان خواهد شد»پیشتاز شود  صنوعیم

، 2030 ساال انداز علم و فناوری در افا چشمروسیه در سند  علم و فناوری ۀراهبرد توسع
جمهاور در ریی  و همچناین فرماان 2011مصاوب  2020در اف   توسعۀ نوآوری ملی راهبرد
در نظاام ملای ناوآوری  بخشیمیان اوری و توسعۀ همکاریفن ترویجنان بر همچ 2016دسامبر 

 ,Rostov on Don) دنالمللی تأکید داردر سط  بین مربوطارتباط با نهادهای  روسیه و برقراری

ها و ی برناماها، اجار1980های دهاۀ . با این حال، بازهم در ایان راهبارد همانناد ساال(2021
باین  خالصه اینکه، ایجاد همکااری ه قرار دارد.در کانون توج ریو فناو یعلم های بار،طرح
های هو توسعه و نوآوری از نشاانپژوه  های دولتی و خصوصی و تحریک تقاضا برای بخ 

کنیم در اداماه بررسای مای .استهای روسیه در حوزة علم و فناوری اصلی جدیدترین سیاست
ها در زمینۀ ارتقاای دانشگاه ها وملکرد شرکتگیری و عها چه تأثیری در جهتکه این سیاست
 اند.جانبه در روسیه داشتهروابم مارپیچ سه

 هاي نوآور گذار به شركت
اقتصاادی و سیاسای تغییریافتاه و باا ابتکارهاای بدانیم آیا در محایم  خواهیممی در این بخ 
بود دان  بهکنندة یدها به نوآوری و همکاری با نهادهای بیرونی تولتمایل شرکت جدید دولت،

های تا چاه حاد از سیاسات و کنندها چگونه با نوآوری برخورد میشرکت  یافته است یا خیر
شاناخت ها و باه ایان پرسا  پاساخ   برایبرندمیسود  در زمینۀ علم و فناوری دولت کنونی

عاۀ های مطالو توساعه و کاارآفرینی در روسایه، از یافتاهپاژوه  ها نسبت به رویکرد شرکت
ایان . نتاایج کنیممایاساتفاده روسایه ملی های پژوه عالی اقتصاد دانشگاه  ةکدپیمایشی دانش

 های روسایهشارکت انمادیرنفر از  1200های ساختاریافته با بی  از مصاحبهپیمای  مبتنی بر 
های مرتبم ویژه شاخصو فناوری به علم های سیاستدر این مطالعه تعدادی از شاخصاست. 
هاا آنهاای ها و تاأثیر حمایات دولات از فعالیتشرکت راهبرده در و توسعپژوه  گاه با جای

سیساتم  دهد، بارخالف وضاعیت حااکم درهای این پیمای  نشان مییافته است. شدهبررسی 
دنبال تولیاد به فقمون توجه به کیفیت دها بشرکتدر آن که اتحاد شوروی ریای متمرکا برنامه

ها تغییر کرده و رویکرد مثبتی نسابت باه زیادی رفتار آنامروزه تا حدود  ،انبوه و فروش بودند
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در حالی که هنوز اهمیت  انه روند افاایشی دارد.نوآور و تولید محصوالت اندنوآوری پیدا کرده
عنوان منباع اصالی ناوآوری را باه آن بیشاتر ها روشن نیسات وپژوه  و توسعه برای شرکت

های پاژوه  و توساعۀ ساازمان ناوآوری منباع همهم نیست ک هاآنهمچنین برای  شناسند.نمی
میاان با این حال، تفاوتی معنادار در  .های خارجیداخلی باشد یا دانشگاه هایروسی و دانشگاه

های ؛ به این معنا که شارکتو توسعۀ درونی و بیرونی وجود داردپژوه  از ها شرکتاستقبال 
را در واحدهای وابستۀ خود انجام دهند، پژوهشی و توسعه  هایروسی بیشتر تمایل دارند طرح

بیرونی و ارتباط با مراکاا تولیدکننادة  ۀو توسعپژوه  از  اعالم کردند که درصد 3،7زیرا تنها 
دهاد همچنین نشاان می، شده در این پیمای های انجامتجایه و تحلیل کنند.استقبال می دان 
کنند برقراری پیوندهای قاوی باا مراکاا استقبال می یدارپا ۀو توسعپژوه  هایی که از شرکت

 (.Gershman and Others, 2018: 5) دانندتولید دان  را مهم می
های تولیادی روسای نسابت باه حمایات نتایج این پیمای  همچنین ماهیت درک شارکت

آری هایی که بر ناودهد شرکتنشان می داده وو نوآوری را توضی   ۀو توسعپژوه  دولت از 
در مقابال، آن دساته از  دانناد.میهای دولات را بای اهمیات کمکبیشتر ید دارند در تولید تأک

برناد های دولت ساود میکنند و از سیاستهای دولتی را مهم ارزیابی میهایی که کمکشرکت
 :Gershman and Others 2018) ارتباط دارند هامانند دانشگاه دان  ةتولیدکنندبیرونی مراکا  با

های دولت برای ایجاد ارتباط باین صانعت و دانشاگاه در آن ن معناست که اقداماین بدا(.  5-7
در مجموع، ها مؤثر بوده است. اند در تغییر رویکرد آنهای دولت بهره گرفتهبخ  که از کمک
 دهادهای علم و فناوری روسیه در مراحل مختلر تاریخ ایان کشاور نشاان میتحلیل سیاست

های ناخاالص رشاد میااان هایناه . باا وجاودری بسیار پایین اساتها برای نوآورکتش ةانگیا
از  درصاد 70ها همچنان تاا مارز و توسعه تا مقام هشتم جهانی، منبع اصلی این هاینهپژوه  

و پاژوه  های صانعتی روسایه در گذاری شارکتمیااان سارمایه ود،شسوی دولت تأمین می
ها، هاینهاین در حالی که  ؛دهدرا تشکیل می هاهای نوآوری آندرصد از هاینه 23توسعه، تنها 
همچنین روسیه در بازار جهاانی فنااوری  .درصد است 62دانمارک در درصد و  69در اتری  
تقریب در حاشیه قرار دارد و ساهم به(،  ,2016World Bank) صدم درصد 42با سهم  1پیشرفته

 2005های در سالو  د استدرص 8حدود  فقمن محصوالت نوآورانه در گردش مالی داخلی آ
اهمیات هاای فناوراناه نوآوریباه های تولیادی روسایه از شرکت درصد 10کمتر از  2015 تا

است موقعیات خاود را  کردهدر چند سال گذشته روسیه پیوسته تالش (. HSE, 2017اند )داده
ت بار یار در بهتارین حالایک دهۀ اخ دربهبود بخشد. با این حال،  2در شاخص جهانی نوآوری

آخرین ارزیابی، یعنی  بنابراست.  دست آوردهبهرا  (2012)در سال  39 ۀاسا  این شاخص رتب

                                                           
1. Hi-Tech. 

2. Global Innovation Index 
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 ,HSE)اسات  45 ۀکشور در این شاخص رتب 132، جایگاه روسیه در میان 2021ارزیابی سال 

انادکی  های گذشاته بااسال نوآوری در(. این بدان معناست که جایگاه جهانی روسیه در 2021
یافته و حتای برخای کشاورهای توساعه هماۀبناابراین از  1.بی  ثابات ماناده اساتونوسان کم

 توسعه عقب است. کشورهای درحال

  گذار به دانشگاه كارآفرین
. داردجانبه آمیا سازوکارهای مدل مارپیچ سهدانشگاه کارآفرین نق  مهمی در کاربست موفقیت

یاک مرکاا رشاد طبیعای، موتاور ، جانبهساه سیستم ماارپیچنیروی محرک در جایگاه  دانشگاه
برای حرکت در این مسیر و . استو منبعی برای علم و فناوری جدید  هاپژوه سازی تجاری

، در ایااالت متحاد . برای نمونهضروری استهم حمایت دولت ایجاد دانشگاه کارآفرین، البته 
 ارآفرین اساتنفورد وهای کاور دانشاگاهدولت فعاالنه آموزش کارآفرینی را ترویج کارد و ظها

ها و . اما در روسیه، سیاستها استگونه حمایتنتیجۀ این ی هستند کهموفق هایهنمون تیآیام
آمیای بار تاریخی نتایج بسیار پیچیده و تناقض از نظردولت در حوزة علم و فناوری های اقدام

نسابت بهحایم ماسات تاالش کارده  های اخیر دولاتجای گذشته است. با این حال، در سال
پژوه  گذاری در افاای  سرمایه مانندفراهم کند های نوآوری کردن ظرفیتبرای فعالمناسبی 

و ای های ناوآوری منطقاهایجااد خوشاه ها،در دانشاگاه و توسعه، توسعۀ آماوزش کاارآفرینی
 .(Volkodavova and Others, 2019: 7تأسی  مراکا پژوهشای و آموزشای در تاراز جهاانی )

تااا حاادی امیاادبخ  بااوده و در آن روساایه توانسااته اساات تااا حاادودی ها ج ایاان اقاادامنتااای
های کاارآفرین باردارد. سوی ایجاد دانشگاههایی بههای نوآوری را تقویت کند و گامزیرساخت

های کارآفرین در روسیه اسات. در نمونۀ موفقی از نسل دانشگاه 2دانشگاه دولتی ایالت تومسک
های ماورد انتظاار نق و بیان دانشگاه کارآفرین در روسیه  سویروند گذار بهینجا برای تبیین ا
 کنیم.می دانشگاه تومسک را  بررسیتجربۀ  ۀگانسه الگوی مارپیچدر قالب  این دانشگاه از

 هاي كارآفرینتومسک، دانشگاهی از نسل دانشگاه
بار . ه مرکایت دانشاگاه باشادباید ببتکار عمل اهرگونه ، جانبهمارپیچ سه الگویکاربست برای 

های حمایتی بارگای بارای تبادیل به اجرای برنامه اقدام روسیه در دهۀ اخیر دولتهمین پایه، 

                                                           
ا کارده بدین صاورت نوساان پیاد 2021تا  2010های در سالنوآوری جایگاه جهانی روسیه در شاخص جهانی . 1

؛ در 39، رتبۀ 2013؛ در سال 39، رتبه 2012؛ در سال 52، رتبۀ 2011؛ در سال  47، رتبۀ 2010ال است: در س

؛ در ساال 45، رتباۀ 2017؛ در ساال 47، رتباۀ 2016؛ در ساال 43، رتبۀ 2015؛ در سال 43، رتبۀ 2014سال 

 Global) 45، رتبااۀ 2021سااال ، رتبااۀ و در 2020؛ در سااال 46، رتبااۀ 2019؛ در سااال 46، رتبااۀ 2018

Innovation Index, 2021.) 

2. Tomsk 
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چنادین و در پی آن های کارآفرین کرده های شناخته شده روسیه به دانشگاهتعدادی از دانشگاه
های ناوآوری یجااد خوشاهیج کارآفرینی و اثری در راستای تروؤهای مدانشگاه مهم روسیه گام

در دانشاگاه ایاالتی  2005اولاین مرکاا رشاد فنااوری در روسایه در ساال  ای برداشتند.منطقه
 .شاد انادازیدر این کشاور راهدانشگاه کارآفرین  این دانشگاه به اولینتومسک با هدف تبدیل 

، یکی از ستاها کنترل سیستمتخصصی در حوزة رادیوالکتریک و یک دانشگاه دانشگاه که این 
 .ای تبادیل شاودنوآوری در سط  منطقه ۀبه کانون خوش کوشدمیهایی است که دانشگاهاولین 

و بار انجاام  فاصاله گرفتاهاز رویکرد سانتی مبنای بار انجاام وظاایر آموزشای  در این زمینه
 دانشاگاهیابع سازی دان  تمرکا کرده است. این دانشگاه بر منو تجاری های کاربردیپژوه 

حقاوق  و هماۀ خاود کنتارل قاانونی داردپژوهشای های اجرای برنامه نتیجۀولیدات فکری و ت
اختصاا   پاژوه خود را باه  ۀدرصد از بودج 41 کند. همچنینمعنوی مخترع را تضمین می

 لیساان ، فنااوری خاود را درمراکا رشد، ثبت اختراع و اجارای برناماۀ  باتواند دهد و میمی
یاادگیری در »های نوین آموزشای های تیمی، کاربست روشطرحجام ان .کند به محصولتبدیل 
آماوزش در ایان های عبور از شیوة سنتی برنامهاز های نوآوری و دسترسی به زیرساخت« عمل

هاای باا تمرکاا بار پژوه شاوند دانشاجویان تشاوی  میدر ایان چاارچوب . استدانشگاه 
هاای طرحری کاارآفرینی کنناد و بارای توساعۀ علم و فنااو ۀشرفتهای پیدر زمینه ایرشتهمیان

 اماروزه،. (Alexandera and Eugeniy, 2012: 48-49کنناد )فناورانۀ خود تساهیالت دریافات 

های ناوآوری های کاربردی با زیرساختیک دانشگاه صنعتی برتر در پژوه عنوان به تومسک
در فنااوری ناانو، مخاابرات،  پیشارفته هایاماهبرن شاود کاهشاناخته می یافته در روسیهتوسعه

های این دانشگاه یکی از اعضای انجمان دانشاگاه کند.اجرا میالکترونیک و آموزش کارآفرینی 
های کاارآفرینی در باین ده دانشاگاه برتار و شاخص یکارآفرین روسیه است که از نظر نوآور

فاروش اولاین ایاده باه محصاول و ای برای تبادیل های گستردهزیرساخت و روسیه قرار دارد
کار دانشاجویی، مرکاا رشاد فنااوری،  ها شامل مرکا رشد کسباین زیرساخت .داردمحصول 

سازی دان ، دفتر ثبات اختاراع، بخا  بازاریاابی، خادمات پارک علم و فناوری، دفتر تجاری
 .آف استهای فرعی یا اسسینآپ و انجمن شرکتاستارت ةمشاور

فنااوری و ناوآوری باا دانا   ۀیک خوشا 1یونیک آف، موسوم بهنیسهای اسانجمن شرکت
فنااوری  های مرتبم بامرکای شرکت ۀعنوان هستپیشرفته است که در چارچوب آن دانشگاه به

 3شارکت،  100دانشگاه محلی، بای  از  5. این خوشه شامل دارندنق   هنطقآن مپیشرفته در 
 ,Etzkowitz) اسات ن ایالاتدر آ دولتی مرباوط هایهو آکادمی علوم و ادارپژوهشی سسۀ ؤم

 ةفعال در حاوزهای پژوهشی مؤسسهها و شرکت همۀ. عضویت در این خوشه برای (2 :2014

                                                           
1. UNIC 
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 ۀهااای مااالی باارای توسااعکمک دادنآزاد اساات.  ۀفناااوری اطالعااات و الکترونیااک در منطقاا
ر گواهیناماه و ساازی و صادوهای مخاابراتی، مراکاا نمونههای نوآوری، زیرساختزیرساخت

ه خوشادر دستورکار برنامۀ این خوشه قرار دارد. گفتنای اسات ایان المللی اکا بازاریابی بینمر
 ی عضاو یونیاکهاشارکت کارده اسات. برقاراربارای خاود  ایگذاری ویاژهصندوق سارمایه

ساازی ایان تجاریهای کامل محصوالت نوآورانه و چرخهتولید و توسعه، پژوه  های قابلیت
از درآمادهای فنااوری  درصاد 80، یونیاک 2011آ ااز راه در ساال در را دارناد.  تمحصوال

گذاری سارمایه دانشگاه تومسک میلیون دالر در 14پیشرفته در منطقه را به خود اختصا  داد، 
 :Alexandera and Evgeniyb, 2012دست آورد )بهمیلیون دالر درآمد  506کرد و در مجموع 

49). 
و گذار به دانشاگاه  های نوآوریزیرساخت ۀتوسعراستای  دردانشگاه های ماز آنجا که اقدا

های قابل های دولت در حوزة علم و فناوری بود، کمکها و سیاستمنطب  با اولویت کارآفرین
 های اساسین آفشارکتگیری شاکل 217. قاانون فادرال را از دولت دریافت کاردای مالحظه

باه همکااری دوجانبه توساعۀ ولت فدرال د 219و  218حکام ا و توسم دانشگاه را تسهیل کرد
در فعاال . سه شارکت کردویت های نوآوری آن را تقو زیرساختکمک بین دانشگاه و صنعت 

ای قابال مالحظاهمالی)گرنات(  هاایدولت فدرال کمک 218 ةبر اسا  فرمان شمار ،تومسک
ینادهای تولیاد د و فرامکااری کنناه دانشاگاه و توسعه باپژوه   ۀکنند تا در زمیندریافت می

 گاه، دانشاده ساال گذشاتهدر  .دهناد گساترشطور مشاترک هرا با نوآورانه با فناوری پیشرفته
 دریافات کارده اسات تاا از دولت مرکای)گرنت(  کمک هاینهای تومسک مبالغ قابل مالحظه

، وکارکسابهمکااری باا فضاای پیراماونی گسترش به دانشگاه کارآفرین در فرایند  گذار برای
تومساک و در شارو کارآفرینی پی ۀیونیک به خوش تبدیل وای منطقههای نوآوری خوشه توسعۀ
  هاینه کند.روسیه 

  نتيجه
مختلار اسات کاه در  هایجنباه، تبیین تحول علم و فناوری در روسیه از نوشتاردستاورد این 

تبدیل  های دولت با هدفیند آن رویدادهای مهم تاریخ علم و فناوری این کشور و سیاستافر
از ایان اساتدالل  نوشاتارهای . یافتهکردیمۀ شواهد بررسی یبا ارارا  نظام دانایی به نظام توانایی

در دوران تاار، اتحااد شاوروی و  مرانیهای حککند که با وجود تفاوت در سیستمپشتیبانی می
ها رکتشا و همچناننکرده حوزة علم و فناوری تغییر چندانی  بازیگران عملکردجدید، ۀ روسی

 این روند را همچنان ادامه دهند.خواهند میو کنند فعالیت مینظارت دولت  و مراکا علمی زیر
باوده پیوند نظامی در این کشور همهای تاریخی تحول علم و فناوری در روسیه، با الاام از نظر

ان قرن . تا پایشدروسیه علم در سبب پیدای  نظامی  عۀتوس هایهیجدهم انگیاهاست. در قرن 
 هاایپژوه  ناد وبودمتمرکاا نظاری  هاایپژوه بر های علمی این کشور مؤسسهنوزدهم، 
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 هایهدر این دوره حلقاداند. ای دولتی انجام میهای شعبهکمیاب را نیا بیشتر، مؤسسه کاربردی
و در  شاتها وجاود نداهای علوم و دانشاگاهآکادمی هایپژوه ارتباطی بین بخ  صنعت و 

بیشاتر، در دانشامندان و مهندساان روسای هاای تارین اختراعمهم هایی،ن زیرساختنبود چنی
در دورة اتحااد شاوروی،  رساید.بارداری میاقتصاد کشورهای دیگر باه مرحلاۀ تولیاد و بهره

موجب بسایج داد و طور چشمگیری گسترش دولت به راعلم و فناوری  ةشدهای حمایتحوزه
 ویژهباههای علمای طرحترین انجام بار، برای انی دومی کشور در جنگ جههای علمظرفیت

 دیگار باهشوروی نتوانستند این موفقیت را های با این حال، مقام در حوزة اتمی و فضایی شد.
و توسعه از نظار حجام گساترش  پژوه بخ   ،. در این دورهعلمی تسری بدهند یهاهحوز
و  پاژوه های یان باود کاه ساازمانضعر اصالی ا یافت.، اما از نظر کارآمدی توسعه نیافت
بعادها  آگااهی از ایان مسائلهبر تحقیا  تمرکاا داشاتند.  فقمجای نوآوری شوروی به ۀتوسع

پا  از  کنناد. کشاور باازنگریعلام و فنااوری  راهباردرهبران روسیه جدید را واداشات در 
ن درآماد. به جریاا 1990 ۀدهکوتاهی از آزادسازی اقتصادی در  ةشوروی، دور اتحاد فروپاشی
ثباتی اقتصادی و سیاسی موانع بسیار جدی در مسیر پیگیری فرایندهای پیچیادة ناوآوری اما بی

های از افاای  قیمت نفت سیاسات آمدهدستبه، دولت با منابع 2000 ۀایجاد کرد. در پایان ده
باین  ارتبااطی زوکارهایسااها بر هدف ایجاد نوآوری متعددی را آ از کرد که بیشتر آن ۀتوسع

 بنیاانو توسعه و همچنین حمایت از تولیاد دان  پژوه علم و فناوری، تحریک تقاضا برای 
های و ناه سیاسات 2000 ۀساریع اقتصااد روسایه در دها ۀمتمرکا بودند. با این حال، نه توسع

بررسای رویکارد دهاد. ها باه ناوآوری را افااای  تمایال شارکتنتوانست عمومی اجراشده، 
و توسعه و همکااری  پژوه های برنامهدهد که به اجرای روسیه نشان میهای تولیدی شرکت

تمایال ندارناد و بیشاتر  ، یعنی مراکا پژوهشی و دانشگاهیبا نهادهای بیرونی تولیدکنندة دان 
 . کنندتولید ارزش حرکت می ةشدة زنجیردر مسیر تثبیت

 یخی جدا از یکدیگر توساعهروسیه از نظر تارطور کلی، سیستم تولید و سیستم پژوهشی به
با آگاهی از ایان مسائله،  ها برای ایجاد نوآوری بسیار ناچیا بوده است.یابد و روابم میان آنمی

های نوآوری و ایجااد بساترهای در طول دهۀ گذشته دولت ابتکارهایی برای توسعۀ زیرساخت
تا حادودی  هاتایج این اقدامگانه اجرا کرد. نقانونی الزم برای توسعۀ همکاری بین بازیگران سه

های ناوآوری را بخ  است. در دهۀ گذشته، روسیه توانسته است تا حادودی زیرسااختالهام
های کارآفرین باردارد کاه موتاور محارک سوی ایجاد دانشگاههایی بهتقویت کند. همچنین گام

وفقی از نسال لت تومسک نمونۀ ماشود. دانشگاه دولتی ایامحسوب میجانبه سه الگوی مارپیچ
های کارآفرین در روسیه است که هستۀ مرکای نوآوری الکترونیک و فناوری اطالعات دانشگاه

های کارآفرین در روسیه هنوز در با این حال، نسل دانشگاه رود.در سط  آن منطقه به شمار می
رفتۀ ایجااد ر یام گیری خاود هساتند و روسایه هناوز وارد مرحلاۀ پیشامراحل ابتدایی شاکل
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همکاری نهادی بین بازیگران عرصۀ نوآوری و کاارآفرینی نشاده و ممکان اسات ایان فرایناد 
های کاارآفرینی بسایار تعیاین ها طول بکشد. در فرایند این گذار، تداوم حمایت از ظرفیتسال

ه و دوجانبا هاایهایی را برای همکاریدولت فدرال باید زمینه پژوهشیهای کمککننده است. 
را گسترش دهاد. در ایان  دولتها و ها، دانشگاهبین شرکت روابماد کند و میاان جانبه ایجسه

های تشاکیل شارکت حمایات از وسایلۀبهجانبه بایاد چارچوب، عناصر اصلی مدل مارپیچ سه
ساوی ایجااد آمیا بهموفقیت تردید، گذاربید. نای تقویت شوهای نوآوری منطقهنوآور و خوشه

باین در حاالی کاه و توساعه بساتگی دارد.  پژوه قاضای داخلی برای اه کارآفرین به تدانشگ
دولتی باید  هایابتکاربنابراین  .دانشگاه و صنعت در روسیه شکاف ذهنی و فرهنگی وجود دارد

. بارای موفقیات هدف قرار دهدرا جانبه مدل مارپیچ سه ۀهای فرهنگی توسعحذف محدودیت
آن را به سط  الگوی مارپیچ چهارجانبه و حتی بیشاتر  جانبه بایدیچ سهدر کاربست الگوی مارپ
دهناد؛ بنیان جامعۀ پایه و توجه به متغییرهای محیطی را هدف قارار میارتقا داد که تولید دان 
های کارآفرین در روسایه در عمال گذاری علم و فناوری و ایجاد دانشگاهچیای که در سیاست

 از آن  فلت شده است.
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