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 پژوهي دانماركآينده
 

 

 

 

 

 دهيچك

 ينگرندهيبا تجارب نسبتاً ناموفق آ ك، دانمار1970دارد. در دهه  يطوالن يانهيشيپ كدانمار يپژوهندهيآ

ن نقش ين دوران همچنيشد. در ايم يرمنتظره ناشيغ يبه رخدادها يتوجهمكه در اصل از كروبررو شد 

تر شيره و مشاوره بود و در بكمتر از مذاك كدانمار يريگميو تصم يسازميدر تصم يل تخصصيتحل

اظ لحه بهكتوان گفت يرو منياشد. ازيگرا استفاده متعامل يشناختروش يردهايكها از رويزيربرنامه

در  يذاراستگينگر مشابه در سشيمنظم و پ يهافرآيندو  ينگارندهياز آ يفيسنت ضع ك، دانماريخيتار

پژوهش و توسعه  يودجه ملش بير با افزاياخ يهانه در دههين زمين حال، ايداشته است. با ا يسطح مل

 رده است.كر ييتغ يپژوهش راهبرد يشورا يكجاد يو ا

 كدانمار يد ساختاريشد يرهاييو در خالل تغ 1970و  1960 يهادر دهه يپژوهندهيعالقه به آ

ار يارتباط بس يو دارا يپژوهندهيدو سازمان در آ 1960افت. در دهه يش يشده افزا يگر جوامع صنعتيو د

بودند. در سال  فعال« هاندهيانجمن پژوهش آ»و  «هاندهيپژوهش آ يادمكآ»، كشور دانماركدر  يكنزد

ه رد. سك يپژوهندهيلف به بحث درباره آكرا م ياتهيمك، كدانمار يپژوهش علوم اجتماع ي، شورا1970

در  يمؤسسه خاص دولت يكس يه تأسكنده، گفته شد يته درباره جامعه و آيمكن يسال بعد در گزارش ا

و هم مستقل( و  يمؤسسات موجود )هم دولت يسازرد، هماهنگيكن روين حوزه ضرورت ندارد و بهتريا

 دار نماند. يرد پايكن رويمنفرد( است، اما ا يهاها و بخشمطالعات موجود )رشته

، ر و پرچالشييرتغط پيبا مح يغرب ياروپا يشورهاكگر يو د كق دانماري، تطب1990و  1980 يهادر دهه

ژه حوزه يوگر، بهيد يهاو ملت كان دانماريم يهايرد و همبستگكرا دو چندان  يپژوهندهيبه آ يازمندين

 سوق داد. يپژوهندهيآ يهان حوزه در پژوهشيا يشورهاكبا  كمشتر يهاياركشور را به همكن ي، ايناوياندكاس

 يازسو يفناور ينگارندهيبرنامه آ يك، «2000ار كوسبكراهبرد توسعه »، به همراه 2000در سال 

 ياصالح شد. پس از بازسازمانده 2001د و در سال ين برنامه در دولت جديشنهاد شد. ايپ كدولت دانمار

، وزارت يو نوآور ي، وزارت علم، فناور2001د در سال يدر دولت جد كدانمار يرساخت علم و فناوريز

ر د ينشگر اصلكمشاوره پژوهش، به سه  ين نظام مليآموزش و همچناقتصاد، تجارت و صنعت، وزارت 

ام ن نظيز در قالب اين كدانمار يپژوهندهيآ يهاتيل شدند. فعاليتبد كدانمار يت علم و فناوريريمد

 يبرا يفناور ينگارندهيو آ ينگارندهيشتر از عنوان آيشده بود و ب ينشگران آن ساماندهكو  يپژوهش

 شد.ياستفاده مها تين فعاليا
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، كدانشگاه دانمار 11ت اداره امور يمسئول يو نوآور يد، وزارت علم، فناوريدر ساختار جد

ه ك يشور را برعهده گرفته بود. درحالكن يا يو نوآور يفناور ياستگذاريو س يصنعت يهاپژوهش

 يبكيه ترك، يبخش يپژوهشمؤسسه  25س قرار گرفته بودند، يتأس رمجموعه وزارتخانه تازهيها زدانشگاه

 يگر شدند. نهادهايد يهارمجموعه وزارتخانهيت متنوع بودند، زيبا اندازه و مأمور يهااز مؤسسه

، كدانمار يسو، دانشگاه فنير يشگاه مليعبارتند از: آزما كدانمار يپژوهندهيشرو در آيپ يدانشگاه

 . كدانمار يسلطنت يده داروسازكدانش

 يپژوهندهيآ يهاتيفعال ي، به آراميها و مؤسسات پژوهشدانشگاه ياركهم با هم يبخش خصوص

 خود را گسترش داد.

شمندان، دو چهره سرشناس ين انديان ايدارد. در م يپژوهندهيدر حوزه آ يفعاالن پرشمار كدانمار

و  پنهاگك يپژوهندهيانگذار مؤسسه آي، بن«ستنسِنيركل كيتُر»نند؛ كيگران جلب توجه ميش از ديب

خود را  ي، شهرت اصلستنسنيرك«. ا گلوبالكي»ت كر عامل شريانگذار و مدي، بن«اكيزه يآنه ل»خانم 

انگذار مؤسسه يرده است. او بنكخدمت  OECDل سازمان كر ين دبينخستعنوان ه بهكن است يوامدار ا

ت يفعال يالمللنيب يپژوهندهيآ يگر نهادهايبوده و در باشگاه رم و د 1970پنهاگ در سال ك يپژوهندهيآ

سه نون اين مؤسكرد و ايگيبهره م يالمللنيب يهاياركپنهاگ از همك يپژوهندهيداشته است. مؤسسه آ

 ند.كيرا عرضه م ياز خدمات پژوهش ياف گستردهي، طيليل و شين، برزيشور آرژانتكدر سه 

ها و دگاهيش و ديهايما با سخنرانست، اين يچهره برجسته دانشگاه يكا اگرچه كيزه يخانم آنه ل

 يپژوه برتر جهان ازسوندهيآ 7از  يكيعنوان ا بهكيخانم  يشود. معرفيتجارب مطرح در آنها شناخته م

 اگلوبال،كيت كشده شران اعالم يرده است. مشترك، شهرت او را دوچندان 2015نگتون پست در سال يهاف

 هستند. ينامدار يتيچندمل يهاتكشر

ه كان، شبين راوياز ا يكياند. ت شدهيروا يان مختلفيتوسط راو كدانمار يپژوهندهيآ يهاپروژه

دهد. از يدست مبه كدانمار يپژوهندهيآ يهااز پژوهش ير پروازيه تصوكاروپاست  ينگرندهيش آيپا

« اشتنگره»و « هاتياولو»، «ياستيس يهاهيتوص»دادها را ن سهم برونيشترين نهاد، بيا يليمنظر تحل

ت نگاشها و رهتياند، زيرا اولوداشته يابرجسته يزيش تجويها، گراه پژوهشكدهد ين نشان ميدارند. ا

و  يخصوص يش از نهادهاي، بيدولت يو نهادها ين مؤسسات پژوهشيهستند. همچن يزيهم عمدتاً تجو

 اند.اد شده بودهي يهاان، مخاطب پژوهشيگر مشتريد

در سطح  يراهبرد يپژوهندهيرا مصداق آ كنگر دانمارندهيآ يهاياستگذاريدو مورد از ستوان يم

، يسازيراهبرد جهان«. 2015پژوهشِ »و  2005در سال  كدولت دانمار يسازيدانست: راهبرد جهان يمل

 يبرا ياسيزه سين راهبرد انگيرا هدف قرار داد. ا ياستگذاريس يهااز حوزه ياف گستردهيط يبررس

 يبرنامه پژوهش يهاتين اولويي، تع«2015پژوهشِ »رد هدف كرا فراهم « 2015پژوهشِ »پروژه 
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 ن شده بود.يين برنامه، تعياز ا ييهاا حداقل بخشيدولت،  يراهبرد

را دو مؤلفه « اف قدرتكش»ز بودن يو ناچ« تياستقبال از عدم قطع»توان يدر مجموع م

دگاه يت در گسترش ديدانست. هرچند استقبال از عدم قطع كدانمار يژوهپندهيله آكننده در شاكنييتع

ز ين تماياست. ا كدانمار يبرا يتريبوم يژگياف قدرت وكز بودن شيت دارد؛ ناچيپژوهانه عمومندهيآ

دانست  يزيرو برنامه يشياندندهيدر آ يتكرد مشاريكگسترده از رو يريگتوان در بهرهيرا م كبارز دانمار

قش رد نيكن رويت ايشور، در موفقكن يا يمل يو همبستگ ياسي، ثبات سكت نسبتاً انديجمعه ك

 دارند. يابرجسته

 

 مقدمه

هبود ب يه براكاست  ي، پژوهشيپژوهندهينده مربوط باشد. آيه به آكست ين يهر پژوهش يپژوهندهيآ

بر  كيانه و متيجوياركو همنگر لكرد يك، با رويانداز آرماندن به چشميرس يها در راستاميتصم

پردازد. يبهتر م يهاندهيتحقق آ يارهاكل و راهيبد يهاندهيدرباره آ يزن، به گمانهياجتماع يهاارزش

 يپژوهدهنيان آيخاص به خرج داد و م يد دقتين رشته، بايننده اكنييتب ين در مطالعه آثار علميبنابرا

 ز قائل شد.يگوناگونش تمااتب كان ميم يمشابه آن و حت يهاتيو فعال

نه و با هدف ايگرادگاه اثباتينگر، اغلب با دندهيآ يهاتي، فعاليپژوهندهيرشته آ يريگلكش از شيپ

انه يگرااتدگاه اثبيد يهاياستكمان از كپژوهشگران و حا كنده بودند. با بهبود دريآ يتخصص ينيبشيپ

ن الگوها، يافتند. در اينده رواج ياز آ يرپردازيتصو ينگر برالكتر و يفكي يهانده، الگويدن به آيشيدر اند

د كيتأ يجان بهيافته بود. همچني يشتريت بينفعان، اهميندگان ذيت متخصصان متنوع و نماكجلب مشار

ه با كتوجه شد  يگاه داده ذهنيو فراتر از آن، به پا يمّكريتوب غكم يهاشتر به دادهي، بيمّك يهابر داده

 گرفت.يمورد استفاده قرار م ين خالقانه و اجماعينو يهاروش

ستم يبشر در اواخر قرن ب يازهايانات و نكرا به تناسب ام ينگرندهياز آ يمتفاوت ك، سبيپژوهندهيآ

بارتند ده آن عيبرگز يهاه واژهكشناخته شد  يگوناگون يهان با نامينو كن سبيرد. اكان عرضه يبه جهان

ن يج ايو ترو يريارگكاگرچه خاستگاه به«. Prospective»و « Futures Studies» ،«Foresight»از: 

ان يم يريز چشمگيه نتوان در عمل، تماكها سبب شد م و روشيها متفاوت بود، اما تبادل مفاهواژه

 ها قائل شد. ن واژهيا يهاداللت

 و يازد. در آغاز، بافت اجتماعپرديم كدر دانمار يپژوهندهين آيين گزارش در چند بخش به تبيا

، ينگارندهيدر رابطه با آ كدانمار يتيمكو حا ياجتماع يهانهيبا توجه خاص به زم كدانمار يتيمكحا

ال ش از سيپ يبه دو بازه زمان كدر دانمار يپژوهندهينه آيشينه، پيزمشين پيمطالعه شده است. با ا

 يمعرف كدانمار يپژوهندهيو پس از آن جدا شده است. در ادامه دو چهره شاخص آ يالديم 2000
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ن دو نفر در يافت ايز هستند. رهين يپژوهندهيمؤسسه خوشنام آ يكانگذار يبن يكه هركاند شده

شان يمرتبط با ا يهامؤسسه يلكرد يكن رويآنان و همچن ياحرفه يو نقاط برجسته زندگ يپژوهندهيآ

از منظر  كدانمار يپژوهندهيآ يهاان گزارش، ضمن مرور بر پژوهشيان شده است. در پايار ببه اختص

 گزارش، ارائه شده است. يهاافتهياز  يمختصر يبندها، جمعن پژوهشيان ايراو

 

 كدانمار يتيمكو حا يفصل اول ـ بافت اجتماع

ره جهان( ين جزيترنلند )بزرگيره( و گريجز 18ر فارو )شامل ي، جزاكشامل دانمار كدانمار يشور پادشاهك

 1979و  1948 يهاب در ساليترتنلند بهير فارو و گريبوده و در شمال غرب قاره اروپا واقع شده است. به جزا

مال ش يايان دريه مكاست  يوهستانكري، مسطح و غكوچكشور ك يك كاست. دانمار اعطا شده يخودمختار

ه ي( همساكيسوئد از شرق، نروژ از شمال و آلمان از جنوب )با مرز خا يشورهاكقرار دارد و با  يكبالت يايو در

ار يشور بسكن ير ايشتر جزايل شده است. بكيگر تشيره ديجز 406ولند و يره يجزشور از شبهكن ياست. ا

 ياريرا آب فراگرفته و بس كشور دانماركاز  ياعمده يهاهستند. بخش يونكرمسيا غيت يم جمعك، كوچك

 5ت آن بالغ بر يلومتر مربع و جمعكي 43094 كاند. مساحت دانمارله پل به هم وصل شدهيوسها بهمحل از

ن، رايستان، عراق، اكه، پاكيو از اتباع تر يون نفر آنها خارجيليم ميه حدود نكهزار نفر است  500ون يليم

چ يچهارصد هزار نفر است. هون و يليم يكبه  يكپنهاگ نزدكت يسابق هستند. جمع يوگسالويو  يسومال

 1رسد.يهزار نفر نم 250ش از يتش به بيپنهاگ جمعكاز غير يشهر

 عنوانز بهين يو آلمان ينلندي، گريفاروئ يهااست؛ زبان كيشور دانماركن يا ياگرچه زبان رسم

 در ساله كنياست و با ا كرون دانماركشور كن يت دارند. واحد پول ايشور رسمكن يدر ا يمحل يهازبان

 يحي، مسكدرصد مردم دانمار 80به  يكاست. نزد وستهيورو نپيوسته، اما به حوزه يه اروپا پيبه اتحاد 1973

در  يمن پرچم رسيتريميسرخ است؛ قد يانهيد بر زميب سفيصل يكه كشور كن يهستند. پرچم ا يلوتر

ب يصل 2رده است.كل خود را حفظ كتا به حال ش 1625ه از سال كشود يجهان شناخته م يشورهاكان يم

 د. يتوان ديسلند هم ميس، سوئد، نروژ، فنالند و ايانگل يشورهاكن پرچم را در پرچم يد ايسف

ان نهاده شده است. يبن 1849در سال  يه قانون اساسيبر پا كدانمار يومت مشروطه پادشاهكح

ز اعطا شد. يبه زنان ن ي، حق رأ1915مثال در سال است، براي رده كر ييها تغن قانون در طي ساليا

ه خود بدون يل اولكشتر اصول آن از شيب ياست، ول ل شدهيتعد 1953در سال  ينونك يقانون اساس

گذاشته و  يرا به رأ كن دانمارينام دارد، قوان 3نيتكه فُلك كاست. مجلس )پارلمان( دانمارمانده ر ييتغ

پارلمان در  ياند. اعضامختلف برخاسته ياسياز احزاب سه كعضو دارد  179ن مجلس يند. اكيب ميتصو

                                                 
1. http://www.copenhagen.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=73&pageid=33858&siteid=73 

2. www.guinnessworldrecords.com/world-records/oldest-continuously-used-national-flag/ 

3. Folketinget 
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ن يان ايتواند قبل از پاير ميوزن حال نخستيشوند. با ايساله انتخاب مدوره چهار يك يهر نوبت برا

 كپارلمان دانمار يشود. دو تن از اعضا يرده و خواستار انتخابات عمومكدوره چهارساله پارلمان را منحل 

 شوند.ير فارو انتخاب ميتن از آنها در جزا نلند و دويدر گر

 يد ناخالص داخليشور از نظر سرانه تولكن يمؤسس سازمان ملل و ناتو است. ا ياز اعضا كدانمار

، در رتبه اول جهان قرار دارد. مردم ياف درآمدكبودن شمكدالر( و از نظر  37000در رتبه ششم )

ت كشر 2016ن در سال يشوند. همچنيجهان اعالم ممردم « نيتريراض»عنوانبه ياپيپ كدانمار

 يروين نيرتين و راضيرا در رتبه نخست شادتر كشور دانمارك، يورسام با انتشار شاخص ساليانه شاديوني

 د.يآيدر جهان به شمار م ين فساد اداريمتركبا  يشوركعنوان شور بهكن يا قرار داد. ايار در دنك

سازمان  يمطرح شده ازسو يداشته و افزون بر تعهدات جهان يدر حوزه حقوق بشر نقش فعال كدانمار

ن يوانق يرو ير فراوانيه خود تأثكوسته است ياروپا به معاهده حقوق بشر اروپا پ يت در شورايملل، با عضو

رد. كرا در قانون خود آزاد  يه پورنوگرافكشور جهان بود كن ينخست كدانمار 1969دارد. در سال  كدانمار

 1.مثبت داد يان رأي( به ازدواج همجنسگرا2012ژوئن  7) 1391خردادماه  18در  كن پارلمان دانماريهمچن

 سم در جهان دانست.يبراليل يآرمان ياز نمادها يكيرا  كتوان دانماريرو منيازا

 

 ينگارندهيدر رابطه با آ كدانمار يتيمكو حا ياجتماع يهانهيزم

ه كنبود  ييشورهاكن ي، از نخستيزيرو برنامه ينگرشيبا وجود سابقه نسبتاً خوب در پ كدانمار

 يهار حوزهيو سا يو نوآور يعلم، فناور ياستگذاريمند مشابه را در سنظام يهافرآيندو  ينگارندهيآ

ل ي( دالAndersen & Rasmussen, 2014ش گرفتند. اندرسِن و راسموسِن )يدر پ يمل ياستگذاريس

 نند.كيان مير بين تأخيا يرا برا يمختلف

رو شد. روبر ينگرندهيبا تجارب نسبتاً ناموفق آ ك، دانمار1970ه در دهه كن است يل نخست ايدل

و  15و تحوالت  ياجتماع يروندها ك، دولت دانمار1974و  1971 يهادر سال 2نگرندهيدر دو طرح آ

فت و ن مطالعات بحران نيرد. متأسفانه اكل يتحل يو خصوص يدولت يهابخش يب برايترتساله را به 20

ان ين مطالعات در ميا ين سبب بازتاب منفيرا در نظر نگرفته بود و ا 1970دهه  يبحران اقتصاد

 شد. يزان دولتيراقتصاددانان و برنامه

ن يد. ابو كدر دانمار يل تخصصيه تحليبر پا يريگميو تصم يسازميرد تصميكل دوم ضعف رويدل

ه كن شد ييتب« كو قدرت در دانمار يساالرمردم»ار بزرگ با عنوان يبس يق پروژه پژوهشيموضوع از طر

ن پروژه ي(. هدف اTogeby et al., 2003د آن را انجام داد )يش از آغاز هزاره جديپ يمك كمجلس دانمار

ن يا ن پژوهشيا يهايريگجهياز نت ييكم بود. يكوستيدر آغاز قرن ب كدانمار يساالرت مردميل وضعيتحل

                                                 
1. http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2012/06/120607_an_rln_denmark_gay_marriage.shtml 

2. Perspektivplan I & II. 
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 ره بوده است:كمند مسائل، مذال نظاميتحل يجااغلب به ياسيس يهايريگميه اساس تصمكبود 

در  بر دانشمبتنيهاي يريگميتصم يزيرهيپا يبرا ياجاافتاده يهاهيبرخالف سوئد، هرگز رو كدانمار»

ها ن گزارشين است. اييعموماً پا كدانمار يدولت يهادر گزارش يليتحل -يدسترس نداشته است. سطح علم

 يكه كد رسينظر من گونه بهيشوند ... ايده ميره دكجه مذاي، نتياستياز مسائل س يليارائه تحل يجااغلب به

 م مسائل را حليتوانيشه ميهمـ  مينكير حلش ميانه مسيدر م»وجود دارد:  ينينچنيا ياستگذارياصل س

 (.Togeby et al., 2003« )وجود داشته باشد يندينشده و ناخوشا ينگرشيپ يامدهاياگر پ يم، حتينك

 كاف قدرت در جامعه دانماركه شكرسد جه ميين نتيو قدرت به ا يساالرن، مطالعه مردميافزون بر ا

شود، ياِعمال م زيان شهروندان و خبرگان نياسته به ارتباط مكاف فروكن شيد شده است. ايباً ناپديتقر

، كدانمار ياسيه در بافت سكرسد ينظر من، بهيباً محو شده است. بنابراياراتشان تقريه اختك يخبرگان

 ند.هست يليمند و تحلنظام يردهايكتر از رواستگذاران جذابيس ي، برايو اجماع يتكمشار يردهايكرو

، نقش OECDعضو  يورهاشكنسبت به  يطور سنتبه يه علم و فناوركن بود يل سوم ايدل

پژوهش  يبرا كدانمار يدولت يهانهي، هز1980اند. در اواخر دهه ردهكفا يا كدر دانمار يترتياهممك

 OECD يشورهاك يهانيمتركان يشور، در مك( GNP) يد ناخالص ملي(، نسبت به تولR&Dو توسعه )

 يهاتيلون اوييتع يبرا ينگارندهيمانند آ ياستگذاريبان سيپشت يارهاكاز به سازويجه، نيبود. در نت

 كمتر بود. يبودجه پژوهش و توسعه دولت

 ين دهه، انجمن فناوريچند يه براكرد كت اشاره ين واقعيتوان به ايل مين دليعنوان آخربه

 ياامدهيها و پتيدرباره ظرف ياستيس يهادر بحث ياشده شناخته يالمللنينقش فعال و ب 1كدانمار

شتر از يب است كه كمجلس دانمار يفناور يابيارز يبازون نهاد يرده است. اكايفا  يعلم و فناور

شهروندان و  يهانده، پانليآ يهاارگاهكرده است، مانند كگرا استفاده تعامل يروش يردهايكرو

شمال اروپا، از  يشورهاكگر ينار دكدر  كه دانماركان توجه است ين شاي. همچنياجماع يهاشيهما

 يبيكرد. تريگيرا هم دربرم يعلم و نوآور يهااستيه سكاست برخوردار است يس يابيسنت معتبر ارز

اص از خ يچارچوب يريگلكتواند به شيم يفناور يابياست و ارزيس يهايابياز استفاده گسترده از ارز

 اهد.كيرا م ينگارندهياز به آيه نكده باشد يانجام ياستگذاريس

د توجه يبااما ار گرفتند نبود، كرا به  ينگارندهيارا آكه آشك ييشورهاكن ينخستبين در  كدانمار

منفرد  يهارا در بخش يراهبرد يزيرو برنامه ينگارندهيشبهِ آ يهافرآيندن دهه، يچنددر ه كداشت 

 و هم از فرآينداز تنوع باال، هم از نظر  يبا برخوردار« ياقدام انرژ يهابرنامه»، مثال يانجام داده بود. برا

نده و يآ يهاارگاهكگر استفاده گسترده از يداشتند. مثال د ينگارندهيبه آ ياديج، شباهت زينظر نتا

ز بر تعامل با عموم مردم كاست. در مورد دوم، تمر ياو منطقه يشهر يزيرشهروندان در برنامه يهاپانل

                                                 
1. Danish Board of Technology (DBT) 
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 .ينگارندهيمحور آخبره يريارگكبوده و نه به

ر رده است. بكر يير تغيدر دهه اخ يتيمكو حا ينه اجتماعين زميه اكد توجه داشت يحال بانيا با

 يش قابل توجهيپژوهش و توسعه افزا يبودجه دولت 2005، از سال كدانمار« يسازيراهبرد جهان»ه يپا

در  ين بودجه دولتياز باالتر OECDعضو  يشورهاكان يدر م كنون دانماركجه ايافته است. در نتي

 يش بخشي، افزايسازيگر از اقدامات مهم در راهبرد جهانيد يكي. برخوردار استنه پژوهش و توسعه يزم

 ي، دوسوم بودجه دولت2005افت. در سال يياختصاص م يل رقابتكه به شكبود  يدولت ياز بودجه پژوهش

ش يه هدف بلندمدت آن افزاكافت ياختصاص  يز پژوهشكمراها و ماً به دانشگاهيمستق كدانمار يپژوهش

ن يبود. ا 2010ل بودجه آنان در سال كاز  يميبه ن 2005سوم در سال يكبودجه آنان از  يبخش رقابت

هم  يراهبرد يهاپژوهش يشورا يكشده بود. طراحي  يراهبرد يهاپژوهش يژه برايوبه ين ماليتأم

 يدارا يهااز حوزه يوستاريدر پ يو خصوص يدولت يهاان پژوهشيم ياركش هميبه افزا كمك يبرا

 س شده است.يشور، تأسك يبرا يت راهبردياهم

و  يارنگندهياز آ يفيسنت ضع ك، دانماريخيلحاظ تاره بهكگونه گفت نيتوان ايم يبنددر جمع

نه يمن زين حال، ايداشته است. با ا يدر سطح مل ياستگذارينگر مشابه در سشيمنظم و پ يهافرآيند

ر ييتغ يپژوهش راهبرد يشورا يكجاد يپژوهش و توسعه و ا يش بودجه ملير با افزاياخ يهادر دهه

 يراب ياسيس يهاتيننده اولوكنييتعرا  ينگارندهياز به آير، نيين چارچوب درحال تغيرده است. اك

ش و پس از آن، نقطه يسال پو چند  2000ر، سال يين تغير ايرده است. در مسك يپژوهش راهبرد

ن ير اد يرد دولتيك، رويه مطالعات مليبر پازيرا ند، يآيبه شمار م كدر دانمار يپژوهندهيآ يبرا يعطف

رو نياه قرار گرفت. ازير روييهم در معرض تغ يتبع آن بخش خصوصدگرگون شد و به يمقطع زمان

 با هزاره دوم و هزاره سوم جدا شده است.، به دو بخش متناظر كدر دانمار يپژوهندهينه آيشيپ

 

 در هزاره دوم كدر دانمار يپژوهندهيفصل دوم ـ آ

 يالديم 1930و  1920 يهارا در دهه كدانمار يپژوهندهينه آيشي(، پJørgensen, 1980ورگنسِن )ي

 ياورزشكان يع و تعادل بر هم خورده ميند. آن زمان مسائل مرتبط با توسعه بلندمدت صناكيجستجو م

 ير و در انتهاين مسيها انجام شد. در ان حوزهينگر توسعه جامعه در الك يابيارز يهاو صنعت و تالش

توسعه  يجهان يدر حوزه روندها يا، مطالعهياست خارجيس يشورا يازسو افرادي، يالديم 1950دهه 

د يشد يرهاييخالل تغ و در 1970و  1960 يهادر ده يدرحال يپژوهندهي. عالقه به آدادندانجام 

 ينده براياز آ يرياز تصو يه برخورداركافت يش يشده افزا يگر جوامع صنعتيو د كدانمار يساختار

 يشورهاكار و ك يروين يالمللنيافته بيرييتغ يبندميافته بود. چالش منابع، تقسيسازان ضرورت ميتصم

. ردندكميتر از گذشته انيرا نما يپژوهندهياز آ يريگت بهرهيشده، اهم يصنعتدرآمد متوسط تازه  يدارا

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

8 

 ر توسعهيداشت، به شدت تحت تأث ياز تجارت خارج يه حجم نسبتاً بزرگك كط، دانمارين شرايدر ا

 گرفت.يقرار م يالمللنيب

 يو دارا يپژوهندهي، دو سازمان فعال در آ1960( در دهه Skovaldet, 1970والدِت )كت اسيبه روا

بودند.  2«هاندهيو انجمن پژوهش آ 1«هاندهيپژوهش آ يادمكآ»، كشور دانماركدر  يكار نزديارتباط بس

، يادمكس آياز بدو تأس 3«آرن سورِنسِن»س شدند. يتأس 1968و انجمن در سال  1967در سال  يادمكآ

در  را هم OECD يلكر يه آن زمان دبكز ين 4«ستِنسِنيركل كيتُر»آن را برعهده گرفت و دبير كلي 

 شد. يادمكس آيسوابق خود داشت، رئ

 يگسترده از متالورژهاي تخصصه كبود  يو علم يارشتهانيماز افراد  يل از گروهكمتش يادمكآ

 كيشتر آنان اصالت دانماريه بكبودند نفر  51آن  ي، اعضا1970گرفت. در سال يات را دربرميتا ادب

. دخوردنميز در آن به چشم يا نيكنروژ، سوئد و آمر ، فرانسه،يكبلژ هايشوركاز  ييداشتند، اما اعضا

امور در  يبرجسته رهبر يهال داشتند به چهرهيه تماكشد يم يو گروه يفرد يانجمن شامل اعضا

 ل شوند. ينها تبدير اي، آموزش و نظايشاورزكار، كدولت، صنعت، بازار 

ن يشدند. ايف ميدو سازمان تعر انيق تعامل ميها از طرتيگر فعاليو د يپژوهندهيآ يهاپروژه

 ياشورهكمرتبط در  يهاگروه ياركاز آنها با هم يه شماركبودند  يالمللنيو ب يها در دو سطح ملپروژه

 يبحران شهرها»و « ارتباطاتـ  اطالعات»، «رييانسان در جهان درحال تغ»شدند، همچون يگر اجرا ميد

و پرداختن به  ينگرلكبدون  يپژوهندهيه آكداشتند  يت آگاهين واقعيو انجمن از ا يادمكآ«. بزرگ

الن را ك يهاگسترده در موضوع يهاياركل همين دليماند و به هميت ميخاصي، بيمسائل چندوجه

 ردند.كيمطراحي 

آن را  يفرانسو 6ه برتراند دو ژوِنلك 5«بِلزيفوتور» يالمللنيسازمان ب ياريبا  يپژوهندهيانجمن آ

 يهاياركهماز گر يد يه وجهكپرداخت؛  7«بلِرنيفوتور» ياه دورهي، به انتشار نشركردميس و اداره يتأس

 ند.كيرا مشخص م يپژوهندهيدر حوزه آ كدانمار يفرامل

ند. كيدنبال م 1970در دهه  يپژوهندهيآ يها را در گسترش نهادتين فعالياادامه ( 1980ورگنسِن )ي

 يپژوهندهيلف به بحث درباره آكرا م ياتهيمك، كدانمار يپژوهش علوم اجتماع ي، شورا1970در سال 

 مؤسسه خاص يكس يه تأسكنده، گفته شد يته درباره جامعه و آيمكن يرد. سه سال بعد در گزارش اك

و هم  يمؤسسات موجود )هم دولت يسازرد، هماهنگيكن روين حوزه ضرورت ندارد و بهتريدر ا يدولت

                                                 
1. Academy for Research on Futures 

2. Society for Research on Futures 

3. Arne Sorensen 

4. Thorkil Kristensen 

5. Futuribles 

6. Bertrand de Jouvenel 

7. Futuriblerne 
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 يشورارا  يعلم يهامنفرد( است. در آن زمان، پژوهش يهاها و بخشطالعات موجود )رشتهمستقل( و م

ن شورا افزوده يا يهاتيز به مسئولين يپژوهندهيرو آني. ازاكردميهماهنگ  1كدانمار يزيراست و برنامهيس

در  يپژوههنديآ يبرا يارك ايتهيمكبعد  يند. مدتكدا يپ يشتريش بيگرا يارشتهانيرد ميكشد تا به رو

از آن بعد داد و يشنهاد ميها پيسازهماهنگ يبرا يمتنوع يهاه واسطهكل شد كيتش 1978سال 

 س شد.يتأس يپژوهندهيآ يبرا يارخانهيدب

 كدانمار در يپژوهندهيآ يهاشرانين پياز مهمتر يكي يه بخش دولتكتوان گفت يف، مين توصيبا ا

 1970و  1960 يهادر دهه كدانمار يبخش دولت يپژوهندهيپرشمار آ يهاان پژوهشياست. در م

داشتند. دولت  يترساله نقش برجسته 15در افق  ي، دو گزارش جامع درباره توسعه اقتصاديالديم

و اقتصاد  يان بخش دولتيو تعامل م يمخارج دولت يهاتيدرباره اولو يا، مطالعه1968در سال  كدانمار

درباره  يگريار، پژوهش دكن يابعد از منتشر شد.  1971ه دستاورد آن در سال كرد كف يتعر يمل

 يهامنتشر شد. پژوهش در موضوع 1973منفرد در سال  يديتول يهاقابل انتظار در بخش يهاتوسعه

ار و ك يروير در نيي، تغيشناستيمدت، جمعوتاهك يدولت يهايگذارهيشتر به سرمايگر، بيد يفرع

ش يب 1980ه در دهه كانجام شد ها ر نظر وزارتخانهيها زن پژوهشيپرداخت. ايم يوزشآم يهافرصت

سهم داشتند.  يمرتبط با بخش دولت هايپژوهش يدر اجرا يمتنوع يت شدند. نهادهاياز گذشته تقو

قل و مست يارخانهيق دبيشد، از طريل مكيفشار مختلف تش يهاندگان گروهيه از نماكاقتصاد  يشورا

پرداخت. يم كاقتصاد دانمار ساليانهدو  يابي، به ارزياسيل از سه پروفسور اقتصاد سكمتش ياسهيئت رئيه

ه مطالع يبرا ينهاد پژوهش يك يتكل مشارك( به شييو روستا ي)شهر يمحل يهاين فرمانداريهمچن

 رده بودند.كس ياقتصاد تأس

اجرا  كشرفته دانماريپ يهادر مؤسسه آموزش يپژوهندهيآ يهااز پژوهش ي، شمار1970در دهه 

و  يشاورزك، ي، ترابريتر بر انرژبزرگ يهابود. پژوهشكم گرا ندهيآ يپژوهش يهاپروژهكه تعداد شدند 

 يريگيتر به صنعت ماهكوچك يهاز شده بودند. پژوهشكمتمر يتر و بلندمدت اقتصاديعموم يروندها

 يبود و توسط پژوهشگرها ياارها چندرشتهكن يدند. بخش عمده اافته بويو توسعه فناورانه اختصاص 

 يهادر پژوهش يالمللنيب ياركنمونه برجسته از هم يكشد. يانجام م يمورد يهاميا تي يدائم

ار كوسبكت يريده اقتصاد و مدكه در دانشكبود  1990 كبا موضوع دانمار ي، پژوهشيپژوهندهيآ

و  كيدانمار يانجام شد. در آن زمان مؤسسات پژوهش 3ايكمؤسسه هادسون آمر ياريو با هم 2آرهوس

 بردند.يش ميبه پ يمورد صورتبهگرا را ندهيمطالعات آتمام ، يخارج

س شد. دامنه يتأس« ستِنسِنيركل كيتُر»ار كو با ابت 1970پنهاگ در سال ك يپژوهندهيمؤسسه آ
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 يفناورانه و روندها يهاينيبشيشتر به پيبود و ب ار گستردهين مؤسسه بسيا يهاپژوهش يموضوع

 يهاي، مطالعات وابستگ1980ن مؤسسه در سال يپرداخت. دو پژوهش برجسته ايتوسعه م يجهان

در حوزه  ياهين مؤسسه نشريبود. ا 2000در افق  كات دانماريلبن يهاارخانهكو  يالمللنيب ياقتصاد

سطه ن مؤسسه به واي. اكردرا منتشر مي كدانمار يپژوهش علوم اجتماع يشورا يبانيبا پشت يپژوهندهيآ

از پژوهشگران نامدار و  يال از حلقهكه متشكها( ندهيپژوهش درباره آ يادمك)آ يپژوهندهيآ يادمكآ

دست آمده به يادوره يهارده بود و گزارشك يزيررا طرح ياارها، ارتباطات گستردهكوسبكندگان ينما

 گذاشت. يار اعضاي خود ميها را در اختاز پژوهش

 يزيرو برنامه يپژوهندهيآ يهابه پژوهش يرتر از بخش دولتي، نسبتاً دكدانمار يبخش خصوص

 يهاازمانار سكبا ابت يكترونكات و صنعت الي، لبنيشاورزك يپژوهندهي، آمثال يآورد. برا يبلندمدت رو

 ياركشتر با هميبهره نبودند، بيهم ب يه معموالً از بودجه دولتكها ن پژوهشيآغاز شدند. ا يتجار

 شدند.يانجام م يخارج ينهادها

 ر وييط پرتغيبا مح يغرب ياروپا يشورهاكگر يو د كق دانماري، تطب1990و  1980 يهادر دهه

گر، يد يهاو ملت كدانماران يم يهايرد و همبستگكرا دوچندان  يپژوهندهيبه آ يازمنديپرچالش، ن

 يهان حوزه در پژوهشيا يشورهاكبا  كمشتر يهاياركشور را به همكن ي، ايناوياندكژه حوزه اسيوبه

ام در نظ يبه بازنگرنياز ، يزيرت و برنامهيمكدر حوزه حا ين مطالعات مليسوق داد. همچن يپژوهندهيآ

متفاوت در حوزه  يرديكها، هزاره سوم را با رونهين زميبا ا كشد. دانماريادآور ميرا  ينگرندهيآ

 رد.كآغاز  يپژوهندهيآ

 

 در هزاره سوم كدر دانمار يپژوهندهيفصل سوم ـ آ

را در  كدانمار يپژوهندهيتحول در آ ي( بذرهاAndersen & Rasmussen, 2014اندرسِن و راسموسِن )

 منتشر شده يپژوهش دولت يكشود. در يت ميروا ان آنهاينجا از بيه در اكاند؛ افتهي يالديم 1995دهه 

ه وزارت علم، استفاده از كرد كه يتوص 1،است پژوهشيس يبرا كدانمار يپژوهش ي، شورا1995در سال 

ن يا (.Korsgaard and Buus, 1995رد )يخود در نظر بگ يراهبردپرداز يهافرآيندرا در  يپژوهندهيآ

 يهاه برنامهند و بك يابينه را ارزين زميدر ا يالمللنيات بيوزارتخانه تجربن يه اكرد كه ين توصيشورا همچن

 يك، كدانمار ي، انجمن فناور1998ند. در سال كس، آلمان، هلند و ژاپن اشاره يدر انگل ينگارندهيآ

س يتأس كدر دانمار يفناور ينگارندهيبرنامه آ ياندازان راهكام يابيل و ارزيتحل يبرا را ارگروه مستقلك

از تحوالت  ييهاليگفتگومحور و تحل يهاتيفعال»عنوانبه يفناور ينگارندهين مطالعه، آيرد. در اك
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ويژگي  ين است داراكه ممك ييهايفناور يي، اقتصاد و جامعه با هدف شناسايمدت در علم، فناوربلند

رد كشنهاد يارگروه پك (.Teknologirådet, 1999ف شده بود )يتعر« باشند يا اجتماعي و يخاص اقتصاد

ون يليم 30تا  25حدود  ياه از بودجهكارائه دهد  يفناور ينگارندهيآ يبرا يابرنامه كه مجلس دانمارك

 مدت سه سال برخوردار باشد.  يورو( برايون يليم 2/4تا  3/3)حدود  كرون دانمارك

دولت را  يفناور ينگارندهيبرنامه آ يك، «2000ار كوسبكراهبرد توسعه »، به همراه 2000در سال 

دولت »... ن عبارت است: يشده دربردارنده ا ادي(. راهبرد Regeringen, 2000a)داد شنهاد يپ كدانمار

 شيرا ارائه خواهد داد. هدف، افزا كدر دانمار يفناور ينگارندهيپروژه آ يك يسازادهيپ ين برايطرح آغاز

ه ن پروژياست. ا كدر دانمار يدر توسعه فناور يگذارهيسرما يراب يسازميان تصميدانش و بهبود بن

 يپژوهش يهادر خدمات فناورانه و در ارتباط با گروه يدولت يهايگذارهيتواند در ارتباط با سرمايم

 يهااستياز س يبخش عنوانبه يفناور ينگارندهين منظر، آياز ا .«تر انجام شودبزرگ يارشتهانيم

 ين پروژه در ابتدا در آژانس توسعۀ تجارياست علم. اياز س يشد و نه بخشيده ميدولت دار كوسبك

اجرا  2001ل سال يدر اوا ينگارندهيآ يشيبرنامه آزما يكآن  يه در پكمستقر شد  1كار دانماركوسبك

ورو( يون يليم 2/3)حدود  كرون دانماركون يليم 24، ينگارندهيافته به برنامه آي شد. بودجه اختصاص

 ن شده بود. ييتع 2004تا  2001دوره  يبرا

و برنامه  يها بازسازمانده، وزارتخانه2001ر دولت در نوامبر ييو تغ يانتخابات عموم يپس از برگزار

، ر در دولتيين پس از تغيد منتقل شد. همچنيجد يو نوآور يبه وزارت علوم، فناور يفناور ينگارندهيآ

افت. در ياهش كورو( يون يليم 4/2)حدود  كرون دانماركون يليم 18به  يفناور يرنگاندهيبودجه برنامه آ

در سه مرحله انجام شد. پس از دور دوم، دو پژوهش  يفناور ينگارندهيپژوهش آ 9، يشين برنامه آزمايا

ت يانجام شد. با توجه به ماه كدانمار يطيمحستيعت و آژانس حفاظت زيتوسط آژانس جنگل و طب ياضاف

. متأسفانه نه برنامه شدندش يپروژه آزما 11در  ينگارندهيآ يهااز روش ياف گستردهيبرنامه، ط يشيآزما

 قرار نگرفتند. ينيپس يابيز مورد ارزين برنامه نيمنفرد ا يهاو نه پروژه يلك

 

 كشده دانمار سازماندهيباز يدر نظام پژوهش يپژوهندهيشبرد آيپ

ن يا يل نظام پژوهشيرا ذ كدر دانمار يپژوهندهي(، آEerola & Jørgensen, 2002ورگنسِن )يروال و يا

در  كدانمار يرساخت علم و فناوريز سازماندهيشان، پس از بازياند. از منظر اردهكت يشور دنبال و رواك

، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، وزارت آموزش يو نوآور ي، وزارت علم، فناور2001د در سال يدولت جد

ل يتبد كدانمار يت علم و فناوريريدر مد ينشگر اصلكمشاوره پژوهش، به سه  ين نظام مليهمچنو 

ده ش يدهنشگران آن سامانكو  ين نظام پژوهشيز در قالب اين كدانمار يپژوهندهيآ يهاتيشدند. فعال
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 شد.يه مها استفادتين فعاليا يبرا يفناور ينگارندهيو آ ينگارندهيشتر از عنوان آيبود؛ و ب

، كدانشگاه دانمار 11ت اداره امور يمسئول يو نوآور يد، وزارت علم، فناوريدر ساختار جد

ه ك يشور را برعهده گرفته بود. درحالكن يا يو نوآور يفناور ياستگذاريو س يصنعت يهاپژوهش

 يبكيه ترك، يبخش يمؤسسه پژوهش 25س قرار گرفته بودند، يتأسرمجموعه وزارتخانه تازه يها زدانشگاه

ال، مث يگر قرار گرفتند. برايد يهارمجموعه وزارتخانهيت متنوع بودند، زيبا اندازه و مأمور يهااز مؤسسه

قرار گرفت و مؤسسه  يريگيو ماه يشاورزكر نظارت وزارت غذا، يز كدانمار يشاورزكمؤسسه علوم 

را برعهده  يت نوآوريمسئول. وزارت علم، محيط زيسترمجموعه وزارت يز يمل يطيمحستيپژوهش ز

د در يجد يدانش و فناور يريارگكت، انتشار و بهياز خالق يبانيپشت يبرا يتيانات حماكداشت و از ام

، كدانمار يمؤسسه خدمات فناورانه رسم 10انات شامل كن اميبرخوردار شده بود. ا كاقتصاد دانمار

 شد.يم يفناور ينگرندهيو آ ينوآور يها، خوشهيزكمر يپژوهش يقراردادها

 يهاتيت فعاليفش، مسئولياز وظا يكيعنوان ن چارچوب، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت بهيدر هم

 بر پژوهش ياثرگذار ين وزارتخانه برايا يانات اصلكرا برعهده داشت. ام ياار منطقهكوسبك ياتوسعه

مخاطره. وزارت آموزش هم  يهاصندوق و يامنطقه يز اطالعات فناوركعبارت بود از مرا يو نوآور

 ت داشت.كن فضا مشاريدر ا ياربردكو  ينظر يآموزش يهاتيلحاظ فعالبه

 يورفنا ينگرندهيه در آن آكآمد يشمار مبه ييشورهاكازجمله  كر مهم، دانماريين تغيش از ايتا پ

ه نديآ يهايدرباره فناور يش آگاهيو افزا يراهبرد ي، ارتباطات و اثربخشيسازميدر تصم يسهم مؤثر

 يهايابيو ارز يژه بخش انرژيومختلف، به يهاشانه در بخشياندندهيآ يهاتين حال، فعالينداشت. با ا

 يفناور ستيز همچون زيبرانگبحث يهايمربوط به فناور يهانگر به مسائل و چالشيبا نگاه جزئ يفناور

با  ،يفناور ينگارندهيآ يهار، پژوهشيين تغيدوران پس از ا شدند. اما دريانجام م ينظارت يهايو فناور

 افتند.يگسترش  يو صنعت ي، دانشگاهيمخاطبان دولت يبرا يو ابزار يشناخت، روشيموضوع يتنوع باال

 

 كدر دولت دانمار يفناور يرانگندهيآ يهاتيفعال

 يدولت ينگارندهيآ ينشگران اصلكاز  يكي(، Eerola & Jørgensen, 2002ورگنسِن )يروال و يدر نگاه ا

، به پروژه 2000در سال  كه دولت دانمارك يااست. بودجه يو نوآور ي، وزارت علم، فناوركدانمار

اختصاص داده بود؛ در ابتدا به وزارت تجارت و صنعت  2004-2001دوره  يبرا يفناور يمل ينگارندهيآ

ن طرح و بودجه آن به وزارت يد، ايآمدن دولت جد ارك يو با رو 2001ص داده شد، اما در نوامبر يتخص

وان راهبرد جامع با عن يكاز  يدر ابتدا بخش يفناور ينگارندهيمنتقل شد. پروژه آ يو نوآور يعلوم، فناور

ز توسعه ا يتوسعه صنعت يهااستيس يبانيپشت ين چگونگييه هدف آن تبكده شد؛ يد« dk21»راهبرد 

 يارنگندهيبرنامه آاما ، گرفتده يناد يدولت بعدرا ن راهبرد بلندپروازانه يبود. اگرچه ا كدار دانماريپا
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 ماند. يخود باق يجابه يفناور

 يهايتوسعه و استفاده از فناور يبرا يعمل يهانهيزم يي، شناسايفناور ينگارندهيهدف از پروژه آ

 در ياستگذاريارات سكن پروژه، ابتياساس اف شده بود. بريتعر كها و جامعه دانمارتكد در شريجد

شد. يش برده ميپ يفناور يهارساختيننده و زكاست مصرفيم مقررات، سينه پژوهش، آموزش، تنظيزم

 يو مؤسسات پژوهش يخصوص يهاتكان شرينو م يهادادن به ارتباطلكش ين پروژه براين حال، ايدر ع

 يه شماريبر پا كدانمار يفناور ينگارندهي(. پروژه آRegeringen, 2000aهم مورد توجه بود ) يدولت

 :كه عبارتند از (Regeringen, 2000b; Jørgensen, 2001شده بود ) يزيرن طرحيشياز اقدامات پ

ن راهبرد ي. اكرد يطراح 1997وزارت پژوهش و اطالعات در سال را  يمل يهاراهبرد پژوهشـ 

در آن  هكن شد يشور تدوك يق گفتگو با فعاالن نظام پژوهشيطرن به باال و از ييرد پايكبا رو يمل

 ين راهبرد، تعادليا يينها يهاتيز مورد توجه قرار گرفت. اولوين ياجتماع يازهايمربوط به ن يهادگاهيد

 رد. كبرقرار  كاصالتاً خودمحور دانمار يهادانشگاه يعلم يهاو آرمان ياسيس يان تقاضاهايم

به  1994ه وزارت تجارت و صنعت از سال كار كوسبك يهااز رقابت ياخوشهل يه و تحليتجزـ 

است توسعه صنعت و يدر س ينقش مهم 1پورتر يتيريرد مديكاز رو يريگبود. بهرهكرده ه يتهآن را بعد 

ها در آن رقابت تكه شرك ز بودكمتمر يارك ين داشت و بر بهبود چارچوبيشيار دولت پكوسبك

ت رقاب يالمللنيب يارهايل معيازجمله تحل يگريد يهالي، تحليال خوشهيبر تحل ردند، افزونكيم

 شد.يهم انجام م يامنطقه يال خوشهيل روند و تحلي، تحليصنعت

 يكن يبود. اكرده ه يه وزارت تجارت و صنعت تهكحسگر  يدر حوزه فناور يموضع راهبرد يكـ 

پژوهش و  يرا برا كرون دانماركون يليم 100ه حدود كحسگر بود  يحوزه فناور يبرنامه چهارساله برا

ن بهبود دانش و ارتباطات يو همچن يصنعت يهارشته يتراكو د يدولت يدر خالل قراردادها ينوآور

ود حسگر ب يز فناوركمر يكس ين برنامه تأسيا يداد. هسته اصليص ميتخص يفناور يدرباره روندها

 يهاآوردن دانش و مهارت ن سازمان به فراهميد شده برخوردار باشد. اييتأ يه از پنج مؤسسه خدمات فنك

بود.  يسازهكبر شب كيمتبيشتر ار كن يه اكرد كيم كمكد و استفاده از حسگرها يتوسعه، تول يبراالزم 

 يارهاكق به يتشو يهم برا ييهان، پژوهانهينار اكآغاز شد و در  ياصل يقرارداد پژوهش 6برنامه حسگر با 

 داد. يص ميتخص يصنعت يهااتركحسگر و د يژه در حوزه فناوريو

ت كو با مشار كدانمار يه انجمن فناورك يفناور ينگارندهيآ يپروژه مل يك يبرا ييشنهادهايپـ 

اما د، يب نرسيشنهاد به تصوين پيبود. اگرچه اكرده آماده  1998وزارت تجارت و صنعت در سال  يمال

طور ه بهكعرضه شد  يفناور ينگارندهيآ يهااز روش يو بحث درباره آن، گزارش ان مطالعهيدر جر

 قرار گرفت.  ياسينفعان سيگسترده مورد اقبال ذ
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پروژه  يك، يياروپا يهار برنامهيسه با سايدر مقا كدانمار يفناور ينگارندهيآن زمان برنامه آ

 يارنگندهيت آيار، آزمودن ظرفكن يا يده اصليبود. ا يو انسان يچهارساله با منابع محدود مال يشيآزما

ت قابل يه مسئولكبود  ييهاآن وزارتخانه يژه برايو، بهكشور دانماركدر  ياستگذاريابزار س يكعنوان به

، وزارت آموزش و وزارت يو نوآور يوزارت علوم، فناور يعنيـ  داشتند ينوآور يدر نظام مل يتوجه

 (.Darmer, 2002) اقتصاد، تجارت و صنعت

 تبعه بهكشد  يطراح كدر آژانس تجارت و صنعت دانمار يزير، دفتر برنامه2001در تابستان سال 

گروه  يك كه شامل ل شدكيتش يو سپس دو گروه مشورت يشوركاز سه مقام  كوچك يارهيآن، دا

ز ا يشمندانيتر با حضور اندگروه مرجع بزرگ يكبا متخصصان پژوهش و صنعت و  يمشاوره پژوهش

دوره چهارساله، ساليانه  يه طكشده بود  ين گونه طراحي. برنامه ابود يو اقتصاد يدانشگاه يهابخش

 انجام شود. ينگارندهيمورد مطالعات آ 12تا  10و در مجموع  ينگارندهيار آكا سه يدو 

م يدر آن دوران بود. تنظ يرگذار دولتيثنشگران تأكگر از يد يكي كدانمار ياداره انرژ

 يگنيت عرضه، بهيهمچون امن ي، با مالحظاتيع انرژيد و توزين توليمربوط به بهتر يهادستورالعمل

ت از تحوال ييهاينيبشين اداره پيبود. ا كدانمار يت اداره انرژي، مسئوليالمللنيها و تعهدات بنهيهز

اس براس ياست انرژيه اقدامات مختلف سكنان حاصل شود يرد تا اطمكيه ميرا ته ينه انرژينده در زميآ

ف سه اقدامات مختليو مقا يابيار ارزكن ين اداره همچنيرد. ايگيصورت م يمعقول و مقبول يريگميتصم

اداره،  يپژوهش يدادهااز برون يكيداد. يطور منظم انجام مرا به يسنجانكدر قالب مطالعات ام يانرژ

م يرا ترس كدانمار يبالقوه انرژ يويمنتشر شد و دو سنار 1995ه اواخر سال كبود  يليتحل يگزارش

ها، زارشن گيقابل توجه ا ياستينفعان قرار گرفت. دستاورد سياز ذ يعيف وسيه مورد بحث طكرد، كيم

 يرا برا يه اهداف شفافكبود،  1996در سال « Energi21»با عنوان  يانرژ يب برنامه اقدام راهبرديتصو

ن اهداف يبه ا يابيدست يبرا ياتياعالم و طرح عمل 2030تا  2005 يدر افق زمان كدانمار ياست انرژيس

 رد.كيرا ارائه م

تحت  ينهاد مستقل و مشورت يكن انجمن يمهم بود. ا ينشگر دولتكگر ي، دكدانمار يانجمن فناور

ها و فرصت يابيتوسعه فناورانه و ارز ييجويپدرباره  يه تعهداتكبود  يو نوآور ينظر وزارت علوم، فناور

ود و ش يشتر در مورد فناوريب يساز گفتگونهيداشت تا زم يو اجتماع يها در بعد فرديفناور يامدهايپ

نجمن، ا يهاتيند. قلمرو فعالكارائه  يرندگان مليگمير تصميمؤثر به مجلس، دولت و سا ييهاهيتوص

، يناورف يابي، ارزيعموم يها، بحثيفناور ينگارندهي، آيل راهبرديشامل تحلف شده بود و يگسترده تعر

 يناختشرد روشيكن انجمن رويجه، ايشد. در نتيم يپارلمان يمشورت يردهاكاركنفعان و يذ يگفتگوها

 داشت. اي گسترده

 يردهايكمختلف با رون يه با گردهم آوردن متخصصكانجمن بود  يهالياز وجوه تحل يكيمحور ل خبرهيتحل
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 اندازها، الزاماتم اهداف، چشميت شهروندان در تنظكرد. جلب مشاركيجاد ميا يارشتهانيم ييهاارگروهكمتفاوت، 

صورت بهز ين يفناور يابيشد. ارزيو انجام ميسنار يهاارگاهكو  ياجماع يهاشيق همايازها، از طريو ن

بحث  ينفعان در نظر گرفته شده بود تا فرصت برايارائه اطالعات به متخصصان و ذ برمبتنيانه و يجوتكمشار

طالعات ا يهان انجمن عبارتند از: سامانهيا يفناور يابيارز يهااز پروژه ييهامسائل گوناگون فراهم شود. نمونهدرباره 

 ر.يذدپيتجد ينظام انرژ يكژن در درويو نقش ه يجوامع محل يفناورانه برا يارهاكرشونده، راهي، جامعه پينيبال

 

 هادر دانشگاه يفناور ينگارندهيآ يهاتيفعال

در  ينگارندهيآ يهاتيف ساختار فعالي( به توصEerola & Jørgensen, 2002ورگنسِن )يروال و يا

ه پژوهش كاست  كدانمار يشگاه مليآزما 1سوير يشگاه ملياند. آزماز پرداختهين كدانمار يهادانشگاه

ند. كيجاد ميا يتوسعه فناور يرا برا يديجد يهادهد و فرصتيرا انجام م ينه علم و فناوريدر زم

د. با نكيت ميحما يستيد زيو تول يصنعت ي، فناورينه انرژيدار در زميسو از توسعه پاير يهاپژوهش

ت يتقو يبرا يپژوهش يابرنامه 1998شگاه، در سال ين آزمايره ايئت مديه يصنعت ياز اعضا يكيار كابت

 ياوهيسنار» يآن، برنامه پژوهش يه در پكشد  ياندازراه يفناور ينگارندهينه آيدر زم يت رقابتيمز

حتماالت ل اين برنامه، تحليد خورد. هدف ايلكشگاه ين آزمايستم ايل سيه و تحليدر بخش تجز« يفناور

اربرد كبهبود انتخاب، توسعه و  يآنها برا يامدهايپ يسازن شفافيو همچن يو علم ي، اجتماعيتجار

 ز داشت: كبر دو موضوع تمر ين برنامه پژوهشيد بود. ايجد يهايفناور يتجار

 ؛ يت در حوزه علم و فناورين راهبرد و اولوييتع يبرا يابيو مطالعات ارز يفناور ينگارندهيآ ،اول

 ها(.نيا ريمخاطره و نظا يابيچرخه عمر، ارز يابي)مانند ارز يفناور يابيو ارز ينگارندهيآ يسازپارچهيكدوم، 

 يارنگندهيشد عبارتند از: آيانجام م يارشتهانين گروه مياوسيله بهه ك يپژوهش يهانمونه پروژه

حسگر(،  يز فناوركمر ياركحسگر )با هم يفناور ينگارندهيشده، آ اصالح يمحصوالت زراع يفناور

در بخش  ينگارندهيچرخه عمر و آ يابيه اروپا، ارزينده در بازار برق آزاد اتحادكد پرايتول يهايفناور

 ياست انرژيمختلف س يهانهينه گزير و هزيتأث يابيارز يابزار برا يكعنوان تجربه به ين باد، منحنيتورب

 سو.ير يشگاه مليخودِ آزما ين پژوهش برايو راهبرد نو

 ه اغلب آنانكاز متخصصان است  يل از تعدادكآن متش ينگارندهيه آكو شب 2كدانمار يدانشگاه فن

ار روزانه خود با مسائل مربوط به كه در كهستند  كدانمار يو دولت ي، پژوهشيدانشگاه ياز نهادها

و  ينعت، صي، اقتصاديمثال، اجتماعبراي ) يدر قبال فناور يلكرفتار چگونگي ر و ييو تغ يتوسعه فناور

خاص ر اشيآن و سا يه اعضاكآورد يفراهم م يي، فضاينگارندهيه آكار دارند. شبك( سرومحيط زيستا ي

 ي، بحثيمتنوع مرتبط با فناور يهاشمندان حاضر از رشتهياند يف غنيعالقمند بتوانند با استفاده از ط
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 يژوهپندهيرا داشته باشند، همچون بحث درباره آ يل فناوريبهبود مطالعه و تحل يمداوم در مورد چگونگ

و  يرل فناوي، تحليفناور يشناسخ و جامعهي(، تارينگارندهيارات آكمثال ابتبراي ) ياست فناوريو س

جهت  ييهاسب دانش و سنتكر يطور خاص در مسه بهكگر. شبيد يهاموضوع ياريو بس يفناور يابيارز

 فناورانه، ارزشمند باشند. رييل توسعه و تغيو تحل ين ملينو يهاطرح يارتقا يه براكداده شده بود 

خود،  ياجتماع يه در بخش داروسازكبود  يگري، نهاد د1كدانمار يسلطنت يده داروسازكدانش

ده، كن دانشي. در ايداد: مصرف دارو، داروخانه و سالمت عموميرا انجام م ينه اصليپژوهش در سه زم

نده استفاده يآ ييدارو يازهاين يابيارز يبرا يمانند دلف ينگارندهيآ يهااز محققان از روش يشمار

نده، يشده آ يسازنهيبه ـ كيعبارت بودند از: بدنِ پزش ينگارندهيآ يهااز پژوهش ييهاردند. نمونهكيم

 نده.يآ يوهاينده و سناريآ يداروها

 

 يدر بخش خصوص يفناور ينگارندهيآ يهاتيفعال

 يون، گروهينفدراسكن ي. ااست كدانمار ينهاد مؤثر در بخش خصوص يك 2كع دانماريون صناينفدراسك

شور ك ياستيو س يدولت ياز فضاها يارين مجموعه در بسياست. ا كشور دانماركان يارفرماكل از كمتش

ره كمورد بحث، مذا كدانمار يهاتكشر ينده برايط و چارچوب موجود و آيه در آنها شراكحضور دارد 

 يروندهادرباره ، «1993+  10»پژوهش به نام  يكدر  1992ون در سال ينفدراسكرند. يگيو توافق قرار م

آنها، از  يريپذو رقابت كيدانمار يهاتكرگذار بر شريتأث ياسي، فناورانه و سيشناختتي، جمعياقتصاد

ز ا ينده و شماريآ يوين مطالعه سه سناريپنهاگ بهره گرفت. از اك يپژوهندهيمؤسسه آ يپژوهش كمك

 كع دانماريون صناينفدراسك، 1999دست آمد. در سال به كصنعت دانمار يز برايانگجانيه يهافرصت

رد و دوباره با حوزه كت كمشار يارائه شده توسط انجمن فناور يفناور ينگارندهيگزارش آ يسازدر آماده

ه يبا دو اتحاد كدانمارع يون صناينفدراسكندگان ير شد. در همان زمان نمايدرگ يفناور ينگارندهيآ

نند. كف يها، تعرتكخاص شر يازهايپاسخ به ن يرا برا ينگارندهيپروژه آ يكردند تا كموافقت  يتجار

 يسو طراحيشگاه ريآزما« يفناور يوهايسنار»گروه  ياركلوت( با همي)پا يشيپروژه آزما يكجه يدر نت

 يريارگكها و گسترش دامنه بهياركن هميت شد. ايع حمايصنا كصندوق مشتر يكق يشده و از طر

به  3كگر همچون انجمن مهندسان دانماريد يش نهادهايساز گرانهي، زميدر سطح مل ينگارندهيآ

 (.Eerola & Jørgensen, 2002شد ) يپژوهندهيآ
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 كدانمار يپژوهندهيفصل چهارم ـ. نامداران آ

 شيشمندان، دو چهره سرشناس بين انديان ايدارد. در م يپژوهندهيدر حوزه آ يفعاالن پرشمار كدانمار

و خانم  پنهاگك يپژوهندهيانگذار مؤسسه آي، بن«ستنسنيركل كيتر»نند؛ كيگران جلب توجه مياز د

درخشش  ليها و دالتينه فعاليشيا گلوبال. در ادامه به پكيت كر عامل شريانگذار و مدي، بن«1اكيزه يآنه ل»

 شود.ياشاره م كيپژوه دانمارندهيآ يهاتيگر شخصيد انين دو چهره در ميا

 

 پنهاگك يپژوهندهيانگذار مؤسسه آيستِنسِن: بنيركل كيتُر

 يهاياركل سازمان همكر ين دبيه با سمت سومكبود  كياستمدار نامدار دانماريستنسن، سيركل كيتر

 يو توسعه اقتصاد ياركل سازمان همكرين دبيو نخست 2  1960-1961(OEECاروپا ) ياقتصاد

(OECD)3  1961-1969 پژوه شناختهندهيسنده، اقتصاددان و آينوعنوان ل بهكيشود. تريشناخته م 

ارد يليم 6از مرز  2000ت جهان در سال يه جمعكرد ك ينيبشيپ 1980ستنسن در سال يركشده است. 

 يار و داراكپر ياستمداريسمحقق شد. او  ين رخداديچن 1999تبر سال كا 12در  ردكنفر عبور خواهد 

در  1958م از سال كه دستك 4،بودهلدربرگ يبرجسته گروه ب ياز اعضا است و گسترده يالمللنيروابط ب

، يندكدارش با جان اف. يه دكاز او در دسترس است  يريتصو 5ن گروه حضور داشته است.ياجالس ا

و در  1989ستنسن در سال يرك(. 1ل كدهد )شيم را نشان 1961ا در سال يكجمهور وقت آمرسيرئ

 درگذشت. يسالگ 90سن 

ورس افت بيرده بود، با دركو اقتصاد آغاز  ياسينه علوم سيالت خود را در زميه تحصكستنسن يرك

ل شد. او در يار تبدكوسبكس ادامه داد و به استاد اقتصاد يرا در انگل يليمكالت تيفِلِر تحصكرا يليتحص

نده مجلس انتخاب شد ينماعنوان ، بهيتوسط آلمان ناز كان دوران اشغال دانماريپس از پا و 1945سال 

انتخاب شد. او در  يير امور داراين مدت دو دوره به سمت وزيه در اكگاه بود؛ ين جايدر ا 1960و تا سال 

س پتا اينكه شد، يره شناخته مكداشت و به مهارت در مذا ياگسترده ياش، روابط خارجيندگيدوران نما

انصراف داد و  ياز حضور در انتخابات بعد 1960حزب خود، در سال  يگر اعضايبا د ياستياختالف س از

و  OECD يهااستير سيبه شدت درگ 1960ه در دهه كده شد. او يبرگز OEEC يلكر يبعد به دب يمدت

، گفتگو 1969ن سازمان در سال يگاه خود در ايجا كش از تريآنها در دوران جنگ سرد بود، پ يامدهايپ

 زكه نسبت به غلبه تمركستنسن يرك(. Schmelzer, 2012رد )كرا مطرح « مسائل جامعه مدرن»درباره 

ساندر كانتقاد داشت، به همراه ال 1960در خالل دهه  يفكي ينسبت به رشد اقتصاد يمّك يبر رشد اقتصاد
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ر د ناخالص را ديبلندمدت مرتبط با تول يطيمح يهانهيد هزيه سازمان باكرد كده را مطرح ين ايا 1نگكي

 يورهاشك يتيمكان خبرگان حاين بحث در ميرا هدف قرار دهد. به موازات طرح ا« يفكيرشد »رد و ينظر بگ

اد ن افريعضو بودند؛ هم يشورهاكاز  ياريدر بس محيط زيست يهاانگذار وزارتخانهيه بنك، OECDعضو 

« رشد يهاتيمحدود»ن گزارش خود با عنوان يه نخستكردند؛ كس يتأس 1968را در سال « باشگاه رم»

گر ير ديبه مس يدهلكدر ش يان آنها، نقش برجستهي. باشگاه رم و گزارش نخستكرد منتشر 1972را سال 

 يرش اجتماعي، امروزه پذيجهان يسازرد باشگاه رم در مدليكاند؛ روداشته يپژوهندهير در آكتف يهاانونك

ر كتف يهاانونكگر يق باشگاه رم و دياز طر OECDستنسن پس از خروج از يركه را ندارد. ياول يكينكو ت

، 1970پنهاگ در سال ك يپژوهندهيمؤسسه آ ياندازش از راهيرد. او پك يريگيها را پدهين گونه ايهمسو، ا

ر يمد 1972تا  1969سال  به عهده داشت و از 1967را در سال « هاندهيپژوهش درباره آ يادمكآ»است ير

ر يفق ياشورهكتوسعه در »ستنسن، يركاثرگذار  يهاتابكاز  يكيپنهاگ بود. كمؤسسه پژوهش توسعه در 

 يت هارمونيمنتشر شد و اهم 1974ه در سال كاست « يل آماريبه همراه تحل يعموم ياهي: نظريو غن

 را برجسته ساخت.  يد ناخالص مليدر رشد تول ياجتماع

 

 پنهاگك يپژوهندهيآ مؤسسه

 1970ه در سال كاست  2پنهاگك يپژوهندهي، مؤسسه آكدانمار يپژوهندهيدر آ يمياز فعاالن قد يكي

و ه عضك يو دولت يخصوص يهاتكشر يرا برا يپژوهش يهااز پروژه ين مؤسسه تعداديس شد. ايتأس

و جلسات  يجلسات موضوعها، نفرانسكاعضا مانند  يهاتيند و به فعالكيآن هستند، اجرا م

 دهد.يسازها سامان ميشگفت

ن مؤسسات نوع خود در سراسر يترخود از بزرگ ينترنتيگاه ايپنهاگ در پاك يپژوهندهيمؤسسه آ

 يالمللنيب يارك، هميپژوهندهياز متخصصان آ يل اندازه بزرگ، برخورداريدله بهكشده است؛  يا معرفيدن

واگرا  يهاپژوهش يمهارت در اجرا ي، مدعياز خبرگان فرامل يريگبهرهن يبا مؤسسات مشابه و همچن

 يپژوهندهيدر حوزه آ يمختلف، همگ يعلم يهانهيده است. گروه متخصصان مؤسسه، با وجود زميچيو پ

گر يبا چند مؤسسه د ياركستنسن و در هميرك يآقارا ن مؤسسه يز هستند. اكآن متمر يشناسو روش

ر يمد 1988ستنسن تا سال يركشد.  ياندازراه 1970فعال بودند، در سال  يپژوهندهيه در حوزه آك

ن يدر هم 4«ييايجامعه رو»تاب كسنده ينو 3،نسنيدرگذشت. رالف  1989ه در سال كنيمؤسسه بود تا ا

خود  يار شخصكوسبكمشغول بود و سپس  2000ت آن تا سال يريستنسن به مديركمؤسسه، پس از 

                                                 
1. Alexander King 

2. The Copenhagen Institute for Futures Studies (www.cifs.dk) 

3. Rolf Jensen 

4. The Dream Society 
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ارمند پژوهشگر ك 22ه سه معاون، كاست  1لدسِنكيالوس كت مجموعه به عهده يرينون مدكگرفت. ا يرا پ

 يپژوهندهيآ يادمكآ يره مؤسسه از مجموعه اعضايئت مديه يدارد. اعضا يرسم يار پژوهشكهم 24و 

 شود. يل مكينان مؤسسه تشكاركندگان يعضو در مؤسسه و نما يهاتك، شركدانمار

توان يه از آن جمله مكدارد  ياشناخته شده يادوره يدادهاپنهاگ، برونك يپژوهندهيمؤسسه آ

 رد:كان ير را بيموارد ز

ش اختصاص داده يه به اعضاكند كين ميتدو يمؤسسه هر سال چهار گزارش اصل اعضا: يهاگزارش .1

پردازند؛ يها مسازمانها و تكاز شر يمورد عالقه گستره بزرگ يهاغلب به موضوعاها ن گزارشياند. اشده

عضا ا يو فقط برا يسيو انگل كيها به دو زبان دانمارن گزارشيهمچون روند، توسعه محصول و راهبرد. عموم ا

 شتر جنبهيها بن گزارشيه اكن است ياز ا كير حاياخ يدادهاگذرا بر عنوان برون يشوند. مروريمنتشر م

 پردازند.يسخت هم م يهايط با فناوربتمر ياجتماع يهادارند؛ اما به موضوع يكينكت

پردازد و يم يجار يهادرباره موضوع ييهادگاهيه به ابراز دين نشريا «:ويسنار»دوماهنامه   .2

 كارشور دانمكخارج از  يا حتيرون ياز ب يا پژوهشگرانيسندگان آن پژوهشگران مستقر در مؤسسه ينو

 42ر جلد يبه تصو ينام داشت. با نگاه 2«ندهيآ يريگجهت»، 2010ش از ژوئن يه پين نشريهستند. ا

ند؛ ا چند انسان هستي يكانگر ير، نماين تصاويه بخش اعظم اكافت يتوان دريه مين نشرير ايشماره اخ

اه ن انتخاب طرح جلد، نشانگر غلبه نگيست. اير انسان نير جلد چهار شماره، تصويه فقط تصوك يطوربه

 از مجالت است. ين سريدر ا يكينكبه نگاه ت ياجتماع

 يهاينيبشيدرباره پ ياهكشب ييهاگزارش :3«تكانستراكوروي» ساالنهدو يهاگزارش .3

 رد.يگيرا دربرم ييشور اروپاك 19در  يالن و ساختار اقتصادكاقتصاد 

 يجمع ياهگر رسانهيا ديو يه سنارينشر يمؤسسه برا )پژوهشگران(كاركنان ه ك يمقاالت مقاالت:  .4

 شوند.يهم منتشر م يدر قالب انفراد يصورت موردسند، بهينويم

شوند و معموالً به يبلندمدت منتشر م يپژوهندهيمؤسسه در حوزه آ يهاتابكعموم  ها:تابك .5

 اند. ز ترجمه شدهين كياز دانمار غير يهازبان

مؤسسه شامل مقاالت  يشود و اخبار داخليبار منتشر ميكخبرنامه هر دو هفته  ها:خبرنامه  .6

 دهد.يها و موارد مشابه را اطالع مشيد و گزارش همايجد

 رد:كر اشاره يتوان به موارد زير مؤسسه مياخ يهاتيها و فعالازجمله پژوهش

 ،«انسان خالق»تاب كـ 

 ،«يت اجتماعيمسئول»تاب كـ 

                                                 
1. Claus Kjeldsen 

2. Future Orientation (FO/Fremtidsorientering) 

3. Euroconstruct 
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 ،«ندهيپل به آ»تاب كـ 

 ، «سالخوردگان ينده برايآ يهاخانه يوهايساختمان: سنار يپشتِ نما»تاب كـ 

 ،«جامعه هوشمند»گزارش ـ 

 ،«كيار در دوران فوق چاالكط يمح»گزارش ـ 

 ،«يماندن با مشتر نده: متناسبيآ يذهن يفضا ينبرد برا»گزارش ـ 

 ،«تيواقع يوارس – يكيتركال ين و خودرويوك تي، بيبُعدنت سهيپر –جان يحفظ ه»گزارش ـ 

 ،«وان آب؟يا توفان در لي يون: توفان واقعياتوماس»گزارش ـ 

 ،«2030در افق  كنده نظام سالمت دانماريآ يوهايسنار»گزارش ـ 

 ،«2040تا سال  كدانمار»ش يهما يت در برگزاركمشارـ 

 «.ن سالمتيم نويدر پارادا يمارستان و نوآوريب»ش يهما يبرگزارـ 

ن، يالت يايكآمر يشورهاك يع برخيسر يرشد اقتصادل مشاهده يدلپنهاگ بهك يپژوهندهيمؤسسه آ

ن منطقه يدر ا« CIFS LATAM»خود را با عنوان  يافرامنطقه يهاتي، فعال2013ه يم ژانويكخ ياز تار

از خدمات  ياف گستردهي، طيليل و شين، برزيشور آرژانتكنون مؤسسه در سه كا 1رده است.كآغاز 

سازها يو شگفت ييويسنار يزيرژه در حوزه برنامهيو)به يامشاوره ه شامل اموركند كيرا عرضه م يپژوهش

 شود. يها و جذب عضو مها، ارائه درسارگاهكها، يروندها(، سخنرانالنكو 

 

 ا گلوبالكيانگذار يا: بنكيزه يآنه ل

ز در يخود را ن ياار حرفهكرد و كل يتحص ياست. او در رشته طراح كدر دانمار 1962متولد  2اكيزه يخانم آنه ل

ز ، اياركحوزه  يجيه او با گسترش تدركدهد يا نشان مكيخانم  يهاتيبر فعال يد. مرورين حوزه برگزيهم

وارد  يپژوهندهيآ يهاتيبه فعال يطور جدرده و سپس بهكوچ كرشته خود  يبه سطح راهبرد يكينكسطح ت

 دارد. ياجتماع يرديك، رويپژوهندهيحوزه آ يهاتياست و در فعال 3ا گلوبالكيانگذار مؤسسه يشده است. او بن

 شرحها و تجارب مطدگاهيش و ديهايه با سخنرانكست؛ بلين يچهره برجسته دانشگاه يكا كيخانم 

س يه تأسك مؤسسهژه بوده است و ي، سخنران ويپرشمار يالمللنيب يهاشيشود. او در همايشناخته م

خانم  يشناخترد روشيكبرخوردار شده است. رو يتيچندمل يهاتكبا شر يخوب ياركز از روابط يرده نك

 ش دارد.يگرا يبه روندپژوه يگريش از هر روش دي، بيپژوهندهيا در آكي

 كدر دانمار 1988ت در سال كن شريت ندارد. اياز مؤسس خود هو ياگلوبال، جداكي مؤسسه

 يهاسال ياگلوبال طكيسترش داد. خود را گ ييايو جغراف يس شد و به مرور زمان قلمرو مفهوميتأس

                                                 
1. cifslatam.com 

2. Anne Lise Kjaer 

3. Kjaer Global 
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موضوع  يسازنده و برجستهيپرداختن به آ يبرا يموفق يردهايكآزموده شده و رو ييگذشته، ابزارها

و  يالمللنيب ياهكبا شب ياركت در همكن شريا يارشتهانيم يهارده است. پژوهشكر را تجربه ييتغ

ت، معطوف به روندهاست و چارچوب خاص كشر يشوند. روش محوريپژوهان انجام مندهيواگرا از آ

تا چه اندازه معتبر  يشناختروش يه نوآوركنيت قرار دارد. گذشته از اكشر يه مورد ادعاكدارد  يابداع

 آن داشته است. يدر برندساز يياگلوبال، سهم بسزاكيرد يكن رويباشد، ا

 يهارانشيص پيتشخ يند. براشواهد هست برمبتنيبر داده و  كياگلوبال، متكير ياخ يهاپژوهش

ابد و اطالعات يش يها افزاليشود تا عمق تحليهم بهره گرفته م يت خبرگان محلك، از مشاريجهان

صان متخصشركت را تيمي از ر ياخ يهافهم بهتر روندها در دسترس باشد. همه پروژه يستم برايس يدرون

ا گلوبال يكه متخصصان و خبرگان كرند. شبيگيو از خبرگان برجسته بهره م كننديم يبانيت پشتكشر

 يهاهسب تجربكها و با سال يت طكن شريباالست. ا ييت و واگرايفكي يساله، مدع 25نه يشيه بر پكيبا ت

 ير رخدادهايند. سكجاد يا ييافزاخود هم يپژوهش يهاتيانگذار و فعاليان اعتبار بنيتوانسته م يالمللنيب

 (. kjaer-global, 2016آورده شده است ) 1در جدول  مؤسسه يديلك

 

 ا گلوبالكي يديلك ير رخدادهاي. س1جدول 

 يديلكرخداد  سال

 كس در دانماريتأس 1988

 يطراحان صنعت يت معطوف به روند و اطالعات فناورانه برايبه هامبورگ آلمان: آغاز فعال ييجابجا 1989

 لندن يويس استوديتأس 1992

 «آنتن روند»صنعت مُد با عنوان  يبر روند برا كيمت ينيبشيتاب پكن يانتشار نخست 1994

1998 
 ار وكوسبك يروندها ير به سوييتغ يگذاربا هدف« يآثار جهان» يهان شماره از گزارشيانتشار نخست

 عيعموم صنا

 آن توسعه داد يچندوجه يشناسرا با روش يروندپژوه يخود برا يا گلوبال جعبه ابزار اختصاصكي 2001

 2025رگذار بر صنعت خودرو در افق يتأث يانتشار اطلس روندها 2003

 مزيس توسط مجله تايپژوهان انگلندهين آياز برتر يكي عنوانا بهكيخانم  يمعرف 2003

 پنهاگكت ينر حسنيسفعنوان ا بهكيانتخاب خانم  2004

 21مردم در قرن  يواقع يهاازها و خواستهيه بر نكيبا ت« يجهانآثار »ن گزارش ين و سوميانتشار دوم 2005

 از متخصصان گوناگون يبكياگلوبال با تركي ياهكشب سازماندهيو باز يگسترش سازمان 2006

 پنهاگكاگلوبال در كي يناوياندكشعبه اس ياندازراه 2011

 النيم كو ميپالگر له انتشاراتيوسبه« ت رونديريابزار مد جعبه»تاب كانتشار  2014

 نگتون پستيهاف يپژوه برتر جهان ازسوندهيآ 7از  يكيعنوان ا بهكيخانم  يمعرف 2015

 ا گلوبال در هلندكيافتتاح دفتر آمستردام  2015

 «روند يهاارتك»ن نسخه از يانتشار نخست 2015

 ييويسنار يزيربر نگاشت روندها و برنامهد كيبا تأ يپژوهندهيآموزش آ يا براكيبرخط  يادمكآ ياندازراه 2016
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 يتوان به خودروسازانيت، مكن شريا ينترنتيگاه ايا گلوبال در پاكيان اعالم شده يازجمله مشتر

ان يمشتر ؤسسهمن يرد. اكوتا اشاره يسان، ولوو، اسمارت و تويسلر، نيراكملر يو، دايدبلامي، بيهمچون آئود

، يفروش، آموزش، مد و خردهيمصرف ياالهاكمه، پژوهش بازار، يو ب كبان يهادر حوزه يگرينامدار د

 يبند، بستهي، بازرگانينقل و انرژواطالعات، حمل ينهاد، فناورمردم يها، رسانه، سازمانيزندگ كسب

 ن بهداشت و درمان داشته است.ياغذ و همچنكو 

 

 كدر دانمار يپژوهندهيبرجسته آ يهافصل پنجم ـ پژوهش

، كدانمار يپژوهندهيآ يهاپژوهش يرو احصانيندارند. ازا ي، انتشار عموميپژوهندهيآ يهااز پژوهش ياريبس

ا آنها را يرد، كل يجزء برشمرد و تحلبهتوان جزءيبرجسته را م يهان نوشتار است. پژوهشيخارج از قلمرو ا

داده  حيت شود، ترجيتقو كدر دانمار يپژوهندهيالن نسبت به آكد يه دكنيا يان شناخت. براياز منظر راو

 يگرنندهيش آيه پاكان، شبين راوياز ا يكيان مطالعه شوند. يبرجسته از منظر راو يهاه پژوهشكشود يم

 ياصل ياستكد يدهد. شايدست مبه كدانمار يپژوهندهيآ يهااز پژوهش ير پروازيه تصوكاست  1اروپا

 باشد. يراهبرد يهامتر به پژوهشكو توجه  يجزئ يهابه موضوع ن نهاد، پرداختنيا يهاگزارش

ن يشيشور در دهه پكن يا ي، به دو پژوهش راهبردكدانمار يراهبرد يپژوهندهيآ يبهتر فضا كادرا يبرا

 يهاف سنتيتوص ي( براAndersen & Rasmussen, 2014اشاره شده است. اندرسِن و راسموسِن )

وار دو مورد از تهكن مختصر و نيي، به تبكدر دانمار يپژوهندهيآ يشناختو روش يشناختمعرفت

در سال  كدولت دانمار« يسازيراهبرد جهان»اند. مورد نخست پرداخته كنگر دانمارندهيآ يهاياستگذاريس

ن يرا هدف قرار داد. ا ياستگذاريس يهااز حوزه ياف گستردهيط ي، بررسيسازياست. راهبرد جهان 2005

، «2015پژوهشِ »ن مورد است. هدف يه دومكرد كرا فراهم « 2015پژوهشِ »پروژه  يبرا ياسيزه سيرد انگراهب

 ن شده بود.يين برنامه، تعياز ا ييهاا حداقل بخشيدولت،  يراهبرد يبرنامه پژوهش يهاتين اولوييتع

 

 كدر دانمار يپژوهندهيآ يهااروپا از پروژه ينگرندهيش آيه پاكل شبيتحل

 2005 يهادر سال« يجهان ينگرندهيانداز آچشم»با عنوان  ييهااروپا، گزارش ينگرندهيش آيه پاكشب

ژه يوجهان و به يشورهاك ينگرندهيآ يهاتيفعال يبندرده و در آن به مطالعه و دستهكمنتشر  2007تا 

مرتبط با  يهاداده يه، با گردآوركن شبي(. اPopper et al, 2007پرداخته است ) يياروپا يشورهاك

 يهاتياز فعال يرده است، تا به اطلسك ي، ابعاد مختلف آنها را بررسينگرندهيآ ياربردك يهاپژوهش

ه و ديبرگز يپژوهندهيارشناسان و خبرگان آك يبرتر براساس آرا يهاابد. پژوهشيدست  يرانگندهيآ
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 ياگاه داده برين پاياند. اشورها ثبت شدهكان يم كگاه داده مشتريپا يكشده و در قالب  يبنددسته

 بوده است. يياروپا يشورهاكبر  يز اصلكاستفاده شده، اما تمر يها در سطح جهانپژوهش يابيتراز

رده است. ازجمله ك يابيها را مرور و ارزمورد از پژوهش 33، در مجموع كشور دانمارك يه براكن شبيا

 رد:كر اشاره يتوان به موارد زياروپا، م ينگرندهيش آيه پاكشب يهاشمنتشر شده در گزار كيدانمار يهاپژوهش

  پژوهش، يشوراـ  كنده دانماريآ ينظام انرژ 

 يطيمحستيآژانس حفاظت ز –سبز  يهايفناور ينگارندهيآ، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  يدر حوزه نانوفناور يفناور ينگارندهيآ، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  زياطالعات از مزرعه تا م يفناور، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  ريمحاسبات فراگ، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  2030رشونده يجامعه پ، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  و سالمت يستيمراقبت ز، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  بهداشت، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  يكباتوشناخت و ر، 

 يو نوآور يوزارت علم، فناورـ  ست و سالمتيز يهايفناور ينگارندهيآ، 

 يناوياندكاس يبرنامه پژوهش انرژ –نده يآ يباد يهانيتورب، 

 سو،ير يشگاه مليآزما –حسگر  يفناور ينگارندهيآ 

 انجمن مهندسان، – يانرژ يفناور ينگارندهيآ 

 يناوياندكاس يپژوهش انرژ برنامهـ  يدروژنيه يانرژ ينگار ندهيآ، 

 يناوياندكاس يز نوآوركمرـ  يناوياندكاس يستيز يحسگرها ينگارندهيآ، 

 يناوياندكاس يز نوآوركمر –اطالعات و ارتباطات  يفناور ينگارندهيآ. 

 ياز آنها در سطح فرامل يو برخ يها در سطح ملن پژوهشيشود، عموم ايه مشاهده مكگونه همان

وان تيهستند. م يگر، بخشيان ديخاص و به ب يها معطوف به موضوعشتر پژوهشيب اند.ف شدهيتعر

 يامنطقه يهاياركش هميبر افزا يليرا دل يامنطقه ياركبرخوردار از هم يهامتأخر بودن پژوهش

 ر دانست. ياخ يهادر سال يناوياندكاس يشورهاك

ن يا يچند مؤلفه اصل يشده، به معرف پروژه مطالعه 33ل ياروپا، با تحل ينگرندهيش آيه پاكشب

 يهالكآنها پرداخته است. ش يمتداول و مخاطبان اصل يهاداداربرد، برونكپر يهاها ازجمله روشپروژه

 پردازند.يها من مؤلفهيب به ارائه ايترتبه 4و  3، 2
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 كدانمار يپژوهندهيآ يهااربرد( پروژهكبرتر )پر يها. روش2ل كش

 

 

 پژوهي دانمارك هاي آيندهدادهاي متداول پروژه. برون3شكل 
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منابع گوناگون  يليتحل ي، بررس2ل كاد شده در شي يهادر مجموعه روش« اتيمرور ادب»مقصود از 

ان ياشود. شيط( در نظر گرفته ميش محيپو ش وي)پا يدبانيهمچون د يتيفعال ياصل يه خروجكاست 

 روش نداشته است. يكار گرفته شده و الزاماً هر پروژه كها بهها در پروژهن روشيب اكيه تركتوجه است 

« هاتياولو»، «ياستيس يهاهيتوص»دادها را ن سهم برونيشتريشود، بيده ميد 3ل كه در شكگونه همان

ها و تياولوزيرا ، اندداشته يابرجسته يزيش تجويها، گراه پژوهشكدهد يم ن نشانيدارند. ا« نگاشتره»و 

، يدولت يو نهادها يه مؤسسات پژوهشكاست يگو 4ل كن شيهستند. همچن يزيهم عمدتاً تجو هانگاشتره

 اند.شده بوده ادي يهاان، مخاطب پژوهشيگر مشتريو د يخصوص يش از نهادهايب

 

 يسازيجهانپژوهش نمونه: راهبرد 

رد. مقصود كشدن آغاز ينده جهانيپرداختن به چالش فزا يرا برا يفرآيند ك، دولت دانمار2005در بهار 

ه جامع يكبه  كل دانماريتبد يانداز و راهبرد بران چشميق تدويشدن از طر يبا جهان ييارويار، روكاز 

ه كد خورد يلك« دياهداف جد»با عنوان  يابرنامهار پس از ارائه كن يبود. ا ينيارآفركشرو در دانش و يپ

 شنهاد داده بود.يپ 2005، پس از انتخابات سال كشده دانماردولت دوباره انتخاب 

ه كل داد كيرا تش يسازينسبتاً بزرگ با عنوان جهان يشورا يكاز وزرا و  يداخل ايتهيمكدولت 

 يهاه چهرهكداشت عضو  26 يسازيجهان يبود. شوران راهبرد يته درباره ايمكران يار آن مشاوره به وزك

ا و ته وزريمكس ير، رئيوزها و دولت بودند. نخستار، دانشگاهكبازار  يهاار، سازمانكوسبكشرو در يپ

 يسازيجهان يس شورايمعاون رئعنوان ار هم بهكوسبكر اقتصاد و امور يبود و وز يسازيجهان يشورا
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بر زونده شد. افيبرگز ير در دولت ائتالف دو حزبيوزمعاون نخست عنوانن بهينن مقام همچين شد. اييتع

 ردند.كت كشر يو نوآور ير علوم، فناوريو وز يير داراين، وزيا

رد. در كنشست عموماً دو روزه برگزار  15 يسازيجهان ي، شورا2006ل يتا آور 2005ل ياز آور

 يبزرگ فرارو يهاچالش يسه نشست پس از آن به بررس ار و دركمقدمات  يسازنشست به فراهماولين 

ه يرخانه شورا تغذيشده دب هيته كيمكتوسط مقاالت  ياها تا اندازهن نشستيپرداخته شد. ا كدانمار

 9شامل بحث درباره  يانيرا پوشش دادند و جلسات م يلكن راهبرد يي، تعيانيشدند. دو جلسه پايم

 بودند.ن راهبرد يدر ا يموضوع اصل

دولت در آن  يلكه دربردارنده اهداف كه شد يته يليتحل ايهر نشست و هر موضوع، مقاله يبرا

و  يانهيادداشت درباره دانش زمي ين، تعداديبود. افزون بر ا يديلك يازهاينشيها و پموضوع و داده

آن را مربوطه  يهاانهنان ارشد وزارتخكاركه كشد؛ يع ميشورا توز يان اعضايشواهد و آمارها هم در م

دند دعوت ش يالمللنيو ب كياز سخنرانان دانمارتعدادي ها، ن روز از نشستيبودند. در نخستكرده ه يته

ت كرز شيران مربوطه نيوز بودند،مربوطه  يردولتيغ يهانده سازمانيا نمايه متخصص موضوع نشست ك

نندگان كتكها، فهرست شربود. دستور جلسهنفر  50تا  40ن يها معموالً بردند. شمار حاضران نشستك

شد و پس از هر جلسه، يارسال م www.globalisering.dk ينترنتيگاه ايپا يبر رو يادداشت علميو 

معاون  س ويب رئيترتار )بهكوسبكر اقتصاد و امور ير و وزيوزتوسط نخست ينفرانس مطبوعاتك يك

، 2006ل ي، در آوريسازيجهان يرد مؤثر شوراكرتو عملشد. در پي( برگزار ميسازيجهان يس شورايرئ

 يو انسجام برا يشرفت، نوآوريراهبرد پ»رد: كرا ارائه  يدر اقتصاد جهان كدانمار يلكدولت راهبرد 

حوزه  14 يسازي(. راهبرد جهانThe Danish Government, 2006« )يدر اقتصاد جهان كدانمار

شتر و ي. رقابت ب8»و « يرد برتر در سطح جهانكعمل يدارا ييراهنما. دبستان و 1»ز داشت؛ مانند كتمر

، يسازيز، در سند راهبرد جهانكتمر يهااز حوزه يكهر يبرا«. يبخش دولت يهات بهتر در پژوهشيفكي

ن يرد. اكياهداف را مشخص م يريگيپ يبرا ييار اجراكابت 10تا  8و حدود  يهدف راهبرد 4تا  2

ت گسترده ي، حمايسازيل شدند. راهبرد جهانيتبد ياسين سيارات و قوانكبعداً به ابت يشنهاديارات پكابت

 دست آورد.دولت و دو حزب مخالف را به يدر مجلس، ازجمله سه حزب حام يحزب

 

 «2015پژوهشِ »پژوهش نمونه: 

تر به يبنام»و مرتبط با  يسازيراهبرد جهان يبرا يشنهاديارات پكاز ابت يكي« 2015پژوهشِ »پروژه 

 يهان بودجه پژوهشيتأم ياسيس يهاتياولو يت مبنايه هدف آن تقوكبود « يگذارتياولو يبرا

 و ياسته از تحوالت اجتماعوبرخ يپژوهش يازهايد نيار باكن يدر نظر گرفته شده بود. در ا يراهبرد

ص يخن تشيشد. ايم ص دادهيازها تشخين نيرفع ا يبرا كدانمار يمؤسسات پژوهش ييز توانايو ن يتجار
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رفت. هر يش ميپ يردولتيغ يهاها، مؤسسات و سازمانمشاوره و گفتگو با وزارتخانه فرآيندد براساس يبا

ن يد. ايرسيم يراهبرد يهاپژوهش يمهم برا يهااز موضوع يد به فهرستيبا فرآيندن يچهار سال، ا

 ياسيرات سكمذا يبرا كچارچوب مرجع مشتر يكتوانست يت بود و مين اولوييتع يبرا ييفهرست مبنا

 دفرآين ينه را برايار زمكن ابتيباشد. ا يراهبرد يهااختصاص منابع به پژوهش ي، براكمجلس دانمار

 يرات بودجه ملكاز مذا يبخش عنوانبه 2006ه توسط پارلمان در نوامبر كرد كفراهم « 2015پژوهشِ »

ارائه  2008سال  يدست آمد، در ماه مبه« 2015پژوهشِ »ه از ك يآغاز شد. فهرست 2007سال  يبرا

 ( داده شد.DASTI) كدانمار يو نوآور يها به آژانس فناورتين اولويفه انتشار ايشد. وظ

 يازهاياز ن ياشامل چهار مرحله بود. مرحله اول شامل نگاشت گسترده« 2015پژوهشِ » فرآيند

ش يانجام شد و شامل سه بخش بود: پو 2007تبر كتا ا ن نگاشت از ماه مارسيبود. ا يپژوهش راهبرد

ها. از داد از وزارتخانهان همه شهروندان و درونيدر م يعموم يازسنجي، استماع و نOECDافق توسط 

را  يالمللنيش افق بيپو فرآيند يك OECD« يالمللنيب يپژوهندهيواحد برنامه آ»، DASTIطرف 

ا چالش يهر روند  ين گزارش برايشد. در ا ييو چالش بزرگ شناسا روند مهم 125ه در آن كانجام داد 

 ,OECDنوشته شده بود ) كان ارتباط آن با دانماريو ب يفيصفحه متن توص يكباً يتقر يالمللنيب

دف نفع را هيذ يهاه همه گروهكنترنت بود يا برمبتني يعموم يازسنجيار نك يكگر، ي(. بخش د2007

، يردولتيغ يهاها، سازمانشنهاده از آحاد شهروندان، دانشگاهيپ 432افت يار به دركن يقرار داده بود. ا

ردند كشنهاده ارائه يپ 90ز يها ند. وزارتخانهيانجام يخصوص يهاتكو شر يدولت يو شوراها يهاتهيمك

(Teknologisk Institut, 2009نت .)دها شنهايدرصد از همه پ 64ه كن بود يا پيشنهادها يابيجه ارزي

 يازسو از پيشنهادهادرصد(  10متر از ك) يمكآمده است؛ و فقط تعداد  ياز بخش پژوهش و آموزش دولت

اند نفع مهم نداشتهيذ يهار گروهيا ساين بخش يبه ا يچ وابستگيه هكبوده است  يشهروندان

(Teknologisk Institut, 2009.) 

پنل مستقل  يكرا ن محتوا ياول بود. اشده از مرحله  افتيدر يل محتوايمرحله دوم شامل تحل

ده، شافت يمنسجم در مطالب در ين پژوهشيمضام ييه شامل هشت عضو بود، با هدف شناساكخبرگان 

ها، شنهاد وزارتخانهيپ يو بر مبنا« يپژوهش راهبرد يشورا»پنل خبرگان توسط  ي. اعضاكردل يتحل

ها تعريف شد. عيار مرتبط با مضمون پژوهشنفع منصوب شدند. در آغاز، سه ميذ يهاع و گروهيصنا

 د:يها باشنهاديپ

 شدند، يها همسو ما فرصتيها با چالشـ 

 يشبر سر بودجه پژوه كدانمار يط پژوهشيه رقابت مؤثر در محكبودند يگسترده م يافكبه اندازه ـ 

 نند؛ كن يرا تضم يراهبرد

ر گيد يهالكا به شيردند كيفا ميا شدهتعيين ش ياز پ يهادر پرداختن به چالش ينقش مهمـ 

 بودند. يد ميمف
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د يار آنها باكه كد شده بود كين داشت اما تأيمضام يبندخوشه يبرا ينسب يآزاد ،پنل خبرگان

شان ن فرآيندن يا يابي. ارزمربوط باشدپروژه  ياصل يهاباشد و به موضوع ياصل يهاشرانيدهنده پنشان

. گزارش شده استاستفاده  يزان محدوديتنها به م OECDش افق يدست آمده از پوبه يهاه دادهكداد 

OECD آن  يبرا يهيه توجكست استفاده شده بود؛ يل كچ يكا ينه يزماطالعات پس عنوانصرفاً به

رد. ك ييبازآرا يپژوهش راهبرد يشنهاد برايپ 42شده را به  افتيدر ي. پنل خبرگان محتواوجود نداشت

و  يها، مقامات دولتتكنفر از شر 50ه شامل حدود كاربران عرضه شدند كح سپس به پنل طر 42

اطات ن ارتبيه همچنكآنها، بل يشخص يهاتيه نه تنها براساس صالحكشدند، يم يردولتيغ يهاسازمان

 شيپاال يرا برا يارگاهكاربران كن شدند. پنل ييتع كنفع عمده در جامعه دانماريذ يهاآنها با گروه

ر ييتغ يراهبرد يپژوهش يهاموضوع يشنهاد برايپ 31شنهاد را به يپ 42ن پنل يرد. اكشنهادها برگزار يپ

 اهش داد.كو 

ان ان پنل خبرگيم يشياندهم يهان مرحله شامل نشستيشد. ايل ميمكت ييدر مرحله سوم، فهرست نها

 يردولتيو غ يصنعت يهامنفرد و سازمان يهامستقل، وزارتخانه يهاپژوهش ي، شورايپژوهش راهبرد يو شورا

 يي. فهرست نهاشده بودند يبندحوزه دسته 6ه در كافت ياهش كمورد  21ها به ن مرحله شمار موضوعيبود. در ا

 (:Danish Ministry for STI, 2008عبارت است از )« 2015پژوهشِ »ها در تياولو

 ،يستمحيط ز، آب و هوا و يانرژـ 

 نده،يآ يانرژ يهاستميس 

 محيط زيستبا  ينده و سازگاريآ يآب و هوا، 

 محيط زيست يرقابت يها يفناور. 

 يد و فناوريتولـ 

 يستيو محصوالت ز يي، مواد غذايستيمنابع ز، 

 جامعه، يهوشمند برا يارهاكراه 

 نده،يد آيتول يهاستميس 

 يرشد راهبرد يهايفناور . 

  يريشگيبهداشت و درمان و پـ 

 يه به درمان فرديپا يهااز پژوهش ، 

 يو توانبخش يريشگين پيمزمن ب يماريب ، 

 يطيانسان در تعامل با عوامل مح يمنيسالمت و ا ، 

 ند؟ كيجاد مير اييز تغيچه چـ  سالم يوه زندگيش 

 و رقابت  ينوآورـ 
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 كرقابت دانمار ، 

 ينوآور ، 

 نده. يآ يبخش دولت 

 دانش و آموزش ـ 

  ،ها ،و توسعه مهارت يريادگيآموزش 

 ند؟ شواهد در عمل، كيار مكز يچه چ 

 د دانش و انتشار دانش در جامعه. يتول 

  ياجتماع يمردم و طراحـ 

 رساخت، يدار و زينقل پاوحمل 

 و رشد،  يزندگ يفضا براـ  بهتر يزندگ يفضا 

 جهاني شدهدر جهان  يفرهنگ كدر، 

 ر.يمتغ يهايزندگ 

ن يبود. ا يپژوهش راهبرد ياسيس يهاتياولوعنوان ج بهينتا يسازادهيمرحله چهارم شامل پ

صورت  2011و  2010، 2009 يهاحه بودجه ساليدر چارچوب ال ياسيرات سكمذا يط يسازادهيپ

ت ياولو يموضوع دارا 21از  يمين باًي، تقر2008رات بودجه با مجلس در سال كمذا يگرفت. در ط

 يراب ياهيدست آمده، پان، فهرست بهيردند. بنابراكافت يدر ياختصاصص داده شدند و بودجه يتشخ

ژه يوگر، بهيد ين حال، عوامل موازياش فراهم آورده بود. در اندهيها در سه سال آپژوهش يبندتياولو

ن يدر ا يديلكگران يردند. بازك كمك يبندتياولو فرآيندبه  يطور قابل توجهمجلس، به يتوافقنامه انرژ

 بودند. يسازيبان راهبرد جهانياز پنج حزب پشت يكننده از هركرهكمرحله، پنج مذا

ورو( به يون يليم 134رون )حدود كارد يليم يكبه  يك، نزد2008رات بودجه مجلس در سال كمذا يط

ن يع ايتوز يها مبناتياختصاص داده شد. فهرست اولو 2010و  2009در دوره دو ساله  يراهبرد يهاپژوهش

 سهيوهوا در آن سهم برتر بود. در مقاو آب يانرژ يهاده قرار گرفت سهم پژوهشيبرگز يهاان موضوعيمبلغ م

شورا  يهاتياز اولو يمين باًيتقر« 2015پژوهشِ »، يپژوهش راهبرد يرون بودجه ساليانه شوراكارد يليم 2/1با 

مجلس  ياسيمعمول س يهايق بحث و بررسيت، از طرياولو يدارا يهاگر موضوعيداد. بودجه ديرا پوشش م

 9تا  8 باًيه تقرك، كدانمار يپژوهش و توسعه دولت يهانهيهز 1يسه با مجموع بخش رقابتين شدند. در مقاييتع

 ر قرار داد. يدرصد( را تحت تأث 6تا  5) كيوچكار يتنها بخش بس« 2015پژوهشِ »ارد دالر در سال بود، يليم

هش پژو فرآيندهم بر  يابيار در نظر گرفته شود. ارزكتواند فاز پنجم يم« 2015پژوهشِ » فرآيند يابيارز

                                                 
شود: بخش غيررقابتي )مانند تخصيص مستقيم به هاي پژوهش و توسعه دولتي شامل دو قسمت ميكل بودجه .1

هشي و ساير مؤسسات اعطايي ها و مؤسسات( و بخش رقابتي )مانند وجوه توزيع شده توسط شوراهاي پژودانشگاه
 براساس رقابت ميان پيشنهادها(.
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ن پروژه بود. يت اي، موفقيلك يريگجهي(. نتTeknologisk Institut, 2009ز بود )كجه آن متمريو هم نت

 يهاپژوهش يبندتياولو يافته برايبهبود  يرد؛ هم چارچوبكرا برآورده  يدو هدف اصل« 2015پژوهشِ »

مورد  يراهبرد يهادر حوزه پژوهش ياستيس يهاتين اولوييتع ين چارچوب برايساخت و هم ا يراهبرد

 ممتاز است.  ي، در عرصه جهانساليانهپروژه در بودجه  يل از اثرگذاركن شياستفاده قرار گرفت. ا

 

 كدر دانمار يپژوهندهيآ يشناسگونه ـ يبندجمع

ر يفراگ يهاو چالش يق اجتماعيعم يهاافكش يدارا يشوركدوم، هرگز  يپس از جنگ جهان كدانمار

له م به مداخيطور مستقگاه بهچيز هيشور نكن ي. دولت انبوده است يامنطقه يهاا تنشي يت مليامن

راق ل عهمچون اشغا يائتالف يها، مگر در قالب اقدامنپرداخته استگر يد يشورهاكدر  يتيا امني ينظام

نرم و نه  يرهاييشتر به تغيب كدر دانمار يپژوهندهيرو آنيا در دو دهه گذشته. ازايكآمر يبه رهبر

بوده  ياجتماعـ  يو توسعه اقتصاد يمعطوف به فناور يش از امور راهبرديپرداخته و ب يناگهان يرهاييتغ

 يپژوهش يهاياركراستا با همپژوهان آن، همندهيشور و آكن يا ين حال مؤسسات پژوهشياست. با ا

پرآشوب نيز همكاري  يهاستميساز و سيشگفت يرخدادها مثل ي، در مطالعات متنوعيالمللنيب

سب ك ينه را براي، زميفرامل يپژوهش يهابا نظام كدانمار ينظام پژوهش يدگيتنرو درهمني. ازااندداشته

واگرا فراهم  ييهادر موضوع يپژوهندهيگوناگون آ يو ابزارها يهاروش يريارگكتجربه و تخصص در به

 تفاوت قائل بود. كها و پژوهشگران دانمارپژوهش يريگجهت بيند يرو بانيساخته است. ازا

نده ي، نما«2015پژوهشِ »و  يسازيراهبرد جهان يعنين گزارش، يدر ا مطالعه شده يدو پژوهش راهبرد

 يها ازسون پژوهشيدام از اكچيهستند. ه كدر دانمار يبردراه يپژوهندهيل بافت آيتحل يبرا يخوب

اند. با نشده ييشناسا ينگارندهيآ يهاا برخوردار از روشي ينگارندهيپژوهش آ يكعنوان ، بهيمتول يهاسازمان

محور )پانل خبرگان، مقاالت خبره ينگارندهيآ يهادربردارنده روش يسازيجهان يشورا يارك فرآيند، اين وجود

دربردارنده شواهد و  يهاشواهدمحور )گزارش ينگارندهيآ يهامحور(، روشخبره يليتحل يهاو گزارش

نفعان( بوده يت ذك، مشاريشياندندهيآ يهاارگاهكها، شيمحور )هماتعامل ينگارندهيآ يهاها( و روششاخص

ها شي، همايشياندهم يهااربران، نشستكش افق، پنل خبرگان، پنل يشامل پو« 2015پژوهشِ » فرآينداست. 

 كخاص جامعه دانمار يژگين دو وين دو پروژه، همچنيا يمشابه در اجرا يردهايكشد. روينده ميآ يهاارگاهكو 

 .1كوچك« اف قدرتكش»ف و يضع« تيز از عدم قطعيپره»شود: يادآور ميرا  ينگارندهيآ يهادر پژوهش

شود. يده مي، از چند وجه در هر دو پژوهش د«تيز از عدم قطعيپره»در شاخص  كدانمارت يوضع

 يپژوهش يهااهش تعداد موضوعك ي، گروه خبرگان برا«2015پژوهشِ » فرآينده در ك ياصوالً هنگام

                                                 
 شود.( پيشنهاد ميHofstede, 1984براي مطالعه بيشتر درباره اين شاخص، مراجعه به پژوهش ) 1.
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 ياهدهين، ايت روبرو شده باشند. افزون بر ايت هر موضوع، با عدم قطعيد درباره اهميردند، باكيار مك

نشگران مختلف ك يپژوهش ازسو فرآيندمنافع متضاد بودند، در طول  يه داراك ييد و ناهمسويجد

 وارد شدند.  يياز آنها در فهرست نها يه برخكشدند؛ يم يمعرف

وجه د تيده شود. اما بايت ديبه دور از عدم قطع يارك، يسازين راهبرد جهانين است تدوكگر مميد يازسو

 يهاپژوهش ياستيس يهاتين اولوييدر تع يسازيارات راهبرد جهانكابت يل اثرگذاريدلبهار كن يه اكداشت 

 دارد. يرياز خطرپذ يااز به درجهيپژوهش، ن يبرا يشتر بودجه دولتيب درصد 50و اختصاص يراهبرد

پژوهشِ » فرآينددر  OECD يش افقيمحور و شواهدگرا )مانند پوهر دو پروژه از عناصر خبره

ا مند بودند، ام( بهرهيسازيجهان يشورا يارك فرآيندبر مستندات در  كيمت يپژوهش كا خوراي« 2015

ها، جلسات استماع، ارگاهكمحور بوده است، همچون آنها از جنس تعامل يشناختن عناصر روشيمهمتر

ز ياچاف نكبا ش يانده جامعهدهرد، نشانيكن رويان. اذينفعت كگر مشاريد يهالكاربران و شك يهاپنل

« يساالرقدرت و مردم»ه در پژوهش ك طورهمانآورد. يم ين روينچنيا يهاه به مشاورهكقدرت است 

الن در ك يهايريگمياساس تصم ياسيرات سكها، مذاليش از پرداختن به تحليجه گرفته شده بود، بينت

ه كاست  يميمِ خوب تصمي، تصمكدانمار ياسي(. در بافت سTogeby et al., 2003است ) كدانمار

ن يتواند همچنينفعان ميت ذكن مشاريده باشند. اي( در آن به توافق رسينفعان اصليا حداقل ذيهمه )

ند. كيت ميرا تقو يريادگيان، ذينفعه تعامل با كنيع دانش باشد و ايبه توز يدهنده باورمندبازتاب

 داشته است. يها جافرآيندن يم در ايرمستقيطور غت بهياز خالق ين، وجوهيبنابرا

 افكش كوچكيواضح است. با توجه به  كشور دانماركم امور يره در تنظكاستفاده از مذا يايمزا

پژوهش  يمل يتوسعه راهبردها فرآينده در كنفعان عمده جامعه انتظار دارند ي، ذكقدرت در دانمار

 يتشود، فرصيها مارگاهكنارها و يدربردارنده سمه ك يتكمشار يسازميتصم فرآيندن يم باشند. ايسه

 يهااز حوزه ييهادهيها و اتجربه ين هم با گردآوريه اكند كيجاد ميا ييافزات و هميخالق يار براكآش

هبود و ب ينفعان عمده اجتماعيان ذيم در مكمترا يهاهكت شبين فرصت تقويد. همچنيآيد ميمتنوع پد

 ابد.ييش ميافزا يپژوهش يراهبردها ت اعتماديت و قابليمشروع

ت يدر استقبال از عدم قطع يرد بارزيكر روياخ يهادر سال كه دانماركتوان گفت يم يبنددر جمع

، يهپژوندهيه آيم پايست و اصوالً گسترش مفاهيشور نكن يمختص ا ايدهيپد چنينداشته است، اما 

ر توان ديرا م كز بارزتر دانمارين تمايخواند. بنابرايت فرا ميپژوهشگران را به استقبال از عدم قطع

و  ياسي، ثبات سكت نسبتاً انديه جمعكدانست  يزيرو برنامه يشياندندهيدر آ يتكرد مشاريكرو

 دارند. يارد نقش برجستهيكن رويت ايشور، در موفقكن يا يمل همبستگي

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

32 

 منابع و مآخذ

بخشي اند و از منابع فرعي براي تقويت و تنوعمحتوا استفاد شدهبندي در اين گزارش چند منبع براي اسكلت .1

 ,Andersen & Rasmussenهاي اندرسِن و راسموسِن )ها بهره گرفته شده است. اين منابع، پژوهشبه داده

 Eerola( و ايروال و يروگنسِن )Andersen et al., 2007(، اندرسِن )Jørgensen, 1980(، يورگنسِن )2014

& Jørgensen, 2002.هستند ) 

2. Andersen P.D. et al. (2007). “Foresight in Nordic Innovation Systems”, Nordic 

Innovation Centre, Stensberggata, Oslo, Norway. 

3. Copenhagen Institute of Futures Studies, cifs.dk. 

4. Danish Ministry for Science, Technology and Innovation, (2008). “FORSK2015. Et 

prioriteringsgrundlag for strategisk forskning”. Copenhagen. 

5. Darmer, Michael (2002). “From a Promising but Complex Policy-Making Instrument to 

an Integrated Decision-making Tool”, In European Commission, The role of foresight 

in the selection of research policy priorities. Conference, May 2002.  

6. Eerola A. and Jørgensen B. H. (2002). “Technology Foresight in the Nordic Countries”, 

Risø National Laboratory, Roskilde, Denmark. 

7. Hofstede, G. (1984). “Cultural Dimensions In Management And Planning,” Asia Pacific 

Journal of Management, no. January 1984. 

8. Jørgensen, Birte Holst, (2001). “Making Sense of Technology Foresight in Denmark”, 

Conference paper presented at the Tenth International Conference on Management of 

Technology, Lausanne, 19-22 March. 

9. Jørgensen, Erik Juul, (1980). “Denmark looks ahead”, Futures reports. 

10. Kjaer-global, (2016). “Past, Present, Future – 30 Years of Trend Management”. 

Accessed at: http://kjaer-global.com/wp-content/uploads/2016/04/Trend-Management-

Kjaer-Global-30-Years-Timeline-1.pdf 

11. Korsgaard, A. and Buus, L. (1995). “Vejen Til en National Forskningsstrategi et 

Debatoplæg fra Forskningspolitisk Råd”, København: Forskningspolitisk Råd.  

12. Popper et al., (2007). “Global Foresight Outlook 2007: Mapping Foresight in Europe 

and the rest of the World”, European Foresight Monitoring Network. 

13. Regeringen, (2000a). “Regeringens Erhvervsstrategi” dk21 – Fra Strategi Til Handling. 

Copenhagen: Statens Information.  

14. Regeringen, (2000b). “Kompetence, Innovation og Iværksætterkultur”, Arbejdsrapport. 

Copenhagen: Ministry of Trade and Industry. Http://www.dk21.dk 

15. Schmelzer, Matthias (2015), ‘Kristensen, Thorkil’ in IO BIO, Biographical Dictionary 

of Secretaries-General of International Organizations, Edited by Bob Reinalda, Kent J. 

Kille and Jaci Eisenberg, www.ru.nl/fm/iobio, Accessed OCT 2017. 

16. Schmelzer, Matthias (2012), ‘The Crisis before the Crisis: The “Problems of Modern 

Society” and the OECD, 1968-74’ in European Review of History, 19/6. 

17. Skovaldet, (1970). “Futures Organisations in Denmark”, Futures news. 

18. Teknologirådet (1999), “Teknologisk Fremsyn i Danmark”, København.  

19. Teknologisk Institut, (2009). “Evaluering af Forsk2015”, Copenhagen.  

20. The Danish Government, (2006). “Progress, Innovation, and Cohesion. Strategy for 

Denmark in the Global Economy ـ Summary”, Copenhagen.  

21. Togeby, L. et al. (2003). “Power and Democracy in Denmark. Conclusions”, Aarhus: 

Magtudredningen. 

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

 

 

 

 15621 :يپيشماره تا  شناسنامه گزارش
 پژوهي دانماركآيندهعنوان گزارش: 

 

 

 (پژوهيآينده )گروهبنيادين حكومتي مطالعات  :نام دفتر

 مهدي احمديان ن:يه و تدويته

 سيديونس ادياني :يناظر علم

 رياست مركز: يمتقاض

 پرند فياضي :يراستار ادبيو
 

 

 :يديكل يهاواژه
 پژوهي. آينده1

 نگاريآينده .2

 نگر. آينده3

 . سياستگذاري4

 ريزي. برنامه5

 سازي. تصميم6

 گيري. تصميم7

 

 

 26/9/1396 خ انتشار:يتار
 

 

www.irpublicpolicy.ir




