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  های علم، فناوری و نوآوریسياست ارزيابیطرحی برای نظام 

 

 3اله طباطبائیانسید حبیب، 2رادمهدی فاتح ، 1سید محمدحسین شجاعی

 يدهکچ

 هایگذاری و سياستموفقيت بلندمدت سياست

 بيني نتايج وعلم و فناوری نيازمند تخمين و پيش

ها، بازخورد منظم دستاوردها بر اساس اثرات سياست

 بر يك نظام پايش بناکردنمعيارهای مشخص و 

قدرتمند و قابل اطمينان است. در چنين بستری است 

های علم و فناوری سياستکه جايگاه و اهميت ارزيابي 

کوشد با تبيين جايگاه اين مقاله مي شود.روشن مي

ی به عنوان سياستگذار ها در چرخهسياست ارزيابي

بُعدی از اين فرايند که در يکايك اجزای ديگر حضور 

و با استفاده از يك فراچارچوب برای  و تأثير دارد

ني ها که مبتسياست ارزيابيبررسي و تحليل موضوع 

ر پويايي است، ب-کاربرد و ايستايي-بر دو بعد مفهوم

های الزم طرحي را اساس تبيين مباني و زيرساخت

های علم و سياست ارزيابيبرای چارچوب و نظام 

 د.کنفناوری در کشور ارائه 

 یهاسييياسييت ها،سييياسييت رزيابيا واژگان کلیدی:

 ها،سيييياسيييت ارزيابي نظام ،ینوآور و یفناور علم،

 .فراچارچوب

 
 
 
 
 
 

                                                           
  پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری.  1

 shojaei@tsi.ir 

 ت علمي دانشگاه صنعتي شريفأعضو هي.  2

 هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطباييعضو .  3

 مقدمه -1

های مرتبط با علم، گذشته فعاليت در چند دهه

فناوری و نوآوری توان رقابتي اقتصاد را بهبود بخشيده 

ای در حل مسائل اجتماعي داشته است. و سهم عمده

ی و مداخالت دولتي مرتبط با سياستگذاربنابراين 

های مورد کارگيری علم و فناوری از حوزهتوسعه و به

عمومي و مديران دولتي در  اداره عالمان حوزه عالقه

جا که ختلف ملي و بخشي بوده است. از آنسطوح م

بيني و هايي مانند پيشها از راهسياست ارزيابي

، های دادهبازنگری، تسهيل مذاکرات، پايش و گردآور

بررسي اثرات، يادگيری و انتشار دانش با و بر فرايند 

 ارزيابيثر است، توجه به ؤی مرتبط و مسياستگذار

های علم و فناوری نيز جايگاهي ويژه در سياست

مطالعات اين حوزه از دانش خواهد يافت. به بيان 

های علم و فناوری در تضمين سياستديگر، ارزيابي 

ها، فراهم آوردن دانشي دن سياستموجّه و مدلّل بو

يری گارزشمند برای پشتيباني از فرايندهای تصميم

ها ظرفيت افراد، شبکه در تمام سطوح، بهبود و توسعه

کيفيت در تمام  یو نهادها و نيز در تضمين و ارتقا

های علم، فناوری و نوآوری سهمي عمده دارد و حوزه

 قرار گيرد.الزم است مورد تأمل و توجه  بنابراين
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علم و « ارزيابي»در کشور ما با تداخل دو مفهوم 

های علم و فناوری به «سياست ارزيابي»فناوری و 

اخير دقت و توجه اندکي شده است. ارزيابي  حوزه

 مدهآ به دست نتايج تطبيق علم، فناوری و نوآوری بر

معين  ای از اهدافمجموعه با هايي مشخصشاخص از

است. اين  موجود( استوار )برای تحليل وضعيت

توليد و  وضعيت با اهدافي چون شناسايي ارزيابي

 ملي، سطح در نوآوری و فناوری علم، وریبهره سطح

 و ومعل گسترش روند فردی و نيز پيگيری و بنگاهي

پذيرد. آن انجام مي به سوی علمي هایبرنامه هدايت

های علم و فناوری )و به طور کلي سياست ارزيابياما 

زماني مورد  ها( از نظر سطح، دامنهسياست ارزيابي

ها و فنون توجه، کارکردها و کاربردها، روش

به کلي با غيره  ها(، سازمان و نظام اجرا و)تکنيك

 .هستند و سنجش علم و فناوری متفاوت ارزيابي

 یفناور و علمهای سياست ارزيابيعملي  تجربه

در دفتر  يياجرا هایدستگاه يقاتيتحق مراکز

کالن معاونت علمي و  ريزیو برنامه یسياستگذار

نويسندگان اين مقاله را بر  فناوری رياست جمهوری

مفهوم، مباني، الگو،  هآن داشت تا پژوهشي را دربار

 ارزيابيشناسي، فرايند اجرا، چارچوب و نظام روش

های علم، فناوری و نوآوری و نيز تجربيات سياست

اين حوزه سامان دهند. نوشتار حاضر ساير کشورها در 

 ههايي از دستاورد اين پژوهش است که به ارائبخش

 یفناور و علم یهاسياست ارزيابي نظام یبرا يطرح

ي ستميس ليتحل فراچارچوبروش  براساس

 پردازد.مي

  ارزیابی سياست: مفاهيم و کاربردها -2

ترين الگوها برای مطالعه و تحليل يکي از رايج

ی به سياستگذارهای ها تفسير فرايندتسياس

بيش متوالي و در حال تکرار وای از مراحل کمچرخه

های اساسي در تکميل اين چرخه عبارتند است. گام

، گيری و تدوين سياستاز تنظيم دستور کار، تصميم

ها، اجرای سياست، پديدار شدن گيری ديدگاهشکل

الف تصور رايج [. برخ2و  1تأثيرات و ارزيابي سياست ]

 یسياستگذاريك مرحله از فرايند فقط ارزيابي نه 

اين فرايند، بلکه بُعدی از فرايند  هدهنداست و نه پايان

 ی حضورسياستگذار هتك اجزای چرخاست که در تك

و تأثير دارد و به عبارت ديگر در مرکز اين چرخه قرار 

 گرفته است.

مند و امای است تا حد امکان نظارزيابي، بررسي

 ريزی)دولتي( طرح هطرفانه درمورد يك مداخلبي

يافته. هدف ارزيابي تبيين شده، در حال اجرا يا پايان

اهداف، کارايي، اثربخشي، اثرات و پايايي  هرابط

های ها، به منظور تجميع و ترکيب درسسياست

 گيری استآن به فرايند تصميم هآموخته شده و ارائ

[. بنابراين، فرايندی است مشتمل بر تخمين، 3]

برآورد، بررسي و ارزشيابي محتوا، اجرا، دستيابي به 

هدف و تأثيرات يك سياست. ارزيابي همچنين 

تواند تالشي در جهت تعيين عوامل مؤثر بر مي

[. با اين ۴موفقيت يا شکست يك سياست باشد ]

ارزيابيِ سياست سه گونه از دانش رخ توصيف در زمان 

 اش تبيين و( دانش تحليلي که وظيفه1نماياند: )مي

توضيح است )چيستي، چرايي و چگونگي انجام امور(؛ 

اش بررسي و ارزيابي ( دانش ارزيابانه که وظيفه2)

( دانش تجويزی که 3است )کيفيت و سودمندی(؛ و )

 تواننه ميدهد )چگوهای بديل را پيشنهاد ميگزينه

 [.۵رو شد؟( ]به نحوی ديگر با امور روبه

 کندها به نهادهای اداری کمك ميسياست ارزيابي

، کنند گيریتصميمبهتر  تخصيص منابع هدربار

ه ها را برا انتخاب نمايند، آن های ممکنبهترين گزينه

 صيتشخدارد، به وامي درمورد علل مسائلتأمل دوباره 

ها و نوآوریکند، از کمك مي ظهور درحال مسائل

د و کنمي پشتيباني اصالحات بخش دولتي )عمومي(

مردان مانند مديران و دولت هایبه برخي سوال

هایِ توصيفي، هنجاری يا تأييدی، وابستگي پرسش
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ها، روابط علّي، منطق مداخله، ها يا وضعيتموقعيت

 مناسب از ابزارهای هاجرا يا فرايند، کارايي و استفاد

 [.3دهد ]پاسخ مي سياستي

  فراچارچوب تحليل سيستمی -۳

رويکردها و نمودها در تحليل و مديريت يك 

توان در قالب محورهای دو بعدی: موضوع را مي

 بندیپويايي ساخت–کاربردی و ايستايي–مفهومي

کرد. معنای جهات چهارگانه در اين دستگاه عبارت 

 است از: 

  يا درك يك  1تجريدمفهومي: مربوط به انتزاع و

 ؛موقعيت

  کاربردی: مربوط به عمل واقعي در يك محيط

 تجربي؛ 

  ايستايي: مربوط به ساختار و جايگاه عناصر در يك

 سيستم؛

  پويايي: مربوط به روابط علّي و تعامل ميان عناصر

 يك سيستم.

از سوی ديگر روابط ميان نمودهای تحليل و 

آن را (  1)ل يابد که شکمديريت در ساختي معنا مي

 عبارت است از:آن دهد و اجزای نشان مي

: فروض استقرار يافته و قراردادهايي که يك پارادايم

های نظرگاه و رويکرد خاص را درمورد موضوع

 ؛کندريزی ميپايه

  نظام: يك مجموعه از عناصر وابسته و متعامل

کند و آن را در بستر پارادايم مقيّد را مشخص مي

 گذارد؛به نمايش مي

  چارچوب: پشتيبان تفاهم و ارتباطات ميان ساختار

و روابط موجود در يك سيستم برای يك هدف 

 مشخص است؛

  نقشه: پشتيبان درك روابط ايستا ميان عناصر يك

 سيستم است؛

                                                           
1. Abstraction 

  مدل: پشتيبان درك روابط پويايي ميان عناصر

 يك سيستم است؛

  فرايند: رويکردی است برای دستيابي به يك هدف

 ها؛ها به خروجيطريق تبديل ورودیاز 

 ای از مراحل برای عملياتي کردن يك رويه: سلسله

 فرايند است؛

  ابزار: به کارگيری عملي يك تکنيك را تسهيل

 کند.مي
 

 
 [۶] ( فراچارچوب تحلیل موضوع ۱شکل )

 

ما اين فراچارچوب را مبنايي برای تحليل موضوع 

ايم و بر مبنای محورهای ها قرار دادهسياست ارزيابي

 ارزيابيمورد اشاره طرحي را برای چارچوب و نظام 

گونه که ايم. اما همانکردهها در کشور ارائه سياست

روشن است برای دستيابي به اين طرح الزم است ابتدا 

 ارزيابيشناسي و فرايند نقشه، الگو )مدل(، روش

بتوان به چارچوب  تاينهدر ريزی کرد ها را پيسياست

 رسيد. ارزيابيو نظام 

  هانقشه ارزیابی سياست -۴

ها در تطابق و تعامل با فرايند ارزيابي سياست

ارزيابي  هها، چرخی و اجرای سياستسياستگذار

(. سياست 2بخشد )ن.ك: شکل ها را شکل ميسياست
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بي يابد. ارزياله طراحي و توسعه ميئيك مس هبه واسط

سودمندی و طراحي سياست مورد نظر را  1پيشين

کند و پس از انجام اصالحات الزم، سياست بررسي مي

شود. پايش و ارزيابي فرايند، اجرا و ابالغ و اجرا مي

دهند ها را مورد دقت قرار ميمديريت اجرای سياست

اجرا را ارائه  هو پيشنهادهای الزم برای اصالح و ادام

تأثيرات و نتايج ابالغ و  زني 2پسيند. ارزيابي کنمي

مدت و بلندمدت مدت، مياناجرای سياست را در کوتاه

کند و نتايج آن عالوه بر فراهم آوردن امکان بررسي مي

 ريزیی و طرحسياستگذاردانش  یيادگيری و ارتقا

گيری درمورد ادامه، اصالح، توقف، ها، تصميمسياست

ممکن  اجرای سياست را نيز هتوسعه يا کاهش دامن

 سازد.مي
 

 
 [۷] اجرا و یسیاستگذار فرایند با تعامل ارزیابی (2شکل 

 

يه ها چيزی شبسياستارزيابي  هبر اين اساس نقش

و اهداف مداخله، فرايند  خواهد بود. داليل(  3)شکل 

نار بخشد. البته در کارزيابي را از ابتدا تا انتها شکل مي

مورد نظر، داليل ارزيابي و  همباني و علل لزوم مداخل

آن نيز بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد. نتايج  هفلسف

ارزيابي، تنها در تناسب و مقايسه  طيبه دست آمده 

چه داليل و د بود و چنانواهنبا اهداف اوليه معتبر خ

د، و تغيير کنن بگيرداهداف مداخله مورد بازنگری قرار 

                                                           
1. Ex-ante evaluation 

نه تنها فرايند ارزيابي نيازمند بازنگری يا طراحي 

دوباره است، بلکه نتايج به دست آمده نيز اعتبار خود 

 معنا خواهند شد.و بي دهدميرا از دست 
 

 
 [۱و  ۸ارزیاب ]با الهام از  نگاه از ارزیابی الگوی (۳ شکل

 

 هدر ارزيابي پيشين، اهداف راهبردی يك مداخل

بندی و چارچوب اجرای آن سياستي طراحي و قالب

شود. به عالوه، ظرفيت و توان بالقوه برای تعيين مي

تحقق کامل آن سياست، با توجه به کارايي و اثربخشي 

. نتايج ارزيابي پيشين شودميمورد انتظار از آن، 

وارد خواهد شد  هزني و مذاکرمعموالً به فرايند چانه

زنگری در داليل و اهداف ارزيابي تواند موجب باکه مي

مورد نظر مشخص شد  هشود. زماني که اهداف مداخل

ی برای رسيدن به آن اهداف مفيد سياستگذارو 

های تشخيص داده شد، نوبت به ارزيابي گزينه

 رسد.اساس معيارهای مشخص مي سياستي موجود بر

های صرف شده برای اجرای اثربخشي هزينه

ي های مبتنها و پروژهبخشي برنامهها و نيز اثرسياست

بر سياست مورد نظر به انتخاب صحيح در اين مرحله 

ازی سوابسته است. ارزيابي پيشين از طريق شبيه

2 .Ex-post evaluation 

های پیشینارزیابی  

 توسعه، طراحی،
 طراحی مجدد

 اجرا، مدیریت

 ارزیابی
ازاجرا()اجرا و پس  

انتقال نتایج 
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مستقيم و غيرمستقيم اثرات  هپيامدهای پيچيد

بندی، طراحي و به کارگيری قالب ؛هاسياست

 کند.ها را بسيار تسهيل ميسياست

های ارزيابي پيشين را بر اين اساس، کارکرد

 تحليل:( 1توان در چهار محور اصلي خالصه کرد: )مي

ها به منظور ها و اطالعات و تحليل آنری دادهگردآو

 هپشتيباني از برآورد اثرات خواسته يا ناخواست

: تمام مراحل زاييشفافيت( 2ها در آينده؛ )سياست

منتهي به اتخاذ يك تصميم بايد قابل توضيح و 

ها، ها و توجيه انتخابويي باشد. تبيين گزينهپاسخگ

اطمينان الزم از توجه به ساليق مختلف و توازن ميان 

مشاوره و ( 3عاليق گوناگون را ايجاد خواهد کرد؛ )
های انجام شده در زمان ها و مشاورهرايزني :مشارکت

آورد که ارزيابي پيشين اين امکان را فراهم مي

دهي به در تحليل و وزنهای مختلف اجتماعي گروه

د. ننکيك سياست مشارکت  ههای بالقومنافع و هزينه

توان کارکرد اطالعاتي و ارتباطاتي اين موضوع را مي

: افزايش يکپارچگي( ۴ارزيابي پيشين نيز دانست؛ )

سازی اهداف کلي )مانند پشتيباني برای يکپارچه

زايي پذيری، کاهش فقر، افزايش اشتغالافزايش رقابت

گيری و کمك به و...( در خالل فرايند تصميم

های هدف و بخش سياستگذارهماهنگي ميان 

 [.1۰و  ۹ی ]سياستگذار

 ،ازیسپس از اجرای سياست بررسي کيفيت پياده

ميزان دستيابي به اهداف اجرا و نيز چگونگي و 

 ارزيابي همدت اجرای سياست، وظيفمدت و ميانکوتاه

سازی( خواهد بود. ارزيابي فرايند فرايند )ارزيابي پياده

دهد که آيا سياست مطابق با به اين سوال پاسخ مي

گذاری ]قبلي[ به گروه هدف انتقال ريزی و هدفطرح

ارزيابي [. 11يا خير ] يافته و در حال تحقق است

مداخله در حال رخ دادن  هچه را که به وسيلفرايند آن

پوشش و  هطور کلي در دو حوزسنجد و بهاست، مي

کند: مداخله فرايند اجرای سياست، طرح سوال مي

چه مورد تواند بهبود يابد؟ آيا مداخله آنچگونه مي

انتظار بوده را به خوبي انجام داده است يا خير؟ 

 [.12را( ])تعيين کيفيت اج

ها، خروجي ؛ارزيابي پسين يا ارزيابي پس از اجرا

نتايج و اثرات سياست را مورد توجه و بررسي قرار 

دهد و عبارت است از شناسايي و تشخيص مي

 –مند دستاوردها و تأثيرات ناشي از يك مداخله نظام

بر افراد،  –مثبت يا منفي، خواسته يا ناخواسته

يط. اين دستاوردها و تأثيرات ها، نهادها و محخانواده

های روشني سنجش شده که از پيش بايد با شاخص

ميزان و کيفيت دستيابي به اهداف  .اندمشخص شده

ند؛ البته ارزيابي کناز پيش تعيين شده را معين 

ه به ويژ –مداخله  هبيني نشدپيامدهای ديگر پيش

سنجش ميزان  هبه انداز – اثرات ناخواسته و نامطلوب

به  –[. ارزيابي پسين 13صول اهداف اهميت دارد ]ح

ابزاری ضروری برای آزمون اعتبار  - ويژه ارزيابي اثرات

علم، فناوری و نوآوری  هرويکردهای موجود به توسع

 بودنکند تا وجود يا ان کمك ميسياستگذاراست و به 

ارتباط منطقي ميان مداخله و دستاوردها و تأثيرات 

دريابند و بدانند چه ميزان از توفيق  مورد نظر از آن را

نظر واقعا ناشي از سياست در دستيابي به اهداف مورد

های اجرا شده است و از سوی ديگر، سياست و برنامه

ها و فروض مشخص( چه فرضپياده شده )با پيش

ای به همراه بيني نشده و ناخواستهتأثيرات پيش

ت در داشته است. به عالوه، حرکت به سمت موفقي

ی مستلزم پذيرش و آمادگي برای طراحي سياستگذار

های قبلي است و ارزيابي پسين مجدد و بهبود سياست

ها، خألها و ها و ناسازگاریامکان تشخيص ناهماهنگي

ها را در های موجود در فعاليتپوشانيکمبودها و هم

يك  تواننهد. بنابراين، ارزيابي پسين را مياختيار مي

 [.1۴ها دانست ]وه در طراحي سياستبهبود بالق

انجام ارزيابي، جرياني پيوسته و مداوم است و 

خورد برای انعکاس کنترل از طريق بازخورد و پيش
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نتايج گذشته و اصالح فرايندهای آينده ضروری است. 

کارکرد کنترل از طريق بازخورد، بهبود ارزيابي از 

 طريق تحليل نتايج آن، يافتن مشکالت و حل آن

خورد نيز مشخص از طريق پيش است. کارکرد کنترل

ها و حل آنها کردن مشکالت يا نکات اجرايي سياست

ها در خورد در ارزيابياست. تأثير کارکرد پيش

 شود.مدت و درازمدت پيدا ميميان

ها بدون اين دو کارکرِد کنترلي بهبود ارزيابي

 هکنندگي بپذير نيست. زماني که اثر کنترلامکان

صورت مستقيم مورد انتظار باشد، کارکرد بازخورد مد 

کنندگي به طور غير نظر است و وقتي اثر کنترل

ظر مد ن خوردمستقيم مورد انتظار باشد، کارکرد پيش

جامع با محوريت  ه. استقرار يك بانك داداست

های علم، فناوری و نوآوری در کنار يك نظام سياست

مند و مستمر از ری نظامکارآمد اطالعات، امکان يادگي

 [.۸طريق اين سازوکار را فراهم خواهد کرد ]

  هاالگو )مدل( ارزیابی سياست -۵

ها از يك سو حاصل پاسخ به مسائل اجرای سياست

و نيازهايي است که جامعه )محيط سياسي، فرهنگي، 

 انسياستگذارالملل برای اقتصادی( و محيط بين

آثار و پيامدهای کنند و از سوی ديگر، تعريف مي

مدت و بلندمدت در مدت، ميانمختلف و متنوع کوتاه

های پي خواهد داشت. حفظ و تقويت ارتباط بين حلقه

به هم پيوسته مستلزم ارزيابي مستمر هر  هاين زنجير

 هگام با توجه به تعامل آن با ديگر مراحل و کل چرخ

 (.۴ی است )ن.ك: شکل سياستگذار

خشْ مربوط به بررسي چگونگي در اين الگو اولين ب

های استنتاج اهداف سياست از مسائل يا نيازمندی

معين است و حاصل آن ارزيابي ميزان سازگاری و 

ها خواهد بود. انطباق اهداف با مسائل، نيازها و اولويت

سپس چگونگي ترجمه و تفسير اهداف در قالب 

ها مورد توجه قرار ها و فرايند اجرای سياستورودی

مستقيم به طور ها، گيرد. اجرای سياستيم

هايي را در پي خواهد داشت. کارايي سياست خروجي

های ايجاد شده با اين خروجي هبا بررسي رابط

 د.شواجرای سياست، ارزيابي مي هها و نحوورودی

های آن خود ها و خروجيبه عالوه، اجرای سياست

هداف نسبت انتايج و اثراتي به دنبال دارد که بايد به 

تا اثربخشي سياست را تعيين  شونداصلي ارزيابي 

ها، نتايج و اثرات به خروجي هند. در نهايت، مجموعکن

ز شوند تا انسبت مسائل و نيازهای اوليه ارزيابي مي

 ها روشن شوديك سو مفيد بودن و سودمندی سياست

 ها موردديگر قابل قبول بودن و پايايي آنو از سوی 

ن داشتر گيرد. منظور از سودمندی، تأثير بررسي قرا

سياست بر گروه هدف با توجه به نيازهای يا نداشتن 

آن است و پايايي نيز به ميزان پايداری و دوام تغييرات 

حاصل از سياست پس از اتمام اجرای آن اشاره دارد. 

دو بخش ابتدايي و انتهايي )نيازها و  هارتباط دو سوي

ها، نتايج و اثرات( اين نکته را گوشزد خروجي –مسائل

زی ريطرح هکند که تأثيرات سياست بايد در محلمي

های سياستيِ ممکن مورد دهي به گزينهو اولويت

 .(1)ن.ك: جدول  [1۷و  1۵توجه قرار گيرد ]
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بيني تمام امکانات، وقايع جا که برآورد و پيشاز آن

های پيش روی يك مداخله در عالم واقع العملو عکس

نتايج و تأثيرات نيز قابل  ههم به طبعممکن نيست، 

ن در اسياستگذاربيني نخواهند بود. بنابراين، پيش

مسائلي وبيش با اجرا کم هعمل و مرحل هصحن

. توجه رو هستندبيني نشده )مثبت يا منفي( روبهپيش

به اين مسائل از طريق سازوکار بازخورد، کنترل و 

سازد. بازخورد اصالح فرايندهای پيش رو را ممکن مي

تر و همچنين با فراهم آوردن اطالعات و دانش وسيع

ات ها و نيز تأثيرسازی سياستتر از محيط پيادهدقيق

ا سياست ي همحيط، موجب اصالح و توسعسياست بر 

ه د. بايد توجشوتر ميهای مناسبجايگزيني سياست

در تکامل هر  ياصل بسيار مهمداشت که يادگيری 

 نظام است و نظام ارزيابي از اين قاعده مستثني نيست.

  هااستيس یابیارز یشناسروش -۶

شناسي )متدلوژی( پژوهش ما روش هورود به حوز

ها و ابزارهای مختلف مواجه وسيعي از روش هدامنرا با 

کند که هريك نقاط قوت و ضعف خود را دارند و مي

های ارزيابي يك يا ارزيابان بايد بنا بر نيازمندی

واند تند. اين انتخاب ميکنها را انتخاب ترکيبي از آن

 ها،مورد روش گروه ارزيابي در هبراساس دانش و تجرب

های خاص، چارچوب زماني دادهنياز ارزيابي به 

نيازهای مختلف مورد نياز، دسترسي به ارزيابي، پيش

صورت پذيرد  غيره متخصصان و کارشناسان خبره و

[. بنابراين، در هنگام انتخاب روش ارزيابي بايد 12]

ها عبارتند از تي را مد نظر داشت که برخي از آننکا

رد هدف ارزيابي، طبيعت مداخله، سطح اطمينان مو

نياز در ارزيابي، ميزان حساسيت مورد نياز نسبت به 

ای، منابع و زمان بسترهای سياست و عوامل زمينه

 [.1۸مورد نياز و مخاطبان و کاربران ارزيابي ]
 

  

 [۱۶ و ۱۵ از استفاده با] گذارسیاست نگاه از ارزیابی یالگو (۴) شکل

 فرایند هاورودی اهداف

 مسائل، نیازها
 موضوعات

 محیط
 اجتماعی
 اقتصادی

 ارزیابی

 ارزیابی

 سیاست/برنامه

های ورودی
ناخواسته/ 

 دهنشبینیپیش

نتایج و تأثیرات 
ناخواسته/ 

 دهنشبینیپیش

 کارایی

 اثربخشی

 سودمندی و پایایی

 تناسب و تطبیق

 یادگیری/ بازخورد

 هاخروجی

 نتایج

 اثرات
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 یالگو یاصل یاجزا یهانمونه و فیتعر (۱) جدول
 [۱5 و ۴] یابیارز

 

  

ها سياست ارزيابيهای جا که بحث از روشاز آن

دار است، در اينجا تنها به طرح و دامنه طوالنيبحثي 

های های ممکن برای هريك از بخشعناوين روش

 )پيشين، فرايند و پسين( بسنده خواهيم کرد: ارزيابي

 

 

                                                           
1. MIS  

 های ارزیابی پيشينروش -1-۶

ها ها و برنامههای ارزيابي پيشين سياستروش

سازی و مدل، نگاریمطالعات آيندهعبارتند از 

های ، شيوهمنفعت - های هزينه، شيوهسازیشبيه

برآورد ، اجرای آزمايشي سياست، بازدهي اقتصادی

های درون و ميان مشاوره، سازی سياستظرفيت پياده

تحليل نهادی )ريسك( ،  برآورد مخاطره، اجزاء دولت

تحليل ، نفعانمشاوره با ذی، نفعانو تحليل ذی

SWOT ،[.1۹و  1] مشاوره با خبرگان 

 های ارزیابی فرایندروش -2-۶

توان به دو گروه های ارزيابي فرايند را ميروش

( 2( پايش/ پژوهش عملياتي و )1عمده تقسيم کرد: )

اين دو گروه آن است  هتحقيق اجتماعي. تفاوت عمد

هايي استفاده که پايش و پژوهش عملياتي از داده

آوری برای ارزيابي جمعطور انحصاری بهکند که مي

های تحقيق اجتماعي که روشاند، درحالينشده

برای ارزيابي طور اختصاصي بهها را داده معموالً

های مورد استفاده در کنند. تکنيكآوری ميجمع

های اداری، تحليل رتند از تحليل دادهگروه اول عبا

های سيستم اطالعات مانند سيستم اطالعات داده

های مربوط به آوری و تحليل داده، جمع1مديريت

ها، انجام گيری کارآيي منابع و ظرفيتاندازه

. در گروه دوم 2های خاص و مطالعات جامع حوزهپايش

ا بهای بزرگ کّمي، رويکردهای کيفي هم از پيمايش

های مباحثه، های عميق يا گروهاستفاده از مصاحبه

پژوهشي، مطالعات  هموردکاوی و مرور پيشين

، تحليل مدارك و تحليل روزانه استفاده ایهمشاهد

عملي از  هيك نمون ه[ )برای مشاهد11شود ]مي

 [(.2۰ها، ن.ك: ]سياستفرايند  ارزيابي

 

 

2.  In-depth area studies 

 نمونه تعریف 

ها/ ورودی

 فرایند

انجام شده با های منابع و فعاليت

استفاده از اين منابع، برای اجرای 

 شوند.سياست به کار گرفته مي

 بودجه -

های ظرفيت -

 سرمايه انساني

 هاخروجی

تغييرات يا عملياتي است که 

 سياست بايد ايجاد کند.

ها عموماً به سادگي کمّي خروجي

شده و مورد تحليل آماری قرار 

 گيرند.مي

های برنامه -

مالي تأمين 

 شده

 ثبت اختراع -

 نتایج

دولت بر  پيامدهای ناشي از مداخله

جامعه که معموالً با معيارهای کمّي 

مورد استفاده برای ارزيابي 

گيری نيستند، ها قابل اندازهخروجي

 مانند سطح رضايت جامعه

پژوهشگران، مشارکت عمومي در 

فرايندهای نوآوری، کيفيت خدمات 

 دريافت شده و غيره .

 وریبهره -

تمايل  -

ها و سازمان

افراد به 

 همکاری

 اثرات

مقاصد کلي، تأثيرات غايي و 

پيامدهای بعدی سياست در محيط 

 تر اجتماعي.گسترده

اثرات معمواًل با معيارهای جهاني يا 

معيارهايي قابل مقايسه با ديگر 

 شوند.کشورها ارزيابي مي

تغيير توليد  -

ناخالص 

 داخلي

تغيير  -

 اشتغال

تغيير  -

ظرفيت 

 نوآوری ملي
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 های ارزیابی پسينروش -۳-۶

پسين برای تحليل تأثيرات يك سياست ارزيابي 

آماری، کيفي و اقتصادسنجي را به  ترکيبي از فنون

گيرد. اين تنوع روشي در انجام يك ارزيابي کار مي

 توانند تأثيراتها ميدهد که چگونه سياستنشان مي

له ئخود را در ابعادی چندگانه ظاهر سازند. همين مس

روش برای  بهترين« يك»گاه شود که هيچباعث مي

ارزيابي وجود نداشته باشد. هر روش برای تحليل يك 

بعد از تأثيرات مناسب است و بهترين نگاه به ارزيابي، 

ها در سطوح های گوناگون و تجميع آنرکيب روشت

 مختلف است.

ای علم، هدشواری خاص ارزيابي تأثيرات سياست

هايي است که بتواند ها به روشفناوری و نوآوری نياز آن

اثرات پديد آمده از يك امر غير ملموس، يعني توليد 

طور که گفته شد، کند و همانو انتشار دانش، را ثبت 

های اين تأثيرات را تواند تنها برخي جنبههر روش مي

های مورد دقت قرار دهد. برای مثال، روش

تواند وجود يك اثر اقتصادسنجي در اقتصاد خرد مي

ش بخ هتحقيق و توسعجنبي در حمايت دولتي را بر 

روی تحقيق  1خصوصي ارزيابي نموده و نرخ بازگشت

های اقتصاد کالن برای د؛ روشکنو توسعه را ثبت 

ها بر ثبت سرريزها و تأثيرات درازمدت سياست

ای هند؛ تحليلهست وری و رفاه اقتصادی مناسببهره

امکان  -هرچند با مشکالتي –منفعت نيز  -هزينه

های ها را به ارزشهای سياستهزينهتبديل منافع و 

ها را با هم ممکن آن همالي فراهم کرده و مقايس

 ها برای ثبت قوتسازند. تحليل شبکه و موردکاویمي

اثرات ايجاد شده در فرايند پژوهش و نوآوری 

ها ارزيابي را به چارچوب ند. اين روشهست ترمناسب

ق اببرند و تطسياسي مي-تر بستر اجتماعيبزرگ

چه مورد نظر در فرايند نوآوری را با آنروابط اجتماعي 

                                                           
1. Rate of Return (RoR) 

کنند. اين دو روش در ارزيابي بوده است، تحليل مي

 ند.هست ها( و نهادها نيز کارآمدها )سيستمنظام

های مورد استفاده در ارزيابي روشبا اين توصيف، 

 ( تحليل1عبارتند از ) هاها و برنامهپسين سياست

( 2ي(؛ )ترازيابو  های نوآوریپيمايشها )داده آماری

-سازی و شبيهرويکردهای مدل) سازیهای مدلروش

تحليل ، سازی اقتصاد خردمدل، سازی اقتصاد کالن

های روش( 3(؛ )رويکردهای گروه کنترلو  وریبهره

تحليل کاوی، مصاحبه و مورد) کّميکيفي و نيمه

، 2ميزگرد خبرگان/ بررسي همتايان، منفعت -هزينه

 .[1فناوری( ]نگاری/ ارزيابي آيندهو  تحليل شبکه

  فرایند اجرایی ارزیابی -۷

ها فرايندی فرايند عمومي اجرای ارزيابي سياست

است مشتمل بر چهار گام اصلي آمادگي، انجام 

ارزيابي، استفاده از نتايج ارزيابي و بازخورد. 

 هسازی هريك از اين مراحل، خود دربرگيرندپياده

فعاليت عمده است )تنها به ذکر سرفصل چند 

 [:12و  1] ها بسنده شده است(فعاليت

 آمادگی -1-۷

شامل بررسي مقدماتي مانند چرايي، ضرورت، 

در کنار  ارزيابيها، متقاضيان و کاربران توانمندی

شامل تعيين نيات،  ارزيابيريزی طراحي و طرح

، ساختار، روش و هاها، موضوعاهداف، حوزه

  است. ارزيابيهای شاخص

 انجام ارزیابی -2-۷

شامل هشت فعاليت  ارزيابيسازی اجرا و پياده

 ه، ارائارزيابيدرمورد انجام  رسانياطالعکليدی است: 

گزارش  هاطالعات الزم به ارزيابان، آغاز ارزيابي و ارائ

های گزارش هاوليه، تأييد صحت اطالعات، ارائ

زارش نهايي، نويس گپيشرفت کار، تدوين پيش

2. Peer review 
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 هآوری و تحليل نظرات و مالحظات دربارگرد

  و تدوين گزارش نهايي. ارزيابينويس سند پيش

 استفاده از نتایج -۳-۷

به کارگيری موفق نتايج ارزيابي به سه عامل اصلي 

وابسته است: قابليت جذب و درك توسط مخاطبان، 

گری. اين گام شامل اعتبار، و راهنموني و هدايت

آوری و تحليل ل انتشار و توزيع نتايج، جمعمراح

ان، ارزيابي و سياستگذارنظرات، واکنش و پاسخ 

 ت.ها استدوين، ارائه و توزيع گزارش هبازنگری در شيو

 بازخورد -۴-۷

های گذشته و آينده رابط فعاليت هبازخورد حلق

کارگيری نتايج ارزيابي در است. اطمينان از به

ای آينده مستلزم استقرار هها و برنامهسياست

های بخش هسازوکارهای بازخوردی است که هم

مرتبط را دربرگيرد. اين سازوکارها شامل تشکيل 

 هایهای ارزيابي، برگزاری سمينارها و کارگاهکميته

های خودکار )ثبت و گردش آموزشي، استقرار سيستم

های دهي و نيز تدوين و اجرای رويهاطالعات(، گزارش

رسمي مانند ری امور است. ابزارهای غيرپيگي

ار تواند به انتشسازی و ارتباطات داخلي نيز ميشبکه

 ها و اطالعات کمك کند.ايده

 هاچارچوب ارزیابی سياست -۸

گونه که اشاره شد، دستيابي به نظامي که همان

اع انو ههای همعالوه بر توانايي تحليل ابعاد و ويژگي

علم، فناوری و نوآوری  هدر حوزهای مطلوب ما ارزيابي

ها بتواند راهنمايي برای توسعه و تعامل اين ارزيابي

ل يك چارچوب قاب هريزی بر پايقرار گيرد، مستلزم پي

ها است. برای برآوردن اين اتکاء برای تحليل سياست

را مبنای کار  (۵)مقصود ما چارچوب سه بُعدی شکل 

را براساس آن تحليل  و نظام ارزيابي ايمخود قرار داده

 ايم.هکرد

های ( حوزه1اين چارچوب از سه محور متعامل: )

 ؛امور عمومي و ابزارهای سياستي ه( حوز2) ؛سياستي

نهادی تشکيل يافته است. روشن است که  ه( حوز3)

های علم، های سياستي مورد نظر ما حوزهحوزه

فناوری و نوآوری هستند که خود طيفي از 

توان از گيرند. برای نمونه ميرا دربرمي هازيرموضوع

های علوم ارزشي و معرفتي، علوم پايه، علوم گروه

کاربردی، علوم پزشکي و سالمت، فناوری نانو، فناوری 

های نو، فناوری گياهان دارويي و طب زيستي، انرژی

 رهغي بنيان وهای نرم، فرايندهای دانشايراني، فناوری

رايندها و امور عمومي مرتبط نام برد. در محور دوم ف

های علم، فناوری و نوآوری مانند امور با سياست

ارزشي و زيرساختي و همچنين ابزارهای مختلف 

ی علم، فناوری و نوآوری مانند ابزارهای سياستگذار

رار ق غيره انساني و هرساني، سرمايمالي، حقوقي، اطالع

دی دارند. محور سوم نيز عبارت است از چارچوب نها

های ها و خوشهها، شرکتمرتبط که  افراد، گروه

ها، مراکز بنيان، مراکز پژوهشي، دانشگاهدانش

همکاری دانشگاه، صنعت و دولت، ستادهای 

 های راهبردی، استاني و وزارتي، فراستادها وفناوری

 گيرد.را دربرميغيره 

دهد که الگوی ارزيابي اين چارچوب نشان مي

اوری و نوآوری عالوه بر قوت، های علم، فنسياست

استقرار و کيفيت عملکرد خود، از نوع ابزارهای 

ی و نهادهای مرتبط با ارزيابي نيز تأثير سياستگذار

های سياستي را پذيرد و ارزيابي هريك از حوزهمي

های توان منفصل از موضوع، ابزارها و زمينهنمي

نده نکشونده و ارزيابيسياست و نيز نهادهای ارزيابي

و بسترهای نهادی تأثيرگذار بر ارزيابي تحليل نمود. 

ن تعامل اددشان ترتيب، چارچوب با ن ه اينب

های علم، فناوری و نوآوری با ابزارها و سياست

ها ی و ارزيابي سياستسياستگذارنهادهای مرتبط با 
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ی های علم، فناورطرح نظام ارزيابي سياست هبستر ارائ

 خواهد کرد.و نوآوری را فراهم 

 منظا یبرا یطرح شنهاديپگيری: نتيجه -۹

 ینوآور و یفناور علم، یهااستيس یابیارز

صدد ساختاربخشي، ها درنظام ارزيابي سياست

سازی و نظم بخشيدن به يکپارچه کردن، بهينه

 ههای مختلف ارزيابي يك سياست از مرحلگام

 و آثار آن است. پيامدهاريزی تا ظاهرشدن طرح

مانند هر نظام  –ها طراحي نظام ارزيابي سياست

مستلزم توجه به دو بعد ساختار و فراگرد نظام  -ديگر

است. ساختار نظام مبيّن طرح مهندسي آن در حالت 

مديريت تعامالت و  هدهندايستا و فراگرد نظام نشان

 های آن است.پويايي

 
های علم، فناوری و ارزیابی سیاست چارچوب (۵ شکل

 [2۱نوآوری ]

 

در بعد ساختار، يك نظام ارزيابي مطلوب اين 

را پوشش خواهد داد: اهداف و زمان  هاموضوع

های )منطقي( مراحل مختلف ارزيابي؛ چارچوب الزام

 های مربوطروشي ارزيابي؛ ترتيب و تنظيم ارزيابي

)نتايج ارزيابي چگونه به عمل تبديل شوند؟(؛ 

گيران؛ مشارکت، دخيل کردن و تعامل تصميم

گيری؛ گردآوری سازی معيارهای تصميمشفاف

 هعات مربوط به سياست در مراحل مختلف چرخاطال

[. ۷عمر خود؛ تضمين تعاملِ کنترل، پايش و ارزيابي ]

بر اين اساس در يك نظام ارزيابي سياست، بدون در 

ز ای انظر گرفتن تعامالت و فرايندهای نظام، مجموعه

عام وجود خواهند داشت که  هایمسائل و موضوع

 دهد.مي ها را نشان( برخي از آن2)جدول 

در طراحي فراگرد نظام نيز چارچوب ارزيابي 

های علم، فناوری و نوآوری به ما کمك خواهد سياست

کارگيری اين چارچوب آن قابل توجه در به هکرد. نکت

اساس اصلي، فرعي يا تبعي دانستن هريك  است که بر

توان کارکرد چارچوب مي هگاناز محورهای سه

ه د. روشن است ککررا تحليل  متفاوتي از نظام ارزيابي

اساس هدف ما از ميان سه محور موجود در  بر

های سياستي بايد اصل قرار چارچوب، محور حوزه

 هگيرد. اما فرعي و تبعي قرار دادن دو محور حوز

امور عمومي و ابزارهای سياستي  هنهادی و حوز

نظام  هکنندبستگي به رويکرد و هدف طراح يا تحليل

 ارد.ارزيابي د
  

ی امور حوزه
 عمومی
و ابزارهای 
 سیاستی

های حوزه
 سیاستی

علم
 

فناوری 
نوآوری  
 

 دیگر ابزارها....
 انتشار دانش و یادگیری

 سرمایه انسانی
 زیرساختی

 حقوقی
 مالی

ی نهادیحوزه  

های دانش افراد و گروه

 بنیان

ها و شرکت

 بنیاندانشهایخوشه

مراکز پژوهشی )دولتی و 

 غیر دولتی(

مراکز مشترك صنعت و 

 دانشگاه

 هاها و پژوهشگاهدانشگاه
 نهادهای عمومی غیردولتی

های ستادهای فناوری

 راهبردی

 ستادهای استانی
 ستادهای وزارتی

 فراستادها

 مبنایی و ارزشی
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 ها( مسائل و موضوعات عام ارزیابی سیاست2 جدول

 اهداف 

 ها و استانداردها و الگوهای معيار/ دستورالعمل

 هانامهشيوه

 های عموميها و مهارتدانش 

 های تخصصي )در موضوع ها و مهارتدانش

سياست/ در ابزارهای سياستي/ در هريك از اجزای 

 الگوی ارزيابي(

 ها، فنون و )رويکردها، روششناسي روش

 ابزارها(

 هاشاخص 

 بندیو زمان 1اجرايي برنامه 

 دهي و انتشار اطالعات و ساختار گزارش

 های ارزيابييافته

 خوردسازوکارهای کنترلي بازخورد/ پيش 

  نظام اطالعات يکپارچه )پشتيبان پايش و

 ارزيابي(

 ... 

 

محور امور عمومي و ابزارهای سياستي را  هاگر حوز

نهادی را محور تبعي بدانيم، آنگاه  هفرعي و حوز

ابزارهای سياستي به نسبت نهادهايي که آن ابزارها در 

شوند، تحليل بسترشان طراحي، اجرا و ارزيابي مي

شود که هر خواهند شد. به عبارت ديگر، مشخص مي

ابزار سياستي در کجا، توسط چه کسي و در کدام 

شود. در اين حالت در هريك  بستر نهادی بايد ارزيابي

های جدولِ حاصل از تعامل سه محور چارچوب  از خانه

 (:۶دو موضوع بايد طرح و بررسي شوند )ن.ك: شکل 
علم،  هایسیاست ارزیابی عام هایموضوع و مسائل (1

 (؛2فناوری و نوآوری )جدول 

کننده و شونده، نهادهای ارزیابینهادهای ارزیابی (2
 نهادی مرتبط با ارزیابی.همکار ارزیابی و بسترهای 

 

                                                           
1 . Action plan 

الگوی تعامالت نظام ارزیابی با محوریت ابزارهای  (۶) شکل
 سیاستی

 

امور  هنهادی را محور فرعي و حوز هاما، اگر حوز

عمومي و ابزارهای سياستي را محور تبعي بدانيم، 

گاه نهادها و بسترهای نهادی به نسبت ابزارهای آن

ای که توسط آن نهادها به کارگرفته شده يا  سياستي

شوند، تحليل خواهند شد. به عبارت ديگر، ارزيابي مي

شود که در هر نهاد مورد ارزيابي چه ابزار مشخص مي

ای به کار گرفته شده و بايد ارزيابي شود، هر سياستي

ند کای را ارزيابي ميزارهای سياستينهاد ارزياب چه اب

و بستر نهادی تأثيرگذار )بر( و تأثيرپذير )از( ارزيابي 

های جدوِل چيست.  در اين حالت در هريك از خانه

( ۵حاصل از تعامل سه محور چارچوب )ن.ك: شکل 

 دو موضوع بايد طرح و بررسي شوند:

 علم، هایسياست ارزيابي عام هایموضوع و مسائل

 ؛(2)جدول   فناوری و نوآوری

 .امور عمومي و ابزارهای سياستي مورد ارزيابي

 

 هحوز
 سياست

ابزارهای 
 سياستی

        

 علم/
 فناوری/
 نوآوری/
ترکیب 

 هاآن

         مالی

انتشار دانش و 
 یادگیری

        

         حقوقی

         تنظیمی

         اقتصادی

         اطالعاتی

         سایر ابزارها

 اثرات نتایج خروجی فرایند پایش اثرات ورودی اهداف  
 

 ارزیابی پیشین 
ارزیابی 

 فرایند
 ارزیابی پسین

 ارزیابی  
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 حوزه تیمحور با ارزیابی نظام تعامالت یالگو (7 شکل
 ینهاد

ي گيری بايد گفت نظام ارزياببنابراين برای نتيجه

و دهای علم، فناوری و نوآوری حاصل ترکيب سياست

بعد ساختاری و فراگردی نظام است که با حضور 

عام ارزيابي در چارچوب تعاملي  هایمسائل و موضوع

 آيد.به دست مي (۷)و  (۶)های شکل

 تقدیر

که در فرايند  زادهبا سپاس از آقای جواد سلطان

انجام تحقيق با همفکری و همکاری خويش ياريمان 

 کردند.
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A Plan for Evaluating Science, Technology and Innovation Policies 

 

 

Fatehrad, S. H. Tabatabaeian, M. 1S. M. H. Shojaei 

 

 

Long-term success of science and technology policies and policy making 

need to assess and predict the results and effects of policies, regular feedbacks 

of outcomes based on specified criteria, and establishing on an effective and 

reliable monitoring system. In such a context, the role and importance of 

evaluating science and technology policies become clear. This article tries to 

suggest a plan for the framework and system of STI policy evaluation in Iran 

based on explaining the position of policy evaluation in the policy cycle as a 

dimension of this process that is present and has impact on every other 

component, and by implementing a meta-framework to analyze policy 

evaluation established on two bidimensional concepts: Conceptual-Applied and 

static-dynamic. 
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