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چکيده

3

 -1مقدمه

موفقيت بلندمدت سياستگذاری و سياستهای
علم و فناوری نيازمند تخمين و پيشبيني نتايج و
اثرات سياستها ،بازخورد منظم دستاوردها بر اساس
معيارهای مشخص و بناکردن بر يك نظام پايش
قدرتمند و قابل اطمينان است .در چنين بستری است
که جايگاه و اهميت ارزيابي سياستهای علم و فناوری
روشن ميشود .اين مقاله ميکوشد با تبيين جايگاه
ارزيابي سياستها در چرخه سياستگذاری به عنوان
بُعدی از اين فرايند که در يکايك اجزای ديگر حضور
و تأثير دارد و با استفاده از يك فراچارچوب برای
بررسي و تحليل موضوع ارزيابي سياستها که مبتني
بر دو بعد مفهوم-کاربرد و ايستايي-پويايي است ،بر
اساس تبيين مباني و زيرساختهای الزم طرحي را
برای چارچوب و نظام ارزيابي سياستهای علم و
فناوری در کشور ارائه کند.

در چند دهه گذشته فعاليتهای مرتبط با علم،
فناوری و نوآوری توان رقابتي اقتصاد را بهبود بخشيده
و سهم عمدهای در حل مسائل اجتماعي داشته است.
بنابراين سياستگذاری و مداخالت دولتي مرتبط با
توسعه و بهکارگيری علم و فناوری از حوزههای مورد
عالقه عالمان حوزه اداره عمومي و مديران دولتي در
سطوح مختلف ملي و بخشي بوده است .از آنجا که
ارزيابي سياستها از راههايي مانند پيشبيني و
بازنگری ،تسهيل مذاکرات ،پايش و گردآوری دادهها،
بررسي اثرات ،يادگيری و انتشار دانش با و بر فرايند
سياستگذاری مرتبط و مؤثر است ،توجه به ارزيابي
سياستهای علم و فناوری نيز جايگاهي ويژه در
مطالعات اين حوزه از دانش خواهد يافت .به بيان
ديگر ،ارزيابي سياستهای علم و فناوری در تضمين
موجّه و مدلّل بودن سياستها ،فراهم آوردن دانشي
ارزشمند برای پشتيباني از فرايندهای تصميمگيری
در تمام سطوح ،بهبود و توسعه ظرفيت افراد ،شبکهها
و نهادها و نيز در تضمين و ارتقای کيفيت در تمام
حوزههای علم ،فناوری و نوآوری سهمي عمده دارد و
بنابراين الزم است مورد تأمل و توجه قرار گيرد.

واژگان کلیدی :ارزيابي سييياسييتها ،سييياسييتهای
علم ،فناوری و نوآوری ،نظام ارزيابي سيييياسيييت ها،
فراچارچوب.

 .1پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری
shojaei@tsi.ir
 .2عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف
 .3عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي
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شکلگيری ديدگاهها ،اجرای سياست ،پديدار شدن
تأثيرات و ارزيابي سياست [ 1و  .]2برخالف تصور رايج
ارزيابي نه فقط يك مرحله از فرايند سياستگذاری
است و نه پاياندهنده اين فرايند ،بلکه بُعدی از فرايند
است که در تكتك اجزای چرخه سياستگذاری حضور
و تأثير دارد و به عبارت ديگر در مرکز اين چرخه قرار
گرفته است.
ارزيابي ،بررسيای است تا حد امکان نظاممند و
بيطرفانه درمورد يك مداخله (دولتي) طرحريزی
شده ،در حال اجرا يا پايانيافته .هدف ارزيابي تبيين
رابطه اهداف ،کارايي ،اثربخشي ،اثرات و پايايي
سياستها ،به منظور تجميع و ترکيب درسهای
آموخته شده و ارائه آن به فرايند تصميمگيری است
[ .]3بنابراين ،فرايندی است مشتمل بر تخمين،
برآورد ،بررسي و ارزشيابي محتوا ،اجرا ،دستيابي به
هدف و تأثيرات يك سياست .ارزيابي همچنين
ميتواند تالشي در جهت تعيين عوامل مؤثر بر
موفقيت يا شکست يك سياست باشد [ .]۴با اين
توصيف در زمان ارزيابيِ سياست سه گونه از دانش رخ
مينماياند )1( :دانش تحليلي که وظيفهاش تبيين و
توضيح است (چيستي ،چرايي و چگونگي انجام امور)؛
( )2دانش ارزيابانه که وظيفهاش بررسي و ارزيابي
است (کيفيت و سودمندی)؛ و ( )3دانش تجويزی که
گزينههای بديل را پيشنهاد ميدهد (چگونه ميتوان
به نحوی ديگر با امور روبهرو شد؟) [.]۵
ارزيابي سياستها به نهادهای اداری کمك ميکند
درباره تخصيص منابع بهتر تصميمگيری کنند،
بهترين گزينههای ممکن را انتخاب نمايند ،آنها را به
تأمل دوباره درمورد علل مسائل واميدارد ،به تشخيص
مسائل درحال ظهور کمك ميکند ،از نوآوریها و
اصالحات بخش دولتي (عمومي) پشتيباني ميکند و
به برخي سوالهای مديران و دولتمردان مانند
پرسشهایِ توصيفي ،هنجاری يا تأييدی ،وابستگي

در کشور ما با تداخل دو مفهوم «ارزيابي» علم و
فناوری و «ارزيابي سياست»های علم و فناوری به
حوزه اخير دقت و توجه اندکي شده است .ارزيابي
علم ،فناوری و نوآوری بر تطبيق نتايج به دست آمده
از شاخصهايي مشخص با مجموعهای از اهداف معين
(برای تحليل وضعيت موجود) استوار است .اين
ارزيابي با اهدافي چون شناسايي وضعيت توليد و
سطح بهرهوری علم ،فناوری و نوآوری در سطح ملي،
بنگاهي و فردی و نيز پيگيری روند گسترش علوم و
هدايت برنامههای علمي به سوی آن انجام ميپذيرد.
اما ارزيابي سياستهای علم و فناوری (و به طور کلي
ارزيابي سياستها) از نظر سطح ،دامنه زماني مورد
توجه ،کارکردها و کاربردها ،روشها و فنون
(تکنيكها) ،سازمان و نظام اجرا و غيره به کلي با
ارزيابي و سنجش علم و فناوری متفاوت هستند.
تجربه عملي ارزيابي سياستهای علم و فناوری
مراکز تحقيقاتي دستگاههای اجرايي در دفتر
سياستگذاری و برنامهريزی کالن معاونت علمي و
فناوری رياست جمهوری نويسندگان اين مقاله را بر
آن داشت تا پژوهشي را درباره مفهوم ،مباني ،الگو،
روششناسي ،فرايند اجرا ،چارچوب و نظام ارزيابي
سياستهای علم ،فناوری و نوآوری و نيز تجربيات
ساير کشورها در اين حوزه سامان دهند .نوشتار حاضر
بخشهايي از دستاورد اين پژوهش است که به ارائه
طرحي برای نظام ارزيابي سياستهای علم و فناوری
براساس روش فراچارچوب تحليل سيستمي
ميپردازد.
 -2ارزیابی سياست :مفاهيم و کاربردها

يکي از رايجترين الگوها برای مطالعه و تحليل
سياستها تفسير فرايندهای سياستگذاری به
چرخهای از مراحل کموبيش متوالي و در حال تکرار
است .گامهای اساسي در تکميل اين چرخه عبارتند
از تنظيم دستور کار ،تصميمگيری و تدوين سياست،
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 مدل :پشتيبان درك روابط پويايي ميان عناصر
يك سيستم است؛

موقعيتها يا وضعيتها ،روابط علّي ،منطق مداخله،
اجرا يا فرايند ،کارايي و استفاده مناسب از ابزارهای
سياستي پاسخ ميدهد [.]3

 فرايند :رويکردی است برای دستيابي به يك هدف
از طريق تبديل ورودیها به خروجيها؛

 -۳فراچارچوب تحليل سيستمی

 رويه :سلسلهای از مراحل برای عملياتي کردن يك
فرايند است؛

رويکردها و نمودها در تحليل و مديريت يك
موضوع را ميتوان در قالب محورهای دو بعدی:
مفهومي–کاربردی و ايستايي–پويايي ساختبندی
کرد .معنای جهات چهارگانه در اين دستگاه عبارت
است از:

 ابزار :به کارگيری عملي يك تکنيك را تسهيل
ميکند.

 مفهومي :مربوط به انتزاع و تجريد 1يا درك يك
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
مديريت در ساختي معنا مييابد که شکل ( ) 1آن را
نشان ميدهد و اجزای آن عبارت است از:
پارادايم :فروض استقرار يافته و قراردادهايي که يك
نظرگاه و رويکرد خاص را درمورد موضوعهای
پايهريزی ميکند؛

شکل ( ) ۱فراچارچوب تحلیل موضوع []۶

ما اين فراچارچوب را مبنايي برای تحليل موضوع
ارزيابي سياستها قرار دادهايم و بر مبنای محورهای
مورد اشاره طرحي را برای چارچوب و نظام ارزيابي
سياستها در کشور ارائه کردهايم .اما همانگونه که
روشن است برای دستيابي به اين طرح الزم است ابتدا
نقشه ،الگو (مدل) ،روششناسي و فرايند ارزيابي
سياستها را پيريزی کرد در نهايت بتوان به چارچوب
و نظام ارزيابي رسيد.

 نظام :يك مجموعه از عناصر وابسته و متعامل
مقيّد را مشخص ميکند و آن را در بستر پارادايم
به نمايش ميگذارد؛
 چارچوب :پشتيبان تفاهم و ارتباطات ميان ساختار
و روابط موجود در يك سيستم برای يك هدف
مشخص است؛

 -۴نقشه ارزیابی سياستها

ارزيابي سياستها در تطابق و تعامل با فرايند
سياستگذاری و اجرای سياستها ،چرخه ارزيابي
سياستها را شکل ميبخشد (ن.ك :شکل  .)2سياست

 نقشه :پشتيبان درك روابط ايستا ميان عناصر يك
سيستم است؛
1. Abstraction
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نه تنها فرايند ارزيابي نيازمند بازنگری يا طراحي
دوباره است ،بلکه نتايج به دست آمده نيز اعتبار خود
را از دست ميدهد و بيمعنا خواهند شد.

به واسطه يك مسئله طراحي و توسعه مييابد .ارزيابي
پيشين 1سودمندی و طراحي سياست مورد نظر را
بررسي ميکند و پس از انجام اصالحات الزم ،سياست
ابالغ و اجرا ميشود .پايش و ارزيابي فرايند ،اجرا و
مديريت اجرای سياستها را مورد دقت قرار ميدهند
و پيشنهادهای الزم برای اصالح و ادامه اجرا را ارائه
ميکند .ارزيابي پسين 2نيز تأثيرات و نتايج ابالغ و

پایگاه
داده

ارزیابی پسين

پایش و ارزیابی
پیادهسازی

ارزیابیهای پیشین

ارزیابی پيشين

نظاماطالعا
ت

دالیل و اهداف

اجرای سياست را در کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت
بررسي ميکند و نتايج آن عالوه بر فراهم آوردن امکان
يادگيری و ارتقای دانش سياستگذاری و طرحريزی
سياستها ،تصميمگيری درمورد ادامه ،اصالح ،توقف،
توسعه يا کاهش دامنه اجرای سياست را نيز ممکن
ميسازد.

بازخورد
پیشخورد

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

توسعه ،طراحی،
طراحی مجدد
اجرا ،مدیریت

فرایند
مذاکره

در ارزيابي پيشين ،اهداف راهبردی يك مداخله
سياستي طراحي و قالببندی و چارچوب اجرای آن
تعيين ميشود .به عالوه ،ظرفيت و توان بالقوه برای
تحقق کامل آن سياست ،با توجه به کارايي و اثربخشي
مورد انتظار از آن ،ميشود .نتايج ارزيابي پيشين
معموالً به فرايند چانهزني و مذاکره وارد خواهد شد
که ميتواند موجب بازنگری در داليل و اهداف ارزيابي
شود .زماني که اهداف مداخله مورد نظر مشخص شد
و سياستگذاری برای رسيدن به آن اهداف مفيد
تشخيص داده شد ،نوبت به ارزيابي گزينههای
سياستي موجود بر اساس معيارهای مشخص ميرسد.
اثربخشي هزينههای صرف شده برای اجرای
سياستها و نيز اثربخشي برنامهها و پروژههای مبتني
بر سياست مورد نظر به انتخاب صحيح در اين مرحله
وابسته است .ارزيابي پيشين از طريق شبيهسازی

انتقال نتایج
ارزیابی
ارزیابی
(اجرا و پسازاجرا)

شکل  )2تعامل ارزیابی با فرایند سیاستگذاری و اجرا []۷

بر اين اساس نقشه ارزيابي سياستها چيزی شبيه
شکل ( ) 3خواهد بود .داليل و اهداف مداخله ،فرايند
ارزيابي را از ابتدا تا انتها شکل ميبخشد .البته در کنار
مباني و علل لزوم مداخله مورد نظر ،داليل ارزيابي و
فلسفه آن نيز بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد .نتايج
به دست آمده طي ارزيابي ،تنها در تناسب و مقايسه
با اهداف اوليه معتبر خواهند بود و چنانچه داليل و
اهداف مداخله مورد بازنگری قرار بگيرد و تغيير کنند،

2 .Ex-post evaluation

1. Ex-ante evaluation
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چگونه ميتواند بهبود يابد؟ آيا مداخله آنچه مورد
انتظار بوده را به خوبي انجام داده است يا خير؟
(تعيين کيفيت اجرا) [.]12
ارزيابي پسين يا ارزيابي پس از اجرا؛ خروجيها،
نتايج و اثرات سياست را مورد توجه و بررسي قرار
ميدهد و عبارت است از شناسايي و تشخيص
نظاممند دستاوردها و تأثيرات ناشي از يك مداخله –
مثبت يا منفي ،خواسته يا ناخواسته– بر افراد،
خانوادهها ،نهادها و محيط .اين دستاوردها و تأثيرات
بايد با شاخصهای روشني سنجش شده که از پيش
مشخص شدهاند .ميزان و کيفيت دستيابي به اهداف
از پيش تعيين شده را معين کنند؛ البته ارزيابي
پيامدهای ديگر پيشبيني نشده مداخله – به ويژه
اثرات ناخواسته و نامطلوب – به اندازه سنجش ميزان
حصول اهداف اهميت دارد [ .]13ارزيابي پسين – به
ويژه ارزيابي اثرات  -ابزاری ضروری برای آزمون اعتبار
رويکردهای موجود به توسعه علم ،فناوری و نوآوری
است و به سياستگذاران کمك ميکند تا وجود يا نبود
ارتباط منطقي ميان مداخله و دستاوردها و تأثيرات
مورد نظر از آن را دريابند و بدانند چه ميزان از توفيق
در دستيابي به اهداف موردنظر واقعا ناشي از سياست
و برنامههای اجرا شده است و از سوی ديگر ،سياست
پياده شده (با پيشفرضها و فروض مشخص) چه
تأثيرات پيشبيني نشده و ناخواستهای به همراه
داشته است .به عالوه ،حرکت به سمت موفقيت در
سياستگذاری مستلزم پذيرش و آمادگي برای طراحي
مجدد و بهبود سياستهای قبلي است و ارزيابي پسين
امکان تشخيص ناهماهنگيها و ناسازگاریها ،خألها و
کمبودها و همپوشانيهای موجود در فعاليتها را در
اختيار مينهد .بنابراين ،ارزيابي پسين را ميتوان يك
بهبود بالقوه در طراحي سياستها دانست [.]1۴
انجام ارزيابي ،جرياني پيوسته و مداوم است و
کنترل از طريق بازخورد و پيشخورد برای انعکاس

پيامدهای پيچيده مستقيم و غيرمستقيم اثرات
سياستها؛ قالببندی ،طراحي و به کارگيری
سياستها را بسيار تسهيل ميکند.
بر اين اساس ،کارکردهای ارزيابي پيشين را
ميتوان در چهار محور اصلي خالصه کرد )1( :تحليل:
گردآوری دادهها و اطالعات و تحليل آنها به منظور
پشتيباني از برآورد اثرات خواسته يا ناخواسته
سياستها در آينده؛ ( )2شفافيتزايي :تمام مراحل
منتهي به اتخاذ يك تصميم بايد قابل توضيح و
پاسخگويي باشد .تبيين گزينهها و توجيه انتخابها،
اطمينان الزم از توجه به ساليق مختلف و توازن ميان
عاليق گوناگون را ايجاد خواهد کرد؛ ( )3مشاوره و
مشارکت :رايزنيها و مشاورههای انجام شده در زمان
ارزيابي پيشين اين امکان را فراهم ميآورد که
گروههای مختلف اجتماعي در تحليل و وزندهي به
منافع و هزينههای بالقوه يك سياست مشارکت کنند.
اين موضوع را ميتوان کارکرد اطالعاتي و ارتباطاتي
ارزيابي پيشين نيز دانست؛ ( )۴افزايش يکپارچگي:
پشتيباني برای يکپارچهسازی اهداف کلي (مانند
افزايش رقابتپذيری ،کاهش فقر ،افزايش اشتغالزايي
و )...در خالل فرايند تصميمگيری و کمك به
هماهنگي ميان سياستگذار و بخشهای هدف
سياستگذاری [ ۹و .]1۰
پس از اجرای سياست بررسي کيفيت پيادهسازی،
اجرا و نيز چگونگي و ميزان دستيابي به اهداف
کوتاهمدت و ميانمدت اجرای سياست ،وظيفه ارزيابي
فرايند (ارزيابي پيادهسازی) خواهد بود .ارزيابي فرايند
به اين سوال پاسخ ميدهد که آيا سياست مطابق با
طرحريزی و هدفگذاری [قبلي] به گروه هدف انتقال
يافته و در حال تحقق است يا خير [ .]11ارزيابي
فرايند آنچه را که به وسيله مداخله در حال رخ دادن
است ،ميسنجد و بهطور کلي در دو حوزه پوشش و
فرايند اجرای سياست ،طرح سوال ميکند :مداخله
5
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معين است و حاصل آن ارزيابي ميزان سازگاری و
انطباق اهداف با مسائل ،نيازها و اولويتها خواهد بود.
سپس چگونگي ترجمه و تفسير اهداف در قالب
ورودیها و فرايند اجرای سياستها مورد توجه قرار
ميگيرد .اجرای سياستها ،به طور مستقيم
خروجيهايي را در پي خواهد داشت .کارايي سياست
با بررسي رابطه اين خروجيهای ايجاد شده با
ورودیها و نحوه اجرای سياست ،ارزيابي ميشود.
به عالوه ،اجرای سياستها و خروجيهای آن خود
نتايج و اثراتي به دنبال دارد که بايد به نسبت اهداف
اصلي ارزيابي شوند تا اثربخشي سياست را تعيين
کنند .در نهايت ،مجموعه خروجيها ،نتايج و اثرات به
نسبت مسائل و نيازهای اوليه ارزيابي ميشوند تا از
يك سو مفيد بودن و سودمندی سياستها روشن شود
و از سوی ديگر قابل قبول بودن و پايايي آنها مورد
بررسي قرار گيرد .منظور از سودمندی ،تأثير داشتن
يا نداشتن سياست بر گروه هدف با توجه به نيازهای
آن است و پايايي نيز به ميزان پايداری و دوام تغييرات
حاصل از سياست پس از اتمام اجرای آن اشاره دارد.
ارتباط دو سويه دو بخش ابتدايي و انتهايي (نيازها و
مسائل– خروجيها ،نتايج و اثرات) اين نکته را گوشزد
ميکند که تأثيرات سياست بايد در محله طرحريزی
و اولويتدهي به گزينههای سياستيِ ممکن مورد
توجه قرار گيرد [ 1۵و ( ]1۷ن.ك :جدول .)1

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
است .کارکرد کنترل از طريق پيشخورد نيز مشخص
کردن مشکالت يا نکات اجرايي سياستها و حل آنها
است .تأثير کارکرد پيشخورد در ارزيابيها در
ميانمدت و درازمدت پيدا ميشود.
بهبود ارزيابيها بدون اين دو کارکر ِد کنترلي
امکانپذير نيست .زماني که اثر کنترلکنندگي به
صورت مستقيم مورد انتظار باشد ،کارکرد بازخورد مد
نظر است و وقتي اثر کنترلکنندگي به طور غير
مستقيم مورد انتظار باشد ،کارکرد پيشخورد مد نظر
است .استقرار يك بانك داده جامع با محوريت
سياستهای علم ،فناوری و نوآوری در کنار يك نظام
کارآمد اطالعات ،امکان يادگيری نظاممند و مستمر از
طريق اين سازوکار را فراهم خواهد کرد [.]۸
 -۵الگو (مدل) ارزیابی سياستها

اجرای سياستها از يك سو حاصل پاسخ به مسائل
و نيازهايي است که جامعه (محيط سياسي ،فرهنگي،
اقتصادی) و محيط بينالملل برای سياستگذاران
تعريف ميکنند و از سوی ديگر ،آثار و پيامدهای
مختلف و متنوع کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت در
پي خواهد داشت .حفظ و تقويت ارتباط بين حلقههای
اين زنجيره به هم پيوسته مستلزم ارزيابي مستمر هر
گام با توجه به تعامل آن با ديگر مراحل و کل چرخه
سياستگذاری است (ن.ك :شکل .)۴
در اين الگو اولين بخشْ مربوط به بررسي چگونگي
استنتاج اهداف سياست از مسائل يا نيازمندیهای
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ارزیابی

یادگیری /بازخورد

اثرات
نتایج
خروجیها

نتایج و تأثیرات
ناخواسته/
پیشبینینشده

ورودیهای
ناخواسته/
پیشبینینشده

فرایند

ورودیها

کارایی
اثربخشی

نیازها ،مسائل
موضوعات

اهداف

تناسب و تطبیق

محیط
اجتماعی
اقتصادی

سیاست/برنامه

ارزیابی

سودمندی و پایایی

شکل ( )۴الگوی ارزیابی از نگاه سیاستگذار [با استفاده از  ۱۵و ]۱۶

از آنجا که برآورد و پيشبيني تمام امکانات ،وقايع
و عکسالعملهای پيش روی يك مداخله در عالم واقع
ممکن نيست ،به طبع همه نتايج و تأثيرات نيز قابل
پيشبيني نخواهند بود .بنابراين ،سياستگذاران در
صحنه عمل و مرحله اجرا کموبيش با مسائلي
پيشبيني نشده (مثبت يا منفي) روبهرو هستند .توجه
به اين مسائل از طريق سازوکار بازخورد ،کنترل و
اصالح فرايندهای پيش رو را ممکن ميسازد .بازخورد
همچنين با فراهم آوردن اطالعات و دانش وسيعتر و
دقيقتر از محيط پيادهسازی سياستها و نيز تأثيرات
سياست بر محيط ،موجب اصالح و توسعه سياست يا
جايگزيني سياستهای مناسبتر ميشود .بايد توجه
داشت که يادگيری اصل بسيار مهمي در تکامل هر
نظام است و نظام ارزيابي از اين قاعده مستثني نيست.

 -۶روششناسی ارزیابی سياستها

ورود به حوزه روششناسي (متدلوژی) پژوهش ما
را با دامنه وسيعي از روشها و ابزارهای مختلف مواجه
ميکند که هريك نقاط قوت و ضعف خود را دارند و
ارزيابان بايد بنا بر نيازمندیهای ارزيابي يك يا
ترکيبي از آنها را انتخاب کنند .اين انتخاب ميتواند
براساس دانش و تجربه گروه ارزيابي در مورد روشها،
نياز ارزيابي به دادههای خاص ،چارچوب زماني
ارزيابي ،پيشنيازهای مختلف مورد نياز ،دسترسي به
متخصصان و کارشناسان خبره و غيره صورت پذيرد
[ .]12بنابراين ،در هنگام انتخاب روش ارزيابي بايد
نکاتي را مد نظر داشت که برخي از آنها عبارتند از
هدف ارزيابي ،طبيعت مداخله ،سطح اطمينان مورد
نياز در ارزيابي ،ميزان حساسيت مورد نياز نسبت به
بسترهای سياست و عوامل زمينهای ،منابع و زمان
مورد نياز و مخاطبان و کاربران ارزيابي [.]1۸
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جدول ( )۱تعریف و نمونههای اجزای اصلی الگوی
ارزیابی [ ۴و ]۱5

تعریف

نمونه

منابع و فعاليتهای انجام شده با
استفاده از اين منابع ،برای اجرای
سياست به کار گرفته ميشوند.

 بودجه ظرفيتهایسرمايه انساني

خروجیها

تغييرات يا عملياتي است که
سياست بايد ايجاد کند.
خروجيها عموماً به سادگي کمّي
شده و مورد تحليل آماری قرار
ميگيرند.

 برنامههایتأمين مالي
شده
 -ثبت اختراع

نتایج

پيامدهای ناشي از مداخله دولت بر
جامعه که معموالً با معيارهای کمّي
مورد استفاده برای ارزيابي
خروجيها قابل اندازهگيری نيستند،
مانند سطح رضايت جامعه
پژوهشگران ،مشارکت عمومي در
فرايندهای نوآوری ،کيفيت خدمات
دريافت شده و غيره .

 بهرهوری تمايلسازمانها و
افراد به
همکاری

اثرات

مقاصد کلي ،تأثيرات غايي و
پيامدهای بعدی سياست در محيط
گستردهتر اجتماعي.
اثرات معمو ًال با معيارهای جهاني يا
معيارهايي قابل مقايسه با ديگر
کشورها ارزيابي ميشوند.

 تغيير توليدناخالص
داخلي
 تغييراشتغال
 تغييرظرفيت
نوآوری ملي

ورودیها/
فرایند

 -۶-1روشهای ارزیابی پيشين

روشهای ارزيابي پيشين سياستها و برنامهها
عبارتند از مطالعات آيندهنگاری ،مدلسازی و
شبيهسازی ،شيوههای هزينه  -منفعت ،شيوههای
بازدهي اقتصادی ،اجرای آزمايشي سياست ،برآورد
ظرفيت پيادهسازی سياست ،مشاورههای درون و ميان
اجزاء دولت ،برآورد مخاطره (ريسك)  ،تحليل نهادی
و تحليل ذینفعان ،مشاوره با ذینفعان ،تحليل
 ،SWOTمشاوره با خبرگان [ 1و .]1۹
 -۶-2روشهای ارزیابی فرایند

روشهای ارزيابي فرايند را ميتوان به دو گروه
عمده تقسيم کرد )1( :پايش /پژوهش عملياتي و ()2
تحقيق اجتماعي .تفاوت عمده اين دو گروه آن است
که پايش و پژوهش عملياتي از دادههايي استفاده
ميکند که بهطور انحصاری برای ارزيابي جمعآوری
نشدهاند ،درحاليکه روشهای تحقيق اجتماعي
معموالً دادهها را بهطور اختصاصي برای ارزيابي
جمعآوری ميکنند .تکنيكهای مورد استفاده در
گروه اول عبارتند از تحليل دادههای اداری ،تحليل
دادههای سيستم اطالعات مانند سيستم اطالعات
مديريت ،1جمعآوری و تحليل دادههای مربوط به
اندازهگيری کارآيي منابع و ظرفيتها ،انجام
پايشهای خاص و مطالعات جامع حوزه .2در گروه دوم
هم از پيمايشهای بزرگ کمّي ،رويکردهای کيفي با
استفاده از مصاحبههای عميق يا گروههای مباحثه،
موردکاوی و مرور پيشينه پژوهشي ،مطالعات
مشاهدهای ،تحليل مدارك و تحليل روزانه استفاده
ميشود [( ]11برای مشاهده يك نمونه عملي از
ارزيابي فرايند سياستها ،ن.ك.)]2۰[ :

از آنجا که بحث از روشهای ارزيابي سياستها
بحثي طوالني و دامنهدار است ،در اينجا تنها به طرح
عناوين روشهای ممکن برای هريك از بخشهای
ارزيابي (پيشين ،فرايند و پسين) بسنده خواهيم کرد:

2. In-depth area studies

1. MIS
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بوده است ،تحليل ميکنند .اين دو روش در ارزيابي
نظامها (سيستمها) و نهادها نيز کارآمد هستند.
با اين توصيف ،روشهای مورد استفاده در ارزيابي
پسين سياستها و برنامهها عبارتند از ( )1تحليل
آماری دادهها (پيمايشهای نوآوری و ترازيابي)؛ ()2
روشهای مدلسازی (رويکردهای مدلسازی و شبيه-
سازی اقتصاد کالن ،مدلسازی اقتصاد خرد ،تحليل
بهرهوری و رويکردهای گروه کنترل)؛ ( )3روشهای
کيفي و نيمهکمّي (مصاحبه و موردکاوی ،تحليل
هزينه -منفعت ،ميزگرد خبرگان /بررسي همتايان،2
تحليل شبکه و آيندهنگاری /ارزيابي فناوری) [.]1

 -۶-۳روشهای ارزیابی پسين

ارزيابي پسين برای تحليل تأثيرات يك سياست
ترکيبي از فنون آماری ،کيفي و اقتصادسنجي را به
کار ميگيرد .اين تنوع روشي در انجام يك ارزيابي
نشان ميدهد که چگونه سياستها ميتوانند تأثيرات
خود را در ابعادی چندگانه ظاهر سازند .همين مسئله
باعث ميشود که هيچگاه «يك» بهترين روش برای
ارزيابي وجود نداشته باشد .هر روش برای تحليل يك
بعد از تأثيرات مناسب است و بهترين نگاه به ارزيابي،
ترکيب روشهای گوناگون و تجميع آنها در سطوح
مختلف است.
دشواری خاص ارزيابي تأثيرات سياستهای علم،
فناوری و نوآوری نياز آنها به روشهايي است که بتواند
اثرات پديد آمده از يك امر غير ملموس ،يعني توليد
و انتشار دانش ،را ثبت کند و همانطور که گفته شد،
هر روش ميتواند تنها برخي جنبههای اين تأثيرات را
مورد دقت قرار دهد .برای مثال ،روشهای
اقتصادسنجي در اقتصاد خرد ميتواند وجود يك اثر
جنبي در حمايت دولتي را بر تحقيق و توسعه بخش
خصوصي ارزيابي نموده و نرخ بازگشت 1روی تحقيق
و توسعه را ثبت کند؛ روشهای اقتصاد کالن برای
ثبت سرريزها و تأثيرات درازمدت سياستها بر
بهرهوری و رفاه اقتصادی مناسب هستند؛ تحليلهای
هزينه -منفعت نيز – هرچند با مشکالتي -امکان
تبديل منافع و هزينههای سياستها را به ارزشهای
مالي فراهم کرده و مقايسه آنها را با هم ممکن
ميسازند .تحليل شبکه و موردکاویها برای ثبت قوت
اثرات ايجاد شده در فرايند پژوهش و نوآوری
مناسبتر هستند .اين روشها ارزيابي را به چارچوب
بزرگتر بستر اجتماعي-سياسي ميبرند و تطابق
روابط اجتماعي در فرايند نوآوری را با آنچه مورد نظر

 -۷فرایند اجرایی ارزیابی

فرايند عمومي اجرای ارزيابي سياستها فرايندی
است مشتمل بر چهار گام اصلي آمادگي ،انجام
ارزيابي ،استفاده از نتايج ارزيابي و بازخورد.
پيادهسازی هريك از اين مراحل ،خود دربرگيرنده
چند فعاليت عمده است (تنها به ذکر سرفصل
فعاليتها بسنده شده است) [ 1و :]12
 -۷-1آمادگی

شامل بررسي مقدماتي مانند چرايي ،ضرورت،
توانمندیها ،متقاضيان و کاربران ارزيابي در کنار
طراحي و طرحريزی ارزيابي شامل تعيين نيات،
اهداف ،حوزهها ،موضوعها ،ساختار ،روش و
شاخصهای ارزيابي است.
 -۷-2انجام ارزیابی

اجرا و پيادهسازی ارزيابي شامل هشت فعاليت
کليدی است :اطالعرساني درمورد انجام ارزيابي ،ارائه
اطالعات الزم به ارزيابان ،آغاز ارزيابي و ارائه گزارش
اوليه ،تأييد صحت اطالعات ،ارائه گزارشهای
پيشرفت کار ،تدوين پيشنويس گزارش نهايي،

2. Peer review

)1. Rate of Return (RoR
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اين چارچوب از سه محور متعامل )1( :حوزههای
سياستي؛ ( )2حوزه امور عمومي و ابزارهای سياستي؛
( )3حوزه نهادی تشکيل يافته است .روشن است که
حوزههای سياستي مورد نظر ما حوزههای علم،
فناوری و نوآوری هستند که خود طيفي از
زيرموضوعها را دربرميگيرند .برای نمونه ميتوان از
گروههای علوم ارزشي و معرفتي ،علوم پايه ،علوم
کاربردی ،علوم پزشکي و سالمت ،فناوری نانو ،فناوری
زيستي ،انرژیهای نو ،فناوری گياهان دارويي و طب
ايراني ،فناوریهای نرم ،فرايندهای دانشبنيان و غيره
نام برد .در محور دوم فرايندها و امور عمومي مرتبط
با سياستهای علم ،فناوری و نوآوری مانند امور
ارزشي و زيرساختي و همچنين ابزارهای مختلف
سياستگذاری علم ،فناوری و نوآوری مانند ابزارهای
مالي ،حقوقي ،اطالعرساني ،سرمايه انساني و غيره قرار
دارند .محور سوم نيز عبارت است از چارچوب نهادی
مرتبط که افراد ،گروهها ،شرکتها و خوشههای
دانشبنيان ،مراکز پژوهشي ،دانشگاهها ،مراکز
همکاری دانشگاه ،صنعت و دولت ،ستادهای
فناوریهای راهبردی ،استاني و وزارتي ،فراستادها و
غيره را دربرميگيرد.
اين چارچوب نشان ميدهد که الگوی ارزيابي
سياستهای علم ،فناوری و نوآوری عالوه بر قوت،
استقرار و کيفيت عملکرد خود ،از نوع ابزارهای
سياستگذاری و نهادهای مرتبط با ارزيابي نيز تأثير
ميپذيرد و ارزيابي هريك از حوزههای سياستي را
نميتوان منفصل از موضوع ،ابزارها و زمينههای
سياست و نيز نهادهای ارزيابيشونده و ارزيابيکننده
و بسترهای نهادی تأثيرگذار بر ارزيابي تحليل نمود.
به اين ترتيب ،چارچوب با نشان دادن تعامل
سياستهای علم ،فناوری و نوآوری با ابزارها و
نهادهای مرتبط با سياستگذاری و ارزيابي سياستها

گردآوری و تحليل نظرات و مالحظات درباره
پيشنويس سند ارزيابي و تدوين گزارش نهايي.
 -۷-۳استفاده از نتایج

به کارگيری موفق نتايج ارزيابي به سه عامل اصلي
وابسته است :قابليت جذب و درك توسط مخاطبان،
اعتبار ،و راهنموني و هدايتگری .اين گام شامل
مراحل انتشار و توزيع نتايج ،جمعآوری و تحليل
نظرات ،واکنش و پاسخ سياستگذاران ،ارزيابي و
بازنگری در شيوه تدوين ،ارائه و توزيع گزارشها است.
 -۷-۴بازخورد

بازخورد حلقه رابط فعاليتهای گذشته و آينده
است .اطمينان از بهکارگيری نتايج ارزيابي در
سياستها و برنامههای آينده مستلزم استقرار
سازوکارهای بازخوردی است که همه بخشهای
مرتبط را دربرگيرد .اين سازوکارها شامل تشکيل
کميتههای ارزيابي ،برگزاری سمينارها و کارگاههای
آموزشي ،استقرار سيستمهای خودکار (ثبت و گردش
اطالعات) ،گزارشدهي و نيز تدوين و اجرای رويههای
پيگيری امور است .ابزارهای غيررسمي مانند
شبکهسازی و ارتباطات داخلي نيز ميتواند به انتشار
ايدهها و اطالعات کمك کند.
 -۸چارچوب ارزیابی سياستها

همانگونه که اشاره شد ،دستيابي به نظامي که
عالوه بر توانايي تحليل ابعاد و ويژگيهای همه انواع
ارزيابيهای مطلوب ما در حوزه علم ،فناوری و نوآوری
بتواند راهنمايي برای توسعه و تعامل اين ارزيابيها
قرار گيرد ،مستلزم پيريزی بر پايه يك چارچوب قابل
اتکاء برای تحليل سياستها است .برای برآوردن اين
مقصود ما چارچوب سه بُعدی شکل ( )۵را مبنای کار
خود قرار دادهايم و نظام ارزيابي را براساس آن تحليل
کردهايم.
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(منطقي) مراحل مختلف ارزيابي؛ چارچوب الزامهای
روشي ارزيابي؛ ترتيب و تنظيم ارزيابيهای مربوط
(نتايج ارزيابي چگونه به عمل تبديل شوند؟)؛
مشارکت ،دخيل کردن و تعامل تصميمگيران؛
شفافسازی معيارهای تصميمگيری؛ گردآوری
اطالعات مربوط به سياست در مراحل مختلف چرخه
عمر خود؛ تضمين تعاملِ کنترل ،پايش و ارزيابي [.]۷
بر اين اساس در يك نظام ارزيابي سياست ،بدون در
نظر گرفتن تعامالت و فرايندهای نظام ،مجموعهای از
مسائل و موضوعهای عام وجود خواهند داشت که
جدول ( )2برخي از آنها را نشان ميدهد.
در طراحي فراگرد نظام نيز چارچوب ارزيابي
سياستهای علم ،فناوری و نوآوری به ما کمك خواهد
کرد .نکته قابل توجه در بهکارگيری اين چارچوب آن
است که بر اساس اصلي ،فرعي يا تبعي دانستن هريك
از محورهای سهگانه چارچوب ميتوان کارکرد
متفاوتي از نظام ارزيابي را تحليل کرد .روشن است که
بر اساس هدف ما از ميان سه محور موجود در
چارچوب ،محور حوزههای سياستي بايد اصل قرار
گيرد .اما فرعي و تبعي قرار دادن دو محور حوزه
نهادی و حوزه امور عمومي و ابزارهای سياستي
بستگي به رويکرد و هدف طراح يا تحليلکننده نظام
ارزيابي دارد.

بستر ارائه طرح نظام ارزيابي سياستهای علم ،فناوری
و نوآوری را فراهم خواهد کرد.
 -۹نتيجهگيری :پيشنهاد طرحی برای نظام
ارزیابی سياستهای علم ،فناوری و نوآوری

نظام ارزيابي سياستها درصدد ساختاربخشي،
يکپارچه کردن ،بهينهسازی و نظم بخشيدن به
گامهای مختلف ارزيابي يك سياست از مرحله
طرحريزی تا ظاهرشدن پيامدها و آثار آن است.
طراحي نظام ارزيابي سياستها – مانند هر نظام
ديگر -مستلزم توجه به دو بعد ساختار و فراگرد نظام
است .ساختار نظام مبيّن طرح مهندسي آن در حالت
ايستا و فراگرد نظام نشاندهنده مديريت تعامالت و
پوياييهای آن است.
حوزهی نهادی

فراستادها
ستادهای وزارتی
ستادهای استانی
ستادهای فناوریهای
راهبردی عمومی غیردولتی
نهادهای
دانشگاهها و پژوهشگاهها
مراکز مشترك صنعت و

نوآوری

فناوری

حوزههای
سیاستی

علم

دانشگاهپژوهشی (دولتی و
مراکز
دولتی)و
شرکتها
غیر
دانش
گروه
افراد
هایبنیان
دانش
خوشهوهای
بنیان

مبنایی و ارزشی
مالی
حقوقی
زیرساختی
سرمایه انسانی
انتشار دانش و یادگیری
دیگر ابزارها....
حوزهی امور
عمومی
و ابزارهای
سیاستی

شکل  )۵چارچوب ارزیابی سیاست های علم ،فناوری و
نوآوری []2۱

در بعد ساختار ،يك نظام ارزيابي مطلوب اين
موضوعها را پوشش خواهد داد :اهداف و زمان
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جدول  ) 2مسائل و موضوعات عام ارزیابی سیاستها

حوزه
سياست

 اهداف
 استانداردها و الگوهای معيار /دستورالعملها و
شيوهنامهها
 دانشها و مهارتهای عمومي
 دانشها و مهارتهای تخصصي (در موضوع
سياست /در ابزارهای سياستي /در هريك از اجزای
الگوی ارزيابي)
 روششناسي (رويکردها ،روشها ،فنون و
ابزارها)
 شاخصها
1
 برنامه اجرايي و زمانبندی
 ساختار گزارشدهي و انتشار اطالعات و
يافتههای ارزيابي
 سازوکارهای کنترلي بازخورد /پيشخورد
 نظام اطالعات يکپارچه (پشتيبان پايش و
ارزيابي)
... 

ابزارهای
سياستی

مالی
انتشار دانش و
علم /یادگیری
فناوری /حقوقی
نوآوری /تنظیمی
ترکیب
آنها اقتصادی
اطالعاتی
سایر ابزارها
اهداف ورودی اثرات پایش فرایند خروجی نتایج اثرات
ارزیابی پیشین

ارزیابی
فرایند

ارزیابی پسین
ارزیابی

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

اما ،اگر حوزه نهادی را محور فرعي و حوزه امور
عمومي و ابزارهای سياستي را محور تبعي بدانيم،
آنگاه نهادها و بسترهای نهادی به نسبت ابزارهای
سياستيای که توسط آن نهادها به کارگرفته شده يا
ارزيابي ميشوند ،تحليل خواهند شد .به عبارت ديگر،
مشخص ميشود که در هر نهاد مورد ارزيابي چه ابزار
سياستيای به کار گرفته شده و بايد ارزيابي شود ،هر
نهاد ارزياب چه ابزارهای سياستيای را ارزيابي ميکند
و بستر نهادی تأثيرگذار (بر) و تأثيرپذير (از) ارزيابي
ل
چيست .در اين حالت در هريك از خانههای جدو ِ
حاصل از تعامل سه محور چارچوب (ن.ك :شکل )۵
دو موضوع بايد طرح و بررسي شوند:
مسائل و موضوعهای عام ارزيابي سياستهای علم،
فناوری و نوآوری (جدول )2؛
امور عمومي و ابزارهای سياستي مورد ارزيابي.

اگر حوزه امور عمومي و ابزارهای سياستي را محور
فرعي و حوزه نهادی را محور تبعي بدانيم ،آنگاه
ابزارهای سياستي به نسبت نهادهايي که آن ابزارها در
بسترشان طراحي ،اجرا و ارزيابي ميشوند ،تحليل
خواهند شد .به عبارت ديگر ،مشخص ميشود که هر
ابزار سياستي در کجا ،توسط چه کسي و در کدام
بستر نهادی بايد ارزيابي شود .در اين حالت در هريك
از خانههای جدولِ حاصل از تعامل سه محور چارچوب
دو موضوع بايد طرح و بررسي شوند (ن.ك :شکل :)۶
 )1مسائل و موضوعهای عام ارزیابی سیاستهای علم،
فناوری و نوآوری (جدول )2؛
 )2نهادهای ارزیابی شونده ،نهادهای ارزیابیکننده و
همکار ارزیابی و بسترهای نهادی مرتبط با ارزیابی.

1 . Action plan

12

رهیافت

92  پاییز و زمستان،55 شماره
[4] Knowles Jenny (2007). "Natural Resource
Management and Livelihoods Programme,
Cambodia (2006 – 2010): Draft Strategy for
Monitoring and Evaluation", Phnom Penh,
Royal Danish Embassy (Cambodia).
[5] Crabbé Ann, Leroy Pieter (2008). "The
Handbook
of
Environmental
Policy
Evaluation", Sterling, Earthscan.
[6] 15. Phaal R, Farrukh CJP, Probert DR (2001).
"A Framework For Supporting The
Management of Technological Innovation",
Eindhoven, ECIS (Eindhoven Centre for
Innovation Studies).
[7] PRTPE (2005). "Evaluation Standards in
Research and Technology Policy". Vienna,
Platform Research and Technology Policy
Evaluation.
[8] Sekita Yasuyoshi, Kato Yumi (2002). "Design
of evaluation system and evaluation Method on
policy-program",
Government
Auditing
Review, (9), Tokyo.
[9] Bäcklund Ann Katrin (2009). "Impact
assessment in the European Commission– a
system with multiple objectives", nvironmental
Science & Policy, 8 (12), London.
[10] Staronova Katarina (2007). "Mapping of exante Policy Impact Assessment: Experiences
and Tools in Europe", Bratislava, UNDP
(United Nations Development Programme).
[11] Purdon Susan, et al (2001). "Research
methodes for policy evaluation", London,
National Centre for Social Research:
Department for Work and Pensions.
[12] MFAF (2007). "Evaluation guidelines:
between past and future", Helsinki, Ministry for
Foreign Affairs of Finland: Hakapaino Oy.
[13] Countryside Agency (2005). "And your
evidence is?: An evaluation framework",
Online at www.naturalengland.org.uk.
[14] European Communities (2008). "Regional
Innovation
Policy
Assessment
&
Benchmarking Guidebook", Luxembourg, IRE
(Accelerating Regional Innovation Strategy
Exchanges) Secretariat.
[15] Osimo David, Zinnbauer Dieter, Bian
Annaflavia
(2007).
"The
Future
of
eGovernment: An exploration of ICT-driven
models of eGovernment for the EU in 2020",
Seville (Spain), European Commission.
[16] Schrader Helmut (2003). "Recent trends and
impact assessment of rural development

حوزه نهادی
بسترهای نهادی

حوزه
سياست
/علم
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 ارزیابیکنندگان/نوآوری
ارزیابیشوندگان

آنها

اهداف

فرایند

ورودیها

ارزیابی

اثرات

پایش

فرایند

خروجی

نتایج

اثرات

ارزیابی پسین

ترکیب

ارزیابی پیشین

ارزیابی

) الگوی تعامالت نظام ارزیابی با محوریت حوزه7 شکل
نهادی

بنابراين برای نتيجهگيری بايد گفت نظام ارزيابي
 فناوری و نوآوری حاصل ترکيب دو،سياستهای علم
بعد ساختاری و فراگردی نظام است که با حضور
مسائل و موضوعهای عام ارزيابي در چارچوب تعاملي
.) به دست ميآيد۷( ) و۶( شکلهای
تقدیر

با سپاس از آقای جواد سلطانزاده که در فرايند
انجام تحقيق با همفکری و همکاری خويش ياريمان
.کردند
منابع
[1] Fahrenkrog G. and et al (2002). RTD
Evaluation Toolbox- Assessing the
Socio-Economic Impact of RTDPolicies,
Seville,
European
Commission.
[2] Jann Werner, Wegrich K.(2006). Theories of
the Policy Cycle, in: Fischer Frank, Miller
Gerald J., Sidney, Mara S., "Handbook of
Public Policy Analysis: Theory, Methods, and
Politics", New York, Marcel Dekker Inc..
[3] Kusek Jody Zall, Rist Ray C. (2004). "Ten
Steps to a Results-Based Monitoring and
Evaluation System". Washington, DC: The
World Bank.

13

رهیافت

 فناوری و نوآوری،طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم

rbec.undp.org/uploads/public1/files/Master%20m
apping%20Final,%208%20July%202009(1).p
df.

policies in the EU", Istanbul, Federal
Agriculture Research Center: Institute of Farm
Economics and Rural Studies.
[17] European Communities (2000). "Indicators
for Monitoring and Evaluation: An indicative
methodology (Working paper 3, The New
Programming
period
2000-2006:
methodological working papers) ", Brussels,
DG Regio: Commission of European
Communities.
[18] NONIE (2008). "Impact Evaluation
Guidance", Washington, DC., online at
http://www.worldbank.org/ieg/nonie/docs/NONIE
_SG2.pdf.
[19] Toritsyn Arkadi (2009). "Ex-ante policy
impact assessment vis-à-vis vulnerable groups
in South Eastern Europe: Guide for
Practitioners", UNDP (United Nations
Development Programme), Online at

.؛ شجاعي س. فاتح راد م،؛.ح.] طباطباييان س2۰[
 «ارزيابي پيادهسازی.)13۸۸ (پاييز و زمستان.ح.م
سياستهای علم و فناوری مراکز تحقيقاتي
3 ، سياست علم و فناوری،دستگاههای اجرايي
. تهران،)2(

 الگوی کالن طراحي.)13۸۷( . م،] فاتح راد21[
 دفتر، تهران،سياستهای علم و فناوری
سياستگذاری و برنامهريزی کالن معاونت علمي و
.)فناوری رياست جمهوری (انتشار داخلي

14

رهیافت

92  پاییز و زمستان،55 شماره

A Plan for Evaluating Science, Technology and Innovation Policies

S. M. H. Shojaei1, M. Fatehrad, S. H. Tabatabaeian

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.
Keywords: Policy evaluation, Science, Technology and innovation (STI) policy, Policy
evaluation system, Meta-framework

1. shojaei@tsi.ir

15

