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 ارزیابی علم و فناوری )آسيب شناسی و راهکارها(

 2،  مزه علی نورمحمدی1فرشته اسپرایين

 

 

 چکيده

وصر کنونی به درستی وصر وم  و فناوری خوانده شده است. چرا که نقش وم  و فناوری در جهدت پیشدرفت و توسدعه،    

توسعه کشورها بر مبنای آن استوار است. از این رو ارزیابی درسدت پیشدرفت   موضووی اجتناب ناپییر است و پیشرفت و 

های وم  و فناوری چنان اهمیت دارد که امکان برآورد درست از توان وم  و فناوری در کشور را به ما می دهد و مسدیر  

با هد  بررسدی ضدرورت و   مناسبی را برای دستیابی به اهدا  ترسی  می کند. از این رو مقاله حاضر با رو  اسنادی و 

کاربردهای ارزیابی در تعیین جایگاه جهانی هر کشور، به  آسیب شناسی ارزیابی های حاضدر در ایدران در حدوزه ومد  و     

فناوری پرداخته و آنگاه برای افزایش کارآیی و بهبود وممکرد نظام ارزیابی وم  و فناوری، راهکارهایی ارائه مدی دهدد تدا    

دهای درست و دقیق تری از توان وم  و فناوری در کشور به دست آورد؛ چرا که تا کنون مطالعدات  بتوان در آینده برآور

مربوط به سنجش و ارزیابی وم  و فناوری در ایران ومی رغ  تاکید و توجه سیاست گیاران، از ساختار سدازمانی تعرید    

فناوری در کشور به صورت پراکندده بده انجدام    های سنجش وم  و  ای برخوردار  نبوده است و در اکثر موارد فعالیت شده

 رسیده است.

 

 واژه های کليدی: ارزیابی، علم و فناوری، آسيب شناسی، راهکارها

 

 مقدمه و بيان مساله .1

ها است، همچندین از اصدمی تدرین مولفده توانمنددی کشدورها در        وم  و فناوری مقدمه اساسی توسعه و پیشرفت کشور

 غیره است کده  طبیعی و از مواهب مندی بهره نظامی، و سیاسی های مانند اقتصاد، توانمندی ها مقایسه با سایر توانمندی

 . (0711دارد اافشارنیا و الهیاری فرد،  قرار ها دولت توجه کانون در بیشتر مراتب به

فنداوری در   های ومد  و  های بالقوه برای ارتقاء شاخص ارزیابی پیشرفت وم  و فناوری نشان دهنده ی آن است که زمینه

 جمهدوری اسدالمی   موفدق،  کشدورهای  با مقایسه در لیکن شده است، حاص  نیز خوبی دستاوردهای کشور وجود دارد و

به رغ  داشتن رتبه ی خوب تولید وم  برای ایران، اما ایدن   .فاصمه دارد و فناوری وم  خود در ی شایسته جایگاه از ایران

های غیر وموم  های وموم پایاه نظیر شیمی و فیزی  بوده و اندک مقا،ت کاربردی در رشته تولیدات وممی اغمب در رشته

                                                           
1
 esparaein@yahoo.com، کارشناسی ارشد وم  سنجی دانشگاه شاهد  

2
 شاهداستادیار وم  سنجی دانشگاه   

 انديشكده: علممرتبط با 
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 غیدر  هدای  رشدته  در بدویژه  کشور وممی تولیدات در معرفی تجربی، نیز قابمیت اجرایی شدن در سطح کشور را ندارند، و

 تحدو،ت  و وضدعیت  اینکه دستیابی به و بررسی هستند. بنابراین روبرو با مشک  جهان سطح در کاربردی و وموم تجربی

در  کالن ابا بررسی آماری با متریرهای مختم  نظیر قابمیت اجرا و کداربردی بدودن( و   سطح در هر کشور فناوری و وم 

از ایدن رو هدد  اصدمی ایدن     . (0711دارد اافشارنیا و الهیاری فرد،  فراوانی اهمیت چگونه است، کشورها سایر با مقایسه

مقاله پرداختن به ضرورت و کاربردهای ارزیابی وم  و فناوری در کشور است و آنگاه پس از آسیب شناسی ارزیابی وم  و 

 فناوری کشور، به راهکارهایی جهت بهبود این ارزیابی پرداخته است.

 

 پيشينه .2

 براسداس  فنداوری  و ومد   هدای  سیاسدت  ارزیابی نظام برای (، در تحقیقی تحت ونوان طرحی0730همکاران اشجاوی و 

ای از آن  اند که خالصه سیستمی، جهت ارزیابی توسعه وم  و فناوری در ایران، مدلی را پیشنهاد داده تحمی  فراچارچوب

 در زیر آمده است:

 مدرتبط  مباحثدات  و مطالعات تعمیق و گستر  آن تبع به و نوآوری و یفناور وم ، توسعه به جهانی توجه فزاینده رشد

 و سیاسدت گدیاری   بمندمددت  موفقیدت  اما نیست پوشیده برکسی ومومی گیاری سیاست دانش درحوزه مقو،ت این با

 براسداس  دسدتاوردها  مدنظ   بدازخورد  ها سیاست اثرات و نتایج پیش بینی و تخمین نیازمند فناوری و وم  های سیاست

 جایگداه  تبیدین  بدا  کوشدد  می مقاله این است. در نتیجه اطمینان قاب  و قدرتمند پایش نظام بر ی  مشخص معیارهای

 دارد؛ و تاثیر حضور دیگر اجزای در یکای  که فرایند این از بعدی ونوان به سیاست گیاری ها در چرخه سیاست ارزیابی

 و کداربرد  مفهدوم  بدر دو بعدد   مبتنی که ها سیاست ارزیابی موضوع تحمی  و بررسی برای فراچارچوب ی  از استفاده با و

 هدای  سیاسدت  ارزیابی نظام و چارچوب برای را طرحی ،زم های زیرساخت و مبانی تبیین براساس است پویایی ایستایی

 .نماید ارائه در کشور فناوری و وم 

 با آن مقایسه و ایران وضعیت بررسیا فناوری و  وم جایگاه (، در تحقیقی تحت ونوان تبیین0711افشارنیا و همکاران ا

فنداوری، بده بررسدی جایگداه      و ومد   نظام بهبود و رشد مسیر ترسی  و استراتژی تدوین اساسی پیشنیاز (کشورها سایر

 ای از آن در زیر آمده است: است. که خالصه  وممی ایران در میان سایر کشورهای جهان پرداخته

 گیشدته،  تجربه از استمداد با و هست نیز داوری و سنجش نووی شام  صر ، نمایی واقع از فراتر فناوری، و وم  ارزیابی

 سیاسدت گدیاری   برای ضروری امری و پژوهی آینده و نگری آینده برای ای مقدمه بنابراین. می افکند آینده راه به نوری

 مهمتدرین  وضدعیت  بیدانگر  حاضدر  مقالده . اسدت  فنداوری  و ومد   بهبدود  و رشد های برنامه و راهبردها تدوین و تعیین و

 بدا  آن ی مقایسده  و کشدور  در گیشته سال چند در مزبور های شاخص ترییرات روند بررسی و فناوری و وم  های شاخص

 هدای  گدزار   در منتشره نتایج و آمارها به توجه با شده است کوشش مقاله این در. است کشورها سایر آمارهای و اوضاع

 و کشدور  در فنداوری  و ومد   وضعیت فرهنگی، انقالب والی شورای مصوب کشور، فناوری و وم  کالن ارزیابی دوم و اول

 بدا  مقایسده  در فنداوری  و وم  های شاخص وضعیت آن بر والوه. شود معین است نموده طی قب  سال در پنج که روندی

 فنداوری  و ومد   نظدام  هدای  چدالش  مطالعه، و بررسی از پس و گردد تبیین توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای سایر

 کشدورها،  سدایر  تجدارب  و پدژوهش  و دسدتاوردهای  نتایج براساس همچنین. شود تعیین[ پایدار توسعه زیربنای بعنوان]

  گردد. می ارائه فناوری و وم  نظام بهبود و رشد و ها چالش رفع راهکارهای
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های وم  و فناوری چین و هند، به ارزیدابی   ها از دستور العم  ارزیابی، در تحقیقی تحت ونوان 0(0113رونالد و دیگران ا

کنند که کشورها به منظدور حفدظ    رویکردها و سوابق وممی و فناوری در کشورهای چین و هند پرداخته اند و تاکید می

 های وم  و فناوری سایر کشورها را مورد توجه قرار دهند. مزایای رقابتی ضروری است که پیشرفت

 

 تعریف علم و فناوری .3

وم  را جست و جوی معرفت درست درباره ی واقعیت تعری  کرده اند. در فعالیت وممی، پژوهشگر به دنبال ایجاد ترییر 

. امدا  0(0333دهد، مطابقت دهد اچالمرز،  ها را با آنچه در واقع رخ می ها و توضیحات موجود است تا آن ها، نظریه در ایده

آدمی است که برای کارکردی خاگ طراحی و ساخته شدده اسدت. ایجداد فنداوری نیازمندد ترییدر       فناوری بر ساخته ی 

هایی اسدت کده    آفرینی در جهان بیرون است تا بتوان اثر مورد نظر را تولید کرد و در این میان، آزمون و خطا یکی از راه

گاه ایدن گونده    ها هیچ غمط باشند، ولی فناوریتوانند درست یا  های وممی می شود. بدین ترتیب، نظریه از آن استفاده می

های فناوری، پیچیدده بدودن آن    توان خوب یا بد، موفق یا ناموفق دانست. از جممه ویژگی نیستند. با این همه، آنها را می

هدای معرفتدی ومدوم گنجاندد. ایدن       های مرتبط را در قالب تنها یکی از زمینه توان مجمووه فعالیت است و به سختی می

هدای   کند و آزمون و خطا را بده منزلده ی یکدی از راه    یچیدگی، نقش دانش ضمنی در توسعه ی فناوری را پر جموه میپ

هدای فنداوری داشدتن معرفدت وممدی از واقعیدت نقدش         کند. البته در زمینه غمبه بر پیچیدگی و ودم قطعیت آشکار می

 . 7(0331اساسی در ح  مسائ  دارد اپاویت، 

پوشدانند کده بدا     هدای معرفتدی بشدر را مدی     ن ادوا کرد که وم  و فناوری دو محدوده ی مجزا از فعالیدت توا از این رو می

یکدیگر ارتباط و تعام  دارند. اما این تعام  بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به صدورت خطدی فدر  کدرد.     

هدای مختمد  زنددگی انسدان      مختم  و در زمدان های  های مختم  صنعتی، در زمینه ارتباط بین وم  و فناوری در ورصه

های فناوری از منظر آموز  محققدان بدرای    توانند به پیشرفت های وممی می متفاوت بوده است. از منظری وام، پژوهش

هدای مدرتبط و    هدای فناورانده، ابزارسدازی و تکنید      ای برای افزایش اثربخشی کنکا  کار در صنایع، ایجاد دانش زمینه

 .  0(0336ها کم  کنند امارتین؛ سالتر؛ هیکس،  های بین المممی برای جیب فناوری شبکهاستفاده از 

 

 تعریف ارزیابی .4

هدا،   توان به ونوان ی  فرآیند سیستماتی  و اثربخش تعری  نمود که ارتباط، کارآیی و اثربخشی سیاسدت  ارزیابی را می

کند. در ارزیابی نتدایج ید  تئدوری و رویکدرد اقددام       زیابی میها را در دستیابی به اهدا  تبیین شده ار ها و پروژه برنامه

هدای سیاسدت کمد      تواند به تدوین و ارزیابی منطدق  شود و می محور به داخ  فرآیند سیاست گیاری بازخورد داده می

ری هدای پیگید   هد  ارزیابی اغمب وبارت از توجیه پیگیری یدا اقددام بده فعالیدت     .1(0110نماید افهرنکرگ و همکاران، 

 است.

                                                           
1 Ronald… etal 

0 (Chalmers) 

7 (Pavitt) 

0 (Martin; Salter; Hicks)  

1 (Fahrenkrog … etal) 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

612 

 

ایجداد   (RTIهای اخیر تقاضای رو به رشدی برای ارزیابی بخصوگ ارزیابی سیاست تحقیق، فناوری و ندوآوری ا  در سال

اجتماوی از ی  طر  و ظهور ابزارهای جدید سیاسدتی از   –شده است. و این امر بخاطر شرایط در حال ترییر اقتصادی 

 (.0731باشد انامداریان، الهی و حسن زاده،  طر  دیگر می

ارزیابی تکنولوژی، ی  ابزار یا چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمی  گیدری در مدورد آن   

چگونده پدیش   "  جهانی برای برخورد سیستماتی  با سوال کند. امروزه ارزیابی تکنولوژی قسمتی از ی  تال کم  می

هدا و   در زمینه تکنولوژی است. ارزیابی تکنولوژی باید به تحمی  و ارزیدابی نتدایج خواسدته و ناخواسدته، فرصدت      "رفتن

ت که ی  های جدید و یا تثبیت یافته، بپردازد. شعار ارزیابی تکنولوژی این اس ها، او  از تکنولوژی های تکنولوژی ریس 

تنهدا بده    "بهتدر بدودن  "تکنولوژی جدید باید بهتر از تکنولوژی قبمی باشد، در غیر این صورت نیازی به آن وجود ندارد. 

اقتصادی و زیسدت محیطدی نیدز توجده دارد امهدر،       –جنبه ی وممی ی  تکنولوژی اشاره ندارد بمکه به ابعاد اجتماوی 

ای بر سیاست گیاری، در هر دو بخش دولتی و خصوصی داشته است ااتا،  ظه. ارزیابی تکنولوژی تاثیر قاب  مالح0(0333

0333)0. 

 

 کاربردهای ارزیابی .5

توان کاربردهای وممدی ارزیدابی را در    ارز  ی  ارزیابی ناشی از دستاوردها و کاربردهای اوست. با ی  نگاه دقیق تر می

 (:71-01، گ 0730بائیان و دیگران، ، نق  در: طباط01107پنج دسته طبقه بندی کرد اکوس  و ریست، 

 (کمک به تصميم گيری درباره تخصيص منابع1

ها تا چه حد موفق وم  کرده اند و بر ایدن اسداس چده میدزان از      ها یا برنامه دهد که سیاست اطالوات ارزیابی نشان می

منابع باید به آنها اختصاگ یابد. نتایج ارزیابی همچنین راهنمایی برای تصمی  گیری در مورد توسعه، طراحی دوباره یا 

 ها است.  ها و برنامه رها سازی سیاست

 به تامل در مورد علل مسائل (کمک2

تدوان بده    شود که سیاست یا برنامه تاثیر چندانی بر مشکالت موجود ندارد. هرچند ایدن موضدوع را مدی    گاهی دیده می

ها نسبت داد، اما ممکن است دلی  واقعی، مربوط به فه  صدحیح مسدئمه بدوده اسدت. بندابراین       طراحی ضعی  مداخمه

 اری برای بازنگری در وم  مفرو  برای مسائ  باشد.  تواند هشد اطالوات ارزیابی می

 های ممکن (کمک به انتخاب ب ترین گزینه3

های مختم  سیاستی و انتخاب بهترین آنهدا   تواند تصمی  گیران و سیاست گیاران را در مقایسه گزینه نتایج ارزیابی می

 ها و بسترهای دارای اهمیت یاری کند.   با توجه به همه ی زمینه

 تيبانی از نوآوری و اصال ات بخش عمومی(پش4

 توانند بازتاب نتایج مثبت اصالحات در دست اقدام باشد.   اطالوات ارزیابی می

 های مدیران و دولت مردان (پاسخ به برخی پرسش5

 هایی باشد که اغمب مدیران با آن مواجه هستند.  تواند پاسخگوی پرسش اطالوات ارزیابی می

 

 

                                                           
0 (Mohr) 

0 Ota (Office of Technology Assessment) 

3 (Kusek and Rist)
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 و فناوری  ضرورت ارزیابی علم  .6

مطالعه سطوح مختم  قدرت وممی کشورها در جهان نشان دهنده این است که چهار سطح وم  و فناوری برای تعیدین  

جایگاه جهانی هر کشوری مطرح است. شناخت جایگاه هر ی  از کشورها و مراتب قدرت ومد  و فنداوری و ایدن کده در     

های ارزیابی ومد    ر کجا قرار گیرند الزامی راهبردی و از ضرورتخواهند د شرایط فعمی چه وضعیتی دارند و در آینده می

 (:0716شود. این چهار سطح وبارتند از امبینی دهکردی،  و فناوری محسوب می

: کشورهایی که دارای جایگاه بالفع  و برتر وم  و فناوری جهانی هستند. دستاورد ایدن برتدری، تاثیرگدیاری    سطح اول

فنی در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفداوی، امنیتدی و قددرت در پهنده گیتدی       آنها بر فرآیندهای وممی و

 است. 

 ای هستند. ای و منطقه : کشورهایی که دارای جایگاه بالقوه برتر جهانی و بالفع  برتر قارهسطح دوم

های انتقال دانش،  های وم  و فناوری جهانی ندارند ولی از ظرفیت : کشورهایی که نقشی تاثیرگیار در حوزهسطح سوم

 کاربرد، توسعه و بهره برداری از آن برخوردارند و توانایی اقتباس فناوری را دارند.  

. این کشورها هنوز : کشورهایی که مصر  کننده محصول، خدمات، دانش و فناوری دیگر کشورها هستندسطح چ ارم

 قابمیت اقتباس، انتقال، کاربرد و توسعه دانش را پیدا نکرده اند.  

سازد که گروه اول توانسته اند مندابع مدادی، غیرمدادی و     ( روشن می0713نتایج مطالعات تطبیقی اباقری زاده وحجار، 

فرهنگی، آموزشی و... به صورتی شایسته به انسانی جامعه خویش را در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، دفاوی، صنعتی، 

وری و توسعه ی فزاینده به کار گیرند. آنها توانسته اند منابع را به  ها را در چرخه بهبود، بهره کار گرفته، ساماندهی، و آن

جداری  ها را به شایستگی محوری، شایستگی محوری را به تجاری سازی، و ت ها را به شایستگی، شایستگی قابمیت، قابمیت

 سازی را به قدرت رقابتی و قدرت رقابتی را به ثروت آفرینی تبدی  کنند.

های سوم و چهارم قرار دارند که نتوانستد منابع انسانی و طبیعی سرزمین خدویش را   در سوی دیگر کشورهایی در گروه

گروه سوم، یعنی اقتبداس  توان گفت ایران در  های صحیح و مدیریت هوشمند ساماندهی کنند. با خو  بینی می با رو 

 کننده ی وم  و فناوری جهانی قرار دارد. 

شایان ذکر است که مردم جامعه به ونوان حامیان و سرمایه گیاران نظام پژوهش و تولید ومد  هنگدامی از ثمدرات ایدن     

ر( شدود. بندابراین   ها تجاری شده و وارد نظام ورضه و تقاضا ابدازا  شوند که نتایج این پژوهش نظام برخوردار و منتفع می

های وممی و فناوری در اقتصاد دانش بنیدان از حیدگ مشدروویت و کارآمددی نظدام       تجاری سازی دستاوردهای پژوهش

هدا و   ای است. به طوری کده تجداری سدازی نتدایج پدژوهش      پژوهشی و رفاه مردم و جامعه دارای ضرورت و اهمیت ویژه

. چدرا کده   0(0331ها و نظام وممی کشور نیز کم  کند اورایدت،   انشگاهتواند به تحقق ماموریت کارآفرینی د فناوری می

دهد توجه شدده   سالهاست که به تکنولوژی به ونوان واممی که کمیه امور زندگی اجتماوی و فردی را تحت تاثیر قرار می

ه اسدت. کشدورهای   ها و آینده بشر درآمد های اخیر این امر به ونوان موضوع اساسی بحگ درباره ی ممت است و در سال

هدای   ها و زندگی بهتر و کشورهای توسعه یافته برای قددرت بیشدتر در رقابدت    در حال توسعه برای جبران وقب ماندگی

بین المممی و حفظ سمطه ی خود به کسب و ارتقاء تکنولوژی پرداخته اند، اگرچه تکنولوژی تنهدا در بعدد صدنعتی و در    

های آدمدی را   ها و تال  ولی تحو،ت تکنولوژی  فراتر از آن است و کمیه فعالیت شود، فرآیند تولید در اذهان متصور می

ای  گیرد. از طرفی بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماوی، سیاسدی و فرهنگدی ید  کشدور رابطده      می بر در

انایی و دانایی کشورها بوده توان گفت تکنولوژی وام  اساسی برای ایجاد ثروت، تو مستقی  برقرار است. به طوری که می

                                                           
0 (Wright) 
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تدوان تمدام داندش،     (. از این رو تکنولوژی را می0731شود اطالب تبریزی،  ای قدرتمند در توسعه ممی تمقی می و وسیمه

هایی تعری  کرد که در جهت خمق و ساخت کا،ها و ارائه خدمات به کار گرفتده   ها و سیست  محصو،ت، فرآیندها، رو 

ده، تکنولوژی وبارت است از رو  انجام کارها توسط ما. تکنولوژی ابزاری است کده بده وسدیمه آن    شوند. به زبان سا می

توانی  به اهدا  خود دست یابی . تکنولوژی، اجرای وممی دانش است، ابزاری است که به کمد  آن تدال  و سدعی     می

 (. 0710آید اخمی ،  آدمی می

ای در ورصه وموم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماوی  های گسترده جهان در نی  قرن اخیر شاهد تحو،ت و دگرگونی

هدای   ها سه نیروی متعام : جهانی شدن اقتصداد و گسدتر  سدریع موافقتنامده     کشورها بوده است. منشاء این دگرگونی

ی  داندش و  تجاری بین کشورها، توسعه شتابان وموم و فناوری بطور وام و انقالب در فناوری اطالوات و تحدول در مفداه  

انقالب معرفت شناختی هستند. دانش پیش شرط ورود به ورصه رقابت در اقتصاد دانش محدور و وامد  اصدمی بقاسدت     

یابدد. از   (. بنابراین در چنین اقتصادی، وممکرد اثربخش نظام وممی برای توسعه هر کشور اهمیت مدی 0716اابراهیمی، 

گدیارد و آن را از   ر توسدعه و پیشدرفت ومد  و فنداوری صدحه مدی      های کالن جمهوری اسالمی ایران ب این روی سیاست

برخوردار از داندش پیشدرفته، تواندا در    "کند؛ مطابق سند چش  انداز بیست ساله ایران کشوری است  ها تمقی می ضرورت

ایگداه اول  دست یافته بده ج "و  "تولید وم  و فناوری، متکی بر سه  برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماوی در تولید ممی

اقتصادی، وممی و فناوری در منطقه ی آسیای جنوب غربی اشام  آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( 

. بی تردید دست یابی به این اهدا  مستمزم پدایش صدحیح، نهادینده شددن     "با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید وم 

اهمیت این امر بر سیاست گیاران ممی نیز پوشیده نیست اابویی اردکان،  کیفیت و بهبود مستمر وم  و فناوری است که

 (.0731سمطان محمدی و مختاری، 

 

 آسيب شناسی ارزیابی علم و فناوری در ایران .5

های ارزیدابی در حدوزه ومد  و     ها و رو  رسد که شیوه های انجام شده تاکنون در کشور، به نظر می با مرور دقیق ارزیابی

 (:0731نقص اساسی هستند احسن زاده،  3شور حداق  دارای فناوری در ک

های موجدود در ید  مقولده بده وندوان       ها معطو  به کمی گرایی هستند و در بیشتر موارد نیز به داده (بیشتر ارزیابی0

بی بده  کنند. این درحالی است که ک  ارزیدا  مثال تعداد مقا،ت منتشر شده یا تعداد اختراوات به ثبت رسیده تاکید می

هدای اطالوداتی موجدود قابد  دسدترس       شود و ک  کمیت نیز آن متریرهایی نیست که از طریق پایگاه کمیت خت  نمی

 است. بنابراین این ضع  در نظام ارزیابی وم  و فناوری کشور وجود دارد.

پردازندد و بده    ها مدی  نها در بهترین حالت بر احصای درون دادها و برون دادها و محاسبه نسبت بین آ (بیشتر ارزیابی0

باشدد و در   "خوب انجام دادن کار بدد "نووی به کارآیی توجه دارند. این در حالی است که کارآیی ممکن است به مثابه 

های وممی کشور و تخمین جایگاه حقیقی آن در فرآیند توسعه پایدار کشور مرفول  نتیجه روایی آن برای رصد پیشرفت

 شود.   های وم  و فناوری ومدتا نادیده گرفته می از ارزیابی که اثربخشی است در ارزیابی واقع شود. بنابراین بخش مهمی

های مربوط به وم  و فناوری که بیشتر در حوزه وزارت وموم، تحقیقات و فنداوری، وزارت بهداشدت، درمدان و     (ارزیابی7

های مربدوط بده نهادهدای     ی پژوهشکدهآموز  پزشکی، وزارت صنایع و معادن و شورای والی انقالب فرهنگی و در برخ

گردد. این در حالی است که تداثیر و   ای و منف  از ه  انجام می شود، به صورت جزیره قانون گیاری یا نظارتی انجام می

هدای کدالن دیگدر بدا      هاست و وم ، فناوری، اقتصاد، فرهنگ و مولفده  تاثر در حوزه وم  و فناوری وسیع تر از سایر حوزه

ها توجه نکند، محکدوم بده ناکارآمددی     ارتباط هستند و هرگونه ارزیابی که به صورت نظام مند به این مولفهیکدیگر در 
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هدای   هدای انجدام شدده در سدطح کشدور و ایجداد ارتبداط ارزیدابی         است. بنابراین شیرازه ،زم ایجاد ارتباط بین ارزیابی

 انداردسازی مراح  گردآوری و تحمی  اطالوات وجود دارد.ای و بین المممی وجود ندارد و در این زمینه نیاز است منطقه

شدود. ایدن    السویه انجام می های وم  و فناوری معمو، با صبر توامان و ومی های اولویت دار با سایر حوزه (ارزیابی حوزه0

باید حداوی  های تعری  شده برای هرکدام  ها با یکدیگر یکسان نیستند و شاخص درحالی است که میزان توجه به حوزه

های ،زم باشند تا بتوانند بطور مناسدب وضدعیت جداری را بدا وضدعیت آرمدانی مطابقدت دهندد.          ها و حساسیت ظرافت

 های راهبردی و غیر راهبردی از یکدیگر متمایز شوند. شناسی ارزیابی وم  و فناوری حوزه بنابراین ،زم است در رو 

ری معمو، با اسناد با،دستی ارتباط دوسدویه نیسدتند. بده وبدارت دیگدر،      های انجام شده در حوزه وم  و فناو (ارزیابی1

های آن به صورت ارگانی  ترییر مداوم در راهبدرد محتدوای    های فناوری و زیرمجمووه های انجام شده در حوزه ارزیابی

  گیری صدر  معطدو    ها سمت گزار  دهی و گزار کنند و ارزیابی های اجرایی ایجاد نمی اسناد با،دستی و یا برنامه

دهند. بنابراین ،زم اسدت کده رو  شناسدی ارزیدابی ومد  و       شده و سطوح سیاست گیاری را کمتر تحت تاثیر قرار می

فناوری راهکار ،زم برای ایجاد ارتباط ارگانی  نظام ارزیابی و نظام سیاسدت گدیاری و اجدرا و وناصدر آن پدیش بیندی       

 گردد.

هدا برخدوردار    های ،زم در شاخص های استنادی وموم از هماهنگی های آماده مانند پایگاه های معطو  به داده ( ارزیابی6

دهندد.   ها را مورد تردیدد قدرار مدی    آورد و یافته های مختم  از ی  متریر، نتایج متفاوتی به بار می نیستند. اغمب ارزیابی

هدا بده صدورت     دارند و منبدع گدردآوری داده  ها یکی نیستند، تعاری  با یکدگیر تفاوت  دلی  اصمی این است که شاخص

گیرند و برآورد اصطالح شناسی از وناصر تشکی  دهنده ی  حوزه راهبردی به درسدتی   استاندارد مورد کاو  قرار نمی

 شود. ها و برآوردها در کنار ه  روایت نمی شود. بنابراین جامعیت و مانعیت در ارزیابی انجام نمی

ه درون دادها و برون دادهای وم  و فناوری، به ویژه در حوزه تولیددات وممدی و اختراودات    معناشناسی ب -( نگاه زبان3

هدای وممدی و فنداوری را در ارتبداط بدا یکددیگر و        ای که بتواندد ومدق معندایی یافتده     فناورانه، حاک  نیست تا به گونه

ها با یکددیگر را تفسدیر    هارمونی آن ای و راهبردهای کالن کاو  کند و براساس آن وضعیت موجود و های توسعه برنامه

کند و راهکارهای مناسب و سیستماتی  برای دستیابی به وضعیت بهینه را ارائه نماید. ودم توجه به هد  گرایدی، هد     

شود که تحمی  محتوایی مناسب از برون دادها و اسناد با،دستی  آیندی، ه  استنادی، ه  واژگی و نظیر آن موجب می

دیگر ارائه نگردد. بنابراین ،زم است که هرگونه رو  شناسی برای ارزیابی وم  و فنداوری ایدن نگداه بده     در ارتباط با یک

 های کارآیی و اثربخشی مورد توجه قرار گیرد. صورتی مناسب در ذی  ارزیابی

 

 راهکارهای ب بود ارزیابی علم و فناوری در ایران .8

وم  و فناوری باید اصول مشخصی بر آن حاک  باشد. تفکی  وظدای    برای افزایش کارآیی و بهبود وممکرد نظام ارزیابی

های پیش روی نظام ارزیابی وم  و  و یکپارچگی در اجرا دو اص  اساسی کارآیی ی  نظام است.با توجه به موانع و آسیب

پیشدنهاد   فناوری در ایران که در بخش قب  به آن پرداخته شد، نکاتی جهت افزایش کدارآیی ایدن نظدام بده شدرح زیدر      

 (:0713شود اومیزاده،  می

های ارزیابی وم  و فناوری باید توسط ی  مرجع واحد ممی با صالحیت کافی انجام شدود. بدرای مثدال     تعری  شاخص -

ها وم  نماید و  تواند ابا همکاری شورای والی وت ( به ونوان نهاد واحد تعری  شاخص شورای والی انقالب فرهنگی می

 ها قرار دهد. دوین شده را در اختیار نهاد اندازه گیری شاخصهای ت فهرست شاخص
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های استاندارد مراجع بین المممی باشد تا مقایسه با سایر کشورها و تعیدین   ها، باید شاخص مبنای اصمی تعری  شاخص -

داده شدوند. در  ها باید طبق شرایط خاگ کشور اصالح یدا ترییدر    جایگاه بین المممی مقدور باشد. در موارد ،زم، شاخص

هایی که ،زم است برای ی  دوره خاگ اندازه گیری شوند امثال دوره زمانی ،زم برای  ها باید به شاخص تعری  شاخص

 توسعه ی  فناوری خاگ( توجه شود.

هدای خروجدی    ضروری است به مرور زمان و با گیر کشور از مرحمه ایده و تولید داندش، توجده بیشدتری بده شداخص      -

نوآوری شود تا آثار اقتصادی حاص  از توسعه وم  اندازه گیری شوند. با توجه به وضعیت فعمی کشور ما، حج  فناوری و 

های اندازه گیری شده بر سنجش ومد  متمرکدز هسدتند کده بده مدرور و بدا         های گردآوری شده و شاخص زیادی از داده

نوآوری نیز پررنگ تر شود. اگرچده در گدزار    های سنجش فناوری و  توسعه بیشتر فناوری و نوآوری باید نقش شاخص

هدای توسدعه فنداوری و ندوآوری مانندد       سوم ارزیابی کالن به این امر مه  توجده شدده اسدت، امدا بهتدر اسدت شداخص       

 ها مورد سنجش قرار گیرند نه فقط در برخی مقاطع زمانی. های وم  به صورت مستمر و در همه ارزیابی شاخص

های مرتبط با حدوزه ومد  و فنداوری نیدز بایدد توسدط مرجدع ممدی          مشاغ ، واحدها، سازمانها،  تعری  شفا  فعالیت -

ها به صورت درست اندازه گیری شوند.  سنجش وم  و فناوری برای مثال شورای والی انقالب فرهنگی انجام شود تا داده

تعاری  ارائه شده در ایدن گدزار    اگرچه در سومین ارزیابی کالن وم  وفناوری به این مسئمه مه  توجه شده است، اما 

نیاز به بازنگری و تکمی  با توجه به استانداردهای بین المممی دارند. در این صورت یعنی حتی ا،مکان با یکسدان بدودن   

 تعاری  مورد استفاده در ایران با تعاری  استاندارد بین المممی، مقایسه نتایج ایران با سایر کشورها معنادار خواهد بود.

ها باید توسط ی  توسط ی  نهاد واحد امثال شورای والی وت ( و با همکاری مرکز ممی آمار که  ندازه گیری شاخصا -

دانش و نیروی انسانی متخصص را در اختیار دارند، انجام شود. موضوواتی مانند تعیین نمونه مناسب آماری، زمانبنددی  

ا استفاده از تخصص کارشناسان آمدار و سرشدماری تعیدین شدود.     های تکمی  شده، ... باید ب ارسال و دریافت پرسشنامه

 های الکترونیکی ،زم برای این امر نیز ضروری است. توجه به زیرساخت

ای وم ، فناوری و نوآوری در بخش غیردولتی باید انجام شود تا سه  این بخش در توسعه وم   های دوره انجام پیمایش -

 های تجاری در این پیمایش باید توسط ابزارهای قانونی الزامی شود.  هو فناوری تعیین شود. مشارکت بنگا

ها و اطالوات خود به  ها و نهادهای بخش دولتی به گزار  دهی داده ضروری است اقدامات مناسبی برای الزام سازمان -

 ها اتخاذ شود. نهاد اندازه گیری شاخص

تگیاران کالن گرفته تا موسسات پژوهشی دولتدی و غیردولتدی،   فهرست بازیگران حوزه وم  و فناوری از دولت و سیاس -

هدای   ها و پژوهشگران غیررسمی تا حد امکان تکمی  شده و به صورت متناوب بده روز رسدانی شدود تدا ارزیدابی      دانشگاه

داد مراکز ها باید همواره آخرین اطالوات مربوط به تع ها را پوشش دهند. نهاد اندازه گیری شاخص ای بیشترین داده دوره

های تجاری، موسسات آموز  والی و ... را در اختیار داشته باشد. منطقی نیست کده   پژوهشی دولتی، غیردولتی، شرکت

مرجع ممی ارزیابی وم  و فناوری به خاطر ودم دسترسی به اطالوات از داخ  کشور، به مراجع بین المممی اسدتناد کندد   

شود(. در  م  و فناوری کشور توسط شورای والی انقالب فرهنگی مشاهده میاچنانچه که در گزار  سوم ارزیابی کالن و

حقیقت، این مراجع بین المممی هستند که باید اطالوات مورد نیاز خود را از مرجع ممی سنجش ومد  و فنداوری در هدر    

 کشور تقاضا کنند نه بالعکس.

ها و همچنین انتشار اطالودات توسدط مرجدع     دادهها، گردآوری و ارزیابی  زمانبندی و قالب مشخص تدوین پرسشنامه -

ممی سنجش وم  و فناوری تعیین شود. اندازه گیری باید به صورت مستمر و در فواصد  زمدانی مدنظ  انجدام شدوند تدا       

 روندهای موجود آشکار شوند.
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ات اتخاذ شده به واسطه ها به حداق  ممکن کاهش یابد تا اقدام ها و انتشار یافته تاخیر زمانی بین اندازه گیری شاخص -

 تحمی  نتایج، بیشترین تاثیر را داشته باشند.  

های مشابه در زمینه سنجش وم  و فنداوری   هایی با ماموریت ها، نهادها یا سازمان باید قانون وظای  و اهدا  وزارتخانه -

 ها اصالح شود تا از همپوشانی و تداخ  وظای  اجتناب شود. و ارائه یافته

 

 نتيجه گيری .3

در این مقاله ابتدا تعاری  وم  و فناوری و ارزیابی بعنوان پایه های تحقیق ارائه شد. در ادامه کاربردها و ضرورت های 

ارزیابی وم  و فناوری بطور خالصه بیان شد و بعد از آسیب شناسی ارزیابی وم  و فناوری در ایران، راهکارهایی جهت 

نهاد شد تا زمینه برای ارزیابی و مح  زنی دقیق دستاوردهای حاص  از وم  رفع این آسیب ها و بهبود ارزیابی ها پیش

 و فناوری در کشور فراه  گردد.
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