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 - ۱عضو ه یأت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران
 - ۲عضو هیأت علمي دانشگاه صنعتي شریف ،تهران ،ایران
 - ۳کارشناس ارشد مدیریت فناوری

چکيده
چگونگي طرح ریزی ،سازماندهي و هماهنگي پژوهشها در گامهای مختلف سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابي از جایگاهي ویژه در کارامدی نظامهای ملي علم،
فناوری و نوآوری برخوردار است .دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی کالن معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابي سیاستهای ابالغي علم و فناوری مراکز
تحقیقاتي دستگاههای اجرایي کشور ،گامي اولیه را در بنیادیترین الیه این مراحل ،یعني سیاستگذاری پژوهش ،برداشته است .ارزیابي این مراکز تحقیقاتي ،بر روش خود
ارزیابي در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبههای نیمهساختیافته مبتني بوده و در بیست مرکز تحقیقاتي تابع دستگاههای اجرایي کشور انجام شده است.

۱

در این مقاله پس از تشریح مباني نظری ارزیابي سیاستها و با نگاه به سیاستهای اجرایي ابالغي علم و فناوری مراکز تحقیقاتي دستگاههای اجرایي ،بر روش ،فرایند و
نتایج ارزیابيِ انجامشده مروری صورت ميگیرد و در پرتو آن پیشنهادهایي برای کارایي و اثربخشي بیشتر ارزیابي سیاستها در حوزه پژوهش ارائه ميشود.
کليدواژها :ارزیابي سیاست ،سیاست علم و فناوری ،مراکز تحقیقاتي

 - 6مقدمه

علمي و فناوری ریاست جمهوری و برای اولین بار  ،به این

هدایت هماهنگ و کارکرد نظاممند پژوهش در راستای

شیوه  ،در تاریخ سیاستگذاری علم و فناوری کشور صورت

سطح و کیفیت زندگي و افزایش ثروت ملي و تکمیل و

پذیرفته  ،گامي در راستای انجام این مهم بوده است.

۱

هماهنگي نهادهای مرتبط با پژوهش  ،از سیاستگذاری تا

به دنبال تصویب ضوابط اجرایي بودجه سال  ۱۳31کل

تولید ثروت  ،که از لوازم دس تیابي به افقهای تعیینشده در

کشور در اسفندماه  ۱۳31و به منظور تحقق بند  ۲2این

۲

۲

چشم انداز بیستساله جمهوری اسالمي ایران است؛

تصویبنامه  ،معاون علمي و فناوری رئیس جمهور با استفاده

طرحریزی  ،مدیریت و ارزیابي نظام ملي علم ،فناوری و

از نظری ات کارگروه هماهنگي پژوهش و فناوری کشور که از

نوآوری را ایجاب ميکند.

آذرماه  ۱۳31در دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی کالن

۳

تدوین و ابالغ سیاستهای عملیاتي در حوزههای علم،

معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است،

فناوری ،پژوهش و آموزش از وظایف قوهمجریه به عنوان

سیاستهای اجرایي علم و فناوری مراکز تحقیقاتي

یکي از بازیگ ران اصلي این نظام است .سیاستگذاری برای

دستگاههای اجرایي را تنظیم و در اردیبهشت  ۱۳31به مراکز

مراکز تحقیقاتي دستگاههای اجرایي و نیز ارزیابيِ میزان تحقق
« .۲تمام مراکز تحقیقاتي (پژوهشگاههاو پژوهشکدهها)وابسته به دستگاه اجرایي (به استثنای دانشگاهها و مراکز

این سیاستها  ،که در دفتر سیاستگذاری کالن معاونت

تحقیقاتي وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری؛بهداشت،درمان وآموزش پزشکي؛ جهادکشاورزی؛ دفاع و
پشتیباني نیروهای مسلحو آموزشو پرورش)موظفند ضمن رعایت سیاستهای ابالغي از طرف معاونت علمي

* نویسنده عهدهدار مکاتباتtaba@tco.ir :

و فناوری رئیس جمهور ،عناوین پروژههای تحقیقاتي خود را برای یکبار به تأیید معاونت یاد شده برسانند»:

 .۱در پایا ن ،محاسبه امتیاز نهایي برای هفده مرکز صورت پذیرفته است.

ضوابط اجرایي بودجه سال  ۱۳31کل کشور ،مصوب جلسه مورخ  ۲1اسفندماه  ۱۳31هیئت وزیران ،بند .۲2
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مجموعه ای از «شاخص» ۳هاست .سنجش  ،با ماهیتي توصیفي ،

تحقیقاتي دستگاههای اجرایي کشور ابالغ نمود.
پس از ابالغ این سیاستها کارگروه هماهنگي پژوهش و

بر محاسبه وضعیت موجود در هر شاخص تأکید دارد و

فناوری کشور ،بهمنظور آگاهي از میزان و کیفیت اجرا و

ارزیابي  ،با ماهیتي تحلیلي  ،بر تطبیق نتایج به دست آمده از هر

پیادهسازی این سیاستها ،نمونه ای از مراکز تحقیقاتي را

شاخص با اهداف استوار است.

ارزیابي کرد .امتیاز کل هر یک از مراکز تحق یقاتي  ،مبنای

تجربه طراحي ،تدوین و سنجش نظامیافته شاخصهای

تخصیص مبالغي (عالوه بر بودجه سالیانه) به این مراکز

ارزیابي علم ،فناوری و نوآوری در سطح ملي سابقه ای طوالني

بهمنظور تشویق هماهنگي با سیاستهای کلي علم و فناوری

(نزدیک به هشتاد سال) دارد و در سطح بین المللي نیز نهادهایي

کشور قرارگرفت ۱ .مراکز تحقیقاتي بر اساس امتیاز کل

مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل متحد

محاسبه شده ،در چهار طبقه دسته بندی شدند .دستههای اول

از جمله سازمانهای پیشرو در زمینه اینگونه ارزیابيها بوده اند.

تا سوم مبالغ تشویقي را بهترتیب از بیشتر به کمتر دریافت

از جمله این تالشها ميتوان به مجموعه شاخصها ،راهنماها و

نمودند و به مراکز تحقیقاتي دسته چهارم  ،مبلغي اختصاص

دستورالعملهای سنجش خانواده فراسکاتي ( 5تحقیق و توسعه

نیافت .مبلغ تشویقي تخصیصیافته به هر دسته در سازوکار

(راهنمای فراسکاتي) ،تراز پرداختهای فناوری  ،1نوآوری

فوق تعیین شده و از طرف معاون علمي و فناوری رئیس

(راهنمای اسلو)  ،1گواهيهای ثبت اختراع ،کارکنان علم و

جمهور به وزرای مسئول دستگاههای مربوط ابالغ شد.

2

فناوری (راهنمای کانبرا)  3اشاره کرد [.]۱

۲

این مقاله پس از مروری بر مباني نظری ارزیابي سیاستها ،

کشور ما نیز در سالهای گذشته تالشهایي در این زمینه

روش و فرایند به کارگرفته شده بهوسیله کارگروه هماهنگي

آغاز کرده است که از آن میان ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:

پژوهش و فناوری کشور را در ارزیابي مراکز تحقیقاتي وابسته

 )۱ارزیابيهای کالن علم و فناوری در جمهوری اسالمي

به دستگاههای اجرایي بررسي و نتایج ارزیابي به عمل آمده را با

ایران :این ارزیابيها بهوسیله هیأت نظارت و ارزیابي فرهنگي

استفاده از شاخصهای آمار توصیفي تحلیل مينماید .در پایان

و علمي شورای عالي انقالب فرهنگي در سه دوره زماني

پیشنهادهایي بهمنظور اصالح و بهبود روش و فرایند ارزیابي

انجام شده و نتایج آنها در سالهای  ۱۳35 ، ۱۳3۲و  ۱۳31به

سیاستهای علم و فناوری در مر اکز تحقیقاتي  ،بهطورخاص  ،و

چاپ رسیده است .گزارش دوم با تأکید بر توسعه متوازن علم

در نظام علم و فناوری ملي  ،بهطور عام  ،ارائه خواهد شد.

و فناوری و گزارش سوم با تأکید بر توسعه فناوری تهیه شده
است .شاخصهای مورد استفاده در این مطالعات در قالب
شاخصهای انساني ،مالي ،ساختاری ،عملکردی ،بهرهوری،

 - ۲مبانی نظري

توسعه متوازن علوم (تنها در ارزیابي دوم) و توسعه فناوری

« ۲- 6ارزیابی» و «ارزیابی سياست» علم ،فناوري و نوآوري

(تنها در ارزیابي سوم) طبقه بندی شدهاند [.]2 ، ۳ ، ۲

پیش از آنکه از « ارزیابي سیاست»های علم ،فناوری و

 )۲وضعیت تولیدات علمي ایران و کشورهای منطقه در سال

نوآوری سخن بگوییم ،الزم است بر تمایز آن از سنجش و

 ۲445و  ۲441بر اساس آمار مؤسسه اطالعات علمي ( :)ISIاین

ارزیاب ي علم ،فناوری و نوآوری تأکید کنیم .سنجش و ارزیابي
علم ،فناوری و نوآوری که با اهدافي چون شناسایي وضعیت
تولید و سطح بهرهوری علم ،فناوری و نوآوری در سطح ملي،

 .۳شاخص نشاندهنده میزان یک چیز است .این واژه ميتواند معادل عبارات

بنگاهي و فردی و نیز پیگیری روند گسترش علوم و هدایت

 Indicatorیا  Indexدر زبان انگلیسي قرار گیرد.

برنامههای علمي به سوی آن انجام ميپذیرد ،مبتني بر

2. Organization for Economic Co-operation and Development
)(OECD
" 5. T he "Frascati family

 :T echnology balance of payments .1این شاخص منعکسکننده توانایيهای
یک کشور برای فروش فناوری به خارج و بیانگر میزان استفاده از فناوریهای
خارجي است.

 .۱مبالغ تشویقي در هیچ از موارد ،بیش از  24درصد بودجه مصوب مراکز

1. Oslo Manual

تحقیقاتي نبودهاند.

3. Canberra Manual

 .۲مبالغ تشویقي بین یک تا بیست میلیارد ریال بوده است.

1۲
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کتاب در بستر مطالعات علم سنجي تدوین شده و مرکز تحقیقات

بيطرفانه درباره یک مداخله (دولتي) طرحریزیشده ،در حال

سیاست علمي کشور در سال  ۱۳31چاپ کرده است [.]5

اجرا یا پایانیافته .هدف ارزیابي تبیین رابطه اهداف ،کارایي،

 )۳خالصه عملکرد پژوهش و فناوری (دانشگاهها و

اثربخشي ،آثار و پایایي سیاستها به منظور تجمیع و ترکیب

مؤسسات پژوهشي) :این کتاب خالصه ای از عملکرد

درسهای آموخته شده و ارائه آن به فرایند تصمیمگیری است.

پژوهشي سالهای  ۱۳3۳تا  ۱۳35در پنج گروه دانشگاهها،

به طور خاص ،اینگونه ارزیابي ما را با سه سؤال روبهرو ميکند:

واحدهای پژوهشي وابسته به دانشگاهها ،واحدهای پژوهشي

۱ـ چرایيها  ،از دالیل تغییراتي که مشاهده ميشود ،ميپرسند؛ ۲ـ

وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،واحدهای

چگونگيها :زنجیره یا فرایند دستیابي به نتایج موفق (یا ناموفق)

پژوهشي وابسته به دستگاههای اجرایي و واحدهای پژوهشي

را روشن ميسازند؛  - ۳تطبیق و پاسخگویي :تحقق عملي و

وابسته به بخش خصوصي است .این گزارش شامل اطالعات

مطابق با برنامه فعالیتهای مورد انتظار را بررسي ميکنند [.]۲

در پنج شاخص تعداد پژوهشگران ،تعداد مقاالت  ، ISIتعداد

به عبارت دیگر ،ارزیابي را ميتوان فرایندی نظاممند و

کتب تألیف و ترجمه ،تعداد اختراعات و مبالغ قر اردادهای

بيطرف

دانست که سازگاری  ،2کارایي و اثربخشي

تحقیقاتي منعقد شده است [.] 1

سیاستها ،برنامهها و پروژهها را در دستیابي به اهد اف اولیه

۳

 )2گ زارش پایش جهاني توانمندی فناورانه  :۲44۲این

خود بررسي ميکند .این فرایند رویکردی است که هم از نظر

گزارش را انجمن مدیریت فناوری ایران در سال  ۱۳33منتشر

و هم از عمل ناشي ميشود .نتایج ارزیابي به فرایند

کرده و توانمندی فناوری را در قالب سه دسته کلي از

سیاستگذاری بازخورد مي شود ،بنابراین ،ارزیابي بخشي از

شاخصها (زیرساخت توسعه فناوری  ،توانمندی نوآوری و

فرایند یادگیری همیشگي است؛ شفافیت و پاسخگویي را

کیفیت سرمایه) ميسنجد.

برای فرایند سیاستگذاری به ارمغان ميآورد و به فرمولبندی

پس از این مرور اجمالي بر مفهوم و تجربیات ارزیابي و سنجش

و ارزیابي مباني و منطق سیاست کمک ميکند [.]۱4

علم ،فناوری و نوآوری ميتوان تفاوت و تمایز آن را از مفهوم
ارزیابي سیاستها روشن نمود .مطالعات و فعالیتهای حوزه

 ۲- ۲- 6کاربردهاي ارزیابی سياست

ارزیابي سیاست در مقایسه با حوزهی ارزیابي معموالً ناشناختهتر

ارزیابي سیاست طراحي ميشود تا نهادهای اداری  5را قادر

مانده است .به عبارت دیگر ،ارزیابي و سنجش علم ،فناوری و

سازد سیاستهای خود را به طور دائمي بازنگری کرده و بهبود

نوآوری به عنوان بخشي از نظام گسترده و پیچیده ارزیابي سیاستها

بخشند .ترکیب ارزیابي سیاست با چرخه مدیریت ،ارتقای کیفیت

(ارزیابي خروجيها  ۱و نتایج سیاست  )۲معموالً بیشتر از خود این

سیاستها را درپي خواهد داشت و ظرفیتهای طرحریزی و

نظام مورد توجه قرار ميگیرد .ارزیابي سیاست ،مفهومي مشتمل بر

تنظیم سیاستها را افزایش مي دهد .به عالوه ،اطالعات

مجموعهای از روشها ،فنون (روشها) ،معیارها و ابزاری برای

منتشر شده از ارزیابي سیاست ،پاسخگویي دولت و شفافیت

براورد و ارزشیابي فرایندهای سیاستِ علم ،فناوری و نوآوری است.

سیاستها و فعالیتهای مبتني بر آنها را بیشتر ميکند [.]۱۲

ارزیابي ،اطالعات خود درباره کارایي و اثربخشي طرحها در دستیابي

ارزش ارزیابي  ،ناشي از همین دستاوردها و کاربردهاست .با

به اهداف خود در زمینه منافع عمومي و مقابله با شکست بازار و

نگاهي دقیقتر ،ميتوان کاربردهای عملي ارزیابي را در شش

شکست سیستم را در اختیار سیاستمداران ،سیاستگذاران ،مدیران

دسته طبقه بندی کرد:

(برنامهها) و ذینفعان عمومي قرار ميدهد [.]3 ، 1

 )۱کمک به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع؛
 )۲کمک به تأمل دوباره درباره علل مسائل؛
 )۳تشخیص مسائل درحال ظهور ؛

 ۲- ۲ارزیابی سياست
ارزیابي سیاست  ،بررسي ای است تا حد امکان نظاممند و

۳. Objective
 :Relevance .2میزان تطابق اهداف مداخله مورد نظر با نیازمندیهای ذینفعان،
۱. Policy output

نیازهای کشور ،اولویت های جهاني و سیاست های حامیان و شرکا []۱۱
5. Administrative

۲. Policy outcome
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امکان یادگیری و ارتقای دانش سیاستگذاری و طرحریزی

 )2کمک به انتخاب بهترین گزینههای ممکن ؛
 )5پشتیباني از نوآوریها و اصالحات بخش دولتي (عمومي)؛

۱

سیاستها ،تصمیمگیری درباره ادامه ،اصالح ،توقف ،توسعه یا
کاهش دامنه اجرای سیاست را نیز ممکن ميسازد.

 )1پاسخ به برخي سؤاالت مدیران و دولتمردان؛ مانند
پرسشهایِ توصیفي ،هنجاری یا تأییدی ،وابستگي موقعیتها

 ۲- ۲- ۲- 6ارزیابی پيشين

یا وضعیتها ،روابط علّي ،منطق مداخله ،اجرا یا فرایند،

2

تصمیمگیری درباره گزینش سیاست ،متضمن هزینه فرصت است:

کارایي و استفاده مناسب از ابزارهای سیاستي [.]۲

هزینه انتخاب میان گزینههای بدیل و عملکرد ناکارا یا عدم عملکرد

 ۲- ۲- ۲الگوي ارزیابی سياست

آن سیاست (در عمل) .سیاستگذاران باید از میان پیشنهادهای

ا رزیابي در تطابق و تعامل با فرایند سیاستگذاری و اجرای

مختلف ،سیاستي را برگزینند که باالترین ارزش را ایجاد ميکند.

سیاستها چرخه ارزیابي سیاستها را شکل مي دهد (شکل )۱

انتخاب بهتر سیاستهایي که نیازهای واقعي را دنبال ميکنند،

و دالیل و اهداف مداخله ،فرایند ارزیابي را از ابتدا تا انتها

تخصیص و صرف بهینه منابع ملي را در پي خواهد داشت.

شکل ميبخشد  .البته در کنار مباني و علل لزوم مداخله مورد

بر این اساس ،ارزیابي پیشین جزئي از الگوی ارزیابي

نظر ،دالیل ارزیابي و فلسفهی آن نیز باید مورد توجه و دقت

است که در مرحله طرحریزی سیاستها انجام ميگیرد و

قرار گیرد .نتایج به دست آمده در طول ارزیابي ،تنها در تناسب

هدف آن مشخص کردن مسأله  ،تبیین راه حلهای ممکن و

و مقایسه با اهداف اولیه معتبر خواهند بود و چنانچه دالیل و

تحلیل امکان دستیابي به اهداف در محیط واقعي و در یک

اهداف مداخله  ،بازنگری و تغییر یابد  ،نه تنها فرایند ارزیابي

کالم ،دانستن آنچه انجام مي شود ،پیش از شروع انجام آن

نیازمند بازنگری یا طراحي دوباره است ،بلکه نتایج به دست

است .ارزیابي پیشین ،ابزاری است که منافع ،هزینهها و

آمده نیز اعتبار خود را از دست داده و بيمعنا خواهند شد.

تأثیرات احتمالي یک سیاست (جدید یا تغییر یافته) را کاوش

ارزیابي پیشین سودمندی و طراحي سیاست مورد نظر را

و بررسي ميکند ،اطالعات کاربردی ارزشمندی را در اختیار

بررسي ميکند و پس از انجام اصالحات الزم ،سیاست ابالغ و

تصمیمگیران قرار مي دهد و چارچوبي جامع فراهم ميآورد
تا

پایگاه داده () DB

سیاس

فرایند مذاکرات

تگذا
ران از
ارزیابی پسین

پایش و ارزیابی
پیاده سازی (فرایند)

ارزیابی پیشین

دالیل و اهداف

طریق
آن
گزینه

بازخورد ()feed-back

نظام اطالعات () IS

پیشخورد ( )feed-forward

های
ممکن
شکل  )6الگوي ارزیابی (با الهام از 61[ :و )]۲6

و

اجرا ميشود .پایش و ارزیابي فرایند  ،اجرا و مدیریت اجرای

پیامدهای احتمالي تصمیماتشان را بررسي نمایند .مباحثات

سیاستها را مورد دقت قرار مي دهند و پیشنهادهای الزم برای

گستردهتر و شفافتر درباره سیاستها یکي از دستاوردهای

اصالح و ادامه اجرا را ارائه مي نمایند .ارزیابي پسین نیز تأثیرات

این جزء از الگوی ارزیابي است ،چرا که ارزیابي پیشین

و نتایج ابالغ و اجرای سیاست را در کوتاهمدت ،میانمدت و

فرایند پرسیدن سؤال صحیح در قالب ساختار یافته است .این

بلندمدت بررسي ميکند و نتایج آن عالوه بر فراهم آوردن

فرایندِ پرسش یادگیری و ارتباط نظاممند توانایي و ظرفیت

۱. Public sector reform

۲. Ex-ante evaluation
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دولت برای حل مسائل و مواجهه با چالشها را افزایش

انجام مي گیرد ،بدین معنا که ارزیابي را باید متخصصان

ميدهد [.]۱۳

ارزیابي که مستقیماً درگیر اجرای سیاست نیستند ،انجام دهند.

ارزیابي پیشین از طریق شبیهسازی پیامدهای پیچیده

همچنین ،ارزیابي پیادهسازی به دالیل کاربردی غالبا از پایش

مستقیم و غیرمستقیم آثار سیاستها و نیز از طریق ارائه

و مدیریت روزانه برنامهها جداست ؛ اما دادههای سیستمهای

راهحلهای بُرد  -بُرد به ذینفعان  ،قالب بندی ،طراحي و به

مدیریت اطالعات ميتوانند نقشي حیاتي در عملکرد این جزء

کارگیری سیاستها را تسهیل ميکند .بر این اساس ميتوان

از الگوی ارزیابي بازی کنند [.]۱4

چهار کارکرد اصلي را برای ارزیا بي پیشین برشمرد- ۱ :

ارزیابي پیادهسازی ،ميتواند به سؤاالت ذیل پاسخ دهد؛

تحلیل ؛  - ۲شفافیتزایي ؛  - ۳مشاوره و مشارکت ؛

اگرچه بر شمردن سؤاالت دقیقي که این جزء از الگوی

2ـ افزایش یکپارچگي [.]۱2 ، ۱۳

ارزیابي ميتواند پاسخگوی آنها باشد ،به سیاست مورد
ارزیابي ،اهداف مورد نظر سیاستگذار از ارزیابي و اهداف

 ۲- ۲- ۲- ۲ارزیابی پياده سازي (فرایند)

1

سیاست بستگي دارد:

 سطح آگاهي جمعیت هدف در مورد سیاست به چه میزان

این جزء از الگوی ارزیابي  ،شیوه فعالیت و عمل یک مداخله

است؟

را ( از مرحله ابالغ تا ظاهر شدن خروجيهای آن) مستند و

 اطالع یافتن آنان از سیاست چگونه است؟

تحلیل ميکند تا به تفسیر نتایج آن مداخله و بهبود طرحریزی

 آیا درك صحیحي از عناصر کلیدی سیاست مورد نظر

مداخالت آینده کمک نماید [ ]۱5و در واقع ،بیشترین

وجود دارد؟

اطالعات را درمورد چگونگيِ مدیریت یا توسعه سیاستها در

 چه کساني در اجرای سیاست مشارکت کردهاند؟ چه کساني

آینده فراهم ميآورد.

مشارکت نکردهاند؟ و چرا؟

بنابراین ،ارزیابي فرایند از طریق کمک به فهم کاملتر مداخله

 آیا کساني غیر از جمعیت هدف سیاست نیز از تسهیالت و

جاری ،موجب بهبود آن ميگردد .ارزیابي فرایند آنچه را که به

امکانات به وجود آمده از اجرای سیاست بهره ميبرند؟ اگر

وسیله مداخله در حال رخ دادن است ،ميسنجد و بهطور کلي در

این گونه است ،آیا جمعیت هدف خوب انتخاب نشده یا اجرای

دو حوزه پوشش و فرایند اجرای سیاست ،طرح سؤ ال ميکند:

سیاستها به خوبي کنترل نميشود؟

 مداخله چگونه ميتواند بهبود یابد؟

 آیا اجرای سیاست و خروجي های ناشي از آن مطابق با مقاصد

 آیا مداخله آنچه مورد انتظار بوده را به خوبي انجام داده

مورد نظر هست؟

است یا خیر؟ (تعیین کیفیت اجرا) [.]۱1

 آیا سیاست در تمام مناطق جغرافیایي به شکل سازگار در حال اجراست؟
 آیا مدل های مختلفي برای سیاست وجود دارد؟

تشخیص و کاوش مسائل و چالشهای مربوط به

 آیا تفاوتهای مشاهده شده در اجرای سیاست مربوط به زمان

پیادهسازی و اجرای مداخلهها ،یکي از وظایف اصلي ارزیابي
فرایند است .تحقق یک سیاست ،متضمن ایجاد یا تغییر برخي

اجراست یا گروهها و نهادهای مجری؟

 آیا اجرای سیاست و برنامههای مربوط به خوبي سازماندهي شدهاند؟

سازمانها و سازماندهيها و نیز توسعه عملیات ،سیستمها و

 عوامل و نهادهای مرتبط با اجرای سیاست چگونه با هم

رویههای جدید بهمنظور اجرایي کردن آن است .شاید
پیش بیني حوزههای بالقوه مشکالت پیش رو در اولین

همکاری ميکنند؟

 آیا منابع و امکانات الزم برای اجرای سیاستها موجود است؟

پیاده سازیِ یک سیاست جدید ممکن نباشد .ارزیابي فرایند،

آیا این منابع و امکانات کارا و اثربخش مصرف ميشوند؟

در همه این حوزهها اطالعاتي را در اختیار تصمیمگیران قرار

 واکنش نسبت به اجرای سیاست چیست؟

ميدهد [ ]۱1و برای مدیران و دیگر ذی نفعان ،بازخوردها و

 آیا ادامه اجرای سیاست ،مطلوب ارزیابي ميشود؟

رهنمودهایي به همراه خواهد داشت [.]۱3

در ارزیابي گاه تنها استفاده از ارزیابي فرایند (بدون ارزیابي

ارزیابي فرایند معموالً مستقل از حوزه اجرای سیاست،

نتایج و آثار ) کافي است .برخي از این موارد عبارتند از:
الف  -برای برنامههای نسبتاً جدیدی که توسعه و تکامل آنها

۱. Process evaluation or Implementation evaluation
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 -3موردکاوی ؛

قبل از ارزیابي آثار مدل نهایي ضرورت دارد .در این موارد ارزیابي
فرایند ،توسعهای  ۱است.

۲

 -4مرور پیشینه پژوهشي ،مطالعات مشاهداتي ،تحلیل

ب ـ برای برنامه استقرار یافتهای که در حال اجراست یا سؤاالتي

مدارك و تحلیل روزانه.

درباره سازمان ،انتقال ،کیفیت یا موفقیت آن وجود دارد.

استفاده از روشهای تحقیق اجتماعي ناگزیر هزینههای

ج  -زماني که نهایتاً ارزیابي آثار مورد نظر است؛ اما اندازه ی مداخله،

ارزیابي را افزایش خواهد داد ،چرا که این روشها به

آثار مورد انتظار یا زمان موجود برای پدیدار شدن نتایج به قدری

گردآوری اطالعات اولیه نیازمند است .از این روشها در

کوچک است که امکان ارزیابي نتایج وجود ندارد [.]۱۲

مواقعي استفاده ميشود که پایش و دادههای اداری ناکافي یا
نامناسب تشخیص داده شوند.

روش هاي ارزیابی فرایند
روشهای ارزیابي فرایند را ميتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد- ۱ :

 ۲- ۲- ۲- 3ارزیابی پسين

پایش  ۲و پژوهش عملیاتي  ۳؛  - ۲تحقیق اجتماعي  .2تفاوت عمده این

ارزیابي پسین

دو گروه  ،در هدف موردنظر ما  ،آ ن است که پایش و پژوهش

نظام علم ،فناوری ،نوآوری را که ناشي از یک مداخله خاص

جمعآوری نشده اند ،در حالي که روشهای تحقیق اجتماعي

است ،بررسي ميکند [.]۲4

معموالً دادهها را اختصاصاً برای ارزیابي جمعآوری ميکنند.

این جزء از الگوی ارزیابي ،دستیابي به اهداف ،کارایي ،اثربخشي

الف ـ پایش و پژوهش عملياتی

و پایایي سیاستها را تعیین مينماید و بنابراین نسبت خروجيها،

 -1تحلیل دادههای اداری  5درباره جمعیت مورد نظر

نتایج و آثار سیاستها را با مسائل و اهداف سیاستگذاری و نیز با

مانند مدارك مربوط به سود ؛

فرایند اجرای سیاستها معین ميکند .جدول  ۱ابعاد مختلف

 -2تحلیل دادههای سیستم اطالعات ( ،)ISمانند

تأثیرات یک سیاست را با چند مثال روشنتر ميکند.

سیستم اطالعات مدیریت ( )MIS؛

جدول  )6ابعاد تأثيرات مداخالت (با الهام از [)]۲۲ ، ۲6

 -3جمعآوری و تحلیل دادههای مربوط به اندازهگیری
کارایي منابع (کارکنان و مالي) ،ظرفیت و غیره ؛
 -4انجام پایشهای خاص ؛

شاخصها

خروجیها

علمي و

دانش فني

فناوری

جدید/بهبودیافته

1

محصوالت ،خدمات و
اقتصادی

فرایندهای
جدید/بهبودیافته

ب ـ تحقيق اجتماعی

اشتغالزایي،

تحقیق اجتماعي را ميتوان مشتمل بر اینگونه

اجتماعي

مطالعات دانست:
سیاست

 -1پیمایشهای بزرگ کمّي ؛
 -2رویکردهای کیفي با استفاده از مصاحبههای عمیق
یا گروههای مباحثه ؛

یا ارزیابي پس از اجرای سیاستها

تغییرات ایجاد شده در اجزا ،روابط ،عملکرد و دستاوردهای

عملیاتي از دادههایي استفاده ميکند که انحصاراً برای ارزیابي

 -5مطالعات جامع حوزه.

۱4

1

نتایج ( آثار
مستقيم)
ارتقای آموزش
افزایش
بهره وری،
افزایش سهم
بازار

زیرساختهای بهتر،
قوانین و تنظیمات جدید

عدالت

مسئله

سرریزهای فناوری /صنعتي
افزایش رقابت پذیری،
بازارهای جدید ،توسعه
شرکتهای کوچک و متوسط

افزایش رفاه،
رضایت و

درك بهتر یا حل

آثار (غيرمستقيم)

وفاق و همکاری اجتماعي

افزایش آگاهي
درباره مسائل و

افزایش رضایت عمومي

چالشها

ارزیابي پسین  ،به ویژه ارزیابي آثار  ،ابزاری ضروری برای

3

آزمون اعتبار رویکردهای موجود به توسعه علم ،فناوری و
نوآوری است و به سیاستگذاران کمک ميکند تا وجود یا نبود
ارتباط منطقي میان مداخله و دستاوردها و تأثیرات مورد نظر از

۱. Formative
۲. Monitoring

آن را دریابند و بدانند چه میزان از توفیق در دستیابي به اهداف

۳. Operational Research

مورد نظر واقعاً ناشي از سیاست و برنامههای اجرا شده و از

2. Social research
5. Administrative data
1. In-depth area studies
1. Depth and paired depth interviews

۲. Case studies

3. Discussion groups

۱4. Ex-post Evaluation
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سوی دیگر ،سیاست پیاده شده (با پیشفرضها و فروض

نیز مشخص کردن مشکالت یا نکات اجرایي سیاستها و

مشخص) چه تأثیرات پیش بیني نشده و ناخواسته ای به همراه

حل آنهاست .تأثیر کارکرد پیش خورد در ارزیابيها در

داشته است .به عالوه ،حرکت به سمت موفقیت در

میانمدت و درازمدت پیدا ميشود.

سیاستگذاری مستلزم پذیرش و آمادگي برای طراحي مجدد و

افزودن کارکردهای کنترلي بازخورد و پیش خورد به

بهبود سیاستهای قبلي است و ارزیابي پسین امکان تشخیص

الگوی ارزیابي سیاستها نیازمند گردآوری اطالعات از طریق

ناهماهنگيها و ناسازگاریها ،خألها و کمبودها و همپوشانيهای

نظام پایش اطالعات است .این نظام اطالعات ،اندازهگیری و

موجود در فعالیتها را در اختیار ميگذارد .بنابراین ارزیابي پسین

ارزیابي شاخصهای مربوط به یک سیاست را ممکن ساخته

را ميتوان بهبود بالقوه در طراحي سیاستها دانست [.]۲۳

و از این طریق شفافیت بیشتر  ،بررسيهای دقیقتر و معتبرتر
و اصالحات بهتر را موجب خواهد شد [.]۲2

دستاوردهای ارزیابي پسین عبارتند از:
 بررسي میزان دستیابي به اهداف مورد نظر ؛
 اندازهگیری خروجيها ،نتایج و تأثیرات یک سیاست و

 - 3ارزیابی پيادهسازي سياست در مراکز تحقيقاتی

متمایز کردن رابطهی این نتایج و آثار با سیاست مورد نظر از

دستگاههاي اجرایی کشور

دیگر عوامل بیروني تأثیرگذار ؛

 3- 6روششناسی

 کمک به تصمیمگیری درباره توسعه ،اصالح یا حذف

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،کارگروه هماهنگي

یک سیاست ؛

پژوهش و فناوریِ دفتر سیاستگذاری کالن معاونت علمي

 کمک به تبیین لزوم یا توجیهپذیری هزینههای انجام شده

و فناوری ریاست جمهوری برای آگاهي از می زان و کیفیت

برای مداخله ؛

پیادهسازی سیاستهای اجرایي علم و فناوری مراکز

 کمک به اولویت بندی و وزن دهي به مداخالت دولت ؛

پژوهشي دستگاههای اجرایي  ،که در اردیبهشتماه  ۱۳31به

 درسآموزی برای بهبود طراحي و مدیریت فعالیتهای آینده؛

آنها ابالغ شده بود  ،نمونه ای از مراکز پژوهشي ای را که

 مستندسازی نتایج و تأثیرات حاصل از مداخالت به منظور فراهم

بودجهشان در آن معاونت تنظیم ميشد ،ارزیابي کرد .این

آوردن یک ابزار یادگیری پویا و نیز توسعه دانش سیاستگذاری؛

سیاستها در  5بخشِ سیاستهای کلي ،سرمایه انساني،

 ارتقای سطح پاسخگویي و مسئولیتپذیری در برابر نتایج

عملیاتي ،مالي و اطالع رساني تدوین شده بودند.

به دست آمده ؛

براساس آنچه در پیشینه پژوهشي موضوع ارزیابي سیاست

 فراهم آوردن امکان بررسي و تخمین میزان تأثیرات

گذشت ،جایگاه این ارزیابي در نظام ارزیابي سیاستها مطابق

حاصل بر گروهها ،بخشها و مناطق جغرافیایي گوناگون یا در

شکل  ۲خواهد بود .یعني ارزیابي انجامشده بخش ارزیابي

مقاطع زماني مختلف ؛

فرایند از الگوی ارزیابي را در بسته سیاستي شامل ابزارهای

 تشخیص تأثیرات ناخواسته مداخله (مثبت یا منفي) ؛

مشخص پوشش ميدهد .جدول  ۲بیانگر مع یارهای ارزیابي

 تعیین میزان موفقیت مداخله در مقایسه با تجربیات

براساس سرفصلهای این ابزارهاست.

دیگران (تجربههای داخلي در طول زمان یا تجربههای

در نخستین گام  ،کارگروه برمبنای طبیعت و اقتضائات

خارجي و گزینههای بدیل).

ارزیابي و با توجه به روششناسي « ارزیابي فرایند سیاست»  ،دو

 ۲- ۲- ۲- 6ساز و کار بازخورد /پيشخورد

روش عمده را در دستور کار قرار داد - ۱ :پیمایش کمّي؛ - ۲

انجام ارزیابي یک جریان پیوسته و مداوم است و کنترل از

تحقیق کیفي  ،که استفاده از روشهای اکتشافي و تعاملي در

طریق بازخورد و پیش خورد برای انعکاس نتایج گذشته و

جمعآوری دادهها از ویژگيهای آن است و با هدف ثبت مشکل،

اصالح فرایندهای آینده ضروری است .کارکرد کنترل از طریق

پیچیدگي یا خاستگاه مسائلِ مورد بررسي صورت ميپذیرد.

بازخورد ،بهبود ارزیابي از طریق تحلیل نتایج آن ،یافتن
مشکالت و حل آن است .کارکرد کنترل از طریق پیش خورد
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پیمایشها امکان تخمینهای کمّي سخت  ۱را فراهم

دفتر سیاستگذاری کالن عودت داده شد و کارگروه بررسي و

مي نماید و تحقیق کیفي به سؤاالت عمیقي مانند «چرا» و

امتیازدهي به پرسشنامهها را آغاز نمود .امتیازدهي با وزن مساوی

« چگونه» ميپردازد .به این ترتیب تحقیق کیفي معموالً در کنار

و براساس یک طیف پنج بخشي با امتیازهای مذکور در جدول ۳

پیمایش به کار گرفته ميشود [ ]۲5و در این ارزیابي نیز از

در هر گروه از سیاستها صورت گرفت.
امتیاز تعلقگرفته به هریک از سؤاالت پرسشنامه  ،نتیجه

همین شیوه پیروی شده است.
بنابراین در اولین گام این ارزیابي پرسشنامه ای مبتني بر

بررسيهای کارگروه هماهنگي پژوهش و فناوری کشور در

پنجگانه

گروههایي بر اساس بخشهای پنجگانه سیاستهای ابالغي بوده

روش

خودارزیابي

و

براساس

بخشهای

سیاستهای ابالغي تدوین شد .این پرسشنامه عالوه بر

جدول  )۲معيارهاي ارزیابی فرایند سياست در ارزیابی انجام شده

طرح سؤاالت ي درخصوص تحقق و پیادهسازی سیاستها در

معيارهاي ارزیابی

ابزارهاي سياستی
-

مراکز تحقیقاتي در موارد مقتضي از این مراکز مي خواست

-

سیاستهای کلي

چگونگي تحقق و پیادهسازی سیاستها ارائه نمایند.

تحکیم و کارا مد کردن نظام ملي نوآوری
تعیین و اجرای مأموریتهای اصلي

-

تعیین و پیگیری خطوط پژوهشي

ابزارهای

-

سیاستي

-

سیاستهای

-

اطالعرساني

ت أکید بر نوآوری
ارتقای رقابت پذیری

تسری و ت رویج فرهنگ و معنویت اسالمي و
حاکمیت اخالق حرفهای

سیاستهای

پژوهش

تعیین چشمانداز و تدوین و اجرای برنامه
راهبردی

مستندات الزم را بهمنظور تأیید ،تشریح و یا توصیف

حوزه سیاست

توجه به اصول و ارزشهای اسالمي

مالي

سیاستهای سرمایه

سیاستهای

انساني

عملیاتي

-

اصالح ترکیب و ارتقای کیفي سرمایه انساني

-

جلب همکاری نخبگان و استعدادهای برتر

-

بهره مندی از دانشجویان تحصیالت تکمیلي

-

سیاستهای

جلب همکاری نخبگان و متخصصان ایراني مقیم

سرمایه

خارج از کشور

انساني

-

سیاستهای

حمایت از نوآوران

 -اجتناب از تکرار پژوهشها

کلي
اهداف ورودیها
ارزیابي پیشین

اثرات

فرایند
(پیادهسازی)
ارزیابي
به کارگیری

خروجي نتایج

 -داوری تخصصي طرحها و پروژهها

اثرات

-

سیاستهای عملیاتي

تعیین مجریان و مدیران صاحب صالحیت و
اولویت برای پروژهها و طرحها

ارزیابي پسین

-

ارزیابي

پرهیز از تداخل منافع مرکز با منافع اختصاصي
-

شکل  )۲جایگاه ارزیابی بهکارگيري سياستهاي علم و فناوري مراکز

رعایت حقوق مالکیت فکری پژوهشگران
-

سیاستهای مالي

پژوهشی دستگاههاي اجرایی در نظام ارزیابی

-

سپس بهمنظور پیشگیری یا اصالح زودهنگام مسائل اجرایي

استفاده از منابع عمومي

تهیه و استفاده بهینه تجهیزات و امکانات
بهرهبرداری مشترك از تجهیزات گرانقیمت
 -گردش کار روان و ساده

محتمل در ارزیابي ،شفافیت و وضوح بیشتر محتوا و مفاد

 -فراهم ساختن فرصتهای برابر

سیاستهای اطالعرساني

پرسشنامه ،اطالعرساني درباره سازوکار و فرایند ارزیابي و تشویق

 شفافسازی پژوهش -انجام ارزیابي

و تقویت همکاری و تعامل مراکز تحقیقاتي ،دفتر سیاستگذاری و

 -انتشار نتایج طرحها و پروژهها

برنامهریزی کالن ،کارگاهي را با حضور نمایندگان مراکز تحقیقاتي

و امتیاز نهایي هر مرکز تحقیقاتي  ،در هر یک از بخشهای

برگزار نمود .با توجه به تبادلنظرهای انجامشده در این جلسه
نسخه نهایي پرسشنامه با استفاده از روش میزگرد خبرگان

افزایش بهره وری و صرفهجویي

پنجگانه سیاستي ،حاصل تلفیق و جمع بندی نتایج این بررسيها

۲

در جلساتي مشترك با حضور همه این گروهها بوده است.

بهوسیله کارگروه تنظیم شد و دفتر سیاستگذاری کالن پرسشنامه

جدول  )3طيف امتيازدهی به سياستها
خوب

نسبتاً خوب

متوسط

نيازمند اهتمام

611

11- 01

11- 60

61- 60

۲1- 30

11

6- 60

۲. Expert panel

1

۱. Hard quantitative estimates

نيازمند اهتمامویژه

پرسشنامههای تکمیلشده پس از تأیید معاون وزیر مربوط به

سياستها (

سياستها)

عالی ) تحقق کامل

بد (عدم تحقق مطلق

را از طریق معاون وزیر مربوط برای مراکز تحقیقاتي ارسال نمود.

سید حبیباهلل طباطبائیان ،مهدی فاتح راد ،سید محمدحسین شجاعی  ،فصلنامه سیاست علم وفناوری ،سال دوم ،شماره ،3پاییز و زمستان 8311

در دو بخش مجزا دسته بندی شده اند:

در کنار بررسي و تحلیل پاسخهای ارائهشده و به منظور

 بررسي و مقایسه شاخصهای آماری در بخشهای

بررسي دقیقتر مسائل ،مشکالت و برنامههای آتيِ هر یک از

پنجگانه سیاستهای ابالغي

مراکز تحقیقاتي  ،به ویژه در مواردی که امتیازهای کسبشده

 بررسي و مقایسه شاخصهای آماری در مراکز تحقیقاتي

پایین بودند ،و نیز اعتبارسنجي نتایج ارزیابي کارگروه برخي از
مراکز را برای بازدید حضوری انتخاب نمود .بنابراین در موارد

شاخصهای انتخابي در این دو بخش ،عبارتند از میانگین به

مقتضي و به تشخیص کارگروه عالوه بر روش پیمایش کمّي از

عنوان شاخص مرکزی و واریانس ،انحراف معیار ،دامنه تغییرات و

روش بازدید و مصاحبه(رودررو) نیز استفاده شد.

ضریب تغییرات ،به عنوان شاخصهای پراکندگي.

امتیاز کل هریک از مراکز تحقیقاتي از ترکیب امتیازهای محاسبه

 3-۲-۲-6بررسی شاخصها در بخشهاي پنجگانه سياستهاي ابالغی

شده در کارگروه (با وزن  15درصد) ،امتیاز بودجه سرانه (با وزن ۱5

6ـ شاخص مرکزي ميانگين

درصد) و سرانه کسری بودجه هر مرکز و نظر نهایي معاون علمي و

مقایسه میانگین امتیازهای مراکز تحقیقاتي ،نشان مي دهد کـه

فناوری رئیس جمهور تکمیل و محاسبه شد.

۱

پـیادهسازی و اجرای سیاستهای به ترتیب مالي و سرمایه انساني
احتماال با مسائل و مشکالت بیشتری روبهرو بوده و نیازمند

 3- ۲بررسی و تحليل نتایج ارزیابی سياستها

اهتمام جدیتری است .میانگین امتیازهای این دو بخش ،پایینتر از

 3- ۲- 6نتایج ارزیابی

میانگین امتیازهای مراکز تحقیقاتي در مجموعه سیاستهاست.

بر اساس روش اشاره شده برای محاسبه امتیازها  ،امتیاز هر

پیادهسازی سیاستهای اطالعرساني نسبت به سایر بخشهای

یک از هفده مرکز تحقیقاتي ( ۱تا  )۱1محاسبه شده و در

سیاستي از وضعیت بهتری برخوردار است ؛ اما هنوز تقریبا ۲4

شکل  ۳آمده است.

امتیاز با حالت آرماني (امتیاز  )۱44فاصله دارد (جدول .)2
جدول  )6مقایسه ميانگين امتيازهاي تمام مراکز تحقيقاتی در تکتک و
تمام بخشهاي پنجگانه سياستهاي ابالغی

شکل  )3مقایسه امتيازهاي مراکز تحقيقاتی در هر یک از
بخشهاي پنجگانه سياستهاي ابالغی

شکل  2نشانگر وضعیت مجموع امتیازات کسبشده
هریک از مراکز تحقیقاتي است.

بخش سياستی

ميانگين امتيازهاي تمام مراکز تحقيقاتی

سیاستهای اطالعرساني

13/13

سیاستهای عملیاتي

14/1۲

سیاستهای کلي

11/5۳

سیاستهای سرمایه انساني

5۲/21

سیاستهای مالي

21/۲۱

تمام بخشهای سیاستي

1۲/۲2

 - ۲شاخصهاي پراکندگی
واریانس و انحراف معيار

واریانس و انحراف معیار امتیازهای مراکز تحقیقاتي نشان مـيدهد
که پراکندگي امتیازها در بخش سیاستي سرمایه انساني بهمراتب
بیشتر از مقدار این شاخصهـا در بـخشهای سیاستي دیگر  ،که
تفاوت معناداری با هم نـدارند ،ميباشد .این پراکندگي نشاندهنده
تفاوت بیشتر امتیازهای کسبشده مراکز تحقیقاتي نسبت به

شکل  )6نتيجه ارزیابی مراکز تحقيقاتی ،مجموع امتيازات مراکز

یکدیگر در این بخش ،نسبت به سایر بخشهاست و احتماالً

 3- ۲- ۲تحليل نتایج ارزیابی

تفاوت توانمندی مراکز تحقیقاتي را در اجرا و پیادهسازی این

نتایج ارزیابيهای صورتگرفته بر مبنای پرسشنامه ،با

بخش از سیاستهای ابالغي نشان ميدهد .در مجموع ،مقدار

استفاده از شاخصهای آمار توصیفي تحلیل و بررسي شده و

واریانس و انحراف معیار برای همه بخشهای سیاستي ،بهصورت
معنادار بزرگ نیست و وضعیت نسبتاً مناسبي را ترسیم ميکند.

 .۱برای مشاهده توالي و ترتیب فعالیت های فرایند ارزیابي ،ن.ك :پیوست مقاله
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جدول  )1مقایسه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی امتيازهاي تمام

دامنه تغييرات

مراکز تحقيقاتی در بخشهاي پنجگانه سياستهاي ابالغی

دامنه تغییرات عبارت از تفاضل بزرگترین و کوچکترین

مرکزي (پراکندگی)

امتیازهای مراکز پژوهشي در هریک از بخشهای سیاستي

باال (نامطلوب)

باال (مطلوب)

است .با تو جه به این شاخص ميتوان گفت ،اختالف امتیازهای

متوسط (قابل قبول)

کسب شده اولین و آخرین مرکز پژوهشي در بخشهای به

سیاستهای اطالعرساني
سیاستها ی سرمایه انساني

پایین (نامطلوب)

ترتیب  ،سرمایه انساني و اطالعرساني از دیگر بخشها بیشتر

متوسط (قابل قبول)

پایين (مطلوب)

سیاستهای عملیاتي

سیاستهای کلي

سیاستهای مالي

۲ـ شاخصهاي پراکندگی

است .این اختالف برای بخش سرمایه انساني  55/5و برای

واریانس و انحراف معيار

بخش اطالعرساني  21/5است .دامنه تغییرات میانگین امتیازها

واریانس و انحراف معیار امتیازهای کسبشده در بخشهای

در تمام بخشهای سیاستي با عدد  2۳/۲نشان دهنده تفاوت

مختلف سیاستها نشان مي دهد که پراکندگي امتیازهای مراکز

معنادار سطح توانمندی قویترین و ضعیفترین مراکز

تحقیقاتي  3و  ۲حول میانگینِ امتیازهای کسبشده در

پژوهشي در پیادهسازی سیاستهای ابالغي است.

بخشهای پنجگانه ،زیاد است و امتیازها بهطور یکنواخت

ضریب تغييرات

میان این پنج بخش توزیع نشده اند .این شاخصها در مراکز

ضریب تغییرات ،میزان پراکندگي به ازای یک واحد از

تحقیقاتي  ۱۱ ، 1 ، 5 ، 2 ، ۲و  ۱1مقدار کمي دارد و میان این

میانگین را نشان مي دهد و پراکندگي را به نسبت بزرگيِ

پنج بخش سیاستي وضعیت یکنواختتری را نشان ميدهد.

دادهها تعدیل ميکند .نگاهي به این شاخص پراکندگي نیز،

دامنه تغييرات

تفاوت پراکندگي امتیازها در بخشهای سیاستي سرمایه

امت یازهای کسبشده در بخشهای سیاستي نشان مي دهد که

انساني و مالي را نشان مي دهد.

اختالف امتیازهای کسبشده در بخشهای پنجگانه ،در مرکز

جدول  1بیانگر خالصه وضعیت شاخصهای مرکزی و

پژوهشي  3باالترین و در مرکز پژوهشي  1پایینترین مقدار را

پراکندگي مجموعه مراکز تحقیقاتي ارزیابيشده در هریک از

دارد .بقیه مراکز اختالف کمي را با متوسطِ مقادیر این شاخص

بخشهای پنجگانه سیاستهای ابالغي است.

نشان مي دهند .محاسبه دامنه تغییرات «م یانگین امتیازها در تمام

 3- ۲- ۲- ۲بررسی شاخص ها در مراکز تحقيقاتی

مراکز تحقیقاتي» عدد  ۳۲/21را به دست ميدهد.

6ـ شاخص مرکزي ميانگين

ضریب تغييرات

مقایسه میانگین امتیازهای کسبشده در بخشهای پنجگانه

امتیازهای کسبشده در بخشهای پنجگانه سیاستهای ابالغي،

سیاستهای ابالغي ،نشان مي دهد مراکز تحقیقاتي  ۳ ، ۲ ، ۱و 2

در مراکز تحقیقاتي  ۱1 ، ۱5 ، ۱2 ، ۱۳ ،۲ ، 3و  ۱1به نسبتِ سایر

در مجموعِ بخشهای سیاستي ،امتیازهای بیشتری نسبت به

مراکز تحقیقاتي ،باالتر است .نکته قابل توجه ،مقایسه انحراف

سایر مراکز کسب کرده اند و مراکز  ۱1 ، ۱5و  ۱1به نسبت سایر

معی ار پایین و ضریب تغییرات باالی مرکز تحقیقاتي  ۱1است که

مراکز تحقیقاتي وضع مطلوبي در مجموعِ بخشها ندارند.

نشان دهنده زیاد بودن پراکندگي به نسبت میانگین است.

جدول  )6مقایسه واریانس و انحراف معيار امتيازهاي تمام مراکز

جدول  )6مقایسه ميانگين امتيازهاي تمام بخشهاي پنجگانه

تحقيقاتی در بخشهاي پنجگانه سياستهاي ابالغی
بخش سياستی

واریانس امتيازها

امتيازها

انحراف معيار

امتيازها

امتيازها

دامنه تغييرات

ضریب تغييرات

سياستهاي ابالغی در تکتک و تمام مراکز تحقيقاتی

سیاستهای کلي

۱۲4/13

۱4/۲۲

4/۱1

۳1

سیاستهای عملیاتي

۱۲3/۲2

۱۱/۳۲

4/۱1

2۱

سیاستهای مالي

۱21/11

۱۲/۱۱

4/۲1

2۲

سیاستهای اطالعرساني

۱51/14

۱۲/5۲

4/۱1

21/5

سیاستهای سرمایه انساني

۲11/5۱

۱1/۳۳

4/۳۱

51/5

تمام بخشهای سیاستي

22/1
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مرکز تحقيقاتی

ميانگين امتيازها

۱

13/۲

۲

11/5

۳

15/3

2

1۲/2

5

13/3

1

11/۲

1

1۳/3

3

1۳/3

۲

1۳/۳
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۱4

1۱

۱۱

14/2

۱۲

14

۱۳

53/۲

۱2

53/۱

۱5

2۲/1

۱1

25/5

۱1

2۱/3

تمام مراکز تحقیقاتي

1۲/۲2

دستگاههای اجرایي ،پیشنهادهای ذیل برای بهبود روشها،
فرایند ،سازمان و حوزههای ارزیابي ارائه ميگردد:
۱ـ سؤاالت پرسشنامه تدوین شده قابلیت تفصیل بیشتر را
دارد تا امکان یادگیری غیرمستقیم را افزایش دهد .به عبارت
دیگر پرسشنامه باید بهطور غیرمستقیم ارائه دهنده روشهای
ممکن برای پیادهسازی (بهتر) سیاستهای ابالغي باشد.
این نکته در تبیین و تأکید بر عوامل و شاخصهای واسط
میان پ ژوهش و آثار اجتماعي  -اقتصادی آن مانند نوآوری و

جدو ل  (1مقایسه شاخصهاي پراکندگی امتيازهاي تمام بخشهاي

رقابتپذیری و نیز طراحي و تدوین روشهای ارزیابي و

پنجگانه سياستهاي ابالغی در مراکز تحقيقاتی
انحراف معيار

ضریبتغييرات

امتيازها

امتيازها
4/۱1

24

4/۱1

۳5
۳1

مرکز تحقيقاتی

واریانس امتيازها

۱

۱13/42

۱۳/۳2

۲

۱5۱/۳4

۱۲/۳4

۳

۱11/۱1

۱۳/۳۱

4/۱3

2

۱۱۳/۳2

۱4/15

4/۱5

۳۳

5

۲2/11

۲/1۳

4/۱2

۲1

1

۲2۱/52

۱5/52

4/۲۳

25

1

11/۲1

3/1۲

4/۱2

۲۱/5

3

2۲4/51

۲4/5۱

4/۳۲

55

پرسش از این عوامل اهمیتي دوچندان ميیابد.

ميانگين امتيازها

 - ۲دسته بندی مراکز تحقیقاتي براساس موضوع فعالیت
آنها ميتواند در افزایش دقت ارزیابي مؤثر باشد .مراکز
تحقیقاتي ميتوانند بر مبنای تقسیمبندی علوم کاربردی و
علوم ارزشي و معرفتي تفکیک گردند.
 - ۳درصورت پذیرش تفکیک موضوعي و یا دستهبندی
تخصصي مراکز تحقیقاتي ،تشریک مساعي شبکه ای از نخبگان

۲

۳21/۲1

۱3/1۱

4/۲۲

22

۱4

۱23/۳4

۱۳/53

4/۲۲

۳۲/5

علمي ،فني و اجرائي با کارگروه به منظور پوشش ابعاد متنوع

۱۱

۱2۲/۳2

۱۲/۲۲

4/۲4

۲1/5

تخصصي مرتبط با مراکز در ارزیابي ،مفید خواهد بود.

۱۲

۲53/14

۱1/43

4/۲1

2۲/5

۱۳

۲۱۱/51

۱2/55

4/۲5

۳1/5

۱2

۲15/52

۱1/14

4/۲۲

2۱

۱5

۲55/۲1

۱5/۲3

4/۳۲

21

۱1

۲3۱/44

۱1/11

4/۳2

2۲

بهکارگیری) ،در کنار دیگر حلقههای فرایند ارزیابي یعني ارزیابي

۱1

۱23/۲1

۱۲/۱3

4/۲۲

۳۱/5

قبل از مداخله ،ارزیابي پایاني و ارزیابي اثرات سیاستهاست که

۳1/3۲

به نهادینهشدن اهداف مورد نظر و بهینهسازی مداخالت منجر

تمام مراکز تحقیقاتي

2ـ ارزی ابي اثربخشي مداخالت دولتي ،مستلزم تکمیل همه
گامهای فرایند ارزیابي است .ارزیابي حین اجرا (یا ارزیابي

خالصه وضعیت شاخصهای مرکزی و پراکندگي برای

مي شود .بنابراین الزم است کارگروه هماهنگي پژوهش و فناوری

بخشهای پنجگانه سیاستهای اجرایي علم و فناوری مراکز

کشور ،تدوین طرح ارزیابي اثراتِ سیاستهای اجرایي علم و

تحقیقاتي دستگاههای اجرایي ،در هریک از مراکز تحقیقاتي ،

فناوری مراکز تحقیقاتي و شاخصهای آن را خصوصاً در حوزه

در جدول  ۲قابل مشاهده است.

اجتماعي  -اقتصادی ،در دستور کار قراردهد.

جدول  )0مقایسه شاخصهاي مرکزي و پراکندگی امتيازهاي تمام

بر اساس تجربیات جهاني ،زمان مطلوب برای ارزیابي آثار

بخشهاي پنجگانه سياستهاي ابالغی در هریک از مراکز تحقيقاتی

سیاستها ،حداقل  ۳تا  5سال پس از ابالغ و شروع اجرای

پایين (مطلوب)

سیاستهاست .این ارزیابي شامل بررسي تحقق آثار مورد نظر

مرکزي (پراکندگی)

باال (نامطلوب)

متوسط (قابلقبول)

۲ ،3

باال (مطلوب)

پایین (نامطلوب)

متوسط (قابل قبول)
۳ ،۱

2 ،۲

۱2 ،۱۳ ،۱۲ ،۱4 ،1

۱۱ ،1 ،5

در تدوین سیاستها و نیز پویش و تحلیل آثار ناخواسته
پیش بیني نشده مثبت یا منفي  ،در جامعه است.

۱1 ،۱1 ،۱5

5ـ توسعه روش ارزیابي از شیوه خود ارزیابي به ارزیابي

 - 6نتيجهگيري و پيشنهادها

خروجيهای ناشي از بهکارگیری سیاستها از یکسو و ارزیابي

با توجه به تجربیات به دست آمده در اولین دور از ارزیابي

آثار همزمانِ بهکارگیری سیاستها بر نهادها و سازمانهای مرتبط

سیاستهای اجرایي علم و فناوری مراکز تحقیقاتي

(باالدستي ،پایین دستي ،رقبا و همکاران همتراز و  )...از سوی
66

ارزیابی پیادهسازی سیاست های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی

ز ـ تمرکز تخصیص بودجه مراکز تحقیقاتي بر مأموریتها و

دیگر ،ميتواند تحلیل بهکارگیری و تأثیرات سیاستها را با

اولویتگذاری اصلي آنها.

نگاهي نظاممند (سیستماتیک) ممکن سازد.

ح ـ وابسته کردن پذیرش و تصویب درخواست بودجههای

1ـ ارزیابي دقیقتر بهکارگیری سیاستهای ابالغي در

مراکز تحقیقاتي به نتایج ارزیابي و ارزشیابي مراکز تحقیقاتي؛

مراکز تحقیقاتي مستلزم وارد کردن معیار بهرهوری در ارزیابي
فرایند اجرای سیاستهاست .این بدان معناست که هزینه،

ط ـ شبکه سازی مراکز تحقیقاتي به منظور کاهش هزینهها،

زمان و امکانات مورد استفاده برای دستیابي به نتیجه واحد،

۱

استفاده مشترك از امکانات و تجهیزات ،گردش اطالعات و...؛
۲

ممک ن است متفاوت باشد و طبعاً بهرهوری بیشتر (یعني

ی ـ تأسیس پایگاه داده تحقیق و توسعه دولت که یکي از

هزینه و زمان کمتر برای حصول نتیجه یکسان) شایسته

نتایج آن ،جلوگیری از موازیکاری یا دوبارهکاری در

دریافت امتیاز باالتری خواهدبود.

پروژههای تحقیقاتي دارای همپوشاني است .تجمیع و تحلیل

 - 1تبیین مأموریتهای مراکز تحقیقاتي و اولویتگذاری

اطالعات مربوط به انجام پروژههای تحقیقاتي در مراکز

مناسب آنها از مهمترین اقداماتي است که ميتواند تعامل

مختلف ،در افزایش کارایي و اثربخشي بودجههای پژوهشي

مناسب با مراکز تحقیقاتي را برقرار سازد و زمینه را برای

دولت و جلوگیری از اسراف تأثیر شایاني خو اهد داشت.

ارزیابي کیفيتر آنها در دور دوم ارزیابيها فراهم آورد.
اگرچه نقطه تمرکز این مقاله ،موضوع ارزیابي سیاستها

6ـ سپاسنامه

بوده است ،اما خالي از لطف نیست اگر با عنایت به نتایج به

با سپاس از تفکرات ،نگرشها و تالشهای اعضای کارگروه

دست آمده از ارزیابي انجام شده ،پیشنهادهایي هم برای بهبود

هماهنگي پژوهش و فناوری کشور  ،آقایان دکتر توفیق ،دکتر

ع ملکرد مراکز تحقیقاتي در اجرای سیاستها در دو حوزه

حاجي حسیني ،دکتر سلطاني و دکتر شاهوردی که در طراحي،

سرمایه انساني و مالي  ،که براساس جدول  ، 5مراکز تحقیقاتي،

تحقق و تأثیر فرایند ارزیابي سیاستهای اجرایي مراکز تحقیقاتي

امتیاز نسبي پایینتری در آنها دارند  ،ارائه گردد:

دستگاههای اجرایي کشور ،نقش برجسته ای را ایفا کردند.

الف ـ استفاده از دانشجویان تحصیالت تکمیلي در پروژههای
مراکز با هماهنگي با دانشگاههای منتخب ؛

منابع

ب ـ حمایت هدفمند از تحقیقات دانشگاهي و پایاننامههای
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