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«ارزیابی سیاســت» در دهههــای اخیر تبدیل به یکــی از اصلیترین
پایههای سیاســتگذاری شــده اســت .اما در رویکرد تکاملگرایانه به
سیاســتگذاری ،بیــش از آنکه سیاســت تدوین شــده اهمیت داشــته
باشــد؛ فرآیند تصحیح و تکامل سیاســت اســت که اهمیت مییابد.
بدترینسیاستهادرصورتبرخورداریازفرآیندتصحیحوارزیابی
مناســب در مدت زمانی مشــخص میتواند تبدیل به سیاستهای
مناســبی شــود؛ هر چند این گــزاره ،گزارهای همواره صحیح نیســت؛
ولی گزارهای اغلب صحیح است.
بر اســاس رویکــرد تکاملــی ،همانگونه کــه انســان و حیوانات در
یــک فرآینــد تکاملی تکامل یافتهانــد و به مرور زمــان و به اتکای یک
فرآینــد دریافت بازخوردها و جهــش ژنتیکی ،میتوانند به تصحیح
و تکامل دست یابند؛ سیاستهای نادرست هم میتوانند تصحیح
و تکامــل یابنــد .به همین دلیل بســیاری از نظامهای سیاســتگذاری
تــاش میکننــد تــا بــه جــای تخصیــص منابــع خــود بــه «تدویــن
بهترین سیاســتها» ،بر رویکرد جایگزین یعنــی «تمرکز بر بهترین
فرآیندهــای ارزیابی و اصالح» متمرکز شــوند .در این رویکرد دو ابزار
جدی مورد نیاز اســت :نخســت اســتفاده از معیارهای مناسب برای
ارزیابی و دوم ایجاد ســازوکارهای چابکــی که امکان اعمال تصحیح
ح را فراهم میآورد.
و اصال 
از ایــن منظر بهرهگیری از چارچوبهای مناســب برای ارزیابی
اهمیتمییابد.چارچوبهاییکهمیتوانندمانندآیینهایکامل،
تصویری درســت و بــدون روتوش از ما در مقابل چشــمانمان قرار
دهنــد .این تصویر بیــش از هر عامل دیگری به مــا کمک میکند تا
بتوانیم به ارزیابی خود دســت یابیم .معیارهــای ارزیابی هر نظام
سیاســتگذاری در ایــن رویکــرد از اهمیتــی بیبدیــل برخوردارنــد.
هرچه معیارهای مناسبتری استفاده شود؛ در واقع سیاستهای
اصالحــی مناســبتری تولیــد میکننــد؛ در حالــی کــه اســتفاده از
معیارهــای نامناســب بزرگترین ســم بــرای نظام سیاســتگذاری
میشود.
یکــی از چالشهــای هر نظام سیاســتگذاری ،گزینــش معیارها و
چارچوبهای مناســب ارزیابی اســت .این معیارها و چارچوبهای
ارزیابی باید بر پایه تجربیات جهانی استوار باشد؛ به دو دلیل اصلی:
امکان مقایســه با ســایر کشــورهای جهان :هیچ عددی به خودی
خــود بد یا خوب نیســت؛ تنها زمانی که این عدد در مقایســه با ســایر
کشــورها قرار میگیــرد؛ قابل ارزیابی میشــود .اینکه  ۳۹هــزار مقاله
تولید شــده اســت؛ به خودی خود نه خوب اســت نه بد؛ تنها در سایه
مقایســهای اوالًبا ســایر کشــورها و ثانیاًبا ســایر شــاخصها اســت که
معنادارمیشود.
حــوزه سیاســتگذاری آزمایشــگاه نــدارد و تجربیــات ســایر
کشــورها اســت کــه اصلیترین آزمایشــگاه سیاســتگذاران اســت.
تنها از طریق مقایســه بروندادها و دروندادها اســت که میتوان
بســیاری از نتیجهگیریها را به دست آورد .به این ترتیب استفاده
از معیارهــای بومی در کنار معیارهــای جهانی و صرفاً درباره امور
ارزشبنیاد و سیاســتهای خــاص مشــروعیت دارد .موضوعات
جهانی و عینی را به ســادگی نمیتوان تعریــف بومی کرد و مبتنی
بــر آن به ارزیابی خــود پرداخت .در میــان چارچوبهای جهانی،
یکــی از مهمتریــن گزارشهــای مقایســهای گــزارش شــاخص
نوآوری جهانی است .سازمان جهانی مالکیت فکری به همراه دو
نهاد بینالمللی دیگر هرســاله در گزارشی با نام شاخص نوآوری
جهانــی وضعیت نوآوری کشــورها را با یکدیگر مقایســه میکنند.
این گزارش بــه دلیل نگاه کامل به عرصــه علم ،فناوری و نوآوری
میتواند آیینهای مناســب را در مقابل چشــمان سیاستگذاران به
منظــور انتخــاب و تدویــن مناســبترین سیاســتها فراهم آورد.
ایــن ارزیابی بر پایــه  7بنیان اصلی و  81شــاخص زیرمجموعه آن
بنیانهــا ،تنظیم میشــود .نحــوه ارزیابی کشــورها در این گزارش
بــر اســاس کارایی نظــام نــوآوری ملــی و برپایــه منطق محاســبه
بروندادهــا بــه دروندادهــا اســتوار اســت .بنیانهــای اصلــی در
ارزیابی کشــورها نیز در شکل زیر بیان شده است.
در ایــن گزارش تالش بر آن اســت تا تمامی عناصــر مربوط به
منابع تــا عناصر فرآیندی و همچنین عناصــر نتیجهای و خروجی
به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد .بر اساس این شاخص
میتوان توازن میان شــاخصهای مختلفی که درباره نظام علم،
فنــاوری و نــوآوری کشــور وجــود دارد ،به صــورت همزمــان مورد
بررســی قــرار داد .از ســوی دیگر امــکان مقایســه میــان وضعیت
هر کشــور با ســایر کشــورها یکــی از مزایــای این گــزارش در عرصه

سیاســتگذاری و همچنیــن دســتیابی بــه یــک ادراک مناســب از
جایگاه جهانی هر کشور است.
اگرچه ایــن رتبهبندی در شــاخص جهانی نوآوری از ســال 2007
آغاز شــد ،ولی نخســتین گــزارش رســمی درباره جمهوری اســامی
ایــران در ســال 2011انتشــار یافــت .در این ســال امتیاز ایــران 28/4از
100بــود کــه رتبه  95را در میان  125کشــور بررســی شــده کســب کرد.
در ســال 2012ایــران با کســب امتیــاز ،27/3حائــز رتبــه 104در میان
141کشور شد .در سال ۲۰۱۶ایران توانست امتیاز  30.5و رتبه  78را به
عنوانبهترینرتبهخودکسبکند.
آنچــه در تحلیل ایــن گزارش از اهمیت باالیی برخودار اســت؛
نــه تغییرات مربوط به رتبــه ایران؛ بلکه بیش از آن ،ســاختار نمرات
ایران و مقایسه هر یک از ۷بنیان اصلی در این ارزیابی است.
مروری ســاده بر وضعیت ایران نشــان میدهــد ،بهترین نمرات
ایران (در مقایســه با کشــورهای در حال توســعه) مربوط به ســرمایه

یپردازیم.
سیاستگذاریم 
-۱معضالتعلموفناوریدرخارجازاینحوزههستند!
در میــان شــاخصهای مربــوط بــه وضعیــت ایــران ،شــاید
مهمتریــن نکته تفــاوت میان شــاخصهای مســتقیماً مرتبط با
علم ،فناوری و نوآوری و شــاخصهای مرتبط با سایر حوزههای
اقتصــادی ،اجتماعی و سیاســی اســت .اغلب شــاخصهایی که
وضعیت ایران در آن نامناســب اســت ،مربوط به شــاخصهای
تأثیرپذیر از شــرایط عمومی کشــور در حوزههای مختلف اســت.
شــاخصهایی کــه به زبان ســاده ،سیاســتگذاری در حــوزه علم،
فنــاوری و نــوآوری هیچ تأثیــری در بهبــود آنها نخواهد داشــت.
اغلب شــاخصهای نامناســب ،یعنی شــاخصهایی که در آنها
ایــران جزو  40رتبه انتهایی قرار دارد؛ شــاخصهایی تأثیرپذیر از
سیاستگذاری در سایر حوزهها است.
بــه عبارت دیگر هر نوع سیاســت محدود به حــوزه علم ،فناوری
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انســانی اســت .تعــداد بــاالی دانشــجویان و فارغالتحصیــان،
خصوصاً در مقطع تحصیالت تکمیلی مهمترین دلیل این جایگاه
اســت .دومین بخشــی کــه رتبه ایــران را ارتقــا داده اســت ،مربوط به
خروجیهای دانش و فناوری است .میزان انتشار مقاالت (به عنوان
یــک شــاخص از میان ۸۴شــاخص!) اصلیترین دلیــل ارتقای رتبه
ایران است.
اما نامناســبترین وضعیــت را در میان  ۷بنیــان اصلی میتوان
توجو کرد .ســاختار نامناســب نظام علم ،فناوری و
در نهادها جســ 
نوآوری به وضوح پاشــنه آشــیل نظام سیاســتگذاری علم ،فناوری و
نوآوری شده است .در میان نهادها نیز به صورت مشخص نهادهای
تنظیمگری ایران رتبه  ۱۱۵جهانی را کسب کردهاند .هر چند ایران در
ســال قبل ( )۲۰۱۵رتبه ۱۲۵را داشــته است و این امر به معنای بهبود
 ۱۰رتبهای اســت؛ اما به صورت مشخصی نشاندهنده ضعف ایران
است.
پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسبوکار نیز دو بنیان دیگری هستند
کــه جایــگاه ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورهای در حال توســعه و
همچنینکشورهایدرحالجهش،وضعیتنامناسبیدارد.
پیچیدگیکسبوکاربهسهموضوعاصلیمیپردازد:
دانشــگران :افــراد فعال در حوزه تحقیق و توســعه و میزان منابع
مالیتخصیصیافتهبهموضوعتحقیقوتوسعه
پیوندهــای نــوآوری :همکاریهــای تحقیــق و توســعه اعــم از
همکاریمیاندانشگاه-صنعتوهمچنینهمکاریباشرکتهای
پیشــروی خارجی و جذب ســرمایهگذاری خارجی این شــرکتها در
موضوعتحقیقوتوسعه
جــذب دانش :میزان لیســانسهای دریافتشــده و واگذار شــده
در حوزه فناوری ،همچنین ســهم فناوری پیشــرفته از واردات کشور و
میزانجذبسرمایهگذاریخارجی
مشــخص اســت کــه رتبه ایــران در ایــن معیارهــا به هیــچ عنوان
تناســبی بــا معیارهــای مربــوط بــه شــاخص خروجیهای دانشــی
نــدارد .بــه همین ترتیــب پیچیدگی بــازار بر ســه معیار)۱اعتبــار)۲،
سرمایهگذاری و)۳تجارت ،رقابت و مقیاس بازار تمرکز دارد.
از آنجایــی کــه این گــزارش به صــورت کامل روی ســایت گزارش
قابل مطالعه اســت؛ به همین میزان از تشــریح گزارش بسنده کرده
و بــه تحلیل خالصــهای از گــزارش و پیشــنهادهایی اصالحــی برای

و نــوآوری نمیتوانــد هیچ تغییــر و تحــول عمــدهای را در این حوزه
ایجــاد کنــد .چنانچه دولت آینده ایران ،توســعه نــوآوری (که اعم از
علم و فناوری اســت) را در دســتور کار خود دارد؛ بدون شک نیازمند
تغییراتی جدی در ســایر حوزهها است .توســعه زیرساخت فناوری
اطالعــات و ارتباطات ،تســهیل فضای کســبوکار به منظــور ایجاد
زمینههــای الزم برای تبدیل نوآوریهــا به محصوالت قابل عرضه،
تدویــن قوانین و مقررات مناســب مربوط بــه فعالیتهای تحقیق
و توســعه بنگاهها ،حمایت از صادرات خدمــات فرهنگی و خالق و
ارتقــای نظــام رگوالتوری و تنظیمگــری اصلیترین سیاســتهایی
هســتند که هیچ کــدام نه در اختیــار بازیگران و نهادهای مســئول در
حــوزه علم ،فنــاوری و نوآوری هســتند و نه اساســاًدر مأموریتهای
آنهاقابلتعریفاست.
-۲تعامالتخارجیپیشنیازتوسعهعلم،فناوریونوآوری
توســعه علم و فناوری در چارچوب مرزهای یک کشور اساساًیک
تصور خام در این حوزه اســت .هیچ کشــوری نتوانســته اســت ،بدون
نــگاه برونگــرا به توفیــق در این حــوزه نایــل آید .بخش عمــدهای از
سیاســتهای توســعه علم و فناوری برآمده از شاخصهای تعامل
خارجی اســت .به طور مشــخص بیش از ۶۰درصد از شــاخصهایی
که ایران در آنها نامناســبترین رتبهها را کسب کرده است به صورت
مستقیموابستهبهتعامالتبینالمللیاست؛بخشعمدهایدیگر
نیز به صورت غیرمســتقیم وابســته بــه تعامالت خارجی اســت .در
تمامی شــاخصهای مربوط به ارتباطات خارجی ،شامل موارد زیر،
شرایط ایراننامناسبو ضعیف است:
دانشجویانجذبشدهخارجی
صادرات خدمات فرهنگی و خالق
صادراتخدماتکامپیوتریواطالعات
دریافتیهایناشیازفروشلیسانسوحقاالمتیاز
ورودیسرمایهگذاریمستقیمخارجی
خروجیسرمایهگذاریمستقیمخارجی
درخواســت ثبت پتنــت افراد مقیم در کشــور بر اســاس معاهده
PCT
ثبتپتنتدردفاترسهگانهثبتپتنت
هزینه تحقیق و توسعه تأمین مالیشده از خارج از کشور
تعداد معاهدات مربوط به ایجاد شرکتهای همکاری مشترک

