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مقایسه تطبیقی شیوه ارزیابی تکنولوژی در ایران و دیگر کشورها
مهدی صمدی کوچکسرائی
چکیده
ارزیابی تکنولوژی یک ابزار با چارچ وب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری درباره آن کمک می
کند ارزیابی تکنولوژی پارلمانی به عنوان یکی از اقسام ارزیابی تکنولوژی نیز با هدف مخاطب قرار دادن مجلس با پارلمان برای
کمک به سیاستگذاری تکنولوژی در کشورها مورد توجه نهادی تصمیم گیر قرار گرفته است در این مطالعه ضمن بررسی
ارزیابی تکنولوژی در کشورهای انگلستان دانمارک؛ فنالند؛ آلمان و یونان به بررسی ارزیابی تکنولوژی در ایران می پردازیم.
واژههای کلیدی :تکنولوژی ؛ ارزیابی تکنولوژی؛ پارلمان ؛ شاخص ارزیابی
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 - 1مقدمه
با پیدایش فناوریها؛ نقش ارزیابی فناوری عمیقا دستخوش تغییر قرار گرفته است .الگوهای سنتی ؛رویکردهای ارزیابی فناوری
در گذشته وآینده،رویکرد ارزیابی سازنده فناوری ونیز رویکرد ارزیابی زمان حقیقی فناوری؛نیازمند در نظر گرفتن نقش فعال
این فرایند در شکل دهی به توسعه فناوری است .ارزیابی تکنولوژی ؛از نوع مطالعات گسترده ؛عمیق وبین رشته ای است .برخی
از متخصصین ؛ارزیابی تکنولوژی را محدود به فراهم کردن اظالعات علمی عمیق وقابل اعتماد در مورد تاثیرات تکنولوژی ها
وانتخاب های تکنولوژیک بریک کشوری می دانند .در حالیست که سایرین ؛ارزیابی تکنولوژی را بیشتر متوجه ایجاد روش ها
ورویکرد هایی جهت آگاه ساختن عامه ی مردم ویا افراد درگیر با تکنولوژی از فراین د ارزیابی تکنولوژی واهمیت ان می دانند
وتالش می کنند ارزیابی تکنولوژی رابه صورت یک فرایند اجتماعی سازماندهی نمایند.
 - 2روش تحقیق
روشی که در تحقیق فوق بکار برده شده است تلفیقی از روش مطالعاتی کتابخانه ای  ،استفاده از مقاالت اینترنتی و پایان نامه
ای می باشد  .بدین ترتیب برای جمع آوری مطالب ابتدا به گردآوری مطالب و بعد به تجزیه وتحلیل آنها اقدام شده است.
 - 3نتایج تحقیق
 - 1- 3ارزیابی تکنولوژی
ارزیابی فناوری عبارت از یک بررسی که تالش می کند پیامدهای مستقیم یا غیر مستقیم انواع فناوری را پیش بینی کندویا به
عبارتی آن پیامدها واثراتی که فناوری های مختلف برجامعه ومردم ان می گذارد را پیش بینی وارزیابی می کند.در واقع ارزیابی
فناوری اهداف وسیاست هایی را برای ارتقای پیامدهای مطلوب وحدااقل نمودن پیامدهای غیر مطلوب مشخص ومعین میکند.
بررسی وارزیابی فناوری به این منظور صورت می گیرد که بتوان فناوری مد نظر را به خوبی شناخت ،بررسی کرد وتاثیرات ان را
با دیگر فناوری های بکار رفته در سازمان های مشابه مقایسه کرد.در واقع این روش ابزاری است که به سازمانها کمک می کند
تا فناوری های موجود خود را به خوبی شناخته وفرصت ها وتهدیدات پیش رو را به خوبی تشخیص دهند وبرای انها برنامه
ریزی کند.در این فرایند،به کمک مقایسه با دیگران سازمانها وفناوریها ،نقاط قوت وضعف نمایان میشود وهمچنین تمرکز بر
مشکالت ومسایل ناشی از کاربرد یک فناوری خاص مد نظر قرار می گیرد؛در اصل این رویه متمرکز بر نقاط قوتی است که باید
برانها تکیه کرد ودر رفع نقاط ضعف کوشید (ارشادی و همکاران. ) 2931 ،
در دنیای امروز ،پیشرفت و توسعۀ کشورها برمبنای علم و فناوری است و پژوهش و تولید دانش و فناوری از مهم ترین عناصر
رشد و توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،صنعتی و سیاسی کشور به شمار می رود .توفیق در این زمینه ها در صورتی محقق
می شود که به پژوهش و فناوری در برنامه ریزی های هدفمند و کالن کشور توجه شود و به منزلۀ مسئله ای حیاتی و نیروی
محرکۀ پیشرفت و توسعۀ پایدار و رسیدن به رفاه و استقالل واقعی جامعه در اولویت قرار گیرد.امروزه ،ارزیابی فناوری وظایف
متعددی دارد.ماموریت ان،از یک سو ارزیابی مدل منطقی ومعتدل پیشرفتهای فناورانه ومعانی ومفاهیم انها در جامعه است واز
سویی دیگر ،وظیفه ی برانگیختن وتحریک مناظره پیرامون جنبه های فناورانه ممکن،در بین مردم را برعهده دارد
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( ) petermann،1125به عالوه هدف ان تاثیرگذاری بر سیاست فناوری به طور کامال عینی وواقعی است .با گذشت زمان
وظایف متفاوتی برای ارزیابی فناوری در نظر گرفته شده وتوسعه یافته اند که مفهوم کلی وروش اصلی اجرای ارزیابی فناوری -
که بیشتر متخصص محور بوده –را تکمیل کرده است( (.) 1126 ،Rip et al
ارزیابی تکنولوژی در سال  2361در موسسه  randمطرح گردید.سپس در امریکا دفتر ارزیابی تکنولوژی () 1TAوابسته به
کنگره پس از دو سال مطالعه در سال  2361تاسیس شد وپس از آن کشورهای آلمان ؛فرانسه وانگلیس اقدام به تاسیس دفاتر
ارزیابی تکنولوژی نمودند.با توجه به توسعه روز افزون فناوری در دنیا در حال حاضر اکثر کشورهای صنعتی دارای دفاتر ارزیابی
تکنولوژی هستند .
نیاز به ارزیابی تکنولوژی در اواخر دهه  2351اندک اندک احساس شد،زمانی که به تعدادی از پروژهای بزرگ ،ارزیابی فناوری
پیشنهاد شد وبا مفاومت مواجه شد .در این هنگام دو دانشمند (  smitو) leijtenسه عامل مهم برای نیاز به ارزیابی فناوری را
به صورت زیر مطرح کردند:
 - 2نگرانی در مورد عواقب ناشی از فناوری دولتی که نیاز به ارزیابی دارد .
 - 1پروژه های بزرگ فناوری دولتی که نیازبه ارزیابی دارد.
 - 9تقاضا برای مشارکت بیشتر سهامداران وافراد جامعه.
به طور کلی تقاضا برای ارزیابی پیشرفت های تکنولوژیکی منجر به فعالیتهای متعدد می شود که در ان نوع دیگری از ارزیابی
فناوری اتفاق می افتد و در صورت لزوم ارزیابی تعدادی از قوانین را در بر می گیرد .مثال هایی در این زمینه عبارتند از ارایه
اظهارات در خصوص اثرات زی ست محیطی پروژه های خاص قبل از اغاز فرایندهای ارزیابی فناوری های پزشکی ؛طرح هایی به
منظور افزایش مشارکت شهروندان واز این دست نمونه ها.
در اواسط دهه ی  2391رشته ی ارزیابی تکنولوژی با ترکیبی از ارزیابی سازنده وارزی ابی خالقانه که هر دو روی تعامل با توسعه
دهندگ ان تکنولوژی برای تاثیر گذاشتن روی مسیر توسعه تکنولوژِی متمرکز بودند ،رنگ فنی به خود گرفت.ایده اصلی آن در
( CTAارزیابی سازنده تکنولوژی) طراحی فرایندی است برای در بر گرفتن اثراتی که به وسیله تکنولوژی ایجاد می شود؛اغاز
شد.از این رو شبکه هایی از فعاالن توسعه ت کنولوزی شامل سیاست ها ،عالیق سازمان یافته وکاربران واقعی تکنولوژی ایجاد
شدند ( ) 1122 ،Schotتا در خصوص این تکنولوژی ها تصمیم گیری کنند.
امروزه موسسات تحقیقاتی مستقل زیادی مانند (موسسات ارزیابی تکنولوژِی ؛تجزیه وتحلیل سیستم)در سطح بین اللملی در
حال فعالیت هس تند  .به عالوه چندین کشور اروپایی ،ادارات پارلمانی در درون اتحادیه ایجاد کرد ه اند .در دهه  2391ارزیابی
مشارکتی تکنولوژی ( ) PTAبعنوان جایگزین برای  TAسنتی  ،در بسیاری از کشورهای اروپایی بویژه در دانمارک و هلند
مطرح شد .هدف ازبه وجود آ مدن دفتر ارزیابی تکنولوژی ،وضوح مسایل سیاسی در مورد یک فناوری است که کاربران نیاز
دارند تا از نقش علم وفن اوری در مورد ان موضوع اطالع داشته باشند .در واقع ارزیابی تکنولوژی کمک به درک مفاهیم
اطالعات میکند وار نظر فنی و پیچیدگی و همچنین نحوه برخورد با مسایل علمی راههکار های مناسب و سنجیده ای ارایه می
دهد.
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برای قدرت اجرای ارزیابی تکنولوژی تصمیم گیرندگان دولتی ارزیابی تکنولوژی را بعنوان یک ابزاری برای حمایت از سیاست
های خود به کار می گیرند در این حالت ارزیابی تکنولوژی شبیه به حالت عملکرد ارزیابی تکنولوژی پارلم انی است .اما در حالت
دوم تصمیم به ادغام ارزیابی تکنولوژِی در علوم وفناوری های ملی خود می گیرد.در هر مورد ارزیابی تکنولوژی به عنوان یک
ابزار سیاست های اقتصادی وعلمی استفاده می شود) برلوزینک .) 1126 ،
ارزیابی تکنولوژی باید به تحلیل وبررسی تاثیرات مثبت ومنفی تکنولوژی نو بپردازد.درواقع ارزیابی تکنولوژی ابزاری است برای
شکل دادن تکنولوژی ها به گونه ای نیازهای اجتماعی واقتصادی رابه شیوه های اثر بخش بر اورده سازند به عبارت دیگر
ارزیابی تکنولوژی قسمتی از یک تالش جهانی برای برخورد سیستماتیک با پرسش پگونه پیش رفتن در زمینه تکنولوژی است.
در کشورهای مختلف از نظر نوع سازمان تفاوت هایی در خصوص ارزیابی تکنولوژی دیده میشود .بدین خاظر رود اشمیتز
وهمکارانش چهار نوع گروه ارزیابی تکنولوژی را معرفی میکنند که عبارتند از :
 - 2گروه پارلمانی ارزیابی تکنولوژی
 - 1گروه صنعتی ارزیابی تکنولوژی
 - 9گروه اجرایی ارزیابی تکنولوژی
 - 2گروه دانشگاهی ارزیابی تکنولوژی
 - 1 - 9ارزیابی تکنولوژی پارلمانی
مجموعه فعالیتهای ارزیابی تکنولوژی در حوزه های گوناگون که مخاطب آن مجلس با پارلمان است،ارزیابی تکنولوژی
پارلمانی ( ) PTAمی گویند PTA .ممکن است مستقیما توسط اعضای ان پارلمان انجام شود (مانند کشورهای فرانسه
وفنالند)ویا توسط سازمانهایی که به صورت غیر مستقیم با پارلمان مرتبط هستند انجام گیرد(.مانند هلند وسویس).
ارزیابی تکنولوژیقوه مققنه ویا ارزیابی تکنولوژی پارلمانی ابتدا در ایاالت متحده در سال  2361وبعد از ان در چند کشور
اروپایی نهادینه شد .بزرگترین موج نهادینگی ارزیابی تکنولوژی پارلمان در اروپا در اواسط 2391رخ داد .ارزیابی تکنولوژی
پارلمانی در این دوره نه تنها توسعه تکنولوژی در این عرصه را بر عهده داشت،بلکه موجب شد تا از این روش برای ارتباط
بین فناوری ،دموکراسی وسیاست های تکنولوژی نیز استفاده شود.در ارزیابی تکنولوژی پارلمانی ،اهداف پروژه ارزیابی
تکنولوژی توسط مشاوران اعضای پارلمان جهت تصمیم گیری بودجه ای ومالیاتی اتخاذ می شود (راد.) 1122 ،
 - 3- 3ارزیابی تکنولوژی پارلمانی در کشورهای منتخب
انگلستان
تفاوت هایی اساسی بین قانونگذاران بریتانیا وایاالت متحده وجود دارد.جریان از این قرار است که در بریتانیا بین قدرتهای
مشابه قوه مجریه وقوه مققنه هیچ تمایزی وجود ندارد.دولت انگلستان توسط برگزاری کرسی مجلس عوام تشکیل شده
ونخست وزیر ،عضو آن است.قوه مقننه دفتر منتخب جداگان ه ای ندارد.در انگلستان دولت نقش غالب در قانون گذاری
وتصمیم گیری را دارد ویک جدول زمانی برای تصویب به پارلمان ارایه می دهد،که در مقابل نقش قوه مقننه ایاالت
متحئه است .برخالف کنگره آمریکا ،پارلمان بریتانیا کنترل دقیقی بربودجه انجام نمی دهد وبیشتر بر هزینه های عمومی
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متمرکز می شود .در نتیجه پارلمان بریتانیا نقش بسیار متفاوت ومحدود تری نسبت به کنگره آمریکا دارد وتنها در نظارت
شاخه اجرایی عملکردی مشابه دارد .در پارلمان انگلیس دسترسی به اطالعات محدود تر از ایاالت متحده است وفرصت
برای نظارت قوه مقننه از طریق پیگیری سواالت از مجلس وکمی ته تحقیق در درجه اول قرار دارد  .عالوه بر تفاوت های
قانون اساسی ؛یک تفاوت اساسی در منابع بین دو قانون گذار وجود دارد .پارلمان بریتانیا یکی از قدیمی ترین پارلمان ها
در جهان است .مجلس ان دارای یک ساختمان است که  562عضو دارد وحدااقل هر پنج سال یکبار انتخابات عمومی
برگزار می شود .بعد از دو سال از شروع عملیات هیت مدیره تصمیم گرفت برای اولین بار برای دفتر ارزیابی تکنولوژی در
پارلمان درخواست تامین بودجه نماید .این موضوع توسط کمیته خدمات مطرح شد از این موضوع پشتیبانی شود .پس از
مطرح شدن این موضوع نیاز به تحقیق در این احساس شد.
این موضوع به عنوان یک کار جدید به کمیته ارایه شد ومقرر شد تا این کمیته اطالعات خود را تا اواخر سال  2332یا
اوایل  2331به عنوان یک گزارش ارایه دهد .کمیته پرسشنامه ای به تمام اعضای هر دو مجلس صادر کرد.بیش از 91
درصد از پاسخ دهندگان  266نفر از مجلس با حمایت وتامین مالی مجلس موافقت خود را اعالم کرده بودند .نتیجه حاصل
از این پرس وجو حمایت سه ساله ( ) 2335- 2339بود که کمیته توصیه نموده بود .تاسیس دفتر ارزیابی تکنولوژی توسط
قانون مجلس تصویب شد.
کمیته ارزیابی تکنولوژی در خواست ها را مطا لعه وطرح های کوتاه مدت وبلند مدت را به هیات مدیره ارایه می
دهند.اعضای هیات مدیره (پارلمانی وغیر پارلمانی )پیشنهادات را به مدیر ارایه می دهند.هیات مدیره پیشنهادات را از
دیگر نمایندگان مجلس گرفته وبرای تصمیم گیری در نظر می گیرد.پس از تصمیم هیات مدیره ،کارکنان وکارشناسان
دانشگاهها ؛ادرات وسازمانهای دولتی نیز به تحقیق در مورد موضوع می پردازند .با توجه به مشاغل وگروههای مختلف
تحقیقات متفاوتی انجام می شود وهر گونه بسته به نوع توجه خود گزارشی مبنی بر پیش بینی مجلس ارایه می دهند(.
نورتون .) 1126 ،

دانمارک
شامل هیاتی به عنوان بن یاد فناوری در کشور دانمارک است .هدف این بنیاد فناوری یررسی پیشبرد بحث فناوری تاثیرات
فنی وگزینه های وابسته است وبه عنوان مشاور پارلمان دانمارک به دولت در تصمیم گیریهای سیاسی ومسایل مربوط به
فناوری کمک می کند.با توجه به مباحث واهداف گروه ها بنیاد فناوری دانمارک وظیفه ارزیابی فناوری را برعهده دارد.
سیاستمداران ؛سازمانهای غیر دولتی ؛کارشناسان ؛شهروندان وغیره هر یک با توجه به تکنولوژی مطرح شده دارای سهمی
هستند این گستردگی متخصصین تضمین کننده این موضوع است که انواع مختلفی از دانش ها وارزش ها در منافع
ارزیابی دخیل هستند اما ارزیابی عملکرد واقعی بر عهده بنیاد فناوری دانمارک است .تمرکز باید بر روی فرصت ها واثرات
آن بر مردم محیط زیست وشرایط اجتماعی باشد .هدق مشخص کردن چالش ها وتوضیح اهداف است .این همیشه به این
معنی نیست که ارزیابی فناوری حتما باید به نتیجه برسد ویک راه حل توصیه کند،ارزیابی فناوری ممکن است دانشی
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فراهم کند که موجب شناسایی دیدگاه های مشترک ؛تضاد ها وهمچنین گزینه هایی که به صورت یک گام رو به جلو
باشد تا راه حلی را پیدا کند.
بنیاد ارزیابی فناوری دانمارک از روش های مختلفی برای ارزیابی فناوری استفاده می کند که عبارت است از:
 - 2کارشناسان پس از تجزیه وتحلیل یک بررسی اجمالی از رفتارهای مسایل مربوط را ارایه می دهند  .اگر کارشناسان
تقاضای ارزیابی داشته باشند ،بنیاد ارزیابی فناوری دانمارک با کارشناسان با روش های مختلف مشورت می کند
واحتماال گروه کاری ب ین رشته ای برای این مورد را تشکیل می دهد.
 - 1شهروندان می توانند اهداف ،چشم انداز  ،الزامات و نیازهای خود را فرموله کنند .این مشکل می تواند با آگاهی از
شرایط موجود شرکت کنندگان مورد انتقاد قرار گیرد و تدوین سند چشم انداز و اقدامات الزم در این زمینه می تواند
در تسهیل حل مشکالت کمک کند و یا ممکن است گروهی از شهروندان هیئتی از کارشناسان تشکیل دهند که با
تهیه سواالت در کنفرانس یک سند نهایی از الزامات موجود بر اساس اهداف برنامه های کاربردی فناوری ارائه دهند.
تشکیل کارگاه های سناریو و کنفرانس های اتفاق نظر نمونه هایی از چنین روش هستند.
- 9ارزیابان تکنولوژی نی ز ممکن است اطالعاتی را به شرکت کنندگان ارایه دهد وبه
آنها فرصتی برای بحث برسر یک مسله را بدهد در نتیجه انها یا ارزیابی خود راهکار ارایه می دهند  .بنابراین یا آموزش می
توان از عموم مردم برای ارزیابی فناوری استفاده کرد.
فنالند
وظیفه ای که به کمیته اینده نگ اری فنالند سپرده شده شامل دو روش پژوهش در آینده است .پایه واساس این کار در
آینده با کیفیت باال ادامه خواهد داشت .به طور خاص در ابتدای هر دوره از مجلس کمیته جدیدی تشکیل شده وروش کار
آموزش داده می شود .بحث وبررسی از مسایلی است که در یک جلسه عمومی بر اساس موضع گزارش شده بحث می شود
واین تا کنون تنها راه مواجه با مشکل است .در حقیقت پیش گزارش در مورد مسایل در راستای مدل عرضه شده این
کمیته مسول حسابرسی است وبه عنوان مشاور در جلسات عمومی موجب تقویت جلسه می شود  .نخست وزیر به عنوان
وزیر مربوطه انتخاب مناسبی است .مطا بق با این ایده که در ان کمیته تاسیس شده و دامنه گسترده ای از وظایف و سطح
باالیی از مکالمات بین دولت مجلس و اعضای کابینه به عهده نخست وزیر است .عالوه بر این نخست وزیر همچنان ریاست
شورای تحقیقات و نواوری وتسهیل مکالمات گسترده را نیز بر عهده دارد .یک بار ودر ظول زمان ایجاد شدن دفتر دولت
یک گزارش اجمالی شامل چشم انداز اینده را براساس اهداف صادر می کند.با توجه به نظام سیاسی نخست وزیر موضوع را
انتخاب می کند.قصد کمیته در طول دوره پارلمان تجمیع کارشناسان در سطح اساتید از مرکز تحقیقات فنالند
ودانشگاههای دیگر است .ای ن شبکه دانشگاهی به قصد ارایه کمک در انجام مطالعات وهمچنین برای تقویت علم در جهان
فعالیت می کند .از طرفی جلسات سیستماتیکی برای استخراج نظرات با شهروندان برگزار می شود که نیاز به منابع زیادی
است .این کمیته موجب می شود که تصمیم گیری های سیاسی بر اساس نظرات شه روندان انجام شود .به این ترتیب نوع
جدیدی از مشارکت شهروندان را در بر خواهد داشت.
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آ لمان
هدف اصلی دفتر ارزیابی فناوری در مجلس فدرال المان این است که مجلس بر مبنای علم اطالعاتی را برای بحث
وتصمیم گیری ارایه کند .دفتر ارزیابی فناوری مجلس المان  TAB،است که در پارلمان در مورد مسایل مهم تغییرات
تکنولوژی مشاوره می دهد .در این دفتر یک کمیته تخصصی از کارشناسان خارجی ویا موسات علمی راه اندازی می شود
.پس از تصمیم گیری کمیته مسول اجرای عملی وسازمانی TABاست .تیم پروژه با تحقیقات فشرده ومشاوره با
کارشناسان تحق یقاتی مسایل مربوط را بررسی کرده واغاز به کار می کنند .برای مسایل اصلی نیاز است که یک مطالعه
اولیه انجام داده وموارد الزم را به کمیته توصیه می نماید .همکاری با کارشناسان خارجی وارایه گزارش یکی از محورهای
اصلی پروژه است.در ظ.ل مدت پروژه نظارت تیموتجزیه وتحلیل مباحث علمی در حال انجام وهمچنین بحث های عمومی
از سیاست های مرتبط است .علی الخصوص زمانی که یافته ها به صورت موقت در دسترس است،کارگاه وجلسات
سازماندهی علمی بین کارشناسان واعضای پارلمان برگزار می شود .این جلسات غالبا از نمایندگان گروه های اجتماعب وبا
هدف تر ویج ارتباط بین علم ،تکنولوژی ،جامعه ومجلس فدرال وانتقال دانش وعقاید حتی قبل از اتمام یک پروژه تشکیل
می شود .نتایج حاصل از تمام فعالیت ها توسط  TABخالصه شده و پروژه با یک گزارش نهایی به نتیجه می رسد(
گرونوالد .) 1125 ،
یونان
کمیته ارزیابی تحقیقات وفناوری یونان ( ( ) GPCTAیک کمیته پارلمانی ارایه شده توسط دستورات مقامات پارلمان یونان
است .دامنه فعالیت آن مطالعه امور ملی ومسایل مربوط به منافع عمومی است که از توسعه فناوری پدیدار می شود
.کمیته ارزیابی تحقیقات وفناوری یونان نهادی است که در شروع هر دوره مجلس پس از پیشنهاد دولت یا ریس جمهور از
گروه پارلمانی تشکیل می شود .کمیته پس از مباحث تصمیم جلساتی را که در ان اعضای پارلمان توسط کارشناسان
دعوت شده اند در غالب های مختلف به صورت دوره ایی یک الی دوبار در ماه تشکیل می دهند .همکاری کمیته با گروه
های زیر است:
 - 2وزارت آموزش پرورش و دبیرخانه کل
 - 1موسسات ومراکز اموزشی ومراکز تحقیقاتی
 - 9کارافرینان که در تحقیقات و فن اوری سرمایه گذاری کرده اند.
 - 2همکاری با کمیته های مشابه مجلس در سایر کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر سازمانهای بین اللملی
 - 6سازمان ها ،موسسات ومراکز تحقیقاتی
 - 5همکاری با سایر کمیته های پارلمان یونان بویژه تشکیل کمیته محیط زیست (گرونوالد .) 1125 ،
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 مخفف دفاتر ارز یابی تکنولوژی پارلمانی در اروپا و سال تاسیس: 2 جدول شماره
ارزیابی سال
دفتر
تکنولوژی پارلمانی تاسیس
به انگلیسی
The Danish
2395
Board of
Technology
99- 2396
- 1111
1111

96- 2399

2331

2332

2395

93- 2395

Flemish
Institute for
Science and
Technology
Assessment
1111-1111
Parliamentary
Office for
Evaluation of
Scientific and
Technological
Options
Office of
Technology
Assessment at
the German
Parliament
entre for
Technology
Assessment
(CTA) at the
Swiss Science
and
Technology
Council
Rathenau
Institute
(former
NOTA)
Parlia
mentary
Office of
Science and
Technology

دفتر دفتر ارزیابی تکنولوژی پارلمانی کشور

مخفف
ارزیابی

Teknologi –radet

DBT

دانمارک

STOA

اتحادیه اروپا

viWTA

فنالند

OPECST

فرانسه

TAB

آلمان

TASWISS

سویس

Rathenau

هلند

POST

انگلستان

Scientific and Technological Options
Assessment at European
Samenleving en Technologie

Office Parlementaire d' Evalutation des
Choix Scientifiques et Technologiques

Büro für TechnikfolgenAbschätzung
beim Deutschen Bundestag

Centre d'évaluation des choix
technologiques Zentrum für
TechnologiefolgenAbschätzung

Rathenau Instituut

Parliamentary Office of Science and
Technology
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ارزیابی تکنولوژی در ایران

در کشورمان نهادها و ساز مانهای زیادی مانند شورای عالی فضای مجازی،شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت ارتباطات
وفناوری اطالعات معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری و  -وجود دارندکه ارزیابی تکنولوژی جزیی از وظایفشان است اما با
بررسی صورت گرفته شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  621مورخ  2999 /21 /12شاخصهایی جهت ارز یابی علم
وفناوری تبیین وتصویب کرده است که به شرح زیر است:
علم وفناوری زیر بنای توسعه پایدار هر کشور است از این رو ارزیابی بخش علم وفناوری در سطح بین اللملی به عنوان
فرایندی رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است .تجارب ارزیابی از علم وفناوری است.این شاخص ها معموال در گزارش
های ساالنه سازمان ها ومجله های معتبر بین المللی به منظور مقایسه ومشخص نمودن وضع علم وفناوری کشورها
استفاده می شود .با توجه به گزارش های بین المللی ومطالعات وتجربیات مربوط ب ه وضعیت علمی وپژوهشی کشور عنوان
های شاخص های ارزیابی علم وفناوری در دو سطح کالن خرد وشاخص های کبفی به شرح زیر تعیین می شود: .
 - 2شاخص های کالن ارزیابی علم وفناوری
عنوان های شاخص های کالن ارزیابی علم وفناوری پگونگی ارزیابی بخش علم وفناوری کشور را به صورت کلی
وفراتر از دستگاهها وسازمان های مربوط به این بخش تعین می کند.ارزیابی بر اساس این شاخص ها باید روند
عمومی بخش علم وفناوری کشور وموقعیت نسبی آن را در عرصه بین المللی مشخص کند.
شاخص های انسانی شاخص های مالی شاخص های ساختاری شاخص های عملکردی شاخص های بهره وریشاخص های خردارزیابی علم و فناوری
عنوان های شاخص های خرد ارزیابی علم و فناوری  ،چگونگی ارزیابی دستگاهها و سازمان های مربوط به بخش علم
وفناوری و نحوه مقایسه آنها را با هم معین می کند .ارزیابی بر اساس تین شاخص ها باید در نهایت به رتبه بندی
دستگاهها و سازمان های موجود در این بخش منجر شود .این شاخص ها  ،دانشگاه  ،پژوهشگاه  ،مرکز تحقیقاتی ،
پژوهشکده  ،سازمان تحقیقاتی و گروه تحقیقاتی دارای تشکیالت مستقل را مورد ارزیابی قرار می دهد.
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نتیجه گیری
توسعه فناوری در سه دهه گذشته نشان داده که مشارکت و تع امل عمومی با توسعه دهندگان تکنولوژی افزایش یافته
است .بخصوص اکثر توسعه های اخیر  ،دردرون ارزیابی تکنولوژی و با تاکید بر اهمیت تعامل بسته با توسعه دهندگان
تکنولوژی  ،یک گام در جهت افزایش اثرات عملی ارزیابی تکنولوژی بوده است .از مطالعه ارزیابی تکنولوژی در
کش ورهای ( ایالت متحده و چندین کشور اروپایی ) هشت اثری که ارزیابی تکنولوژی باید داشته باشد  ،مشخص شده
است که عبارت است از :
 - 2گسترش منابع اطالعاتی سیاستگذاران
 - 1کمک به سیاستگذاری کوتاه مدت و میان مدت در قوای مجریه و مقننه
 - 9کمک به ایجاد و توسعه سیاست بلند مدت با ارائه اطالعات درباره پیشرفت ها و گزینه های احتمالی
 - 2هشدار زود هنگام  ،با هدف ارائه اطالعات درباره پیامدهای نامطلوب احتمالی توسعه تکنولوژیکی در ابتدایی
ترین مرحله ممکن
 - 6تقویت تصمیم گیری در مورد تکنولوژی از طریق کمک به گروه های اجتماعی برای اتخاذ استراتژی در رابطه با
توسعه تکنولوژیکی
 - 5تشخیص  ،تنظیم و توسعه کاربردهای تکنولوژیکی مفید و مطلوب برای جامعه
 - 6تشویق عامه مردم به پذیرش تکنولوژی
 - 9افزایش آگاهی دانشمندان از مسئولیت های اجتماعی خود
همانطور که بیان شد گسترش فناوری های نوظهور و سرعت فزآینده تکنولوژی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات
سبب میگردد  ،اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه دولت ها در دست یابی به این امور  ،نهایت تالش و توان خود را
بکار ببرند .این اهتمام  ،عالوه بر آنکه از جهات اقتصادی  ،نظامی و  ...ارزش بسیار فراوانی دارد  ،تاثیرات فراوانی روی
فرهنگ و سبک زندگی دارد که باید از االن برای آن چاره اندیشی شود .چنان که از نتایج این پژوهش برمی آید،
میان تولید علم و کاربردی کردن آن خأل عمیقی در کشور وجود دارد .ایران حتی از نظر وضعیت تولید علم از
کشورهای پیشرو و رقیب نیز پایین تر است .اصالح قوانین و کاستن از بروکراسی های اداری در حوزۀ علم و فناوری،
حمایت مالی و معنوی از شرکت های فناورانه و طرح های نوآروانۀ افراد ازجمله راهکارهایی است که به بهبود این
وضعیت کمک خواهد کرد .همچنین در این زمینه می توان از تجربیات کشورهایی مانند کرۀ جنوبی و عربستان
استفاده کرد .در غیر این صورت ،جمهوری اسالمی ایران در حد تولیدات علمی باقی خواهد ماند و در تبدیل علم به
ثروت ،که سرمنشاء تولید اشتغال و اقتصاد دانش بنیان است ،عقب خواهد ماند.البته نباید از این امر غافل شد که
ورود این فناوریها موجبات تسهیل خدمات عمومی در جامعه می شود .بنابراین وجود نهادی برای ارزیابی تکنولوژی ها
و فناوریهایی که بسرعت در حال ظهور هستند امری بسیار ضروری است.
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