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 در اجرا و سازي ي تفكر، سياستها كانون عنوان به كه هستند غيرانتفاعي هاي سازمان علمي هاي انجمن
هاي آنها در جامعه از  و اثربخشي فعاليت اند شده پذيرفته دنيا در فناوري و علم با مرتبط مختلف يها حوزه

در تحقيق حاضر تالش شده تا در . اجتماعي، اقتصادي و سياسي و علمي استموضوعات مهم در توسعه 
هاي علمي فعال در حوزه مديريت فناوري  وهله نخست، رويكرد مناسب براي ارزيابي اثربخشي انجمن
ها كه شامل پنج انجمن اخالق در علوم و  كشور انتخاب شده و به وسيله مصاحبه با مديران اين انجمن

 و قيتحق مراكز يتخصصنگاري و انجمن  ري اطالعات و ارتباطات، مديريت فناوري، آيندهفناوري، فناو
هاي  حوزه آنتروپي شانونها با روش  شوند و تحليل نتايج اين مصاحبه مي معادن و عيصنا توسعه

  .غيراثربخش شناسايي شود
ير اثربخشي الزم را هاي مديريت فناوري در اهداف ز نتايج اين بررسي حاكي از اين است كه انجمن

  .ندارند
 خصوصي هاي پژوهشي دولتي و  و مراكز آموزش عالي و مؤسسه ها ارزيابي دانشگاه �

  ؛ها زيربخش وها  بخش كار، سرمايه نيرويوري  عوامل و اهداف بهره كل وري بهره تعيين سهم رشد �
  توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافيت اداري؛ �
  در توسعه پايدار كشور؛ نظارت و تكمشار �
 .ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعيبراي گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي  و گفت �

هاي مديريت فناوري و مصاحبه با  هاي غيراثربخش، با مطالعه ادبيات حوزه انجمن پس از شناسايي حوزه
شناسايي شد  ها ي ايجاد اثربخشيگذاري علم و فناوري، راهكارهاي مقتضي برا متخصصان حوزه سياست

و در نهايت هركدام از اين راهكارها در جامعه علمي مديريت فناوري با استفاده از روش آزمون فرض 
  .نسبت موفقيت مورد ارزيابي بيشتر قرار گرفت

  .ها، آنتروپي شانون هاي علمي، اثربخشي، قوانين مصوب مرتبط با انجمن انجمن :واژگان كليدي
 

                                                 
  1389مديريت تكنولوژي در سال  برگرفته از پژوهشي آزاد با همين عنوان وابسته به انجمن .1

   p.hajizade@gmail.comدانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات دانشگاه عالمه طباطبايي . 2

  دانشگاه عالمه طباطبايياستاد . 3

 )ma.salehi21@yahoo.com( دانشجوي دكتري مديريت توليد و عمليات دانشگاه عالمه طباطبايي. 4
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  مقدمه

ها وجود  منظور توسعه علمي بايد همزماني دانش ميان جامعه و نهادهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ساير بخش به
از راهكارهاي دستيابي به اين ). 145: 1382قانعي راد، (داشته باشد، يعني علم بتواند نيازهاي اين نهادها را برآورده سازد 

هاي علمي و اجتماعي است كه در  رتقاي سطح مشاركت مردمي در فعاليتمقوله بسيار مهم توسعه جامعه مدني از طريق ا
آن نهادهايي به صورت غيرانتفاعي، اما با داشتن ظرفيت علمي الزم در جهت همگامي دانش و علوم دانشگاهي با نيازهاي 

مي و اجتماعي و هاي عل يكي از نهادهاي مؤثر در ايجاد شرايط مشاركت مردم در فعاليت. كنند اجتماعي فعاليت مي
هاي اين نهادهاي  با اين توصيف، اثربخشي فعاليت. هاي علمي هستند هاي خاص علمي، انجمن فعاليت تخصصي در حوزه

هاي غير  علمي از موضوعات مهمي است كه ارزيابي ميزان اثربخشي و شناسايي راهكارهاي ارتقاي آنها را در حوزه
  .كند اثربخش توجيه مي

هاي علمي فعال  كارگيري علم در قالب فناوري، در تحقيق حاضر بر انجمن توليد ثروت از طريق بهبا توجه به اهميت 
شود و  هاي علمي تشريح مي در وهله نخست مفهوم جامعه مدني و انجمن. در حوزه مديريت فناوري تمركز شده است

شده براي آنها در  دي، اهداف تعييني مردمي در پيشرفت علمي، اجتماعي و اقتصاها پس از شناسايي اهميت اين نهاد
هاي مديريت فناوري از طريق  در ادامه ميزان دستيابي به اين اهداف در انجمن. شود قوانين مصوب داخلي شناسايي مي

هاي غير اثربخش، براي رفع فقدان اثربخشي،  ها بررسي شده و پس از شناسايي حوزه مصاحبه با مديران اين انجمن
. گذاري علم و فناوري شناسايي شده است لعه ادبيات اين حوزه و مصاحبه با متخصصان حوزه سياستراهكارهايي با مطا

شده در جامعه علمي حوزه مديريت فناوري مورد ارزيابي بيشتر قرار گرفته  در نهايت هركدام از اين راهكارهاي شناخته
  .است

  
 مباني نظري پژوهش

 
كند كه قوانين تحميلي بر شهروندان و تعارضات ايجادشده  اشاره مياي  جامعه مدني عموماً به نهادهاي اساسي

به تعبيري ). 25 :2004 5ادوارد،(دارد  كند و آنان را از صدمه زدن به يكديگر باز مي براي حقوق آنها را كنترل مي
دار  هدههايي است كه تشكيل شده تا ع هاي اجتماعي و دولتي و مؤسسه ديگر، جامعه مدني شامل تمامي سازمان

  . هاي تجاري بايستد وظايف خاص اجتماعي شده و در مقابل نظام اجباري دولت و مؤسسه
ترين مباحث خود را به  واژه جامعه مدني در دهه گذشته تاريخ حكمراني ايران، يكي از پرشورترين و جذاب

گ لغات دانشمندان سياسي تفكر جامعه مدني ابتدا در فرهن. جامعه و شهروندان و جامعه جهاني ارائه كرده است
در . غرب و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ظهور جنبش دموكراتيك در اروپاي شرقي مطرح شد

توسعه جهان، جامعه مدني همراه با مفاهيمي  حال ي اخير همپاي بسياري از كشورهاي پيشرفته و همچنين درها سال
از جمله مباحثي است  ،اي شروعيت جامعه مدني و مديريت شبكهنظير تشكيل احزاب سياسي، وعده اجراي قوانين، م

  . هاي دولتي و غيردولتي ايران پيدا كرده است اي در ميان سازمان كه جايگاه ويژه

                                                 
٥. Edwards  
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اند كه جامعه مدني مفهومي غربي است و با بسياري از قوانين در  بسياري از منتقدان سياسي جهان بر اين عقيده
كه اصل گفتمان و مشاركت و  آنجا از. نيست و در كليات با آن، در تعارض استهاي اسالمي سازگار  حكومت
توان چنين نظري را كه معموالً مغرضانه و دور از واقعيت  در بسياري از قوانين اسالمي وجود دارد، نمياي  مشاوره

سالمي الزم است به در هر حال براي يافتن وجه اشتراك جامعه مدني در جوامع غربي و كشورهاي ا. است، پذيرفت
هاي عمومي  گذاري نهاد در چند دهه اخير و مشاركت آنان در سياست هاي مردم فعاليت شهروندان و سازمان

  ).2: 1999بانو عزيزي، (هايي داشته باشيم  اشاره
 

ي ها پذيري و به منظور كاهش هزينه هايي مردمي هستند كه با تقويت حس مسئوليت تشّكل 6هاي غيردولتي سازمان
هاي توسعه در جامعه فعاليت كرده و در يك جامعه دموكراتيك،  اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي و نيل به شاخص

هاي دولتي و گاهي نيز  به صورت خودجوش، مستقل و داوطلبانه ظاهر شده و پل ارتباطي ميان توده مردم با بخش
  ).25: 1387قشقايي، (با بخش خصوصي هستند 

  
 1945اين سازمان نخستين بار در سال . كند هاي غيردولتي را سازمان ملل ارائه مي ز سازمانترين تعريف ا كامل

هاي دولتي و بخش خصوصي و نقش افراد هر جامعه در هر  اش و به منظور تفكيك سازمان در منشور جهاني
  ).30: 1945منشور سازمان ملل متحد، : (حركت، دو بخش زير را ارائه كرده است

هاي غيردولتي با گسترش  در جهان سوم، سازمان: نويسد هاي غيردولتي مي در تعريف سازمان شرجولي في. 1
يافتگي جامعه هستند  هايي دارد كه فقط داراي هدف توسعه اند و به طور كلي اشاره به سازمان وسيعي تعريف شده

   ).30: 1388سلطاني، (
غالباً همه و يا اكثر اعضا در يك . مشاركتي استهاي غيردولتي از نوع مردمي و  شيوة مديريت سازمان. 2

هاي  كه در سازمان حالي هاي مديريتي، شانس مساوي دارند؛ در سازمان غيردولتي مشاركت داشته و براي احراز پست
  ).250: 2001 7كاوريج،(شود  دولتي، رابطة صف و ستادي حاكم بوده و تصميمات به طور متمركز اتخاذ مي

  
با . دهند هاي متفاوتي انجام مي هاي غيردولتي بنا به وظايفي كه بر عهده دارند، فعاليت تشكل ها و ساير انجمن

ها  هاي مختلفي كه اين سازمان بندي كرد اما با توجه به فعاليت توان طبقه راحتي نمي ها را به وجود اينكه اين سازمان
  . و گروه بزرگ تقسيم كردتوان آنها را به د دهند و كاركردهاي مختلف آنان، مي انجام مي

 معروفند؛ 8نهاد عملياتي هاي مردم هاي اجرايي دارند و به سازمان هايي كه فعاليت انجمن .1

ي غيردولتي كه موضوعات خاصي را دنبال كرده و به نوعي براي ها رساني و يا گروه هاي اطالع انجمن .2
اين . ها تأثير بگذارند گذاري استكنند تا در نهايت روي سي رسيدن به يك حقوق دموكراتيك مبارزه مي

 ).2009بانك جهاني، (نامند  مي 9نهاد مشاركتي يا حمايتي هاي مردم ها را سازمان انجمن

                                                 
٦. NGOs  

٧. Kaviraj  

٨. operational NGOs  

٩. Compaiging NGOs 
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  : كند بندي مي هاي غيردولتي را براساس فعاليت به صورت زير طبقه تشكل كالركبندي ديگري،  در طبقه
 هاي رفاهي؛ سازمان )1

 اي فني؛ه هاي فعال در زمينه نوآوري سازمان )2

 پيمانكاران خدمات دولتي؛ )3

 كنند؛ كه در مورد خودياري، توسعه اجتماعي و ايجاد دموكراسي فعاليت مياي  هاي توسعه سازمان )4

 شوند؛ مند مي ها بهره هاي ديگر سازمان هايي كه از فقرا حمايت كرده و از كمك سازمان )5

 ).150: 2001، 10لويس(هاي حمايتي  ها يا شبكه گروه )6

 
هاي علمي در ابتدا الزم است ميزان اثربخشي جاري  ارائه راهكارهايي براي ارتقاي اثربخشي انجمنبه منظور 

اثربخشي تعاريف مختلفي دارد اما يكي از تعاريف بنيادي و رايج اثربخشي، ميزان يا حدي است . آنها را تعيين كنيم
  ).80: 1387الواني، (سازد  كه يك سازمان اهدافش را محقق مي

وري، كارايي، سود، كيفيت، حوادث،  اثربخشي كلي، بهره: هاي اثربخشي سازماني عبارتند از ا و شاخصمعياره
جايي در كار، رضايتمندي شغلي، انگيزش، روحيه، كنترل، استخدام و تعارض،  رشد، ميزان غيبت در كار، جابه

ه كردن اهداف سازماني، سازگاري گذاري، اجماع در هدف، نهادين ريزي و هدف پذيري و انطباق، برنامه انعطاف
هاي انجام وظيفه مديرتي، مديريت اطالعات و ارتباطات،  هاي ارتباطي مديريتي، مهارت نقش و هنجار، مهارت

هاي خارجي، ثبات، ارزش منابع انساني، مشاركت و نفوذ  وري از محيط، ارزيابي به وسيله پديده آمادگي، بهره
  ).1387الواني، (تأكيد بر موفقيت  مشترك، تأكيد بر آموزش و توسعه،

توانند مدل مفيدي براي  تنهايي مي در ارزيابي اثربخشي سازمان، چهار رويكرد مختلف وجود دارد كه هركدام به
جدول . يابد ارزيابي اثربخشي سازماني باشند، ولي بايد بررسي كرد كه تحت چه شرايطي يكي بر ديگري برتري مي

  .دارد ارزيابي اثربخشي و تعريف و شرايط ارجحيت آنها را بيان مي اين چهار رويكرد 1شماره 
  

  

  يسازمان ياثربخش چهارگانه يكردهايرو ةسيمقا .1 شماره جدول

  موقع مفيد است چه  تعريف  رويكرد

اي اثربخش است كه  يك سازمان به اندازه  نيل به هدف
  شده را محقق سازد اهداف از پيش تعريف

شود كه  داده مي وقتي اين رويكرد ترجيح
اهداف روشن، داراي زمان معين و 

  پذير باشند سنجش

  پيوند روشني بين داده و ستاده وجود دارد  منابع الزم را كسب كند  سيستمي

هاي همه عوامل كليدي را تا حدودي  خواسته  نفعان استراتژيك ذي
  برآورده كند

عوامل كليدي تأثير زيادي روي سازمان 
هاي آنها را جامه  خواسته داشته و سازمان بايد

  عمل بپوشاند

هاي چهارگانه اصلي با  تأكيد سازمان در حوزه  هاي رقابتي ارزش
  عالئق عوامل كليدي متناسب است

آنچه بايد سازمان تأكيد كند مبهم بوده و تغيير 
  . در معيارها طي زمان به نفع سازمان است

  )1387الواني، (: منبع

                                                 
١٠. Lewis  
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هاي آنها ارتباط و پيوند برقرار كرد  هاي علمي و خروجي هاي انجمن احتي بين ورودير توان به بخاطر اينكه نمي
هاي علمي نوعي سازمان غيردولتي بوده و عوامل كليدي چنداني بر آنها موثر  كه انجمن آنجا و از) رويكرد سيستمي(

هاي  رويكرد ارزش(علمي هاي  و اينكه به دليل وضوح نسبي اهداف انجمن) نفعان استراتژيك رويكرد ذي(نيست 
هاي رقابتي براي ارزيابي اثربخشي آنها  نفعان استراتژيك و ارزش توان از سه رويكرد سيستمي، ذي ، نمي)رقابتي

اي اثربخش باشد كه اهداف از پيش  استفاده كرد؛ لذا بهتر است رويكرد نيل به هدف يعني سازمان به اندازه
هاي علمي و برشماري راهكارها  عنوان رويكرد بررسي ميزان اثربخشي انجمنشده را محقق سازد تا آن را به  تعريف

  . ي ارتقاي ميزان اثربخشي آنها مد نظر قرار دهيمها و استراتژي
 

توان به موارد  نامه و مقاله صورت گرفته كه از آنها مي نهاد، تحقيقاتي در قالب پايان هاي مردم در مورد سازمان
هاي علمي  گرفته در مورد انجمن مروري بر كارهاي پژوهشي صورت. اشاره كرد 2 شده در جدول شماره خالصه

گيري، ساختار و كاركردهاي  دهد در اين تحقيقات تمركز مناسبي بر رسالت، اهداف، تاريخچه شكل نشان مي
از اين شده و خالصة نتايج هركدام  مطالعات انجام 2جدول شماره . هاي علمي صورت پذيرفته است مختلف انجمن

  .دهد ها را نشان مي پژوهش
  
  

  
  

  هاي علمي گرفته در مورد انجمن هاي صورت بررسي پژوهش. 2جدول شماره 
  خالصه نتايج  عنوان تحقيق 

 فلسفه و از الزامات اثربخشي نهادهاي علمي استقالل آنهاست و اينكه رسالت  )22: 1383آراستي، (هاي علمي  فلسفه انجمن. 1
 خالصه مشاوره و علمي، پژوهش بازآموزي، ارتباطات در هاي علمي انجمن

  .شود مي
هاي علمي زيربناي اصلي نهادهاي مستقلي هستند كه اغلب فراتر از  انجمن  )27: 1383، ديميق( هاي علمي ايران ساختار و عملكرد انجمن. 2

حد و مرز سياسي، نژادي، قومي، مذهبي، جنسي و غيره بر اساس 
هاي معنوي بشر پديد  سي و تقويت همبستگيهاي جهان دموكرا ضرورت

تاريخچه، ساختار، اهداف،  بررسي به خود تحقيق در كل در. اند آمده
  .پردازند مي كشور علمي هاي انجمن عملكرد و وظايف

اخالق  و علم توسعه و ترويج زمينه در علمي هاي انجمن علمكرد. 3
  )48: 1381عبداللهي، (

 نظام در علمي هاي انجمن عملكرد و جودمو وضعيت تحليل و شامل توصيف
 مقدورات ارزيابي وآنها  مطلوب وضعيت ترسيم و كشور تحقيقاتي و علمي

 مطلوب به موجود وضع از گذر در ها انجمن اين كه است هايي محدوديت و
  .هستند رو روبهآنها  با خود عملكرد ارتقاي و

كريستيان، (غيير هاي ت هاي تكنولوژي آموزشي به عنوان محرك انجمن. 4
2007 :45(  

كارمندان، (نفعان مختلف  پرسش اصلي عبارت است از اينكه چگونه ذي
كننده مشاركت  در يك انجمن تكنولوژي آموزشي تشريح) اعضا و غيره

سازماني در سيستم آموزشي بر اساس نقش آن به عنوان يك عامل محرك 
  تغيير هستند؟
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هاي علمي در داخل و  ها، ساختار و نحوه پيدايش انجمن مورد اهداف، نقشبا توجه به پيشينه بايد گفت كه در 
هاي فوق  هاي علمي در گزارش هاي مناسبي صورت پذيرفته اما بعد سنجش عملكرد انجمن خارج كشور پژوهش

ي عملكرد شده در مورد ارزياب هاي انجام توان از نخستين بررسي كمتر مد نظر بوده است، بنابراين مقاله حاضر را مي
  .هاي علمي دانست انجمن

  
 شناسي پژوهش روش

هاي علمي فعال در  يافتن راهكارهاي ارتقاي اثربخشي انجمن«طور كه پيشتر بيان شد، مسئله اصلي تحقيق حاضر  همان
  : براي يافتن اين راهكارها با دو پرسش مواجه هستيم. است» حوزه مديريت فناوري

  ي علمي فعال در حوزه مديريت فناوري چگونه است؟ها ميزان اثربخشي فعلي انجمن. 1
 چه راهكارهايي براي ارتقاي اثربخشي آنها مناسب هستند؟. 2

هاي  پس از شناسايي اهداف انجمن. ، رويكرد ميزان نيل به هدف انتخاب شده است1گويي به پرسش شماره  براي پاسخ
هاي فعال در حوزه مديريت فناوري و تحليل محتواي  جمنعلمي در قوانين مصوب داخل، اقدام به مصاحبه با مديران ان

ها در جهت قوانين مصوب  نظرات آنها با استفاده از روش آنتروپي شانون، به منظور سنجش ميزان اثربخشي اين انجمن
  .شد

عات هاي اخالق در علوم و فناوري، فناوري اطال هاي مديريت فناوري در داخل كشور شامل انجمن جامعه آماري انجمن
هستند كه هركدام  معادن و عيصنا توسعه و قيتحق مراكز يتخصصنگاري و انجمن  و ارتباطات، مديريت فناوري، آينده

ها، نيازي  به دليل محدود بودن تعداد اين انجمن. از آنها بر يكي از كاركردهاي مختلف نظام مديريت فناوري ناظر هستند
  .شماري مورد بررسي قرار گرفتند شده با روش تمام اساييهاي شن گيري نبوده و همه انجمن به نمونه

، ها هاي ساليانة آنها در حوزه انتشارات، همايش ها، فعاليت آزمايي نتايج مصاحبه با مديران اين انجمن به منظور راستي
علمي موجود  هاي هاي ارزيابي عملكرد انجمن با استفاده از اطالعات موجود در فرم ها هاي اجتماعي و عضويت فعاليت

هاي غير اثربخش، به منظور  همچنين پس از شناسايي حوزه. هاي علمي، مورد تحليل قرار گرفت در كميسيون انجمن
هاي مديريت فناوري و مصاحبه با مديران اين  تحقيق، با مطالعة ادبيات حوزه انجمن 2گويي به پرسش شماره  پاسخ
ها شناسايي  فناوري، راهكارهاي مقتضي براي رفع اين عدم اثربخشيگذاري علم و  ها و متخصصان حوزه سياست انجمن

آزمون «در نهايت ميزان موافقت با هركدام از اين راهكارها در جامعه علمي مديريت فناوري با استفاده از روش . شد
  .مورد بررسي قرار گرفته است» فرض نسبت موفقت در جامعه

  روند تحقيق. 1شكل شماره 
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رفت از  هاي مديريت فناوري و ارائه راهكارهايي براي برون با توجه به اينكه در تحقيق حاضر ميزان اثربخشي انجمن
همچنين بخشي از اطالعات مورد . گيري اين پژوهش كاربردي است مشكالت احتمالي مورد توجه قرار گرفته، جهت

ه و بخش ديگر نيز با انجام مطالعات ميداني به وسيله پرسشنامه و مصاحبه كسب استخراج شداي  نياز از مطالعات كتابخانه
  . شده است

شده در قوانين مصوب، به  هاي علمي تصريح در پاسخ به پرسش اول تحقيق، پس از شناسايي اهداف مرتبط با انجمن
ا استفاده از روش آنتروپي شانون تحليل ب ها نتيجة اين مصاحبه. هاي مديريت فناوري پرداخته شد مصاحبه با مديران انجمن

برد، بسامد آنها،  هايي كه نويسنده، سخنران يا پاسخگو به كار مي محتوي شده است؛ به عبارتي در تحليل محتوا، واژه
وجه آرايش آنها در جمله، ساختمان خطابه و چگونگي بسط آن، منابع اطالعاتي هستند كه بر مبناي آنها محقق 

  ).1387گهر،  نيك(خت دست يابد كوشد به شنا مي
به عبارت ديگر، آنتروپي در تئوري اطالعات . دهندة مقدار عدم اطمينان حاصل از محتواي پيام است آنتروپي نشان

اين عدم اطمينان به صورت . شود گيري عدم اطمينان كه به وسيله يك توزيع احتمال بيان مي شاخصي است براي اندازه
  ).1386ايي فرد، دان( شود ذيل نوشته مي

 ).1385زاده،  ؛ اصغري1386فرد،  دانايي(محاسبه ميزان عدم اطمينان موجود در اطالعات . 1فرمول شماره 

Oيك ثابت مثبت است و به منظور تأمين  Kكه  طوري به � E � 1   
بندي شده است، مورد  مقوله طبقه Nپاسخگو در  Mنظر  يك پيام از نقطهاين رابطه رياضي با اين فرض كه محتوي 

ها به تناسب هر پاسخگو در  براي تشريح الگوريتم آنتروپي شانون الزم است ابتدا پيام برحسب مقوله. گيرد بحث قرار مي
  .ل نمايش استقاب 3نتيجة اين بررسي به صورت جدول شماره ). 1386دانايي فرد، (قالب فراواني شمارش شود 

  ها برحسب هر پاسخگو فراواني مقوله. 3جدول شماره 

 مصوب شده در قوانين هاي علمي تصريح شناسايي اهداف انجمن

 يهاي علم انتخاب رويكرد مناسب ارزيابي اثربخشي انجمن

 ها واسطه تحليل محتواي نظرات مديران اين انجمنه بفناوري هاي مديريت  سنجش ميزان اثربخشي انجمن

 اثربخش غيرهاي  شناسايي حوزه

 آزمايي نتايج حاصل از تحليل محتوي راستي

 فناوري و بررسي ميزان موافقت با هركدام از اينهاي مديريت  اثربخشي انجمن ييافتن راهكارهاي ارتقا
 راهكارها
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Xn ...  X2 X1 مقوله  

  11پاسخگو

F1n ...  F12 F11   

F2n ...  F22 F21   

...
  ...
  ...
  ...
    

Fmn  ...  Fm2 Fm1  

  .ي جدول فوق، مراحل الگوريتم به شرح زير استها بر اساس داده
  .شود استفاده مي 2بدين منظور از فرمول شماره . كنيم بهنجار ميرا  3ي جدول شماره ها ماتريس فراواني. 1

 ]20[ سازي جدول فراواني فرمول نرمال. 2فرمول شماره 

  

  : شود استفاده مي 3بدين منظور از فرمول شماره . را محاسبه كنيد jبار اطالعاتي مقوله . 2
  ]20[فرمول مقدار عدم اطمينان . 3فرمول شماره 

 

 � � �, 	,… , �   
هر . ها را محاسبه كنيد ضريب اهميت هريك از مقوله) j=1,2,…,n( ها از بار اطالعاتي مقوله با استفاده. 3

ضريب اهميت . بيشتري برخوردار باشد Wjاي كه داراي بار اطالعاتي بيشتري است بايد از درجه اهميت  مقوله
  .شود محاسبه مي 4ام طبق رابطة شماره  jمقوله 

 ]20[فرمول مقدار ضريب اهميت. 4فرمول شماره 

Wj  شاخصي است كه ضريب اهميت هر مقولهj دهندگان مشخص  ام را در يك پيام با توجه به كل پاسخ
  . بندي كرد ي حاصل از پيام را رتبهها ، مقولهWتوان با توجه به بردار  از طرفي مي. كند مي

هاي مديريت فناوري با استفاده از فرم ارزيابي  آزمايي نتايج اين روش، عملكرد واقعي انجمن به منظور راستي
هاي علمي موجود است، ارزيابي شد كه نتايج آن در ادامه با نتايج حاصل  عملكرد آنها كه در كميسيون انجمن

  .از روش فوق مقايسه خواهد شد
هايي كه با فاقد اثربخشي مواجه هستند، ادبيات اين حوزه  از شناسايي حوزه در پاسخ به پرسش دوم تحقيق، پس

گذاري علم و فناوري، متخصصان حوزه مديريت فناوري و مديران اين  مطالعه و با متخصصان حوزه سياست
پس از يافتن راهكارهاي رفع عدم اثربخشي، به منظور ارزيابي ميزان موافقت جامعه . ها مصاحبه شد انجمن

استفاده » آزمون فرض نسبت موفقيت در جامعه«علمي مديريت فناوري با هركدام از اين راهكارها از روش 
هاي علمي نيز  به دليل محدود بودن تعداد اعضاي جامعه علمي مديريت فناوري كه در مورد انجمن. شده است

                                                 
 .استمدير مربوطه  ةبيانگر شمار ،گذاري ذيل اين مفهوم كه شمارههستند ي علمي مديريت تكنولوژي ها مديران انجمن ،در تحقيق حاضر منظور از پاسخگو .11
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ور سنجش ميزان موافقت آنها تخصص داشته باشند، در تحقيق جاري به سرشماري جامعه آماري مربوطه به منظ
  .شده، پرداخته شد با هركدام از راهكارهاي شناخته

o  روايي و پايايي  

دانايي فرد، (روايي به هدفي اشاره دارد كه آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است : روايي ابزار �
به تمام راهكارهاي مرتبط با در تحقيق حاضر به منظور ارتقاي روايي محتواي پرسشنامه و توجه كردن ). 1386

گذاري علم و فناوري و  هاي مديريت فناوري، متخصصان سياست اهدف مورد بررسي، با مديران انجمن
هاي مديريت فناوري خارجي  مارك انجمن متخصصان حوزه مديريت فناوري و مصاحبه شد و ادبيات و بنچ

و مشاور محترم نيز در مورد مكفي بودن تنوع و تعداد  عالوه بر اين نظر اساتيد راهنما. مورد مطالعه قرار گرفت
  . ها اخذ شده است پرسش

دهد و به  گيري را نشان مي اندازه در ابزار ها و هماهنگي منطقي پاسخ 12پايايي يك سنجه، ثبات: پايايي ابزار �
پايايي  هاي سنجش يكي از روش). 1386دانايي فرد، (كند  ارزيابي درستي و خوب بودن يك سنجه كمك مي

گيري از  اندازه  اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار. گيري روش آلفاي كرونباخ است اندازه ابزار 
اگر  .در تحقيق حاضر از اين روش براي محاسبه پايايي استفاده شده است. رود كار ميه ب ها جمله پرسشنامه

دانايي فرد، (آلفاي كرونباخ قابل قبول است توان گفت كه ضريب  باشد مي 7/0ميزان اين ضريب بيشتر از 
درصد است كه مقداري قابل  94نتايج بررسي پرسشنامه با اين فرمول بيانگر ضريب آلفاي كرونباخ . )1386

  .قبول است
  
 هاي پژوهش يافته

o هاي علمي در قوانين مصوب اهداف انجمن 

تر باشد، لذا به جاي  هاي ارتقاي اثربخشي واقعيدر تحقيق جاري تالش داريم ارزيابي اثربخشي و در پي آن راهكار
هاي علمي از ادبيات اين حوزه كه حالت انتزاعي دارد، قوانين مصوب را مطالعه كرديم تا اهداف  استخراج اهداف انجمن

همچنين تنها در دو قانون . شده براي نهادهاي مردمي و غيردولتي در قوانين مصوب داخل شناسايي شود بيني پيش
ليست اهداف . هاي علمي اهدافي تعيين شده است براي انجمن» قانون برنامه چهارم توسعه«و » هاي علمي سنامه انجمناسا«

  .قابل مالحظه است 4شده در جدول شماره  شناخته
  شده در قوانين داخلي براي نهادهاي غيرانتفاعي اهداف تصريح. 4جدول شماره 

  )1389هاي علمي،  كميسيون انجمن(ها  شده در اساسنامه انجمن اهداف تعيين

  گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي كشور �
  توسعه كيفي نيروهاي متخصص �
  هاي مربوطه بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه �

  )1398قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي، (شده در قانون برنامه چهارم  اهداف تعيين

  ).49ماده (خصوصي  هاي پژوهشي دولتي و  و مراكز آموزش عالي و مؤسسه اه ارزيابي دانشگاه �
  ).5ماده (كشور  هاي زيربخش و ها بخش كار، سرمايه نيروي وري بهره تعيين اهداف �

                                                 
 .هاي مختلف يكسان باشد نتايج آن روي فرد در زمان، سنجد ميكته دارد كه اگر آزموني هوش فردي را اشاره به اين ن، ثبات. 12
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  ).بند ب 110ماده (سازي شرايط الزم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني  فراهم �
محيطي و  توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست �

  )، بند الف140(پذيري  محوري و مسئوليت سالمت مردم، بر مبناي هدف
  نهادهاي غيردولتي در توسعه پايدار كشور نظارت و تكمشار �
 كار، ترويج روابط و صنعتي روابط اجتماعي، ارتقاي و انساني سرمايه اجتماعي به منظور ارتقاي شركاي و دولت جتماعيا گوي و گفت �

  )، بند ب101ماده (كار  روابط مدني يها تشكل تقويت و اجتماعي گوي و گفت

 
 

o هاي مديريت فناوري در قبال اهداف ارزيابي اثربخشي انجمن 

در اين . هاي علمي مديريت فناوري، رويكرد نيل به هدف است زان اثربخشي انجمنبهترين رويكرد در سنجش مي
در وهله نخست نيازمند تعيين اهداف هستيم كه در . كنيم شده را بررسي مي رويكرد، ميزان دستيابي به اهداف تعيين

ان دستيابي به هركدام از در ادامه بايد ميز. آورده شده است 4هاي علمي در جدول شماره  تحقيق جاري اهداف انجمن
هاي مديريت فناوري در مورد ميزان  بدين منظور از تحليل محتواي نظرات مديران انجمن. اين اهداف معين شود

نتايج اين بررسي در مورد . اثربخشي آنها در هركدام از اين اهداف، به وسيله روش آنتروپي شانون استفاده شده است
  .قابل مالحظه است 5 هركدام از اهداف در جدول شماره

  شده در اهداف شناسايي) اثربخشي ـ عدم اثربخشي( ها هريك از مقوله) Wj(ضريب اهميت . 5جدول شماره 
  ها مقوله اثربخشي عدم اثربخشي

  اهداف
 

  گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي كشور /.6 /.4
  توسعه كيفي نيروهاي متخصص /.512 /.488
  هاي مربوطه به امور آموزشي و پژوهشي در زمينهبهبود بخشيدن  /.544 /.456
  )49ماده (خصوصي  پژوهشي دولتي و هاي و مراكز آموزش عالي و مؤسسه ها ارزيابي دانشگاه /.496 /.504
  )5ماده (كشور  هاي زيربخش و ها بخش كار، سرمايه نيروي وري بهره تعيين اهداف /.275 /.725
تبادل آرا و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و سازي شرايط الزم براي  فراهم 1 0

  )بند ب 110ماده (مدني 
توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي  /.392 /.607

  )، بند الف140(پذيري  و مسئوليت محوري محيطي و سالمت مردم، بر مبناي هدف استانداردهاي زيست
  نهادهاي غيردولتي در توسعه پايدار كشور نظارت و تكمشار /.432 /.568
 صنعتي روابط اجتماعي، ارتقاي و انساني سرمايه اجتماعي به منظور ارتقاي شركاي و دولت اجتماعي گوي و گفت /.305 /.695

  )، بند ب101ماده (كار  روابط مدني يها شكلت تقويت و اجتماعي گوي و گفت كار، ترويج روابط و
  

هاي مديريت فناوري از  ها و نوع عملكرد انجمن خالصة نتايج مربوط به تحليل محتواي نظرات مديران اين انجمن
  .آورده شده است 6نظر اثربخشي يا غير اثربخش بودن، در جدول شماره 

هاي علمي موجود است،  ها كه در كميسيون انجمن ن انجمنآزمايي نتايج اين روش، كارنامه فعاليت اي براي راستي
هاي فرم ارزيابي عملكرد  شاخص. مورد بررسي قرار گرفته و امتيازات آنها در مورد هركدام از اين اهداف تعيين شد

هاي علمي،  كميسيون انجمن(هاي علمي موجود است، عبارتند از  هاي علمي كه در سايت كميسيون انجمن انجمن
1389( :  
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به اين منظور ميزان . هاي مديريت فناوري است
نشان داده  2در شكل شماره  هاي علمي كه

  .شده در قوانين مصوب مورد بررسي قرار گرفته است
ها، نسبت به تمام  هاي مديريت فناوري در هركدام از اين شاخص
 با). 2شكل شماره (هاي علمي مقايسه شده است 

 در ها انجمن ساير به نسبتاي  مالحظه قابل
هاي مديريت  اثربخشي نسبي انجمنپس از اينكه 

هاي  آزمايي نتايج حاصل از تحليل محتواي نظرات مديران انجمن
شده در قوانين مصوب،  ها در هركدام از اهداف تصريح

هاي علمي  ي مديريت فناوري كه مستخرج از فرم ارزيابي عملكرد آنها در كميسيون انجمن
تخصيص داده شد كه نتيجة اين بررسي و در 

  .آورده شده است 6در جدول شماره 
  ها در ابعاد مربوطه هاي مديريت فناوري با ساير انجمن

  

  هاي مديريت فناوري در قبال هركدام از راهكارها

 

 ؛ها ها و گردهمايي

 هاي مبتكرانه و خدمات اجتماعي؛

 

هاي مديريت فناوري است از اهداف اوليه اين مقاله سنجش ميزان اثربخشي جاري انجمن
هاي علمي كه ها از دو بعد اثربخشي نسبي آنها نسبت به ساير انجمن

شده در قوانين مصوب مورد بررسي قرار گرفته است شده و همچنين ميزان اثربخشي واقعي آنها در قبال اهداف تعيين
هاي مديريت فناوري در هركدام از اين شاخص براي ررسي ميزان اثربخشي نسبي انجمن

هاي علمي مقايسه شده است  نها با ميانگين امتيازات تمام انجمنهاي علمي، ميانگين امتيازات آ
قابل اثربخشي مديريت فناوري از هاي انجمن كه گرفت نتيجه
پس از اينكه  .برخوردارند علمي هاي انجمن كميسيون به وسيله

آزمايي نتايج حاصل از تحليل محتواي نظرات مديران انجمن فناوري در ابعاد تعيين شده اثبات شد، براي راستي
ها در هركدام از اهداف تصريح مديريت فناوري در خصوص اثربخشي يا نبودن اين انجمن

ي مديريت فناوري كه مستخرج از فرم ارزيابي عملكرد آنها در كميسيون انجمنها
تخصيص داده شد كه نتيجة اين بررسي و در ) قابل مالحظه است 4كه در جدول شماره (شده  است، به اهداف شناسايي
در جدول شماره ) اثربخش يا غير آن(هاي مديريت فناوري  نهايت نوع عملكرد انجمن

هاي مديريت فناوري با ساير انجمن مقايسة ميانگين امتيازات انجمن. 2شكل شماره 

  

هاي مديريت فناوري در قبال هركدام از راهكارها شده در قوانين مصوب و ميزان اثربخشي انجمن اهداف شناسايي

 انتشارات؛ �

ها و گردهمايي همايش �
هاي مبتكرانه و خدمات اجتماعي؛ تالش �
 .عضويت �

از اهداف اوليه اين مقاله سنجش ميزان اثربخشي جاري انجمن
ها از دو بعد اثربخشي نسبي آنها نسبت به ساير انجمن اثربخشي اين انجمن

شده و همچنين ميزان اثربخشي واقعي آنها در قبال اهداف تعيين
براي ررسي ميزان اثربخشي نسبي انجمن

هاي علمي، ميانگين امتيازات آ انجمن
نتيجه توان مي توصيف اين
به وسيله شده تعيين ابعاد

فناوري در ابعاد تعيين شده اثبات شد، براي راستي
مديريت فناوري در خصوص اثربخشي يا نبودن اين انجمن

ها ميانگين امتيازات انجمن
است، به اهداف شناسايي
نهايت نوع عملكرد انجمن

شكل شماره 

  

اهداف شناسايي. 6جدول شماره 
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  عنوان هدف  هدف
ا روش ميزان اثربخشي ب

  تحليل محتوي

امتياز عملكرد 

  واقعي
نوع عملكرد 

  انجمن

  اثربخش  32/29  درصد 6  گسترش، پيشبرد و ارتقاي علمي كشور  1

  اثربخش  32/16  درصد 51  توسعه كيفي نيروهاي متخصص  2

  اثربخش  5/33  درصد 54  هاي مربوطه بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه  3

هاي پژوهشي  و مراكز آموزش عالي و مؤسسه ها اهارزيابي دانشگ  4
  خصوصي دولتي و 

  عدم اثربخشي  66/1  درصد 50

 نيرويوري  عوامل و اهداف بهره كل وري بهره تعيين سهم رشد  5
  ها زيربخش وها  بخش كار، سرماية

  عدم اثربخشي  2  درصد 27

  اثربخشي  36/14  درصد 100  سازي شرايط الزم براي تبادل آرا و نظرهاي متفكران فراهم  6

توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و   7
  شفافيت اداري

  عدم اثربخشي  0  درصد 39

  عدم اثربخشي  0  درصد 43  در توسعه پايدار كشور نظارت و تكمشار  8
ارتقاي به منظور گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي  و گفت  9

  سرمايه انساني و اجتماعي
  عدم اثربخشي  0  درصد 30

  

  

هاي مديريت فناوري به وسيله ارزيابي عملكرد  شود، نتايج بررسي عملكرد انجمن طور كه در جدول باال مالحظه مي همان
ها در مورد تمام اهداف  اين انجمن. ها بوده است واقعي آنها بيانگر نتايج تحليل محتواي نظرات مديران اين انجمن

ها، راهكارهاي مقتضي ارائه  در ادامه براي رفع اين عدم اثربخشي. ثربخشي الزم را ندارندشده در قوانين مصوب ا تصريح
  .شده است

  
o راهكارهاي ارتقاي اثربخشي و ميزان موافقت با اهداف 

ها در اهداف شماره  هاي مديريت فناوري مالحظه شد، اين انجمن طور كه در بخش ارزيابي اثربخشي انجمن همان
ها و  در تحقيق حاضر هركدام از اين حوزه. عدم اثربخشي مواجه بوده و نيازمند راهكارهايي هستند با 9، 8، 7، 5، 4

شده براي رفع آنها و نيز موافقت با هركدام از اين  اهدافي كه با عدم اثربخشي مواجه هستند و راهكارهاي شناسايي
  .راهكارها در جامعه علمي مديريت فناوري آورده شده است

به منظور ارزيابي ميزان موافقت با هركدام از اين راهكارها در جامعه علمي مديريت فناوري، از آزمون  گفتني است
  .فرض نسبت موفقيت استفاده شده است

  
و مراكز آموزش عالي و  ها ارزيابي دانشگاه«) 4(راهكارهاي عدم اثربخشي موجود در دستيابي به هدف شماره  �

 .»يخصوص هاي پژوهشي دولتي و  مؤسسه

 
  و ميزان موافقت با هركدام از راهكارها 4شده در مورد هدف شماره  راهكارهاي شناخته. 7جدول شماره 

  راهكارها  رديف
نسبت موافقت با راهكار در 

  جامعه آماري 

نتيجه 

  آزمون
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1  
 نهادهاي از نياز مورد اطالعات به منظور كسب ها انجمن از علوم وزارت حمايت و همكاري

  ها انجمن با همكاري كردن آنها به ملزم و ارزيابي تحت
  تأييد  درصد 92

2  
 اين در كننده مديريت فناوري مشاركت هاي انجمن براي مشوق و كمكي مالي منبع تعيين
  طرح

  درصد 85
  تأييد

  تأييد  درصد 85  ها انجام كار فرهنگي با هدف نهادينه شدن ارزيابي عملكرد اين نهادها توسط انجمن  3

4  
هاي مديريت  مالي توسط انجمن منابع به بخشي تنوع و مالي نوآورانة كردهايروي اتخاذ

  فناوري
  درصد 77

  تأييد

  تأييد  درصد 70  ي مرتبط با مديريت فناوريها ي درسي رشتهها مشاركت در تدوين سيالبس  5

  

 اهداف و املعو كل وري بهره رشد تعيين سهم« 5اثربخشي موجود در دستيابي به هدف شماره راهكارهاي عدم  �

  .»كشور يها ربخشيز و ها بخش هيسرما، كار يروين وري بهره
  راهكارهاو ميزان موافقت با هركدام از  5شماره  در مورد هدفشده  كارهاي شناختهراه. 8جدول شماره 

  كارهاراه  رديف
كار در راهنسبت موافقت با 

  جامعه آماري 

نتيجه 

  آزمون

1 
و همچنين  ها انجمنارتقاي توان عملياتي  به منظور ها جمنانحمايت مالي و غيرمالي دولت از 

  ي متخصصها براي نيروآنها  ارتقاي جذابيت
  تأييد  درصد 100

  ي اجرايي دولتها فعاليتكاهش تمايل تمركزگرايي در   2
  تأييد  درصد 92

  ويژه همين قانون به ي علميها انجمنتر قوانين مصوب مرتبط با  ابالغ هرچه مناسب  3
  تأييد  صددر 92

  تأييد  درصد 70   ي همكارها انجمنبراي  وري از سود ناشي از ارتقاي بهره تعيين سهم  4

 
 

 توسعه، خدمت فرهنگ ترويج، يكارآفرين توسعه« 7اثربخشي موجود در دستيابي به هدف شمارهراهكارهاي عدم  �

 .»اداري شفافيت و سالمت
  و ميزان موافقت با هركدام از اين راهكارها 7شماره  شده در مورد هدف راهكارهاي شناخته. 9جدول شماره 

  رديف
  راهكارها

نسبت موافقت با راهكار 

  در جامعه آماري 

نتيجه 

  آزمون

  تأييد  درصد 100 مديريت فناوريها براي ارتقاي دانش در حوزه  منبع اطالعات و دانش بودن انجمن  1

2  
 تحصيالت يها نامه پايان دهي جهت و مرتبط پژوهشي يها حوزه در دانشجويان هدفمند گيري كار به

 كشور  نيازهاي راستاي در تكميلي

  درصد 100
  تأييد

  تأييد  درصد 85 سازي علوم و فناوري  هاي مديريت فناوري به فرايند بومي كمك انجمن  3

4  
اي ه ها در كنار توان مالي آنها به منظور پشتيباني هرچه بهتر از فعاليت ارتقاي توان علمي انجمن

 كارآفريني

  درصد 85
  تأييد

5  
ها و  هاي مشترك به منظور ارتقاي همزمان توان اجرايي انجمن ها در پروژه همكاري دولت و انجمن

  ارتقاي اعتماد متقابل بين آنها
  درصد 85

  تأييد

  دتأيي  درصد 70 ها هاي ارزيابي توسعه سالمت و شفافيت اداري توسط دولت با همكاري انجمن تعيين شاخص  6

 ها، نهادهاي مردم، سازمان نظارت و مشاركت«: 8راهكارهاي عدم اثربخشي موجود در دستيابي به هدف شماره  �
 .»كشور پايدار توسعه اسالمي، در شوراهاي و غيردولتي
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  و ميزان موافقت با هركدام از راهكارها 8شده در مورد هدف شماره  راهكارهاي شناخته. 10جدول شماره 

  راهكارها  رديف
نسبت موافقت با راهكار 

  در جامعه آماري 

نتيجه 

  آزمون

1  
 امور پيگيري متصدي واحدهاي تشكيل هاي حوزه مديريت فناوري و انجمن ميان همكاري توسعة
 شده  تجميع صورت به ها انجمن قانوني و حقوقي

  تأييد  درصد 92

  تأييد  درصد 92 ها  هاي ارزيابي توسعه كشور با همكاري انجمن تعيين شاخص  2

  تأييد  درصد 85 هاي غيردولتي  كاهش تمركز دولتي و ارج نهادن هرچه بيشتر به نظرات بخش  3

  تأييد  درصد 85 ها  پروژه ساير نظارت آنها بر و مليهاي  پروژه انجام در ها شركت دادن انجمن  4

5  
هاي  ت انجمنكشور با مشارك آينده و جاري اساسي نيازهاي حوزه در پژوهشي يها اولويت تنظيم

  مديريت فناوري
  درصد 85

  تأييد

6  
هاي  ويژه در عرصه علم، فرهنگ و فناوري توسط انجمن مشاركت و بررسي عملكرد دولت به

 مديريت فناوري

  درصد 85
  تأييد

7  
هاي علمي  توسط انجمن كشورفناوري و مديريت فناوري تشكيل شبكه متخصصان و فعاالن عرصه 

 اين حوزه 

  درصد 85
  تأييد

  

 شركاي و دولت اجتماعي گوي و گفت«: 9راهكارهاي عدم اثربخشي موجود در دستيابي به هدف شماره  �
 گوي و گفت كار، ترويج روابط و صنعتي روابط اجتماعي، ارتقاي و انساني سرمايه اجتماعي براي ارتقاي

  .»كار روابط مدني يها تشكل تقويت و اجتماعي
  و ميزان موافقت با هركدام از راهكارها 9شده در مورد هدف شماره  راهكارهاي شناخته. 11جدول شماره 

  راهكارها  رديف
نسبت موافقت با راهكار 

  در جامعه آماري 

نتيجه 

  آزمون

  تأييد  درصد 100 ها نسبت به يكديگر به منظور ارتقاي سطح تعامالت طرفين ارتقاي شناخت نسبي دولت و انجمن  1

2 
به منظور ارتقاي تعامل ) هاي علمي اعم از نهادهاي دولتي و انجمن(ور ارتقاي نيمه عمر مديريتي كش

 ها مديران دولتي با انجمن
  تأييد  درصد 85

  تأييد  درصد 85 خصوصي و دولتي بخش مديران ميان درآنها  اعضاي ها و همچنين انجمن نقش و جايگاه تبيين  3

  تأييد  درصد 77 . كشور يها يساز يمحوزه در تصم ينا يها انجمن يو فرهنگ يپژوهشي، مشاركت علم يساز ينهزم  4

 

يكي از . شده مورد قبول جامعه علمي مديريت فناوري است شود، تمام راهكارهاي شناخته طور كه مالحظه مي همان
 همچنين ميزان. رفته در گزينش راهكارها دانست كار توان دقت به شده را مي داليل پذيرفته شدن تمام راهكارهاي ارائه

موافقت با هركدام از اين راهكارها متغير است كه بيانگر تفاوت كارآمدي راهكارها از نظر جامعه علمي مديريت فناوري 
  .است

  
  گيري بحث و نتيجه

هاي مختلفي ارائه شده، اما از مفاهيم اصلي نهفته در اين تعاريف  بندي هاي علمي تعاريف و دسته در مورد انجمن
اي غيردولتي به منظور تكوين جامعه مدني براي دستيابي به همزمانيِ دانش با جامعه و نهادهاي ضرورت توسعة اين نهاده

هاي  هاست كه علم بتواند نيازهاي جامعه را برآورده سازد؛ لذا اثربخشي انجمن سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ساير بخش
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زا بودن فناوري كه مفهومي فراتر  به دليل ثروتهمچنين . شده براي آنها ضروري است علمي در دستيابي به اهداف تعيين
  .هاي علمي فعال در حوزه مديريت فناوري بوده است از پول را در بر دارد، در اين مقاله تمركز بر انجمن

نتايج تحقيق بيانگر وجود اهدافي در اسناد سطح باال اعم از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قانون برنامه 
هاي علمي، سنجش ميزان دستيابي به اين  به منظور ارزيابي اثربخشي انجمن. قتصادي و اجتماعي استچهارم توسعه ا

  . هاست توجهي به ارزيابي عملكرد انجمن مطالعة ادبيات اين حوزه بيانگر بي. اهداف توسط آنها ضروري است
احبه با مديران آنها و همچنين بررسي هاي مديريت فناوري از دو طريق تحليل محتواي متن مص ارزيابي اثربخشي انجمن

نتايج اين دو روش ارزيابي . هاي علمي موجود است، صورت پذيرفت هاي عملكرد آنها كه در كميسيون انجمن فرم
هاي مديريت فناوري در مورد تمام اهداف موجود در قوانين مصوب  دهد انجمن عملكرد يكسان بوده و نشان مي
به عبارتي اين . در نظر گرفته شود ها هايي به منظور رفع اين عدم اثربخشي استراتژي اثربخش نيستند و الزم است تا

  :ها در اهداف زير با عدم اثربخشي مواجه هستند انجمن
  خصوصي؛ و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و ها ارزيابي دانشگاه �
  ؛ها زيربخش وها  بخش ، سرمايهكار نيرويوري  عوامل و اهداف بهره كل وري بهره تعيين سهم رشد �
  توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سالمت و شفافيت اداري؛ �
  در توسعه پايدار كشور؛ نظارت و تكمشار �
 .ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعيبه منظور گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي  و  گفت �

 
مربوطه، راهكارهاي مقتضي شناسايي شد كه در ادامه اين  با مطالعة ادبيات اين حوزه و مصاحبه با متخصصان

نتايج بررسي بيانگر موافقت جامعه علمي با تمام . راهكارها در جامعه علمي مديريت فناوري مورد ارزيابي قرار گرفت
فقت همچنين ميزان موا. ها آورده شده است نتايج اين بررسي 11تا  7هاي  شده است كه در جدول راهكارهاي شناخته

جامعه علمي با اين راهكارها متغير است كه اين موضوع نيز بيانگر تفاوت كارآمدي راهكارهاي فوق به منظور رفع عدم 
  .هاي مديريت است اثربخشي انجمن

توان پيشنهادهاي كلي زير را براي اثربخشي  شده مي هاي عدم اثربخشي و راهكارهاي ارائه با مدنظر قرار دادن حوزه
  : ها ارائه كرد انجمنهرچه بيشتر 

هاي علمي و تالش براي توسعه اين فرهنگ و  حمايت از ارزيابي عملكرد نهادهاي مختلف دولتي توسط انجمن .1
 نهادينه كردن آن در جامعه تا امر خطير نظارت مردم يا نمايندگان مردم بر عملكرد دولت محقق گردد؛

هاي علمي در حوزه تخصصي مربوطه به منظور  هاي مختلف دولتي با متخصصان انجمن توسعة همكاري بخش .2
 وري؛ استفاده از توان علمي آنها براي ارتقاي بهره

هاي دانشجويي به واسطه توسعه  نامه ها به منظور مديريت مناسب و نظامند پايان فعاليت هرچه بيشتر انجمن .3
 هاي تخصصي؛ ها در حوزه با دانشگاه همكاري

هاي پژوهشي و اجرايي در سطح  سازي و تعيين اولويت علمي در تصميم هاي استفاده از توان تخصصي انجمن .4
 . شده هاي انجام كالن و همچنين استفاده از توان نظارتي آنها به منظور ارتقاي كارايي فعاليت
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