
 
 

 
 

 هـ

 

  میهمان سخن سردبیر
 از يكـي  ، وترين عوامل زيربنايي بـراي توسـعه پايـدار هـر كشـورند      از مهم، و نوآوري فناوري ،علمتوجه به  ،در دنياي كنوني

 صورتي مستمر ها به  در اين حوزه و روشن از وضعيت كشور گرايانه واقع تصويري ارائه نوآوري و فناوري، علم، توسعه هاي ضرورت
هاي تحليلي، عملكردي، و مقايسه دستاوردهاي كشور با ساير كشورهاي  تدوين گزارش. بنابراين، كشورها و نهادهاي مرتبط است

كشور را پايش و ارزيابي كننـد،   تا ميزان نيل به اهداف و جايگاه مطلوب، دهند را در دستور كار خود قرار مياي  منطقه و فرامنطقه
صورتي كلي، هدف اصلي نظام پـايش و ارزيـابي در هـر كشـور، ارزيـابي اثربخشـي        و در راستاي نيل به پيشرفت گام بردارند. به 

 سياسـي،  اجتمـاعي،  محيطـي،  و نـوآوري در تمـامي ابعـاد اقتصـادي،     فنـاوري  ،علمبومِ  هاي زيست توأمانِ كليه بروندادها و اقدام
 سالمت است. و سازماني هنگي،فر

، و فنـاوري  ،علـم ليكن، پايش و ارزيابي از دو منظرِ طراحي و اجرا، اقدامي دشوار است. از يك سو، بـه نظـامِ ملـيِ ارزشـيابي     
 شود مورد پذيرش جامعـه  نظر داشته باشند تا نتايجي كه بر اين اساس ارائه مي نوآوري نياز است كه همگان در اثربخشيِ آن اتفاق

بـوم   سـازان زيسـت   اي باشد تـا نتيجـه آن بـراي تصـميم     گونه باشد. اين نظام، بايد عملكردي روشن داشته باشد، و طراحي آن به
مـدت و بلندمـدت تعيـين     صورت كوتاه  اهداف كالن و خُرد به تناسب ظرفيت و محدوديت كشور، به موصوف قابل اطمينان باشد. 

سو با اسناد باالدسـتي طراحـي شـده     ردي را شامل شود كه مرتبط با اهداف مذكور، و همهاي تركيبي،كالن، و خُ شوند، و شاخص
هـا از   هـاي علمـي لحـاظ شـوند، در هنگـام تفسـير داده       ها و رشته ها، ماهيت حوزه باشند. همچنين، در گزينش معيارها و شاخص

پنهـان در دامنـه موضـوعي مربـوط غفلـت نشـود،       هايِ پيدا و  ها و چالش متخصص موضوعي استفاده شود تا ناآگاهانه از ظرفيت
هاي منظمي از  گيرنده، و تحليلگر مشخص باشند تا گزارش دهنده، گزارش فواصل زماني سنجش و ارزيابي و نيز نهادهاي گزارش

  سازي بالدرنگ فراهم شود. نظام در فواصل مشخص ارائه و امكان مقايسه وضعيت و تصميم
گيـري،   ماهيت اقدامي آسان نيست، زيرا ممكن است معيارها و ابزارهاي مورد نياز بـراي انـدازه  گيري در  از سوي ديگر، اندازه
بوم تغيير كنند تا تصوير بهتري از وضعيت جاري حاصل آيد. بنابراين، اجرايِ دقيق و متوالي پايش و ارزيابي  متأثر از شرايط زيست

ي به اين دليل است كه بايد شـفافيت، دقـت، و انصـاف در سراسـر فراينـد      اي است. پيچيدگ و نوآوري، اقدام پيچيده فناوري ،علم
هـا تغييـر كننـد، مـوارد      بوم در حين ارزيابي مشخص شـود، معيارهـا متـأثر از مالحظـه     هاي ويژه زيست ارزيابي اعمال و مالحظه

و ارزيابي مـدنظر قـرار گيرنـد و نيـز      اضطراري چون تأثيرات پاندميِ كنونيِ بر سپهر علم، فناوري و نوآوري در حين فرايند پايش
دست دهـد،   هاي قبلي در عملكرد پايش و ارزيابي بعدي لحاظ شود، تا اطالعات درستي از وضعيت كنوني به  بازخوردهاي گزارش

  شده پيش رود.  گذاري سوي وضعيت مطلوبِ هدف و كشور به 
نظام پايش و ارزيـابي، تكيـه بـر يـك     در  و سوگيري تعصبات وجود،  تابد، و پايش و ارزيابي نيز. بنابراين علم، تعصب را برنمي

هاي ثبـت اختـراع،    هاي علمي همچون شاخص هرش (اچ ايندكس)، يا تعداد پروانه صورتي جداگانه براي تماميِ رشته شاخص به 
هـاي   ماهيـت رشـته   هاي موضوعي و هاي مربوط به حوزه بدون توجه به ظرافت» سازي نرمال«ها و مبحث  سازيِ شاخص همسان

      پژوهشگرانِ مربوطه بر اساس تعداد مقاالت منتشره يـا اسـتنادهاي دريـافتي، غفلـت از ابعـاد رف عملكردعلمي چون مقايسه ص
توجهي به كيفيت و كميت برونداد يا اقدامي علمـي، اثربخشـيِ نظـام را زيـر      چنانكه در باال ياد شد)، و بي گوناگونِ اثربخشي (آن 

طور متوازن در هر سه حوزه علم، فناوري، و نوآوري رشد كنـد. در ايـن    دهد بدنه علمي كشور به  د برد، زيرا اجازه نميسوال خواه
 هاي ارزيابي پژوهش شاخصعلم مالحظاتي را بر  گذاريِ سياست و سنجي علم هاي حوزه در  برجسته انديشمندانِ راستا، گروهي از
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تواننـد مبنـاي    . اين اصول كه مـي 2زبان دنيا از جمله فارسي ترجمه شد 25، و به ]1[ ام گرفتن 1»بيانيه اليدن«وارد دانستند، كه 
  اند: خوبي براي بازبيني نظامِ پايش و ارزيابي در هر كشوري باشند، به صورت خالصه در ادامه آمده

 ؛مربوطه متخصصان نظر از گيري بهره با كيفيت و يتكم به توأمان توجه :اول اصل  
 ؛پژوهشگر و گروه مؤسسه، پژوهشي اهداف و ها  مأموريت با پژوهش سويي هم به توجه :دوم اصل  
 ادبيـات  در علمـي  آثار با فارسي ادبيات در پژوهشي شاهنامه حوزه( پژوهش يك ملي و بومي هاي ويژگي به توجه :سوم اصل 

  ؛)نيستند مقايسه قابل عيناً انگليسي
 چهارم اصل: ؛ارزشيابي و داوري تا گزيني، شاخص ها، داده گردآوري از وضوح و شفافيت ضرورت  
 پنجم اصل: ضرورت و كيفيت از اطمينان جهت پژوهشگران، براي بازبيني امكان ايجاد ؛ارزشيابي صحت  
 ششم اصل: ؛علمي هاي رشته هاي تفاوت و استنادي عملكرد انتشارات، تنوع به توجه ضرورت  
 هفتم اصل: چـون ( شـاخص  يـك  بـر  صـرف  تكيـه  جاي به پژوهشگر تخصصِ و تجربه، عملكرد، كيفيت به توجه ضرورت 

  ؛)هرش شاخص
 ؛نامشخص و نادرست هاي شاخص گزينش از اجتناب و تركيبي هاي شاخص از گيري بهره لزوم :هشتم اصل  
 نهم اصل: تمركـز  با استراليا نمونه براي(  اساس آن بر ارزيابي و خاص شاخصي گزينش از حاصل تأثيرات به توجه ضرورت 

 بـا  مقاالت كميت افزايشِ به ،1990 سال در علمي مراكز و ها دانشگاه از مالي  حمايت فرمولِ در »مقاالت تعداد« شاخص بر
  ؛)]2[ يافت دست ،2000 سال در پايين كيفيت

 دهم اصل: ها شاخص مستمر روزآمدسازي و بازبيني اهميت. 

شماره حاضر با نگاهي ويژه به اهميت نظام پايش و ارزيابي، در تالش است دغدغه انديشمندانِ ايراني متخصص حوزه علـم،  
 و جهان، ارائـه  هاي سنجش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري در ايران بررسي سياستفناوري، و نوآوري را در قالب مباحثي چون 

هاي سنجش و ارزيابي علم، فناوري و نـوآوري   تحليلِ شاخص، بي علم، فناوري و نوآوريجهاني در زمينه سنجش و ارزياارب تج
، پيشـنهاد  و ارزيابي علم، فنـاوري و نـوآوري   سازي نظامِ سنجش و راهكارهاي سياستي پياده ها ها، الزام چالش، شناساييِ در ايران

هاي ارزيابي علم، فناوري  واكاوي و تحليل نقش نهاد، آورياوري و نومديريت نظام سنجش و ارزيابي علم، فن مطلوب راهكارهاي
گـرد هـم آورد تـا در نظـام پـايش و       نگاري علم، فناوري و نوآوريِ ايران آينده، و شناسي عملكرد آنها و نوآوري در كشور و آسيب

  ن و خُرد را مطرح كند. ها را شناسايي و پيشنهادهايِ سياستي و اجرايي از دو منظر كال ارزيابيِ كنوني دقت شود، آسيب
ي پيشنهادي را بررسي كنند و تجارب خـود را  تا رهنمودهاشود  يدعوت مفاضل و عالقمند اين شماره ، از خوانندگان بنابراين

در هر يك از سطوحِ نظام پايش و ارزيابي به اشتراك گذارند، تا شاهد اعتاليِ چشمگير و مستمرِ علم، فناوري نـوآوري در ايـران   
 م.باشي

 

  شيما مرادي
   پژوهشي گروه استاديار،

   نوآوري و فناوري علم، پايش و ها سياست ارزيابي
  مركز تحقيقات سياست علمي كشور
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