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Abstract: So far, many indicators for evaluation of science, technology
and innovation have been presented in various documents in Iran. Also,
many indicators have been mentioned in the reports of international
organizations. Selection and use of the indicators is difficult for policy
makers and researchers because of the abundance and distribution
of them in various domestic and international documents and reports.
Therefore, access to these indicators through a single website with the
ability to organize and online search can facilitate the users’ activities.
Therfore, a website has been designed and developed for information
resourses related to indicators for monitoring and evaluation of science,
technology and innovation. The research method is mixed with the study
of documents and system design. In the first step of this research, the
data related to indicators, information resources and organization were
gathered using the study of national and international documents. Then,
in the second step, a website was designed and developed. This website
provides an image of national and international organizations working
in this field, and categorizes the evaluation indicators for researchers
and policy makers. It introduces the key information resources related
to indicators such as book, article, thesis, government report, national
document, research project. The database of the website has simple
and advanced search capabilities in both Persian and English among
the indicators, uses the equivalent terms and provides links to global
and national resources. Users can help to update and mature the
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database with offering new indicators and information resources. This website is valuable for
policy makers and researchers because it makes the indicators, organizations, and information
resources related to monitoring and evaluation of science, technology and innovation more
visible and accessible.
Keywords: Science, Technology, and Innovation Indicators, Monitoring and Evaluation,
Information Resources of the Indicators, Organizations dealing with Monitoring and Evaluation,
Website
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چكيــده :تاکنــون دربــارة ارزیابــی جایــگاه علمــی  ،فنــاوری ،و نــوآوری کشــور
شــاخصهای بســیاری در اســناد گوناگــون ملــی و جهانــی ارائــه شــده اســت.
فراوانــی و پراکندگــی ایــن شــاخصها در اســناد و گزارشهــای ملــی و جهانــی،
دسترســی بــه آنهــا ،گزینــش ،و کاربــرد آنهــا را بــرای سیاســتگذاران و
پژوهشــگران دشــوار ســاخته اســت .بنابرایــن ،دسترســی بــه ایــن شــاخصها از
یــک درگاه واحــد بــا تــوان ســازماندهی و جس ـتوجوی برخــط در میــان آنهــا
میتوانــد کار کاربــران را آســان ســازد .از ایــن رو ،ســامانهای بــا نــام «شــاخص»
بــرای منابــع اطالعــات شــاخصهای پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری
طراحــی و راهانــدازی شــد .روش پژوهــش بــرای ایــن کار آمیخت ـهای از مطالعــة
ِ
نخســت پژوهــش کــه گــردآوری
اســناد و طراحــی سیســتم اســت .در گام
دادههــای شــاخصها و منابــع اطالعــات و نهادهــا بــود ،از مطالعــة اســناد ملــی و
جهانــی اســتفاده شــد .در گام دوم ،پــس از گــردآوری دادههــا ســامانهای طراحــی
و ســاخته شــد .ایــن ســامانه بــرای ارائــة تصویــری از ســازمانهای ملــی و جهانــی
کــه در ایــن زمینــه کار میکننــد ،شــاخصهای ارزیابــی و دســتهبندی موضوعــی
آنهــا ،و معرفــی منابــع کلیــدی اطالعــات در ایــن زمینــ ه بــه پژوهشــگران و
سیاســتگذاران اســت .ایــن ســامانه منابــع اطالعــات داخلــی شــاخصها ماننــد
کتــاب ،مقالــه  ،پایاننامــه ،رســاله ،گــزارش دولتــی ،ســند ملــی ،و طرحهــای
پژوهشــی را معرفــی میکنــد .پایــگاه دادة ایــن ســامانه  ،جســتوجوی ســاده و
پیشــرفته را بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی در میــان شــاخصهای علــم ،فنــاوری،
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و نــوآوری بــا کاربــرد واژههــای معــادل فراهــم مــیآورد« .شــاخص» بــا افزایــش مشــاهدهپذیری و
دســترسپذیری شــاخصها ،ســازمانها ،و منابــع اطالعــات پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری
میتوانــد درگاهــی ارزشــمند بــرای سیاســتگذاران و پژوهشــگران ایــن حــوزه و تعامــل آنهــا بــا
یکدیگــر باشــد.
كليدواژههــا :شــاخص علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری؛ پایــش و ارزیابــی؛ منابــع اطالعــات شــاخصها؛
نهادهــای پایــش و ارزیابــی؛ پایــگاه وب
 .1مقدمه

تاریخچــة شــاخصهای علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری نشــان میدهــد کــه دولــت آمریــکا

نخســتین دولتــی بــود کــه درگیــر اندازهگیــری و ســنجش علــم و فنــاوری شــد و «بنیــاد ملــی علــوم

آمریــکا» 1بــر پایــة آزمونهــا و بررسـیهای گوناگــون در ایــن حــوزه در دهههــای  1930و ،1940

ســرانجام در دهــة  1950در زمینــة شــاخصهای علــم و فنــاوری پیشــرو گردیــد .ســپس« ،ســازمان
همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» 2در ســال  ،1962بــا بهرهگیــری از مفاهیــم و تعاریــف «بنیــاد
ملــی علــوم آمریــکا» تصمیــم بــه درسـتکردن دســتنامهای بــرای ســنجش تحقیــق و توســعه بــا نــام

دســتنامة «فراســکاتی» 3گرفــت (« )Godin 2001بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا» شــاخصهای خــود را
بــر پایــة سیســتم دانشــگاهی ،ولــی «ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» آنهــا را بــر پایــة

اقتصــاد برمیگزیــد (.)UNESCO 2002

شــاخصهای ارزشــیابی علــم و فنــاوری در هــر دوره ،همنــوا بــا سیاسـتهای علــم و فنــاوری

آن دوره درســت شــدهاند .همانگونــه کــه ویرایشهــای نخســت دســتنامة «فراســکاتی» نیــز نشــان
میدهنــد ،تــا میانــة دهــة  1970بیشــتر شــاخصها بــر درونداد علــم یعنــی ســرمایهگذاریهای

مالــی و منابــع انســانی علــم و فنــاوری تمرکــز داشــتند« .ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه»

در دهــة  1960شــروع بــه کاربــرد شــاخصهای بــرونداد در تحلیلهــای خــود نمــود ،بــا ایــن
همــه ،پــس از دهــة  1970بــود کــه ایــاالت متحــده شــروع بــه ســاخت سیســتماتیک شــاخصهای
بــرونداد کــرد کــه آنهــا را بیشــتر کشــورهای عضــو «ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه»

در دهــة  1980بــه کار بردنــد (.)Godin 2002

)1. National Science Foundation (NSF
)2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
3. Frascati Manual
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در دهــة  ،1980پژوهشــگران پــی بردنــد کــه ســنجش تحقیــق و توســعه بهتنهایــی نمیتوانــد

شــاخص خوبــی بــرای ســنجش نــوآوری و دگرگونیهــای فناورانــه باشــد ،زیــرا بــر پایــة رویکــرد
خطــی توســعة فنــاوری پایهگــذاری شــده اســت .پیشفــرض رویکــرد خطــی ایــن بــود کــه
ســرمایهگذاری بیشــتر در تحقیــق و توســعه ،دســتاوردهای نوآورانــة بیشــتر و دســتیابی بــه توســعه
را در پــی خواهــد داشــت ( .)OECD 1994ســنجش تحقیــق وتوســعه ،کارایــی فراینــد تبدیــل

دادههــا بــه ســتادهها را نشــان نمــیداد ،اهمیــت اقتصــادی و کیفــی نوآوریهــای ارائهشــده را
ه ســختی انجــام میشــد (Combos,
منعکــس نمیکــرد ،و مقایســة میــان شــرکتها و کشــورها بــ 

 .)Narandren & Richard 1996ایــن روش تــوان نهفتــة نــوآوری بنگاههــای کوچــک و متوســط

را کــه دارای آزمایشــگاههای رســمی تحقیــق و توســعه کمتــری بودنــد ،ناچیــز قلمــداد میکــرد.

ناهمخوانــی رویکــرد خطــی بــا توســعة فنــاوری ،واقعیتهــای غیرخطــی اقتصــاد نویــن ،و

نارســاییهای ســنجش تحقیــقو توســعه در ارزیابــی دگرگونیهــای فناورانــه ،پژوهشــگران را
بــه کاربــرد رویکــرد سیســتمی در ســاخت شــاخصها رهنمــون ســاخت .بدینســان مفهــوم
ســنجش نــوآوری پدیــد آمــد کــه ســه گام فراینــد نــوآوری (درونداد ،عملکــرد ،و بــرونداد)

را پوشــش میدهــد (« .)Klomp 2001ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» پــس از انتشــار

دســتنامة «فراســکاتی» و از میــان رفتــن مــدل خطــی نــوآوری ،انتشــار دســتنامهای را بــرای نــوآوری
برنامهریــزی کــرد .ایــن دســتنامه ،دســتنامة «اســلو» 1نامگــذاری شــد ( .)Smith 2004در ایــن دســتنامه

تعاریــف ،قواعــد کار ،پیشــنهادها ،و رهنمودهایــی بــرای ســنجشهای ملــی و جهانــی ارائــه شــده

اســت تــا بتواننــد جنبههــای گوناگــون فراینــد نــوآوری و هزینــةفعالیتهــای نوآورانــه را ارزیابــی

کننــد (.)Muzavt 1999

میتــوان گفــت کــه بســتر ســاخت و کاربــرد شــاخص از نخســتین نشســت «آســمان آبــی»

در پاریــس 2در ژوئــن  1996دگرگونــی چشــمگیری پیــدا کــرد .دســتاوردهای ایــن نشســت،

گفتمانهــا و مقالههایــی دربــارة دانــش ،حفاظــت از مالکیــت فکــری ،نــوآوری و برنامههــای

حمایــت مســتقیم و غیرمســتقیم دولــت از فنــاوری و تحقیــق و توســعه ،و بحثهایــی دربــارة نیــاز
بــه رویکــرد سیســتمی بــرای توســعة شــاخصها بــود .ده ســال پــس از آن ،دومیــن نشســت «آســمان

آبــی ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» در ســپتامبر  2006در «اتــاوا ،کانــادا» بــرای
1. Oslo Manual
2. The First Blue Sky Forum in Paris
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بررســی شــاخصهای علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بــرای کاربــرد در سیاس ـتهای ســدة  21برگــزار

شــد .ایــن دو نشســت نقشــی کلیــدی در رشــد کاربــرد رویکــرد سیســتمی در ســاخت شــاخصها
بــرای همراهــی بــا پویاییهــا و دگرگونیهــا داشــتند.

پژوهشــگران بــاور دارنــد کــه شــاخصهای علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بایــد گویــای

دگرگونیهــای اقتصــادی و اجتماعــی باشــند و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد از ســنجههای

فعالیــت بهســوی ســنجههای اثــر رفــت تــا بتــوان پیامدهــای فعالیتهــا را دیــد .گرچــه ایــن تأثیــرات
بهســادگی تعریــف و اندازهگیــری نمیشــوند و کار در ایــن زمینــه هنــوز در گامهــای نخســت

اســت و هنــوز هیــچ چارچــوب روشــنی بــرای آن ارائــه نشــده اســت ،ولــی اســتقرار چارچوبــی

درســت نهتنهــا هدایــت کار آمــاری و شناســایی شــکافهای ســنجش را در پــی دارد ،بلکــه درک

بهتــری از چگونگــی پیونــد میــان شــاخصهای گوناگــون را بــا هــم فراهــم میکنــد (.)OECD 2007

در ایــران نیــز در ســال « ،1379هیئــت نظــارت و ارزيابــي فرهنگــي و علمــي» بــر پایــة وظايــف

ف ارزيابــي وضعیــت فرهنگــي و علمــي كشــور تشــكيل
«شــورايعالي انقــاب فرهنگــی» و بــا هــد 

شــد .بــر پایــة مصوبــة ایــن شــورا ،شــاخصهای ارزیابــی علــم و فنــاوری کشــور در ســه بخــش
کالن ،خــرد ،و کیفــی در چنــد دوره تهیــه و منتشــر گردیــد .بــر پایــة ایــن مصوبــه ،ارزیابــی بــر

پایــة شــاخصهای کالن بایــد رونــد عمومــی بخــش علــم و فنــاوری کشــور و جایــگاه آن را در

جهــان روشــن میکــرد .ایــن شــاخصها پنــج حــوزة انســانی ،مالــی ،ســاختاری ،عملکــردی ،و
بهــرهوری را در بــر دارنــد .افــزون بــر ایــن ،ارزیابــی بــر پایــة شــاخصهای خــرد بایــد رتبهبنــدی

دســتگاهها و ســازمانهای ایــن بخــش را در پــی میداشــت .شــاخصهای کیفــی ارزیابــی علــم

و فنــاوری ،مؤلفههــا و مقولههایــی از ســامانة علــم و فنــاوری ملــی را بررســی و دربــارة آنهــا
پرســش میکنــد (هیئــت نظــارت و ارزیابــی شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  .)1384-1386کتــاب

«وضعيــت توليــدات علمــي ايــران و كشــورهاي منطقــه در ســالهای  2005و  »2006بــر پایــة آمــار

«مؤسســه اطالعــات علمــي (آیاسآی)» 1کــه در بســتر مطالعــات علمســنجي مركــز تحقيقــات

سياســت علمــي كشــور در ســال  1386چــاپ شــد ،از دیگــر کارهــا در ایــن حــوزه اســت (نــوروزی

چاکلــی ،حســن زاده ،نورمحمــدی .)1388 ،در همیــن زمینــه ،کتــاب «خالصــة عملكــرد پژوهــش و
فنــاوري (دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــي)» اســت کــه گــزارش کوتاهــی از عملكــرد پژوهشــي
ســالهاي  1383تــا  1385را ارائــه میکنــد .ايــن گــزارش ،اطالعاتــی در پنــج شــاخص شــمار

)1. Information Sciences Institute (ISI
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پژوهشــگران ،شــمار مقالههــای «آیاسای» ،کتابهــای تأليــف و ترجمهشــده ،شــمار اختراعهــا،

و مبلــغ قراردادهــاي پژوهشــی را دربرداشــت (وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری  .)1387گــزارش

«پايــش جهانــي توانمنــدي فناورانــه» ســال  2009نیــز کــه «انجمــن علمــی مديريــت فنــاوري ايــران»
در ســال  1388منتشــر کــرد ،توانمنــدي فناورانــه را در ســه دســته از شــاخصها (زيرســاخت توســعة

فنــاوري ،توانمنــدي نــوآوري ،و كيفيــت ســرمايه) ميســنجید (انجمــن علمــی مدیریــت فنــاوری
.)1388

روی همرفتــه میتــوان گفــت کــه فراوانــی و پراکندگــی شــاخصهای علــم و فنــاوری در

ش و کاربــرد آنهــا را بــرای
اســناد و گزارشهــای ملــی و جهانــی ،دسترســی بــه آنهــا و گزینــ 

سیاس ـتگذاران و پژوهشــگران دشــوار ســاخته اســت .بنابرایــن ،دسترســی بــه ایــن شــاخصها از

یــک درگاه واحــد بــا تــوان ســازماندهی و جســتوجوی برخــط در میــان آنهــا میتوانــد کار

کاربــران را آســان ســازد .از ایــن رو ،طراحــی و ســاخت ســامانة منابــع اطالعــات شــاخصهای
پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری (شــاخص) بــه انجــام رســید .پرســشهای کلیــدی
در ایــن کار عبــارت بودنــد از :چارچــوب مناســب دســتهبندی موضوعــی شــاخصهای پایــش و
ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری داخلــی و خارجــی چگونــه اســت؟ چــه منابــع اطالعاتــی در

داخــل کشــور در زمینــة شــاخصهای پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری منتشــر شــدهاند؟

و چــه ســازمانهایی در پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری کشــور کار میکننــد؟
 .2پیشینة پژوهش

چارچوبهایــی کــه پیشتــر بــرای ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ب ـهکار رفتــه در دو

ســطح جهانــی و ملــی بودهانــد.

 .1-2چارچوبهای ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری در سطح جهانی

نهادهــا و ســازمانهای جهانــی گوناگــون بــرای آگاهــی از جایــگاه کشــورها در ارزیابــی

علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری و مقایســة میــان آنهــا کارهــای بســیاری انجــام دادهانــد .از جملــة

مهمتریــن نهادهــای جهانــی در ایــن زمینــه میتــوان بــه «ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه»،

«بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا»« ،اتحادیــة اروپــا» ،و «ســازمان ملــل متحــد» اشــاره کــرد .کلیدیتریــن

چارچوبهــای ارزیابــی علــم،فنــاوری ،و نــوآوری در جهــا ن عبارتانــد از:

1617

تابستان  | 1397دورة  | 33شمارة 4

اســکوربورد 1علــم ،فنــاوری ،و صنعــت «ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» :دارای
ابعــاد کلیــدی خلــق دانــش ،نــوآوری آزاد در بنگاههــا ،حوزههــای تــازه رشــدیافته ،رقابــت در

اقتصــاد جهانــی ،اقتصادهــای دانشــی ،و اتصــال بــه دانــش)OECD 2015( 2؛

چارچــوب «مؤسســة آمــار ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه» :3دارای ابعــاد کلیــدی

ارزیابــی تحقیــق و توســعه ،منابــع انســانی ،نــوآوری  ،تــراز فنــاوری در پرداختهــا ،و

پروانههــای ثبــت اختــراع؛

چارچــوب ارزشــیابی علــوم پایــه و مهندســی «بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا»  :دارای ابعــاد کلیــدی
4

ارزیابــی تحقیــق و توســعة عمومــی،تحقیــق و توســعة دانشــگاهی،نیــروی کار علم و مهندســی،

صنعــت  ،فنــاوری و بــازار جهانــی  ،آمــوزش عالــی در علــوم و مهندســی ،و آمــوزش علــوم و

ریاضیــات در دورة ابتدایــی و متوســطه ()National Science Board 2014؛

چارچــوب ارزشــیابی اتحادیــة اروپــا :دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی ســرمایهگذاری در تحقیــق
و توســعه ،پایــش دانشــگران ،5بهــرهوری ،و رقابــت پذیــری ()European Union 2013؛

چارچــوب مؤسســة آمــار یونســکو :6دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی تحقیــق و توســعه،تحقیــق و
توســعة آزمایشــگاهی ،و نــوآوری ()UNESCO 2016؛

چارچــوب مؤسســة آمــاری اتحادیــة اروپــا :7دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی تحقیــق و توســعه،
منابــع انســانی علــم و فنــاوری ،توســعة اشــتغال دارنــدگان مــدرک دکتــری  ،پیمایــش نــوآوری

جوامــع ،صنعــت بــا فنــاوری پیشــرفته و خدمــات دانشبنیــان ،و حقــوق مالکیــت فکــری

(2016

)Eurostat؛

چارچــوب بانــک جهانــی :دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی تحقیــق و توســعه  ،فنــاوری پیشــرفته،
مالکیــت فکــری ،و تولیــدات علمــی ()The World Bank 2016؛

چارچــوب شــاخص جهانــی نــوآوری :دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی ســرمایة انســانی و تحقیــق،
بروندادهــای خالقانــه ،بروندادهــای دانــش و فنــاوری،نهادهــا ،پیچیدگــی بــازار ،پیچیدگــی
1. scoreboard
2. knowledge connection
3. OECD Institute for Statistics
4. Science and Engineering Indicators of National Science Board
5. knowledge workers
)6. UNESCO Institute for Statistics (UNESCO Stat
7. Eurostat
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کسـبوکار ،و زیرســاخت ()Cornell University, INSEAD and WIPO 2015؛

چارچــوب شــاخص دســتیابی بــه فنــاوری :دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی مهارتهــای انســانی،
و خلــق فنــاوری نویــن (Desai et
انتشــار نوآوریهــای قدیمــی ،انتشــار نوآوریهــای نویــن ،

)al. 2002؛

شــاخصهای بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا بــرای مقایسـ ة آســیا ،اتحادیــة اروپــا ،و آمریــکا :دارای
ابعــاد کلیــدی ارزیابــی هزینههــای تحقیــق و توســعه و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی،

پویایــی و نیــروی کار علــوم و مهندســی ،تولیــدات و صــادرات فنــاوری برتــر ،خدمــات و

تجــارت در دانــش فنــی ،ثبــت اختــراع ،انتشــارات ،همکاریهــا و ارجاعــات علمــی ،و

تحصیــات و آمــوزش پیشــرفته ()National Science Foundation 2007؛

شــاخصهای علــم و فنــاوری آفریقــای جنوبــی در ســال  :2009دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی

ظرفیــت تحقیــق و توســعة آینــده ؛ ظرفیــت تحقیــق و توســعة کنونــی؛ ســرمایة انســانی علــوم،

مهندســی ،و فنــاوری؛ رقابتپذیــری جهانــی؛ پیشــرفت فنــی؛ و فنــاوری زیســتی (.)NACI 2009

میتــوان ایــن شــاخصها را بــه هشــت دســته تقســیم کــرد کــه تحقیــق و توســعه ،ســرمایة

انســانی تحقیــق و توســعه ،نــوآوری و رقابتپذیــری ،خلــق فنــاوری ،تولیــدات علمــی ،آمــوزش،
همکاریهــای علمــی و فنــاوری ،و نهادهــا را در بــر دارنــد .گفتنــی اســت کــه ایــن دســتهها در

همــة گزارشهــا و ارزیابیهــا بــا ایــن نامهــا ب ـهکار نرفتهانــد ،ولــی دارای نامهــای هماننــد هســتند.

بــرای نمونــه ابعــادی کــه بــا هــدف ارزیابــی ســرمایة انســانی علــم و فنــاوری در چارچوبهــای
گوناگــون جهانــی آمدهانــد ،نامهایــی ماننــد نیــروی کار علــوم و مهندســی ،ســرمایة انســانی و

تحقیــق ،منابــع انســانی ،مهارتهــای انســانی ،و  ...دارنــد .در ایــن میــان ،ابعــادی نیــز در برخــی از
ایــن چارچوبهــا بودنــد کــه بهدالیلــی ماننــد تعمیمناپذیــری یــا گســتردگی ،قابلیــت دســتهبندی

در ایــن هشــت دســته را نداشــتند و همگــی زیــر نــام ســایر آمدهانــد.
 .2-2چارچوبهای ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری در سطح ملی

کلیدیترین چارچوبهای ارزیابی علم ،فناوری و نوآوری ملی عبارتاند از:

نقشــة جامــع علمــی کشــور :دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی ســرمایة انســانی،انتشــارات علمــی،
فنــاوری و نــوآوری ،اثربخشــی ،کارگروهــی ،مشــارکت در راهبــری علــم و فنــاوری ،وضعیــت

آموزشــی ،و اخــاق و ایمــان اقتصــادی (نقشــة جامــع علمــی کشــور )1389؛

چارچــوب هیئــت نظــارت و ارزیابــی فرهنگــی شــورایعالی انقــاب فرهنگــی :دارای ابعــاد
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کلیــدی ارزیابــی انســانی ،عملکــردی ،مالــی ،بهــرهوری و ســاختاری (هیئــت نظــارت و ارزیابی

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی )1384-1386؛

بررســی رونــد تحــوالت علــم و فنــاوری در ایــران (شــورایعالی انقــاب فرهنگــی) :دارای
ابعــاد کلیــدی ارزیابــی ســرمایة انســانی ،تولیــد علــم  ،فنــاوری ،و صنایــع دانشبنیــان (شــورای

عالــی انقــاب فرهنگــی)1393،؛

چارچــوب نظــام ســنجش علــم و فنــاوری مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی:
دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی بــرونداد علــم ،بــرونداد فنــاوری  ،درونداد تحقیــق و توســعه،

بــرونداد نــوآوری (علیــزاده )1389؛

چارچــوب ارزیابــی طــرح تحــول راهبــردی علــم و فنــاوری جمهــوری اســامی ایــران :دارای
شــاخصهای کلیــدی کتابخانــهای ،مؤثرســاز (بــروندادی) ،توانمندســاز (دروندادی)،

ی )1388؛
غیرکتابخانــهای (وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاور 

چارچــوب ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی ایــران:
دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی نیــروی انســانی ،علــم ،فنــاوری ،مالــی،عملکــردی ،بهــرهوری،

ســاختاری ،و کیفــی (نــوروزی چاکلــی ،حســنزاده و نورمحمــدی )1388؛

شــاخصهای ارزیابــی گــروه علمســنجی مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور :دارای
ابعــاد کلیــدی ارزیابــی نیــروی انســانی ،تولیــدات علمــی ،و اعتبــارات پژوهشــی (دفتــر بررســی

و ارزیابــی پژوهشــی )1386؛

شــاخصهای ارزیابــی مؤسســة پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی :دارای شــاخصهای

کلیــدی پذیرفتهشــدگان ،دانشــجویان ،دانشآموختــگان ،وکادر آموزشــی (مؤسســة پژوهــش

و برنامهریــزی آمــوزش عالــی)1388؛

شــاخصهای ارزیابــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری :دارای ابعــاد کلیــدی
ارزیابــی نیــروی انســانی ،ســهم زنــان در توســعة علــوم ،و تولیــدات علمــی (معاونــت علمــی و

فنــاوری ریاســت جمهــوری )1382؛

شــاخص پایــش توانمنــدی فنــاوری :دارای ابعــاد کلیــدی ارزیابــی زیرســاخت توســعة فنــاوری،
کیفیــت ســرمایهگذاری ،و توانمنــدی نــوآوری (انجمــن علمــی مدیریــت فنــاوری ایــران

.)1388

بــه ایــن ترتیــب میتــوان ایــن ابعــاد را در هشــت دســته قــرار داد که ســرمایة انســانی؛ انتشــارات

علمــی ،فنــاوری ،نــوآوری ،آمــوزش؛ همکاریهــای علمــی و فناورانــه؛ نهادهــا؛ و منابــع مالــی را در
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بــر دارنــد .ایــن ابعــاد نیــز بــه همــان شــیوه ای کــه در بخــش  1-2در خصــوص ابعــاد جهانــی مطــرح
شــد بهدســت آمدنــد .بــرای نمونــه همــة ابعــادی کــه در چارچوبهــای ارزیابــی ملــی بهگون ـهای

بــا انتشــارات و بروندادهــای علمــی ســروکار داشــتند ،زیــر نــام انتشــارات علمــی آمدنــد .در ایــن
میــان ،ابعــادی نیــز تعمیمپذیــر نبودنــد کــه زیــر نــام «ســایر» درج شــدند .جــدول  ،1ایــن ابعــاد را

در چارچوبهــای ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در ســطوح ملــی و جهانــی نشــان میدهــد.
جدول  .1مقایسة ابعاد چارچوبهای ملی و جهانی ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری

مقایسة ابعاد

چارچوبهای جهانی

چارچوبهای ملی

سرمایة انسانی علم و فناوری

سرمایة انسانی

تولیدات علمی

انتشارات علمی

خلق فناوری

فناوری

نوآوری و رقابتپذیری

نوآوری

آموزش

آموزش

همکاریهای علمی و فناوری

همکاریهای علمی و فناوری

نهادها

نهادی

تحقیق و توسعه

-

-

منابع مالی

سایر

سایر

 .3روش پژوهش

روش پژوهــش بــراي ایــن کار آمیختـهای از مطالعــة اســناد و طراحــی سیســتم اســت .در گام

نخســت پژوهــش کــه گــردآوری دادههــای شــاخصها و منابــع اطالعــات و نهادهــا بــود ،مطالعــة
اســناد انجــام شــد .در گام دوم و پــس از گــردآوری دادههــا بــه طراحــی و ســاخت ســامانه پرداختــه

شــد (شــکل  .)1ايــن پژوهــش دارای جهتگیــری کاربردی-توســعهای ،و از دیــدگاه اجــرا يــا
اســتراتژي ،از نــوع ترکیبــی (ترکیبــی از دو اســتراتژی پیمایشــی و طراحــی و ســاخت) اســت .انجــام
ایــن تحقیــق شــامل گامهــای گوناگــون بهشــرح شــکل  ،3بــوده اســت.
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و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
 ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﺤﺘﻮا و اﺑﻌﺎد ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ
 ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ
ﺟﺎيﮔﺬاري ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
 دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮب
 ﺣﺬف ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻜﺮاري
 اﺻﻼح ﻧﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ








ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺴﺖوﺟﻮ
اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺪوﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه






ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ ،و ﻣﺠﺮي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي

ﻧﻬﺎدﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﭘﺎﻳﺶ
و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﻃﺮاح

و ﺳﺎﺧﺖ

ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ »ﺷﺎﺧﺺ«

شکل  .1روش انجام پژوهش

 .4چارچوب .4طراحی
سامانهﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ساختو ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبو ﻃﺮاﺣﻲ

ﺷﻜﻞ  .1روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎت
ـامانةﺳﺎﻣﺎﻧﺔ
ﺳﺎﺧﺖ
ﻃﺮاﺣﻲ و
ارزیابــی علــم،
ﭘﺎﻳﺶپایوــش و
صهای
ـات شــاخ
ﻣﻨﺎﺑﻊاطالعـ
منابــع
ـاخت سـ
ﭼﺎرﭼﻮب و سـ
چارچــوب طراحــی
)ﺷﻜﻞ
ـع اﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،و
ﺷﺎﺧﺺ
ـوآوری ﻧﻮآوري
فنــاوری ،و نـﻓﻨﺎوري ،و
ـات.(2اســت (شــکل .)2
اطالعـ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و منابـ
نهادهــا،
ﻫﺎ،ها،
ص
ﺑﺨﺶشــاخ
ﺳﻪــش
دارايبخ
دارای ســه
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري و

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ آنﻫﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري

ﻧﻬﺎدﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﭘﺎﻳﺶ و

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي

ﻧﻮآوري

ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و

ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ،

شکل  .2چارچوب مفهومی سامانة منابع اطالعات شاخصهای پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری
ﺷﻜﻞ  .2ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري

 .1-4ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ آنﻫﺎ

 .1-4شاخصهای پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری و دستهبندی موضوعی آنها

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اول و ﺑﺨﺸﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درﺑﺎرة ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي

چارچــوب
دربــارة
ســامانه
طراحــی
چارچــوب
بخشــی
اول و
پرســش
پاســخ بــه
در
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ
ﺧﺎرﺟﻲ،
داﺧﻠﻲ و
ﻧﻮآوري
ﻋﻠﻢ،ازﻓﻨﺎوري ،و
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﭘﺎﻳﺶ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

داخلــی و
نــوآوری
پایــش و
شــاخ
موضوعــی
دســته
ﻋﻠﻤﻲ ،ﺧﻠﻖ
فنــاوری،ﻳﺎ واﻧﺘﺸﺎرات
علــم ،ﺗﻮﻟﻴﺪات
ارزیابــیﻓﻨﺎوري،
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ و
هایﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
صﻌﺪ
ﻫﻔﺖ ﺑ
دﻫﺪ،
بندی ،1ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺟﺪول

ـاوری،
ﻫﺎيــم و فنـ
ـانی عل
ـرمایة انسـ
ـتوبُعــد
دهـوـد ،هفـ
ـان می
ﻫﻤﻜﺎرينشـ
آﻣﻮزش،ـدول ،1
ﻧﻮآوري،ـه کــه جـ
ﻓﻨﺎوري،همانگونـ
خارجــی،
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻠﻲ
ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻬﺎدﻫﺎسـدر
ﻓﻨﺎوري،
ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﺎي
علمــی و
هــای
همکاری
آمــوزش،
نــوآوری،
خلــق
علمــی،
تولیــدات
اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ
فنــاوری،ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
انتشــاراتوﻟﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲیــاﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و

ﻣﻠﻲـان
ﻫﺎيـه میـ
ـه کـ
ﺑﻴﺸﺘﺮولــی آنچـ
درـتند.
ﻣﺎﻟﻲـیﻧﻴﺰهسـ
ـی یکـ
جهانـ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ملــی
ﻌﺪارزیابــی
ـای
چارچوبه
ﭼﺎرﭼﻮب در
ـاوری ،و نهادهــا
ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺖ.وﺑﻌﺪ
ﻳﻚـ ﺑ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ
فنـ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ـک
ـی یـ
ﺑﻌﺪجهانـ
ﺷﺶـای
چارچوبهـ
ﻧﺸﺎنکــهﻣﻲدر
اﺑﻌﺎداسراــت
توســعه
تحقیــق و
ـت ،بُعــد
ـترک
آﻣﺪهمشـ
ایــن دو
دارد
وﺟﻮد
بیشـﺑﺮـتراﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ،
دﻫﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
نیسـ،3
ﺷﻜﻞ
اﺳﺖ.

ـکلاز،3
ـت .شـ
ـی آمـ
بهــای
چارچو
ﺑﻨﺪيبیشــتر
دﺳﺘﻪـز در
ﺑﺮايـی نیـ
ﻫﺎﻳﻲـع مالـ
ﻣﺆﻟﻔﻪ منابـ
ـت .بعــد
ﻫﺮـه اس
جداگانـ
اﺳﺘﻔﺎده
اسـﺑﺎ
ـدهﺑﻌﺪ
ﺷﺶ
اﺳﺖ.ملـاﻳﻦ
آﻣﺪه
ﺑﻌﺪـ ﻧﻴﺰ
بُعــدﻛﻪ در
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

درﺳﺖــر
ﻧﻮآوريــه در ه
ـود دارد ک
ﻋﻠﻢ،بعــد وجـ
ارزﻳﺎﺑﻲــش
ﻫﺎيپایــه ،ش
ﺷﺎﺧﺺایــن
ﺣﻮزةــد .بــر
ﺟﻬﺎﻧﻲـاندرمیده
ـاد را نشـ
ـن ابعـ
ترکیــب ایـ
چگونگـ
ﻓﻨﺎوري ،و
ﻣﻠﻲ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ـی اﺑﻌﺎد
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ

آﻣﻮزش از
ﺑﻌﺪاســتفاده
بعــددربــا
اســت.
آمــده
دﺳﺘﻪها
شــاخص
دســتهبندی
ﻣﻴﺎنبــرای
هایــی
نیــزاﻧﺪ.مؤلفه
شــش ،1
ایــن ﺟﺪول
ﺷﺪه در
ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻨﺪي
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي
ﺗﻔﺎوت
بعــدﺷﺪه
ـوآوری
ـاوری ،و
ارزیابــی علـ
ـاخص
آﻧﺠﺎدرﻛﻪحــوزة ش
جهانــی
ﺗﻮﺳﻌﻪملــی و
مطالعــات
مقایســةﺑﻌﺪابعــاد
اﺑﻌﺎد نـﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
آﻣﻮزشـم،درفنـﻗﺎﻟﺐ
هایﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺴﻴﺎريـ از
اﺳﺖ .از
ﺗﺤﻘﻴﻖ و
و

جــدول
ﻧﻮآوري،گفتوهشــده
بندیهای
ﻋﻠﻢ،بــا دســت
پیشــنهادی
دســته
اﻧﺴﺎﻧﻲشــد
درســت
درﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﻤﻜﺎري
ﻓﻨﺎوري،ه و
بندیو ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ
میــانﻣﺎﻟﻲ،
تفــاوتﻣﻨﺎﺑﻊ
اند.ﻓﻨﺎوري،
ﻋﻠﻢه و

ـوزش
های آمـ
ـیاری واز شــاخص
زﻳﺮا بسـ
ﻧﺸﺪ،ـا کــه
درﺳﺖ آنجـ
ﺑﺮايـعهآناســت .از
اي توسـ
ـق و
ﺑﻌﺪـد تحقیـ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،و بعـ
آمــوزش
دﺳﺘﻪــد
 ،1در بع
ﭼﺎرﭼﻮب
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
اﻧﺴﺠﺎم
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻨﺪي

فنــاوری،
ﻫﺎيمنابــع
فنــاوری،
ﻳﻜﻲ علــم
انســانی
در قالــب
علــم،و ﺗﻮﺳﻌﻪ
محیــطﺗﺤﻘﻴﻖ
نهادهــا،1ودر ﺑﻌﺪ
مالــی،ﺟﺪول
ﺷﻜﻞ  3و
دﻳﮕﺮ واز ﺗﻔﺎوت
ســرمایةﻓﺖ.
ابعــادﻣﻴﺎن ﻣﻲر
ارزﻳﺎﺑﻲ از

نشــد،
درســت
بــرای آن
جداگانــه
همکاریهــا
نــوآوری ،و
ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪایﻛﺎرﻛﻨﺎن
بعــدﺣﻮزه
هســتند،ﭼﻨﺪ
بندیﺗﻮان در
دســتهرا ﻣﻲ
قابــلﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
و اﺳﺖ.

زیــرا انســجام و یکپارچگــی چارچــوب ارزیابــی از میــان میرفــت .یکــی دیگــر از تفاوتهــای

شــکل  3و جــدول  ،1در بعــد تحقیــق و توســعه اســت .شــاخصهای تحقیــق و توســعه را میتــوان

در چنــد حــوزه ماننــد کارکنــان تحقیــق و توســعه ،ســرمایهگذاری و هزینهکــرد در تحقیــق و
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توســعه ،همکاریهــای تحقیــق و توســعه ،و نهادهــای دارای واحــد تحقیــق و توســعه جــدا کــرد.

از آنجــا کــه شــاخصهای کارکنــان تحقیــق و توســعه را در بعــد ســرمایة انســانی ،شــاخصهای
ســرمایهگذاری و هزینهکــرد در تحقیــق و توســعه را در بعــد منابــع مالــی و ســرمایهگذاری،

شــاخصهای همکاریهــای تحقیــق و توســعه را در بعــد فنــاوری ،و شــاخصهای نهــادی و

ســاختاری را در بعــد نهادهــا و محیــط علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری میتــوان آورد ،بعــدی جداگانــه

بــا نــام تحقیــق و توســعه درســت نشــد .ایــن دســتهبندی ،شــاخصهای کلیــدی ارزیابــی و ســنجش
علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ملــی و جهانــی را در بــر دارد .همانگونــه کــه شــکل  3نیــز نشــان

میدهــد ،بــرای افزایــش شــفافیت و انســجام چارچــوب پیشــنهادی ،هــر یــک از ابعــاد بــه چنــد

مؤلف ـ ه دســتهبندی شــدهاند .بعــد ســرمایة انســانی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری از پنــج مؤلف ـه ،بعــد

انتشــارات علمــی و اشــاعة دانــش از هفــت مؤلف ـه ،بعــد فنــاوری از هفــت مؤلف ـه ،بعــد نــوآوری و

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري | ﻟﻴﻼ ﻧﺎﻣﺪارﻳﺎن و
دﻳﮕﺮانــاوری ،و نــوآوری از هفــت مؤلفــه،
ـم ،فن
رقابتپذیــری از هفــت مؤلف ـه ،بعــد نهادهــا و محیــط علـ

و بعــد منابــع مالــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری و ســرمایهگذاری از هفــت مؤلف ـه ســاخت ه شــدهاند.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ

ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و
ﻧﻮآوري و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ
ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و
ﻧﻮآوري

ﻧﻮآوري و
رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي

ﻓﻨﺎوري

اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﻲ و
اﺷﺎﻋﺔ داﻧﺶ

ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ،
ﻓﻨﺎوري و
ﻧﻮآوري

ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ

ﺻﺎدرات

ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ
اﺧﺘﺮاع

ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت
ﻋﻠﻤﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
در آﻣﻮزش

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ و
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ

واردات

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎري

ﻃﺮحﻫﺎي
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان

ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ

ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و
ﭘﺎركﻫﺎي ﻋﻠﻢ
و ﻓﻨﺎوري
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ
ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﺴﺐوﻛﺎر

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻮآور
و داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن
ارزش اﻓﺰودة
ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺑﺮونداد
اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي
ﻧﻮآوري
ﻧﻮآوري

ﻃﺮحﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش
ﻓﻨﺎوري
ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي
ﻓﻨﺎوري
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و
اﻧﺮژيﻫﺎي ﭘﺎك

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ،
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ،
اﻋﺘﺒﺎر و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﻬﺮهوري ﻋﻠﻤﻲ

داﻧﺶآﻣﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوري

ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ
ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ

ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

شکل  .3چارچوب پیشنهادی دستهبندی موضوعی شاخصهای علم ،فناوری ،و نوآوری
ﺷﻜﻞ  .3ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖﺷﺪه در ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ
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آﻣﺪ .ﺟﺪول  ،2دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را در ﺷﺶ ﺑﻌﺪ و  38ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
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ســرانجام بــا پاالیــش شــاخصهای یافتشــده در گزارشهــای ملــی و جهانــی کــه در

بخــش پیــش بــه آنهــا اشــاره شــد و بــا کنــار گذاشــتن همانندهــا و ویرایــش نــام برخــی از آنهــا،

 845شــاخص بهدســت آمــد .جــدول  ،2دســتهبندی ایــن شــاخصها را در شــش بعــد و  38مؤلفــه
نشــان میدهــد.

جدول  .2دستهبندی شاخصهای پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری
ابعاد

مؤلفهها

شمار شاخصها

سرمایة انسانی علم ،فناوری ،و نوآوری

سرمایة انسانی تحقیق و توسعه

32

پژوهشگران

26

دانشآموزان و دانشجویان

43

دانشآموختگان

42

اشتغال سرمایة انسانی علم و فناوری

93

جمع

236

کتابها و مقالههای علمی

33

طرحهای پژوهشی

6

کنفرانسها ،همایشها ،سمینارها ،و کارگاهها

4

اعتبار و کیفیت علمی

21

بهرهوری علمی

58

همکاریهای علمی

16

نشریههای علمی

9

جمع

147

پروانههای ثبت اختراع

55

عالئم تجاری

25

طرحهای صنعتی

24

مدلهای مصرفی

3

خریدوفروش فناوری

15

همکاریهای فناوری

14

فناوریهای پیشرفته و انرژیهای پاک

17

انتشارات علمی و اشاعة دانش

فناوری

جمع

153
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ابعاد

مؤلفهها

شمار شاخصها

نوآوری و رقابتپذیری

صادرات

16

واردات

6

بنگاههای نوآور و دانشبنیان

27

ارزش افزودة صنایع

12

برونداد اقتصادی

11

همکاریهای نوآوری

7

نوآوری

11

جمع

90

دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی

11

پژوهشگاهها ،پژوهشکدهها ،و مراکز پژوهشی

10

مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری

2

سایر نهادهای مرتبط

3

محیط سیاستی

23

محیط کسبوکار

17

محیط تنظیمی

6

جمع

72

هزینهکرد و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه

80

هزینهکرد و سرمایهگذاری در آموزش

21

هزینهکرد و سرمایهگذاری در پژوهش

30

سرمایهگذاری خطرپذیر

8

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

8

جمع

147

نهادها و محیط علم ،فناوری ،و نوآوری

منابع مالی علم ،فناوری ،و نوآوری و
سرمایهگذاری

845

جمع
 .2-4منابع اطالعات شاخصهای پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری

بــرای پاســخ بــه پرســش دوم و شناســایی منابــع اطالعــات شــاخصهای پایــش و ارزیابــی

علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری ،پایاننامــه /رســاله ،کتــاب  ،طــرح پژوهشــی ،مقالــة همایشــی ،ومقالــة

نشــریههای (علمیپژوهشــی /ترویجــی) ،گــزارش دولتــی ،و ســند ملــی ،اســتراتژی جســتوجو
1626
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دارای گامهــای زیــر بــود:
الــف .موضــوع جســتوجو« .شــاخصهای پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری» بــرای

جســتوجو تعییــن شــد.

ب .تجزیــه و تحلیــل موضــوع جس ـتوجو بــه مفاهیــم جداگانــه .در ایــن گام ،بــر پایــة موضــوع

جسـتوجو20 ،مفهــوم اساســی و کلیــدواژه تعییــن و بهصــورت اعــم و اخــص دســتهبندی شــدند.
ســاختار کلیدواژههــا بــرای جس ـتوجو («شــاخص ،ارزیابــی ،ســنجش،رصــد  ،و پایــش» « +علــم،

فنــاوری ،ونــوآوری») بــود .بــرای نمونــه شــاخص علــم؛ شــاخص فنــاوری؛ شــاخص نــوآوری؛

ی
شــاخص علــم  ،فنــاوری ،و نــوآوری ؛ ارزیابــی علــم؛ ارزیابــی فنــاوری؛ و برابــر نهادهــای انگلیسـ 

آنهــا ،برخــی از کلیدواژههــای جســتوجو بودنــد.

پ .گزینــش پایگاههــا بــرای جســتوجو .از آنجــا کــه منابــع اطالعــات گوناگونــی در ایــن کار

دنبــال میشــدند ،بــرای هرگونــه از ایــن منابــع ،پایگاههــای مرتبــط بــا همانگونــه از دروازة
اطالعــات علمــی ،پژوهشــی ،و فناورانــة ایــران 1جســتوجو شــد .بــرای نمونــه ،بهمنظــور یافتــن

مقالههــای همایــش در زمینــة پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در پایگاههــای زیــر

جســتوجو شــده اســت:

1 .1پایگاه اطالعات «اسدیآی»

2

2 .2پایگاه اطالعات ایران «کامپندکس»

3 .3پایگاه اطالعات «مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری»

4 .4سیستم یکپارچة کتابخانههای «دانشگاه آزاد»

5 .5پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج)
«6 .سیویلیکا»

3

ت .اعمــال محدودیــت بــر موضــوع .در پایگاههایــی کــه تنهــا جس ـتوجوی فارســی شــدنی بــود،

از کلیدواژههــای فارســی و در پایگاههایــی کــه هــم جســتوجوی فارســی و انگلیســی شــدنی

بــود ،بــا هــر دو زبــان فارســی و انگلیســی جســتوجو انجــام شــد .بــرای تصمیمگیــری دربــارة
گزینــش منابــع یافتشــده ،چکیــدة آنهــا خوانــده میشــد و منابعــی برگزیــده میشــدند کــه

1. dar.irandoc.ac.ir
(2. Scientific information database) SID
3. CIVILICA
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اشــاره بــه شــاخص،مــدل ،یــا چارچــوب نوینــی در زمینــة ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری

داشــتند.

 .3-4نهادهای درگیر در پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری

بــرای پاســخ بــه پرســش ســوم و شناســایی نهادهــای درگیــر در پایــش و ارزیابی علــم ،فناوری،

و نــوآوری بــا بررســی اساســنامهها و وظایــف نهادهــای گوناگــون 21 ،نهــاد شناســایی شــد (جــدول

 .)3ایــن نهادهــا در قالــب ســه طبقــه فرابخشــی ،بخشــی ،و مجــری و پشــتیبان دســتهبندی شــدند
و تــاش شــد تــا مأموریــت و پیشــینة هــر یــک از ایــن نهادهــا در حــوزة پایــش و ارزیابــی علــم،

فنــاوری و نــوآوری اســتخراج شــود.

جدول  .3نهادهای درگیر در پایش و ارزیابی علم ،فناوری ،و نوآوری
نوع نهادها

فرابخشی

نام نهادها

شورایعالی انقالب فرهنگی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
شورایعالی اطالعرسانی
شورایعالی علوم ،تحقیقات ،و فناوری
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بخشی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
وزارت بهداشت ،درمان ،و آموزش پزشکی
وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری
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نوع نهادها

مجری
و پشتیبان

نام نهادها

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
جهاد دانشگاهی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان تحقیقات ،آموزش ،و ترويج کشاورزی
سازمان سنجش و آموزش کشور
سازمان فناوری اطالعات
مرکز آمار ایران
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

 .5طراحی و ساخت پایگاه وب منابع اطالعات شاخصهای علم ،فناوری ،و نوآوری

پایــگاه وب منابــع اطالعــات شــاخصهای علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در نشــانی

 shakhes.irandoc.ac.irبــا نــام کوتــاه «پایــگاه وب شــاخص» و ویژگیهــای زیــر طراحــی و

راهانــدازی شــد:

معرفی شاخصهایی که در منابع خارجی معتبر آمدهاند و برگردان فارسی آنها؛
معرفی شاخصهایی که در منابع داخلی معتبر آمدهاند؛

دســتهبندی موضوعــی شــاخصهای داخلــی و خارجــی ارائهشــده در اســناد ملــی و
گزارشهــای جهانــی؛

معرفــی منابــع اطالعــات منتشرشــده در داخــل کشــور (کتــاب ،مقالــه ،گــزارش دولتــی ،و )...
در زمینــة شــاخصها؛

معرفــی ســازمانهای فعــال در پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری کشــور و معرفــی
آنهــا؛

امــکان جسـتوجوی ســاده و پیشــرفته بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی و بــا کاربــرد واژههــای
معــادل در پایــگاه دادة آن.
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻧﻮآوري | ﻟﻴﻼ ﻧﺎﻣﺪارﻳﺎن و دﻳﮕﺮان

بــرای دســتیابی بــه ویژگیهــای مذکــور در «پایــگاه وب شــاخص» ،نمــودار ارتبــاط
موجودیتهــای 1ایــن پایــگاه وب بــا اســتاندارد «یــواِمال» 2طراحــی شــده اســت (شــکل .)4
ﺗﻤﺎس
ﺷﺎﺧﺺ ـ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪازﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ

ﻛﺎرﺑﺮ
ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ

ﻛﻠﻴﺪواژة ﺟﺴﺖوﺟﻮ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﻧﻬﺎدﻫﺎ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻛﺘﺎب
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﮔﺰارشﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎي

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﺧﺺ

اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ
ﺷﻜﻞ  .4ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪدر سامانه
موجودیدرتها
شکل  .4نمودار ارتباط

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ  ،4اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎي »ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﺷﺎﺧﺺ« ،در اداﻣﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ«پایﻫﺎــگاه وب شــاخص» ،در ادامــه شــرح داده شــده
تهــای
موجودی
ـواع
ﺑﻨﺪي ،انـ
ـکل 4
ـاس شـ
 .1-5بــر اسـ
ﻓﺮﻋﻲ
اﺻﻠﻲ و
ﻫﺎي
دﺳﺘﻪ
ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
ا ست .رويﻫﻢرﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي »ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﺷﺎﺧﺺ« داراي دو ﺳﻄﺢ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻄﺢ

ﻧﺨﺴﺖ ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺣﻮزه« ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد» .ﺣﻮزه« ﺷﺎﻣﻞ
 .1-5موجودیت دستهبندیهای اصلی و فرعی شاخصها

ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري،

رویهمرفتــه ،شــاخصهای «پایــگاه وب شــاخص» دارای دو ســطح از دســتهبندی هســتند.

اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ و اﺷﺎﻋﺔ داﻧﺶ ،ﻧﻮآوري و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ،ﻓﻨﺎوري ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻢ ،ﻓﻨﺎوري و

ســطح نخســت ،دســتهبندی اصلــی اســت کــه بــا نــام «حــوزه» نیــز در پایــگاه وب شــناخته میشــود.

ﻧﻮآوري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺳﺖ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي دوم ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺻﻠﻲ

«حــوزه» شــامل مــواردی نظیــر ســرمایة انســانی علــم ،فنــاوری و نــوآوری ،نهادهــا و محیــط علــم،

ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺑﻌﺪ« ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي »ﺑﻌﺪ« ﻋﺒﺎرت

فنــاوری و نــوآوری ،انتشــارات علمــی و اشــاعة دانــش ،نــوآوری و رقابتپذیــری  ،فنــاوری ،و

اﺳﺖ از ارزش اﻓﺰودة ﺻﻨﺎﻳﻊ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻋﺘﺒﺎر و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﺮونداد اﻗﺘﺼﺎدي،

منابــع مالــی علــم ،فنــاوری و نــوآوری و ســرمایهگذاری اســت .دســتهبندی دوم ،دســتهبندی

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻮآوري و داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ،ﺑﻬﺮهوري ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﺮواﻧﺔ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ و

فرعــی اســت کــه فرزنــد دســتهبندی اصلــی بــه شــمار م ـیرود .دســتهبندی فرعــی بــا نــام «بعــد»

ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺧﺮﻳﺪوﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،داﻧﺶآﻣﻮزان و

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ،ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و

)1. Entity Relationship Diagram (ERD
)2. Unified Modeling Language (UML
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نیــز در ســامانه شــناخته میشــود .دســتهبندی «بعــد» عبــارت اســت از ارزش افــزودة صنایــع ،اشــتغال
نیــروی انســانی ،اعتبــار و کیفیــت علمــی ،بــرونداد اقتصــادی،بنگاههــای نــوآوری و دانشبنیــان،

بهــرهوری علمــی ،پروانــة ثبــت اختــراع ،پژوهشــگاهها ،پژوهشــکدهها و مراکــز تحقیقاتــی،
پژوهشــگران ،خریدوفــروش فنــاوری ،دانشآموختــگان ،دانشآمــوزان و دانشــجویان،

دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی ،ســایر نهادهــای مرتبــط ،ســرمایة انســانی تحقیــق و توســعه،
ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ،صــادرات ،طرحهــای تحقیقاتــی،

طرحهــای صنعتــی ،عالئــم تجــاری ،فناوریهــای پیشــرفته و انرژیهــای پــاک ،محیــط

بوکار ،مدلهــای مصرفــی ،مراکــز رشــد و پارکهــا،
تنظیمــی ،محیــط سیاســتی ،محیــط کســ 

نشــریات علمــی ،نــوآوری ،هزینهکــرد و ســرمایهگذاری در آمــوزش ،همکاریهــای علمــی،

همکاریهــای فنــاوری ،واردات ،کتــب و مقــاالت علمــی ،کنفرانسهــا و همایشهــا .همچنیــن،
بــا دو موجودیــت «حــوزه» و« بعــد» ،میتــوان دســتهها را افــزود یــا حــذف کــرد.

 .2-5موجودیت شاخصها

موجودیــت شــاخصها بــا موجودیــت دســتهبندیهای فرعــی پیونــد دارد و بــا ایــن پیونــد،

دســتة هــر شــاخص آشــکار میشــود .فیلدهــای اطالعاتــی ایــن موجودیــت در جــدول  ،4آمدهانــد.
جدول  .4موجودیت شاخصها
نام فیلد

توضیح

sub_category_id

کلید خارجی جدول دستهبندیهای فرعی و مشخصکنندة دستة فرعی (ابعاد) شاخص است.

title_fa

نام فارسی شاخص

title_en

نام انگلیسی شاخص

Abbreviation

نام کوتاه برای شاخص

Definition

تعریف شاخص

type_id

نوع شاخص (کمی ،کیفی ،ترکیبی ،نمونهگیری)

Formule

چگونگی اندازهگیری

formule_description

تعریف واژههای بهکاررفته در اندازهگیری

unit_id

کلید خارجی مرتبط با جدول  Unitsاست

reference1-6

منابع هر شاخص را مشخص میکند

Uuid, slug

برای هر شاخص یک  Uuidاختصاص داده خواهد شد .از این  uuidدر نمایش یک شاخص در
سامانه در سمت کاربران استفاده خواهد شد
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در بخــش مدیریــت ســامانه ،بــرای دسترســی بــه بخــش مدیریــت محتــوای شــاخصها ،بایــد

از منــوی اصلــی بــه گزینــة شــاخصها رفــت .در ایــن بخــش فهرســتی از شــاخصهای موجــود در

ســامانه نمایــش داده میشــود .در بخــش بــاالی ایــن صفحــه امکاناتــی بــرای جس ـتوجو و فیلتــر
کــردن ایــن فهرســت هــم هســت تــا راهبــر ســامانه بتوانــد بهســادگی بــه مدیریــت محتــوای ایــن

بخــش بپــردازد .بــا کلیــک روی دکمــة «افــزودن شــاخص» کاربرگــی نمایــش داده خواهــد شــد

کــه میتــوان اطالعــات شــاخصها را در آن وارد کــرد و شــاخصی تــازه بــه ســامانه افــزود .در

برابــر هــر رکــورد از شــاخصهایی کــه در ســامانه هســتند ،دکمههــای ویرایــش و حــذف بــرای
مدیریــت محتــوای آنهــا پیشبینــی شــده اســت.

 .3-5موجودیت منابع اطالعات

در ســامانه ،هفتگونــه منبــع اطالعــات هســت کــه عبارتانــد از کتــاب ،پایاننامه/رســاله،

ســند ملــی ،گــزارش دولتــی ،مقالــة نشــریه ،مقالــة همایــش ،و طــرح پژوهشــی .موجودیــت منابــع
اطالعــات شــاخصها بــا هفــت موجودیــت دیگــر کــه تعیینکننــدة گونههــای منابــع هســتند ،دارای

پیونــد یــکبــهیــک اســت .عنوانهــای هــر منبــع در جــدول منابــع اطالعــات نگهــداری میشــوند
و مشــترک میــان همــة منابــع هســتند .دیگــر اطالعــات بــر پایــة گونــة منبــع در موجودیــت مربــوط بــه

خــود میزبانــی میشــود .در بخــش جس ـتوجوی ســامانه نیــاز بــه جس ـتوجو در میــان نــام منابــع

گوناگــون اســت کــه بــا بــودن نامهــا در یــک جــدول میتــوان در زمــان جس ـتوجو بهســادگی
بــه آنهــا دســت پیــدا کــرد .فیلدهــای اطالعاتــی ایــن موجودیــت در جــدول  ،5آمدهانــد.
جدول  .5موجودیت منابع اطالعات
نام فیلد

توضیح

Title

عنوان منبع

reftype

گونة منبع

Created_at

زمان ایجاد منبع

Updated_at

زمان بهروزرسانی منبع

در بخــش مدیریــت ســامانه ،گزین ـهای بــا نــام «منابــع» بــا هفــت زیرمنــو ،برابــر بــا هفتگونــه

منبــع شــامل کتــاب ،پایاننامــه ،اســناد ملــی ،گــزارش دولتــی ،مقالــة همایــش ،مقالــة مجلــه ،و طــرح

پژوهشــیهســت .بــا گزیــدن هــر کــدام از ایــن زیرمنوهــا صفحــة آنهــا نمایــش داده میشــود کــه
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صفحههایــی هماننــد هســتند .در ایــن صفحههــا ماننــد بخشهــای پیشــین ،فهرســتی از منابــع و

امکاناتــی ماننــد افــزودن یــک منبــع تــازه یــا ویرایــش و حــذف منابــع کنونــی هســت.
 .4-5موجودیت کلید واژههای جستوجو

از ایــن موجودیــت بــرای بهبــود نتایــج جســتوجو اســتفاده میشــود .کلیدواژههــای

تعریفشــده در جــدول  ،6بــرای بســط کلیدواژههــای واردشــده بــرای جس ـتوجو ب ـهکار گرفتــه
خواهــد شــد.

جدول  .6موجودیت کلیدواژههای جستوجو
نام فیلد

توضیح

Keyword

کلیدواژهای که کاربر وارد میکند

Query

کلیدواژة معادل برای جستوجو

Created_at

زمان ایجاد رکورد

Updated_at

زمان بهروزرسانی رکورد

در «پایــگاه وب شــاخص»  ،بــا کاربســت یــک واژهنامــه جس ـتوجو بهبــود یافتــه اســت .در

ایــن واژهنامــه میتــوان کلیدواژههایــی را کــه کاربــر ممکــن اســت جســتوجو کنــد و معــادل

آنهــا را بــرای بســط دامنــه کلیدواژههــای مذکــور وارد کــرد .موتــور جســتوجوی ســامانه

افــزون بــر جســتوجوی کلیدواژههایــی کــه کاربــر وارد میکنــد ،کلیدواژههــای معــادل را نیــز

جســتوجو میکنــد .بــرای نمونــه ،اگــر کاربــر هــر یــک از عبارتهــای «شــمار فناوریهــای
پیشــرفته» و «تعــداد فناوریهــای پیشــرفته» را وارد کنــد ،عبــارت دیگــر نیــز جس ـتوجو میشــود.

 .5-5موجودیت نهادها

در بخــش مدیریــت ســامانه ،بــرای دسترســی بــه بخــش مدیریــت محتــوای نهادهــا ،بایــد از

منــوی اصلــی و روی گزینــة «نهادهــا» کلیــک کــرد .در ایــن بخــش فهرســتی از نهادهایــی کــه در
ســامانه هســتند ،نمایــش داده میشــود .بــا کلیــک روی دکمــة «افــزودن نهــاد» میتــوان نهــادی تــازه
بــه ســامانه افــزود .در برابــر هــر رکــورد ،نهادهایــی کــه در ســامانه هســتند ،دکمههــای ویرایــش و

حــذف بــرای مدیریــت محتــوای رکوردهــای اطالعاتــی نهادهــا پیشبینــی شــده اســت.
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 .6نتیجهگیری

از آنجــا کــه علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری پیشــران اصلــی بهــرهوری و رشــد اقتصــادی هســتند،

توســعة آنهــا نقــش بســیاری در بهبــود ســطح و کیفیــت زندگــی مــردم دارد .بــر ایــن پایــه،
دولتهــا و ســازمانهای جهانــی ،همــواره بــا بهرهگیــری از شــیوههای گوناگــون و در ابعــاد

گوناگــون ،ســنجش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری را در دســتور کار خــود قــرار میدهنــد.

در بیشــتر کشــورهای توســعهیافتــه ،کارهــا و برنامههــای دقیــق و ســاختیافتهای بــرای بررســی

و ســاخت شــاخصها و همچنیــن ،ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری هســت .هرچنــد در ایــران

نیــز ایــن کار آغــاز شــده ،ولــی هنــوز بــه برنامــهای دقیــق و همهســویه بــرای آن پدیــد نیامــده
اســت .ســازمانهای گوناگونــی ماننــد شــورایعالی انقــاب فرهنگــی؛ معاونــت علمــی و فنــاوری

ریاســت جمهــوری؛ وزارت علــوم ،تحقیقــات ،و فنــاوری؛ وزارت بهداشــت ،درمــان ،و آمــوزش
پزشــکی؛ و  ...درگیــر ایــن کار شــدهاند کــه مأموریتهــای گوناگــون هــر یــک ،گوناگونــی

شــاخصهای هــر یــک را نیــز در پــی داشــته اســت .شــاخصهایی کــه ســازمانهای گوناگــون
بـهکار میبرنــد ،هــم از دیــدگاه گســتردگی و هــم از دیــدگاه ماهیــت ،گوناگونــی بســیاری دارد .از

یــک ســو ،شــماری از ســازمانها ســنجش علــم را در اولویــت میداننــد و از ســوی دیگــر ،برخــی

از آنهــا ســنجش ابعــادی از فنــاوری و نــوآوری را در دســتور کار خــود دارنــد .از ایــن رو ،بــر پایــة

چارچوبهــای ملــی و جهانــی و شــاخصهایی کــه در هــر یــک از آنهــا آمــده ،یــک دســتهبندی

جامــع و مانــع بــرای شــاخصهای ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بــا شــش بعــد ســاخت شــد.

در ایــن دســتهبندی ،بعــد ســرمایة انســانی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری دارای پنــج مؤلفــه؛

بعــد انتشــارات علمــی و اشــاعة دانــش دارای هفــت مؤلفـه؛ بعــد فنــاوری دارای هفــت مؤلفـه؛ بعــد

نــوآوری و رقابتپذیــری دارای هفــت مؤلف ـه؛ بعــد نهادهــا و محیــط علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری
دارای هفــت مؤلفــه ؛ و بعــد منابــع مالــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری و ســرمایهگذاری دارای پنــج

مؤلفــه هســتند .ایــن دســتهبندیبهگونــهای اســت کــه چارچوبهــای معتبــر ارزیابــی ملــی و

جهانــی را پوشــش میدهــد .همچنیــن  845شــاخص شناســایی شــده بــا رعایــت اصــول جامعیــت و

مانعیــت ،بــه ایــن ابعــاد و مؤلفههــا تخصیــص داده شــدند ،بهگونــهای کــه چارچوبهــای معتبــر
ارزیابــی ملــی و جهانــی را پوشــش میدهنــد.

بــا بهرهگیــری از یــک راهبــرد جســتوجوی دقیــق منابــع اطالعــات در قالــب پایاننامــه/

رســاله ،کتــاب ،گــزارش دولتــی ،اســناد ملــی ،و مقالههایــی کــه بــه چارچــوب یــا شــاخص ارزیابــی

تــازهای اشــاره داشــتند ،شناســایی شــدند .بــر پایــة ایــن مجموعــه ،میتــوان دریافــت کــه تاکنــون
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در کشــور چــه کارهایــی در زمینــة پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بــه انجــام رســیده
اســت.

افــزون بــر ایــن ،بــا بررســی اساســنامه و مأموریــت ســازمانهای کشــور 21 ،ســازمان کــه

درگیــر پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری بودنــد ،شناســایی و در قالــب ســه نــوع ســازمان

فرابخشــی ،بخشــی ،و مجــری /پشــتیبان دســتهبندی شــدند و مأموریــت و پیشــینة آنهــا در ایــن

زمینــه بیــرون آورده شــد .بدینســان ،تصویــری جامــع از ســازمانها و واحدهــای ســازمانی درگیــر

در پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در کشــور پدیــد آمــد کــه میتوانــد در ســازماندهی

و تقســیم کار ملــی ب ـهکار رود.

بــر همیــن پایــه ،ســامانة منابــع اطالعــات شــاخصهای پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و

نــوآوری بــا دارا بــودن ســه بخــش شــاخصها ،منابــع اطالعــات ،و نهادهــا طراحــی و در نشــانی

« »shakhes.irandoc.ac.irو بــا نــام کوتــاه «شــاخص» راهانــدازی شــد .ایــن ســامانه دارای موتــور

جســتوجوی ســاده و پیشــرفته بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی اســت .ایــن ســامانه افزایــش
مشــاهدهپذیری و دســترسپذیری شــاخصها ،ســازمانها ،و منابــع اطالعــات پایــش و ارزیابــی

علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری را بــرای سیاســتگذاران و پژوهشــگران ایــن حــوزه در پــی دارد.
«شــاخص» بــا روشــنکردن مفاهیــم علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری و معرفــی ســازمانهای درگیــر

در پایــش و ارزیابــی آنهــا در کشــور و نیــز شــاخصهایی کــه ب ـهکار میبرنــد ،تصویــری روشــن
از جایــگاه ســنجش علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در ایــران و همچنیــن ،در برخــی از کشــورها و

ســازمانهای جهانــی بهدســت میدهــد .از ایــن رهگــذر شــاید بتــوان زمینــه را بــرای رســیدن بــه
راهحلــی همهســویه بــرای چیرهشــدن بــر پراکنــدهکاری و ناهماهنگــی در ســنجش علــم ،فنــاوری،

و نــوآوری کشــور فراهــم آورد.

کارآمــدی بیشــتر ایــن ســامانه را میتــوان در آینــده بــا توســعة آن بــا ویژگیهــای افــزودة

زیــر پدیــد آورد:

 هــر یــک از ایــن شــاخصهای پایــش و ارزیابــی علــم ،فنــاوری ،و نــوآوری در کجــا تولیــد
یــا ثبــت میشــوند و چگونــه میتــوان آنهــا را گــردآوری کــرد؛

گزینــش مجموعههــای هدفمنــد از شــاخصها و گــردآوری دادههــای آنهــا و پایــش و
ارزیابــی آنهــا؛

درآوردن شــاخصهای ویــژة حوزههــای پزشــکی ،کشــاورزی ،فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،و ماننــد آنهــا.
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قدردانی

ایــن مقالــه بــر پایــة دســتاوردهای یــک طــرح پژوهشــی در پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری

اطالعــات ایــران (ایرانــداک) نوشــته شــده و کار ســاخت ســامانه را «مجتبــی زالــی» بــه انجــام
رســانده اســت کــه از ایشــان سپاســگزاری میشــود.
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لیال نامداریان

دانشآموختــة دكتــرای تخصصــی دانشــگاه تربیــت مــدرس در رشــتة

 وی هماكنــون اســتادیار. اســت1393 سیاسـتگذاری علــم و فنــاوری در ســال
.پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) اســت

 بازمهندســی فرایندهــای، سیاســتگذاری علــم و فنــاوری،پژوهــیآینده

،ســنجی علم،  نظــام ملــی نــوآوری،ریــزی اســتراتژیک برنامه،کســب و کار
.ارزیابــی علــم و تکنولــوژی زمینههــای پژوهشــی مــورد عالقــه وی اســت
سیروس علیدوستی

دانشآموختــة دكتــرای تخصصــی دانشــگاه تهــران در رشــتة مدیریــت بــا

 ایشــان هماكنــون دانشــیار پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری.گرایــش سیســتم اســت
.اطالعــات ایــران (ایرانــداک) اســت

 و، طراحــی سیســتم، مدیریــت فنــاوری اطالعــات،مدیریــت اطالعــات
.برنامهریــزی اســتراتژیك زمینههــای پژوهشــی مــورد عالقــه وی اســت
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