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معطوف به  انسانیعلوماعتالي 
  پیشرفت کشور

  
ــانیعلوم يهبحث رابط ــتگذاري عل و جامعه یکی از دغدغه انس ــیاس ــه س ــت،هاي مهم امروز عرص   م در ایران امروز اس

یدات  یم بگوییم سهم ایران در تول توانمیی داشته و  دهد که رشد علمی ایران سرعت باالی  آمارهاي منتشر شده نشان می   
شته، حدود     20علمی جهان طی  شته حدود     30 برابر و  طی 38سال گذ ست و در واقع رتب  95سال گذ   يهبرابر بوده ا

ـ  تولید علم در ایران    70، معادل 2014تا  2000سال  افزایش پیدا کرده است. یعنی طیه رتب 70 ـ براساس این شاخص 
چهارم تولید   يهدر رتب 2018در سال  »اسکوپوس ایران«سنجی بینی  پایگاه علماساس پیش بر رتبه باالتر رفته است. و

  .گیردمیعلم در جهان قرار 
سبتی با توسع        ست که این رشد علمی چه ن سؤال مطرح ا  يهاي در عرص کشور دارد؟ به هر حال توسعه   يهاما این 

صه اما علم پیدا کردیم  صادي    هاي اجتماعیآیا در عر سی، فرهنگی و اقت سیا شت    ،  شد دا ایم یا خیر؟ باید گفت که ههم ر
سفانه  شاخص   متأ ست؛ یعنی وقتی  شاخص اینگونه نبوده ا شد درآ    ههاي دیگر مثل  صادي، ر شد  اقت شد    اي ر سرانه، ر مد 

ر و... هاي کسب و کا زیست، و  یا شاخص  هاي محیطزش پول ملّی،  میزان صادرات غیرنفتی،  وضعیت آلودگی  رتورم، ا
حتی فرهنگی   هاي اجتماعی اقتصادي و این شاخص در علمی،  تنها متناسب این رشد  شود نه را بررسی کنیم مشاهده می  

  ي وجود دارد.شکاف زیاد ها فاصله وایم؛ بلکه در بسیاري از شاخصرشد نداشته
پایدار باشد؛    يهبه بیان دیگر توسعه و تولید علم باید در خدمت بهبود زندگی بشر قرار بگیرد، باید در خدمت توسع    

کشور باشد. این مشکل باعث شد تا در اسناد باالدستی   يهیعنی به یک معنا باید توازنی بین رشد علم، تولید علم و توسع
شور به این   سأله ک سناد     تأکیدو  توجه م صحلت نظام   «شود. به طور نمونه در ا شخیص م سمت    »مجمع ت بر حرکت به 

ــی پژوهش« ــورافزایش کاربرد و اثربخش ــمت  »ها در کش ها در بهبود ارتقاي  کردن پژوهش کاربردي«یا حرکت به س
هاي مرتبط  پژوهشی و بخش همچنین در این اسناد بر ارتباط مؤثّر بین دانشگاه و مراکز   تأکید شده است.    »کیفی جامعه

این موارد نشان   يهشده است. هم   تأکیدها بندي دانشگاه دهی نظام اعتبارسنجی و رتبه با جامعه و یا بر ضرورت سامان  
علمی و توسعه در   يهي منطقی بین توسعامسأله است که نسبتی مناسب و رابطهنظام همین  يهکه واقعاً دغدغ دهدمی

  .  پدید آیدفرهنگی در کشور   اقتصادي و ابعاد اجتماعی و
ــوالً  ــی قرار می اصـ   يهدر حوز تأثیرن دیگر هر تحقیق علمی یک ادهند،  به بی  اثر علم را در دو حوزه مورد بررسـ

شگاه و در  محیط علمی  ــ  دان ست که اثرگذاري این تحقیق در محیط   آکادمیک دارد وــ شگاهی چه میزان   آن این ا دان
ست  علم و مرزهاي دانش   يهچقدر هر پژوهش حوز و ؟دشو ه یک پژوهش یا مقاله چقدر ارجاع داده مییعنی  اینکه ب ؟ا



  شود. حیط علمی بااهمیت تلقی مییک پژوهش در عرصه م بر اساس آن  شاخصی است که     این و ؟دهدرا گسترش می 
گذاري  یط دانشگاه دارند، بحث دیگري است. در واقع سطح دوم تأثیرتر از محي فراتأثیرهاي علمی چه اما اینکه پژوهش

شگاه  ست و اینکه انجام  هر   علم فراتر از محیط دان ي در  تأثیرروي بهبود کیفیت زندگی دارد، چه بر پژوهش چه اثري ا
دغدغه اصلی    واقع بحثی که تواند تقویت کند یا بهبود ببخشد. در  ه روند توسعه را می حلّ مشکالت جامعه دارد و چگون 

ست:  ب ست. این   1بیرونی تولید علم تأثیرخارجی و  تأثیر  سیاري از جوامع علمی ا سأله ا ست تا امروزه خیلی     م شده ا باعث 
ی براي ارتقاء  یها را اوالً مورد ارزیابی قرار دهند و ثانیاً راهکارهاوهشبیرونی پژ تأثیرسو حرکت کنند تا  کشورها به این از 

ــال   آن  ــل در س ــتان در یک طرح مفص با این  2«چارچوبی براي اعتالي پژوهش«با عنوان   1420بیابند. مثالً در انگلس
  154هاي انجام شده در حدود  براي این موضوع، پژوهش   .انجام شد  »ها را اعتالء ببخشیم؟ چگونه پژوهش«که  مسأله 

گاه و   ــ عه قرار گرفت. در وا     52دانشـ طال ــی  هزار محقّق مورد م ماعی تأثیر قع هدف این طرح  بررسـ   ات بیرونی و اجت
اســت که همین  آمریکا یا اســترالیا در کانادا، 3هااثربخشــی پژوهش يهنمونه دیگر  ایجاد شــبک  هاي علمی بود.پژوهش

سیاري از کشورها از اینکه فقط به شکلی     هبه بیان دیگر امروز  .کندها را دنبال میبحث  گرایانهکمی فانتزي وصوري،  ب
فیت زندگی در  کی گذاري واقعی علم در بهبود وتأثیرمیزان  و اتوجه خود را به محتو کنند خارج شده و با رشد علم برخورد

مجامع   دانشـــگاه  وي داخلی و پژوهش را فقط در حوزهرود که اثر علم پیش میســـو این جوامع متمرکز کردند. دنیا به
تعداد   شود و هاي آنها رفرنس داده میپژوهش دلخوش نباشند که تا چه میزان به مقاالت و تنها به این ند و آکادمیک نبی

آن روي بهبود محیط زندگی و   تأثیرمقاالت آنها چه میزان است بلکه توجه اصلی به اثر اجتماعی علم جلب شده است و 
  محیط جامعه مورد توجه قرار گرفته است.    

ساس طرح   بر سانی معلو ياعتالجامع این ا شور با این جهت    ان شرفت ک کرده تا قدمی در  گیري تالش معطوف به پی
ــده به اعتال حقیقات و فناوري، تدر وزارت علوم هایی که در کشــور  ودر تداوم حرکت و این مســیر بردارد ــروع ش   يش

ــانی در تأثیرگذاري بر کیفیت علومواقعی  ــرفت  مروز جامعه ایران واود زندگی بهب وانس ــد.   روزافپیش ــور بیندیش زون کش
ــی از این اقدامات و تالش ــکلبخش ــگاه گیري یک ها که آغازي بر ش ــانیعلومجنبش علمی در پژوهش مطالعات   و انس

  ء منعکس شده است.  اعتالجامع طرح تخصصی دومین شماره از نشریه است در فرهنگی 
گوناگون و همچنین اقشــار   هاين، پژوهشــگران و دانشــجویان رشــتهانســانی، اســتاداامید اســت اصــحاب علوم

انســانی در این آب و خاك مندان حاضــر و فعاّل، که دل در گرو اعتالي علومتحصــیلکرده جامعه ایران و تمامی دغدغه
    دارند، بعد از مطالعه این مجموعه، نظرات و آراي ارزشمند خود را با ما در میان بگذارند.  
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