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علم و پژوهش 

 پيشرفت علم در ايرانبراي  مهم چند ضرورت
 ،*١علي اكبر صبوري 

  چكيده 
هاي تحصيالت تكميلي ايران شد و نتيجه آن تربيت نيروي انساني متخصص ودوره   موجب ايجاد موفق  "توانيمما مي"باور  

) رتبه جهاني ما را ٢٠١٩به دنبال داشت و در سال گذشته ميالدي (كارآمد شد و آنگاه رشد كميت مستندات علمي كشور را  
اي بود كه توانست  ريزي شدهمسير درست و برنامه   ،گراييگرايي به كيفيبه شانزده رساند. تكامل علم در ايران و عبور از كمّيت 

به  دستوركار است تا ايران اسالمي بتواند جهاني قرار دهد و اكنون ارتقا بيش از پيش آنها در جايگاه هاي كشور را در دانشگاه 
كارگيري علم در خدمت جامعه ه بنيان و بهاي دانش م و تعلم جهاني برسد. اكنون شاهد رشد شركتيجايگاه واقعي خود در تعل

قرار داده تا رؤياي    هاي علميو سياست   پژوهش ،  را در دستوركار آموزش  يجامعه محور  ،هاهستيم. دانشگاه  جهاني  "خود 
مرهون رشد علمي ايران بوده  هادر همه زمينه   توانايي ايران اسالمي  را به زودي شاهد آن باشد.  "كردنانديشيدن و بومي عمل 

،  ، اميدآفريني مطلوباز مسير    ثروت از علمايجاد  و اكنون به يك باور جهاني تبديل شده است. حال وقت اشتغال و كارآفريني،  
مراكز نشر علمي  اد جاي ها در حوزه عمل، ديپلماسي علمي در جهان و هاي علمي و بيان پيشرفت آفريني، توسعه گفتمان اطمينان 

كند آفريني ايجاب مي باشد. ضرورت توازن علم در بين همه ابعاد دانش هاي علمي توانمند و بخش خصوصي مي دست انجمن هب
هر سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني  اي،با تفكر بين رشتهبايد مي  برداري شود.از تمام توان علمي كشور بهره  كه

عالوه هنر همگام با هم عمل نمايند تا به رشد علمي جهاني مطلوب برسيم، چرا كه در جهان امروز تحقيق نيازمند نگاه جامع هب
  ت. هاي علمي اساز سوي همه رشته 
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  مقدمه 
دانشگاه    بيست و هشتقبل از پيروزي انقالب اسالمي با تعداد  

در    بيشتر  در كشور، تنها يكصد و هفتاد هزار دانشجو و آن هم
ت  براي  بودند.  تحصيل  به  مشغول  كارشناسي  نيروي أدوره  مين 

متخصص كشور، جوانان ما براي ادامه تحصيل و كسب مدرك  
تن به خارج  مجبور به رف  ،كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي 

تفكر   القاي  با  اسالمي،  انقالب  پيروزي  با  بودند.  ما  از 
شصت،  توانيممي دهه  دانشگاه   ،در  راه توسعه  و  اندازي  ها 

هاي مختلف شكل گرفت  هاي تحصيالت تكميلي در رشتهدوره
متعهد و كارآمد شد كه در    ، و ثمره آن تربيت نيروهاي متخصص

هاي توسعه كشور نقش بسيار زياد و انكارناپذيري داشته عرصه 
راه  در  تهران  دانشگاه  سپس  و  شيراز  دانشگاه  اندازي  است. 

ويژه در علوم پايه، پيشرو بودند ههاي تحصيالت تكميلي، بدوره
دوره   تثبيتبراي  و   دانشگاهي در  مدارك  اعتبار جهاني  هاي  و 

ها را  ها و رسالهنامه، انتشار نتايج پايانخود  تكميليحصيالت  ت
كيد و حتي اجبار نمودند. اين بود  أالمللي تبه صورت مقاالت بين

كه در طول دو دهه هفتاد و هشتاد، شاهد رشد بسيار خوب تعداد  
سرعت سهم  ه ب المللي شديم. مقاالت ايران در نشريات معتبر بين 

جهان افزايش پيدا كرد.    ١ت علميكشور عزيزمان در توليد مستندا
شروع توسعه   اًتقريب ميالدي)، ١٩٨٥(معادل سال  ١٣٦٤در سال 

ندات علمي ايران  تعداد مست  هاي تحصيالت تكميلي كشور،دوره
علم وبگاه  در  شده  كالريويت    )WOS(  ٢نمايه  مؤسسه 

  ٥، علوم اجتماعي٤حوزه علوم نمايه  در مجموع سه  ،  ٣آناليتيكس 
و هنر انساني  علوم  مجموعه  برابر  ٦و  ميزان مشاركت    ١٣٤،  با 

در سال  بعد از پانزده سال، يعني  بود.    پانزده هزارم درصدجهاني  
در  ميالدي)،    ٢٠٠٠(سال    ١٣٧٩ ايران  علمي  مستندات  تعداد 

در مجموع سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و مجموعه    وبگاه علم،
چهارده  با ميزان مشاركت جهاني    ١٤٦٧علوم انساني و هنر، برابر  

نظر    درصد شد  صدم از  رتبه چهل و هشتم جهان  در  ايران  و 
گرفت قرار  علمي  مستندات  توليد  گسترش  كميت  تشويق   .

دانشگاه دوره تعداد  رشد  تكميلي،  تحصيالت  تشويق  هاي  ها، 
و رشد نشريات علمي    الملليانتشار مقاالت در نشريات معتبر بين 
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تعداد    ميالدي)،   ٢٠١٠(سال    ١٣٨٩كشور باعث شد كه در سال  
در مجموع سه حوزه علوم،   وبگاه علممستندات علمي ايران در 

با    ١٩٦٢٨علوم اجتماعي و مجموعه علوم انساني و هنر، برابر  
(جايگاه بيست    درصد   يك و دوازده صدمميزان مشاركت جهاني  

جهان) دوم  سهم  شد.    و  از  علمي  عبور  مستندات  درصد  يك 
جهان، يك موفقيت بزرگ در راه اعتالي علمي كشور در طول  

ها و نشان    صيالت تكميلي دانشگاههاي تحسال رشد دوره   ٢٥
ويژه در حوزه علوم  ه ها، باندازي اين دورهاز استاندارد بودن راه 

اعضاء  پايه و فني مهندسي بوده است. در همين راستا، تعدادي از  
هاي ما به دليل كسب استنادات علمي و رجوع بنام دانشگاهعلمي  
.  قرار گرفتند  به مقاالت آنها، در فهرست دانشمندان جهانيزياد  

ايراني مقاالت  كميت  (رشد  بزرگ  باور  يك  حاصل  كه  ما  ها 
دورهبود  )توانيممي ايجاد  موفق،  تكميلي  تحصيالت  و    هاي 

را به دنبال داشت كه  نيروي انساني متخصص و كارآمد  تربيت  
و  مورد گزارش  توجه  و  مقاالت  علميبحث  مختلف    در   هاي 

رده   جهان شد. آخرين  شمارش  بر اساس    ،بندي جهان علمدر 
مجموع سه حوزه علوم،   در  نمايه شده  مستندات علمي  تعداد 

، در سال علوم انساني و مجموعه علوم انساني و هنر، وبگاه علم
نمايه و سهم    ٤٨٢٩٢ايران با انتشار    )،٢٠١٩گذشته ميالدي (سال  

قرار   شانزدهمدرصد، در رده  يك و هشتاد و هفت صدمجهاني 
است.   برانگيز  تحسين  كه  داراي  گرفت  ايران  سال،  همين  در 

نوظهور  ٨٩١١٣ نشريات  در  كه    ٧نمايه  بود  درصد    ٣/٣هم 
است و با اضافه اين منبع  هاي جهاني (رتبه هشتم جهاني)  نمايه
هاي آن به مجموع سه حوزه اصلي وبگاه علم، كل نمايه كردن

به   رسيد.  (  ٥٩٦٨١ايران  جهان)  شانزدهم  نشريات   نمايهرتبه 
نوظهور، شامل نشرياتي در وبگاه علم است كه براي ورود به سه  

اصلي   ارزيابي    (SCI-E, SSCI, A&HCI)نمايه  حال  در 
) رشد مستندات علمي، درصد مشاركت جهاني  ١شكل (هستند.  

در تاريخ   وبگاه علممجموع سه حوزه اصلي  و رتبه ايران را در  
ميالدي)   ٢٠٢٠جون  بيستم(معادل   ١٣٩٩خرداد ماه  سي و يكم

مي  مي   دهد.نشان  بيشتر  اين شكل نشان  درصد  كه كسب  دهد 
اسناد علمي است. در    مشاركت، نيازمند جهش بيشتر در توليد 



  رانيعلم در ا شرفتيپ  يچند ضرورت مهم برا   

    ٩٩ماه    اول،دي، شماره  يازدهمنشريه نشاء علم، سال  
٣٩ 

با كشورهاي برتر در توليد اسناد علمي، تالش و   واقع، رقابت 
مي  طلب  را  بيشتري  كشورهاي  توليد  با  بخواهيم  اينكه  تا  كند 

  ضعيف يا متوسط رقابت نموده و از آنها سبقت بگيريم. 
  

  
همراه درصد مشاركت  )، به(محور عمودي سمت راست:  هنر    هاي ايران در مجموع سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني وتعداد نمايه: ١شكل

هاي ايران در نشريات نوظهور نمايه شده در پايگاه وبگاه علم در  به همراه نمايه)  جهاني ايران در توليد مستندات علمي (محور عمودي سمت چپ:  
علم كالريويت آناليتيكس  ) از وبگاه  ٢٠٢٠جون    بيستم(  ٣١/٣/١٣٩٩. اين اطالعات در تاريخ  )ب(هاي مختلف  و رتبه كشور در سال  (الف)داخل شكل  

  استخراج شده است.
  

اواخر دهه هشتاد، با كسب يك درصد مشاركت ايران در توليد  
مستندات علمي جهان، مسير جديدي در راه اعتالي علمي كشور  

گرايي در توليد  در دهه نود، كيفيت گشوده شد كه به موجب آن  
از اين هر  مستندات علمي، جايگزين كميت  تا قبل  گرايي شد. 

بين تقدير قرارنشري در سطح  گرفت. اما دهه  مي   المللي مورد 
ها بر روي كيفيت انتشارات علمي قرار  ها و تشويقنود، تمام نگاه

گرفت. پاداش نشر مقاالت تنها به انتشارات در نشريات سطح  

علمي    ) صورت گرفت و در ارتقاء اعضاي هيئتQ1  باال (مثالً
ها و امتيازات ويژه به مقاالت منتشرشده در نشريات سطح  نگاه
و Q1  (مثالًباال   گرفت  تعلق  دانشگاه   در   )  از  شرط  بسياري  ها 

اعتبار  وتويي براي ارتقا شد. تعداد مقاالت كشور در نشريات بي 
ثير كم مورد  أتبار و حتي مقاالت در نشريات معتبر اما با تعاو كم 

سريع  نكوهش و امتيازات منفي قرار گرفت و نتيجه آن ريزش  
اعتبار و كم اعتبار و رشد زياد مقاالت با بسيار زياد مقاالت بيو  
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افزايش تعداد مقاالت داغ و پراستناد كشور    كيفيت و همچنين 
ميالدي رتبه شانزدهم توليد    ٢٠١٩شد. در حالي كه ايران در سال  

 ١مقاله پراستناد   ٦١٣هان را داشته است، با ثبت  مستندات علمي ج
  ١٠٧درصد)، جايگاه شانزدهم جهان و با ثبت    ٢/٣(سهم جهاني  

درصد)، جايگاه سيزدهم جهان را    ٦٦/٥(سهم جهاني  ٢مقاله داغ 
مستندات   كيفيت  افزايش  از  نشان  اين  و  است  كرده  تصاحب 

  ) را مالحظه نماييد. ١علمي كشور است. جدول ( 

  
بندي بيست  همراه رتبههاي سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني و هنر وبگاه علم، بهدر مجموع نمايه بندي بيست كشور اول جهان  رتبه:  ١جدول

) از وبگاه علم كالريويت آناليتيكس  ٢٠٢٠جون    بيستم(  ٢٤/٣/١٣٩٩كشور برتر جهان در كسب تعداد مقاالت پراستناد و داغ. اين اطالعات در تاريخ  
  استخراج شده است.

 تعداد مقاالت داغ  تعداد مقاالت پراستناد   تعداد كل مستندات علمي
 درصد  تعداد  كشور  درصد  تعداد  كشور  درصد  تعداد  كشور 

٤٥/٢٦ ٦٨٣٦٨٧ امريكا ٢٩/٣٨ ٧٣٠٣ امريكا  ١٦/٤٥ ٨٥٣ امريكا   
٥٣/٢٠ ٥٣٠٤٩٩ چين ٣٨/٣٧ ٧١٣٠ چين  ٠٧/٤٠ ٧٥٧ چين   

٩٦/٦ ١٧٩٨٨٠ انگلستان ٨٤/١٣ ٢٦٤٠ انگلستان  ٠٠/١٨ ٣٤٠ انگلستان   
١٥/٦ ١٥٩٠٢٤ آلمان ١١/١١ ٢١١٨ آلمان  ٣٥/١٥ ٢٩٠ آلمان   
١٩/٤ ١٠٨٢٣٠ ژاپن  ٩٠/٨ ١٦٩٧ استراليا   ٢٨/١٢ ٢٣٢ استراليا    
١٨/٤ ١٠٨٠٣٢ كانادا ١٢/٨ ١٥٤٩ كانادا  ٦٤/١٠ ٢٠١ كانادا   
١٥/٤ ١٠٧١٤٧ ايتاليا   ٩١/٦ ١٣١٧ فرانسه   ٤٨/٩ ١٧٩ فرانسه    
٩٨/٣ ١٠٢٩٦٤ فرانسه  ٧٧/٦ ١٢٩١ ايتاليا   ٤٢/٨ ١٥٩ ايتاليا    

٩٥/٣ ١٠٢١٤٩ استراليا   ٨٧/٥ ١١٢٠ هلند  ٣١/٨ ١٥٧ هلند   
٧٩/٣  ٩٧٨٥٢ هند  ٥٨/٥ ١٠٦٥ اسپانيا  ٢٦/٨ ١٥٦ اسپانيا   

٥٥/٣  ٩١٨٧٠ اسپانيا  ٨٠/٤  ٩١٦  سويس  ٣٦/٧ ١٣٩ سويس   
٠٧/٣  ٧٩٤٢٠ كره جنوبي  ٧٧/٤  ٩٠٩ ژاپن  ١٥/٧ ١٣٥ ژاپن   

٥٥/٢  ٦٥٨٢٠ برزيل  ٦٩/٣  ٧٠٣ هند  ٦٦/٥ ١٠٧ ايران     
٤٣/٢  ٦٢٨٠٤ هلند ٦٨/٣  ٧٠١ كره جنوبي   ٥١/٥ ١٠٤ سوئد     

٩٦/١  ٥٠٦٣١ روسيه ٦٦/٣  ٦٩٨ سوئد   ٢٤/٥  ٩٩ بلژيك   
٨٧/١ ٤٨٢٩٢ ايران ٢١/٣ ٦١٣ ايران  ٠٨/٥  ٩٦ كره جنوبي    

٨٥/١  ٤٧٧٣٧ سويس  ١٨/٣  ٦٠٦ بلژيك  ٧١/٤  ٨٩ اسكاتلند   
٦٣/١ ٤٢٠٦٤ تركيه ٧٠/٢  ٥١٥ دانمارك  ٤٥/٤  ٨٤ هند    

٦٠/١ ٤١٣٢٥ سوئد   ٤٧/٢ ٤٧١ اسكاتلند  ٠٢/٤  ٧٦ عربستان     
٥٢/١  ٣٩٢٤٤ لهستان ٤٠/٢ ٤٥٧ سنگاپور  ٧٦/٣ ٧١ روسيه   

 
از   بيش  و    ٢٥٠اكنون در كشورمان  دارد  دانشگاه جامع وجود 

چهار ميليون نفر رسيده است. ديگر    حدود  تعداد دانشجويان به
هاي خارج از كشور  مين نيروي متخصص در دانشگاهأ نيازي به ت

به و  مي نيستيم  داده  كشور  از  خارج  بورسيه  سي  ندرت  شود. 
ند و در ورود به  ها زن هستدرصد اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
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ها، تعداد دختران بيش از پسران شده است كه قبل از اين دانشگاه
ها  دانشگاهاعضاء علمي  بيش از دويست نفر از    مورد توجه نبود.
به  دار علم جهان  ما در فهرست دانشمندان طاليه و مراكز علمي  

هاي  هاي اخير، تعداد زيادي از دانشگاهخورد. در سال چشم مي 
در   قرار  بنديرده  فهرست ما  جهاني  تعداد  اندگرفتههاي   .
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رو به فزوني است. در  ايران  هاي  دانشجويان خارجي در دانشگاه 
حوزه پزشكي، بيماران زيادي از كشورهاي مختلف براي درمان  

آيند. اكنون ايران اسالمي بر بلنداي قله علم منطقه و به ايران مي 
توليد مستندات علمي    كشورهاي اسالمي قرار گرفته است و در

رسيده    ميالدي  ٢٠٢٠در نيمه سال    جهان به مقام پانزدهم جهان
اند و جهان  جهاني شده كشور  است. بسياري از نشريات علمي  

معتبر   نشريات  خوب  داوران  ما  دانشمندان  آنهاست.  خريدار 
شده  به  دانشگاهاند.  جهان  آموزشي،  مرحله  از  سرعت  به  ها 

مرحله   به  سپس  و  محورپژوهشي  آورد  يجامعه  ند.  اه روي 
هاي علم و بنيان به تعداد زياد در درون پارك هاي دانششركت 

و  فن ارزش  با  بسيار  كارهاي  اكنون  و  شدند  ايجاد  آوري 
مي  انجام  حوزه  دهند.  غرورانگيزي  در  ايران  غيرنفتي  صادرات 

و تجهيزات آزمايشگاهي و سالمت    ، گياهان دارويي نانو، پزشكي
است.  رغم همه تحريم علي افزايش  به  رو  و دهها  اينها  ها  همه 

ماست كه دانايي ها و مراكز علمي مورد ديگر، محصول دانشگاه
جهان از نظر علمي ايران را  و توانايي را به ارمغان آورده است.  

.  انكار توسعه علمي كشور ناممكن است باور كرده است و ديگر  
مي  توهم  را  كشور  توسعه علمي  گاه  كه  و آنها  توان  پنداشتند، 

از همه مهمتر اينكه، همه اين افتخارات در  فرصت انكار ندارند. 
ب دانشگاهه شرايطي  كه  است  آمده  مالي  دست  نظر  از  ما  هاي 

در   توليد  تنگنا  همواره  از  تحقيقات  واقعي  سهم  هرگز  و  بوده 
از نيم درصد فراتر نر فته است. اين افتخار براي  ناخالص ملي 

با   كه  ماند  خواهند  جاودانه  تاريخ  در  هميشه  ما  دانشگاهيان 
 اند. ايثارگري و از خودگذشتگي به اين مهم دست يافته

باور   با  شصت  دهه  مي "در  تحصيالت  دوره  "توانيمما  هاي 
هاي هفتاد  تكميلي را به عنوان موتور تحقيق كشور گشوديم. ده 

گرايي كرديم تا به  ي و هشتاد زماني در توليد مستندات علمي كم
انتشارات علمي جهاني برسيم و رسيديم. در دهه   باور و توان 

محوري علم روي  گرايي علم و بالفاصله به جامعه نود به كيفيت 
جهاني قرار داديم. حال  جايگاه  هايمان را در  هنشگاآورديم و دا

در اين راستا، ده پيشنهاد اساسي براي توسعه    قدم بعدي چيست؟
مي  داده  كشور  قرار  علمي  اهتمام  و  توجه  مورد  تا  باشد  شود، 

  بگيرد:
 گفتمان توسعه علمي) ١

است.   انكارناپذير  واقعيت  يك  كشور،  علمي  توسعه  و  رشد 
انقالب اسالمي ايران دشمنان زيادي دارد. نخبگان علمي كشور  
بيش از همه در معرض تيررس قرار دارند و مورد حسد ديگران  

هاي ملي كشورند و بايد بيش دانشمندان ما سرمايهگيرند.  قرار مي
واقعيت پيشرفت علمي  ند.  از اين مورد توجه و احترام قرار بگير

كشور كه با همت واال و تالش ايثارگونه همين نخبگان علمي 
بايد مورد گفتمان قرار بگيرد تا در جامعه ميحاصل شده است، 

عنوان يك غرور ملي مطرح شود. خود  ارزش آن درك شود و به 
سازي در اين گفتمان  شايسته استنخبگان علمي و دانشگاهي  

ويژه ه هاي ارتباط جمعي و ب ه باشند. رسانهنقش اصلي را داشت
سيما   و  برنامهمي صدا  مهم  اين  براي  كنند.بايد  مطلوب    ريزي 

از آنها خواسته شود كه كارهاي خود را براي جامعه مطرح  است  
كنند و ارزش و اهميت كارهاي خود را توضيح بدهند تا جامعه  

آوردهاي علمي كشور كمتر  دست به علم و عالم عالقمندتر شود.  
شوند، اگرچه بسيار مهم هستند. توان علمي  ها مطرح مي در رسانه
ويژه نسل جوان بيان شود تا ارزش  ه بايد براي جامعه ب مي كشور،  

افزوده پيدا كند. اگر براي بيان آن از زبان خود جامعه نخبگان  
ل جاري  در ابتداي سا ثيرگذار خواهد بود.أاستفاده شود، بسيار ت

ها انسان  ميالدي، جهان درگير يك پديده ناخواسته شد و ميليون
مبتال شدند و صدها هزار    ١٩-در سراسر جهان به ويروس كرونا

هزار نفر   هاده   نفر جان خود را از دست دادند. در كشور ما هم
به اين ويروس مبتال و هزاران نفر جان خود را از دست دادند.  

ري از كشورها، حتي كشورهاي پيشرفته جهان شوكه شد. در بسيا
مقابله با ويروس از خود نشان   جهان، كمبودهاي اساسي براي 

اما در مدت بسيار كوتاهي كشور ما كار بسيار    دادند.  از عهده 
و با تالش جامعه درماني، درصد بهبوديافتگان بسيار    خوب برامد

  نسبت به بسياري كشور  تحسين برانگيز شد. در مجموع عملكرد  
از كشورهاي پيشرفته جهان بهتر شد و اين در حالي اتفاق افتاد  

ما در اوج تحريم  بوده و  كه  اقتصادي  هاي جهاني و مشكالت 
از   نشان  مهم،  اتفاق  اين  كارآمد  هستيم.  انساني  نيروي  توسعه 

هاي علمي كشور دارد. در همين حال، از  دانشگاهي و پيشرفت 
، در پنج ماهه  WOSنظر تعداد مستندات علمي نمايه شده در  

گيري ويروس كرونا و ابتالي جهان  (زمان اوج  ٢٠٢٠اول سال  
گيرد، پنج پله  به اين ويروس) ايران در رده دهم جهان قرار مي 

ي.  باالتر از جايگاه علمي خود از نظر كميت توليد مستندات علم
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آوردهاي كمي نيستند كه جامعه ما از آنها مطلع نباشد اينها دست
  و سبب غرور ملي نشود.  

 زايي براي جواناناميدزايي و اشتغال)  ٢
پس  و  اندوخته  بجوانان  بايد  و  هستند  ما  فرداي  زودي  ه انداز 

بايد به آنان اعتماد كنيم و  مي  مديريت كشور به آنها سپرده شود.
ها  بايد آنها را از همه واقعيت مي آنها را در كارها مشاركت دهيم.  

 مطلع كنيم و نقاط ضعف و قوت خود را صادقانه به آنها بگوييم
اميد و نشاط را در آنها زنده نگه داريم. نياز اصلي آنها، اشتغال    اما

داشته باشند.   هاست كه براي آن برنامهاست و اين وظيفه دولت 
قانون تبعيض،  و  دوگانه  شفافيتبرخوردهاي  گريزي، گريزي، 

بي و  جوان  ناباوري  نسل  در  نااميدي  و  يأس  موجب  توجهي 
در كشور براي جوانان  راند. بايد  شود و آنها را از وطن ميمي

نمود.   متعهد  خود  كشور  به  نسبت  را  آنها  و  كرد  اميدآفريني 
توانند داشته فريني نقش مهمي مي اميدآنخبگان دانشگاهي هم در  

   باشند.
حفظ هويت ملي و ديني براي نسل نوجوان و جوان امروز ما  

مختلف هويتي را در طول تاريخ  هاي بسيار مهم است. ما بحران 
نموده  مانع  تجربه  همواره  ما  استحكام  و  غني  تاريخ  اما  ايم، 

مثبت   نكات  جذب  با  و  شده  بيگانگان  فرهنگ  تهاجمات 
سايه   در  ما  تمدن  و  فرهنگ  تاريخ،  اصالت  پشتيباني  فرهنگي، 

رشد    مردم  گذشته،  سال  بيست  طول  در  اما  است.  شده  حفظ 
عدم آموزش كافي در كسب سواد آور فضاي مجازي و  سرسام
مديريترسانه سوء  و  طرف  يك  از  پارهاي  در  موارد  ها  از  اي 

با بي  به خواسته همراه  ديگر،  توجهي  از طرف  هاي نسل جوان 
هاي براي حفظ هويت ايراني ايجاد كرده است. ما نيازمند نگراني

براي رفع    .ايجاد حس غرور ملي در نسل نوجوان و جوان هستيم
بايد آموزش جذابي از تاريخ  مي و پايداري هويت خود    نگراني

بلي،  باشيم.  داشته  دانشگاه  حتي  و  دبيرستان  دبستان،  در  خود 
موجب   آن  آموزش  و  مطالعه  بتواند  كه  تاريخ  جذاب  آموزش 
افزايش حس غرور شود تا هويت خود را حفظ كنيم. در كشور  

زش داده  شود و آنچه هم آموبه آموزش تاريخ بها داده مي كمتر  
هدفمند جذاب  شود  مي يك    و  نيازمند  تاريخ  آموزش  نيست. 

است.   اساسي  نظر  استتجديد  را  داشته  شايسته  خود  هاي 
 

1 Pseudoscience 

به نسل هب با جذابيت  و  آموزش  درستي  نماييم.  منتقل  هاي آتي 
  شود.جذاب تاريخ موجب حفظ هويت و اميدآفريني مي 

 ١مبارزه با جهل و شبه علم)  ٣
چيز   دو  علم  شبهآفت  و  غرور  خود  علم.    است:  و  غرور 

ها دور نموده و از كشف حقايق بيني، انسان را از ناشناختهبزرگ 
داند و خود كند همه چيز را مي دارد. انسان مغرور، فكر ميباز مي
ماند. البته داند لذا در جهل باقي مي نياز از تعليم و تعلم مي را بي

كم  ناتوانخود  و  وابستگي  موجب  هم  مي بيني  با  ي  بايد  شود. 
بدانيم كه كمبودهاي خود  كسب دانايي بر توانايي خود بيفزاييم و  

به آينده جبران  را همواره مي  اميد  با تالش و كوشش و  توانيم 
خصلت يادگيري را خداوند براي همه افراد فراهم كرده  كنيم.  

ست و براي آن پاياني  است. انسان همواره نيازمند تعليم و تعلم ا
  وجود ندارد.  

.  خطا نتيجه يك آزمون استانسان همواره در آزمون و خطاست.  
عدم خطا نبايد آزمون نمود و اين غيرممكن است. بنابراين،  براي  

به  است،  خوديخطا  اشكال  موجب  آنچه  ندارد.  اشكالي  خود 
تكرار خطاست و بدتر از آن اصرار بر درست بودن خطاست.  

ول در كسب علم و دانش، درستي و صداقت است. در  آموزه ا
گيريم و پلي براي  ها و خطاها درس مي تعليم و تعلم، از شكست 

 هايي كه از مسير سازيم. اما هستند انسانهاي بعدي مي موفقيت
مسيرهاي اشتباه و صداقت جدا شده و با جعل و ساخت داده  

.  ]١-٢[  شوندسازند و موجب گمراهي ديگران ميدروغين مي
عمل   به  زدن  دست  با  زيادي  جاعالن  علم،  تاريخ  طول  در 
ناشايست ساخت مستندات علمي دروغين سالمت انسان را به  
به انحراف   را  ايجاد شبه علم، مسير علم  با  و  انداخته  مخاطره 

موجب  كشانده  علم،  از  دروغين  ساخت  چنين  ثمره  اند. 
دانبي شرايطي،  چنين  در  است.  نااميدي  و  و اعتمادي  ش 

مهري قرار گرفته و سلب  هاي واقعي دانشمندان مورد بينوآوري 
به  را  همراه دارد. وقتي جامعه اعتماد جامعه را    از اي تكيه خود 

بيني شده و به دنبال  دانشمندانش از دست بدهد، دچار خودكم 
بنابراين، در   .گرددباشد مي  از بيگانگان شايد گاه ديگري كه تكيه

شبه علم ضروري است تا جامعه  روند توسعه علمي، برخورد با 
پديده شبه علمي مي يك  ندهد.  از دست  را  تواند  اعتماد خود 
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اطمينان كند. براي  و بي  دارها پديده و واقعيت علمي را خدشه ده
ريشه  بايد  علم،  شبه  بردن  بين  و  از  بررسي  آن  وجودي  هاي 

تنها قوانيني براي برخورد با خاطيان آن خشكيده شود، نه اينكه  
نوشته شود. عالج واقعه را بايد قبل از شروع واقعه نمود، نه بعد  
از ان. در كشور ما قوانين خوبي براي جعل و تقلب علمي و شبه  
علم تدوين و اجرايي شده است، اما هرگز اين پديده شوم براي  

  نگرفته است.هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار  خشكاندن ريشه 
ها  نامهتوجه و نظارت بيش از پيش بر كيفيت پايان)  ٤

 هاو رساله
برنامه  گذشته،  دهه  يك  طول  رشد    ريزيدر  براي  خوبي  هاي 

كيفيت مستندات و انتشارات علمي در كشور صورت گرفته است  
هيأت  توجه  مورد  بسيار  دانشگاه و  مميزه  است.  هاي  بوده  ها 

كامأل    اخير  هايكشور در سال اعتبار  كم  اعتبار وريزش مقاالت بي 
پايان براي افزايش كيفيت  اما  هاي كارشناسي  نامهمشهود است. 

هاي دكتراي تخصصي برنامه مدوني شكل نگرفته ارشد و رساله 
پايان  است.  طرحنامه  است  رساله ها  نامهمطلوب  بر  عالوه ها  و 

قه و جهان  به حل مشكالت كشور و منط  ،گسترش مرزهاي دانش
هم بپردازد تا صنايع كشور كيفيت يابد و راه رقابت را با ساير 

كارشناسي   نامهاما يادمان باشد كه يك پايان  كشورها ايجاد نمايد.
يا رساله  باشد.    ارشد و  نيز  بايد داراي نوآوري در علم  دكتري 

عالوه، در حوزه علوم پايه، نيز بايد بيش از پيش به ورود به  هب
زمان   از  جلوتر  تحقيقات  اين  چون  و  كرد  فكر  نو  قلمروهاي 

شود با ديد كاربردي به آنها نگريست و لذا علوم پايه  هستند، نمي 
  نيازمند نگاه ويژه است.

ــور، بـ ) ٥ ــرـيات علمي كش ــاـماـندهي نش ويژه در  هس
 هاي علوم اجتماعي و علوم انساني و هنرحوزه

وليد مستندات علمي  در طول بيست سال گذشته، همگام با رشد ت
المللي، قريب به دويست نشريه علمي كشور  ايران در سطح بين

استاندارتوانسته نمايهداند  براي  الزم  پايگاههاي  در  هاي شدن 
كسب   را  اسكوپوس)  و  آناليتيكس  (كالريويت  جهان  استنادي 
كنند و به اين طريق ميداني براي عرصه و داوري مقاالت عرصه  

كشورها نيز فراهم شود. ورود نشريات ايراني در  شده از ديگر  
هاي اطالعات علمي جهان خود يك موفقيت بزرگ است.  پايگاه

المللي در  حتي برخي از اين نشريات توسط ناشران مشهور بين 

خارج از كشور منتشر شده و به اين طريق مشتركان خوبي جذب  
كل در  با اين حال، دو مشنموده و براي كشور ارزآوري دارند.  

المللي وجود دارد كه  اعتالي نشريات علمي كشور در سطح بين 
  بايد مورد توجه قرار گرفته و مسير ارتقاي آنها را فراهم نمود: 

پايگاه  الف)  در  كه  جهان  علمي  نشريات  استنادي   غالب  هاي 
المللي و نيز بينهاي  اتحاديهها و  شوند، توسط انجمن نمايه مي

شد منتشر  خصوصي  دانشگاهانتشارات  سهم  و  انتشار ه  در  ها 
  و مراكز علمي   هانشريات علمي ناچيز است. اما در ايران، دانشگاه

دانشگاهي،   نشريات  است.  علمي  نشريات  انتشار  اصلي  منبع 
ها شكل گرفته و  بيشتر به هدف انتشار نتايج تحقيق در دانشگاه

  در واقع جنبه ارتقانامه براي اعضاي هيئت علمي پيدا كرده است 
ها مانع از  و مقررات دست و پاگير و نظام بوروكراسي دانشگاه 

آنها مي  مالي  ارتقا  منافع  نداشتن  ،  براي گردانندگان نشريهشود. 
علمي كم  نشريات  استناد  اين  براي  مشتري  عدم  باعث    و 

داوري و    شود.انگيزگي در تالش براي ارتقا اين نشريات مي بي
ي بيشتر در درون خود  نظرخواهي مقاالت در نشريات دانشگاه

د براي  شو. پيشنهاد ميداوري بسته است  شود و معموالًانجام مي
هاي اين نشريات به انجمن   ،بخشيتقويت ارزيابي باز و كيفيت
هاي علمي از نظرخواهي و ارزيابي علمي سپرده شود و انجمن 

همچنين، كشور نياز   المللي استفاده نمايند.در سطح ملي و بين
به   بينمبرم  ناشر  خصوصييك  راهكارهاي    المللي  كه  دارد 
بينداستاندار بتواند در عرصه  بداند و  را  المللي  سازي نشريات 

حضور يابد. با حمايت دولت در يك برهه زماني معلوم، چنين 
برنامه  با  بود  خواهد  قادر  و  انتشاراتي  سودآوري  به  ريزي 

  زايي برسد. اشتغال
يشتر در حوزه علوم صورت  استانداردسازي نشريات كشور ب  ب)

هاي علوم اجتماعي و همچنين علوم  نشريات حوزه   گرفته است.
اند. المللي نيافتهبراي عرصه بين  كمتر  انساني و هنر در جايگاهي

كه   حالي است  در  اين حوزه توان  اين  در  اگر علمي كشور  ها 
ب نيست.  آن  از  كمتر  نباشد،  علوم  حوزه  از  عالوه، ه بيشتر 

ها در كشور بسيار  موضوعات بنيادي و كاربردي هم در اين حوزه 
عمده نشريات كشور در دو حوزه علوم اجتماعي و  زياد است.  

شود و هنوز اهميت  علوم انساني و هنر به زبان فارسي منتشر مي 
درستي درك نشده است. همچنين،  ه انتشار آنها به زبان انگليسي ب

دو حوزه تسلط كافي به زبان انگليسي  اغلب محققان ما در اين  
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تنها بايد زبان  ندارند. اكنون نه   را  براي انتشار نتايج تحقيق خود
انگليسي را براي محققان اين دو حوزه مهم تقويت نمود، بلكه  
مراكزي   بايد  زبان،  غيرانگليسي  كشورهاي  از  بسياري  همانند 

انگليسي براي خدمت به اين عزيزان در كمك به انتشار به زبان  
نمود را  زمينه   و  ايجاد  انگليسي  زبان  به  نشريات  انتشار  هاي 

 برايشان فراهم و استانداردسازي نمود.  
 الملليهاي بينها در عرصهفعال كردن همه رشته)  ٦

است.  اقتصادي  و  سياسي  ديپلماسي  از  فراتر  علمي   ديپلماسي 
چنانچه دانايي و توانمندي الزم را در هر موضوع علمي داشته  
باشيم.   داشته  جهان  در  را  موضوع  آن  گفتمان  قادريم  باشيم، 
قدرت ديپلماسي سياسي و اقتصادي در جهان امروز، ريشه در  

علمي كشورها دارد و هرچه دامنه اين دانايي    دانايي و توانايي
تر باشد. لذا، بايد دانايي تر باشد، قدرت ديپلماسي هم بيشوسيع

حوزه   سه  در  بشري  دانش  داشت.  رايج  دانش  همه  در  را 
انساني و هنر. بندي ميطبقه شود: علوم، علوم اجتماعي، علوم 

خورد و بايد غالب مشكالت جامعه ما به هر سه حوزه پيوند مي
براي حل آنها همه دانش بشري وارد ميدان شوند. به عنوان مثال،  

، مشكل بزرگ جهان كروناست. نياز است علوم  در حال حاضر
آن    به درمان آن فكر كند. علوم اجتماعي، به معضالت اجتماعي

بينديشد. علوم انساني و هنر، به    و سالمت روح و روان جامعه
خلق  جنبه و  موضوع  انساني  و  هاي  آموزش  وادي  در  هنر 
  . ]٣[  بپردازد هاي طاليي زندگيگيري از فرصت بهره 

جهاني است و مشكل انسان را بايد جهاني حل نمود.    توليد علم
توان فقط به درمان كرونا در ايران فكر كرد و آن را از بين نمي

برد، در حالي كه در همه كشورها وجود داشته باشد. بايد جهان  
عاري از ويروس كرونا شود. بايد جهان براي آن اقدام كند. علم  

مشكالت، جهاني است  بايد در خدمت جهان باشد. ريشه غالب  
  . و بومي عمل كرد بايد جهاني فكر شودميو 

المللي ما در سه حوزه علوم، علوم نسبت مستندات علمي بين 
هنر فاصله زيادي با دنيا دارد و اين    اجتماعي و علوم انساني و 

اين سه حوزه هم وجود دارد. تداوم    در  فاصله در تعداد نشريات
همه   همگامي  نيست.  نفع كشور  به  عنوان  هيچ  به  تفاوت  اين 

المللي بايد مورد اهتمام  هاي بينهاي دانشگاهي در عرصه رشته
قرار بگيرد و اين ضرورت توسعه و پيشرفت علمي در عرصه 

سهم  )،  ٢٠١٩در سال ميالدي گذشته (  المللي است.ملي و بين
حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم  علمي ايران در سه  مستندات  

و  انساني و هنر،   تعداد  برحسب  مستندات علمي جهان  از كل 
) داده  ٢درصد مشاركت، به همراه رتبه كشور در جدول شماره ( 

. در جهان به ازاي هر مقاله در حوزه علوم انساني ]٤[  شده است
مقاله در حوزه    ٦/١٩مقاله در حوزه علوم اجتماعي و    ٥/٣و هنر،  

شود. در ايران، به ازاي هر مقاله در حوزه علوم  علوم نوشته مي 
مقاله    ٥/١٩٤مقاله در حوزه علوم اجتماعي و    ٠/١٣انساني و هنر،  

مي نوشته  علوم  حوزه  ايرادر  رتبه شود.  علوم  حوزه  در  كه  ن 
شانزدهم جهان را دارد، باعث شده است كه در مجموع سه حوزه  
نيز همين رتبه را داشته باشد، اما سهم ايران از علوم جهان بيش 
علوم   حوزه  در  ايران  رتبه  است.  جهاني  مقدار  درصد  دو  از 

انساني و هنر    ٣٢اجتماعي   اين  مي   ٤٠و در حوزه علوم  باشد. 
دهد كه رشد علم در ايران متوازن نبوده است.  مي   آمارها نشان

توليدات علمي  توازن در رشد علم، الزمه پيشرفت علمي است.  
  اًهاي علوم اجتماعي و علوم انساني و هنر، غالبايران در حوزه

هاي داخلي است و نقش كمتري نسبت به حوزه علوم در عرصه 
هاي ها به عرصه المللي دارد. ايجاد توازن در ورود همه رشته بين
  المللي يك ضرورت مهم است. بين

  
هاي هر حوضه هاي سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني و هنر وبگاه علم در جهان و سهم ايران در آن. نسبت تعداد نمايهتعداد نمايه :٢جدول

) از وبگاه علم كالريويت آناليتيكس  ٢٠٢٠جون    بيستم(  ٣١/٣/١٣٩٩ت. اين اطالعات در تاريخ  هاي علوم انساني و هنر نيز داده شده اسنسبت به نمايه
  استخراج شده است.

    علوم  علوم اجتماعي  علوم انساني و هنر 
  تعداد مستندات    نسبت  تعداد مستندات  نسبت   تعداد مستندات  نسبت 

  جهان ٢٢٩٠١٧٤               ٦/١٩    ٤١٠٥١٧  ٥/٣  ١١٧١٧٨  ١
٤٢٤ ١  

) ٤٠و  ٢١/٠(  
٠/١٣  ٤٣١٦  

) ٣٢و  ٧٧/٠(  
٥/١٩٤  ٦٠٤٧٢  

) ١٦و  ٠٦/٢(   
  ايران

  (درصد و رتبه جهاني) 



  رانيعلم در ا شرفتيپ  يچند ضرورت مهم برا   

    ٩٩ماه    اول،دي، شماره  يازدهمنشريه نشاء علم، سال  
٤٥ 

هاي اعضاي هيئت علمي در عرصه  همهفعال كردن  )  ٧ 
 المللي بين

تشويق  كه در دانشگاهها و حمايتبا همه  از  هايي  انتشارت ها 
المللي شده است، كمتر از سي درصد از اعضاي هيئت علمي  بين

كنند. در كشور ما حدود  المللي مياقدام به انتشارات در سطح بين
به  اگر  كه  دارد  علمي وجود  هيئت  نفر عضو  هزار  طور يكصد 

كدام  ،ميانگين سال،  هر  هر  معتبر   در  نشريات  در  مقاله  يك 
از  بين باشند،  داشته  جهانالمللي  علمي  مستندات  سهم    توليد 

چهار درصد با رتبه دهم را خواهيم داشت. اين بسادگي محقق  
 ريزي داشته باشيم.شود و بايد براي آن برنامه مي
اري)  ٨ هـمـك و افزايش  ملي  ــطح  س در  عـلمي  اي  ـه

 الملليبين
تحقيقاتي امروز  كار  دنياي  نگاه  در  با  نيازمند  متفاوت  هاي 

هاي محيط  علمي است. در هر تحقيق بايد جنبههاي مختلف  جنبه
زيستي، سالمتي افراد و كره زمين، نكات فني، معضالت و نتايج 

  هاي انساني و هنري، نياز جامعه اجتماعي، روش و منطق، جنبه 
گرايي كاربردي، تحليل آماري و شفافيت و... مورد نظر  و بومي

يك كار گروهي   ،قرار بگيرد تا پايدار باشد. اين است كه تحقيق
است. امروزه مقاالتي با بيش از سه هزار نويسنده به ثبت رسيده  

نويسند، هاي بزرگ تحقيقاتي مقاالت بهتري مي گروه   .]٥[  است
گيرند، داراي خطاي كمتري هستند، بيشتر مورد استناد قرار مي
مي  منتشر  كمتري  زمان  در  و  دارند  سريعتري  شوند.  داوري 

تجههم  و  فكري  است.  افزايي  تحقيقاتي  ضرورت  يك  يزاتي 
و پيشرفت    افزايي تجهيزاتي باعث استفاده بهينه از تجهيزات هم 

زاتي با  يشود، لذا همكاري مراكز تحقيقاتي و تجهتحقيقاتي مي
از همه    شود.هم موجب ترقي و پيشرفت سريع علم و تكنيك مي

افزايي فكري يك جمع ساده رياضي نيست. يك مهمتر اينكه، هم 
عالوه يك ه شود. يك ببلكه يازده مي ،شودعالوه يك، دو نميهب
نميهب سه  يك،  مي  ،شودعالوه  يازده  و  يكصد  شود. بلكه 

دهد. در كشور  افزايي فكري، خطاهاي مختلف را كاهش مي هم 
و  مي علمي  همكاري  داده    گراييجمع بايد  .  شود آموزش 

هيئت نامهآيين دانشگاه هاي  جمع مميزه  به  هم  رغبت ها  گرايي 
ميانگين اساسي نشان نمي دهد و اهميت آن درك نشده است. 

تعداد نويسندگان مقاالت ايراني حدود يك سوم مقاالت منتشر  
توسعه  كشورهاي  در  استشده  علمي  قابل  .  ]٦-٧[  يافته  البته 

مقاله   يك  در  نويسندگان  اسامي  كردن  وارد  كه  است  تذكر 
 . ]٨[قواعدي دارد كه نبايد از آن عدول كرد 

خوشه)  ٩ مسئوليت ايجاد  و  اقتصادي  و  علمي  هاي 
 ها اجتماعي دانشگاه

ايران كشوري با يازده اقليم از شانزده اقليم جهاني با يك گستره 
فرهنگ، آداب و رسوم، قوميت و تمدن  از منابع معدني و غني از  

از   ايران  اين كشور دارد.  هنر جايگاه خاصي در  و  است. شعر 
هاي الهي و آن هم از بهترين نوعش برخوردار است.  همه نعمت 

كوه، كوير، جنگل، دريا، دشت، صحرا، بيابان و ... همه در يك  
بي تنوع گياهي  است.  ايران جمع شده  نام  به  در كشور  نظيري 

بهترين  كشو ايران  دنياست.  كشور  بهترين  ايران  دارد.  وجود  ر 
هاي مختلف آن اي است و مكانمكان براي تحقيق در هر زمينه

تواند  تحقيقاتي مختلفي را دارد. در مناطق مختلف كشور مي   توان
محلي شكل بگيرد.    توانايي  هاي علمي متفاوتي بر اساسقطب 

خوشه  ايجاد  ضرامروزه  يك  تحقيقاتي،  ايجاد ورت  هاي  در 
بنيان و تلفيق علم و صنعت است. نقش اصلي  هاي دانششركت 
ها براي  هاي بومي دانشگاه محوري، با برنامه ها در جامعه دانشگاه

 شودتوسعه پايدار در كنار تحقيقات بنيادي و نوآوري ميسر مي 
]٩[ .  

 گردش و چرخش نخبگان در جهان علم )  ١٠
بايد فرار و مهاجرت نخبگان را به گردش و چرخش نخبگان در  

تبديل كنيم.   آيد.  دست نمي ه علم در مكان محدود بجهان علم 
براي كسب علم بايد در جهان گردش نمود و با دانشمندان جهان  

آورد. بايد تبادل انديشه نمود. فضاي محدود، انديشه محدود مي 
جهان را براي كسب دانش، شركت  زمينه مسافرت به تمام نقاط 

هاي هاي علمي و جلسات انجمن در كنفرانس، شركت در نشست 
علمي، انجام كار تحقيقاتي در هر آزمايشگاه و در هر جاي جهان،  

ب نخبگانمان،  براي  مدت،  هر  براي  و  زمان  هر  براي ويژه  هدر 
فراهم نماييم. پيشرفت علمي هر  خود  جوانان عالقمند و پرشور  

است.  كشوري   كشور  آن  نخبگان  چرخش  و  گردش  گرو  در 
منحصر كردن نخبگان به فضاي محدود، بدون ايجاد تجهيزات  
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هاي محققان و  الزم براي تحقيق و پژوهش، بها ندادن به خواسته 
مهري به آنها، موجب فرار و مهاجرت نخبگان بجاي گردش  بي

  عالوه، بسياري از نخبگان ما كه ه شود. بو چرخش نخبگان مي 
اند، با فراهم آوردن امكانات تحقيق و بها دادن  مهاجرت نموده 

بايد براي اين مهم اقدام  به تحقيق به كشور باز خواهند گشت.  
  نمود. 

  سخن نهايي 
هاي  خصوص در مورد چالش ه در وادي پيشرفت علمي كشور و ب

آن سخن و نوشته زياد بوده و هست. برخي از اين نكات بارها  
ها گفته شده و در مقاالت به بند كشيده  ريبونتوسط اينجانب در ت

دانند كه بگويند و بنويسند،  شده است. دانشمندان وظيفه خود مي 
هاي اخير،  به اين اميد كه مسئوالن بخوانند و عمل كنند. در سال 

بيشتر مورد توجه بوده است و اين حاصل    اوضاع پژوهش كشور
اما كافي نيست. آينده روشن است    ،هاستها و نوشتههمين گفته

  و ايران ما بر فراز قله تاريخ باقي خواهد ماند. 
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