علم و پژوهش

چكيده

چند ضرورت ﻣﻬم براي پيشرفت علم در ايران
علي اكبر صبوري

*،١

باور "ما ميتوانيم" موجب ايجاد موفق دورههاي تحصيﻼت تكميلي ايران شد و نتيجه آن تربيت نيروي انساني متخصص و

كارآمد شد و آنگاه رشد كميت مستندات علمي كشور را به دنبال داشت و در سال گذشته ميﻼدي ) (٢٠١٩رتبه جهاني ما را

به شانزده رساند .تكامل علم در ايران و عبور از كمّيتگرايي به كيفيگرايي ،مسير درست و برنامهريزي شدهاي بود كه توانست

دانشگاههاي كشور را در جايگاه جهاني قرار دهد و اكنون ارتقا بيش از پيش آنها در دستوركار است تا ايران اسﻼمي بتواند به

جايگاه واقعي خود در تعليم و تعلم جهاني برسد .اكنون شاهد رشد شركتهاي دانشبنيان و بهكارگيري علم در خدمت جامعه
هستيم .دانشگاهها ،جامعه محوري را در دستوركار آموزش ،پژوهش و سياستهاي علمي خود قرار داده تا رؤياي "جهاني
انديشيدن و بومي عملكردن" را به زودي شاهد آن باشد .توانايي ايران اسﻼمي در همه زمينهها مرهون رشد علمي ايران بوده

و اكنون به يك باور جهاني تبديل شده است .حال وقت اشتغال و كارآفريني ،ايجاد ثروت از علم از مسير مطلوب ،اميدآفريني،

اطمينانآفريني ،توسعه گفتمانهاي علمي و بيان پيشرفتها در حوزه عمل ،ديپلماسي علمي در جهان و ايجاد مراكز نشر علمي

بهدست انجمنهاي علمي توانمند و بخش خصوصي ميباشد .ضرورت توازن علم در بين همه ابعاد دانشآفريني ايجاب ميكند

كه از تمام توان علمي كشور بهرهبرداري شود .ميبايد با تفكر بين رشتهاي ،هر سه حوزه علوم ،علوم اجتماعي و علوم انساني

به عﻼوه هنر همگام با هم عمل نمايند تا به رشد علمي جهاني مطلوب برسيم ،چرا كه در جهان امروز تحقيق نيازمند نگاه جامع

از سوي همه رشتههاي علمي است.

واژگان كليدي :پيشرفت علم ،گفتمان پيشرفت علم ،وبگاه علم ،مستند علمي ،كميت توليد علم ،كيفيت توليد علم،

معضﻼت پژوهش ايران
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كشور باﻋث شد كه در سال ) ١٣٨٩سال  ٢٠١٠ميﻼدي( ،تعداد
مستندات ﻋلمي ايران در وبگاه ﻋلم در مجموع سه حوزه ﻋلوم،

قبل از پيروزي انقﻼب اسﻼمي با تعداد بيست و هشت دانشگاه

ﻋلوم اجتماﻋي و مجموﻋه ﻋلوم انساني و هنر ،برابر  ١٩٦٢٨با

در كشور ،تنها يكصد و هفتاد هزار دانشجو و آن هم بيشتر در

ميزان مشاركت جهاني يك و دوازده ﺻدم درﺻد )جايگاه بيست

دوره كارشناسي مشغول به تحصيل بودند .براي تﺄمين نيروي

و دوم جهان( شد .ﻋبور از سهم يك درﺻد مستندات ﻋلمي

متخصص كشور ،جوانان ما براي ادامه تحصيل و كسب مدرك

جهان ،يك موفقيت بزرگ در راه اﻋتﻼي ﻋلمي كشور در طول

كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ،مجبور به رفتن به خارج

 ٢٥سال رشد دورههاي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه ها و نشان

از بودند .با پيروزي انقﻼب اسﻼمي ،با القاي تفكر ﻣﺎ

از استاندارد بودن راهاندازي اين دورهها ،بهويژه در حوزه ﻋلوم

ﻣيتوانيم ،در دهه شصت ،توسعه دانشگاهها و راهاندازي

پايه و فني مهندسي بوده است .در همين راستا ،تعدادي از اﻋضاء

دورههاي تحصيﻼت تكميلي در رشتههاي مختلف شكل گرفت

ﻋلمي بنام دانشگاههاي ما به دليل كسب استنادات ﻋلمي و رجوع

و ثمره آن تربيت نيروهاي متخصص ،متعهد و كارآمد شد كه در

زياد به مقاﻻت آنها ،در فهرست دانشمندان جهاني قرار گرفتند.

ﻋرﺻههاي توسعه كشور نقش بسيار زياد و انكارناپذيري داشته

رشد كميت مقاﻻت ايرانيها كه حاﺻل يك باور بزرگ )ﻣﺎ

است .دانشگاه شيراز و سپس دانشگاه تهران در راهاندازي

ﻣيتوانيم( بود ،ايجاد دورههاي تحصيﻼت تكميلي موفق و

دورههاي تحصيﻼت تكميلي ،بهويژه در ﻋلوم پايه ،پيشرو بودند

تربيت نيروي انساني متخصص و كارآمد را به دنبال داشت كه

و براي تثبيت و اﻋتبار جهاني مدارك دانشگاهي در دورههاي

مورد توجه و بحث مقاﻻت و گزارشهاي مختلف ﻋلمي در

تحصيﻼت تكميلي خود ،انتشار نتايج پاياننامهها و رسالهها را

جهان شد .در آخرين ردهبندي جهان ﻋلم ،بر اساس شمارش

به ﺻورت مقاﻻت بينالمللي تﺄكيد و حتي اجبار نمودند .اين بود

تعداد مستندات ﻋلمي نمايه شده در مجموع سه حوزه ﻋلوم،

كه در طول دو دهه هفتاد و هشتاد ،شاهد رشد بسيار خوب تعداد

ﻋلوم انساني و مجموﻋه ﻋلوم انساني و هنر ،وبگاه ﻋلم ،در سال

مقاﻻت ايران در نشريات معتبر بينالمللي شديم .بهسرﻋت سهم

گذشته ميﻼدي )سال  ،(٢٠١٩ايران با انتشار  ٤٨٢٩٢نمايه و سهم

كشور ﻋزيزمان در توليد مستندات ﻋلمي ١جهان افزايش پيدا كرد.

جهاني يك و هشتاد و هفت ﺻدم درﺻد ،در رده شانزدهم قرار

در سال ) ١٣٦٤معادل سال  ١٩٨٥ميﻼدي( ،تقريباً شروع توسعه

گرفت كه تحسين برانگيز است .در همين سال ،ايران داراي

دورههاي تحصيﻼت تكميلي كشور ،تعداد مستندات ﻋلمي ايران

 ١١٣٨٩نمايه در نشريات نوظهور ٧هم بود كه  ٣/٣درﺻد

نمايه شده در وبگاه ﻋلم (WOS) ٢مؤسسه كﻼريويت

نمايههاي جهاني )رتبه هشتم جهاني( اين منبع است و با اضافه

آناليتيكس ،٣در مجموع سه نمايه حوزه ﻋلوم ،٤ﻋلوم اجتماﻋي

٥

كردن آن به مجموع سه حوزه اﺻلي وبگاه ﻋلم ،كل نمايههاي

و مجموﻋه ﻋلوم انساني و هنر ،٦برابر  ١٣٤با ميزان مشاركت

ايران به ) ٥٩٦٨١رتبه شانزدهم جهان( رسيد .نمايه نشريات

جهاني پانزده هزارم درﺻد بود .بعد از پانزده سال ،يعني در سال

نوظهور ،شامل نشرياتي در وبگاه ﻋلم است كه براي ورود به سه

) ١٣٧٩سال  ٢٠٠٠ميﻼدي( ،تعداد مستندات ﻋلمي ايران در

نمايه اﺻلي ) (SCI-E, SSCI, A&HCIدر حال ارزيابي

وبگاه ﻋلم ،در مجموع سه حوزه ﻋلوم ،ﻋلوم اجتماﻋي و مجموﻋه

هستند .شكل ) (١رشد مستندات ﻋلمي ،درﺻد مشاركت جهاني

ﻋلوم انساني و هنر ،برابر  ١٤٦٧با ميزان مشاركت جهاني چهارده

و رتبه ايران را در مجموع سه حوزه اﺻلي وبگاه ﻋلم در تاريخ

ﺻدم درﺻد شد و ايران در رتبه چهل و هشتم جهان از نظر

سي و يكم خرداد ماه ) ١٣٩٩معادل بيستم جون  ٢٠٢٠ميﻼدي(

كميت توليد مستندات ﻋلمي قرار گرفت .تشويق گسترش

نشان ميدهد .اين شكل نشان ميدهد كه كسب درﺻد بيشتر

دورههاي تحصيﻼت تكميلي ،رشد تعداد دانشگاهها ،تشويق

مشاركت ،نيازمند جهش بيشتر در توليد اسناد ﻋلمي است .در

انتشار مقاﻻت در نشريات معتبر بينالمللي و رشد نشريات ﻋلمي

)Social Science Citation Index (SSCI
)Art & Humanities Citation Index (A&HCI
)7 Emerging Ssources Citation Index (ESCI
5
6

Scientific Documents
)Web of Science (WOS
3 Clarivate Analytics
)4 Science Citation Index-Expanded (SCI-E
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واقع ،رقابت با كشورهاي برتر در توليد اسناد ﻋلمي ،تﻼش و

توليد بيشتري را طلب ميكند تا اينكه بخواهيم با كشورهاي
ضعيف يا متوسط رقابت نموده و از آنها سبقت بگيريم.

شكل :١تعداد نمايههاي ايران در مجموع سه حوزه ﻋلوم ،ﻋلوم اجتماﻋي و ﻋلوم انساني و هنر )محور ﻋمودي سمت راست ،( :بههمراه درﺻد مشاركت

جهاني ايران در توليد مستندات ﻋلمي )محور ﻋمودي سمت چپ ( :به همراه نمايههاي ايران در نشريات نوظهور نمايه شده در پايگاه وبگاه ﻋلم در

داخل شكل )الف( و رتبه كشور در سالهاي مختلف )ب( .اين اطﻼﻋات در تاريخ ) ١٣٩٩/٣/٣١بيستم جون  (٢٠٢٠از وبگاه ﻋلم كﻼريويت آناليتيكس

استخراج شده است.

اواخر دهه هشتاد ،با كسب يك درﺻد مشاركت ايران در توليد

باﻻ )مثﻼً  (Q1ﺻورت گرفت و در ارتقاء اﻋضاي هيئت ﻋلمي

مستندات ﻋلمي ،جايگزين كميتگرايي شد .تا قبل از اين هر

وتويي براي ارتقا شد .تعداد مقاﻻت كشور در نشريات بياﻋتبار

نگاهها و امتيازات ويژه به مقاﻻت منتشرشده در نشريات سطح

مستندات ﻋلمي جهان ،مسير جديدي در راه اﻋتﻼي ﻋلمي كشور

باﻻ )مثﻼً  (Q1تعلق گرفت و در بسياري از دانشگاهها شرط

گشوده شد كه به موجب آن در دهه نود ،كيفيتگرايي در توليد

و كماﻋتبار و حتي مقاﻻت در نشريات معتبر اما با تﺄثير كم مورد

نشري در سطح بينالمللي مورد تقدير قرار ميگرفت .اما دهه

نكوهش و امتيازات منفي قرار گرفت و نتيجه آن ريزش سريع

نود ،تمام نگاهها و تشويقها بر روي كيفيت انتشارات ﻋلمي قرار

و بسيار زياد مقاﻻت بياﻋتبار و كم اﻋتبار و رشد زياد مقاﻻت با

گرفت .پاداش نشر مقاﻻت تنها به انتشارات در نشريات سطح
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مقاله داغ) ٢سهم جهاني ٥/٦٦درﺻد( ،جايگاه سيزدهم جهان را

كيفيت و همچنين افزايش تعداد مقاﻻت داغ و پراستناد كشور

شد .در حالي كه ايران در سال  ٢٠١٩ميﻼدي رتبه شانزدهم توليد
مستندات ﻋلمي جهان را داشته است ،با ثبت  ٦١٣مقاله پراستناد

تصاحب كرده است و اين نشان از افزايش كيفيت مستندات

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

١

)سهم جهاني  ٣/٢درﺻد( ،جايگاه شانزدهم جهان و با ثبت ١٠٧

جدول :١رتبهبندي بيست كشور اول جهان در مجموع نمايههاي سه حوزه ﻋلوم ،ﻋلوم اجتماﻋي و ﻋلوم انساني و هنر وبگاه ﻋلم ،بههمراه رتبهبندي بيست

كشور برتر جهان در كسب تعداد مقاﻻت پراستناد و داغ .اين اطﻼﻋات در تاريخ ) ١٣٩٩/٣/٢٤بيستم جون  (٢٠٢٠از وبگاه ﻋلم كﻼريويت آناليتيكس

استخراج شده است.
درصد

تعداد ﻣقﺎﻻت داغ
تعداد

٤٥/١٦

٨٥٣

١٨/٠٠

٣٤٠

٤٠/٠٧
١٥/٣٥
١٢/٢٨
١٠/٦٤
٩/٤٨
٨/٤٢
٨/٣١
٨/٢٦
٧/٣٦
٧/١٥
٥/٦٦
٥/٥١
٥/٢٤
٥/٠٨
٤/٧١
٤/٤٥
٤/٠٢
٣/٧٦

٧٥٧
٢٩٠
٢٣٢
٢٠١
١٧٩
١٥٩
١٥٧
١٥٦
١٣٩
١٣٥
١٠٧
١٠٤
٩٩
٩٦
٨٩
٨٤
٧٦

٧١

درصد

كشور

امريكا

تعداد ﻣقﺎﻻت پراستنﺎد
تعداد

كشور

درصد

٣٨/٢٩

٧٣٠٣

امريكا

انگلستان

١٣/٨٤

٢٦٤٠

انگلستان

٦/٩٦

استراليا

٨/٩٠

استراليا

٤/١٩

فرانسه

٦/٩١

فرانسه

٤/١٥

هلند

٥/٨٧

هلند

٣/٩٥

٣٧/٣٨

چين

١١/١١

آلمان

٨/١٢

كانادا

٦/٧٧

ايتاليا

٥/٥٨

اسپانيا

سويس

٤/٨٠

ايران

٣/٦٩

ژاپن

هند

ﻋربستان
روسيه

١٦٩٧
١٥٤٩
١٣١٧
١٢٩١
١١٢٠
١٠٦٥

٣/٦٨

كره جنوبي

اسكاتلند

٢١١٨

٤/٧٧

سوﺋد

بلژيك

٧١٣٠

٣/٦٦
٣/٢١
٣/١٨
٢/٧٠
٢/٤٧
٢/٤٠

٩١٦

٩٠٩
٧٠٣
٧٠١
٦٩٨

٦١٣

٦٠٦
٥١٥

٤٧١
٤٥٧

چين

تعداد كل ﻣستندات علمي
تعداد

كشور

٢٦/٤٥

٦٨٣٦٨٧

امريكا

١٧٩٨٨٠

انگلستان

٢٠/٥٣

آلمان
كانادا

ايتاليا

اسپانيا

٦/١٥
٤/١٨
٣/٩٨
٣/٧٩

سويس

٣/٥٥

هند

٢/٥٥

ژاپن

٣/٠٧

كره جنوبي

٢/٤٣

ايران

١/٨٧

سوﺋد

بلژيك

دانمارك

اسكاتلند
سنگاپور

١/٩٦
١/٨٥
١/٦٣
١/٦٠
١/٥٢

٥٣٠٤٩٩
١٥٩٠٢٤
١٠٨٢٣٠
١٠٨٠٣٢
١٠٧١٤٧
١٠٢٩٦٤
١٠٢١٤٩
٩٧٨٥٢
٩١٨٧٠
٧٩٤٢٠
٦٥٨٢٠
٦٢٨٠٤
٥٠٦٣١

چين

آلمان

ژاپن

كانادا

ايتاليا

فرانسه

استراليا
هند

اسپانيا

كره جنوبي

برزيل
هلند

روسيه

٤٨٢٩٢

ايران

٤٢٠٦٤

تركيه

٣٩٢٤٤

لهستان

٤٧٧٣٧

٤١٣٢٥

سويس
سوﺋد

اكنون در كشورمان بيش از  ٢٥٠دانشگاه جامع وجود دارد و

دانشگاهها ،تعداد دختران بيش از پسران شده است كه قبل از اين

نيستيم و بهندرت بورسيه خارج از كشور داده ميشود .سي

چشم ميخورد .در سالهاي اخير ،تعداد زيادي از دانشگاههاي

مورد توجه نبود .بيش از دويست نفر از اﻋضاء ﻋلمي دانشگاهها

تعداد دانشجويان به حدود چهار ميليون نفر رسيده است .ديگر

و مراكز ﻋلمي ما در فهرست دانشمندان طﻼيهدار ﻋلم جهان به

نيازي به تﺄمين نيروي متخصص در دانشگاههاي خارج از كشور

ما در فهرست ردهبنديهاي جهاني قرار گرفتهاند .تعداد

درﺻد اﻋضاي هيئت ﻋلمي دانشگاهها زن هستند و در ورود به
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دانشجويان خارجي در دانشگاههاي ايران رو به فزوني است .در

رشد و توسعه ﻋلمي كشور ،يك واقعيت انكارناپذير است.

كشورهاي اسﻼمي قرار گرفته است و در توليد مستندات ﻋلمي

قرار ميگيرند .دانشمندان ما سرمايههاي ملي كشورند و بايد بيش

انقﻼب اسﻼمي ايران دشمنان زيادي دارد .نخبگان ﻋلمي كشور

حوزه پزشكي ،بيماران زيادي از كشورهاي مختلف براي درمان

بيش از همه در معرض تيررس قرار دارند و مورد حسد ديگران

به ايران ميآيند .اكنون ايران اسﻼمي بر بلنداي قله ﻋلم منطقه و

از اين مورد توجه و احترام قرار بگيرند .واقعيت پيشرفت ﻋلمي

جهان به مقام پانزدهم جهان در نيمه سال  ٢٠٢٠ميﻼدي رسيده

كشور كه با همت واﻻ و تﻼش ايثارگونه همين نخبگان ﻋلمي

است .بسياري از نشريات ﻋلمي كشور جهاني شدهاند و جهان

حاﺻل شده است ،ميبايد مورد گفتمان قرار بگيرد تا در جامعه

خريدار آنهاست .دانشمندان ما داوران خوب نشريات معتبر

ارزش آن درك شود و بهﻋنوان يك غرور ملي مطرح شود .خود

جهان شدهاند .دانشگاهها به سرﻋت از مرحله آموزشي ،به

نخبگان ﻋلمي و دانشگاهي شايسته است در اين گفتمانسازي

پژوهشي و سپس به مرحله جامعه محوري روي آوردهاند.

نقش اﺻلي را داشته باشند .رسانههاي ارتباط جمعي و بهويژه

شركتهاي دانشبنيان به تعداد زياد در درون پاركهاي ﻋلم و

ﺻدا و سيما ميبايد براي اين مهم برنامهريزي كنند .مطلوب

فنآوري ايجاد شدند و اكنون كارهاي بسيار با ارزش و

است از آنها خواسته شود كه كارهاي خود را براي جامعه مطرح

غرورانگيزي انجام ميدهند .ﺻادرات غيرنفتي ايران در حوزه

كنند و ارزش و اهميت كارهاي خود را توضيح بدهند تا جامعه

نانو ،پزشكي ،گياهان دارويي و تجهيزات آزمايشگاهي و سﻼمت

به ﻋلم و ﻋالم ﻋﻼقمندتر شود .دستآوردهاي ﻋلمي كشور كمتر

ﻋليرغم همه تحريمها رو به افزايش است .همه اينها و دهها

در رسانهها مطرح ميشوند ،اگرچه بسيار مهم هستند .توان ﻋلمي

مورد ديگر ،محصول دانشگاهها و مراكز ﻋلمي ماست كه دانايي

و توانايي را به ارمغان آورده است .جهان از نظر ﻋلمي ايران را

كشور ،ميبايد براي جامعه بهويژه نسل جوان بيان شود تا ارزش

فرﺻت انكار ندارند .از همه مهمتر اينكه ،همه اين افتخارات در

ميﻼدي ،جهان درگير يك پديده ناخواسته شد و ميليونها انسان

ناخالص ملي از نيم درﺻد فراتر نرفته است .اين افتخار براي

به اين ويروس مبتﻼ و هزاران نفر جان خود را از دست دادند.

افزوده پيدا كند .اگر براي بيان آن از زبان خود جامعه نخبگان

باور كرده است و ديگر انكار توسعه ﻋلمي كشور ناممكن است.

استفاده شود ،بسيار تﺄثيرگذار خواهد بود .در ابتداي سال جاري

آنها كه گاه توسعه ﻋلمي كشور را توهم ميپنداشتند ،توان و

در سراسر جهان به ويروس كرونا ١٩-مبتﻼ شدند و ﺻدها هزار

شرايطي بهدست آمده است كه دانشگاههاي ما از نظر مالي

نفر جان خود را از دست دادند .در كشور ما هم دهها هزار نفر

همواره در تنگنا بوده و هرگز سهم واقعي تحقيقات از توليد

جهان شوكه شد .در بسياري از كشورها ،حتي كشورهاي پيشرفته

دانشگاهيان ما هميشه در تاريخ جاودانه خواهند ماند كه با

جهان ،كمبودهاي اساسي براي مقابله با ويروس از خود نشان

ايثارگري و از خودگذشتگي به اين مهم دست يافتهاند.

در دهه شصت با باور "ﻣﺎ ﻣيتوانيم" دورههاي تحصيﻼت

دادند .اما در مدت بسيار كوتاهي كشور ما از ﻋهده كار بسيار

خوب برامد و با تﻼش جامعه درماني ،درﺻد بهبوديافتگان بسيار

تكميلي را به ﻋنوان موتور تحقيق كشور گشوديم .دههاي هفتاد

تحسين برانگيز شد .در مجموع ﻋملكرد كشور نسبت به بسياري

و هشتاد زماني در توليد مستندات ﻋلمي كميگرايي كرديم تا به

از كشورهاي پيشرفته جهان بهتر شد و اين در حالي اتفاق افتاد

باور و توان انتشارات ﻋلمي جهاني برسيم و رسيديم .در دهه

كه ما در اوج تحريمهاي جهاني و مشكﻼت اقتصادي بوده و

نود به كيفيتگرايي ﻋلم و بﻼفاﺻله به جامعهمحوري ﻋلم روي

هستيم .اين اتفاق مهم ،نشان از توسعه نيروي انساني كارآمد

آورديم و دانشگاههايمان را در جايگاه جهاني قرار داديم .حال

دانشگاهي و پيشرفتهاي ﻋلمي كشور دارد .در همين حال ،از

قدم بعدي چيست؟ در اين راستا ،ده پيشنهاد اساسي براي توسعه

نظر تعداد مستندات ﻋلمي نمايه شده در  ،WOSدر پنج ماهه

ﻋلمي كشور داده ميشود ،باشد تا مورد توجه و اهتمام قرار

اول سال ) ٢٠٢٠زمان اوجگيري ويروس كرونا و ابتﻼي جهان

بگيرد:

به اين ويروس( ايران در رده دهم جهان قرار ميگيرد ،پنج پله

 (١گفتمان توسعﻪ علمي

باﻻتر از جايگاه ﻋلمي خود از نظر كميت توليد مستندات ﻋلمي.
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بهدرستي و با جذابيت به نسلهاي آتي منتقل نماييم .آموزش

اينها دستآوردهاي كمي نيستند كه جامعه ما از آنها مطلع نباشد

جذاب تاريخ موجب حفظ هويت و اميدآفريني ميشود.

و سبب غرور ملي نشود.

 (٣مبارزه با جهل و شبﻪ

 (٢اميدزايي و اشتغالزايي براي جوانان

علم١

جوانان اندوخته و پسانداز فرداي ما هستند و بايد بهزودي

آفت ﻋلم دو چيز است :غرور و شبه ﻋلم .غرور و خود

مطلع كنيم و نقاط ضعف و قوت خود را ﺻادقانه به آنها بگوييم

را بينياز از تعليم و تعلم ميداند لذا در جهل باقي ميماند .البته

بزرگبيني ،انسان را از ناشناختهها دور نموده و از كشف حقايق

مديريت كشور به آنها سپرده شود .ميبايد به آنان اﻋتماد كنيم و

باز ميدارد .انسان مغرور ،فكر ميكند همه چيز را ميداند و خود

آنها را در كارها مشاركت دهيم .ميبايد آنها را از همه واقعيتها

خود كمبيني هم موجب وابستگي و ناتواني ميشود .بايد با

اما اميد و نشاط را در آنها زنده نگه داريم .نياز اﺻلي آنها ،اشتغال

است و اين وظيفه دولتهاست كه براي آن برنامه داشته باشند.

كسب دانايي بر توانايي خود بيفزاييم و بدانيم كه كمبودهاي خود

ميشود و آنها را از وطن ميراند .بايد در كشور براي جوانان

است .انسان همواره نيازمند تعليم و تعلم است و براي آن پاياني

را همواره ميتوانيم با تﻼش و كوشش و اميد به آينده جبران

برخوردهاي دوگانه و تبعيض ،قانونگريزي ،شفافيتگريزي،

كنيم .خصلت يادگيري را خداوند براي همه افراد فراهم كرده

ناباوري و بيتوجهي موجب يﺄس و نااميدي در نسل جوان

وجود ندارد.

اميدآفريني كرد و آنها را نسبت به كشور خود متعهد نمود.

انسان همواره در آزمون و خطاست .خطا نتيجه يك آزمون است.

نخبگان دانشگاهي هم در اميدآفريني نقش مهمي ميتوانند داشته

براي ﻋدم خطا نبايد آزمون نمود و اين غيرممكن است .بنابراين،

باشند.

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

خطا بهخوديخود اشكالي ندارد .آنچه موجب اشكال است،

تهاجمات فرهنگ بيگانگان شده و با جذب نكات مثبت

تعليم و تعلم ،از شكستها و خطاها درس ميگيريم و پلي براي

تكرار خطاست و بدتر از آن اﺻرار بر درست بودن خطاست.

بسيار مهم است .ما بحرانهاي مختلف هويتي را در طول تاريخ

آموزه اول در كسب ﻋلم و دانش ،درستي و ﺻداقت است .در

تجربه نمودهايم ،اما تاريخ غني و استحكام ما همواره مانع

موفقيتهاي بعدي ميسازيم .اما هستند انسانهايي كه از مسير

فرهنگي ،اﺻالت تاريخ ،فرهنگ و تمدن ما در سايه پشتيباني

ﺻداقت جدا شده و با جعل و ساخت داده مسيرهاي اشتباه و

مردم حفظ شده است .اما در طول بيست سال گذشته ،رشد

سرسامآور فضاي مجازي و ﻋدم آموزش كافي در كسب سواد

دروغين ميسازند و موجب گمراهي ديگران ميشوند ].[٢-١

نگرانيهاي براي حفظ هويت ايراني ايجاد كرده است .ما نيازمند

مخاطره انداخته و با ايجاد شبه ﻋلم ،مسير ﻋلم را به انحراف

در طول تاريخ ﻋلم ،جاﻋﻼن زيادي با دست زدن به ﻋمل

رسانهاي از يك طرف و سوء مديريتها در پارهاي از موارد

ناشايست ساخت مستندات ﻋلمي دروغين سﻼمت انسان را به

همراه با بيتوجهي به خواستههاي نسل جوان از طرف ديگر،

كشاندهاند .ثمره چنين ساخت دروغين از ﻋلم ،موجب

ايجاد حس غرور ملي در نسل نوجوان و جوان هستيم .براي رفع

بياﻋتمادي و نااميدي است .در چنين شرايطي ،دانش و

نگراني و پايداري هويت خود ميبايد آموزش جذابي از تاريخ

نوآوريهاي واقعي دانشمندان مورد بيمهري قرار گرفته و سلب

خود در دبستان ،دبيرستان و حتي دانشگاه داشته باشيم .بلي،

اﻋتماد جامعه را بههمراه دارد .وقتي جامعهاي تكيه خود را از

آموزش جذاب تاريخ كه بتواند مطالعه و آموزش آن موجب

دانشمندانش از دست بدهد ،دچار خودكمبيني شده و به دنبال

افزايش حس غرور شود تا هويت خود را حفظ كنيم .در كشور

تكيهگاه ديگري كه شايد از بيگانگان باشد ميگردد .بنابراين ،در

كمتر به آموزش تاريخ بها داده ميشود و آنچه هم آموزش داده

روند توسعه ﻋلمي ،برخورد با شبه ﻋلم ضروري است تا جامعه

ميشود جذاب و هدفمند نيست .آموزش تاريخ نيازمند يك

اﻋتماد خود را از دست ندهد .يك پديده شبه ﻋلمي ميتواند

تجديد نظر اساسي است .شايسته است داشتههاي خود را
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دهها پديده و واقعيت ﻋلمي را خدشهدار و بياطمينان كند .براي

خارج از كشور منتشر شده و به اين طريق مشتركان خوبي جذب

نوشته شود .ﻋﻼج واقعه را بايد قبل از شروع واقعه نمود ،نه بعد

بايد مورد توجه قرار گرفته و مسير ارتقاي آنها را فراهم نمود:

نموده و براي كشور ارزآوري دارند .با اين حال ،دو مشكل در

از بين بردن شبه ﻋلم ،بايد ريشههاي وجودي آن بررسي و

اﻋتﻼي نشريات ﻋلمي كشور در سطح بينالمللي وجود دارد كه

خشكيده شود ،نه اينكه تنها قوانيني براي برخورد با خاطيان آن

الف( غالب نشريات ﻋلمي جهان كه در پايگاه هاي استنادي

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

نمايه ميشوند ،توسط انجمنها و اتحاديههاي بينالمللي و نيز

خشكاندن ريشههاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است.

انتشارات خصوﺻي منتشر شده و سهم دانشگاهها در انتشار

نشريات ﻋلمي ناچيز است .اما در ايران ،دانشگاهها و مراكز ﻋلمي

 (٤توجﻪ و نظارت بيش از پيش بر كيفيت پاياننامﻪها

منبع اﺻلي انتشار نشريات ﻋلمي است .نشريات دانشگاهي،

و رسالﻪها

بيشتر به هدف انتشار نتايج تحقيق در دانشگاهها شكل گرفته و

در طول يك دهه گذشته ،برنامهريزي هاي خوبي براي رشد

در واقع جنبه ارتقانامه براي اﻋضاي هيئت ﻋلمي پيدا كرده است

كيفيت مستندات و انتشارات ﻋلمي در كشور ﺻورت گرفته است

و مقررات دست و پاگير و نظام بوروكراسي دانشگاهها مانع از

و بسيار مورد توجه هيﺄتهاي مميزه دانشگاهها بوده است.

ارتقا آنها ميشود .نداشتن منافع مالي براي گردانندگان نشريه،

ريزش مقاﻻت بياﻋتبار و كماﻋتبار كشور در سالهاي اخير كامﻸ

استناد كم ﻋلمي و ﻋدم مشتري براي اين نشريات باﻋث

مشهود است .اما براي افزايش كيفيت پاياننامههاي كارشناسي

بيانگيزگي در تﻼش براي ارتقا اين نشريات ميشود .داوري و

ارشد و رسالههاي دكتراي تخصصي برنامه مدوني شكل نگرفته

نظرخواهي مقاﻻت در نشريات دانشگاهي بيشتر در درون خود

است .مطلوب است طرحنامه پاياننامهها و رسالهها ﻋﻼوهبر

انجام ميشود و معموﻻً داوري بسته است .پيشنهاد ميشود براي

گسترش مرزهاي دانش ،به حل مشكﻼت كشور و منطقه و جهان

تقويت ارزيابي باز و كيفيتبخشي ،اين نشريات به انجمنهاي

هم بپردازد تا ﺻنايع كشور كيفيت يابد و راه رقابت را با ساير

ﻋلمي سپرده شود و انجمنهاي ﻋلمي از نظرخواهي و ارزيابي

كشورها ايجاد نمايد .اما يادمان باشد كه يك پاياننامه كارشناسي

در سطح ملي و بينالمللي استفاده نمايند .همچنين ،كشور نياز

ارشد و يا رساله دكتري بايد داراي نوآوري در ﻋلم نيز باشد.

مبرم به يك ناشر بينالمللي خصوﺻي دارد كه راهكارهاي

بهﻋﻼوه ،در حوزه ﻋلوم پايه ،نيز بايد بيش از پيش به ورود به

استانداردسازي نشريات را بداند و بتواند در ﻋرﺻه بينالمللي

قلمروهاي نو فكر كرد و چون اين تحقيقات جلوتر از زمان

حضور يابد .با حمايت دولت در يك برهه زماني معلوم ،چنين

هستند ،نميشود با ديد كاربردي به آنها نگريست و لذا ﻋلوم پايه

انتشاراتي قادر خواهد بود با برنامهريزي به سودآوري و

نيازمند نگاه ويژه است.

اشتغالزايي برسد.

 (٥ســامـانـدهي نشــريـات علمي كشــور،بـﻪويژه در

ب( استانداردسازي نشريات كشور بيشتر در حوزه ﻋلوم ﺻورت

حوزههاي علوم اجتماعي و علوم انساني و هنر

گرفته است .نشريات حوزههاي ﻋلوم اجتماﻋي و همچنين ﻋلوم

انساني و هنر در جايگاهي كمتر براي ﻋرﺻه بينالمللي نيافتهاند.

در طول بيست سال گذشته ،همگام با رشد توليد مستندات ﻋلمي

اين در حالي است كه توان ﻋلمي كشور در اين حوزهها اگر

ايران در سطح بينالمللي ،قريب به دويست نشريه ﻋلمي كشور

بيشتر از حوزه ﻋلوم نباشد ،كمتر از آن نيست .بهﻋﻼوه،

توانستهاند استانداردهاي ﻻزم براي نمايهشدن در پايگاههاي

موضوﻋات بنيادي و كاربردي هم در اين حوزهها در كشور بسيار

استنادي جهان )كﻼريويت آناليتيكس و اسكوپوس( را كسب

زياد است .ﻋمده نشريات كشور در دو حوزه ﻋلوم اجتماﻋي و

كنند و به اين طريق ميداني براي ﻋرﺻه و داوري مقاﻻت ﻋرﺻه

ﻋلوم انساني و هنر به زبان فارسي منتشر ميشود و هنوز اهميت

شده از ديگر كشورها نيز فراهم شود .ورود نشريات ايراني در

انتشار آنها به زبان انگليسي بهدرستي درك نشده است .همچنين،

پايگاههاي اطﻼﻋات ﻋلمي جهان خود يك موفقيت بزرگ است.

اغلب محققان ما در اين دو حوزه تسلط كافي به زبان انگليسي

حتي برخي از اين نشريات توسط ناشران مشهور بينالمللي در
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بايد در خدمت جهان باشد .ريشه غالب مشكﻼت ،جهاني است

براي انتشار نتايج تحقيق خود را ندارند .اكنون نهتنها بايد زبان

و ميبايد جهاني فكر شود و بومي ﻋمل كرد.

انگليسي را براي محققان اين دو حوزه مهم تقويت نمود ،بلكه

نسبت مستندات ﻋلمي بينالمللي ما در سه حوزه ﻋلوم ،ﻋلوم

همانند بسياري از كشورهاي غيرانگليسي زبان ،بايد مراكزي

براي خدمت به اين ﻋزيزان در كمك به انتشار به زبان انگليسي

اجتماﻋي و ﻋلوم انساني و هنر فاﺻله زيادي با دنيا دارد و اين

 (٦فعال كردن همﻪ رشتﻪها در عرصﻪهاي بينالمللي

رشتههاي دانشگاهي در ﻋرﺻههاي بينالمللي بايد مورد اهتمام

فاﺻله در تعداد نشريات در اين سه حوزه هم وجود دارد .تداوم

ايجاد نمود و زمينههاي انتشار نشريات به زبان انگليسي را

اين تفاوت به هيچ ﻋنوان به نفع كشور نيست .همگامي همه

برايشان فراهم و استانداردسازي نمود.

قرار بگيرد و اين ضرورت توسعه و پيشرفت ﻋلمي در ﻋرﺻه

ديپلماسي ﻋلمي فراتر از ديپلماسي سياسي و اقتصادي است.

ملي و بينالمللي است .در سال ميﻼدي گذشته ) ،(٢٠١٩سهم

چنانچه دانايي و توانمندي ﻻزم را در هر موضوع ﻋلمي داشته

مستندات ﻋلمي ايران در سه حوزه ﻋلوم ،ﻋلوم اجتماﻋي و ﻋلوم

باشيم ،قادريم گفتمان آن موضوع را در جهان داشته باشيم.

انساني و هنر ،از كل مستندات ﻋلمي جهان برحسب تعداد و

قدرت ديپلماسي سياسي و اقتصادي در جهان امروز ،ريشه در

درﺻد مشاركت ،به همراه رتبه كشور در جدول شماره ) (٢داده

دانايي و توانايي ﻋلمي كشورها دارد و هرچه دامنه اين دانايي

شده است ] .[٤در جهان به ازاي هر مقاله در حوزه ﻋلوم انساني

وسيعتر باشد ،قدرت ديپلماسي هم بيشتر باشد .لذا ،بايد دانايي

و هنر ٣/٥ ،مقاله در حوزه ﻋلوم اجتماﻋي و  ١٩/٦مقاله در حوزه

را در همه دانش رايج داشت .دانش بشري در سه حوزه

ﻋلوم نوشته ميشود .در ايران ،به ازاي هر مقاله در حوزه ﻋلوم

طبقهبندي ميشود :ﻋلوم ،ﻋلوم اجتماﻋي ،ﻋلوم انساني و هنر.

انساني و هنر ١٣/٠ ،مقاله در حوزه ﻋلوم اجتماﻋي و  ١٩٤/٥مقاله

غالب مشكﻼت جامعه ما به هر سه حوزه پيوند ميخورد و بايد

در حوزه ﻋلوم نوشته ميشود .ايران كه در حوزه ﻋلوم رتبه

براي حل آنها همه دانش بشري وارد ميدان شوند .به ﻋنوان مثال،

شانزدهم جهان را دارد ،باﻋث شده است كه در مجموع سه حوزه

در حال حاضر ،مشكل بزرگ جهان كروناست .نياز است ﻋلوم

نيز همين رتبه را داشته باشد ،اما سهم ايران از ﻋلوم جهان بيش

به درمان آن فكر كند .ﻋلوم اجتماﻋي ،به معضﻼت اجتماﻋي آن

از دو درﺻد مقدار جهاني است .رتبه ايران در حوزه ﻋلوم

و سﻼمت روح و روان جامعه بينديشد .ﻋلوم انساني و هنر ،به

اجتماﻋي  ٣٢و در حوزه ﻋلوم انساني و هنر  ٤٠ميباشد .اين

جنبههاي انساني موضوع و خلق هنر در وادي آموزش و

آمارها نشان ميدهد كه رشد ﻋلم در ايران متوازن نبوده است.

بهرهگيري از فرﺻتهاي طﻼيي زندگي بپردازد ].[٣

توازن در رشد ﻋلم ،ﻻزمه پيشرفت ﻋلمي است .توليدات ﻋلمي

توليد ﻋلم جهاني است و مشكل انسان را بايد جهاني حل نمود.

ايران در حوزههاي ﻋلوم اجتماﻋي و ﻋلوم انساني و هنر ،غالباً

نميتوان فقط به درمان كرونا در ايران فكر كرد و آن را از بين

داخلي است و نقش كمتري نسبت به حوزه ﻋلوم در ﻋرﺻههاي

برد ،در حالي كه در همه كشورها وجود داشته باشد .بايد جهان

بينالمللي دارد .ايجاد توازن در ورود همه رشتهها به ﻋرﺻههاي

ﻋاري از ويروس كرونا شود .بايد جهان براي آن اقدام كند .ﻋلم

بينالمللي يك ضرورت مهم است.

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

نسبت به نمايههاي ﻋلوم انساني و هنر نيز داده شده است .اين اطﻼﻋات در تاريخ ) ١٣٩٩/٣/٣١بيستم جون  (٢٠٢٠از وبگاه ﻋلم كﻼريويت آناليتيكس

استخراج شده است.

علوم انسﺎني و هنر

علوم اجتمﺎعي

علوم

نسبت

تعداد مستندات

نسبت

تعداد مستندات

نسبت

تعداد مستندات

١

٢٤٤

١٣/٠

٣١٦٤

١٩٤/٥

٤٧٢٦٠

١

١١٧١٧٨

) ٠/٢١و (٤٠

٣/٥

١٩/٦

٤١٠٥١٧

) ٠/٧٧و (٣٢

٢٢٩٠١٧٤

) ٢/٠٦و (١٦
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)درصد و رتبه جهﺎني(
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 (٧فعال كردن همﻪ اعضاي هيئت علمي در عرصﻪهاي

تعداد نويسندگان مقاﻻت ايراني حدود يك سوم مقاﻻت منتشر

بينالمللي

شده در كشورهاي توسعهيافته ﻋلمي است ] .[٧-٦البته قابل
تذكر است كه وارد كردن اسامي نويسندگان در يك مقاله

با همه تشويقها و حمايتهايي كه در دانشگاهها از انتشارت

قواﻋدي دارد كه نبايد از آن ﻋدول كرد ].[٨

بينالمللي شده است ،كمتر از سي درﺻد از اﻋضاي هيئت ﻋلمي

 (٩ايجاد خوشﻪهاي علمي و اقتصادي و مسئوليت

اقدام به انتشارات در سطح بينالمللي ميكنند .در كشور ما حدود

اجتماعي دانشگاهها

يكصد هزار نفر ﻋضو هيئت ﻋلمي وجود دارد كه اگر بهطور

ميانگين ،هر كدام در هر سال ،يك مقاله در نشريات معتبر

ايران كشوري با يازده اقليم از شانزده اقليم جهاني با يك گستره

بينالمللي داشته باشند ،از توليد مستندات ﻋلمي جهان سهم

از منابع معدني و غني از فرهنگ ،آداب و رسوم ،قوميت و تمدن

چهار درﺻد با رتبه دهم را خواهيم داشت .اين بسادگي محقق

است .شعر و هنر جايگاه خاﺻي در اين كشور دارد .ايران از

ميشود و بايد براي آن برنامهريزي داشته باشيم.

همه نعمتهاي الهي و آن هم از بهترين نوﻋش برخوردار است.

 (٨افزايش همـكـاريهـاي علـمي در ســطح ملي و

كوه ،كوير ،جنگل ،دريا ،دشت ،ﺻحرا ،بيابان و  ...همه در يك

بينالمللي

كشور به نام ايران جمع شده است .تنوع گياهي بينظيري در

كشور وجود دارد .ايران بهترين كشور دنياست .ايران بهترين

كار تحقيقاتي در دنياي امروز نيازمند نگاههاي متفاوت با

مكان براي تحقيق در هر زمينهاي است و مكانهاي مختلف آن

جنبههاي مختلف ﻋلمي است .در هر تحقيق بايد جنبههاي محيط

توان تحقيقاتي مختلفي را دارد .در مناطق مختلف كشور ميتواند

زيستي ،سﻼمتي افراد و كره زمين ،نكات فني ،معضﻼت و نتايج

قطبهاي ﻋلمي متفاوتي بر اساس توانايي محلي شكل بگيرد.

اجتماﻋي ،روش و منطق ،جنبههاي انساني و هنري ،نياز جامعه

امروزه ايجاد خوشههاي تحقيقاتي ،يك ضرورت در ايجاد

و بوميگرايي كاربردي ،تحليل آماري و شفافيت و ...مورد نظر

شركتهاي دانشبنيان و تلفيق ﻋلم و ﺻنعت است .نقش اﺻلي

قرار بگيرد تا پايدار باشد .اين است كه تحقيق ،يك كار گروهي

دانشگاهها در جامعهمحوري ،با برنامههاي بومي دانشگاهها براي

است .امروزه مقاﻻتي با بيش از سه هزار نويسنده به ثبت رسيده

توسعه پايدار در كنار تحقيقات بنيادي و نوآوري ميسر ميشود

است ] .[٥گروههاي بزرگ تحقيقاتي مقاﻻت بهتري مينويسند،

].[٩

داراي خطاي كمتري هستند ،بيشتر مورد استناد قرار ميگيرند،

 (١٠گردش و چرخش نخبگان در جهان علم

داوري سريعتري دارند و در زمان كمتري منتشر ميشوند.

همافزايي فكري و تجهيزاتي يك ضرورت تحقيقاتي است.

بايد فرار و مهاجرت نخبگان را به گردش و چرخش نخبگان در

همافزايي تجهيزاتي باﻋث استفاده بهينه از تجهيزات و پيشرفت

جهان ﻋلم تبديل كنيم .ﻋلم در مكان محدود بهدست نميآيد.

تحقيقاتي ميشود ،لذا همكاري مراكز تحقيقاتي و تجهيزاتي با

براي كسب ﻋلم بايد در جهان گردش نمود و با دانشمندان جهان

هم موجب ترقي و پيشرفت سريع ﻋلم و تكنيك ميشود .از همه

تبادل انديشه نمود .فضاي محدود ،انديشه محدود ميآورد .بايد

مهمتر اينكه ،همافزايي فكري يك جمع ساده رياضي نيست .يك

زمينه مسافرت به تمام نقاط جهان را براي كسب دانش ،شركت

همافزايي فكري ،خطاهاي مختلف را كاهش ميدهد .در كشور

در هر زمان و براي هر مدت ،براي نخبگانمان ،بهويژه براي

بهﻋﻼوه يك ،دو نميشود ،بلكه يازده ميشود .يك بهﻋﻼوه يك

در كنفرانس ،شركت در نشستهاي ﻋلمي و جلسات انجمنهاي

بهﻋﻼوه يك ،سه نميشود ،بلكه يكصد و يازده ميشود.

ﻋلمي ،انجام كار تحقيقاتي در هر آزمايشگاه و در هر جاي جهان،

ميبايد همكاري ﻋلمي و جمعگرايي آموزش داده شود.

جوانان ﻋﻼقمند و پرشور خود فراهم نماييم .پيشرفت ﻋلمي هر

آييننامههاي هيئتمميزه دانشگاهها هم به جمعگرايي رغبت

كشوري در گرو گردش و چرخش نخبگان آن كشور است.

اساسي نشان نميدهد و اهميت آن درك نشده است .ميانگين

منحصر كردن نخبگان به فضاي محدود ،بدون ايجاد تجهيزات

نشريه نشاء علم ،سال يازدهم ،شماره اول،دي ماه ٩٩
٤٥

چند ضرورت مهم براي ﭘيﺸرﻓﺖ علم در ايران

ﻻزم براي تحقيق و پژوهش ،بها ندادن به خواستههاي محققان و
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Medicine 18 (2020), 205 (Pages 1-7).
] .[٤ﻋلي اكبر ﺻبوري ،بررسي اسناد ﻋلمي ايران در سال  ،٢٠١٩نشاء

بيمهري به آنها ،موجب فرار و مهاجرت نخبگان بجاي گردش

و چرخش نخبگان ميشود .بهﻋﻼوه ،بسياري از نخبگان ما كه
مهاجرت نمودهاند ،با فراهم آوردن امكانات تحقيق و بها دادن
به تحقيق به كشور باز خواهند گشت .بايد براي اين مهم اقدام

نمود.

سخن نهايي

در وادي پيشرفت ﻋلمي كشور و بهخصوص در مورد چالشهاي
آن سخن و نوشته زياد بوده و هست .برخي از اين نكات بارها

توسط اينجانب در تريبونها گفته شده و در مقاﻻت به بند كشيده
شده است .دانشمندان وظيفه خود ميدانند كه بگويند و بنويسند،

ﻋلم .٩٩-٦٨ ،(١٣٩٩) ١٠

به اين اميد كه مسئوﻻن بخوانند و ﻋمل كنند .در سالهاي اخير،
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Charged-particle multiplicities in pp interactions at
√s = 900 GeV measured with the ATLAS detector
at the LHC, Physics Letters B 688 (2010) 21–42.
] .[٦ميترا پيرحقي و ﻋلي اكبر ﺻبوري ،اندازه بحراني گروههاي

اوضاع پژوهش كشور بيشتر مورد توجه بوده است و اين حاﺻل

همين گفتهها و نوشتههاست ،اما كافي نيست .آينده روشن است
و ايران ما بر فراز قله تاريخ باقي خواهد ماند.
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