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  :پژوهش در ايران
  افزاري توسعه، توليد علم و جنبش نرم

  
ماندگي علمي  بر براي جبران عقب افزاري، يافتن راه ميان جنبش نرم  

افزاري تشكيل  اين اصطالح از دو آليد واژه مدخل يعني جنبش و نرم. است

هاي ديگري هم ذآر شده است،  شده است، در تبيين اين اصطالح واژه

اصطالح . پردازي و مانند اينها واالت، توليد انديشه، نظريهمانند پاسخ به س

رود آه جامعه گرفتار  آار مي جنبش يا به تعبير ديگر نهضت، معموًال زماني به

معموًال . لذا نهضت يك نوع حرآت فزاينده است. رآود، سكون و ثبات است

امور . افزاري نيازمند هستند افزاري و نرم حرآتهاي علمي به دو امور سخت

افزاري عبارتند از نيازهاي لجستيكي مانند ساختمان وسايل  سخت

افزار محتواي علوم و چيزي است آه به توليد  نرم. آموزشي و آمك آموزشي

اي بحث  اهللا خامنه حضرت آيت. شود پردازي مربوط مي انديشه و نظريه

ا هدف هاي علمي ر اند و توليد علم و نوآوري افزاري را مطرح آرده جنبش نرم

در علم و تحقيق نبايد ( اند  افزاري دانسته و فرموده اصلي ايجاد جنبش نرم

در مراآز علمي، توليد دانش بايد هدف . به ترجمه و فراگيري اآتفا آرد

با توجه به تالش دارندگان دانش جهاني براي انحصاري .) اساسي باشد

آه آشورهاي جهان اي  آردن علوم و فنون پيشرفته، بايد ايران را از محاصره

اند خارج آنيم و خود را به آاروان پيشرفت علم و   سوم در آن گرفتار آمده

رهبر معظم انقالب اسالمي مساله توليد علم را شامل . دانش برسانيم

بر خالف انتظار، : فرمايند دانند و مي انساني مي ي علوم از جمله علوم همه

انساني، حرآت مناسبي در  ومدر مورد توليد نظريه و نوآوري علمي در عل

  .آشور صورت نگرفته است

آند آه فرآيند علمي موجود  افزاري بيان مي ضرورت تحقق جنبش نرم  

يكي روحيه علمي و ديگري نظام . در جامعه ما فاقد دو رآن مهم است

افزاري يك حرآت علمي اجتماعي است آه  جنبش نرم. سيستماتيك علمي

ام سيستماتيك را به فرآيند تعليم و تعلم اين دو رآن روحيه علمي و نظ

ي فهميدن،  اي است آه همراه با اراده آند روحيه علمي روحيه تزريق مي

  .گشودن باب گفت و گو، نقادي عالمانه، منطقي و نوآوري است
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افزاري همان پروژه دانشگاه  اند آه جنبش نرم گروهي بر اين عقيده  

افزاري طرحي  اما جنبش نرم. اسالمي و يا پروژه انقالب فرهنگي است

است آه هم در درون دانشگاه اسالمي وجود دارد و هم در درون انقالب 

اينكه در قرن . افزاري تمدن اسالمي است فرهنگي، يك نمونه جنبش نرم

آند به اين  گيرد و چندين قرن ادامه پيدا مي سوم تمدن اسالمي نضج مي

سينا، فارابي، غزالي،   ابندليل است آه انديشمندان و بزرگاني مانند

رشد و فخر رازي از منابع ديني بهره گرفتند و هم دستاوردهاي علمي  ابن

روم و يونان را مطالعه و بررسي آرده و با توجه به نيازهاي جامعه اسالمي 

آن چه را آه با فرهنگ اسالمي سازگاري نداشت با . از آنها استفاده آردند

لذا . پردازي و بالندگي در علم پرداختند  نظريهنقد مستدل آنار زدند، بعد به

  .فارابي يك نوآوري در عرصه سياست است» آراء اهل مدينه فاضله«آتاب 

همچنين زماني آه امام قيام خود را شروع آردند سوسياليسم و   

اي آن زمان بودند و خيلي از  ليبراليسم دو قطب و دو غول انديشه

وزه و هم در دانشگاه به اين مكاتب انديشمندان و روشنفكران هم در ح

گرايش داشتند؛ اما حضرت امام در مقابل اين دو مكتب نظريه جمهوري 

اسالمي را مطرح آردند و با استفاده از ميراث گذشته نظريه جديدي را 

  .تحقق بخشيدند

در حال حاضر بايد از خود بپرسيم آه چقدر پاسخ جديد براي   

هاي  ا پاسخهاي جديد خود را با انديشهايم؟ آي پرسشهاي نو پيدا آرده

هايي  رسد ما بيشتر متأثر از ترجمه ايم؟ به نظر مي مكاتب ديگر تطبيق داده

ندرت مطالعه تطبيقي انجام  به. دهند هستيم آه ديگران انجام مي

بايد . بحران هويت علمي در بسياري از انديشمندان ما وجود دارد. دهيم مي

شناختي،  شناختي، روان ا و اين نظريات جامعهه توه داشت آه اين تئوري

از چه مباني زير ساختي اي سرچشمه گرفته است و منبع ...  فلسفي و

  آن آجاست؟

  

  افزاري در آشور موانع تحقق توسعه علمي و جنبش نرم
افزاري و توسعه  موانع بزرگ و آوچكي بر سر راه تحقق جنبش نرم  

  :شرح زير است مترين آنها بهبرخي از مه. علمي در ايران وجود دارد
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هاي پژوهشي در ايران را بخش    عمده بودجه:دولتي بودن پژوهش  

همين دليل، همه آسيبها و چالشهايي آه   آند و به دولتي پرداخت مي

چشم  اقتصاد دولتي با آن موجه است، در پژوههشاي دولتي نيز به

ست ولي تحقيقات بخش خصوصي گرچه اآنون معادل صفر ني. خورد  مي

سازي امر  دولت بايد بسترسازي و زمينه. فاصله زيادي نيز با آن ندارد

سودآوري بخش خصوصي ارتباط چنداني . پژوهش را برعهده داشته باشد

گرانه دولت در اقتصاد آه گاه  هاي مداخله گيري با پژوهش ندارد و تصميم

گي ترين عامل سودآوري يا ورشست گيرد، مهم صورت فوري صورت مي به

در چنين فضايي، دغدغه . بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي است

بار دولت، فرصتي براي توجه بخش خصوصي اقتصاد  مداخالت سودآور يا زبان

  .گذارد به مقوالتي همچون تحقق و پژوهش باقي نمي

  

  :ضعف نظام حقوقي
ضعف نظام حقوقي ايران در زمينه حراست از حقوق مالكيت فكري و   

چنان عميق است آه بسياري از حقوقدانان، حتي قادر به اختراعات، آن

اين در حالي است آه اگر بخش . باشند تعريف دقيقي از اين حقوق نمي

اي براي تحقيق اختصاص دهد، انتظار دارد بتواند مالكيت  خصوصي بودجه

اين محصول اآنون همچون آب . خود بر محصول اين تحقيق را در اختيار گيرد

گيرد و آسي   ابر آسمان به راحتي در دسترس همگان قرار ميها و  رودخانه

توجهي به  بي. مند شود تواند بابت تحقيق خود، از همه نتايج آن بهره نمي

مرآزي وجود ندارد آه نظريات . حقوق معنوي محققان از معضالت مهم است

محققي را آه سالها روي يك مسأله فقهي، آالمي، اصولي، ديني و 

پردازي آرده ثبت آند تا ديگري آنها را به خودش نسبت  و نظريهغيرديني آار 

گاه محققي . شود وفور يافت مي سرقتهاي علمي در آشور ما به. ندهد

آشد اما هنوز آتابش چاپ نشده تحقيق او در جاي ديگر با نام  زحمت مي

  .شود ديگري مطرح مي

  

  :مسايل فرهنگي
تحقيق وجود ندارد نه در در آشور ما فرهنگ : توان گفت به جرات مي  

حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه و نه در سطح عامه مردم و 
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. گيران و مجريان سازان و تصميم خواص و مديران و سياستگذاران و تصميم

ترين آنها عدم  اين امر البته خود ناشي از داليل متعددي است آه مهم

انحصارات و عدم وجود احساس نياز به تحقيق به دليل وجود وابستگي و 

پژوهشهاي . ها و سطوح است رقابت از بعد آيفيت و هزينه در همه حوزه

پذيرد تا  انجام گرفته و در حال انجام آشور بيشتر با تكيه بر فرم صورت مي

به عالوه آفت بزرگ ما اين است . تكيه بر محتوا و بيشتر هدف است تا ابزار

 شده عدم حمايت اصولي آه مرعوب رشد آشورهاي پيشرفته صنعتي

مادي و معنوي از ابتكارات و آارهاي جديد موجب نااميدي و دلسردي 

  .پژوهشگران ما شده است و اين يكي از مشكالت اساسي ماست

  

  

  

  :مشكالت مالي
از جمله سطح نازل سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي، سطح نازل   

و سطح نازل گذاري بخش خصوصي در فعاليتهاي تحقيقاتي  سرمايه

پژوهشگران و . برداري از ظرفيتهاي انساني، مالي و فيزيكي تحقيقاتي بهره

توانند روي موضوع واحدي  فرهيختگان آشور به دليل نيازهاي اقتصادي نمي

در آشورهاي توسعه يافته پژوهشگر عمري را روي يك . تمرآز پيدا آنند

فراغ بال از نظر چنين پژوهشگري براي آارآردن با . آند مسأله صرف مي

اقتصادي تامين است و تعداد اشتغاالت پژوهشگران از مشكالتي است آه 

در صورتي آه پژوهشگر بايد تنها به پژوهش . ناشي از نياز مادي است

  .بپردازد

  

  :ضعف ارتباطات
وجه مشخصه ضعف ارتباطات نامطلوب بودن ارتباطات ميان بخش   

معه، ضعف ارتباط با دنياي پوياي تحقيقات با اقتصاد، سياست، فرهنگ و جا

رساني و مانند  آوري، ضعف مفرط پايگاههاي اطالعات و نظام اطالع علم و فن

  .آن است

  

  :ضعف نيروي انساني
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آاري در  توان به آمبود تعداد محققان، تساهل و آم در اين زمينه مي  

ابداع و توليد دانش و تحمل نكردن مشكالت براي نيل به نتيجه تحقيق، 

طح نازل دانش روز در ميان محققان و پژوهشگران، ضعف جايگاه معنوي و س

  .اجتماعي محققان و موراد مشابه اشاره آرد

  

  :نفس فقدان اعتماد به
. فقدان اعتماد به نفس و جرات نوآوري از مشكالت امروز ماست  

، حرمت خود )فردي و جمعي(اعتماد به نفس با فرآيندهايي چون خودپنداره 

عبارتي خودباوري فردي و ملي ارزيابي  و به) س فردي و جمعينف عزت(

هر اندازه سطح خودپنداره جمعي باالتر و درجة آن مثبت باشد، . شود مي

تر و با قوت  حرآتهاي بنيادين آه الزمة رسيدن به اهداف بزرگ است؛ محكم

مضافًا اينكه در اين مسير، توان رويارويي با . پذيرد بيشتري صورت مي

اين اقدام . يابد فتها و ناماليمات طبيعي و تصنعي در انسان افزايش ميمخال

تربيتي، وظيفة همة آساني است آه در فضاي فرهنگي و آموزشي آشور 

اگر سياستگذاريها، و نيز اقدامات مربيان، اعم . به انحاء مختلف اشتغال دارند

بارة عظمت از آموزگاران و استادان در جهت تعميق حس خودباوري و تفكر در

افزاري است،  ملي باشد؛ اقداماتي همسو با نهضت علمي و جنبش نرم

چرا آه زمينة نهضت علمي، داشتن احساس عظمت و خودباوري ملي 

اما اگر ما بخواهيم به يك جامعة واقعًا آزاد، مستقل و سالم فكر . است

. بيشتر بينديشيم آنيم، الزم است آه به عظمت ملي ايران اسالمي،

آردند و خودباوري ملي  ، بارها اين عظمت را تكرار مي)ره( طور آه امامهمان

آوشش در جهت ارتقاء . دانستند را براي رسيدن به اين عظمت الزم مي

سطح خودباوري ملي و خودپنداره آل، دقيقًا حرآتي در جهت عظمت ملي 

توان به نهضت علمي، توليد علم و بومي آردن  بدون اين نگاه نمي. است

آنند براي حفظ مرجعيت  وم فكر آرد؛ آما اينكه بيگانگان آوشش ميعل

علمي غرب، نوعي رعب و ضعف نفس را به جوانان ملل ديگر القا آنند تا در 

  .ساية افول سطح اعتماد بنفس آنها، همواره خود بر جهان، مسلط باشند

  

  :ضعف مديريت و نظام اداري
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كالت نظام پژوهشي ما ضعف مديريت و نظام اداري از بزرگترين مش  

نظام . شود است آه در دو سطح خرد و آالن خود شامل موارد متعددي مي

تواند   نمي هاي قديمي و نه لزوما عقالني، اداري غيرپويا و مبتني بر تصميم

هاي  بسياري از نوآوري. فضاي مناسب براي رشد تحقيقات را فراهم آورد

ران در تضاد هستند و به همين حاصل از تحقيقات با ساختار اداري آهن اي

اي باال را  دليل براي اجرايي شدن و سودآوري، بايد مسيري طوالني و هزينه

اي تعريف شده آه نسبت به همه  نظام اداري ايران به گونه. تحمل آنند

با . هاي را، مرتب عقب اندازند گيري هاي جديد بدبين باشد و تصميم پديده

ت آه مراآز سرمايه خود را در مسير توان انتظار داش اين وصف نمي

وجود نهادهاي در . خطر اندازد تحقيقاتي آه سالها بعد نتيجه خواهد داد به

گونه و به حاشيه راندن نخبگان، اداري محور  عرض يكديگر، مديريت متفرعن

آردن مراآز پژوهشي به جاي پژوهش محوري، عدم تخصيص بودجه 

ت قوانين دست و پاگير اداري و مالي، مند، حاآمي مند و هدف صورت نظام به

ناآارآيي در مديريت علمي، عدم تمرآز در سياستگذاري، تمرآززدايي در 

اجرا، عدم توجه به اولويتها و نيازهاي تحقيقاتي، فقدان نگرش آينده، فقدان 

نظام نظارت و ارزيابي بر روند توسعه تحقيقات در آشور، فقدان برنامه آالن 

فقدان طرحهاي آليدي در مراآز پژوهشي و انجام و جامع پژوهشي و 

آارهاي تكراري از ديگر مواردي است آه در بخش ضعف مديريت و نظام 

  .توان برشمرد اداري مي

افزاري،  با وجود تمامي مشكالت و موانع در راه تحقق جنبش نرم  

شرايط آشور ما در حال حاضر به برآت انقالب و اسالمي و ارتقاء سطح 

. گرايي است  آحاد جامعه بويژه جوانان، واجد روحية علمخودباوري

 (ISI)در . ايم هاي چشمگيري را در عرصه جهاني شاهد بوده پيشرفت

تعداد مستندات علمي نمايه شده ايران در موسسه اطالعات علمي جهان 

معنا تعداد  درصد برخوردار بوده است، بدين٤٥ از رشد معادل ٢٠٠٣سال 

مستندات .  افزايش يافته است٣٢٥١ به ٢٢٦٦ از اسناد علمي آشورمان

درصدي علم ٤٥رشد .  مورد افزايش داشته است١٠١١علمي ايران تقريبا 

آشور در حالي رخ داده است آه ميانگين رشد مستندات علمي نمايه 

.  درصد بوده است٤/٩شده دنيا در همين دوره در موسسه مذآـور 

بندي آرده است آه  طبقه شاخه ٢٢ تمامي علوم را در ISIموسسه 
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 سال ١٠در .  شاخه از آن را احراز آرده است١٧مستندات علمي ايران 

 سند علمي از ايران نمايه شده است آه اين ٥٠٠هزار و ١٠گذشته 

ميانگين، . اند هزار ارجاع را به خود اختصاص داده٢٦مستندات علمي خود 

و ٣/٤، ٤/٢ به ترتيب حداآثر و حداقل ارجاع به مستندات ايران در يك شاخه

بيني مستندات  سال گذشته پيش١٠براساس روند .  عنوان بوده است٩/٠

 ٣٢٧٧ مورد بوده است آه در حال حاضر به ٢٨٤٠نمايه شده علمي آشور 

 ٠٣/٠ سهم توليد علم ايران در جهان ١٩٩٣در سال . مورد رسيده است

. رسيده است) بر برا١٠تقريبًا (درصد ٢٩/٠ به ٢٠٠٣درصد بوده آه در سال 

تعداد مستندات علمي نمايه شده ايران در رشته شيمي طي ده سال 

درصد را به ١٥/٣ ارجاع با ميانگين ٢٦٣هزار و ١٠ مقاله بود آه ٣٢٥٠گذشته 

در زمينه تحقيقات پزشكي نيز در سه سال اخير . خود اختصاص داده است

 شده در نمايه با افزايش ميران درج مقاالت چاپ شده در نشريات ايندآس

 به ٨٠ مورد رد سال ٦٤٤المللي از  المللي و مجالت معتبر بين هاي بين نامه

در . درصد رشد يافته است٤٥٥ مورد و توليد علم پزشكي در آشور تا ٢٩٣٣

 مورد در ٤٢اين مدت شمار مجالت مصوب علمي ـ پژوهشي داخلي نيز از 

همچنين هر . است افزايش يافته ١٣٨٣ مورد در سال ٨٢ به ١٣٨٠سال 

سال حدود يك هزار نفر از محققان و اعضاي هيات علمي براي شرآت در 

المللي و ارائه نتايج تحقيقات به خارج از آشور دعوت  هاي بين آنگره

  .اند شده

هاي ارائه شده به جشنواره جوان خوارزمي در  همچنين تعداد طرح  

 ٢٥٢رشد آموزي و  درصدي در بخش دانش١٨٠پنج سال گذشته رشد 

  .درصدي در طرحهاي بخش دانشجويي داشته است

  

  

  

  تحليل وضعيت توليد علم در ايران
ـ ١٩٩٩ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

٢٠٠٣ 

 ٩٤٨٦ ٣٣٢٦ ٢١٣٣ ١٦٦٩ ١٣٩٠ ٩٦٨ تعداد توليد 

  ٤/٤١  ٩/٥٥  ٨/٢٧  ١/٢٠  ٦/٤٣  ٠  درصد رشد توليد ايران



 
٨

  ٥١/٠  ٣/٠  ١١/٠  ٥٢/٠  ٣٧/١  ٨٩/٠  *ضريب تاثير

  ١٥٦  ١٤٧  ١٠٢  ١٠٦  ٩٣  ٨٨  وع رشته فرعيتن

  ٢٣٧٤  ١٢٠٠  ٨٨٥  ٧٠٦  ٦٣١  ٤٦٣  تنوع نشريه

GNP) ٥٦٢  ٩/١٣٢  ٩/١١٢  ٧/١٠٨  ٣/١٠٥  ٢/١٠٢  )ميليارددالر  

توليد به ازاي يك ميليارد دالر 

GNP  

٩/١٦  ٢٥  ٩/١٨  ٤/١٥  ٢/١٣  ٥/٩  

 ٢٥١٦٣٠ ٥٠٣٢٦ ٥٠٣٢٦ ٥٠٣٢٦ ٥٠٣٢٦  ٥٠٣٢٦  نيروي انساني تحقيق و توسعه 

وليد به ازاي صد نفر نيروي ت

  تحقيق و توسعه 

٨/٣  ٦/٦  ٢/٤  ٣/٣  ٨/٢  ٩/١  

ميليون (بودجه تحقيق و توسعه 

  )دالر

١٣٦٤  ٤٢٧  ٢٥٩  ٢٧١  ٢٢٥  ١٨٢  

توليد به ازاي يك ميليون دالر 

  بودجه تحقيق و توسعه 

٩/٦  ٨/٧  ٢/٨  ١/٦  ٢/٦  ٣/٥  

ميليون  (ISIتوليد جهاني در 

  )رآورد

٩/٥  ٢٩/١  ١٧/١  ١٣/١  ١٦/١  ١٤/١  

  ١٦/٠  ٢٦/٠  ١٨/٠  ١٥/٠  ١٢/٠  ٠٨/٠  درصد توليد ايران به توليد جهان

رتبه ايران در بين آشورهاي مورد 

  مطالعه 

١٢  ١١  ١٢  ١٢  ١٣  ١٣  

آوري شده   جمع٢٠٠٢ در سال ٢٠٠١ تا ١٩٩٩هاي   اطالعات تعداد ارجاعات توليدات علمي ايران در سال*

به بعد در فاصله زماني آمي پس از اتمام سال بدست آمده  ٢٠٠٢هاي  است ولي تعداد ارجاعات سال

  .تري است  به بعد داراي مبناي دقيق٢٠٠٢هاي  از اينرو مقايسه سال. است

  

با تداوم شيب تند رشد توليدات علمي نمايه شده آشور، ايران در   

 نزديكترين رقيب خود در سال   از آشور اوآراين،٢٠٠٥شش هفته اول سال 

ه پيشي گرفته و در جايگاه چهلم توليد علم جهان قرار گرفته ميالدي گذشت

هاي مؤسسه اطالعات علمي، در اين مدت تعداد آل  بر پايه داده. است

نمايه شده نيز » مقاالت« و در زمينه ٦٥١نمايه شده ايران » مستندات«

تعداد آل مستندات نمايه شده ايران در سال .  است٦١٧سهم ايران، 

در مورد مقاالت نيز تعداد مقاالت نمايه شده .  بود٨٥١و هزار  ، سه٢٠٠٤

ماه گذشته تعداد  ١٠ سال و ١٠در .  بود٢٠٠٤ در سال ٣٤٢هزار و  ايران سه

 بوده است، شيب ٤١٣هزار و ١٤آل مستندات علمي نمايه شده ايران 



 
٩

موشكي آمار توليد علم ايران در چند سال اخير ضمن جبران 

 ٢٠٠٥بب شد در مدت يك ماه و نيم اول سال هاي موجود، س ماندگي عقب

عدد در مقاالت پيشرفت آند آه اين ٥٦عدد در آل مستندات و ٦٩تعداد 

  .دهد تجمع و انباشت توليدات علمي قطعًا اثرات خود را در فناوري نشان مي

يكي ديگر از شواهد آيفيت توليدات علمي آشور آه به نوعي نتيجه   

هاي   دانشمند ايراني از دانشگاه١٠انتخاب باشد،  استناد به مقاالت مي

شيراز، رازي آرمانشاه، همدان، تهران، علوم پزشكي تهران، صنعتي 

توجه . اصفهان و اميرآبير براي نخستين بار طي طي دو سال گذشته است

به مالآهاي انتخاب اين دانشمندان آه در زمره يك درصد اول پژوهشگران 

  .دهد ين موفقيت علمي را نشان مياند، اهميت ا جهان قرار گرفته

  
ثبت مقاالت در مجالت معتبر (هاي آشور در توليد علم  رتبه دانشگاه

  )المللي بين
تعداد  دانشگاه رتبه

 مقاالت
تعداد  دانشگاه رتبه

 مقاالت
 ٢١٤  تهران دانشگاه ٢ ٢١٩ دانشگاه صنعتي شريف ١
  ١٥٢  مدرس دانشگاه تربيت  ٤  ١٧٧  دانشگاه شيراز  ٣
  ٨٢  دانشگاه رازي آرمانشاه  ٦  ١٢٥  دانشگاه صنعتي اصفهان  ٥
دانشگاه فردوسي مشهد و   ٨  ٧٤  دانشگاه تبريز  ٧

  دانشگاه اصفهان
٦٩  

دانشگاه علم و صنعت ايران و   ٩
  گيالن

  ٦١  دانشگاه صنعتي اميرآبير  ١٠  ٦٧

مرآز تحصيالت تكميلي زنجان و   ١١
  دانشگاه بوعلي سيناي همدان

  ٤١  يد بهشتيدانشگاه شه  ١٢  ٥٦

  ٣٢  معلم دانشگاه تربيت  ١٤  ٣٤  دانشگاه اروميه  ١٣
هاي باهنر آرمان و  دانشگاه  ١٥

  شهيد چمران اهواز
دانشگاه الزهرا و دانشگاه   ١٦  ٣١

  سيستان و بلوچستان
٢٦  

  ٢٠  دانشگاه آاشان  ١٨  ٢٤  دانشگاه زنجان  ١٧
دانشگاه صنعتي خواجه   ١٩

  نصيرالدين طوسي
  ١٥  نددانشگاه بيرج  ٢٠  ١٩

  ١٢  دانشگاه اراك  ٢٢  ١٤  دانشگاه مازندران  ٢١
  ١٠  دانشگاه سهند تبريز  ٢٤  ١١ دانشگاه شهر آرد و دانشگاه يزد  ٢٣
المللي  دانشگاههاي بين  ٢٦  ٩  دانشگاه آردستان  ٢٥

و علمي ـ ) ره(خميني امام
  آاربردي

٧  

دانشگاه علوم آشاورزي و منابع   ٢٧
  طبيعي گرگان

شاهرود و دانشگاه صنعتي   ٢٨  ٦
  معلم آذربايجان  تربيت

٥  

معلم  دانشگاه هنر تهران و تربيت  ٢٩
  سبزوار و شاهد

پايه و دانشگاه  دانشگاه علوم  ٣٠  ٤
  محقق اردبيلي

٣  

  ١  دانشگاه ايالم  ٣٢  ٢  نور دانشگاه سمنان و پيام  ٣١



 
١٠

نتايج يك تحقيق آماري انجام شده در ارتباط با توليد علم در داخل   

هاي علمي و پژوهشي داخلي  مقاالت علمي در ژورنالچاپ (آشورها 

 آشور اول ٣١دهد، جمهوري اسالمي ايران در ميان  نيز نشان مي) آشورها

درصد مقاالت ٩٨ آشور، نزديك به ٣١اين . دنيا در رشد توليد علم قرار دارد

درصد ٢ آشور ديگر تنها ١٦٢اند و در مقابل،  علمي جهان را توليد آرده

هاي انجام شده توسط  بررسي. اند  را عرضه آردهمقاالت عملي

نشان ) ١٥شماره (» nature«نامه  آينگ، منتشر شده در هفته.اي.ديويد

، بيشترين رشد را در توليد مقاالت علمي و ٢٠٠١دهد آه ايران تا سال  مي

% ٥/٩٧ آشور حاضر در اين تحقيق، نزديك به ٣١. ارجاع آنها داشته است

 آشور اول اين گروه، نزديك به ٨. اند ا توليد آردهمقاالت علمي دنيا ر

درصد ارجاع به ٥/٢درصد و ديگر آشورها، ١٣آشور بعدي نزديك ٩درصد، ٨٤

در ميان آشورهاي پايين اين جدول، آفريقاي جنوبي، . اند مقاالت را دارا بوده

تنها آشور حاضر از قاره آفريقا در رده بيست و نهم است و در بين 

ام  شود نام برد آه در رده سي مي و عرب، تنها ايران را ميآشورهاي اسال

با وجود درآمد باالي بسياري از اين آشورها و وجود اشخاصي . قرار دارد

 و احمد زويل، برنده نوبل شيمي ١٩٧٩مانند عبدالسالم، برنده نوبل فيزيك 

در ايران .  در آنها، پيشي گرفتن ايران از اين آشورها قابل توجه است١٩٩٩

درصد آل مقاالت ٦/٠ مقاله علمي داشته ـ آه ٢١٥٢، ١٩٩٣ ـ ٩٧هاي  سال

، اين رقم به ١٩٩٧ ـ ٢٠٠١هاي  دهد ـ حال آنكه در سال علمي را نشان مي

حضور ايران در انتهاي . درصد ـ است١٣/٠ مقاله رسيده ـ نزديك به ٤٨١٣

د، در آنار آشورهايي مانند هن» نيچر«جدول ارايه شده توسط نشريه 

روسيه، چين، برزيل، آفريقاي جنوبي و لوآزامبورگ، نشان دهنده جهش 

با توجه به شيب رشد ايران در . بلند اين آشور در فعاليتهاي علمي است

اين نمودارها، احتماًال اين آشور موفق به جا گذاشتن آشورهايي همچون 

  .اي نزديك خواهد شد روسيه، چين و هند در آينده

اين تحقيق با استفاده از فرمولي شامل تعداد صفحات آقاي ديويد، در   

تحقيقات منتشر شده و بازديد آنها و ميزان ارجاع به آنها به اين نتايج دست 

 Thomson)ها از مؤسسه اطالعات علمي   است، آه البته همه اين داده يافته

ISI)  زبان ٣١ مجله به ٨٠٠٠به دست آمده و ناشي از بررسي نزديك به 

. آيند شمار مي ترين مسائل علمي و مهندسي به  ارايه دهنده مهماست آه



 
١١

اين آمار براي آشورها براساس نويسندگاني است آه براي آشور متبوع 

 آشور، شامل ٣١مقايسات انجام شده ميان . آنند خودشان آار مي

نام . آشور اتحاديه اروپا و آشورهاي ديگر است١٥آشورهاي گروه هشت، 

اياالت متحده، انگلستان، آلمان، ژاپن، : ترتيب عبازتند از ه آشور مذآور ب٣١

فرانسه، آانادا، ايتاليا، سوييس، هلند، استراليا، سوئد، اسپانيا، بلغارستان، 

جنوبي، لهستان، هند،  دانمارك، اسراييل، روسيه، فنالند، اتريش، چين، آره

نوبي، ايران، برزيل، تايوان، ايرلند، يونان، سنگاپور، پرتغال، آفريقاي ج

  .لوآزامبورگ

بسط اين روحيه علمي در جهت ترقي بيشتر و دستيابي به سطوح   

تاآيد بر گفتمان توسعة علمي در . ناپذير است باالتر فناوري، ضرورتي اجتناب

 سمت جنبش  توانداين روحيه را به هاي مرتبط با اين موضوع، مي همة زمينه

د و پيشرفت آشور تنها با تكيه بر رش. افزاري و توليد علم گسترش دهد نرم

و حرآت در جهت رشد و . پذير است پردازي و توليد فكر و ايده امكان نظريه

توليد علمي حق هر ملتي است و آشور ما نيز به دليل دارا بودن ذهنهاي 

خالق و توانمنديهاي معنوي و فرهنگي آه در روحية خودباوري و وطن 

داند آه در اين مسير براي اهداف  يدوستي آنان متجلي است، حق خود م

  .انساني گام بردارد

طبيعي است در چنين دنيايي، رشد علمي جوانان ايراني از سوي   

شود؛ با توجه به تالش قدرتها براي  طراحان نظم نوين جهاني تحمل نمي

المللي، توجه بيشتر به اطالعات  ي اطالعات در درون جامعه بين آنترل چرخه

ي ايران اسالمي در  ساز ايفاي نقش شايسته طات، زمينهو فناوري ارتبا

  .ي جهان است آينده

. اهميت اول ناظر به شكستن انحصار علمي در صحنة جهاني است  

اي از فعاليتهاي انحصارطلبانه و تخريبي دولتهاي استكباري بر ضد  مجموعه

اره تابند و همو دهد آه آنان رشد علمي ملل ديگر را برنمي ايران نشان مي

مواضع هميشگي آنها . آنند هاي ناب علمي را براي خويش طلب مي يافته

دهد آه از رشد علمي جوانان ايران اسالمي به سختي بيمناك  نشان مي

در . آنند هاي گوناگون بيان مي جويي هستند؛ و اين نگراني را در قالب بهانه

نساني و دانند رشد علمي در ايران در خدمت اهداف ا حاليكه به قطع مي

رود اما همواره سعي دارند آه به دروغ؛ رشد فناوري در  ارزشي بكار مي



 
١٢

ايران را به مسايل غيرانساني نسبت دهند و اين امر در حالي صورت 

گيرد آه بخش اعظمي از توليد علم در آشورهاي استكباري در جهت  مي

  .رود اي و شيميايي براي سرآوب ملتها بكار مي هاي هسته تجهيز زرادخانه

هجوم سياسي آمريكا با استفاده از ابزارهاي گوناگون ديپلماتيك و   

غيره به ايران دقيقا براي آن است آه دانشوران ما از حرآتهاي بنيادين 

هاي علمي  علمي دست بردارند و همواره وارد آننده و ترجمه آنندة داده

اند آه   آردهاي طراحي آنان باشند گرچه آنان نظام ارتباطات علمي را بگونه

با اين . پذير نباشد هاي زيرين اطالعات علمي، امكان دسترسي به اليه

بندي، امكان دستيابي به سطوح عميق فناوري را از ديگران سلب  طبقه

  .آنند تا مرجعيت خود را حفظ نمايند مي

تواند نتايج بسيار  افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي مي  

اآنون سهم  هم. سعه علمي آشور داشته باشدشايان توجهي در رشد تو

اين رقم نسبت به رقمي آه . درصد است٨/٠پژوهش از توليد ناخالص ملي 

بر طبق قانون بودجه اين . در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود آمتر است

رسيد آه در پايان برنامه چهارم از محل  درصد مي٥/١بايست به  رقم مي

توليد ناخالص داخلي و از محل درآمد عمليات درصد ٢اعتبارات عمومي 

ها يك درصد بايد به تحقيقات اختصاص يابد آه  هاي دولتي و بانك شرآت

سهم پژوهش از توليد ناخالص . طلبد بسيج عمومي را در اين زمينه مي

همچنين تعداد دانشمندان، . درصد است٣ملي در آشورهاي پيشرفته 

ي تحقيقات و توسعه در پايان برنامه ها محققان و مهندسان شاغل در بخش

هزار نفر در يك ميليون ٢نفر در يك ميليون نفر به ٣٣٦چهارم بايد از حدود 

  .برسد

  

.... اي   از نشريه پژوهش، موسسه خدمات مشاوره اين مقاله عينًا
  . نقل شده است٩- ١٢هاي  ، صفحه٨٤آستان قدس رضوي، آذر

  


