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  مقدمه

مقام معظم رهبري در مالقاتشان با جمعي از اساتيد 

: ".... هاي کشور در ماه رمضان امسال فرمودند دانشگاه

حقيقتا حرکت علمي و نهضت علمي در کشور شروع شده 

... است و پيش رفته است و کارهاي بزرگي انجام گرفته است 

کند، اين است که ما اين  من را دچار دغدغه ميلکن آن چه 

در اين . …حرکتمان هنوز به نقطه ثبات نرسيده است

کنيم، اگر توقف کرديم، اين  سربااليي تند که داريم حرکت مي

. توقف با عقب گرد همراه خواهد بود؛ توقف ديگر نيست

حرکت ما از دور افتاد، بازگرداندن اين نهضت، اين حرکت، 

  ۱".تر خواهد بود؛ اين دغدغه ما است علمي مشکلاين شتاب 

هاي علمي کشور در  افزايش چشمگير رشد تعداد مقاله

گذشته نشان داد که کشور توانسته با استفاده از  ي دهه

هاي عظيم انساني و نبوغ و استعدادهاي ايراني گام  ظرفيت

و رسيدن به اهداف  برداردارتقا علم  راستايمهمي را در 

بيست ساله را حتي قبل از موعد مقرر تضمين  انداز چشم

توجهات خاص امام راحل و مقام معظم رهبري،  ۲.نمايد

افزايش کمي و کيفي آموزش عالي در کشور که به همت 

هاي  هاي کشور در دهه فرهيختگان، و اساتيد متقدم دانشگاه

به انجام رسيد، شرايط مناسب کشور براي  ۷۰و  ۶۰

و نقش بياد ماندني  ،دهاي جوانانشکوفايي نبوغ و استعدا

 گرديدسبب  ۷۰هاي علمي کشور در دهه  شوراي پژوهش

سابقه انجام شود و در مدت کوتاهي  کاري بس شگرف و بي

به  ۵۴هاي استنادي از  توليد علم در ايران در پايگاه ي رتبه

اين تحول انقالبي در علم و فناوري . باال رود ۲۰رتبه کمتر از 

فرهنگ عشق و ايثار بود که پيشکسوتان اين کشور نيازمند 

  .نهضت آن را به منصه ظهور رساندند

در توليد علم جهاني کاري  ۲۰هاي زير  رسيدن به رتبه

هاي باالتر و  دشوار و قابل تحسين است ولي پيشرفت به رتبه

و براي صعود باالتر، تالش  باشد ميها دشوارتر  رتبه ي قله

بيني شد  پيش ۱۳۸۸لذا در سال . ستاي مورد نياز ا العاده فوق

در صورتي که تمهيدات خاص اعمال نشود نه تنها رسيدن به 

تر از آن در جايگاه توليد علم  و پايين ۲۰هاي حدود  مقام

بلکه محتمل است حفظ مقام  ،بسيار به کندي انجام شود

  ۳.پذير باشد کنوني نيز با دشواري امکان

که نگراني در اين  دهند شواهد دو ساله اخير نشان مي

رتبه توليدات علمي  ۲۰۱۳در سال . مورد بدون علت نيست

تنزل يافته و در پايگاه  ۲۰به رتبه  ۱۸از رتبه  ISIايران در 

با توجه به اطالعات اين . بوده است ۱۷استنادي اسکوپوس 

شود  بيني مي ، پيش۲۰۱۴روز اول سال  ۷ماه و  ۵ها در  پايگاه

 ۴باشد ۲۲۷۶۰حدود  ISIد مقاالت در که تا انتهاي سال تعدا

اي داشته  کاهش قابل مالحظه) ۲۹۰۸۶(که نسبت به سال قبل 

تعداد  ،چنين هم. سال قبل خواهد بود ۲۴يا  ۲۳و معادل رتبه 

شود  تخمين زده مي ۳۶۴۰۰حدود مقاالت در اسکوپوس به 

کاهش يافته و معادل رتبه ) ۴۰۰۰۰(مقايسه با سال قبل  که در

  .باشد ل ميسال قب ۲۰

از طرف ديگر هميشه سواالتي در زمينه تاثيرگذاري 

اين که . ها در امور مختلف کشور مطرح بوده است پژوهش

 كبه افزايش توليد ناخالص داخلي کم اندازهتحقيقات تا چه 

معرفت آيا اند؟  صنعت کشور را شکوفا کردهآيا اند؟  کرده

مشکالت آيا اند؟  عمومي و فرهنگ جامعه را باال برده

سالمت، کشاورزي، نفت و ساير  :جملهاز هاي مختلف  بخش
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 ۱۵۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۳مرداد ـ شهريور ، ۳ ي شماره, شانزدهمي  دوره

 

کنند، مرتفع  انساني را تضمين مي ي هايي که توسعه بخش

  اند؟ نموده

گونه که مقام محترم  همان. ها کامال بجا است اين نگراني

هاي علمي کشور  اند پژوهش رياست جمهوري نيز تاکيد کرده

ده باشند که به کار بايد آنچنان مناسب طراحي و اجرا ش

عالوه بر تعداد  بنابراين ،گرفته شوند و تاثيرگذار باشند

هاي ديگر  مجالت بايد از شاخص (IF)مقاالت و ضريب تاثير 

ها است،  به کارگيري و تاثير پژوهش ي دهنده که نشان

هايي که فرهنگستان علوم  نظير شاخص. نموداستفاده 

پزشکي تدوين ش اثر پژوهش در علوم جپزشکي براي سن

  ۵.نموده است

با اين وجود، بايد اذعان داشت که بدون رونق توليد علم، 

ها و توسعه فناوري درخشان  انداز استفاده از آن چشم

ها و سير  لذا بايد به فکر افزايش پژوهش ،نخواهد بود

تري را  صعودي توليد مقاالت نيز بود که زمينه بهتر و قوي

ها و توسعه فناوري ايجاد  آن براي به کارگيري و اثرگذاري

به اين حرکت علمي "... مقام معظم رهبري  ي به فرموده. نمايد

بايد با همه توان نيرو رساند، مدد رساند، بايد کار کرد؛ مبادا 

  ۱..." .وضعيتي پيش بياوريم که اين حرکت متوقف بشود 

عواملي که سبب متوقف ماندن توليد علم در دو سال 

به دقت بررسي و مطالعه شوند و  ايدباند  گذشته شده

کارهاي اجرايي براي رفع موانع و  راهبردهاي مناسب و راه

براي پيشرفت . نهضت علمي کشور جستجو شود ي ادامه

ها نياز به يک عزم  تر و ارتقاي کمي و کيفي پژوهش مناسب

برخي تمهيدات براي رسيدن به اهداف عالي فوق . ملي است

  :شود ميبه صورت زير پيشنهاد 

تحقيقات کشور، به نهادينه  ي براي رونق آينده .۱

هاي آموزشي کشور  کردن پژوهش در موسسه

. نياز است  اعم از دبستان، دبيرستان و دانشگاه

ان و ـکشف و شکوفايي استعدادهاي کودک

ها شروع  نوجوانان بايد از مهد کودک و دبستان

. و در مدارس راهنمايي و متوسطه ادامه يابد

ي ـهاي آموزش ا را نبايد در قالبــادهاستعد

ارزشيابي رقابتي  ي نحوه. صرف محدود کرد

ها  کنوني در مدارس و هنگام ورود به دانشگاه

که فقط مبتني بر محفوظات است، کودکان و 

نوجوانان ما را به طرف يادگيري ذهني بدون 

تعمق و تتبع و جستجو براي کسب علم و دانش 

سال  ۱۲طول  در. واقعي سوق داده است

تحصيل پيش از دانشگاهي اثري از تفکر، 

نهادينه شدن . شود پژوهش و تحقيق ديده نمي

ها نيز ضروري است و  پژوهش در دانشگاه

حضور تمام وقت واقعي استاد و دانشجو از 

ادامه . باشد ميگيري  رموز اصلي اين جهت

هاي توليد علم جهان و تحول  صعود در رتبه

ي با اساتيد نيمه وقت و بيشتر علم و فناور

دانشجويان شاغل سير بطني و نامناسبي 

 .خواهد داشت

امروزه خال وجود يک متولي امر پژوهش در  .۲

براي . شود کشور بيش از گذشته احساس مي

راي امور ـزي و اجــري سياستگزاري، برنامه

تحقيقاتي نياز به وجود تشکلي پويا به عنوان 

مان و يا کانون تفکر در قالب وزارت، ساز

. شوراي عالي در کنار رياست جمهوري است

تشکلي که فرهنگ پژوهش را در کشور ارتقا 

دهد، از موجوديت پژوهش دفاع کند، نظام علم 

د، از ـدار بخشــاوري کشور را اقتــو فن

هاي آني و فردي در مورد مسايل  گيري تصميم

گان را به  مهم علم و فناوري بکاهد و نخبه

شايسته به عمل  ي ها استفاده آنکارگيرد و از 

هاي جامع  بايست نقشه چنين تشکلي مي. آورد

علمي را که به مثابه قانون اساسي علم و 

فناوري است، بازنگري، اصالح و تدوين نهايي 

نمايد و کاربردهاي موثر براي تحقق آن را 

 .ارايه دهد

به اعتبارات پژوهشي کشور التفات خاص  .۳

گذشته افزايش در چند سال . مبذول شود

ها و مراکز تحقيقاتي  اعتبارات پژوهشکده

 ۲۰- ۲۵متوقف مانده ولي حقوق و مزايا ساالنه 

ها و  درصد افزايش يافته و ابزارها، کيت

تجهيزات پژوهشي که وابسته به ارز هستند، 

به عبارت . برابر افزايش يافته است ۳حدود 

 %۵۰-۶۰ا از ـــزايـــوق و مــحق سهمديگر 

راکز تحقيقاتي به ـــهاي پژوهشکده و م بودجه

اعتبارات رسيده و اعتباري  %۱۰۰-۹۰دود ــح

براي خريد ابزارها و تجهيزات تحقيقاتي که 

اين . اند وجود ندارد برابر شده ۳حتي 

موسسات به تدريج به صورت اداراتي ديگر 
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 دكتر فريدون عزيزي   ۱۵۵

 

شود  خواهند بود که حضور پرسنل ديده مي

بود ابزار و ولي به دليل ماهيت کار پژوهش، ن

دار  ها را خدشه تجهيزات رسالت اصلي آن

 .کند مي

از  %۳- ۵/۲افزايش بودجه پژوهش تا رسيدن به  .۴

توليد ناخالص ملي و هزينه کردن به جا و 

ره ـــي در زمـاي پژوهشــه مناسب بودجه

رهنمودهاي مقام معظم رهبري بوده و در 

ساله توسعه نيز منظور شده ولي  ۵هاي  برنامه

سهم بخش غيردولتي . تحقق نيافته استهرگز 

پژوهشي بسيار ناچيز بوده و  ي از بودجه

تامين سهم واقعي پژوهش . رشدي نداشته است

ريزي  کشور و برنامه ي ساالنه ي از بودجه

منظم به منظور درگير کردن بخش غيردولتي 

 ۶.رسد به نظر ميدر امور پژوهشي ضروري 

ينه شود هاي پژوهشي بايد به شکلي هز بودجه .۵

. که بتواند توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد

ضرورت دارد که بودجه پژوهشي در راستاي 

تخصيص غيرهدفمند . اهداف ملي هدفمند شوند

هاي پژوهشي را به رکورد و  بودجه، موسسه

هاي اداري معمولي  شباهت داشتن به سيستم

کند و موجب سستي پژوهشگران در  نزديک مي

 ۲.شود ع ميـــوآور و بديــــي نها انجام پروژه

ي ــاي مقطعــه ا در پروژهـه طراحي پژوهش

هاي تحقيقاتي  بايست کاهش يابد و طرح مي

 رمدت در سطح ملي و نيز د هدفمند طوالني

ها  ها، مراکز تحقيقاتي و دانشگاه پژوهشکده

هاي تحقيقاتي  نامه سوق دادن پايان. اجرا گردد

تواند به شکوفايي  مي ها گونه طرح تکميلي به اين

گويي به  ها براي پاسخ تحقيقات و هدايت آن

مشکالت و افزايش توليد ناخالص ملي بيانجامد 

هاي تحصيالت  نامه و به بهبود کيفيت نازل پايان

  . نمايدتکميلي کمک 

علم و فناوري نه تنها به  ي پيشرفت و توسعه در مقوله

اهميت دارد،  علت نشان دادن اقتدار ايران در سطح جهاني

بلکه براي ارتقا سطح فرهنگي جامعه، توليد ثروت ملي و حل 

مسائل مختلف کشور، ارتقاي سالمت جامعه، تقويت صنايع و 

هاي شغلي  ايجاد فرصت نيزو  ،هاي توسعه بهبود شاخص

  .داراي اهميت وافر است

هاي الزم براي  کشور ما در حال فراهم آوردن زيرساخت

هاي  م و فناوري است و تمام ظرفيتيک تحول عظيم در عل

الزم براي تبديل شدن به يک قدرت واقعي در علم و فناوري 

المللي را دارد ولي براي دستيابي به آن نياز به  در سطح بين

ريزي  تر، برنامه گذاري مناسب توجه بيشتر به سياست

  .تر و مديريت مقتدر است مدون
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