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 بررسی وضعيت توليد علم در ایران

  1گلياننفيسه موسی الرضایی 

 

 

 

 چکيده

های اخیر شاهد آمار و ارقامی در رابطه با بهبود رتبه وممی ایران در بین کشورهای جهان بوده ای . این آمار که  در سال

معمو، بر مبنای با، رفتن تعداد مقا،ت پییرفته شده در ژورنال های معتبر بین المممی می باشد، به ظاهر نشان دهندده  

ننده ی ایران در محاف  وممی به شمار میرود، اما آیا واقعا ایدن چندین اسدت؟ آیدا حجد  وسدیع       ی پیشرفت غافمگیر ک

مقا،ت ارسال شده از ایران بهبود وضعیت وممی کشور را بدنبال داشته یا تنها شاهد رقابت های بی ثمر ثبدت مقالده در   

ع بررسدی شدود و سدپس راهکارهدایی بدرای      بین دانشگاهیان بوده ای ؟ در این مقاله سعی شده ابعاد مختم  این موضو

 بهبود وضعیت فعمی ارائه شده است.

 

 واژه های کليدی: توليد علم، صنعت، دانشگاه، مقاالت علمی

 

 . مقدمه1

بنیان و پشتوانه انسانی کشور ما با توجه به وجود استعداد های شکوفا در ورصه های مختم  وممی بسیار غنی می باشد 

ی دهد که گاه این نیروی انسانی که منبع ارزشمندی برای هر کشور به شدمار مدی رود در مسدیر    اما بررسی ها نشان م

نادرستی قرار می گیرد که نمی توان آینده روشنی برای آن متصور شد. امروزه در ورصه وممی ایدن فرصدت وظدی  بده     

به بررسدی وضدعیت فعمدی پرداختده، و     تهدیدی برای کشورمان تبدی  شده که خطراتی را به دنبال دارد. در ادامه ابتدا 

 سپس راهکارهایی برای آن ارائه شده است.

 

 . وضعيت کنونی2

در این بخش به بررسی وضعیت کنونی کشور در زمینه تولید وم  و کیفیت مقا،ت ارائه شده از زوایای مختم  در پدنج  

 بخش مجزا پرداخته شده است.

                                                           
 n.moosarrezayi@gmail.comکارشناسی ارشد امنیت اطالوات دانشگاه بین المممی امام رضااع(،  -0

 مرتبط با انديشكده: علم
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 . کنفرانس های داخمی0-0

د رشد روزافزون کنفرانس های داخمی هستی . همانطور که اشاره شد ایدن همدایش هدا بده ظداهر      امروزه در کشور شاه

نشان دهنده پویایی وممی در کشور می باشد اما متاسفانه با کمی دقت در مقا،ت برخی از این گونه کنفرانس ها شداهد  

ین خود نشان دهندده وددم توجده کدافی     کیفیت بسیار پایین بسیاری از موارد ارسالی و حتی پییرفته شده هستی  که ا

داوران به محتوای وممی مقا،ت، و پرداختن به مسائ  حاشیه ای برای تصمی  گیری در مورد پییرفتن یا رد کردن آنها 

می باشد. در این بین متوجه می شوی  که در بعضی موارد داوران حتی زحمت خواندن چکیدده مقالده را نیدز بده خدود      

نفرانس های قوی در کشور نیز ک  نمی باشند اما افزایش کنفرانس هایی با اهدافی غیر از اهدا  وممی نداده اند! البته ک

 زنگ خطری برای جامعه وممی ما به شمار می رود.

همچنین یکپارچه نبودن پایگاه های داده مقا،ت داخمی باوگ سوء استفاده افراد سدودجو و ارسدال مقدا،ت مشدابه بده      

 همایش می شود که این خود تشخیص سرقتهای ادبی را با مشک  مواجه کرده است.چندین کنفرانس و 

 

 . دانشگاه مقاله محور به جای صنعت محور0-0

مشک  دیگری که در دانشگاه های ما به وفور به چش  می خورد جدایی دانشگاه از صنعت می باشد. در حالیکه ایدن دو  

باشند تا پویایی اقتصادی و وممی کشور بدست آید، هر کدام از آنهدا راه  رکن اساسی کشور باید در کنار ه  و مکم  ه  

خود را در پیش گرفته و از فواید دیگری بی نصیب مانده است. شاهد این مداجرا موضدووات صدرفا تئدوری پایدان نامده       

تبدی  مدی شدوند   هاست، در حالی که تعداد پایان نامه هایی که به راهکاری وممی در خارج از محیط های آزمایشگاهی 

 بسیار ناچیز هستند.

 

 . چه مقدار از تولید وم  خود استفاده می کنی ؟0-7

امروزه اکثر مقا،ت ارائه شده در دانشگاه های ما صرفا تولید وممی هستند که یا کاربردی در دنیدای خدارج از دانشدگاه     

از سویی دیگر در واقع بسیاری از مقا،ت مدا تنهدا    ندارند و یا راهکار استفاده از آن در داخ  کشور هرگز ارائه نمی شود.

بهبودی ناچیز بر رو  های موجود می باشند که ما توانایی استفاده از همین بهبود را ه  نداری ! تولید وم  ما در اکثدر  

تی در موارد تولید وم  برای سایر کشورهاست و صنعت خودمان از استفاده از وم  دانشمندان داخمی محروم می ماند. ح

مواردی ممکن است این وموم تولید شده ومیه کشور خودمان نیز استفاده شود، و این یعندی اسدتفاده از وممدی کده مدا      

تولید کرده ای  ومیه منافع ممی ما به این دلی  که خودمان قابمیت پیاده سازی ان را نداشته ای  که این خود مسدئمه ای  

 چالش برانگیز می باشد.

 

 و پایان نامه ISI  مقا،ت . خرید و فرو0-0

معض  دیگری که امروزه شاهد آن هستی  پدیده نامیمون خرید و فرو  مقاله و پایان نامده مدی باشدد. یکدی از د،ید       

بوجود آمدن این مشک  طی کردن مدارج وممی در دانشگاه ها بدون انجام کارهای وممی و تنها با مطالعات تئوری مدی  

احت طمبی نیز وجود دارند که از این نظام آموزشی سوء استفاده کرده و تنها به فکر بده پایدان   باشد. در این بین  افراد ر

رساندن مقاطع تحصیمی خود می باشند. چنین فردی که بدون داشتن اطالوات فنی مورد نیاز در رشته خود، و تنهدا بدا   

یرفته شدده و در دوران تحصدی  نیدز نیداز     خواندن تعدادی منابع محدود می تواند در آزمون های ورودی دانشگاه ها پی

وممی خود را با خرید مقا،ت برطر  می کند و ممکن است در نهایت مدرس دانشگاه شود قطعا دارای تواندایی تعرید    

 پروژه های وممی نمی باشد و در پاسخگویی به دانشجویان خود ناتوان خواهد بود.
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 . کیفیت مقا،ت0-1

که در دانشگاه های ما با همت دانشجویان و اسداتید متعهدد نوشدته میشدود، متاسدفانه      سوای مقا،ت وممی ارزشمندی 

مقا،تی که صرفا برای  استفاده در رزومه شخصی افراد نوشته میشوند و دارای محتوای وممی چنددانی نیسدتند نیدز در    

ر کداهش مدی یابدد، بده طدور      حال افزایش است. به همین دلی  است که مقا،تی که به صورت انجام پروژه هستند بسیا

پیداده  "مثال با بررسی مرجع دانش سیویمیکا و جستجو در وناوین مقا،ت متوجه میشدوی  تعدداد مقدا،تی کده کممده      

ودد می باشد که در مقایسه بدا تعدداد مقدا،ت موجدود در ایدن مرجدع        701در ونوان آنها ذکر شده است تنها  "سازی

تنها به این جستجو نمیتوان استناد کرد اما بهرحال اینگونه آمار تامد  برانگیدز مدی    دانش بسیار ناچیز است. البته قطعا 

 باشند.

در بحگ کیفیت مقا،ت نکته قاب  توجه دیگر این است که ارجاع به مقا،ت ما چقدر است؟ متاسفانه بررسی هدا نشدان   

ر پایین است و ایدن یعندی ایدن مقدا،ت در     می دهد تعداد ارجاوات به مقا،ت ما به نسبت تعداد مقا،ت ارائه شده بسیا

 تولید و پیشرفت وم  نقش چندانی ندارند.

 

 . راهکار3

در حال حاضر یکی از مهمترین راهکار های پیش رو  یافتن مسائ  و مشکالت بومی کشور و پیددا کدردن راهکدار هدای     

ود بگدردد و سدعی کندد راه حد      متناسب برای آنهاست. اگر هر فرد در حوزه تخصصی خود به دنبال کمبودهدای موجد  

نه راه ح  هدای   -جدیدی متناسب با شرایط و امکانات موجود در کشور که قاب  پیاده سازی و کاربردی باشد ارائه کند 

به مرور شاهد شکوفایی وممی و اقتصادی قاب  توجهی در کشور خدواهی  بدود. در ایدن      -ایده آل گرایانه و بمند پروازانه

اتید دانشگاه در شناسایی مشکالت حدوزه تخصصدی خدود از ید  سدو، و شناسدایی دانشدجویان و        بین نقش کمیدی اس

محققین متعهد و ایجاد انگیزه ی کار بر روی این مشکالت در آنها از سوی دیگر، انکار ناپییر است. ایجاد این انگیدزه بدا   

،زم است افرادی از حوزه های صدنعت   حمایت های مادی و معنوی محققین ممکن خواهد بود. برای نی  به این اهدا 

و دانشگاه گرد ه  آمده، و پروژه هایی را بر اساس نیازهای بخش صنعت و قابمیت های بخش دانشگاهی تعری  کدرده و  

در اختیار دانشجویان والقه مند قرار دهند و همچنین حمایت های مالی ،زم را نیز انجام دهند. همچندین بدا ایدن کدار     

ممی در کشور بیشتر می شود و کسانی که والقه مند به انجام پروژه های مفید و کاربردی هسدتند کمتدر   انگیزه تال  و

 از کشور مهاجرت خواهند کرد.

همچنین نظارت بر محتوای وممی ارائه شده در تمامی کنفرانس های داخمی امری ضروری و فوری به شمار می آید چرا 

شدن محققین نسبت به ارائه تحقیقات خود به کنفرانس هدای داخد  کشدور    که کیفیت پایین این مجامع باوگ دلسرد 

می شود. از سوی دیگر حمایت و معرفی و گستر   کنفرانس های داخمی قوی باوگ می شود انگیزه محققین واقعی به 

شدود کده بده    ارائه مقا،ت خود به زبان فارسی و ارسال آن به ژورنالهای داخمی بیشتر شود که این خود موجب این می 

 مرور اوتبار این کنفرانس ها و ژورنالها با، رفته و باوگ شود تولید وم  به زبان فارسی گستر  بیشتری پیدا کند.

مورد دیگری که ،زم است به آن پرداخته شود یکپارچه سازی و شبکه سازی کنفرانس های داخمی می باشد. ایدن کدار   

ری جموگیری می شود و کنفرانس های مشابه با همکاری هد  مدی توانندد    چندین مزیت دارد. نخست اینکه از موازی کا

کیفیت کارهای موجود را بیشتر کنند. دوم اینکه سرقت های ادبی به راحتی قاب  تشخیص و پیگیری مدی شدود و ایدن    

خشدد. در نهایدت   خود نیز باوگ با،رفتن اخالق حرفه ای مقاله نویسی شده و اوتبار ژورنالهای داخمی را نیز ارتقاء مدی ب 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

618 

 

مزیت سوم نیز این است که با تجمیع مقا،ت، پایگاهی غنی از تولیدات وم  بومی و داخمی بوجود مدی آیدد کده والقده     

مندان بخش های مختم  کشور مانند صنعت و کشاورزی و ... هر ی  به فراخور نیداز خدود مدی توانندد بده راحتدی بده        

 ت پیدا کنند و از آنها در امور خود بهره بگیرند.آخرین دستاوردهای وممی دانشمندان داخمی دس

 

 . جمع بندی4

در این مقاله ابتدا به وضدعیت فعمدی تولیدد ومد  در کشدور و مشدکالت آن از زوایدای مختمد  پرداختده شدد و سدپس            

بدا  راهکارهایی برای بهبود آن ارائه شد که با صبر و پیگیری مداوم مسدو،ن مربوطده قابد  انجدام هسدتند. امیدد اسدت        

 پیگیری و نظارت کافی شاهد پیشرفت واقعی کشور وزیزمان در تمامی ورصه ها بخصوگ وممی باشی .
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