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   :عنوان گزارش
نگراني ها و مالحظات سياستي خبره هاي : آينده علم در ايران 

   15به عالوه  15گزارش -  موضوع
  :تاريخ برگزاري پنل

  11/11/1394 -يكشنبه
  :مكان برگزاري پنل

  .موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
  : دبير ميز مديريت پنل و

  دكتر مقصود فراستخواه
   :لمباحث پن تدوين همكار علمي در

  حسين سميعي

  :اعضاي پنل
دكتر عباس بازرگان ، )رئيس موسسه(دكتر نسرين نورشاهي 

رئيس پژوهشكده (، دكتر حسين ميرزائي )استاد دانشگاه تهران(
دكتر غالمرضا ذاكرصالحي ، )مطالعات فرهنگي و اجتماعي

معاون اجرايي (معصومه قارون  ؛)عضو هيات علمي موسسه(
دانشيار دانشگاه علوم (ارگادي دكتر مهرنوش پاز ،)موسسه

مديركل دفتر (دكتر اصغر مواليي  )پزشكي شهيد بهشتي
دكتر شاهين همايون آريا ، )گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي

، دكتر كاوس )معاون دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي(
، احمدرضا )پژوهي آينده پژوهشگر و علمي هيات عضو(حيدري 
شوراي (دكتر ميثم كرشي  ؛)علمي موسسهعضو هيات (روشن 

مرتضي  ،)ستاد راهبردي نقشه جامع -عالي انقالب فرهنگي
دانشجوي دكتري آموزش عالي و  پژوهشگر(فيروزآبادي 
مدير طرح اولويت گذاري علم (، مهديه فرازكيش )دانشگاه تهران

؛ )ميز علمي دبير(دكتر مقصود فراستخواه ، )و فناوري عتف
  ، )ارشناس مسئول ميز آينده پژوهيك(حسين سميعي 

 
 
 
  

  :همكار تدوين گزارش
  سميه اشراقي

 سايت موسسه بخش ميز آينده پژوهي                                                 h p://irphe.ac.ir/index.php?sid=34&slc_lang=fa&slct_pg_id=695
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  فهرست مطالب

عنوان صفحه
 رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر نسرين نورشاهي ؛ روش كاردرباره پنل و :مقدمه 4

  عضو هيات علمي موسسه و دبير ميز ، دكتر  مقصود فراستخواهطرح بحث اصلي پنل ؛ توسط  :بخش اول 5
  نگراني هاي آينده علم در ايران

 

 جمع بندي ونتيجه پنل.بخش دوم 9
  ظات سياستي خبره هاي موضوع مالح: آينده علم در ايران  

  15به عالوه  15گزارش 
  1پيوست  12
دانشجوي دكتري آموزش عالي دانشگاه تهران: مرتضي فيروزآبادي  12
 مديركل دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر اصغر مواليي 15
 استاد دانشگاه تهران: دكتر عباس  بازرگان 17
 ستاد راهبردي نقشه جامع-اي عالي انقالب فرهنگيشور:  دكتر ميثم كرشي 17
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 دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: ارگاديدكتر مهرنوش پاز  18
  وزارت عتف هشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيرئيس پژودانشيار جامعه شناسي دانشگاه تهران و: دكتر حسين ميرزايي  19
 معاون دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر شاهين همايون آريا  19
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 مدير طرح اولويت گذاري علم و فناوري عتف: مهديه فرازكيش  21
 عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: رضا روشناحمد  22
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 درباره پنل و روش كار: مقدمه

هاي كمي و كيفي روند علم در  تأملي درباره شاخص« با عنوانضوع مو انو متخصصها پنل ميز آينده پژوهي با حضور خبره يازدهمين 
. ريزي آموزش عالي  برگزار شد در محل موسسه پژوهش و برنامه بهمن 11 يكشنبهروز  17الي  15ساعت » ايران؛ براي دركي بهتر از آيندة آن

جمع بندي ونتايج  ،در ادامه.  كردندبيان  كيفي روند علم در ايران هاي كمي و شاخصهاي خود را درباره  در اين پنل  هر يك از اعضاي پنل ديدگاه
  :مي شودديدگاه هاي هر يك از اعضا ارائه اكتشافي پنل به انضمام 

  

  
  

 رئيس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر نسرين نورشاهي 

اي طراحي شده  اين ميز به گونهه ميز آينده پژوهي داشتيم، در واقع عرض سالم و ادب و احترام خدمت سروران ارجمند، فعاليت هايي ما در حوز
كنند و براساس حيطه  ها شركت مي است كه افرادي در حوزه اجرا، افرادي در حوزه خبري  و تخصص و افرادي از بدنه خود مؤسسه در اين پنل

ها در اختيار  شود و اين پكيج هايي آماده مي مستنداتي در پكيج گذارند و نتايج پنل به صورت شان، آن موضوع را به بحث مي كاري و مطالعاتي
  .گيرد عالي قرار مي ريزان، سياستگذاران و مديران حوزه آموزش برنامه

  
 پژوهي است و بحث امروز به پيشنهاد جناب آقاي دكتر تسليمي قائم مقام محترم وزير اين است كه ما توسعه آينده اين يازدهمين جلسه ميز آينده

هاي مديران كشور، شاهد اين بوديم كه رشد  در افكار عمومي و صحبت. ريزان به بحث بگذاريم علمي كشور را از نظر مجريان، خبرگان و برنامه
هايي كه بين كشورهاي ديگر درجهان داشتيم به لحاظ مقام و مرتبه توليد علم و يا سهيم  علمي كشور و سرعت آن كاهش پيدا كرده است و رتبه

  .شود از ابعاد و زواياي مختلفي در مورد اين موضوع بحث مي... ن در علم جهاني شد
در مورد اينكه مفهوم رشد . آقاي دكتر تسليمي براين عقيده بودند كه در ابتدا در مورد تعريف رشد علمي به يك توافقي برسيم و اطالع رساني كنيم

اي و تخصصي چيست؟ و چه تعريف ارزش  اجرايي و كاربردي و عملياتي در حوزه حرفهعلمي، مفهوم توسعه علمي به لحاظ مباني علمي ونظري، 
مان متوقف شده  ايم و يا رشد علمي هايش چيست؟ با چه استنادي مي توانيم بگوييم كه رشد علمي داشته علمي و توسعه علمي داريم و شاخص

  .ايم توسعه علمي كشور از ابعاد مختلف تشكيل دادهاست يا كاهش پيدا كرده است و امروز اين ميز را با موضوع آينده 
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  بخش يك

  )عضو هيات علمي موسسه و دبير ميز(دكتر  مقصود فراستخواهطرح بحث پنل توسط 

  نگراني هاي آينده علم در ايران 

ما فريبناك، گاهي گمراه  برخي روندهاي رشد چشمگير مانند نرخ رشد توليد مقاالت براي. من هم خدمت آقايان وخانم ها سالم عرض مي كنم
وقتي بحث از آينده علم در ايران مي رود عده اي بيشتر بر روي همين نوع شاخص هاي كمي متمركز مي شوند و  .كننده و پروپاگاندايي شده است

وند رشد، ما در سال هاي آتي به دارند  ومي خواهند بگويند با اين ر» برون يابي روند«در باب آينده نيز عمدتا گرايش به تكنيك هاي اوليه مانند 
اما نه اين شاخص ها مي توانند بدقت وضعيت علم در ايران را بازنمايي بكنند و  .كجاها كه نخواهيم رسيد و از چه كشورهايي سبقت خواهيم گرفت

يق تر  واكتشافي وخالق در آينده پژوهي براي فهم بهتر آينده ما نياز به رويكردهايي عم .نه بحث آينده فقط در حد برون يابي روند تمام مي شود
به همين دليل، ميز آينده پژوهي آموزش عالي از روشهايي كيفي تر مانند پانل ها و بارش هاي ذهني و بحث هاي كانوني متمركز استفاده . داريم

همان شاخص هاي وضعيت علم  اجازه بدهيد براي آغاز بحث دوباره به .نشست هم انديشي حاضر با همين هدف تعريف شده است. مي كند
  :درجهان مانند. نشانگر هاي كمي را مي توان در پايگاه هاي  اطالعات علمي پيگيري كرد  .برگرديم

  ،) /ISI  )http://wokinfo.comتامسون رويترز   •
 ، ) /http://www.scopus.com(ه شركت الزوير در آمستردام هلندپايگاه اسكوپوس متعلق ب  •

  ) /http://www.scimagojr.com(سايمگو   •
   www.ISC.gov.irو در ايران نيز مانند  پايگاه استنادي جهان اسالم  •

  
چيني، % 15در توليد مقاالت ايران است كه باالتر از نرخ رشدهاي % 20روندهاي كمي نخستين چيزي كه نگاه ها را به خود جلب مي كند نرخ رشد 

. رسيديم 23به  52از رتبه 2008تا 1998يعني  86تا  76در اين خصوص ما از  سال   .آمريكا و اروپاست%  4-5واسپانيا و كره جنوبي و هند % 10
رشد گفتمان علم، مشوق هاي مالي معاونت پژوهشي وزارت . يعني بهبود رتبه ما در طي اين يازده سال ، ساالنه بيش از دو و  نيم رتبه ارتقا بود

ها كه بعدا با كاهش شديد همراه شد،  ،  افزايش حقوق هيئت علمي در آن دوره،افزايش اعتبارات پژوهشي دانشگاه 70دهه عتف در نيمه دوم 
 2013تا  2008بايستي در  اگر همان روند ادامه داشت  مي. نامه ارتقا در اين نرخ رشد دخيل بود رشددوره هاي ارشد و دكتري و اهرم هاي آيين

با اين وجود روند رشد با شيبي كمتر از سالهاي قبل ادامه يافت و در سال ، سيديم كه نرسيديم و در اختيار كره جنوبي بودنيزبه رتبه دهم مي ر
هزار مقاله ، حائز رتبه هجده جهاني در تعداد مقاالت شد و از تركيه و اسرائيل و عربستان و مصر جلوتر  20ايران با توليد حدود ) ش 92( 2013

 .ايستاد 
نيز ممكن است به سيزده يا چهارده  2016شد ودر سال جاري ) 15(هزار رسيد ورتبه ما پانزده 24تعداد مقاالت ما به  ) ش 94( 2015سال   در 

 بعد از اين است كه رقابت سخت مي شود زيرا مسأله ديگر جلو زدن از رقباي منطقه اي و تركيه نيست بلكه سر وكار ما با  استراليا، هلند، وبرسيم 
شمسي كم شده است از  80تا  70علت اينكه شيب نرخ رشد ما نيزنسبت به نيمه دهه  .جنوبي، برزيل، سوييس، سوئد، لهستان و تايوان هست كره

. از سوي ديگر ما با قدرمطلق مقاالت كشورهاي پيشرو فاصله فاحش  داريم .يك سو نوعي اشباع در سطح ملي و تغيير سياستها ومديريت هاست
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هزارمقاله و  در رقابتهاي جهاني  50-80هزاري و در  ژاپن و اروپا شاخص  50تا  40هزار مقاله ما، در آسيا و كانادا ركوردهاي  24ه جاي يعني ب
تا  44000ما به  2018هاي سري زماني در  هاي خطي داده بيني حال به فرض براساس پيش .هزار مقاله  آمريكا هست 300هزار مقاله چين و  160

  در رتبه چهار بعد از آمريكار و چين بايستيم؛ خيلي خوب ولي آيا فقط همين؟ 2018مقاله برسيم و در  57000

آينده علم در ايران ومزيتهاي رقابتي آينده ما در جهان را بيش از اين شاخصهاي چه بسيا فريبندة كمي ، : شاخص هاي كيفي و ابهام درباب آينده
چون قدري كه از سطح تعداد مقاالت آن سو تر مي . د و در اينجاست كه مسأله هاي ما خود را نشان مي دهدشاخصهاي كيفي است كه رقم مي زن

و يا مقاالت پرارجاع را در نظر مي گيريم كه همچنان شاخصهايي كمي محسوب مي شوند هنوز از )   citation(رويم ومثال استناد به مقاالت
 . ارجاع  به مقاالت ونيز در سهم مقاالت پرارجاع، بعد از اسرائيل و عربستان وتركيه ومصر است رتبه ايران در. رقباي منطقه اي عقب ايم

  استناد به مقاالت  پرارجاع

  سهم در مقاالت پر ارجاع رتبه در ارجاع  به مقاله     

  %44  36  ايران

  %46  35  مصر

  %47  34 تركيه 

  %89  25  عربستان

  3/1  10  اسرائيل

اين شاخص نشان مي دهد به مقاالت يك  .ما راه زيادي در پيش رو داريم نيز كه همچنان يك شاخص كمي است IFحتي در شاخص ضريب تأثير 
 مجله در بازه  زماني مشخص، چقدر استناد شده است مثال تعداد استناد به مقاالت دو سال قبل در سال محاسبه  چند درصد از كل مقاالت اين

در منطقه نيز حسب اطالعات تامسون . در اينجا نيز ميدانيم كه  كشورهاي استناد گيرنده  عمدتا در اروپا و آمريكاي شمالي هستند  .دوسال است
فقط تعدادي از مجالت ما مثال در سالمت محيط زيست، شيمي، . داريم) 2.5(ودر تركيه در حد دو ونيم 3ورويترز، در امارات ضريب تأثيرهايي تا حد 

  .اما راه هايي كه هنوز اصال  طي نكرده ايم شاخصهاي كيفي است. ي و پليمر توانسته اند ضريب تأثير باالي يك احراز بكنندپزشك

  :عالوه بر ارجاع به مقاالت ، شاخصهاي ديگري هست مثلِ 

 تعداد محققان به ازاي يك ميليون نفر

 توزيع جغرافياي توليد علم در ايران 

 ان از كل توليدات علمي جهاندرصد توليد علم در اير

 المللي همكاريهاي علمي بين

 سهم پژوهش در توليد ناخالص داخلي

 سرانه اختراع و ابتكار و اكتشاف در هريك ميليون نفر

روت و ومنجر شدن دانش به خط توليد كسب و كار، كارآفريني، ث) خلق ارزش جديد از طريق دانش(و از همه مهمتر شاخص تأثير اجتماعي، نوآوري 
شاخص رجوع به علم در كشور براي حل مسائل  است و پاسخگويي اجتماعي نهادهاي علمي ودانشگاهي  وارزشهاي تجاري و غير تجاري  است 

  .مثال سرانه اختراع و ابتكار و اكتشاف نسبت به هريك ميليون نفر . ما به اين مراجعات است  اگر بفرض مراجعه اي بوده باشد

در تهران  ،دانشگاه فعال در پژوهش 21با تعداد ) 90(در اصفهان حدود نود، )دانشگاه فعال در پژوهش 258با تعداد ( 50ر با عدددر كل  كشور براب
 دانشگاه فعال در پژوهش 4با تعداد ) 11(در خراسان شمالي يازدهو  دانشگاه فعال در پژوهش 36با تعداد  57حدود 
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نمونه اش را از اطلس علم كشور است كه از آخرين اطالعات پايگاه استنادي . هست مشكل عمده بود و نابرابري توزيع ملي علم يك

  .  علوم جهان اسالم نقل مي كنم

  
  
  

  
  
  

  



   15به عالوه  15گزارش  - نگراني ها و مالحظات سياستي خبره هاي موضوع: ينده علم در ايران آ 
 

8 
 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

 م

  و يك نماي آزار دهنده ديگر

  
مي رسد ، در قاره  4اي پيشرو تا و نمونه ه  است  2.14در دنياي توسعه يافته  GDPاز اين گذشته سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخلي 

 . رسيده است% 87است و در برخي سالها در باالترين سطح به % 51و در ايران حدود   MENA 1.3،در 2.8آمريكا 

آينده اين شاخصها كه  اين استما پرسش اصلي ؛  با اين طرح بحثي كه خدمت شما تقديم داشتم از اعضاي پنل خواهش مي كنم وارد بحث بشوند
  ايران چگونه خواهد بود؟ در
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  بخش دوم

  جمع بندي ونتيجه پنل. بخش دوم

  آينده علم در ايران 

  مالحظات سياستي خبره هاي موضوع

   15به عالوه  15گزارش 

علم در اين سرزمين در علم كه حكايت از ظرفيت هاي انساني و ملي ما دارد  و تكيه گاهي براي آينده  روندهاي روبه رشد اميدواركنندهبا وجود 
در زير شمه اي از مهم ترين  نگراني هاي برآمده از پنل . است، متأسفانه برخي عوامل شكل دهنده به آينده علم در ايران همچنان  نگران كننده اند

ي سياستگذاران و مديران يازدهم ميز آينده پژوهي آموزش عالي  متشكل از خبره هاي موضوع ، درج ودر ادامه مالحظات اين خبره ها براي آگاه
  . نظام علمي و دانشگاهي ارائه مي شود

مالحظه سياستي به  15عامل شكل دهنده ونگران كننده درباب آينده علم در اين و تعداد  15از مجموعه مباحثه عميق واكتشافي در پنل تعداد 
  : دست آمد

  يراننگراني هاي در باب برخي عوامل شكل دهنده به آينده علم در ا. الف

  نگراني هاي در باب برخي عوامل شكل دهنده به آينده علم در ايران    
ضعف هاي هنجاري   1

  در اخالق علمي
نامه و نظاير آن  اش سرقت انتحال و فروش پايان نمونه. شوداي در وضعيت اخالق علمي ديده ميكنندههاي نگراننشانه
  است

ضعف هاي نهادي ،   2
  ساختاري ومديريتي

بندي بشويم بايد نگاه نهادي داشته  هاي كمي ظاهري مثل تعداد مقاالت و رتبهاينكه فريفته برخي شاخصبه جاي
و ديوانساالري  هاي ساختاري و مديريتي بزرگترين دانشگاه كشور مدتهاست كه فقط سرپرست دارد و ساير شاخص. باشيم

  .اند كننده اگرا نگراندر ارتباط با علم و تعدد متوليان آموزش عالي آن هم در شكل و
3  

شاخص هاي كمي 
دربارة آينده علم مي 
  توانند گمراه باشند

 .تعداد مقاالت ممكن است زياد بشود ولي سرانه ملّي محقق در هر يك ميليون نفر و وضعيت مطلوب ندارد
اينها چقدر براي  هايي كه رشد مقاالت داشتيم معلوم نيست كه اثربخشي اجتماعي علم هنوز مشكل دارد حتي در رشته

  .توانند كارآمد و اثربخش باشند جامعه و نيازهاي توسعه ملي مي

پايگاه استنادي علوم جهان  IFنمونه اي از گمراه كننده بودن برخي شاخص هاي كمي اين است كه براي ضريب تأثير 
كنند و نويسندگان شان  را به اين  ميالحيل به مقاالت خود استناد ايجاد  اسالم ، برخي مديران مجالت ايراني به لطايف

  .خوانند كار فرا مي
حتي استنادهاي زياد به مقاالت هم باز . اگر علم توليد شده نتواند معطوف به مسائل كاربردي و توسعه محلي و ملي بشود

  توانند كارگشا باشند نمي
  .پيامدها و تأثيرات پايدار اجتماعي داريمهاي كوتاه مدت در علم گمراه كننده است بايد ببينيم كه چقدر خروجي

البته استناد و تعداد مقاالت يك تب جهاني هم هست و جهان غرق در اين نشانگرهاست ولي هركشوري  با  آگاهي 
  حركت و همراهي بكند ومنافع ملي خود را در مدنظر قرار بدهد 

4  
نظام سياستگذاري 

  علم

  .كنند هايي است كارهاي موازي همديگر را خنثي مياره علم دچار آشفتگيسازي دربگيري و تصميمساختار تصميم
سمات را عتف . مشكل كشور در علم فقدان يكپارچگي است انواع متوليان هستند تقسيم كار ملي مؤثري وجود ندارد

  .ارات پراكنده وجود دارداختي. اندازي كرده است و متأسفانه جواب نداده است چون ضمانت اجرايي براي كنترل آن نبود راه
 رفتارهاي كنشگران علم نيز تحت تأثير سياستهاي ماست
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  نگراني هاي در باب برخي عوامل شكل دهنده به آينده علم در ايران    
  . رسد از خيلي جهات دچار جنون كميت شده ايمنظام آموزش عالي ما به نظر مي  جنون كميت  5

ضعف در طرف   6
تقاضاي  علم در 

صنعت و خدمات و 
  نظام مديريت

ساختارها و مديريت و سكانداري . ها نيست مسأله علم فقط مسأله دانشگاهتقاضاي مؤثري نيز براي علم وجود ندارد و
  .اي باشد نگاه بايد ريشه. هايي به وجود بيايد خوب الزم است تا در بخش صنعت و خدمات و جهان كار پويايي

نظام آموزشي   7
  وبرنامه هاي درسي

خيلي از مسائل آينده علم را بايد از پايه و آموزش ،  وضعيت آموزش در ايران  خيلي درباره آينده  علم تعيين كننده است
  .هاي تدريس و وضعيت مدارس رفع و رجوع كرد هاي درسي، روش آموزش علم، برنامه

هاي علم و  پايگاه  8
  فناوري

ه ، هاي علم و فناوري، داراي عناصر ميانه پراكند واجد پايگاه:در گزارشي از يونسكو كشورها به سه نوع تقسيم شده است
  .هاي علم و فناوري كشور ما جزو گروه سوم است و در آستانه ورود به گروه دوم هستيم فاقد پايگاه

فقدان توزيع بهينه   9
منابع در زيستبوم 

  علم

منابع كمتر وارد زيست جهان مي شود براي مثال در شوراي عالي عتف  طرح هاي كالن هر كدام با اعتبار باالي چند 
از طريق منابع معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري نيز  . ي شود وستادهايي درست مي شود ميلياردي  تصويب م

  . شود ها مي انواع  ستاد ها  به وجود آمده است  و منابع به جاي توزيع  به كل زيستبوم ،  وارد اين داالن

10  

  خام فروشي دانش

نمونه اش مسابقه افزايش مقاالت . م فروشي مي شودبه جاي تبديل دانش به ثروت ومطلوبيت اجتماعي در كشور ، خا
تحليل . خورد معلوم نيست كه چقدر به درد توسعه علمي مي. است حتي در نانو نيز كه  هفتم شديم باز از نظر مقاالت بود

ه خود يعني رشد مقاالت و اينها خود ب. تواند خود به خود حل مشكل بكند دهد كه جرم بحراني نمي اسناد نانو نشان مي
ما گرفتار نوعي خام فروشي دانش شديم كه ديگران از آن محصول . اي بكند و به فناوري و نوآوري برسد تواند معجزه نمي

  .بسازند
11  

ضعف در تأثير 
  اجتماعي علم

ه مقاالت بايد اثربخشي داشته باشند و اين نياز به نگا.شودتوليد علم يك فرايند است و با يك برونداد برگزار نمي
هاي  بايد توجه كنيم علم چقدر منشأ حل مشكالت جامعه و پاسخگوي مسائل اجتماعي و آسيب. گرا دارد سيستمي كل

  . زيست و پايداري و مانند آن باشد اجتماعي و محيط
  .توانند چند پيچ توسعه ما را محكم بكننداين همه مقاالت داريم آيا مي

ضعف مراكز تحقيق   12
  وتوسعه ونوآوري

فروشي  بايد توسعه پيدا بكند تا از مقاالت دانش فني توليد بكند و بتوانيم آن را بفروشيم نه اينكه خامR and Dراكزم
  . كنيم

فقدان يكپارچگي در   13
  رشد علمي ما

 .هاي ما  كه درخور تأمل استبراي مثال ناهمخواني رشد مقاالت ما با رتبه دانشگاه

ضعف يادگيري و   14
 رشد و  هوش
  سيستمي

توانيم  ديدگاههاي ارزيابي در نظام علمي ما معطوف به كنترل  بوركراتيك با اهرم هاي تخصيص بودجه است نمي
  .هاي خود را ارتقاء بخشيم يادگيري  وسطح هوش نهادي سيستم

ابهام در درك   15
عمومي از علم در 

  ايران

  وددرك عمومي از علم در ايران ضعيف است بايد به دقت بررسي بش
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  مالحظات مهم سياستي درباب آينده علم در ايران. ب

  مالحظات مهم سياستي درباب آينده علم در ايران 
..) مثالً تحليل چرخه نوآوري و (توضيحي و اكتشافي و تحليلي . 2هنجاري و آرزوها، . 1. رويكرد به آينده علم دو نوع است  ١

  .با هم جمع بكنيم  توانيم اين دو رويكرد را به صورت بهينه مي

  .ما در علم دچار فرماليسم شديم  ٢

  .اي دنبال شده است و اين كارساز نيست چون به زيستبوم علم توجه نشده است توسعه علمي در ايران با رويكرد گلخانه  ٣
حتي . منتخب رفتيمهاي  گرايانه و بوركراتيك به سمت پروژه سياست علمي چندان نفوذگراي اجتماعي نداريم  بلكه مأموريت  ٤

  .از اختراعات، نيز تعداد محدودي تبديل به ثروت و رفاه اجتماعي شده است
بايد از طريق تعامالت باز وبه صورت جستجوي رضايتبخش در خود زيست جهان علم ، معلوم شود كه از پيشرفت علمي در   ٥

مثال آمريكا بيانيه شفافيت . خواهيم يا هرچيز ديگر خواهيم يا  توسعه پايدار مي مثال پول مي. خواهيم آينده ايران چه مي
  اطالعات در آموزش عالي دارد 

  .هاي رقابتي ما در جهان آينده براي سياستگذاري علمي كشور الزم است هاي نسبي و مزيت فهم مزيت  ٦
ان و نهادهاي حرفه اي صورت براي آينده علم در ايران بايد چشم انداز سازي عميق  وهمه جانبه كيفي با مشاركت دانشگاهي  ٧

  .تر فكر بكنيم نميتوان منتظر بود كه از دل رشد كمي فعلي به طور خود بخود  اتفاقي بيفتد بايد درباره آينده عميق. بگيرد
هاي عميق و  تواند گرهي از كارهاي فروبسته ما را بگشايد بايد توسعه و حركت اي نمي رشد علمي با دپينگ به صورت گلخانه  ٨

 .ايدار و همه جانبه در علم ايجاد بشودپ
به لحاظ مديريت (ها و آموزش عالي است و اگر در اين حوزه مشكالتي وجود داشته باشد  بيشتر توليد علم روي دوش دانشگاه  ٩

ها و  هاي ملي دستگاه و ساختار و آزادي علمي و استقالل دانشگاهي و تعدد متوليان آموزش عالي و ابهام در مأموريت
 .كننده خواهد بود آينده علم در اين سرزمين نگران...) ها و  ديوانساالري و مديريت دانشگاه

  .  شود بايد زيست جهان توسعه پيدا بكند هاي اداري مي به زيست جهان علم بايد توجه كنيم زيست جهان مستعمره سيستم  ١٠
ع  و  اين نيازمند يك پويش همه جانبه درخصوص آينده است بايد زمينه هايي ايجاد كنيم براي جذب علم در فرهنگ واجتما  ١١

 .تا بتوانيم در آينده  از اين انباشت استفاده صحيحي بكنيم
 .بايد به بافت اجتماعي علم توجه بيشتري بشود. اند هاي علوم انساني و اجتماعي به بافت اجتماعي خيلي حساس بويژه حوزه  ١٢
نگر  ها بايد آينده شاخص. نها خانه تكاني جدي بكنيم و اين نياز به گفتگوي اجتماعي داردهاي خود و وزن آ بايد در شاخص  ١٣

هاي جهاني نوآوري و رقابت پذيري بايد محل توجه  شاخص. تشخيص مسائل خودمان و فهم آينده به اين كمك بكند. باشند
 .ما براي آينده باشد

هاي علمي و حوزه عمومي NGOاش  نمونه. ينده تعيين كننده خواهد بودتقويت اجتماعات علمي و جامعه مدني علمي براي آ  ١٤
 اند مشاركت نهادمندكنشگران علم تعيين كننده.  علم است

توانمند شدن زيستبوم علم ، مشاركت دانشگاه ها وانجمنها و نهادهاي تحقيق وتوسعه وجامعه علمي شكور در متن،  بهره   ١٥
المللي و تعامالت ميان بخشي در سطح ملي و  انسجام  مالت در سطح منطقه اي و بينگيري از اتمسفرهاي رقابتي ،  تعا

  ويكپارچگي  نهادهاي حاكميتي از مهم ترين اولويت هاي خلق آينده مطلوب علم در ايران است 
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  1:پيوست
  متن سخنراني هاي مطرح شده در پنل

  1فيروزآبادي مرتضي

  
  

 

 

 

                                                            
  دانشجوي دكتري آموزش عالي دانشگاه تهران.  ١
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   مديركل دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي: ر اصغر موالييدكت
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   استاد دانشگاه تهران: دكتر عباس  بازرگان

  
ي كه ما ماه سرپرست است، سؤال اينجاست مشاركت اعضاي هيئت علمي در كارخودشان چقدر است؟ بنابراين مسائل 8وقتي رئيس دانشگاه تهران 

هايمان تعارف  داريم يك مقدارش مديريت پژوهش است، ما تا وقتي مديريت پژوهش را به شكل كارآمد، شفاف و پاسخگو در نياوريم، بقيه صحبت
حاشيه است، بايد نسبت به مديريت نظام پژوهشي كشور خيلي حساس و پاسخگو عمل كنيم، حساسيتمان نسبت به ... تعداد مقاالت و. است
  .مان بسيار ضعيف است، اگر حساسيت يك سيستم نسبت به اطرافش كم باشد اصالً از آن سيستم انتظار كارآمدي نداشته باشيدافراد

  
   ستاد راهبردي نقشه جامع - شوراي عالي انقالب فرهنگي : كرشي ميثم دكتر

هايي كه انجام  كاربرد علم كه االن با صحبت) 2ليد علم تو) 1. توان مطرح كرد هاي كمي وكيفي روند علم در ايران دو بحث را مي در مورد شاخص
طلبد كه در اين بحث هم  كنم كه بحث توليد علم بيشتر مد نظر بود با توجه به اينكه جايگاه اين جلسه هم بيشتر همين را مي شد من احساس مي

هاي بيشتري هم انجام  كه بعد از آن هم يك سري فعاليتترين كارش هم نقشه جامع بود  شورا هم يك سري كارها را انجام داده است كه برجسته
هايش را  هاي كيفي و جايگاه هايي كمي و چه شاخص هايي كه در اين حوزه مطرح است را ارتقا دهند، چه شاخص شد كه سعي كردند شاخص

ه قرار است گزارشش هم منتشر شود، يا هاي ارزيابي كيفي علم وفناوري ك مشخص بكنند در اين مباحث، ما يك سري مباحثي داشتيم مثل شاخص
هاي ارزيابي اثر بخشي علم كه  كه هركدام مبنا و سياستهاي پشت خودش را دارد و يا شاخص... عالي  ها و مراكز آموزش هاي كيفي دانشگاه شاخص

  .علم در حوزه بايو، نانو چقدر در كشور اثر بخش بوده است
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االن اگر ايران را با اسرائيل مقايسه كنيم اسرائيل تعداد . مقاالت معيار خوبي نخواهد بود به نظر من براي رشد علمي، صرفاً توليد
المللي مقايسه كنيم بايد تعداد سرانه را بررسي  تعداد پژوهشگران ايران چند نفر است، يعني اگر بخواهيم در سطح بين. پژوهشگرانش چند نفر است

هاي  تعداد مقاالت پر استناد را در بازه. لمي ما كم شده است اما تعداد مقاالت پر استناد ما زياد شد استگوييد رشد ع كنيم يا در بحث كيفي شما مي
سال بعد  3سال بعد يا  2گيرد، شايد  ساله است و اين خيلي كمتر از رشد علمي تأثير مي 5هاي زماني معموالً  كنند، كه اين بازه زماني ارائه مي

  .گيري بايد در نظر گرفته شود و جامعه را به سمتي كه كارا باشد بايستي سوق دهيم مالحظات در سطح تصميم يك سري. خودش را نشان دهد
  

  عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر مقصود فراستخواه
افتد، يعني  راني كه از دانش يك اتفاقي ميشود و آن هم اين است كه بگذاريد رشد كمي اتفاق بيفتد به صورت يك جرم بح يك بحثي مطرح مي

افتد، در حالي كه اين خيلي محل  اول بايد يك انباشتي شود، بعد بطور طبيعي گفتمان كيفيت، اثربخشي اجتماعي از طريق اين انباشت اتفاق مي
  .بهتر است در اين مورد بحث شود... وتأمل است يعني بگذاريم همينطور جلو برويم و به آينده پرتاب شويم و كميت يك معجزه خواهد كرد 

  
  شهيد بهشتي علوم پزشكي دانشگاهدانشيار : ارگاديدكتر مهرنوش پاز

  
چون اگر توليد علم ما اييد مي كنم تگان را روشن است، من صحبتهاي استاد بازر كامالدر اين مورد  مسائل توليد علم و مسائل توجه ما به كميات

 .از هم مشكالت ما باقي استب، ا پشت سر بگذاريمرتركيه  تيحو  ودخيلي باال رهم نرخ رشدمان و همچنان ادامه يابد آن روند كمي را طي كرد 
 دليل... و اعضاي هيئت علمي يا توسعه تحصيالت تكميلي از نظر كميتعداد  همانطور كه مسائل سطحي با اضافه كردندانيم  ما همه ميزيرا 

اي تر بپردازيم  خواهيم به مسائل ريشه اگر واقعاً مي. را بوجود آورد... ي ديگر مانند بيكاري و سطحي بودن دانش و مشكالت افزايش تعداد مقاالت بود
عالي كشور  اش مربوط به آموزش كنيم بخش عمده ما وقتي از توليد علم صحبت مي. هايي كه استاد بازرگان مطرح كردند گردد به صحبت برمي
 ن مسائل جدي آن، مسائلي كه خيلي از مايابي كرد پس به نظر من جواب همه سؤاالت ما در توسعه آموزش عالي است و آن هم ريشه. است
اش موجود   خواهيم داشت، پتانسيل كنم اگر اين مسائل حل شود ما روند خوبي را در پيش من فكر مي... زنيم دانيم و خيلي از ما از آن حرف نمي مي

توليد علم كيفي در ما . ضعف اين موضوع ريشه بسياري از مشكالت استكنم ها، فكر مي طور مثال بحث آزادي علمي و استقالل دانشگاه است، به
توسعه جايگاه خود وزارت علوم، تحقيقات و  ديگرنكته . استمين مطلب هتش معضالعمده ترين نيستيم و يكي از مطلوبي سطح در  در حال حاضر

اوري را در واقع عميقاً اين اتفاق نيفتاد؛ يعني ما وزارت علوم، تحقيقات و فن يافتتغيير نام جديد فناوري است، آن سالي كه وزارت علوم، به اين نام 
بازنگري قوانين و مقررات كه مرتبط با . زارت علوم به جايگاه واقعي خود برسدهم بايد تحقق يابد و وماين . به معناي واقعي خودش نديديم

ندارد،  ساس الزم رااهايي كه پايه و  سازي هاي پارالل، تصميم گيري آيد خيلي ضعف دارد، تصميم هاي ما است كه به نظر مي عالي و دانشگاه آموزش
بينيم كه چقدر كارهاي ضد و نقيضي را همينطور با  اگر توجه كنيم مي... ها سازي گيري ها، تصميم روند تصميم. داردهاي علمي و تحقيقاتي ن ريشه
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عالي كشور  كنم مهمترين قضيه اين است كه جايگاه آموزش فكر مي .شود اي فعاليت نمي خاطر اينكه به هيچ وجه ريشه دهيم، به هم داريم انجام مي
  .و اين روند رو به رشد و توسعه پيدا كند خودش را پيدا بكند

 

  وزارت عتف رئيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيدانشيار جامعه شناسي دانشگاه تهران و : دكتر حسين ميرزايي
ز اين رويكرد به نظرم درباره آموزش عالي در ايران ميتوان ا،است هابرماس مستعمره شدن زيست جهان توسط سيستميكي از نظريه هاي معروف 

محتوا توسط فرم به استعمار كشيده شده است و به همين خاطر بحث فرم و  كه درحال رخ دادن است اين استدر ايران اتفاقي كه  .استفاده كرد
  .محتوا را به اسارت و استعمار كشيده استخودش اصالت پيدا كرده است و  وشكل اينقدر اهميت پيدا كرده 

  
ن كيفيت و مهمتر از آبحث به همين خاطر . يم و بايد راه برون رفت از آن را هم پيدا كنيمه اكميت شد بحران وحتي جنون عالي دچار ما در آموزش

وبايد توجه داشته باشيم كه فرماليسم اصالت ندارد و عبارت رشد علمي بر اساس  دارد، ما نياز به كاربرد علم داريم،  كاربردي كردن علوم ضرورت تام
اخلي گمراه و پايگاههاي استنادي مرتبط وبدون توجه به كاربرد و تاثير آن در عمل و نيازهاي كاربردي د  ISIكميت مقاالت منتشره در نشريات 

اع داده كننده خواهد بود و ميزاني كه اين نشريات و پايگاهها را ما معتبر ميدانيم براي كشورهايي كه اين مراكز در آنجاست اعتبار ندارد و ارج
هايي Citation اي آناز رشد علمي به معنلزوما به سمت كاربردي كردن علم ببريم، ديگر را هاي  به تناسب اينكه سياستگذاري بنابر اين.  نميشود

كرده آن حل  بوده و كمك به كاهش يا مسائل كشوردر گير شود كه هيئت علمي ما چقدر  خبري نخواهد بود، آن موقع اين مهم مي اشاره شدكه 
د محور لزوما مقاله سازگار نيست و از رويكرد كاربرنوشتن كتاب يا مقاله  با  است، حل مسأله لزوماً منتشر كرده   ISI است نه اينكه چند مقاله

  .شود استخراج نمي
ايد آگاهانه مورد ب نكته  و اين به ظاهر نا مناسب خواهد شد احتماال مان رتبهكمي ها  شاخصدر اگر ما به سمت كاربردي شدن در همه علوم برويم، و

اين تعريف در  ماليمست و بايد با شيب اين مسيري كه در آن هستيم مسير غلطي ادر مجموع . طرح بحث شودتوجه قرار گيرد و در خصوص آن 
نگاه من البته نفي مقاله .د اولويت آن مقاله نيستعلمي كه بخواهد كاربردي باش و همانطور كه گفته شد رنگ شود ها كم اذهان و سياستگذاري

  .يمبا نيازهاي كشور انجام ده ناسبيتم هاي  بايد سياستگذاي لي تقدم را به مقاله نميدهم به نظرمونيست 
  

  و برنامه ريزي آموزش عالي معاون دفتر گسترش: دكتر شاهين همايون آريا

  
 بحث توليد علم فرايندي است كه تحقيق انتها و پايان آن محسوب نمي شود ، بلكه آن چيزي كه در نهايت بايد رخ دهد تبديل علم به ثروت مي

پژوهشي يك مقاله بود و محقق به همين بسنده كرده و گام نهايي و پاياني را كه و تنها خروجي كار .باشد كه اين امر متاسفانه صورت نمي پذيرد



   15به عالوه  15گزارش  - نگراني ها و مالحظات سياستي خبره هاي موضوع: ينده علم در ايران آ 
 

20 

 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

 م

چون پژوهشگر صرفا با ارائه مقاله  به . بايد برداشته شود و منجر به فناوري ، بنابراين تحقيقات آن اثر بخشي را كه در جامعه بايد داشته باشد ندارد
ري و ورود آن در جامعه نبوده تا ببينيم اين علمي كه به صورت يك تحقيق انجام شده چقدر اشباع رسيده و ديگر به دنبال تبديل آن به فناو

بنابراين اگر بخواهيم اثر بخشي توليد علم را ببينيم بايد بررسي كنيم و ببينيم چگون و به چه ميزان توانسته در جامعه . تواند در جامعه مفيد باشد مي
به عنوان مثال االن جامعه با .. . وت ناشي از تبديل تحقيق به تكنولوژي و يا حتي در بعد فرهنگي جامعه  وحال چه به صورت ثر. تأثير داشته است

علوم انساني ما چقدر توانسته پاسخگوي اين مسائل باشد؟ چقدر توانسته اين مشكالت را در جامعه . مواجه است... مسائل مختلفي چون بزه، اعتياد و
  .ا بزند كه در جامعه تأثير گذار باشدهايي ر كاهش دهد و يا حرف

ايم  ش را پيدا نكرده ايم و تكنولوژا ژاپن نفت ندارد اما تكنولوژي ساخت پااليشگاه را دارد ما نفت داريم ولي چون از علم فقط به بحث مقاالت پرداخته
ده ما كمتر به تبديل علم به ثروت توجه كنيم چون در اين عرصه حرف زيادي براي گفتن نداريم، دليلش هم به نظر من پول نفت است كه باعث ش

  .بودجه كشور از فروش نفت تامين مي شود نه فروش تكنولوژي
صنعت ما نيز كه كشش جذب علوم و تكنولوژي جديد را براي اصالح امور نيز بايد با . البته در بحث توليد علم فقط نبايد دانشگاه ها را متهم كرد

بنظر اينجانب الزم است دانشگاههاي كشور بيشتر متكي .ساله بايد اصالح نمود 10مل را بطور يكجا و يك فرايند زماني يك رويكرد فرايند همه عوا
هاي ما نخواهند روي پاي خودشان  به درآمدهاي اختصاصي خود كه از راه فروش تكنولوژي حاصل مي شود تكيه نمايند و تا زماني كه دانشگاه

  .ان را خودشان تأمين كنند اين تبديل علم به ثروت ابتر و در حد ارائه مقاالت بي اثر خواهد ماندش بايستند و نخواهند بودجه
 

 عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: دكتر غالمرضا ذاكرصالحي

دهم به گزارشي كه يونسكو منتشر  من ارجاع مي. ما نگاه نهادي نداشتيم. راه حل را آقاي دكتر بازرگان فرمودند نگاه نهادي راه حل مشكالت است
كشورهايي كه عناصري از پايگاه علم و  -كشورهايي كه داراي پايگاه علم و فناوري هستند. كرده است و كشورها را به سه دسته تقسيم كرده است

است و حدود  6/0تا  5/0از پژوهش كه بين GNP سهم اين با متأسفانه ما و هستند وفناوري علم پايگاه فاقد كه كشورهايي – فناوري را دارند
اي كه مشاوران يونسكو داشتند هنوز ما در گروه سوم و  جزء گروه سوم هستيم يعني با اين شاخص تقليل گرايانه... محقق در يك ميليون نفر  1400

  .اي از علم و فناوري هستند هستيم در لبه ورود به گروه دوم كه داراي عناصر پراكنده

 
اي پيگيري شده است، درحالي كه ما معتقديم كه توسعه علمي يك پويش همه جانبه است يك پويش همه جانبه  يران توسعه علمي گلخانهدر ا

كشور هندوستان در چند گلخانه مانند داروسازي و فناوري اطالعات رشد چشمگيري داشته اما در آنجا هم ... اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و
داروسازي يك . اي بوده است توانسته قشر فقير هند را نجات دهد و به يك سطحي از رفاه عمومي برساند اين همان نتيجه علم گلخانهاين علم ن
 البته. است...و سياسي فرهنگي، اقتصادي، جانبه همه پويش يك علمي توسعه شود، جذب فرهنگ در بايد علم بنابراين... و گلخانه يك IT گلخانه،

عادش اب بقيه به و است علمي توسعه از بخشي اين اما باشد كننده كمك تواند مي انباشت اين چون بدانيم قدر را اين بايد االن است وبخ كمي رشد
  .هم بايد بپردازيم

 يا هم يهبق   تا هم علوم اسالمي است، 2تا علوم انساني است و  2تا فقط  46طرح كالن ملي تصويب شده است از اين  46در شوراي عالي عتف 
مشان گلخانه هستند، چون هركدا كه... و ستاد نانو، ستاد مثل داريم دركشور ستاد 14 حدود ما طرفي از است.. و ومهندسي فني پايه، علوم پزشكي،

 االن .شود نمي تزريق آنها به پولي چون ماند، مي رنجور علمي جامعه بدنه ديگر و شود مي توزيع ها گلخانه  پول محدود پژوهش در اين
ر كه ما به آن نفوذ گرا كشو علمي سيستم آن. اند شده قطع گرنتها كشور هاي دانشگاه اكثر در هستند مواجه مشكل با... و دپارتمانها ها، پژوهشكده

موريت گرا اما در سياست علمي مأ. كنند كنيم يعني كل ريز بدنه جامعه علمي درجهت نوآوري مشاركت مي گوييم، نوآوري را در كل فعال مي مي
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دهد االن نانو رشد  خواهيم خط شكني كنيم، پس ما اين گلخانه را داريم، كه گزارش مي بريم جايي كه مي ها را در فناوري هاي منتخب مي پول
بروند توليد كنند، تا آنها   نانو ايران هفتم در دنياست اما فقط در مقاالت يعني سوژه توليدي خود را لو داده - ايم چشمگيري داشته است و هفتم شده

نانو هفتم هستيد اما محصوالت نانو  در شما بسارند، محصول رويش از ديگران اختيار در فروشي خام صورت به را خود نوآورانه سوژه يعني  ISI مقاله
  .هايمان نيست در سوپر ماركت

اري سازي شده يعني توانسته جاري و تبديل به ثروت شود و تا تج 12تا فقط  220المللي داشتيم از اين  اختراع بين 220ما فقط  2012تا  1992از 
ارمغان رفاه ايجاد كند، درحالي كه ما بايد به سمتي برويم كه علم رفاه عمومي مردم را، ارتقاء كيفيت زندگي براي توده مردم، صلح و آرامش به 

كه از ما ديرتر % 45درصد و در مالزي  5در ايران . هايتك استصادرات هايتك يعني درمجموع صادرات كاالهاي مصنوع كشور چقدر از آن . بياورد
  .اي را پيگيري كرده است شروع كرده است، هند هم توسعه علمي گلخانه

  
  مدير طرح اولويت گذاري علم و فناوري عتف: مهديه فرازكيش

بايد  "نجر به توسعه در زمينه كاربرد هم خواهد شد؟آيا دستيابي به جرم بحراني مقاالت م"درپاسخ به سوال آقاي دكتر فراستخواه كه فرمودند 
اعتقاد برخاسته از رويكرد خطي در توسعه فناوري و نوآوري است كه  اين. اين موضوع الزاما صحيح نخواهد بود رسد مي نظر عرض كنم كه به

همانطور كه پيش  چون. فناوري نانو اتفاق افتاده است هاي واضح آن در كشور در حوزه توسعه يكي از نمونه. سالهاست در اعتبار آن ترديد وجود دارد
اري از اين در همين جلسه مطرح شد، اگرچه جايگاه ما در بحث مقاالت و انتشارات حوزه نانو بسيار مطلوب است، اما چرا شاهد وجود محصوالت تج

 بازارسازي حيث از توانمندي از بعد صحبت و ختهاي ديگري نياز داريمزيرسا بنابراين تنها مقاله معيار مناسبي نخواهد بود؛ ما به! آن در بازار نيستيم؟
 و بازار بحث به پژوهش و علم توليد بحث از ما است قرار اگر. رسيد نخواهد نوآوري يا فناوري به الزاماً علمي توسعه يعني. در داخل است
  . در مباحث سياستگذاري كالن حوزه است مند نظام و سيتماتيك برخورداري از ديدگاه آن الزمه برسيم كاربردپذيري

 است، زياد حوزه اين در گيري تولي و وجود ندارد يكپارچگي اصالً كه است اين داريم ارزيابي و نظارت بحث در االن ما كه به عنوان مثال، مشكلي
 .است نگرفته صورت خصوص اين در ملي ارك تقسيم ولي ،...و علوم وزارت مجلس، فرهنگي، انقالب عالي شوراي علمي، نهادهايي همچون معاونت

 هر هاي شاخص و باشند  داشته فعاليت اي حوزه چه در نهادها از هركدام شود مشخص و بگيرد صورت مناسبي كار تقسيم بايد فناوري و علم حوزه در
   .كنند استفاده آن از و بياورند در يكپارچه صورت به را حوزه

  
 كشورهايي. است كنترلي ديدگاه سازمانهاي ما غالب است، همه كه در حال حاضر  براي بحث ارزيابي در  اهييك نكته مهم نيز آن است كه ديدگ

 عبور كنند و بودجه تخصيص و كنترل هاي بحث از كه رفتند سمت اين پژوهش و فناوري، به مورد ارزيابي در كار سال 40-30از  بعد انگلستان مثل
آيد، اولين ذهنيت افراد بحث كنترل و پيدا كردن نقاط  زماني كه اسم نظارت و ارزيابي به ميان مي . ده پيش رونديادگيرن ارزيابي سيستمهاي سمت به

سازي  توان نظام پژوهش و فناوري را تقويت نمود؛ ولي به فرهنگ هاي فيدبك و يادگيري در سيستم مي ضعفشان است، درصورتيكه با توجه به جنبه
  .يستم حاكميتي جا بيفتدمناسبي نياز دارد تا در س

 و انساني علوم هاي حوزه. دارد فرق هم سازي با هم در بحث ارزيابي و شاخص تخصصي هاي حوزه ماهيت موضوع مهم ديگر اين است كه واقعاً
 خودشان بومي هاي شاخص ها حوزه اين براي كه روند مي سمت اين به هم كشورها و شوند مي مرتبط خيلي Context )بافتار اجتماعي(به اجتماعي
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 سمت اين به بايد نتيجه در كند؛ مي فرق آمريكا و انگليس مثل كشوري با قطعاً اجتماعي علوم توسعه حوزه در ما كشور مسأله چون باشند، داشته را
دريچه مشترك نميشه  ها را از يك ضمن اينكه همه حوزه. بگيريم نظر هاي علوم انساني در بومي كشور را به ويژه در حوزه Context كه برويم

  .تحليل و بررسي و ارزيابي نمود
 تحقيقاتي و ها وقتي پروژه داريم پيامدها سري يك ما .ببينيم را مدت كوتاه هاي خروجي كه برويم سمت اين به فقط نبايد نكته پاياني هم اينكه ما

شود، و يا اثرات  مي انجام ها دانشگاه در كه پژوهشي كارهاي قبل از شود ايجاد زايشي شركت اينكه مثل. شود مي انجام فناوري و علم حوزه در
 كيفي يا كمي صورت هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را به اين خروجي بتوانيم اگر. ماند بر جاي مي... بلندمدتي كه در اقتصاد، اجتماع و 

 .كنيم، يكي از مهمترين سياستهاي كالن اين حوزه خواهد بود اندازي را در سيستم پژوهش و فناوري كالن راه learning بحث تا كنيم تحليل
  

  عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي: احمد رضا روشن
اين . توان ديد ها مي ها واژه فرماليسم است يعني حالت ظاهرگرايي را در همه حوزه كند براي تحليل پديده يك موضوعي كه در ايران به ما كمك مي

ها را بازآفريني كنيم،  كنيم به نظر من بايستي شاخص توان نسبت داد يعني ما فقط به تعداد مقاالت توجه مي رماليسم را به فرماليسم علمي هم ميف
م ها كني هر شاخصي ضريب اهميت دارد اين شاخصي كه به ما گفتند را يا بايد كالً كنار بگذاريم و يا ضريب كمتري دهيم و بازآفريني شاخص

هايي تدوين كنند  براساس نياز كشور، اين را بايد نخبگان مستقل و علمي كشور بايد دور هم جمع شوند در يك عرصه گفتگو آزاد اجتماعي، شاخص
 زنيم بيشتر گذشته نگر يا حال نگر است مدتي هدف ما گسترش كمي ها حرف مي هايي كه ما االن از آن شاخص. كه بيشترين منافع را داشته باشد

  . ها آينده نگر نيست ها هم تغيير كرده است شاخص گوييم كيفيت و شاخص هايمان هم كمي بود، االن مي عالي بود و شاخص آموزش
  

  
  

ها را تدوين كنيم، پيشنهاد من اين است كه در سه  ها شاخص سال آينده را تشخيص دهيم و براساس آن 50، 30، 20ما االن بايد روندهاي رشد 
هاي توسعه كشور ما  شاخص هاي نظريه پردازي مثل اينكه، چرا كشور ما توسعه پيدا نكرده است، گره. اي ما بايد متمركز باشده حوزه شاخص

اگر جامعه علمي ... دوم، تقويت اجتماعات علمي. هاي علم ما بايد متناسب با اين نياز باشد چيست؟ چه راهكارهايي براي توسعه يافتن داريم، شاخص
سومين نكته كه بايد محور شاخص باشد گره زدن . دهد اي در كل علم كشور و دركل كشور رخ مي شود يك حركت عظيم ريشه مدني تقويت

هاي رشد علمي در  بايد حوزه. ريزي علمي صورت گيرد بايد براساس اينها برنامه. اقتصاد با علم از طريق تشخيص روندهاي آينده اقتصاد است
ها از حالت كلي بيايد به حالتي كه مزيت نسبي اقتصادي را پوشش  بايد شاخص. صادي مزيت نسبي داديم متمركز شويمهايي كه به لحاظ اقت حوزه
  .دهد

  
  پژوهي آينده پژوهشگر و علمي هيات عضو :حيدري دكتر كاوس
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مبتني بر اسناد تدوين شده و يا نظرات  هنجاري هآيند زاويه از توان از زاويه آينده هاي بديل باورپذير روبرو شد و هم و فناوري هم مي علم آينده به
شناسايي شاخص ها و تحليل و . البته اين موضوع با رويا پردازي متفاوت است. دارد وجود كه آرزوهايي و اميال و كرد نگاه گذارانخبرگان و سياست

 همچنين. هاي ارائه شده نياز به بازبيني و تكميل داردصالبته شاخ .برون يابي روندها مي تواند بخشي از شناخت ما را نسبت به آينده شكل دهد

 با كه مقوله اين در .دهيم توضيح را از جمله نظام علم، فناوري و نوآوري ايران اجتماعي نظام اجزا كنيممي سعي خاصي رويكرد از گاهي
 در .ديد را علم و فناوري بكارگيري و انتشار توليد، بحث .كرد تحليل را نوآوري چرخه و كرد نگاه بحث اين به توانمي نوآوري نظام رويكردهاي

 كه عواملي منظور  .هستند كليدي عوامل اينها از بعضي كه يمهست روبرو رانها پيش و متغيرها عوامل، يكسري با كشور فراروي هاي آينده بحث
درك مكانيزم تاثيرگذاري و  .گذارندتاثيرهستند و  رامونپي محيط در كه رانها پيش از ديگري بخش و كنند مي حركتنزديك  محيط ياو نظام درون

و . ها هم داراي اهميت و هم داراي عدم قطعيت هستندهمچنين برخي از اين پيش ران. ها داراي اهميت استتاثير پذيري اين عوامل و پيش ران
   .ها ترسيم كرددر واقع مي توان سناريوهاي آينده علمي ايران را با اين دريافت

 تعامالت و المللي بين تعامالت بيروني مباحث در و است رقابت اتمسفر بحث عالي آموزش مسايل كالن از يكي بزنيم داخل از مثالي بخواهيم گرا 

 مشترك درك و چارچوب كشور، هايسياست واگرايي و همگرايي ،هتوسع و تحقيق مخارج شدت فناوري،و  علم حوزه كشور با  مختلف بخشهاي

 .است كننده تعيين اينها تحليل كه است نوآوري نظام در انسجام عدم و انسجام و ،رانگذاسياست

. 
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 پيوست 2

 چكيده اي از نمونه ديدگاه هاي اعضاي پنل درج شده در كاربرگ 

چكيده مهم ترين پيشران هايي كه ايران را به سمت  آينده
 مطلوب وضعيت علم پيش مي برد

دارنده هايي كه مانع  خلق  آينده مطلوبي در چكيده مهم ترين باز
 وضعيت علم در ايران  مي شود

  جمعيت جوان  دانشجو و پژوهشگر - 
 ها منابع غني و پتانسيل براي بسياري از فناوري - 

 مباني ارزشي و اعتقادي در كشور - 

 نظام شفافيت اطالعات ثبت و انتشار اطالعات علمي - 

هاي بومي بـويژه متناسـب    صها با شاخ بندي دانشگاه هاي رتبه نظام - 
مرجعيت، پرورش نيروي انسـاني و حـل مسـائل     با اهداف ملي نظير

  كشور
  پرورش نيروي انساني خالق - 
هاي علمـي هـر كشـور بـا تأكيـد بـر اسـتفاده         توزيع هدفمند بودجه - 

  اثربخش
ها از پيشرفت علمي و تعيين شاخص متناسـب   عريف روشن خواستهت - 

 با آن

 اتمسفر رقابت - 

 المللي ينتعامالت ب - 

 هاي مختلف با بخش علم و فناوري تعامالت بخش - 

 شدت مخارج تحقيق و توسعه در كشور - 

هـاي مختلـف كشـور و     هـاي بخـش   همگرايي يا واگرايـي سياسـت   - 
 چارچوب و درك مشترك در سياستگذاران 

 انسجام يا عدم انسجام نظام نوآوري و تعامالت نهادي - 

 رشد مباني علم و فناوري - 

عالي  علم به لحاظ كمي و كيفي مربوط به آموزشبخش عمده توليد  - 
توليد كمي علم افزايش يافت به علـت رشـد بـي    . ها است و دانشگاه

 هاي دكتري رويه تحصيالت تكميلي بخصوص دوره

كه بخواهيم در كيفيت توليد علم قـدمي بـرداريم بايـد در     صورتي در - 
گذاري كنـيم و پـيش از پـيش بـه آن توجـه       جاي خاص آن سرمايه

به طـور خالصـه   . نيم، بايد به ريشه مشكالت و  حل آنها بپردازيمك
 :توجه به قسمتهاي زير

  عالي توسعه آموزش - 1

  توسعه جايگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  - 
بازنگري قوانين و مقررات مربوط به آموزش عالي و  - 

سازي و  ها و نهادها و سازمانهاي موازي در تصميم دانشگاه
 اجراگيري و  تصميم

 نهادينه كردن امر پژوهش و جستجوگري در تعليم و تربيت - 2

آزادي علمي و استقالل دانشگاهي بعنوان يك اصل براي توسعه  - 3
 علمي جدي

 اتخاذ سياستهاي متعادل - 

اي هـ  هـا در نهادهـاي مختلـف در رده    هـا و مأموريـت   عدم هماهنگي در برنامه - 
 مختلف از سياستگذاري تا اجرايي

هـاي علـم وفنـاوري نهادهـا      خروجـي (هـا   ها و ورودي عدم ارتباط بين خروجي - 
 )متناسب با منابع مالي،انساني ورودي نيست

هـاي مختلـف از    دولت گرايي و عدم حضور مناسب بخش خصوصـي در حـوزه   - 
 توليد علم تا كاربرد علم

 يابي و همچنين ترويج علم و فناوريوجود سازكار ضعيف در حوزه پايش و ارز - 

 وابستگي خلق دانش به بودجه دولتي غير هدفمند - 

 توسعه تفكر علم براي علم و فاصله گرفتن از حل مسائل كشور - 

و ...) ، علمـي، مـالي و  ....رفاهي، (كم توجهي به عنصر دانشجو در ابعاد مختلف  - 
 عنوان عنصر محوري

 سياستگذاري دانشگاه - 

 D&R سهم نازل اعتبارات - 

 عدم انسجام نظام نوآوري - 

 عدم تعامل بازار كار و بازار آموزش - 

 فقدان ياكاستي فضاي رقابتي - 

 انگيزه اساتيد در روحيه علمي - 

 فضاي فرهنگ اجتماعي - 

 كمبود آموزش و يادگيري - 

 وري مؤسسات و نهادهاي علم وفناوري پايين بودن بهره - 

 ها دشواري در تعيين اولويت - 

سياست فناوري، سياست نوآوري، سياسـت صـنعتي   عدم پيوند سياست علمي با  - 
 ...و

 موانع خالقيت و پرورش تفكر در مدرسه و جامعه - 

 هاي مرجع نبود آزمايشگاه - 

تضعيف شدت جايگاه سازماني، نهادي مراجـع علمـي كشـور نـه وزارت علـوم،       - 
 ...نظران علمي و ها، صاحب دانشگاه

اسـي، آمـوزش،   نقيض در مسائل مختلـف علمـي، سي   سياست گذاريهاي ضد و - 
 .فرهنگي كه البته با هم در ارتباطند

 گيري به هر دليلي سازي و تصميم تعدد مراكز تصميم - 

 عدم توجه به بنيانهاي فكري و تربيتي ايرانيان - 

 تعليم و تربيت قالبي - 

توجه زياد به مسائلي ظاهري و سطحي و عدم آموزش نحوه فكر كردن به  - 
 بوم و فرزندان اين مرز

نين و مقررات مرتبط با مراكز علمي، دانشگاهي، وزارت متبـوع  شفاف نبودن قوا - 
 و نهادهاي موازي... و

سـازي و   ويژه در زمينه تصـميم  عدم توسعه و ضعف در مديريت علمي كشور به - 
  هاي كالن گيري تصميم
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چكيده مهم ترين پيشران هايي كه ايران را به سمت  آينده
 مطلوب وضعيت علم پيش مي برد

دارنده هايي كه مانع  خلق  آينده مطلوبي در چكيده مهم ترين باز
 وضعيت علم در ايران  مي شود

هـاي   ها و حذر بودن از  حركت در قطـب  اصالح تدريجي در سياست - 
  صفر يا يك

بـا مشـاركت   هـاي كـالن    هدايت كنشگرايي علم و تعيين سياسـت  - 
  ايشان

فرهنگ سازي و عمـومي سـازي علـم و بـاور علـم توسـط بدنـه و         - 
 فرهنگي اقتصادي كشور -نهادهاي اجتماعي

 جذب علم و عقالنيت در فرهنگ و نفوذ علم در بدنه اجتماعي - 

برخورداري از سياست علمي مدون و منتشر شـده بـا روايتـي قابـل      - 
  قبول در بين جامعه علمي كشور

عام گرايي در علم، اشتراك گرايـي در  (انه مرتوني هنجارهاي چهارگ - 
 )علم، بيطرفي عاطفي در علم، شك سازمان يافته و هدفمند

 توجه به كاربردي بودن علوم - 

  ضرورت ارتباط علم و دانشگاه با جامعه و صنعت - 
  المللي اي و بين ضرورت مقاالت منطقه - 
  اعيتوجه به محيط پيرامون محلي به خصوص در علوم انسانيو اجتم - 

  ارتقاي منزلت اجتماعي صاحبنظران و عالمان  - 
  توجه به كيفيت - 
 محتواگرايي - 

 پرورش تفكر علمي و به كار گرفتن آن در نظام آموزشي كشور - 

  هاي همه جانبه  ترويج علم دركشور از طريق برنامه - 
  احترام گذاردن به اعضاي جامعه علمي كشور در گفتار و عمل - 
ر در سياســتگذاري و مشــاركت دادن اعضــاي هيئــت علمــي كشــو  - 

  ريزي توسعه علمي  برنامه
ها و اعضاي هيئت  هاي پژوهشي، برنامه ارزيابي عملكرد مؤسسه -5 - 

  علمي و بازخورد براساس نتايج
  الملللي هاي علمي بين مشاركت در پروژه -6 - 
 IFبـا  (افزايش سهم ايران در انتشار آثار علمي مانـدگار جهـاني    -7 - 

 )باال
 ل دانشگاهي و مديريت تمركز زداييتوجه بيشتر به استقال - 

 تكميل چرخه علم به ثروت و تكيه بر فناوري به جاي تحقق هدف - 

 المللي  توسعه همكاريهاي علمي و بين - 

 ها ها به منابع عمومي و دولتي دانشگاه كاهش تكيه دانشگاه - 

 ارتباط بيشتر علم با صنعت و كاربردي كردن علوم - 

و مشكالت جامعه خصوصـاً در   استفاده بيشتر از علوم در حل مسائل - 
 حوزه علوم انساني

المللي و افزايش رقابت بين كنش گـران علمـي    ايجاد فضاي باز بين - 
 ايران و جهان

محدوديت منابع، الزام به توجه به كاركردهاي بازار و پاسخگويي بـه   - 
 نيازهاي توسعه فناوري

و هاي رقابت جديد  اي و ايجاد فرصت تغيير جغرافياي سياسي منطقه - 
 هاي علمي بندي تسهيل ارتقا به جايگاه باالتر در رتبه

 تقويت نهاد پاسخگويي مسئوالن به مردم - 

 تقويت نهاد رقابت در بخش اقتصاد - 

 افزايش مراودات بين المللي - 

گذاريها مثالً از  گيريها و سياست يك در كليه تصميم -حركت در حد فاصل صفر - 
 رشد كمي مقاالت

 تب كاربرد و توليد ارزش و ثروت يكي از موانع بسيار مهم و –توقف  - 

و حركـت در   -نگري، عدم توجه بـه ابعـاد مختلـف    عدم تعادل، عدم همه جانبه - 
….. 

يشان سردرگمي اعضاي هيئت علمي و كنش گران علمي در تعريف مسير شغلي - 
  نا اميدي و بعضاً فقدان سرمايه اجتماعي در فضاي عمومي آكادميك - 
 جزئي، تك بعدي، خطي  هاي نگاه - 

 عوام زدگي و دست پاچگي - 

  جايگزيني شبه علم به جاي علم - 
 ايده علم براي علم - 

 فقدان ارتباط آرگانيك علم و جامعه - 

 توجهي به پيرامون انزواگرايي و بي - 

 صرفاً جهاني تلقي كردن موضوعات علمي - 

 منزلت پايين عالمان - 

 كميت گرايي و دچار جنون كميت شدن - 

 عمار محتوا توسط فرمفرم گرايي و است - 

 )ها تعداد مقاله(تأكيد بيش از اندازه بر نشانگرهاي كمي در توليد علمي  - 
در فرايند پژوهش  "شبه علمي"حساس نبودن نسبت به رويدادهاي نامطلوب و  - 

  و آموزش عالي
  بي تفاوت نسبت به كوشندگان واقعي در راه توسعه علمي كشور - 
هـاي پژوهشـي و فراينـدهاي     يريتعدم مسئوليت پذيري و پاسخگويي در مـد  - 

  علمي 
  عدم شفافيت در روند اجراي امور  - 
  عدم رعايت اخالق پژوهشي - 
  عدم توجه به شايسته ساالري در نظام پژوهشي و دانشگاهي كشور - 
 وجود رويكرد دستوري در آموزش عالي - 

  عدم توجه به توليد ثروت از علم - 
  الهابتر ماندن چرخه توليد علم به ثروت در حد تدوين مق - 
عدم وجود نگرش كل نگر بـه آمـوزش و علـم در سـطوح مختلـف از مدرسـه،        - 

  ...جامعه، دانشگاه و
  تكيه بر منابع اقتصادي و بودجه دولتي - 
  عالي كشور رويكرد مديريت تمركزگرا در نظام آموزش - 
هاي وارداتي بـدون پيوسـت علمـي در دوره جديـد ارتباطـات و       اتكا به فناوري - 

 يمراودات با اقتصاد جهان
 هاي موجود مقاومت نظام دانشگاهي در برابر تغييرات و اصرار به حفظ چارچوب  - 
  تداوم و تشديد مهاجرت نخبگان - 
دقت كيفي و عدم افزايش ذخيرة سرمايه انساني در نظام علمي و كـنش گـران    - 

 علم

 دوگانگي و چندگانگي و تعدد مراكز تصميم گيري -

 بدبيني نسبت به جهاني شدن -

 در جامعه و تقويت جهل مقدسنهادينه نشدن علم  -

فقدان حمايت مالي كافي از پژوهشگران و دانشگاهيان و توليدكننـدگان   -
 علم



   15به عالوه  15گزارش  - نگراني ها و مالحظات سياستي خبره هاي موضوع: ينده علم در ايران آ 
 

26 

 

 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

ژوه
ده پ

آين
يز 

 م

چكيده مهم ترين پيشران هايي كه ايران را به سمت  آينده
 مطلوب وضعيت علم پيش مي برد

دارنده هايي كه مانع  خلق  آينده مطلوبي در چكيده مهم ترين باز
 وضعيت علم در ايران  مي شود

 )ضعف مالكيت فكري( فقدان زيرساخت هاي قانوني در توليد علم  - تقويت انجمن هاي علمي و تخصصي مردم نهاد و مستقل - 
  ضعف اخالق علمي - 

  گزارشي از مصاحبه ها و پنل ها
o هيافتتاحش پنل گزار   
o و آموزش عالي كشور براي مالحظه آنها در تدوين  مهمترين موضوعات كانوني در آينده نظام علمي

  ) بخش آموزش، علم و فناوري(برنامه ششم توسعه 
o   بخش آموزش، علم و فناوري(سناريونويسي و تنظيم راهبردها براي برنامه ششم توسعه (  
o آينده بين المللي شدن آموزش عالي در جهان و نحوه مواجهه خالق دانشگاههاي ايران با آن  
o يادگيري –تحول، دانشگاه ايراني و آينده ياددهي جهان م  
o  آموزش عالي  ماليهآينده 

o  ايراندر  آموزش عالي گسترشآينده   

o  آينده ارزشيابي كيفيت آموزش عالي در ايران 

o سناريوهاي جذب دانشجو در آموزش عالي غير انتفاعي  
 

  


