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  2040ايران  -گزارش پروژه استنفورد مروري كوتاه به 
  1»توليد علمي ايران: كميت، كيفيت و فساد«

علمـي ايرانـي مقـيم    با هدف به كارگيري دانشجويان و اعضاي هيئـت   2016در سال  2040ايران  -پروژه استنفورد 
نگاري و ترسيم سناريوهاي مختلف شروع به كار كرد. هدف اين پروژه بررسـي كمـي وضـعيت     خارج از كشور براي آينده

هاي مختلف است. ايـن پـروژه دانشـگاهي بـر اسـاس       در حوزه 2040بيني ايران تا سال  ايران در آينده يا به عبارتي پيش
شناسـي،   هاي جمعيت نگارانه به بررسي روندهاي حاكم بر ايران در حوزه ز نگاهي آيندههاي كمي و با استفاده ا تحليل داده

هاي اين پروژه بـا عنـوان    هاي مالي پرداخته است. يكي از گزارش اقتصاد، انرژي، علم و فناوري، آب، كشاورزي و سيستم
به چگونگي افزايش قابل توجه توليدات منتشر شد. اين گزارش  2019در فوريه  توليد علمي ايران: كميت، كيفيت و فساد

هاي دولـت در ايـن زمينـه و همچنـين      علمي ايران، ارزيابي سطح كيفي مقاالت منتشر شده، فساد علمي و نقش سياست
 نـه تنهـا   گزارشاين  درپردازد.  مي 2018تا  1997هاي  بررسي كل مقاالت نمايه شده ايران با نمايه اسكوپوس طي سال

ايران، بلكه كل تحوالت جامعه از جمله تغييرات جمعيتي، در گذشته، حال و آينده، روند شهرنشيني،  وضعيت آموزش عالي
جمعيت باسواد، اندازه خانوار، وضعيت ازدواج، طالق، باال رفتن سن ازدواج، بيكاري، وضعيت مهاجران در ايـران، جمعيـت   

گرايـي مقـاالت در كشـور تأكيـد      كمي برورت تعمدي، به ص فوق هايي از گزارش باسواد و ... بررسي شده است. در بخش
طرفانـه   بـي  هاي سخاوتمندانه، رفتار متقلبانه بـه صـورت برجسـته و غيـر     شده است و از عباراتي مانند رفتار جعلي، وعده

 استفاده شده است. 

سـكوپوس دارد و  هزار مقالـه نمايـه شـده در ا    437در اين گزارش تأكيد شده است كه ايران در دو دهه گذشته حدود 
برابري توليد علم ايران دانسته است. در ايـن   50معرفي كرده و دليل اين امر را افزايش  21رتبه ايران را در سطح جهاني 

ها تغييرات قابل تـوجهي را نشـان    گزارش بيان شده است كيفيت توليدات علمي ايران در طول زمان، در بسياري از زمينه
 50بـه بـيش از    1997ي اين گزارش، شمار مقاالت محققان ايراني از يك هزار مقاله در سال ها دهد. بر اساس يافته نمي

درصـد افـزايش    2,6درصد بـه   0,1رسيده و همچنين سهم ايران از توليد علم ساالنه جهان از  2018هزار مقاله در سال 
توليد مقاالت، از رشد مناسبي برخوردار يافته است. در اين گزارش تالش شده بيان شود كه ميزان كيفيت همزمان با رشد 

نمايي كميـت و غفلـت از كيفيـت در انتشـار مقـاالت ايـران        بزرگ«ترين محور گزارش حاضر، موضوع  نبوده است. اصلي
تواند سوگيري در روش كار و تهيه داده براي كيفيت باشد، زيـرا بـه سـاير     هاي مهم اين گزارش مي يكي از نقص». است
داران علم مؤسسه كالريويت آناليتيكس استناد نشده است. اين گـزارش در   از جمله سايول و پايگاه طاليههاي مهم  پايگاه

تا  1997المللي ايران از سال  هاي بين دهد كه سهم همكاري هزار مقاله ايراني نشان مي 450خصوص نتايج بررسي حدود 
المللـي رو بـه افـزايش بـوده اسـت. بيشـترين        ي بينها به بعد سهم همكاري 2012در حال كاهش بوده و از سال  2012

همكاري در انتشار مقاالت با كشورهاي امريكا، كانادا و انگلستان عنوان شده كه هر كدام از اين كشورها بيش از ده هزار 
اند. به نظر پژوهشگران اين گـزارش، دليـل چنـين افزايشـي، حضـور پژوهشـگران ايرانـي در         عنوان مقاله مشترك داشته

درصـد ايـن مقـاالت، وابسـته بـه مؤسسـات        40هاي خارجي بوده است. بر اساس اين گزارش، نويسنده مسئول  دانشگاه
دهند كـه در حـال حاضـر در خـارج از ايـران       درصد را پژوهشگران ايراني تشكيل مي 40اند كه نيمي از اين  خارجي بوده

                                                                                                                                                                              
» وليد علمي ايران: كميت، كيفيت و فسادت« 2040ايران  -هايي از گزارش بررسي و تحليل گزارش پروژه استنفورد  در اين گزارش از بخش  .1

  توانند گزارش كامل را از دفتر نشريه رهيافت دريافت كنند. استفاده شده است عالقمندان مي
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هـاي   يراني به خارج از كشور براي ادامه تحصيالت يا فعاليتفعاليت دارند. نويسندگان اين گزارش، موج مهاجرت جوانان ا
عالوه بر اين دانند.  المللي ايران در نشر مقاالت مي هاي بين هاي خارج را دليل روند رو به رشد همكاري علمي در دانشگاه

كيفيـت پـايين،    اي بـا هـ  و توليد انبـوه مقالـه   وجود اين بداخالقي علمي با حال معتقدند، عين نويسندگان اين گزارش، در
ـ   كيفيت تالش مـي  بسياري از محققان نيز با استفاده از ابزارهاي ديگر براي انتشار تحقيقات با خصـوص برخـي    هكننـد. ب

هاي جديدي در خارج از كشـور   دانشجويان و محققان ايراني كه به دنبال ترك دائمي كشورشان نيستند، به دنبال فرصت
توانند بـه ايـن افـراد در     ند. در اين زمينه، انتشار مقاالت علمي و حتي نشريات علمي ميهستند تا كار مشترك داشته باش

كسب فرصت تحصيلي و يا تجربه تحقيق در خـارج از كشـور كمـك كننـد. عـالوه بـر ايـن، بسـياري از ايرانيـاني كـه           
همكاران علمي خارجي در  را با كنند در ادامه، همكاري خود در خارج از كشور را پيدا مي هاي تحصيلي و مطالعاتي فرصت

نتيجه، شاهد همكاري محققان ايراني با محققان خارجي و روند رو به رشدي در اين زمينـه   دهند. در كشور خود ادامه مي
هاي علمي، مهاجرت دانشجويان ايراني است كه  همانگونه كه مشخص است يكي از داليل سهم باالي همكاري. هستيم

هاي علمي اين تحليل مفيد  اگرچه از منظر سهم همكاري. هاي معتبر حضور دارند و در دانشگاه در كشورهاي مختلف دنيا
بايست مورد  ناپذيري نخبگان به كشور به عنوان يك تلنگر مي منظر خروج نخبگان و درصد باالي برگشت اما از باشد، مي

هاي علمي و فناورانـه   موضوع ديپلماسي و همكارياگرچه  توان اضافه نمود، در نهايت مي. گذاران قرار گيرد توجه سياست
 تـوان از ظرفيـت   ريـزي صـحيح مـي    گذاران امر قـرار گرفتـه اسـت، امـا بـا برنامـه       هاي اخير مورد توجه سياست در سال
هـاي فناورانـه بـا هـدف      هاي بالغ و همكاري هاي علمي با كشورهاي همسو و راهبردي در زمينه توسعه فناوري همكاري

هاي مختلف بهره برد و به عبارتي از همپايي به عنوان محـور توسـعه علمـي و اقتصـادي      فناوري در زمينه كاهش فاصله
  .كشور سود جست

رشـد  . كـرد  تكميـل  گونـه  اين توان مي گران در غرب از جمله محققان ايراني دانشگاه استنفورد را سؤال بزرگ تحليل
هاي يـك كشـور در جنگـي هشـت سـاله،       نابودي زيرساخت، ي ناچيزتوليدات علمي محققان ايراني با اين بودجه تحقيقات

امـان   مفهوم علم و حمالت و اتهامـات بـي   هاي پراشتباه ناشي از عدم درك گذاري ساله، سياست وقفه چهل هاي بي تحريم
 آيـا واقعـاً   كهبه اين سؤال اساسي پاسخ داد  غيرعلمي، چگونه محقق شده است؟ و نهايتاً هاي داخلي با اهداف كامالً گروه

ايـن گـزارش، رشـد     رشد علمي ايران حاصل يك برداشت فانتزي از توليد علم و توهم توسـعه و پيشـرفت بـوده اسـت؟    
و عدم توازن در رشد بودجـه و افـزايش    چشمگير علمي ايران را با رشد بودجه پژوهش نامتناسب دانسته و زير سؤال برده

در ايـن گـزارش   . اسـت  دون پشتوانه دانسته و بدون زيرسـاخت عنـوان كـرده   تعداد دانشجويان و مراكز آموزش عالي را ب
شده است كه توجه به بودجه تحقيق و توسعه هر كشور، تجهيزات پژوهشي جديد و پيشرفته، دسترسـي بـه منـابع     عنوان

گواه آن است كـه  ولي سير بودجه تحقيق و توسعه در ايران  ها عامل ديگر اهميت دارد، ها و ده علمي، حضور در كنفرانس
 بـه عبـارتي، در  . يافته است از توليد ناخالص ملي ايران به بودجه تحقيق و توسعه اختصاصدرصد  5/0 براي اين كار تنها

برابر  50اما خروجي علم ايران، يافته، رابر افزايشب 3 كرد ايران در تحقيقات طي دو دهه گذشته فقط كه ميزان هزينه حالي
  .شده است

اما با وجـود ايـن    اثرات مثبتي در تعداد انتشار مقاله خواهد داشت، كرد قطعاً ميزان هزينه مشخص است،همانگونه كه 
آن است كه پژوهشگران ايراني با شرايط سـخت نيـز مسـير     صعودي كميت و كيفيت مقاالت مؤيدر كمبود در كشور، سي

  .اند تعالي كشور را در پيش گرفته
 و اين موضـوع را يكـي از عوامـل    پرداخته نيز هاي تحصيل در ايران يانگين سالاين گزارش به تغييرات جمعيتي و م
عنوان يك اصل مهم براي كشور دانسـته اسـت. بـا توجـه بـه افـزايش جمعيـت         اجتماعي تأثيرگذار بر سرمايه انساني به

 ايـن دوره را بـه   مـيالدي،  1990 ميالدي و رسيدن به سن بزرگسالي اين جمعيـت در اواخـر دهـه    1970 نوزادان در دهه
اند. در اين دوره، آگاهي والدين از اهميـت   ها عنوان كرده دانشگاه عنوان دوره آمادگي براي ورود به بازار كار يا تحصيل در

دليل افزايش تقاضا بـراي ورود ايـن جوانـان بـه      پرورش و آموزش عالي و افزايش نسبي سطح درآمد خانوارها، و آموزش
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در ايـران، ايـن    شـناختي  جمعيـت  هـاي  هاي اين گزارش و با بررسـي  اساس يافته بر. عنوان شدتحصيالت عالي در ايران 
 شـمار دانشـجويان   هـا،  پـذيرش دانشـگاه   دانشـگاه و افـزايش ظرفيـت    پژوهشگران گزارش كردند كه با گسترش سـريع 

را بـه   انجـام تحقيقـات   بـراي  منابع انسانيد رش طبيعتاً، برابر شده است كه اين 10در دو دهه گذشته  تكميلي تحصيالت
تعداد  اما در مقابل، خواهد شد؛ ايران علمي توليدات دنبال خواهد داشت. اين امر در كنار اجبار براي توليد مقاله، سبب رشد

داننـد و ايـن امـر را     تكميلي نمـي  تحصيالت متناسب با رشد تعداد دانشجويان در ايران راها  علمي دانشگاه اعضاي هيئت
در ايـن گـزارش بـر رشـد     . انـد  گـزارش كـرده   ايران در تحصيالت آموزش و پژوهش مالحظه كيفيت قابل دليل كاهش

 )اصالح آن گام برداشـت  شده (نكته با اهميتي كه بايد در جهت نامتوازن تعداد دانشجويان به اعضاي هيئت علمي اشاره

افـزايش دانشـجويان    بـا  دهـد،  ن گزارش نشان ميهاي اي انتظار كاهش كيفيت مقاالت را مطرح كرده، ولي داده بنابراين،
هاي اين مستند نشـان   داده. جز حوزه پزشكي، كيفيت كاهش يافته است به هاي علمي در تمامي حوزه تحصيالت تكميلي

درصد در مجالت  9درصد در مجالت داخلي، و تنها  19المللي،  مقاالت كشور در مجالت معتبر بين درصد 72دهد كه  مي
  .منتشر شده استكيفيت  بي

توان  مياذعان نويسندگان اين گزارش، منابع انساني در ساليان اخير رشد قابل توجهي در كشور داشته است كه بنا بر 
التحصـيالن   با وجود رشد دانشجويان و فـارغ . هاي مختلف بهره برد از اين ظرفيت به عنوان مبنايي براي توسعه در زمينه

هاي  گذاري هاي اخير، با سياست در سال آنها در محيط كار به خصوص مشاغل دولتي، تحصيالت تكميلي و تعويق حضور
بنيان بـه   هاي دانش هاي نوپا، شركت ها و شركت آپ استارت هاي ديگري مانند توسعه صورت گرفته، اين ظرفيت در زمينه

روي انسـاني متخصـص و عـدم    توان رشد تحصيالت تكميلي و همچنين نيـ  كار گرفته شده است. در واقع به تعبيري مي
هاي نوپا و توسعه فناوري  هاي آتي باعث رشد شركت تواند در سال ورود به مشاغل دولتي را توفيقي اجباري دانست كه مي

را هـم بـه دنبـال     تشويقي انتشار مقاالت، سوق به سوي فساد علمي و مقاالت سلب اعتبار شـده  سياست. در كشور شود
دولـت   المللي را سياسـت  مقاالت نمايه شده ايران در سطح بين ش يكي از داليل عمده افزايشنويسندگان اين گزارآورد. 

بـه   را تشـويق  التحصـيالن  و فـارغ  دانشـجويان  با تبليغـات،  دانند و معتقدند كه دولت و آموزش عالي مي در آموزش عالي
سـاز و دليـل رشـد     زمينـه  را ياسـت س و ايـن  المللـي كـرده اسـت    انتشارات مقاالت در مجالت نمايه شده در سـطح بـين  

  د.دانن علمي مي هاي بداخالقي
 10 هاي علمي در مقاالت پژوهشگران ايراني باالست و از هر شده است كه نرخ بداخالقي در نتايج اين تحقيق عنوان

 ازت و ايـران  نظر آنان چهار برابر متوسط جهـاني اسـ   شده است كه از مقاله سلب اعتبار 13/3 هزار مقاله محققان ايراني،
   .شده قرار دارد سلب اعتبار فهرست كشورهاي داراي مقاالتدر رتبه بااليي 

   در تحليل اين گزارش توجه به موارد زير حائز اهميت است:
 مورد استفاده در پروژه از جمله عدم تحليل انتشـار   روش دليله هاي كيفي مقاالت كشور ب فقدان تحليلي جامع از داده

 خصوص در چند سال اخير؛ مقاالت پراستناد و داغ) به ت معتبر دنيا (مقاالت چارك اول،مقاالت در مجال

 هاي علوم انساني، اجتماعي و هنـر در پايگـاه    عدم وجود عملكرد علمي حدود پنجاه درصد پژوهشگران كشور در حوزه
ژوهشگران در نشريات داخلـي  البته مدارك علمي و مقاالت اين دسته از پ(در گزارش مربوطه  اسكوپوس و در نتيجه،

 ؛)گردد كه مورد استناد اين گزارش قرار نگرفته است كشور و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم منعكس مي

 خصـوص ارتقـاي علـوم نـوين نظيـر       به سال اخير كشور در حوزه علم و فناوري 20هاي  عدم توجه به ساير پيشرفت
 فناوري نانو، بايو، هوافضا و غيره؛

 طـور خـاص    المللي در دهه اخير به بندي بين هاي رتبه ها و مراكز آموزش عالي كشور در نظام شمگير دانشگاهحضور چ
  ؛بندي حضور داشتند دانشگاه كشور در اين رتبه 28حدود  2019بندي تايمز كه در سال  در نظام رتبه

 در حوزه  ها كه تحليل شدهوژه، باعث سنجي در اجرا و راهبري اين پر كارگيري متخصصين علم طور كلي فقدان به به
ها و برونـدادهاي علمـي كـل كشـور و      گيري در خصوص فعاليت سنجي از جامعيت كافي براي اظهارنظر و نتيجه علم
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 .ها، برخوردار نبوده و قابل اعتنا نباشد همچنين وضعيت كمي و كيفي اين فعاليت

سـازي و پـردازش اطالعـات از طريـق      شـفاف  ت بـراي اسوجود سوگيري منفي اين گزارش، در عين حال تلنگري  با
بـا هـدف    98آذرمـاه سـال    17در و ارائه اطالعات صحيح و به موقع؛ بر همـين اسـاس،    ها داده تحليل هاي علمي، روش

آفرينـان و   بـا حضـور نقـش    2040بررسي و تحليل گـزارش پـروژه اسـتنفورد    نشست  استنفورد، بررسي علمي گزارش
اين حوزه در مركز تحقيقات سياست علمي كشور برگزار شد. رئوس مطالب مطرح شده در ايـن   متخصصان و كارشناسان
  نشست به شرح زير است:

 ؛صحيح و به موقعهاي آمار طريق انتشار از از روند علمي كشور تصوير درست و مناسبي ارائه 

  موقع؛  آفرينان اين عرصه به منظور ارائه آمارهاي صحيح و به نقشكنسرسيومي از تشكيل 

 ؛ها و آموزش عالي به عوامل اجتماعي مؤثر بر دانشگاه توجه 

  ؛در آموزش عاليتوجه به كيفيت 

  ؛ها نامه مسأله اخالق پژوهشي (مقاالت و پايانتوجه به( 

 وري آموزش عالي مانند رفع نيازهاي جامعه، ميزان اثرگذاري در توليد ناخـالص   هاي اثربخشي و بهره توجه به شاخص
  ؛ملي

 ؛براي ارتقاي كيفيت مقاالت المللي به عنوان محملي هاي علمي بين ورت گسترش همكاريضر 

 ؛هاي كشور توجه به مسأله نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه 

  در كشور؛ تخصيص بودجه مناسب به علم و فناوريتالش در جهت  

 ؛هاي مشاور، تهيه و چاپ مقاالت ساماندهي مسأله شركت 

 صـرف هزينـه در    هاي يغماگر و سردبيران متقلب براي انتشار مقاالت بـا  هاي همكار با مجله ركتساماندهي مسأله ش
 ؛مدت زمان كوتاه

 ؛توجه به مسأله نويسندگان تعداد نامعقول مقاله 

 ؛ريزي در زمينه كاهش تعداد مقاالت استرداد شده برنامه 

 الملل در عرصه بين ورو فناوري كشعلمي  هاي ترويج دستاوردهاي ضرورت توجه به راهبردها و برنامه.  
شناسيِ سنجش و ارزيـابي علـم، فنـاوري و     آسيب«پس از اين جلسه، پيشنهاد شد يك شماره از نشريه رهيافت به 

بپردازد. در اين راستا، از خانم دكتر شيما مرادي به عنوان سردبير مهمان دعوت شد تا با متخصصان و  »نوآوري در ايران
زمان در سايت نشريه رهيافت نيز فراخوان دريافت مقاله در اين  زه براي دريافت مقاله رايزني كنند، همكارشناسان اين حو

هاي اين شـماره از نشـريه رهيافـت كمـال      و نويسندگان محترم مقاله مرادي مايش دكترحوزه منتشر شد. از زحمات خانم 
  ه به اين موضوع مهم باشد.از نشريه آغازي براي توج مقاالتتشكر را دارم. اميد است اين 

  
  اكرم قديمي

 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سياست علمي كشور

  و سردبير فصلنامه رهيافت
 


