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سخننخست

دانش :زیرساخت پیشرفت
دانش رکن و زیرساخت پیشرفت هر کشور است .اولین گام برای جریان و حرکت برای توسعه دانش ،تربیت
و پرورش نیروی انسانی دانا و با اخالق می باشد .بستر تربیت انسان از خانواده و مدرسه شروع میشود .مهم
این است چه کسی خانواده را اداره و یا مدرسه را مدیریت نماید .بدون شک انسان های متعالی و عالم،
می توانند خانواده و مدرسه را اداره نموده و انسان های متعالی و کار ساز و موثر برای پیشرفت کشور را
تربیت نمایند .آینده دانشگاه ها و فرهنگستان ها و صنعت سبز و محیط زیست پایدار و جامعه با فرهنگ
متعالی از خانه های معنوی و مدرسه های علمی ومعنوی تامین می شود.
ضمی��ر غنی از علم و معرفت میتواند اطالعات جهان را پردازش و تجزیه و تحلیل نماید و راهکارها و
محصوالت پیشرفته و اثر گذار در سالمت و نیاز واقعی را برای بشریت به ارمغان آورد .گفته شده است
که قدرت پردازش اطالعات برای ذهن خودآگاه چهل بایت بر ثانیه اس��ت اما قدرت پردازش اطالعات
برای ذهن ناخودآگاه چهل میلیون بایت بر ثانیه است .ذهن نا خودآگاه ارتباط با علوم پیرامونی دارد که از
ضمیرغنی از علم و معرفت نشات میگیرد.
انقالب های بزرگ از وجود انسان های بزرگ حاصل شده است .بنابراین بدون شک برای پیشرفت پایدار
و تولید و محصول س��بز با رقابت جهانی می باید متکی به زیرس��اخت اصولی توس��عه سیاسی و تربیت
انسان های عالم با تفکر زیست سازگار و مبسوط الید در زمین و آسمان شد .برای نیل به این هدف نیاز
به تشکیل خانواده متعالی ،مدرسه های عالی نسب و پیشرو در آموزش جهانی ،دانشگاه های با برج و بارو
دارای آزمایش��گاه های مجهز پیش��رفته تحقیقاتی و ماهوارههای اطالعات علمی برای اینترنت پر سرعت
برای رصد علمی و نوآوری و ارتباطات جهانی،آزمایشگاه ها و ابزارهای فرازمینی برای شناخت کیهان و
هستی شناسی جهت طراحی فناوری های زیست وهستی الگو ،اندیشگاهها و فرهنگستانها برای اندیشه
نگاری و نظریه پردازی اندیشمندان و دانشمندان پیشکسوت ،بخشهای پژوهش و توسعه در مراکزصنعتی و
پیوند آنها با مراکز علمی و پژوهشگران توانا از جمله مواردی است که می باید برای آن سرمایه گذاری نمود.
اینگونه سرمایه گذاری ها می باید با همت عالی باشد و از عهده فقط دولت بر نمیآید.
این همت را میباید ملت و دولت انجام دهد .بودجه پیشرفت پژوهش و علم و نوآوری برای آرمانهای
جهانی ایرانیان میباید صد چندان شود تا در زمان کوتاه ایرانیان قدم بر ثریا گذارند.

علی اکبر موسوی موحدی
سردبیر

توليد علم و علم سنجي

تولید اسناد علمي ایران در سال 2013
علی اکبر صبوری*

1

چکیده

در سال  ،2013تعداد اسناد علمی ایران که در مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز به ثبت رسیده است ،در علوم  1/59( 26818درصد
مق��دار جهان��ی) ،در علوم اجتماعی  0/41( 1045درصد مقدار جهانی) و در علوم انس��انی و هن��ر  0/10( 100درصد مقدار جهانی) و در
مجموع  1/42( 27166درصد مقدار جهانی) میباشد .به این ترتیب ،در سال  ،2013کشور ما با  1/42درصد تولید اسناد علمی بینالمللی
در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه با  1/65درصد سهم از تولید علم جهانی ،در مکان اول قرار دارد.
اگر چه شش و نیم درصد تعداد کل اسناد علمی کشور در سال  2013نسبت به سال قبل رشد داشته است ،اما درصد مشارکت کشور در
تولید علم جهانی همان مقدار س��ال قبل ( )1/42ثابت مانده اس��ت در حالی که برای ترکیه از  1/61درصد در سال قبل به  1/65درصد در
سال  2013رسیده است.
در واقع ،در دو س��ال اخیر ،جهشهای علمی قبلی کش��ور متوقف ش��ده و پس از دو دهه ،میزان مشارکت ما در تولید اسناد علمی جهانی
تقریبا ثابت شده است .در سال  ،2013امریکا با  28/10درصد مشارکت در تولید اسناد علمی در رتبه نخست قرار داشته و کشورهای چین،
انگلستان ،آلمان و ژاپن ،به ترتیب ،با  6/65 ،7/00 ،12/31و  4/99درصد مشارکت در تولید اسناد علمی جهان ،در مکانهای دوم تا پنجم قرار
داشتهاند .بعالوه ،ترکیه در رتبه هفدهم و ایران در رتبه بیستم قرار دارند .دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،تهران ،امیرکبیر ،شریف ،تربیت
مدرس و صنعتی اصفهان ،به ترتیب ،شش دانشگاه برتر دولتی تولید اسناد علمی در سال  2013بودهاند .نوزده درصد اسناد علمی تولیدی
س��ال  2013متعلق به مجموعه دانش��گاه هاي آزاد است .همچون سال قبل ،رشتههای فنی– مهندس��ی ،شیمی ،فیزیک ،مواد و ریاضیات،
نقش اول را در تولید اسناد علمی داشتهاند .آمریکا ،کانادا ،انگستان ،آلمان و مالزی ،به ترتیب ،بیشترین همکاری علمی را با ایران داشتهاند.

واژگان کلیدی :تولید علم ،تعداد اسناد علمی ،همکاری علمی ،مشارکت دانشگاهی ،مؤسسه اطالعات علمی (.)ISI

*استاد ،تلفن ،)+9821(66956984 :دورنگار ،)+9821(66404680 :نشانی الكترونيكيsaboury@ut.ac.ir :
 .1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران.
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موقعیت ایران از نظر انتشار اسناد علمی و مقایسه
با کشورهای دیگر

مقدمه

استانداردهای ویژه در گزینش نشريات باعث شده است که نمایههای
مؤسس��ه اطالعات علمی ( )ISIتامسون رویترز مبنای سنجش فرآیند
تولید علمي قرار بگیرد .این نمایه ها ،در وبگاه علوم ( )WOSمؤسسه
تامسون ،در س��ه بخش اصلی ،شامل نمایههای توسعه داده شده علوم
( ،)SCIEعلوم اجتماعی ( )SSCIو علوم انسانی و هنر (،)A&HSCI
ارائه می ش��ود .تنها حدود هفت در صد نشريات جهان در وبگاه علوم
نمایه میشوند.
در سال  1998تنها سه نشریه ایران و آن هم در بخش نمایه های توسعه
داده ش��ده علوم در این مؤسس��ه نمایه شده اس��ت ،اما در سال 2013
نزديك به چهل نشریه ایرانی در وبگاه علم نمایه شده است.
پرونده پژوهشی ایران بر مبنای تعداد نمایههای ثبت شده در مؤسسه
اطالعات علمی ( )ISIتامسون رویترز ،در طول یازده سال گذشته ،هر
سال به طور مجزا بررسی و گزارش شده است [.]1-11
در سال  1998تعداد اسناد علمی ایران از یک هزار و در سال  2002از
عدد دو هزار تجاوز نمود [ .]1سهم ایران در تولید اسناد علمی معتبر در
س��ال  2009میالدی به یک در صد سهم جهانی رسید [ .]8ایجاد دوره
های موفق تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های مختلف کشور در دهه
ش��صت هجری و گس��ترش آن در دو دهه بعد از آن ،نقش مهمی در
پیشرفت تحقیقات در ایران داشته است .با افزایش چشمگیر انتشارات
بینالمللی از نظر ک ّمی ،اکنون وقت آن رسیده است که به بررسی کیفیت
تولید اسناد علمی کشور هم پرداخته شود [.]12
برای استخراج دادههای اطالعات علمی در این مقاله ،از وبگاه دانش(web
 )of knowledgeمؤسس��ه تامسون استفاده شد .در بخش جستجوی
پیشرفته مؤسسه ،با نوشتن کلمه  CU=Iranدر عنوان جستجو ،انتخاب
همه س��ال ها (از ابتدای س��ال  1956میالدی تا بیس��ت و پنجم ماه می
 2014برای بانک های  SCIEو  SSCIو از ابتدای سال  1975میالدی تا
بیست و پنجم ماه می  2014برای بانک  )A&HSCIو انتخاب یکی از
بانک های علوم ( ،)SCIEعلوم اجتماعی ( )SSCIو علوم انسانی و هنر
( )A&HSCIو یا همه بانک ها ،نمایههای کشور استخراج و آنگاه تجزيه
و تحليل دادهها با نرم افزار مؤسس��ه ،در خصوص ردهبندی موضوعات،
مؤسسات ،نوع سند و سال انتشار سند انجام و تدوین شد .یکی از تجزيه
و تحليل هايي که انجام ش��د ،بر حس��ب سال انتشار اسناد علمی است.
سال انتشار اسناد علمی با سال نمایه شدن در وبگاه علوم مؤسسه تامسون
میتواند متفاوت باشد ،چرا که برخی نشریات ممکن است ماهها زودتر
و گاهی ماهها دیرتر از تاریخ انتشار چاپ شده بر روی آنها منتشر شده
و نمایه شوند .در این مقاله ،تنها به سال انتشار اسناد علمی (چاپ شده بر
روی نشریات) توجه شده است .بنابراین ،به تجزیه و تحلیل اسناد علمی
ایران که در نشریات سال  2013منتشر شدهاند ،پرداخته خواهد شد .برای
مقایسه ،تعداد اسناد علمی ایران که در سال های قبل گزارش شده است
به همین طریق انتشار یافتهاند ،داده خواهد شد تا لزومی به گزارشات قبلی
که بر مبنای سال نمایه شدن اسناد علمی ارائه شده است نباشد.

در س��ال  2013می�لادی 1681889 ،س��ند علمی در ح��وزه علوم،
 256275س��ند علمی در حوزه علوم اجتماعی 100651 ،سند علمی
در حوزه علوم انس��انی و هنر و در مجموع  1906559سند علمی در
کل (مجموع س��ه حوزه) در مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز
نمایه شده است.
در س��ال  ،2013تعداد اسناد علمی منشر ش��ده ایران ،در علوم 26818
( 1/59درصد مقدار جهانی) ،در عل��وم اجتماعی  0/41( 1045درصد
مقدار جهانی) و در علوم انسانی و هنر  0/10( 100درصد مقدار جهانی)
و در مجم��وع  1/42( 27166درصد مقدار جهانی) میباش��د .در این
سال ،کشور ما با  1/42درصد مشارکت در تولید اسناد علمی ،در مقام
بیس��تم جهان و در مقام دوم در بین کش��ورهای منطقه و مسلمان قرار
داشته است .کشور ترکیه با  1/65درصد سهم از تولید علم جهانی ،در
مکان هفدهم جهان و اول منطقه قرار دارد .میزان مشارکت کشورهای
مختلف در تولید اسناد علمی جهان در سال  2013در شکل ( )1نشان
داده شده و با مقدار سال قبل مقایسه شده است.
همانطور که در ش��کل نش��ان داده شده اس��ت ،امریکا با  28/10درصد
مشارکت در تولید اسناد علمی در رتبه نخست قرار داشته و کشورهای
چین ،انگلستان ،آلمان و ژاپن ،به ترتیب ،با  6/65 ،7/00 ،12/31و 4/99
درصد مش��ارکت در تولید اسناد علمی جهان ،در مکانهای دوم تا پنجم
قرار داشته اند .میزان مشارکت چین نسبت به سال قبل یک و نیم درصد
افزایش نشان میدهد.
اگر چه شش و نیم درصد تعداد کل اسناد علمی کشور در سال 2013
نس��بت به سال قبل رشد داشته اس��ت ،اما درصد مشارکت کشور در
تولید علم جهانی همان مقدار س��ال قبل ( )1/42ثابت مانده است در
حالی که برای ترکیه از  1/61درصد در س��ال قبل به  1/65درصد در
سال  2013رسیده است .در واقع ،در دو سال اخیر ،جهشهای اسناد
علمی قبلی کش��ور متوقف شده و پس از یک دهه میزان مشارکت ما
در تولید اسناد علمی جهانی تقریبا ثابت شده است.
ش��کل ( )2نشان دهنده تعداد کل اس��ناد علمی ایران در هر سال در
محدوه س��الهای  1990تا  2013می باشد .در سال  1990تعداد کل
اسناد علمی منتشر شده از سوی کشورمان  187بوده است و در سال
 2000به  1468رسیده و سپس در سال  2013به  27166رسیده است.
از مجموع  27166کل اسناد علمی منتشر شده ایران در سال  ،2013تعداد
مقاالت کامل ( 25130یعنی  92/5درصد) ،مقاالت مروری ( 546یعنی
 2/0درصد) ،نامه ( 497یعنی  1/8درصد) ،موارد هیئت تحریریهای 215
(یعن��ی  0/8درصد) ،تصحیح ( 111یعن��ی  0/4درصد) ،تعداد مقاالت
کامل همايشها ( 109یعنی  0/4درصد) ،دیگر موارد شامل مرور کتاب،
بیوگرافی ،خبری و فصل کتاب ( 49یعنی  0/2درصد) و بالخره تعداد
چکیدههای ارائه ش��ده با نمایه تامسون رویترز در همايشهاي علمی
( 619یعنی  2/3درصد) ،بوده است.
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شکل ( :)1درصد مشارکت بیست و پنج کشور برتر تولید کننده علم در سال ( 2013ستون های سیاه) بر اساس اسناد علمی نمایه شده در وبگاه علم
مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز که با مقدار سال ( 2012ستون های خاکستری) مقایسه شده است .رشد تولید علم در کشور چین مشهود
است و در مورد ایران توقف رشد اسناد علمی مشاهده می شود.

شکل ( :)2تعداد کل اسناد علمی ایران در تمامی حوزه های علوم ،علوم اجتماعی و علوم انسانی بعالوه هنر که در سالهای مختلف ،از سال 1990
تا  ،2013در وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز نمایه شده است..
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پراکندگی موضوعی و رشته ای اسناد علمی منتشر
شده ایران در سال 2013

تعداد کل اسناد علمی با موضوع مهندسی  ،5401شیمی  ،4385فیزیک
 ،2628م��واد  ،2499ریاضیات  ،1647عل��وم کامپیوتر  ،1287مکانیک
 ،1069داروس��ازی و داروشناسی  ،914پزشکی عمومی و داخلی 870
و موضوعات متفرقه علم و صنعت  842بوده اس��ت و در واقع اینها ده
موضوع برتر تحقیقات ایران در سال  2013بوده است.
در تمامی این موضوعات ،همراه با رشد تعداد اسناد علمی جهان ،شاهد
رشد تعداد اسناد علمی ایران می باشیم اما در مورد موضوع کشاورزی
که سال گذشته نهمین موضوع تحقیقات ایران بوده است با کاهش 150
سند علمی در سال ( 2013نسبت به سال  ،)2012رتبه سیزده تحقیقات
کش��ور بوده است .اما بر حسب رشتههای (دسته بندی) مختلف ،نقش
هر کدام در شکل شماره ( )3نشان داده شده است.
ش��یمی عمومی ،مواد عمومی ،برق و الکترونیک ،مهندس��ی شیمی و
ش��یمی فیزیک ،همچون سال گذشته ،پنج رش��ته برتر در تولید اسناد
علمی کشور بودهاند.

میزان مشارکت ایران با کشورهای مختلف در تولید
اسناد علمی در سال 2013

شکل ( )4میزان همکاریهای مشترک نویسندگان ایرانی با نویسندگان
دیگر کش��ورها را در تولید اس��ناد علمی نمایه شده در سال  2013را
نشان میدهد .آمریکا ،کانادا ،انگلستان ،آلمان و مالزی ،رتبه های یک
تا پنج را در مش��ارکت علمی با ایران دارند .سال قبل استرالیا در مقام
پنجم همکاریهای مشترک با ایران بوده است که در سال  2013جایگاه
خود را به مالزی داده اس��ت .س��ال قبل مالزی ششمین کشوری بوده
است که با ایران همکاری مشترک داشته است.

میزان مش�ارکت دانش�گاه های مختلف ایران در
تولید اسناد علمی منتشر شده در سال 2013

ش��کل ( )5میزان مشارکت سی دانشگاه برتر کش��ور را در نمایه های
س��ال  2013نشان می دهد .دانشگاه علوم پزشکی تهران با 9/1( 2463
درصد کشور) و دانشگاه تهران با  8/7( 2369درصد کشور) سند علمی
منتشر شده ،همانند سال قبل ،به ترتیب در مقام اول و دوم قرار گرفته

شکل ( .)3تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در رشته های (دسته بندی) مختلف در سال  2014میالدی.
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شکل ( .)4تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترک ایران با دیگر کشورها در سالهای . 2013

شکل ( .)5سهم دانشگاههای مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال  .2013نام دانشگاه های دارای کمتر از سیصد و پنجاه سند علمی
حذف شده است.
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)9) Archives of Iranian Medicine: 138 (IF=1.22
10) Iranian Journal of Basic Medical Sciences: 135
)(IF=0.24
)11) Journal of Chemistry: 124 (IF=0.48
)12) Materials Design: 124 (IF=2.91
13) Journal of the Iranian Chemical Society: 112
)(IF=1.47
14) Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: 110
)(IF=1.27
15) Iranian Journal of Reproductive Medicine: 110
)(IF=0.19
)?16) Neural Computing Applications: 107 (IF=1.17
)17) Iranian Journal of Pediatrics: 103 (IF=0.26
)18) Arabian Journal of Geosciences: 92 (IF=0.74
)19) Hepatics Monthly: 92 (IF=1.25
)20) Materials Science and Engineering A: 91 (IF=2.11

است .اکنون دو سال است که تعداد اسناد علمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران از دانش��گاه تهران بیشتر شده است .دانشگاه صنعتی امیر کبیر با
انتش��ار  1473سند علمی در مقام س��وم (همانند سال قبل) قرار داشته
و دانش��گاه صنعتی شریف با انتشار  1414سند علمی (رتبه چهارم) و
دانشگاه تربیت مدرس با انتشار  1338سند علمی (رتبه پنجم) جایگاه
سال قبل خود را حفظ کرده اند .مجموعه کل دانشگاه های آزاد اسالمی
کشور ،در سال  2013با انتشار  5130سند علمی در سال  2013میالدی
توانسته است  18/9اسناد علمی منتشر شده ایران را به خود اختصاص
دهد .مجموعه کل دانش��گاه های آزاد اس�لامی کشور ،با انتشار 5162
سند علمی در سال  2012میالدی توانسته بود بیست درصد اسناد علمی
کشور را تولید نماید.
میزان مشارکت نویسندگان مختلف در انتشارات سال  2013میالدی
نام  48494نفر مختلف در فهرس��ت نویس��ندگان  27166سند علمی
ایران در س��ال  2013میالدی وجود دارد .نام ش��ش نفر در بیش از
یکصد س��ند علمی تکرار شده اس��ت که دو نفر از آنها غیرایرانی می
باش��ند .از آنجا که حدود شصت و شش هزار نفر عضو هیئت علمی
(مس��تخرج از مصاحبه معاون آموزش��ی وزارت عل��وم ،تحقیقات و
فنآوری با خبرگزاری مهر در تاریخ  )1392/4/1در مجموع دانش��گاه
ه��ای دولتی و غیردولتی مش��غول به فعالیت آموزش��ی و پژوهش��ی
هس��تند ،هر سند علمی به طور متوس��ط توسط  2/4نفر بدست آمده
اس��ت .بیش از نیم��ی از اعضاء هیئت علمی دانش��گاه های دولتی و
غیردولتی صاحب هیچ نمایهای نیستند.

در بیست نشریه برتر سال ( 2012بر اساس ایگن فاکتور) 85539 ،سند
علمی ( 4/9درصد کل اسناد تولیدی سال  )2013در سال  2013منتشر
شده است که نزدیک به چهل درصد از آن نام امریکا وجود دارد .چین،
آلمان ،انگلس��تان و ژاپن مقامهای دوم تا پنجم را در تولید اسناد علمی
این بیست نشریه داشته اند .ترکیه با  245سند علمی و ایران با  177سند
علمی در این بیست نشریه برتر ،به ترتیب ،در رتبههای چهلم و چهل
و چهارم جهان قرار دارند .بنابراین ،اگرچه س��هم ما در تولید کل اسناد
علمی جهان  1/42درصد بوده اس��ت اما در مورد بیس��ت نشریه برتر
جهان سهم ما فقط دو دهم درصد بوده است .در مورد کشورهای برتر
تولید کننده علم تفاوت زیادی بین این دو ردهبندی وجود ندارد و این
حکایت از نیاز رشد کیفیت تولیدات علمی ماست.

نشریات علمی منتشرکننده اسناد علمی ایران در
سال  2013میالدی

اس��ناد علمی متعلق به ایران در مجموعهای شامل  4332نشریه علمی
منتشر شده است .در پانصد نشریه ،هر کدام بیش از دوازده سند چاپ
شده است .در بیست نشریه زیر ،هرکدام بیش از نود سند منتشر شده
اس��ت .برای هر نش��ریه ابتدا تعداد اسناد چاپ شده متعلق به ایران و
س��پس در داخل پرانتز ،آخرین عامل تأثیر دو ساالنه نشریه داده شده
است:

نتيجه

دوره های تحصیالت تکمیلی کشور در دهه شصت هجری شمسی پایه
ریزی ش��د و در همه دانش��گاهها و مراکز آموزش عالی کشور در دهه
هفتاد فراگیر شد و در واقع موتور تحقیقات کشور روشن شد .دهه هفتاد
ش��کوفایی تولید علمی کشور بود که در دهه هشتاد هجری به صورت
کامال موفقیت آمیز به اوج خود رسید .در دو دهه هفتاد و هشتاد هجری
شمسی کمیت تولید اسناد علمی کشور رشد داشت علیرغم مشکالت
زیاد در س��ر راه دانشمندان کش��ور ،ایران به جایگاه شایسته ای از نظر
کمیت تولید علم رسید .در آغاز دهه نود هجری در کشور با ارزیابیهای
متفاوتی از رشد علمی کشور مواجه شدیم که سیاست گذاری ها برای
رش��د کیفیت علمی و پژوهشی شکل گرفت .به عنوان مثال ،فهرست
سیاه نشریات (نشریات بی اعتبار یا کم اعتبار) از سوی برخی دانشگاه ها و
وزارت علوم اعالم شد تا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای ارتقاء

1) Iranian Red Crescent Medical Journal: 233
)(IF=0.33
2) Journal of Research in Medical Sciences: 205
)(IF=0.68
)3) Scientica Iranica: 198 (IF=0.54
)4) Jundishapur Journal of Microbiology: 184 (IF=0.38
)5) Asian Journal of Chemistry: 180 (IF=0.25
)6) Iranian Journal of Public Health: 175 (IF=0.0.41
)7) Applied Mathematical Modeling: 148 (IF=1.71
8) International Journal of Advanced Manufacturing
)Technology: 142 (IF=1.21
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مرتبه علمی خود از آنها استفاده نکنند و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ب��رای دفاع از پای��ان نامه خود مجاز به چاپ یافته ه��ای خود در آنها
نشوند .بررسی های کیفی از یک سو و ناهماهنگی بین مسئوالن ذيربط
و موضعگیری های چندگانه آنها از س��وی دیگر ،دو عامل مس��تقل و
تاثیرگذار بر حرکت علمی کشور میباشد .در نقشه جامع علمی کشور
استانداردسازی و ارتقاء نشریات در سطح بینالمللی گنجانده شده است
اما متاسفانه راه و روش آن مورد نظر قرار نگرفته است .در ادامه حرکت
علمی کش��ور ،نیازمند موضع گیری های هماهنگ و منطقی مسئوالن
ذیربط و پشتیبانی آنها از دانشمندان کشور هستیم تا حرکت رو به جلو
علمی کشور دچار توقف یا عقبگرد نشود.

اختصارات:
1) ISI: Institute for Scientific Information
2) SCIE: Science Citation Index Expanded
3) SSCI: Social Science Citation Index
4) A&HSCI: Arts and Humanities Science Citation
Index
5) WOS: WEB of Science

منابع و مآخذ

[ .]1صبوری ،علی اکبر(" .)1381بررس��ی کارنامه پژوهشی ایران در
سال  ،"2002رهیافت ،شماره  ،28صفحات .78-95
[ .]2صب��وری ،عل��ی اکب��ر( " .)1382مروری بر تولید علم در س��ال
 ،"2003رهیافت ،شماره  ،31صفحات .21-23
[ .]3صبوری ،علی اکبر و پورساسان ،نجمه( " .)1383تولید علم ایران
در سال  ،"2004رهیافت ،شماره  ،34صفحات .60-66
[ .]4صبوری ،علی اکبر و پورساسان ،نجمه( " .)1385تولید علم ایران
در سال  ،"2005رهیافت ،شماره  ،37صفحات .49-52
[ .]5صبوری ،علی اکبر( " .)1386تولید علم ایران در س��ال ،"2006
رهیافت ،شماره  ،38صفحات .40-45
[ .]6صب��وری ،علی اکبر( " .)1386تولید علم ایران در س��ال ،"2007
رهیافت ،شماره  ،41صفحات .35-40
[ .]7صب��وری ،علی اکبر(" .)1387تولید علم ایران در س��ال ،"2008
رهیافت ،شماره  ،43صفحات .21-31
[ .]8صبوری ،علی اکبر " .)1389( .تولید علم ایران در س��ال ،"2009
نشاء علم ،مجلد  ،1صفحات .6-10
[ .]9صب��وری ،علی اکبر( " .)1390تولید علم ایران در س��ال ،"2010
نشاء علم ،مجلد  ،2صفحات .16-23
[ .]10صبوری ،علی اکبر( " .)1391تولید علم ایران در سال ،" 2011
نشاء علم ،مجلد  ،2صفحات .6-13
[ .]11صبوری ،علی اکبر( " .)1392تولید اس��ناد علمی ایران در سال
 ،" 2012نشاء علم ،مجلد  ،3صفحات .96-103
[ .]12صب��وری ،علی اکبر( " .)1391بررس��ی کیفیت علم :نش��ریات
بیاعتبار" ،نشاء علم ،مجلد  ،3صفحات .33-42

نشریه نشاء علم ،سال چهارم ،شماره دوم ،خرداد ماه 93

100

توليد علم و علم سنجي

تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی
بر تولید علم مهندسی کشور کانادا
کیوان کوشا * 1اشرف ملکی
شیدا وانویی ، 2مهسا گنجی ،2رضیه مهدیزاده ،2علیرضا بدرلو  ،مهدیه حاتمی  ،حمیده اسدی ،
2
سمیرا گودرزی ،2شادی مشتاق ،2محسن توکلی ،2نیما غالمی ،2پریسا سپهر آرا ،2اکرم سیاهی
2

2

چکیده

2

2

طی دهه گذشته جذب نخبگان علمی کشورهای در حال توسعه برای تحصیل و کار در کشورهای توسعه یافته ،رشد قابل مالحظهای داشته
اس��ت؛ در این میان ایران نیز یکی از ده کش��ور از لحاظ نرخ مهاجرت پژوهشگران ،به کشور کانادا بوده است .هدف این پژوهش بررسی
سهم مشارکت پژوهشگران ایرانی در انتشارات علمی حوزه مهندسی کشور کانادا و ارزیابی پیشینة تحصیلی و وضعیت شغلی آنها میباشد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که  1908پژوهشگر ایرانی به عنوان نویسنده مسئول با وابستگی سازمانی کانادایی در  4614مقاله حوزه
مهندس��ی این کش��ور در سالهای  2011-2005مشارکت داش��تهاند و این روند از  %8در سال  2005به حدود  %16در سال  2011رسیده
است .همچنین ،بیش از نیمی از افراد بررسی شده در نمونهگیری ،تحصیالت مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد خود را در دانشگاههای
برتر مهندسی ایران گذراندهاند و بسیاری از آنها پس از پایان تحصیالت اولیة دانشگاهی خود در ایران به کشور کانادا مهاجرت نمودهاند.
افزون بر این ،اغلب آنها در سازمانها یا دانشگاههای کانادا اشتغال به کار دارند و تعداد کمی شاغل به کار در ایران هستند.

واژگان كليدي :تولید مقاالت علمی ،مهاجرت نخبگان ،سرمایة انسانی ،علم و فنآوری  ،ایران ،کانادا.

* استادیار ،عهده دار مکاتبات ،نشانی الكترونيكيk.kousha@wlv.ac.uk :
 .1دانشکده علماطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران و پژوهشگر وبسنجی در دانشگاه ولورهامپتون انگلستان.
 .2دانشکده علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران.
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مقدمه

مهاجرت نیروی انسانی تحصیل کرده از کشورهای درحال توسعه به
کشورهای توسعهیافته طی دهه گذشته افزایش یافته است [ .]1کانادا
یکی از کش��ورهایی است که مهاجران زیادی را به طور گستردهای از
نقاط مختلف جهان از جمله ایران پذیرفته است .طبق آمار ارائه شده
توس��ط دفتر ش��هروندی و مهاجرت کانادا ، 1ایران یکی از ده کشور
برتر از لحاظ نرخ مهاجرت طی دهه گذشته به این کشور بوده است
و تعداد  64570ایرانی که اغلب تحصیلکرده بودهاند ،طی س��الهای
 2011- 2002اج��ازة اقامت دائم در این کش��ور را دریافت کردهاند
[ .]2دیگر آمار ارائه ش��ده در این گزارش نشان میدهد که تعداد کل
دانش��جویان ایرانی وارد شده به این کش��ور از  445دانشجو در سال
 2002به  1252دانشجو در سال  2011افزایش یافته است.
در چندین پژوهش ،دالیل و ابعاد اثرگذاری اقتصادی ،رفاهی ،سیاسی
و فرهنگی مهاجرت ایرانیان به کش��ورهای توسعه یافته بررسی شده
اس��ت [ .]6-3در این میان ،تحقیقات علم سنجی اندکی در خصوص
جنبه های مختلف مهاجرت نخبگان صورت گرفته است .هدف اصلی
پژوهش حاضر ،بررسی سهم مش��ارکت نویسندگان ایرانی در تولید
علم کشور میزبان با استفاده از روشهای کتابسنجی است .همچنین،
به عنوان اهداف فرعی پژوهش (الف) پیش��ینه تحصیلی نویسندگان
مق��االت علمی جهت شناس��ایی مراک��زی که با س��رمایهگذاری در
پرورش این افراد نقش مؤثری ایفا نمودهاند و (ب) وضعیت ش��غلی
آنها برای یافتن اینکه بازده اقتصادی افراد در کجاست ،از طریق مطالعه
پیشینه حرفهای نمونه بررسی میشود.

پرسش های تحقیق

 )1نویس��ندگان ایرانی در تولید علم فنی و مهندس��ی کانادا چه
سهمی دارند؟
 )2پیش��ینه تحصیلی و وضعیت اش��تغال نویس��ندگان ایرانی در
سئوال فوق چگونه است؟

روش پژوهش

برای تعیین س��هم مش��ارکت ایرانیان در تولیدات علمی کشور کانادا،
مقاالت نشریات و همایش های علمی کشور کانادا از پایگاه استنادی
اسکوپوس ،استفاده شده است .دادههای گردآوری شده از این پایگاه
محدود به س��ال های  2005الی  2011در رشته های مهندسی ،شامل
گرایش های علوم کامپیوتر و علوم مواد میباش��ند .در تحقیق حاضر
منظور از نویسندگان ایرانی ،نویسنده مسئول در مقاالت علمی است

ک��ه مش��خص ًا دارای نام و نام خانوادگی ایرانی اس��ت اما وابس��تگی
کشوری آنها به کشور کانادا نسبت داده شده باشد .نویسندگان مسئول
به این دلیل در تمامی تحلیل های این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
اس��ت که در بسیاری از رشته-ها ،نویسندگان مسئول نقش اصلی در
طرح اولیه مس��ئله تحقیق و تدوین مقاالت دارد .منظور از وابس��تگی
سازمانیِ افراد ،وابستگی آنها به یک واحد دانشگاهی یا پژوهشگاه به
عنوان اس��تاد ،دانشجو یا پس��ا دکتری در کشور کانادا میباشد .از این
رو برای شناس��ایی اسامی فارسی 13 ،نفر طی حجم کاری گستردهای
به بررس��ی اسامی نویسندگان مس��ئول در  39493مدرک از تولیدات
علمی کانادا پرداختند.
در مورد برخی از اس��امی (نظیر  ).Rad, M.Mاز منابع دیگری نظیر
جس��تجوی پیش��ینه نامه محققان ( )CVدر دانش��گاه های مربوطه
استفاده شده است تا ایرانی بودن محققان مورد تایید قرار گیرد .برای
استخراج نام نویسندگان مسئول مقاالت ،مقاالت نمایه شده در پایگاه
اس��کوپوس ،نرم افزار تحلیلگر وبومتریک)lexiurl.wlv.ac.uk( 2
در دانشگاه ولورهامپتون استفاده شده است که به طور خودکار نام و
ملیت ثبت شده در مقاالت را استخراج و تحلیل می کنند.

یافتههایپژوهش

نتایج شناس��ایی اس��امی ایرانی در تولیدات علمی کشور کانادا نشان
میده��د که در کل 1908 ،نویس��ندة ایرانی (با ح��ذف تکرار نام) به
عنوان نویسندة مسئول در  4614مدرک منتشر شده در سالهای -2005
 2011در رشتههای مهندسی مشارکت نمودهاند.
همانطور که از نمودار  1بر میآید ،نسبت کل مقاالت دارای نویسندة
مس��ئول ایرانی با وابس��تگی س��ازمانی به کانادا به کل مقاالت دارای
نویسندگان مسئول با وابستگی سازمانی به کانادا  4614( ٪12مدرک)
میباش��د .این در حالی اس��ت که نسبت انتش��ارات شناسایی شده با
نویسندگان مسئول ایرانی و وابستگی سازمانی کانادایی از  ٪8در سال
 2005تا  ٪16در سال  2011افزایش داشته است.
نم��ودار  2جزئیات بیش��تری را در مورد پیش��نیه تحصیلی  315نفر
نویس��ندهای که در نمونه واقع ش��ده بودند ارائه می دهد .نتایج نشان
میدهد که  274(٪87نویس��نده) از نویس��ندگان نمونهگیری ش��ده،
مدرک کارشناس��ی خود را در دانشگاههای ایرانی دریافت نمودهاند و
تنها  12( ٪4نویسنده) تحصیالت خود را در مقطع تحصیلی یادشده
در دانشگاههای دیگر کشورها گذراندهاند.
در حالیکه  ٪9از این افراد در مورد محل تحصیل مقطع کارشناسی خود
هیچگونه اطالعاتی در وب ارائه ننموده اند .این یافته نشان میدهد که
1.Citizenship and Immigration of Canada (CIC).
2.Webometric Analyst.

نشریه نشاء علم ،سال چهارم ،شماره دوم ،خرداد ماه 93

102

تأثیر مهاجران پژوهشگر ایرانی بر تولید علم مهندسی کشور کانادا

نمودار  .1تعداد ( )٪انتشارات حوزة مهندسی اسکوپوس با نویسندگان مسئول پارسی نام و وابستگی سازمانی کانادایی ()2011-2005

نمودار  .2محل تحصیل نویسندگان ایرانی انتشارات علمی با وابستگی سازمانی به کانادا در مقاطع مختلف -.نامعلوم :عدم دسترسی به اطالعات.

بخشی از سرمایههای انسانی تحصیلکرده کشور در بخش مهندسی بعد
از تحصیالت پایه دانشگاهی مهاجرت نمودهاند و به طور قابل توجهی
تأثیر به س��زایی در بهرهوری پژوهشی کشور کانادا داشتهاند .همچنین
 ٪83نویس��ندگان نیز تحصیالت دکتری خود را در دانشگاههای کانادا
گذراندهاند.
جدول  1نتایج بیشتری را از تحلیل شرح حال علمی بررسی شده نمایان
میس��ازد .طبق نتایج به دس��ت آمده از نمونه ٪67 ،نویسندگان ایرانی
مدارک تحصیلی کارشناسی و  ٪49مدارک کارشناسی ارشد خود را از
پنج دانش��گاه برتر ایران در حوزة فنی-مهندسی شامل دانشگاه صنعتی
ش��ریف ،دانش��گاه تهران ،دانش��گاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی

امیرکبیر ،و دانشگاه علم و صنعت ایران دریافت نمودهاند.
یافتههای جدول  2در مورد وضعیت اش��تغال نمونه بررسی شده بیان
میکند که  ٪76از نویس��ندگان نمونهگیریش��ده ،مشغول به کار در
س��ازمانها یا دانش��گاههای خارجی (اغلب در کشور کانادا) هستند،
در حالی که تنها  ٪6از آنها در پیشینه حرفهایشان مراکز دانشگاهی
یا س��ازمانهای ایرانی را به عنوان محل اشتغال خود معرفی نمودهاند.
این یافته نرخ پایین بازگش��ت مهاجران پژوهش��گر و مؤثر در علم را
به کش��ور نشان میدهد .تحلیل های دیگری را می توان با مراجعه به
جدول  1و  2در خصوص فرایند مهاجرت نخبگان به کش��ور کانادا
بدست آورد.
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جدول  .1دانشگاه های کشور از لحاظ فراوانی دانشجویان فارغالتحصیلشده در مقاطع مختلف بر اساس پیشینه وبی
مقطع دانشگاه مقطع کارشناسی
تعداد دانشجویان (درصد)
ردیف
1
2

3

صنعتی شریف
تهران

صنعتی اصفهان

(94 )30%
(39 )13%
(35 )11%

4
5
6
7
8

صنعتی امیرکبیر (22 )7%
علم و صنعت ایران (20 )6%
**
(64 )20%
د .ایران
***
(13 )4%
د .غیر ایرانی
(28 )9%
نامعلوم

مجموع 5
دانشگاه اول

مجموع کل

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد
تعداد دانشجویان (درصد)

دانشگاه مقطع دکتری
تعداد دانشجویان (درصد)

(67 )21%
(40 )13%

صنعتی شریف
تهران

صنعتی امیرکبیر (21 )7%

صنعتی اصفهان (13 )4%
علم و صنعت ایران (13 )4%
(32 )10%
د .ایران
د .غیر ایرانی (113 )36%
(16 )5%
نامعلوم

دانشگاه/پژوهشگاهمقطعپسادکتری
تعداد دانشجویان (درصد)

(45 )14%
واترلو
بریتیش کلمبیا (43 )14%

بریتیش کلمبیا
کالیفرنیا

(8 )3%
(3 )1%

(24 )8%
آلبرتا
کونکوردیا (18 )6%
د .ایران (7 )2%
د .غیر ایرانی (126 )40%
نامعلوم -

تورنتو
اینرس
د .ایران
د .غیر ایرانی
نامعلوم

(3 )1%
(3 )1%
(0 )0%
(20 )6%
-

تورنتو

(30 )10%

مکگیل
*

(3 )1%

(210 )67%

(154 )49%

(160 )51%

(20 )6%

(315 )100%

(315 )100%

(293 )93%

(40 )13%

*اینرس= انجمن علوم طبیعی و مهندسی کانادا؛
**د .ایران= دیگر دانشگاههای ایران :شامل دانشگاههای ایرانی که نامشان در این سیاهه جای نگرفتهاند؛
***د .غیر ایرانی= (دیگر) دانشگاههای غیر ایرانی :دانشگاههای غیر ایرانی شامل دانشگاههای کانادایی که نامشان درفهرست نمیباشد و دانشگاههای
سایر کشورهای جهان.

جدول  .2وضعیت فعلی اشتغال افراد بررسی شده

نتیجه

وضعیت فعلی اشتغال

تعداد (درصد)

مشغول به کار در مؤسسات غیر ایرانی /هیئت علمی دانشگاههای غیر ایرانی

( 240 )76%

دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاههای غیر ایرانی

(48 )15%

مشغول به کار در مؤسسات ایرانی /هیئت علمی دانشگاههای ایرانی

(18 )6%

نامعلوم

(9 )3%

مجموع

(315 )100%

با وجود اینکه ب��ه طور کلی مهاجرت تحصیلی و علمی برای علم و
ارتباطات پژوهش��ی سودمند میباشد ،خروج گستردة سرمایه انسانی
ماهر و تحصیلکرده به صورت یکسویه به کشورهای در حال توسعه
میتواند تأثیر چش��مگیری بر کمیت و کیفیت تولیدات علمی داشته
باشد.
این موضوع هنگامی نگران کننده می شود که خروجی و ورودی افراد
تحصیل کرده با یکدیگر نسبت نامتعارفی داشته باشد .با توجه به نتایج
بدست آمده در این تحقیق ،به نظر می رسد هر چه زودتر باید جلو
این شکاف در حال گسترش از طریق سیاست گذاری کالن پژوهشی
در کش��ور گرفته شود که خود مستلزم انجام تحقیقات تکمیلی دیگر

در کشورهای مختلف دیگری نظیر آمریکا و سایر کشورهای اروپایی
است .موضوع نگران کننده این است که سرمایه های انسانی و علمی
که طی س��ال ها در ایران پرورش یافته اند و کش��ور هزینه زیادی را
در آموزش آنها نموده اس��ت ،بسیار ساده از دست می روند و کشور
های دیگر در رش��د علمی خود از آنها بهره می برند .با این حال می
توان فرصت را مغتنم شمرد و با نخبگان و متخصصان ایرانی خارج
از کش��ور در تم��اس مداوم بود و با برنامه ری��زی مهاجرت آن ها را
معکوس نمود و یا در ارتباط برای منفعت ملی بود .در نهایت چه بسا
ذکر این ضرب المثل بی مناسبت نباشد که چراغی که به خانه رواست
به مسجد حرام است.
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توليد علم و علم سنجي

داوری تخصصی در نشریات علمی
میترا پیرحقی ، 1علی اکبر صبوری*

1

چکیده

فرایند داوری علمی ،مدت طوالنی است که به عنوان مکانیسم تضمین کننده کیفیت باال ،برای تحقیقات دانشگاهی می باشد .این فرایند
از یک مجله به مجله دیگر متفاوت اس��ت .برای پذیرفته ش��دن مقاله در یک مجله ،باید سبک و اصول مربوط به آن مجله رعایت شود.
فرایند داوری ،یک نوآوری نسبت ًا جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به علت سیل عظیم تحقیقات علمی و افزایش تخصص آنها
توسعه پیدا کرد .مجالت دارای داوری تخصصی زیرمجموعه ای از مجالت علمی هستند .فرایند داوری ،به سه دسته کلی :داوری کور،
داوری باز ،داوری پس از انتشار؛ تقسیم می شود .این سه دسته ،از لحاظ مراحل و نحوه انجام داوری با یکدیگر متفاوت هستند .جهت
تشخیص مجالت دارای داوری تخصصی روش های مختلفی از جمله :محدود کردن جست وجو در پایگاههای ناشران معتبر ،بررسی
کردن پایگاه اطالعاتی  ،Ulrich’sمشاهده وبگاه رسمی مجله و  ...بوجود آمده است .براساس تعداد سردبیر و هیئت تحریریه و نحوه
انجام بررس��ی مقاالت توس��ط داوران مجالت ،سیس��تم های داوری متفاوتی وجود دارد که در این مقاله به توضیح انواع این سیستمها
خواهیم پرداخت .داور مجله ،مسئولیت های خطیری در قبال مقاله ای که آن را داوری می کند دارد ،از جمله اینکه باید محرمانه بودن
را در مورد عنوان و اطالعات مقاله حفظ کند .با وجود مزایای زیاد فرایند داوری ،انتقادهایی هم از آن صورت گرفته است .در این مقاله
ب��ه توضی��ح اجمالی فرایند داوری علمی مقاالت ،تاریخچه ،ضعف ها ،مراحل و انواع و سیس��تم های این فرایند ،ویژگی های مقاالت
داوری شده ،شناسایی مجالت دارای داوری تخصصی ،داور و مسئولیت آن خواهیم پرداخت.
واژگان كليدي :فرایند داوری علمی ،مجالت داوری شونده ،داور مجالت علمی ،پایگاه اطالعاتی .Ulrich’s

* عهده دار مکاتبات :استاد بیوفیزیک ،تلفن  ،)+9821( 66956984 :دورنگار ،)+9821( 66404680 :نشانی الکترونيكيsaboury@ut.ac.ir :
 . 1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران.
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مقدمه:

مهمترین رس��الت دانش��گاهها تولید علم اس��ت .علم تولید شده در
دانش��گاهها باید توزیع ش��ود و در معرض دید همگان قرار گیرد تا
مورد نقد و بررس��ی دیگران ق��رار بگیرد و در نهایت یا تایید ش��ده
و به به کمال برس��د و یا مردود ش��ود .بعالوه ،آگاه کردن دیگران از
نتایج کارهای پژوهش��ی باعث حذف تکرارهای ناخواسته میشود و
از اتالف وق��ت و هزینه جلوگیری میکند .بهتری��ن راه برای توزیع
تولیدات علمی ،اس��تفاده از مجالت علمی و تخصصی میباش��د .در
این مسیر ،فرایند داوری علمی مقاالت ،غربالی برای انتشار یافتههای
جدید علمی معتبر میباشد.
انتشار نتایج یافتههای علمی برای سالهای طوالنی ،ارتباطی بین محققان
و ناش��ران بوده اس��ت ،زیرا مؤثرترین راه انتش��ار نتایج دانشمندان از
طریق مقاالت میباشد که توسط جوامع حرفهای و ناشران ایجاد شده
است .به منظور ایجاد شور و شوق برای انجام تحقیقات و به اشتراک
گذاری آنها ،انتش��ار یافتههای تحقیقاتی مهم ،پیش��نهاد و انتقادات به
ش��کل دادن ایده ،رس��یدن به موقعیت و به رسمیت شناخته شدن و
پیش��رفت ،توسعه و تصدی ،انتشار یافتههای علمی صورت میگیرد.
چاپ و توزیع نش��ریات گران قیمت و وقتگیر است ،بنابراین سعی
ش��ده است که حجم انتشارات محدود شود و فقط مقاالت با کیفیت
باال چاپ شوند .فرایند داوری وسیلهای جهت اطمینان از این میباشد
ک��ه اطالعات صحیح و درس��ت و معتبر در اختی��ار خوانندگان قرار
میگیرد.
فرایند داوری علمی وس��یلهای اس��ت برای اطمینان از اینکه مجله به
عنوان مخزن اطالعات منظم و مرتبط و خوب عمل میکند .ارتباطات
الکترونیک��ی راههای جدیدی برای توزیع نتایج ایجاد کرده اس��ت و
محققان و ناش��ران مجبور به استفاده از روشهای قدیمی نیستند و از
امکانات جدید به صورت اینترنتی استفاده میکنند .نه تنها نویسندگان
ب��ه راحتی نتایج خود را از طریق اینترنت منتش��ر میکند ،خوانندگان
نی��ز به صورت ارزان ،راحت و س��ریع میتوانن��د به اطالعات علمی
دسترسی یابند و تحقیق و پژوهش برای آنها راحت شود .اینترنت تاثیر
عم��دهای را در فرایند داوری دارد .یکی از راههای افزایش س��رعت،
کاهش هزینه در فرایند بررس��ی آثار بوده است و عالوه بر این ،اجازه
میدهد تقریبا بدون هزینه ،هر کسی به انتشار کار خود بپردازد [.]1
بودجه زیادی صرف فرایند داوری و انتشار مجالت تخصصی میشود.
ش��اید جای تعجب باش��د که چرا این نوع انتش��ارات با وجود داشتن
پوشش جلد مات و ساده (برخالف مجالتی که جذاب و رنگی هستند)،
با اش��تراک کم و داشتن خوانندگان صرفا تخصصی ،اینقدر مهم است.

پاس��خ ساده است؛ انتش��ار مجله برای محققان عالقهمند ،دانشگاهیان،
پزشکان سبب پیش��رفت علم و دانش آنها میشود .برخالف مجالت
عمومی که طبقهبندی ش��ده نیستند و مخاطب خاصی ندارند ،مجالت
دارای داوری تخصصی دسته بندی شده هستند و مربوط به یک رشته
علمی میباشد .مجالت دارای داوری تخصصی ،به رشتههای دانشگاهی
و صنعت جهت میدهند و همچنین سبب تقویت مشاغل دانشگاهی،
محققان و بودجه تحقیقاتی میشوند [.]2

فرایند داوری علمی: 1

به طور کلی فرایند داوری ،در مورد یک س��ری از کارهای تحقیقاتی
بکار میرود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ارزیابی برنامههای کاربردی برای بودجه دادن؛ در جهت تعیین
کردن اینکه کدام یک از این برنامهها کارآمد هستند.
برای ارزیابی کارهای پژوهشی که یک بار کمک مالی دریافت
کردهاند و به پایان رسیده است؛ در جهت ارزیابی اینکه کدام پروژه با
موفقیت به پایان رسیده است.
برای بررس��ی پیش نویس ارائه ش��ده برای کنفرانس ،مقاالت
مجالت و جزوات ،قبل از چاپ ش��دن آنها؛ در جهت بررس��ی اینکه
کدام یک کیفیت و استاندارد کافی برای انتشار را دارند.
برای ارزیابی کار تولید ش��ده توس��ط اف��راد ،تیمها  ،ادارات و
مؤسس��ات؛ برای کمک به تعیین قرارهای مالقات ،تبلیغات و سطح
بودجه.
فرایند داوری علمی ،مدت طوالنی اس��ت که به عنوان یک مکانیسم
تضمین کننده کیفیت باال ،برای تحقیقات دانشگاهی میباشد .داوری
علم��ی ،یک فراین��د غربالگیری ب��ا ارزش اس��ت و در بطن حیات
دانش��گاه و علم قرار دارد .حیات دانشگاهها وابسته به انتشار 2است.
انتشارات داوری نشده ،مانند مقاالتی که در مجالت عمومی و روزنامه
ها چاپ میش��وند ،معموال به عنوان کار علمی محسوب نمیشوند.
مقاالت��ی ک��ه ارزش و اعتبار زیادی دارند در مج�لات دارای داوری
تخصصی چاپ میش��وند .به رسمیت ش��ناخته شدن در حیطه ملی
ی��ا بین المللی ،اهمی��ت و نیز نفوذ و موفقیت ی��ک محقق ،به حجم
انتشارات و استنادات دیگران به انتشارات او بستگی دارد [3و.]4
1. Peer Review Process
2. Publication
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فراین��د داوری از یک مجله به مجله دیگر متفاوت اس��ت .در حالت
کلی ،یک نوشته علمی به سردبیر مجله ارائه میشود ،سردبیر دو یا سه
داور متخصص در آن رشته علمی را انتخاب میکند و نوشته را برای
ارزیابی علمی به آنها میفرستد.
این داوران نوش��ته را از لحاظ مختلف ازجمله دقت ،وضوح ،مراجع
مناس��ب ،اهمیت کار انجام شده در رشته مورد نظر ،بررسی میکنند.
جزئیات نظرات داوران در جهت پذیرفته ش��دن ،رد شدن ،یا تجدید
نظر کردن در نوش��ته  ،به س��ردبیر ارسال میشود .س��ردبیر نتایج را
بررس��ی میکند و نویسنده را مطلع میس��ازد .به طور معمول حدود
 20ت��ا  50درصد مقاالت در ابتدا رد میش��وند .میزان پذیرش مقاله
کمتر است (حدود  10تا  .)% 20بعضی از نوشته ها هم با تجدید نظر
نویسندگان پذیرفته میشوند [.]5-3
شکل ،1نمودار مراحل کلی فرایند داوری را نشان میدهد.
نسخه ارسالی به یک مجله نباید در گذشته در جای دیگر چاپ شده
باشد .هنگامی که یک نویسنده ،مقالهای را به یک مجله دارای داوری

تخصصی ارسال میکند ،تا زمانی که نتیجه داوری مبنی بر پذیرش یا
رد ش��دن مقاله نیامده است ،نویسنده حق ارائه مقاله به مجالت دیگر
را ندارد .ارائه کل مقالهای که در یک نشریه در حال داوری است ،به
مجله دیگر ،ممکن اس��ت منتش��ر شدن آن مقاله در هر دو مجله را به
خطر بیاندازد [.]3
1
اغلب نویسندگان ،داور نیز هستند و نویسندگان خیلی فعال ،داوران
خیلی فعالی میباش��ند .در یک نظر سنجی انجام شده در سال ،2008
معلوم کرد که به طور متوس��ط ،داوران هشت مقاله را در سال داوری
میکنند داوران فعال  14مقاله را کامل می کنند و به طور میانگین برای
 3/5مجله داوری میکنند و گاهی  4/2مجله .به طور متوسط  24روز
برای کامل شدن یک داوری وقت الزم است .داوران برای مجالتی با
عامل تاثیر 2باال ،نسبت به مجالتی با عامل تاثیر پایین ،گزارش شده
است که زمان کوتاهتری صرف میکنند[.]6
بطورمعم��ول داوران جوانتر ،نس��بت به داوران مس��ن تر بهتر عمل
میکنند و وقت کافی برای فرایند داوری میگذارند [.]5
مقاله ارائه شده
واگذار شدن به
سردبیر ارشد

بررسی مجدد

پذیرش
آماده سازی مقاله
برای چاپ

چاپ مقاله

رد کردن

ارسال مقاله برای فرایند
داوری تخصصی

بازبینی توسط
دومین سردبیر

جلسه تصمیم گیری
(همه سردبیرها)

رد کردن

ارسال به نویسنده جهت
انجام اصالحات جزئی

ارسال به نویسنده جهت
انجام اصالحات اساسی

رد شدن مقاله

بازبینی مقاله تجدید نظر
شده توسط سردبیر
رد شدن

پذیرش

شکل .1مراحل کلی فرایند داوری علمی مقاله.
1. Reviewer
2. Impact Factor
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انواع فرایند داوری:

تعری�ف مجلات دارای داوری تخصص�ی (Peer-
:)Reviewed Journal

فرایند داوری ،به سه دسته تقسیم میشود:
 -1ارزیاب��ی کور :گاه��ی در فرایند داوری ،داوران نویس��ندگان را
نمیشناس��ند .به ای��ن روش از داوری ،ارزیابی ک��ور ( )blindگفته
میشود .در این نوع داوری ،نام ،وابستگی مکان و جغرافیایی داوران،
توس��ط نویسنده ناشناخته است .داوران هم نسبت به نویسندگان این
اطالع��ات را نمیدانند .یکی از مزایای داوری کور این اس��ت که در
مورد دوس��تان و آشنایان امتیاز خاص قرار داده نشود .داوری کور به
دو دسته تقسیم میشود:
کوری یک س��ویه ( :)Single blindداوران هویت نویسندگان
را میشناسند (میدانند) ولی نویسندگان داوران را نمیشناسند (غالب
رشتهها).
کوری دو س��ویه ( :)Double blindنه داوران نویس��ندگان را
میشناس��ند و نه نویس��ندگان داوران را ( اغلب در رش��تههای علوم
انسانی و اجتماعی).
 -2داوری تخصصی باز ( :)Open peer reviewداوری تخصصی
باز ،یک روش جدید داوری میباش��د .در این فرایند ،هم نام و هویت
نویس��ندگان برای داوران آشکار است و هم نام و هویت داوران ،برای
نویسندگان آشکار میباشد.
 -3بررسی بعد از انتشار ( :)Post- publication reviewاخیرا ً
چاپ و نش��ر الکترونیکی این اجازه را داده اس��ت تا یک نوع بررسی
و داوری جدید توس��عه پیدا کند ک��ه در آن ،نه تنها داوران بلکه همه
خوانندگان میتوانند مقاله را بخوانند و بررسی کنند و نظرات خود را
بیان کنند (بررسی بعد از انتشار) [.]6 -2
در یک نظر س��نجی انجام شده در سال  ،2008بدست آمده است که
داوری کوری تک سویه یکی از رایجترین روشهای داوری میباشد
که اکثر نویسندگان آن را تجربه کردهاند (حدود  %45 .)%85درصد از
نویس��ندگان داوری دو سویه و  %23داوری تخصصی بازو در نهایت
 %8داوری بعد از انتشار را تجربه نمودهاند.
داوری تک س��ویه در رش��تههای علوم تجربی و مهندسی رایج بوده
و داوری دو س��ویه در رشتههای علوم انسانی و علوم اجتماعی رایج
است و نویسندگان در رشته های پزشکی و پرستاری در هر دوی این
زمینه ها تجربه دارند [.]6

منابع اطالعاتی شامل سه دسته هستند:

 .1روزنامهها و مجالت حاوی اخبار :که مقاالت توس��ط گزارشگر
نوشته میش��ود که ممکن است در آن زمینه و رشته مقاله ،کارشناس
باش��د یا نه .در نتیجه مقاالت ممکن اس��ت اطالعات نادرست داشته
باشند.
 .2مجالت حاوی مقاالت که داوری نمیشوند :که توسط کارشناسان
و دانشگاهیان نوشته میشود .اگرچه این مقاالت توسط کارشناسان در
آن رشته نوشته میشود ،اما ممکن است بعضی ایدههایی داده شود که
در خارج از آن مجله هم وجود داشته باشد.
 .3مقاالت نوش��ته شده توس��ط افراد متخصص در یک رشته :این
مقاله ها توس��ط چندین ش��خص متخصص در آن رشته (داور) ،قبل
از اینکه مقاله منتش��ر شود ،بازبینی میشود .در اینجا احتمال بیشتری
وج��ود دارد که مقاالت علمی معتبر ،نتیجهگیریهای منطقی و ...پیدا
کرد.
مجالت براساس فلس��فه رویکردی که توسط آنها انتخاب میشود به
دو گروه دسته بندی میشوند :بیشتر مجالت از روش «»top-down
استفاده میکنند .این مجالت مقاالت ارسالی زیادی را دریافت میکنند.
حدود  80تا  90درصد از مقاالت دریافت ش��ده را رد میکنند و فقط
فراین��د داوری را روی مقاالتی که بس��یار مورد توجه واقع میش��ود
و با خوانن��دگان آنها ارتباط دارد اعم��ال میکنند .بعضی از مجالت
الکترونیکی که داوری هم میش��وند ،روش خاصی را جهت انتش��ار
استفاده میکند .اس��اس کار این مجالت این است که هر مقالهای که
حداقل اس��تانداردهای الزم آنها را کسب کرده باشند را میپذیرند .به
عب��ارت دیگر آنه��ا روش “ ”bottom-upدارند .آنها جهت حذف
نوش��تههای غیرقابل فهم و یا با روششناسی اشتباه ،فرایند داوری را
بکار میگیرن��د .اما به خوانندگان خود اجازه میدهند که موارد مورد
عالقهشان را از طریق جست و جوی اینترنتی انتخاب کنند.
این گون��ه مجالت انتظار ندارند که خوانندگان آنها به همه چیزهایی
که منتشر میکنند عالقه داشته باشند .قبل از ظهور انتشار الکترونیکی،
یک س��ری از مجالت روش “ ”bottom-upرا بکار میبردند .آنها
برای حل کردن مشکالت هزینه ،از نویسندگان درخواست میکردند
که برای انتشار کارهایشان هزینه پرداخت کنند.
به این مجالت “ ”pay journalsگفته میش��د که اغلب توس��ط
شرکتهای داروسازی استفاده می-شد .این مجالت باعث شدند که
این گونه شرکتها ،نتایج تحقیقاتی بسیار معمولی و مطالعات تکراری
را منتشر کنند ،اما بعید است که توسط مجالت دیگر چاپ شود [.]7
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داوری تخصصی در نشریات علمی
به مجالت دارای داوری تخصص��ی ( ،)peer-reviewedمجالت
داوری شده ( refereedیا  )juriedهم میگویند .یک نشریه با چاپ
دورهای مقاالت و یا نوش��تههای پژوهشی را منتشر میکند .محتوای
موضوعی آن تحت فراین��د داوری قرار میگیرد و دارای ویژگیهای
کتابش��ناختی و فهرست و س��رصفحه و پا صفحه میباشد .هدف از
انتش��ار مجله ،پیش برد تحقیق و یا گفتگوهای انتقادی در یک رشته،
جهت مطالعه مخاطبان دانش��گاهی است .نویس��ندگان این مجالت
محققان دانش��گاهی میباشند و ناشران آن دانشگاهها ،سازمانها و یا
بخشهای علمی است.
این مقاالت داوری ش��ده ،حاوی بهتری��ن و معتبرترین اطالعات در
آن رش��ته علمی اس��ت ،همچنین مقاله داوری شده ،به افرادی که آن
را مطالعه میکنند اجازه بررس��ی اس��اس و پایه ادعاهای این مقاله را
میدهد .مقاالت داوری شده ،منجر به ایجاد مقاالت زیادی در زنجیره

اطالعات میشود.
در مجله علمی ( ،)Scholarly journalمقاالت توس��ط محققان و
دانشمندان در یک رشته نوش��ته میشود .از اطالعات تخصصی یک
رشته یا مخصوص یک صنف استفاه میشوند .مقاالت اغلب داوری
میشوند .اغلب مقاالت در ابتدا و مقدم بر هر چیز  ،چکیده دارد و در
نهایت فهرست مراجع دارد .حال ،آیا مجالت داوری شده و مجالت
علمی ( )scholarlyیکی هستند؟
مجالت داوری ش��ده و مجالت علمی مرتبط هستند ولی یکی نیستند.
همه مجالت علمی ،فراین��د داوری را طی نمیکند ،ولی میتوان فرض
کرد که مجالت دارای داوری تخصصی ،علمی هم هس��تند .جای سوال
است که این مجالت علمی و داوری شده  ،با مجالت عمومی چه تفاوتی
دارند؟ برای پاس��خ به این سوال ،جدول ،1مجالت علمی دارای داوری
تخصصی با مجالت عمومی و مجالت تجاری مقایسه میکند [.]8

جدول .1مقایسه مجالت علمی دارای داوری تخصصی با مجالت عمومی و تجاری [.]9
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سیستمهای داوری مجالت

1

 -1یک سردبیر : 2ساده ترین نوع سیستم داوری ،وجود یک سردبیر
و تعداد زیادی از داوران اس��ت .سردبیر ،تمام مقاله های ارائه شده را
ب��ه صورت اجمالی مرور میکند .به جز مقاالتی که به وضوح معلوم
است که برای این مجله مناسب نمیباشد .سپس همه این مقاله ها به
یک تا چهار داور فرستاده میشود .سردبیر نظر داوران را مبنی بر چاپ
شدن مقاله ها و یا تجدید نظر در آنها میپرسد.
اگر نظر اکثر داوران مبنی بر انتش��ار مقاله اس��ت ،سردبیر نظر آنها را
میپذیرد و اگر آنها مخالف باش��ند بررس��ی بیشتری صورت خواهد
گرفت .اگرچه تأیید نهایی بر عهده س��ردبیر اس��ت ،ولی داوران او را
برای تصمیم گیری بهتر ،کمک میکنند .اگر شما کار خود را به چنین
مجالتی ارس��ال کنید ،باید بپذیرید که چندین ماه صبر کنید تا نتیجه
معلوم شود.
 -2هیئت تحریریه : 3یکی دیگر از سیس��تمهایی که توس��ط مجالت
جوامع علمی استفاده میشود ،این است که از هیئت تحریریه استفاده
میکنند تا تقریب ًا همه مقاله های فرس��تاده ش��ده ب��رای این مجله را
بخوانند .این هیئت از میان اش��خاصی با محدوده وسیعی از تخصص
انتخاب میش��ود و به ندرت ب��ه داور احتیاج پیدا میش��ود .در این
مجالت ،س��ردبیر مقاالت را به صورت اجمالی مرور میکند و آن را
به هیئت تحریریه ارسال میکند .این روش ممکن است که کند باشد.
یک عضو هیئ��ت تحریریه باید تعداد زیادی از مقاالت را با محدوده
نسبت ًا وسیع موضوعی مطالعه کند.
 -3هیئت  :In-houseمجالت معتبر ،س��ردبیر و هیئت کارکنان تمام
وقت دارند .سردبیران  in-houseمانند هیئت تحریریه عمل میکنند .آنها
همه مقاالت دریافت شده را بررسی میکنند و  30تا  50درصد از آنها را
رد میکنند .همه مقاالتی که در سردبیری  in-houseپذیرفته میشوند
به مرحله داوری بیرونی ( )external reviewفرستاده میشوند .احتمال
خیلی کمی دارد که فقط نظر یک داور را برای انتشار در نظر بگیرند .این
تصمیم معموالً توسط گروه س��ردبیری  ،in-houseسردبیر ارشد و یا
کمیته سردبیری صورت میگیرد .مجالت بزرگ معموال پایگاههای بزرگی
از داوران را دارند ،بنابراین انتظار میرود که محدوده خیلی کمی از مقاالتی
که به موضوع آنها مرتبط است را انتخاب کنند.
 -4بررس��ی اضافی : 4اگ��ر داوران در مورد شایس��تگی یک مقاله،

اختالف نظر داش��ته باشند یا آن مقاله بس��یار فنی و تخصصی باشد،
ممکن اس��ت تحت بررسیهای بیشتری قرار گیرد .بعد از اینکه مقاله
توسط داوران بررسی شد ،بررسیهای آماری صورت میگیرد.
 -5هیئتها و کمیتههای سردبیری :بعضی از مجالت از هیئت یا کمیته
س��ردبیری برای تصمیم گیری نهایی اس��تفاده میکنند .این گروه بطور
معمول توس��ط س��ردبیر ارشد انتخاب میش��ود و به طور منظم با هم
مالقات میکنند تا در مورد نظرات داوران بحث کنند و تصمیم بگیرند
که کدام یک از این مقاله ها باید برای چاپ شدن انتخاب شوند [.]7

تاریخچه فرایند داوری تخصصی علمی
(:)Peer-Review

در واقع فرایند داوری ،یک نوآوری مربوط به چند دهه اخیر اس��ت
که تا اواسط قرن بیستم توسعه پیدا نکرده بود .حدود یک قرن پیش،
مجالت علمی ش��روع به بکار گیری کارشناسانی جهت بررسی مقاله
ها کردن��د .پس از جنگ جهانی دوم به علت س��یل عظیم تحقیقات
علمی و افزایش تخصص آنها ،رسیدگی به همه این تحقیقات علمی،
برای هیئت سردبیری دشوار شد .به همین دلیل سیستم داوری توسعه
پیدا کرد .س��ردبیران مجالت شروع به یافتن متخصصان قادر به اظهار
نظ��ر در مقاله ها کردند ،نه فقط محققان مربوط به رش��تههای خاص
بلکه محققان آش��نا با روشهای خاص و حتی مواد آزمایشگاهی نیز
برای بررسیهای مقاله استفاده شدند.
در سال های اخیر ،فرایند داوری به عنوان معیاری برای بررسی کیفیت
نوش��تهها بکار رفت .داوران و ویراس��تارها به عنوان دروازه بانان در
زمینه چاپ و نش��ر عمل میکنند که بسیاری از مقاالت ضعیف و کم
ارزش را حذف میکنند.
هنگامی که مجل��ه  des Scavansبه عنوان اولین مجموع ه مقاالت
توس��ط  Denis de Salloدر س��ال  1665معرفی شد ،هیچ فرایند
بررس��ی و داوری وجود نداش��ت Denis de Sallo .به سادگی به
گزارش یافتههای دیگران ،بدون تضمین نتایج آنها پرداخت .تا اینکه
در س��ال  ،1731جامعه س��لطنتی  ، Edinburghمجله Medical
 Essays and Observationsکه در واقع اولین مجموعه مقاالت
داوری ش��ده پزش��کی بود را منتش��ر کرد .در جلد اول آن ،سردبیر،
مقالههای دریافت شده را برای افراد خاصی که در نظر گرفته می-شد
و آش��نا به مس��ائل آن مقاله ها بودند ،توزیع میکرد .انجمن سلطنتی
 ،Edinburghتصدیق کرد که نش��ریات داوری ش��ده به این معنی
نیس��ت که کار آن نش��ریات ،بهتر از نش��ریات داوری نش��ده است.

3. Editorial Board
4. Additional Review
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داوری تخصصی در نشریات علمی
بنابراین داوری علمی ،مترادف با کیفیت نیست ،یک معیاری از کیفیت
و اعتبار است .بسیاری از مقاله های علمی مهم (مثل مقاله چاپ شده
توسط واتسون وکریک) هیچ وقت داوری علمی نشدهاند .بسیاری از
مقاالتی که ارجاع بس��یار زیادی داشتهاند که شامل کارهای توصیفی
( )describing workبودند و جایزه نوبل دریافت کردهاند از لحاظ
کیفیت توس��ط فرایند داوری علمی رد شدند .سیستم بررسی دقیق یا
داوری ،از این فرایند قرن هیجده میالدی استنتاج شده است .سردبیران
مجالت مختلف روشهای مختلفی برای فرایند داوری استفاده میکنند.
در طول زمان بس��یاری از مجالت با افزایش تخصص در هر ش��اخه
از علم و افزایش رقابت بین مجالت مختلف ،بکار گرفتند [.]12-9

ویژگی مقاالت داوری شده
(:)Peer- Reviewed articles

هر مجله س��بکهای خاص خودش را دارد .برای پذیرفته شدن مقاله
در یک مجله ،باید س��بک و اصول مربوط به آن مجله رعایت ش��ود.
اصول و س��بکهای هر مجله ،با مجالت دیگر متفاوت است و نباید
تنظیمات شخصی خود را اعمال کرد .برای این کار به تمام اطالعات
مربوط به تمام معیار های مورد نیاز برای مجلهای که انتخاب شده نیاز
هست .بسیاری از مجالت ،یک صفحه راهنمایی (اصول) دارند .وقتی
مقالهای برای یک مجله خاصی ارسال میشود ،باید آن مقاله اصول و
سبک مجله را رعایت کرده باشد وگرنه پذیرفته نخواهد شد .از جمله
از این اصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حداکثر اندازه مقاله
سبک مرجع دهی
اندازه و نوع چکیده
کلیدواژگانی که باید استفاده شود
نحوه ارائه جداول و شکلها
امالء نوشته شده (برای مثال :آمریکایی ،انگلیسی یا استرالیایی)
سیستم واحدهای استفاده شده ( برای مثال :واحدهای )SI
قالب نوشته شده ( مثال نوع قلم )
1
طرح بندی متن ( برای مثال دو فاصله گذاشتن )
آگاهی از نوع داوری که قرار است روی نوشته صورت بگیرد
جزئیات مربوط به مشخصات نویسنده
وقتی شما نمیدانید که مقالهای که در دست دارید ،مقاله داوری شده
هست یا نه ،شما باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 مجلهای که مقاله در آن چاپ شده است ،باید توسط جامعه علمیو حرفهای ،انجمنهای حرفهای یا بخش دانشگاهی حمایت شود.
 مجله ،خود را به عنوان مجله دارای داوری تخصصی (Peer- )Reviewتوصی��ف کند .برای فهمیدن ای��ن موضوع ،وبگاه مجله را
بررسی کنید.
 استنادی ( )citationبرای آن مقاله در یکی از پایگاههای داده( )Databaseکه ش��امل انتشارات علمی هستند ،وجود داشته باشد.
برای دیدن اینکه آیا آن پایگاه داده مقاالت علمی را ش��امل میشود یا
نه ،بخش توضیح پایگاه داده را بخوانید.
 جس��ت و جوی خود را به مقاالت داوری شده توسط ناشرانمعتبر محدود کنید.
 مقاله باید در ابتدا چکیده داشته باشد. مقاله باید ش��امل بخشه��ای  ،مقدمه ،روشها ،نتایج و بحث،نتیجه گیری ،فهرست منابع ،جداول ،شکلها ،نمودارها باشد.
 لحن مقاله باید جدی ،مهم و تفکر برانگیز باشد. مقاله پا نوشت یا استناد به مقاله دیگر باید داشته باشد. مقاله باید در پایان فهرست منابع داشته باشد. -عنوان مقاله باید عمیق و متمرکز باشد.

شناسایی مجالت داوری شده:

 -1محدود کردن جس��توجو در پایگاه دادهها به مجالت داوری
ش��ده :بعض��ی از پایگاههای اطالعاتی اجازه محدود کردن جس��ت
و ج��وی مق��االت را فقط در مج�لات داوری ش��ده میدهند ،برای
مث��ال Academic Search Premier :ای��ن ویژگ��ی را دارد که
در صفحه جس��توجوی اولیه با کلیک به بخ��ش مربوط به محدود
کردن جس��توجو ،میتوان جس��توجو را محدود کرد .در بعضی
از پایگاههای اطالعاتی ش��ما ممکن اس��ت به بخش جس��توجوی
 advanceیا  expertبروید .بس��یاری از پایگاه دادهها به شما اجازه
محدود کردن جست و جو را نمیدهد.
 -2بررس��ی کردن پایگاه اطالعاتیUlrich’s Global Serials
 : Directoryبرای بررسی کردن اینکه مجله مورد نظر داوری شده
هست یا نه ،اگر شما جس��توجوی اولیه خود را به مجالت داوری
ش��ده ،محدود نکنید شما نیاز خواهید داش��ته به بررسی کردن اینکه
آیا مقاله مورد نظر ،در مجله داوری ش��ده بوده یا نه .این کار توس��ط
جس��توجو در پایگاه اطالعات��ی  Ulrichswebصورت میگیرد.
روش استفاده از این پایگاه به قرار زیر است:
1. Double Spacing
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 در این پایگاه  http://www.ulrichsweb.comوارد شوید.یک نکته قابل ذکر این میباش��د که برای اس��تفاده از این پایگاه باید
اش��تراک ایجاد کرد ( در ادام��ه توضیح مختصری در مورد این پایگاه
ارائه خواهیم داد).
 اس��م مجله را در جعبه جس��ت و جو وارد کنید و روی دکمهجستوجو کلیک کنید.
 روی عنوان مجلهای که با عنوان مورد نظر شما صدق می کندکلیک کنید.
 س��طری که عنوان» »refereedنوش��ته شده است را پیدا کنید(عالمت «پیراهن داور»
کنار عنوان آن میآید) .اگر این س��طر
وجود دارد مجله شما داوری شده است و اگر نه داوری شده نیست.
 -3بررسی انتشار برای فهمیدن اینکه مجله داوری شده است :اگر
از طری��ق دو روش فوق موفق به فهمیدن اینکه آیا یک مجله داوری
شده است یا نه ،نتوانستید شوید .شما نیازمند به بررسی فیزیکی مجله
برای این کار خواهید ش��د .اطالعات مقدماتی را در ابتدای هر مجله
مشاهده کنید که نشاندهنده این است که مجله داوری شده است یا نه.
این اطالعات احتماال ش��امل بخش نویسندگان /همکاران مجله باشد
(توجه :یک مجله همیش��ه بخش راهنمایی نویسندگان /همکاران ،را
ندارد و گاهی اوقات فقط یکبار در سال ظاهر میشود) .اگر مجله به
صراحت این بخش را ندارد ،ولی بخش مربوط به معرفی و توضیحات
الزم در م��ورد هیئت تحریریه را دارد ،این مجله به طور عادی داوری
ش��ده است .این روش همیش��ه در مورد مجالت الکترونیکی کارآمد
نیست.

عناوین داوری شده ،مجالت ( ، )magazineروزنامه ها خبرنامهها
و  ...را در جهان ش��امل میش��ود  .همه عناوین را پوشش میدهد و
شامل انتشاراتی است که به صورت منظم و یا نامنظم منتشر میشود
که ممکن اس��ت رایگان باشند یا هزینه اش��تراک باید پرداخت کرد.
اسم اولریش ( )Ulrich’sپس از مبتکر آنCarolyn Farquhar ،
 Ulrichرئیس نشریه ،در کتابخانه عمومی نیویورک نام گذاری شد.
 Ulrich’sب��رای اولی��ن بار در س��ال  1932به عن��وان دورهای (یک
راهنمای طبقهبندی شده برای فهرستی از نشریات انتخاب شده داخلی
و خارجی) منتش��ر ش��د .این عنوان تا دومین نسخه این نشریه ادامه
داش��ت ( ،)1938تا اینکه در چهارمین نسخه ( ،)1943به افتخار خانم
 ،Ulrichعنوان به  Ulrich’s periodicals directoryتبدیل شد
که یک راهنمای انتخاب ش��ده ( )Selected Guideبرای انتشارات
کنونی داخل آمریکا بود .از س��ال  1943تا س��ال  1965عنوان نشریه،
 Ulrich’s periodicals directoryبود .سپس در نسخه یازدهم
در سال  1965عنوان به Ulrich’s international periodicals
 directoryتبدیل ش��د .این عنوان تا نسخه  39در سال  2000حفظ
ش��د و بعد از آن ب��ه عنوان راح��ت ت��ر Ulrich’s periodicals
 directoryبرگردانده ش��د که در آن ،ش��مارههای ساالنه نامنظم از
س��ال  1988گنجانده شد ،بنابراین  Ulrich’sاز روزهای اولش ،یک
منبع معتبر اطالعات نشریات بوده است .اولریش نشریاتی را پوشش
میدهد که دارای شماره مسلسل (سریال) باشند .هیچ هزینه ای برای
فهرست شدن نشریه ،در اولریش وجود ندارد .همه فهرستها رایگان
است.

مراحل فرایند داوری:

 -4مش��اهده پایگاه رسمی مجله :پایگاه رسمی مجله را در اینترنت
ببینید و بررس��ی کنید که آن مجله داوری ش��ده هس��ت ی��ا نه .این
اطالعات را در بخشهای  outlining the journal scopeیا در
بخ��ش  information for authorsوجود دارد .اگر به صراحت
به داوری شدن مجله اشاره نشده باشد ،دنبال این بگردید که آیا مجله
هیئ��ت تحریریه دارد یا نه ( .با موتور جس��ت و جوی گوگل ،پایگاه
الکترونیکی مجله را جس��ت و جو کنید) .همه مجالت پایگاه ندارند،
بنابرای��ن اگر در این جس��ت و ج��و آن را به راحتی پی��دا نکردید از
روشهای پیشنهادی دیگر برای تش��خیص مجله داوری شده استفاده
کنید.
بعضی از ابزارهای جست و جو به شما اجازه محدود کردن جست و
جویتان را میدهد که انتخاب داوری شده یا علمی باشد.

فرایند داوری با یک محقق و یک ایده آغاز میش��ود .محقق ،مقاالت
چاپ ش��ده در مورد رش��ته و موض��وع خود را مطالع��ه می-کند تا
ببیند چه کارهایی در مورد موضوع مورد نظرش انجام ش��ده اس��ت
( .)Literature reviewی��ک محق��ق م��ی بای��د کمکهای مالی
( )Grantالزم را برای پیش��رفت تحقیق��ات خود فراهم کند .بعد از
این مراحل اس��ت که پژوهش اصلی ش��روع میش��ود و این مرحله
زمانگیرترین مرحله پژوهش می باشد .بعد به جمعآوری و تجزیه و
تحلیل و تفسیر دادههایی که در نتیجه پژوهش بدست آمده میپردازد.
محققان بطور معمول یافتهه��ای اولیه خود را در یک همایش علمی
ارائه میدهند که این میتواند بازخورد خوبی داشته باشد .بعد از همایش،
محقق یافتههای خود را برای انتشار آماده میکند .محقق نتایج کار خود را
مینویسد و به سردبیر یک مجله مورد نظر ارسال میکند.

معرفی پایگاه اطالعاتی
: Ulrich’s Global Serials Directory

 -1ارس��ال مقاله .گاه تا حدود دو هفته طول میکش��د که اعالم
کنند مقاله رسیده است یا نه .اعالم رسیدن مقاله به معنی خوانده شدن
آن نیست.
 -2س��ردبیر ،مقاله را خواهد خواند و مش��خص خواهد کرد که

یک منبع معتبر اطالعات کتاب ش��ناختی و نش��ر با بیش از 300000
دوره از همه مجالت دانشگاهی و علمی ،انتشاراتی با دسترسی آزاد،
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آیا این مقاله با اهداف کلی مجله مطابق اس��ت یا نه .در همان ارسال
اول مقاله ،سردبیر نوشتههایی که با اهداف آن مجله مناسب نباشد رد
میکند .بیشتر از  10درصد مقاالت در این مرحله رد میشوند.
 -3س��ردبیر مجل��ه ،فردی را به عن��وان همکار س��ردبیر (AE:
 )Associate editorکه مسئولیت تخصصی موضوع مقاله را دارد،
انتخاب میکند تا مسئول پاسخگوی فرایند داوری باشد.
 ، AE -4نوش��ته را از لحاظ وضوح و شفافیت بررسی میکند.
اگر نوشته واضح نباشد به نویسنده برگردانده میشود و اگر این طور
نبود آن را به داوران میفرس��تد .حداقل س��ه داور نیاز هست .داوران
مقاله را با جزئیات بسیار باالیی میخوانند و یادداشت برداری میکنند.
آنها نظراتش��ان را مبنی بر رد ش��دن ،اطالح یا به ندرت انتشار آن به
 AEمیدهند.
 -5انتظار برای دریافت نظرات داوران .ممکن است که یک داور،
بنا به دالیلی قادر به کامل کردن وظیفهاش نباشد ،بنابراین  ،AEباید
مرحله  ۴را تکرار کند.
 -6هنگام��ی که همه بررس��یها و داوریها ،جهت توصیه برای
انتش��ار ،به دست  AEمیرس��د AE ،همه توصیهها را همراه با نتایج
بررسی و داوریها را به سردبیر میفرستد.
 -7س��ردبیر تصمی��م نهای��ی را میگیرد و به اطالع نویس��ندگان
میرس��اند ،از جمله تجدید نظر و ( ...کل این فرایند ممکن است چند
هفته یا حتی چند ماه طول بکشد) .تصمیم سردبیر ،تصمیم نهایی است.
 -8سپس نویسنده باید تصمیم بگیرد که آیا او میخواهد در مقاله
تجدید نظر کند یا نه  .تجدید نظر ممکن اس��ت نسبت ًا جزئی صورت
گیرد ،ولی ممکن است کام ً
ال قابل توجه باشد.
 -9هنگامی که مقاله توسط نویس��نده دریافت شد ،دوباره مقاله
را بررس��ی میکند و نکات مطرح ش��ده را اعمال مینماید و مقاله را
دوباره میفرستد .در این مرحله مقاله برای انتشار قبول خواهد شد یا
رد میشود و یا تجدید نظرهای بیشتر درخواست میشود.
برای یک مجله داوری ش��ده ،معلوم نیس��ت که فرایند داوری چقدر
طول بکش��د .این بازه زمانی حدود سه تا ش��ش ماه رایج است ولی
گاهی بیشتر از یک سال هم طول میکشد [5و.]14-9

مسئولیت داور:

نظر آگاهانه داور در مورد نس��خه اولیه مقاله بس��یار مهم اس��ت ولی
تصمیم اینکه نوشته چاپ شود یا نه با سردبیر است .بنابراین سردبیر
باید قادر به تش��خیص خیلی دقیق افکار داوران و نظرات آنها نسبت
به داوران دیگر و نس��بت به نظر خود ،باش��د .اگر یک داور با نتیجه
گیری نویسنده موافق نباشد ،وظیفهاش این است که دالیل قطعی و یا
ارجاعات مناسبی را بیاورد ،نه اینکه به سادگی بگوید :اطالعات شما
را ب��اور ندارم و یا اع�لام دارد که این امکان ندارد .یک داور باید در
مورد موضوع آش��نایی داشته باش��د و درک روشنی از بافت تاریخی

مقاله در مورد آن کار انجام شده داشته باشد .زیرا بسیاری از مقالههای
امروزه نتیجه کار مش��ترک بین آزمایش��گاههای مختلف و استفاده از
روشهای مختلف است.
بعید اس��ت که هر یک از داوران به تنهایی در تمام جنبههای موجود
در یک مقاله ،کارشناس و ماهر باشند .یک داور باید در جنبههایی که
در آن مهارت دارد نظر بدهد .در این صورت اس��ت که برای سردبیر
مفید خواهد بود .مسئولیت داور را می توان به شرح زیر بیان کرد:
 -1کیفیت علمی کار :آیا روش ها ( )Methodsمناسب هستند
و با جزئیات کافی ارائه ش دهاند و اجازه میدهدکه نتایج تکرار شود؟
آیا اطالعات کافی هستند که از نتایج حمایت کنند؟
 -2ارائه :آیا نوشته واضح ،مختصر و دارای زبان شیوا است؟ آیا
عنوان مشخص و منعکس کننده کل محتوای نوشته است؟ آیا چکیده
مختصر و نش��ان دهنده هدف از کار ،آنچه که انجام ش��ده ،آنچه که
بدس��ت آمد و اهمیت کار است؟ آیا شکلها قابل توجیه هستند؟ آیا
واضح هستند ،اندازه شکل و نوشتههای آن متناسب با هم میباشد؟
آیا نوش��ته مختصری در توضیح عکس وجود دارد؟ آیا اسم جدول،
مخففها ،عالئم ،آیا به خوبی استفاده شدهاند؟
 -3اهمیت :آیا این یافته های انجام ش��ده اصی��ل ()original
اس��ت .آیا موضوع آن برای مجله مناسب می باشد؟ آیا اهمیت کافی
دارد؟
 -4دان��ش :آیا موضوع آن از گذش��ته تا االن م��ورد توجه بوده
است؟
 -5اس��تدالل :آیا منطق و استدالل و استنتاج و تفسیر قابل قبول
است؟ آیا برای مبارزه با شواهد مخالف قبلی در این موضوع ،استدالل
کافی دارد؟
 -6نظریه :آیا نظریه کافی اس��ت و بر طبق شواهد می باشد؟ آیا
قابل آزمایش است؟ آیا بهتر از نظریه های رقیب می باشد؟
 -7اندازه مقاله :آیااندازه مقاله قابل توجیه است؟
 -8نقایص تحقیق :در مقاالتی که بر روی انسان یا حیوانات کار
شده است ،آیا تحت پوشش مجوز مناسب و یا تأیید اخالقی هستند؟
آی��ا نقایصی در اصول راهب��ردی در مراقبت و اس��تفاده از حیوانات
آزمایشگاهی وجود دارد؟ اگر تحقیق در مورد افراد بشر میباشد ،آیا
مطالعه انجام شده مطالق با اعالمیه  Helsinkiاست؟ اگر داور نگران
رفاه بشر یا حیوان هست ،درمورد موضوع کار شده ،میتواند نظر خود
را به نویسنده بگوید.
 -9نظر محرمانه :ارائه نظر در مورد تازگی و اهمیت نوشته .ارائه
توصیه در مورد مناس��ب بودن مقاله برای چاپ در مجله .این نظرات
به نویسندهها ارائه نمیشود.
 -10نظرات برای نویسندگان :در فرم داوری ،نظرات ویژهای ارائه
میشود ،ترجیح ًا به صورت شماره گذاری در مورد طراحی موضوع ،ارائه
دادهها  ،نتایج و بحث .این نظرات شامل توصیههایی برای انتشار نمیباشد.
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یک داور باید محرمانه بودن را در مورد عنوان و اطالعات مقاله حفظ
کن��د .نباید در م��ورد اطالعات مقاله و جزئیات آن ،قبل از انتش��ار با
سایر افراد بحث شود .بعضی موارد استثنا وجود دارد البته اگر توسط
س��ردبیر تایید ش��ود .یکی از موارد استثنا این اس��ت که داور ممکن
اس��ت یک همکار راهنما که در کار داوری باتجربه اس��ت نیاز داشته
باش��د .بنابراین اگر این کار انجام شود ،باید همکار انتخاب شده هم
موافقت خود را با حفظ محرمانه بودن کار ،اعالم کند و سردبیر باید
از مشارکت این شخص آگاه باشد.
یک داور باید به صورت صادقانه به ارزیابی انتقادی از نوشته بپردازد.
کار داور بررس��ی نقاط ضعف و قوت پژوهش ،ارائه پیشنهادات برای
بهب��ود ،و بیان واضح آنچه که باید انجام ش��ود ،میباش��د .داور نباید
نوشته را آنطور که میخواهد دستکاری کند .یک داور باید مقالهای را
برای داوری برگزیند که در حیطه تخصص او باشد .اگرچه سردبیران
تالش میکنند تا داورانی که با زمینه کاری انجام شده در مقاله مطابق
باش��د انتخاب کنند ،اما گاهی اشتباه هم رخ میدهد .در این صورت
ناعادالنه اس��ت که یک داوری که در آن زمینه کاری ،تخصص کافی
نداش��ته باش��د به داوری مقاله بپردازد .داور باید مقالهای را به داوری
بپذیرد که بتواند آن را سروقت تحویل دهد.
گاهی اوقات شرایط پیش بینی نشده ایجاد میشود که مانع از داوری
به موقع نوش��ته می شود .در این مورد باید س��ریع ًا با سردبیر تماس
بگی��رد .ناعادالنه اس��ت که داوری مقاله یک نویس��نده ب��ه این دلیل
به تأخیر بیافتد .داور باید بررس��یها را به صورت س��ازنده و خوب
بنویس��د .این کار برای محققان جدید میتواند خیلی سازنده و مفید
باشد .بررسیها نباید طعنه آمیز مطرح شوند [4و5و.]9

مقاله بعد از داوری چه میشود؟

س��ردبیر مجله بعد از دریافت نتایج داوری ،تصمیم میگیرد که مقاله
برای چاپ مناسب است یا نه .پاسخ سردبیر بستگی به نظرات داوران
دارد .سپس پاسخ سردبیر همراه با جزئیات نظرات داوران به نویسنده
فرستاده میشود .در اینجا پنج نوع از پاسخ سردبیر وجود دارد:
 -1مقاله پذیرفته شده است ( که معموال این نوع پاسخ نادر است).
 -2مقال��ه با اصالحات جزئی قابل قبول اس��ت ( ای��ن مورد را خود
سردبیر میتواند بررسی کند و نیازی نیست که دوباره نتیجه اصالحات
به داوری فرستاده شود).
 -3تجدی��د نظر عمده باید در مقاله ص��ورت بگیرد و پذیرش مقاله
بستگی زیادی به این دارد که اصالحاتی که انجام داده است رضایت
بخش باش��د (مقاله ممکن اس��ت مجددا برای داوری فرستاده شود).
 -4مقاله رد ش��ده است .اما به نویسنده توصیه میشود که در جاهای
دیگر آن را منتشر کند.
 -5مقاله رد ش��ده اس��ت و ارائه آن به سایر مجالت توصیه نمیشود
زیرا کار انجام شده در مقاله اساس ًا ناقص میباشد [.]4

هزینه فرایند داوری:

اکثریت قریب به اتفاق ارائه خدمات توسط داوران ،با انگیزه تعهد به
جامعه علمی که به آن تعلق دارند ،رایگان است .گهگاهی پرداختهای
خیلی کمی صورت میگیرد .ولی برای اکثر داوران تنها پاداش علمی
قابل قبول اس��ت ،چه به صورت خصوصی یا چه از طریق دعوت به
پذیرایی ،همایشها ،و اش��تراکهای رایگان به مجالت .نویسندگان
مق��االت نیز عمدت�� ًا هیچ وجهی را از ناش��ران مقاالتش��ان ،دریافت
نمیکنند.
برای کسانی که در تحقیقات علمی فعالیت ندارند شاید عجیب باشد
که دانشمندان (داوران) ساعتها وقتشان را صرف خواندن مقالهای کنند
در صورتی که هیچ دست مزدی دریافت نمی کنند .حتی ممکن است
پاداش مالی هم وجود نداشته باشد .اما در واقع داوران برای انجام این
کار به ش��دت تمایل نش��ان میدهند زیرا این کار یک شاخص ،برای
سهم علمی دانشمند است که به عنوان یک داور و متخصص مناسب
در رشته مورد نظر شناخته میشود.
برای بس��یاری از افراد فعال در زمینه تحقیقات و پژوهش ،به اشتراک
گذاش��تن مهارت و دانش دشوار است .داوری یکی از راههایی است
که دانشمندان میتوانند به کمک آن خودشان را ابراز کنند .اما مجالت
این را هم در نظر میگیرند که داوری که نظراتش پر از خطا و اشتباه
باشد را کمتر استفاده کنند [.]4
چطور میشود به فرایند داوری سرعت داد؟
سرعت دادن به فرایند داوری مقاله ،بیشتر بستگی به کیفیت نوشته و
طریقه ارائه آن دارد:
 -1مطمئن شوید تمام جزئیات مقاله ارائه شده ،صحیح است  .به
خصوص آدرس پست الکترونیکی نویسندگان
 -2بررس��ی شود که سند  PDFتولید شده ،شکلها و معادالت،
درست باشد.
 -3عنوان مناس��بی انتخاب ش��ود که به روشنی محتوای مقاله را
توصیف کند .از کلمات اختصاصی اجتناب شود.
 -4یک چکیده خیلی واضحی تهیهشود که نشان دهنده حوزه کار
و یافتههای اصلی است.
 -5اطمینان حاصل شود که مقاله شما به روشنی و اختصار نوشته
شده باشد و مفاهیم به درستی تعریف شده باشد.
 -6به جای تماس مستقیم با دفتر مجله ،از طریق پایگاه الکترونیکی
مجله که مقاله به آن عرضه میشود ،برای بررسی کردن اینکه مقالهتان
و اینکه در کدام مرحله از فرایند بررسی است ،استفاده کنید.
انجام اشتباه موارد  1و  2سبب تاخیر در شروع فرایند بررسی میشود.
م��وارد  3و  4برای جلب نظر داوران مهم اس��ت .یک عنوان مبهم یا
چکیده بد نوش��ته شده برای یک داور جذاب نیست که بخواهد بقیه
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نوشته را بخواند .مورد  5از این جهت مهم است که داور یک بازخورد
خوب ،مفید و مثبتی از نوش��ته داش��ته باش��د .مورد  6برای اطمینان
و اطالع از فرایند پیش��رفت بررس��ی مقاله خود میباشد .نمونهای از
نرمافزاره��ای در اختیار گرفته ب��رای مدیریت الکترونیکی مجالت و
نشان دادن روند داوری و چاپ مقاالت و در واقع پاسخگویی مداوم
به نویسندگان  Scholarone 1میباشد.

نقاط ضعف فرایند داوری:

ب��ا وجود مزای��ای زیاد فرایند داوری ،بعضی انتقادها هم از آن ش��ده
اس��ت ،از جمله :طرفداری از یک نویس��نده خاص ،عدم توانایی در
تش��خیص عیوب ب��زرگ ،تأخیر غیرضروری درانتش��ار ،ناتوانی در
کش��ف فساد یا سوء اس��تفاده علمی .این ضعفها به ویژه در گذشته
س��بب کاهش اعتماد جامعه علمی به فرایند داوری شده است .زمان
طوالن��ی مدت انج��ام این فرایند که میتواند از چند ماه تا بیش��تر از
یک س��ال طول بکشد .به عالوه پیشنهاد شده است که فرایند داوری،
در تش��خیص تقلب صورت گرفته به ویژه در مقاالتی که به مجالت
علمی ارائه میشود خوب نیست .یکی از دالیل این میتواند باشد که
داوران ،اغل��ب بالفاصله و به ص��ورت کامل به اطالعاتی که مقاله بر
پایه آن اس��ت ،دسترسی ندارند ،مگر اینکه شاید در زمینه ریاضیات،
ک��ه ارائه دادهها و تالش برای تکرار نتایج آس��ان اس��ت .با این حال
داوری طوالن��ی مدت ثابت کرده اس��ت که در شناس��ایی تقلب بهتر
است [4و5و.]9

جمع بندی و پیشنهاد

داوری مقالههای مجالت علمی س��وای اینکه یک کار علمی اس��ت،
یک کار اخالقی و آموزشی نیز قلمداد میشود .داوران با پذیرش ،رد
یا ارائه پیشنهادهای اصالحی به نویسندگان مقاالت ،نقش برجستهای
در فرایند داوری و حتی آموزش دارند .داوران کارشناس��انی هس��تند
که در رش��ته و حوزه تخصصی خویش صاحبنظرند و از نظر سطح
تخصص ،حداقل هم تراز با نویس��ندگان مقاالت محسوب میشوند.
داوری یک مس��ئولیت مهمی اس��ت و کیفیت مجله تا حد زیادی به
عملکرد داوران بس��تگی دارد .عملکرد داوران جوان در س��ه ویژگی
«نظم و رعایت وقت» « ،دقت نظر در داوری مقاله» « ،ارائه پیشنهادهای
سازنده برای اصالح مقاله» متفاوت از داوران مسن است [.]15
از آنجا که داوری علمی مقاالت یک فرایند طوالنی محسوب میشود،
میتوان با فرصت دادن به نیروهای جوان از یک جهت هم زمینهای برای
ایجاد تجربه در آنها ایجاد کرد و هم اینکه تا حد امکان مدت زمان فرایند

داوری را کاه��ش داد .حد االمکان باید مجالت علمی پولی  ،مجالت
علم��ی نامعتبر و مجالت علمی بدون داوری را کاهش داد تا یافتههای
علمی معتبر امکان انتشار را داشته باشند و در این صورت است که اعتبار
واقعی نویسنده مشخص میشود و اعتبارهایی که صرف ًا به دلیل چاپ
مقاالت زیاد در مجالت س��طح پایین کسب ش��ده است نادیده گرفته
خواهد شد .باید آموزش صحیح پژوهش و مقالهنویسی از دانشجویان
مقطع کارشناسی آغاز شود و ذهنیت آنها برای کارهای بزرگتر و معتبرتر
آماده گردد .باید به دانش��جویان عالقهمند امکان انجام کار تحقیقاتی و
مطالعاتی را فراهم کرد .برای ش��روع ،اس��اتید میتوانند موضوعاتی را
جهت نوشتن مقاالت  Overviewبه دانشجویان پیشنهاد دهند و آنها
را با دنیای مقاالت مجالت و چاپ و نشر آشنا کنند.
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علم وپژوهش

پرسشگري هايي در دامنه علم و اخالق
در منظری از حرفهی دانشگاهی
مسعودآريننژاد

1

چکیده

اخالق ،صورتی ازگزینشهای الجرم و پیوستۀ ما در زندگی و جانمایهای همراه همۀ کنشها و واکنشها و دقایق روحی و شخصیتی
ماست .در این یادداشت ،به دور از مباحث فلسفی یا کالمی متعارف و رایج در نظریههای تبیینی یا توصیفی اخالق ،صرفا در منظری از
حرفهی دانشگاهی و نسبتی که خواه ناخواه دانشگاه با بحرانهای جاری این سرزمین دارد و بی آنکه به نقطۀ قرار و اطمینان و ترجیحی
اشاره شود ،چند و چونهای اخالقی مرتبطی مطرح و در حد مجال ،به چالش کشیده میشوند .جستجو و ردگیری این معنی که گرههای
قابل تامل اخالق در دامن علم و دانش��گاه ،اغلب در لفافی از آداب و مناس��بات رایج و عادی ش��ده رخ میدهند و از این رو پنهان می
مانند و فرصت ومناس��بت چندانی برای مراقبه و پرهیزهای اخالقی نمیگذارند بخشهای دیگری از نکتهگیریهای البته جدلپذیر این
ِ
شبهات رفتارها و رویههای جاری ،مورد پرسش و تامل و تردید و واکاوی
نوشتۀ تجربی و نه نظریهپردازهستند .در پایان ،مصادیقی از
قرار میگیرند .در عین حال ،در همه جای معرفی این مناقشههای آرام جبهههای تنزه و اخالق ،داوری نهایی به تجربه وقضاوت مستقل
خوانندۀ عالقمند و پیگیر این عرصه واگذار میشود.

واژگان کلیدی :اخالق ،علم ،پژوهش ،دانشگری ،دانشگاه.

 .1عهده دار مکاتبات ،دانشیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان ،نشانی الكترونيكيarian@znu.ac.ir :

نشریه نشاء علم ،سال چهارم ،شماره دوم ،خرداد ماه 93

118

پرسشگريهايي در دامنه علم و اخالق در منظری از حرفهی دانشگاهی

سرچشمهها

علم واخالق دو گنجينۀ گرانبها و بي نظيراز دسترنج تمدني اَبناي بشر
هستند .علم ،قدرت ،ثروت و شكوه معماري اين تمدن را برپا ساخته
واخالق ،برهويت ،روح و روان و چگونگيهاي معنايي آن پرتو افكنده
است .در تمامي تاريخ تحول و تكامل حیات نسل بشر ،درست همانقدر
كه درک و تفس��یرعلمی و تجربی از جهان ،مهم ،حياتي و پيش برنده
بوده است ،رشد و بلوغ آدمي در ميدان كشف و فهم و تفسیراخالقی
و ارزشی از جهان و زندگی هم برانگیزاننده و نیروبخش بوده ،هست
و خواهد بود .اين اصل و بُنداش��تی بنيادين در نگاه به جوهر و ماهيت
اخالق است.
حال اما در قياس با علم ،اين اخالق است كه در همه جاي زندگي و
حضور انسان ،بُروز روشن و آشكاري دارد .در سفر و حضر ،در خانه
و كاش��انه ،در كوچه و خيابان ،در خورد و خواب ،درکار و آس��ایش و
درهمۀ عرصههاي کوچک و بزرگ جامعه و در تمام مناسبات جمعي و
فردي و حرفهاي و اجتماعي و درهر كنج وخلوت و تنگنايي از زندگي
و درهرعمق و بُعدي از هر ميداني از شور وهيجان و شادي و كاميابي يا
سكوت و آرامش و خلوت و تنهايي.
درمي��ان همۀ باهم يا بيهم بودنها ،دور افتادگيها ،فقرها و ثروتها،
كاس��تيها و فراوانيها ،داشتنها و نداشتنها و کامیابیها و ناكاميها.
اين يعني درهمه جا و همه جا ،اين برق تجلي اخالق اس��ت كه گاهي
خيلي بيشتر ،خیلی همه جانبهتر و خیلی پوشانندهتر از علم و دانش در
برابر چشم تيزبين و نگاه نقاد و سايۀ نگرانيهاي پُر وسواس و كنشها
و واكنشهاي هر يك از آحاد آدمي در هر س��طح و درجهای قرار دارد
و ش��اغول س��نجشهای هر ریز و درشت آن و جابجاییهای حساس
هر گرد و ذرۀ آن ،همه جا ،هم احساس میشوند و هم اثر میبخشند.
بدون ترديد عاليترين گوهر فرهنگي ،معنوي و روحاني جامعۀ بشری
همین ُدر يگانهی اخالق است و بزرگترين برجستگيها و درجات هر
فرد و هر جامعهاي را هميشه به قياس داشتهها و دريافتهايي از این
گوهر آرمانی سنجيده و ميسنجند .برای بسیاری از اَبنای بشر ،مستقل از
تعبیر و ارزیابیاشان از مرگ و زندگی ،اخالق ،همیشه همه چیز و همۀ
محتوای آمدن ،بودن و رفتن ،بوده و هست.

امروز

با تمام اين توصيفات ،در دامنۀ سيطرۀ عادتهای روزمرۀ زندگي و
اقتضاهای عادت ش��دۀ بقا و تنازع بقا و هم تندباد تالطم بحرانهاي
سخت و متنوع جامعه و امواج سيلي زنندۀ تاريخ و فشارهاي فراوان
ضرورته��ای موضعی ،زيبندگی و حقانيت چانه ناپذير چنين گوهر
درخش��اني ،گاه��ي از برخی چش��مها و تاملها پوش��يده ميماند ،یا
فیالجمله فراموش میش��ود تا روزگار ،به روالی مطلوب یا محکوم یا
تسلیم بگذرد.
ح��ال آیا امروز احوال اخالقی بس��یاری ،دراکنون این جامعه ،كمابيش

چنين نیست و نباید ،قدری نگران بود از اینکه دراین همهمههای گیج
و گنگ ،کرامت و اخالق ،گم ش��دههایی غريب و پنهانند؟ آیا در پس
اين همه فشار و مصائب ناشي از حجم عظيمي از آوارهاي اجتماعی،
اخالق يكي از آن مهمترين چيزهايی نیست كه خيلي كم ،خيلي دير و
بعد از خيلي از مالحظات و مصلحتهای ديگر ،چون سايۀ محوی از
دور ديده ميشود؟ آیا وقتی که هركسي امروز ،هزار اولويت و دغدغه
ِ
فوريت شخصی ،ويژۀ خود دارد و جامعه هم درگير هزار هزار ماجرا
و
و بحران حياتي ديگر است جایی هم برای آرامش و قرار خیمۀ اخالق
درمیان این امواج طوفانی هست؟
اخالق ،با همۀ سوء تفاهمها و سوء استفادههایی که گاهی از آن میشود
و هم با همۀ جلوههای آسمانی و زیباییهای جاودانش ،در دامنۀ وسيع و
گستردۀ خود ،يكي از مهمترين بحرانهاي خاموش این روزگار و این
سرزمین است .این نوشته فقط درنگ وتامل کوتاهی در احوال شریف
و روحانی این همنشین گوشه گیر دانایی در میدان بزرگ علم ودانش و
دانشگری و دانشگاه است.

مادانشگاهيان

اخ�لاق گرایی یا اخالقی گ��ری ازتاملی و تردیدی و س��پس پَروایی
آغازمی ش��ود ،آيا ما دانش��گاهیان اصوال َوجهی را برای چنین تامل و
تردی��د و پروایی متفاوت از ابعاد فردی و ش��خصی و عرفی ،در کار و
مسئولیتهای حرفهای خود قائلیم؟ مثال آیا میتوان پرسید که موضع و
واکنش دانشگاهي ما نسبت به گسترش جراحتهای روحی و معنوی
بسیاری از زوایای جامعه ،از آن جهاتي كه به طريقي به ما هم مربوطند
چیست؟ آيا میتوان پرسید که موضع و نظر و واکنش ما نسبت به آن
همه َرويههاي نادرستي كه برخالف تجربه و تفسير و تلقيهای علمي و
عقالنی ،گاهی رايج هم میشوند و َمحمل خيلي از تصميمها و هزينهها
میگردند و احیانا اخالق علمي یا علم اخالقي مورد ادعای دانشگاه را
نشانه ميروند چیست؟
موضوع اخالق در حوزههايي چون دانش و حرفه پزشكي بسيار جدي
و جاري و متاسفانه سخت مصدوم و خدشه دار ومجروح است .اما آيا
در رشتههاي علمي ديگر ،مواجهات اخالقي ،جدي و واقعي نيستند؟
آيا علم ،دانش و تخصص به معناي دانش��گاهي آن ،جوهره و داشتهاي
كافي و وافي از براي كار و مش��غله و زندگي و کار و معاش اس��ت و
در ای��ن صورت اکتفا به میانگینی ازعرفهای اخالق عمومي برای کار
و زندگی حرفهای و تخصصی دانشگران کافی است تا هر گونه مداقه
و تعمق و بحث و گفتگوي مستقلي دربارۀ آن بی مورد و بی مناسبت
باشد؟ آیا امروز که بيم ازكاركردهاي سنتي وعرفي اخالق در حوزههاي
عمومي و سنتی خود ،در كوچه و خيابان و خانه و اداره هم ،در كشاكش
نقد و بحران و ماجراهای فراوان است میتوان فقط به پشتوانۀ حضور و
جریان این عقبه اکتفا کرد و اصل موضوعیت تامل و بحث دربارۀ آن را
در میدان دانش و دانشوری بی مناسبت دانست؟
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در جس��تجوی چنین تأنیه��ا و درنگهایی به چه جاهایی باید س��ر
کشید و واقعا چه دغدغههای روحانی برانگیزاننده و روشنی ،امروز در
صحنههای علم و دانشگاه ما زنده و بیدارند؟

پرسشگری

آيا كار وحرفهی علمی و دانشگری بايدها و نبايدها و تعبير و تلقيهاي
اخالقي ویژهای همراه خود ندارند كه چه بس��ا در متن اخالق عمومي،
تفسير و تعقيب و مصداق روشني برای آنها موجود نیست و شاید که
به اقتضاي اين حرفه و پيشه ،نيازمند توجه و تامل و دقت نظر مستقلي
هستند؟
پاسخ به چنین پرسشی البته مثبت است و یکی از آنها تعهد اخالقی
اهل علم به رعایت حقوق معنوی صاحبان اثر و وس��واس در رعایت
اصالت و خلوص محتوا و ذکر دقیق مستندات و ارجاعات ،در عرضۀ
آثار و خالقیتهای علمی و پژوهش��ی است .با این وجود ،بر خالف
نظرغال��ب ،این جنب��ه ،پُرکننده همۀ پرس��شها و تاملهای اخالقی
حاضر دردنیای گس��تردۀ علم و دانش نیس��ت ،هرچند که البته حوزۀ
مهمی از این میدان بزرگ را شامل میشود .خوشبختانه نگرانیها هم
در این بخش چندان عمیق و جدی نیس��تند چ��را که به اتکای اتفاق
نظ��ر و همگراییهای ملی و فراملی وس��یعی ،عرصههای آن یکی از
جبهههای موفق توسعه و ترویج نوعی از فضیلت و اخالق در علم به
شمار میروند[1و2و.]3
از ای��ن عرصه که بگذریم جبهههای اخالق��ی دیگر ،همه در مواضعی
هس��تند که اجماع و اتفاق نظر چندانی در میدانهای آن موجود نیست
یعنی که هم تفس��یرهاي معنایی و مصداقی متنوع��ی مطرح اند و هم
ب ه گونههای متفاوت��ی بُروز و ظهور میکنند .به طور مثال مالحظات
اخالقی مربوط به آثار فن آوری وعلم بر سرنوشت تاریخی نوع انسان،
بر آرامش و آالم روحی و روانی آدمی و بر صحت وسالمت زیست و
زندگی نسل بشر و همۀ گسترۀ تنوع حضور و بقای حیات[ 4و5و.]6
تقریبا در هیچ یک این عرصهها ،مس��ئولیتهای فردی ،سازمانی ،ملی
و فراملی روش��ن نیستند و بهعالوه پیچیدگی وظایف عصری ،نسلی،
موضعی و جهانی و حتی عرفی و کار به مزدی ،از هم باز ش��ناخته و
تفکیک ،نش��ده یا نمیش��وند .به عبارت دیگر وضعیت و نقشها در
این مواضع ،پیچیده و مش��وه و مبهماند و با این همه اتهامی که از این
جهات بر سر علم و عالِم وارد میشود معموال نه میتوان اشخاص یا
سازمانهای علمی خاصی را متهم یا مبرا کرد و نه میتوان بر گردهای،
تقصیر یا آرمانی نهاد که ربط صریح و روشن و تفسیر ناپذیری به علم
و دانش نداشته باشد.
در غیر این عناوین و موضوعهای مورد اجماع هم ،همیشه مسائل و
زمینههای اخالقی متنوعی در محیطهای علمی و دانشگاهی حاضرند
و محل مناقش��ه و اختالف و شبههاند که فقط مختص همین محیط و
شرایطاند  .پس همچنان پرسش از بسترهای توصیف و تبیین اخالق در

صحنههای بازیگری علم و دانشگاه زنده و جاری است .از این قسم اند
این پرسش که آيا كافي است هر كسي را صرفا موظف به كار و همت
و توفيق خويش بدانيم تا قائم به خود ،مقصد و مقصودي مس��تحصل
و موجه اختيار كند و تنها به همان راه و مرام بينديشد و تنها هم خود
پرسشگر و پاسخگوي خير و بركت و قیاس سودمندی زندگي حرفهاي
خويش باشد؟ آيا تجرب ه و آرمان اخالق ،با دامنۀ تمام پويشها ،غليانها،
تنازعات و تكامالت خود در امتداد یا یکی از اهداف دانش��گریهای
متعارف است؟
آیا وقتی که دانش پیش��گان ،عرصههاي عل��م و دانش را در مينوردند
و خوش��ههاي درك و داناي��ي و تجربه را در مي��دان بُروز زحمتها
و همته��اي گاه بلن��دي بر ميچينن��د واقعا اصال نی��ازی هم به این
یادگاریه��ای کهنه و ُص ِ
لب ترجیحات و ارزشهای اخالقی بیرون از
دایرۀ علم و دانش و دانایی هست؟
آیا علم ،نهاد خود بنیاد و مستقلی نیست تا در نهایت ،معطل و نیازمند
بلم ش��ناور و مواج اخالق نباش��د؟ و از این موضع و نظر ،آيا این علم
ِ
مالزمت زیبندگیهای اخالق نيازمند است يا اخالق است
است که به
که نيازمند و مفتخر به همراهي و الگو پذیری از فضیلتهای بی منتهای
علم میباشد؟ اصال چه دلیلی ایجاب میکند که اخالق جزئی ازمسئلهها
و دغدغههاي يوميۀ زندگی علمی دانشگاهیان باشد تا طرح همه یا برخی
از این تامالت در محضرایشان موضوعیت ومناسبتی داشته باشند؟

دنياي ما

هم امروزهمۀ ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه عرصههاي آن در بس��تر
دانش ،تاريخ و جغرافياي پهناوري گس��ترده اس��ت و درعين حال ،آن
س��وي و اين س��وي دور و نزديك آن هم هر لحظه در حضور بيقرار
و متحول هم قراردارند .دسترسيها و ارتباطات هر روز سهلتر از روز
پيش ميش��وند و شفافيتها و صراحتها هم تا حد زيادي الجرم و
ناگزير ميگردند آنقدر كه نه در قفا و غفلت ميتوان قدمي برداشت و
نه بي نياز و بي ارتباط با ديگران ميتوان به مقصدي رسيد.
دوران خل��وت و جلوت اكتش��افات فردي هم درعل��م و دانش ديري
اس��ت كه به س��رآمده و نياز ما به يكديگر هر روز بيش از روز پيش و
چشم پوشي ناپذير است .اين يعني همۀ ما نياز داريم تا از مساعدتها،
همفكريها و آثار علمي و فرهنگي و اجتماعی يكديگر دربعد ملي و
جهان��ي آگاه گرديم و از دريافتها و دس��ترنج زحمات يكديگر بهره
مند گردیم.
اگر روزگاري ،دانشمندي در كنج خلوتي با منابع اندكي ميتوانست در
ش��اخهاي از علم كشفهاي بديع و غريبي دراندازد و مكتبي برپا كند
و با همت و هوشمندي خود دنيايي را تكان دهد و همه چيز را گامي
به پيش ب َ َرد اين كارها امروزه تقريبا ناش��دني اس��ت .ما بدون ارتباط
و همراهي مس��تمر و لحظه به لحظه با هم هيچ هستيم .چگونه امروز
ميتوان بدون تماس روزآمد با يك مكتب ملي يا جهاني در تخصصي
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ظريف كاري كرد و لختي به جلو خزيد .چگونه ميتوان بدون حمايت
نهادهاي ملي و بينالمللي و دلگرمي و پش��توانه محفلي از همفكران و
هم انديشان دور و نزديك هدف درست و دقيقي در علم برگزيد و به
درستي هم به سويش ره كشيد.
در چنين ش��رايطي و درس��ت به هنگامي كه همۀ دنياي ما ناآرامتر و
مخاطره آميزتر از هميش��ه هم شده است يكي از دهها پرسش طبيعي
و موجه و درعين حال فوق العاده اخالقي ازهر يك از ما دانش��گاهیان
چنين است :چه ميكنيد و كجاييد و خير و شر و فايده و اثر و آثار شما
چيس��ت؟ در چه مسيري از توسعه كمي و كيفي و اخالقي يا انساني
زندگي و تمدن اين جامعه گام ميزنيد و چه وجهي از آرزوهاي جامعه
خود را بسط ميدهيد يا پيگيري ميكنيد و چه بخشي از مخاطرات و
واهمههاي ملي را كاهش ميدهيد و چه پناه و برج و باروي مطمئن و
ايمني را برای مردم خویش یا بشریت برپاساخته یا ميسازيد؟
چنین پرسشهایی ،پاسخهایی در شأن و قدر خویش میجویند .با این
وجود یک پاس��خ رس��مي و موجه به چنین پرسش مهمی از این قرار
است :اهل علم و دانشگاهیان عمدتا به نشر و گسترش علم ،فرهنگ،
دانش و پژوهش مشغولند و اين كار كمي نيست! علم ،هم هدف است،
هم سنگر است ،هم پناه است ،هم اَرمان و هم ايمان .اين پاسخ مقبول
در این مجادلۀ اَحسن ،با پرسش هدفدار و اصلی دیگری دنبال میشود
تا بحث به میدان اصلی کارزار خود برسد:
اخالق ،ارزشها و چش��م اندازهای اخالق معنوی و آرمانهای انسانی
بشر در كجاي این کارها و مشغلهها و مسئولیتهای تاریخی یا روزمرۀ
هس��تند؟ علم و اخالق در چه نسبت و چه مرحلهاي از سازگاریها و
هماوردیه��ای اين جنگ و مبارزۀ هر روزه در میدانهای علم و دانش
و توس��عه و قدرت و تفوق و برتری و ت�لاش و معاش قرار دارند و
در نهایت ،هر یک از ما درکجای این کالف تودرتو هستیم؟[7و8و]9

در آستان درب این ايوان

اخالق ،بخش مهمي ازمحتواي هر قصد و عملي اس��ت .گاهي خود
از جملۀ اهداف تصریح ش��ده هم هست ،اما نه پس از نيل به مقصد
يا مس��تقل از آن يا بي واس��طه با آن .واگر اين حرف صحيح است كه
هست حال واقعا چه قدراين جامعۀ علمي ،پرواي فهم وعمل و بسط
خواستهها و نيازهاي متنوع اخالقي را در ميان خويش جدي میگیرد؟
آيا احترام ،ادب ،خوبيها و بديها نقش و معنای روشني در روشهاي
طي طريق علمي امروز ما دارند؟
آيا براي رأي و نظرومشورت وهمفكري و حرمت و كرامت و آرامش
يكديگر در بس��تري از تكوين زمان ،فرصت ومجال و الزام و قاعدهاي
قائلي��م؟ آيا باور داريم كه اج��زای اين همت و غيرت جمعي ملي را
تنها از اين طريق ميتوان پش��ت به پش��ت و به مالزمت هم طي كرد
تا به مقصدي از همدردي و الفت و همبس��تگي و شكوفايي و پختگي
و بلوغ رس��يد؟ آيا براي ِخ َرد ،تجربه و دردمن��دي در كار و بار علم و

پژوه��ش خويش مجال و فرصت و درنگي قائليم؟ آيا قدر و مرتبت
هر چيز و هر كس را به اندازۀ خود ميشناس��يم و آيا قدرشناس��ي و
خود شناسي را به عنوان مشخصۀ مهمي از فرهنگ علمي و اجتماعي،
نشر و بسط ميدهيم؟ آيا سياست ورزي وكرسي نشيني را در آستانۀ
درب ای��ن ايوا ِن دانايي و درايت ،به رك��وع و خضوع در آوردهايم؟ و
آيا در بازۀ اين فرصتي كه به دس��ت داريم و به شدت محدود است از
براي فهم و تفس��يرهمۀ نقشهاي ممكن علم ورزيهايي ،كه محمل
معاشمان نیزهس��تند ،تعبيرو تفسير روشن و مفيدي عرضه داشتهايم و
آيا چنين معاني مهمي را درميدان اين تجربه حرفهاي گرانبها آزمودهايم
و ميآزماييم؟

چند پرسش دیگر

راس��تی اخالقيات جامعه علمي ما بعد از اين همه تفخر مفروض ،در
اين س��الهاي انبوه ِ آوردههای آماری و نمایه دار ،چه قدر رش��د داشته
است؟ هم امروزهمۀ ما خشنود و مفتخريم كه عزيزان بسياري در ميان
م��ا كارنامههای بين المللي بلند بااليي دارند ،برخي دهها و بلکه صدها
مقاله علمي معتبر خود را در امتداد اين كارنامه ارزنده چيده اند ،برخي
و به نيكي ،س��ابقه عضويت و يا وابس��تگي ارشد موسسات تحقيقاتي
ملي و يا جهاني را دارند و برخي هم و به خوبي ،تاييد موسسات علم
شناسي جهاني را به عنوان دانشمند ملي يا منطقهای یا جهاني دریافت
نموده اند .بس��ياري ،مراودات علمي وسيع وعميقي را در دامنهاي ملي
و بين المللي س��امان ميدهند و با خيلي از دانش��مندان خوب و طراز
اول دنيا ارتباطات روزانه و كار و تحقيقات مش��تركي دارند و به يُمن
همين گونه زحم��ات و توفيقات در جريان هر آن و هر لحظۀ آخرين
وقايع و تحوالت علمي حوزه خود نيز قرارميگيرند .ما هم از اين همه
خوشحاليم و خوشحاليم كه درمشاركت جهاني علم نمايندگاني داريم
ودر جايي و نقشي ،صاحب اثر و آثاري هستيم و تماشاچي صرف اين
بازي بزرگ و تاریخی نيستيم.
حال آيا با همه اين توفيقاتي كه به قدراندکی از آنها ياد شد در اخالق
هم با همۀ ملحقات و بس��ط اجتماع��ي و موضعياش ،گامي به جلو
نهادهایم و مينهیم يا بهايي براي آن قائليم؟
آي��ا به هم��ان اندازه كه دركس��ب آن گونه امتيازها و ت��دارک و تامین
آنگونه آمارها ميكوش��يم و خود و جامعه خویش را قرين بهره مندي
و خرس��ندي و عزت ميس��ازيم دراخالق و فهم معرفت معاش��رت
وهم��كاري و اصول گرايي هم ،ازبراي پيش��برد مصالح ملي و آرمانی
توفیق و پيشرفتي داشتهايم؟ آيا به همان اندازه كه در كسب و آفرينش
دانش ميکوش��یم ،به اندازه آن دهها همایشی كه هر ساله در كشور برپا
ميكنيم يا دهها همایش بينالمللياي كه هر س��اله صدها نفر از ميان ما
در آن شركت ميكنند ،به اندازۀ آن همه مقاالت خوبي كه در نشریات
معتبر و نمایه دار برجستۀ علمي منتشر ميكنيم و به آمار فخر شخصي
و ملي و دولتي و رسمي و غير رسميامان ميافزاييم و به آنها افتخار
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میکنیم ،مصمم هستيم تا به تن نازك و رنجور اخالق علمي و انساني
و معاش��رتها و روابط س��رد و گاهي دلگير محيطهاي علميامان هم
روح و ن َفسي بدميم؟
به ديگر س��خن آيا جايگاه اخالق علم��ي ،اخالق حرفهاي و اخالق
انس��اني ما در داخل كش��ور ،ام��روز و با مالحظۀ مرتبت شايس��ته و
آبرومندعلميامان در منطقه و جهان ،در مقايسه با دو سه دهه پيش كه
خبري از اين تحوالت و این افتخارها نبود گامي به پيش رفته اس��ت؟
آيا امروز و با اين رش��د و ش��كوفايي علمي ،در قضاوتهايمان متر و
معيارعل��م و اخالق و احترام و قدرشناس��ي و حرم��ت و بزرگتري و
كوچكتري ،جاي رقابتها و مقايس��ههاي بي مناسبت و يا تحكمها و
آمريتهاي جاهالنه و فخر فروش��يها و غرورهاي پوشالي و كاذبی را
که از اوهام نخبگی و خود برتر بینی هستند گرفته است؟
آیا هرگز و خيلي جدي به خوب و بد شخصيت يا مفيد و بي فايده بودن
دانايي ،دانش و فرهنگ خود انديشيده ايم وآيا طرح اين گونه شبهات و
سوالها را درست وموجه و قابل اعتنا ميدانيم؟ آيا جستجو در احوال
و آالم مردم جامعه و دنياي امروز را ش��رطي از قوام دانش و فرهنگ
اخالقي خود ميدانيم وهزينهاي از روح و وقت و آرزوهاي خويش را
براي ترفيع درجۀ درك و فهم آن ميپردازيم تا وجه فوقالعاده مهمی از
مفید بودن و سودمندي را درعين انجام نافذتر تخصص و مهارتی كه در
دست داريم جستجو كرده باشيم؟ آيا به وجود كمينهاي از شرط عيار
كارآمدي و تجربه براي پذيرش يا واگذاري بارهرعهد وقرار ومسئوليت
وتكليفي قائليم و آن را قدر و قيمتي مينهيم تا به روش��ني واستحكام
از انتظار و مطالبه آن ،در هر جايي پشتيباني كنيم؟ آيا بر رتبه وموقعيت
علمي و اجتماعي خود در اين محيط و اين زمان و اين مكان ،به خوبي
و انصاف و بي حب و بغض وغرور و توهم آگاهيم تا هندس��ه وقوع
و ش��طرنج رفتارهاي اخالقي و تكليفي و آرمان��ي خود را به خوبي و
روشني ازهم بازشناسيم و از براي اعتالي درجۀ آن طرح و نظري در
پيش گیریم؟ آيا هرگز به اخالق ،چ��ون چارچوبي از براي آرمانهاي
بلند علمي انديشيدهايم تا روح انساني خود را نيز در حين انجام كار و
ظ های شیرینی كنيم؟
تكاليف روزمره در دریای زالل آن سرمست ح 

در همین نزديكی

با اینکه در گوش��ۀ هیچ یک ازمدارک دانش��گاهی اش��اره ای به مدارج
شعورعمومی و درک و تلقیهای اخالقی مکتسبی نمیشود با این وجود
یکی ازآفات رایج حاملین مدارک دانشگاهی ،غرور شعور عمومی و غرور
کمال اخالقی اس��ت .حال آنکه این مدارک ،به خودی خود ،واجد هیچ

معنی و اشارهای دربارۀ این دو صالحیت و شایستگی متفاوت نیستند و
واقعیت تلخ آن است که ِ
صرف کسب این مدرک نه تنها هنوزهیچ نقطۀ
وصول��ی در پیچ اول مقصد این راه هم نیس��ت بلکه گاهی توهم زا هم
هست .بخواهیم و نخواهیم ،هنوزهمۀ بشریت از عالِم وعامی متفق القولند
که راه نیل به هردرجهای دراخالق و ادب و ش��عور ،از داالن طی مس��یر
زندگی ،گذر زمان ،تلمذ در محضر بزرگان و تجربه و تجربه و تجربههای
گاه س��خت و گاه تلخی از مسئولیت و کار و تالش و زحمت و همت
و استقامت میگذرد و هنوزهیچ مرجعی به ِ
صرف شاگردی هیچ درسی
و استادی و مشقت انجام هیچ مشقی و مکتبی و برومندی کشیدگی هیچ
قدوباالیی و اکتساب و نیل به هیچ منصبی و جاللی ،برای این دو منزل
معنوی و ادراکی ،مدرک و تصدیق و درجهای صادر نمیکند.
با این وجود مدتهاس��ت كه در جامعه ما نشانگان چنین توهمهایی،
ب��روز و ظهوري جدي يافته اس��ت .خيلي جاها ي��ك لفظ دكتركه در
پيش��وند نام كسي بيايد گمان ميش��ود كه در قلهاي از كمال و دانایی
نشس��ته است .به همين دليل هم خيليها در اين يكي دو دهۀ اخير و
درعين عهده داري دهها مسئوليت و تكليف از انواع دیگر ،به هر دری
زدند و خیلی از حریمها و معیارها را له کردند تا اين نشان سحر آميز
را هرطوركه ش��ده زينت بخش نام مبارك سازند .بي اخالقي اين امر
همان توهم رايج پيش گفته و خاميها و خطاهاي بيشمار ناشي از نیل
ظاهری به آن عنوان است .راستی آيا از ِ
صرف اين مدرك تا دانايي و
كارآمدي و س��ودمندي ،هنوز راه بلند و گاه بسیار طویلی باقي نيست؟
راهی که برای طی آن قبل از هر چیز باید دردی و دغدغهای و آرزوهای
انسانی بلندی داشت .در محيط هاي تخصصی دانشگاهی ما گاهي چيز
ديگري هم بر اين توهم و ُشبهۀ فريبندۀ کمال میافزاید و آن وزن و
ضخامت پوشههايي از چيزي با نام فرنگي و مصطلح پيپر یا مقالههای
علمی بینالمللی است .امروزه تفخر استنادِ صرف ،به تعداد این مقالهها
ِ
مقياس علمی و محتوایی
یکی از آن چیزهائیست كه اگر به دهها جنبه و
مستقل ،به عيار و سنجش دقیقی در نيايد نمونۀ ديگری از نادرستیهای
رایج علم در میان ما را نشان میدهد.
مقاله سازیهای سطحی یا بازاری بی استناد واتکا به پشتوانههای درست
و جدی پژوهش��ی هم یکی دیگر از آفتهای رایج و رو به گس��ترش
اس��ت .اينه��ا برخی از دامنههای بحراني اخ�لاق در جامعه علمي و
دانشگاهی امروز ما هستند كه با مدل سازیهای عوامگرایانهای ،فضاي
امنيت خاطر تنوع دانشگريهاي حرفهاي و خالصانه را به قدر موثري
مش��وه و مغشوش میس��ازند و جز با میدان داری دانشمندان اصیل و
متواضع این حوزه عالج نمیگردند.1

 . 1واضح است که در این سخن هیچ اشاره ای به محتوای مقاله ها منظور نیست .فقط رفع بد فهمی ساده انگارانه ای از اهمیت باال و ممیز بودن صرف تعداد مقاله ها
هدف است .به زبان ساده و روان ،این حجم و شمارش مقاله نیست که فضیلت است این ذات و خلوص اصالت دریافت های محقق است که در سایش زحمت و
ذکاوتش چون ُمشکی خود می بوید و نیازی به قسم بیجای عطار نیست .مقاله های علمی چه با عدد کم و چه با عدد بسیار ،فقط به قدر ارزش و اثرشان بر دنیای علمی
و فرهیختگی و آموزش و پژوهش و مرزهای دانش می ارزند و تاکید های غیر علمی برخی از مدیران دراین سال ها بر بزرگ کردن افراطی سیاهه تعداد و آمار مقاله ها،
یک بیراهه انحرافی آشکار است و آالیش آن البته از دامن دانشمندان خوب و اصیل خطه علم ،چه با تعداد کم و چه با تعداد فراوان مقاله ،کامال مبراست .مقاله ها می
توانند اندک اما غنی و اثر گذار باشند و می توانند زیاد اما سرسری و کم عمق باشند چنانچه عکس آن هم درست است مقاله ها می توانند بسیار اما ذی قیمت باشند و
می توانند اندک اما بی مقدار باشند .این معیار و مقصود اصلی معنی این بخش است.
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تصوير ديگري از بزنگاههاي اخالق در دانش��گاهها ،پذيرش مسئوليت
تعداد كثيري دانشجوي دوره تكميلي بدون فرصت و فراغت رسيدگي
به حداقل امور علمي و پژوهشي آنهاست .چيزي كه البته به تكليف
اجراي سياست گذاريهاي نادرست توسعه کمی وافراطی اين حوزه به
دست پيش قدميها و سرودست شكستنهاي ناصواب خيلي از ما ،هر
روز بيش از پيش پابرجاتر و محققتر ميشوند.
مش��وه ش��دن ش��دید صالحيتهاي مديريتي و تخصصي ،به عالوۀ
پيآمدهاي نادرست فراوان ناشي از آن بر همه چیز ،ازديگر جوالنگاههاي
ي اخالقي در همه جای جامعه امروز و از جمله در میدان علم و دانش
ب
است .آفتی که هرگاه به دانشگاه رسیده است به قدر موثري بايستههاي
آكادميك را در خردی خود فرو کاسته است و فضیلتهای اخالقی را
در خردی خود معنی و تحقیر کرده است.
پردۀ ديگري از بُروز آشكار صحنههايي از درام اخالق در دانشگاهها،
گاه��ی در روابط نس��لهاي متفاوت دانش��گران رخ میدهد وقتي كه
نس��لهاي نو همه چيز را صرفا از پنجره معیارهاي خام دست و کوتاه
ِ
حرمت تجربه و خردمندیهای
مدت و اغالب عجوالنۀ خود ميبينند و
مالیم نسلهای پیش را پاس نمیدارند.
اي��ن گونه تصویرها ،س��نجشها و ممیزات ناش��ی از آنه��ا ،همواره
تلخیهای خود را دارند اما خیلی اوقات ،در محدودۀ مناسبات فردی
و موضعی متوقف نمیمانند وعقبههای معنوی و تجربی دانشگاه را هم
تخریب میکنند و فرصت رش��د و تعالی متکی به بهره گیری از توشۀ
تجربه-های انباشته را به تاخیر میاندازند .حال اما كدام داناي خردمندي
اس��ت كه نداند هر نسلی بر گرده دس��ترنج زحمات نسلهاي پيشين
نشس��ته اس��ت و پس به پاس اين قدر و قيمت ،بايد که الاقل حرمت
وعزت و ش��أن ايش��ان را قدر گذارد تا هم نوبت بي قدري خويش را
از پيش مقدر نكرده باشد و هم مرامنامه اخالق انساني را بر دیدۀ منت
نهاده باشد.
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چکیده

این مقاله حاصل تأمالتی است در جستجوی پاسخ این پرسش که« :چرا علیرغم نزدیک به دو دهه رواج گفتمان تشکیل اقتصاد دانشبنیان
در نهادهای سیاستگذار ایران ،همچنان در آغاز این راه هستیم؟» .در این سمت و سو به تبیین نقش سه نهاد دولت ،صنعت و دانشگاه به مثابه
سه کانون اصلی سامانه اقتصاد دانشبنیان پرداخته شدهاست .در ادامه با توجه به نقش کلیدی دانشگاهها در شکلگیری اقتصاد دانشبنیان،
بر ضرورت بازاندیش��ی مأموریتهای این نهاد تأکید ش��ده است .س��پس نقش دولتها و صنعت تحلیل شده و تأثیر توجه به مزیتها و
اولویتهای بومی در شکلگیری اقتصاد دانشبنیان (با اشاره به دو حوزه مطالعاتی دارای اولویت یعنی داروسازی و شیمی) بررسی میگردد.
در پایان فهرستی از مهمترین راهکارهای مقابله با کاستیهای موجود در این خصوص پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی :تغییر اقلیم ،اقلیم منطقهای ،راستیآزمایی ،پیشنگری اقلیم ،گرمایش زمین.

* عهدهدار مکاتبات :تلفن ،)+98 241( 415 2212 :دورنگار ،)+98 241( 415 2104 :نشانی الکترونيکيamirazad@iasbs.ac.ir :
 .۱پژوهشکده تغيير اقليم و گرمايش زمين ،دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه ،زنجان ،ايران.
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کم و بیش از چهل سال پیش گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در مجامع
علمی مورد توجه قرار گرفته و افراد با تخصصهای مختلف ،جنبههای
گوناگون آن را مطالعه میکنند .یافتهها نشان میدهند که از عصر صنعتی
به این سو ،دمای میانگین سطح زمین رو به افزایش است ،سطح دریاها
باال میآیند ،و بارش و الگوهای آن تغییر میکنند.
در کنار جنبه جهانی ،جنبههای منطقهای مسئله نیز مهم است .تغییر اقلیم
و گرمایش زمین در همه جا یکس��ان و یکنواخت اتفاق نمیافتد .برای
مثال بارانهای موس��می در جنوب و جنوب شرق آسیا افزایش یافته و
زمان اوج آنها هم نس��بت به گذش��ته جابجا شده است .این در حالی
است که میزان بارندگی در عرضهای جغرافیایی میانی ،که کشور ما نیز
در این عرضها قرار دارد ،رو به کاهش اس��ت .الزم است هر کشور و
منطقهای با چالشها و مشکالت خاص خود روبرو شود.
در کش��ورما کارهای شبیهس��ازی اقلیمهای گذش��ته و راستیآزمایی
الگوهای به کار گرفته شده به صورت محدود انجام گرفته است[.] 3-1
ول��ی تا آن جا که نویس��ندگان اطالع دارند تاکن��ون از الگوهای اقلیم
منطقهای برای پیشنگری اقلیم آینده ایران اس��تفاده وسیع نشده است.
پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین ،وابسته به دانشگاه تحصیالت
تکمیلی علوم پایه – زنجان ،طرح گستردهای با عنوان «پیشنگری اقلیم
منطقهای ایران و همس��ایگان جغرافیایی آن» در دست اجرا دارد .هدف
طرح به طوری که از نام آن بر میآید بررس��ی روند و الگوی تغییرات
در پارامترهای عمده اقلیم ایران است .بخشی از این تغییرات مربوط به
عوامل طبیعی ،و بخش دیگر انسان پایه است.
با رش��د جوامع انس��انی از لحاظ جمعیت و صنعتی شدن ،و به تبع آن
افزایش مصرف از منابع طبیعی ،انتظار میرود عوامل انسانیِ تغییر دهنده
اقلیم در آیندههای نزدیک نقش فزایندهای بازی کنند .بنابراین الزم است
پارامترهای رشد انسانی به طور مداوم پایش شده و در صورت لزوم در
شبیهسازیهای اقلیم کشور لحاظ شوند .در حال حاضر پایش و دخالت
عوامل انسانی در محاسبه اقلیمهای جهانی تحت نام «سناریوهای نشر»
انجام میگیرد و می باید در بررس��ی اقلیمهای منطقهای نیز به کار برده
شود.

 RegCMالگو

الگوه��ای جهانی ،اقلی��م را برای تمام کره زمین شبیهس��ازی میکنند.
ب��رونداد آنها رخداده��ای بزرگ مقیاس در ه��وا و آب و کمینهها و
ی گردش
بیش��ینههای آبوهوایی اس��ت .این بروندادها به ن��ام "الگو 
عموم��ی ( 1 ")GCMش��ناخته میش��وند .نظر به بزرگ��ی کره زمین
و فراوان��ی پارامترهایی که در ش��کل دادن به اقلیم نقش بازی میکنند
3. Abdus Salam International Center for Theoretical Physics
(http://ictp.it).

دادههای الگوی گردش عمومی تقریبی هس��تند .کاربرد عمده آنها در
شبیهس��ازی اقلیمهای منطقهای است .رس��م بر این است که دادههای
الگ��وی گردش عمومی به عنوان تقریب اول به نرمافزار اقلیم منطقهای
داده میش��ود و اقلیم منطقه مورد نظر دوباره محاسبه میشود که دقت
بیشتری از آنچه که از الگوی گردش عمومی گرفته شده خواهد داشت.
نسخه اول الگوی  RegCMتوسط دیکینسون و همکاران ،و گیورگی
در سال ۱۹۸۹ارائه شد.
نس��خه دوم در سال ۱۹۹۳توس��ط گیورگی و همکاران و نسخه سوم
در س��ال ۲۰۰۰توس��ط پال و همکاران منتش��ر ش��د .رمز RegCM
همگانی ،متن باز ،کاربر دوس��ت و قابل جابجائی طراحی شده است.
"ش��بکه پژوهش اقلیم منطقهای" 2مس��تقر در مرکز بینالمللی فیزیک
نظری عبدالسالم  -تریست 3از این رمز پشتیبانی میکند .از سال۲۰۰۷
تاکنون ،الگو از نظر نرمافزار و اس��تفاده از پارامترهای فیزیکیِ واقعیتر
پیشرفتهای قابل مالحظهای داشته است و در نهایت به انتشار نسخه
 RegCM4.1در سال ۲۰۱۰منجر شد.
نسخه آزمایشی  RegCM4.3نیز در سال  2012در اختیار کاربران قرار
گرفت .نسخه اخیر توسط انجمنهای کاربری زیادی به کار گرفته شده
و کارایی و اجرای بهتری از خود نشان داده است.

بازتولید اقلیم گذشته

همان طور که اش��اره ش��د برای محاس��به اقلیم منطقهای به الگوهای
گ��ردش عمومی به عنوان داده اولیه نیاز اس��ت .چندین الگوی گردش
عمومی وجود دارد که  RegCMاز خروجی آنها میتواند اس��تفاده
کند .نتایج بدس��ت آمده با دادهه��ای اولیه از الگوهای گردش عمومی
مختلف ،معموال متفاوت است .ممکن است اجرای الگوی منطقهای با
یک مجموعه داده اولیه برای یک منطقه نتیجه خوب بدهد و برای منطقه
دیگر چنین نباش��د .لذا الزم است برای راستیآزمایی شبیهسازی ها ،از
چند مجموعه داده اولیه گردش عمومی استفاده شود.
الگوهای اقلیم منطقهای برای دقت و تفکیک مکانی باال طراحی شدهاند.
در  RegCMدقت مکانی شبکهبندی افقی مدل را تا  ۲۰×۲۰کیلومتر
میتوان باال برد ،در حالی که در الگوهای گردش عمومی ابعاد شبکهها
از مرتبه چند صد کیلومتر در چند صد کیلومتر است .نکته مهمی که باید
در نظر داشت این است که افزایش دقت مکانی ،همواره به نتیجه بهتر
نمیانجام��د .در پژوهش های م��ا از دو دقت مکانی  ۶۰×۶۰و ۲۰×۲۰
کیلومتر برای بررسی این ویژهگی استفاده شده است .به جز دما و فشار،
برای پارامترهای ورودی دیگر مانند الگوهای بارش و سناریوهای نشر،
انتخابه��ای مختلفی وجود دارد و در چندی��ن اجرا از برخی از آنها
1. General Circulation Model (GCM).
2.Regional Climate Research Network (http://users.ictp.it/
RegCNET).
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اس��تفاده شده است .تنظیم پارامترهای ورودی برای دستیابی به نتایج
قابل اعتماد مس��تلزم اجراهای متعدد الگو اس��ت .عامل محدود کننده
زمانبر بودن محاس��بات ،به خصوص در دقتهای مکانی باال ،اس��ت.
از این رو در این طرح برای بازتولید و راستیآزمایی اقلیم گذشته ایران
تنه��ا تاثیر دو عامل ،دادههای ورودی اولیه و دقتهای مکانی مختلف،
بررسی شده است.

 .۴راستیآزمایی

برای راستیآزمایی مدل  ،سه کمیت فشار هوا ،دمای هوا و بارش برای
سال  ۹۰میالدی و برای ۲۴شهر کشور(بیشتر مراکز استانها) محاسبه
شدهاند .برای هر کدام از این پارامترهای الگو ،چهار بار برای دو دقت
مکان��ی  20×20و  60×60کیلومتر ،و دو داده اولیه از دو الگوی گردش
عمومی به نامهای  NNRP1و  ERA40به کار برده ش��ده اس��ت.
نتایج بدست آمده با دادههای ثبت همدید مقایسه و اختالفها بدست
آمده-اند .فش��ار شبیهسازی شده برای هر  24شهر همخوانی خوبی با
ثبتهای همدید دارد .در شبیهسازیهای دمای میانگین ،بیشینه ،و کمینه،
و همچنین بارش ،تفاوتهائی با ثبتهای همدید ظاهر میشوند که در
زیر به آنها پرداخته میشود.
 .1.4دما
برای هر  24شهر دمای میانگین ماهانه همخوانی خوبی با ثبت همدید
دارد .تفاوتها در حد  2-3درجه گرمتر یا سردتر است .تفاوت دماهای
بیش��ینه و کمینه با ثبتهای همدید بیش��تر و در حد  4-5درجه است.
تفاوتها در تابس��تان بیشتر از فصلهای دیگر است .برای نمونه دمای

میانگی��ن ماهانه زنجان برای چهار اجرا و ثبت همدید آن در ش��کل 1
آورده شده است .این که دقت مکانی  20×20الزام ًا باید نتیجه بهتری از
دقت  60×60بدهد در مورد زنجان صدق نمیکند .البته در مورد بعضی
از شهرهای دیگر چنین بوده است.
 .2 .۴بارش
در مورد بارش برخالف فش��ار و دما ،دقتهای مکانی و نوع دادههای
ورودی تاثیر زیادی در نتیجه دارند .سبب این امر تعدد و تنوع پارامترهای
دخیل در بارش اس��ت که بهخوبی هم شناخته شده نیستند .برخی از
شبیهسازیها مقدار بارش را برای چند ماه متوالی بسیار نزدیک به مقدار
ثبت همدید میدهند و برای ماههای دیگر اختالفها نسبت ًا زیاد اند.
بطور کلی برای مناطقی که بارندگی زیاد دارند (مانند رشت) نتایج بهتر
ی شده رویهمرفته بیش از بارشهای
اند .همچنین بارشهای شبیهساز 
ثبت همدید هستند .موضوع نیاز به مطالعه بیشتر دارد ،و به نظر میرسد
برای مناطق مختلف کش��ور الزم است پارامترهای دیگری ،خاص هر
منطقه ،جس��ته شده و منظور شوند .برای نمونه بارش شبیهسازی شده
س��ال  ۱۹۹۰میالدی و ثبت همدید آن برای زنجان در ش��کل  ۲آورده
است.
 .3 .4مقایسه زنجان و رشت و تهران
برای این که تصویر بهتری از همخوانی شبیهسازیها با ثبتهای همدید
در دست باشد ،دادههای سه شهر زنجان و رشت و تهران با هم مقایسه
و نتایج در جدول زیر خالصه شده است.
پارامترفش��ار به خوب��ی با ثبته��ای همدید میخوان��د و در جدول
نیامدهاس��ت .دماهای کمینه و بیشینه و میانگین تفاوتهای قابل قبول

شکل  .1دمای میانگین ماهانه شبیهسازی شده و ثبت همدید زنجان 1990 ،میالدی .اجرای :۱داده ورودی ، NNRP1دقت مکانی ۶۰×۶۰
کیلومتر  -اجرای :۲داده ورودی  ،NNRP1دقت مکانی  ۲۰×۲۰کیلومتر  -اجرای :۳داده ورودی  ،ERA40دقت مکانی  ۶۰×۶۰کیلومتر -
اجرای :۴داده ورودی  ،ERA40دقت مکانی  ۲۰×۲۰کیلومتر
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شکل  .2بارش شبیهسازی شده و ثبت همدید زنجان 1990 ،میالدی .مشخصات اجرا در زیر شکل  ۱آمده است.

با ثبتهای همدید دارند .بارش شبیهس��ازی شده زنجان بیشتر از ثبت
همدید و الگوی آن تابستانیتر است .میزان و الگوی بارش برای رشت
با ثبت همدید همخوان است .ولی برای تهران تفاوت بین شبیهسازیها
و ثبتهای همدید زیاد و غیرقابل قبول است.

زنجان:

دم��ای کمینه در بعضی اجراها خنکت��ر و در بعضی گرمتر -تفاوت
قابل قبول
دمای بیشینه در همه اجراها خنکتر -تفاوت قابل قبول
دمای میانگین ماهانه خنکتر – تفاوت سه چهار درجه قابل قبول
بارش ساالنه رویهم رفته بیشتر و الگوتابستانیتر -تفاوتها غیر قابل
قبول

رشت:

دمای کمینه گرمتر -تفاوت  7-8درجه زیاد
دمای بیشینه خنکتر – تفاوت  3-4درجه قابل قبول
دم��ای میانگین ماهانه در بعضی اجراه��ا خنکتر و در بعضی گرمتر-
تفاوت قابل قبول
بارش س��االنه همخوان ب��ا ثبت همدید -الگوی ب��ارش بدون تفاوت
محسوس

تهران:

دمای کمینه  5-۶درجه گرمتر -تفاوت قابل قبول
دمای بیشینه  4-5درجه خنکتر – تفاوت قابل قبول

دمای میانگین ماهانه همخوان با ثبت همدید .بهار و تابستان  2-3درجه
گرمتر و پائیز و زمستان  2-3درجه خنکتر
بارش ساالنه بیش از ثبت همدید -تفاوت غیر قابل قبول

 .5پیشنگری

پیش��تر گفته ش��د که هر مدل اقلیم منطقهای ،چه برای گذش��ته و چه
ب��رای آینده ،نیاز ب��ه دادههای ورودی از یک م��دل اقلیم جهانی دارد.
ش��مار مدلهای جهانی که گذشته را شبیهسازی کنند اندکاند و شمار
مدلهایی که داده برای آینده بدهند اندکتراند .خوشبختانه دسترسی به
مجموعه دادههایی که نسخه  RegCM4.3میتوانست از آنها استفاده
کند ،پیش از بهار  1392بدس��ت ما رس��ید و امکان اج��را برای ایران
در چن��د ماه پیش رو به وجودآمد .از میانه فروردین ( ۱۳۹۲نخس��تین
روزهای آوریل  )2013دادههای مورد نیاز پیاده شدند .مدل با تنظیمات
الزم ب��رای ماه چهارم میالدی و با دو دقت مکان��ی  ۶۰×۶۰و ۲۰×۲۰
کیلومت��ر اجرا ش��د ،و شبیهس��ازی  20روز پایانی آوری��ل 20( 2013
فروردین 10 -اردیبهشت ) 1392انجام گرفت .در پایان دوره ،ثبتهای
همدید نیز از سازمان هواشناسی کشور برای  24شهر به دست آمد و با
هم مقایسه شدند .نتایج در جدول  ۱آمده است.
برای دقت مکانی  ۲۰×۲۰کیلومتر بیش��ترین اختالف مربوط به ش��هر
س��اری با  ۳/۶درجه گرمتر و کمترین آن مربوط به شهر بیرجند با ۴/۰
درجه س��ردتر است .دمای پیشبینی شده برای جنوب و جنوب شرق
کش��ور اختالف کمتری با دماهای ثبت همدید دارد .در حالی که برای
شمال کش��ور و کنارههای البرز (به خصوص دو شهر ساری و تهران)
اختالف زیاد است.
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جدول  .۱دمای میانگین برای  ۲۰روز پایانی آوریل  – ۲۰۱۳ستون  aثبت همدید – ستون  bدقت  ۲۰×۲۰کیلومتر– ستون  cقدرمطلق (– )a-b
ستون  dدقت  ۶۰×۶۰کیلومتر– ستون  eقدرمطلق ||a-d

نام شهر
b
a
۱۳/۹۵
اراک	
ل ۸/۵۹
اردبی 
۲۶/۰۳
اهواز
۱۴/۹۸
ایالم
بجنورد ۱۴/۵۶
بیرجند ۱۷/۱۲
بندرعباس ۲۷/۰۳
بوشهر ۲۵/۶۰
۱۲/۵۴
تبریز
تهران ۱۸/۱۵
چابهار ۲۷/۴۶
رشت ۱۴/۷۵
زاهدان ۲۰/۸۳
زنجا ن ۱۰/۹۸
ساری ۱۶/۰۱
سمنان ۱۸/۸۸
سنندج ۱۲/۹۵
شهرکرد ۹/۶۶
قم
۱۹/۴۷
کرمان ۱۷/۲۰
گرگا ن ۱۵/۶۳
مشهد ۱۵/۵۷
۱۶/۶۷
نائین
یاسوج ۱۳/۸۳

||b-a
۱۳/۰۱
۱۱/۵۳
۲۶/۵۳
۱۹/۲۰
۱۲/۴۰
۱۶/۷۱
۲۶/۰۸
۲۴/۳۱
۱۰/۰۱
۱۲/۴۶
۲۵/۳۴
۱۳/۹۰
۲۱/۳۴
۸/۷۵
۹/۶۷
۱۶/۴۵
۱۱/۰۱
۱۲/۳۱
۱۵/۶۹
۱۸/۲۲
۱۴/۴۶
۱۲/۵۲
۱۷/۷۸
۱۳/۲۱

d
۰/۹۴
۲/۹۴
۰/۵۰
۴/۳۱
۲/۱۶
۰/۴۱
۰/۹۵
۱/۲۹
۲/۵۳
۵/۶۹
۲/۱۲
۰/۸۵
۰/۵۱
۲/۲۳
۳۴/۶
۲/۳۴
۱/۹۴
۲/۶۵
۳/۷۸
۱/۰۲
۱/۱۷
۳/۰۵
۱/۱۱
۰/۶۲

||d-a
۱۰/۳۴
۶/۰۴
۲۸/۰۶
۱۵/۵۷
۹/۹۷
۱۴/۸۳
۲۶/۱۵
۲۴/۶۳
۸/۱۹
۱۳/۰۳
۲۵/۳۵
۱۴/۰۶
۲۰/۰۱
۵/۳۷
۱۶/۰۶
۱۲/۲۵
۹/۲۰
۱۰/۷۵
۱۸/۸۷
۱۷/۳۱
۱۶/۵۶
۱۰/۷۲
۱۴/۷۸
۸/۵۹

۳/۶۱
۲/۵۵
۲/۰۳
۰/۸۶
۴/۵۹
۲/۲۹
۰/۸۸
۰/۹۷
۴/۳۵
۵/۱۲
۲/۱۱
۰/۷۱
۰/۸۲
۵/۶۱
۰/۵۰
۶/۳۶
۳/۷۵
۱/۰۹
۰/۶۰
۰/۱۱
۰/۹۳
۴/۸۵
۱/۹۰
۵/۲۴

میانگین ۱۷/۰۱

۱۵/۹۵

۲/۱۴

۱۴/۸۶

۲/۵۶

برای دقت مکانی  ۶۰×۶۰کیلومتر بیش��ترین اختالف مربوط به سمنان
 6/6درجه و کمترین آن مربوط به س��اری با  0/5درجه اس��ت .به نظر
میرسد دقت مکانی در شبیهسازیهای مناطق مختلف تاثیر زیادی دار د.
انحراف معیار (میانگین قدر مطلق اختالفها برای  24شهر) برای دقت
مکانی  ۲۰×۲۰کیلومتر  ۱۴/۲درجه و برای دقت مکانی  ۶۰×۶۰کیلومتر،
 2/54درجه ،بسیار نزدیک به هم و قابل قبول اند .به طور کلی میتوان
نتیج��ه گرفت ،هر چند مدل برخی ش��هرها را گرمتر و برخی دیگر را

خنکتر پیشبینی کرده ،اما در کل ،دمای متوسط همه شهرها با خطای
 ۱درجه برآورد شده و قابل قبول است.

تقدير و تشكر

در پایان الزم اس��ت از صندوق حمایت از پژوهشگران بابت حمایت
مالی برای انجام بخش��ی از پژوهشهای گزارش ش��ده در این نوشته
تشکر نمود.
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منابع و مآخذ

[ .]1بابائی��ان ا ،.مدیریان ر ،.کریمیان م ،.حبیبی نوخندان م.)۱۳۸۶( .
" شبيهسازي بارش ماههاي سرد سالهاي  ۱۳۷۶و  ۱۳۷۹با استفاده از
مدل اقليمي  ،"3RegCMجغرافيا و توسعه ،شماره  ۱۰صص .۷۲-۵۵
[ .]2کریمی��ان م ،.بابائیان ا ،.مدیریان ر ".)۱۳۸۸( .بررس��ي توانمندي
ش و دماي استان خراسان،
مدل اقليمی  RegCM3در مدلسازی بار 
مطالعه موردي :زمستانهاي دوره  ۱۹۹۱تا  ،"۲۰۰۰فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی ،شماره  ،۹۷صص ۱۸۶-۱۶۵.
[ .]3بابائیان ا ،.مدیریان ر ،.کریمیان م ،.ملبوسی ش" .)۱۳۹۰( .بررسي
توانمندي مدل اقليمي  PRECISدر شبيهسازي بارشهاي منطقهاي
ايران ،پژوهشهاي جغرافياي طبيعي" ،شماره  ،۷۷صص .۱۴۰-۱۲۵
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علم وپژوهش

فناوریهای علوم الکترونیک در پزشکی:
درمان های غیرتهاجمی
شکرالهکریمیان*

چکیده

رش��د چش��مگیر کارب��رد فناوریهای نوین در علوم پزشکی،س��الهای اخیر را بی��ش از هر زمان دیگربه صحنه تعام��ل متخصصان علوم
الکترونیک و پزش��کی تبدیل س��اخته است .اگرچه سابقه استفاده از دانش و فناوریهای الکترونیک به دهه های قبل برگشته و به تدریج
با س��اخت دستگاه های پزش��کی تکمیل گردیده ،لیکن بکارگیری ابزارهای پیشرفته الکترونیکی در اعمال روشهای نوین درمانی ،بویژه
در دو مقوله درمان های غیرتهاجمی و کم تهاجمی ،از جمله امتیازات پزشکی نوین در مواجهه با بیماریها است.فناوریهای به کار رفته
در دو مقوله مذکور با هدف رفع یا کاهش حداقلی نیاز به ورود فیزیکی به بدن و به منظور عدم آس��یب به پوس��ت ،بافت ها و اعضاء
فراگیر ش��ده اند .کاربرداین فناوری ها به دلیل قابلیت باالی نوآوری وتجاری برجس��ته ،در قالب چهار دس��ته :مدیریت جراحت ،انتقال
دارو ،حسگرهای غیرتهاجمی ،و پایشهای پوشیدنی مورد توجه قرارگرفته اند .در این میان"حسگرهای غیرتهاجمی" ،به موجب قابلیت
انعطاف باالتر و اس��تفاده بیشترش��ان ،فراگیرترین کاربرد را در درمان های پزشکی داشته اند .البته سهولت در استفاده و مشاهده سریع و
کوتاه مدت نتایج این حس��گرها ،نیز از عوامل موثر در توجه به آنها به ش��مار می رود .با عنایت به نقش کلیدی ابزارها و دس��تگاه های
پیش��رفته الکترونیک در اعمال روشهای نوین درمانی،در نوش��تار حاضر تالش گردیده تا با معرفی نمونههایی از این دستگاهها ،نحوه
عملک��رد آنه��ا ،مزیت ها و محدودیت های موجود ،تصویری اجمالی از حال و آینده پزش��کی الکترونیک به عنوان یک ش��اخه علمی
شگفت انگیز ارائه وزمینه های فعالیت پژوهشی مرتبط با این فناوریها مورد بحث قرارگیرد.
واژگان کلیدی :پزشکی الکترونیک ،درمانهای غیرتهاجمی ،درمانهای کم تهاجمی،مدیریت جراحت ،انتقال دارو ،حسگرهای غیرتهاجمی،
پایشگرهایپوشیدنی.

* دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و پردیس مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه منچستر ،انگلستان.
نشانی الکترونیکیS.Karimian@manchester.ac.uk :
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مقدمه

اس��تفاده روزاف��زون از فناوریهای نوی��ن علم الکترونی��ک ،آنهارا به
کلید مش��کل گشای پزشکی مبدل ساخته اس��ت .بعالوه ،خصوصی
سازی درمان و خدمات آن ،افزایش اعتبارات پژوهش در حوزه های
مهندس��ی و فناوری سالمت (نظیر بیوحس��گرها ،پیوند های کاشتی،
مهندس��ی بافت و کنتر ِل اطالعات -محورِ درمان) را به ارمغان آورده
است .در این راستا،دانشگاه ها و موسسات برتر ، 1به عنوان پیشگامان
این نهضت ،گروههای تحقیقاتی بس��یار مجهزی را تاسیس کرده اند
تاضمن بکارگیری اصول مهندس��ی و فناوریهای نوین،پیش��رفت در
حیطه های مختلف درمان های پزش��کی و سالمت را تضمین نمایند.
همکاری این گروهها با پردیسهای پزش��کی ،بیمارستانها و سازمان
خدمات س�لامت عمومی ،آنها را برای توسعه فناوریهای مهندسی
پزشکی در موقعیتی منحصر به فرد قرار داده است.
آنچنانک��ه در «بیانیه ماموریت» 2این مراکز آمده اس��ت ،آنها به منظور
مصاف با چالش های جهانی سالمت و بهزیستی ،به اختراع ،توسعه و
تقویت دستگاه هایی مبادرت می ورزند که:
(الف)پزشکان را در تشخیص بیماری و ارائه راه حل هایی به منظور
مدیریت ام��راض مزمن توانمندس��ازد و (ب) بیماران را نیزنس��بت
به کنترل بیش��تر بر درمان خود و زندگی مس��تقل قادر نماید.به بیان
دیگر ،این مراکز پژوهش��ی در تالش��ند تا با اس��تفاده از فناوریهای
نوین،تشخیص زودهنگام ،بررسی دقیق ،تشخیص و درمان را تسهیل
بخش��ند .بدین منظور ،روش های بدیع را برای کنترل پیوس��ته و به
موقع پیامهای زیستی(بیوسیگنال ها) طراحی میکنند تا خدمات درمانی
را در عرصههایی نظیر امراض ژنتیک ،س��وخت و ساز زیستی ،عصب
شناسی،شخصی سازی مراقبت پزشکی 3آسان کنند.
این��ک ،با عنایت ب��ه نقش مهم این مراکز پژوهش��ی در ایجاد ارتباط
بین فناوری و درمان ،این پرس��ش قابلیت ط��رح می یابد که چگونه
می توان نس��بت به ایجاد مراکزی مشابه و نشاء و بومی سازی دانش
و فناوری های نوین الکترونیک در پزش��کی (پزشکی الکترونیک)در
کش��ور مبادرت نمود؟ در این نوش��تار تالش بر آن است تا متعاقب
تبیین جایگاه فناوریهای الکترونیکی در علم پزش��کی ،شاخص ترین
این فناوریها در زمینه درمانهای غیرتهاجمی و کم تهاجمی 4معرفی و
اصول کارکرد و کاربردهای متعدد آنها مشخص گردد.

جایگاه فناوریهای الکترونیکی در علم پزشکی

تحقیقات در زمینه فناوریه��ای الکترونیکی ،دربرگیرنده ترکیبی قوی
از حس��گرهای بس��یار کوچک با مداره��ای الکترونیکی مجتمع ، 5و
فناوری پردازش هوشمند،متکی بر تازهترین دستآوردها در فناوری
نیمه هادی ها است .هدف اصلی این پژوهشها،بکارگیری الکترونیک
همس��از با فرایندهای بیولوژیکی ،و کوچک نگاه داش��تن اندازه این
قطعات و مصرف کمترین مقدار الکتریس��یته می باشد .برای نمونه ،با
بکارگیری فناوری ام��واج رادیویی در نیمه هادی ها ،میتوان به دنبال
راههای کاهش توان مصرفی مورد نیاز در این حسگرها بود[.]۱
واقع آن اس��ت که پیش��رفتهای حاصل��ه در فناوریهای الکترونیک،
ارتباطات و ژِنومیک، 6س��رعت تحقیقات در حیطه هایی از خدمات
درمانی را با شدت بیشتری امکان پذیر کرده است.
در این راس��تا ،پیش��رفتها در زمینه های نانوفناوری ،پ��ردازش داده ها،
روباتیک ،تشخیص مولکولی 7ومایکرو-فلویدیکس 8چشمگیرتر بوده
اند .این دستاوردها موید آنست که می توان تغییراتی در خدمات درمانی
کنونی کش��وراز مد ِل متمرکز پزشکمحور به سمت روشی هوشمندتر،
تمرکز زدا و بیمارمحور بوجود آورد .اعتقاد بر آن اس��ت که این تغییر و
جابجایی در مدل ،منتج به راه حلی سیار و دقیق برای ارائه خدمات مرتبط
با سالمت بوسیله دستگاه های کاربرپسند و سهل العمل 9خواهد شد.
این اقدامات برای «پایش وکنترل غیرمحسوس پزشکی « 10بسیار مفید
هستند ،چرا که نحوه ی نمایش اطالعات ،بیمار را قادر خواهد ساخت
تا بر اساس آنها اقدام کند .به همین سبب است که فناوری حسگرهای
زیستی-پیوندی را میتوان عاملی تعیین کننده درافزایش کیفی سنجش
وضع بیمار و اقدامات درمانی به شمار آورد.
با آنچه گفته شد ،می توان فناوری الکترونیکی قابل استفاده را براساس
نوع بیماری و مشی درمان ،به دو دسته کلی «سیستم های غیرتهاجمی»
و «سیس��تم های کم تهاجمی» تقس��یم نمود .آنچنانک��ه آوردیم ،این
دس��تگاه ها با هدف رفع ی��ا کاهش حداقلی نیاز ورود فیزیکی به بدن
و به منظور پیش��گیری از آسیب به پوست ،بافتها و اعضاء بکار گرفته
می ش��وند .درادامه،ضمن تشریح ساختارکلی وکاربردهای دوسیستم
مذکور،قابلیتها،کاربرده��ای بدیع،مزیته��ا ومحدودیته��ای هرکدام
ِ
فناوری
مشخص وبه ارائه تحلیلی راهبردی از چشم انداز بکارگیری
الکترونیک درعلم پزشکی مبادرت خواهدشد.

 .1از جمله این مراکز ،می توان به مرکز فناوریهای زیست-الهامی ( )Bio-Inspiredکالج سلطنتی لندن در انگلستان ،مرکز مهندسی زیست-الهامی موسسه
فناوری کالیفرنیا ( )California Institute of Technology - Caltechدر ایاالت متحده امریکا اشاره نمود.
2.Mission Statement
3.Personalise Healthcare
4.Non-Invasive and Minimally-Invasive
5.Integrated Circuits

 .6ژنومیک زمینه ای علمی است که در آن به تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات ژنتیکی بخصوص ژنوم موجودات پرداخته میشود.

7. Molecular Diagnostics

 . 8حیطه ایست میان رشته ای بین مهندسی ،فیزیک ،شیمی ،زیست ،نانوفناوری و بیوفناوری که با هدف توسعه "آزمایشگاه روی تراشه" ارائه شده است.

9. User-Friendly
10. Hidden Medical Monitoring
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 )1فناوریه�ای کم تهاجمی :حس�گرهای پیوندی
(قابل کاشت)

بر اس��اس تحقیقات ،ش��ش حیطه کاربردی به عنوان ابداعات مهم و
دارای پتانسیل تجاری در زمینه فناوری کمتهاجمی مشخص شده اند،
که میتوان آنها را مطابق شکل1به دو گروه کلی «جراحی کم تهاجمی»
و «کاشت پیوندی» دسته بندی نمود.
اگرچ��ه جراحیه��ای کم تهاجمی بخ��ش عظیم و ارزش��مندی از
تحقیقات وس��یع در این عرصه را به خود اختصاص می دهند؛ لیکن

ارتباطات بی سیم (نظیر وای فای ،بلوتوث ،جی پی آر اس و فرکانس
رادیویی  )RFنیز از جایگاه خاصی برخوردار گشتهاند.
آمار پژوهشهای انجام یافته در مراکز درمانی پیشرفته موید آن است که
بخش قابل مالحظه ای از این تحقیقات به اس��تفاده از فناوری بی سیم
اختصاص یافته است .اگرچه رقابت علمی میان مراکز پژوهشی در ثبت
مالکیت فکری محصوالت جدید این فناوری قابل درک اس��ت،لیکن
اعتبار این محصوالت و س��ازگاری آنها با بدن ،قبل از توزیع عمده ،بر
2
اساس استانداردهای باال سنجیده می شود.

شکل :1زیر مجموعه های فناوریهای کم تهاجمی بر اساس حیطه کاربرد و فناوریهای وابسته.

چون تمرکز نوش��تار حاضر بر اس��تفاده از فناوریهای الکترونیکی و
بویژه نقش حس��گرهای پیوندی اس��ت ،در ادامه ،به بررسی عملکرد
فنی این حس��گرها پرداخته و تاثیرات روانی و آسایشی آنها بر بیمار
مورد بررسی قرار می گیرد .اغلب حسگرهای پیوندی شامل دو بخش
اصلی «اجزاء قابل کاشت» و «اجزاء خارجی» هستند .نمونه هایی بی
س��یم از این سیستم ها را موجود است که در آن ،یک دستگاه (جزء)
خارجی بوس��یله پرتوهای الکترومغناطیس��ی ،انرژی مورد نیاز را به
حسگر بدون باتری 1کاشته شده در بدن ،منتقل می کند .این دستگاه
سپس پاسخ حسگر کاشته شده را گرفته و تفسیر می کند .بدیهی است
که کاهش حجم هر کدام از این دو جزءآسایش بیمار را در پی خواهد
داشت.همانند س��ایر ابزارهای الکترونیکی و ارتباطی نوین ،فناوریهای

اکثر این حس��گرها سازه ای متشکل از بدنه و آنتن هستند که تماما در
پوشش��ی از مواد زیست-همس��از (مانند پی دی ام اس ) 3و در ابعادی
قابل کاش��ت ارائه می شوند .نمونه ای از این ها ،حسگر«تشدید کننده
امواج صوتیِ سطحی » 4است که در بطن چپ قلب و به منظور سنجش
فش��ار خون استفاده ش��ده است[ .]۲بدیهی اس��ت که به دلیل اهمیت
اس��تفاده وعملکرداین حسگرهادرحس��اس ترین نقاط بدن،ضرورت
داردبخش قاب��ل توجهی ازتحقیقات برروی زیست-س��ازگارنمودن
آنهامتمرکزگردد[.]۳-۵همچنین،پژوه��ش درجهت یافتن راهکارهایی
به منظور رفع محدودیتهای زمان کارکرد،غیرقابل نفوذ بودن فضای
6
تعبیه ش��ده درحس��گر 5وعفونته��ای حاصله ،رایان��ش بی درنگ
ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشند.
1. Passive Sensor

 .2در این راستا ،ادارات مختلف مجموعه استانداردهای ایزو  10993به منظور ارزیابی بیولوژیکی دستگاه ها و ابزارهای پزشکی ،راهنمایی های الزم را در ارتباط
با طراحی ،انتخاب و تست آنها ارائه میدهند؛ هرچند این استانداردها هنوز در ارتباط با حسگرهای کاشتی جای کار بسیار دارند.

)3. Bio-Compatible Polydimethylsiloxane (PDMS
4. Surface Acoustic Wave Resonator (SAWR) Sensor

 .5به طور کلی پلیمرها ،سیلیکون و به ویژه پی دی ام اس نفوذپذیری قابل مالحظه ای نسبت به گازها و مایعات نشان داده اند؛ این امر که به سختی نیز قابل سنجش
است ،به مرور زمان باعث عدم کارکرد صحیح حسگر می شود.

6. Real-time Computing
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در ادامه ،ضمن دسته بندی حسگرهای پیوندی بر اساس عملکردشان
در پزش��کی ،نقش آنها در س��نجش ،پایش ،کنترل و بهبود س�لامت
بیماران نیز مورد بحث قرار گرفته است.
الف)حسگرهای پیوندی (قابل کاشت) پایش فشار خون
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که مدیریت صحیح فش��ار خون نقشی
کلیدی در درمان بس��یاری از عارضه ها ،مانند فشار خون و نارسایی
قلبی ،ایفا می کند[.]۶
همچنین ثابت شده است که سنجش غیرحضوری (سیار)و تمام وقت
فش��ار خون از طریق سیس��تم خودکار ،به دلیل پدیده ای معروف به
«فشار خون ُک ِ
ت سفید» ، 1قابلیت بازتولید بیشتری نسبت به سنجش های
حضوری دارد .بعالوهپایش دائمی فشار خون در بیماران غیربستری،
امکانات هش��داری و سالمت ازراه دور مفیدی ارائه می کند .بعالوه،
اینگونه سنجش ها ،اطالعات تمام فعالیت های بیمار ،شامل حالتهای
خواب و بیداری را ارائه می دهند.
پژوهش��های متعددی به منظور امکان سنجی و ارزیابی سودمندپایش
مستمر ِهمودینامیک قلب 2انجام ش��ده است .در سال  2004میالدی
نتایج س��نجش ه��ای امیدوار کننده ای از بزرگ س��رخرگ (آئورت)
برخی سگ سانان بوسیله حسگرهای فشاری و دورسنجی مغناطیسی
و با اس��تفاده از س��امانه های میکروالکترومکانیکی ( 3 )MEMSبه
دست آمد[.]۷
در تحقیقی دیگر ،دس��تگاهی بس��یار کوچک به حیوانات و نیز گروه
اندک��ی از بیماران پیوند زده ش��د .این حس��گر که مبدل��ی (تراگزار)
پیزوالکتریک با منبع انرژی صوتی 4و مصرف انرژی بسیار پایین بود،
در اندازه ای قابل سفارش (بر اساس نیاز افراد) ساخته می شد و قادر
به ارسالسنجش های فشار به طور ممتد برای پنج تا ده ثانیه بود[.]۸ ،۹
روش مش��ابه دیگری به نام «کاردیومِمز» برای ارزیابی ِ
دقت حس��گر
نارس��ایی قلبی بکار گرفته شده ،که بر اساس فناوری مِمزو با استفاده
از خاز ِن حس��اس به فش��ارعمل م��ی کند .این حس��گر به صورت
الکترومغناطیس��ی ب��ه یک آنتن بیرونی ،که مس��ئول روش��ن نمودن
حسگر و ثبت فرکانس تشدیدی آنستو سنجش حاصله به سطح فشار
س��رخرگ ارتباط داده می شود .اعتبار و تناسب این روش در مقایسه
با روشهای موجود تایید ش��ده و با بکارگیری آن نرخ دوباره بستری
شدن بیماران کاهش یافته است[.]۱۰ ،۱۱

روش های مش��ابه دیگری نیز بعدا ارائه شد که حسگر به همراه آنتن
در داخل بدن پیوند زده ش��ده و با استفاده از امواج رادیویی به ارسال
اطالعات به یک واحد خارجی منجر می گردد[.]۱۲
داده های حاصله توس��ط خود بیمار و راس ساعت های تجویز شده
استخراج و به پزشک معالج ارسال می شوند[.]۱۳ ،۱۴
ب)حسگرهای پیوندی پایش پیوسته گلوکز (سی جی ا ِم)
دس��ته دیگ��ر ازحس��گرهای پیون��دی آنهای��ی هس��تندکه درکنترل
وتنظیمپیوس��ته گلوکزمورداس��تفاده قرار گرفته و به حسگرهای سی
جی ام مشهورند .این حسگرهافوایدمتعددی نسبت به فناوری مرسوم
پایشگلوکزدارندکه ازجمله می توان به قابلیتهای ذیل اشاره نمود:
• توانایی هش��دار به بیمار در خصوص وضعیت کمبود ناهنجار
گلوکز خون (هیپوگلیسمی)
• توانایی اعالم به بیمار که وارد حالت هیپوگلیسمی شده تا بتواند
خطر عواقب و پیچیدگی های مربوطه را کاهش دهد
• توانایی کنترل و تنظیم روند سطوح گلوکز به بیماران و پزشکانو
کمک به مدیریت صحیح بیمار
• این حس��گرها همچنین می تواند به یک تلمبه انسولین ارتباط
داشته باشد تا سیستمی حلقه-بسته ایجاد نموده؛ و به طور خودکار و
در پاسخ به تغییرات سطوح گلوکز خون،به توضیح انسولین بپردازد.
5

این سیس��تم ش��امل چهار جزءتلمبه انس��ولین ،لوله ی انتقال که زیر
پوس��ت قرار می گیرد ،حسگر گلوکز ،دستگاه ذخیره داده می باشد.
تلمبه انسولین ،دارو را تا حداکثر سه روز پس از نصب دستگاه پخش
میکند .پایش مس��تمر گلوکز توسط حسگر بسیار کوچک امکان پذیر
می ش��ود و داده های حسگر دائما به دستگاه سبکی که به آن متصل
است ،ارسال میشود .فرس��تنده،اطالعات گلوکز خون را به صورت
رادیویی (آر اِف) به تلمبه انس��ولین ارس��ال می کند و به این ترتیب
ش��رایط بیمار مرتبا توسط دس��تگاه کنترل و داروی مورد نیاز به وی
تزریق میشود.
در ش��رایط حاضرتنها ش��رکت ها و دانش��گاه های معدودی دستگاه
های تایید ش��ده را به بازار ارائه کرده اند و حس��گرهای موجود نیز از
کاستیهای متعددی رنج می برند 6؛ فلذافرصتی برای پژوهش در زمینه
بهبود فناوری موجود فراهم آمده است؛ حرکتی که شرکت هایی نظیر

 :White Coat Hypertension .1این سندروم (فشار خون) پدیده ایست حاکی از افزایش فشار خون بیمار به دلیل اضطراب در محیطهای شبیه به مطب؛ در
حالیکه در محیط معمولی این پدیده دیده نمی شود.
 :Continuous Hemodynamic Monitoring .2پایش ممتد حرکات خون و فشاری که در رگها ،شاهرگ ها و حفره های قلب اعمال می کند.
 .3سامانه های مِمز،بر عکس قطعات الکترونیکی  ،ICبا تلفیق میکروالکترونیک سیلیکونی با فناوری ماشین کاری میکرونی ایجاد می شوند.
4. Acoustically Powered Piezoelectric Transducer .
5.Continuous Glucose Monitoring (CGM).

 .6حسگرها از عمرکوتاهی برخوردارند و باید مکررا (هر  7-3روز) عوض شوندو بعالوه ،آنها به عنوان دستگاه های افزوده (و نه جایگزین) تایید شده اند؛ این
برچس��ب ،به دلیل عملکرد ضعیف این دس��تگاه به هنگام پایین بودن س��طح گلوکوز و یا تغییر سریع آن است .همچنین ،این حسگرها هنوز نیازمند درجه بندی
( )Calibrationتوسط دستگاه های مرسوم (انگشت -سوزن) گلوکوز خون هستند.
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اس ام اس آی 1آغازگر آن شده اند.
البته سیس��تم های قابل مالحظه دیگری نظیردستگاه هایپایش پیوسته
گلوکز «اس��پکت آر اِکس«، »2س��ی جی ام» (محصول مِدترونیک) و
«گلوکوالیت» نیز وجود دارند ،که هر س��ه با بخش��ی به شکل وصله
(چس��ب) به بدن بیمار نصب می شوند .دو دستگاه نخست،بر اساس
فناوری مایکروپوریش��ن لیزری 3عمل کرده ،و به طور غیرتهاجمی به
مایع بِینابینی پوست (آی اِس اِف ) 4دسترسی پیدا می کند.
دستگاه سوم ،با هدف استقرار در بیمارستان و بر اساس پایش مستمر
و غیرتهاجم��ی گلوکز خون به کمک روش مقطعنگاری همدوس��ی
اپتیکی 5عمل می کند و مرتبا داده هایی را توسط نور مادون قرمز از
میان پوس��ت و بدون نیاز به برداشت خون یا تهاجم به بدن به دست
می آورد
.از آنجاییکه روش های کنونی س��نجش س��طح خون ،بسیار دردآور،
زمان بر و نیازمند حضور دائم یک پرستار است ،بکارگیری حسگرهای
مورد بحث می تواند تحولی دیگر در مدیریت پزشکی و استفاده بهینه
از زمان و اعتبارات مالی به حساب آید.
ج)حسگرهای رمزگشایی از دلیل سنکوپ های بالتوضیح
یکی دیگر از محصوالت فناوری الکترونیک که در پزش��کی قابلیت
اس��تفاده یافته ،دس��تگاه پایش قلبی با قابلیت کاش��ت و فعال سازی
خودکار و دس��تی (توسط بیمار) است که می تواند با ضبط نوار قلب
در هنگام وقوع س��نکوپ ،نوع بی نظم��ی در ضربان قلب (آریتمی)
را معین س��ازد .این دس��تگاه که از طریق بریدگی کوچک در قسمت
فوقانی قفس��ه سینه در زیر پوس��ت قرار میگیرد ،می تواند تا  14ماه
اطالع رسانی کند .به هنگام بروز مشکل ،کافی است فعال کننده دستی
کوچکی که در اختیار بیمار است را روی دستگاه کاشته شده قرار داده
تا نوار قلب ضبط گردد؛ هر چند که این دستگاه قادر است تا به طور
خودکار نیز این کار را انجام دهد.
6
نمونه این دس��تگاه ها،حسگر پیوندی پایش هموداینامیک کرونی ِکل
(یا رویدادشمار) ساخته شده است .این دستگاه مدام فشارهای داخل
قلب و جریان خروجی از بطن راست را از طریق یک حسگرپایش می
کند .داده های ذخیره شده توسط بیمار به پزشک بالینی ارسال میگردد
تا تجویزات الزم انجام شود.

د)حسگرهای بهبود آنوریسم شاهرگ بطنی
درمان آنوریس��م ، 7یا نیازمند جراحی باز برای برداشتن آنوریسم است،
و یا جراحی کم تهاجم��یِ درون آوندی ،که در آن لوله توری مصنوعی
(اِس��تِنت) در داخل کیسه آنوریس��م پیوند داده می شود تا از فشار به آن
بکاهد .ماندگاری و دوام این استنت های پیوندی قابل بحث است چراکه
در مواردی به توسعه ترشحات داخلی منجر شده است .به منظور کسب
اطالعات از وضعیت این استنت ها و تعمیرات درون آوندی،حسگرهای
پیوندی بی سیم و بدون باتری را به منظور پایش درازمدت بیمار ،به هنگام
تعمیر درون آوندی وارد بدن می سازند .اطالعات فشارکیسه آنوریسم به
صورت زنده و از طریق امواج رادیویی به یک واحد الکترونیکی بیرونی
ارسال وبه پزشک بیمار منتقل می شوند.
ه)حسگرهای محرک عصبی
حس��گرهای پیون��دی محرک عصبی دس��تگاه هایی هس��تند که به
الکترودهایی متصلند و در ناحیه های خاصی از مغز یا سیستم عصبی
مرکزی جای داده می ش��وند .این دس��تگاه ها ک��ه برآمده از فناوری
دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می باشند ،به نحوی طراحی شده اند
که الگوهای دقیق نبضهای الکتریکی را از طریق گذرگاه های عصبی
مش��خص انتقال داده و بدین سان متخصصان را قادر سازند تا طیف
وسیعی از بیماریهای مغزی را تحت کنترل درآورند.
اگرچه هزینه استفاده ازاین دستگاهها باالست ،لیکن مزیتهای متعددی
نسبت به درمان های دارویی متداول دارندکه از آن جمله اند:
( )1ب��ه دلیل آنکه ُکنش ه��ای محرکهای عصبی مختص نقاط خاص
اند ،تاثیرات مخرب جانبی آنهابسیار اندکاست )2( ،درمان ها بازگشت
پذیر هس��تند)3( ،میتوانندگزینه ای درمانی برای بیمارانی باش��ندکه
جایگزین درمانی دیگری ندارند .بدین ترتیب،باید اذعان نمود که این
دستگاه ها میتوانند در برخی شرایط مزمن ،که نیازمند مدیریت دارو
در طول عمر بیمار اس��ت ،مقرون به صرفه تر باش��ند .این فناوریهای
نوظهور در حیطه تحریک س��ازی عصبی به موسس��ات پژوهشی و
ش��رکتهای تولیدی این فرصت را می دهد تا ب��ه بازار امراض مزمن
نظیر مدیریت دردها و میگرن وارد ش��وند؛ جایی که جمعیت بیماران
به میلیونها نفر می رسد.جدول  1کاربردهای بالقوه حسگرهای محرک
عصبی را دسته بندی می کند.
8

1. Sensors for Medicine and Science, Inc.

 .2محصول مشترک شرکت اکسپت آر اِکس و آزمایشگاه اَبوت.
 .3مایکروپوریشن شامل ایجاد منفذهای یا کانالهای مایکرونی (بسیار کوچک) در پوست است که می تواند اجازه دهد مولکولها و درشت مولکولهای قابل حل در
آب ،جابه جا شوند.
4. Integral Skin foam.
5. Optical Coherence Tomography (OCT).

 .6هموداینامیک که به معنی "جریان خون ،حرکت و تعادل تحت کنش نیروهای خارجی" است ،به مطالعه و توضیح قوانین فیزیکی جریان یا گردش خون در رگها
می پردازد.
 .7بزرگ شدن یا بیرونزدگی دیواره یک سرخرگ در اثر ضعف آن دیواره ؛ حالتی که معموال در آئورت یا سرخرگهایی که مغز ،پاها یا دیواره قلب را تغذیه می کنند،
ایجاد می شود.

8. Neurostimulatory Implantable Devices.
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جدول  :1کاربردهای بالقوه حسگرهای محرک عصبی.

و)حسگرهای درمان صرع و افسردگی
معالج��ه به روش وی اِن اِس 1درمانی اس��ت بدون دارو که در بهبود
«ص��ر ِع مقاوم به دارو» و «افس��ردگی عود کنن��ده و مقاوم به درمان»،
مورد تایید قرار گرفته است .در این روش ،یک مولد در زیر پوست و
قسمت تحتانی چپ قفسه سینه کاشته و توسط سیم های کوچک در
زیر پوس��ت به عصب دهم مغز (واگوس) در گردن متصل می گردد.
این دس��تگاه ضربان های الکتریکی مالیم که زمان بندی و س��نجیده
ش��ده اند را به عصب واگ��وس منتقل کرده ،که خود قس��مت های
مختلف مغز را فعال می سازد.
بدین ترتیب ،پزشکان می توانند زمان بندی و مقدار تحریک دریافت
ش��ده در بیمار را بوسیله سیستم برنامه ریزی خارجی تنظیم و درمان
را تحت کنترل گیرند.
ز)حسگرهای درمان درد روان رنجوری
یکی دیگر از کاربردهای پزشکی حسگرهای پیوندی ،تحریک-درمانی
عصب های طناب نخاعی (اِس سی اِس ) 2است که به منظور درمان
دردهای ناش��ی از اختالالت عصبی ،بویژه در ش��رایطی که فیبرهای
عصبی آسیب دیده یا معیوب شده و منجر به تغییر در عملکرد عصب
و باعث درد شدید می شوند،بکار می رود.
3
این روش درمانی توسط سازمان غذا و داروی امریکا (اف دی ای )

تایید ش��ده است و جدیدترین سیستم آن محصولی از موسسه علمی
بوس��تون است که «دقت اضافه» 4نام دارد .این دستگاه طوری طراحی
شده تا با دقت ،همزمان درد را تا چهارنقطه هدف قرار دهد و خود را
با تغییرات مقاومتی (امپدانسی)  -که در اثر انطباق فیزیولوژیکی اتفاق
می افتد -منطبق کند.
این سیستم (مانند سایر حس��گرهای فوق الذکر) شامالجزاء پیوندی
(قابل کاش��ت) و نیزقطعات خارجی است .اجزاء پیوندی آن عبارتند
از ( :ال��ف) مولد ضربان پیون��دی (آی پی جی ) 5که حاوی مدارهای
الکترونیکی پیشرفته و باتری های کوچک  6قابل-شارژ-مجدد است،و
(ب) سیم های عایق شده که درمان را منتقل می کنند.
هر َمک 7کنترل از راه دور
قطعات خارجی آن نیز مشتمل اند بر یک ا َ ُ
مختص بیمار که به او اجازه میدهد درمان را براس��اس نیازش تنظیم
کند؛ و همچنین ش��ارژر باتری و دس��تگاه شارژ آی پی جی.در این
روش درمانی ،دستگاه آی پی جی شوکهای الکتریکی از طریق سیم
8
ها به نقاط مش��خصی از طناب نخاعی می فرس��تد تا پیامهای درد
را ظاهر س��ازد.پیام های ظاهر شده به مغز رفته  -جایی که اغلب به
عنوان حس خارش (مورمور) دریافت (درک) می شوندو احساسی
ش��بیه خواب رفتگی ( ِگز ِگز  )9را بوجود آورده و جایگزین احساس
درد می نماید.

1. Vagus Nerve Stimulation (VNS) Therapy.
2. Spinal Cord Stimulation (SCS).
3. US Food and Drug Administration (FDA).
4. Precision Plus Implant .
5. Implantable Pulse Generator (IPG).

 .6پیشرفت ها در فناوری به اندازه ای باورکردنی حجم باتری ها را کاهش داده و به کارایی آنها بهبود بخشیده است.
 .8درد سیگنالی الکتریکی است که در امتداد ستون فقرات به مغز حرکت می کند.
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7. Joystick
9. Paresthesia
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 )2فناوریهای غیر تهاجمی

آنگونه که ذکر شد ،هدف اصلی درمانهای غیرتهاجمی اساسا استفاده
از فناوریهای نوین در جهت درمان بدون صدمه به پوست و ارگانهای
بدن است.پزش��کان از قرنها پیش روشهای س��اده غیرتهاجمی را بر
اس��اس پارامترهای فیزیکی و در جهت ارزیابی عملکرد بدن استفاده
می کرده اند .این روش ها در قالب معاینات فیزیکی نظیر نبض گیری،
ش��نود صداهای قلب و ُش��ش ،معاینه دمای بدن و تنفس بیمار ،و نیز
معاینات دهانی ،ش��کمی ،سنجش فشار خون و غیره انجام میشد .در
پزش��کی نوین ،روشهای غیرتهاجمی بر دو حیطه تشخیص و درمان
متمرکز گشته و اکثرا از طریق تکنیک های الکترومغناطیسی و پرتو-
ذره ای ،گس��تره فناوریهای پزشکی وسعت داده شده است .در ادامه،
دو نمونه از این ش��یوه ها که معرف نق��ش فناوریهای الکترونیک در
درمان های غیرتهاجمی می باشند ،اشاره می گردد.
الف) تحریک سازی مغناطیسی فراجمجمه ای (تی ام اس) 1
در این روش درمانی بدون درد که برای تحریک مغز بدون ش��کافتن
اس��تخوان جمجمه بکار می رود ،عامل محرک ،میدانی مغناطیسی با
اندازه ای مش��ابه با میدان پویش��گرهای اِم آر آی 2ایجاد می کند که
تنها یک میلی ثانیه طول می کش��د .این میدان مغناطیسی جریان های
الکتریکی القا کرده که گمان می رود آکسون ها (آسه)ی عصبی 3را در
الیه بیرونی مغز (کورتِکس) و ماده سفید زیرپوستی 4فعال میکنند.
این فن��اوری که در س��الهای اخیر توجه تعداد قاب��ل مالحظه ای از
محقق��ان و مخترعان رابه خ��ود جلب کرده ،به منظور جس��تجو در
فرصت های بهداشتی-درمانی خیره کننده و متفاوت ،از سکته گرفته
تا اعتیاد و اختالل فکری عملی(او س��ی دی )5و همچنین افسردگی،
مورد استفاده قرار گرفته است .هرچند که به سبب متغیر بودن کیفیت
طرح آزمایش��ی آن ،کاراییاش قابل س��وال بودهو سازو کار عملکرد
آن هنوز به درس��تی درک نشده اس��ت؛ لیکن تردیدی نیست کهاین
فن��اوری میتواند تغییراتی در مغز ایجاد کن��د که عمری فراتر از دوره
تحریک سازی دارند و میتوانند به تغییراتی کوچک اما قابل سنجش
در کارکرد افراد س��الم ختم ش��وند .اگرچه بعید است که این فناوری
بتواند عملکرد را به مجموعههای خاص اتصاالت سیناپس��ی (همایه
ای) که توس��ط بیماری یا زخم صدمه دیده اند ،بازگرداند ویا آنها را
تعمی��ر کند؛اما احتماال بتواند توانایی مغز را برای تن دادن به تغییرات
ترمیمی (جبرانی) افزایش داده و از این طریق به مغز برای بازگش��ت
به سالمت خود کمک نماید .بدین ترتیب ،این فناوری ممکن است با

موفقیت بیشتری در راستای هدفگیری شرایطی مانند سکته (به جای
افسردگی) بکار گرفته شود .علیرغم تمرکز تعدادی از مراکز تحقیقاتی
و تولی��دی بر روی این فناوری و محص��والت آن ، 6هنوز این امکان
وجود دارد که بتوان آنرا به عرصه پژوهش��های ملی وارد س��اخت و
با طراحی محصوالت جدید در عرصه رقابتهای علمی وارد گشت.
ب) عدسک هوشمند
آخرین دستاورد درس��ری محصوالت فناوری الکترونیک پزشکی که
برای پایش کارکردبدن طراحی شده،مدل ابتدایی لنزهوشمندی است که
سطوح قندخون راکنترل کرده ومتناسب بینایی فرد رابه روشی جدید،
اصالح می کند .بطور یقین این محصول نیزکه اخیراتوسط شرکت گوگل
باهمکاری شرکت یسویسینو وارتیس ارائه شده،نیازمندارتقاءکیفی است
که بی تردید پژوهش های مستقلی را طلب مینماید.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در نوشتار حاضر هدف آن بود تا با اتکاء به نتایج آخرین تحقیقات در
عرصه های الکترونیک پزشکی ،توجه پژوهشگران کشورمان به بهره
گیری از مشترکات میان رشته ای و همچنین قابلیت نشاء و توسعه این
علوم در کشورمان جلب گردد .بدین منظور تالش گردید تا با مروری
برنقش فناوریها وسیستم های نوین الکترونیک درعلم پزشکی،کارکرد
آنه��ا در درمان ه��ای غیرتهاجمی وکم تهاجمی مورد بررس��ی قرار
گی��رد .این مباحث اختصاصا بر کاربرد ،نحوه عملکرد و ویژگی های
محرکهای الکترومغناطیسی و حس��گرهای قابل کاشت (پیوندی) ،و
پتانس��یل های پیش��رفت در هر حیطه ی تحقیقاتی برجسته متمرکز
بود .همچنین تالش گردید تاضمن تش��ریحمزیت ها ،محدودیت ها،
محرکه های بازار و پژوهشگران اصلی هر حیطه ،تصویری اجمالی از
این شاخه های علمی شگفت انگیزارائه ،وزمینه های پژوهشی مرتبط
با آنها مورد بحث قرار گیرد .با آنچه در این نوش��تار مورد بحث قرار
گرفت،همچنین روش��ن گردید که یکی از سودمندترین اقدامات در
مدیریت پزش��کی کشورمان تغییر سیس��تم خدمات درمانی کنونی از
مد ِل متمرکز به س��مت روشی هوش��مند تر ،تمرکز زدا و بیمارمحور
است که به نوبه خود انقالبی در خدمات پزشکی بوجود خواهد آورد.
اعتقاد بر آن است که این تغییر و جابجایی در الگوی درمانی ،منتج به
راه حلیبرای پایش وکنترل پزش��کی غیرحضوری ،دقیق و نامحسوس
خواهد شد که به مشارکت بیمار در درمان خویش و صرفه جویی در
وقت متخصصان و کاهش هزینه های مراکز درمانی خواهد انجامید.
1. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS).
2. Magnetic Resonance Imaging (MRI) Scanners.

 .3آکسون ،یا فیبر عصبی ،باریکه ای برآمده و طوالنی از سلول عصبی (یاخته عصبی) است که تکانه های الکتریکی را از بدنه سلول عصبی دور می کند.

4. Subcortical White Matter.
5. Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) .

 .6در شرایط حاضر تعدادی از شرکتهای جدیدالتاسیس مانند نیورونِتیکس و نیورواَلیو بر روی توسعه محرکهای عصبی غیرتهاجمی بر اساس فناوری تی ام اس
تمرکز کرده اند .این دو شرکت به ترتیب ،افسردگی و میگرن را هدف قرار داده اند.
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پنجرهجوهري:
الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه
امیر رضا نریمانی* ، 1دکتر سید مهدی الوانی

2

چکیده

رابطه صنعت و دانشگاه ،با گسترش عواملي از جمله جهاني سازی ،رشد روزافزون رقابت در سطح ﺑﻴﻦالمللي و تغييرات سريع فناورانه،
ﺑﻪسوي توسعه سريع بازار دانش ،تغيير كرده است .به منظور افزايش نوآوري ،كارايي و ايجاد ثروت ،دانشگاهﻫﺎ و صنعت ﻣﻲباید تعامل
مناسبی با یکدیگر داشته باشند .عوامل مختلفي بر همكاري ميان دانشگاه و صنعت تأثير دارند و زماني اثربخش خواهد بود ،كه با زباني
مش��ترك با هم ارتباط برقرار كنند .دانش��گاهﻫﺎ عمدت ًا با زبان گسترش مرزهاي دانش ،و صنایع با زبان کسب سود و کاهش هزينه سخن
ﻣﻰگويند .اين عدم هم زباني امكان تعامل و همكاري موثر آنها با يكديگر را كاهش ﻣﻲدهد .همچنین با استفاده از نظریه پنجره جوهری
و کاربرد خودگشودگی و بازخورد در ارتباطات ﺑﻴﻦسازمانی ﻣﻲتوان با گسترش ناحيه عمومی در پنجره جوهری ،میزان آگاهی و اعتماد
دانش��گاه و صنعت را با یکدیگر افزایش داده و در تعامل و درک متقابل ،اثربخشتر ظاهر ش��وند .در واقع پنجره جوهري یک الگوی
ارتباطی براي بهبود درك افراد و یا رابطه بین سازمانﻫﺎ از یکدیگر است که هر قدر ناحیه عمومی بین افراد و یا بین سازمان گستردهﺗﺮ
شود توان برقراري ارتباطی آنها بیشتر ﻣﻲشود .در این فرایند اگر فقط یک طرف اقدام به خودگشودگی و بازخورد نماید ،و طرف دیگر
آن را انجام ندهد ،ارتباط بخوبی برقرار ﻧﻣﻲش��ود .بنابراین در این مقاله پنجره جوهری با تبیین مبانی ارتباط فیﻣﺎبین ،نقش بس��زایی در
شناخت ماهیت رابطه دانشگاه و صنعت ایفا ﻣﻲکند.
واژگان کلیدی :پنجره جوهری ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،مراکز تحقیقی ،خودگشودگی ،مفاهمه.

* عهده دار مکاتبات :تلفن ،)+9821(22744170 :نشانی الکترونیکیnarimani@ut.ac.ir :
.1گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 . 2استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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مقدمه

ام��روزه دولتﻫﺎ س��عي ﻣﻰكنند تا بمنظور افزايش ن��وآوري ،كارايي
و ايج��اد ث��روت ،بصورتي فعال با دانش��گاهﻫﺎ و صنعت همكاري و
تعامل داشته باشند و یا در ایجاد ارتباط بین آنﻫﺎ برنامه ﺭیزی و اقدام
نمایند[ .]1چنانچه فعاليتﻫﺎي همكاري ميان دانش��گاهﻫﺎ وسازمانﻫﺎ
بدرستي و بگونه ﺍي اثربخش مديريت شود منافع حاصله نيز حداكثر
خواهد بود[.]2
نتاي��ج تحقي��ق نش��ان ﻣﻰده��د ك��ه در بيشﺗﺮكش��ورها تمرك��ز
سياﺳﺖگذاريﻫﺎي دولت معطوف به نقش رابطه صنعت و دانش��گاه
ﻣﻰباشد[.]3
تجربه کش��ورهایی ک��ه ارتباط دو سویه صنعت و دانش��گاه در آنﻫﺎ
قوی است ،نش��ان ﻣﻰدهد که این ارتب��اط از ابتدا بدرستی پی ﺭیزی
ش��ده و مفاهم��ه  1بین آنﻫﺎ به ص��ورت ساختارمند پیش رفته است.
در کشور ما تاکنون اقدامات مختلفی در جهت افزایش همکاریﻫﺎی
دانش��گاه و صنع��ت انجام ش��ده است اما علیرغم ت�لاشﻫﺎی انجام
ش��ده ،نتایج حاصله به قدر کافی رضایت بخ��ش نبوده است .هدف
اصلی از نگارش مقاله حاضر ش��ناخت رویکردی جدید در ارتباط با
درک متقابل و مفاهمه دانش��گاه و صنعت از طریق خودگشودگی 2و
بازخورد طرفین است.

اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه

دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروي انسانی متخصص و آموزش دیده
اس��ت که ب��ا برخورد اری از ایده ها و اندیش��هﻫﺎي ن��و ﻣﻲتواند هر
لحظه در شریانﻫﺎي حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد نیروي
نوینی را تزریق نماید ،و صنعت نیز با به کاربس��تن ایدهﻫﺎي نوظهور
دانش��گاهیان ،ﻣﻲتواند اندیش��ه توسعه اقتصادي و پیشرفت جامعه را
محق��ق سازد .لذا هرگون��ه کاستی ،خواه مقطعی و خواه مس��تمر در
استمرار همکاري بین این دو نهاد ،مس��تقیمًا و بالواسطه ،توسعه همه
جانبه را به چالش ﻣﻰکشد.
همکاري دانش��گاه و صنعت از مصادیق تواف��قﻫﺎي قراردادي است
ک��ه درخصوص فعالیتﻫﺎي علمی و پژوهش��ی میان دانش��گاهﻫﺎ و
دستگ��اهﻫﺎي اجرایی منعقد ﻣﻰش��ود .این همک��اري بطور معمول با
استف��اده از توان علمی دانش��گاه و تجربیات صنع��ت و تالش براي
دستیابی به این هدف صورت ﻣﻰپذیرد .دانش��گاهﻫﺎ به منظور تربیت
نیروهاي انس��انی توانا و نوآوريﻫﺎي علمی نیازمند گسترش خدمات
علمی و حل مشکالت اجتماعی در راستاي بهبود زندگی مردم هستند
و براي دستیابی به چنین اهدافی ،ایجاد همکاري و ارتباطی منطقی با

نهادهایی مثل بخش صنعت ،براي دانشگاهﻫﺎ ضروري به نظر ﻣﻰرسد.
ب��ا توجه به پیشﺯمین��هﻫﺎي نظري و تجربی ،ای��ن دو نهاد به تنهایی
ﻧﻣﻰتوانند موفقیت الزم را داش��ته باشند و هرگونه گسست در ارتباط
آن دو باع��ث ایجاد خل��ل در فرایند توسعه پای��دار ﻣﻰگردد .تعمیق
همکاري بین دانش��گاه و صنعت بر پایه انگیزهﻫﺎي متفاوتی ﻣﻰتواند
شکل گیرد که منافع مالی ،پیشرفت علم و ابداعات نوین از جمله این
انگیزهﻫﺎ هستند[.]4
نادي��ده گرفتن اهمي��ت ارزيابي عملكرد تجارﻱ س��ازي تحقيقﻫﺎي
دانشگاهي توسط سياﺳﺖگذاران دانشگاه و دولت ،منجر به هزينهﻫﺎي
بسيار باالي اجراي پروژهﻫﺎي تجارﻱ سازي تحقيقﻫﺎي دانشگاهي[،]5
اتالف وقت پژوهشگران دانشگاهی[ ،]6كاهش انگيزه در پژوﻫﺶگران
ﻣﻰشود[ .]7بنابراین هدف كلي استفاده از همكاريﻫﺎي ﺑﻴﻦسازماني،
جهتﺩهي مطلوب و مؤثر به برنامهﻫﺎ و تصميمات مرتبط با مسائل و
چالشﻫﺎي چند بعدي موجود در اجتماع و ارائه خدمات هر چه بهتر
و بيشتر به جامعه است[.]8

پیشینه ارتباط صنعت با مراکز تحقیقی در ایران

ارتباط صنعت و دانش��گاه در ایران نش��ان ﻣﻰدهد کهﺷﻜﻞگیری این
ارتباط در گذر زمان به طور اصولی پایهﺭیزی نشده و زیربنای اساسی
ب��رای آن شکل نگرفته است .محتوا و سم��ت و سوی این ارتباط به
درستی مش��خص نش��ده و هدفمند نبوده است[ ،]9تاریخچه ارتباط
دانشگاه و صنعت در ایران از آغاز تا ایجاد کانونﻫﺎی هماهنگی دانش
و صنع��ت که آخرین اقدام مهم در این زمین��ه ﻣﻰباشد ،به شرح زیر
است .اولین دوره از زمان تأسیس دانش��گاه تهران( 1313ش) تا سال
 1340بوده است ،که در این دوره تعامل دانش��گاه و صنعت مبتنی بر
آم��وزش بود .دولت در راستای هماهنگﺳﺎزی دانش��گاهﻫﺎ با صنایع
وارداتی جدید و ایجاد رشتهﻫﺎی دانشگاهی که مورد نیاز صنایع تازه
تأسیس بودند ،تالش ﻣﻰکرد.
دوره دوم از سال  1340تا 1360است که در این دوره نیز تعامل مبتنی
ب��ر آموزش بود و دولت همچنان برای هماهنگﺳﺎزی دانش��گاهﻫﺎ با
صنای��ع تالش ﻣﻰکرد ،با این اخت�لاف که در این دوره کارآموزانی از
دانشگاه برای آشنایی با فناوریﻫﺎی وارداتی جدید و آشنایی با بعضی
از مسائل ،به شرکتﻫﺎی صنعتی دولتی فرستاده ﻣﻰشدند .دوره سوم
از س��ال  1360ت��ا  1374ک��ه در این دوره دولت ت�لاش کرد مبنای
تعامل دانشگاه و صنعت را عالوه بر آموزش به پژوهش نیز گسترش
دهد .بر این اساس دفتر ارتباط دانش��گاه با صنعت در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ایج��اد شد .در دوره چهارم دولت از سال 1374
1. Discourse

 Self-openness . 2به معنای شناساندن خود به دیگران.
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به بعد کوشید مبنای جدیدی را برای تعامل دانش��گاه و صنعت ارائه
کند این مبنای جدی��د را ﻣﻰتوان توسعه فناوری نامید .دولت در این
راست��ا از سال  1379به تأسیس شهرک علمی و تحقیقاتی ،پارکﻫﺎی
عل��م و فناوری و مراکز رشد(انکوباتور) اقدام کرده است .از آن زمان
تاکنون نیز اقداماتی دیگر از جمله ایجاد سامانه ملی کارآموزی ،ایجاد
رشتهﻫﺎی دکتری پژوهش محور انجام شده است .اما جدیدترین اقدام
برای برقراری ارتباط مؤثر بین دانش��گاه و صنعت تشکیل کانونﻫﺎی
هماهنگی دانش و صنعت ﻣﻰباشد[.]10
با عنایت به مأموری��ت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای
ایجاد ارتباط مؤثر بین دانش��گاه و صنعت و آسیب شناسی تجربیات،
این معاونت به منظور ﺷﻜﻞگیری ارتباط نزدیک و مؤثر بین دانشگاهﻫﺎ
و صنای��ع و سای��ر ذینفع��ان نظام علم ،فن��اوری و نوآوری کش��ور،
مجموعهﻫﺎی��ی را تحت عنوان کانونﻫﺎی هماهنگی دانش و صنعت
ایج��اد نموده است که این کان��ونﻫﺎ مأموریت دارند با تمرکز بر یک
محصول ،خدمت یا فناوری خاص ،مس��ائل و مشکالت آن حوزه را
با هدف ایجاد تعامالت نزدیکﺗﺮ بین دانش��گاهﻫﺎ و صنایع و تسهیل
فرآیند تبدیل ایده به کسب وکار در دستور کار خود قرار دهند.
رویکرد اصلی در تشکیل کانونﻫﺎی هماهنگی دانش و صنعت ،ایجاد
زیرساخت��ی برای تعامل مس��تمر و نزدیک بی��ن ذینفعان مختلف هر
ح��وزه اعم از بخشﻫﺎی دولتی ،غیردولتی و دانش��گاهی بوده است.
همچنین تالش شده است کانونﻫﺎ ،در مراکز تحقیقاتی که بیش��ترین
ارتب��اط محتوایی و کاری را با آن حوزه دارند مس��تقر شوند تا هم از
توان کارشناسی و تجربه آن نهادها استفاده شود و هم نوعی اعتبار و
مشروعیت ملی برای سازماندهی به نظام بخشی نوآوری در آن حوزه
برایشان فراهم گردد .ولی در حال حاضر فعالیتی جدی از این کانونﻫﺎ
مشاهده ﻧﻤﻲشود.

مفاهمه زیربنای ارتباط موثر

از نظ��ر لغوی مفاهم��ه به معنی پرداختن مفص��ل و جزءبهجزء یک
موضوع ،در قالب نوشتن یا گفتن است .به بیانی دیگر ،برای پدیدآوردن
معنا و مفه��وم عمیق و درک متقابل در ارتب��اط دوطرفه ﻣﻲباشد .در
بح��ث ارتباط بین سازمانی ،کمتر به تعریف مفه��وم ارتباط و فرایند
یک ارتباط صحیح پرداخته شده است .نخست ،ارتباطات یک فرایند
اجتماعی است به دلیل آنکه دو یا چند نفر در آن دخالت دارند .دوم،
ارتباطات یک فرایند دوطرفه است و در یک لحظه به وقوع ﻧﻣﻲپیوندد
بلکه در طول زمان تحقق ﻣﻲیابد .استفاده از زبان مشترك ،پيش شرط
يك جريان موثر در برقراري ارتباطات ميان اعضاء است[.]11

بعالوه اينكه زبان مش��ترك بعن��وان يك جنبه مه��م در يادگيري نيز
هست[.]12
بواسط��ه وجود يك زبان مش��ترك در ارتباط بي��ن سازماني ،الگوی
ذهني كه پشت كلمات و اصطالحات قرار دارد ،بوسيله ديگران درك
ﻣﻲشود .به عبارتی وجود همكاريﻫﺎي ﺑﻴﻦسازماني ميان دانش��گاه و
صنع��ت زماني ممكن و اثربخش خواهد بود ك��ه تمام افراد به زباني
مش��ترك با هم ارتباط برقرار كنند[ ،]13یکی از اقداماتی که ﻣﻲتواند
این زبان مش��ترک و مفاهمه را ایجاد کند ،ایجاد اعتماد بین دوطرف،
از طریق خودگش��ودگی و بازخورد است .که در پنجره جوهری 1به
آن اشاره شده است.

پنجره جوهری :خودگشودگی و بازخورد

نظر جوزف لفت 2و هری اینگام ، 3برای تحلیل ارتباطات میان فردی
ارائه شد یعنی این که فرد پیرامون خودش ،اطالعات منتشر کند .ولی
امروزه در بس��یاری از تحلیلﻫﺎی ارتباطی کاربرد دارد .بر اساس این
نظر ،انس��انﻫﺎ در ارتباط با یکدیگ��ر رفتارها و گرايشﻫﺎيي دارند كه
خود از آن بخش با اطالع هستند .و این بخش گاهی برای دیگران نیز
شناخته شده و گاهی نیز ناشناخته است .از طرفی جزيي از شخصيت
و رفتار انس��ان نيز وجود دارد كه براي خودش ناشناخته است و این
بخش نیز ممکن است برای دیگ��ران شناخته شده یا ناشناخته باشد.
در واقع پنجره جوهري یک الگوی ارتباطی براي بهبود درك افراد از
یکدیگر است .که البته ﻣﻲتوان این الگو را در رابطه بین سازمانﻫﺎ نیز
به کار برد .این الگو بر مبنای خودگشودگی و بازخورد استوار است.
که دو ایده کلیدي دارد:
 -1بین اعضاي گروه از طریق بیان اطالعات ،ایجاد اعتماد ﻣﻲکند.
 -2به افراد کمک ﻣﻲکند تا به شناخت بهتري از خودشان برسند.
ج��وزف و هاردی ب��ا این سوال تحقیق خود را آغ��از کردند که چرا
برخ��ی افراد توانایی برقراری ارتباطش��ان باال و برخی دیگر فاقد این
توانایی هستند.آنها به این نتیجه رسیدند که برخی رفتارهای مدیر برای
خودش شناخته و برخ��ی ناشناخته و برخی ویژگیﻫﺎی همین مدیر
ب��رای کارمندش شناخته و برخی دیگر ناشناخته است .با ترکیب این
دو مقول��ه ،چهار ناحیه برای هر فرد به صورت زیر شناسایی نمودند،
که در شکل  1نشان داده شده است:
اين چهار ناحيه عبارت است از:
-1ناحیه عمومی که نشاﻥدهنده جنبهﻫﺎیی از شخصیت فرد است که
توسط او و دیگران معلوم است.
-2ناحیه کور که نش��اﻥدهنده جنبهﻫﺎی��ی از شخصیت فرد است که

 .1نظر جوزف لفت و هری اینگام که به پنجره جوهری(اول اسم کوچک :جوزف و هری) شناخته ﻣﻲشود.
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شکل .1پنجره جوهری

براي دیگ��ران شناخته شده است ولی براي خود فرد ناشناخته است.
-3ناحیه خصوصی یا پنهان که نشاﻥدهنده جنبهﻫﺎیی از شخصیت فرد
است که براي خود فرد شناخته شده است ولی براي دیگران ناشناخته
است-4 .ناحیه ناشناخته که نش��انﺩهنده جنبهﻫﺎیی از شخصیت فرد
است که نه براي خود فرد شناخته شده است و نه براي دیگران.
هر قدر ناحیه عمومی افراد گستردهﺗﺮ شود توان برقراري ارتباطی آنها
بیشتر ﻣﻲشود .زیرا در این ناحیه طرفین شناخت دارند و امکان بروز
تضاد ضعیف است .پس افراد ب��راي افزایش توان ارتباطی خود باید
ناحیه عمومی را گسترش دهند.
راهکارهاي گس��ترش ناحیه عموم��ی عبارتند از :خودگش��ودگی و
بازخور است .خودگش��ودگی یعن��ی این که ف��رد پیرامون خودش،
اطالع��ات منتش��ر کند که باید ب��ه موقع و دوطرفه باش��د ،که شامل
اطالعات خصوصي ميباشد كه خود آن را ميداند و ديگران احتماالً
ب��دان دسترسي پيدا نكرده يا آن را نميتوانند كش��ف كنند .یعنی اگر
در فرآین��د ارتباطات فقط یک طرف اقدام به خودگش��ودگی نماید و
دیگري آن را انجام ندهد ،ارتباط برقرار ﻧﻣﻲشود .]14[.خانههاي پنجره
جوهري تغيير ميكنند و براساس شرايط حاكم ،بزرگي و كوچكي هر
يك از چهارخانه مشخص ميشود.
مطاب��ق الگوی پنجره جوه��ري ،در ارتباط بین دانش��گاه و صنعت،
ﻣﻲتوان دانشگاه را در طیف افقی و صنعت را در طیف عمودی قرار
داد ،در این حالت در ناحیه عمومی ،بخش��ی از عملکردها ،اهداف و
نتایج تحقیقی که برای دانش��گاه و مراکز صنعتی شناخته شده است،
ق��رار دارد .در ناحی��ه کور ،حوزهﺍی است که ب��رای مراکز تحقیقی و
دانشگاه ناشناخته است ولی برای صنعت مشخص ﻣﻲباشد .این عدم

شناخت دانش��گاه از اینروست که صنع��ت بازخوردی در خصوص
تواناییﻫﺎ و عدم تواناییﻫﺎی دانشگاه ارائه ﻧﻤﻲدهد .قسمتی که برای
مراکز تحقیقی شناخته شده باش��د ولی برای صنعت ناشناخته باشد،
ناحیه خصوصی ﻣﻲگویند .قس��مت دیگر حوزه ناشناخته ﻣﻲباشد به
عبارتی مراکز تحقیقی و صنعت نسبت به آن شناختی ندارند.
در این الگو ،با افزايش ناحيه آشکار هرچقدر دانشگاه و صنعت آگاهی
بيش��تری از يکديگر داشته باشند میتوانند در تعامل با هم سازندهﺗﺮ،
و اثربخشﺗﺮ ظاهر شوند .فرآيند گس��ترش ناحيه عمومی(آشکار) با
خودگش��ودگی بين دانشگاه و صنعت و بالعکس قابل انجام است به
عبارتی با ارائه اطالعات به صنعت ،از جمله امکانات دانشگاه ،نیروی
انسانی توانمند ،نوآوریﻫﺎ ،تجهیزات و توانایی انجام پژوهش ،باعث
افزايش ناحيه عمومی و کم شدن ناحيه پنهان میشود.
به همي��ن ترتيب صنعت با ارائه بازخورد به دانش��گاه در مورد آنچه
نیازمند است .از جمله مش��کالت ،نیاز به نوآوری ،فناوری ،تحقیقات
کاربردی و بسیاری موضوعات دیگر ،ناحيه آشکار را افزايش و سطح
ناحيه کور کاهش میيابد.
ب��ه اين ترتيب با انجام فرآيند رفت و برگش��تی خودگش��ودگی و
بازخورد ،ميان دانشگاه و صنعت به تدريج سطح اعتماد باال میرود و
ارتباطات بهبود میيابد .سازمانﻫﺎیی که ناحيه عمومی کوچکی دارند،
با دشواری ارتباط برقرار میکنند ،اغلب نمیتوانند با دیگر سازمانﻫﺎ
ﺑﻪخوب��ی کار کنند ،چرا ک��ه قابل اطمينان و اعتماد نيس��تند .بنابراین
یکی از اقداماتی که دانش��گاهﻫﺎ و صنایع ﻣﻲبایست در راستای ارتباط
صنعت و دانش��گاه انجام دهند جلب اعتماد طرفین با خودگشودگی
و بازخورد است.
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شکل .2گسترش ناحیه عمومی در پنجره جوهری

نتيجهگيري

کمک به بهبود کیفیت زندگی مردم و رفع نیاز اساسی بخش صنعت و
خدمات به منظور ایجاد مزیت رقابتی و ارتقای توان صادرات ،مستلزم
استفاده از دانش نوین و فناوریﻫﺎی جدید و ارتباط مؤثر دانش��گاه و
صنعت است.
از ق��رن نوزدهم ت��ا کنون در سراسر جهان از جنب��هﻫﺎی گوناگون به
ارتباط بین صنعت و دانش��گاه پرداخته شده و مس��ائل و مش��کالت
درگیر با آن در بس��یاری از کتابﻫﺎ و مق��االت به چاپ رسیده ،دهﻫﺎ
راﻩکار مختل��ف در جهت بهبود ارتباط بین این دو ،در ایران و جهان
پیشنهاد و اجرا شده ،ولی کمتر موردی را ﻣﻲتوان یافت که از دیدگاه
نظری و بنیادی به این موضوع پرداخته باشد.
در ای��ن مقاله به نق��ش پنجره جوهری(خودگش��ودگی ،بازخورد) و
مفاهمه در ارتباط صنعت و دانش��گاه پرداخته شده است ،در صورتی
ارتب��اط موثری برقرار ﻣﻲشود ،که اعتم��اد را در جامعه و بین دو فرد

ی��ا گروه و یا سازمان نهادینه نمائیم و در این حالت است که مفاهمه
و ارتباط خوبی بین طرفین برقرار ﻣﻲشود و تا حدودی که نیاز باشد
مکنونات قلبی و ناشناختهﻫﺎی آنﻫﺎ برای یکدیگر آشکار ﻣﻲشود .به
عبارتی ،برای پیشرفت کشور ،دانشگاه باید به حل مشکالت صنعت
بپردازد و مشکالت آنها را مشکالت خودش بداند و صنعت نیز باید
مشکالتش را به دانشگاه ارجاع دهد و به آنها اعتماد کند.
مديران دانش��گاهﻫﺎ و صنایع می بايد بدانن��د كه وجود همكاريﻫﺎي
ﺑﻴﻦسازمان��ي ميان آنﻫﺎ قدرت و مناب��ع آنﻫﺎ را افزايش داده ،و تأثير
بالقوه بيش��تري بر تغيي��رات در جامعه و رش��د و توسعه آن خواهد
داشت .بنابرای��ن ﻣﻲتوان نتیجه گرفت که اساس و شالوده هر ارتباط
پایداری و ﻋﻠﻰالخصوص ارتباط صنعت با دانشگاه و مراکز تحقیقی،
اعتماد طرفین به یکدیگر است.
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3

چکیده

تمایل به حذف بیماری از جامعه با شناخت خواستگاه و مهار آن  ،در همه اعصار همواره ذهن پژوهشگران و دانشمندان دلسوز را به خود
معطوف داشته و تالشهای بیوقفه آنها را باعث شدهاست .تالشهایی آنچنان حیاتبخش که با تلفیق علوم و گسترش عرصههای دانش،گاه
توانستهاست با ایجاد دستاوردهایی بیبدیل،ضمن توقف بیماری ،نوید بازگشت به زندگی با کیفیت را برای جوامع بشری به ارمغان آورد.
بیماری دیابت ،روند رو به رشد ،عوارض فرساینده و تأثیرات مخرب آن بر فرد و اجتماع ،همواره از عوامل انگیزشی و مهم در جهتگیری
علمی محققان بنام جهان بودهاست .در این میان مطالعات برخی از دانشمندان در سده گذشته روند درمان این بیماری را با تحولی شگرف
روبرو نمودهاست .دستیابی به انسولین به عنوان بیوماکرومولکولی ارزشمند به نوبه خود اولین گام بزرگ در این راستاست و مطالعات علمی
متعاقب و توفیقات افزونتر مبتنی بر این اکتش��اف ،از پیامدهای صرف این حرکت علمی بودهاست .به ثمر نشس��تن این مطالعات ،قدردانی
جوامع علمی را به گونه ای برانگیخت تا با اعطای باالترین جوایز علمی،جایزه نوبل ،تقدیری شایسته را تقدیم اندیشمندان یادشده نماید.
در این مقاله برآنیم تا ضمن بیان مختصری از بیماری دیابت و انواع آن ،پژوهش��گران ارزشمند فعال در این زمینه که موفق به اخذ جایزه
نوبل شده اند را معرفی نماییم.

واژگان کلیدی :دیابت ،انسولین ،جایزه نوبل ،دیپلماسی علمی ،اقتصاد دانش بنیان.

* عهده دار مکاتبات ،تهران ،تلفن ،)+9821( 61113381 :نشانی الکترونیکیbehnamrad@ut.ac.ir :
 . 1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران.
 .2دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه تربيت مدرس.
 .3استاد ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانش��گاه تهران و عضو فرهنگس��تان علوم جمهوری اسالمی ایران وکرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در
دیابت -دانشگاه تهران.
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مقدمه

بیم��اری قند یا دیابت نوع��ی اختالل در سوخت و ساز است که به
علل مختلف ایجاد شده و با درجات متنوعی از کمبود انسولین یا عدم
پاسخ به انسولین همراه است .این تعریف نقش مهم انسولین ،تغییرات
مهمی ناشی از کمبود آن و تأثیر شگرف آن بر سوخت و ساز مواد در
بدن را بهتر مشخص میکند.
نق��ش اصلی انس��ولین پایی��ن آوردن قند خون توس��ط مکانیزمهای
مختلف است.در بیماری دیابت بدن یا توانایی تولید انس��ولین را از
دست میدهد یا در برابر انس��ولین مقاوم شده و انس��ولین تولیدشده
نمیتواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد.
بیماری دیابت به دو نوع اصلی تقسیم میشود :دیابت نوع یک ،که در
آن تخریب سلول های بتا در پانکراس نقص تولید انس��ولین را باعث
میشود؛ و دیابت نوع دو که درآن مقاومت پیشروندهای در بدن نسبت
به انسولین وجود دارد.
ای��ن مقاوم��ت در نهایت ممکن اس��ت به تخری��ب سلولهای بتای
پانکراس و نقص کامل تولید انس��ولین منجر شود .چاقی ،رژیمهای
غذایی ناسالم و کمتحرکی و عوامل ژنتیکی نقش مهمی در ابتالی فرد
به دیابت نوع دو را ایفا میکند.
تقس��یم بندی دیابت به روش قدیمی به دو نوع وابسته به انسولین و
غیر وابسته به انس��ولین ،توسط بنیاد ملی اطالعات دیابت آمریکا در
 ۱۹۷۹معرفی شد و در دهههای  ۸۰و  ۹۰به طور گسترده به کار رفت.
این نوع تقس��یم بندی مش��کالتی در درمان به وج��ود آورد .بیماری
دیاب��ت زیرمجموعههای دیگری نیز دارد ک��ه به طور معمول هنگام
تش��خیص متمایز میشوند .این موضوع منجر به ارائه تقس��یم بندی
جدید دیابت به وسیله انجمن دیابت آمریکا به انواع :دیابت نوع یک،
نوع دو ،دیابت حاملگی و سایر انواع در سال  ۱۹۹۷شد.
تقسیم بندی یاد شده با وجود برخی مشکالت هنوز نیزمورد استفاده
قرار می گیرد .تعیین نوع دیابت وابس��ته به شرایطی است که بیماری
خود را بروز میدهد .شایان ذکر است بسیاری از بیماران در یکی از
دستههای مش��خصشده دیابت براحتی جای نمیگیرند ،برای نمونه
ف��ردی مبتال ب��ه دیاب��ت بارداری،ممکن است بعد از پای��ان بارداری
کماک��ان دچ��ار دیابت باقی بماند ،لذا نوع دیاب��ت او به نوع  ۲تغییر
مییابد .بنابراین برای پزشک و بیمار برچسب زدن نوع دیابت نسبت
به درک علت و سبب بیماری و درمان مؤثر آن اهمیت بسیار کمتری
دارد[.]1،2
بیم��اری دیابت ،ع��وارض فرساینده و تأثیرات مخ��رب آن بر فرد و
اجتم��اع ،همواره از عوام��ل انگیزشی و مهمی در جهت گیری علمی
1

محققان بنام جهان بودهاست .سعی و تالش بی همتای این پژوهشگران
خس��تگی ناپذیر بر مبن��ای حرکت علمی نه تنها منجر به گس��ترش
عرصههای دانش شده است بلکه گاها دستاوردهایی بی بدیل وقابل
تقدی��ر را هم به جوامع علمی وهم به جامعه بش��ریت تقدیم نموده
است .تالش هایی که به پاس ارزش همه جانبهشان ،جوایز ارزشمند
نوبل را برای وجود جس��تجوگر این دانشمندان به عنوان برجستگان
پژوهش در زمینه های تحقیقاتی مربوط به ارمغان آورده است.

دانش�مندان برنده جایزه نوبل که زمینه تحقیقاتی آن ها دیابت
بوده است :
2
 – 1923پزشکی  :فردریک بانتینگ  ،جان مک لود هریک با سهم 1/2
تابعیت  :کانادا
به دلیل « کشف انسولین » نائل به دریافت جایزه نوبل شدند .
اهمیت کار ایشان
فردری��ک بانتینگ و جان مک ل��ود  ،این دو محقق گرچه به راه حل
قطع��ی بیماری دیابت دست پیدا نکردند(ک��ه البته هنوز نیز غیر قابل
دسترس باقی مانده است) ؛ اما با همت واالیش��ان در کشف انسولین
توانس��تند روزنه امید را به روی بیماران دیابتی بگشایند .پیش از این
کش��ف ،بیماران به دلیل حصر در رژیم های غذایی بس��یار دشوار ،از
زندگیسخ��ت ،طول عم��ر کوتاه با کیفیت نامطل��وب و مرگ در اثر
ضعف و ناتوانی ناشی از رژیم های غذایی رنج میبردند .
کشف انسولین بواقع ضمن تأثیر همه جانبه بر حیات بیماران دیابتی،
بر طول عمر و کیفیت زندگی آنها نیز تأثیرات بسیار مثبت و شگفت
آوری داشت [.] 3
روحی��ه واالی ای��ن دو محقق باعث ش��د تا امتیاز ثب��ت اختراع در
خصوص تولید انس��ولین را ب��ه قیمت نیم دالر ( فق��ط برای تحقق
صورت قانونی قرارداد ) به دانش��گاه تورنت��و بفروشند .این موضوع
باعث شد درآمد های حاصل از این فروش  ،بودجه کالنی را نصیب
بخش تحقیقات دانشگاه تورنتو نماید و موجبات رشد علمی قوی تر
دانشگاه را فراهم نماید .
3

1.Diabetes.
2. Frederick Grant Banting
3. John James Rickard Macleod
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جوایز نوبل در دیابت

ادعاها و کشمکشها بر سر جایزه نوبل سال 1923

تصمی��م گیری در خصوص اعطای جای��زه نوبل به دلیل تالش های
انجام شده در کش��ف انسولین با ادعاهای فراوانی بر سر دریافت این
جای��زه در آن سال همراه بود ،زیرا برخی محققان از جمله نیکوالس
پالس��کو ، 1اسکار مینکوسکی 2و جوزف وان مرینگ  3کسانی بودند
که به دلیل تحقیقاتش��ان سهمی در کشف انسولین داشتند  .نیکوالس
پالسکو محقق برجسته رومانیایی به طور همزمان با تیم تورنتو ،محلول
سالین انس��ولین راتولید و کاهندگی قند خ��ون را روی سگ بررسی
نمود[.] 4،5
بانتینگ مایل بود تا جایزه خود را به صورت مشترک با همکار جوانش
چارلز بست دریافت کند؛ اما کمیته نوبل جایزه را به صورت مشترک
به او و مک لود داد و او نیز پس از آن سهم خود را با بس��ت تقس��یم
نمود .مک لود نیز سهم خود را با کالیپ  ( 4همکار بیوشیمی دان خود)
تقسیم کرد [.]7-6

ایدهبانتینگ

دکت��ر بانتینگ در سال  1920با خواندن مقاله ای در نش��ریه پزشکی
دریافت که شیره گوارشی پانکراس برای ترشحات جزایر النگرهانس
مض��ر است  .بر اساس این موض��وع او تصمیم گرفت مجاری تغذیه
کننده پانکراس را ببندد تا پانکراس کوچک شود و توانایی اش را در
ترش��ح شیره گوارشی از دست بدهد  .به این ترتیب او در نظرداشت
سلولهایی را که گمان می رفت ترشح ضد دیابتی داشته باشند ،بدون
ایجاد صدمه خالص سازی کند.
در ابتدای سال  1921بانتینگ ایده اش را با مک لود به عنوان یکی از
پیشروان مطالعات دیابت در دانشگاه تورنتو مطرح کرد  .مک لود این
ایده را چندان با ارزش نپنداشت اما بانتینگ او را قانع کرد که حداقل
ارزش آزمای��ش را دارد  .مک لود به بانتینگ آزمایش��گاهی با حداقل
امکانات و ده سگ داد  .بانتینگ دستیاری را به نام چارلز بس��ت 5که
دانش��جوی پزشکی بود ،با خود همراه ک��رد وآزمایش در بهار 1921
آغاز شد [.]6
دو دانشمند یادشده کار خود را با خارج نمودن پانکراس از بدن سگ
آغاز نمودند؛ خروج پانکراس عوارض زیر را در بر داشت :
افزایش قندخون وتش��نه شدن حی��وان؛ نوشیدن زی��اد آب؛ افزایش
دفعات ادرار ؛ ضعف پیش رونده.
درنهایت سگ دچار دیابت کاملشد  .در آزمایشی دیگر بر روی یک
سگ  ،آنها پانکراس تحلیل رفته را که به دلیل بستن شریان پانکراسی

ب��ا جراحی و قطع جریان مواد تغذیه ای ایجاد شده بود ،از بدن سگ
خ��ارج کردند؛ سپس آن را قطعه قطعه کرده و قطعات را در محلولی
از آب و نم��ک منجمد نمودند .پس از آسیاب و صاف کردن قطعات
منجمد شده ،ماده جدا شده را « آیلتین » 6نامیدند .
ب��ا تزریق عصاره به سگ دیابتی قند خون سگ کاهش یافت و سالم
ت��ر و قوی تر به نظ��ر آمد  .با تزریق اندک م��اده در طول روز  ،آنها
توانستند سگ را سالم و بدون نشانگان بیماری حفظ کنند  .در پایان
سال  1921جیمز کالیپ به تیم افزوده شد  .کار او تالش روی خالص
سازی بهتر انس��ولین بود  .او با انجام روشهایی سبب بهبود خالص
سازی پانکراس گاوی شد و به این ترتیب فرصت استفاده از انسولین
ب��رای تحقیقات بالینی فراهم شد .این گروه به پیش��نهاد ِسر شارپلی
شافر ،از نام « انسولین » 7برای نامگذاری ترکیب به دست آمده استفاده
نمودند [.]8،6
نتایج مطلوب به دست آمده از مطالعات حیوانی باعث شد تا این گروه
تحقیقاتی مش��تاق به آزمایش روی نمونه انسانی باشند ،اما بواقع آنها
روی چه کس��ی باید آزمایش میکردند ؟ بانتینگ و بس��ت عصاره را
به خودشان تزریق نمودند  ،آنها احس��اس ضعف و گیجی نمودند اما
دچار صدمهای نشدند  .از سوی دیگرکالیپ کار خود را روی خالص
سازی نمونه ادامه داد  .او همچنین میکوشید تا مقدار( دوز) مناسب
انسولین را نیز بیابد  .بتدریج کالیپ با چگونگی جبران تبعات تزریق
بیش از حد انسولین با گلوکز آشناشد و دریافت که گلوکز باید تا حد
امکان خالص باشد  .او آب پرتقال و عسل را نمونه های خوبی برای
این موضوع یافت .
در ژانویه  1922کودکی  14ساله به نام لئونارد تامپس��ون برای انجام
آزمای��ش انتخاب شد .آزمایش موفقی��ت آمیز بود  .کودک که نزدیک
به مرگ بود ،بس��رعت روند بهبودی در وضعیتش مش��اهده شد .این
مشاهدات و نتایج بسیار خوب به دست آمده باعث شد تا خیلی سریع
پس از کشف انسولین ،کارخانه الی لیلی 8تولید انسولین درحجم باال
را آغاز کند .گسترش عملکرد این شرکت با عث شد تا در سال1923
این کارخانه ،انسولین مورد نیاز آمریکای شمالی را تأمین کند [.]9
در همین راستا آگوست کرو  9از دانش��مندان بنام در مؤسس��ه نوبل و
یکی از اعضای کمیته انتخ��اب بانتینگ و مک لود برای جایزه نوبل،
خود در نوامبر  1921مهمان مک لود در تورنتو بود  .در این سفر او به
دلیل دریافت اجازه کار ،توانس��ت خود فرایند خالص سازی انسولین
را انجام دهد  .در دسامبر همان سال کرو در کپنهاگ بس��رعت شروع
به تولید انسولین کرد .

6. Isletin
7. Insulin
8. Eli Lilly
9. August Krogh
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1. Nicholas Palsco
2. Oskar Minkowski
3. Joseph Von Mering
4. James Bertram Collip
5. Charles Herbert Best

جوایز نوبل در دیابت
او بدی��ن واسط��ه آزمایش��گاه انس��ولین نوردیک  1و بنیاد انس��ولین
نوردیسک  2را بنیانگذاری کرد که این آغاز کار شرکت تولید دارویی
موفق نوو نوردیس��ک 3بود  .شایان ذکراست شرکت یاد شده همانند
اغلب مؤسسات بزرگ دارویی جهان ،از همان آغاز بر پایه تحقیقات
علمی تشکیل یافته و هم اکنون نیز بنیاد علمی نوو نوردیسک ،از زیر
مجموعه های این شرکت  ،موتور محرک علمی پیش��رفت های روز
افزون آن محس��وب میشود  .دفتر مرکزی شرکت نوو نوردیسک در
دانمارک قرار دارد و کارخانجات تولیدی آن در  ۷کشور مستقر است.
دفات��ر اداری آن نیز در  ۷۹کش��ور در ح��ال فعالیتاند و با در اختیار
داشت��ن بیش از  ۲۹۰۰۰کارمند و کارشن��اس ،محصوالت خود را در
 ۱۷۹کش��ور جهان ،عرضه مینمایند .این شرکت ،بزرگترین شرکت
عمومی مستقر در کشورهای حوزه نوردیک 4بهشمار میآید[] 11،10
دو نکته حایز اهمیت درتاریخچه این شرکت :
 .1شک��ل گیری تجارت پرسود و مطمئن ب��ر پایه تحقیقات بنیادی :
بر خالف نظر بس��یاری از افراد ،هس��ته تش��کیل دهنده شرکت های
پیش��روی امروزی را علم و به صورت مش��خص عل��وم پایه و علوم
بنیادی تش��کیل می دهند  .لذا ضرورت توجه هر چه بیش��تر به علوم
بنیادی و سرمایه گذاری روی آن بس��یار می تواند جهت پیش��برد و
تعالی کشور  ،مفید فایده واقع گردد .
 .2ل��زوم برقراری و تقویت هر چه بیش��تر همکاری های علمی بین
الملل��ی  :اگ��ر مؤسس این شرکت در سفر خود ب��ا مک لود دیدار و
آشنایی پیدا نمی کرد  ،هرگز موقعیت ایجاد چنین شرکتی برای او به
دست نمی آمد[. ] 10

 1958و  - 1980نوبل شیمی  :فردریک سنگر 5با سهم کامل
تابعیت  :انگلستان
این دانشمند به دلیل « تحقیقات روی ساختار پروتئین ها به خصوص
انسولین » نائل به دریافت جایزه نوبل شد.
رابطه تحقیقات او با دیابت :
او به واسطه تحقیقاتش راه را برای تولید صنعتی انس��ولین باز کرد و

این امکان به وجود آمد که بتوان با استفاده از فناوری های دیگری که
در ط��ی سالیان گذشته بر اساس دستاورد های سنجر ایجاد شده بود،
انس��ولین را به صورت صنعتی و ب��ا ویژگیهای خاص تولید نمود .
اولین موفقیت بزرگ سنگر در شناسایی کامل توالی آمینو اسیدی ،دو
زنجیره پلی پپتیدی انسولین گاوی بود که بترتیب در سال های 1951
و  1952انجام شد.
تا آن موقع تصور بر این بود که پروتئین ها موادی بدون شکلاند .بر
اساس دو توالی کش��ف شده  ،سنگر ثابت کرد که پروتئین ها ترکیب
شیمیایی مشخصی دارند.
6
سنگر برای نیل به اهدافش از معرف « سنگر » یا فلوئورودی نیتروبنزن
( )FDNBاستف��اده کرد تا با اسید آمینه های در معرض به خصوص
ب��ا انتهای  – Nترمین��ال پروتئین واکنش دهد .او سپس انس��ولین را
ب��ه صورت جزئی به وسیله هیدروکلری��ک اسید یا آنزیم هایی مانند
تریپسین هیدرولیز کرد.
مخلوط پپتید ها به صورت دو بعدی بر روی یک صفحه کاغذ صافی
تفکیک شد  .نس��بت ب��ه نتایج در یک بعد الکتروف��ورز و در محور
عمودی ،کروماتوگرافی انجام شد  .اجزای متفاوت انسولین به وسیله»
نین هیدرین» جدا سازی شد و به مناطق مختلفی بر روی کاغذ منتقل
ش��د .سنگر الگوی مش��خص تولید شده به وسیله ای��ن اجزا را « اثر
انگش��ت » نامید .شناسایی پپتیدی که در انتهای  Nپپتید قرار داشت
ب��ه وسیله رنگ زرد ناش��ی از  FDNBو شناسایی آمینو اسید انتهای
 Nپپتید به وسیله هیدرولیز کامل اسیدی و تشخیص آمینو اسید دی
نیتروفنیله میسر گردید .
با تکرار این فرایند سنگر قادر بود تا توالی آمینو اسید های زیادی را
شناسایی کن��د و روش های متفاوتی نیز برای هیدرولیز جزئی ایجاد
کرد  .از آنجا که زنجیر های  Aو  Bبدون سه پل دی سولفیدی ( دو
بی��ن رشته ای و یکی بر روی زنجی��ر  ) Aاز لحاظ فیزیولوژیک غیر
فعالاند ،سنگر و همکاران تا سال  1955یافته های خود را به صورت
قطع��ی اعالم نکردند .اصل بنیادی سنگ��ر این بود که دو زنجیره پلی
پپتیدی توالی آمینو اسیدی دقیقی دارند بر این اساس و بس��ط نتایج،
نظری��ه خود را که « هر پروتئین دارای یک توالی یکتاست» ارائه کرد.
ای��ن دستاورد باعث شد او در سال  1958جایزه نوبل شیمی را از آن
خود کند  .کشف مذکور در خصوص نظریه توالی کریک ،پیشبرد این
ایده که  DNAچگونه  ،پروتئینها را کد میکند ،بسیار ضروری بود]
 .[ 12سنگر در نهایت در سال  1980به دلیل مشارکت مؤثر در تعیین
توالیب��ازی در اسیدهای نوکلئیک برنده دومین جایزه نوبل خود  ،در
موضوع شیمی شد[.] 13
1. Nordic
2. Nordisk
3 .Novo Nordisk

 .4شایان ذکراست کشورهای نوردیک( دربرگیرنده پنج کشور دانمارک ،فنالند ،ایسلند ،نروژ و سوئد) در واقع یک ناحیه جغرافیایی و فرهنگی در شمال اروپا و
آتالنتیک شمالی است .کشورهای نوردیک از نظر تاریخ ،زبان ،ساختار اجتماعی و سبک زندگی وجوه مشترک بسیاری دارند.
5. Frederick Sanger
6. Fluorodinitrobenzene
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برنده جایزه نوبل  - 1964ش�یمی ُ :د ُرت�ی کرافورد هاجکین 1با
سهم کامل
تابعیت  :انگلستان
ب��ه دلیل « تعیین ساختار مولکول های مهم زیس��تی به وسیله روش
اشعه ایکس » نائل به دریافت جایزه نوبل شد[.]14
رابطه تحقیقات او با دیابت :
او توانس��ت ساخت��ار س��ه بع��دی انس��ولین را ب��ر اس��اس روش
کریس��تالوگرافی اشعه ایکس مش��خص نماید .فعالیت های علمی او
سبب شناخت حاضر ما از ساختار سه بعدی مولکول انس��ولین شده
است  .همچنین شناخت حالت سه بعدی این مولکول به محققان در
تولید صنعتی این ماده نیز کمک شایانی نمود تا آنها با استفاده از نتایج
این تحقیقات بتوانند مولکول انسولین را به صورت مصنوعی و نه به
صورت زیستی ،در مقادیر بسیار باال تولید و نیاز بیماران دیابت را رفع
نمایند .او به عنوان یکی از بنیانگذاران کریستالوگرافی پروتئین شناخته
میشود[ . ]15
در واقع انس��ولین یکی از برجستهترین پروژههای تحقیقاتی او بود .
تحقیقات او در این حوزه در سال 1934با دریافت مقدار خیلی کمی
از کریستال انسولین از رابرت رابینسون ،آغاز گردید  .این هورمون به
دلیل تأثیر بس��یار پیچیده آن در بدن  ،او را مس��حور خود کرد  .به هر
حال در آن زمان هنوز کریس��تالوگرافی اشعه ایکس آنقدر رشد نیافته
بود تا از عهده پیچیدگی مولکول انسولین برآید.
او و دیگران سالهای بسیاری را در جهت بهبود روش سپری نمودند
 .پژوهش و جس��ت و جوی او پایان ناپذیر ب��ود تا سرانجام معمای
ساختار انس��ولین را گشود .شایان ذکر است نقش و اهمیت انسولین
ب��رای او باعث ش��ده بود با دیگر آزمایش��گاههای فعال در تحقیقات
انس��ولین همکاری کند؛ به آنها مشاوره دهد و به نقاط دور دست دنیا
سفر کند تا انس��ولین و اهمیت آن در دیابت را برای مخاطبان روشن
نماید[.] 16
 – 1977نوبل پزشکی  :رزوالین یالو 2با سهم 1/2
تابعیت  :ایاالت متحده آمریکا
این دانشمند به دلیل « طراحی اندازه گیری ایمنی پرتوی( )RIAبرای
هورمون های پپتیدی » نائل به دریافت این جایزه شد .

رابطه تحقیقات او با دیابت :
3
روش اندازه گی��ری رادیو ایمنی ( ، )RIAروشی قدرتمند در اندازه
گیری انسولین در زمان طراحی روش  ،به حساب میآمد  .شایان ذکر
اس��ت روشی که یالو و همکارش ب��ه دلیل ابداع آن موفق به دریافت
جایزه نوب��ل شدند با هدف اندازه گیری مقدار انس��ولین در بیماران
دیابتی ایجاد شد ،اما بعدها این روش بس��رعت گس��ترش یافت و با
اه��داف دیگری در سایر زمینه های تحقیقات زیس��ت شناسی (مانند
هورم��ون ه��ا  ،ویتامین ها  ،انزیم ها و  )...م��ورد استفاده قرارگرفت
[.]17
یال��و برای توسع��ه وطراح��ی روش ایمنی سنجی مبتنی ب��ر پرتو با
سالومون برسون همک��اری نمود  .روش ایمنی سنجی مبتنی بر پرتو
ی��ک روش ردیابی رادی��و ایزوتوپی است که مقادیر بس��یار کم مواد
مختلف زیس��تی را در خون اندازه گیری مینماید .این روش بر پایه
وجود دو شناساگر بنا شده است .
شناساگ��ر اول ،مولکول��ی است که محصول اتصال ک��والن یک اتم
ایزوتوپ رادیو اکتیو با یک مولکول هدف می باشد .نشانگردوم ،یک
آنت��ی بادی است که به صورت شیمیایی و ویژه با ماده هدف واکنش
می دهد .اندازه گیری پیام مولکول هدف به وسیله هر دو نشاگر انجام
می شود .این دو نش��انگر در محلولی حاوی مقداری نامعلوم از ماده
ه��دف مخلوط می شوند .پیام اتم رادیو اکتیو قابل مش��اهده و اندازه
گیری است  .ماده هدف موجود در محلول با غلظت نامعلوم جایگزین
ماده هدف نش��انگذاری شده با م��اده رادیو اکتیو میشود که به آنتی
بادی متصل است[.]17
محققان دیگری که به دلیل کار بر روی متابولیس��م انسولین و بیماری
دیابت موفق به دریافت جایزه نوبل شدند ،عبارت اند از :
کارل 4و گرتی ُکری ، 5نوبل پزشکی  1947هریک با سهم 1/4
تابعیت  :ایاالت متحده آمریکا ،
ای��ن دو دانش��مند هر دو متولد جمهوری چک ب��وده اند و به دلیل «
کشف مکانیسم تبدیل کاتالیتیکی گالیکوژن » نائل به دریافت جایزه
نوبل شدند  .منظور از مکانیسم تبدیل کاتالیکی گالیکوژن ،مکانیسم
تجزی��ه گالیکوژن در بدن به الکتیک اسی��د در بافت عضله و سپس
تولی��د دوب��اره و ذخیره آن به عنوان منبع ان��رژی است(که به عنوان
چرخه ُکری شناخته میشود)  .آنها همچنین یک ترکیب کاتالیزکننده
مهم به نام اِستر ُکری را نیز شناسایی نمودند[.]18

4. Carl Ferdinand Cori
5. Gerty Theresa Cori
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2. Rosalyn Yalow
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جوایز نوبل در دیابت

برناردو هوسِ ی ، 1نوبل پزشکی  1947با سهم 1/2
تابعیت  :آرژانتین
این دانش��مند به دلیل « نقش غده هیپوفیز قدامی بر روی متابولیس��م
کربوهیدراتها بویژه دردیابت » نائل به دریافت جایزه نوبل شد .
هوسی در بس��یاری از زمینه های فیزیولوژی مانند اعصاب  ،گوارش
تنفس و سیستمهای گردشی صاحب تجربه بود  .اما مطالعه اساسی او
که به دلیل آن جایزه نوبل را به خود اختصاص داد  ،مطالعات تجربی
در مورد نقش غده هیپوفیز قدامی بر متابولیسم کربوهیدراتها بویژه
در دیاب��ت ملیتوس بود .او در سالهای دهه  1930بر روی اثر دیابت
زایی عصاره هیپوفیز قدامی و کاهش دیابت در اثر برداشت این قطعه
از هیپوفی��ز ،آزمایشها و تحقیقات زیادی انجام داد  .این اکتش��افات
خ��ود تحقیق ب��ر روی مکانیس��مهای کنترل پس��اوردی هورمونها
را ترغی��ب کرد .شای��ان ذکر است کنترل پس��اوردی مرکز همه ابعاد
اندوکرینولوژی جدید است[.]19

نائل به دریافت جایزه نوبل شد .
رابطه تحقیقات او با دیابت :
او سیکلیک آدنوزین مونوفس��فات و عملکرد آن در متابولیسم قند را
کشف نمود .سادرلند در تحقیقاتش نشان داد در شرایط فیزیولوژیک
خروج��ی گلوکز از کبد ب��ه تعادل بین هورمونه��ای افزایش دهنده
سطوح  ( cAMPاساسا گلوکاگون و کاتهکوالمین ها) و انس��ولین که
باعث کاهش آن می شود ،بس��تگی دارد .سادرلند معتقد بود که بیشتر
آث��ار شناخته شده انس��ولین بر کبد ،در واقع ب��ا توانایی آن بر کاهش
سطوح داخل سلولی  cAMPقابل تفسیر خواهد بود[.] 21

مارتین رادبل ، 4نوبل پزشکی  1994با سهم 1/2
به دلیل « کش��ف  Gپروتئین ها و نقش آن ه��ا در انتقال سیگنال در
سلول ها » نائل به دریافت جایزه نوبل شد .
لوئیس ل ِلویر  ، 2نوبل شیمی  1970با سهم کامل
تابعیت  :آرژانتین
این دانش��مند به دلیل « کش��ف نوکلئوتید های قندی و نقش آنها در
بیوسنتز کربوهیدراتها » نائل به دریافت جایزه نوبل شد .
رابطه تحقیقات او با دیابت :
تحقیقات او باعث کشف مکانیسم تشکیل گالیکوژن شد[.] 20
.
ارل دابلیو سادرلند ، 3نوبل پزشکی  1971با سهم کامل
تابعیت  :آمریکایی
این دانشمند به دلیل « اکتشافاتش در رابطه با ساز و کار هورمونها »

رابطه تحقیقات او با دیابت :
رادبل رابطه  Gپروتئین ها در اعمال آبشاری درون سلولی انسولین را
مشخص نمود[. ]23،22

نتیجه

وج��ود محققانی برجس��ته و آشنا با علوم بنی��ادی ،با نگاهی تیز بین،
جس��ارت  ،تعهد و روحیه ای خس��تگی ناپذیر در مکاشفات علمی،
بهرهمند از نگرشی مشترک درحذف آسیبهای اجتماعی و برخوردار
از ذهنی خالق در ترسیم هنرمندانه تحقیقاتی پیشتاز در علوم مختلف
 ،نه تنها حذف بیماری ،بهبود آالم بیماران و رفع مشکالت اجتماعی
را ب��ه دنبال داشته است ،بلکه توانس��ته اند بخوبی نش��ان دهند که با
حرکتی مبتنی بر دانش و تلفیق گس��تره های علمی مختلف ،می توان

3. Earl W. Sutherland
4. Martin Rodbell
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1. Bernardo Houssay
2. Luis F. Leloir

جوایز نوبل در دیابت
ضمن توسعه مرزه��ای دانش ،منظرها جدیدی را برای شناخت بهتر
جهان هس��تی پیش روی محققان قرارداد و زایش فناوری های موثر
را پی ریزی نمایند .ارزش و اهمیت برخی از این فعالیتهای علمی،
آنچن��ان که در تالش برندگان جایزه نوبل نیز دیده میشود ،تا بدانجا
بوده است که سیاستگذاران کش��ورهای مربوط ،تحقیقات یادشده را
اساس شکوفایی علمی ،شکل گی��ری اقتصاد دانش بنیان و محصول
مراتب بعدی آنها یعنی پیش��رفت فناوری های پیشرفته قرارداده اند.
آنچه بررسیهای انجام شده بر آن تأکید می نماید ،آن است که جایزه
ارزشمند نوبل ،جایزهای اساسا مبتنی بر حرکت علمی است .حرکت
علم��ی که خود می تواند زیرساخ��ت فناوریهای نوین را پی ریزی
نموده و زمینه ساز فناوری های سالم حال و آینده باشد.
ای��ن نکته حائز اهمیت است که ذکر ش��ود فناوری های که مبتنی بر
دانش و علم نیس��تند فناوری های تهاجمی بوده و موجب خس��ارت
اجتماعی و زیس��ت محیطی شده اند .ام��روز فناوری هایی ارزشمند
است که ریس��ت سازگار بوده و سالمت اجتماعی و زیست محیطی
را به ارمغان آورند.
Websites:
www.nobelprize.org
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اطالع رساني علمي

مروری بر مقاله های برتر در سال 2013
در باره نوآوری باز
رضا بندریان  ،1ابوالفضل کیانی بختیاری*

2

چکیده

در دنیای صنعتی امروز که به سرعت به سمت جلو در حرکت است ،شرط بقای بنگاه ها و موسسات اقتصادی در گرو ارتقای آموخته های فنی
تخصصی و ایجاد هماهنگی با نظام اقتصادی و بازار جهانی است .رسیدن به این امر مهم جز از طریق تحقیق ،توسعه ،نوآوری و استفاده
از دستاوردهای جهانی میس��ر نخواهد بود .نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در
محیط پیچیده و متغیر امروزی محسوب می شود ،بویژه "نوآوری باز" که بر جمع سپاری کلیه منابع ،امکانات درون و برون بنگاهها و کاربرد
هدفمند جریان های درونگرا و برونگرای دانش به منظور شتاب بخشیدن به فرایند نوآوری داخلی و گسترش بازار بیرونی نوآوری تاکید
می نماید .کمتر از ده سال پس از انتشار کتاب نوآوری باز در سال  2003توسط چسبرو ،افقی جدید در حوزه مدیریت فنآوری و نوآوری
بوجود آمد و تجاريسازي فناوري با شیوه های پیش��رفته شكل گرفت .امروزه موج اين رویکرد نوين تمام ادبيات علمی حوزه مديريت
نوآوری را تحت تاثير قرار داده است .امروز اگر کسی در گوگل پژوهشی مقوله نوآوری باز را جستجو کند ،با عدد خيره کننده بيش از دو
ميليون بازدید روبهرو میشود .کتاب چسبرو ظرف کمتر از  7سال بیش از  1800رجوع و استناد علمی داشته است .البته اگر چه نوآوری
باز در کش��ورهای توسعه یافته با زیر ساخت های همس��ان مورد اقبال است ،لیکن مقوله های نوظهور دیگری منتج از نوآوری باز شامل:
نوآوری مقرون به صرفه و نوآوری معکوس در کشورهای در حال توسعه توفیق بیشتری داشته است .نوآوری مقرون به صرفه استفاده از
روش های��ی است که محدودیت ه��ای منابع ،مالی و ساختاری را تبدیل به فرصت و مزیت می نماید .نوآوری معکوس نیز عبارت است
از توسعه یک محصول با قیمت نازل برای کش��ورهای در حال توسعه و برای خدمت به مش��تریان کمدرآمد که پس از ورود به کشورهای
توسعه یافته و کسب موفقیتهای تجاری به کشورهای توسعه یافته ورود پیدا می کند .در این مقاله بر مبنای رتبهبندی پایگاه دادهی شبکه
تحقیق��ات عل��وم (10 ،)SSRNمقاله برتر در سال  2013درباره ن��وآوری باز و موضوعات مرتبط حاوی نظریات کا ً
مال جدید ،کاربردی و
پژوهشهای پیشگامانه است ،انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است .برای آشنایی عالقمندان به این حوزه ،در این جستار چکیده ای از
محتوی این مقاالت به زبان فارسی آورده شده است.

واژگان کلیدی :نوآوری ،نوآوری باز ،ده مقاله برتر نوآوری ،نظریه س�رمایه جمعی ،اهرم س�ازی منابع بیرونی نوآوری ،حلقهی طالیی
نوآوری ،نوآوری پایداریگرا ،مسابقه مجازی نوآوری ،مدیریت نوآوری جمعی ،نوآوری معکوس ،مالکیت معنوی و نوآوری باز.

* عهده دار مکاتبات ،دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی( گرایش نوآوری) ،دانشگاه تهران .نشانی الکترونیکیkiany@ut.ac.ir :
 . 1عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت.
 . 2بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران.
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مروری بر مقالههای برتر در سال  2013در باره نوآوری باز

 -1نظریهی سرمایهی جمعی( جمع سپاری) (جی.
پرپیک ، 1و پی .شوکال )2

ام��روزه سازمانه��ا رفتهرفته دست ب��ه اقداماتی میزنند ت��ا بتوانند
جمعیته��ای پراکنده را از طریق سیس��تمهای اطالعات��ی ( )3 ISبه
خود جل��ب کنند .این تحقیق ،با اتخاذ دیدگ��اه دانشمحور سازمان،
نظریهی سرمایهی جمعی(جمع سپ��اری) را مفهومپردازی میکند تا
این پدیده را توضیح بده��د .سرمایهی جمعی یکی از منابع ناهمگن
دان��ش است که سازمان آن را ب��ا استفاده از قابلیتهای جمعی تولید
میکن��د .قابلیتهای جمعی بهواسطهی ساختار ،محتوا و فرآیندی که
سازمان ب ه واسطهی آن با دانش پراکندهی افراد (جمع) تعامل میکند
تعری��ف میشود .در این تحقیق از مناب��ع مختلفی استفاده شده و در
تأیی��د نظریهی ارائه شده ،ب��ه نمونههای مختلف کاربرد عملی استناد
شده است .یکی از مدلهای تولید سرمایهی جمعی در سازمان معرفی
و اث��رات سرمایهی جمعی ب��ر مرزهای سازمانی و بر تحقیقات  ISبه
بحث گذاشته شده است[.]1

 -2اهرمس�ازی منابع بیرونی ن�وآوری :مروری بر
تحقیقات مرتبط با نوآوری باز (جی .وس�ت  4و ام.
باگرز) 5

ای��ن مقاله مروری است بر تحقیقاتی که درب��ارهی نوآوری باز انجام
ش��ده است و به این موضوع میپردازد ک��ه شرکتها چگونه و چرا
مناب��ع بیرونی نوآوری را تجاریس��ازی میکنند .در این مقاله ،هر دو
حال��ت «وارون��ه» و «جفت شده» نظریه انک��ل 6و همکاران ()2009
بررس��ی میش��ود .با توج��ه به تحلی��ل تحقیقی که پیش��تر دربارهی
چگونگ��ی اهرمسازی منابع بیرونی ن��وآوری توسط شرکتها انجام
شده است ،مدلی چهار فازی پیش��نهاد میشود که در آن ،یک فرآیند
خطی اکتس��اب ،ادغام ،تجاریسازی نوآوریهای بیرونی با تعامل
بین شرکت و همکاران شرکت ترکیب میشود.
از این مدل ب��رای طبقهبندی مقاالتی از  25مجلهی برتر نوآوری ،که
توس��ط لینتون 7و تانگ پاپان 8شناسایی شدهاند ( ،)2004و همچنین
مق��االت پر استن��اد دیگر ،که از مجالتی به غی��ر از مجالت یاد شده
استخراج ش��ده است ،استفاده میشود .م��رور  291مقالهی مرتبط با
نوآوری باز ،که از این منابع استخراج شده است ،نشان میدهد که در
واقع ،در اکثر این مقاالت به مؤلفههای این مدل فرآیند نوآوری باز و
درونسو پرداخته میشود.

به طور خاص ،مرور این مقاالت نش��ان میده��د که این محققان ،با
تأکید بر حصول نوآوری از منابع بیرونی ،بیش��تر تمرکز خود را وقف
فرآینداهرمس��ازی مناب��ع بیرونی کردهاند .با این ح��ال ،پژوهشهای
ِ
تجاریسازی این نوآوریها نسبتًا نادر است .تحقیق
مرتبط با ادغام و
دربارهی اکتس��اب نوآوری شامل جستجو ،توانمندسازی ،پاالیش ،و
اکتساب است (که هر دسته مجموعهی ساز و کارها و شرایط خاص
خود را دارد).
ادغام نوآوریها بیش��تر از چش��مانداز ظرفیت جذب مطالعه و به اثر
صالحیتها و فرهنگ (شامل «اینجا اختراع نشده است») کمتر توجه
ِ
تجاریسازی نوآوریها بیشتر بر چگونگی شکلگیری
شده است .در
ارزش حاص��ل از نوآوریه��ای بیرونی تأکید میش��ود تا اهرمسازی
ارزش این نوآوریه��ا توسط شرکتها .در نهایت ،در فاز تعامل هم
بازخ��ورد مربوط به فرآیند خطی و هم فرآیندهای نوآوری متقابل ،از
قبی��ل همآفرینی ،همکاری شبکهای و نوآوری اجتماعی ،مد نظر قرار
داده میشود.
م��رور و تلفی��ق مقاالت یاد شده نش��انگر شکافهای��ی است که در
تحقیقات پیش��ین وجود دارد .یکی از این شکافها گرایشی است که
علیرغم نقش محوری مدلهای کس��ب و کار در تمیز نوآوری باز از
تحقیقاتی که پیشتر دربارهی همکاریهای میانسازمانی برای اکتساب
ن��وآوری انجام شده است ،به نادیده گرفتن اهمیت مدلهای کس��ب
و ک��ار وجود دارد .شکاف دیگ��ر آن است که در نوآوری باز استفاده
از «ن��وآوری» به گونهای است که با تعاریفی که پیش��تر در مدیریت
نوآوری ارائه شده است مغایرت دارد.
در بخش نتیجهگیری این مقاله توصیههایی پیرامون پژوهشهای آینده
ارائه شده ک��ه شامل بررسی فرآیند انته��ای تجاریسازی نوآوری و
مطالعهی عوامل ُکندکننده و محدودیتهای اهرمسازی منابع بیرونی
نوآوری است.]2[ .

 -3حلقهی طالیی نوآوری :زمانی که پای نوآوری در
میان است ،شرکت-هاچه میتوانند از سازمانهای
مردمنه�اد بیاموزند؟ (جی .پی .اس�پروجت ، 9تی.
جی .اس .اسپن یارد 10و کی .دیماج) 11

این مقاله به بررسی آموزههایی اختصاص دارد که شرکتها میتوانند در
رابطه با چرایی ،چگونگی ،و ماهیت نوآوری از سازمانهای مردمنهاد
ف��را بگیرند .در این مقاله نوآوری از درون به بیرون توضیح داده شده

7. Linton
8. Thongpapan
9. J.P. Spruijt
10. T.G.S. Spanjaard
11. K. Demouge
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مروری بر مقالههای برتر در سال  2013در باره نوآوری باز
اس��ت :چرا نوآوری مهم است ،و چالشه��ای بزرگ کدام است؟ در
ادام��ه توضیح داده شده است که نوآوری ب��ه چه نحو قابل مدیریت
اس��ت و فرآیند نوآوری در اقتصاد ام��روزی چگونه به نظر میرسد.
این مقدمه با دو مطالعهی مورد کاوی در سازمانهای مردم نهاد کشور
هلند ،بنیاد لیلین  1و فر ، 2 2به تفضیل شرح داده شده و در پایان ،نتایج
و فرضیاتی برای پژوهشهای آتی ارائه داده است [.]3

 -4ن�وآوری پایداریگرا ( ئی .جی هانس�ن 3و اف.
گراس دانکر) 4

در ای��ن مقاله ب��ه مفهوم نوآوری پایداریگ��را )SOI( 5اشاره شده و
مولفه های آن برشمرده شده است .معرفی تجاری محصول یا خدمت
جدید یا بهبود یافته ،سیس��تم محصول – خدمت ،یا خدمت محض
بر مبنای تحلیل تطبیقی قابل ردیابی (کمی یا کیفی) ،با در نظر گرفتن
مزیتهای زیس��تمحیطی و یا اجتماعی آنها مورد بحث قرار گرفته
است [.]4

 -5نوآوری باز و طراحی سازمان (ام .تاشمن ، 6کی.
الخانی 7و ال .لیفشتیز  -اساف)8

در سال  ،1978آبرناتی )1978( 9طی یک تحقیق تجربی روابطی را که
در میان مرزهای سازمان (تمام کارخانههای تولیدی) ،طراحی سازمانی
آن (سیال در مقابل اختصاصی) ،و توانایی سازمان در نوآوری در تولید
محصول یا فرآین��د وجود دارد ،بررسی ک��رد .ایدههای طراحیهای
غال��ب و مرکز نوآوری آبرناتی تکیهگاه محقق��ان نوآوری ،تحقیق و
توسعه ،و مدیریت راهبردی بوده است.
11
10
ب��ه همین ترتیب ،به اتکای مفهومی که مارچ و سیمون دربارهی
سازمانه��ا در نق��ش سیس��تمهای تصمیمگیری بس��ط داده بودند،
وودوارد  ،)1965(12برن��ز 13و استاک��ر ،)1966( 14و الورن��س 15و
ِ
قطعیت
لورش ، 16در مجموعهای از صنایع که به لحاظ فناوری و عدم
محیط��ی متفاوت بودن��د ،روابطی را که در می��ان مرزهای سازمانی،
ساختار سازمان ،و نوآوری وجود داشت ،بررسی کردند.
این پژوهشه��ا ،و سایر تحقیقات تجربی اولی��ه ،باعث شد تا گروه
کثی��ری از محققا ِن مختل��ف نظریاتی را درب��ارهی مرزهای شرکت،
طراح��ی سازمان ،و توانایی نوآوری ارائه کنن��د ،که در این مقاله این
نظریات ارائه شده است [.]5

 -6مدیری�ت نوآوری تجمع�ی در مدیریت دولتی
(ای .کلم  17و کی .شدلر) 18

دولتهای سراسر جهان دنیای رسانههای اجتماعی را کش��ف کرده-
اند .بعض��ی دولتها هر کاری میکنند ت��ا از فرآیند غیر قابل کنترل
شکلگی��ری افک��ار در وب جلوگی��ری کنند ،اما سایر کش��ورها در
جس��تجوی راههایی هستند تا از امکانات این روش ارتباطی نوظهور
و رو به گس��ترش استفاده کنند .یک��ی از رویکردهایی که پیوسته در
حال آزمایش است گس��ترش فرآیندهای نوآوری در دولت است .با
این حال ،گسترش فرآیندهای نوآوری ابدًا بیاهمیت نیست .گسترش
نوآوری مستلزم راهبردی کا ً
مال سنجیده است ،تا با نظامهای دولتی در
تقاب��ل قرار نگیرد .در این مقاله پیامدهای این چالشها برای مدیران
دولتی مورد بررسی قرار گرفته است [.]6

 -7اتخاذ نوآوری باز برای انگیزش نوآوری مقرون
به صرفه و نوآوری معکوس(م .حسین) 19

نوآوری مقرون به صرفه و نوآوری معکوس دو مفهوم جالب و کا ً
مال
نوظهور است .نوآوری مقرون به صرفه ،که مبتنی بر محدودیتهای
هزینهای است ،برای خدمت به مشتریان کمدرآمد کشورهای در حال
توسعه ایجاد شده است.
نوآوری مقرون صرفه پس از ورود به کشورهای توسعه یافته و کسب
موفقیتهای تج��اری ،نوآوری معکوس نامیده میش��ود .به تازه گی،
بسیاری از شرکتها ،از قبیل ( GEجنرال الکتریک) ،زیمنس ،پروکتر و
گمبل و غیره ،به شدت مجذوب نوآوری معکوس و نوآوری مقرون به
صرفه شدهاند .از سوی دیگر ،نوآوری باز در فضای مشتریان کمدرآم ِد
کش��ورهای در حال توسعه اقبال نیافته است .استفاده از مفهوم نوآوری
باز در کشورهای در حال توسعه میتواند موجب توسعه رویکرد های
ن��وآوری مقرون به صرفه و ن��وآوری معکوس باشد .متعاقبًا ،محصول
باکیفیتی که برای قشر ک م درآمد تولید میشود ،نه تنها در کشورهای در
حال توسعه ،بلکه در کش��ورهای توسعه یافته هم به وفور در دسترس
خواهد بود .بنابراین ،شرکتهای غربی باید راهبردهای کس��ب و کار
قدیمی خود را تغییر و مدلهای کسب و کار خود را از نو شکل بدهند.
ای��ن مقاله توضیح می دهد که شرکتهای غربی باید از جهان متالطم
کسب و کار و مدلها و رویکردهای اشاعه نوآوری آگاهی داشته باشند
و در مسیر کسب موفقیت در این جهان گام بردارند.]7[ .

11. Simon
12. Woodward
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19. M. Hossain
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مروری بر مقالههای برتر در سال  2013در باره نوآوری باز

 -8اثرات رویتپذیری در مسابقات مجازی نوآوری:
شواهد حاصل از آزمایشهای میدانی( جی .اُ .ووتن
و کی .تی .اولریخ) 2

1

برگزاری مس��ابقات پیش��ینهای طوالنی در افزایش انگیزش در ایجاد
ن��وآوری داشته است ،و فن��اوری اطالعات مبتنی ب��ر وب امکانات
جدیدی را برای مدیریت مسابقات مجازی فراهم کرده است .یکی از
امکانات مذکور رویتپذیری ورود است (امروزه ،شرکتکنندگان به
لطف بعضی از بسترهای مبتنی بر وب میتوانند ،در حالی که مسابقه
به طور زنده در جریان است ،آثار ارسالی دیگران را مش��اهده کنند).
مش��اهدهی سایر شرکت-کنندگان میتواند محدودیت یا گس��ترش
ایدهکاوی را به دنبال داشته باشد ،جس��تجوها را متوقف یا در مس��یر
دیگری هدای��ت کند ،یا الها م بخش یا نابودکنن��دهی خالقیت باشد.
در ای��ن مقاله با استفاده از مجموع��هی دادههایی که از مجموعههای
آزمایشه��ای میدانی استخ��راج شده ،این نکته م��ورد بررسی قرار
گرفته است که آیا رویتپذیری ورود به سود خروجیهای مسابقهی
نوآوری است یا به زیان آن .هش��ت مس��ابقهی تحقیق در این نوشتار
با حض��ور 665شرکتکننده به انجام رسیده و ب��ر مبنای تحلیل این
مجموعهی دادهها ،شواهدی ارائه شده که نشان میدهد رویتپذیری
ورود از دو جه��ت بر خروجی مس��ابقات مج��ازی تأثیرگذار است:
( )1تغیی��ر احتم��ال ورود عامله��ا و ( )2تغیی��ر خصوصیات کیفی
شرکتکنندگ��ان .در رابطه با م��ورد اول ،نش��ان داده شده است که
رویتپذیری ورود ،ب��ا افزایش تعداد شرکتکنندگان ،باعث افزایش
ورود به مس��ابقه میشود .در رابط��ه با مورد دوم ،ثابت شده است که
رویتپذی��ری ورود به شرایط بس��تگی دارد .مش��اهدهی نتایج سایر
شرکتکنندگان باعث میشود در مراحل اولیهی مسابقه شاهد افزایش
شباهت آثار ارسالی باشیم.
در رابطه با شرکتکنندگانی که تنها یکبار در مسابقه ثبت نام میکنند،
اگ��ر ورود رویتپذیر باشد ،کیفیت ورود رفتهرفته ،همگام با بهترین
اثری که پیشتر توسط سایر شرکتکنندگان ارسال شده است« ،افزایش
می-یاب��د» ،در حالی که اگر ورود رویتپذیر نباشد ،رفتهرفته کاهش
مییابد .با این حال ،در مورد شرکتکنندگانی که بیش��تر از یکبار آثار
خود راارسال میکنند ،آنهایی که پیش��تر آثار ارسالی بهتری داشتهاند،
اگر نتوانند کار سایرین را مش��اهده کنند ،پیش��رفت بیشتری خواهند
داشت.

همچنی��ن ،زمانی که ورود به مس��ابقه رویتپذی��ر نباشد ،پراکندگی
کیفی��ت ورودیها افزایش مییابد که به ط��ور معمول این پراکندگی
یکی از خصوصیات مطلوب آثار ارسالی به مسابقه مجاری محسوب
می-شود.]8[ .

 -9دانشپژوه�ی دیجیت�ال :کاوش راهبرده�ا و
مهارتها برای دانش-آفرینی و نش�ر دانش( سی.
کوبو  3و سی .ناوال) 4

دسترس��ی گس��ترده ب��ه فناوریهای دیجیت��ال باعث ش��ده است تا
دانشپژوه��ان دیجیت��ال بتوانند ب��ا روشهای نوآوران��ه و متنوع در
مس��یر دسترسی ،خلق ،به اشتراکگذاری ،و نشر محتوای علمی گام
بردارند .امروزه ،گروههای دانشگاهی در مکانهای مختلف با اجرای
فعالیتهای پژوهشی بر بستر اینترنت میتوانند در محیطهای مجازی
با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وجوه جدید دانشآفرینی (ویکیها ،علوم الکترونیکی ،آموزش آنالین،
تحقی��ق و توسعهی توزیع شده ،نوآوری باز ،علوم باز ،تولید مبتنی بر
نظیر ،دایرةالمعارفهای آنالین و محتوای ایجاد شده به دست کاربر)
و مدله��ای جدید دانشآفرینی و نش��ر دانش (مجالت الکترونیکی،
مخازن آزاد ،مجوزهای آزاد ،طرحهای تولید دانش��گاهی و غیره) دو
موضوع مهمی است که عمیقًا تحت تأثیر ظهور دانشپژوهی دیجیتال
قرار گرفته است.
باوجود دگرگونی بالقوهی این شیوهها و ساز و کارهای بدیع تولید و
توزیع دانش ،بعضی نویسندگان معتقدند که دانشپژوهی دیجیتال تنها
در صورتی میتواند حائز اهمیت باشد که نشانگر ترک سنن پژوهش،
ک��ه معلول امکاناتی است که به لطف فناوریهای جدید میس��ر شده
اس��ت ،باش��د .در این مقاله به پارهای از مهمتری��ن چالشها پرداخته
ش��ده و برای تقویت مهارتهای کلیدی ،مدلهای جدید همکاری و
همکاری میانرشتهای در میان دانشپژوهان دیجیتال توصیههایی ارائه
شده است[.]9

 -10مخالفت با نظامهای ایالتی ثبت اختراع( سی.
ای .هردی) 5

مديريت مالکيت فک��ری در فضای نوآوری باز ب��ه مراتب دشوارتر
و پيچي��ده ت��ر از فضای بس��ته ای است که در آن شرکتها بيش��تر
با پژوهش��گران درونسازمانی کار می کنند و اختراعاتش��ان را در دل

4. C. Naval
5. C. A. Hrdy

نشریه نشاء علم ،سال چهارم ،شماره دوم ،خرداد ماه 93

155

1. J.O. Wooten
2. K.T. Ulrich
3. C. Cobo

مروری بر مقالههای برتر در سال  2013در باره نوآوری باز
محصوالت جديد به ب��ازار میرسانند .مديري��ت مالکيت فکری در
فضای نوآوری باز از آن حالت بس��ته و انعط��اف ناپذير گذشته (که
بيشتر در حوزه نفوذ وکالی مالکيت فکری بود) خارج شده و بايد بنا
ب وکار شرکت ،هر لحظه نوآورانه عمل کند و
به مقتضيات مدل کس 
رويکردهای جديدی را در پيش بگيرد که بسياری از آنها برای مديران
سازمانهای بسته قابل تصور هم نبودهاند.
اگ��ر شرکتی بر آن شود ک��ه رويکرد باز به فرآيند نوآوری را در پيش
بگيرد اما در حوزه مديريت مالکيت فکری همواره سنتی و بسته عمل
کند و اين رويکرد با مدل کسبوکارش سازگار نباشد ،با چالشهای
فراوانی روب��هرو خواهد شد و بیشک در بلند مدت به اهداف مورد
نظر خود در فرآيند نوآوری دست نخواهد يافت.در مقاله مخالفت با
نظامهای ایالتی ثبت اختراع به این نکته اشاره شده است که مخترعانی
ک��ه به نوآوری باز اعتق��اد دارند باید درخواست ثبت اختراع خود را،

ب��ه جای ادارهی ثبت اختراعات ایاالت متحده ،به ادارهی ثبت اختراع
ایالتی تس��لیم کنند .ثبت اختراع در سط��ح ایاالتی باعث میشود رقبا
نتوانن��د ح��ق اختراع را در سط��ح ایاالت متح��ده از آن خود کنند و
دراشاع��ه نوآوری به سایر ای��االت ،یعنی جایی که حق اختراع در آن
فاقد اعتبار حقوقی است ،نقش ارزشمندی دارد .همچنین ،ثبت اختراع
در سطح ایالتی فرصتی منحصر به فرد را برای اصالح ریشهای قانون
ثبت اختراعات ایجاد میکند .ب��ه جای هزینههای بایگانی ،مخترعان
درخواست میکنند حقوق اختراع بر مبنای قوانینی ثبت شود که حامی
نوآوری باز باشد ،مانند دورههای کوتاهتر در صنایع پرشتاب ،الزامات
افش��ای سختگیرانهتر ،یا وضع محدودیتهای جدید بر ثبت اختراع
توس��ط نهادهای دخیل .ای��ن مقاله ضمن تش��ریح مديريت مالکيت
فک��ری در فضای نوآوری باز ،نظام های ثبتاخت��راع ،نظامهای ایالتی
ثبت نوآوری باز در آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد[.]10
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اطالع رساني علمي

مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و سایر کشورها
اکرم قدیمی *

1

چکیده

مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم نهادهایی هستند که مستقل از دولت از علم و پژوهشهای علمی حمایت میکنند.
این مؤسسات در گسترش علم و فناوری در جامعه و کمک به بسط آن در سطوحی که امکان پوشش هزینههای دولتی وجود ندارد ،نقش
بسزایی دارند .پژوهش حاضر جایگاه بنیادهای خیریه علمی در کشورهای ایران ،آمریکا ،آلمان ،انگلستان و هندوستان از منظر توسعه علم
و فناوری و نوآوری را بررسی میکند.
این پژوهش درصدد اس��ت ضمن بررسی تطبیقی جایگاه مؤسس��ات غیردولتی و خیرخواهانه پیشبرد علم در کشورهای هدف ،به کاوش
مناس��بترین سیاستها و راهبردها در تأسیس و تشکیل اینگونه مؤسس��ات و استمرار کار آنها بپردازد .بی شک تجارب و موفقیتهای
جوامع هدف در خصوص عملکرد اینگونه س��ازمانها میتواند رهنمودی باش��د تا سیاستگذاران کشور در حوزه موسسات غیردولتی و
خیرخواهانه به بهترین رهیافتها و رویکردها در خصوص چگونگی تأس��یس ،نحوه فعالیت و عملکرد موفق اینگونه مؤسس��ات دست
یابند.
در این مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .این مقاله به این نتیجه دست یافت که مؤسسات خیرخواهانهای که در حوزه
علم ،تولید علم و ترویج آن در ایران فعالیت میکنند بش��دت محدود بوده و تعداد آن حتی به انگش��تان یک دس��ت هم نمیرس��د .دالیل
متفاوتی برای این نقصیه در مقایسه با کشورهای دیگر مشخص گردید .به نظر میرسد چنانچه بتوان این دالیل را در میان مدت تغییر داد
امکان تأسیس مؤسسات خیرخواهانه علمی تا میزان قابل توجهی فراهم میشود .نتایج به دست آمده بیانگر این است که بنیادهای خیریه
در کشورهای مورد مطالعه به استثنای ایران از تحقیقات بنیادی و پایهای حمایت کرده و منابع مالی این نوع پژوهشها را فراهم میکنند به
عبارتی بنیادهای خیریه در کشورهای مورد نظر براساس چارچوبهای استاندارد ،معین و از پیش تعیین شده فعالیت میکنند .این درحالی
است که بنیادهای خیریه در ایران بیشتر در چارچوبهای سنتی فعالیت خود را ادامه میدهند .حداکثر ظرفیت علمی اینگونه مؤسسات
در ایران ارائه خدمات آموزشی و موارد مربوط به سالمت به افراد نیازمند می باشد ولی این موسسات بطور معمول به کار علمی و پژوهشی
فعلیت ندارند .در صورتی که تجربه ارزشمند نظامیهها ،دارالحکمهها و مراکزی از این دست در تاریخ گذشته ما فراوان بوده  ،به طوری که
کشورهای غربی از این مراکز الگوبرداری کردهاند اما درایران امروز ،این نهادهای علمی به وادی فراموشی سپرده شدهاند.
واژگان كليدي :مؤسسات خیریه علمی ،مؤسسات غیردولتی ،پیشبرد علم ،نوآوری ،نظامیهها ،دارالحکمهها ،وقف علمی ،علم دوستی
ایرانیان.

* استادیار ،تلفن  ،)+9821(88036144 :دورنگار ،)+9821( 88069760 :نشانی الکترونیکیghadimi2005@gmail.com :
 . 1مركز تحقيقات سياست علمي كشور.
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مقدمه

در گ��ذر تاریخ ،نقش و اهمیت خیریههای علمی مش��هود و ملموس
است به طوری که در فرهنگها ،دیدگاهها و مکاتب گوناگون بشری به
این موضوع توجه ویژهای شده است .این مؤسسات در رشد و توسعه
علمی،آموزشی ،اخالقی و انسانی جوامع نقش ارزندهای ایفا میکنند.
بنیادهای خیریه علمی 1در گسترش علم و فناوری و شکوفایی تمدن
بش��ری نقش بس��زایی دارند .با نگاهی کوتاه به تاریخ بش��ری با آثار و
برکات مادی و معنوی بنیادهای خیریه علمی در جهان آشنا میشویم.
این امر ریشه داشتن فرهنگ نوع دوستی در نهاد آدمی را نشان میدهد.
وجود هزاران مدرسه ،مسجد ،درمانگاه ،بیمارستان ،حسینیه ،کتابخانه،
کاروانس��را ،رباط ،حمام ،قنات ،آب انبار ،پل و سایر اماکن وقف شده
بهترین گواه و ش��اهد این فرهنگ است .مؤسسات غیردولتی علمی و
بنیاده��ای خیرخواهانه علمی نهادهایی هس��تند که از علم و تحقیقات
علمی حمایت میکنند و تحقیقات علمی نیز ،پژوهشهایی هستند که
منجر به تولید علم ،نوآوری و خالقیت میشوند .این بنیادها ،برحسب
چگونگی حمایت مالی از تحقیقات به سه دسته کلی تقسیم میگردند:
 .1بنیادهای خیریه حامی تحقیقات مربوط به یک بیماری (بیماری
محور)
در واقع خیریههایی هستند که در خصوص بیماریهای خاص فعالیت
مینمایند از جمله:
الف) پیشگیری از بیماری؛
ب) درمان بیماری؛
ج) مراقبت از بیماران و انجام حمایت الزم از بیمار و خانواده او.
یکی از فعالیتهایی که در هر سه دسته فوق انجام میشود ،تحقیقات
علمی است که در سطوح مختلف پایه ،کاربردی و بالینی صورت میگیرد.
اما پژوهش بطور معمول یکی از فعالیتهای جنبی این بنیادهاس��ت و
انج��ام حمایتهای گوناگون از بیماران هدف اصلی آنهاس��ت .طیف
وسیعی از مردم در ارتباط با این گونه بنیادها قرار میگیرند.
 .2بنیاده�ای خیریه حامی تحقیقات مربوط به موضوعات خاص
(موضوع محور)
این بنیادها به شکل تخصصی عمل کرده و با محققین ارتباط دارند.

ت مالی
با توجه به موضوعات خاص مورد نظر از پژوهشگران حمای 
میکنند.
 .3بنیادهای خیریه حامی پژوهشگران (محقق محور)
بنیادهای محقق محور ،بدون توجه به زمینهکاری محقق ،در طول مدت
انجام تحقیق حمایتهای مالی الزم و همچنین خدمات مشاورهای را
در اختیار او قرار میدهند [.]1
شواهد و مستندات حاکی از آن است که بنیادها و نهادهای خیرخواهانه
علمی روند توسعه کشورها را سرعت میبخشند .با توسعهی قلمرو
فعالیت و وظایف دولت در تأمین بهداشت و درمان و ترویج آموزش
و ارائ��هی خدمات اجتماعی ،دولتها با چالشهای گوناگونی مواجه
هس��تند که به تنهایی قادر به حل آنها نمیباشند .بنیادها و مؤسسات
علمی و خیریههای علمی می-توانند در رفع این چالشها دولتها
را یاری کنند .به منظور رفع این چالشها وظایف و عملکرد دولتها
بازنگری ش��ده تا از توان و ظرفیت سازمانها و مؤسسات غیردولتی
در حوزههای مختلف استفاده ش��ود .حضور مؤسسات خیرخواهانه
پیش��برد علم و مؤسس��ات غیردولتی علمی در جهان شاهدی بر این
مدعاست.
علیرغم نقش بنیادها و مؤسسات غیردولتی علمی و خیریه در تأمین
نیازهای افراد ،اما این موضوع در پژوهشهای دانش��گاهی و مباحث
عمومی نادیده انگاشته شده است .در کشورهای پیشرفته ،سهم بخش
خصوصی در تأمین هزینههای پژوهشهای علمی قابل مالحظ ه است.
در کش��ورهای توس��عه یافته به بنیادهای غیردولتی ب��ه مثابه یکی از
عوامل مشارکت مردم در روند توسعه مینگرند .بنابراین تجدید نظر
در ش��ناخت اصولی و ارزیابی بنیادهای خیریه و غیرانتفاعی ،یک نیاز
عینی و ضروری است ،نه یک نظریهی محض.
نیکوکاری در امریکا 2و اروپا 3به دلیل فعالیت هزاران بنیاد خیریه به
علم تبدیل ش��ده و به نام علم «امور بنیادها و سازمانها» اشتهار دارد.
امروزه قلمرو فعالیتهای سازمانها و بنیادهای خیریه از کشورها فراتر
رفته و بعد جهانی پیدا کرده است .علیرغم اینکه علم بنیادهای خیریه
یکی از رش��تههای تحصیالت عالیه است و مؤسسههای جهانی نظیر
بانک جهانی و مراکز دانش��گاهی ،اق��دام به تحقیق دربارهی بنیادهای
ام��ور خیریه کردهاند 4ولی دربرخی از کش��ورها از جمله ایران بجز
بررسیها و پژوهشهایی که عمدت ًا از بعد جامعهشناسی در دانشگاهها
صورت گرفته ، 5در این زمینه کار مطلوبی انجام نشده است [.]2

 . 1در این مقاله از واژه مؤسسات خیریه علمی به جای مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم و سازمانهای علمی غیردولتی به دلیل رعایت اختصار استفاده میشود.
 . 2آمار سال  1989نشان میدهد که بیش از  32000بنیاد و مؤسسهی خیریهی رسمی در امریکا وجود دارد (الیزابت بوریس ،بنیادهای خیریه در ایاالت متحده امریکا،
کویت ،1996 ،ص .)11
 . 3در انگلستان بیش از  170000بنیاد خیریه ثبت شده در کمیسیاری امور خیریه (جینی بترسون ،گزیدهای از تجربههای بریتانیا در امور خیریه و داوطلبانه ترجمه به
عربی بدر ناصر المطیری دبیرخانه عمومی اوقاف  -کویت ،1994 ،ص .)110
 . 4رک ،The Kuwaiti NGO. World Narol Abdalhadi :ترجمه شده به عربی :نورال عبدالهادی ،مترجم بدر ناصر المطیری سازمانهای کویتی غیر دولتی،
وزارت اوقاف و امور اسالمی ،کویت.1993 ،
 . 5رک :محمد زاهدی اصل ،مقدمهای بر خدمات اجتماعی در اسالم ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.1993 ،
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گرچ��ه در حال حاضر مؤسس��ات خیریه فراوانی در س��طح کش��ور
فعالیت میکنند اما متاس��فانه مؤسس��ات خیرخواهانهای که در حوزۀ
ت دارند آنقدر محدود و اندک هس��تندکه دیده نمیشود.
علم به فعالی 
علیرغم قدمت س��نت حس��نه فعالیتهای خیریه در ایران ،اما تاکنون
از فعالیته��ای نظاممن��د آن در حوزه آموزش و پژوهش گزارش��ی
ارائه نشده است ،اگر هم مواردی در خصوص فعالیتهای خیریههای
علمی و آموزشی وجود داشته باشد بسیار اندک و خاص هستند.
در حال��ی که با نگاهی به تاری��خ و مالحظه موقوفات علمی میتوان
علم دوس��تی ایرانیان را در گذر زمان مشاهده کرد .حوزه-های وقف
ش��ده نش��ان از توجه ایرانیان به کلیه مس��ائل اجتماعی از جمله علم
دوستی آنان دارد اما متأسفانه در گذر زمان اکثر خیریهها فقط به یاری
و دس��تگیری از نیازمن��دان اکتفا کرده و نیازه��ای اولیه آنان را مرتفع
س��اخته و توجه به امور بنیادی و زیربنایی مانند علم به حاشیه رانده
شده است.
در حال حاضر مؤسسات خیریه فراوانی در سطح کشور فعالیت دارند
اما تأکید اصلی این پژوهش بر مؤسسات خیرخواهانهای است که در
حوزه علم فعالیت مینمایند.
در ای��ن پژوهش ،وضعیت مؤسس��ات خیرخواهانۀ پیش��برد علم در
کش��ورهای ایران ،امریکا ،انگلس��تان ،آلمان و هندوستان را بررسی تا
از ای��ن منظر رهیافته��ا و راهکارهایی برای گس��ترش فعالیتهای
مؤسسات خیریۀ علمی در کشور فراهم شود.
این پژوهش بدنبال پاس��خ به این سوال اس��ت :وضعیت مؤسسات
خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و کشورهای هدف چگونه است و
آیا این مؤسسات در دستیابی جوامع به توسعه نقش دارند؟
با بررسی تاریخچه عملکرد افراد خیّر و سازمانها چه به شکل نوین و
چه به شکل سنتی در مییابیم که بنیادها ،مؤسسات و افراد خیّر سهم
بس��زایی در پیشبرد تمدن انسانی و کاهش مشکالت افراد در سراسر
جهان ایفا نمودهاند .علیرغم وجود س��نت حسنه و دیرپای وقف در
کش��ور و حضور نهادهای علمی وقفی در کشور با فترت تاریخی در
زمینه وقف علمی مواجه میشویم.
در چند س��ال اخیر با تأکید مجدد بر عملکرد نهادها و س��ازمانهای
خصوصی در ترویج علم و آموزش و پژوهش در کش��ور ،به نحوی
که بتوانند باری از دوش دولت بردارند ،در صحنۀ اجتماعی ،رویکرد
اقبال عمومی به اینگونه مؤسسات بیشتر شده است .اما علیرغم اقبال
عمومی بیش��تر نسبت به این موضوع ،هیچ پژوهش و تحقیق مدونی
برای بررس��ی وضعیت سازمانهای خیریه علمی در ایران و شناسایی
وضعیت موجود آنان به چشم نمیخورد.
بنابراین به نظر میرس��د یکی از ضرورته��ای انجام چنین تحقیقی
شناسایی بنیادهای خیریه علمی و اهمیت وقف در انجام امورخیریه
علمی برای اقشار مختلف جامعه میباشد ،به نحوی که خیرین بتوانند
ض��رورت وقف علمی و تأس��یس بنیادهای خیریه علمی را به خوبی
دریابند.

اهداف این پژوهش عبارتند از :
• آگاه��ی از تفاوت جایگاه مؤسس��ات غیردولتی و خیرخواهانه
پیشبرد علم در کشورهای هدف؛
• شناخت مناسبترین سیاستها و راهبردها در تأسیس و تشکیل
اینگونه مؤسسات؛
• ارائه راهکارهایی برای گس��ترش خیریه های علمی و دستیابی
به وضعیت مطلوب در این حوزه در کشور.
اهمی��ت توج��ه و پرداختن به خیریه ها یا وقف علمی طی س��الهای
اخیر نیز م��ورد توجه دولتمردان و برنامهریزان قرار گرفته اس��ت .با
توج��ه به صبغه تاریخی وقف علمی در کش��ور ،اخیرا ً معاونت اداری
مال��ی و مدیریت منابع وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری مبادرت به
تش��کیل خیرین آموزش عالی نموده که اساسنامه آن در دست تدوین
است .در سال جاری جشنواره تقدیر و تجلیل از حامیان آموزش عالی
برگزار ،ویژهنامه خیرین منتشر و از تمبر خیرین حامی آموزش عالی نیز
رونمایی خواهد شد .بنیاد حامیان آموزش عالی در حال راه اندازی است
امید اس��ت این فعالیتها گامی در راستای توجه ویژه به وقف علمی
در کش��ور باش��د و با برنامهریزی مناس��ب و هدفمند از سرمایههای
خیرین در راه توس��عه علمی کش��ور اس��تفاده ش��ود .توجه شود که
بودجههای اعطا ش��ده فقط صرف فضاهای آموزشی نشود .بلکه این
بنی��اد با الگوگرفتن از نظامیهه��ا از پژوهش ،محققان و کلیه عناصر و
عوامل علمی و پژوهشی حمایت کنند.

پیشینه

موض��وع مؤسس��ات خیریه در ای��ران و ش��کلگیری آن از تاریخی
فوقالعاده کهن برخوردار است .یاری به همنوعان ،کمک به مستمندان
خیر همگی به نوعی در مباحث خیریه جای
و نیازمندان ،وجود افراد ّ
میگیرند .اما با ورود اس�لام به ایران ،این موضوع به ش��کل و عنوان
وقف تجلی یافت .بنابراین در بررسی تاریخچه شکلگیری مؤسسات
خیری��ه در ای��ران و بویژه مؤسس��ات خیریه علمی بی��ش از هر چیز
موضوع وقف و موارد مرتبط با آن بررسی میشود.
نهاد وقف همزاد با انس��ان اس��ت و ریش��ه در آخرت انس��ان دارد و
در میان تمام جوامع انس��انی صرفنظ��ر از نوع عقاید و گرایشهای
مذهبی عالقه به انجام کارهای خیر وجود دارد .هر چند قبل ازاسالم
وقف به معناي دقيق و امروزي خودش وجود نداشته ،ولي انواعي از
تخصيص اموال و امالك به معابد ،امور خيريه يا افراد وجود داشته كه
ش��باهتهايي با وقف دارند .قبل از اسالم ،اوقاف ابراهيم خليل بهترين
دليل بر وجود وقف است.
كعبه نخس��تين مكان مقدس��ي اس��ت كه بين اعراب و قبل از اسالم
ش��ناخته ش��ده ،مكاني كه به دس��ت حضرت ابراهيم(ع) بنا شد ،تا
پناه��گاه مردم باش��د ،بعد هم معبد عموم عرب ش��د و آنها با وجود
اختالف قبايلشان هر سال به سوي آن رهسپار ميشدند.
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مورد و نمونه ديگر ،سندي است كه هنگام فتح شوش در بقعه دانيال
پيامبر(ص) به دست آمده .طبق آن سند ،گنجي براي پرداخت وامهاي
بدون بهره و سود اختصاص پيدا كرده بود .همه اينها نشان ميدهد كه
قبل از اس�لام ،انواع وقف وجود داش��ته ،با اين تفاوت كه در اعتقاد
مس��لمانها اصل بر اين اس��ت كه وقف براي رضايت خدا باش��د ،در
صورتي كه در زمان جاهليت ،چنين قصدي در كار نبوده است،
«س��نت وقف ويژه كشورهاي اسالمي و شرقي نيست ،در كشورهاي
غرب��ي و حت��ي نق��اط دورافتاده جزاير اس��تراليا و افريق��ا و در ميان
سرخپوس��تان آمريكاي جنوبي نيز اين س��نت وجود داش��ته است و
اين اقوام براي معابد ،پرستشگاهها،كليس��اها ،صومعهها و ديرهايشان
موقوفههاي��ي را اختصاص داده بودند بويژه درمصر باس��تان ،يونان،
چين ،ژاپن ،روم  ،بابل و فلس��طين قبل از اسالم نيز موقوفاتي وجود
داشته كه براي جريان كار معابد و صومعهها و بازسازي آنها و گذران
زندگي اسقفها ،برهمنها وكاهنان از درآمد آن بهره ميگرفتند و به
دانشآموزان مدارس وابس��ته به معابد خدمات الزم را ارائه میکردند.
از هنگامی كه مسيحيت به عنوان دين رسمي مطرح شد وقف نيز در
اين آيين موجوديت يافت ،در انجيل و رس��اله حواريون عيسي مسيح
(ع) همچون رس��اله پولس حواري ني��ز مطالبي راجع به وقف وجود
دارد»[.]3
مینودخت مصطف��وی رجالی در کتاب وقف در ایران از قول صحیح
بخاری مینویس��د« :پیغمبر اکرم (ص) که دستورات دین مبین اسالم
را به مردم میآموخت خود اولین کسی بود که اقدام به صدقه و انفاق
کرد[.]4
با رشد و پیشرفت فرهنگ ،مسلمانان به خیرات و انفاق اموال به افراد
نیازمند پرداخته و آنهائیکه امالک قابل توجهی داشتند آن را برای امور
عام المنفعه مانند احداث مس��اجد ،بیمارستانها ،بازارها ،کاروانسراها،
پلها ،کتابخانهها ،مدارس ،داراالیتام و امثالهم وقف میکردند.
در هی��چ دوره تاریخی بعد از ظهور اس�لام نمیتوان جامعه را بدون
وقف و یا امالک وقفی یافت و اسناد موجود نیز این حقیقت تاریخی
را به ثبت رسانده است .بطوریکه در کتاب وقف در ایران میخوانیم:
«در زمان خلفای عباسی ،آل بویه ،غزنویان ،سلجوقیا ن و تیموریان چه
در ایران و چه در خارج ایران موقوفات مورد توجه شاهان و وزرا بود
و درآمد این موقوفات صرف امور عامالمنفعه ،دس��تگیری فقرا و در
راهماندگان ،ساختن پل ،حمام ،بیمارستان ،مدرسه ،جاده و غیره میشد
که از نمونههای آن میتوان بیمارس��تان معروف عضدی در بغداد و
دانشگاههای نظامیه بغداد و نیشابور را نام برد.
تأثير مس��تقيم ش��رق و آيين اس�لام بر جوامع اروپايي در پيدايش
تفكرات و نهادهاي خيرخواهانه را نميتوان دست كم گرفت و ناديده
انگاش��ت تا جايي كه بس��ياري از متفكران غربي ناگزير از اعتراف و
اذعان به اين تأثير شگرف بودهاند»[.]5
«مبدأ و منش��أ انگيزه اصلي امورخيري��ه در اروپاي فعلي ،جنگ دوم
جهان��ي بوده اس��ت ،در اروپاي بعد از جنگ اي��ن عمل را روحانيان

انجام میدادند.]4[ .
وقف در ايران س��ابقه طوالني دارد بهطوريكه نذورات و وقف اموال
به آتش��گاهها و معابد از دوران باس��تان متداول بوده است و در دوره
اس�لامي نيز با تحول در شكل و احكام آن ادامه پيدا كرده است [.]6
به جرأت میتوان گفت سرزمین ایران و دانشمندان آن باالترین مرتبهی
رش��د و پیش��رفت خود را مدیون این عمل نیک و واقفان هستند .در
ایران در تش��کیالت اداری دورهی سامانیان (389 – 261ه ).از دیوان
موقوفات و یا دیوان اوقاف نام برده شده که کار آن رسیدگی به امور
مساجد و اراضی موقوفه بوده است» [.]7
قبل از آن وظيفه اداره اوقاف بر عهده قضات بوده است .از به وجود
آمدن ديوان اوقاف معلوم ميش��ود كه در اين دوره موقوفات نس��بت ًا
فراوان بوده اس��ت .از طرفي چون مهمترين منبع درآمد در اين دوره
زمين كش��اورزي بود و رقبات موقوفه را اراضي كش��اورزي تشكيل
ميدادند .لذا ،موقوفات اهميت ويژه و حياتي داشتند.
در دوره س��لجوقي ،نظامالملك وزير ملك ش��اه ،مدارس نظاميه را با
اس��تفاده از درآمد موقوفات بنياد نهاد ،با حمله مغوالن به ايران وضع
موقوفات آش��فته گرديد و اش��راف برخي از آنه��ا را تصرف كردند.
تالشهاي خواجه نصيرالدین طوس��ي در دوره هوالكو براي س��ر و
س��امان دادن به وضع موقوف��ات ،باوجود اينكه نظارت برآنها را خود
به عهده گرفت ،نتيجه خوبي نداش��ت و مش��كالت همچنان تا زمان
اس�لام آوردن ايلخان��ان مغول ادام��ه يافت .تالشهاي رش��يدالدين
فضلاهلل همداني در اين زمينه بس��يار حائز اهميت اس��ت .با توجه به
اينكه موقوفات در اين دوره بس��يار چش��مگير بود .همين وسعت و
اهميت سبب ايجاد تشكيالت منظمي براي اداره موقوفات به نام دیوان
اوقاف ،وابس��ته به ديوان قضا گرديد كه تحت نظارت قاضي القضات
عمل ميكرد و رئيس آن حاكم اوقاف بود»[.]8
بی��ن وقف و ش��کوفایی تم��دن ایرانی _ اس�لامی و متعاقب آن ،به
وجودآورندگان مظاهر و جنبههای این گسترهی پهناور ادبی و هنری
ارتباط وجود دارد و آن هم تحصیل و رشد و بالندگی اکثر شاعران و
نویسندگان ،دانشمندان ،ادیبان ،شعرای فارسی در بستر آموزشی وقفی
اس��ت .حتی بسیاری از این افراد تا پایان عمر از درآمدهای حاصل از
مصارف موقوفه ها برای زندگی استفاده می کردند.
بنابراین ،در صورت عدم وجود فرهنگ وقف در بین مردم ،شمار زیادی
از شاعران و نویسندگان و عرفایی که در اماکن موقوفه زندگی میکردند،
فرصت به فعلیت رساندن استعدادهای خود را نمی یافتند[.]9
س��عدی برای اثبات اس��تفاده ی خود از اموال موقوفه چنین سروده
است:
شب و روز تلقین و تکرار بود [.]10
مرا در نظامیه ادرار بود
ادرار یعنی مس��تمری و مقرری روزانه یا ماهان��ه که به افراد در حال
تحصیل داده میش��ده اس��ت .نظامیهی بغداد که منظور سعدی است،
یکی از چند نظامیهی بزرگ ممالک اسالمی بوده که نقش پررنگی در
پرورش دانشمندان و ادیبان ماندگار فارسی داشته و قسمتی از درآمد
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خود را از راه اموال وقفی به دست می آورده است.
بنابرای��ن ،یکی از خدمات ش��ایان توجه فرهنگ وقف به جامعهی
علمی و ادبی ایران ،برپایی مراکز علمی و آموزشی فراوان بوده است.
رس��میترین نهادهای آموزش��ی مانند دارالقرآنها ،مدارس ،خانقاهها،
کتابخانهها و مکتبخانهها در پی افزایش روزافزون تمایل مردم به وقف
ام��وال و اماکن خود پدید آمده و نکتهی جال��ب توجه در این میان،
استقبال باالترین ردههای جامعه مانند سالطین ،امیران و خلفا از این
موضوع بود.
«ابن خلدون» در اثر تاریخی و ارزشمند خود ،مهمترین دلیل پیشرفت
علم و دانش در سرزمینهای مشرق زمین را صفت پسندیدهی بخشش
و نیکوکاری ایرانیان نسبت به جویندگان دانش میداند.
« روند ساختن مراکز علمی و پژوهشی از راه درآمدهای وقف ،هیچگاه
در تاریخ ایران زمین متوقف نش��د و بزرگان و توانگران این سرزمین
به سبب عالقهی قلبی دیرینهی خود به کسب علم و دانش ،همواره به
گسترش این فرهنگ پسندیده کمک کردند .در دوره تیموریان امالک
وقفی توس��عه یافت .به طوریکه در خراسان ،اصفهان ،تبریز و شیراز
کاروانسراها  ،مساجد  ،حمامها و مدارس بسیاری از موقوفات ساخته
ش��د .در دوره صفويه موقوفات رشد و پيشرفت قابل توجهي داشته
است .لمبتون ميگويد«:اصوالً صفويه بسياري از امالك خود را وقف
مقاصد خيريه بخصوص وقف بقاع متبركه كردند .بعضي از اين امالك
وقف��ي موقوفاتي بود كه به خاندان صفويه پيش از آنكه به س��لطنت
برسند تعلق داشت .شايد بتوان گفت در زمان شاه عباس اول بيش از
هردوره ديگر به تعداد امالك موقوفه اضافه شد» [.]11
«با سقوط صفويان وضع موقوفات آشفته شد .با روي كار آمدن افشاريه
و توجه نادرشاه به امور نظامي ،وي براي تأمين مخارج نظامي ،بخشي
از موقوفات را ضبط كرد .در دوره زنديه ،كريم خان زند قصد داشت
مانند صفويان به موقوفات توجه نشان دهد ،اما موفق نشد» [.]12
دردوره قاجاري��ه موقوفات روبه فزوني نهاد .اروپايياني كه دراين دوره
از ايران ديدن كردهاند ،از امالك فراوان موقوفه سخن گفتهاند ،ازجمله
هانري رنه آلماني كه دراواخر دوره س��لطنت ناصرالدين ش��اه از ايران
ديدن كرده است ،مينويسد«« :امالك بسياري وقف مساجد و مدارس و
بقاع متبركه شده است .عايدات امالك وقفي بسيار زياد است ،مخصوص ًا
عايدات موقوفات امام رضا(ع) بسيار مهم ميباشند»[.]13
در دوران پهلوی ،بنیادی تحت عنوان «بنیاد پهلوی» تأس��یس ش��د تا
اداره موقوف��ات را در ایران بعهده گی��رد .امور اوقاف در دوره پهلوی
زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر قرار داشت ،اما پس از پیروزی انقالب
اس�لامی ایران» بنیاد پهلوی» به «بنیاد علوی» تغییر نام داده و زیر نظر
بنیاد مستضعفان قرار گرفت و امور اوقاف زیر نظر اداره حج و زیارت
و ام��ور خیریه فعالیت خ��ود را ادامه داد .آنچه در تاريخ معاصر ايران
داراي اهميت خاص است تصويب قانون موقوفات ميباشد كه اداره
موقوفات تا حدودي سروس��امان ميگيرد «،پ��س از پيروزي انقالب

تغييراتي درجهت بازگش��ت اوقاف س��ابق به مالكيت وقفي صورت
گرفت .فتواي حضرت امام خمینی(ره) در مورد وقف مبني بر اينكه
موقوفات بايد درحال وقفيّت باقي مانده و بدان عمل شود تأثير زيادي
بين روس��تايانی كه در نتيجه اصالحات ارض��ي زمينهاي موقوفه را
تصرف كرده بودند گذاشته است» [.]14

روش شناختی

ب��ا توجه به اهداف طرح در این مقاله از روش تحلیلی -توصیفی که
مبتنی بر روش اسنادی است استفاده میشود.
بر این اساس اسناد دست اول از اعتباری بیشتری برخوردار بوده که
در این پژوهش مورد اس��تفاده قرار گرفته است .این اسناد عبارتند از
:گزارشهای خیریه های علمی ،تارگاه های خیریه های علمی  ،کتب
منتشر شده در خصوص این موضوع.
در ادامه به وضعیت فعلی بنیادهای خیریه میپردازیم.

بنیادهای خیریه در ایران

علی رغم استقالل فعالیتهای بنیادهای خیریه و نیکوکاری از دولت،
اما در چند زمینه با نهادهای دولتی در ارتباط دارند که در ذیل به اهم
آنها اشاره میشود:
وضعیت مجوز و ثبت
بنیاده��ای خیریه باید ابتدا از وزارت کش��ور مج��وز فعالیت گرفته و
س��پس بنیاد و یا مؤسس��ه خیریه را در «ادارهی کل ثبت شرکتها و
مؤسس��ات غیر تجاری» به ثبت برسانند .ولی با این حال هزاران بنیاد
و جمعی��ت خیریهی کوچک در مس��اجد و مناط��ق مختلف اقدام به
فعالیتهای خیریهای زیر پوشش فعالیتهای مذهبی مینمایند که در
هیچ یک از دوایر رسمی نیز به ثبت نرسیدهاند.
امور مالی
جمعیتهای رس��می باید تراز حسابهای خود را به ادارهی مالیات
ارائ��ه دهند تا با ادامهی فعالیت آنان موافقت گردد و س��ازمان اوقاف
و ام��ور خیریه نیز بر امور مالی آنان نظ��ارت کند .ولی اکثر بنیادهای
خیریهی کوچک معموالً از ارائهی تراز مالی به اداره مالیات خودداری
میکنند .طبق تبصرهی مادهی  9قانون تشکیالت و اختیارات سازمان
اوق��اف و امور خیریه (مصوب  1363ه.ش ).مؤسس��ات و بنیادهای
خیری��ه از پرداخت مخ��ارج و هزینههای دادرس��ی و ثبتی و اجرائی
معاف میباش��ند .خاطر نش��ان میگردد بنیادهای خیریه از پرداخت
مالیات معاف هستند.
علیرغم گسترش فعالیتهای نیکوکاری و حجم بودجهای که در این
راه هزینه میگردد ،آمار دقیق از درآمد و هزینههای این بنیادها در اختیار
مراکز آماری دولتی و یا غیردولتی قرار ندارد .البته مؤسسههای اجتماعی
و بنیادهای خیریه دولتی و نیمه دولتی تراز و آمار ارائه میدهند.
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همکاری با مؤسسههای دولتی
جمعیته��ا و بنیادهای خیری��ه و بویژه بنیادهای نیم��ه دولتی مانند
کمیت��هی امداد امام خمینی ب��ا دوایر دولتی هم��کاری میکنند و در
حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ،س��یل ،این همکاری بیش��تر میگردد
ولی در شرایط عادی زمینهی همکاری میان بنیادهای خیریهی مردمی
و دولت معموالً وجود ندارد.
فعالیتهایسیاسی
طبق قانون ،بنیادهای خیریه اجازه ندارند فعالیتهای سیاس��ی انجام
دهن��د ولی بعض��ی از بنیادهای ب��زرگ ،به صورت غیرمس��تقیم در
فعالیتهای سیاسی و یا کمک به سیاستهای دولت نقش دارند.
تعدد متولیان بنیادهای خیریه
هیچ نهاد دولتی و رس��می مرکزی وجود ندارد که مسؤولیت نظارت
و کنت��رل کامل فعالیتهای بنیاده��ای خیریه را بر عهده گیرد و حتی
س��ازمان اوقاف قادر نیس��ت بر بنیادهای خیریه نظارت نماید ،بلکه
مس��ؤولیت نظارت بر آن بنیادها توس��ط ادارات مختلف دولتی انجام
میشود.

منابع اصلی هزینههای احسان و نیکوکاری

یکی از صفات برجس��ته و متعالی انسانها  ،سخاوت و گشادهدستی
اس��ت .این صفت پسندیده و نیکو در همه ادوار تاریخ و همه مناطق
جهان دیده میش��ود .با مراجعه به تاریخ ،باتعداد زیادی از انسانهایی
که متخلق به این صفت انسانی بودند آشنا میشویم .
انس��ان همگام با زندگی اجتماعی ،س��عی درحل مشکالت ،کمک و
یاری همنوعان خود داش��ت و نوع دوس��تی و کمک ب��ه دیگران از
دیگر خصیصههای مثبت آدمی اس��ت .در برخی کشورها ،نیکوکاری
و بنیاده��ای خیری��ه قدمتی طوالن��ی دارند به عنوان مثال احس��ان و
نیک��وکاری بخش مهمی از فرهنگ دینی و ملی مردم ایران به ش��مار
میآید .مهمترین منابع احسان و نیکوکاری عبارتند از:
حقوق ش��رعیه :خمس و زکات به عنوان یکی از منابع اساسی کمک
به امور خیریه به شمار میآید.
اعانات :انواع اعانات از راه مس��اجد و مراکز اسالمی و صندوقهای
صدق��ات جمعآوری میگردد و در س��الهای اخی��ر پدیدهی برپایی
بازارچههای خیریه و اعانات ماهانه در ایران رایج شده و این شیوه در
اکثر مؤسسهها و جمعیتها به کار گرفته میشود.
وق��ف :از درآمدهای وقف برای تأمین مخارج امور خیریه اس��تفاده
میش��ود .بخشش و یا اختصاص بخش��ی از درآمد خود به امور عام
المنفعه از ویژگیهای بارز این خصیصه اس��ت .مصداق بارز این امر
پس��ندیده در فرهنگ ایرانی – اس�لامی وقف است .این موضوع در

فرهنگها ،ادیان و جوامع مختلف به اش��کال گوناگون وجود داش��ته
است [.]15
سنّت حس��نهي وقف ،يك پديدهي ديرپاي بشري است كه ريشه در
عقل ،منطق و طبيعت انس��ان دارد .وقف یعنی جاودان قرار دادن تمام
يا قسمتي از ثروت خود در راه خدا به منظور بهرهگيري فرد يا افرادي
از جامعهي بشري در درازمدّ ت از درآمد و منافع آن»[.]16
سرمایهگذاری :طرحهای سرمایهگذاری برای تقویت و تأمین مخارج
امور خیریه به وس��یلهی بنیادهای خیریه و وقف توس��ط مردم هنوز
گسترش نیافته و رایج نشده است ،ولی بنیادهای نیمه دولتی (کمیتهی
امداد امام خمینی ،بنیاد مستضعفین و بنیاد شهید) و بعضی از بنیادهای
خیریهی بزرگ اقدام به سرمایهگذاری در طرحهای اقتصادی مینمایند.
کمکهای دولت��ی :تنها بنیادهای خیریهی نیمه دولتی هس��تند که از
دولت کمکهای مس��تقیم دریافت میدارند .در ضمن بر درآمدهای
حاصل��ه از س��رمایهگذاری و اعانات مردم نیز تکی��ه دارند .بعضی از
بنیادهای خیریه بر کمکهای دولتی نیز متکی هستند.

انواع بنیادهای اجتماعی خیریه

دربارهی نامگذاری فعالیتهای خیریه اتفاق نظر وجود ندارد .امروزه
برای توصیف این مؤسسهها اسامی زیادی به کار میرود .مانند بخش
غیرانتفاع��ی ،بخشام��ور خیریه ،بخش خصوص��ی ،بخش داوطلبی،
بخش مؤسس��ات معاف از مالیات ،سازمانهای غیر-دولتی ،بنیادهای
خیریه و بس��یاری دیگر از این عناوین ،ولی هر اصطالح نشانگر یک
بعد از این سازمانهاست و هر کشور عنوان خاصی را به کار میبرد،
در حال��ی که قوانین ایران اصطالحهای «وقف و بنیادهای وقف» و یا
«مؤسس��ات و بنیادهای خیریه» را به کار میگی��رد .در ایران میتوان
کارگزاران فعالیته��ای خیریه نیکوکاری طبق اهداف ،مقاصد ،نحوه
مدیریت و منابع مالی آن به چند دسته ذیل تقسیم کرد:
بنیادهای نیمه دولتی
علی رغم اس��تقالل این بنیادها از دولت ،کمکهای��ی از آن دریافت
میدارند و بودجهی مالی این بنیادها از سه منبع مالی به دست میآید:
درآمد موقوفات ،کمکهای دولتی ،اعانات و کمکهای مردمی.
بنیادهایوقفی
س��نت «وقف» از طریق وقف اماکن و ابنیهی خاص مانند مس��اجد،
بیمارس��تانها ،مدارس و یا ارائهی خدمات ویژه مانند استفاده از چاه،
قنات ،زمین ،و روش��نایی صورت میگرفته ،و از قدیماالیام بنیادهای
خیریه در ایران دارای اهداف و وظایف متعدد بوده که یکی از بهترین
نمونههای آن ،بنیاد ربع رشیدی در آذربایجان ،و آستان قدس رضوی
در خراس��ان اس��ت .پس از برپایی جمهوری اس�لامی ایران بسیاری
از نیکوکاران اقدام به تأس��یس بنیادهای خیریه به وس��یله راهاندازی
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مؤسسههای خیریهی گروهی و غیر انتفاعی و با اهداف خاص نمودند
ک��ه عالوه بر درآمد «وقف» بر «س��رمایهگذاری» به عنوان اصلیترین
منابع مالی آن مؤسس��هها تکیه گردید ت��ا بتواند هزینههای طرحهای
خیریهی خود را تأمین نمایند.
این دس��ته از بنیادهای خیریه توانستند تحول کیفی در روند وقف که
از گذش��ته به ارث رس��یده بود ،ایجاد کنند .پدیدهی بنیادهای خیریه
وقف در ایران به طور فزایندهای ،گس��ترش یافته است و مدیریت آن
با دو شیوه صورت میگیرد :نخست :با نظارت سازمان اوقاف و امور
خیریه ،دوم :بنیادهایی که با نظارت متولی وقف و یا ناظر مس��تقل از
سازمان اوقاف ،اداره میشوند.
بنیادهای خیریه مردمی
بی��ش از  1300بنیاد و جمعیت خیریهی مردمی وقفی و غیروقفی در
امور خیریه فعالیت و از طریق جمعآوری اعانات و یا حقوق ش��رعیه
منابع مالی خود را تأمین میکنند .این بنیادها در اغلب شهرهای ایران
پراکنده هستند و با داشتن دفاتر مستقل و یا با استفاده از اماکن مذهبی
مانند مساجد و یا مراکز دینی به فعالیت خود ادامه میدهند.
صندوقهایقرضالحسنه
قبل از پی��روزی انقالب اولین نمون ه صندوقهای قرضالحس��نه در
ایران تأس��یس گردید و پس از پیروزی انقالب ،این مؤسسههای مالی
مردمی در کنار بانکهای دولتی گسترش یافتند .هر چند این مراکز و
مؤسس��ات ،کوچک و پراکنده است ،ولی نقش مهم و اساسی در حل
مشکالت قشر فقیر و مستمند در مقایسه با خدمات بانکهای دولتی،
ایفا نمودهاند.
جمعیتها و سازمانهای بینالمللی
جمعیتها و س��ازمانهای بینالمللی در ای��ران حضور قابل توجهی
ندارند ،به اس��تثنای مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد و یا کمک
رس��انی به پناهجویان افغانی و عراقی – زیرا قوانین و مقررات ایران،
فعالیت جمعیتها و س��ازمانهای کمکرس��انی خارجی را به دالیل
سیاس��ی و فرهنگی محدود نموده اس��ت .جمیع��ت هالل احمر تنها
مؤسس های است که خدمات انسان دوستانه خود را در داخل و خارج
ای��ران ارائه میدهد .همچنین این جمعی��ت کمکهای خارجی را در
حوادث غی��ر مترقبه میپذیرد .بنیادهای نیمه دولت��ی در ایران گاهی
کمکهای امدادی و بشردوستانه به افراد آسیب پذیر در داخل کشور
و کشورهای محروم جهان ارائه میکند.

عمدهترین موارد وقف در ایران

وق��ف به عن��وان یکی از منابع تأمين مناف��ع عمومي و ایجاد عدالت
اجتماعي است .نقش وقف در گسترش و شکوفایی فرهنگ و تمدن

اسالمی غیرقابل انکار میباشد .وقف شامل حوزههای گوناگونی است
که مهمترین آن عبارتند از:
• مساجد :که حکم خانههاي خدا بر زمين و نيز ميخهاي استوار اسالم
در سرزمين مسلمانان هستند؛
• مدارس :که تمدن اس�لامي را براي چندين قرن به عنوان تنها مرکز
علمي دنيا قرار داد؛
• کتابخانهها :ک��ه امکان فراگيري رايگان علم ب��راي عالقهمندان را
فراهم ميکرد؛
• نگهداري نس��خههاي خطي :که مربوط ب��ه دوران پيش از صنعت
چ��اپ بود تا اندازهاي که يکي از کتابخانههاي قاهره در عصر فاطمي
توانست  2200نسخه خطي از کتاب تاريخ طبري که يکي از آنها به
خط مؤلف بود در خود نگه دارد؛
• محافظت از موزهها آثار باستاني وغیره؛
• ايجاد مکتب خانهها :در ش��هرها و روستاها براي حفظ قرآن کريم
(يعني دارالحفاظ)؛
• س��اخت بيمارس��تانها :مراک��زي پيش��رفته جهت معاين��ه ودرمان
بيماريهاي جسمي ورواني؛
• ساخت وهموار کردن راهها ومحافظت از آنها؛
• آزادي اس��يران :به وس��يلهي فدي��ه دادن در ازاي آزادي آنان و دادن
خرجي به آنان وخانوادههايشان؛
• کمک به در راه ماندگان براي بازگشت به خانه و سرزمينشان؛
• کمک براي گزاردن فريضهي حج به کس��اني که توانايي مالي براي
رفتن به حج را نداشتند؛
• اعطاي زيور آالت مانند طال و وس��ايل زينتي به عروسهاي فقيري
که به هنگام ازدواج توانايي خريد آنها را نداشتند؛
• کمک به زناني که شوهرانش��ان از آنان جدا ميشدند و محلي براي
س��کونت خود نداشتند .به همين منظور خانههايي به سرپرستي زنان
برايشان فراهم ميشد که رياست آن را خانمي به عهده داشت؛
• ايجاد پايگاهه��ا در مرزها براي مجاهدين در راه خدا و مجهز کردن
آنه��ا با ادوات جنگ��ي و خرجي دادن به رزمندگان و رس��یدگی به
خانوادههاي شهدا؛
• کمک به نابينايان ،معلوالن و کس��اني که به بيماريهای سخت مبتال
بودند؛
• درمان کردن حيوانات و پرندگان ونگهداري ومراقبت مرغان اهلي؛
• ايجاد مراکز توزيع شير ويژهي کمک به مادران شيرده تا از اين طريق
به تغذيه نوزادان شيرخوار آنان کمک گردد؛
• تهيهي س��فرههاي افطار و س��حري براي فقرا و افراد غريب در ماه
مبارک رمضان؛
• ايجاد بوستانها وباغها ويژهي رهگذران تا از سايه و ميوههاي آن در
طول سال بهرهمند گردند؛
• تهيه ظروف غذا ويژهي مناس��بتهاي شادي و غم براي کساني که
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توانايي خري��د آنها را ندارند .همچني��ن ظرفهاييکه خدمتگزاران
ميشکس��تند با آنها تعويض ميشد تا مورد آزار واذيت کار فرمايان
خود قرار نگيرند؛
• پرداخت هزينهي تکفين و تدفين مردگان فقير وغريب؛
• ايجاد گورستا ن براي تدفين افراد فقير غريب ودر راه مانده؛
• کمک مالي به حرمين شريفين در مکه ومدينه ومسجد االقصي ونيز
علما وطالب موجود در آنها و ساير نيازمندان بومي وغير بومي آنجا
وکمک به مهمانان وايجاد مراکز سرپرستي براي ايتام؛
• ايجاد کاروانس��راها براي استراحت تاجران ومسافران وايجاد نانوايي
ي براي سيراب شدن رهگذران ونيازمندان به آب؛
براي پخت نان وآبخور 
• ايجاد سرويسهاي بهداشتي عمومي ومرکز سرپرستي ونگهداري از
معلوالن وبيماران مزمن وگذرگاههایي که مردم به وسيلهي آنها بتوانند
از رودخانهها و آبراههها وغيره گذر کنند وساختن آسيابهاي عمومي
براي آسياب کردن حبوبات به طور رايگان؛
• توجه به زندانيان و سرپرستي از خانوادههاي آنان؛
• وام بدون عوض به نيازمندان تنگدس��ت و کمک به ازدواج پسران و
دختران نيازمند؛
• ساخت پل بر روي رودخانهها.
همچنین مؤسسات و مراکز دیگری که مردم از طريق موقوفات منابع
مالی آنها را تأمين میکردند منجر به ایجاد و توس��عه تمدن اسالمی
– ایرانی ش��د .در ضمن به وس��يلهي وقف امنيت اجتماعي وعدالت
مال��ي محقق گرديد .اوقاف در کنار تحقق امنيت مادي باعث تضمين
امنيت روحي و فکري نيز ميشدند چرا که هزينة علم وعلما و مراکز
علمي -تحقيقي را از س��وي مردم تأمين ميش��د نه دولت؛ در نتيجه
رأي و انديش��ه را از استبداد سالطين رهانيد تا جايي که مراکز علوم
اسالمي دانشمنداني را تربيت کرد که قدرت اجتماعي شان از قدرت
پادشاهان وحاکمان به مراتب افزونتر بود [.]17

بررسیتطبیقیبنیادهایخیریهدرکشورهایهدف

اگر نهاد علم را مش��تمل بر مجموعه افراد ،س��ازمانها و تش��کلها،
امکان��ات و منابع ،هنجارها و روابط حاکم بدانیم [ ]18درمییابیم که
یکی از عناصر اصلی در نهاد علم وجود روابط و تعامل میان اعضای
این اجتماع است .یکی از ویژگیهای مهم اجتماع علمی فراهم شدن
امکان ایجاد ارتباط میان دس��ت اندرکاران علم اس��ت .س��ازمانهای
خیریه علمی خود پل ارتباطی میان دس��ت ان��درکاران علم و جامعه
ایجاد مینمایند.
مؤسسات خیریه در ایران گرچه به طور واضح طبقهبندی نگردیدهاند
اما به طور ضمنی میتوان آنها را به مؤسسات خیریه علمی -آموزشی،
علمی -پژوهشی ،علمی -پزشکی ،علمی -اقتصادی ،علمی -فرهنگی
و علمی -زیست محیطی تقسیمبندی نمود.

هدف اصلی تمامی مؤسس��ات خیریه علمی به طور کلی گسترش،
پیشبرد و ارتقای علم و دانش در حوزه تعیین شده میباشد .برخی از
این مؤسس��ات خیریه با تمامی نهادها و سازمانهای مرتبط در سطح
دولتی و غیردولتی در ارتباطاند و به واس��طه گستره ارتباطی خود از
تأثیرگذاری بیشتری نیز برخوردار میباشند.
همانگونه که بیان ش��د مؤسس��ات خیریه و موقوفات در ایران از
قدیماالیام وجود داش��ته و از گذشتههای دور واقفین اموال خود را به
اشکال گوناگونی وقف میکردند .شواهد و مدارک از انواع گوناگون
وقف حکایت دارد.
در بررسی مؤسسات خیریه ،بویژه مؤسسات خیریه علمی باید دو
مؤلفه حضور در کشورهای توس��عهیافته و حضور در کشورهای در
حال توس��عه را مد نظر قرار دهیم .در کش��ورهای توسعهیافته توالی
نظاممندی از نیاز جامعه و تأس��یس مؤسس��ات وجود دارد به عبارت
دیگ��ر در اینگونه جوامع ابتدا احس��اس نیاز به ش��کلگیری وجود
مؤسس��ات خیریه علمی بوده و سپس اینگونه مؤسسات با توجه به
نیازهای از پیش تعیین شده پا به عرصه وجود گذاشتند .در کشورهای
در حال توس��عه از جمله ایران وضعیت متفاوتی حاکم است .در این
کش��ورها بدون بررسی نیازها ،مؤسسات خیریه به واسطه عالقه افراد
یا انگیزههای ش��خصی تأسیس میشوند .به همین جهت است که در
جوامع��ی همانند ایران علیرغم نیاز گس��ترده به حوزههایی همچون
علم ،سازمانهای خیریه علمی در مقایسه با سایر سازمانهای خیریه
از رشد کمتری برخوردار بودهاند.
در جوامعی همانند ایران که ش��کلگیری مؤسس��ات خیریه با تعامل
میان نیاز و دلیل تأس��یس همخوان نیس��ت نه تنها اهداف تأسیسی به
سختی حاصل میگردد بلکه گاهی فلسفه شکلگیری این مؤسسات
نیز دس��تاویز انگیزههای دیگر میش��ود .ضروری است در این زمینه
برنامهریزی شود تا جامعه از ثمرات تالشهای انسانهای بزرگی که
سرمایه خود را وقف ساختن مدرسه میکنند ،بهرهمند شود.
درای��ن پژوهش حدود یکصد بنیاد خیری��ه درحوزههای گوناگون در
کشورهای ایران ،آلمان ،امریکا ،انگلستان و هند شناسایی شد .اگر چه
تأکی��د اصلی این مطالعه ب��ر بنیادهای خیریه علمی بود اما با توجه به
محدودیت دسترسی به خیریههای علمی ،ناگزیر به معرفی و شناسایی
خیریههایی که حداقل یکی از جنبههای فعالیتشان موارد مرتبط با
علم بود ،شدیم.
دراین تحقیق بنیادهای خیریه از منظر حوزه فعالیت ،شیوه مدیریت،
ساختار سازمانی و نحوه تأمین هزینهها بررسی میشوند.
حوزه فعالیت بنیادهای خیریه
با شناس��ایی  21مؤسس��ه خیریه در ایران اهم زمینههای فعالیت این
بنیادها شامل حوزههای علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،اجتماعی
و س�لامت بود .الزم بذکر اس��ت خیریههای ایران با تعریف واقعی
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خیریهه��ای علمی در دنیا فاصله قابل مالحظهای دارند .این در حالی
اس��ت که تجربه ارزش��مند نظامیهها ،دارالحکمهها و مراکزی از این
دست در تاریخ ما فراوان است و حتی کشورهای غربی از این مراکز
الگوب��رداری کردن��د اما درایران امروز ،این نهاده��ای علمی به وادی
فراموشی سپرده شدهاند.
درانگلس��تان  21خیری��ه درحوزه های علمی ،اجتماعی ،س�لامت و
آموزش شناس��ایی ش��دند .این بنیادها اکثرا ً درحوزههای تخصصی و
علم��ی فعالیت داش��ته و تفاوت ماهوی با بنیاده��ای خیریه در ایران
دارند .بنیادهایی درحوزه علم در این کشور آنطور وجود دارند که هم
از محققین و هم از کارهای پژوهشی حمایت میکنند.
 26بنیاد خیریه در امریکا بررس��ی ش��دند .حوزه فعالیت این بنیادها
متنوع اس��ت که میتوان به حوزههای س�لامت ،آم��وزش ،پژوهش،
اجتماعی ،محیط زیست ،بشردوس��تانه و علمی اشاره کرد .بنیادهای
پیشبرد علم درامریکا به طور کلی به دو طبقه؛ موضوع محور و محقق
محور تقسیم میشوند به نحوی که حمایت از پژوهشهای علمی و
پژوهشگران در بنیادهای پیشبرد علم امریکا مرسوم است.
11بنیاد خیریه در حوزه های علمی ،پژوهش��ی ،آموزش��ی در آلمان
شناس��ایی ش��د .نکته جالب در بنیادهای پیشبرد علم در آلمان تأکید بر
آموزش و پژوهش اس��ت .حمایت از محققان س��ایر کشورها نیز جزء

برنامه این بنیادها میباشد 15 .بنیاد خیریه در حوزههای علمی ،فرهنگی،
آموزشی ،پزشکی ،پژوهشی ،دینی ،اجتماعی ،زیست محیطی و رسانهای
در هندوستان انتخاب شدند .این بنیادها نیز در حوزههای متنوعی فعالیت
دارند حتی برخی از بنیادهای علمی در این کش��ور توس��ط محققان و
متخصصان دانشگاهی در حوزه تخصصی ویژهای تشکیل شدهاند.
شیوه مدیریت
شیوه مدیریت بنیادهای پیشبرد علم در کشورهای مورد بررسی نشان
میدهد که اکثر بنیادها به ش��یوه هیئت امنایی اداره میش��وند .ش��یوه
هیئت امنایی از شیوههای نوین مدیریت بنیادهای خصوصی است .اگر
چه در بنیادهای ایرانی نیز شیوه هیئت امنایی متداول است اما معموالً
شیوه سنتی یعنی تمرکز امور در دست یک یا چند نفر غالب میباشد.
ساختارسازمانی
ساختار بنیادهای خیریه در بردارنده عناصر تشکیلدهنده آن مؤسسه
و نیز روابط حاکم بین آنهاست .ویژگیهای ساختار سازمانی خیریهها
به طور اعم عبارتند از:
 -1همانند تقریب ًا تمام سازمانهای غیردولتی متشکل از افرادی است
که انگیزه باالیی برای فعالیت دارند؛
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 -2اعضاء به صورت داوطلبانه فعالیت میکنند؛
 -3معموالً غیرانتفاعی بوده و به دنبال کسب منافع تجاری نمیباشند؛
 -4غالب ًا این سازمانها با توجه به اهداف ویژهای تعریف میشوند.
ع�لاوه ب��ر موارد ذکر ش��ده دو مفهوم دیگر نیز در تعریف س��اختار
س��ازمانی خیریهها به کار میرود .س��اختار سازمانی یک نهاد دولتی
بوروکراتیک اس��ت و تصمیمگی��ری از باال به پایین انجام میش��ود.
در حال��ی که در بنیادهای خیریه تصمیمگی��ری به صورت جمعی و
مش��ارکتی انجام میپذیرد .در تمام سازمانهای مورد بررسی ساختار
س��ازمانی غیرمتمرکز بوده و در عین داش��تن نظ��م از انعطافپذیری
مناسبی برخوردار میباشد.
نحوه تأمین هزینهها
در کشورهای انگلیس ،آلمان و امریکا بخش خصوصی از تحقیقات و
مؤسسات خیریه پشتیبانی میکند و در واقع نقش کلیدی در تأمین اعتبار
این بنیادها دارند .خیرین،اعانات و ...نیز از دیگر منابع تأمین هزینههای
این مؤسسات میباشند .نقش دولت در تأمین اعتبار این مؤسسات بسیار
کم رنگ اس��ت .در هندوستان نیز بخش خصوصی ،خیرین ،اعانات و
سایر منابع بودجه اینگونه مؤسسات را تأمین میکنند.اما در ایران نقش
دولت در تأمین اعتبار اینگونه مؤسس��ات پررنگتر اس��ت و خیرین،
اعانات و سایر منابع ،بخشی از بودجه این مراکز را تأمین میکنند.
در مجموع میتوان گفت بنیادهای خیریه در کشورهای هدف براساس
چارچوبهای استاندارد و تعیین شده فعالیت میکنند .این درحالی است
که مجموعه بنیادهای خیریه در ایران بویژه خیریه های علمی بیشتر در
قالب و چارچوبهای سنتی عمل میکنند .سنتی عمل کردن اینگونه
مؤسسات باعث گردیده تا هیچیک از بنیادهای بررسی شده در ایران به
موضوعات و موارد اساسی نپرداخته و تأمین نیازهای روزمره را مد نظر
قرار دهند .خیرین در ایران بیشتر به واسطۀ تأمین نیازهای روزمره افراد
مانند غذا ،پوشاک و دارو شناخته میشوند .اینگونه مؤسسات در رفع
مقطعی مشکالت و چالشهای پیشرو حرکت میکنند .در حالی که سایر
مؤسسات خیریه در کشورهای هدف اتخاذ راهکارها و استراتژیهای
بلند مدت را س��رلوحه فعالیت خود قرار میدهند.در سایر کشورهای
مورد بررسی بنیادهای خیریه علمی ازاهمیت خاصی برخوردارند ،این
بنیادها در پیش��برد مرزهای دانش نقش مهمی ایفا میکنند واز کارهای
پژوهشی و محققان به شیوههای گوناگون حمایت میکنند.

چالشهای بنیادهای خیریه

بنیاده��ای خیری��ۀ علمی بنا ب��ه ماهیت خاص خ��ود میتوانند در
عرصۀ شکلگیری و توسعه با چالشهایی روبهرو شوند .چالش-های
بنیادهای خیریۀ علمی از یک منظر از ابعاد زیر قابل بررسی هستند:
بعد اول :نگرش جامعه نسبت به تأسیس بنیادهای خیری ه علمی؛
بعد دوم :باور عمومی نسبت به بنیادهای خیری ه علمی.

برداش��ت و فهم جامعه نسبت به بنیادهای خیریه یکی از چالشهای
این مبحث میباش��د .در بس��یاری از جوامع تأسیس بنیادهای خیریه،
چیزی فراتر از کار نیک محس��وب میگردد .بنابر این در جوامعی که
برداشت مناس��بی در خصوص تأسیس بنیادهای خیریه وجود ندارد،
بیشک چالشهای متعددی میتواند به این عرصه وارد گردد .بنابراین
در مبحث چالشهای تأس��یس بنیاده��ای خیریه در ایران ،مؤلفۀ قابل
اهمیتی وجود ندارد مگر آنکه زمانی رس��د ک��ه باور عمومی جامعه
به نوعی دیگر تغییر یابد که در آن صورت اولین آس��یب و ضربه به
تأسیس بنیادهای خیریه وارد خواهد شد.
واژه بنیادهای خیریه علمی در ایران به واس��طۀ فترتی که در طی چند
دهۀ اخیر ش��کل گرفت با عدم اقبال عموم��ی روبرو گردید .در باور
جامعۀ ایران ،عرصههای بس��یار مهمتر از علم وجود دارند که میتوان
با وقف تأسیس��ات و تجهیزات مورد نیاز آنها به رضای الهی رس��ید.
ل��ذا اولین مؤلفه در چالشهای این بعد نوع نگرش عامۀ مردم به علم
اس��ت .از دیدگاه آنان علم در درجه دوم برای زندگی افراد قرار دارد
و آب و نان و بهداش��ت و سالمت حوزههایی هستند که توجه بیشتر
اهداکنندگان و واقفین را به خود جلب مینمایند.
در حالی که ،يكي از میراثهای باقيمانده از گذشتگان كه در جوامع
اسالمي رايج بوده ،موضوع وقف است .بخش مهمي از وقف آموزشي
بوده اس��ت [ ]19بدون ترديد اگر به مقوله وقف ،به طور همه جانبه
نگريسته ش��ود و اهميت آن مورد توجه قرار گیرد ،سهم عمدهاي در
تحول ساختار فرهنگي و توسعه علمي و اقتصادي كشور ايفا خواهد
كرد .نظام كاربردي وقف در ش��ئون مختلف اجتماعي از گستردگي و
تنوع برخوردار است .
با اختصاص خیرات علمی به حوزه علم و فناوری میتوان سرمایهای
برای ایجاد کسب و کارهای علمی ،کسب درآمد و اشتغال فراهم کرد.
امروزه مراکز علمی و دانش��گاهی و حوزههای علمیه در کشور کمتر
از منافع وقف بهرهمند میش��وند در حالی که بسیاری از دانشگاههای
ب��زرگ جهان از طریق موقوفات اداره میش��وند به طوری که گاهی
حتی دولتها از این دانشگاهها استقراض میکنند.
ایجاد فرهنگ وقف علمی در کشور ،روند توسعه پایدار را سرعت
میبخش��د .به عنوان نمونه ،اگر دارو یا ی��ک روش درمانی به کمک
خیرین ،بومیسازی ش��ود میتواند در کنار کمک به بیماران نیازمند،
دیگر بیمارانی را که در شرایط مشابه قرار دارند را نیز تحت حمایت
قرار دهد .عالوه بر این ،ایجاد چنین فضایی در حمایت از پژوهشگران
نیز نقش بسیار مهمی دارد.
در بیش��تر جوامع نیکوکاران مؤسسات خیریه را ایجاد نموده و بستر
مناس��ب برای فعالیت اینگونه مؤسسات را فراهم می نمایند .اینگونه
مؤسس��ات و یا نهادها به مثابه نهادی اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
علمی و یا حتی سیاس��ی نیازمند مدیریت علمی با روشهای جدید
و کارشناس��انه میباشند .در بررسی عوامل تأسیسی مؤسسات خیریه
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به ویژه در کش��ورهایی همچون ایران ب��ا مؤلفههای تحدیدی مواجه
می شویم که خود نه تنها مدیریت علمی اینگونه نهادها را با مشکل
روبرو میسازد بلکه انگیزههای فرهنگی و اجتماعی را نیز از مؤسسان
این گونه س��ازمانها کم رنگ تر میکند .از جمله مهمترین مؤلفههای
تحدیدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف :دیوانس��االری و بوروکراسی گسترده در سطح برخی از این
مؤسسات برای اخذ مجوز و ثبت مؤسسه و حتی ادامه کار ؛
ب :عدم وجود متولی و مسئول واحد و مشخص؛
ج :وجود مؤسس��ات خیریه علمی مبتنی بر فرد مؤس��س یا فرد
محور از دیگر عوامل تحدیدی محسوب میشود.
از دیگر چالشهای مؤسسات خیریه میتوان موارد زیر را برشمرد:
یک��ی از ویژگیه��ای مؤسس��ات خیری��ه اس��تقالل آنه��ا در تأمین
هزینههایشان میباشد در شرایط پیچیده و متغیر امروزی از مهمترین
دغدغههای جوامع در خصوص تأسیس مؤسسات غیردولتی و خیریه
نح��وه تأمین هزینههای آنها اس��ت .اینگونه مؤسس��ات باید قدرت
رقابت پذیری داش��ته و بتوانند به واس��طه این ق��درت رقابتپذیری
خود به نوعی سطح رفاه برای مردم کشورشان را افزایش بخشند .در
جوامع در حال توس��عه همانند ایران مشکالت اقتصادی دولت باعث
میگردد تا این مؤسس��ات برای تأمی��ن بودجه خود به دولت متکی
شوند .مؤسسات خیریه و خیریههای علمی در ایران گرچه باید همانند
س��ازمانهای مستقل صرف ًا بر کمکها و اعانات مردمی تکیه کنند اما
ای��ن مهم ب��ه دالیل مختلف از جمله کم رنگ ش��دن فرهنگ اعانه و
وجود مشکالت اقتصادی با چالشهای زیادی روبرو است.
نکته مهم و چالش برانگیز در بررسی این مؤلفه وجود تعادل و توازن در
دریافت کمکهای دولتی است چرا که اتکای بیش از حد به کمکهای
دولتی موجب میگردد تا استقالل اینگونه نهادها با تهدید روبرو شود.
چالشهای اقتصادی؛ بهره وری ،اثربخشی ،کارایی و افزایش بهرهوران
را تح��ت تاثیر قرار داده و خود آثار اجتماعی و فرهنگی بدنبال خواهد
داشت .بدیهی است با لحاظ چنین پیششرطی در صورت وجود ثبات
اقتصادی و کم رنگ شدن مشکالت اقتصادی امکان تأسیس و استمرار
فعالیت بنیادهای خیریه علمی در سطح جامعه افزایش مییابد.
از دیگر چالشها و نقاط ضعف مؤسسات خیریه میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
ضعف مدیریت مؤسس��ات خیریه در کش��ور(مدیریت سنتی و
غیرعلمی)؛
کمبود آمار و اطالعات دقیق از وضعیت مؤسسات خیریه؛
عدم وجود قوانین روزآمد و کارا در حوزه مؤسسات خیریه؛
عدم اهتمام مؤسسات خیریه به توسعه منابع انسانی و مالی خود؛
ضعف ارتباطات در سطح داخلی و بینالمللی؛

ع��دم بهرهگیری از رس��انههای جمعی در شناس��اندن اهمیت
بنیادهای خیریه علمی؛
نبود برنامه ریزی راهبردی در مؤسسات خیریه در کشور؛
ع��دم هماهنگ��ی س��اختار مؤسس��ات خیری��ه در ای��ران با
استانداردهای جهانی ؛
نهادینه نشدن فرهنگ خیریه بویژه خیریههای علمی در کشور؛
آگاه نبودن مردم از وجود مؤسسات خیریههای علمی.

نتیجه

در کش��ورهای هدف ارتب��اط نظاممندی میان نیاز جامعه و تأس��یس
مؤسس��ات وج��ود دارد .ای��ن درحالی اس��ت که در ای��ران وضعیت
متفاوتی حاکم اس��ت .در ایران مؤسسات خیریه به واسطه عالقه افراد
با انگیزههای ش��خصی تأسیس میگردند .در جوامعی همانند ایران که
شکلگیری مؤسسات خیریه با تعامل میان نیاز و دلیل تأسیس همخوانی
ن��دارد نه تنها اهداف به س��ختی حاصل میگردد بلکه گاهی فلس��فه
شکلگیری این مؤسسات نیز کم اهمیت شمرده میشود .تکیه بر افراد
از ویژگیهای بارز خیریهها در ایران میباش��د .نقش فرد مؤس��س در
شکلگیری و ادامه کار مؤسسه بسیار حیاتی است .در حالی که در سایر
کشورهای مورد مطالعه ،ساختار سازمانی اهمیت ویژهای دارد .بنابر این
تجارب موفق سازمانهای خیریه بویژه خیریههای علمی میتواند الگو
و سرمشق مناسبی برای کشور باشد.عدم مشارکت و همکاری نخبگان و
دانشگاهیان در فرایند تأسیس بنیادهای خیریه علمی و گاهی اوقات عدم
استفاده از آنها در برنامهریزی این بنیادها موجب گردیده تا چالشهای
ج��دی به کارک��رد این بنیادها وارد ش��ود .فقدان روحی��ه خالقیت و
نوآوری در تأس��یس بنیادهای خیریه علمی موجب گردیده تا بحرانها
و چالشهای جدی برای ادامه کار بنیادهای خیریه علمی شکل بگیرد.
مؤسسات خیریه به ویژه مؤسسات خیریه علمی گر چه در سطح کشور از
بعد کمی و حتی کیفی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند اما باز
هم علیرغم تمامی محدودیتها توانستهاند بخشی از تمایالت و نیازهای
فرهنگی ،علمی و حتی روحی اقشاری از جامعه را تأمین نمایند.
تحقق و پیاده س��اختن اسناد نظام علم و فناوری در کشور قابل توجه
اس��ت .بدیهی اس��ت عالوه بر تعمق بخش��یدن به روحیه مشارکت
عمومی و بهرهمند س��اختن دولت از توانمندیهای عظیم مردمی در
بخشهای مختلف ،مؤسسات خیریه این ظرفیت را دارند که به ایجاد
تعادل میان قشرهای مختلف در سطح جامعه کمک نمایند .تقویت و
کارآمد ساختن نظام اجتماعی و اداری در دولتها یکی از پتانسیلهای
مؤسسات خیریه در کشورهای مختلف می باشد .آنها به واسطه آگاهی
بخش��ی و ارائه کمکهای گسترده به اقش��اری که دولتها به دالیل
مختلف امکان پوش��ش آنها را نداش��ته و یا محدودیتهای مختلفی
در پوش��ش کام��ل نیازهای آن��ان دارند .نقش حائ��ز اهمیتی در رفع
محرومیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و اقتصادی ایفا مینمایند.

نشریه نشاء علم ،سال چهارم ،شماره دوم ،خرداد ماه 93

169

مؤسسات خیرخواهانه پیشبرد علم در ایران و سایر کشورها

راهکارها

اکنون برخی از راهکارهای کارآمد در مؤسسات خیریه ارائه میگردد
تا از این طریق جامعه از ثمرات چنین نهادهایی بهرهمند شود.
• تأس��یس مؤسس��ات خیریه و یا بس��ط اینگونه مؤسسات مطابق با
استانداردهای امروزی؛
• حرفهای شدن بنیادهای خیریه؛
• سازماندهی اعانات و کمکها جهت سرمایهگذاری در فعالیتهای
بلندمدت و میان مدت؛
• تعیین مرجع واحد جهت هماهنگی و نظارت بر امور؛
• معرف��ی بنیادهای خیری��ه از طرقی که برای قش��رهای جوان دارای
جذابیت باش��د همانند ساخت انیمیشن و تولید بازیهای رایانهای با
رویکرد تأکید بر اهمیت بنیادهای خیریه علمی؛
• حمایت از اس��اتید و محققان در قالب فرصت مطالعاتی و یا پروژه
های تحقیقاتی بلند مدت و کوتاه مدت؛
• حمایت از اس��اتید ودانشجویان خارجی در قالب فراهم کردن زمینه
تحقیق و آموزش درکشور.
• اطالع رسانی در خصوص فعالیتهای این نهادها؛
• ایجاد و ترویج فرهنگ نذر علمی در جامعه؛
• شناسایی خیرین جهت حمایت مالی از پروژه های علمی و پژوهشی؛
• حمایت از محققان و پژوهش��گران در قالب اعطای بورسیه به افراد
مستعد؛
• تعامل دولت و مردم در حمایت از مؤسسات خیریه علمی؛
• تدوین مکانیزمهای تش��ویقی جهت گس��ترش مشارکت مردم در
ایجاد خیریه های علمی؛
• بخشودگی مالیاتی یا گمرکی برای مؤسساتی که بیش از سی درصد
از فعالیتهای خود را به امور علمی خیرخواهانه اختصاص دادهاند؛
• پرداخت یارانه به مؤسسات خیریه علمی؛
• تسهیل فرایند اداری در مؤسسات خیریه علمی؛
• اعطای وام های کم بهره و درازمدت به مؤسسان خیریههای علمی؛
• تغییر نگرش جامعه نسبت به کارکرد این مؤسسات؛
• ملزم کردن موسس��ات خیریه به ارائه گزارش دستاوردهای خود به
صورت سند پایه به مردم؛
• زمینه س��ازی احیای فرهنگ وقف در حوزه علم و فناوری و نهادینه
کردن وقف علمی درجامعه؛
• استفاده از درآمدهای بالقوه موقوفات در پژوهشهای علمی؛
• گنجاندن وقف علمی در کتب درسی و تولید آثار مکتوب در این حوزه.

تقدير و تشكر

این مقاله برگرفته از بخشی از گزارش ممیزی سال  1392دبیرخانه علوم
ممیزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشد که از حمایت
مالی انجام ش��ده تشکر میگردد .همچنین از راهنماییهای ارزنده استاد
بزرگوار جناب آقای دکتر موسوی موحدی نیز قدردانی میشود.
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اطالع رساني علمي

ابوریحان بیرونی ،دانشمند پرآوازه ی ایرانی
و کشف قاره آمریکا!
سعید یوسفی نژاد*

1

امروزه دربس��یاری مجامع از گذشته روش��ن و پر افتخار دانشمندان
ایرانی س��خن به میان می آید .ذکر این نکته حائز اهمیت اس��ت که
بعد از س��الها ،همچنان کش��ف های مهم این دانشمندان مورد توجه
مراک��ز تاریخ علم غرب اس��ت ..اخیرا در جلد  ،344ش��ماره 6190
(سال  )2014مجله  SCIENCEمطالبی راجع به ابوریحان بیرونی، 2
ریاضی دان و س��تاره شناس نامی ایرانی منتشر شده است که با توجه
به متون قدیمی بر جای مانده ،خبر از اش��اره «بیرونی» به وجود یک
3
سرزمین ناشناخته ( قاره آمریکا) می دهد .
ابوریحان بیرونی بدون شک یکی از مشهورترین محققان ایرانی است
که در زمان های خیلی قبل از رنسانس اروپا ،یک شخصیت رنسانسی
بوده اس��ت .وی که هزار س��ال قبل در منطقه آسیای مرکزی (ایران)
متولد شده،کارهای خارق العاده ای را در کارنامه عملی خود دارد .او

محیط اطراف زمین را با یک صحت خیره کننده محاس��به کرده»،جرم
مخصوص»(اندازه دانسیته ماده در مقایسه با دانسیته آب) را اختراع و
معرفی کرده است .وی نظریاتی نیز در بحث زیست شناسی و تکامل
داشته و پنج قرن قبل از کوپرنیک( 4دانشمند قرن  15میالدی) به این
احتمال اشاره کرده که خورشید مرکز منظومه شمسی است .هم اکنون
پژوهشگران تاریخ علم با توجه به متون قدیمی یک نشان افتخار دیگر
به این فهرس��ت افزوده اند :حدس زدن وجود یک قاره ناش��ناخته؛
قاره آمریکا!
ادعاهای مختلفی در مورد کش��ف قاره آمری��کا وجود دارد که باعث
شده این مساله شدیدا محل اختالف باشد .از جمله ی آن ها می توان
ب��ه ادعای مردم ماقبل تاریخ مبنی بر عب��ور از اقیانوس آرام ،ماجرای
پهلو گرفتن کش��تی دریانوردان اس��کاندیناوی در حدود سال 1000

 .1دکترای شیمی ،محقق پسادکتری ،مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران.
نشانی الکترونیکیyousefinejad@ibb.ut.ac.ir :
.2ابوریحان محمد بیرونی ،فرزند احمد (  362-440هجری قمری) ستاره شناس ،ریاضیدان و جغرافیدان ایرانی است که در حوالی خوارزم به دنیا آمد .وی از همان
دوران نوجوانی فعالیت های علمی خود را به صورت جدی شروع کرد که در متن اصلی به آن اشاره خواهد شد .در بیست و پنج سالگی از خوارزم به خراسان
و از آنجا به ری و طبرستان ( مازندران كنونی) و جرجان (شهری نزدیك گنبد قابوس امروزی) ،رفت  .در جرجان مدتی در دستگاه قابوس وشمگیر  ،امیر دانش
دوست زیاری به سر برد بود و كتاب " آثارالباقیه " را در آنجا نوشت .در اوایل قرن پنجم هجری قمری به خواست محمود غزنوی به غزنه رفت و گفته می شود
تا پایان عمر در دستگاه غزنویان بود و البته در این مدت سفرهای زیادی به نقاط مختلف از جمله هند داشت .او آثار متعددی در زمینه های متفاوت از خود به
جای گذاشته که از جمله آنها می توان به "ماللهند" "،اسطرالب"" ،قره الزیجات" و "قانون مسعودی" اشاره کرد .بیرونی یك كتاب به زبان فارسی به نام " التفهیم "
نیز نگاشته است .در این كتاب برای همه اصطالح های نجومی كه در آن زمان به زبانی عربی بود ،برابرهای فارسی آورده است .بیرونی با نوشتن این كتاب راه را
برای به كار گرفتن واژه ها و اصطالح های علمی در زبان فارسی باز كرد .بیرونی  ،در  77سالگی در غزنه درگذشت( .منابع این پانوشت" -1 :زندگینامه ابوریحان
بیرونی "پایگاه اطالعاتی هوپا  -2پایگاه خبری تبیان  -3دانشنامه رشد)
 .3تمام تاریخ ها و وقایع عنوان شده در این جا همه بر اساس خبر منتشر شده در مجله  SCIENCEاست ،که به آن اشاره شد و توسط Richard Stone
نوشته شده است.
4.Copernicus
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میالدی در س��رزمین ناشناخته و همچنین کاش��فین معروف قرن 15
(کریستوفر کلومب و جان کابوت) اشاره کرد.
ام��ا بیرونی،ک��ه هی��چ گاه اقیان��وس ه��ا را نپیموده بود ،اس��تحقاق
برسرگذاشتن تاج اکتشاف قاره ناشناخته را دارد .ادعایی که توسط س.
فردریک استار، 1صاحب کرسی موسسه آسیای مرکزی-قفقاز دانشکده
مطالعات پیشرفته بین المللی جان هاپکینز در واشنگتن در کنفرانسی
که چند ماه قبل در خصوص آسیای مرکزی قرون وسطی برگزار شده
بود ،تایید ش��ده است .اس��تار تصریح کرد :ابزارهای ابوریحان برای
دستیابی به این کشف ،دریانوردان و خدمه نیرومند نبوده؛ بلکه ترکیبی
از مش��اهدات دقیق ،کنار هم قرار دادن هوش��مندانه داده های کمی و
منطق دقیق بوده اس��ت .هرچند این ادعا برخی متخصصان این حوزه
را قانع نکرده است.
جان هوگندیجک 2یک نویس��نده معتبر در مورد کارهای بیرونی در
دانش��گاه  Utrechtهلند یکی از این افراد اس��ت .او معتقد است که
مطرح ش��دن چنین ادعاهایی به این دلیل است که «این روزها تمایل
و عالق��ه زیادی برای یافتن اثر اکتش��افات جدی��د در میان کارهای
دانشمندان قرون وسطی وجود دارد ».ناتان سیدولی 3یک محقق تاریخ
علم در دانشگاه  Wasedaترکیه نیز می گوید« :ما نمی توانیم بگوییم
که مثال کوپرنیک خیلی ساده و فقط بر اساس حدس کشف کرده که
زمین به دور خورش��ید می چرخد ».او همچنین افزوده»:بنابراین من
نمی توانم درک کنم که چگونه باید بگوییم که بیرونی قاره آمریکا را
کشف کرده است».
اما دیگ��ران عقیده دارند ،ابوریحان بیرونی شایس��تگی و اعتبار برای
این پیش بینی را داش��ته اس��ت .روبرت وان گ��رت 4یک متخصص
اخترشناس��ی در دانش��گاه  Utrechtگفته است که»:با این فرض که
عبارت های کلیدی در نوشته های بیرونی درست خوانده شده باشد،
دلیلی برای لحاظ نکردن نام وی در فهرست کاشفین اولیه قاره آمریکا
نمی بینم».
بیرونی یک عضو از یک جمع از دانش��مندان آس��یای مرکزی (ایران)
بوده که یک «رنسانس شرقی» دربازه هفت قرن ،از سال  800تا سال
 1500می�لادی،را ایج��اد کرده اند .در بین این دانش��مندان افرادی با
هوش فوق العاده وجود داش��ته اند که غربی ها ممکن است هیچ گاه
چیزی درباره آن ها نش��نیده باشند .دس��تاوردهای آن ها شامل اصول
جبر و مثلثات ،ابداع الگوریتم و اس��طرالب (آینه نجومی) و نیز پایه
ریزی پزشکی نوین است .

استار می گوید «این جنب و جوش در علوم تا حد زیادی توجه ها را
در غرب برانگیخته است».
استار یک باستان شناس آموزش دیده و معتبر است که ده ها سفر به
آسیای مرکزی داشته و پیش��تاز یک جنبش علمی برای مستند کردن
رنسانس شرقی و عوامل پرورش آن است.
بنا بر نظر جولز جانسنز  5یک محقق حوزه آسیای مرکزی قرون وسطی
در دانشگاه  Leuven 6بلژیک ،روشن ترین ستاره آسمان آسیای مرکزی
(ایران) آن دوره احتماال ابوریحان بیرونی بوده است».به واقع او یک نابغه
جهانی بود» که نه تنها در علوم سخت 7و علوم انسانی متبحر بوده ،بلکه
در داروشناس��ی و فلسفه هم صاحب نظر بوده است .بیرونی نویسنده
حداق��ل  150اثر بوده ،هر چند فقط 31عدد از آن ها باقی مانده اس��ت
و آنها نیز برای محققان (به جز جمع اندکی) ناشناخته باقی مانده اند.
این دانش��مند ایرانی در س��ال  973میالدی در نزدیکی دریاچه آرال
در كاث ،خ��وارزم به دنیا آمد .وی هنگامی که تنها  16س��اله بود ،از
ارتفاع خورشید در نصف النهار برای محاسبه عرض جغرافیایی شهر
محل سکونت خود اس��تفاده کرد .او در بزرگسالی نیز زیاد مسافرت
می کرد .در قلعه ای بر فراز یک تپه در نزدیک اس�لام آباد کنونی بود
که بر اساس روش ابداعی خود با اسطرالب ،مثلثات کره ها و قواعد
سینوسی ،محیط زمین را اندازه گیری کرد .وی همانند یونانیان باستان
از گرد بودن زمین آگاه بوده است و محاسبه وی تنها 16/8کیلومتر از
مقدار محاسبه شده جدید محیط زمین کمتر است!!
اس��تار می گوید «:من نمی دانم که او چگونه به این داده های عجیب
دست پیدا کرده است اما او واقعا وجود داشته است و یک شخص با
هوش فوق العاده بوده است».
بیرونی در یک کتاب قطور که قانون مس��عودی نام دارد و در س��ال
 1037تکمیل ش��د ،اخترشناسی کالس��یک یونانی ،هندی و اسالمی
را تجزی��ه و تحلیل کرده و از «فرضیه برجس��ته» 8برای مرتب کردن
و تفکیک ادعاهای معتبر از خیال پردازی ها اس��تفاده کرده است .در
یک رساله دیگر ،بیرونی مفهوم جرم مخصوص را معرفی کرده و آن
را برای امتیازدهی مواد معدنی و فلزات بکار برده و اندازه گیری های
دقیق تا س��ه رقم اعشار انجام داده است که اروپاییان نتوانستند تا قرن
 18نتای��ج او را تطبیق دهند .از ش��ورانگیزترین اقدامات و یافته های
بیرونی ،احتماال کشف آمریکاست.
وی به منظور تعیین دقیق قبله ،مختصات مکان هایی را که تا آن زمان
دیده بود را به دقت رسم کرد و اطالعات مربوط به اقامت اروپایی و

5. Jules Janssens
6. Catholic University of Leuven
7. Hard Science
8. Bold Hypothesizing

1. S. FrederickStarr
2. Jan Hogendijk
3.Nathan Sidoli
4. Robert van Gret
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آس��یایی دیگر را نیز از س��ایر منابع گردآوری کرد .بعد از رسم جهان
ش��ناخته ش��ده ممکن تا آن روز بر روی یک گوی با طول  5متر ،که
گفته می شود خودش ساخته بوده ،متوجه شد که سه پنجم کره زمین
اصال به حس��اب نیامده است .واضح ترین راه برای به حساب آوردن
این گاف بزرگ ،اس��تناد ب��ه این توضیح بوده که هم��ه جغرافیادانان
باس��تان قبل از روزگار بیرونی پذیرفته بودند که سرزمین آسیا و اروپا
توسط یک « اقیانوس جهانی» احاطه شده بود.
استار با اشاره به کتاب «روشنفکری فراموش شده :عصر طالیی آسیای
مرکزی از غلبه اعراب تا تیمور لنگ ،» 1که در اکتبر گذش��ته منتش��ر
شده اس��ت تصریح می کند که ،بیرونی نظریه فوق را رد کرده است.
ابوریحان چنین بحثی داش��ته اس��ت که همان نیروهایی که سبب می
شود در دو پنجم از سیاره زمین خشکی وجود داشته باشد باید در سه
پنجم دیگر ه��م کاری انجام دهد .او نتیجه گیری کرد که باید یک یا
تعداد بیشتر توده خشکی بین آسیا و اروپا وجود داشته باشد .بیرونی
چنین نوشته :دلیلی وجود ندارد که نتوانیم وجود سرزمین های آباد و
دارای جمعیت را تصور کنیم.

در شماره دسامبر  2013مجله  ،History Todayآورده شده روش
عمل بیرونی بصورت یک روش جدید شگفت آور به نظر می رسد.
روش او ی��ک صدای آرام و یک تحلی��ل عملی بی غرض بود که از
اعم��اق دنیای غی��ر عقالنی و خرافاتی و قرون وس��طایی آن زمان به
گوش می رسیده است.
رنس��انس ش��رقی ،هنگامی که یک پرده ضخیم از سوء ظن در آسیای
مرکزی بر روی علوم افتاد به خواب فرو رفت و برای قرن ها ،بیرونی
و دانشمندان آن منطقه -همانند قاره آمریکا -منتظر کشف مجدد بودند.
آنچه در پایان این مقاله کوتاه ،به عنوان نظر شخصی ،عالقمند به اشاره
هس��تم آن است که هر چند که رش��د علم در کشور عزیزمان شتاب
گرفته و عقالنی تر آن اس��ت که ما به جای افتخار صرف به گذش��ته
های دور و بس��یار درخش��ان علمی ایرانیان ،درفکر نقش��ه راه برای
حرکت و پیش��رفت آینده خود باشیم اما گذشته را نیز نباید فراموش
کنیم .متاس��فانه بی توجهی سبب ش��ده که در میان حجم تبلیغات و
تالش برخی کشورها و حمایت بین المللی ،دانشمندان پرآوازه متعلق
به تاریخ ،علم و فرهنگ ایران به سود دیگر کشورها مصادره شوند.

1. Lost Enlightenment: Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane.
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فرازهايي از كتاب یک هزار مدیر عامل
انتشارات « دورلینگ کیندرزلی»

چکیده

جواد بازرگانی

1

كتاب یک هزار مدیر عامل کتاب نفيسي است که ابتدا در سال  2009در  512صفحه به قطع وزیری در نیو یورک منتشر شده است .در
این کتاب بیوگرافی کسانیکه در سمت مدیریت عامل ،بنیان گذار ،و یا مشابه آنها منشا اثر چشم گیر بوده اند جمع آوری شده است.
اگر چه در نگاه اول انتظار می رفت یک هزار مدیر عامل معرفی شوند ،ولی بیش از یکدوم این تعداد ( از تقریبا  54ملیت ) معرفی نشده اند.
حدود  197نفر از ایاالت متحده امریکا  32 ،نفر از بریتانیا 23 ،نفر از چین 22 ،نفر از فرانسه 21 ،نفر از آلمان 21 ،نفر از هندوستان 17 ،نفر
از کانادا 17 ،نفر از ژاپن 10 ،نفر از استرالیا 8 ،نفر از برزیل 7 ،نفر از افریقای جنوبی 5 ،نفر از سوئد5،نفر از هلند 4 ،نفر از اسپانیا 4 ،نفر
ایرلند ،و بقیه از کشورهای :آرژانتین ،ارمنستان ،افریقای جنوبی ،اطریش ،اوگاندا ،برمودا ،بلژیک ،بنگالدش ،پاکستان ،تایلند ،تایوان ،ترکیه،
جزایر قناری ،جمهوری آذربایجان ،چکوسلواکی ،دانمارک ،روسیه ،زیمبابوه ،سوئیس ،عراق ،عربستان سعودی ،قبرس ،کره شمالی ،کشمیر،
کنیا ،کوبا ،کویت ،لبنان ،لهستان ،ماالوی ،مالزی ،مجارستان ،مراکش ،مکزیک ،نروژ ،نیوزیلند ،و یونان هستند.
در این کتاب نکات پند آموز بسیاری در زمینه مدیریت وجود دارد .جا دارد قبل از پرداختن به زندگینامه مدیران عامل شاخص ،مواردی
مورد اشاره قرار گیرد:
س��ردبیر کتاب " آقای آندرو داوید س��ون " می گوید که در بررسی بیو گرافی مشاهیر موفق ،جنبه عملی و نه تئوری مدیریت توجه شده
است .اشارات کامال روشن ،مختصر و بدون رودر بایستی هستند به امید آنکه آنچه این مجموعه می آموزد در عمل بکار آید.

واژگان كليدي :يك هزار مدير عامل ،مشاهير موفق ،جنبه عملي مديريت.

 . 1عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شیراز .نشانی الکترونیکیjbazargani@hotmail.com :
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مقدمه

در س��رآغاز كتاب « ،مارش��ال گلد اس��میت « می نویس��د :در عرض
س��ی س��ال افتخار کار کردن با بیش از یک صد مدیر عامل را داش��ته
ام .بزرگترین درس��ی که آموخته ام این اس��ت که « تجارت « فراتر از
اس��تراتژی ،لیاقت و بازگشت سرمایه است .تجارت به میزان زیادی
بستگی دارد به عوامل لطیفی مانند ارتباطات ،پیشرفت شخصی ،و تاکید
می کنم « احساسات».
هنری فورد گفته است « کسب و کاری که فقط پول می سازد ،کسب و
کارضعیفی است « .من اضافه می کنم  :مدیر عاملی که فقط پول می سازد،
مدیر عامل ضعیفی است .رفتار مدیر عامل موفق بیشتر با « نتیجه « سر و
کار دارد .مدیر عامل موفق بیشتر از آنکه به « استعداد و شانس « تکیه کند
باید به « آموزش « و فراتر از آن بیاندیشد .مانند تمام مدیران عاملی که در
این کتاب به آنها اشاره شده ،شما هم باید مدام « رشد « کنید.
« مرجان بولمیجر « سردبیر تجاری این مجموعه تحت عنوان « مدیر
عامل چه کس��ی است؟ « می گوید :کسانی که آرزو دارند به درجات
باالی مدیریت موسسات بزرگ برسند باید تحمل فشار زیاد را داشته
باش��ند ،همه برای چنین کاری س��اخته نشده اند و همه نمی خواهند
رئیس باشند .
هر مدیر عاملی باید:
 -1مدیران ارش��دش را خوب انتخاب کند -2شکس��ت ها و نقاط
ضعف را زود تش��خیص دهد  -3مدیریت جهانی را مد نظر داش��ته
باشد  -4ارتباطات خوب داشته باشد  -5درگیر مدیریت استعداد ها
ش��ود  -6احساسات خود را مدیریت کند  -7از نابود کردن خود بر
حذر باشد و برای این کار باید شناخت خوبی از خودش داشته باشد.
بلمیجر می گوید :اینها نکاتی هس��تند که در  15س��ال کار با مدیران
عامل بدست آورده ام .بهترین مدیرعامل کسی است که بخواهد بهتر
و بهتر شود.

چکیده زندگی نامه ها
اسلون ،آلفرد پی :مدیر عامل شرکت جنرال موتورز
اس��لون زاده شهر نیوهایون از ایالت کانکتیکت ،ایاالت متحده امریکا
بود .تحلیلگر ،مبتکر ،نو آور ،و باهوش بود .او از اولین کس��انی بود
که پی برد س��اختار سازمانی یک شرکت در موفقیت آن نقش حیاتی
داش��ت .او بیش از ه��ر آمریکائی دیگری در زمینه س��ازمان دهی به
1

ش��رکت ها نقش ایفا می کرد .اس��لون در س��ی س��الی که مدیریت
جنرال موتورز را در دس��ت داشت ،آنرا به بزرگترین و سود آورترین
ش��رکتی بدل کرد که دنی��ا بخودش دیده بود.وقتی اس��لون مدیریت
جنرال موتورز را در دست گرفت به رقابت با شرکت فورد که بازاررا
در دست داشت پرداخت  .او این شرکت را غیر متمرکز کرد .در عین
حالیکه سیاست های مرکزی را اعمال می کرد ،هر واحد را مسئول
تصمیمات همان قسمت نمود.
او در داخل شرکت خالقیت را تشویق کرد و رقابت را کاهش داد.
ای��ن کار در زمان خود ابتکار جدیدی بود .او توجه مش��تریان را به
اتوموبیل ارزانی مانند شورلت و اتوموبیل گرانی مانند کادیالک جلب
کرد بطوریکه مشتریان هیچگاه « جی -ام « را ترک نمی کردند.
وقتی اس��لون در سال  1923مدیر جی ام شد ،شرکت فورد نیمی از
بازار اتوموبیل را در دس��ت داش��ت در حالیکه سهم جی -ام کمتر از
یک پنجم بود .در کمتر از هشت سال جی ام به اولین شرکت تولید
اتوموبیل در دنیا تبدیل شد و مقام خود را تا سال  2007حفظ کرد.
مدیران ش��رکت هائی که س��ریع رش��د میکنند ،نمی توانند مستقیما
مش��کالت مدیریتی را درک واعمال کنند .لذا اسلون سازمان را غیر
متمرکز کرد تا  :تفکر کار آفرینی از باال صورت پذیرد ،مدیران نقش
خود را در س��ود آوری ببینند ،و هدف های قابل س��نجش و مسائل
مدیریتی در سطوح پائین تر مطرح و حل و فصل شوند.
ازکلمات قصار او :حرفه حرفه ،خود حرفه است.
آلک پرو ،واجیت :بنیان گزار ،و رئیس لوک اویل
آلک در باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان زاده ش��د .با داش��تن 13
بیلیون دالر او یکی از ثروتمندان بزرگ دنیا بحس��اب می آید .ذخائر
نفتی ش��رکت لوک اویل در دنیا دومین است ( پس از شرکت اکسان
موبیل ).
در سال  1991وقتی معاون وزیر نفت در شوروی سابق بود ،سه حوزه
نفتی دولتی و چندین پاالیش��گاه را در هم ادغام نمود و شرکت لوک
اویل را تاس��یس کرد .دوس��ال بعد با بهره گیری از قانون خصوصی
سازی از سمت خود استعفا داد و رئیس شرکت لوک اویل شد.
هر وقت یک شرکت خارجی در فعالیتش در شوروی به اشکال بر می
خورد او با تامین نفت مورد نیازش در پروژه سهیم می شد .آلک پرو
در کش��ور های پرو ،لیبی ،و عراق نیز به فعالیت های نفتی پرداخت.
هم چنین در زمینه بانک داری نیز فعالیت نمود .از گفته های او :منافع
کشور و شرکت های نفتی آن کشور از هم جدا ناپذیرند.
2

1.Alfred P. Sloan (1875-1966 ), CEO ( 1923-46 ), General Motors
Company.
2.Vagit Alekperov (1950), Founder & President, Lukoil.
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ترامپ ،دونالد :رئیس ،و مدیر عامل موسسه ترامپ
وی متولد شهر کوئینز -ایالت نیویورک از ایاالت متحده امریکاست.
بزرگترین هنر او تش��خیص فرصت ها ئی است که دیگران تشخیص
نم��ی دهن��د .او در ایجاد تش��کیالت تجاری و تش��ویق دیگران به
مش��ارکت در پروژه های جاه طلبانه تخصص دارد .او همیشه خودرا
در مرکز رسانه های خبری نگاه می دارد.
ترامپ مالک  18میلیون فوت مربع مس��تقالت در منطقه منهتن نیو
یورک است .او باال ترین حقوق را بعنوان یک ستاره تلویزیونی دریافت
می کند .دونالد از یازده سالگی با کار در شرکت خانوادگی فعالیت
خود را آغاز کرد و رموز تجاری را از پدرش آموخت .بازسازی هتل
کم��ودور در نیویورک برای همه جز خود او امری غیر ممکن به نظر
می رسید .ترامپ در سال  1974این هتل را به مبلغ ده میلیون دالر
خرید .وی در س��ال  1980پس از افتتاح این هتل با نام تازه « گراند
هایات هتل « بعنوان بهترین معماری باز سازی شده شناخته شد.
نامبرده در سال  1982ساختمان معروف برج ترامپ را افتتاح کرد .توسعه
س��ریع ،او را با مشکالت مالی مواجه ساخت ولی در سال های پایانی
دهه  1990بار دیگربازسازی ثروت را آغاز نمود.بازی گلف از سرگرمی های
اوست .وی از این راه نیز به پول های کالنی دست یافته است .
شعار ترامپ بدون تردید « بزرگ فکر کردن « است .او می گوید هیچگاه
خود باوری را متوقف نکنید.معتقد است « مدیریت آن است که بیشتر از
آنکه دیگران توصیه می کنند ،انجام دهی « .او می گوید :وقتی دیگران
هش��دار می دهند ،گوش کن ولی به نظرات خودت نیز ایمان داش��ته
باش .اگر معتقدی به نفع تشکیالت تواست .انجامش بده.
1

تیلرس�ن ،رکس دبلیو :رئیس و مدیر عامل شرکت نفتی اکسون
2
موبیل
در ویچیتا فالزدر ایالت تگزاس متولد شد .از بهترین تصمیمات تیلر سن
می توان به ایجاد ارتباط با روسیه جهت تامین منابع آتی نفت خام اشاره
کرد .او معتقد بود که شرکت ها به تنهائی و بخودی خود موفق نمی شوند.
عقاید کلیدی دیگران می توانند در تامین سالمت تجاری کارساز باشند.
تیلرس��ن میگوید :در ارتباط با دولت های ملی باید سیاست و تجارت
را در هم ادغام کرد .هدف سیاستمداران را باید همیشه در نظر داشت.
جابز،استیو  :بنیان گذار ،رئیس و مدیر عامل شرکت اپل
او زاده شهر سانفرانسسیسکو درایالت کالیفرنیا بود .استیو رویائی ،خالق
و کار آفرین بود .او نه تنها با پیش��رفت فناوری آگاهی داش��ت بلکه
3

3. Steve Jobs ( 1955-2011 ), C0-founder, Chairman & CEO, Apple.
4. Amadeo Giannini (1870-1949 ), Founder, Bank of America.

میدانست مردم مشتاق خرید چه کاالهائی هستند .مهمترین تصمیمش
اختراع ترکیب نرم افزاری و سخت افزاری « آی پاد» و « آی تیون « بود.
یک��ی از عوامل موفقی��ت مداوم جابز مهارت در اس��تخدام یک تیم
خ��وب و مش��وق آنها ب��ود .او در هر مرحله بجای اینکه بپرس��د «
ما چه میتوانیم بس��ازیم؟ « می پرس��ید» ما چه میخواهیم؟ « بعد نرم
افزار و س��خت افزاری می ساخت که این رویا را به حقیقت برساند.
محص��والت اپل اگرچه معدود بودن��د ولی بطور غیر قابل رقابتی پر
فروش ترین بحساب می آمد .جابز یکی از موثر ترین مبتکران فناوری
سه دهه گذشته بود.
جابز از س��ه راه در ع��ادی کردن گیرائی محصوالتش موفق ش��د« :
تش��ریح ارزش ها ب��رای دیگ��ران «  ،ادغام آنچه به آ ن عش��ق می
ورزید با امر تولید» و « ایجاد شبکه ارتباطات برای حمایت از مارک
اختصاصی».
جیانینی ،آماداو :بنیان گذار بانک آمریکا
او در س��ن خوزه در ایالت کالیفرنیا در ی��ک خانواده مهاجر ایتالیائی
متولد ش��د .با مش��تریان و همکاران خود دوست بود .او به دیگران
اعتماد داش��ت وبه آنها القا میکرد که باو اعتماد داش��ته باشند .بهترین
تصمیمش دادن خدمات بانکی غیر قا بل تصوربه مش��تریانی بود که
قبال به حس��اب نمی آمدند .او تحول بزرگی در سیس��تم بانکداری
ایجاد کرد .ارائه خدمات بانکی به موسسات کوچک و بازاریابی خانه
به خانه در سال های آغاز قرن بیستم دنیای بانکداری را حیرت زده
کرد .جیانینی ابتدا در بانکی واقع در سانفرانسیس��کو به کار مشغول
شد .پس از مخالفت هیئت مدیره با پیشنهاد او مبنی بر اعطای وام به
ش��هروندان ایتالیائی ،از آن بانک استعفا داد و بانک خودش را در آن
طرف خیابان بنام « بانک ایتالیا « تاسیس نمود .این بانک سریعا مورد
حمای��ت مردم قرار گرفت .او این تص��وررا که بانکداری به طبقات
پولدار جامعه تعلق دارد باطل اعالم کرد.
او مبتکر وام خرید اتومومبیل و وام خرید منزل بود که ممکن بود به
اقس��اط ماهانه باز پرداخت شود  .این دو امر ستون اصلی بانکداری
امروزی شد .در سال  1929دو بانک « بانک ایتالیا « و « بانک آمریکا «
در هم ادغام شدند .او اعتبار الزم برای تهیه فیلم « سفید برفی و هفت
کوتول��ه « را به والت دیزنی اعطا ک��رد .او می گفت مدام روشهای
خودرا ارزیابی کنید و مطمئن ش��وید که هنوز معتبر هس��تند .مراقب
سیاستهای رقبا باش��ید.از کلمات قصار جیانینی :تامین نیاز دیگران
تنها تجارت برحق است.
4

1. Donald Trump (1946 ), Chairman & CEO, Trump Organization.
2 . Rex W. Tillerson (1952 ), Chairman & CEO, Exxon Mobil.
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ایونو ،استلیوس :مدیر عامل ایزی گروپ
اس��تلیوس زاده قبرس اس��ت .او پس از پایان تحصیالت در شرکت
حمل و نقل پدرش ش��روع به کار کرد .بهترین تصمیم ایونو فروش
بلیط های هوائی ارزان در سال  1998در اینترنت شد که خود باعث
گردید مشتریان زیادی بجای آژانس های هوائی باو مراجعه کنند.
او مدیری اس��ت که هنرش دادن خدمات مناسب به کسانی است که
تا بحال استطاعت آنرا نداشتند .او خط هوائی « ایزی جت « را در 28
سالگی در سال  1995تاسیس کرد .شرکت او پیشرو در اروپا است.
او هم چنین در زمینه اجاره اتوموبیل و « کافی نت « فعال است.
ایونو می گوید :مش��تریان دنبال ارزانترین خدمات هس��تند .برهمین
اس��اس خدماتش را ارائه داد .او اضافه می کند  :اس��اس حرفه تامین
نیاز و انتظارات مشتریان است نه محصوالت و خدماتی که تصورش
را می کنید.
1

دل ،مایکل :مدیر عامل شرکت دل
دل زاده ش��هر هیوستون در ایالت تکزاس است .او در سن  15سالگی
یک کامپیوتر « اپل « را از هم بازکرد و بار دیگر آنرا باز س��ازی نمود.
بهترین تصمیم او فروش مستقیم محصوالتش ،بدون دخالت واسطه ها،
به مشتریان بود.
در سال  1984دانشگاه را ترک کرد و با ساختن کامپیوترهای خانگی
« پی -س��ی « ،ب��ا وامی که از مادر و پدر بزرگ��ش گرفت ،یکی از
بزرگترین فروشندگان این محصول شد .تجارت ابتکاری او بسرعت
رش��د کرد .در  27سالگی جوانترین مدیر عامل به حساب آمد و در
سال  2002در آمد شرکتش به  35میلیارد دالر رسید  .در سال 2004
بزرگترین تولید کننده کامپیوتر خانگی بود.
دل معتقد است  :باید پذیرفت که همیشه می توان کارا را بنحو بهتری
هم انجام داد .این فلسفه را بدور نیاندازید که ما همیشه به این نحو
عمل کرده ایم  ،اوضاع را طوری تغییر دهید که تش��کیالت ش��ما در
بهترین شرایط ممکن قرار گیرد.
2

دیزنی ،والت :بنیان گذار و مدیر عامل شرکت والت دیزنی
او زاده ش��هر ش��یکاگو در ایالت ایلینویز بود .او با کا رمندانش بسیار
س��خت گیری می کرد ولی خوب می دانس��ت این س��خت گیری
برای ش��کوفائی استعداد های دیگران الزامی است .او بسیار مصصم
ب��ود و ذاتا درک می کرد چه چیزی باعث س��رگرمی خانواده ها می
شود .علیرغم مشکالت مالی و آنکه فیلمی قبال نساخته بود ،بهترین
3

4 .Mark Zukerberg (1984), Founder & CEO, Facebook.
5 . James Sinegal (1936 ), Founder & CEO, Costco.

تصمیمش ادامه پروژه « هفت کوتوله و سفید برفی» بود.
وقتی اس��تودیوی اولیه دیزنی در ش��هر کانزاس ورشکست شد ،این
جوان نو آور به هالیوود رفت تا ش��انس خود را در صنعت س��ینما
بیازمای��د .او در س��اختن فیلم « آزوالد و خرگوش خوش ش��انس «
موفقیتی بدس��ت آورد و تیمی از تهیه کنندگان کارتون استخدام کرد
ولی وقتی مشخص شد که امتیاز این کاررا ندارد اعضای تیم اورا ترک
کردند و او را به جای اول برگرداندند .دیزنی مایوس نشد و کاررا
روی ش��خصیت جدیدی که موش بود آغ��از کرد .وقتی در کانزاس
بود موش را بعنوان یک حیوان خانگی نگاه میداشت « .میکی ماوس
« یک پیروزی آنی شد ،استودیوی دیزنی آغاز بکار کرد .ابتکار جدید
او  :فیلم انیمیشن به زبان انگلیسی بود .تاسیس « دیزنی لند « موفقیت
دیگری را باعث شد و غول امروزی تشکیالت دیزنی را بوجود آورد.
دیزنی می گفت :اگر شجاعت پیگیری داشته باشی  ،تمام آرزوهایت
جامه عمل خواهند پوشید.
زوکر برگ ،مارک :بنیان گذار و مدیر عامل فیس بوک
او زاده ش��هر وای��ت پالی��ن در ایالت نیو یورک اس��ت .مارک هم
تحصیالت دانش��گاهی خودرا نیمه تمام گذاش��ت تا در سال 2004
بص��ورت تمام وقت بامور « فیس بوک « بپ��ردازد .اوبجای آنکه به
اینترنت از زاویه تجاری بنگرد ،جنبه اجتماعی آنرا مورد نظر قرار داد.
نامبرده جوانترین بیلیونردالری وکس��ی است که در اسرع وقت باین
مقام رسید .شرکت او در سال  2007پانزده بیلیون دالر ارزش داشت.
با بیش از  150میلیون عضو وسیعترین شبکه اجتماعی جهان است.
فیس بوک ابتدا برای ایجاد ارتبا ط بین دوستان او در هاروارد درست
ش��د و بقدری سریع بشهرت رسید که او را وادار به ترک تحصیل و
ادامه کار برای فیس بوک کرد.او می گوید س��عی کنید یک سال جلو
باش��ید ،همیشه از خود بپرسید چه نو آوری است که دیگری انجام
میدهد و میتواند باعث شود خودم را سرزنش کنم.
4

سینگال ،جیمز  :بنیان گذار و مدیر عامل کاستکو
او در شهر پیتسبورگ درایالت پنسیلوانیای متولد شد .بهترین تصمیم
او گرفتن کاری بود در « فود -مارت « که در آنجا زیر نظر مدیر عامل
رموز کار در خرده فروشی با تخفیف را آموخت.اولین فروشگاه یا در
واقع انبار کاستکو را در سال  1983در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن
باز کرد .وی اکنون بر بزرگترین زنجیره سود آور فروشگاه های مشابه
حکومت می کند.
5

1.Stelios Haji-ioannou (1967), CEO, Easy Group.
2. Michael Dell (1965 ), CEO, Dell Incorporated.
3. Walt Disney (1901-1966), Founder & CEO ( 1923-1966 ), The
Walt Disney Company.
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با این قان��ون طالئی ( عمده بخر -قیمت هارا در حداقل نگاهدار و
سریع بفروش ) ،جیمز پنجاه میلیون مشتری به کاستکو جذب کرده
است .در حالی که اغلب فروشگاه ها تا  50در صد قیمت خرید را
به مش��تریان تحمیل می کنند  ،کاس��تکو هیچگاه باالتر از  14در صد
روی قیمت خرید نمی کشد.
رمز موفقیت دیگر س��ینگال در بدس��ت آوردن و نگاهداشتن پرسنل
خوب اس��ت .اغلب کارمندانش دو برابر مزدی که تشکیالت دیگر
می دهند مزد می گیرند .او می گوید پرسنل خوب ،با کار خوب ،و
مزد خوب مسلما نتیجه خوب خواهد داد .کاستکو امپراطوری است
که روی « اعتماد « بنا شده است.
س��ینگال می گوید قیمت پائین قسمتی از اعتقادی است که مشتریان
بما دارند .عدم توجه به تجمالت را بخودش هم تسری داده است .او
پشت میز تحریر بسیار معمولی کار می کند .او می گوید برای جذب
مشتری بیشتر باید کاالهای با کیفیت باالتری ارائه داد.
س��ینگال می گوی��د :نگران اتفاقاتی که در فص��ل آینده خواهد افتاد
نباشید .باید متوجه جهت گیری ها در دراز مدت بود.

ارزان کردن اقالم گران قیمت از نقاط قوت او بود .درسهای حرفه ای
ک��ه از او می آموزیم عبارتند از :فناوری را طوری بنا کنید که هزینه
ها کاهش یابند ،عکس العمل مشتریهارا در صورت کاهش قیمت ها
ارزیابی کنید ،کارمندان ش��رکت در تمام سطوح با مشتریان در تماس
دائم باشند و نظریات آنها را جویا شوند.
از گفته های هنری فورد :کسب و کاری که فقط پول می سازد ،کسب
و کارضعیفی است.
کلوپرز ،ماریوس :مدیر عامل بی -اچ -پی بیلیتون
کلوپرز متولد شهر کیپ تاون افریقای جنوبی است .او در  45سالگی
فقط با  15س��ال تجربه کاری مدیر عامل این ش��رکت شد .شرکت
بی.اچ.پی بیایتون بزرگترین شرکت استخراج معدن جهان است.
موفقیت کلوپرز در مدیریت خوب و دور اندیشی کم نظیر او خالصه
می شود .او می گوید در تمام چالش ها نمی شود پیروز شد ،ولی باید
تجربیات بدست آمده را در چالش های بعدی بکار گرفت.
2

گولد ،کریستینا :رئیس و مدیر عامل شرکت وسترن یونیون
کریستینا در هلند زاده شد و در شش سالگی با خانواده خود به کانادا
مهاج��رت کرد .در س��ال  2007در زمره یکص��د زن مدیر برتر جهان
انتخاب ش��د .او به شرکتش که در ایاالت متحده مستقر بود رنگ بین
المللی داد وآنرا در بین بیش از  200کشور از نظر انتقال پول ،پرداخت
قبوض و خدمات از پیش پرداخت ش��ده در طراز اول قرار داد .کار
خودرا در ش��رکت « اوان « کانادا شروع کرد .درسال  1993به شعبه
این ش��رکت در نیویورک منتقل شد و در آنجا بعنوان اولین رئیس زن
شرکت اوان در امریکای شمالی انتخاب شد .در سال  2002به شرکت
وس��ترن یونیون رفت و سه س��ال بعد مدیر عامل آن شد .این شرکت
اکنون سیصدو بیست هزار شعبه در سراسر جهان دارد.
3

فورد ،هنری :بنیان گذار و رئیس شرکت اتوموبیل سازی فورد
فورد زاده ش��هر دیترویت در ایالت میش��یگان ب��ود .جایگاه هنری
فورد در تاریخ ،ش��اخصی اس��ت برای فردی که یک سیستم مولد و
کارا در صنعت ایجاد کرد ه و در طول قرن گذش��ته اس��اس اقتصاد
مصرفی بوده اس��ت .او یکی از مهندسین جوان و مستعدی بود که
در کاربردفناوری و مواد جدید قرن  19بسیار کنجکاو بود .فورد در
بکارگیری یک سری از نو آوری های کلیدی مانند خط تولید متحرک
بصیرت داشت که سبب شد در قله شخصیت های صنعت قرار گیرد.
این نو آوری محصوالت را مقرون به صرفه کرد.
در حین خدمت درش��رکت های وس��تینگ هاوس و ادیسون روی
موتور خودروکار کرد و س��ر انجام در سال  1899تشکیالت تجاری
خود را تاسیس نمود .در سال  1903کارخانه ای اجاره نمود و کار
خ��ود را روی اتوموبیل مقرون به صرفه آغ��از کرد .او اولین تولید
کننده اتوموبیل بود که هزینه کارگر ،مواد و پردازش را کاهش داد و «
فورد مدل تـی « را در سال  1908تولید نمود .در سال  1914قریب
به دویست و پنجاه هزار از این مدل بفروش رفت.
فورد بش��دت س��ر س��خت و مخالف اتحادیه بود.او بطور سرزده به
کارمن��دان و کارگران سرکش��ی می کرد و ق��در کارمندان و کارگران
خوب را بخوبی می دانست و برای حفظ آنها خوب پول می پرداخت.

گیتز ،بیل :رئیس و مدیر عامل شرکت مایکرو سافت
او زاده ش��هر سیاتل در ایالت واشنگتن (غرب ایاالت متحده امریکا)
اس��ت .وی ب��دون دریافت درج��ه علمی ،و برای تکمی��ل کار نرم
افزارش دانش��گاه را ترک کرد.گیتز مقابله گر و صریح و مصراست .او
شایستگی « مایکروسافت « را تسجیل کرد .او همیشه و همه جا به پیشرفت
و تکامل می اندیشد .بهترین تصمیم او اصرار در حفظ حق طبع و نشر « ام
اس داس» در معامله با آی بی ام در سال  1980بود .پشتکار او در حفظ
و اعتالی این نرم افزار باعث رشد فوق العاده آن شد.

3. Christina Gold (1947),President & CEO, Western Union.
4. Bill Gates (1955 ), Chairman and CEO (1976-2000 ), Microsoft
Corporation.

1. Henry Ford (1863-1947), Founder & President (1906-1919),
Ford Motor Company.
2 . Marius Kloppers (1962 ), CEO, Bhp Billiton.

1
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از س��ال  2006بیش��تر وقت خود را صرف بنیاد خیریه « بیل و ملیندا
گیت» کرده اس��ت .گیتز معتقد است :تا سرحد امکان  ،حتی تا طرح
در مراجع قضائی ،باید تسلط خود را به کرسی نشاند ،هم چنین باید تا
جائیکه قانون اجازه می دهد انحصار خود را حفظ کرد و بالخره وقتی
موقعیت انحصاری را کسب کردی تمام موانع را در دفاع از آن از میان
برداری ،درغیر این صورت آن موقعیت از بین می رود.
الودر ،استی :بنیان گذار و مدیر عامل استی الودر
زادگاه خانم استی الودر نیویورک بود .او جاه طلب ،ولخرج و عالقمند
به جزئیات بود .بهترین تصمیم او دادن نمونه های مجانی به مشتریانش
بود .بر عکس محیط خانوادگی او ،لوازم آرایش��ی ابداعی او از جالل،
تجمل ،و زنانگی فوق العاده برخوردار بودند .در سال  1998تنها بانوی
در فهرست مجله تایم بعنوان موثر ترین نابغه تجاری قرن بیستم بود.با
فروش کرم پوستی که عموی مجارستانیش می ساخت کارش را آغاز
کرد .شخصا مغازه به مغازه میرفت و حتی به رهگذر ها پیشنهاد خرید
می داد .موفقیت او در س��ال  1948وقتی اتفاق افتاد که در فروش��گاه
بزرگ « ساکس « واقع در خیابان پنجم نیویورک دکه ای برای عرضه
محصوالتش بدست آورد .پس از تاسیس اولین دفترکار در سال ،1944
تع��داد محصوالتش را افزایش داد ،به اقصی نقاط ایاالت متحده س��فر
کرد و محصوالتش را به فروش��گاه های طراز اول ارائه نمود .در سال
 1988ش��رکت این بانوی مبتکر بیش از یک س��وم بازار لوازم آرایشی
معتبر امریکا را در دست داشت .در سال  1998در یک صد کشور شعبه
داشت و ارزش شرکت وی به  6بیلیون دالر رسید.او می گفت :تجارت
موقعی شروع می شود که چیزی بفروش برسد ،تجارت بدون فروش
وجود خارجی ندارد.
1

ما تسو شیتا ،کنوزوکه :بنیان گذار و مدیر عامل پاناسونیک
او در واکایامای ژاپن زاده ش��د .بعلت نیاز مالی از  9س��الگی کارمی
کرد .در  16س��الگی در شرکت « اوزاکا الکتریک الیت « مشغول به
کار شد .او شکتش را مانندخانواده اداره می کرد و با همکارانش رفتار
محبت آمیز داشت به طوریکه کارمندانش خودرا عضو خانواده ،و کار
خود را مادام العمر تثبیت شده می دانستند.
ش��رکت غول آس��ائی که ماتسوش��یتا از صفر ساخته ش��د و در قرن
بیس��تم موفق ترین شرکت ژاپنی به حساب می آمد .ده ها سال بین
مدیران ژاپنی این شرکت قابل شتایش و الگو بود .این شرکت در بین
شرکت های الکتریکی و الکترونیکی در تولید انبوه ،بازار یابی ،توسعه
2

3. Katsuaki Watanabe (1942), President & CEO, Toyota Motor
Corp.

محصوالت،وخرده فروشی پیشرو به حساب میآمد.
ماتسوشیتا با ساختن لوازم خانگی ارزان قیمت برای مشتریان ژاپنی کار
خود را آغاز کرد و همین امر اقتصاد ژاپن را در زمینه اقتصاد مصرفی در
رده اول قرار داد .اصرار او در اینکه هر مدل جدید باید بهتر و ارزانتر از
مدل قبلی باشد باعث رشد سریع شرکتش شد .از آنجاکه در طول جنگ
جهانی دوم محصوالت زیادی برای ارتش ژاپن تامین کرد ،بعد از جنگ
نیروهای متحدین فعالیت شرکتش را محدود کردند .وی این دوره را با
موفقیت پشت سر گذاشت و خود را در زمره شرکت های موفق بعد از
جنگ قرار داد .در سال 1953با شرکت آلمانی « فیلیپس « شریک شد و
محصوالتش را به ایاالت متحده نیز صادر کرد .محصوالت این شرکت
به نام های « ناسیونال» « ،تکنیکس « و در نهایت « پاناسونیک « به بازار
عرضه شدند.او بر این عقیده بود که :هر محصول ساختنی می تواند بهتر
و ارزانتر ساخته شود ،و اگر کسی بهتر و ارزانتر می سازد ،تو نیز میتوانی.
وی می گفت مطمئن شوید مشتری برای باز بینی محصوالتتان احساس
نیاز نمی کند.ماتس��و شیتا عقیده داشت « هرکه را مالقات می کنید ،یک
مشتری بالقوه است».
واتانابه ،کاتس�واکی :رئیس و مدیر عامل شرکت اتوموبیل سازی
3
تویوتا
واناتابه متولد ژاپن است .در سال  1964باستخدام تویوتا در آمد و پس از
کسب تجربه در سیاست گذاری ،خرید ،و مدیریت در سال  2005به مدیر
عاملی شرکت برگزیده شد .وقتی او زمام مدیریت این شرکت را در دست
گرفت ،شرکتی بود بسیار موفق به طوریکه بهبود بخشیدن بسیار مشگل ،و
اشتباه کردن بسی آسان بود .ولی او با پرداختن به سه عامل کلیدی رشد،
کیفیت و قیمت شرکت را به پیش برد .مهمترین دست آورد او « کنترل
قیمت « بود .با فروش بیش از  9میلیون اتومومبیل در سال ،تویوتا رقیب
س��ختی است برای « جنرال موتورز « در بدست آوردن مقام نخست در
صنعت اتوموبیل سازی .موفقیت واناتابه نمونه ایست از بکارگیری فرضیه
تویوتا :بدست آوردن پیشرفت های چشم گیر از راه پیشرفت های مداوم
کوچک و سپس بکار گیری این سیاست ها و روش ها در کل شرکت.
روش و نتیجه باید هردو مورد توجه قرار گیرند تا فعالیت هائی که نتیجه
می دهند نمایان گردند.هم چنین باید به کل روش ها نیز توجه ش��ود تا
از بروز مس��ئله در جاهای دیگر جلو گیری شود .برای تغییرات ،روش
آموزنده و غیر قابل سرزنش اتخاذ کنید تا در نتیجه مسائل بدون ترس از
باز خواست نمایان گردند .از گفته های او :وقتی با وضع موجود راضی
شدید ،دیگر پیشرفتی در کار نخواهد بود.

1.Estee Lauder (1906-2004),Founder & CEO, Estee Lauder.
2. Konosuke Matsushita (1894-1989), Founder & CEO ( 19181961) Panasonic.
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وینتر کورن ،مارتین :مدیر عامل شرکت فولکس واگن
مارتین در آلمان و در یک خانواده مهاجر مجارستانی بدنیا آمد .اعتماد
به نفس ش��دید و سخت گیری از خصوصیات اوست .او با وسواس
عجیبی به جزئیات توجه دارد و مدیران خودرا تا سرحد امکان تحت
فشار قرار می دهد .وی اهمیت کیفیت را کامال درک میکند و به میراث
کیفی فولکس واگن توجه خاص دارد.
نامبرده در سال  2007مدیریت این شرکت را بر پایه موفقیتش در قسمت
« آئودی « بدست گرفت .او شرکت فولکس واگن را به یکی از سود آور
ترین شرکت ها در بازار بین المللی اتوموبیل تبدیل کرد.
1

1. Martin Winterkorn (1947 ), CEO, Volkswagen AG.
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Scientific Information Systems

Excerpts from! Book: One Thousand
Chief Executive Officers (CEF)
Publication: Durling Kindersley
Translation by:Javad Bazarghani 1
A recently published book titled as “One Thousand Chief Executive Officers(CEF) ” is an excellent
book that was published in 2009 of 512 pages in Vaziri format in New York. In this book, biography
of individual who were recognized as founders of innovative ideas or had made a significant impact
in the field during their position as Chief Executive Officers(CEF) is published.
While in the first glance, one expects that the book to introduce one thousand However, no more
than one tenth of this figure ( from 54 nationalities) is given. This includes 197 from United States of
America, 32 individuals from Britain, 23 individuals from China, 22 from France, 21 persons from
Germany, 21 from India, 17 persons from Japan, 10 from Australia, 8 from Brazil, 7 from South Africa, 5 from Sweden, 5 from Holland, 4 from Spain,4 from Ireland, and the rest from Argentine, Armenia, Austria, Uganda, Bermuda, Belgium, Bangladesh, Pakistan, Tyiland, Turkey, Canarie Islands,
Republic of Azarbaijan, Chekslavia, Denmark, Russia, Zimbaivia, Swiss, Iraq, Saudi Arabia, Cypris,
North Korea, Kishmir, Kenya, Cuba, Kuwait, Lebanon, Poland, Malawi. Maleisia, Romania, Moraco,
Mexico, Norwegia, New Zealand, and Greece.
In this book numerous valuable advices for management to be learned from, are given. It is therefore
necessary that before going through the life history of outstanding managers, we refer to some of
these advices and suggestions. Chief editor of the book Mr Andre David Sun states that in the investigation of biography of successful well known managers, practical and not theoretical management
aspects have been considered. Points of views as expressed here have been clear, brief and with no
bias hoping that whatever this collection attempts to teach are put into practice and be applied.
Keywords: One Thousand Chief Executive Officers(CEF), Successful Well known Mangers , Application,
Aspects of Management.

1. Former Faculty Member of Shiraz University, E-mail: jbazargani@hotmail.com
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Charitable Organizations for Science
Advancing in Iran and Other Countries
A.Ghadimi*1
Non-governmental organizations and charitable foundations for the advancement of science are institutions which operate independent of the state, and fulfill their mission by receiving financial assistance from people. These institutions play a crucial role in promotion of science and technology
in society and extending it to the areas where the state cannot provide funding. The current research
investigates the status of scientific charitable foundations in Iran, the United States, Germany, Britain,
and India from the perspective of scientific, technological and innovative development.
The aim of current research is to do a comparative analysis of the status of non-governmental and
charitable organizations whose aim is the advancement of science in the targeted countries, while
delving into the issue of discovering the most suitable policies and strategies for the establishment
and the continuation of such institutions. Without any doubt, experience and success of the targeted
countries concerning the functions of such organizations can be used as a guide by the policy makers
in the areas of non-governmental and charitable organizations, to discover the best approaches and
procedures about the establishment, as well as the mode of activity, and the successful performance of
these institutions. The methodology of this paper is based on descriptive analysis approach.
Our findings show that only a few charitable foundations are active in areas of science, production and
science promotion. We have identified various reasons to explain the discrepancy in this area between
Iran and other countries. It seems that if we change the limiting factors (that we have discussed in this
research), it would be possible to establish scientific charitable foundations.
The current research shows that charitable foundations in the studied countries (with the exception
of Iran) function according to their established frameworks and provide funding for fundamental and
basic research. Unfortunately, charitable foundations in Iran perform within traditional frameworks.
It is worth mentioning that there is a huge gap between the reality of Iranian scientific charitable foundations and how their counter parts in other countries operate. Scientific potential of Iranian scientific
charitable institutions at best is to provide educational opportunities and health care to the needy people. As a result, science in its true sense does not play a role in these institutions. This is against the
backdrop of the experience of institutions such as Nezammyyehs, and Darolhekmehs, in our history.
Sadly, we have neglected this rich experience, while other countries have used these institutions as a
model to develop their scientific charitable institutions.
Keywords: ScientificCharitable Organizations, Non- Governmental Organizations (NGOs),Advancement
of Science, Innovation, Nezammyyehs, Darolhekmehs , Scientific Donation, Iranians' Interest in Science.

* Assistant Professor, Tel:(+9821)88036144, Fax:(+9821)88069760, E-mail: ghadimi2005@gmail.com
1. National Research Institute for Science Policy, Tehran,Iran.
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An Overview on the Best Top
Papers on Open Innovation in 2013
R. Bandarian1 , A. Kiani- Bakhtiari*2
In today’s industrial world the survival of enterprises depends on their innovative approaches in line
with the global economic system and market.
Innovation is a crucial factor for enterprises to create value and sustainable competitive advantage in
today’s complicated environment. “Open Innovation”(OI) focuses on crowd sourcing and the use of
purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively. OI has been proposed as new paradigm in innovation
management. A search in Google Scholar on open innovation provides over 2 million hits, Henry
Chesbrough’s 2003 book has gathered more than 1,800 citations in just seven years. Although OI in
developed countries with preliminary infrastructure is concerned, however newly derived approaches
emerged from open innovation such as Frugal and Reverse innovation is more interested in developing countries. Frugal Innovations responds to limitations in resources, whether financial, material or
institutional, and using a range of methods, turns these constraints into an advantage. Reverse innovation, on the other hand, leads to products which are created locally in developing countries, tested in
local markets, and, if successful, then upgraded for sale and delivery in the developed world.
In this Paper on the bases of rankings of the Social Sciences Research Network (SSRN) database,
the best most cited papers on Open Innovation and related topics that have been published in 2013
containing new theories, recent case studies, preliminary results and pioneering researches have been
overviewed. Researchers, Students on Management of Technology can freely access to full papers
addresses highlighted in references part of this paper.
Keywords: Crowd Capital, Leveraging External Sources of Innovation, The Golden Circle of
Innovation, Sustainability-Oriented Innovation, Managing Crowd Innovation, Reverse Innovation,
Innovation Tournaments, IP on Open Innovation.

*Corresponding Author, Ph.D Student on Management of Technology, Email: kiany@ut.ac.ir
1. Academic Staff of Research Institute of Petroleum Industry (ripi).
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Nobel Prizes in Diabetes
M. Behnam-Rad *1, F. Taghavi 2 , A.A.Moosavi-Movahedi 3
Elimination of illness from societies, its causes, recognition and its inhibition has been the main concern
and motivational drive of compassionate scholars and scientists in their everlasting efforts in all the
time.
These life saving efforts has resulted to unrivaled achievements where by development and integration
of knowledge in different scientific fields and by annihilating deadly disease, has enabled to bring
hope and promise of healthy and quality life to mankind. These efforts with their highly valuable
achievements, contributed significantly to elimination and inhibition of deadly diseases, whereby
they brought hope and promise of a return to the quality of life to human societies.
Diabetes, because of its growing trend, and the corrosive effects on individuals and societies, has always
been an important motivational factor in scientific orientation of a group of well-known scientists in the
world. Among these studies, some scholars in the past century were able to contribute a remarkable
change in the process of diabetes treatment.
The discovery of insulin was the first major step along with all the related studies and knowledge
that have been gained.
Valuable results of these studies brought them the highest scientific award, i.e. Noble prize, as the
merit dedicating from scientific societies. In this study, we present a short report about diabetes and
its variants, and some of the well known scholars and their Noble prizes in the field of diabetes and
related complications.
Keywords: Diabetes; Insulin, Noble prizes, Science policy, Knowledge base economics.

*Corresponding Author, Tel:(+9821)61113381, Email: behnamrad@ut.ac.ir
1. Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2. PhD, Faculty of Biological Science, TarbiatModares University, Tehran, Iran.
3. Institute of Biochemistry and Biophysics at University of Tehran, Member of Iran Academy of Science, UNESCO Chair
on Interdisciplinary Research in Diabetes.
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Johari Window: The Model of Relationship
between Industry and University
A. R. Narimani*1, S. M. Alvani2
The relationship between industry and university has changed towards the fast development of
knowledge market with the expansion of factors such as globalization, daily increase of competition
at international level and fast technological changes. In order to increase innovation, efficiency and
creation of wealth, universities and industry must have a suitable interaction. Different factors have
impacts on cooperation between university and industry and it will be effective when they could establish link through a common language. Universities mainly speak with the language of expansion
of knowledge frontiers and industries with the language of gaining profit and reducing costs. This
lack of common language reduces the possibility of their effective interaction and cooperation with
each other. For better and deep interaction defined Johari window. The Johari window(First name:
Joseph and Harry) is a technique created in 1955 by two psychologists, Joseph Luft(1916–2014)
and Harrington Ingham(1914–1995) used to help people or organizations better understand their
relationship with self and others. It is used primarily in self-help groups and corporate settings as
a heuristic exercise. On the other hands, by using the Johari Window and its application in intraorganizational communications, it is possible with the expansion of public area to increase the rate
of awareness of university and industry from each other and they could emerge more effective in
interaction with each other. In this process, if only one side of action begins to self-openness and
the other one does not perform it, no link will be established. So, one of the measures which they
should make is to understand and attract the trust of each other.
Keywords: Johari Window, Relationship between Industry and University, Research Centers, SelfOpenness, Discourse.
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Novel Electronic Technologies in Medicine:
Non-invasive Treatments
S. Karimian*
The mind-boggling growth of novel technologies in medical sciences has turned the recent years,
more than ever, into the collaboration arena for specialists from electronics and medicine. Although
the precedence of employing knowledge and technologies of electronics dates back to the past decades, but the use of advanced modern electronic systems in medical treatments, particularly in noninvasive and minimally-invasive treatments, has indeed been one of the prominences of modern medicine in dealing with diseases.
The technologies employed for the non-invasive treatment scheme have impacted many lives, and
so have become very widespread, with the aim of eliminating or minimising the need for physical
insertion into the body and consequential damages to the skin, tissues and organs. The use of these
technologies have been considered in four main categories of: wound management, drug delivery,
non-invasive sensing and wearable monitors; amongst which non-invasive sensors seem to be widely
adopted in medical treatments; thanks to their high flexibility, low cost, ease of use, and the short
time-frame for availability of results.
Considering the key role of the advanced tools and systems in implementing novel non-invasive
treatment techniques, this article attempts to introduce some of the electronic systems used for such
treatments, discussing their operation mechanisms, advantages and limitations, market dynamics, etc.
The paper also provides an overall image of the present and future of medical electronics as well as
offering grounds for cultivating such scientific research activities.
Keywords: Medical electronics, non-invasive treatments, minimally-invasive treatments, wound
management, drug delivery, implantable sensors, wearable monitors.
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Projection of the Regional Climate of Iran
Y. Sobouti 1 , A. N. Azad *1
It is commonly believed that Planet’s climate is changing, but not uniformly and in the same pattern
everywhere.Countries are advised to study the pattern and characteristics of their own geographical
region. In this writing we report a preliminary effort in this direction for Iran. We have customized
the RegCM software or the Regional Climate Research NETwork, Trieste, Italy, to simulate the short
and long term climate of Iran. First we have reproduced the climate of the 1990 decade and compared it with the synoptic data registered by Iran Meteorological Organization, to ensure the validity
and fidelity of the simulations. Next we have projected certain climate parameters, pressure, mean
and extremes of temperature, and precipitation for the period April 20 – 31, 2013. The work is being
continued.
Keywords: Climate Change, Regional Climate, Validation, Projection of Climate, Global Warming.
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Ethical Matters
Concerning Science and Scientists
M. Ariannejad*1
Ethic is the real soul of all our actions and reactions, all our behaviors, beliefs and thoughts. In this
paper without any common theological philosophy and classical moral arguments, some of the most
popular ethical issues concerning science, scientists and university affairs are discussed. In the end, for
clarifying parts of the subject some specific instances and examples of the current formal behaviors and
methods through our universities and academic societies are put forward for a challengeable discussion
and enthusiastic readers are invited to reconsider these points of view.

Keywords and phrases: Ethic, Science, Scientist, Moral Issues, University.
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Peer-Review of Scientific Journals
M. Pirhaghghi 1, A. A. Saboury* 1

Peer review process in journal publication, has been a mechanism for ensuring high quality research
in academia for a long time. It varies slightly from journal to journal. For an article to be accepted in a
journal, the style and publication format of the journal is observed.
Peer reviewing is a novel method developed after World WarII for evaluation of paper publications
due to large volume of scientific research and increase in number of specialty .Peer-reviewed journals
are considered as a subset of scholarly journals. This process is divided into three general categories:
blind review, open review and post- publication review; these categories are different in their stages and
evaluation procedures.
There are several methods for identifying the peer-reviewed journals, these include:
limiting search in databases to only peer reviewed results, checking Ulrich’s directory, checking the official site of journals Based on the number of editors, editorial board and peer reviewing process, there
are several different journal peer review and evaluation processes which will be discussed here. Journal
peer-reviewer has important responsibilities in his/her review; for example, he/she needs to maintain
confidentiality about the title and article data. Despite of many advantages using peer review process,
there has also been criticism of the process. This paper provides an overview of the peer review process
and different types, stages, history, weaknesses, different systems of this process, discussion on peerreviewed articles, identifying peer-reviewed journals, peer reviewers and responsibilities.
Keywords: Peer Review Process, Peer-Reviewed Journals, Ulrich's Directory.
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Impact of Iranian Educated Immigrants in
Science Production in Canada
K.Kousha*1
A. Maleki2 , M.Hatami2, M.Ganji2, Sh.Vanoiee2, H.Asadi2, R.M. Maraghi2, A.Badrloo2, S. Goodarzi2,
Sh.Moshtagh2, P.Sepehr-ara2, N.Gholami2, A.Siyahi2, M. Tavakoli2
During past decade, there has been a noticeable increase in the number of educated personnel immigrating to developed countries from developing countries. Canada has been one of the developed
countries that admits a large number of immigrations from different nations. According to the Citizenship and Immigration of Canada, Iran has been one of the top 10 countries in terms of immigration
rate over the past decade.
However, it is not fully known how the immigration of Iranian scholars may influence scientific productivity of destination country, however. To fill this gap, in this paper, we have attempted to assess
the share of contribution of Iranian authors’ in scientific publications of Canada and reported their
educational and occupational backgrounds.
Corresponding author affiliations of about 39,500 articles indexed in Scopus (2005-2011) in engineering fields have been extracted and checked if they were of Persian names. A sample of online
CVs from Iranian corresponding authors has been used to determine the researchers’ educational and
occupational backgrounds. Results showed a constant increase in the proportion of publications with
Iranian corresponding authors and Canadian affiliation from 8% in 2005 to 16% in 2011. Moreover,
67% and about 50% of Iranian authors have respectively received their BS and MS degrees from top
Iranian universities in engineering and 76% of authors had occupations at organizations or universities abroad (mostly in Canada).
Keywords: Brain Drain, Science Production, Iran, Canada.
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Iran Scientific Documents in 2013
A. A. Saboury*1
In 2013,the number of scientific documents of Iran, indexed in the Thomson Reuters institute for scientific information (ISI), was 26818 (1.59% of the world value) in science, 1045 (0.41% of the world
value) in social sciences, 100 (0.10% of the world value) in art and humanity sciences and 27166
(1.42% of the world value) in total. Turkey and Iran obtained the first and second ranks with 1.65%
and 1.42% scientific contribution, respectively, among the region and Moslem countries in 2013.
Although the number of Iranian published scientific documents hasincreased 6.5% with respect to
2012; however, the per cent contribution of Iran in production of scientific documents has remained
at 1.42% as the year before while for Turkey it increased from 1.61% (in 2012) to 1.65% (in 2013). In
fact, in last two years, rise in scientific productionof earlier yeas were stopped and after two decades,
our share in production of scientific documents in the world has reached to a constant value. In 2013,
USA ranked first as the most productive country in the world by contributing 28.10% in production
of scientific documents where China, England, Germany and Japan, ranked second, third, fourth and
fifth with contributions of 12.31%, 7.00%, 6.65% and 4.99% respectively.
The rank of Turkey was 17 and the rank of Iran was 20 among all countries. Tehran University of
Medical Science, University of Tehran, Amir Kabir University of Technology, Sharif University of
Technology, TarbiatModares University and Isfahan University of Technology, respectively, were
the six superior governmental universities in 2013. Near 19% percent of scientific documents in
Iran in 2013, are attributed to all branches of Islamic Azad University As the year before, subjects
of engineering, chemistry, physics, material and mathematics had the most important role in science
documents production. USA, Canada, England, Germany and Malaysia had the highest level of cooperation with Iran in scientific contributions respectively.
Keywords: Scientific Documents, Scientific Cooperation, Contribution of Universities, Institute of
Scientific Information (ISI).
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Editorial

Knowledge: Infrastructure for Development
Knowledge is the base and infrastructure for progress and development of every country. The first
step in the move for knowledge development, is training and educating learned and morally enriched
human resources. Family and school are the first institutions for human upbringing. An important
item here, is the question as to who manages the family or school.
Certainly, learned people with moral commitments, would be capable of managing family and school
matters in a way to train people in a most effective manner to develop the country. Centers with moral
and scientific commitments and training schools, are the ones that shape the future of universities,
academia, and lead them towards development of green industry, sustainable environment, and society with sublime culture. It can be stated that a soul enriched with knowledge and wisdom, would be
able to process and analyze world information towards development of products that are sufficiently
advanced to be effective to insure human health and meet its needs.
It is said that the information processing power of the conscious mind is 40 bytes per second while
the processing power of the unconscious mind is 40 million bytes per second. Unconscious mind has
connection with peripheral knowledge which is believed to originate from human soul enriched with
knowledge and wisdom. Great people have brought about great revolutions.
Therefore, in order to have sustainable development enriched with production of green products
that are competitive in the world, we should rely on the principal infrastructure of the society that is
aimed for political development and education of learned people and experts who are enriched with
environment-friendly thoughts. In order to reach this goal, we need to have enriched family lives, progressive schools that are in line with global education as well as universities that are well-equipped
with scientific laboratories.
Scientific information satellites that can be used for high speed internet, for scientific studies and
innovation, for global communication, for development of laboratories and extraterrestrial tools to
be used for cosmology and ontology to design naturally-mapped technology, as well as development
of think tanks, and academia that are aimed for generation of innovative thoughts/ideas and theory
production, research and development sections in industrial centers, to establish connection with
scientific centers and outstanding researchers, are among some of the items that should be invested.
Such investments should be made with great effort where they are not incumbent on the state only.
This effort should be made both by people and the state. The budget for research and innovation that
are aimed for global objectives of Iranians should be hundred times of the current budget so that Iranians
could attain faraway knowledge in sufficiently short period.

Ali A. Moosavi-Movahedi
Editor-in-Chief
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