آمارهای صوری و واقعیتها1-
همانگونه كه در اكثر خبرها ،گزارشها و مقاالت مختلف بهكرات بيان شده است ،كشور ما از لحاظ رشد علمي مقام اول
را در منطقه داراست ،بهگونهاي كه در چاپ مقاالت  ISIاز لحاظ كمي و نه كيفي حتي تركيه را هم پشت سر گذاشته است.

اين آمار فقط بر مبناي تعداد مقاالت  ISIبهچاپ رسیده و نه بر اساس تعداد ثبت اختراعات بينالمللي يا دانش فني ايجاد
شده يا فناوری تجاري شده توسط دانشگاههاي كشور است .به عبارت ديگر ميتوان گفت ،اين گونه آمارهای پيشرفت

بيشتر يك آمار صوري تا واقعي است .ولي سوال اينجاست كه همين پيشرفت هرچند مجازي چگونه حاصل شده است و

آيا ميتوان در سالهاي آينده نيز همين رتبه را هر چند مجازي حفظ كرد؟ با عرض تاسف بايد گفت که جواب منفي

است .پس بايد بررسي كرد ،چگونه اين افزايش در آمار و كسب چنين رتبهاي حاصل شده است؟

كشور ما از لحاظ اختصاص بودجههاي پژوهشي يا به عبارت ديگر نسبت بودجه پژوهشي به درآمد سرانه در مقايسه

با سایر كشورهاي پيشرفته و حتي در حال توسعه در جايگاه مناسبي قرار ندارد .اين مسئله سبب شده است تا اكثر

دانشگاهها و مراكز پژوهشی از كمبود بودجه تحقيقاتي و بهتبع آن كمبود امكانات سختافزاري مانند مواد و تجهيزات
خاص در مضيقه باشند .بنابراین سوال اينجاست كه چگونه با وجود اين كمبودها و عدم پيشرفت محسوس در بعد سخت

افزاري واحدهاي پژوهشي ،رشد مقاالت بسيار چشمگير بوده است؟ آيا ميتوان اين رشد را مانند نتايج مقطعي و زودگذر
در ورزش كشور ،فقط به غيرت وهمت ايراني نسبت داد؟ جواب بسيار ساده است ،اين رشد فقط ناشي از افزايش كمي
تعداد دانشگاهها در مقاطع تحصيالت تكميلي و تعداد دانشجويان در اين مقاطع است .به عنوان مثال در رشته مهندسي

پليمر ،صنايع پليمر تعداد دانشجويان ورودي در مقطع كارشناسي ارشد سال  1375در كل كشور  18نفر و در سال 1376

حدود  30نفر بود .در آن سالها فقط تعداد  2نفر در مقطع دكتري آن هم در دانشگاه اميركبير پذيرفتهشدند .اين تعداد

در اواخر دهه  1380به حدود  120نفر در مقطع كارشناسي ارشد و بيش از  50نفر در مقطع دكتري رسید .اين تعداد به
استثنای دانشجويان پذیرفته شده در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد بود .از این رو مسلم است كه با افزايش تعداد مراكز و
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همچنين تعداد دانشجويان دورههاي تحصيالت تكميلي ،تعداد مقاالت نيز افزايش يابد و رتبه جهاني ايران در اين زمينه
باالتر رود .اما آيا اين افزايش كمي دورههاي تحصيالت تكميلي (بدون افزايش امكانات سختافزاري و مالي) ميتواند
همچنان ادامه يابد؟ متاسفانه جواب منفي است كه براي بررسي علت آن بايد به سالهاي اول انقالب اسالمي بازگشت.
در آن سالها تبليغ بسيار زيادي در زمينه افزايش زاد و ولد انجام شد ،به گونهاي كه دهه  1360شاهد رشد شتابانی در

تعداد مواليد بود .افزايش در منحني زاد و ولد كشور در سال  1359آغاز و در سال  1364به مقدار بيشينه خود رسيد و
كاهش یافتن آن از سال  1368آغاز شد .اين رشد شتابان زاد و ولد درآن سالها ،سبب افزايش تعداد دانشآموزان در مقاطع

دبستان و راهنمايي در دهه  1370شد .همچنین ،از اواخر دهه  1370و اوايل دهه  1380این افزایش به مقطع متوسطه
رسید .تا اواسط دهه  ،1380با رسيدن اين پيك جمعيتي به مقطع دبيرستان ،رشد شديدی در متقاضيان آزمون ورودي به

دانشگاهها مشاهده شد .به گونهاي كه در سالهاي  1380تا  1384تعداد شركتكنندگان در كنكور سراسري به حدود دو

ميليون نفر نيز رسيد .اين مسئله ،سبب افزايش ظرفيت ناگهاني در مقاطع كارشناسي دانشگاههاي دولتي ،آزاد و غيرانتفاعي
شد .اين پيك جمعيتي در اواخر دهه  1380به مقطع كارشناسي ارشد رسيد ،به نحوی که هماکنون و در ابتدای دهه 90
شاهد این افزایش در مقطع دكتري هستیم .آمار انتشار يافته نیز مؤید این موضوع است .در بخش بعدی به ادامه این بحث و

معضالت پیش آمده خواهیم پرداخت.
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