بسمه تعالی

كاربرد پژوهش در توسعه
دكتر محمداسماعيل اكبري ،استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
پژوهش مهمترين ابزار توسعه شناخته شده است ،با پژوهش ميتوان به اكثر شاخصهاي توسعه
دست يافت يا حداقل اين دستيابي را آسانتر و ارزانتر كرد.
پژوهش كاربردي و عملكردي كه بيشتر مورد نظر اينجانب در اين مقاله است فرايندي است كه
بايد به طور كامل طي شود تا نتيجه مطلوب حاصل گردد .معموال اين فرايند از مولفههاي زير
تشكيل شده است كه سعي مي كنيم هر يك از آنها را در جمهوري اسالمي ايران بررسي و تحليل
نماييم تا نقاط ضعف و قوت مشخص و انشاا ...منتج به نتيجه مثبت براي مردم و كشور شود.
 -1ايدهپردازي -2 ،توليد علم -3 ،تبديل علم به فناوري -4 ،ثروتآفريني با توليد مناسب
 -1ايده پردازي به عنوان هسته اوليه فرايند پژوهش موثر از ضروريات ورود به مقوله توليد ثروت
است .ايده پردازي خود يك علم است ،همانند آنچه در توليد علم براي پژوهش تعريف ميشود.
معموال ايدهپردازي از چند منبع تغذيه ميشود .اول :نياز مردم و جامعه ،اعم از جامعه محلي يا
منطقهاي و جهاني .پاسخگويي به اين نيازها منجر به پردازش ايده در ذهن عالمان مسوول
ميگردد.
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دوم :نوآوري در دانش :گاهي ايدهها به دليل غور در علوم جاريه ،براي محقق حاصل ميشود و
با شناخت زواياي جديدي از علوم موجود به اين مهم دست پيدا ميكند.و گاهي هم از منبع
عقالنيت و تجربه بر آن دست پيدا مي كند .
ايدهپردازي هنوز در ايران شكل علمي و با شاخصهاي روشن پيدا نكرده است يعني اوال براي
تربيت ايدهپردازان تالش چارچوبداري صورت نگرفته است ،ثانيا اگر ايدهاي مناسب هم طرح
شود ،ساختاري شكل گرفته براي دريافت و پردازش آن تعريف نشده است .معرفي نيازها با زبان
علمي براي محققين از ابتداييترين روشهاي تربيت ايدهپرداز است اما در كشور ما گاهي حتي از
اعالم تيتروار نيازها در سايتهاي عمومي خودداري ميشود .در حالي كه الزم است اين نيازها
همانند يك طرح تحقيقاتي به طور خيلي روشن براي عموم مردم و براي خواص مشخص و
ارسال گردد تا امكان ارائه ايدههاي روشن فراهم شود.
انتظار داريم وزارت محترم بهداشت به عنوان متولي سالمت و وزارت علوم تحقيقات فن آوري
بعنوان متولي علوم توسعه اي  ،توان الزم را براي تبيين علمي نيازهاي جامعه در ابعاد مختلف پيدا
كند .تجربه نشان داده است كه ايرانيان محقق ميتوانند ايدهپردازان بزرگي باشند و الزم است
محيط براي آنها آماده شود.
توليد علم :امروزه شاخص توليد علم را در قالب انتشارات بينالمللي مقاالت تعريف كردهاند ،آيا
اين شاخص درست است يا غلط موضوع مورد بحث ما نيست ،اما يقيناً تنها مولفه چاپ مقاله آن
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هم به زبان بيگانه نميتواند همه توان هاي مردم ايران را به منصه ظهور برساند ،بنابراين در اين
مقوله هم بايد توجهات خاصي كرد و مواظب بود كه براي توليد علم در كشور محدوديت ايجاد
نكنيم اما به هر حال اين مولفه از فرايند پژوهش در ايران رشد بسيار خوب و چشمگيري داشته
است ،به طوري كه با اذعان سازمانهاي بينالمللي يكي از سريعترين كشورها در توليد علم،
جمهوري اسالمي ايران بوده است .سرعت رشد انتشار مقاالت در حدي است كه دوست و
دشمن آن را قبول كردهاند و اعالم ميكنند .بديهي است اينگونه توليد علم با هر هدفي كه باشد
ميتواند به زيربناي توسعه در كشور كمك كند و الزم است چنين رفتاري مورد عنايت و تشويق
قرار گيرد ،اما نگراني بنده از نكته ديگري است ،مبادا آنقدر در زيبايي اين توفيق گرفتار شويم كه
فراموش كنيم ،اينجا تنها يك ايستگاه از ايستگاههاي چهارگانه پژوهش است نه مقصد آن.
براساس مطالعه اي كه سازمان جهاني بهداشت انجام داد و در قالب يك كتاب معروف تحتعنوان
«فاصله  »9/11منتشر شده به موضوع بسيار مهمي اشاره شده است .براساس اين تحقيق معلوم
شده از هر  11تحقيق انجام شده در جهان 9 ،تحقيق آن پاسخگوي يك سوال علمي يا يك نياز
مردمي نبوده است .اين فاصله در كشورهاي پيشرفته كمتر و در كشورهاي جهان سوم بيشتر بوده
است .مساله بسيار جدي است ،يعني نبايد تنها به توليد مقاله بسنده كنيم .بايد آن را به عنوان يك
ايستگاه ب ه حساب آوريم و هرگز مقصد را كه توليد ثروت از علم است فراموش نكنيم .اميدوارم
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اين حوزه از حيطههاي پژوهش به يك رودخانه جاري تبديل شود نه به حوض و حوضچهاي هر
چند بزرگ اما ساكن كه قطعا نگرانكننده خواهد بود.
تبديل علم به فناوري :اين حيطه هم اهميت زيادي دارد .در سالهاي اخير براي اين حيطه
قدم هايي برداشته شده است ،هم در حوزه وزارت علوم تحقيقات فناوري و هم در حوزه سالمت،
اما واقعا اين قدمها بسيار اندك ،كوتاه و گاهي هم به سوي مقصد نيست.
استراتژي انتخابي در كشور پاركهاي فناوري تعريف شده است اما اين مكان هم از نظر تعداد،
همه از نظر محتوا و عملكرد قطعا نميتواند جاذب هم عالمان محقق و پاسخگوي نياز آنها باشد.
در كشورهاي صنعتي و پيشرفته تكليف روشن است .هر ايدهپردازي ميداند به كجا بايد مراجعه
كند و ايدهاش را ارائه دهد ،هر عالمي ميداند چگونه بايد علم خود را براي تبديل به فناوري و به
كجا ارجاع دهد ،اما در كشور ما چنين چيزي عمال وجود ندارد يا كارايي الزم را ندارد .بسياري
از محققان ما به ويژه آنها كه با زبان خارجي آشنايي ندارند ،راهي به اين فضاها ندارند و اين دور
از انصاف است و شايد هم اسراف در منابع علمي ملي.
لزوما بايد تغييري در ديدگاهها پيدا شود و فضاهايي براي جذب همه عالمان پيشبيني شود .اين
موسسات نهتنها به صورت پاسيو ( (Passiveمنتظر حضور علوم براي تبديل به فناوري باشند
بلكه بايد به صورت فعال ) (activeخود به دنبال علم و عالم بروند يا حتي آن را سفارش
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بدهند .در اين صورت است كه شاخصهاي فناوري نيز همانند شاخصهاي تدوين مقاله رشد
خواهد كرد.
اما مطلب نهايي كه چهارمين منزلگاه از پژوهش است توليد ثروت از فناوري منتج از علم است.
يعني بايد نهادهايي پاسخگوي اين حوزه از فرآيند پژوهش باشند و تالش كنند تا هم به صورت
فعال و هم غيرفعال فناوريها را به توليد تبديل كنند .در حال حاضر قدمهايي در ايران برداشته
شده است كه به نسبت حوزههاي توليد علم و فناوري بسيار كوتاه و كماثر است.
در يك كشور پيشرفته ثبت يك ايده كمتر از  24ساعت وقت ميگيرد .توليد علم و چاپ مقاله
برحسب مورد حدود  12ماه و تبديل آن به فناوري و توليد بين  1-2سال يعني فرآيند توليد
ثروت از ايده قريب  3سال طول ميكشد .بديهي است همه ايدهها و علوم به اين مرحله
نميرسند ،اما فرآيند آنقدر روشن است كه كسي در كوره راههاي آن گم نميشود.
آنچه از اين نوشته استنباط ميشود اين اس ت كه در ايران مشكل محقق وجود دارد اما قطعا اين
مشكل بسيار كمتر از مشكل مدير تحقيق است .مديران تحقيق خود بايد به نحو مطلوب تربيت
شوند ،يك مدير تحقيق الزم است از سطح بااليي از علوم ادراكي برخوردار باشد و از علوم
تكنيكي هم بيبهره نباشد كه چگونگي اين تسهيم علم را به مقاله ديگري واميگذاريم.
والسالم
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