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نهضـت تـوليد علم 
بــايــدها - ضرورت ها 

حدود 50 ش��ماره از انتش��ار نشريه »اكتشاف و توليد« در بازة زماني شش ساله مي گذرد. به عنوان يكي از مخاطبين آن در يك 
نگاه كلي و دسته بندي، سه نوع مقاله به دستمان رسيده، ترجمه، گردآوري و تاليف. در اين ميان مقاالت ترجمه و گرد آوري شده 

حدود 85 درصد مقاالت را صرف نظر از شغل و طيف سني مقاله دهندگان به خود اختصاص داده است. 
سوال اين است. چرا؟ البته نكته اين نيست، چرا ترجمه يا گردآوري، كه البته بخش بزرگي از فضاي علمي و انتقال تكنولوژي و 
مفاهيم آكادميك و تجربي از راه ترجمه يا انتقال يك زبان به زبان ديگر صورت مي گيرد و سهم مهمي را نيز در ارتقاي سطح دانش 

هر قوم و ملتي را همين مترجمان دانسته اند.
  اما س��ئوال اين اس��ت كه منابع و مكانيزم دوران گذار علمي يك مجموعة تخصصي مانند صنعت نفت كه يكصد س��الگي خود 
را مي گذراند و در بطن ملّتي كه از هوش و فراس��ت بااليي نيز برخوردار اس��ت و هم اكنون بسياري از دانشمندان و متخصصان ايراني 
در نقاط مختلف جهان حضور و منبع صدور اين مقوله يعني دانش و تكنيك صنعت نفت و گاز هس��تند، چگونه هس��ت و چگونه بايد 

باشد، تا با چنين آماري در گسترة توليد علم روبه رو نباشيم.
  مراكز پژوهشي و دانشگاه هاي داخل طيف وسيعي از استادان و دانشجويان را در فضاي آموزشي خود جاي داده اند. در كنار اين 
 )ISI( طيف، مجموعه هاي پژوهشي در داخل و خارج از صنعت نفت نيز مشغولند. آمار مقاالت در سال هاي اخير در گروه بين الملل و

باال رفته است. كشور ما از نقطه نظر تجهيزات آزمايشگاهي و علمي و استاندارد نيز به طور نسبي داراي پتانسيل خوبي است. 
اما چرا در بين مقاله دهندگان داخل و خارج صنعت در اين 6 ساله، 85 درصد ترجمه و گردآوري داريم تا تأليف؛ انگيزه، پويش 

و تحقيق پايين است يا با نوعي تنبلي فكري روبه رو هستيم؟
س��از و كارهاي تقويت انگيزه ها چيس��ت؟ آيا آسيب شناس��ي دقيقي روي اين قضيه شده اس��ت؟ در صنعت نفت وظيفة معاونت 
نيروي انس��اني و پژوهش��ي با ابزارهايي مثل پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت و يا ادارات كل آموزشي و پژوهشي و موسسة مطالعات 
بين المللي انرژي در حل اين مس��أله و يا حداقل تخفيف آن چگونه ديده ش��ده اس��ت؟ آيا نيروي انساني مستعد پژوهش و نقد و نظر 
علمي، به طور مطلوبي رصد مي ش��وند و نظام انگيزه بخش��ي براي اين طيف خالق فراهم است؟ نحوة تعامل اين طيف با بدنة صنعت 
نفت چيس��ت و در س��ازمان هاي خود چگونه مديريت مي ش��وند؟ چگونه مي توان از جريان پر شتاب انتقال علم و فن آوري از سمت 
غرب، به شرق و خاورميانه و بطور اخص ميهن اسالميمان با يك جريان مقابل، سناريوي توليد علم و كاهش سهم ترجمه و افزايش 

سهم تأليف را باعث شد؟ در بازار كتاب و انتشارات داخلي نيز مقوله به همين ترتيب است.
  ارائ��ه راهكار ها، تحليل و نقد و آسيب شناس��ي در اين خصوص را به عهده مخاطبين و دس��ت ان��دركاران مي گذاريم. در محور 
مديريت دانش و مديريت توليد علم و انتقال و ارتقاي آن در صنعت يكصد سالة نفت و گاز كشورمان، فراز و فرودهاي زيادي داشته ايم 

و دستاوردهايي قليل.
آنچه امروز پيش رويمان است رقابتي تنگاتنگ براي حفظ حيثيت يكصد سال تجربه و دانش اندوزي و مديريت است. 

اميدواريم با نگاه موشكافانه خود اين موضوع را به چالش بكشانيد. در انتظار باز خوردهاي مسئوالنه شما هستيم . 
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