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اسناد علمی ایران در سال 2015
علی اکبر صبوری*
چکیده
در ســال  ،2015براســاس شــمارش اســناد علمــی منتشــر شــده ایــران در وبــگاه علــم مؤسســه
اطالعــات علمــی تامســون رویتــرز ،تعــداد اســناد علمــی منتشــر شــده ایــران در علــوم 1/70( 30897
درصــد مقــدار جهانــی و بــا رتبــه هیجدهــم جهــان) ،در علــوم اجتماعــی  0/47( 1330درصــد مقــدار
جهانــی و بــا رتبــه ســی و ششــم جهــان) و در علــوم انســانی و هنــر  0/08( 89درصــد مقــدار جهانــی
و بــا رتبــه پنجاهــم جهــان) و در مجمــوع  1/51( 31296درصــد مقــدار جهانــی و بــا رتبــه بیســتم
جهــان) میباشــد .اکنــون پنــج ســال ( )2011-2015اســت کــه ایــران از نظــر تولیــد اســناد علمــی
در رتبــه بیســتم جهــان متوقــف شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  2000میــادی رتبــه
مــا در تعــداد اســناد علمــی تولیــدی  48بــوده و تــا ســال  2011میــادی هــر ســال بهبــود پیــدا کــرده
و بــه رتبــه  20رســیده اســت .در ســال  ،2015کشــورهای امریــکا ،چیــن و انگلســتان بــه ترتیــب بــا
 14/6 ،27/7و  7/1درصــد ســهم از تولیــد اســناد علمــی جهــان در ردههــای یــک تــا ســه قرارداشــته
و کشــور ترکیــه بــا  1/72درصــد ســهم از تولیــد اســناد علمــی رتبــه هفدهــم جهانــی را کســب
کــرده اســت .دانشــگاه هــای تهــران ،علــوم پزشــکی تهــران ،امیرکبیــر ،تربیــت مــدرس و صنعتــی
شــریف ،بــه ترتیــب ،پنــج دانشــگاه برتــر دولتــی اســناد تولیــد علــم در ســال  2015بودهانــد.
نزدیــک بــه هیجــده درصــد اســناد علمــی تولیــدی ســال  2015متعلــق بــه مجموعــه دانشــگاه هــاي
آزاد اســت .در ســال گذشــته میــادی ،مهندســی جهــان (کلیــه رشــتههای مهندســی) دارای 190574
ســند علمــی ( 9/2درصــد کل اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015بــوده کــه از ایــن تعــداد7445 ،
ســند بــه آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمــی مهندســی  3/93درصــد
نشــان میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران در مهندســی  9و بــرای ترکیــه  15بــوده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه چیــن ،امریــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــا ســهم  17/70 ،26/41و  5/15درصــد
در رتبههــای اول تــا ســوم مهندســی قــرار داشــتهاند .رتبــه ایــران در شــیمی  ،12درریاضــی  ،12در
فیزیــک  15ودر زیستشناســی  24بــوده اســت.
واژگان کلیــدی :اســناد علمــی ،همــکاری علمــی ،وضعیــت علــوم پایــه ،مشــارکت دانشــگاهی ،مؤسســه
اطالعــات علمــی ( ،)ISIوبــگاه علــم ،تامســون رویتــرز
* عهده دار مکاتبات ،استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،تلفن ،66956984 :دورنگار،66404680 :
آدرس الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir :
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مقدمه

 8859نشــریه ،علــوم اجتماعــی ( )SSCIبــا  3242نشــریه و
علــوم انســانی و هنــر ( )A&HSCIبــا  1778نشــریه ،مبنــای
ســنجش علــم قــرار گرفتــه اســت .کمتــر از هفــت در
صــد نشــريات جهــان در وبــگاه علــم نمایــه میشــوند.
بــرای اســتخراج دادههــای اطالعــات علمــی کشــورمان،
از وبــگاه علــم ( )web of scienceمؤسســه تامســون رویتــرز
اســتفاده شــد .در بخــش جســتجوی پیشــرفته مؤسســه،
بــا نوشــتن کلمــه  CU=Iranدر عنــوان جســتجو ،انتخــاب
همــه ســالها و انتخــاب یکــی از بانکهــای علــوم (،)SCIE
علــوم اجتماعــی ( )SSCIو علوم انســانی و هنــر ()A&HSCI
و یــا همــه بانــک هــا ،نمایههــای کشــور اســتخراج و
آنــگاه تجزيــه و تحليــل دادههــا بــا نــرم افــزار مؤسســه،
در خصــوص ردهبنــدی موضوعــات ،مؤسســات ،نــوع
ســند و ســال انتشــار ســند انجــام و تدویــن شــد .یکــی
از تجزيــه و تحليــل هایــی کــه انجــام شــد ،بــر حســب
ســال انتشــار اســناد علمــی اســت .ســال انتشــار اســناد
علمــی بــا ســال نمایــه شــدن در وبــگاه علــم مؤسســه
تامســون میتوانــد متفــاوت باشــد ،چــرا کــه برخــی
نشــریات ممکــن اســت مــاه هــا زودتــر و گاهــی مــاه هــا
دیرتــر از تاریــخ انتشــار چــاپ شــده بــر روی آنها منتشــر
شــده و نمایــه شــوند .در ایــن مقالــه ،تنهــا بــه ســال
انتشــار اســناد علمــی (چــاپ شــده بــر روی نشــریات)
توجــه شــده اســت .اســتخراج دادههــا در دهــم مــاه نهــم
(ســپتامبر) ســال جــاری میــادی ( )2016صــورت گرفــت
تــا دادههــای ســال  2015میــادی تقریبــأ کامــل باشــد.

اســتانداردهای ویــژه در گزینــش نشــريات بــرای نمایــه
ســازی ،رعایــت جامعیــت در موضــوع و پراکندگــی
مناســب جغرافیایــی نشــريات گزینــش شــده ،طبقهبنــدی
متنــوع بــا دسترســی و جســتجوی آســان بویــژه در علــوم
بیــن رشــتهای ،تــداوم ارزیابــی نشــريات نمایــه شــده و
رتبهبنــدی آنهــا در موضوعــات مختلــف ،استنادســنجی
بــر پایــه شــمارش ارجاعــات بــه مقــاالت مختلــف
و ارائــه گزارشــات زمــان بندیشــده از مقــاالت،
دانشــمندان و مؤسســات پرارجــاع در ســطح جهان ،ســبب
شــده اســت کــه نمایههــای مؤسســه اطالعــات علمــی
تامســون رویتــرز در امریــکا مبنــای ســنجش و ردهبندیهای
تولیــدات علمــي قــرار بگیــرد .بــر همیــن مبنــا ،تعــداد
نمایههــای بینالمللــی ثبــت شــده در مؤسســه اطالعــات
علمــی تامســون رویتــرز ،در طــول ســالهای گذشــته
توســط نویســنده [ ]1-14و دیگــران [ ]15-17پرونــده
پژوهشــی ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای
اولیــن بــار ،ســهم ایــران در تولیــد اســناد علمــی معتبــر
جهــان ،در ســال  2009میــادی بــه یــک در صــد از اســناد
علمــی جهــان رســید کــه در واقــع تقریبــا برابــر ســهم
جمعیــت ایــران از کــره خاکــی اســت .ایجــاد دوره هــای
موفــق تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاه هــای مختلــف
کشــور ،نقــش مهمــی در پیشــرفت تحقیقــات در ایــران
داشــته اســت.
اکنــون پــس از دو دهه رشــد تحقیقــات و تولیــدات علمی
در ایــران ،کیفیــت تحقیقــات و اســناد علمــی منتشرشــده رونــد تغییــرات چــاپ اســناد علمــی ایــران در ســال های
بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده اســت .بســیاری از مختلف
نشــریات فاقــد اعتبــار علمــی بــوده و میبایــد از انتشــار
اســناد علمــی در آنهــا پرهیــز کــرد [ .]18داوری تخصصــی در ســال  ،2015ســهم مــا از تولیــد اســناد علمــی در
رکــن اساســی در دادن اعتبــار بــه نشــریات علمــی حــوزه علــوم  1/70( 30897درصــد مقــدار جهانــی)،
اســت [ .]19از مهمتریــن چالشهــای پیــشرو در حــوزه در حــوزه علــوم اجتماعــی  0/47( 1330درصــد مقــدار
علمســنجی ،اعتبارســنجی نشــریات بویــژه در خصــوص جهانــی) ،در حــوزه علــوم انســانی بعــاوه هنــر 0/08( 89
داوری صحیــح مقــاالت علمــی ،رعایــت اخــاق علمــی ،درصــد مقــدار جهانــی) و در مجمــوع 1/51( 31296
درصــد مقــدار جهانــی) بــوده اســت .در حــوزه علــوم
تقلــب و نشــر اکاذیــب اســت [.]20-23
رتبــه هیجدهــم ،در حــوزه علــوم اجتماعــی رتبــه ســی
در ســال  ،2015از  21748نشــریه کــه در فهرســت کلــی و ششــم ،در حــوزه علــوم انســانی بعــاوه هنــر رتبــه
(مســتر لیســت) نمایــه ســازی مؤسســه اطالعــات علمــی پنجاهــم و در مجمــوع هــر ســه حــوزه رتبــه بیســتم
مؤسســه تامســون قــرار داشــته ،کمتــر از چهــارده هــزار جهــان را کســب نمودهایــم .در ســال گذشــته میــادی
نشــريه در وبــگاه علــم ( )WOSبــه عنــوان مهمتریــن ( ،)2014رتبــه مــا در علــوم و کل بــه ترتیــب  18و 20
و اصلیتریــن منبــع ،در ســه بخــش اصلــی مؤسســه ،بــوده و لــذا تغییــری در ســال جــاری وجــود نــدارد ،امــا
شــامل نمایههــای توســعه داده شــده علــوم ( )SCIEبــا رتبــه مــا در علــوم اجتماعــی (بــا ســهم  0/68درصــد
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شــکل ( :)1تغییــرات تعــداد کل اســناد علمــی ایــران چــاپ شــده در بیســت و یــک
ســال اخیــر ،در مجمــوع ســه حــوزه علــوم ( ،)SCIEعلــوم اجتماعــی ( )SSCIو علــوم
انســانی بعــاوه هنــر (. )A&HCI

شــکل ( :)2رتبهبنــدی کشــورها از نظــر تولیــد اســناد علمــی ،در مجمــوع ســه حــوزه
علــوم ( ،)SCIEعلــوم اجتماعــی ( )SSCIو علــوم انســانی بعــاوه هنــر ( )A&HCIبــر
اســاس شــمارش اســناد علمــی نمایــه شــده در پایــگاه اطالعــات علمــی تامســون
جهــان) ســی و یــک و در علــوم انســانی و هنــر چهــل
و هشــت (بــا ســهم  0/10درصــد جهــان) بــوده اســت
کــه بــه ایــن ترتیــب شــاهد یــک افــت در ســال 2015
نســبت بــه ســال قبــل از آن هســتیم .در شــکل ( )1رونــد
تغییــرات رو بــه رشــد تعــداد کل اســناد علمــی کشــور در
مجمــوع هــر ســه حــوزه علــوم ،علــوم اجتماعــی و علــوم
انســانی بعــاوه هنــر نشــان داده شــده اســت .منظــور از
اســناد علمــی همــه مقــاالت کامــل ،مقــاالت مــروری،
مقــاالت کوتــاه ،مقــاالت کامــل و چکیــده مقــاالت
منتشــر شــده در نشــریات ،مــواد هیئــت تحریریــهای و

اصالحیههاســت .در ســال  1995میــادی کشــور مــا در
کل دارای  490نمایــه در وبــگاه علــم تامســون رویتــرز
داشــته اســت کــه در ســال  2015میــادی (پــس از 21
ســال) بــه  31296مــورد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
شــکل ( )2رتبهبنــدی کشــورهای مختلــف را بــر اســاس
شــمارش اســناد علمــی نمایــه شــده در پایــگاه اطالعــات
علمــی تامســون رویتــرز در ســال  2015میــادی را در
مجمــوع ســه حــوزه نشــان میدهــد .امریــکا ،چیــن
و انگلســتان بــه ترتیــب بــا  14/6 ،27/7و  7/1درصــد
ســهم از تولیــد اســناد علمــی جهــان در ردههــای یــک
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شــکل ( :)3میــزان مشــارکت ایــران در تولیــد کل اســناد علمــی بــه همــراه رتبــه
کشــور در جهــان بــر اســاس شــمارش اســناد علمــی در پایــگاه اطالعــات علمــی
تامســون رویتــرز در شــانزده ســال اخیــر.
 2000میــادی رتبــه مــا در تعــداد اســناد علمــی تولیدی
 48بــوده کــه تــا ســال  2011میــادی هــر ســال بهبــود
پیــدا کــرده و بــه رتبــه  20زســیده اســت و اکنــون پنــج
ســال ( )2011-2015در ایــن رتبــه متوقــف شــدهایم.

تــا ســه قرارداشــته و کشــور ترکیــه بــا انتشــار 35646
ســند علمــی و  1/72درصــد ســهم از تولیــد اســناد
علمــی رتبــه هفدهــم جهانــی را کســب کــرده
اســت .رژیــم اشــغالگر قــدس و عربســتان ســعودی
بــه ترتیــب بــا انتشــار  0/84( 17298درصــد مقــدار
جهانــی) و  0/72( 14824درصــد مقــدار جهانــی) پراکندگــی موضوعــی اســناد علمــی منتشــر شــده ایــران
ســند علمــی ،در مــکان هــای  27و  34قــرار دارنــد .در ســال 2015
درصــد مشــارکت مــا در تولیــدات اســناد علمــی
نســبت بــه ســال قبــل تفاوتــی نداشــته و در پنجمیــن تعــداد اســناد علمــی نمایــه شــده در ســال 2015
ســال متوالــی ،رتبــه مــا همچنــان بیســتم میباشــد .در ش�یـمی عمومــی  ،)٪7/2( 2244مهندســی بــرق و
شــکل ( )3درصــد مشــارکت ایــران در تولیــد اســناد الکترونیــک  ،)٪6/3( 1960علــم مــواد عمومــی 1930
علمــی و بــه مــوازات آن رتبــه کشــور را در جهــان ( ،)٪6/2مهندســی شــیمی  ،)٪5/3( 1645شــیمی فیزیــک
از ســال  2000بــه بعــد تاکنــون نشــان میدهــد .در  )٪4/4( 1395و مکانیــک  ،)٪3/5( 1105از مجمــوع
ســال  ،2015کشــور مــا از نظــر تولیــد اســناد علمــی  31296ســند علمــی نمایــه شــده کشــور ،بــه عنــوان
بینالمللــی در مقــام دوم در بیــن کشــورهای منطقــه و شــش رشــته (کتگــوری) برتــر تحقیقــات ایــران ،بــوده
مســلمان قــرار داشــته و کشــور ترکیــه در مــکان اول اســت .در مــورد ترکیــه بــه عنــوان رقیــب ایــران در
منطقــه و مــکان هفدهــم جهــان قــرار دارد .در ســال منطقــه ،تعــداد اســناد علمــی در ده رشــته برتــر ایــران
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جدول ( :)1مقایسه دوازده رشته برتر ایران و ترکیه با یکدیگر بر اساس شمارش
اسناد علمی در پایگاه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال .2015

شــکل ( :)4میــزان مشــارکت کشــورهای مختلــف در تولیــد کل اســناد علمــی حــوزه
زیستشناســی در جهــان بــر اســاس شــمارش اســناد علمــی در پایــگاه اطالعــات
علمــی تامســون رویتــرز در ســال .2015
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و ترکیــه در جــدول شــماره ( )1مقایســه شــده اســت.
در کشــور ترکیــه ،موضوعــات مختلــف حــوزه پزشــکی
نســبت بــه کشــور مــا در جایــگاه بهتــری قــرار دارنــد.
جایگاه ایران در زیستشناسی
در ســال  2015میــادی ،زیستشناســی در ســیزده
ریزرشــته (شــامل :بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی،
تنــوع زیســتی و حفاظــت ،بیوفیزیــک ،زیســتفناوری
و میکــروب شناســی کاربــردی ،زیستشناســی
ســلولی ،زیستشناســی تکوینــی ،زیستشناســی
تکاملــی ،شــیالت ،ژنتیــک و وراثــت ،زیستشناســی
آبهــای شــیرین و دریــا ،زیستشناســی محاســباتی و
ریاضیــات ،علــوم گیاهــی ،علــوم جانــوری) بــا انتشــار
 230366ســند علمــی ( 11/2درصــد کل اســناد علمــی
نمایـ�ه شــده ســال  )2015بیشــترین ســهم را در بیــن
همــه علــوم داشــته اســت کــه از ایــن تعــداد2589 ،
ســند بــه آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در
تولیــدات زیستشناســی  1/12درصــد نشــان میدهــد.
در ســال  ،2015رتبــه ایــران در زیستشناســی  24و
بــرای ترکیــه  20بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
امریــکا ،چیــن و آلمــان بــه ترتیــب بــا ســهم ،31/19
 15/71و  7/23درصــد در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار
داشــتهاند .ردهبنــدی کشــورها از نظــر درصــد مشــارکت
در تولیــد اســناد علمــی جهــان در مجموعــه رشــتههای
زیستشناســی درســال  2015در شــکل ( )4نشــان داده
شــده اســت.
بــرای مقایســه زیستشناســی بــا دیگــر علــوم،
رشــتههای مهندســی ،شــیمی ،ریاضیــات و فیزیــک را
انتخــاب کردیــم.
در ســال گذشــته میــادی ،مهندســی جهــان (کلیــه
رشــتههای مهندســی) دارای  190574ســند علمــی (9/2
درصــد کل اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015بوده
کــه از ایــن تعــداد 7445 ،ســند بــه آدرس ایــران منتشــر
شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمی مهندســی 3/93
درصــد نشــان میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران در
مهندســی  9و بــرای ترکیــه  15بوده اســت .ایــن در حالی
اســت کــه چیــن ،امریــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــا
ســهم  17/70 ،26/41و  5/15درصــد در رتبههــای اول
تــا ســوم قــرار داشــتهاند .در ســال گذشــته میــادی،
شــیمی جهــان (کلیــه گرایشهــا) دارای  189257ســند
علمــی ( 9/2درصــد کل اســناد علمــی نمایــه شــده

ســال  )2015بــوده کــه از ایــن تعــداد 5240 ،ســند بــه
آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات
علمــی شــیمی  2/77درصــد نشــان میدهــد .در ســال
 ،2015رتبــه ایــران در شــیمی  12و بــرای ترکیــه 20
بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه چیــن ،امریــکا
و هنــد بــه ترتیــب بــا ســهم  15/85 ،28/83و 7/80
درصــد در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار داشــتهاند.
در ســال گذشــته میــادی ،ریاضیــات جهــان دارای
 59292ســند علمــی ( 2/9درصــد کل اســناد علمــی
نمایــه شــده ســال  )2015بــوده کــه از ایــن تعــداد،
 1648ســند بــه آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا
را در تولیــدات علمــی ریاضیــات  2/78درصــد نشــان
میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران در ریاضیــات 12
و بــرای ترکیــه  17بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه چیــن ،امریــکا و فرانســه بــه ترتیــب بــا ســهم
 21/77 ،22/81و  7/33درصــد در رتبههــای اول تــا
ســوم قــرار داشــتهاند.
در ســال گذشــته میــادی ،فیزیــک جهــان (کلیــه
گرایشهــا) دارای  139109ســند علمــی ( 6/7درصــد
کل اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015بــوده کــه
از ایــن تعــداد 3116 ،ســند بــه آدرس ایــران منتشــر
شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمــی فیزیــک 2/24
درصــد نشــان میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران
در فیزیــک  15و بــرای ترکیــه  21بــوده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه چیــن ،امریــکا و آلمــان بــه ترتیــب بــا
ســهم  20/48 ،23/54و  9/63درصــد در رتبههــای اول
تــا ســوم قــرار داشــتهاند.
بنابرایــن ،علیرغــم بزرگــی و تنــوع زیستشناســی،
ســهم تعــداد اســناد علمــی نمایــه شــده و همینطــور رتبه
جهانــی مــا در حــوزه علــوم زیســتی از دیگــر رشــتههای
علــوم پایــه و همچنیــن مهندســی پایینتــر اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه ســهم علــوم زیســتی در تولیــدات
علمــی جهــان از همــه بیشــتر اســت .زیستشناســی
پایــه و اســاس علــوم پزشــکی ،داروســازی ،دامپزشــکی
و کشــاورزی و همچیــن محیــط زیســت اســت و اگــر از
همــه اینهــا بــه عنــوان علــوم حیاتــی یــاد کنیــم ،حــدود
شــصت درصــد تحقیقــات جهــان را بــه خــود اختصــاص
میدهــد و ایــن نشــان از اهمیــت علــوم زیســتی اســت.
اگــر امــروزه مشــکالت زیســت محیطــی مختلفــی داریم،
بایــد جایــگاه زیستشناســان را در همــه کارهــای
زیربنایــی خــود جســتجو کنیــم .اگــر یــک بــار دیگــر بــه
ســهم امریــکا در تولیــدات علمــی علــوم زیســتی توجــه
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شکل ( .)۵تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترک ایران با دیگر کشورها در سالهای .2015

شکل ( .)۶سهم دانشگاه های مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال
 .2015نام دانشگاه های دارای کمتر از حدود چهارصد سند علمی حذف شده است.
کنیــم ،بــه اهمیــت آن پــی خواهیــم بــرد .حــدود یــک
ســوم دانــش جهانــی علــوم زیســتی از آن امریکاســت
و بــه همیــن نســبت ســهم امریــکا در علــوم حیاتــی در
جهــان علــم پیشــتاز اســت .پیشــرفت و توســعه کشــورها
بســتگی بــه توجــه آنهــا بــه حــوزه علــوم حیاتــی و بویژه
رشــته هــای علــوم زیســتی دارد .تحقیقــات در حــوزه
علــوم زیســتی هــم تابــع رعایــت اصــول اخالقــی
خاصــی اســت و هــم نســبت بــه ســایر رشــتهها بســیار
پرهزینــه اســت .بودجههــای کــم تحقیــق و پژوهــش
در کشــور ،بیــش ازدیگــر رشــتهها بــر تحقیقــات
حــوزه علــوم زیســتی تاثیــر گذاشــته و بــه کیفیــت
و کمیــت آن آســیب رســانده و حتــی رعایــت اصــول
اخالقــی و توجــه خــاص بــه محیــط زیســت را تحــت

تاثیــر خــود قــرار میدهــد .ایــن اســت کــه علــوم
زیســتی در کشــور کــه مــی بایــد ســرآمد علــوم مــا
باشــد ،گرفتــار بیتوجهــی شــده اســت و نــه تنهــا
از منابــع بهتــر برخــوردار نیســت کــه گاهــی مــورد
بیمهــری هــم قــرار میگیــرد .امــروزه جــای خالــی
پژوهشــگران علــوم زیســتی در سدســازی هــا ،حفاظــت
از منابــع خــاک ،آب ،جنگلهــا و مراتــع ،جادهســازی هــا،
فضاهــای ســبز شــهرداری هــا ،و  ...بــرای حفاظــت از
منابــع زیســتی و ذخایــر ژنتیکــی خالــی اســت .اهمیــت
و جایــگاه علــوم زیســتی در کشــور مــی بایــد بیــش از
ایــن مــورد توجــه قــرار گیــرد ،بویــژه کــه مــا از نظــر
منابــع طبیعــی و تنــوع زیســتی در زمــره کشــورهای
برتــر جهــان بــوده و شــاید هــم بهتریــن باشــیم.
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اسناد علمی ایران در سال 2015
همــکاری هــای علمــی بینالمللــی نقــش بســیار مهمــی
در توســعه علمــی کشــورها دارد .شــکل ( )۵مشــارکت
دانشــمندان ایرانــی بــا دانشــمندان خارجــی کشــورهای
مختلــف در نشــر اســناد علمــی نمایــه شــده در ســال
 2015را نشــان میدهــد .آمریــکا ،کانــادا ،مالــزی،
آلمــان ،اســترالیا و انگلســتان ،رتبــه هــای یــک تــا شــش
را در مشــارکت علمــی بــا ایــران دارنــد .شــش شــریک
اول علمــی ایــران همانهایــی هســتند کــه ســال گذشــته
بیشــترین همــکاری علمــی را بــا ایــران داشــتهاند .میــزان
همکاریهــای علمــی بینالللــی مــا نســبت بــه ســال قبــل
از رشــد خوبــی برخــوردار بــوده اســت.
میــزان مشــارکت دانشــگاه هــای ایــران در تولیــد اســناد
علمــی منتشــر شــده در ســال  2015شــکل ( )۶میــزان
مشــارکت دانشــگاه هــای برتــر کشــور را در کســب
نمایــه هــای بیشــتر ســال  2015نشــان مــی دهــد.
دانشــگاه تهــران بــا  9/4( 2927درصــد کشــور) و
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا  7/6( 2369درصــد
کشــور) ســند علمــی منتشــر شــده بــه ترتیــب در مقــام
اول و دوم قــرار گرفتــه اســت .دانشــگاه صنعتــی امیــر
کبیــر بــا  5/4( 1679درصــد کشــور) ،دانشــگاه تربیــت
مــدرس بــا  4/7( 1477درصد کشــور) و دانشــگاه صنعتی
شــریف بــا بــا  4/4( 1391درصــد کشــور) جایــگاه ســوم
تــا پنجــم ردهبنــدی را گرفتهانــد .مجموعــه کل دانشــگاه
هــای آزاد اســامی کشــور ،بــا انتشــار  5566ســند علمی
در ســال  2015میــادی توانســته اســت نزدیــک بــه
هیجــده درصــد اســناد علمــی کشــور را تولیــد نمایــد.
میــزان مشــارکت نویســندگان مختلــف در انتشــارات
ســال  2015میــادی

بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی بــا داشــتن 289
نشــریه نمایــه شــده در وبــگاه علــم مؤسســه تامســون
رویتــرز ،ضمــن برخــورداری از بیشــترین تعــداد
نشــریات بینالمللــی ،بیشــترین ارجاعــات ()citations
را نیــز از آن خــود کــرده اســت .باالتریــن میانگیــن
فاکتــور تاثیــر ( )impact factorنیــز متعلــق بــه نشــریات
زیستشناســی ســلولی ( 187نشــریه) اســت کــه برابــر
 5/6میباشــد .اینهــا بیانگــر تاثیــر علــوم زیســتی اســت.
تعــداد نشــریات علــوم زیســتی نمایــه شــده در وبــگاه
علــم مؤسســه تامســون رویتــرز  1588مــورد اســت
کــه حــدود ده درصــد نشــریات علمــی مؤسســه را در
برگرفتــه اســت.
از مجمــوع  230366ســند علمــی ( 11/2درصــد کل
اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015کــه در حــوزه
علــوم زیســتی منتشــر شــده اســت ،ســهم بیوشــیمی و
زیستشناســی مولکولــی  36/4( 83829درصــد اســناد
زیستشناســی) بیشــترین مقــدار بــوده اســت .امریــکا،
چیــن و آلمــان ،بــه ترتیــب ،بــا  17/1 ،32/4و 7/8
درصــد مشــارکت ســه جایــگاه نخســت را در بیوشــیمی
و زیستشناســی مولکولــی تصاحــب کــرده و ایــران و
ترکیــه ،بــه ترتیــب ،بــا  1/05و  1/00درصــد مشــارکت
جایــگاه هــای  22و  24جهــان را از آن خــود کردهانــد.
همچنیــن ،از مجمــوع  230366ســند علمــی حــوزه علــوم
زیســتی منتشــر شــده در ســال  ،2015ســهم بیوفیزیــک
 8/2( 18921درصــد اســناد علــوم زیســتی ) بــوده
اســت .بــاز هــم امریــکا ،چیــن و آلمــان ،بــه ترتیــب،
بــا  17/0 ،32/4و  7/8درصــد مشــارکت (درســت مثــل
زیستشناســی مولکولــی و بیوشــیمی) ســه جایــگاه
نخســت را در بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی
تصاحــب کــرده ،امــا ایــران و ترکیــه ،بــه ترتیــب ،بــا نــام  60096نفر نویســنده در فهرســت نویســندگان 31296
 1/3و  1/6درصــد مشــارکت جایــگاه هــای  21و  18ســند علمــی ایــران در ســال  2015میــادی وجــود دارد.
جهــان را از آن خــود کردهانــد .شــاخه زیستشناســی نــام یــک نفــر در  152ســند علمــی (بیشــترین مقــدار)
محاســباتی و ریاضیــات هــم بــا  7090ســند علمی منتشــر تکــرار شــده اســت .نــام چهــار نفــر ایرانــی در بیــش از
شــده ( 3/1درصــد اســناد علــوم زیســتی ) ،امریــکا ،یکصــد ســند علمــی و نــام یــک نفــر خارجــی در صــد
چیــن و انگلســتان را ،بــه ترتیــب ،بــا ســهم  14/8 ،35/6ســند تکــرار شــده اســت .نــام هفــت نفــر ایرانــی در
و  10/1در رآس رتبهبنــدی قــرار داده و ایــران و ترکیــه ،هشــتاد تــا نــود ســند علمــی تکــرار شــده اســت .همــه
بــه ترتیــب ،بــا ســهم  1/6و  1/0درصــدی در مــکان نویســندگان ،ایرانــی نیســتند .نــام  500نفــر هــم در بیــن
هشــتاد تــا نــود ســند علمــی تکــرار شــده اســت کــه
هــای  16و  29قــرار دارنــد.
بســیاری از آنهــا غیرایرانــی هســتند .امــروزه همــکاری
مشــارکت ایــران بــا کشــورهای مختلــف در تولید اســناد علمــی در همــه رشــتههای علــوم و حتــی علــوم
اجتماعــی و در بســیاری از مــوارد علــوم انســانی و هنــر،
علمــی در ســال 2015
بویــژه در تحقیقــات بیــن رشــتهای ،اجتنــاب ناپذیــر
نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

99

اسناد علمی ایران در سال 2015
اســت [ .]24کمتــر از نیمــی از کل نویســندگان (60096
نفــر) را میشــود ایرانــی فــرض نمــود .بــه عبــارت
دیگــر ،تنهــا نــام حــدود ســی هــزار نفــر ایرانــی را در
بیــن کل اعضــای هیئــت علمــی مشــغول در دانشــگاههای
دولتــی و غیــر دولتــی کشــور میتــوان دیــد.
نشریات علمی سال  2015میالدی
اســناد علمــی ایــران در مجموعـهای شــامل  4593نشــریه
علمــی منتشــر شــده اســت کــه از رشــد دو درصــدی
نســبت بــه ســال قبــل برخــوردار اســت .نشــریه RSC
 Advancesانگلســتان بــا انتشــار  565مقالــه ( 1/8درصــد
کل) بیشــترین هــدف نویســندگان ایرانــی بــوده اســت.
در  22نشــریه ،بیــش از یکصــد مقالــه دارای آدرس
ایــران بــه چشــم میخــورد کــه  9تــا از ایــن نشــریات
ایرانــی هســتند .در پانصــد نشــریه ،هــر کــدام بیــش از
چهــارده ســند منتشــر شــده اســت .حــدود ده درصــد
اســناد علمــی کشــور در ســال  2015در نشــریات ایرانــی
کــه در مؤسســه تامســون رویتــرز نمایــه شــده و دارای
فاکتــور تأثیرینــد ،انتشــار یافتهانــد.
کیفیــت نشــراتی کــه اســناد علمــی ایرانیــان را منتشــر
میکننــد ،نســبت بــه ســالهای گذشــته بســیار بهبــود
پیــدا کــرده اســت .در دو نشــریه برتــر جهــان ( Natureو
 )Scienceنیــز مجموعــآ  9ســند در ســال  ،2015حــاوی
آدرس ایــران وجــود دارد کــه شــامل  4مقالــه کامــل1 ،
مقالــه مــروری 3 ،نامــه و  1مطلــب هیئــت تحریریــهای
میباشــد .در همیــن ســال ،بــه آدرس ترکیــه هــم
مجموعــآ  9ســند در ایــن دو نشــریه منتشرشــده اســت
کــه شــامل  8مقالــه کامــل و  1مطلــب هیئــت تحریریهای
میباشــد .بــه آدرس عربســتان ســعودی هــم مجموعــآ
 31ســند ،شــامل  29مقالــه کامــل و  2مطلــب هیئــت
تحریریــهای و بیوگرافــی (البتــه بــا حمایــت محققــان
خارجــی و تشــویقات خــاص در نظــر گرفتــه شــده در
ایــن کشــور) و بــه آدرس رژیــم اشــغالگر قــدس هــم
مجموعــآ  64ســند ،شــامل  44مقالــه کامــل 2 ،مقالــه
مــروری 4 ،نامــه و  14مطلــب هیئــت تحریریــهای،
بیوگرافــی و خالصــه کتــاب میباشــد.
کـالم آخـر
اکنــون پنــج ســال ( )2011-2015اســت کــه رتبــه جهانی
ایــران در انتشــار اســناد علمــی بــر اســاس شــمارش

نمایههــای اصلــی ســهگانه وبــگاه علــم مؤسســه
تامســون رویتــرز بیســتم اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه رتبــه علمــی ایــران در ســال  2000میــادی  48بــوده
اســت و تــا ســال  2011مرتــب رو بــه بهبــودی بــوده
اســت .عــدم تصمیــم کالن و ثابــت در سیاســتگذاری
علمــی کشــور بــه خاطــر ضعــف مدیریــت در نظــام
پژوهشــی کشــور و در پــی آن موضعگیریهــای
چندگانــه و ضــد و نقیــض برخــی مســئوالن در
حمایــت و تشــویق از تولیــد و انتشــار اســناد علمــی
در ســطح بینالمللــی ،بعــاوه عــدم رشــد بودجههــای
پژوهشــی دانشــگاهها تــوآم بــا گرانیهــای ناشــی از
تــورم و تحریــم ،همچنیــن عــدم اســتفاده از مدیــران
کارآمــد و آشــنا در حوزههــای پژوهشــی دانشــگاهها
و ســازمانها ،ایرانهراســیهای نابحــق کشــورهای
غربــی ،تحریمهــای ظالمانــه بیگانــه و متاســفانه گاهــی
هــم خــودی ،عوامــل اصلــی در توقــف رتبــه تولیــدات
علمــی ماســت .ســهم تحقیقــات از تولیــد ناخالــص ملــی
در ترکیــه نزدیــک یــک درصــد ،در مالــزی نزدیــک
بــه  1/1درصــد ،در کشــور چیــن حــدود  2درصــد،
در کشــورهای اروپــا بــه طــور میانگیــن  2درصــد ،در
امریــکا  2/8درصــد ،در تایــوان  3/1درصــد ،در ژاپــن
 3/4درصــد ،رژیــم اشــغالگر قــدس  3/9درصــد و
کــره جنوبــی باالتریــن مقــدار 4/4 ،درصــد ،و در
کشــور مــا کمتــر از نیــم درصــد بــوده اســت .آنچــه
تاکنــون در بحــث تولیــد اســناد علمــی اتفــاق افتــاده
اســت چشــمگیر و قابــل ســتایش اســت و بــا توجــه بــه
هزینــه انجــام شــده نبایــد توقــع بیــش از ایــن وجــود
داشــته باشــد .بــه هــر حــال ،افزایــش میــزان انتشــار
اســناد علمــی یکــی از راههــای ادعــای علمــی بــودن
کشــور اســت .بعــاوه ،قبــول داریــم کــه کمیــت تولیــد
اســناد علمــی ،شــرط الزم بــرای توســعه علمــی نیســت
و مــی بایــد کیفیــت تولیــدات هــم مــورد نظــر باشــد.
در کشــورهای پیشــرفته جهــان ،در هــر ســال
ســرمایهگذاریهای زیــادی در توســعه علــوم پایــه
میشــود تــا بــا اســتفاده از آن زمینههــای توســعه علمــی
و فنــی و آنــگاه توســعه در قلمــرو صنعــت فرآهــم آیــد.
کشــورهایی ســرآمد تولیــد علــم بــه طــور عــام هســتند
کــه در زمینــه علــوم پایه بســترهای الزم را برای پیشــرفت
فراهــم ســاختهاند .دانشــگاه هــای معتبــر جهــان
بهترینهــا را بــرای تحصیــل در ایــن رشــتهها بــکار
میگیرنــد .در برخــی کشــورها ،تحصیــل در مقاطــع
باالتــر رشــتههای پرطرفــدار ماننــد پزشــکی منــوط بــه
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داشــتن مــدرک کارشناســی در یــک رشــته علــوم پایــه
اســت .کشــورهای تایــوان ،ســنگاپور ،هنــگ کنــگ ،کره
جنوبــی و ژاپــن در جنــوب شــرق آســیا ســرمایه گــذاری
زیــادی روی آمــوزش علــوم پایــه در مدارس خــود نموده
تــا بــا ایجــاد جاذبــه در ایــن رشــتهها بتواننــد نخبــگان
خــود را در دانشــگاه هــا بــه ایــن رشــتهها بکشــانند.
ســرمایهگذاری در علــوم پایــه ،یــک ســرمایهگذاری
بلنــد مــدت و خــوب بــوده وباعــث تقویــت دیگــر علوم
و بویــژه علــوم کاربــردی میشــود .علــوم پایــه ،زیربنــا و
الفبــای حــوزه علــوم اســت .فلســفه علــم و دیــن ســه
چیــز اســت :کاهــش درد در جامعــه ،افزایــش ســامت
در جامعــه ،تعالــی انســان .بــرای ســالم زیســتن ،نیــاز
بــه هــوای پــاک ،غــذای ســالم ،آب ســالم ،پوشــاک
مناســب و طبیعــت ســالم داریــم .معیــار پــاک بــودن،
ســالم بــودن و مناســب بــودن را علــوم پایــه مشــخص
میکنــد .تــا درد ،آلودگــی و ناپاکــی مشــخص نشــود،
مگــر میشــود آن را بــر طــرف کــرد .بایــد محیــط
میکروســکوپی و ماکروســکوپی خــود را و همچنیــن
آنچــه مینوشــیم و میخوریــم بشناســیم ،یعنــی شــیمی
بدانیــم .بایــد شــناخت کافــی از انــرژی ،تقابــل مــواد و
نیروهــا بدانیــم تــا بتوانیــم خــود را محفــوظ بداریــم،
یعنــی فیزیــک بدانیــم .کــره زمیــن و فعلالنفعــاالت آن
را بدرســتی درک کنیــم تــا از آن بهــره درســت ببریــم.
موجــودات زنــده اعــم از جانــوران و گیاهــان را درســت
بشناســیم تــا بتوانیــم بــا طبیعــت اطــراف خــود تعامــل
ســازنده داشــته باشــیم ،یعنــی زیســت شناســی بدانیــم.
ثبــت دادههــا ،انتقــال اطالعــات مربــوط بــه کشــف
رمــز و راز پیرامــون خــود و ســرعت دادن بــه تجزیــه
و تحلیلهــای برداشــت خــود از محیــط اطــراف هــم
نیازمنــد ریاضیــات و هندســه اســت .فراگیــری ریاضیــات
و هندســه ،افزاینــده هــوش ،اســتعداد و تفکــر خالقانــه
اســت .انســان ســالم در تعامــل بــا محیــط ســالم و در
نتیجــه جهــان ســالم ،نیازمنــد دانــش علــوم پایــه اســت
تــا انســان ســالم و بــیدرد باشــد و بمانــد تــا آنــگاه
بتوانــد بــه تعالــی خــود اندیشــه کنــد و بــرای آن راهــی
بیابــد و گرنــه موجــودی انــگار بیجــان اســت .رقابــت
علمــی کشــورها بــه رقابــت آنهــا در حــوزه علــوم
پایــه مربــوط میشــود .هــر کشــوری کــه در حــوزه
علــوم پایــه قویتــر باشــد ،در قافلــه علــم نیــز پیشــتاز
خواهــد بــود .بــه همیــن خاطــر متوقــف کــردن یــک
کشــور در حــوزه علــوم پایــه بــه منزلــه خــارج کــردن
آن کشــور از رقابــت علمــی اســت .متاســفانه اخیــرا ،در

برنامــه پژوهشــی دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی کشــور
تحقیقــات کاربــردی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت و ایــن ناشــی از بودجههایــی اســت کــه بــرای
تحقیقــات کاربــردی منظــور میشــود و تحقیقــات
در حــوزه علــوم پایــه ،تحقیقــات لوکــس و ناکارآمــد
جلــوه داده میشــود .بــا کمــال تاســف بایــد ایــن
نکتــه را هــم بگویــم کــه مدیــران پژوهشــی کشــور هــم
غالبــآ دیــدگاه توســعه علــوم پایــه ندارنــد و حتــی در
بســیاری از مــوارد بــا الفبــای پژوهــش هــم بیگانهانــد.

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
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1391 ،33-42
[ ]19پیرحقــی ،میتــرا و صبــوری ،علــی اکبــر .داوری
تخصصــی در نشــریات علمــی ،نشــاء علــم ،مجلــد ،4
صفحــات 1393 ،106-117
[ ]20تقــوی ،فرشــته و صبــوری ،علــی اکبــر .پرهیــز از
ســوء رفتارهــای پژوهشــی و ارائــه راهکارهــای مهــاری ،
نشــاء علــم ،مجلــد  ،4صفحــات 1392 ،43-48
[ ]21اســکندری ،پروانــه و صبــوری ،علــی اکبــر .منتشــر
کــن یــا نابــود شــو ،امــا نــه بــه هــر قیمتــی ،نشــاء علــم،
مجلــد  ،5صفحــات 1393 ،38-43
[ ]22رجـبزاده عصارهــا ،نقشــینه ،نادر و صبــوری ،علی
اکبــر .مطالعــه آشــنایی پژوهشــگران دانشــگاه تهــران بــا
تعریفهــا و مصداقهــای ســوء رفتارهــای پژوهشــی،
تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی ،مجلــد
 ،47صفحــات 1392 ،375-396
[ ]23کاظمــی ،فاطمــه و صبــوری ،علــی اکبــر .علــم
کــذب ،نشــاء علــم ،مجلــد  ،6صفحــات 1394 ،14-19
[ ]24پیرحقــی ،میتــرا و صبــوری ،علــی اکبــر .انــدازه
بحرانــی گروههــای پژوهشــی و بررســی آن در ایــران،
نشــاء علــم ،مجلــد  ،5صفحــات 1393 ،6-11
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