علم و پژوهش

تولید علم ایران در سال 2011
علی اکبر صبوری

*1

چکیده

بر پایه دادههای پایگاه اطالعات علمی سازمان تامسون رویترز در سال  ،2011شمار اسناد علمی نمایه شده ایران در علوم ،با سی و دو درصد رشد
نسبت به سال گذشته  1/59( 23724درصد مقدار جهانی) و در علوم اجتماعی با چهل و هفت درصد رشد نسبت به سال گذشته 0/41( 957
درصد مقدار جهانی) میباشد .اکنون ،ایران در رتبه نوزدهم تولید اسناد علمی نمایه شده قرار دارد که نسبت به سال گذشته سه پله باال رفته است.
چهل نشریه کشور در وبگاه علوم سازمان تامسون رویترز نمایه میشود .جایگاه نخست کشور در ارائه اسناد علمی همچون سالهای گذشته
از آن شیمی عمومی بوده است و مهندسی برق و الکترونیک،علم مواد ،مهندسی شیمی و شیمی فیزیک در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
دانشگاه تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،به ترتیب ،پنج دانشگاه
برتر کشور در ارائه بیشترین شمار اسناد علمی نمایه شده میباشند .اکنون 0/4 ،درصد نشریه های وبگاه علوم از آن ایران است که بیشتر آنها
در زمینه های علوم پایه است.
واژگان كليدي :تولید علم ،شمار نوشتارها ،همکاری علمی ،مشارکت دانشگاهی ،سازمان داده های علمی (.)ISI

*استاد  ،تلفن ،66956984 :دورنگار ،66404680 :پست الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir :
 . 1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران.
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پیشگفتار

پرونده پژوهش��ی ایران بر مبنای نمایههای سازمان داده های علمی
تامسون رویترز ،مستقر در فالدلفیای امریکا ،در طول سالهای گذشته
بررسی شده است [ .]1-9در جهان بیش از یکصد هزار نشریه علمی
وجود دارد که تنها  16854از آنها در سازمان رویترز ،با عنوان فهرست
جامع 2نمایه میشود .نزدیک به ده هزار نشریه در وبگاه علوم 3سازمان
تامس��ون در سه بخش اصلی سازمان ،دربرگیرنده نمایههای گسترش
داده شده علوم  ، 4علوم اجتماعی 5و علوم انسانی و هنر ، 6نمایه شده
و مبنای سنجش تولید علم قرار میگیرد.
در سال گذشته میالدی ( 35 ،)2010نشریه ایرانی در وبگاه علوم نمایه
ش��ده است .در سال  ،2011پنج نشریه ایرانی دیگر به فهرست وبگاه
علوم افزوده شده و شمار کل نشریه های ایرانی به چهل رسیده است.
فهرست این نش��ریه ها در جدول شماره  1داده شده است .بنابراین،
1

 0/4درصد نش��ریه ه��ای وبگاه علوم از آن ایران اس��ت که در زمینه
های نمایههای گس��ترش داده شده علوم اس��ت ،هرچند یکی از آنها
(ردیف ششم جدول شماره  )1در زمینه های علوم اجتماعی هم نمایه
میشود .در این باره ،شاخه پزشکی بیشترین نشریه های استنادی 7را
از آن خود ساخته است.
دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن هشت نشریه استنادی ،بیشترین
س��هم را در نش��ریه های سازمان تامس��ون رویترز در کشور دارد .در
این نوش��تار  ،اسناد علمی ایران که در س��ال  2011میالدی در وبگاه
علوم س��ازمان تامسون رویترز نمایه شده است ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرد .این تجزیه و تحلیل میتواند گامی برای ش��ناخت توان
پژوهش��ی کشور باشد تا با برنامهریزی بهتر بتوان تولید علم کشور را
در جهت خدمت به جامعه و رفع مش��کالت آن و س��ر انجام ،ارتقاء
جامعه بکار برد.

جدول ( .)1نشریه های ایرانی نمایه شده در وبگاه علوم سازمان تامسون در سال  ، 2011به ترتیب از گذشته تاکنون.

1.ISI: Institute for Scientific Information
2 .Master List
)3.WOS(Web of Science
4 .SCIE: Science Citation Index Expanded

5 .SSCI: Social Science Citation Index
6 . A&HSCI: Arts and Humanities Science Citation Index
7. JCR: Journal Citation Report
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مقایسه میزان تولید علم کشور با سال گذشته

در س��ال  2011میالدی ،شمار اسناد نمایه شده ایران در علوم (بر پایه
 23724 )SCIEمورد از ش��مار  1490375س��ند (یعنی 1/59درصد
مقدار جهانی) ،در علوم اجتماعی (بر پایه  957 )SSCIمورد از شمار
 234518س��ند (یعنی  0/41درصد مقدار جهانی) و در علوم انس��انی
و هنر که دس��ت نیافتنی بوده ،با پیش بینی کمتر از  ،100بوده اس��ت.
به جز پنج مورد ،همه اسناد علمی ایران به زبان انگلیسی نوشته شده
اس��ت .این در حالی است که در سال گذشته میالدی ( ،)2010شمار
اسناد نمایه شده ایران در علوم  18034مورد از شمار  1409829سند
(یعن��ی 1/28درصد مقدار جهانی) ،در عل��وم اجتماعی  652مورد از
ش��مار  219660س��ند (یعنی  0/30درصد مقدار جهانی) و در علوم
انس��انی و هنر  77مورد از ش��مار  112088سند ( 0/07درصد مقدار
جهانی) بوده اس��ت .نقش ریش��ه ای در ارائه اسناد علمی نمایه شده
ایران ،مربوط به زمینه های علوم اس��ت که نسبت به سال گذشته سی
و دو درصد رشد را نشان میدهد .در مقایسه با کشورهای اسالمی و
منطقه ،در زمینه های علوم ،ایران جایگاه دوم را دارد و جایگاه نخست
از آن کشور ترکیه است .سهم ترکیه در تولید اسناد علمی علوم 1/69

درصد ( 25219نمایه) و در تولید اسناد علمی علوم اجتماعی 1/01
( 2379نمایه) درصد بوده اس��ت .سهم رژیم اشغالگر قدس درتولید
اس��ناد علمی علوم  0/85درصد ( 12697نمایه) و در تولید اس��ناد
علمی علوم اجتماعی  2220( 0/95نمایه) درصد بوده اس��ت .امریکا
با مش��ارکت  27/7درصد در تولید اسناد علمی علوم و  40/5درصد
در تولید اس��ناد علمی علوم اجتماعی ،رتبه نخس��ت تولید کننده علم
در جهان اس��ت .چین با مشارکت  11/1درصد در تولید اسناد علمی
علوم و  2/7درصد در تولید اس��ناد علم��ی علوم اجتماعی ،رتبه دوم
تولیدکننده علم در جهان است .آلمان ،انگلستان ،ژاپن ،فرانسه و ایتالیا
در ردههای بعدی قرار دارند.
ش��کل( )1نشان دهنده درصد مشارکت کشورهای گوناگون در تولید
اسناد علمی علوم و علوم اجتماعی به صورت تفکیک شده است.
ایران در جایگاه نوزدهم تولید اس��ناد علمی نمایه ش��ده در س��ازمان
تامسون رویترز میباشد .رتبه کشورمان نسبت به سال گذشته سه پله
باال رفته اس��ت.نه درصد نمایههای حوزه علوم و ده درصد نمایههای
ح��وزه علوم اجتماعی تنها به صورت چکیده در همایش های علمی
ارائه ش��دهاند .یک و ش��ش دهم درصد نمایههای حوزه علوم و دو

شکل ( .)1سی کشور برتر و درصد مشارکت آنها در فراوری اسناد علمی علوم (ستونهای سیاه) و علوم اجتماعی (ستونهای
خاکستری) در سال  2011میالدی در وبگاه علوم.
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درص��د نمایههای زمینه های علوم اجتماعی به صورت نوش��تارهای
مروری بودهاند.
نوش��تارهای م��روری از جای��گاه وی��ژه ای در نوش��تارهای علمی
برخوردارند .درصد مشارکت شمار نوشتارهای مروری در زمینه های
علوم سه دهم درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.

س�هم موضوع ها و رشته های گوناگون در فرآوری
اسناد علمی

از دیدگاه رش��ته و یا گرایش ،همچون س��ال گذش��ته ،شیمی عمومی
( )Multidisciplinaryبا ارائه  1337نمایه در س��ال  ،2011در باالی
جدول مش��ارکت علمی قرار دارند .شکل ( )2چهل رشته و یا گرایش
که نقش بیشتری در ثبت نمایه های ایران در سال  2011داشتهاند ،نشان

میدهد .س��تون های سیاه رنگ در ش��کل بیانگر شمار نمایههای سال
 2011در هر رش��ته گرایش بوده اس��ت و در هر مورد برای سنجش،
شمار نمایههای سال  2010در هر رشته گرایش با ستون های خاکستری
نشان داده شده است.
مهندس��ی برق و الکترونیک با  1308نمایه در رتبه دوم و علم مواد با
 1210نمایه در رتبه س��وم قرارگرفته است .جای رتبه دو و سه نسبت
به سال گذش��ته جا بجا شده است .علوم و فنآوری نانو ،کشاورزی و
میکروبیولوژی رشد خیلی خوبی داشتهاند.
از نگاه موضوع 18 ،درصد نمایهها مهندسی 14/3 ،درصد نمایهها شیمی
و  8/5درصد نمایهها فیزیک میباشد .شمار نمایهها و درصد مشارکت
در هر موضوع در جدول  2داده شده است .رشتههای گوناگون مهندسی
در سالهای گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده اند.

شکل ( .)2سنجش شمار اسناد علمی نمایه شده ایران با رشته و یا گرایش های گوناگون در سال های ( 2011ستونهای سیاه) و
( 2010ستونهای خاکستری) در وبگاه علوم .
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جدول ( .)2شمار نمایهها و درصد مشارکت برای هر موضوع در سال 2011

نش�ریه های علمی منتش�ر کننده اس�ناد علمی
ایرانیان

نخستین نشریه از دیدگاه دربرگیرنده نوشتارهای نمایه شده ایرانیان در
سال  ،2011نشریه آفریقایی
African Journal of Biotechnology

در رش��ته زیست فناوری و میکروبیولوژی کاربردی با فاکتور تآثیر 0/6
اس��ت که  362نوش��تار در آن شمرده شده اس��ت .این نشریه در سال
 2011شمار  2640نوشتار چاپ نموده است که کشور چین سی درصد،
ایران چهارده درصد و ترکیه نه درصد نوشتارهای آن را ارائه نمودهاند.
دانشگاه آزاد اسالمی با چاپ  185نوشتار در این نشریه ،رکورددار است.
دومین نشریه ،ایرانی و با نام
Journal of Research in Medical Sciences

است که ایرانیان در آن  204نوشتار به چاپ رساندهاند .این نشریه ایرانی
دارای فاکتور تآثیر  0/28و ازآن رشته پزشکی عمومی می باشد .سومین
نشریه از دیدگاه دربرگیرنده شمار نوشتارها ،آفریقایی و با نام
African Journal of Agricultural Research

در رش��ته های کشاورزی و با فاکتور تآثیر  0/26است که در آن 199
نوش��تار ایرانی در آن وجود دارد .ایران با بیس��ت و دو درصد ،چین با
هفده درصد و ترکیه با پانزده درصد مشارکت ،بیشترین نوشتارها را در
این نش��ریه منتشر کردهاند .ردههای دیگر ،چهارم تا ششم ،دربرگیرنده
نشریه های زیر بوده است:

Acta Crystalographica Section E (Structure Reports
)Online); IF = 0.41 (196 Papers
African Journal of Microbiology Research; IF = 0.53(168
)Papers
)Asian Journal of Chemistry; IF = 0.25 (168 Papers

متاسفانه از شش نشریهای که بیشترین نوشتارهای زمینه علوم را به چاپ
رساندهاند ،ردیفهای نخست ،سوم ،پنجم و ششم از جایگاه مناسبی در
سطح بینالمللی برخوردار نیستند و برای چاپ نوشتارها ،پول دریافت
می نمایند و داوری پذیرفتنی ندارند .از این رو ،زمان آن رسیده است که
تولیدات علمی کشور را به سوی کیفیت بهتر هدایت کنیم.
از نخس��تین روزهای سال  2000میالدی تاکنون چهار نوشتار با نشانی
ایران در نشریه شناخته شده  Natureبه چاپ رسیده است که دو تا از
آنها در سال  2011به چاپ رسیده است.
همچنین ،از ابتدای س��ال  2000تاکنون هشت نوشتار با نشانی ایران در
نشریه شناخته شده  Scienceبه چاپ رسیده است که هیچکدام از آنها
در سال  2011به چاپ نرسیده است.
از نخس��تین روزهای سال  2000تاکنون هفت نوشتار با نشانی ایران در
نشریه ش��ناخته ش��ده Journal of the American Chemical
 Societyبه چاپ رس��یده است که یکی از آنها در سال  2011به چاپ
رسیده است .از نخستین روزهای سال  2000تاکنون ده نوشتار با نشانی
ایران در نشریه شناخته شده Journal of Biological Chemistry
به چاپ رس��یده اس��ت که یکی از آنها در س��ال  2011به چاپ رسیده
است.
آمار چاپ نوش��تارهای علمی ایرانیان در نش��ریه های برتر جهان رو به
بهبودی است.در زمینه علوم اجتماعی 957 ،نمایه علمی در سال  2011به
ثبت رسیده است که  161مورد از آنها تنها به صورت چکیده در همایش
های علمی ارائه شده است .از  796سند علمی باقیمانده 238 ،نوشتار در
پنج نشریه زیر به چاپ رسیده است:
African Journal of Business Management(AJBM); IF
)= 1.10 (172 Papers=%20.7
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Expert Systems with Applications; IF = 1.92 (28
)Papers=%3.5
Iranian Journal of Public Health; IF = 0.32 (24
)Papers=%3.0
International Journal of Advanced Manufacturing
Technology; IF = 1.07 (11 Papers=%1.4
)Nursing Health Sciences; IF = 0.57 (10 Papers=%1.3

 AJBMنشریه آفریقایی می باشد و در سال  2011شمار  1346نوشتار
منتشر نموده است که  ٪25نوشتارهای آن از آن تایوان ٪13 ،از آن مالزی
و نزدیک به  ٪13از آن ایران است.
این نشریه برای چاپ نوشتارها پول دریافت می نماید و داوری پذیرفتنی
ندارند .از  172نوش��تارهای ایرانیان 115 ،نوشتار با نشانی دانشگاه آزاد
منتشر شده است.

همکاری های بین المللی

شکل ( )3مشارکت دانشمندان ایرانی با دانشمندان خارجی کشورهای
گوناگون در نشریه های اسناد علمی نمایه شده در سال  2011را نشان
می دهد و با نتایج بدست آمده از سال  2010سنجش میکند.
آمریکا ،کانادا ،انگلستان ،آلمان ،مانند سال گذشته رتبه های یک تا چهار

را در مشارکت علمی با ایران دارند .تا اندازه ای شمار نمایههای مشترک
با کشورهای گوناگون افزایش یافته است ،این تفاوت در مورد کشورهای
ایتالیا و مالزی بیشتر است ،به طوری که سطح همکاری علمی بین این دو
کشور با ایران بیشتر شده است.

سهم دانشگاه ها

شکل ( )4میزان مشارکت سی دانشگاه برتر کشور را در نمایه های سال
 2011نش��ان می دهد .دانشگاه تهران با  23( 2300درصد رشد نسبت
به سال پیش) و دانشگاه علوم پزشکی تهران با  46( 2115درصد رشد
نس��بت به سال پیش) سند علمی نمایه شده به ترتیب در رتبه نخست
و دوم ق��رار گرفت��ه اند و با هم هجده درصد تولید علم کش��ور را دارا
هستند.
دانش��گاه تربیت مدرس با  1429سند علمی نمایه شده ( 28/6درصد
رشد نسبت به سال پیش) و دانشگاه صنعتی شریف با  1168سند علمی
نمایه شده ( 11درصد رشد نسبت به سال پیش) ،به ترتیب در رتبه سوم
و چهارم قرار گرفتهاند.
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،همچون سال گذشته رتبه پنجم را دارد .در
مورد همه دانشگاههای آزاد اسالمی ،شمار اسناد نمایه شده از  900در
سال  ،2008به  1680در سال  86/7( 2009درصد رشد نسبت به سال

شکل ( .)3شمار اسناد علمی نمایه شده مشترک ایران با دیگر کشورها در سال های ( 2011ستونهای سیاه) و ( 2010ستونهای
خاکستری) در وبگاه علوم.
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شکل ( .)4سنجش شمار اسناد علمی نمایه شده ایران در دانشگاه های گوناگون در سال  .2011سهم زمینه علوم با سیاه و سهم زمینه
علوم اجتماعی با خاکستری نشان داده شده است در وبگاه علوم.

پیش) ،به  2134در سال  27( 2010درصد رشد نسبت به سال پیش) و
به  ۴۵۵۰در سال  113( 2011درصد رشد نسبت به سال پیش) رسیده
است .در مورد همه دانشگاههای پیام نور نیز شمار نمایه ها از  286در
سال گذشته به  395در سال  2011رسیده است.
همچون گذشته ،نیمی از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و سازمان های

دولتی و غیردولتی صاحب هیچ نمایهای نبودهاند .اگر آنها هر کدام یک
نمای��ه اضافه میکردند ،اکنون بجای رتب��ه نوزدهم در رتبه دهم جهان
بودیم .امید اس��ت با پویا شدن این افراد و راه اندازی شمار بیشتری از
مجله های اس��تنادی بین المللی در ایران  ،گواه بر رش��د و باالتر رفتن
علمی بیشتر برای کشور عزیزمان باشیم.
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