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  2003مروری بر تولید علم در سال 
  علی اکبر صبوری

 
 چکیده

بـا اسـتفاده از تعداد مقاالت به ثبت رسیده در شاخه علوم محض در مؤسسه                 
نده علم و میزان مشارکت آنها در تولید        ، کشورهای عمده تولیدکن   )ISI(علمی  

 .  مشخص شد2003علم جهانی در سال 
 همچنیـن مـیزان مشـارکت ایـران در تولـید علـم جهانـی در تمامی شاخه ها                   

 تولید علمی ایران در شاخه علوم محض       . و رشـته هـای علمـی معلـوم گردید         
 درصـد رسـیده اسـت که در طول یک دهه فعالیت             29/0 بـه    2003در سـال    

 همچون قبل، رشته شیمی بیشترین مشارکت      . ژوهشـی هفـت برابر شده است      پ
  مقاله ایران در شاخه علوم محض،       3222از مجمـوع    . را در تولـید علـم دارد      

 درصد باقیمانده   23 درصـد فقـط بـه نـام ایـران ثبـت شـده اسـت و در                    77
ولید کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان، به ترتیب، بیشترین مشارکت را در ت           

 . علم با ایران داشته اند
، باید رشد تعداد    2010بـرای رسیدن به یک درصد تولید علم جهانی در سال            

مقـاالت ایـران در هـر سـال نسـبت به سال قبل حداقل میانگین بیست و پنج                 
 .درصد را داشته باشد

  

 کلید واژه
 .، تعداد مقاالت، رشد علمیISIتولید علم، 

 
 مقدمه

توانا . س دانایی است و دانایی اساس توانایی است       تولید علم اسا  
در توصیف زمان حاضر، از تعابیر گوناگون   . بـود، هـرکه دانا بود     

دوران علم و   «،  »عصـر ارتباطات  «،  »دوران فراصـنعتی  «همچـون   
وجه مشترک  . استفاده می شود  ... و» دوران پسـامدرن  «،  »فـناوری 

هال علم، اساس   همـه این تعابیر این است که فناوری به عنوان ن          
توسـعه یافتگـی کشـورها اسـت و بـیش از هر عصر و زمان در                 

به عبارت دیگر، در عصر دانایی      . سرنوشـت آدمیان دخالت دارد    
هدف ایجاد  . به سر می بریم که موتور محرک دنیای کنونی است         

پیشـرفته تریـن صـنایع مبتنـی بـر باالترین تخصص ها و کمترین              
 .نیروی انسانی است

و دانایی تنها از طریق تحقیق و پژوهش حاصل         تولـید علـم     
تـنها توسـعه مبتنی بر دانایی و علم گرایی یک توسعه            . مـی شـود   

 پـایدار مـی باشـد کـه در آن یـک اقتصـاد مسـتقل و پویـا دنبال                    

 بنابرایـن، تولـید علـم باعـث افـزایش دانایـی شده و              . مـی شـود   

 و ایــن مقدمــه زمیــنه ســاز فــناوری و در نتــیجه تولــید اشــتغال  

ثـروت گـردیده و در نهایـت سـبب آسـایش و توانایی و امنیت                
 .اجتماعی می شود

یکـی از شاخص هایی که براساس آن، کشورهای مختلف از           
نظـر علمی درجه بندی می شوند و جایگاهی برای آنها در توسعه             
در نظـر گرفـته مـی شـود، وجـود محیط های دانشگاهی و میزان                

ش و استنادسازی یافته های     مشـارکت آنهـا در تولـید علـم و دان          
مقـاالت علمـی چاپ شده در مجالت استاندارد         . علمـی اسـت   

جهانـی، معـروف بـه مجـالت تحـت پوشش مؤسسه اطالعات             
، مهمترین خروجی   1و2، مسـتقر در فالدلفیای آمریکا     )ISI(علمـی   

ــه       ــروز ب ــان ام ــه در جه ــوده ک ــم ب ــد عل ــای مول ــژوهش ه  پ

نشر بین المللی،   رعایـت قواعد    ]. 1[آن توجـه خـاص مـی شـود          
 داوری تخصصـی مقـاالت چـاپ شـده، رعایت زمانبندی منظم            

 نشـر و زبـان گویـای بیـن المللی سبب پذیرش جهانی استاندارد       

 همیـن باعـث شـده اسـت کـه هـر مقاله             . ایـن مجـالت اسـت     

چـاپ شـده در این مجالت در زمره یک تولید علمی محسوب             
ایـه  سازی     مقـاالت علمـی را در سـه بخـش نم           ISI]. 2-3[شـود 
 ]:1-3[می کند

 )SCI(3ـ نمایه نامه استنادی علوم محض 1

 )SSCI(4ـ نمایه نامه استنادی علوم اجتماعی2

 )A&HSCI(5ـ نمایه نامه استنادی هنر و علوم انسانی3

 دانشیار دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک  
 .6404680: ، دورنگار6956984: ن، تلفندانشگاه تهرا: نشانی

                            E-mail: Saboury@ut.ac.ir 
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، از داده های پایه  2003در بررسـی کنونی تولید علم در سال         
اردارد  که بر روی شبکه جهانی اینترنت قر       SCIمـربوط به شاخه     
در این بررسی، به تعاون علمی ایران با دیگر         . استفاده شده است  

 .کشورها نیز توجه شده است
 

 رقابت در تولید علم بین کشورهای اصلی
 مقالــه علمــی در 1111369، در مجمــوع تعــداد 2003در ســال 

جدول . در سـطح جهـان ثبـت شـده است         ) SCI(شـاخه علـوم     
ده علم و میزان درصد     کشـورهای عمـده تولـید کنن      ) 1(شـماره   

 . مشارکت آنها را در تولید علم جهانی نشان می دهد
 

ـ درصد تولید علمی کشورهای عمده تولیدکننده 1جدول 
 علوم محض براساس مقاالت به ثبت رسیده 

 2003 در سال SCIدر 
 کشور تعداد مقاالت درصد تولید علمی

 آمریکا 353080 8/31

 ژاپن 92463 3/8

 مانآل 85588 7/7

 انگلستان 80556 2/7

 فرانسه 59762 4/5

 چین 50199 5/4

 ایتالیا 45878 4 /1

 کانادا 44829 0/4

 اسپانیا 30995 8/2

 استرالیا 27845 5/2

 روسیه 26964 4/2

 هلند 25547 3/2

 هند 23138 2 /1

 کره جنوبی 22965 2 /1

 سویس 18519 7/1

 سوئد 18504 7/1

 برزیل 17012 5/1

 اسرائیل 14392 3/1

 لهستان 14361 3/1

 بلژیک 13983 3/1

 تایوان 13952 3/1

 ترکیه 12158 1/1

 درصـد تولید علمی همچون قبل با رقبای         8/31آمـریکا بـا      
 برابر 1/2کشورچین با بیش از     . خـود فاصـله زیادی گرفته است      

کردن تولید علمی خود در پنج سال گذشته، اکنون در مقام ششم          
ترکیه نیز طی پنج سال گذشته با دو برابر کردن          . رارداردجهـان ق  

. تولید علمی خود به صف اصلی تولیدکنندگان علم رسیده است         
نسـبت به سال گذشته، ایتالیا از کانادا، استرالیا از روسیه، سویس            

 .از سوئد و بلژیک از تایوان پیشی گرفته  اند
 

 تولید علم در ایران
، به تفکیک   ISIه با آدرس ایران در      تعـداد مقـاالت به ثبت رسید      

، 2003، در سال    A&HSCI  و    SCI  ،SSCIبخش های مختلف در     
صورت هر کسر تعداد    . داده شـده اسـت    ) 2(درجـدول شـماره     

. مقاالت ایران و مخرج آن کسر کل تعداد مقاالت جهان می باشد           
 29/0،  2003درصد مشارکت ایران در تولید علم جهان، در سال          

 درصـد در شـاخه علوم   06/0ه علـوم محـض،   درصـد در شـاخ   
 . درصد در شاخه علوم انسانی و هنر بوده است01/0اجتماعی و 

 
 ـ تعداد مقاالت ایران نسبت به کل جهان 2جدول 

 2003در ISI به ثبت رسیده در 
A&HSCI SSCI SCI 

12 
89048 

92 
152775 

3222 
1111369 

 
د، تعداد مقاالت   نشان می ده  ) 2( همـان طـور کـه اعـداد جدول          

 به مقاالت علوم ایـران دررشـته های مختلف علوم محض نسبت  

اجتماعی و همچنین هنر و علوم انسانی، همچون سال های قبل            
 04/0تولیدعلمی ایران در علوم محض از       . قـابل توجـه ترمی باشد     

 و سپس  به     2002  درصد در سال   22/0  ، به   1993درصـد در سال     
 62استان تهران با    .  صعود کرده است   2003  درصد درسال     29/0 

درصـد تولید علمی درمقام نخست و استان فارس با ده درصد و             
اسـتان اصـفهان بـا هشـت درصد تولید علم در رده های بعدی               

 سهم رشته های مختلف علوم محض در تعداد مقاالت          .قراردارند
SCI      نشان داده شده   ) 3(، در جدول شماره     2003 ایـران در سال
 رسیده است که    3503 این جدول جمع کل مقاالت به        در. است

 می شود که مقـاالت مشترک  این مربوط به 3222 اختـالف آن تا
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بیـن بخش های مختلف، به تعداد بخش های نوشته شده در مقاله             
با )  مقاله 88شامل بیوشیمی پایه با     (شیمی  . شـمرده شـده اسـت     

ن سهم را در     درصد کل مقاالت، بیشتری    8/31 مقاله، یعنی    1112
رشـته شـیمی همچـون قـبل پیشـتاز بوده ولی            . تولـید علـم دارد    

افـزایش مشـارکت دیگـر رشته ها در چند سال اخیر باعث شده              
اسـت کـه درصـد مربوط به این رشته نسبت به قبل کمی کاهش               

 درصد تولید عمل،    5/21 مقاله،   752رشته های مهندسی با     . یـابد 
 درصد 0/9یزیک درتولیدعلم سهم رشته ف. در مقام سوم قراردارد

) درصد8/24( مقاله   870.  درصد  بوده است    2/7و سهم  ریاضیات   
منظور از  . مـربوط بـه دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی بـوده است              

کلـیه رشته های موجود در   ) 3(در جـدول    » پزشـکی و دارویـی    «
دانشـگاه های علوم پزشکی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و           

 .باشدآموزشی پزشکی، می 
 

ـ تعداد مقاالت ایران به تفکیک شاخه های مختلف 3جدول 
 2003 در سال SCIعلوم محض در 

 نام بخش تعداد مقاالت درصد از کل

 شیمی 1112 8/31

 پزشکی و دارویی 870 8/24

 مهندسی 752 5/21

 فیزیک 315 0/9

 ریاضیات 253 2/7

 کشاورزی 105 0/3

 زیست شناسی 96 7/2

 
، در شاخه علوم    2003 مقالـه ایـران در سال        3222از تعـداد    
فقط نام کشور ایران    )  درصد 77یعنی  ( مـورد    2486محـض، در    

. بوده است و نام هیچ دانشمندمتعلق به کشور دیگرذکر نشده است 
 درصـد مقاالت باقیمانده حداقل نام یک فرد خارجی و یا      23در  

شورهایی اگر از ک  . نـام یک ایرانی مقیم خارج به چشم می خورد         
کـه آدرسشان در مقاالت ایران مشترکاً وجود دارد، تحت عنوان           
شرکای تولید علم ایران نام ببریم، بیشترین سهم مربوط به کشور           

 مقاله نام هر دو کشور ایران و آمریکا آمده          206در  .آمریکا است 
 مقاله دومین و    123 مقالـه، انگلسـتان با       132کانـادا بـا     . اسـت 

 در رده های بعدی، کشور      .لمی ایران است  سومین شریک تولید ع   

 مقاله، ژاپن   38 مقاله، فرانسه با     59 مقاله، آلمان با     67اسـترالیا با    
 . مقاله قرارگرفته اند29 مقاله و ایتالیا با 33با 

افـزایش تولـید علـم در ایران طی دهه اخیر بسیار چشمگیر             
 1993 نسبت به سال    2003تولـید علم ایران درسال      . بـوده اسـت   

برای رسیدن به حداقل یک درصد      . بیش از هفت برابر شده است     
 5/3، 2003تولیدعلم، باید میزان مشارکت خود را نسبت به سال          

بررسـی روند رو به رشد تعداد مقاالت در جهان          . برابـر نمایـیم   
میالدی، تعداد مقاالت کل درشاخه     2010نشان می دهد که درسال      

 . ون مورد برسدعلوم محض به بیش از یک و نیم میلی

 را سال دستیابی به یک درصد تولید علم         2010چنانچه سال   
 مقاله در   15000جهـان بـرای ایران فرض بگیریم، باید به تعداد           

این تنها درصورتی میسر خواهد بود که میزان .  برسیم2010سال  
 25رشـد تولـید علـم در ایـران، در هـر سال نسبت به سال قبل           

 2004گر، تعداد مقاالت ایران در سال     به عبارت دی  . درصـد باشد  
تا باالخره در پایان    ...  و 5034 به   2005، در سال    4027بـاید بـه     

با توجه به   .  مقالـه در سال برسیم     15000 بـه تعـداد      2010سـال   
. ایـثار و پشـتکار محققـان ما این مهم به راحتی امکان پذیر است            

ــرنامه ریــزی صــحیح وزارت علــوم و دســت اندرکــاران امــور   ب
ژوهشـی کشـور، افزایش اختصاص سهم درصد تولید ناخالص          پ

ملـی بـه امر تحقیقات تا حداقل سه درصد، احترام به محققان و              
حمایـت از برنامه های پژوهشی آنها سه رکن اساسی در رسیدن            

 .به این مهم است
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