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اسناد علمي ایران در سال 2014
علی اکبر صبوری
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چکیده

در س��ال  ،2014براس��اس شمارش اسناد علمی منتشر ش��ده ایران در وبگاه علم مؤسس��ه اطالعات علمی تامسون رویترز ،تعداد اسناد
علمی منتشر شده ایران در علوم  1/69( 29429درصد مقدار جهانی و با رتبه هیجدهم جهان) ،در علوم اجتماعی  0/68( 1839درصد
مقدار جهانی و با رتبه س��ی و یکم جهان) و در علوم انس��انی و هنر  0/10( 117درصد مقدار جهانی و با رتبه چهل و هش��تم جهان) و
در مجموع  1/50( 29812درصد مقدار جهانی و با رتبه بیستم جهان) میباشد .اکنون چهار سال ( )2001-2014است که ایران از نظر
تولید اسناد علمی رتبه بیستم جهان میباشد.
در سال  ،2014کشور ما از نظر تولید اسناد علمی بینالمللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه
با  1/67درصد س��هم از تولید اس��ناد علمی و کسب رتبه هفدهم جهانی می باشد .تعداد کل اسناد علمی منتشر شده کشور در سالهای
 2012و  ،2013به ترتیب  27134و  28058بوده اس��ت که نش��ان از  3/4درصد رشد در سال  2013و  6/3درصد رشد در سال 2014
دارد .دانشگاه های تهران ،علوم پزشکی تهران ،امیرکبیر ،تربیت مدرس و صنعتی شریف ،به ترتیب ،پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید
علم در سال  2014بودهاند .رشتههای فنی– مهندسی ،شیمی ،مواد  ،فیزیک و ریاضیات ،پنج موضوع نخست در تولید اسناد علمی کشور
بودهاند 18/5 .درصد اس��ناد علمی تولیدی س��ال  2014متعلق به مجموعه دانشگاههاي آزاد است .آمریکا ،مالزی ،کانادا ،آلمان ،انگستان
و استرالیا ،به ترتیب ،بیشترین همکاری علمی را با ایران داشتهاند.
واژگان کلیدی :تولید علم ،تعداد اسناد علمی ،همکاری علمی ،مشارکت دانشگاهی ،مؤسسه اطالعات علمی ( ،)ISIتامسون رویترز.

 .1استاد بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران.
تلفن ،)+9821(66956984 :دورنگار ،)+9821(66404680 :نشانی الكترونيكيsaboury@ut.ac.ir :
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مقدمه

ایران داشته است.
با افزایش چشمگیر انتش��ارات بینالمللی از نظر ک ّمی ،اکنون وقت آن
رسیده است که به بررسی کیفیت تولید اسناد علمی کشور هم پرداخته
شود [.]1
برای استخراج دادههای اطالعات علمی کشورمان ،از وبگاه علم مؤسسه
تامس��ون رویترز استفاده ش��د .در بخش جستجوی پیشرفته مؤسسه،
با نوش��تن کلمه  CU=Iranدر عنوان جستجو ،انتخاب همه سالها و
انتخاب یک��ی از بانکهای علوم ( ،)SCIEعلوم اجتماعی ( )SSCIو
علوم انسانی و هنر ( )A&HSCIو یا همه بانک ها ،نمایههای کشور
استخراج و آنگاه تجزيه و تحليل دادهها با نرم افزار مؤسسه ،در خصوص
ردهبندی موضوعات ،مؤسس��ات ،نوع سند و سال انتشار سند انجام و
تدوین شد .یکی از تجزيه و تحليل هايي که انجام شد ،بر حسب سال
انتشار اسناد علمی است.
س��ال انتشار اس��ناد علمی با سال نمایه ش��دن در وبگاه علم مؤسسه
تامس��ون میتواند متفاوت باشد ،چرا که برخی نشریات ممکن است
ماهها زودتر و گاهی ماهها دیرتر از تاریخ انتش��ار چاپ شده بر روی
آنها منتشر شده و نمایه شوند .در این مقاله ،تنها به سال انتشار اسناد
علمی (چاپ ش��ده بر روی نشریات) توجه ش��ده است .بنابراین ،به
تجزیه و تحلیل اس��ناد علمی ایران که در نشریات سال  2014منتشر
شدهاند ،پرداخته خواهد شد.
برای مقایسه ،تعداد اسناد علمی ایران که در سالهای قبل هم به همین
طریق انتشار یافتهاند ،داده خواهد شد تا لزومی به گزارشات قبلی که
گاهی بر مبنای س��ال نمایه ش��دن اسناد علمی ارائه شده است نباشد.
اس��تخراج دادهها در ابتدای ماه هشتم (آگوست) سال جاری میالدی
( )2015صورت گرفت تا دادههای س��ال  2014میالدی تقریبأ کامل
باشد.

در جهان بیش از دویست هزار نشریه علمی منتشر میشود و هر روز بر
شمار آنها نیز افزوده میشود .بسیاری از نشریات فاقد اعتبار علمی بوده
و میباید از انتشار اسناد علمی در آنها پرهیز کرد [ .]1داوری تخصصی
رکن اساسی در دادن اعتبار به نشریات علمی است [.]2
از مهمتری��ن چالشهای پیشرو در حوزه علمس��نجی ،اعتبارس��نجی
نش��ریات بوی��ژه در خصوص داوری صحیح مق��االت علمی ،رعایت
اخالق علمی ،تقلب و نشر اکاذیب است [.]3-5
حجم وس��یع اطالع��ات علمی در جه��ان امروز ایج��اب میکند که
مؤسس��اتی به گزینش اطالعات علمی معتبر پرداخته و برای سهولت
دسترسی محققان طبقهبندی مناسب از آنها ارائه دهند.
اس��تانداردهای ویژه در گزینش نش��ريات برای نمایهسازی ،رعایت
جامعیت در موضوع و پراکندگی مناسب جغرافیایی نشريات گزینش
ش��ده ،طبقهبندی متنوع با دسترسی و جستجوی آسان بویژه در علوم
بین رش��تهای ،تداوم ارزیابی نش��ريات نمایه ش��ده و رتبهبندی آنها
در موضوعات مختلف ،استنادس��نجی بر پایه ش��مارش ارجاعات به
مقاالت مختلف و ارائه گزارشات زمانبندیشده از مقاالت ،دانشمندان
و مؤسس��ات پرارجاع در سطح جهان ،سبب شده است که نمایههای
مؤسس��ه اطالعات علمی تامس��ون رویت��رز( )1ISIدر امریکا مبنای
سنجش فرآیند تولید علمي قرار بگیرد .در سال  ،2014از حدود هفده
هزار نش��ریه که در فهرست کلی (مستر لیست) نمایه سازی مؤسسه
اطالعات علمی مؤسسه تامس��ون قرار داشته ،نزديك به سیزده هزار
نش��ريه در وبگاه علم ( )2WOSآن ب��ه عنوان مهمترین و اصلیترین
منبع ،در س��ه بخش اصلی مؤسسه ،شامل نمایههای توسعه داده شده
علوم ( ) 3SCIEبا  8764نش��ریه ،علوم اجتماعی ( ) 4SSCIبا 3217
نش��ریه و علوم انس��انی و هنر ( )5A&HSCIبا  1761نشریه ،مبنای
س��نجش علم قرار گرفته است .کمتر از هفت در صد نشريات جهان
در وبگاه علم نمایه میش��وند .در پایگاه اسکوپوس که مؤسسه رقیب
تامسون رویترز و در اروپاست ،بیست و یک هزار نشریه نمایهسازی
میشود.
پرونده پژوهش��ی ایران بر مبنای تعداد نمایههای ثبت شده در مؤسسه
اطالعات علمی تامس��ون رویترز ،در طول س��الهای گذش��ته توسط
نویسنده[ ]6-18و دیگران [ ]19-21بررسی شده است.
س��هم ایران در تولید اس��ناد علمی معتبر در سال  2009میالدی به یک
در صد مقدار جهان رس��ید .ایجاد دوره های موفق تحصیالت تکمیلی
در دانشگاه های مختلف کشور ،نقش مهمی در پیشرفت تحقیقات در

روند تغییرات چاپ اس�ناد علمی ایران در سالهای
مختلف
از ابتدای سال  2000میالدی تا اول آگوست سال  2015میالدی (مدت
پانزده سال) ،تعداد اسناد علمی ایران در سه حوزه علوم ،علوم اجتماعی
و حوزه علوم انس��انی بعالوه هنر و همچنین در مجموع سه حوزه در
س��الهای مختلف در شکل ( )1نشان داده ش��د .همانطور که مالحظه
میش��ود ،نقش اصلی را در تولید اسناد علمی سالهای متمادی حوزه
عل��وم دارد .نقش حوزه علوم اجتماعی ک��م رنگ و نقش حوزه علوم
انسانی و هنر بسیار ناچیز است.
1.ISI: Institute for Scientific Information.
2.WOS: Web of Science
3.SCIE: Science Citation Index Expanded

4.SSCI: Social Science Citation Index
5.A&HSCI: Arts and Humanities Science Citation Index
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ش��کل ( :)1تغییرات تعداد اسناد علمی ایران چاپ ش��ده در پانزده سال اخیر ،به تفکیک در (الف) حوزه علوم (( ،)SCIEب) حوزه علوم
اجتماعی (( ،)SSCIج) حوزه علوم انسانی و هنر ( )A&HSCIو (د) مجموع سه حوزه.

در س��ال  ،2014س��هم ما از تولید اسناد علمی در حوزه علوم 29429
( 1/69درص��د مقدار جهانی) ،در حوزه عل��وم اجتماعی 0/68( 1839
درص��د مقدار جهانی) ،در حوزه علوم انس��انی بعالوه هنر 0/10( 117
درصد مقدار جهانی) و در مجموع  1/50( 29812درصد مقدار جهانی)
بوده است .در حوزه علوم رتبه هیجدهم ،در حوزه علوم اجتماعی رتبه
سی و یکم ،در حوزه علوم انسانی بعالوه هنر رتبه چهل و هشتم و در
مجموع هر س��ه حوزه رتبه بیستم جهان را کسب نمودهایم .شکل ()2
رتبهبندی کش��ورهای مختلف را بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه
ش��ده در پایگاه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال  2014میالدی
را در سه حوزه مختلف و در مجموع به تفکیک نشان میدهد .اکنون
چهار سال ( )2001-2014است که ایران از نظر تولید اسناد علمی رتبه

بیس��تم جهان میباشد .شکل ( )3درصد مشارکت ایران در تولید اسناد
علمی و به موازات آن رتبه کشور را در جهان نشان میدهد .کشور ما از
نظر تولید اسناد علمی بینالمللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه
و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه در مکان اول منطقه قرار دارد .سهم
کشور ترکیه از تولید اسناد علمی در حوزه علوم  1/78( 31016درصد
مقدار جهان��ی) ،در حوزه علوم اجتماع��ی  1/12( 3019درصد مقدار
جهانی) ،در حوزه علوم انس��انی بعالوه هن��ر  0/42( 492درصد مقدار
جهانی) و در مجموع  1/67( 33146درصد مقدار جهانی) بوده است.
ترکیه در حوزه علوم رتبه هفدهم ،در حوزه علوم اجتماعی رتبه بیست
و دوم ،در حوزه علوم انس��انی بعالوه هنر رتبه بیس��ت و چهارم و در
مجموع هر سه حوزه رتبه هفدهم جهان را کسب نمودهاست.
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شکل ( :)2رتبهبندی کشورها از نظر تولید اسناد علمی ،به تفکیک در (الف) حوزه علوم (( ،)SCIEب) حوزه علوم اجتماعی (( ،)SSCIج)
حوزه علوم انسانی و هنر ( )A&HSCIو (د) مجموع سه حوزه ،بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در پایگاه اطالعات علمی تامسون
رویترز در سال  2014میالدی .در خصوص حوزه علوم انسانی بعالوه هنر ،ده کشوری که هر یک بیش از یک درصد تولید علم را دارند ،به
صورت نمودار ستونی جداگانه در داخل نمودار مربوطه داده شده تا سهم کشورهای دیگر برای مقایسه قابل رؤیت شود.
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شکل ( :)3میزان مشارکت ایران در تولید کل اسناد علمی به همراه رتبه کشور در جهان بر اساس شمارش اسناد علمی در پایگاه اطالعات
علمی تامسون رویترز در پانزده سال اخیر.

از مجموع  29812کل اسناد علمی منتشر شده ایران در سال ،2014
تع��داد مقاالت کامل ( 27068یعن��ی  90/7درصد) ،مقاالت مروری
( 644یعن��ی  2/2درصد) ،نامه ( 406یعنی  1/4درصد) ،موارد هیئت
تحریری��های ( 249یعن��ی  0/8درص��د) ،تصحی��ح ( 121یعنی 0/4
درصد) ،تعداد مقاالت کامل همايشها ( 62یعنی  0/2درصد) ،دیگر
موارد ش��امل مرور کتاب ،بیوگرافی ،خبری و فصل کتاب ( 64یعنی

 0/2درصد) و بالخره تعداد چکیدههای ارائه ش��ده با نمایه تامسون
رویترز در همايشهاي علمی ( 1271یعنی  4/3درصد) ،بوده است.
در چند س��ال اخیر ،می��زان درصد مربوط به مق��االت کامل و چکیده
مقاالت در همایش ها کاهش یافته است و این نشان از کاهش شرکت
اعضای هیئت علمی به همایش های علمی است.
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شکل ( .)۴تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران با موضوعات مختلف در سال  2014میالدی.

پراکندگی موضوعی اسناد علمی منتشر شده ایران
در سال 2014

مشارکت ایران با کشورهای مختلف در تولید اسناد
علمی در سال 2014

تعداد اسناد علمی نمایه شده در سال  2014در موضوع مهندسی 6429
( ،)٪21/5ش��یمی  ،)٪15/3( 4555مواد  ،)٪9/4( 2789فیزیک 2758
( ،)٪9/3ریاضی��ات  )٪5/2( 1559و عل��وم کامپیوت��ر ،)٪4/4( 1324
به عنوان ش��ش موضوع برتر تحقیقات ایران ،بوده اس��ت .بر حس��ب
رش��تههای مختلف ،نقش هر کدام در شکل شماره ( )۴نشان داده شده
است .شیمی عمومی ،مهندسی شیمی ،مواد عمومی ،برق و الکترونیک
و شیمی فیزیک ،پنج رشته برتر در تولید اسناد علمی کشور بودهاند.

همکاری های علمی بینالمللی نقش بس��یار مهمی در توس��عه علمی
کش��ورها دارد .شکل ( )۵مش��ارکت دانش��مندان ایرانی با دانشمندان
خارجی کش��ورهای مختلف در نشر اس��ناد علمی نمایه شده در سال
 2014را نش��ان میدهد .آمری��کا ،مالزی ،کانادا ،آلمان ،انگلس��تان و
اس��ترالیا ،رتبههای یک تا ش��ش را در مش��ارکت علمی با ایران دارند.
همکاری علمی مالزی با ایران رشد بسیار خوبی در این سال داشته است
به طوری از همکار پنجم در سال گذشته به همکار دوم رسیده است.

شکل ( .)۵تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترک ایران با دیگر کشورها در سالهای . 2014
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میزان مشارکت دانشگاه های ایران در تولید اسناد
علمی منتشر شده در سال 2014

(بیشترین مقدار) وجود دارد .نام چهار نفر در بیش از یکصد سند علمی
تکرار شده است .نام ده نفر ایرانی و نام یکنفر خارجی در بیش از هشتاد
و کمتر از یکصد س��ند علمی تکرار شده است .همه نویسندگان ،ایرانی
نیستند .نام  500نفر هم در بین هفتاد و پنج تا هشتاد سند علمی تکرار شده
است که اغلب آنها افراد غیرایرانی هستند .امروزه همکاری علمی در همه
رشتههای علوم و حتی علوم اجتماعی و در بسیاری از موارد علوم انسانی
و هنر ،بویژه در تحقیقات بین رشتهای ،اجتناب ناپذیر است.
یک بررسی آماری بر روی سه هزار مقاله ایرانیان در رشتههای پزشکی
و علوم زیس��تی که در س��ال  2014میالدی چاپ شده است نشان داد
که میانگین تعداد نویسنده به ازای هر مقاله  4/7میباشد ] .[22هرچند
این مقدار با کش��ورهای پیشرفته و حتی متوس��ط جهانی فاصله دارد،
اما در مقایس��ه با مقادیر سالهای  2010و ( 2012به ترتیب  4/5و )4/6
رشد اندکی را نشان میدهد که حکایت از افزایش روحیه همکاری بین
محققان ایرانی است .به هر حال ،اسناد علمی منتشر شده ایران تنها به
فعالیت پژوهشی کمتر از بیست درصد پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز
علمی مربوط میش��ود .چنانچه هر عضو هیئت علمی در دانشگاههای
دولتی و غیر دولتی به طور متوسط در هر سال حداقل یک سند علمی
تولید کند ،آنگاه در فهرس��ت ده کشوربرتر جهان از حیث تولید اسناد
علمی قرار خواهیم گرفت.

ش��کل ( )۶میزان مش��ارکت دانش��گاه های برتر کش��ور را در کسب
نمایههای بیشتر سال  2014نشان میدهد .دانشگاه تهران با 9/1( 2712
درصد کش��ور) و دانشگاه علوم پزش��کی تهران با  7/9( 2353درصد
کشور) سند علمی منتشر شده به ترتیب در مقام اول و دوم قرار گرفته
است .دانشگاه صنعتی امیر کبیر با  5/5( 1285درصد کشور) ،دانشگاه
تربیت مدرس با  4/8( 1430درصد کشور) و دانشگاه صنعتی شریف با
با  4/8( 1419درصد کشور) جایگاه سوم تا پنجم ردهبندی را گرفتهاند.
مجموعه کل دانش��گاه های آزاد اسالمی کش��ور ،با انتشار  5552سند
علمی در س��ال  2014میالدی توانسته است هیجده و نیم درصد اسناد
علمی کشور را تولید نماید.

میزان مشارکت نویسندگان مختلف در انتشارات
سال  2014میالدی
نام  52993نفر نویس��نده در فهرس��ت نویس��ندگان  29810سند علمی
ایران در سال  2014میالدی وجود دارد .نام یک نفر در  149سند علمی

شکل ( .)۶سهم دانشگاههای مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال  .2014نام دانشگاه های دارای کمتر از حدود چهارصد سند
علمی حذف شده است.
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نشریات علمی سال  2014میالدی

Iranian Red Crescent Medical Journal
با انتشار  275مقاله ایرانی درردههای بعدی قرار دارند .در نوزده نشریه که
هشت تا از آنها ایرانی است ،هر کدام بین صد تا دویست سند علمی از
ایران به چاپ رسیده است .در پانصد نشریه ،هر کدام بیش از دوازده سند
چاپ شده است .حدود دوازده درصد اسناد علمی کشور در سال 2014در
 44نشریه ایرانی که در مؤسسه تامسون رویترز نمایه شده و دارای فاکتور
تأثیر در همین سال بودهاند (جدول شماره  ،)1منتشر شده است.
تعداد نش��ریات ایرانی که در اسکوپوس (رقیب پایگاه اطالعات علمی
تامسون رویترز) در همین سال نمایه شده اند به  135مورد رسیده است
(جدول شماره .)2

اسناد علمی ایران در مجموعهای شامل  4501نشریه علمی منتشر شده
اس��ت که از رشد چهار درصدی نسبت به س��ال قبل برخوردار است.
نشریه ایرانی
Iranian Journal of Public Health
با انتش��ار  737مقاله ایرانی ( 2/5درصد تعداد اسناد علمی منتشر شده
در ایران) س��هم نخست را در انتشار اس��ناد داشته است .نشریه RSC
 Advancesانگلستان با انتشار  279مقاله ایرانی و نشریه ایرانی

جدول ( 44 :)1نشریه ایرانی نمایه شده در وبگاه علم مؤسسه تامسون رویترز به همراه مشخصات آنها در گزارش استنادی نشریات
( )Journal Citation Report: JCRدر سال 2014
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جدول ( 135 :)2نشریه ایرانی نمایه شده در اسکوپوس به همراه مشخصات آنها در گزارش سال  2014نشریات آن پایگاه.
 SJRفاکتور تاثیر سه ساله نشریه بر اساس دادههای پایگاه اسکوپوس است (جهت مقایسه ،در مؤسسه تامسون رویترز دو فاکتور تأثیر دو ساله
و پنج ساله داده میشود).
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جدول ( 135 :)2نشریه ایرانی نمایه شده در اسکوپوس به همراه مشخصات آنها در گزارش سال  2014نشریات آن پایگاه.
 SJRفاکتور تاثیر سه ساله نشریه بر اساس دادههای پایگاه اسکوپوس است (جهت مقایسه ،در مؤسسه تامسون رویترز دو فاکتور تأثیر دو ساله
و پنج ساله داده میشود).
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نتیجهگیری

ستایش است اما نباید توقع بیش از این وجود داشته باشد .اگر قرار باشد
اتفاق دیگری در شتاب و تولید علم کشور را شاهد باشیم نیازمند یک
تحول در بودجه تحقیقات کش��ور هستیم و همچنین همدلی مسئوالن
نظام در اجرای یک برنامه منسجم تحقیقاتی .اکنون باید به سیاستهای
کلی «علم و فناوری» ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب در شهریور
م��اه  1393چش��م دوخت که این سیاس��تها به نظ��ام آموزش عالی،
تحقیق��ات و فناوری پرداخته و در بن��د  ۲-۸به بودجه پژوهش به این
صورت اشاره دارد« :افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل چهار
درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  ۱۴۰۴با تأکید بر مصرف بهینه
منابع و ارتقاء بهرهوری».
تعداد دانش��جویان تحصیالت تکمیلی به عنوان موتور محرک تحقیق
ب��ه صورت بی رویه افزایش پیدا کرده و انجام پروژهای تحقیقاتی آنها
بویژه در حوزههای علوم پایه و فنی  -مهندسی هزینه هنگفتی دارد .بنا
به گفته قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو
با خبرگزاری مهر در تاریخ http://www.mehrnews.( 93/10/24
 ،)2451552/com/newsکل بودجه پژوهش کش��ور در سال ،1393
مبلغ  2300میلیارد تومان بوده است و کمتر از نیمی از آن در اختیار دو
وزارت مس��ئول آموزش عالی (وزارت علوم و وزارت بهداشت) قرار
گرفته است.
ذکر این نکته ضروری است که تولید سند علمی یکی از راههای ادعای
علمی بودن کش��ور است .کمیت تولید اس��ناد علمی ،شرط الزم برای
توس��عه علمی اس��ت اما شرط کافی نیس��ت .حال که به یک بالندگی
درخ��ور تقدیر رس��یدیم ،باید به کیفیت تولید بپردازی��م و در دهه نود
کارهای با کیفیت را تش��ویق کنیم و به رش��د کیفی توجه کنیم .اکنون
فهرس��تی از نشریات کم اعتبار و بیاعتبار ارائه ش��ده تا محققان را از
نوشتن در آنها باز بدارد و برای نوشتن در نشریات برتر پاداش خاص
قایلشویم .البته باید در قبال این خواسته بجا ،بسترهای الزم را هم برای
محقق فراهم سازیم و او را به حال خود وانگذاریم.
در ک��وزه همان طراود که در اوس��ت .اگر همانط��ور که تا به حال با
محققان رفتار شده است و از آنها با دست خالی استقبال نموده وآنها را
به نبرد بینالمللی با محققان مجهز فرستادهایم ،انتظار کار خارقالعاده
نداشته باشیم .وقتی بودجه تحقیقاتی همه دانشگاههای وزارت علوم
به اندازه یک دانشگاه عربستان سعودی هم نمیشود ،انتظار چه چیزی
وجود دارد؟ وقتی حقوق اعضای هیئت علمی دانش��گاهها بر اساس
نرخ برابری ارز در س��ال  1387نسبت به سال  1392نصف میشود،
چگونه انتظار داریم کار علمی ش��گفت انگیز ببینیم! اما دیدیم که در
مدت همان پنج س��ال کمیت علمی به طور ش��گفتانگیزی توس��ط
محققان ما رشد کرد و جهان را تحت تاثیر حرکت ایثارگرایانه محققان
ما قرار داد.

در طول چهار س��ال اخیر همواره رتبه جهانی ایران در اسناد تولید علم
از نظر داده های اطالعات علمی وبگاه علم ،مؤسس��ه تامسون رویترز
بیستم بوده است .این در حالی است که رتبه علمی ایران در سال 2000
میالدی  48بوده اس��ت و در طول س��الهای  2011-2014به رتبه ثابت
 20رس��یده است .رتبه علمی چین در سال  2000میالدی با در اختیار
داشتن حدود سه درصد تولید علمی ،هشتم بوده است و در سال 2010
با در اختیار داش��تن هشت و نیم درصد تولید علمی به رتبه دوم جهان
رسیده و در سال  2014موقعیت جهشی خود را در  13/6درصد تولید
حفظ کرده است.
دلیل ثابت بودن رتبه علمی کش��ور به ترتیب شامل موضع گیری های
چندگانه و ضد و نقیض برخی مسئوالن در حمایت و تشویق از تولید
مقاله های علمی بین المللی  ،عدم رش��د بودجههای پژوهشی دانشگاه
ها با توجه به گرانی های ناش��ی از تورم و تحریم ،عدم تصمیم کالن
سیاستگذاری علمی در مدیریت نظام پژوهشی کشور و همچنین عدم
اس��تفاده از مدیران کارآمد و آشنا در حوزههای پژوهشی دانشگاهها و
سازمانها  ،ایرانهراسی های نابحق کشورهای غربی ،تحریمهای ظالمانه
بیگانه و متاس��فانه گاهی هم خودی است .پیش بینی شده است کشور
چین تا پایان سال  ۲۰۱۹میالدی برترین کشور جهان از نظر تحقیقات
علمی ش��ود و تا س��ال  ۲۰۲۰میالدی بودجهای مع��ادل  2/5درصد از
تولید ناخال��ص داخلی را به این امر اختص��اص دهد .در حال حاضر
سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی در کشور چین حدود دو درصد
است .دیگر کشورهای شرق آسیا شامل ژاپن ،کره جنوبی ،هنگ کنگ،
سنگاپور و تایوان هم سهم بودجه تحقیقات خود را افزایش دادهاند .در
تای��وان  3/1درصد و در ژاپن  3/4درصد از تولید ناخالص ملی صرف
تحقیقات میشود.
کره جنوبی حتی از رژیم اش��غالگر قدس که باالترین بودجه تحقیق و
توس��عه را در اختیار دارد ( 3/9درصد از تولید ناخالص ملی) ،پیش��ی
گرفت��ه و  4/4درصد از تولید ناخالص داخلی را به تحقیق و توس��عه
اختصاص داده است.
میانگین س��هم پژوهش از تولید ناخالص ملی در کش��ورهای اروپایی
حدود دو درصد است و در این میان سوئد با  3/5درصد پیشتاز است.
در امریکا این مقدار حدود  2/8درصد اس��ت .در ترکیه نزدیک به 0/9
درصد ،در هند و آفریقای جنوبی هر کدام حدود  0/8درصد و در مالزی
نزدیک  1/1درصد از تولید ناخالص ملی صرف پژوهش میشود.
این در حالی است که در کشور مانزدیک به نیم درصد از تولید ناخالص
ملی صرف تحقیقات میشود.بر اساس سهم بودجه کشور در تحقیقات،
آنچه تاکنون در بحث تولید علم اتفاق افتاده اس��ت چش��مگیر و قابل
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