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/  1382 پاییز و تابستان  –شماره سی و یکم رهیافت 
  

 ارتقاء علم در خاورمیانه 
  Science Watchبرگردان مستقیم از  نشریۀ 

 
 چکیده

سسه اطالعات علمی               ) ISI(در سال های اخیر، بر طبق مقاالت نمایه شده در م
ن پی درپی حضورش را       2002 تـا    1981آمـریکا در فاصـله سـال هـای            ، ای
  ضریب تأثیر گروهی     ز این رو، تولید علم    در جهان علم افزایش داده است     

های خاورمـیانه، شـامل ایـران، در بیسـت سـال اخیر مورد بررسی                   از کشـو
 نشان داده شده است، تولید علم      ) (همـان طور که در شکل       قـرار مـی گـیرد     

ن                    ان هرچـند هـنوز نسـبتاً کـم اسـت، در ده سال اخیر تعداد مقاالت ای  ـ
، 2002 مقاله درسال    1830 به   1996 مقاله در سال     501افزایش قابل توجهی، از   

.داشته است

ؤ
ـرا

وا. 
ر

 .1
را ر ای

 
مصـر بزرگتریـن تولیدکننده علم در این گروه است و تعداد مقاالت آن مرتب               

در حالی که عربستان سعودی دارای یک قله محصول         . در حـال افزایش است    
بوده که پس از آن یک کاهش اندک را         )  مقالـه  1537 (1996علمـی در سـال      

 مقاله در   1300 تقریباً به    2000لید علمی آن از سال      نشـان مـی دهد و آنگاه تو       
 .سال ثابت شده است

  

 کلید واژه
 .ارتقاء علم، خاورمیانه، تحقیق و توسعه، درصد تولید علم

 
 تمرکز رشته ای

 ارتقاء علم در خاورمیانه

ســهم بیشــترین رشــته در تولــید علمــی کشــورهای خاورمــیانه 
، به  ISIمنتخـب، براسـاس درصـد تعـداد مقاالت نمایه شده در             

، در جدول   2002 تا   1998سـیده در فاصـله سـال هـای          چـاپ ر  
 .خالصه شده است) 1(شماره 

کشورهایی را که سهم ) Science Watch(نشـریه مشـاهده علـم    
این کشورها شامل   . ناچیز در تولید علم دارند منظور نکرده است       

پربارترین این کشورها سودان    . سـودان، یمـن و لیبـی مـی باشـد          
 مقاله در سال در اواسط دهه       150متوسط  است که تقریباً به طور      

 100 تعداد مقاالت آن از      1999هشـتاد داشـته است، اما از سال         
 مقاله نمایه     100لیبی و یمن، هرکدام به تنهایی       . فراتر نرفته است  

لذا، هدف اصلی این مرور مقایسه      . شـده  در هـر سال نداشته اند        

درجه تأثیر  تقریبـی گروهـی از کشـورها بـوده تا تولید علمی و              
مقـاالت آنهـا بررسـی شـود، بـه گونه ای که این کشورها از نظر                 

 .جغرافیایی و تولید علمی با هر سرعتی قابل مقایسه باشند

نشان می  دهد، کشورهای با تولید       ) 1(همـان طـور که شکل       
به . علمـی کمتر، افزایش قابل توجهی در تعداد مقاالت داشته اند          

ر در تعداد مقاالت علمی داده های عـنوان مثال، عمان با سهم صف     
ISI     بوده  2002 مقاله علمی در سال      236، دارای   1981 در سـال 

 در گزارشـی از علم در       Natureدر سـال گذشـته، مجلـه        . اسـت 
جهـان عرب نوشت که عمان بودجه خود را در بخش تحقیقات            

 تا  1992 درصد در فاصله سال      83بـه مـیزان     ) R&D(و توسـعه    
ایـن بررسی نشان می دهد که این        ]. 1[ سـت   افـزایش داده   1996

 . طور سنجش هایی می تواند مورد نظر قرارگیرد

اردن تولید علمی خود را به طور مستمر در طول بیست سال 
 2002 مقاله در سال     485 به   1981 مقاله در سال     55گذشـته، از    

افـزایش داده اسـت، در حالی که سوریه تولید علمی خود را در              
لبنان .  مقاله افزایش داده است108 مقالـه به  10همیـن مـدت از     

بـا تولـید علمی کمتر از صد مقاله در انتهای دهه هشتاد و اوایل               
 مقاله  300دهـه نود میالدی، در هر یک از دو سال اخیر بیش از              

این در حالی است که عراق در خالف جهت         . علمی داشته است  
 در  70 به   1981 در سال    204حرکت نموده و تعداد مقاالتش از       

 .سال گذشته رسیده است

متوسـط تعـداد ارجاعات کشورها را در هر سال          ) 2(شـکل   
) با همپوشانی چند ساله(بـرای همه رشته ها طی دوران پنج سال      

)  بیان شده  00/1به صورت   (نسـبت بـه مقـدار متوسـط جهانـی           
همـان طـور کـه نمـودار مذکـور نشان می دهد،       . نشـان مـی دهـد     

 رد بررسی، هنوز به مقدار متوسط جهانیکشـورهای منتخب مـو
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  ـ تعداد مقاالت کشورهای خاورمیانه1شکل 
  به ثبت رسیده استISI که در 1981ـ2002در سال های 

 

  ـ سهم رشته اصلی در تولید علم کشورهای خاورمیانه1جدول 
 ISI براساس داده های 1998ـ2002ای در سال ه

 کشور رشته تعداد مقاالت رشته درصد رشته

 مصر

 ایران

 عراق

 اردن

 لبنان

 عمان

 عربستان سعودی

 هسوری

 امارات متحده عربی

 علوم مواد 1067 78

 شیمی 2199 44

 مهندسی 79 3

 مهندسی 455 17

 پزشکی بالینی 572 7

 علوم کشاورزی 69 8

 مهندسی 1221 46

 علوم کشاورزی 92 11

 محیط شناسی 71 8
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  ـ متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله در کشورهای خاورمیانه2شکل 
 در مقابل دوره های زمانی پنج ساله برای تمامی رشته ها

 
 

  ـ رشته ای که در هر کشور خاورمیانه بیشترین ارجاعات را در فاصله 2جدول 
  داشته است1998ـ2002در سال های 

 رشته کشور رشته  کشور

 علوم کشاورزی

 بیوشیمی/ زیست شناسی

 شیمی

 ط شناسیمحی

 مهندسی

 علوم زمین

 علوم مواد

 مصر ریاضیات عربستان

 عربستان میکروبیولوژی مصر

 عمان عصب شناسی ایران

 مصر فارماکولوژی مصر

 اردن علوم جانوری و گیاهی سوریه

 مصر فیزیک لبنان

 مصر ــــــ ــــــ
تعداد ارجاعات در رشته مطرح شده در کشور مربوط، نسبت به همان رشته در سایر کشورهای تولید کننده                 

متوسط تعداد ارجاعات به هر مقاله در       عدد  . بیش از صد مقاله در آن رشته، بیشترین مقدار را داشته است            
 .رشته با بیشترین ارجاعات، بیشترین تطابق را مقدار متوسط جهانی دارد
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ضـریب تأثـیر نرسیده اند، اگرچه برای اغلب آنها یک افزایش در    
عمان با تعداد مقاالت اندک در      . چند سال اخیر مالحظه می شود     

اوایـل دهـه هشـتاد، یک قله مصنوعی در ارجاعات را در سمت          
همان طور که تعداد مقاالت  (چـپ نمـودار نشـان مـی دهـد، امـا           

نمـودار با گذشت زمان به سطح       ) کشـور نـیز افـزایش مـی یـابد         
 .متعادلی تنظیم می شود

کشـورهایی را کـه ضریب تأثیر مناسبی        ) 2(جـدول شـماره     
نسـبت بـه مقـدار متوسط جهانی در رشته های اصلی منتخب در            

به عنوان مثال،   . طـول پـنج سـال گذشـته دارنـد، نشـان می دهد             
 مقاله  113نشـمندان عمـان بـه عـنوان نویسندگان یا همکاران            دا

 1998ـ2002نمایـه شـده در مقـاالت شیمی در فاصله سال های             
مقدار متوسط جهانی   % 68بـوده انـد و ضـریب تأثیر این مقاالت           

بـه عـبارت دیگـر، رشته شیمی در عمان بیشترین           . بـوده اسـت   
رین در بین   ارجاعـات را در بیـن دیگـر رشـته ها دارد و این بهت              

هـرکدام از کشورهای منتخب است که حداقل صد مقاله در این            
 .رشته داشته اند

نشان می دهد که هر کشوری بر       ) 1(باالخـره، جدول شماره     
روی چـه رشته ای متمرکز شده، به طوری که بیشترین مشارکت            

.  داشته است1998ـ 2002را در ارائه مقاالت در فاصله سال های 
 ایـران در رشته شیمی بیشترین تولید علمی را          بـه عـنوان مـثال،     

دیگر رشته هایی که در ایران      . نسبت به سایر رشته ها داشته است      
: نقـش مهـم در تعـداد مقـاالت ایـن کشـور داشته اند عبارتند از                

مصر عالوه بر علوم مواد که      . فارماکولوژی، ریاضیات و مهندسی   
 است، در   بیشـترین نقـش را در تولـید علمـی ایـن کشور داشته             

زمیـنه های شیمی، علوم کشاورزی و فارماکولوژی نیز سهم قابل           
عربستان سعودی همراه با فعالیت اصلی      . توجهـی داشـته اسـت     

خـود بـر روی رشته های مهندسی، درصد باالیی از تولید علمی             
خــود را در پــنج ســال گذشــته در رشــته هــای پزشــکی بالینــی، 

 .ده استفارماکولوژی و علوم کامپیوتر نشان دا

 

 
 توضیح

در ایـن مرور از اطالعات  ) Science Watch(مشـاهده علـم   
 استفاده نموده است که     1981-2002 در فاصله سال های      ISIپایه  

 کشـور مختلف را     170داده هـای نشـر و ارجاعـات مـربوط بـه             
در بررسـی کشـورهای خاورمیانه، رژیم صهیونیستی         . دربـردارد 

ولید علمی زیاد آن در مقایسه      مستثنی شده است و این به دلیل ت       
در طول بیست سال مورد    . بـا دیگـر کشـورهای خاورمیانه است       

 مقاله بوده است که در 157379بررسی، رژیم صهیونیستی دارای 
 مقاله کشور مصر در همین مدت بسیار        39404مقایسـه با تعداد     

 .زیاد است

 
 یادداشت

   مترجم علی اکبر صبوری
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