
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 مجله پژوهشی حکیم

8
  
  
  
 
 
 
  
 

   میالدی2002 تا سال 1970تولید علمی ایران از سال 
   دکتر نیما رضائی، دکتر مریم محمودی،*دکتر مصطفی معین
   دانشگاه علوم پزشکی تهران، آسم و آلرژی،مرکز تحقیقات ایمونولوژی

  17/1/86 :  پذیرش15/1/85: دریافت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  66428995:  نمابر66935855: تلفن. تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی:ولؤنویسنده مس* 

  mmoin@sina.tums.ac.ir :پست الکترونیک

Title: Scientific output of Iran from 1970 to 2002 
Authors: Moin M, (MD); Mahmoudi M, (MD); Rezaei N, (MD). 
Introduction: A rapid progress has been made in all branches of science and technology over the 
past two decades. This study evaluates the scientific output of Iran in this period. 
Methods: The data used in this article have been extracted from ISI-Thomson® database using 
Rose-net information network on the Internet. Science production in Iran has been reviewed from 1970 
to 2002 and compared with 15 other countries. 
Results: Science output in Iran had a rising trend from 1970 to 1980; however, it declined and then 
remained steady as the Iraqi war was imposed on Iran, until it gained a sharp rising trend again some 
years after the war. A comparison of Iran with other 15 countries until the year 2000 shows that these 
16 countries in total have 69.2% of the science output of the world in ISI. The United States, Britain 
and Germany stand atop the list with 33.2, 7.8 and 7 percent, respectively, and Iran with 0.12% stands 
on thirteenth place among these 16 countries. China, India, and South Korea maintain a considerable 
difference and a relatively higher position in terms of scientific output as compared with Turkey, 
Egypt, Saudi Arabia, Iran, Pakistan, Kuwait and Iraq. Iran is ahead of Pakistan, Kuwait and Iraq, 
which produce a cumulative 0.16% of the science among these 16 countries. Comparing the ratio of 
science output to GNP, Iran stands on thirteenth place among 16 countries in the year 2000.  
Conclusion: Iran has had a considerable growth in presenting articles after the Iraq-Iran war, 
which marks the period of stability and development. 
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9   دکتر مصطفی معین و همکاران

 چکیده
علت رشد علوم پزشکی در  به. ورت گرفته است ص فناوریهای علوم و در دو دهه اخیر پیشرفت سریعی در تمامی شاخه :مقدمه

 به  1960 جلد در سال     3000چند دهه قبل و همچنین تمایل بیشتر دانشمندان به چاپ مقاالت خود در مجالت، تعداد مجالت از                  
ر مجـالت و مقـاالت را بیـشت     افزایش یافته است که این امر اهمیت ارزیابی کمی و کیفـی 2001 مجله در سال  000,40 از   بیش
  .باشد  می21 بررسی تولید علمی ایران در آستانه قرن ،هدف از این مطالعه .نماید می

 از طریق اینترنـت در شـبکه        (ISI)اطالعات مورد استفاده در این مقاله با جستجوی مؤسسه اطالعات علمی آمریکا              :کارروش  
 تحت یـک مـرور اجمـالی قـرار          2002 تا   1970 سال   در این بررسی ابتدا تولید علمی ایران از       . انجام گرفت  نِت   - رُز اطالعات
  . یافته و در حال توسعه تحت مقایسه قرار گرفت   کشور توسعه15سپس تولید علمی ایران و . گرفت
دچـار یـک    ابتدا    تحمیلی ایران و عراق،      روند صعودی داشته و با آغاز جنگ       1980 تا   1970تولید علمی ایران از سال       :اه  یافته

 . دچار یک سیر صعودی با شیب بسیار تنـد شـده اسـت    چند سال پس از جنگ مجدداً   و  سپس وضعیت ثابت شده    ،روند نزولی 
تولید علمـی جهـان را در       % 2/69 کشور در مجموع     16 که این    دهد  نشان می  2000 کشور دیگر در سال      15مقایسه بین ایران و     

ISI  12/0 در سه رده نخست قرار دارند و ایران با      درصد 7   و 8/7،  2/32ا   ب ترتیب   به  انگلستان و آلمان    باشند که آمریکا،    دارا می %
تولیـدات علمـی و دیگـر کـشورهای     % 5/46 آمریکـا  ، کشور16در مقایسه درون این .  کشور قرار دارد16در رده سیزدهم این  

. انـد   کـشور را داشـته     16لمـی ایـن     درصـد تولیـد ع    % 9/43 فرانسه و کانادا مجموعاً        ژاپن،  آلمان،  توسعه یافته یعنی انگلستان،   
جنوبی دارای اختالف قابل توجه و وضعیت نسبتاً باالتری از نظر تولید علمـی در مقایـسه بـا                     هندوستان و کره    کشورهای چین، 

 کـشور   16در بـین    % 17/0ایران دارای سهم    . باشند  کویت و عراق می      پاکستان،  سعودی، ایران،   عربستان  کشورهای ترکیه، مصر،  
 16از تولیـد    % 16/0 کویت و عراق که مجموعاً         کشورهای پاکستان،  ،بعد از ایران  . باشد و در مرتبه سیزدهم قرار گرفته است        یم

  .اند  قرار گرفته ،باشند کشور را دارا می
ات و توسعه   ای در عرصه مقاالت داشته است که این دوران زمان ثب           ایران پس از جنگ ایران و عراق رشد فزاینده         .:گیری نتیجه

های پنح ساله اول تا سوم سبب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتـصادی در               در این زمان بازسازی کشور و اجرای برنامه       . باشد می
 تولید علمی ایران با سیر صعودی با        ،گذاری بیشتر در امر تحقیقات     ی اقتصادی و همچنین سرمایه    ی همزمان با شکوفا   .ایران گردید 

 شده ایرانی در دهه اخیر افزایش زیادی داشته و امید است همچنان نیز رو بـه                 نمایهمیزان مقاالت   . ایش یافت شیب بسیار تند افز   
 .پیشرفت و افزایش باشد

  

  .ایران ،تولید علمی ، مقاله، ارزیابی، :واژگان گل
  

  مقدمه
هـای علـوم و      در دو دهه اخیر پیشرفت سریعی در تمامی شاخه        

 نتایج ایـن تحقیقـات علمـی در         .)1( صورت گرفته است     فناوری
درجه اول به صورت مقاالت چـاپ شـده در مجـالت مـشخص              

 بررسی رقابت کشورهای مختلف در زمینه پیشرفت        .)2(گردد   می
ریـزی   برنامـه  :باشد کـه عبارتنـد از    جنبه مهم میچندینعلوم از  
 شناخت محیط رقابتی موجود در هـر کـشور از اهمیـت             ؛کشورها

های درسـت    ریزی سیاست  برنامه،  باشد ردار می بسیار زیادی برخو  
  هـای متعـدد      در بررسـی   ،برای ایجاد یک محیط رقابتی مناسـب      

  
  

آشکار شده است که ارتباط مثبت خطی بـسیار قـوی بـا حاشـیه               
و تعداد مقاالت   1 داخلیبین تولید ناخالص    % 99اطمینان بیش از    

 .)4(  وجـود دارد   2 مؤسسه اطالعات علمـی آمریکـا      چاپ شده در  
 و  فنـاوری پیشرفت سریع پزشکی در دو دهه اخیـر بـا پیـشرفت             

ای از   که سهم عمده  ویژه در کشورهای صنعتی      هتولیدات علمی ب  
                                                      
1 Gross Domestic Product (GDP) 
2 Institute for Scientific Information (ISI), USA  
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  مجله پژوهشی حکیم

... تا 1970تولید علمی ایران از سال 10  

بـوده  ، همراه    به امر تحقیقات اختصاص دارد     1یتولید ناخالص مل  
 ارزیابی تولید علمی کشورهای جهـان سـوم بـه علـت             .)5(است  

 مناسـب علمـی،     هـای   شـاخص  نداشتن مشکالتی از قبیل وجود   
های در دسترس و تغییرات ساالنه پارامترهای رشـد          کمیابی داده 

اولـین مقالـه دربـاره تولیـد علمـی          . )6( اسـت    اقتصادی دشـوار    
 نوشـته   2سـیک ومُرا  توسط 1976کشورهای جهان سوم در سال      

 رابطـه موجـود     سـیک ومُراو   3بلیکنستاف 1982 در سال    .)7(شد  
هـای علمـی و تحـوالت       ص و میـزان رشـد شـاخ       هـا   بین نوسان 

  .)8(د نسیاسی را برای اولین بار نشان داد
ارزیابی کیفیـت و کمیـت مقـاالت و مجـالت و مقایـسه آن در                

 آیـد   دسـت مـی    هب ISI رکشورهای مختلف از اطالعات موجود د     
کنـد کــه در   ســسه بانـک اطالعــاتی را منتـشر مــی  ؤایـن م . )9(
ه مختلف، بـیش از      رشت 18گیرنده تعدادی از مقاالت علمی در        بر

المللـی،    مجلـه بـین    000,16 کشور و منطقـه جغرافیـایی و         200
  .)10(باشد  ها می کتاب و دیگر تحقیقات روی علوم و انسان

باشد که توسط   می4اساس ضریب نفوذ ارزیابی کیفیت مجالت بر
ISI  تنظـیم شـده     5نامه استنادی علوم    نمایه اساس اطالعات   و بر 

تعداد دفعاتی را که یک مقالـه در یـک          ضریب نفوذ،    .)11(است  
کنـد   گیـری مـی   سال خاص مرجع قرار داده شده اسـت را انـدازه          

 را  SCI شـده در  نمایه از آنجا که این فاکتور فقط مجالت.)12(
گیــرد و شــامل مجــالت چــاپ شــده در کــشورهای  مــی در بــر
باشـد، بعـضی از دانـشمندان بـا          تر یا در حال توسعه نمی      کوچک

 این فاکتور جهت ارزیابی کیفیـت مجـالت و مقـاالت            استفاده از 
  .)13-15( باشند مخالف می

چه آمریکا پیشرو تمـام کـشورها    دهند اگر  شان می  ن اطالعاتاین  
هـای اخیـر در بعـضی         اما در سـال    ،)17 و   16( باشد در تولید می  

 20 همچنـین در     .)18(های علمی افت تولید داشـته اسـت          زمینه
وقوع   تولیدات علمی جهان به    أده در منش  سال اخیر یک تغییر عم    

چـه    اگـر  ،ISIعنوان مثال با توجه بـه اطالعـات          به. پیوسته است 
های علمی در    تولیدات علمی ایاالت متحده آمریکا در تمام رشته       

امـا سـهم نـسبی آن از تولیـد علمـی               افزایش یافته، % 25حدود  
ده  رسی 1996در سال   % 5/36 به   1981در سال   % 5/40جهان از   

این امر نتیجه افزایش مشارکت کشورهای آسیایی، اروپایی . است
 بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات          .)19(باشـد    التین مـی   و آمریکای 

توان میزان مشارکت کـشورهای مختلـف در تولیـد           همچنین می 

                                                      
1 Gross National Product (GNP) 
2 Moravcsick 
3 Blickenstaff 
4 Impact factor (IF) 
5 Science Citation Index (SCI)  

تحقیقات علمی غالباً به دو صورت      . علمی جهان را به دست آورد     
ۀ سنتی که توسـط یـک         شیوتحقیقات فردی به    : گیرند انجام می 

شیوۀ جدیدتر تحقیقـات کـه بـه       ؛  گیرند فرد به تنهایی صورت می    
هـایی در مراکـز تحقیقـاتی صـورت          صورت جمعی توسط گـروه    

الکترونیکی گسترده، ارتبـاط جهـانی بـین          امروزه شبکه . گیرد می
ایـن امـر سـبب      . ارزان و سریع سـاخته اسـت         محققین را آسان،  

های مختلف در کارهای تحقیقـاتی بـه         یتشود محققین با مل    می
آسانی با یکدیگر مشارکت کـرده و مقـاالت مـشترک را تـألیف              

تـوان از ایـن اطالعـات نمـود          استفاده دیگـری کـه مـی       .نمایند
اسـاس تولیـد علمـی       ها بر  بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه     درجه
اسـاتید    ای مفید جهـت اسـتفاده دانـشجویان،        باشد که وسیله   می
بندی  عنوان مثال این درجه  به.)20(باشد  ها می ها و دولت  شگاهدان
 هـا،  عنوان معیاری از کیفیت دانشگاه     تواند برای دانشجویان به    می

ترین محـیط جهـت تحقیقـات        دهنده مناسب  برای محققان نشان    
سـسات شایـسته    ؤکننـده م   ها مـشخص    و برای دولت   دانشگاهی

  .)21( باشد قات برای دریافت تسهیالت بیشتر جهت تحقی
  

  روش کار
 ISI  اینترنتـی  اطالعات مورد استفاده در این مقاله با جستجوی       

، قسمت  شامل سه ISI.  انجام گرفت6 نِت- رُزدر شبکه اطالعات
 و  7نامه اسـتنادی علـوم اجتمـاعی          نامه استنادی علوم، نمایه     نمایه
 زمان  .)23 و   22(باشد   می 8نامه استنادی هنر و علوم انسانی       نمایه

 بـدون   1381زمستان    مبنای نام کشورها،   جستجوی اطالعات بر  
  .باشد محدودیت عنوان مدرک و زبان می

و نـام   Scientific output شامل کلمات کلیدی جستجو شده
 ابتدا تولید علمی ایران از سـال        ،در این بررسی  . باشد کشورها می 

یـد  سپس تول .  تحت یک مرور اجمالی قرار گرفت      2002 تا   1970
یافتـه و در حـال توسـعه تحـت            کشور توسـعه   15علمی ایران و    

 :کـشورهای توسـعه یافتـه عبـارت بودنـد از          . مقایسه قرار گرفت  
کـشورهای در  . آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپـن، آلمـان و کانـادا       

   مـصر،   جنـوبی،   کـره   چـین، : حال توسعه انتخاب شده عبارتنـد از      
سـپس  .  کویت، هنـد و عـراق       ترکیه، پاکستان،   سعودی، عربستان

فنی   پزشکی، علوم: از  که عبارتند ISIهای عمده تحصیلی در      گروه
انسانی مورد بررسـی      کشاورزی و دامپزشکی و علوم      و مهندسی، 

گروه نسبت به تولید     قرار گرفتند و سهم تولید علمی ایران در هر        
در مرحله بعد نـسبت     . علمی کلی جهان مورد بررسی قرار گرفت      

صـورت تعـداد رکـورد        کشور به  16 در این    GNPلید علمی به    تو
                                                      
6 Rose-net 
7 Social Science Citation Index (SSCI) 
8 Art & Humanities Citation Index (A& HCI) 
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11   دکتر مصطفی معین و همکاران

 دالر  ازای هر یـک میلیـارد       به ISIهای   علمی ثبت شده در پایگاه    
GNP  های مختلف   در مرحله بعد مقایسه بین رشته     .  محاسبه شد

علمی در داخل کشور صورت گرفت تا سـاختار معرفتـی علـم در              
ـ      . ایران مشخص گردد   ران بـر مبنـای     ساختار معرفتی علـم در ای

 برای علوم پایـه، علـوم مهندسـی و علـوم            پایسکوپیبندی   طبقه
شود و شامل علوم اجتماعی و علـوم انـسانی           پزشکی بررسی می  

 مهندسـی،    ست از شیمی، پزشکی،    ا این ساختار عبارت  . باشد نمی
مواد، ریاضیات، کشاورزی، علـوم و        شناسی، علوم  فیزیک، زیست 

. محیطـی  زیـست   شـناختی و علـوم     مینز  آموزش، کامپیوتر، علوم  
ها و مراکز تحقیقـاتی کـشور از نظـر تعـداد کـل               سپس دانشگاه 

همچنین یک بررسی .  مورد مقایسه گرفت2002مقاالت در سال 
پزشکی کـشور در سـال       های علوم  روی تعداد مقاالت دانشگاه    بر

در پایان به مشارکت ایران در تولیـد علمـی          .  انجام گرفت  2002
کشورها پرداخته شد و تعداد مقـاالت مـشترک ایـران بـا             با سایر   

 پس  .)24(  مورد مقایسه قرار گرفت    2002دیگر کشورها در سال     
 ISI جـستجوی دیگـری در       1382 در زمستان سال     مجدداً از آن 

 نیز از نظر    2003انجام گرفت تا میزان تولید علمی ایران در سال          
گـردد   ایران آشکار میبا مروری اجمالی بر تولید علمی       .دور نماند 

   روند صعودی داشته و با آغـاز جنـگ         1980 تا   1970که از سال    
 سپس وضعیت ، دچار یک روند نزولی    ابتدا  تحمیلی ایران و عراق،   

 دچـار یـک سـیر       چند سـال پـس از جنـگ مجـدداً         و  ثابت شده   
در مقایسه بـین     ).1شکل  (صعودی با شیب بسیار تند شده است        

شـویم   متوجه می  میالدی   2000در سال    کشور دیگر    15ایران و   
تولیـد علمـی جهـان را در        % 2/69 کشور در مجموع     16که این   

ISI  و 8/7،  2/32 انگلستان و آلمان بـا        باشند که آمریکا،    دارا می  
در رده  % 12/0 در سه رده نخست قرار دارد و ایـران بـا              درصد 7

   . کشور قرار دارد16سیزدهم این 

  

  2000در سال  GNP  و نسبت تولید علم به ISI کشور در بانک اطالعاتی 16 تولید علم -1جدول 

 GNP تولید علم GNPنسبت تولید علم به 
  به ازای هر فرد

GNP  
  2)میلیارد دالر(

جمعیت 
 1)میلیون(

درصد تولید علم هر کشور 
 نام کشور  از کل تولیدات

05/39  374848 34100 9600 2/283  19/32%   آمریکا  
88/60  91315 24430 1500 6/36  84/7%  انگلستان 
59/38  81046 25120 2100 1/87  96/6%  آلمان 
77/17  79974 35620 4500 3/131  87/6%  ژاپن  
67/40  56936 23810 1400 7/63  89/4%  فرانسه 
93/68  44792 21130 8/649  6/35  85/3%  کانادا 
59/28  31450 840 1100 1300 70/2%  چین 
43/39  17931 450 8/454  1000 54/1%   هندوستان 
98/34  14814 8960 5/423  1/51  27/1%  کره جنوبی 
09/31  6256 3080 2/201  5/69  54/0%  ترکیه 

26 2480 1490 4/95  71 21/0%  مصر 
76/10  1613 7230 9/149  2/25  14/0%  عربستان سعودی 
2/13  1390 1650 3/105  8/70  12/0%  ایران 
97/10  669 440 61 2/153  06/0%  پاکستان 
31/15  548 18030 8/35  2 05/0%  کویت 

- 57 0 0 1/23  00/0%  عراق 

  2002، گزارش توسعه انسانی در سال )UNDP( برنامه توسعه ملل متحد -1
  بر اساس گزارش بانک جهانی-2
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  مجله پژوهشی حکیم

... تا 1970تولید علمی ایران از سال 12  
 

تولیدات علمـی   % 5/46 آمریکا   ، کشور 16درون این   در مقایسه   
   ژاپـن،   آلمـان،   و دیگر کشورهای توسعه یافته یعنـی انگلـستان،        

 کـشور را   16تولیـد علمـی ایـن       % 9/43فرانسه و کانادا مجموعاً     
جنوبی دارای اختالف     هندوستان و کره    کشورهای چین، . اند داشته

 تولیـد علمـی در   قابل توجـه و وضـعیت نـسبتاً بـاالتری از نظـر       
  سـعودی، ایـران،     عربـستان   مقایسه با کـشورهای ترکیـه، مـصر،       

در % 17/0ایران دارای سـهم     . باشند  کویت و عراق می     پاکستان،
بعد . باشد و در مرتبه سیزدهم قرار گرفته است         کشور می  16بین  

% 16/0 کویت و عراق که مجموعـاً         از ایران کشورهای پاکستان،   
سهم  ).1جدول (اند   قرار گرفته ،باشند  را دارا می کشور16از تولید 

ایران از تولید علمی جهان به تفکیک گـروه عمـده تحـصیلی در       
  . آورده شده است2 در جدول ISIهای  پایگاه

 نسبت تولید علمی هر گروه علمی در ایران به تولید -2جدول 
   به درصدISIعلم کلیه کشورها در بانک اطالعاتی 

می ایران به نسبت تولید عل
)درصدبه (جهان   گروه علمی تولید علمی 

0617/0  علوم پایه 718 
024/0  علوم پزشکی 279 
024/0  مهندسی 279 
0079/0  کشاورزی 92 
0019/0  علوم انسانی 22 
119/0  جمع 1390 

از % 0019/0و گروه علوم انسانی بـا       % 617/0پایه با    گروه علوم 
وکمتـرین سـهم را در بـین        تولید جهـانی بـه ترتیـب بیـشترین          

سهم کلی . باشند های تحصیلی از تولید علمی جهان دارا می        گروه
  پزشــکی، هــای علــوم در بــین رشــته. باشــد مــی% 119/0ایــران 

دنبـال آن     و بـه     در صدر قرار داشـته      ،%00369/0کولوژی با   افارم
 زنـان و زایمـان      ،%)0012/0( فیزیولوژی   ،%)0012/0(داروسازی  

پزشــــــکی   روان، %)00086/0( اورولــــــوژی  ،%)00112/0(
 .قرار دارند%) 00069/0( هماتولوژی و انکولوژی ،%)00077/0(

 کشور مورد   16 در بین    GNPدر مقایسه نسبت تولید علمی به       
 رکـورد علمـی ثبـت شـده در          93/68 کانـادا بـا نـسبت         مطالعه،
 در مرتبه اول    GNPازای هر یک میلیارد دالر        به ISIهای   پایگاه

 انگلـستان و فرانـسه بـه ترتیـب بـا             بعـد از کانـادا،    . ر گرفـت  قرا
 در  2/13ایران بـا نـسبت      . باشند   می 67/40 و   88/60های   نسبت

  ).1جدول ( کشور قرار گرفته است 16مرتبه سیزدهم از 
های مختلف علمی بـا یکـدیگر از نظـر تعـداد             در مقایسه گروه  

قاله در صدر   م 451 رشته شیمی با     2002 در سال    ISIمقاالت در   
 285 و   291جدول قرار دارد و بعد از آن پزشکی و مهندسـی بـا              

 مقـاالت   IFهمچنین در مقایـسه میـانگین       . گیرند مقاله قرار می  
ــا متوســط جهــانی در ســال   ، در رشــته فیزیــک2002ایرانــی ب

ه شده  یدر مقایسه تعداد کل مقاالت ارا     . ایم  را داشته  IFبیشترین  
 دانـشگاه   2002 تحقیقـاتی در سـال       هـا و مراکـز     توسط دانشگاه 

ترتیـب دارای بیـشترین مقـاالت و          شـریف و شـیراز بـه        تهران،
پزشکی اهواز دارای کمترین حجـم مقـاالت بـوده            دانشگاه علوم 

پزشکی کشور    های علوم   تعداد مقاالت دانشگاه   2شکل   در. است
 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه مـشخص               2002در سال   

صدر جـدول     مقاله در  90پزشکی تهران با      شود دانشگاه علوم   می
 بهـشتی و دانـشگاه علـوم       پزشکی شـهید     و سپس دانشگاه علوم   

در بررسـی   . مقاله بعد از آن قرار دارنـد       45 و   79پزشکی شیراز با     
مشارکت ایران با سایر کشورها در تولیـد علمـی تعـداد مقـاالت              

 مـورد  2002 در سـال  مشترک ایران با برخی کـشورهای جهـان      
 آورده شـده    3ای در شـکل      بررسی قرار گرفت که نمودار مقایسه     

  .است

  
  2002 در سال ISIدر بانک اطالعاتی  های علوم پزشکی کشور  تعداد مقاالت به تفکیک دانشگاه-2کل ش
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، دوره دهم، شماره دوم86ن تابستا  

13   دکتر مصطفی معین و همکاران
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 2002ل  مشارکت ایران با دیگر کشورها در تولید علم در سا-3شکل 
 

شود که بیشترین مشارکت با آمریکـا بـا          در این شکل دیده می    
 مقاله بـوده    83 و کانادا با     89 مقاله و پس از آن انگلستان با         117
 ایـران در    2003در پایان الزم به ذکر اسـت کـه در سـال              .است
بندی کشورها از جهت تولید علـم برحـسب تعـداد مقـاالت              رتبه

 مقالـه در رتبـه چهـل و دوم قـرار     2888 بـا   ISIنمایه شـده در 
  .گرفت

  

  گیری نتیجه  وبحث
های متمادی پیـشرو     ده قرن پیش دانشمندان ایرانی برای سال      

هـای کمـی و       دربـاره جنبـه    .)25(تمامی کشورهای جهان بودند     
   .کیفی تولیدات علمی در ایران اطالعات اندکی موجود است
بت بـه   علل مختلفی جهت تعداد کم مقاالت جهـان سـوم نـس           

  : از  اند که عبارتند کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح شده 
المللی بودن    شوند به علت بین     می نمایه SCI مجالتی که در     -

باشند تا مجالت چاپ شـده   آنها بیشتر مجالت انگلیسی زبان می  
 بیشتر مجالت چاپ شده در کشورهای       - .به زبان بومی کشورها   

 بنابراین حجم مقاالت چاپ     ؛شوند  نمی نمایه SCIجهان سوم در    
 درصد اندکی از مقاالت چـاپ شـده از ایـن            SCIشده موجود در    

مـثالً در بررسـی انجـام       . باشد کشورها در مجالت بومی آنها می     
آنهـا  % 2 و   Medlineر   مقاالت چینی د   1/0 شده در کشور چین   

در ایران نیز تنها ). 26(باشد   موجود میChemical abstractدر 
دهنده آن است که   به ثبت رسیده و این امر نشانISI  مجله در  3

ــسیار بــیش از آن میزانــی اســت کــه در   تولیــد علمــی ایــران ب
 در بررسی مقاالت نوشـته      -.  مختلف ذکر شده است    های  گزارش

ــسندگان آمریکــایی و غیرآمریکــایی شــخص   شــده توســط نوی
کننده مقاالت چه از کشورهای آمریکایی باشد و چه دیگر           بررسی

 اولویت و تقدم را جهـت انتخـاب مقـاالت نویـسندگان             ،شورهاک
 ارتباط مثبت خطی بسیار قوی با       - .)27( شود ل می یآمریکایی قا 

 و تعـداد مقـاالت چـاپ    GDPبین % 99حاشیه اطمینان بیش از   
 بودجــه اختــصاص داده شــده بــه .)4(  وجــود داردISIشــده در 

م کمـی از  تحقیقات در کشورهای جهان سوم بسیار اندک و سـه    
GNP از بودجـه   % 47/0،  1996طور مثـال در سـال         به .باشد  می

کلی کشور به تحقیقات اختصاص داشته است، در حالی که مـثالً            
ترتیـب    بـه  1996در ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و کانادا در سال          

48/2  ،8/2 ،57/1% GNP   به تحقیقات اختـصاص داشـته اسـت  
 در  GDPدجه تحقیقات به     نسبت بو  1994 همچنین در سال     .)5(

آمریکـای شـمالی، آمریکـای       کشورهای ایـران، اروپـای غربـی،      
التین، عربستان، ژاپن، چین، هند، آسیای جنوب شرقی و متوسط          

 3/0، 6/0، 5/0،  3/2،  2/0،  3/0،  5/2،  8/1،  4/0جهانی به ترتیب    
 بیشتر پزشـکان در کـشورهای جهـان         - .)28(  بوده است  4/1و  

ت اقتصادی مجبور به داشتن مشاغل متعدد       علت مشکال   به ،سوم
بنـابراین  . ها هـستند    خصوصی و مطب   ،های دولتی  در بیمارستان 

 چکیـده   - .)5( دهنـد  وقت کمتری را به تحقیقات اختصاص مـی       
گیرند  مورد پذیرش قرار می   بیشتر   ،مقاالت کشورهای جهان سوم   

م دالیل متعدد از جملـه عـد   تا مقاالت که این امر ممکن است به     
تسلط کافی بر زبان انگلیسی و تبعیض اعمـال شـده در هنگـام              
بررسی مقاالت فرستاده شده از این کشورها و همچنین کیفیـت           

 .)5( تر از حد استاندارد این مقاالت باشد پایین
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  مجله پژوهشی حکیم

... تا 1970تولید علمی ایران از سال 14  

  :  کـشور آســیای میانــه شــامل 7در مقایـسه انجــام شــده بــین  
 ترکیه که به    سعودی، مصر و      عربستان   سوریه، اردن،    عراق،  ایران،

اند مشخص شده است که  نظر نویسنده مقاله شرایط مشابه داشته
  برابـر بـوده     5 ، سـال  5رشد ایران از نظر مقاالت فیزیک در طی         

افـزایش داشـته اسـت و       % 30 برابر و مـصر      3که ترکیه    در حالی 
% 10و  % 50،  %60سـعودی بـه ترتیـب          اردن و عربـستان     عراق،

 مقالـه داشـته     5 تنهـا    ، سـال  5  طی دراند و سوریه     کاهش داشته 
در .  برابـر بـوده اسـت      8صورت کلی    رشد مقاالت ایران به   . است

این مقاله بیان شده است که ایران پس از جنگ ایـران و عـراق               
همچنین در دوران . ای در عرصه مقاالت داشته است رشد فزاینده

قبل از جنگ تحمیلی ایران و عراق تعداد مقـاالت ایـران بـسیار              
طـور   بـه  .)29(یشتر از دیگر کشورهای مورد مقایسه بوده اسـت          ب

 تـا   1970هـای    خالصه روند تولید علمی در ایران را در طی سال         
  :  دوره زمانی تقسیم نمود3توان به   می2002

 که در ایـن دوران مـا بـا یـک رونـد              1980 تا   1970 از سال    -
در % 0003/0از حـدود    (رو هستیم    هصعودی در تولید مقاالت روب    

کـه همزمـان بـا دوران       ) 1980در سـال    % 06/0 بـه    1970سال  

ی اقتصادی بر اثر افزایش قیمت نفت و رشد صادرات این           یشکوفا
پایان این دوره زمانی وقوع انقـالب اسـالمی         . محصول می باشد  

  .باشد ایران و شروع جنگ تحمیلی می
در . باشد  که دوران جنگ تحمیلی می     1990 تا   1981 از سال    -
های اقتصادی و مشکالت ناشـی از         دوران با توجه به تحریم     این

جنگ همزمان با رکود اقتصادی روند تولید علمی ایران نیز دچار           
 1981در سـال    % 04/0از حـدود    ( افت شدید و سیر نزولی گردید     

 .)1990در سال % 03/0به 
در . باشد  که دوران ثبات و توسعه می      2003 تا   1991 از سال    -

های پـنح سـاله اول تـا         سازی کشور و اجرای برنامه    این زمان باز  
سوم سبب توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ایران گردیـد    

گذاری بیشتر   ی اقتصادی و همچنین سرمایه    یو همزمان با شکوفا   
با سیر صعودی با شـیب      ) 25( در امر تحقیقات تولید علمی ایران     

 بـه   1991 در سـال  % 03/0از حـدود    (بسیار تند افـزایش یافـت       
 شده ایرانی در دهه     نمایهمیزان مقاالت   ). 2003در سال   % 29/0

و امید است همچنـان نیـز       ) 30( اخیر افزایش زیادی داشته است    
  .رو به پیشرفت و افزایش باشد
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