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 چكيده

  .استتوليدات علمي پژوهشگران حوزه شيمي كشور در پايگاه وب علوم  هدف پژوهش حاضر تحليل وضعيت: هدف
مطالعه در صدد است تا به  اين پژوهش. است سنجيعلم و با استفاده از روش ،هش حاضر از نوع كاربرديپژو: روش پژوهش

و مشاركت  ،يالدي پرداختهم 2011تا  2002هاي طي سال ،پژوهشگران حوزه شيمي كشور در پايگاه وب علوم عملكرد كمي و كيفي
  .چنين استنادكنندگان به توليدات علمي شيمي ايران را مورد بررسي قرار داده است و هم ،ها در توليد علمعلمي آن
و  برخوردار بوده درصد 76/18كشور از رشد متوسط ساالنه دهد كه توليدات علمي حوزه شيمي نتايج پژوهش نشان مي: هايافته

بررسي توليدات علمي حوزه شيمي از نظر . توليد علمي تعلق داشته است 3310ميالدي با  2011بيشترين ميزان توليدات علمي به سال 
 خود 15/0استنادي نيز  و ميانگين خود ،استناد دريافت كرده 418/6دهد كه هر مدرك به طور ميانگين شاخص استناد نيز نشان مي

دهد كه در مجموع مطالعه استنادكنندگان به مقاالت پژوهشگران كشور نشان ميچنين  هم. رك بوده استاستنادي به ازاي هر مد
بيشترين استنادهاي دريافتي از . اندبار به توليدات پژوهشگران ايران استناد كرده 124882مقاله،  88266پژوهشگر در قالب  183760

هاي كشور در توليدات علمي مطالعه نقش دانشگاه. اسپانيا و تركيه بوده استسوي پژوهشگران كشورهاي چين، هندوستان، آمريكا، 
دهد كه دانشگاه آزاد اسالمي بيشترين تعداد توليدات اين حوزه را به خود اختصاص داده و دانشگاه رازي حوزه شيمي نشان مي

 6462اي با تعداد رشته شاخه شيمي چند ،اگون شيميهاي گوناز ميان شاخه. استكرمانشاه نيز از بيشترين اثرگذاري برخوردار بوده 
كمترين سهم را در توليدات علمي ) درصد 085/7(مدرك  1533بيشترين سهم و شاخه شيمي كاربردي با ) درصد 866/29(مدرك 

  . اندپايگاه وب علوم داشته
با پژوهشگراني از  شيمي حوزهدهد كه پژوهشگران ور نشان ميهاي علمي پژوهشگران كشنتايج مربوط به همكاري: نتيجه گيري

اند كه بيشترين ميزان مشاركت با پژوهشگران كشورهاي كشورهاي اياالت متحده، آلمان، انگلستان كشور دنيا مشاركت علمي داشته 81
هاي مختلف پايگاه نشريه مختلف نمايه شده در 452 چنين پژوهشگران حوزه شيمي كشور توليدات علمي خود را در هم. بوده است

  .اندسسه تامسون رويترز منتشر كردهمؤ
  .پايگاه وب علوم ،سنجي، مشاركت علميعلمتوليد علم، ، شيمي: هاي كليدي واژه

  
    

 نامه دانش شناسيفصل
     )اطالعات فناوري و رساني اطالع و كتابداري علوم(

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 
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   مقدمه
. است توانايي اساس دانايي و دانايي اساس علم توليد   
        حاصل پژوهش و تحقيق طريق از تنها دانايي و علم توليد

 يك گراييعلم و دانايي بر مبتني يتوسعه تنها. دنشومي 
 دنبال پويا و مستقل اقتصاد يك ،آن در وبوده  پايدار توسعه

 اين، و شده دانايي افزايش باعث علم توليد بنابراين،. شودمي
 ثروت و اشتغال توليد نتيجه درو  فناوري ساززمينه مقدمه
 اجتماعي امنيت و توانايي و آسايش سبب نهايت در و گرديده

هاي رشد و توسعه هر كشور، توان و يكي از شاخص. شودمي
  . ظرفيت علمي بالفعل آن است

ت توليد اطالعات علمي ارتقاي اين توان به بهبود وضعي
هاي پژوهشو  هاي پژوهشيگذاري سرمايه كه بستگي دارد

كه افزايش و  جا از آن. شود علمي به تحقق اين مهم منجر مي
ساز اصلي توسعه و پيشرفت  هاي پژوهشي زمينهتعميق فعاليت

توجهي از   روند، امروزه بخش قابل يك كشور به شمار مي
صرف امور تحقيقاتي  جهان يامكانات كشورهاي پيشرفته

 با كنند تامي سعي كشورهاي مختلفاز اين رو  .شود مي

 در را خود نقش ،جهاني علم توليد در خود سهم افزايش

  .دهند افزايش و علمي اقتصادي، سياسي مناسبات
علم و  موضوعي هايحوزه بودن گسترده به توجه با   

هاي فكري، كشورهاي مختلف از نظر سرمايهمحدوديت 
 تمام در تواند نمي تنهايي به كشور يك انساني و اقتصادي،

اين كشورهاي بنابر. نمايدي گذار سرمايه هاي دانشزمينه
 ،گوناگون تا از طريق انجام مطالعات كنندمختلف دنيا تالش مي

از  هادر آن هاي علمي كه، حوزهاز جمله مطالعات سنجش علم
و بر  كرده برخوردارند را شناسايي ي و پتانسيل باالييتواناي

   به همين دليل . سرمايه گذاري بيشتري نمايند هاروي آن
هاي حاصل از مطالعات سنجش و ارزيابي علم از يافته
گذاري علمي در هر  سياستريزي و  برنامهترين ابزارهاي  مهم

درستي از وضعيت تا زماني كه شناخت . رودميكشور به شمار 
       توليد علم در يك كشور و جايگاه آن در دنيا وجود

گذاري صحيحي نيز ريزي و سياستباشد، برنامهنداشته 

كه  1سنجيدر اين راستا مطالعات  علم. صورت نخواهد گرفت
هاي به بررسي توليدات علمي، ميزان اثرگذاري حيطه

    گوناگون  ها و كشورهايموضوعي، پژوهشگران، دانشگاه
كه شناخت درستي از وضعيت توليد علم پردازند، ضمن اينمي

ريزي  آورند، برنامهدر يك كشور و جايگاه آن در دنيا فراهم مي
هاي علمي را نيز جهت دار نموده و سهولت و سياست گذاري

  . بخشندمي
بخشي توليدات علمي  شارات و اثرتسنجش ميزان ان   

 2هاي استناديك نمايه شده در نمايهمعموالً بر اساس مدار
 3براي بيش از پنجاه سال، پايگاه تامسون رويترز. گيردانجام مي

    ، هبه جامعه علمي معرفي شد 4كه توسط يوجين گارفيلد
ترين نمايه استنادي جهان محسوب شده و اكثر مطالعات مهم
    سنجي نيز بر پايه اطالعات موجود در اين پايگاه انجام علم
دادهاي علمي جهان را نمايه،  ترين بروناين پايگاه مهم. شودمي

و امكان سنجش كمي و  ، ها را ترسيمروابط استنادي ميان آن
هاي گوناگون علم كيفي توليدات علمي را با استفاده از شاخص

پژوهش حاضر در صدد است تا به . آوردسنجي فراهم مي
ن حوزه شيمي كشور مطالعه عملكرد كمي و كيفي پژوهشگرا

ميالدي  2011تا  2002هاي طي سال 5در پايگاه وب علوم
چنين  ها در توليد علم و همپرداخته و مشاركت علمي آن

استنادكنندگان به توليدات علمي شيمي ايران را مورد بررسي 
اين نظر كه مطالعه توليدات علمي حوزه شيمي از . دهدقرار 

وليد، كليدي و اثرگذار علمي هاي پرتاين حوزه يكي از حوزه
 . از اهميت بااليي برخوردار است ،شودكشور محسوب مي

كه  وجود ايندهد با بررسي ادبيات موجود نشان مي   
     هاي اصلي علمي كشور طي حوزه شيمي يكي از حوزه

است، تاكنون پژوهش جامعي در خصوص  هاي اخير بودهسال
برخي  تنها در. م نگرفته استتوليدات علمي در اين حوزه انجا

هاي پيشين كه به مطالعه توليد علم در كشور از پژوهش

                                                 
1 Scientometric Studies 
2 Citation Indexes 
3 Thomson Reuters  
4 Eugene Garfield 
5 Web of Science (WoS) 
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در ادامه . اي شده استبه حوزه شيمي نيز اشارهاند، پرداخته
در يكي از  .دنگيرها مورد بررسي قرار ميبرخي از اين پژوهش

هاي ضمن مطالعه قدرت) 1386(مهراد و گزني ها اين پژوهش
كنند بيان مي 2007تا  2003هاي اسالم طي سالعلمي جهان 

هاي ثيرگذارترين و قدرتمندترين حوزهكه شيمي يكي از تأ
درصد  25علمي فعاليت دانشمندان كشور محسوب شده و 

كشورهاي اسالمي در حوزه  درصد استنادهاي 30و مقاالت 
) 2008( 1كينعصاره و مك. استشيمي مربوط به ايران بوده 

    نرخ رشد توليدات علمي شيمي كشور طي در پژوهشي 
درصد گزارش  26را به طور ميانگين  2006تا  1990هاي سال
گروه از ) 1388(چاكلي و ديگران نوروزيچنين  هم. اندكرده

اي به عنوان پرتوليدترين حوزه رشته موضوعي شيمي، چند
هاي موضوعي در توليدات كشور در پايگاه وب علوم طي سال

درصد از توليد علم كشور  6/6اند كه بردهنام  2006و  2005
چاكلي نوروزي در پژوهش ديگري. در حوزه مذكور بوده است

هاي استنادي در بررسي وضعيت ايران در پايگاه )1388(
بيان   2007تا  1997هاي سسه اطالعات علمي طي سالمؤ
 23كند كه حوزه شيمي كشور از نظر شاخص توليد در رتبه  مي
و مدارك  جهان قرار داشته 32از نظر شاخص استناد در رتبه و 

در . انداستناد دريافت كرده 79/4اين حوزه به طور متوسط 
، بينش و )1386(هاي ديگر عليجاني و كرمي پژوهش
، )1388(زاده چاكلي و حسن، نوروزي)1387( دريهمقصودي

از  نيز) 1390(چاكلي و مالمحمدي و نوروزي) 1389(نياكان 
حوزه موضوعي شيمي به عنوان پرتوليدترين حوزه موضوعي 

  .   برندالمللي نام ميهاي استنادي بينكشور در پايگاه
مشاركت علمي پژوهشگران حوزه شيمي كشور نيز در 

عصاره . استهاي پيشين مورد بررسي قرار گرفتهبرخي پژوهش
ضمن مطالعه همكاري علمي پژوهشگران ) 2002( 2و ويلسون

ايراني در توليد علم از حوزه موضوعي شيمي به عنوان 
. برندپرتوليدترين حوزه مشاركتي توليد علم كشور نام مي

از حوزه موضوعي شيمي ) 1387(واليتي و نوروزي چنين  هم

                                                 
1 McCain 
2 Wilson 

هاي اصلي در همكاري علمي ايران و به عنوان يكي از حوزه
رسي در بر) 1388(گاه ديده. برندجوار نام مي كشورهاي هم

الگوهاي مشاركت علمي پژوهشگران ايراني در نمايه استنادي 
درصد  33/5كند كه بيان مي 2007تا  1998هاي علوم طي سال

دي و از توليدات علمي حوزه شيمي كشور به صورت انفرا
 7/18چنين  هم. اند ليف شدهدرصد به صورت گروهي تأ 67/94

همكاري  درصد از توليدات علمي مشاركتي اين حوزه حاصل
المللي درصد حاصل همكاري علمي بين 3/81علمي داخلي و 

در پژوهش . است با پژوهشگران ساير كشورهاي جهان بوده
بررسي  ضمن) الف1388(منش گاه و عرفانديدهديگري 

ليفات مشترك ايران و كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا طي تأ
مشاركت كنند كه بيشترين بيان مي 2008تا  1975هاي سال

ر در حوزه موضوعي شيمي علمي ايران و كشورهاي مذكو
 پژوهشگر در مطالعهاين دو . بوده است) ليفيتأهم 144(

ليفي پژوهشگران تأضمن مطالعه الگوي هم) ب1388(ديگري 
تا  1975هاي ايراني و مالزيايي در پايگاه وب علوم طي سال

) فيليتأ هم 129(د كه حيطه موضوعي شيمي كننبيان مي 2008
ليفات مشترك دو كشور را به خود اختصاص بيشترين ميزان تأ

 . داده است

بندي توليدات علمي هاي علمي و خوشهنگاشت همكاري   
حوزه شيمي كشور نيز از سوي برخي پژوهشگران مورد مطالعه 

 و عصاره ها منصوريدر يكي از اين پژوهش. قرار گرفته است
نويسنده برتر  160نگاري ضمن بررسي نقشه علم ) 1389(

كشورهاي اسالمي در پايگاه وب علوم سه خوشه موضوعي را 
شناسايي كرده كه هر سه مربوط به حيطه شيمي و تمامي 

. مربوط به كشور ايران بودند  استناد آن نيز نويسندگان پر
نيز پنج خوشه علمي در حوزه ) 1390(فتاحي، دانش و سهيلي 

نشگاه فردوسي مشهد شناسايي شيمي را ميان پژوهشگران دا
هاي انجام گرفته در خصوص توليدات علمي پژوهش. كردند

اين . حوزه شيمي در سطح جهاني نيز مورد بررسي قرار گرفتند
ها به بررسي توليد علم اين حوزه در كشورهاي پژوهش

 هايتوان به پژوهشاز آن جمله مي. اندمختلف جهان پرداخته
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) 1991( 2ستان، دو، كونيام و هسنليدر پاك) 1991( 1قوراشي
) 2000( 4در آمريكا،كيم و كيم) 1995( 3در فرانسه، هركولس

 در كرواسي و) 2007( 5در كره جنوبي، راديچ و جنراليچ
   .در هندوستان اشاره نمود) 2011( 6واراپراساد، رامش و ميتالي

دهد كه نشان مي ادبيات موجود در اين زمينه مرور   
تعداد بسيار زياد مقاالتي و نيز رغم گستردگي اين حوزه  علي

 يشوند، بررسمنتشر مي ه در كشورمانكه هر ساله در اين حوز
چندان مورد توجه  عملكرد پژوهشگران شيمي كشور تاكنون

   احساسدر اين زمينه نبوده و نياز به انجام مطالعات بيشتر 
كه علمي ضمن اينتوليدات  ها ونتايج ارزيابي فعاليت. شودمي

ي مورد هاي علمي پژوهشي جامعهمعرف وضعيت فعاليت
 كارآمد براي مديريت و تواند عنصري مفيد ومي بررسي است،

 با تجزيه واز اين رو . توسعه باشد امرتحقيق و زي دربرنامه ري
به توان تحليل مدارك نمايه شده در نمايه استنادي علوم مي

ژوهشگران حوزه شيمي كرد پتصويري عيني از وضعيت عمل
  . كشور دست يافت

مشي توان خطمي توليد علم قوت باشناخت نقاط ضعف و
 خألها وريزي نمود كه به پرشدن تحقيقات آتي را طوري برنامه

انجام مستمر اين  از اين رو. تقويت نقاط ضعف منتهي شود
تواند مدت مي گيري از نتايج آن در درازبهره ها وارزيابي

پژوهش حاضر با هدف  .ي علم شودتوسعه موجب اعتال و
پژوهشگران حوزه  و اثرگذاري ررسي توليدات علميكلي ب

 2011-2002هاي شيمي كشور در پايگاه وب علوم طي سال
  :اهداف فرعي اين پژوهش عبارتند از. انجام شده است

مي كشور از نظر عملكرد پژوهشگران حوزه شيبررسي  -
  ؛شاخص توليد

عملكرد پژوهشگران حوزه شيمي كشور از نظر  بررسي -
 شاخص استناد؛

بررسي عملكرد پژوهشگران حوزه شيمي كشور در  -
                                                 
1 Qurashi 
2 Dou, Quoniam & Hassanaly 
3 Hercules 
4 Kim & Kim 
5 Radic & Generalic 
6 Varaprasad, Ramesh & Mitali 

 هاي مختلف اين رشته؛شاخه

هاي مختلف بررسي ميزان مدارك استناد شده در شاخه -
  حوزه شيمي؛

هاي نرخ رشد توليدات علمي شيمي در شاخهبررسي  -
  ؛اني مورد بررسيمختلف طي دوره زم

 ؛كشور ن حوزه شيميپرتوليدترين پژوهشگرابررسي  -

ها و موسسات علمي و پرتوليدترين دانشگاهبررسي  -
  ؛پژوهشي كشور در حوزه شيمي

وليدات علمي پژوهشگران كشورهاي همكار در تبررسي  -
  ؛كشور حوزه شيمي

دات علمي حوزه كشورهاي استنادكننده به توليبررسي  -
  ؛كشور شيمي

 تشركننده توليدات علمي حوزه شيمينشريات منبررسي  -
 ؛ وكشور

كننده به توليدات علمي هاي علمي استنادحوزهبررسي  -
  .كشور حوزه شيمي

 
  پژوهش روش

 نمونه .است سنجيوهش كاربردي و به روش علمنوع پژ   
هاي گوناگون حوزه مدرك در شاخه 19456پژوهش را تعداد 
پديدآورندگان آن دهند كه حداقل يكي از شيمي تشكيل مي

سسات پژوهي ها و مؤداراي وابستگي سازماني به دانشگاه
منتشر شده و در  2011تا  2002هاي سال كشور بوده، طي

چند كه اكثريت  هر. اندهاي مختلف وب علوم نمايه شدهپايگاه
و پايگاه  7توليدات علمي حوزه شيمي در پايگاه استنادي علوم

اند، جهت منتشر شده 8نس علومنمايه استنادي مقاالت كنفرا
اطمينان از بازيابي تمامي مدارك نمايه شده، پايگاه استنادي 

پايگاه و  10پايگاه استنادي هنر و علوم انساني، 9علوم اجتماعي

                                                 
7 Science Citation Index (SCI) 
8 Conference Proceedings Citation Index- Science 
(CPCI-S) 
9 Social Sciences Citation Index (SSCI) 
10 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 
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نيز  1نمايه استنادي مقاالت كنفرانس علوم انساني و اجتماعي
  . جو قرار گرفتندو مورد جست

جوي نام و از جستهاي پژوهش پس جهت گردآوري داده
جو به حوزه و كشور در پايگاه وب علوم و محدودسازي جست

شيمي، تعدادي از فيلدها از جمله نام نويسندگان، سال انتشار، 
وابستگي سازماني نويسندگان، حيطه موضوعي، نوع و زبان 
مدارك، عنوان منبع و كشورهاي همكار مورد بررسي قرار 

 2افزار اكسلنرم استفاده ازهاي گردآوري شده با داده. گرفت
جهت محاسبه نرخ رشد توليدات علمي از . تجزيه و تحليل شد

  چنين شبكه  هم. شده است استفاده 3آزمون رگرسيون نمايي
     هاي كشور با استفاده از ليفي پژوهشگران و دانشگاهتأهم
 . ترسيم شده است 4ويوور .اس .او .افزار وينرم

 
  هاي پژوهشيافته

عملكرد پژوهشگران حوزه شيمي كشور از نظر شاخص 
  توليد
تا  2002هاي دهد كه طي سالهاي پژوهش نشان مييافته   
مدرك از سوي پژوهشگران  120693ميالدي در مجموع  2011

ايراني در پايگاه وب علوم منتشر شده است كه از اين تعداد، 
مي مربوط به توليدات عل) درصد 16بيش از (مدرك  19456

از آنجا كه تعداد كل توليدات علمي . است حوزه شيمي بوده
مدرك است،  22413شيمي ايران در پايگاه وب علوم معادل 

درصد از كل توليد علم شيمي  87توان بيان نمود كه حدود مي
كشور در پايگاه وب علوم مربوط به دوره ده ساله مورد بررسي 

  . در پژوهش حاضر بوده است
پژوهشگران شيمي كشور در توليدات جهاني بررسي جايگاه 

دهد كه طي دوره زماني مورد بررسي، در اين حوزه نشان مي
درصد از كل توليدات جهاني از سوي  711/13مجموع 

چنين بيشترين  هم. پژوهشگران كشورمان منتشر شده است

                                                 
1 Conference Proceedings Citation Index- Social 
Science & Humanities (CPCI-SS&H) 
2 Microsoft Excel 
3 Exponential Regression 
4 VOSViewer 

ميالدي تعلق  2002كشور به سال  درصد توليدات علمي شيمي
از كل ) درصد 891/23(چهارم  داشته كه نزديك به يك

  ).1جدول (انتشارات علمي كشور در حوزه شيمي بوده است 
  

عملكرد پژوهشگران حوزه شيمي كشور از نظر شاخص 
  استناد 
عملكرد پژوهشگران حوزه شيمي كشور بر اساس    

بر اين . ارائه شده است 2استناد در جدول شماره  شاخص
مجموع دوره ده ساله  اساس، توليدات علمي شيمي كشور در

استناد  3002اند كه از اين تعداد، استناد دريافت كرده 124882
. از استنادهاي دريافتي خود استنادي بوده است) درصد 4/2(

هاي مورد به عبارت ديگر توليدات علمي اين حوزه طي سال
ميانگين استناد دريافت كرده و   418/6بررسي به طور ميانگين 

خود استنادي به ازاء هر مدرك بوده  15/0ز خود استنادي ني
ميالدي  2002بيشترين ميزان اثرگذاري استنادي به سال . است

بار  47/14تعلق داشته كه توليدات اين سال به طور ميانگين 
  . انداستناد شده

اطالعات مربوط به استنادكنندگان به مقاالت شيمي كشور 
توان اين اساس ميبر . ارائه شده است 2نيز در جدول شماره 

بيان نمود كه هر يك از توليدات علمي حوزه شيمي كشور به 
پژوهشگر ديگر استفاده و استناد  44/9 طور ميانگين از سوي

  . اندشده
  

هاي عملكرد پژوهشگران حوزه شيمي كشور در شاخه
  مختلف اين رشته

شاخه  7توليدات علمي شيمي در پايگاه وب علوم در    
عملكرد  بررسي. اندبندي شدهدستهموضوعي مختلف 

   هاي مختلف اين حوزه نشان پژوهشگران كشور در شاخه
اي داراي دهد كه توليدات علمي در شاخه چند رشتهمي

درصد از كل توليدات علمي  866/29بيشترين فراواني بوده، و 
از سوي ديگر . شيمي كشور به اين شاخه تعلق داشته است

ده در شاخه شيمي دارويي بيشترين توليدات علمي منتشر ش
درصد از  413/3سهم را در توليدات جهاني اين شاخه داشته و 
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كل توليدات اين شاخه در جهان از سوي پژوهشگران ايراني 
چنين از نظر شاخص اثرگذاري استنادي،  هم. منتشر شده است

توليدات علمي شاخه شيمي تجزيه از باالترين اثرگذاري 

   استناد دريافت 843/10به طور ميانگين  برخوردار بوده و
  ). 3جدول (اند كرده

   
  عملكرد پژوهشگران شيمي كشور از نظر شاخص توليد .1جدول

تعداد توليدات   سال
 علمي شيمي

درصد از كل توليدات 
 سالهشيمي در دوره ده

درصد از كل توليدات علمي 
  بررسي كشور در سال مورد

درصد از توليدات جهاني شيمي 
  در سال مورد بررسي

2011  3310  013/17 591/15  208/2  
2010  3166  273/16 068/15  216/2  
2009  2838  587/14 280/14  831/1  
2008  2322  935/11 465/13  553/1  
2007  2069  635/10 478/15  434/1  
2006  1720  84/8 697/18  222/1  
2005  1364  01/7 854/19  034/1  
2004  1075  525/5 906/20  849/0  
2003  913  692/4 332/23  759/0  
2002  679  49/3 891/23  605/0  
  711/13 - 100  19456  مجموع

  
 

  ور از نظر شاخص استناد عملكرد پژوهشگران شيمي كش .2جدول

استنادهاي   سال
  دريافتي

ميانگين استناد 
 دريافتي هر مقاله

تعداد مقاالت 
 استنادكننده

تعداد پژوهشگران 
  استنادكننده

هاي تعداد دانشگاه
  استنادكننده

تعداد كشورهاي 
  استنادكننده

2011 1251  378/0 954 2850 719  58  
2010 6670  107/2 4779 12811 2471  89  
2009 11953  218/4 8559 19979 3470  99  
2008 14863  4/6 10205 21857 3685  102  
2007 18505  944/8 12105 24723 4179  109  
2006 18662  85/10 12468 24002 4119  102  
2005 16436  05/12 11733 23064 4131  108  
2004 13894  924/12 10612 21324 3900  113  
2003 12818  039/14 9526 18941 3558  107  
2002 9830  47/14 7325 14209 2855  101  
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  هاي مختلف اين رشتهعملكرد پژوهشگران حوزه شيمي در شاخه  .3جدول

تعداد   شاخه
 توليدات

درصد از  توليدات 
 شيمي كشور

درصد از توليدات جهاني در 
  شاخه مورد نظر

تعداد استنادهاي 
  دريافتي

 اثرگذاري
  استنادي

  758/3  24289  240/1 866/29 6462  ايچندرشته
  648/6  25895  018/1 001/18 3895  شيمي فيزيك
  161/9  28903  614/1 582/14 3155  شيمي آلي
  843/10  32010  637/1 643/13 2952  شيمي تجزيه

  382/5  11180  737/1 6/9 2077  ايشيمي معدني، هسته
  568/4  7140  413/3 223/7 1563  شيمي دارويي
  274/5  8086  343/1 085/7 1533  شيمي كاربردي

  
  حوزه شيمي  هاي مختلفميزان مدارك استناد شده در شاخه

هاي مختلف حوزه هبررسي مدارك استناد شده در شاخ   
دهد كه توليدات علمي شاخه شيمي آلي شيمي نشان مي

درصد  76/80بيشترين درصد مدارك استناد شده را دارا بوده و 
ميالدي استناد دريافت  2011از اين مدارك تا انتهاي سال 

چنين كمترين درصد مدارك استناد شده به  هم. اندكرده
تعلق ) درصد 382/54(توليدات علمي شاخه شيمي دارويي 

هاي د مقاالت استناد شده در ساير شاخهدرص. داشته است
  .ارائه شده است 4شيمي در جدول 

  
  هاي مختلف شيميميزان مدارك استناد شده در شاخه. 4جدول

  درصد مقاالت استناد شده تعداد مقاالت استناد شده شاخه
   31/58 3768 ايچندرشته

   737/74 2911 شيمي فيزيك
   76/80 2548 شيمي آلي
   725/80 2383 شيمي تجزيه

   338/74 1544 ايشيمي معدني، هسته
   382/54 850 شيمي دارويي
   232/71 1092 شيمي كاربردي

  
هاي مختلف طي نرخ رشد توليدات علمي شيمي در شاخه

  دوره زماني مورد بررسي
به منظور تعيين نرخ رشد توليدات علمي شيمي كشور     

هاي مختلف طي دوره زماني مورد بررسي از آزمون در شاخه
 نتايج اين آزمون نشان . رگرسيون نمايي استفاده شده است

ساله مورد بررسي، توليدات علمي  دهد كه طي دوره دهمي
درصد از  52/28شاخه شيمي دارويي با نرخ رشدي معادل 

ترين ميزان رشد و توليدات علمي شاخه شيمي آلي با نرخ باال
درصد از پايين ترين ميزان رشد برخوردار  9/7رشدي معادل 

كه نرخ رشد توليدات علمي حوزه شيمي به ضمن اين. اندبوده
منحني نرخ . درصد بوده است 76/18طور كلي به ميزان ساالنه 

 1ار شماره رشد ساالنه توليدات علمي شيمي كشور در نمود
  .قابل مشاهده است
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  هاي مختلف اين حوزهمعادله رشد ساالنه توليدات علمي شيمي كشور در شاخه  .1نمودار

  
  پرتوليدترين پژوهشگران حوزه شيمي كشور

مطالعه پرتوليدترين پژوهشگران حوزه شيمي كشور نشان    
 442هروي استاد دانشگاه الزهرا با دهد كه دكتر مجيد مي

 319مدرك، دكتر محمدرضا گنجعلي استاد دانشگاه تهران با 
پور استاد دانشگاه رازي كرمانشاه مدرك و دكتر مجتبي شمسي

شيمي كشور  مدرك بيشترين سهم را در توليدات علمي 300با 
درصد از  توليدات علمي  13به طور كلي بيش از . اندداشته

ليف شده ط ده پژوهشگر پرتوليد اين حوزه تأشيمي كشور توس
  ).5جدول (است 

  
  پرتوليدترين پژوهشگران حوزه شيمي كشور .5جدول

  توليدات شيمي كشوردرصد از كل  تعداد توليدات پژوهشگر  رتبه
  272/2 442 هرويمجيد   1
  640/1 319 محمدرضا گنجعلي  2
  542/1 300 پورمجتبي شمسي  3
  347/1 262 گلمحمدعلي زلفي  4
 3/1 253 عيسي ياوري  5
  244/1 242 علي مرسلي  6
  172/1 228 مسعود صلواتي  7
  059/1 206 پرويز نوروزي  8
  941/0 183 ايرج محمدپور  9
 91/0 177 عباس شفيعي  10

 
هاي مختلف ليفي پژوهشگران كشور در شاخهتأشبكه هم   

ويوور ترسيم  .اس .او .ر ويافزابا استفاده از نرم  شيمي نيز
ها هر گره نشان دهنده يك پژوهشگر در اين شبكه. شده است

مختلف نشان  هايمنحصر به فرد و پيوندهاي موجود ميان گره
به عبارت ديگر هر دو . ليفي اين افراد استأتدهنده هم

ليفي در اين أتپژوهشگر در صورت دارا بودن حداقل يك هم
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هاي مختلف در اين رنگ همچنين. اندشبكه به هم متصل شده
هاي گوناگون تشكيل دهنده شبكه ها نشان دهنده خوشهشبكه

  ). 2تصوير ( ليفي نويسندگان در آن گرايش استأتهم

  
 

 
 هاي مختلف شيميليفي نويسندگان در شاخهأتشبكه هم .2تصوير

  
سسات علمي و پژوهشي كشور ها و مؤپرتوليدترين دانشگاه

  در حوزه شيمي
سسات علمي و ها و مؤمطالعه پرتوليدترين دانشگاه   

آزاد  دهد كه دانشگاهپژوهشي كشور در حوزه شيمي نشان مي
مدرك  1578مدرك، دانشگاه تربيت مدرس با  2804اسالمي با 

مدرك بيشترين سهم را در توليدات  1556و دانشگاه تهران با 
از سوي ديگر مقاالت منتشر شده . اندعلمي اين حوزه ايفا كرده

ين درصد از از سوي پژوهشگران دانشگاه تهران بيشتر
 39/10(استنادهاي دريافتي توليدات علمي شيمي كشور 

 ميانگين لحاظ چنين به هم .اندرا به خود اختصاص داده) درصد
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) شاخص اثرگذاري(مقاله  براي هر دريافتي هاياستناد
 اساس بر را نهم رتبه كه رازي كرمانشاهدانشگاه پژوهشگران 

ترين عملكرد را به اند،داده اختصاص خود به توليد شاخص
داشته و مقاالت پژوهشگران اين دانشگاه به طور ميانگين 

بيشترين تعداد مقاالت  نهايتاً. دريافت كرده استاستناد  68/10
هاي برتر كشور به استناد كننده به توليدات علمي دانشگاه

دانشگاه تربيت مدرس تعلق داشته و مقاالت اين دانشگاه از 

استناد دريافت  11235كننده تعداد مقاله استناد  6890سوي 
سسات ها و مؤليفي دانشگاهتأشبكه هم). 6جدول (اند كرده

در . ترسيم شده است 3پژوهشي كشور نيز در تصوير شماره 
هاي داراي اين شبكه هر گره نشان دهنده يكي از دانشگاه

تأليفي ميان ليف و پيوندهاي موجود نشان دهنده همتأ
ه هر گره بيان گر تعداد وي ديگر اندازاز س. هاست دانشگاه

  ).3تصوير (ليفي آن دانشگاه در حوزه شيمي است مقاالت تأ
  

  هاي كشور در حوزه شيميعملكرد پرتوليدترين دانشگاه .6جدول

تعداد   دانشگاه  رتبه
  توليدات

درصد از كل 
توليدات شيمي 

 كشور

 تعداد
استنادهاي 
 دريافتي

درصد از كل 
استنادهاي  شيمي 

  كشور

تعداد 
مقاالت 

 استناد كننده

ميانگين 
استناد براي 
  هر مقاله

  01/4  6263  004/9 11245 412/14 2804  آزاد اسالمي 1
  83/7  6890  894/9 12356 11/8 1578  تربيت مدرس 2
  338/8  6381  39/10 12975 997/7 1556  تهران 3
  702/9  6640  841/8 11042 849/5 1138  شيراز 4
  26/7  4300  976/5 7463 284/5 1028  شهيد بهشتي 5
  964/7  5561  147/6 7677 954/4 964  صنعتي شريف 6
  2/9  3917  762/6 8445 759/4 926  بوعلي سينا همدان 7
  271/6  4104  474/4 5588 579/4 891  صنعتي اصفهان 8
  68/10  4478  978/5 7466 593/3 699  رازي كرمانشاه 9
  06/6  2719  12/3 3897 305/3 643 علوم پزشكي تهران 10

  
  

كشورهاي همكار در توليدات علمي پژوهشگران حوزه 
  شيمي كشور

مطالعه مشاركت علمي پژوهشگران حوزه شيمي كشور با 
. پژوهشگران ساير كشورها از ديگر اهداف پژوهش حاضر بود

دهد كه پژوهشگران شيمي كشور پژوهش نشان ميهاي يافته
. اندكشور دنيا همكاري علمي داشته 81با پژوهشگراني از 

كشورهاي اياالت متحده، آلمان، انگلستان، كانادا و استراليا 
. اندهمكار اصلي ايران در توليدات علمي اين حوزه بوده

گر اين است كه بيان 7اطالعات موجود در جدول شماره 
درصد از توليدات علمي شيمي ايران از طريق مشاركت  277/2

اين در حالي . علمي با پژوهشگران آمريكايي منتشر شده است
درصد از توليدات  128/0است كه اين توليدات مشترك تنها 

    بررسي . دهدعلمي شيمي اياالت متحده را تشكيل مي
   دهد كه در هاي مختلف حوزه شيمي نيز نشان ميشاخه

اي، شيمي فيزيك، شيمي آلي و شيمي هاي چندرشتهاخهش
كاربردي كشور آمريكا، در شاخه شيمي تجزيه كشور كانادا، در 
شاخه شيمي معدني كشور آلمان و در شاخه شيمي دارويي 
كشور انگلستان همكار اصلي پژوهشگران كشور در توليد علم 

  ). 7جدول (اند بوده
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  ها در حوزه شيميليفي دانشگاهأتشبكه هم  .3شكل

  
 

  ترين كشورهاي همكار ايران در توليدات علمي شيميمهم  .7جدول
تعداد مشاركت علمي   كشور رتبه

 با پژوهشگران ايراني
درصد از توليدات 
 علمي شيمي ايران

توليدات علمي  كشور 
 حوزه شيميهمكار در 

درصد توليدات مشترك با ايران به كل 
  توليدات شيمي كشور همكار

   128/0  346921  277/2 443  آمريكا 1
   3/0  98746  526/1 297  آلمان 2
   455/0  60216  408/1 274 انگلستان 3
   733/0  36137  362/1 265  كانادا 4
   806/0  21203  879/0 171  استراليا 5
   207/0  69042  735/0 143  فرانسه 6
   056/0  202345  586/0 114  چين 7
   218/0  49940  56/0 109  ايتاليا 8
   78/2  3704  529/0 103  مالزي 9
   187/0  54599  529/0 103  اسپانيا 9
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  به توليدات علمي حوزه شيمي كشور كشورهاي استنادكننده
دهد كه پژوهشگران شيمي نشان ميهاي پژوهش يافته

) غيرمنحصر به فرد(پژوهشگر  183760كشور در مجموع از 
   ديگر اين حوزه از كشورهاي مختلف دنيا استناد دريافت

چنين تعداد كل مدارك استنادكننده به توليدات  هم. اندكرده

بوده ) غيرمنحصر به فرد(مدرك   88266علمي شيمي ايران 
ي استنادكننده به توليدات علمي بررسي كشورها. است

دهد كه پژوهشگران كشورهاي پژوهشگران ايراني نشان مي
چين، هندوستان، آمريكا، اسپانيا و تركيه بيشتر از ساير كشورها 

  ). 8جدول (اند به مقاالت پژوهشگران ايراني استناد كرده
   

  كننده به توليدات علمي شيمي ايرانكشورهاي استناد . 8جدول
تعداد مقاالت استنادكننده به مقاالت  كشور  رتبه

 شيمي پژوهشگران ايراني
درصد از كل مقاالت استنادكننده به 
  مقاالت شيمي پژوهشگران ايراني 

   103/13 11566 چين  1
   043/7 6217 هندوستان  2
   363/5 4734 آمريكا  3
   47/2 2180 اسپانيا  4
  248/2 1984 تركيه  5
   135/2 1885 آلمان  6
   04/2 1801 ژاپن  7
   952/1 1723 فرانسه  8
   737/1 1533 برزيل  9
   702/1 1502 ايتاليا  10

  
  نده توليدات علمي حوزه شيمي كشورنشريات منتشركن

پژوهشگران حوزه شيمي كشور توليدات علمي خود را    
هاي مختلف نشريه مختلف نمايه شده در پايگاه 452 در
 5در اين ميان بيش از . اندسسه تامسون رويترز منتشر كردهمؤ

توليدات علمي كشور در مجله آسيايي ) مدرك 1003(درصد 
  . شيمي به چاپ رسيده است

مجله مذكور كه در كشور هندوستان منتشر شده، بر اساس 
ميالدي در  2013در سال  1آمار پايگاه گزارش استنادي نشريات

اي، در مجله نمايه شده در حوزه شيمي چندرشته 148ميان 
ات اين حوزه نشري 2چهارم )چارك( و در كوارتر 135جايگاه 

بوده  355/0معادل  2013ثير آن در سالقرار داشته و ضريب تأ
  . است

                                                 
1 Journal Citation Report (JCR) 
2 Quartile 4 

در ميان نشريات برتر منتشر كننده توليدات علمي شيمي 
انجمن شيمي ايران و مجله ايراني شيمي و ايران، دو مجله 

خورند كه نشان دهنده تمايل مهندسي شيمي نيز به چشم مي
شده در ور در چاپ مقاالت در مجالت منتشر پژوهشگران كش

 بيشترين چنين به طور كلي ده مجله پرتوليدكه هم. كشور است
 رسيده چاپ به آنها در كشوري شيم حوزه پژوهشگران مقاالت
  ). 9جدول (اند داشته 511/3تا  189/0تأثيري بين  بضري است
  

هاي علمي استنادكننده به توليدات علمي حوزه شيمي حوزه
  كشور
بررسي حيطه موضوعي مقاالت استنادكننده به توليدات    

دهد كه بيشترين ميزان استنادهاي علمي شيمي ايران نشان مي
داروشناسي و هاي مهندسي، علم مواد و دريافتي از حوزه
اطالعات مربوط به حيطه موضوعي . است داروسازي بوده
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پزشكي  شناسي و روان مدارك استنادكننده به توليدات روان
  . استارائه شده  10كشور در قالب جدول شماره 

     

  
  

 
  مجالت منتشر كننده مقاالت پژوهشگران ايراني  .9جدول

تعداد   رتبه
 توليدات

درصد از 
ثير مجله تأضريب   كشور  مجله توليدات

  2013در سال 
1 1003  155/5 Asian Journal of Chemistry 355/0  هند  
2  572  94/2  Phosphorus Sulfur & Silicon & the Related 

Elements 
  827/0  انگلستان

3 440  261/2 Synthetic Communications  984/0  آمريكا  
4 417  143/2 Journal of the Iranian Chemical Society 406/1  ايران  
5 372  912/1 Journal of Alloys & Compounds 726/2  سوئيس  
6  371  907/1  Iranian Journal of Chemistry & Chemical 

Engineering 
  189/0  ايران

7 363  866/1 Planta Medica 339/2  آلمان  
8 351  804/1 Tetrahedron Letters 391/2  انگلستان  
9 298  532/1 Monatshefte Fur Chemie 347/1  اطريش  
10 281  444/1 Talanta 511/3  انگلستان  

 
  

  حيطه موضوعي مقاالت استنادكننده به توليدات علمي شيمي ايران. 10جدول
  استناد درصد  استناد تعداد رشته  رتبه
   672/5  7084 مهندسي  1
   75/4  5932 علم مواد  2
   007/4  5004 داروشناسي، داروسازي  3
   534/3  4413 فيزيك  4
   16/3  3947 بيوشيمي، بيولوژي مولكولي  5
   838/2  3545 الكتروشيمي  6
   93/1  2411 شناسيعلوم محيطي، بوم  7
   88/1  2349 علوم و صنايع غذايي  8
   689/1  2109 بلورشناسي  9
   404/1  1754 پليمر  10

  
  گيريبحث و نتيجه

و مشاركت  ، اثرگذاريپژوهش حاضر به مطالعه توليدات
علمي پژوهشگران حوزه شيمي كشور در پايگاه وب علوم طي 

چنين  هم .پرداخته است ميالدي 2011تا  2002هاي سال
استنادكنندگان به توليدات علمي اين حوزه نيز مورد بررسي و 

دهند كه نشان مي هاي پژوهشيافته. گرفته است مطالعه قرار
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طي دوره ده ساله مورد بررسي توليدات علمي حوزه شيمي از 
درصد برخوردار بوده و در 76/18نرخ رشدي معادل ساالنه 

درصد از كل توليد علم كشور به اين حوزه  16مجموع بيش از 
شيمي  بيشترين درصد توليدات علمي. اختصاص داشته است

ميالدي تعلق داشته كه نزديك به يك  2002كشور به سال 
از كل انتشارات علمي كشور در حوزه ) درصد 891/23(چهارم 

درصد از كل  711/13چنين در مجموع  هم. شيمي بوده است
توليدات جهاني شيمي از سوي پژوهشگران كشورمان منتشر 

ر تعداد كشور برتر جهان از نظ 20شده كه ايران را در ميان 
هاي  بسياري از پژوهش. دهدتوليدات در حوزه شيمي قرار مي
 شيمي به عنوان پر حوزه پيشين انجام شده در كشور از

   المللي نام توليدترين حوزه علمي كشور در انتشارات بين
؛ 1387؛ بينش و مقصودي دريه، 1386مهراد و گزني، (اند برده

). 2008كين، و مك ؛ عصاره1388نوروزي چاكلي و ديگران، 
نرخ ) 2008(كين هاي پيشين عصاره و مكدر يكي از پژوهش

 2006تا  1990هاي رشد توليدات علمي شيمي ايران طي سال
اند كه بيشتر از نرخ رشد درصد گزارش كرده 26را معادل 

هاي درصدي گزارش شده در پژوهش حاضر براي سال 76/18
 و عصاره يگر منصورياز سوي د. ميالدي است 2011تا  2002

تا  1994هاي نرخ رشد كلي توليد علم ايران طي سال) 1389(
تر توان پايينمي. انددرصد گزارش كرده 79/24را معادل  2008

بودن نرخ رشد توليدات علمي حوزه شيمي به نسبت نرخ رشد 
كلي توليد علم كشور را به تالش مضاعف پژوهشگران ساير 

   تر شدن به د علم و نزديكهاي علمي جهت توليحوزه
  .   هاي پرتوليد مانند شيمي نسبت دادحوزه

مطالعه توليدات علمي شيمي ايران بر اساس شاخص استناد 
ميالدي در مجموع  2011نشان داد كه اين مدارك تا پايان سال 

اند كه سهم هر مدرك به بار مورد استناد قرار گرفته 124882
بديهي است كه تعداد . بوده استاستناد  418/6طور ميانگين 

استنادهاي دريافتي با گذشت زمان از انتشار مقاله همبستگي 
مثبت داشته و در آينده تعداد استنادهاي دريافتي و ميانگين 

ابراهيمي و . استناد به ازاي هر مدرك افزايش خواهد يافت
در پژوهشي ميانگين استنادهاي دريافتي ) 1387(حياتي 

 1997هاي سال شور در پايگاه وب علوم طيتوليدات علمي ك
چنين  هم. اندكرده استناد گزارش 164/3را تعداد  2006تا 

استناد براي توليدات علمي  3ميانگين استنادهاي دريافتي معادل 
آل و (ايران نمايه شده در پايگاه استنادي علوم اجتماعي 

 استناد براي توليدات علمي 25/3و ميانگين ) 1387افضلي، 
 2008تا  1999هاي ايران در پايگاه اسكوپوس طي سال

با مقايسه نتايج . است گزارش شده) 1390منش، عرفان(
توان ادعا نمود كه اثرگذاري پژوهش حاضر با نتايج مذكور مي

مقاالت شيمي كشور بيشتر از ميانگين اثرگذاري كل توليدات 
درصد  از سوي ديگر. هاي اخير بوده استعلمي كشور در سال

، كمتر از )درصد 4/2(استنادي پژوهشگران شيمي كشور  خود
-استنادي پژوهشگران حوزه كتابداري و اطالع درصد خود

و ) 1386(رساني گزارش شده در پژوهش شهرياري و افقهي 
پژوهشگران حوزه پزشكي گزارش شده در پژوهش عباسي و 

بررسي درصد مدارك استناد شده . بوده است) 1389(بيگلو 
درصد از  68/70دهد كه  پژوهشگران حوزه شيمي نيز نشان مي

ميالدي استناد دريافت  2011مقاالت اين حوزه تا انتهاي سال 
-درصد باقيمانده تاكنون مورد استناد قرار نگرفته 32/29كرده و 

درصد مدارك استناد شده ايران در ) 1390(منش عرفان. اند
درصد  47/53را  2008تا  1999هاي پايگاه اسكوپوس طي سال

نيز درصد مدارك استناد شده ) 1387(و ابراهيمي و حياتي 
را  2006تا  1997هاي ايران در پايگاه وب علوم طي سال

درصد گزارش كرده بودند كه در مقايسه با نتايج  66/50
پژوهش حاضر، نشان دهنده بيشتر بودن درصد مدارك استناد 

هاي وب كشور در  پايگاهشده شيمي به كل مدارك استناد شده 
  . علوم و اسكوپوس است

مطالعه استنادكنندگان به مقاالت پژوهشگران شيمي ايران 
پژوهشگر در قالب  183760دهد كه در مجموع نشان مي

بار به توليدات پژوهشگران ايراني  124882مقاله،  88266
بيشترين استنادهاي دريافتي از سوي . انداستناد كرده
شورهاي چين، هندوستان، آمريكا، اسپانيا و تركيه پژوهشگران ك

هاي پژوهش حاضر تا حدودي متفاوت با يافته. بوده است
است كه كشورهاي آمريكا، ) 1386(پژوهش جوكار و ابراهيمي 
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استنادترين  چين، هندوستان، ايتاليا و انگلستان را به عنوان پر
از . اندكشورهاي جهان به توليدات علمي ايران معرفي كرده

سوي ديگر بررسي حيطه موضوعي مقاالت استناد كننده به 
دهد كه بيشترين ميزان توليدات علمي شيمي ايران نشان مي

هاي مهندسي، علم مواد، استنادهاي دريافتي از حوزه
داروشناسي و داروسازي، فيزيك و بيوشيمي و بيولوژي 

 هاي بيشتري در خصوص بررسيپژوهش. است مولكولي بوده
هاي مذكور به توليدات علمي داليل گرايش پژوهشگران حوزه

ها و ليفي ميان پژوهشگران اين حوزهتأهاي همشيمي و شبكه
استنادترين  بررسي پر. پژوهشگران حوزه شيمي نياز است

دهد كه هفت مقاله داغ اين حوزه مقاالت شيمي كشور نشان مي
 03/1(تناد اس 1290ميالدي در مجموع  2011تا انتهاي سال 

از سوي . اندكرده دريافت) تيدرصد از كل استنادهاي درياف
هاي دهد كه در ميان شاخههاي پژوهش نشان ميديگر يافته

 6462با تعداد  ايگوناگون شيمي، شاخه شيمي چندرشته
بيشترين سهم و شاخه شيمي كاربردي ) درصد 866/29(مدرك 

ا در توليدات كمترين سهم ر) درصد 085/7(مدرك  1533با 
از نظر شاخص اثرگذاري . اندعلمي پايگاه وب علوم داشته

توليدات علمي شاخه شيمي تجزيه از باالترين اثرگذاري 
  استناد دريافت  843/10برخوردار بوده و به طور ميانگين 

چنين مطالعه نرخ رشد توليدات علمي شيمي در  هم. اندكرده
هد كه توليدات علمي دهاي مختلف اين حوزه نشان مي شاخه

درصد از  52/28شاخه شيمي دارويي با نرخ رشدي معادل 
باالترين ميزان رشد و توليدات علمي شاخه شيمي آلي با نرخ 

ترين ميزان رشد برخوردار درصد از پايين 9/7رشدي معادل 
  . اندبوده

سسات علمي و ؤها و منتايج مربوط به پرتوليدترين دانشگاه
حوزه شيمي بيانگر اين است كه سه پژوهشي كشور در 

دانشگاه آزاد اسالمي، تربيت مدرس و تهران بيشترين سهم را 
درصد از  519/30در توليدات علمي اين حوزه ايفا كرده و 

درصد از استنادهاي دريافتي كشور  288/29توليدات علمي و 
     در بسياري از . تعلق داشته است به اين سه دانشگاه

تهران به  سنجي از دانشگاهشين در حوزه علمهاي پيپژوهش

هاي تربيت هاي كشور و از دانشگاهعنوان پرتوليدترين دانشگاه
    مدرس و دانشگاه آزاد اسالمي نيز به عنوان يكي از 

عليجاني و كرمي، ( هاي پرتوليد نام برده شده استدانشگاه
، ؛ نوروزي چاكلي و ديگران1387؛ ابراهيمي و حياتي، 1386
منش، ؛ عرفان1389؛ نياكان، 1388؛ نوروزي چاكلي، 1388
براي  استناد دريافتي ميانگين لحاظ از سوي ديگر  به). 1390

بهترين عملكرد را  رازي كرمانشاه پژوهشگران دانشگاه مقاله هر
هاي برتر كشور داشته و مقاالت پژوهشگران در ميان دانشگاه

. استناد دريافت كرده است 68/10اين دانشگاه به طور ميانگين 
كشور نيز نشان توليدترين پژوهشگران حوزه شيمي  پرمطالعه 

درصد از كل توليدات علمي كشور  13دهد كه بيش از مي
ليف شده است كه در اين ميان توليد تأ توسط ده پژوهشگر پر

مدرك، دكتر  442هروي استاد دانشگاه الزهرا با ر مجيد دكت
مدرك و دكتر  319محمدرضا گنجعلي استاد دانشگاه تهران با 

مدرك  300پور استاد دانشگاه رازي كرمانشاه با مجتبي شمسي
اين . اندبيشترين نقش را در توليدات علمي اين حوزه ايفا كرده

در ميان  )1389(و عصاره  اساتيد در پژوهش منصوري
منش توليد جهان اسالم و در پژوهش عرفان دانشمندان پر

نيز به عنوان پرتوليد پژوهشگران كشور در پايگاه ) 1390(
 .انداسكوپوس معرفي شده

هاي علمي در حوزه شيمي كشور نتايج مربوط به همكاري
 81دهد كه پژوهشگران كشورمان با پژوهشگراني از نشان مي

اند كه بيشترين ميزان مشاركت علمي داشتهكشور دنيا مشاركت 
 در اكثر. بوده استبا كشورهاي آمريكا، آلمان و انگلستان 

سنجي كه تاكنون در كشور انجام شده، كشور مطالعات علم
اياالت متحده آمريكا به عنوان همكار اصلي پژوهشگران 

 المللي معرفي شده استهاي علمي بينكشورمان در همكاري
     ؛ 1386؛ عليجاني و كرمي، 2002يلسون، عصاره و و(

در ). 1390؛ نوروزي چاكلي و مالمحمدي، 1390منش، عرفان
توان بيان نمود كه امكانات پژوهشي توضيح اين يافته مي

سسات پژوهشي كشور ها و مؤگسترده و سطح باالي دانشگاه
آمريكا اين كشور را به مكاني جذاب جهت پژوهشگران ساير 

ان ساير كشورها تمايل نيا تبديل كرده و پژوهشگركشورهاي د
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از . ليف مشترك با پژوهشگران اين كشور دارندزيادي به تأ
سوي ديگر از ميان كشورهايي كه بيشترين مشاركت علمي را با 

اند، كشورهاي آمريكا، انگلستان، آلمان، كانادا، ايران داشته
از نظر ظرفيت  استراليا، فرانسه، چين، ايتاليا و اسپانيا همگي

. شوندمحسوب مي 1علمي جزء كشورهاي پيشرفته علمي
تواند در مسلما همكاري با پژوهشگران كشورهاي مذكور مي

فزايش كيفيت ارتقاء سطح علمي پژوهشگران داخلي و ا
 . ثر باشدتوليدات علمي كشور مؤ

حضور كشور  ،يكي از نتايج جالب توجه پژوهش حاضر
مالزي در جمع ده كشور همكار اصلي ايران در توليدات علمي 

 103پژوهشگران كشورمان بر اين اساس، . حوزه شيمي است
   ليف مشترك با پژوهشگران حوزه شيمي كشور مالزي تأ

   گاه و ستاي نتايج پژوهش ديدهاين يافته در را. اندداشته
ليفي هم تأ در مطالعه الگوهاي )ب1388(منش عرفان

پژوهشگران ايراني و مالزيايي است كه حيطه موضوعي شيمي 
را موضوع اصلي مشاركت علمي كشورهاي ايران و مالزي 

    كنند كه پژوهشگران اين دو كشور طي  اعالم كرده و بيان  مي
   ليف مشترك در تأ 129تعداد  2008تا  1975هاي سال
ن دليل اين امر را توامي. اندهاي مختلف شيمي داشتهشاخه

چنين  نزديكي سياسي، مذهبي و فرهنگي دو كشور و هم
هاي  حضور دانشجويان تحصيالت تكميلي ايراني طي سال

از سوي ديگر  .هاي كشور مالزي بيان نموداخير در دانشگاه
دهد كه پژوهشگران حوزه شيمي كشور نتايج پژوهش نشان مي

ف نمايه شده در نشريه مختل 452 توليدات علمي خود را در
در . اندسسه تامسون رويترز منتشر كردههاي مختلف مؤپايگاه

توليدات علمي كشور ) مدرك 1003(درصد  5اين ميان بيش از 
اين مجله در . در مجله آسيايي شيمي به چاپ رسيده است

 2013ثير آن در سال شور هندوستان منتشر شده و ضريب تأك
بيشتري در خصوص  ژوهشپ. بوده است 355/0ميالدي معادل 

داليل گرايش پژوهشگران ايراني به چاپ مقاالت در مجله 
. چنين ساير مجالت پرتوليد ديگر الزم است مذكور و هم

توانند كيفيت مجالتي كه مورد هاي آينده ميچنين پژوهش هم
                                                 
1 Scientifically Advanced Countries 

اند را با توجه پژوهشگران ايراني جهت چاپ مقاالت بوده
علم سنجي مورد مطالعه قرار  هاي گوناگوناستفاده از شاخص

  .دهند
پژوهش حاضر گامي در جهت بررسي وضعيت توليد علم 

هاي ترين حوزهحوزه شيمي كه يكي از پرتوليدترين و كليدي
شود در معتبرترين نظام استنادي علمي كشور محسوب مي

جا كه از آن. برداشت) سسه تامسون رويترزؤپايگاه م(جهان 
ريزي و تواند در برنامهسنجي ميعلم نتايج حاصل از مطالعات

ها و مجامع علمي مورد گذاري كالن كشور، دانشگاهسياست
استفاده قرار گيرد، توجه به ابعاد گوناگون توليد علم بايد در 

هاي از اين رو پژوهش. دستور كار پژوهشگران قرار گيرد
بيشتري در زمينه جايگاه، كيفيت و كميت توليد علم حوزه 

هاي كمي و كيفي علم سنجي و ا استفاده از شاخصشيمي ب
بندي، عملكردي، هاي گوناگون رتبهشاخص چنين هم

تواند در آينده انجام ساختاري، مالي، انساني و نظير آن مي
   هايي بديهي است كه استفاده از نتايج چنين پژوهش. گيرد
ار علمي، اقتصادي و سياسي كشور تواند در باال بردن اقتدمي
  .   ثر واقع گرددمؤ

 
  منابع 

كميت و كيفيت توليد علـم  ). 1387( .؛ حياتي، ز. ابراهيمي، س
، )3(4، هـاي نـوين تربيتـي   انديشـه . هاي ايـران در دانشگاه

105- 126 .  
جايگاه ايران و تركيه در توليد منابع ). 1387( .؛ افضلي، م. آل، ا

  . 136-119، 75، نامه كتابفصل. رساني در جهاناطالع
ــنش، م ــودي ؛ .بي ــه، رمقص ــعيت  ). 1387( .دري ــي وض بررس

تـا   2002هاي ايران در بازه زمـاني  انتشارات علمي دانشگاه
، 47، كتابـداري ). Web of Scienceبر اساس پايگاه ( 2006
139-154.  
هـا در  ميزان گرايش مليـت ). 1386( .ابراهيمي، س ؛ .جوكار، ع

، رسـاني كتابداري و اطالع. استناد به توليدات علمي ايرانيان
10)4( ،213-236.  
مطالعه الگوهاي مشاركت علمي ). 1388( .گاه، فديده
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نمايه (المللي هاي بينپژوهشگران ايراني در پژوهش
نامه پايان .2007تا  1998هاي طي سال) استنادي علوم

رساني،دانشگاه شيراز، كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع
  .شيراز

ليفـات  أبررسـي ت ). الـف 1388( .ا. منش، معرفان ؛.گاه، فديده
مشترك ايران و كشورهاي جنوب شرق آسيا در پايگاه وب 

  .102-85، )4(24، علوم و فناوري اطالعات. علوم
مشـاركت ايـران و   ). ب1388( .ا. مـنش، م عرفان ؛.گاه، فديده

ـ ي الگـوي هـم  بررس: زي در توليد علممال ليفي در وبگـاه  أت
  . 115-95، 50، كتابداري. علوم

خوداســتنادي در مجــالت ). 1386( .؛  افقهــي، ا.شــهرياري، پ
 ). 1383-1374(نامـه كتـاب   رسـاني و فصـل  علوم اطـالع 

  . 136-125، 72 نامه كتاب،فصل
ــي، ف ــو، م. عباس ــنجي   ). 1389( .ح. ؛ بيگل ــم س ــه عل مطالع

هاي علوم پزشكي ايـران در پايگـاه   توليدات علمي دانشگاه
علوم و فناوري . 2008-1999هاي وب آو ساينس طي سال

  .  371-355، )2(26 اطالعات،
مطالعه توليـد علـم ايـران در پايگـاه     ). 1390( .ا. منش، معرفان

مطالعات كتابـداي   .2008تا  1999هاي اسكوپوس طي سال
  .54-31، )7(3، اطالعات و علم
بررسي بيسـت سـال توليـد    ). 1386( .ا.كرمي، ن ؛ .عليجاني، ر

-1987(آي . اس. علم ايران بر اساس پايگاه اطالعـاتي آي 
  .44-40، 5، رسانييابي و اطالعاطالع). 2006
بررسـي وضـعيت   ). 1390( .لي، فسهي ؛.؛ دانش، ف.فتاحي، ر

هاي جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال
وم با هدف ترسيم نقشه علم ايـن  در وبگاه عل 1990-2010

-175، )1(1، رسانياطالع  پژوهشنامه كتابداري و. دانشگاه
196  .  

كشـورهاي پيشـرو علمـي    ). 1389( .عصاره، ف ؛.منصوري، ع
، 81، نامه كتابفصل. جهان اسالم در پايگاه وب آو ساينس

146-169.  
. هاي علمي جهـان اسـالم  قدرت). 1386( .؛ گزني، ع.مهراد، ج
  . 140-125، 71، نامه كتابفصل

ــوروزي ــاكلي، عن ــران در   ). 1388( .چ ــع اي ــر وض ــروري ب      م
كتـاب مـاه   . هاي استنادي موسسـه اطالعـات علمـي   پايگاه
  .93-76، )7(12، كليات
پانزده سـال توليـد علـم    ). 1388( و ديگران. چاكلي، عنوروزي

-ISI )1993هاي موسسه اطالعـات علمـي   ايران در پايگاه
  .200-175، 77، فصلنامه كتاب ).2007
توليــدات علمــي ). 1388( .زاده، محســن ؛.چــاكلي، عنــوروزي

نمايه شده ايران و كشورهاي اسالمي منطقـه خاورميانـه در   
WoS )2003-2007 .(2، شناسيدانش)103-89، )6.  
ارزيـابي تطبيقـي   ). 1390( .؛ مالمحمدي، ج.چاكلي، عنوروزي
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