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 هاي هوافضا در ايران شاخص
و فناوري در بخش مقاالت( )رتبه علم

 تبيين موضوع

و اختراعات ثبت شده ازجمله شاخص ها، رساله تعداد مقاالت، كتاب به هاي پژوهشي و فناوري مي هاي علم كه شمار روند

بپايش مستمر آنها  هاي ذكر شده از جنس شاخص. هاي مؤثر در توسعه آن فناوري دارد سزايي در تدوين سياستنقش

و از دستاوردها شاخص و توسعههاي خروجي . قرار دارندند كه در فرآيند نوآوري مورد توجه خاص سياستگذاراناي تحقيق

مي تجارب سال يانده هاي اخير نشان و رتبه ايران در سطح منطقه و توسعه فناوري در كشور د كه تعيين ميزان رشد

به جهان، با تأكيد بيش از اندازه بر شاخص و و برنامهطور خاص تعداد مقاالت بود هاي علمي و توجه ريزي براي بهبوده

و كيفيت اختراعات ثبت شده يا حجم صادرات فناوريها همچون كيفيت مقاالت، ديگر شاخص مورد هاي نوين تعداد

هاي علم در بلندمدت موجب ناكافي بودن داشت كه توجه صرف بر خروجي عنايتبايد. غفلت واقع شده است

در تجاري و مي نتيجه محقق نشدن مزاياي اقتصادي حاصل از فناوريسازي نتايج تحقيقات . شود هاي نوين

و رتبه ايران از نظر شاخص در اين گزارش وضعيت ايران در زمينه شاخص » مقاالت«هاي علمي حوزه هوافضا بررسي

و خاورميانه مقايسه شده است .با كشورهاي دنيا

 هاي ارزيابي مقاالت شاخص.1

مق شاخص بههاي ارزيابي ك االت علمي در مجالت معتبر مييفكويمدو دسته هاي كمي، هدف در شاخص1.شوندي تقسيم

به گيري تعداد مقاالت چاپ شده در طول سال اندازه تنهايي براي ارزيابي مقاالت علمي هاي مختلف است؛ اما اين معيار

و به به همين دليل شاخص كافي نيست به)Citation( مقاالت هاي ديگري همچون ميزان ارجاع خود، تعداد ارجاع

)Self-Citation (اچ مي) H-Index(و شاخص .گيرند براي بررسي كيفيت مقاالت مورد استفاده قرار

كل ارجاعات داده نشان:مقالهـ ميزان ارجاع به به دهنده تعداد .هاي يك كشور يا شخص مقاله شده

ميدهنده نشان:خودـ تعداد ارجاع به . دهند تعداد ارجاعاتي است كه نويسندگان يك مقاله به مقاالت قبلي خود

به در بحث ارجاع به مقاالت، اگر كم چه استناد نويسنده ارجاع(ارزش نيست، اما ميزان ارجاعات خارجي كارهاي خود

م. از اهميت بيشتري برخوردار است) مقاالت كشور يا شخص نويسندگان ساير كشورها به يزان ارجاعات خارجي هرچه

. المللي آن است بيشتر از ارجاع به خود باشد نشانگر باالتر بودن جنبه بين

تيور بهره،اين شاخص:ـ شاخص اچ بهيعلميرگذاريثأو با در نظرودهدميشينما عدديصورت دانشمندان را

ت و تعداد دفعات استناد آن مقاالت دگرفتن تعداد مقاالت پراستناد افراد م گرانيوسط اچ. شوديمحاسبه  معياري شاخص

م تياست كه نيشاخص همچننيا. ساختزياند متما منتشر كرده مقاالت فراواني گذار را از آنها كه صرفاًريثأتوان محققان

دريمحققانسهيمقايبرا  ندكسيا گفته شوداگر مثالً. كنند كاربرد دارديمتيفعال كسانييحوزه كاركي كه

اچيفرديعلميگذارريثأت بهيانتشاراتاثر5شخصنآ يعنياست،5 طبق شاخص ايهر مثل مقاله دارد كه 5نيك از

.بار استناد شده است5مقاله، دستكم
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و شاخص.� آن رتبه ايران از نظر مقاالت حوزه هوافضا  هاي مرتبط با

و شاخص آن جدول زير رتبه ايران را از نظر مقاالت ميهاي ارزيابي به. دهد ها در حوزه هوافضا در بين كشورهاي خاورميانه نشان  با توجه

از)2013-1996هاي در فاصله سال( 2013جدول، تعداد مقاالت هوافضا تا پايان سال مقاله بوده 1360، براساس پايگاه اسكوپوس بيش

. است

 2013-1996هايو خاورميانه در فاصله سال در دنيامقاالت تعداد جدول رتبه علمي ايران در بخش هوافضا از نظر

اچ شاخص
تعداد ارجاع به

**هر مقالهيازا

ارجاع به
 خود

تعداد
 ارجاعات

مقاالت قابل
 استناد

*مقاالت  كشور
دررتبه

 خاورميانه
رتبه در
 جهان

46 47/7 1949 12758 1924 1945 رژيم اشغالگر قدس 1 18
30 68/7 617 5801 1349 1363 ايران 2 21
31 09/6 495 5993 1317 1330 تركيه 3 22
20 19/4 63 1561 412 421 مصر 4 37
21 49/6 74 1586 338 343 عربستان سعودي 5 41
11 53/5 18 430 118 118 امارات متحده عربي 6 53
13 80/8 27 643 88 89 كويت 7 57
10 26/4 2 348 60 61 اردن 8 66
7 23/4 2 164 45 45 لبنان 9 73
9 89/11 0 339 37 38 قطر 10 79
4 8/2 3 51 23 24 عراق 11 84
6 83/24 0 540 21 21 عمان 12 89
2 06/2 0 19 13 13 بحرين 13 96
5 43/6 3 68 11 11 فلسطين 14 98
0 0 0 0 9 10 افغانستان 15 99
3 5/5 0 33 6 6 يمن 16 112
2 63/3 0 15 5 5 سوريه 17 121

م∗ و ارائه شده در كنفرانس قاالت شامل سه دسته مقاالت كامالًاين مي تحقيقاتي، مروري .شوند ها
).2013ـ 1996از سال(مجموع نسبت استنادها به كل مقاالت منتشر شده در هر سال ∗∗

طور كلي افزايش تعدادبه. طور كه در قسمت قبل اشاره شد، يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي مقاالت، تعداد ارجاعات است همان

به ارجاعات به به«شكل شرطي كه قسمت عمده آن به. نباشد مطلوب است» خود ارجاع به«جدول فوق، تعداد با توجه » خود ارجاع

كل ارجاعات در رژيم اشغالگر قدس بهو سه كشور نسبت به و مصر مي4و15،6/10،2/8ترتيب ايران، تركيه دهد درصد بوده كه نشان

به،كشورمان پس از رژيم اشغالگر قدس . خود را در بين كشورهاي خاورميانه داشته است بيشترين درصد ارجاع

به شاخص ديگر ارزيابي مقاالت، تعداد ارجاع به تع ازاي هر مقاله يا ميانگين ارجاع مقاالت است كه نسبت كل ارجاعات ارزيابي با داد

مي داده. تر است دقيق به هاي جدول باال نشان تا 1996هاي مقاالت ايران در حوزه هوافضا در فاصله سال دهند كه ميانگين تعداد ارجاع

و در رقابت با رژيم اشغالگر قدس68/7حدود 2013 و كشور عمان با حدود) درصد47/7(درصد به25است  درصد ميانگين ارجاع

.ت در اين حوزه از فناوري، در صدر كشورهاي منطقه قرار داردمقاال

1كشور برتر خاورميانه در نمودار4شاخص اچ كه معياري براي نشان دادن ميزان تأثيرگذاري يا كيفيت مقاالت چاپ شده است براي

كه30سال گذشته17اين شاخص براي ايران در طول مقدار. آمده است مقاله در حوزه هوافضا از ايران وجود30 بوده است، بدين معني

از. بار ارجاع شده است30از آنها حداقليكهر داشته كه به و رژيم اشغالگر قدس با تفاوت بيشتري كشور تركيه با تفاوت بسيار ناچيز

.ايران در رده باالتر قرار دارند
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اچ.1نمودار در شاخص سهمقاالت هوافضا و  برتر خاورميانه كشور رژيم اشغالگر قدس
 2013-1996در طول دوره زماني

بهو را در كشورهاي ايران، تركيهافضاد مقاالت منتشر شده در حوزه هواتعد2نمودار و رژيم اشغالگر قدس از مصر تفكيك سال

مي 2012تا 1996 .دهد نشان

به تعداد مقاالت هوافضا در كشورهاي پيش.2نمودار  يك سالفك روي منطقه

مي2طور كه در نمودار همان به مشاهده ، ايران از نظر تعداد مقاالت چاپ 2013-1996هاي طي سال استناد پايگاه اسكوپوس، شود،

و يكنواختي داشته است نيز در صدر كشورهاي منطقه خاورميانه قرار 2013و 2011، 2010هاي بر آن در سال عالوه. شده رشد صعودي

و توانسته است رتبه جهاني خودگ در11جايگاه1.برساند 2013در سال11به 1996در سال43از نظر تعداد مقاالت ساليانه از رفته

از نظر تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه هوافضا اگرچه ارزشمند است، اما براي 2013-1996در فاصله زماني21و جايگاه 2013سال

و بايد آن را در كنار ديگر شاخصارزيابي وضعيت علم با وجودي. هاي بررسي كيفيت مقاالت داوري كردي ايران در اين حوزه كافي نيست

بهنخستين، ايران صرفنظر از رژيم اشغالگر قدس كه از نظر تعداد مقاالت و مقدار ضريب كشور خاورميانه است، اما ميانگين ارجاع مقاالت

و كشور تركيه در وضعيت مطلوبي نيستشاخص اچ آن در مقايسه با رژي در.م اشغالگر قدس شايد يكي از داليل مهمي كه كشور ما

هاي كيفي مقاالت هنوز به نتيجه مطلوب دست نيافته است اين، اما در شاخصمقاالت، پيشرفت قابل توجهي داشتههاي كمي شاخص

ت و فناوري كشوأكيد سياستگذباشد كه و متوليان حوزه علم بهاران و توجه كمتري ياكر نيز بر ارزيابي كميت يا تعداد مقاالت است يفيت

حل مسائ و كاربردي بودن نتايج پژوهشتمركز تحقيقات بر ميل واقعي مي. شود ها به افزون بر آن هاي موجود در بخش حساسيت توان
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 ايران
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و جهت آزادي عمل براي اجرايي كردن علوم ره داشت كه معموالًهاي هوافضايي ايران اشا هاي كشورهاي ديگر در قبال فعاليت گيري هوافضا

.كسب شده در اين حوزه را با چالش جدي مواجه كرده است

و نتيجه جمع  گيري بندي
و فناورانه شاخص و اختراعات ازجمله شاخص هاي علمي ازكهندا هايي مثل تعداد مقاالت زمينه الزم براي ورود به مرحله تصويري

ميمنسازي تجاري مي وضعيت ايران در زمينه شاخص. كنند عكس  2013-1996هاي دهد كه ايران طي سال هاي علمي حوزه هوافضا نشان

و توانسته است رتبه جهاني خود را از در سال43 نظر انتشار مقاالت ساليانه از رتبه از نظر تعداد مقاالت چاپ شده رشد چشمگيري داشته

، براساس پايگاه) 2013-1996هاي در فاصله سال( 2013تعداد مقاالت هوافضاي ايران تا پايان سال. برساند 2013 سالدر11به 1996

ما اگرچه. بوده است21و رتبه كلي ايران در اين فاصله زماني مقاله 1363اسكوپوس از لحاظ تعداد مقاالت چاپ شده رتبه دوم كشور

از شاخص. براي ارزيابي وضعيت علمي كشور كافي نيست منطقه را كسب كرده است، اما اين شاخص به تنهايي هاي بررسي كيفيت مقاالت

اچ قبيل ميانگين ارجاع به و مقدار شاخص و نيز رژيم اشغالگر قدس ايرانمقاالت دهد كه اين كشورها نشان مي در مقايسه با كشور تركيه

هستند  برخوردار  كشور ما  نسبت به  وضعيت بهتري  ز  بايد. ا براين  و بنا توجه و  تعدد مقاالت اجتناب شود فزايش  بر ا توجه صرف  ز  ا

.هاي كيفي مقاالت صورت گيرد ريزي بيشتري براي ارتقاي وضعيت ايران در شاخص برنامه


