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 (2112-2112پيشرفت ایران در توليد علم طی ده سال اخير )

2، طاهره بشيری1محمدامين عرفان منش
 

 

 

 

 چکيده

پردازد. در این راستا، میالدی می 0100تا  0110های مقاله حاضر به بررسی پیشرفت ایران در تولید وم  طی سال

تعداد مقا،ت نمایه شده پژوهشگران کشور در پایگاه استنادی اسکوپوس در بیست و هفت حوزه موضووی مورد بررسی 

دهد که در نوزده حوزه از بیست و هفت حوزه موضووی بررسی شده، ایران های پژوهش نشان میقرار گرفته است. یافته

در میان بیست کشور برتر جهان در تولید وم  قرار داشته است. بر این اساس، حوزه وموم مواد در رتبه ده  جهان، 

در جایگاه سیزده ، وموم تصمی   های مهندسی شیمی و انرژی در جایگاه دوازده ، دامپزشکی، شیمی و مهندسیحوزه

های داروشناسی، وموم کامپیوتر و وموم محیطی در جایگاه پانزده  جهان قرار دارند. گیری در جایگاه چهارده  و حوزه

هایی مانند هنر و وموم انسانی، تجارت، مدیریت و حسابداری، اقتصاد و اقتصادسنجی، از سوی دیگر اگرچه در حوزه

ای ، اما درصد های اخیر شاهد رشد چشمگیری در تولید وم  بودهسی، بهداشت و وموم وصبی در سالپرستاری، روانشنا

های میکور زیر خط فقر تولید توان گفت در حوزه% تولیدات جهانی بوده و از این رو می0ها کمتر از تولیدات این حوزه

در افزایش اقتدار وممی کشور که یکی ار ارکان اقتدار  تواندوم  هستی . سیاست گیاری و برنامه ریزی در تولید وم   می

 ممی در سطح جهانی است، موثر باشد.

 

 توليد علم، اقتدار علمی، علم سنجیهای کليدی:  واژه

 

   مقدمه 

ها تواند به ونوان وام  مهمی جهت بررسی اقتدار وممی آنهای وممی کشورهای مختم  میسنجش و ارزیابی فعالیت

رود. از های جهانی به شمار میاستفاده قرار گیرد. امروزه اقتدار وممی یکی از ارکان اقتدار ممی کشورها در ورصهمورد 

این رو کشورهای جهان بیش از این که برای گستر  نفوذ و تامین منافع خود در سطح جهانی به نیروی نظامی متکی 

فرهنگی خود تکیه دارند. در ارزیابی اقتدار وممی کشورها،  باشند، به ابزارهای دیگر نظیر قدرت وممی، اقتصادی و

                                                           
0
 شناسی، دانشگاه شهید بهشتیستادیار گروه وم  اطالوات و دانشا  

0
 شناسی، دانشگاه شهید بهشتیارشد وم  اطالوات و دانش ارشناسیدانشجوی ک  

 

 مرتبط با انديشكده: علم
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ها و توان به مواردی مانند کمیت و کیفیت دانشگاهووام  محسوس و نامحسوس زیادی دخالت دارند که از آن جممه می

رین های پژوهش و آموز ، دکتهای وممی، مهارت نیروهای انسانی، هزینهمراکز پژوهشی، خودکفایی وممی، زیرساخت

وممی و تحقیقاتی و غیره اشاره نمود. ضرورت انجام مطالعات در خصوگ سنجش و ارزیابی اقتدار وممی کشور را 

 توان در موارد زیر بیان نمود: می

 هاهای تحقیق و توسعه در کشور و تقویت آنسنجش و ارزیابی زمینه -

 هاشناخت نقاط تمایز برای توسعه وممی در کشور و تقویت آن -

 های اقتصادی، اجتماوی و سیاسیوممی به منزله قدرت و زمینه ساز دگرگونی پیشرفت -

 تقویت جایگاه وم  و پژوهش در جامعه  -

 های گوناگون پژوهشی در میان کشورهای برتر و پیشروی جهانارزیابی موقعیت وممی کشور در حوزه -

 و فرهنگی مشترک های وممی، اجتماویارزیابی میزان تعام  وممی با کشورهای دارای زمینه -

گنجد، در این پژوهش تنها به تولید وم  های مختم  اقتدار وممی کشور در مقاله حاضر نمیجا که بررسی شاخصهاز آن

شود. بدون ش  تولیدات وممی مقدمه فناوری و آن ه  مه  اقتدار وممی پرداخته میهای به ونوان یکی از شاخصه

یابد مبنای دانایی است. دانایی که از طریق تحقیق و پژوهش در جوامع انسانی رشد میمقدمه تولید ثروت و اشترال بر 

تواند مقدمه توانایی این جوامع گردد. رشد وممی ایران در سال های اخیر بسیار چش  گیر بوده و ه  اکنون می

پیشروی جهان قرار گرفته های وم  و فناوری در رتبه نخست منطقه و در میان کشورهای کشورمان در بعضی از حوزه

 (.0711زاده و بیات، ؛ صالح0716؛ گزنی و بینش، 0710است اموسوی، 

بررسی وممکرد کشورها در زمینه تولید وم  با توجه به مقا،ت وممی پژوهشگران آن کشور در مجالت معتبر وممی 

قاب  بررسی است. در مقاله حاضر،  0سو اسکوپو 0های استنادی مه  جهان همانند تامسون رویترزنمایه شده در پایگاه

حوزه موضووی بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس که دومین پایگاه استنادی مه  جهانی  03تولیدات وممی ایران در 

تا  0110شود مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی پیشرفت وممی کشور طی ی  دوره ده ساله امحسوب می

های مختم  در ت تولید شده، درصد از ک  مقا،ت جهانی و رتبه ایران در تولید وم  حوزهمیالدی(، تعداد مقا، 0100

 میالدی بررسی شده است.   0100و  0113، 0110سه سال 

 

 های پژوهشیافته

نتایج مربوط به تعداد تولیدات وممی، درصد از ک  تولیدات جهانی و رتبه جهانی ایران در بیست و هفت حوزه موضووی 

دهد های پژوهش نشان میقاب  مشاهده است. یافته 0در جدول شماره  0100و  0113، 0110های مختم  طی سال

های موضووی مختم  در باره زمانی ده ساله دارای رشد بسیار که تعداد تولیدات وممی و جایگاه جهانی کشور در حوزه

% رشد سا،نه و کمترین میزان 0001وموم انسانی با چشمگیری بوده است. بیشترین میران رشد وممی به حوزه هنر و 

% رشد سا،نه تعمق داشته است. با این وجود پژوهشگران حوزه شیمی کشور با تولید 67رشد سا،نه به حوزه شیمی با 

ترین و تاثیرگیارترین میالدی، در رتبه سیزده  جهان قرار داشته و این حوزه یکی از مه  0100مقاله در سال  7310

شود. از سوی دیگر ومی رغ  رشد چشمگیر تولیدات وممی حوزه هنر و های وممی و پژوهشی کشور محسوب میحوزه

% از تولیدات جهانی این حوزه به کشورمان تعمق داشته و پژوهش در حوزه 00/1وموم انسانی در سال های اخیر، تنها 

های های بیشتری است. بررسی رتبه جهانی ایران در حوزههای هنر و وموم انسانی کشور نیازمند توجه و سرمایه گیاری

                                                           
1
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دهد که پژوهشگران کشورمان در نوزده حوزه در میان بیست کشور پرتولید نشان می 0100مختم  پژوهشی در سال 

% از ک  تولیدات 01/0جهان حضور دارند. در این میان حوزه وموم مواد با قرار داشتن در رتبه ده  جهان و تولید 

های مهندسی شیمی و انرژی در جایگاه دوازده ، ی این حوزه از با،ترین جایگاه برخوردار است. همچنین حوزهجهان

های داروشناسی، دامپزشکی، شیمی و مهندسی در جایگاه سیزده ، وموم تصمی  گیری در جایگاه چهارده  و حوزه

-، حوزه0100د. از نظر تعداد تولیدات وممی در سال وموم کامپیوتر و وموم محیطی در جایگاه پانزده  جهان قرار دارن

( و وموم مواد 7113(، بیوشیمی، ژنتی  و بیولوژِ مولکولی ا7310(، شیمی ا6003(، مهندسی ا3300های پزشکی ا

(، 001(، اقتصاد و اقتصادسنجی ا071های بهداشت اهای پژوهشی کشور و حوزه( به ترتیب پرتولیدترین   حوزه7301ا

( 007(، تجارت، مدیریت و حسابداری ا001(، هنر و وموم انسانی و روانشناسی ا061(، دندانپزشکی ا011اپرستاری 

 اند. های پژوهشی کشور بودهک  تولید ترین حوزه

های به ترتیب به      حوزه 0100دهد که بیشترین سه  از تولیدات جهانی در سال نشان می 0همچنین بررسی جدول 

%( تعمق 06/0%( و انرژی ا10/0%(، شیمی ا60/0%(، دامپزشکی ا67/0%( مهندسی شیمی ا30/0ا وموم تصمی  گیری

%(، 16/1%(، تجارت، مدیریت و حسابداری ا00/1های هنر و هموم انسانی ادارد. از سوی دیگر پژوهشگران ایرانی حوزه

%( 33/1%(، وموم وصبی ا36/1ا %( بهداشت60/1%(، روانشناسی ا16/1%(، پرستاری ا1/1اقتصاد و اقتصادسنجی ا

% جمعیت 0اند. از آن جا که جمعیت ایران تقریبا معادل های مربوطه بودهدارای کمترین سه  از تولیدات جهانی حوزه

% تولیدات 0ای از وم  و فناوری کمتر از ک  جهان است، اگر تعداد تولیدات وممی پژوهشگران کشورمان در حوزه

زاده و بیات، توان بیان نمود که در آن حوزه زیر خط فقر وممی جهانی قرار داری  اصالحجهانی آن حوزه باشد، می

های هنر و وموم انسانی، تجارت، مدیریت و توان بیان نمود که تولیدات وممی پژوهشگران    حوزه(. در نتیجه می0711

های و بر اساس داده 0100بی در سال حسابداری، اقتصاد و اقتصادسنجی، پرستاری، روانشناسی، بهداشت و وموم وص

 (.0پایگاه اسکوپوس، زیر خط فقر وممی جهانی قرار دارد اجدول شماره 

 

 های بیست و هفت گانه موضووی. تولیدات وممی ایران در حوزه0جدول شماره 

2112 2115 2112  

رتبه 

 ج انی

 %

توليدات 

 ج انی

تعداد 

 توليدات

رتبه 

 ج انی

 %

توليدات 

 ج انی

تعداد 

 توليدات

رتبه 

 ج انی

 %

توليدات 

 ج انی

تعداد 

 توليدات

  يطه موضوعی

کشاورزی و  7003 16/0 00 0133 0/0 00 003 00/1 01

 بيولوژی

هنر و علوم  001 00/1 70 70 13/1 03 0 10/1 30

 انسانی

بيوشيمی،  7113 11/0 01 0016 60/1 01 000 06/1 01

ژنتيک، بيولوژی 

 مولکولی
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تجارت، مدیریت  007 16/1 70 77 11/1 03 0 10/1 67

 و  سابداری

 م ندسی شيمی 0133 67/0 00 330 11/0 03 010 01/1 71

 شيمی 7310 10/0 07 0370 11/0 03 606 61/1 03

 علوم کامپيوتر 0710 36/0 01 601 67/1 03 001 00/1 71

علوم تصميم  711 30/0 00 37 33/1 06 03 77/1 73

 گيری

 دندانپزشکی 061 03/0 03 67 31/1 01 3 06/1 00

 علوم زمين 331 03/0 00 770 01/1 73 11 00/1 06

اقتصاد و  001 1/1 71 3 10/1 60 0 10/1 30

 اقتصادسنجی

 انرژی 303 06/0 00 011 36/1 00 61 06/1 71

 م ندسی 6003 03/0 07 0613 30/1 07 060 01/1 71

 علوم محيطی 0110 03/0 01 117 10/1 70 013 07/1 00

 ب داشت 071 36/1 07 11 00/1 70 1 16/1 07

ایمونولوژی و  377 73/0 01 701 11/1 71 30 03/1 00

 ميکروبيولوژی

 علوم مواد 7301 01/0 01 0017 30/1 00 033 70/1 76

 ریاضی 0760 00/0 06 311 11/0 01 016 07/1 73

 پزشکی 3300 03/0 01 7111 6/1 06 011 07/1 00

 ایچندرشته 300 0 06 006 03/0 03 77 07/1 03

 علوم عصبی 703 33/1 00 016 03/1 70 70 00/1 01

 پرستاری 011 16/1 06 11 00/1 03 1 10/1 03

داروشناسی،  0107 60/0 01 003 16/1 00 001 03/1 76

داروسازی و 

 زهرشناسی

 فيزیک و نجوم 0671 6/0 03 0171 63/1 77 070 00/1 00

 روانشناسی 001 60/1 03 00 06/1 01 00 16/1 00

 علوم اجتماعی 0003 10/0 01 011 03/1 01 03 16/1 16

 دامپزشکی 171 60/0 07 010 0 00 70 06/1 73
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 گيرینتيجه

-های اخیر با نگاهی به تعداد مقا،ت منتشر شده پژوهشگران کشور در مجالت معتبر بینجهش وممی کشور در سال   

قاب  مشاهده است. سیاست گیاران و برنامه ریزان وممی کشور باید والوه بر کمیت تولیدات وممی، کیفیت این المممی 

تولیدات را نیز مد نظر داشته باشند تا شاهد رشد مشابهی در کیفیت تولیدات وممی پژوهشگران کشورمان نیز باشی . از 

های هنر، وموم انسانی، اجتماوی و تربیتی نیازمند ینههای وممی و پژوهشی خصوصا در زمسوی دیگر بعضی از حوزه

سرمایه گیاری، برنامه ریزی و جهاد وممی بیشتری هستند.  این  که در کشورمان توسعه مبتنی بر دانایی در دستور 

زیر  دارد، توجه به مواردهای وممی جهانی گام بر میکار قرار گرفته و ایران در راستای تبدی  شدن به یکی از قدرت

 تواند در تحقق اهدا  میکور موثر باشد:می

 فرآه  کردن هر چه بیشتر امکانات تحقیق و پژوهش برای پژوهشگران کشور -

 روایت کرامت و احترام کام  پژوهشگران کشور -

 المممی های وممی در سطح داخمی و بینتشویق جامعه دانشگاهی کشور به تحقیق و پژوهش و انتشار یافته -

 کیفیت تولیدات وممی در کنار کمیتتوجه به  -

 افزایش تعامالت وممی پژوهشگران کشور با یکدیگر و همچنین با پژوهشگران برجسته جهان -

 المممیهای وممی مشترک و گروهی خصوصا در سطح بینتشویق فعالیت -

ا های پژوهشی به دانشجویان تحصیالت تکمیمی که پژوهشگران آینده کشور رها و مهارتآموز  رو  -

 دهندتشکی  می

 المممیهای وممی در سطح بینحمایت از تشکی   و یا شرکت در سمینارها و نشست -

 های وممیها و قطبحمایت از انجمن -

 های پژوهشی و اشترال زاییتعام  هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت جهت اجرایی نمودن یافته -

 اوضای هیات وممی های پژوهشیمشخص کردن استانداردهای دقیقی در خصوگ فعالیت -

 

 مراجع

: 00. رهیافت، "(0111-0311جهش وممی ایران در طی ی  دهه ا"(. 0711زاده، صادق و بیات، مهدی اصالح .0

71-76. 
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 .11-00:00رهیافت، 
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