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 .4دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول)

واژگان کلیدی :تولید علم ،علمسنیی ،تولیدات علمی ایران.

فرامرز سهیلی

 .3کارشناسی ارشد علمسنجی دانشگاه یزد

نتیجهگیری :رشد بیشتر تولیدات علمی در برخی از زیرحوزههای مورد بررسی میتواند نماییانگر
نقاط قوت و توسعۀ علمی بیشتر این موارد در سطح ملی باشد و تداوم این وضعیت باید در ییدر
اولویت های توسعۀ علمی کشور قرار گییرد از سیوی دیگیر ،رشید انیدال مقیاالت در برخیی از
زیرحوزهها نیز باید در سیاستگذاری علمی کشور و راهانیدازی نشیریات علمیی جدیید و نییز در
ترویج پژوهشهای مربوط به این موضوعات بیشتر مورد توجه قرار گیرد .بهطورکلی رشد شتابان
تولیدات علمی فارسی و التین نوید رسیدن به چشمانداز  1404را میدهد.

راضیه نجفی
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 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه یزد

یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که حوزۀ علوم انسانی با تعداد  421میله و  44416عنوان
مقاله ،بیشترین میزان تولید علمی را داشته است .همچنین این حوزه با داشتن ه ده حوزۀ فرعی
دارای بیشترین زیرحوزه بین حوزههای مورد مطالعه بوده است .در حوزۀ کشاورزی رشتۀ زراعت،
حوزۀ مهندسی شیمی و ن ت و پلیمر و حوزۀ علیوم پاییه رشیتۀ زیستشناسیی بیشیترین تعیداد
مقاالت را به خود اختصاص دادهاند .همچنین یافتهها نشان داد کیه متوسین نیر رشید سیاالنۀ
انتشارات حوزۀ علوم انسانی در طی سالهای میورد بررسیی26.2 ،دریید ،حیوزۀ فنیمهندسیی
5.۸۹درید ،کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی 2۸.۹دریید و حیوزۀ علیوم پاییه 2۹.2دریید
میباشد.

افسانه حاضری

 1استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه یزد

روششناسی :این پژوهش از نوع پژوهش هیای توییی ی علمسینیی اسیت و در ن از رو
کتابخانه ای است اده شده است .جامعۀ پژوهش کل مقاالت نشریات حوزههای علوم انسانی ،علوم
پایه ،فنی-مهندسی و کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی است که قبل از سال  13۸0تا 13۹0
اعتبار علمیپژوهشی یا علمیتروییی کسب کردهانید .فهرسیت ایین نشیریات از طریی پایگیاه
استنادی علوم جهان اسالم ،پایگاه مگایران و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی اسیتخراج
شده است.
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دریافت1394/12/02 :
پذیرش1395/03/12 :

تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

مقدمه و بیان مسئله
واژۀ تولید علم در ادبیات کشور جایگاه ویژهای پیدا نموده است ،بهطوریکه نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری
ذهن تمام سیاستگذاران و برنامهریزان امور علمی و پژوهشی کشور را به خود مشغول نموده است و در ج ای ج ای
مستندات علمی و برنامههای توسعه و سند چشمانداز و افقهای آرمانی کش ور ،ارتا ای تولی د عل م و ا راز جایگ اه
نخست علمی در بین کشورهای منطاه هدفگذاری شده است .در ارزیابیهای علمسنجی نیز اص لیترین معی ار ب رای
تعیین جایگاه علمی و رتبهبندی کشورها ،میزان مشارکت در تولید علم ،ن وآوری ،فن اوری و ب هطورکلی مش ارکت در
روند توسعۀ علم جهانی عنوان شده است (ترسیم ناشۀ جامع علمی کشور .)1386 ،عالوهبر اهمیت تولیدات علم ی در
سطح جهانی ،توجه به تولیدات در سطح ملی و بومی هر کشور ،بهخصوص در کشورهای غیر انگلیسی زبان نیز

ازز
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اهمیت است .توسعۀ همهجانبۀ کشورها ،باتوجه به خاص ب ودن موععی ت و مس ازر ه ر کش ور از جنب ههای مختل
ازجمله شرایط اعلیمی ،اعتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ،...بدون توجه ب ه تولی د و توس عۀ عل وم ب ومی میس ر
نیست.
بحث تولید علم در ایران برای نخستینبار در سال  1365در دانشگاه تهران مطرح شد؛ ام ا تنه ا در

دک ی ژ واژه

باعی ماند .در سالهای  1372و  1373این بحث بهصورت جدیتر مورد توجه عرار گرف ت و از س ال  1379ب ه بع د،
بحث تولید علم در وزۀ پژوهشی وزارت علوم ،تحایاات و فناوری مطرح و مارر شد که به هر ماال ۀ چا ش ده در
مجالت آی.اس.آی مبلغ عابر توجهی پاداش تعل ق گی رد (موس وی مو دی و همن اران .)1382 ،بدینس ان ،ت الش
پژوهشگران کشور در راستای بینالمللیسازی پژوهشهای خود و شرکت در روند جه انی تولی د عل م ،ب ا تش ویق و
مایت دولت مضاع

گردید و به تدریج تع داد ما ا ت نویس ندگان ایران ی در پایگ اه آی.اس.آی ،اف زایش یاف ت

(عصاره و ویلسون .)2002 1،عالوهبر مجالت آی.اس.آی ،تولیدات علمی معمو ً در سایر مجالت معتبر نی ز م نعن
میشوند .در این مجالت ،ماا ت مورد داوری تخصصی عرار میگیرند و مااله تنها با موافات داوران و پ
اصال ات زم ،در مجله چا

از اعم ال

میشود و این از نخستین مالکهای شناسایی یژ ماالۀ معتبر اس ت .ای ن ما ا ت ،در

واعع سهم دانشمندان را در پیشبرد دانش نشان میدهند و مالکی برای ارزشیابی فعالیتهای آن ان توس ط همنارانش ان
هستند.
باتوجه به ارزش و اهمیت تولید علم در توسعۀ پایدار زم است عملنرد علمی پژوهشگران سنجیده ش ود ت ا ه ر
کشور از موععیت و جایگاه علمی خود مطلع شود .بهترین راه تعیین جایگاه علمی هر کشور ،سنجش تولی دات علم ی
آن کشور است .برای سنجش تولیدات علمی از روشه ای کمک ی اس تهاده میش ود .ین ی از روشه ای کمک ی ک ه در
سنجش تولیدات علمی کاربرد دارد ،فنون مرتبط با علمسنجی است .علمسنجی شاخصهای مختله ی جه ت س نجش
تولیدات علمی دارد و صا بنظران از دیدگاههای مختلهی به بررسی این شاخصها پرداخت ه و آنه ا را م ورد نا د و
بررسی عرار دادهاند (موزد .)1387 2،بررسیهای انجامشده نشان میدهد که تاکنون پژوهشه ای متع ددی ب ه بررس ی
تولیدات علمی ایران در پایگاههای بینالمللی پرداختهاند؛ ولی وضعیت تولیدات علمی در سطح ملی مورد بررسی عرار
نگرفته است؛ لذا در این پژوهش تالش میگردد تا سهم هریژ از وزههای علومانس انی ،عل وم پای ه ،فنیمهندس ی و
کشاورزی ،دامپزشنی و منابع طبیعی ایران در تولید ماا ت در نشریات علمی فارسی مشخص گ ردد و نا اق ع وت و
1 . Osareh, F.; Wilson
2 . Moed
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نااق ضع

ا تمالی موجود شناسایی گردد.

پرسشهای پژوهش
 .1سهم هریژ از وزههای علومانسانی ،علوم پایه ،فنیمهندسی و کش اورزی ،دامپزش نی و من ابع طبیع ی ای ران در
تولید ماا ت منتشرشده در نشریات علمی ایران ،طی سالهای  1380تا  1390چادر است؟
 .2روند رشد ماا ت علمی فارسی در وزههای مختل طی سالهای  1380تا  1390چگونه بوده است؟

سن گوپتا )1989( 1در ماالهای به مطالعۀ رشد تولیدات علمی در

وزۀ عل وم عص ب پرداخ ت و نش ان داد ک ه

رشتههای وزۀ بیوپزشنی با وزۀ علوم عصب رابطۀ نسبتاً نزدینی دارند ولی موضوع بیوشیمی در پژوهشهای عل م
عصب مشارکت کمتری (8.8درصد) داشته است .عصاره ( )1996در پژوهشی به ماایسۀ انتش ارات علم ی کش ورهای
در الرشد در سطح بینالمللی ،در پایگاه نمایۀ استنادی عل وم در ط ول س الهای  1985ت ا  1989پرداخ ت .در ای ن
مطالعه ،چهار کشور آمرینای تین شامر برزیر ،منزیژ ،آرژانتین و شیلی در اکثر رشتههای علمی ازز رتبههای اول
تا چهارم بودند .در الیکه هیچیژ از این کشورها هنگام تولید مدارک مورد بررسی دارای بیشترین تعداد جمعی ت ی ا
با ترین میزان درآمد سرانۀ ناخالص ملی نبودهاند .تجزی ه و تحلی ر موض وعی م دارک نش ان داد ک ه ب یش از نیم ی
(56.6درصد) از مدارک مورد بررسی در زمینۀ پزشنی یاتی شیمی یاتی بودهان د و در ای ن زمین ه ،کش ور برزی ر
دارای با ترین رتبه بوده است.
همچنین مهرداد ،یدری ،سربلوکی و اعتماد ( )2004به بررسی وضعیت علوم پایه ای ران در دورۀ  1975ت ا 2002
پرداختند و نشان دادند که تا پیش از اناالب تولیدات علمی ایران در علوم پایه روندی صعودی داش ته اس ت ک ه ای ن
روند با وعوع اناالب متوع
داشته و سپ

میشود ،در سالهای  1981تا  1989و دورۀ جنگ تحمیلی عراق این رون د س یر نزول ی

از سال  1990مجدداً رو به رش د ت دریجی و م داوم گذاش ته ک ه هن وز ه م ادام ه دارد .بلینچ ون 2و

همناران ( )2004در پژوهشی به بررسی سهم نویس ندگان کش ورهای اروپ ایی در تولی د ما ا ت علم ی در موض وع
بیماریهای پوستی طی سالهای  1987تا  ،2000با استهاده از پایگاه مد ین پرداختن د و نش ان دادن د ک ه درمجم وع
 19.255مااله در  32مجله ،توسط نویسندگان این کشورها ،بهجز کشور لوگزامبورگ ،تولی د ش ده ک ه بیش ترین س هم
بهترتیب متعلق به کشور انگلستان 26.7درصد ،آلمان 16.7درصد ،ایتالیا  11.5درصد و فرانسه 9.2درصد بوده است .اما
از نظر نسبت تعداد ماا ت منتشرشده در این وزۀ موضوعی به سرانۀ ناخالص ملی ،بهطور میانگین  .5ماال ه ب هازای
هر  100میلیون د ر بوده است که کشور دانمارک  539.0رتبۀ اول و کشورهای فنالند  500.0و سوزد  343.4رتبههای
دوم و سوم را در اختیار داشتهاند .در مورد نسبت ماا ت منتشرشده به جمعیت هر کشور ،بهازای هر یژ میلیون نه ر،
بهطور متوسط  51.9مااله توسط کشورهای اروپایی منتشر شده که کشورهای دانمارک با 164.0مااله بهازای هر میلیون
نهر سننه ،سوزد  127.7و فنالند  119.6بهترتیب با ترین رتبهها را در اختیار دارند.
مِنگ ،هُو ،و لیو )2006( 3در پژوهشی به ارزیابی تحایاات بنیادی در طول سالهای  1991تا  2000در کشور چین
پرداختند و نشان دادند که روند سرمایهگذاری در این دوره ،شاهد دو جهش عمده بوده است .اول ین جه ش در س ال
1 . Sengupta
2 . Belincho n
3 . Meng,Hu&Liu
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پیشینه پژوهش

تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

 1997رخ داده است که سرمایهگذاری روی پژوهشهای علوم پایه 36درصد بیشتر از سال  1996بوده اس ت و جه ش
دوم در سال  2000رخ داده است که نسبت به سال  1999این رعم 38درصد بیشتر بوده است .پروژههای طرح توس عه
و پژوهش پایۀ کلیدی ملی 1که در سال  1997شروع شد ،ناش مهمی در جهش اول داش ته اس ت و در وع وع جه ش
دوم ،ا تما ً راهاندازی نظام ملی نوآوری 2ناش مهمی را ایها کرده اس ت .همچن ین ه و )2008( 3پژوهش ی براس اس
دادههای اس.سی.آی در موضوعات مهندسی محیط ،علوم محیط و منابع آب در دورۀ  1991تا  2004انجام داد و نشان
داد که بیشترین انتشارات این وزه متعلق به کشورهای آمرینا 13درصد و کانادا 12درصد ب وده و پ نج س ال پ

از

انتشار ماا ت34 ،درصد از آنها بیش از ده بار مورد استناد عرار گرفتهاند؛ در الیکه 5.7درصد هرگز مورد استناد عرار
نگرفتند.
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انصافی و غریب ( )1381به بررسی تولیدات علمی ایران در سال  1379با اس تهاده از دادهه ای موج ود در پایگ اه
آی.اس.آی پرداختند .میزان تولیدات علمی ایران به تهنیژ سه نمایۀ موجود در این پایگاه به این ترتیب بوده که پایگاه
نمایۀ استنادی علوم  69.9درصد ( 938رکورد) ،نمایۀ استنادی علوم اجتماعی 2.89درصد ( 28رکورد) و نمایۀ استنادی
هنر و علومانسانی  0.21درصد ( 2رکورد) موج ود ب وده اس ت .همچن ین موس وی مو دی و همن اران ( )1382در
پژوهشی به بررسی امنان ارتاای ایران به ده کشور اول تولیدکنندۀ علم در جهان پرداختند و نشاان دادند که اگر نیم ی
از اعضای هیئت علمی سا نه داعر یژ مااله در مجالت نمایهشده توسط آی.اس.آی چا
تا 15درصد از پژوهشگران بیش از یژ مااله در سال چا

کنند ،باتوجه به ایننه 10

میکنند و تی برخی از مؤلهان دارای رکورد چ ا

ماال ه

هستند ،ایران میتواند به ده کشور اول تولیدکنندۀ علم برسد .در این پژوهش پیشبینی میش ود ک ه اگ ر ای ران بتوان د
روند فعلی رشد ماا ت را در چند سال اخیر هظ کند ،در سال  2013میالدی ج زو ده کش ور اول تولیدکنن دۀ عل م
جهان خواهد بود.
صبوری و پورساسان ( )1384در پژوهشی میزان مشارکت ایران را در تولید علم جهان در سال  2004مورد بررسی
عرار دادند .سهم ایران در تولید علم جهان در علوم پای ه 3822 ،ماال ه ( 0.36درص د) ،در عل وم اجتم اعی  107ماال ه
(0.08درصد) و در علومانسانی و هنر ناچیز ( 6مااله) بوده است .همچنین صبوری و پورساس ان ( )1385در پژوهش ی
به بررسی مشارکت نویسندگان ایران در تولید علم جهان در سال  2005پرداختن د و نش ان دادن د ک ه تع داد م دارک
نمایهشده ایران در این سال در علومپایه  5423مدرک ( 0.42درصد ما دار جه انی) ،در عل وم اجتم اعی  225م درک
( 0.13درصد مادار جهانی) و در علومانسانی و هنر  11مدرک ( 0.008درصد مادار جهانی) و درمجموع  5578مدرک
( 0.36مادار جهانی) بود .یافتهها نشان داد که بیش از 30درصد از مدارک تولیدشدۀ کشور که در این پایگاه نمایه شده
است ،متعلق به رشتۀ شیمی بوده است.
نوروزی چاکلی و همنارانش ( )1386به بررسی تولیدات علمی ایران در دورۀ دوسالۀ  2005و  2006پرداختن د و
نشان دادند که تولیدات علمی ایران در پایگاه نمایۀ استنادی علوم نسبت به یژ سال عبر21 ،درصد رشد داشته اس ت؛
در الیکه در پایگاههای نمایه استنادی علوم اجتماعی نسبت به سال  2005از رشد منهی  13.83درصد برخوردار ب وده
است .همچنین کشوری در سال ( )1388در پژوهش خود به تعیین سهم تولیدات علمی ای ران در نمای ههای اس تنادی
علوم ،علوماجتماعی ،و هنر و علومانسانی در پایگاه دابلیو.اُو.اس در س الهای  2000ت ا  2006پرداخت ه اس ت .تع داد
1 . the Project of National Key Basic Research and Development plan
2 . National Innovation System
3 . Ho
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مدارک نمایهشدۀ نویسندگان ایران در نمایۀ استنادی علوم  24480مدرک ،نمایۀ استنادی علوم اجتماعی  783مدرک ،و
نمایۀ استنادی هنر و علومانسانی  57مدرک بود و مجموعاً با  25320مدرک جامعۀ موردمطالعه را تشنیر دادند.
عصاره و باجی ( )1388در پژوهش ی ب ه بررس ی رون د رش د ،شناس ایی و معرف ی تولی دات علم ی تگذیرگ ذار و
نویسندگان علوم اجتماعی ایران از سال  1990تا  2006در نمایۀ استنادی علوم اجتماعی پرداختن د و نش ان دادن د ک ه
میزان انتشارات علمی نویسندگان وزۀ علوم اجتماعی ایران در پایگاه نمایۀ استنادی علوم اجتماعی در ط ی س الهای
 1990تا  2006روندی صعودی را طی کرده است .همچنین اسنروچی ،محمد سنزاده ،گوهری و جمشیدی ()1388
دادند که تولید علم ایران در وزههای پزشنی بهشدت در ال افزایش است .ع الوهب راین س توده و مروت ی ()1391
پژوهشی با عنوان «وضعیت تولید علم در وزۀ اوق بیماران ،در پایگاه استنادی تامسون رویترز ب ا نگ اهی ب ه س هم
ایران در تحایاات بینالمللی» انجام دادند و نشان دادند که طی سالهای  1990تا  2010درمجموع ،تعداد  1236پیشینه
در این وزه تولید شده که بیشترین آن در سالهای  2006تا  2010تولید شدهاند و محاسبۀ مادار متوس ط ن رخ رش د
سا نۀ انتشارات برای این سالها ،عدد  ۸5.86درصد را نشان میدهد .همچنین شمار ما ا ت ب ر پای ۀ الگ ویی نم ایی
روبهافزایش است که نشانگر پایداری تولید عمر در این وزه است.
زوراعی( )1391در پژوهشی به ترسیم ساختار و هماستنادی علوم ایران در پایگاه تامسون رویترز پرداخت و نش ان
داد که ساختار فنری وزههای موضوعی پیوستگی کمتری دارند و تهاوت میان وزههای موضوعی تحت بررس ی در
این خصوص نیز محسوس است .بهعنوان نمونه وزههای موضوعی چون علوم و فناوری تغذی ه ،پزش نی عم ومی و
داخلی ،شیمی تجزیه ،مهندسی چندرشتهای و فیزیژریاضی از بهترین پیوستگی که در واعع بازنمون اجماع موض وعی
بر روی مهاهیم پایه است ،برخوردار بودند .الآننه وزههای موضوعی چون علوم مواد ،مهندسی برق و النترونیژ،
مهندسی شیمی ،مهندسی منانیژ و علوم گیاهی کمتر متراکم ارزی ابی ش دند .از دیگ ر یافت ههای کل ی ای ن پ ژوهش
بررسی روند پویاییشناختی وزههای مزبور بود که نتایج نشان داد وزههای موضوعی چون علوم و فن اوری تغذی ه،
داروسازی و داروشناسی و فیزیژریاضی از این نظر در بهت رین وض عیت و وزهه ای موض وعی چ ون عل وم م واد
(چندرشتهای ،مهندسی منانیژ ،مهندسی شیمی و مهندسی برق و النترونیژ در بدترین وضعیت عرار دارند .همچن ین
سوری ،بیگدلی و شهباز ( )1392در تحایای به بررسی شاخصهای مهم تحایق و روند آن در ایران و جهان پرداختن د
و نشان دادند که در شاخص تعداد کر تولیدات علمی در مجلههای معتبر بینالمللی ،ایران در بین  25کشور منطاه ،در
جایگاه اول عرار دارد که نشاندهندۀ شرایط مناسب کشور در زمینۀ تولید علم در منطاه است.
جمعبندی پیشینۀ پژوهش نشان از آن دارد که پژوهشهای صورتگرفته اکثراً بر دادهه ای مس تخرا از نمای ههای
بینالمللی متنی بودهاند و نتایج همۀ آنها نشاندهندۀ روند روبهرشد تولیدات علمی ای ران در س طح بینالملل ی دارد؛
ولی تاکنون پژوهشی جامع و کالننگر در زمینۀ ماا ت مجلههای فارسی ایران صورت نگرفته است و این پژوهش ب ه
این مهم میپردازد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیهی علم سنجی است و در آن از روش کتابخانه ای استهاده شده است .جامع ۀ
این پژوهش ماا ت نشریات وزههای علوم انسانی ،علوم پایه ،فنیمهندسی ،کش اورزی ،دامپزش نی و من ابع طبیع ی
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پژوهشی با عنوان «روند رشد ماا ت علمی ایرانیان در وزۀ پزشنی ط ی س الهای  1987ت ا  »2007انج ام و نش ان

تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

است که عبر از سال  1380تا  1390اعتبار علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی کسب کردهاند .فهرست ای ن نش ریات از
طریق پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 1استخراا شده است .جامعۀ پژوهش شامر تمامی ماا ت منتشرش ده در ب ازۀ
زمانی ذکرشده به تهنیژ وزه ،نشریه و سال و تعداد ماا ت هر شماره از نشریه است که با مراجعه به پایگ اه م گ-
ایران 2تعیین شده است .درصورتیکه یژ شماره از نشریه در این پایگاه موجود نبود ،برای یافتن آن به پایگاه اس تنادی
علوم جهان اسالم و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 3و به وبگاه نشریات مراجعه شده است .بدینترتیب ،تعداد
 713عنوان نشریه شناسایی شد که با بررسی تمامی شمارههای آنها ،اطالعات مربوق به  88558مااله استخراا شد.
یافتههای پژوهش
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در این بخش بهمنظور درک آسانتر و مشخص بودن روند رشد هر وزه تالش شده است که پاسخ هر دو پرسش
پژوهش پشت سر هم و به تهنیژ برای هر بخش از وزههای علمی ارازه شود .بهمنظور تعیین توزیع فراوانی ماا ت
نشریات علمی در زیر وزههای فرعی علوم انسانی ،پایه ،فنی و مهندسی ،کشاورزی ،دامپزشنی و منابع طبیع ی تع داد
ماا ت زیرشاخههای هریژ از وزههای موردمطالعه به تهنیژ سال محاسبه شد.
نحوه توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فرعی علوم انسانی
جدول  .1توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فرعی علومانسانی
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

رشتۀ تحصیلی

ادبیات و زبانها
علوماجتماعی
مدیریت
روانشناسی
فاه و اوق
جغرافیا
علوم سیاسی
کتابداری
اعتصاد
علوم تربیتی
فلسهه و کالم
تربیتبدنی
ادیان و عرفان
علوم عرآن و دیث
تاریخ
سابداری
اخالق
جمع کر

فراوانی مقاله

درصد

7083
5913
3437
3202
3022
2832
2763
2684
2665
2321
1874
1568
1517
1503
1025
742
265
44416

15.94
13.31
7.73
7.20
6.80
6.38
6.22
6.04
6.00
5.22
4.21
3.53
3.41
3.38
2.30
1.67
0.59
100

1 . Islamic World Science Citation Center=(ISC)= www.isc.gov.ir
2 . www.magiran.com
3. www.fa.journals.sid.ir

6

محمد توکلی زاده راوری ،افسانه حاضری،راضیه نجفی،فرامرز سهیلی

جدول  1نشان میدهد که وزۀ علومانسانی با تعداد  421نشریه و  44416عنوان مااله بیشترین میزان تولید علم ی
را داشته است؛ همچنین این وزه با داشتن  17زیر وزۀ فرعی دارای بیشترین زیر وزه بین وزهه ای م ورد مطالع ه
بوده است .همانگونه که مشاهده میشود ،زیر وزۀ اخالق با  265عنوان مااله کمترین جم ماا ت و زیر وزۀ زب ان
و ادبیات با تعداد  7083عنوان مااله بیشترین جم ماا ت را در وزۀ علوم انس انی ب ه خ ود اختص اص داده اس ت؛
همچنین ،بعد از رشتۀ زبان و ادبیات ،رشتۀ علوم اجتماعی بیشترین جم ماا ت را در بر دارد.
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نمودار .1روند رشد مقاالت نشریات علمی فارسی در زیرحوزههای علومانسانی در بازۀ زمانی 1380-1390

نمودار شماره  1نشان میدهد که در میان زیر وزههای علومانسانی ،رشتۀ مدیریت بیش ترین نوس انات را در رش د
تعداد ماا ت طی سالهای مورد بررسی داشته است که این نوسانات در سال  ،1388به اوا رسیده است .این موضوع
میتواند ناشی از این باشد که در سال  1387 -1388در رشتۀ مدیریت تع داد زی ادی نش ریه رتب ۀ علم ی -پژوهش ی
دریافت کردهاند .محاسبۀ مادار متوسط نرخ رشد سا نۀ انتشارات وزۀ علومانسانی در طی س الهای م ورد بررس ی،
عدد  26.2درصد را نشان میدهد .زم به ذکر است که در وزۀ علوم انسانی تولیدات علمی در سال  1390نسبت ب ه
سال  13.65 ،1380برابر شده است.
نحوه توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فرعی علوم پایه

با توجه به جدول شمارۀ  2میزان تولیدات علمی ایران در

وزۀ عل وم پای ه  11292عن وان ماال ه در  8زیر وزۀ

موضوعی با  75عنوان مجلۀ علمی متهاوت است .بیشترین تعداد مااله در زیر وزۀ زیستشناسی با تعداد  4076ماال ه
و کمترین تعداد مااله در زیر وزۀ هواشناسی با  86عنوان مااله و در یژ عنوان نشریه در این زیر وزه میباشد.
باتوجه به نمودار شمارۀ  2در زیر وزۀ زیستشناسی عالوهبر بیشترین جم ماا ت ،رون د رش د نی ز از س رعت
بیشتری نسبت به سایر زیر وزهها برخوردار است و در رشتۀ هواشناسی کن دترین رون د رش د عاب ر مش اهده اس ت.
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روند رشد مقاالت به تفکیک زیرحوزه و سال

تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

محاسبۀ مادار نرخ رشد سا نۀ انتشارات وزۀ علوم پایه در طی سالهای موردبررسی  2۹.2درصد را نش ان میده د.
رشد ماا ت رشتۀ شیمی تا سال  1386-1387ذابت بوده ،ام ا از س ال  1387رش د ای ن ما ا ت از س رعت بیش تری
برخوردار شده است که این امر اکیاز کاربردهای وسیع این رشته طی چند سال اخیر میباشد .زم به ذکر است ک ه
در سالهای  1380و  1381بیشترین دادهها از آن رشتۀ ریاضی و علوم میباشد و سالهای بعدی ،رشتۀ زیستشناس ی
بیشترین تعداد مااله به خود اختصاص داده است .تولیدات علمی در وزۀ علوم پایه در س ال  1390نس بت ب ه س ال
 .44 ،1380برابر شده است.
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جدول  .2توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فرعی علومپایه
ردیف

رشته تحصیلی

فراوانی مقاله

درصد

1

زیستشناسی

4076

36.09

2

زمینشناسی

2002

17.72

3

شیمی

1403

12.42

4

ریاضی

1287

11.39

5

فیزیژ

1097

9.71

6

علوم

940

8.32

7

آمار

401

3.55

8

هواشناسی

86

0.76

11292

100

جمع کر
روند رشد مقاالت به تفکیک زیرحوزه و سال
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نمودار .2روند رشد مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای علومپایه در بازۀ زمانی  1380تا 1390

8

محمد توکلی زاده راوری ،افسانه حاضری،راضیه نجفی،فرامرز سهیلی
نحوه توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فنی و مهندسی
جدول  .3توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فنی ومهندسی

1

مهندسی عمران

2683

19.22

2

مهندسی شیمی و نهت و پلیمر

2466

17.66

3

مهندسی مواد و متالوژی

2030

14.54

4

مهندسی صنایع

1880

13.46

5

مهندسی برق

1804

12.92

6

مهندسی منانیژ

1682

12.05

7

مهندسی آب

489

3.50

8

مهندسی فناوری اطالعات

335

2.40

9

مهندسی زلزله

211

1.79

10

مهندسی پزشنی

179

1.28

11

مهندسی معدن

123

0.88

12

پدافند غیرعامر

75

0.53

13957

100

جمع کر
روند رشد مقاالت به تفکیک زیرحوزه و سال
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نمودار .3روند رشد مقاالت نشریات علمی فارسی در زیرحوزههای فنی ومهندسی در بازۀ زمانی  1380تا 1390

دادههای جدول  3نشان میدهد که بین سالهای  1380تا  ،1390تعداد  13957عنوان مااله در 106نشریۀ مته اوت
علمی وزۀ فنیمهندسی در 12زیر وزۀ فرعی منتشر شده است .همچنین جدول شمارۀ  3سهم هریژ از زیر وزهها
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ردیف

رشتۀ تحصیلی

فراوانی مقاله

درصد

تحلیلی بر یک دهه تولید علم پژوهشگران ایرانی در سطح ملی

در تولید علم طی سالهای موردنظر را نشان میدهد .همانگونه که در جدول آمده است ،زیر وزۀ مهندس ی ش یمی و
نهت و پلیمر در طی سالهای مورد بررسی با  2466عنوان مااله17 ،درصد از کر تولی دات علم ی مرب وق ب ه

وزۀ

فنیمهندسی ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پدافند غیرعامر با 0.53درصد از ک ر تولی دات علم ی و
 75عنوان مااله کمترین سهم را در تولیدات این وزه داده است.
باتوجه به نمودار شمارۀ  3بیشترین میزان نوسان در رشد ماا ت مجالت مربوق به رشتۀ عمران است که ب ا تولی د
 618مااله در سال  90تهاوت چشمگیری را با بایۀ رشتهها بهوجود آورده است .از س وی دیگ ر ،کن دترین رش د ب ین
زیر وزههای فرعی مختص رشتۀ معدن است؛ همچنین ،نرخ رشد سا نۀ انتشارات وزۀ فنی و مهندسی طی سالهای
 1380تا 21 ،1390درصد محاسبه شد .افزایش ناگهانی ماا ت مج الت از س ال  87ب هدنبال تخصصیش دن مجل هها
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شنر گرفته است .در این سال ،تعداد زیادی مجله از مجالت دیگر مشتق شدند و از آن به بعد ،در تعدادی از رش تهها
ازجمله عمران ،برق ،منانیژ ،شیمی و مواد رشد چشمگیری اصر شده است .همچن ین رش تههایی از عبی ر مع دن،
زلزله ،مهندسی پزشنی ،آب و پدافند غیرعامر تعداد مجالت کمی را در وزۀ فن ی و مهندس ی در ب ر میگیرن د ک ه
اینها رشتههایی هستند که سالهای زیادی از عمر آنها نمیگذرد .زم به ذکر است که طی س الهای م ورد بررس ی
تولیدات علمی این وزه رشدی برابر  5.89داشته است.
نحوه توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فرعی کشاورزی و دامپزشکی و منابع طبیعی

جدول  .4توزیع فراوانی مقاالت نشریات علمی در زیرحوزههای فرعی کشاورزی و دامپزشکی و منابع طبیعی
ردیف

رشتۀ تحصیلی

فراوانی مقاله

درصد

1

زراعت

3815

20.19

2

آب و خاک

2531

13.39

3

دامپزشنی

2160

11.43

4

گیاهپزشنی

1644

8.70

5

شیالت

1436

7.60

6

منابع طبیعی

1207

6.38

7

صنایع غذایی

1043

5.52

8

باغبانی

1027

5.43

9

اعتصاد کشاورزی

982

5.19

10

جنگرداری

632

3.34

11

بیوتننولوژی

619

3.27

12

منانیزاسیون کشاورزی

501

2.65

13

علوم و ترویج

384

2.03

14

علوم دام

384

2.03

15

اکولوژی

326

1.72

16

صنایع چوب و کاغذ

202

1.06

18893

100

جمع کل
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دادههای جدول  4تعداد 18893مااله را برای وزۀ کشاورزی و دامپزشنی و منابع طبیع ی در 16زیر وزۀ و
 111عنوان نشریۀ متهاوت نشان میدهد .زیر وزۀ زراعت بیشترین جم ماال ه را ب ا تع داد  3815عن وان از آن خ ود
کرده است؛ همچنین رشتۀ صنایع چوب و کاغذ باتوجهبه سن کم رشته ،کمترین میزان را ( 202عنوان ماال ه) ب ه خ ود
اختصاص داده است.
روند رشد مقاالت به تفکیک زیرحوزه و سال

700
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1384
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1381

1380

نمودار.4روند رشد مقاالت نشریات علمی درزیرحوزۀهای کشاورزی ودامپزشکی ومنابع طبیعی دربازۀ زمانی 1380تا 1390

باتوجه به نمودار شمارۀ  4رشته زراعت بیش ترین تع داد ماال ه را در ط ی س الهای م ورد بررس ی ب ه خ ود
اختصاص داده است و از روند رشد با یی نسبت به بایه رشتهها در این وزه برخوردار اس ت .باتوج ه ب ه دادهه ای
مورد بررسی هر  1.63سال ،برای دوبرابر شدن دادهها در این وزۀ موضوعی زمان نیاز است؛ همچنین ،مادار متوس ط
نرخ رشد سا نۀ انتشارات کشاورزی و دامپزشنی و منابع طبیعی طی سالهای مورد بررسی  28.9درصد محاسبه ش ده
است .زم به ذکراست که رشتۀ اکولوژی باتوجه به ایننه فاط در سه سال آخ ر دارای ماال ه ب وده اس ت ،نس بت ب ه
زیر وزههای بیوتننولوژی ،منانیزاسیون کشاورزی ،صنایع چوب و کاغذ و رشتۀ علوم و ترویج ،رشد بیش تری داش ته
است .همچنین تولیدات علمی وزۀ کشاورزی و دامپزشنی و منابع طبیعی در سال  6.85 ،1390برابر نسبت ب ه س ال
1380رشد داشته است.
بحث و نتیجهگیری

نتایج اصر از مطالعۀ رشد ماا ت علمی نشان میدهد که در بازه زم انی م ورد بررس ی متوس ط ن رخ رش د
سا نۀ انتشارات وزههای مورد بررسیبرابر با  23.82درصد اس ت .باتوج ه ب ه تع داد ما ا ت در س ال ،1380ش امر
1930عنوان و سال ،1390شامر  18770عنوان میتوان به این ننته اشاره کرد که تولیدات علم ی در ط ول ای ن م دت
افزایش دهبرابری داشتهاند .افزایش در تعداد ماا ت همسو با نتایج اصر بسیاری از پژوهشها مانند پ رای

(،)1963

میب ( )2003ستوده و همناران ( ،)1391سوری و همناران ( )1393و عابدی ( )1393است .نتایج پژوهش نش ان داد
که متوسط نرخ رش د س ا نۀ انتش ارات

وزۀ علومانس انی در ط ی س الهای م ورد بررس ی 26.2 ،درص د،
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فنیمهندسی 5.89درصد ،کشاورزی و دامپزشنی و منابع طبیعی28.9درصد و وزۀ علوم پای ه  29.2درص د میباش د.
این نتایج در ماایسه با مطالعات مربوق به رشد تولیدات علمی ای ران در نمایهنام ههای بینالملل ی ازجمل ه در

وزۀ

شیمی با 26درصد (عصاره و مژ کین )2008 ،وزۀ فیزی ژ ب ا  26.16درص د( ،عص اره و خ ادمی )2012،و

وزۀ

تحایاات مهندسی با 20.28درصد (دهاانپور )1390،نشاندهندۀ رشد تولیدات علمی ایران هم در ماا ت فارسی و هم
در سطح ماا ت بینالمللی است .تنها در بخش فنی و مهندسی سهم تولیدات علمی ت ین بیش تر از فارس ی اس ت و
شاید بتوان ادعا کرد که دلیر این رشد کم در این

وزه ای ن باش د ک ه پژوهش گران بیش تر تمای ر دارن د ک ه نت ایج

پژوهشهای خود را در نشریات برون مرزی منتشر نمایند .درمجموع ،باتوجه به یافت ههای اص ر از ای ن پ ژوهش و
پژوهشهای مشابه عبلی میتوان گهت که رشد شتابان تولیدات علمی فارسی و تین نوید رسیدن به چشم انداز 1404
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را میدهد.
در بررسی رشد تولیدات علمی در زیر وزۀهای مختل

مشخص شد که در وزۀ علومانسانی بیش ترین ن رخ

رشد ماا ت مربوق به زیر وزۀهای ادبیات و زبانها و علوم اجتماعی بوده که این امر باتوجه به عدمت دو رشته عاب ر
توجیه است .در الیکه زیر وزۀ اخالق رشد بسیار کندی در طول دورۀ مورد بررسی داش ته اس ت .ب هطورکلی رش د
بیشتر تولیدات علمی در برخی از زیر وزهها میتواند نمایانگر نااق عوت و توسعۀ علمی بیشتر ای ن م وارد در س طح
ملی باشد و تداوم این وضعیت باید در صدر اولویتهای توسعۀ علمی کشور ع رار گی رد .ازس ویدیگر ،رش د ن اچیز
ماا ت در برخی از زیر وزهها نیز باید در سیاستگذاری علمی کشور در راهاندازی نشریات علم ی جدی د و نی ز در
ترویج پژوهشهای مربوق به این موضوعات بیشتر مورد توج ه ع رار گی رد .همچن ین پیش نهاد میش ود در پ ژوهش
مشابهی تولیدات علمی ایران به زبان انگلیسی بهصورت ینجا مورد بررسی ع رار گرفت ه و نت ایج آن ب ا ای ن پ ژوهش
ماایسه شود .عالوهبراین پیشنهاد میشود در پژوهش مشابهی به بررسی دلیر رشد پایین برخی از وزههای موض وعی
مورد بررسی در این پژوهش پرداخته شود.
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