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چڪیده

هدف: پژوهش حارض میزان همكاری علمی ایرانیان و پژوهشگران سایر 
كشورهای اسالمی در سه منایه استنادی علوم، هرن و علوم انسانی و علوم 

اجتامعی طی سال های 1900 تا 2008 را بررسی می کند. 

روش/ رويكرد پژوهش: جامعه پژوهش حارض را آن دسته از تولیدات 
علمی ایران منایه شده در پایگاه وب علوم تشکیل می دهند که با مشارکت 

کشورهای اسالمی طی سال های 1900 تا 2008 منترش شده اند. جهت تجزیه 

و تحلیل  داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد.  

یافته های پژوهش: همکاری علمی ایران و کشورهای اسالمی در دوره 
زمانی مورد بررسی روندی صعودی داشته است. نتایج آزمون رگرسیون 

منایی نشان دهنده نرخ رشدی معادل 12/6 درصد است. پژوهشگران ایرانی 

بیشرتین میزان همکاری را با کشورهای ترکیه، مالزی و پاکستان داشته اند. 

همچنین بیشرتین همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با سایر کشورهای 

اسالمی در حوزه های علوم کشاورزی، زیست شناسی، شیمی و فیزیک انجام 

گرفته  است. از سوی دیگر دانشگاه های شیراز و تهران فعالرتین مؤسسات 

علمی و پژوهشی کشور در همکاری علمی با کشورهای مزبور بوده اند. 

نتیجه گیری: همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس 
اسالمی از سال 1967 آغاز شده و حاصل این همکاری 675 تولید علمی برای 

پژوهشگران کشورمان بوده است. 

کارنامه همكاری علمی ایران و كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسالمی 

طی سال های 1900 تا 2008 
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مقدمه
در عصر حاضر، رشد و توسعه دانش و پيدايش حوزه های تخصصي بسيار، امکان تسلط بر 
تمامي ابعاد علمي يك حوزه پژوهشي واحد را براي يك فرد واحد دشوار و گاه حتي غيرممکن 
ساخته  است. همکاري و مشارکت در توليد علم و انجام پژوهش يکي از نتايج تخصصي 
شدن حوزه های دانش و ضرورت به اشتراک گذاشتن دانش، تخصص ها، و مهارت هادر 
حوزه های پژوهشي مختلف است. از سوی ديگر، حوزه های علمی بسياري وجود دارند که 
حاصل ادغام و آميزش حوزه های جداگانه پيشين هستند. در چنين حالتي، افراد مختلف با 
دامنه مهارت هاي متفاوت، گرد هم می آيند و با همکاري و مشارکت يکديگر دست به خلق 
آثار و انتشارات علمي می زنند )کتز و مارتين4 ، 1997(. به اعتقاد جامعه شناسان، علم انجمني 
اجتماعي است که پيشرفت ها در آن تا حد زيادي به تعامالت ميان دانشمندان بستگي دارد 
)کوهن5  ، 1970(. همکاري علمي، در واقع، يکي از پايه ها و راهکارهاي ضروري براي توسعه 
علمي، فرهنگي، اقتصادي، و سياسي هر کشور است. همکاري دانشمندان و پژوهشگران 
کشورهاي مختلف با يکديگر را می توان گسترده ترين نوع همکاري علمي دانست که منافع و 
مزاياي بسياري هم براي اشخاص و سازمان ها و هم براي کشورها، دربر دارد. تالش دولت ها 
براي ايجاد زمينه های الزم جهت شکل گيری اين نوع مشارکت، بستر مناسبي را براي رشد 
و پيشرفت علمي کشور فراهم می آورد. بررسی هاي انجام شده در زمينه رابطه ميان وسعت 
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مشارکت و ميزان استنادات نشان داده است که مقاالت مشارکتي نسبت به مقاالت انفرادي 
بيشتر مورد استناد قرار  گرفته و از کيفيت علمي باالتري برخوردارند )روسو6 ، 2000(.  از اين 
رو، دولتمردان و سياست گذاران علمي بايد به اهميت همکاری هاي علمی در سطح بين المللی 
واقف گرديده و سياست هاي مؤثري را براي رشد اين همکاری ها اتخاذ نمايند. متأسفانه 
نتايج پژوهش های انجام شده در زمينه وضعيت همکاری هاي بين المللی پژوهشگران ايراني 
حاکي از ُکند بودن روند همکاري آنها با پژوهشگران ساير کشورهاست )ديده گاه، 1388(. 
داليل مختلفي را می توان براي آهسته بودن اين روند مطرح کرد که ريشه در علل مختلف و 
شرايط فرهنگي، اقتصادي و سياسي کشور دارند. از جمله اين داليل می توان به عدم استقبال 
دولت ها از برگزاري همايش هاي علمي بين المللی و عدم حمايت آنها از پژوهشگران، جهت 
شرکت در کنفرانس ها و همايش هاي بين المللی و آشنايي با پژوهشگران ساير ملل اشاره کرد. 
پژوهشگران ايراني در توليد علم بين المللی با پژوهشگران کشورهاي مختلف جهان همکاري 
علمي داشته اند )ديده گاه، 1388(. اين همکاري علمي با کشورهايي که اهداف مشابهي را 
در جنبه های مختلف جامعه از جمله جنبه های علمي، اقتصادي، فرهنگي،  و مذهبي با ايران 
دارند، می تواند به هر دو کشور در امر پيشرفت و توسعه ياري رساند. از جمله اين کشورها 
می توان به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمي7 )2009( اشاره نمود. اين سازمان، در 
سال 1969، با هدف حمايت از همکاري ميان کشورهاي عضو در زمينه های اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، علمي، و ديگر موارد اساسي در کشور عربستان سعودی شکل گرفته 
است و در حال حاضر، مشتمل بر 57 کشور از 4 قاره جهان است و جمعيتی بالغ بر يك 
ميليارد و ششصد ميليون نفر را شامل می گردد. از اين رو، بررسی همکاری های علمی ايران 

با کشورهای مذکور از اهميت زيادی برخوردار است. 
مطالعات بسياري، در داخل و خارج از ايران، در حوزه مشارکت و همکاري علمي 
پژوهشگران، در امر توليد علم و انجام پژوهش، صورت گرفته است. در داخل ايران، 
حسن زاده، بقايي و نوروزي )1387(، در پژوهش خود به بررسي هم تأليفی در مقاالت 
ايراني منتشر شده در پايگاه وب علوم8 و تأثير آن بر ميزان استناد به اين مقاالت پرداختند. 
پژوهشگران، تعداد 23,497 مقاله منتشر شده نويسندگان ايراني در نشريات پايگاه وب علوم 
را طي سال های 1989 تا 2005 مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد که 95/1 
درصد مقاالت داراي نويسنده اول از ايران بوده اند، 88/2 درصد مقاالت حاصل مشارکت 
نويسندگان بوده و در 77/8 درصد مقاالت، نويسنده همکار از ايران بوده است. پس از ايران، 
درصد کمي از مقاالت، به ترتيب، با همکاري نويسندگاني از کشورهاي انگليس، کانادا، و 
آمريکا تأليف شده اند. به عالوه، يافته های پژوهش نشان داد که بين وجود نويسنده همکار در 

فرشته دیده گاه
محمد امین عرفان منش| پردیس پرتو
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تأليف مقاالت و ميزان استناد به آنا رابطه معنی داری وجود دارد. همچنين، ميان مقاالتي که 
با همکاري نويسندگان داخلي تهيه شده و مقاالتي که همکار غير ايراني دارند، از نظر ميزان 
استنادها، تفاوت معني داری مشاهده می شود. از سوی ديگر، ميان مقاالتي که همکاران آنها از 

قاره های مختلف هستند، تفاوت مشاهده می شود.      
در پژوهشي ديگر، واليتي )1387(، به بررسي ميزان همکاری هاي علمي بين ايران و 
کشورهاي همجوار، طي سال های1990 تا 2007 پرداخته و بيان می کند که ميزان همکاری هاي 
علمي ايران و کشورهای مزبور در بازه زماني مورد بررسی از سير صعودي برخوردار بوده 
است. بيشترين همکاری هاي علمي ايران، در ميان کشورهاي همجوار، در تأليف مقاله با 
کشورهاي روسيه، ترکيه، و پاکستان و در حوزه های موضوعي فيزيك، زيست شناسي، و 
شيمي صورت گرفته است. مقاله های مشترک در مجله هايي منتشر شده اند که داراي ضريب 
تأثير بااليي هستند. همچنين، دانشگاه های شهيد بهشتي، صنعتي شريف، و تبريز از ميان ساير 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور، داراي بيشترين همکاري با کشورهاي مجاور بوده اند. 
ديده گاه و عرفان منش )1388الف(، در بررسی همکاری علمی ايران و کشورهای جنوب 
شرق آسيا، بيان می کنند که روند همکاری ايران با کشورهای مذکور از سال 1975 آغاز شده 
و از سيری صعودی برخوردار بوده است. همچنين، ميزان همبستگی مثبت و معني داری ميان 
توليدات علمی اين کشورها و ميزان همکاری علمی آنها با ايران به دست آمد. بيشترين تأليفات 
مشترک ايران با کشورهای مذکور، در حوزه شيمی، و کشور مالزی نيز همکار اصلی ايران در 
همکاری های علمی بوده است. از سوی ديگر، دانشگاه شهيد بهشتی بيشترين همکاری را با 

دانشگاه های کشورهای جنوب شرقی آسيا داشته است.  
در خارج از ايران، کتز )1994(، در پژوهشی به بررسي تأثير مسافت جغرافيايي بر روي 
مشارکت های ميان دانشگاهي در سطح ملي پرداخت. به عقيده وي، عوامل مختلفي چون 
مسافت جغرافيايي، عوامل اقتصادي، مسائل اجتماعي و سياسي، و زبان می توانند بر سطح 
مشارکت علمي کشورها مؤثر باشند. وي مشارکت های بين دانشگاهي پژوهشگران را در سه 
کشور انگلستان، کانادا، و استراليا مورد بررسي قرار داده و بيان می نمايد که مسافت جغرافيايي 
نقش مهمي در همکاری هاي علمي بين سازماني ايفا می کند و گرايش اکثر پژوهشگران به 
همکاري با پژوهشگران در مسافته اي جغرافيايي نزديك تر است، چرا که بدين طريق در زمان 

و هزينه به مقدار زيادي صرفه جويي به عمل می آيد.
کوندرا و  تومو9 )2001(، در پژوهشـي ديگر، به بررسـي الگـوهاي ارتبـاط بين المللی 
نويسندگان هندي و بلغاري در رشته همه گيرشناسي نئوپالسم ها10 مي پردازند. براساس يافته ها، 
در حوزه موضوعي مورد بررسي، هندي ها داراي 347 مقاله منشرشده در مجالت داخلي و 

کارنامه همکاری علمی ایران و کشور های
عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی ...

9. Kundra &Tomov
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444 مقاله در 169 مجله مربوط به 21 کشور می باشند؛ درحالي که بلغاری ها 88 مقاله در 6 
مجله داخلي، و 63 مقاله در 39 مجله متعلق به 13 کشور منتشر کرده اند. 17 مجله مربوط به 
8 کشور نيز مقاالت منتشره توسط نويسندگان هر دو کشور را دارا می باشند. هندي ها مقاالت 
خود را در مجالت خارجي، در بيش از 30 حوزه موضوعي منتشر ساخته اند، درحالي که 
بلغاری ها مقاالتشان را در مجالت خارجي، در 12 حوزه موضوعي ارائه کرده اند. الگوهاي 
همکاري نويسندگان هندي- و در حدي پايين تر نويسندگان بلغاري- بيشتر در سطوح 
درون سازماني، بين شهري و بين المللی انجام گرفته است. به عقيده پژوهشگران، اين بررسي 
زمينه ظهور گروه های پژوهشي هندي- بلغاري را ايجاد خواهد کرد و به ارتقاي سطح 

مشارکت با همکاران خارجي خواهد انجاميد. 
زوملزو و پرسمانز11 )2003(، در پژوهشي ميزان مشارکت علمي دو کشور شيلي و اسپانيا 
را طي سال های 1991 تا 2000 مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش، پايگاه های چند مؤسسه 
مانند مؤسسه اطالعات علمي آمريکا  )آي.اس.آي.(12 و چند سازمان ملي ديگر جهت تعيين 
ميزان توليدات مشترک دو کشور مورد استفاده قرار گرفتند. حيطه های موضوعي مقاالت مشترک 
دو کشور و مجالتي که مقاالت در آن منتشر شده اند، نيز تعيين شدند. نتايج اين پژوهش نشان داد 

که همکاري علمي دو کشور امکان پذير بوده و منافع دو جانبه اي را فراهم می آورد.
اما پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی وضعيت همکاری علمی ايران و کشورهای 
عضو سازمان کنفرانس اسالمی در سه نمايه استنادی علوم13 ، هنر، و علوم انسانی14 و علوم 
اجتماعی15؛ طی بازه زمانی بيش از يك قرن يعنی سال های1900 تا 2008 بپردازد. به اين منظور، 

به سؤاالت زير پاسخ داده می شود: 
1. فراواني و درصد توليدات علمي ايران که با همکاري ساير کشورهاي اسالمي انجام 

گرفته اند به چه ميزان است؟
2. کدام يك از کشورهاي اسالمي بيشترين ميزان مشارکت و همکاري علمي را با 
پژوهشگران ايراني داشته اند و روند مشارکت اين کشورها با ايران طي سال های مختلف به 

چه صورت بوده است؟
3. ميزان رشد توليدات مشترک ايران و کشورهاي اسالمي طي بازه زماني مورد بررسي 

تا چه حد بوده است؟
4. زمان شروع همکاري علمي هر يك از کشورهاي اسالمي با ايران چه سالي بوده است؟ 
5. حوزه موضوعي اصلي همکاري هريك از کشورهاي اسالمي با ايران چه بوده است؟

6. کدام يك از مؤسسات ايراني بيشترين مشارکت را با هريك از کشورهاي اسالمي 
داشته اند؟
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روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش پيمايشي انجام گرفته است. به منظور گردآوري داده ها از پايگاه وب علوم 
استفاده گرديده است و جامعه پژوهش را آن دسته از توليدات علمی ايران در اين پايگاه تشکيل 
می دهند که با همکاري 56 کشور اسالمي انجام گرفته اند )جدول 1(. به منظور استخراج داده های 
مربوط، از نسخه پايگاه وب علوم، مورد اشتراک دانشگاه يو. ام. مالزی16، استفاده گرديد که از سال 
1900 را پوشش می دهد. در بخش جست وجوی پيشرفته اين پايگاه فرمول CU=IRAN وارد 
گرديد و سه نمايه استنادی علوم، هنر، و علوم انسانی و علوم اجتماعی انتخاب شدند. سپس، با 
استفاده از بخش تحليل پايگاه وب علوم، آن دسته از توليدات ايران که با همکاري کشورهاي 
اسالمي بود، به تفکيك کشور، انتخاب و به روش Tab-Delimited بارگذاري شدند. استخراج 
داده ها از پايگاه در ماه مي سال 2009 انجام گرفت. فيلدهاي نام نويسندگان )AU(، سال انتشار 
)PY(، وابستگی سازمانی نويسندگان )C1(، وابستگی سازمانی نويسنده مسئول )RP(، و حيطه 

موضوعی )SC( جهت پاسخ گويي به پرسش های پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند. پس از 
بررسِي فيلِد سال انتشار توليدات مشترک کشورهاي اسالمي با ايران مشخص شد که اين 
کشورها تا سال 1967 هيچ مشارکتی با ايران نداشته اند. جهت تجزيه و تحليل داده ها و ترسيم 

جداول و نمودارها از نرم افزار اکسل17 استفاده گرديد. 

یافته های پژوهش
سؤال  اول: فراوانی و درصد تولیدات علمی ایران كه با همكاری سایر كشورهای اسالمی انجام گرفته اند به 

چه میزان است؟

جهت پاسخ گويی به سؤال اول پژوهش، فراواني توليدات مشترک و درصد اين توليدات 
از کل توليدات علمي هر کشور اسالمي، طي سال های مورد نظر، محاسبه شد. نتايج نشان 
می دهد که پژوهشگران ايران با 44 کشور اسالمي همکاري علمي داشته اند و با 12 کشور 
برونئي، چاد، کوموروس، گينه بيسائو، گويانا، مالديو، فلسطين، سيرالئون، سومالي، سورينام، 

گينه، و جيبوتي هيچ مشارکت و همکاري علمي نداشته اند )جدول 1(.

سؤال دوم: كـدام یك از كشورهای اسالمی بیشرتین میزان مشـاركت و همكاری علمی را با پژوهشگران 

ایرانی داشته اند و روند مشاركت این كشورها با ایران طی سال های مختلف به چه صورت بوده است؟

يافته های پژوهش نشان می دهد که همکاران اصلي ايران در بين کشورهاي اسالمي، کشورهاي 
ترکيه، مالزي، و پاکستان بوده اند که هريك طي بازه زماني مورد بررسي به ترتيب 254، 204، 
و 98 توليد مشترک با ايران داشته اند. نسبت توليدات مشترک ايران و کشورهاي اسالمي به 

کارنامه همکاری علمی ایران و کشور های
عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی ...

16. University of Malaya )UM(

17. Excel
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 درصد تولیدات

 مشرتک با ایران

به کل تولیدات

 تعداد تولیدات

 مشرتک با

 ایران

 تعداد

 تولیدات

 علمی

کشور

 درصد تولیدات

 مشرتک با

 ایران به کل

تولیدات

 تعداد

 تولیدات

 مشرتک با

 ایران

 تعداد

 تولیدات

 علمی

کشور

0/21 3 1410 گامبیا 0/14 254 180137 ترکیه

1/55 3 193 ترکمنستان 0/73 204 28025 مالزی

0/10 2 2051
 بورکینا
فاسو 0/41 98 24041 پاکستان

0/03 2 5860 کامرون 1/22 46 3764 آذربایجان

0/05 2 4073 قزاقستان 0/30 42 13925 کویت

0/13 2 1502 مالی 0/49 41 8437  امارات

0/10 1 953 آلبانی 0/05 40 74066 مرص

0/07 1 1506 بنین 0/10 38 39955  عربستان

0/06 1 1544 گابن 0/37 37 9869 لبنان

0/13 1 741 قرقیزستان 1/11 24 2171 قطر

0/36 1 277 موریتانیا 0/83 24 2909 سوریه

0/09 1 1056 موزامبیک 0/19 22 11699 اردن

0/08 1 1198 نیجر 0/12 22 18977 مراکش

0/12 1 817 توگو 0/04 17 41003 نیجریه

0/02 1 5426 اوگاندا 0/12 15 12727 الجزایر

0/11 1 927 یمن 0/21 13 6077 عراق

0 0 695 برونئی 0/31 13 4202 عامن

0 0 247 چاد 0/06 12 18754 تونس

0 0 45 کوموروس 2/45 8 326 تاجیکستان

0 0 304
 گینه

بیسائو 0/06 7 11523 بنگالدش

0 0 488 گویانا 0/06 7 11484 اندونزی

0 0 47 مالدیو 0/15 7 4747 سودان

0 0 196 فلسطین 0/26 6 2301 لیبی

0 0 695 سیرا لئون 1/85 5 270 افغانستان

0 0 257 سومالی 0/24 5 2080 بحرین

0 0 5 سورینام 0/08 5 6325 ازبکستان

0 0 4301 گینه 0/09 4 4253 سنگال

0 0 58 جیبوتی 0/11 3 2677 ساحل عاج

توزیع فراوانی تولیدات مشترك ایران و 
سایر كشورهای اسالمی طی سال های 
1900 تا 2008

جدول 1

فرشته دیده گاه
محمد امین عرفان منش| پردیس پرتو
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کل توليدات علمي هر کشور اسالمي نيز محاسبه گرديد و مشاهده شد که در ميان 56 کشور 
اسالمي، کشور تاجيکستان سهم بيشتري از توليداتش را با همکاري پژوهشگران ايراني انجام 
داده است. به بيان ديگر، 2/45 درصد کل توليدات اين کشور در همکاري با ايران انجام شده 
است. اما در مورد کشورهاي ترکيه، مالزي، و پاکستان بايد گفت که از کل توليدات کشور 
ترکيه تنها 0/14 درصد، از کل توليدات کشور مالزي 0/73 درصد، و از کل توليدات کشور 

پاکستان 0/41 درصد در همکاري با ايران انجام گرفته است )جدول 1(. 
از سوی ديگر، روند مشارکت سه کشور ترکيه، مالزي، و پاکستان با ايران، طي سال های 
مختلف، به ترتيب در نمودارهاي 1، 2، و 3 قابل مشاهده است. چنانکه از هر سه نموار برمی آيد، 
روند مشارکت اين سه کشور با ايران دارای روندي کامالً صعودي است. ميزان مشارکت علمي 
کشور ترکيه با ايران از 1 توليد در سال نخست به 120 توليد در سال آخر )نمودار 1( و در مورد 
کشور پاکستان، ميزان توليدات مشترک از 1 توليد در سال نخست به 42 توليد در سال آخر 
رسيده است )نمودار 2(. ضمن اينکه  در مورد همکاری با کشور مالزي، ميزان توليد مشترک با 
ايران از 1 توليد در سال نخست به 87 توليد در سال آخر رسيده است )نمودار 3(. نتايج مشابهی 

در پژوهش ديده گاه و عرفان منش )1388ب( نيز گزارش شده است. 

فراوانی تولیدات مشترك كشور تركیه 
و ایران طی سال های 1967 تا 2008

منودار 1

کارنامه همکاری علمی ایران و کشور های
عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی ...
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سؤال سوم: میزان رشد تولیدات مشرتك ایران و كشورهای اسالمی طی بازه زمانی مورد بررسی تا چه 

حد بوده است؟

روند رشد توليدات مشترک ايران و کشورهاي اسالمي در سال های مورد بررسی نيز محاسبه 
گرديد. از آنجا که شروع همکاري ايران و کشورهاي اسالمي در سال 1967 بوده است، 
ميزان رشد توليدات مشترک از اين سال تا سال 2008 محاسبه شد. منحني رشد اين توليدات، 
روند صعودي را نمايش می دهد که از يك توليد در سال 1967 به 183 توليد در سال 2008 
رسيده است. به طور کلي، تعداد کل توليدات مشترک ايران و کشورهاي اسالمي 675 رکورد 
می باشد. بر اساس نتايج حاصل از آزمون رگرسيون نمايي 18، اين توليدات طي سال های مورد 

بررسي 12/6 درصد رشد داشته اند )نمودار 4(. 

فراوانی تولیدات مشترك كشور مالزی و 
ایران طی سال های 1975 تا 2008

منودار 2

فراوانی تولیدات مشترك كشور پاكستان و 
ایران طی سال های 1977 تا 2008

منودار 3

فرشته دیده گاه
محمد امین عرفان منش| پردیس پرتو

18. Exponential Regression test
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سؤال چهارم: زمان رشوع همكاری علمی هریك از كشورهای اسالمی با ایران چه سالی بوده است؟ 

از اين بخش پژوهش به بعد، به دليل اندک بودن توليدات مشترک برخي کشورها با ايران، 
تنها آن دسته از کشورهايي که طي سال های مورد بررسي حداقل 10 توليد مشترک با ايران 
داشته اند، مورد بررسي قرار گرفتند. سال شروع همکاري علمي ايران با هريك از اين کشورها 
در جدول 2 قابل مشاهده است. بر اساس يافته ها، کشور ترکيه اولين همکاري علمي را با ايران 
در سال 1967 آغاز کرده است. پس از آن، کشورهاي عراق، لبنان، مالزي، پاکستان، و عربستان 

سعودي اولين همکاري علمي شان را در دهه هفتاد ميالدي با ايران آغاز کرده اند. 

سال شروع همكاری ایران و سایر 
كشورهای اسالمی  

جدول  2

سال رشوع همکاریکشورسال رشوع همکاریکشور

1986اردن1967ترکیه

1989سوریه1970عراق

1990کویت1974لبنان

1991قطر1975مالزی

1994آذربایجان1977پاکستان

1996امارات متحده عربی1977عربستان صعودی

1999الجزایر1980مرص

2000تونس1981نیجریه

2004عامن1982مراکش

کارنامه همکاری علمی ایران و کشور های
عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی ...

منحنی رشد انتشارات مشترك ایران و 
كشورهای اسالمی طی سال های

 1900 تا 2008

منودار 4
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سؤال پنجم: حوزه موضوعی اصلی همكاری هریك از كشورهای اسالمی با ایران چه بوده است؟

حوزه موضوعي اصلي همکاري کشورهاي اسالمي با ايران نيز در اين پژوهش مشخص 
گرديد. بر اساس يافته ها، کشور ترکيه بيشترين همکاري علمي خود با ايران را در حوزه 
زيست شناسي و بيوشيمي انجام داده است، به طوري که حدود 33 درصد از توليدات مشترک 
اين کشور با ايران در اين حوزه بوده است. در مورد کشور مالزي، حدود 63 درصد توليدات 
مشترک اين کشور با ايران در حوزه شيمي بوده است. کشور پاکستان نيز 45 درصد توليدات 
مشترکش با ايران را در حوزه علوم کشاورزي انجام داده است. حدود 89 درصد از توليدات 

مشترک کشور آذربايجان با ايران در حوزه فيزيك بوده است. 
به طور کلي، بيشترين همکاري ايران با 18 کشور اسالمي که بيشترين مشارکت را 
داشته اند، در 6 حوزه علوم کشاورزي، زيست شناسي مولکولي و ژنتيك، زيست شناسي 
و بيوشيمي، شيمي، فيزيك، و علوم فضايي انجام گرفته است. در اين ميان، حوزه علوم 
کشاورزي، حوزه اصلي توليدات علمي مشترک 7 کشور اسالمي با ايران را تشکيل داده  است 
)جدول 3(. الزم به ذکر است که هيچ يك از کشورهاي اسالمي در هر 22 حوزه موضوعي 
با ايران مشارکت نداشته اند؛ تنها دو کشور ترکيه و مالزي در 20 حوزه موضوعي با ايران 
همکاري علمي داشته اند که بر اساس يافته ها، کشور ترکيه هيچ توليد مشترکي با ايران، در 
حوزه علوم اجتماعي و حوزه اقتصاد و بازرگاني، نداشته است ؛و کشور مالزي هيچ توليد 

مشترکي با ايران، در حوزه اقتصاد و بازرگاني و حوزه علوم فضايي، نداشته است.
 تعداد حوزه   های

موضوعی مورد همكاری
 درصد از كل تولیدات

مشرتك هر كشور با ایران
 تعداد تولیدات

مشرتک
حوزه موضوعی اصلی همکاری کشور همکار

20 32/7 83 زیست  شناسی و بیوشیمی ترکیه

20 63/2 129 شیمی مالزی

18 44/9 44 علوم کشاورزی پاکستان

16 89/1 41 فیزیک آذربایجان

15 47/6 20 زیست  شناسی و بیوشیمی کویت

15 39 16 فیزیک امارات متحده عربی

16 52/5 21 علوم کشاورزی مرص

15 57/9 22 زیست  شناسی و بیوشیمی عربستان صعودی

13 56/8 21 علوم کشاورزی لبنان

11 79/2 19 زیست  شناسی مولکولی و ژنتیک قطر

7 37/5 9 شیمی سوریه

12 40/9 9 علوم فضایی اردن

9 45/5 10 علوم کشاورزی مراکش

11 35/3 6 علوم کشاورزی نیجریه

11 33/3 5 زیست  شناسی مولکولی و ژنتیک الجزایر

11 30/8 4 علوم کشاورزی عراق

10 38/5 5 علوم کشاورزی عامن

9 50 6 زیست  شناسی مولکولی و ژنتیک تونس

حوزه موضوعی اصلی همكاری 
در انتشارات مشترك ایران و
 سایر كشورهای اسالمی

جدول 3

فرشته دیده گاه
محمد امین عرفان منش| پردیس پرتو
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سؤال ششم: كدام یك از مؤسسات ایرانی بیشرتین مشاركت را با هریك از كشورهای اسالمی داشته اند؟

در بخش ديگري از اين پژوهش، مؤسسات برتر ايراني در همکاري علمي با کشورهاي 
اسالمي مشخص شدند. براساس يافته ها، دانشگاه های شيراز و تهران بيشترين همکاري 
را با کشورهاي اسالمي در امر توليد علم داشته اند. در توليدات علمي مشترک ايران و 
ترکيه، پژوهشگران دانشگاه شيراز بيشترين همکاري را پژوهشگران کشور ترکيه داشته اند. 
پژوهشگران مااليايي نيز بيشترين مشارکت علمي خود را با پژوهشگران ايراني پژوهشگاه 
صنعت نفت انجام داده اند. کشور پاکستان نيز بيشترين همکاري علمي خود را با دانشگاه 

تهران انجام داده است )جدول 4(.

بحث و نتیجه گیری
فوايد مشارکت و همکاري علمي در سطح بين المللی، همواره ميان دانشمندان و سياست گذاران 
علمي مورد بحث و مناظره بوده و موضوع پژوهشي مهمي را در حوزه علم سنجي و مطالعات 

مؤسسه ایرانی برتر در همکاری مشرتک كشور همكار

دانشگاه تربیز آذربایجان

دانشگاه صنعتی رشیف اردن

دانشگاه تهران امارات متحده عربی

دانشگاه تهران پاكستان

دانشگاه شیراز تركیه

دانشگاه تهران الجزایر

دانشگاه آزاد اسالمی سوریه

دانشگاه تهران عراق

دانشگاه شیراز عربستان صعودی

دانشگاه شیراز عامن

دانشگاه شیراز قطر

دانشگاه شیراز كویت

دانشگاه صنعتی اصفهان لبنان

پژوهشگاه صنعت نفت مالزی

دانشگاه اراك مراكش

دانشگاه شهید بهشتی مرص

دانشگاه تهران نیجریه

مؤسسات علمی پژوهشی برتر
 ایرانی در انتشارات مشترك
 با سایر كشورهای اسالمی

جدول  4

کارنامه همکاری علمی ایران و کشور های
عضو سازمان کنفرانس اسالمی طی ...
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کمي علوم و فناوري به خود اختصاص داده است )موئد، 1387(. ارتباطات علمي بين المللی 
نقش عمدهاي در باروري علمي کشور و رشد فعاليت های پژوهشي دارند. متأسفانه ارتباط 
علمي در کشور ما، چه به لحاظ تعامل در خريد و دريافت کتاب و نشريات خارجي، چه به 
لحاظ دعوت از پژوهشگران خارجي جهت شرکت در همايش هاي داخلي، و چه به لحاظ 
شرکت پژوهشگران داخلي در همايش هاي بين المللی، مورد حمايت زياد واقع نشده است 
که اين امر باعث رکود سطح علمي و پژوهشي کشور می شود )ديده گاه، 1388(. وضعيت 
مشارکت و همکاري علمي ايران با کشورهاي اسالمي، که به لحاظ ويژگي هاي مختلف 
مشترکات بسياري با کشور ما دارند، نيز چندان مناسب نيست. طي بازه زماني مورد بررسي، 
تنها 675 مدرک از ايران با همکاري کشورهاي اسالمي انجام گرفته است که حدود يك 
درصد کل توليدات علمي ايران طي سال های مورد بررسي را تشکيل می دهد. همکاران 
اصلي ايران در ميان کشورهاي اسالمي، کشورهاي ترکيه، مالزي و پاکستان بوده اند که روند 
همکاري آنها با ايران، طي سال های اخير، روندي در حال رشد است. اين يافته با يافته های 
تحقيق واليتی )1387( نيز همسوست: وی در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت که در 
ميان کشورهای همسايه، ترکيه و پاکستان، پس از روسيه، بيشترين همکاری علمی را با ايران 
داشته اند؛ همچنين، وی به روند صعودی مشارکت و همکاری علمی ميان ايران و کشورهای 
همسايه که برخی از آنها جزو کشورهای اسالمی نيز هستند، اشاره می کند. از سوی ديگر، 
بررسی درصد توليدات مشترک با ايران به کل توليدات کشورهای اسالمی نشان می دهد 
که کشور تاجيکستان 2/45 درصد از کل توليدات خود را از طريق همکاری با پژوهشگران 
ايرانی منتشر کرده و از اين نظر بيشترين سهم را دارا بوده است. همچنين، بر اساس نتايج 
پژوهش حاضر، نرخ رشد ساالنه توليدات مشترک ايران و کشورهاي اسالمي، طي سال های 

1967 تا 2008، به ميزان 12/6 درصد بوده و روندي صعودي را پيموده است. 
 بيشترين مشارکت ايران با کشورهاي اسالمي در حوزه های علوم مانند حوزه علوم 
کشاورزي، زيست شناسي، شيمي، و فيزيك بوده است تا حوزه های علوم اجتماعي و انساني 
و گاه حتي هيچ يك از توليدات مشترک ايران با برخي کشورها مانند ترکيه در حوزه های علوم 
اجتماعي صورت نگرفته است. در حالی که، در سطح کالن، حياتی و ديده گاه )1389( به 
اين نتيجه دست يافتند که بيشترين همکاری پژوهشگران ايرانی با ساير کشورهای جهان در 
حوزه های زمين شناسی و اقتصاد و بازرگانی بوده است و پژوهشگران حوزه شيمی کمترين 
تمايل را به مشارکت و همکاری بين المللی داشته اند. نتايج پژوهش نشان می دهد که حوزه 
موضوعی اصلی در همکاری با کشور ترکيه در زيست شناسی و شيمی، و با کشور پاکستان 
در زمينه کشاورزی بوده است. همچنين، شيمی زمينه اصلی همکاری علمی دو کشور ايران 
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و مالزی بوده است که نتيجه مشابهی در پژوهش ديده گاه و عرفان منش )1388الف و ب( 
نيز گزارش شده است. همچنين، دانشگاه های شيراز و تهران، فعال ترين مؤسسات علمی و 
پژوهشی ايرانی در مشارکت علمی با ساير کشورهای جهان اسالم بوده اند. به طور کلی، در امر 
مشارکت و همکاری علمی بين المللی در ايران، پژوهشگران دانشگاه تهران همواره بيشترين 

مشارکت را داشته اند )حياتی و ديده گاه، 2010(. 
در انتها بايد ذکر شود که همکاري و مشارکت علمي پژوهشگران ايراني با پژوهشگران 
ساير کشورهاي اسالمي ضعيف است و نياز به تقويت و توجه بيشتر دارد. نظر به اهميت 
شکل گيري همکاری هاي بيشتر ميان کشورهاي اسالمي، سياست گذاران و برنامه ريزان علمي 
اين کشورها بايد توجه ويژه اي به اين امر مبذول داشته و راه را براي همکاري و مشارکت 

علمي ميان کشورها باز نمايند. 
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