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هدف :مقاله حارض به بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در نرشیات
بیناملللی در ده ساله اخیر میالدی ( )2007 -1998و در نتیجه دانش ده
ساله ایران در سطح بینامللل میپردازد.
روش /رویکرد پژوهش :علمسنجی با استفاده از تحلیل آماری خودکار
حاصل از نتایج جستوجوی اطالعات کشورها و سال انتشار -1998
 2007در سایت مؤسسه اطالعات علمی (آی.اس.آی ).و اصطالحنامههای
سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و مطابق با تقسیمبندی
گروههای تحصیلی آموزش عالی در کشور ایران.
یافتهها :چین ،كره جنوبی ،هنـد ،و تركیــه دارای رشد علــمی بیناملللی
رسیع میباشند و ایران ،پاكستان ،عراق ،عربستان سعودی ،كویت ،و
مرص دارای رشد تدریجی و روزافزون هستند .بیشرتین تولیدات به زبان
انگلیسی و غالبا بهصورت مقاله و بخشی نیز بهصورت خالصه مقاالت
کنفرانس است .محققان ایرانی بیشرتین همکاری را بهترتیب با محققان
کشورهای آمریکا و کانادا و انگلیس و آملان و اسرتالیا و فرانسه داشتهاند.
دانشگاه تهــران بیشتــرین تولید علمــی را داشتــه است .نرشیـــهای با
نـام  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONبیشرتین مدارک
علمــی محققــان ایرانـی را به چاپ رسانیــده است .مؤسسـهای با نـام
( Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEEبیشرتین تاثیر را
در تولید علمی ایران داشته است .بیشرتین سهم بودجه تولیدات علمی
بیناملللی ،در ده سال اخیر ،رصف تحقیقات بیناملللی بهترتیب در علوم
پایه و پزشکی و فنی مهندسی و با اختالف بسیار زیاد کشاورزی و
دامپزشکی ،علومانسانی ،و هرن شده است .بیشرتین تولیدات علمی در
حوزه علوم پایه گرایشهای مختلف رشته شیمی ،در حوزه پزشکی در
زمینه داروشناسی و داروسازی ،در حوزه فنی مهندسی رشت ه مهندسی
شیمی ،در حوزه علوم انسانی چند گرایش از روانشناسی ،در حوزه هرن
در زمینه عکاسی ،و در حوزه کشاورزی و دامپزشکی در موضوع صنایع
غذایی است؛ ولی در زمینه موضوعاتی مثل اقتصاد كشاورزی و منابع
طبیعی کمرتین تحقیقات علمی بیناملللی انجام شده است .در بین 53
موضوع پزشکی ،کتابداری پزشکی در مکان  46قرار دارد .همچنین در
بین  52موضوع علوم انسانی ،علوم کتابداری و اطالعرسانی در جایگاه
 11قرار دارد.
نتیجهگیری :ایران برای رشد علمی بیناملللی رسیع تالش بیشرتی باید
انجامدهد .برای چاپ انواع مختلف منابع علمی در نرشیات بیناملللی
باید بیشرت تالش منود .در کشاورزی و دامپزشکی ،علومانسانی ،هرن،
وکتابداری پزشکی مقاالت بسیار اندکی در مجالت علمی بیناملللی معترب
به چاپ رسیده است و تالش بیشرتی را میطلبد .کوشش در مشارکت
در تحقیقات بیناملللی کتابداری باعث منایاندن جایگاه ارزشمند این علم
در حوزه پزشکی خواهد شد .محققان کتابدار ایرانی باید تالش بیشرتی
برای مشارکت در تحقیقات بیناملللی و تحریر مقاالت مناسب در مجالت
بیناملللی معترب که باعث اعتبار بیشرت تحقیقات علمی در این حوزه
خواهد بود داشته باشند.

ڪلیدواژهها

مؤسسه اطالعات علمی ،علم سنجی ،وب آوساینس ،شبکه علوم ،ایران ،تولیدات علمی

تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بیناملللی
()2007 -1998
شهرزاد نیاکان
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دریافت 1387/9/12 :پذیرش1388/1/25 :

مقدمه

مؤسسه اطالعات علمی (آی.اس.آی 2).كه در سال  1958توسط یوجین گارفیلد تأسیس
شد ،یك شركت بازرگانی است و تاکنون ارائهدهنده خدمات اطالعات کتابشناختی مقاالت
و دیگر منابع علمی منتشر شده در نشریات معتبر بینالمللی ،براساس داوری علمی است
و ابزارهای مدیریت اطالعات در حوزه علوم ،علوم اجتماعی ،هنر ،و علوم انسانی را ارائه
میدهد؛ همچنین ،اطالعات استنادی مجالت علمی معتبر در سطح جهان را پشتیبانی
میکند (ریتس [،بیتا]) .این پایگاه اطالعاتی شناخت مقاالتی را که بیشترین ارجاعات به
آنها انجام شده ،همراه با اطالعات مربوط به مراجع هریک از مقاالت که بهصورت یک
شبکه ارتباطی زنجیرهای با هم در ارتباط هستند ،برای محققان فراهم میکند و توضیحی
در مورد ارائهدهندگان مقاالت عرضه مینماید و باعث پیوند محققان در حوزههای علمی
یکسان میشود .همچنین ،ضریب تاثیر هر مقاله را در حوزه علمی مربوط به آن مشخص
میسازد .سازماندهی و ارائه اطالعات در این پایگاه در مدت زمان کوتاهی صورت
میگیرد؛ ضمن آنکه فهرست ارجاعات نیز مرتب ًا روزآمد میشود (ویكیپدیا [،بیتا]).
بدون شك ،میزان تولید اطالعات علمی در هر كشور میتواند بیانگر میزان رشد و
توسعه آن كشور در بین كشورهای دیگرباشد .كشورهای مختلف هر كدام ،براساس منابع
و امكاناتی كه در اختیار دارند و نیز اهمیت و ارزشی كه برای علم و تحقیقات علمی

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی
و مدرس دانشگاه جامع علمی و كاربردی
sh.niakan@yahoo.com
2. Institute for Scientific
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قائلاند و آن را در برنامهریزیهای خود قرار میدهند ،سهمی از فعالیتهای علمی جهان
را برعهده دارند كه براساس آن جایگاه علمی آنان نیز در نظام علمی جهانی مشخص
میشود( .نیاكان و غریبی .)1384 ،مقاله حاضر با استفاده از آمار مؤسسه اطالعات علمی
(آی.اس.آی ).به بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در نشریات بینالمللی در ده ساله
اخیر میالدی ( )2007 -1998و در نتیجه دانش ده ساله ایران در سطح بینالمللی ،بر
پایه اصول علمسنجی ،میپردازد .بهمنظور ایجاد امكان مقایسه بین كشورهای مختلف
و همچنین تعیین جایگاه ایران بین كشورهای دیگر ،تعداد  10كشور جهان كه شامل
كشورهای در حال توسعه میباشند ،انتخاب شدند و وضعیت تولید علمی آنها از پایگاه
اطالعاتی آی.اس.آی .استخراج گردید .كشورهای در حال توسعه انتخاب شده عبارتاند
از :پاكستان ،تركیه ،چین ،عراق ،عربستان سعودی ،كره جنوبی ،كویت ،مصر ،و هندوستان.
همچنین ،برای تشخیص آنکه بودجه تحقیقات علمی کشور ایران به کدامیک از رشتههای
مختلف علمی بیشتر تعلق گرفته است مقایسهای بین تعداد منابع علمی منتشر شده در
نشریات بینالمللی در موضوعات مختلف براساس آمار پایگاه اطالعاتی آی.اس.آی.
صورت گرفته است.
جستوجوی اطالعات مورد نیاز برای این مقاله در تابستان  ،1387برمبنای نام
کشورها ،با محدودیت سال انتشار  ،2007 -1998بهصورت یک دوره ده ساله ،و بدون
محدودیت نوع مدرک و زبان انجام شد .الزم به ذکر است کلیه ارقام استفاده شده در این
مقاله حاصل تحلیل آماری خودکار میباشد و توسط پایگاه اطالعاتی آی.اس.آی .از نتایج
3
جستوجوی اطالعات انجام شده است.
سیستم طبقهبندی موضوعی که در سایت آی.اس.آی .موجود میباشد در هنگام
چاپ کتاب دانش ایران در سطح بینالملل ( )2004در پژوهشگاه اطالعات و مدارک
علمی ایران با همکاری اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و استفاده از اصطالحنامههای
تخصصی موجود در سایت آنجا با زبان فارسی معادلسازی شده (اصطالحنامههای علوم،
[بیتا] ) و طی سالهای گذشته توسط اینجانب تکمیل و بازبینی شده است و برای تطبیق
حوزههای علمی موضوعی با تقسیمبندی گروههای تحصیلی آموزش عالی در کشور ایران
از کتاب آمار آموزش عالی ایران ( )1385استفاده شده است.
از آنجا که آمار موجود در این مقاله نشاندهنده نتایج حاصل از مصرف بودجه
تحقیقاتی مملکت در یک دوره ده ساله میباشد ،مطالعه این آمار میتواند جهت اخذ
تصمیمات آتی برای برنامهریزی در صرف بودجههای تحقیقاتی کشور در حوزههای
موضوعی علمی ،بهگونهای متناسبتر ،برای دستاندرکاران ،مفید واقع گردد.
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وضعیت تولید علمی ایران در بین  10کشور در حال توسعه
در جدول  1تولید علمی ایران با  10کشور در حال توسعه در ده سال اخیر قابل مقایسه میباشد.

ردیف

كشورهای در حال توسعه

تولید علمی 1998

تولید علمی 1999

تولید علمی 2000

تولید علمی 2001

تولید علمی 2002

تولید علمی 2003

تولید علمی 2004

تولید علمی 2005

تولید علمی 2006

تولید علمی 2007

مجموع تولید علمی هر كشور

1
2

0

0

0

7

0

3

0

0

0

4

6

40

ترکیه کره جنوبی هند

2

7

60

4598

10314

12425
46

3483 15399
4728

27756 29419 16665

4

چین

0

0

0

0

0

0

1

31

4568 31828 32702 18871

5

ایران

1046

1186

1470

1798

2540

3285

4256

5578

7322

6

مرص

2387

2437

2576

2703

2897

3225

3183

3303

3802

4128 10428 95310 36038 33983 21659

30641 38839 100000 100000 100000 100000

7
10

8
9

کویت
عراق

668
607
61

682
658
59

641
568
56

640
567
86

815
589
86

948
625
101

1037
627
79

1306
610
109

1714
671
155

2489
674
219

عربستان سعودی پاکستان

1750

1666

1690

1521

1696

1748

1679

1628

1729

1874

16981
6196 10940
1011

جدول 1

میزان تولید علمی ایران در بین
 10کشور در حال توسعه

در نمودار  1مشاهده میگردد که ایران و عربستان و مصر از سال  1998تا  2000بیشترین
تولید علمی را در بین کشورهای در حال توسعه داشتهاند و همراه با ترکیه (که رشد علمی
بینالمللی خود را بهسرعت آغاز کرده است) تا سال  ،2003با اختالف زیاد با دیگر کشورهای
این مجموعه ،تولید علمی زیادی را دارا بودهاند .از سال  ،2004کره جنوبی و هند به رشد علمی
ناگهانی دست یافته و همراه با ترکیه بهسرعت رشد علمی بینالمللی خود را ارتقا داده و در
پایان سال  2007اختالف زیادی را با دیگر کشورها ایجاد کردهاند .چین ،که از سال  2004با
یک مقاله در مجالت بینالمللی تولید علمی خود را آغاز نموده است ،در سال  2007از کلیه
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کشورها پیشی میگیرد .در کویت و عراق ضعف علمی بینالمللی چشمگیری نسبت به سایر
کشورهای در حال توسعه مشاهده میگردد.

منودار 1
مقایسه نرخ رشد ساالنه تولید علمی
 10کشور در حال توسعه

تولید علمی ایران به تفکیک نوع مدارک

آمارهای موجود در جدول  2بیان میدارد که نوع مدرک چاپ شده در نشریات بینالمللی
در طی ده سال گذشته ( 85/10درصد) عمدت ًا بهصورت مقاله و بخشی از آن (11/20
درصد) بهصورت خالصه مقاالت کنفرانس میباشد و بقیه انواع مدارک درصد ناچیزی از
منابع اطالعاتی مندرج در نشریات را به خود اختصاص دادهاند.
نوع مدرک
مقاله
خالصه مقاالت کنفرانس
نامه
نقد
رسمقاله
تصحیح
نقد کتاب
مطلب خربی

جدول 2
توزیع فراوانی تولید علمی ایران
به تفکیک نوع مدارک
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زندگینامه
کتابشناسی
نقد پایگاه اطالعاتی
تجدید چاپ
نقد نرمافزار

فراوانی

سهم هر یک از انواع مدارک از کل تولیدات علمی(درصد)

33053
4349
579
378
336
86
27
21
6
1
1
1
1

85/10
11/20
1/49
0/97
0/87
0/22
0/07
0/05
0/03
0/00
0/00
0/00
0/00

تولیدات علمی ده ساله ایرانیان
در سطح بین المللی ()2007-1998

تولید علمی ایران به تفکیک زبان مدارک

چنانچه در جدول  3مشاهده میگردد بیشترین تولیدات علمی با  99/72درصد به زبان
انگلیسی منتشر شده است و علیرغم آنکه منابع علمی بینالمللی به زبانهای دیگر نیز
منتشر شده است ،کمی بیش از صفر درصد از مجموع تولیدات علمی ده ساله ایران را
شامل میشود.
زبان
انگلیسی
عربی
فرانسوی
آلمانی
چینی
روسی
ایتالیایی
مجارستانی
رصبستانی
اسپانیایی
ترکی

فراوانی

38729
49
31
16
4
4
2
1
1
1
1

سهم انواع مختلف زبان مدارک(درصد)

99/72
0/13
0/08
0/04
0/01
0/01
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00

جدول 3

توزيع فراوانى توليد علمى ايران
به تفكيک زبان مدارک

مشارکت علمی ایران و سایر کشورها در تولید علم

در نمودار  2میزان مشارکت مؤسسات و دانشگاههای خارج از کشور در تولید علمی ایران
و نام برترین کشورهایی که این مؤسسات و دانشگاهها در آنها قرار دارند آمده است .این
نمودار نشان میدهدکه محققان ایرانی تا چه اندازه با محققان دیگر کشورها در تولید علم
تشریک مساعی داشتهاند.
نمودار  2نشان میدهد که محققان ایرانی بیشترین همکاری را بهترتیب با محققان
آمریکایی ( 3/90درصد) و کانادایی ( 2/90درصد) و انگلیسی ( 2/74درصد) و سپس با
محققان کشورهای آلمان و استرالیا و فرانسه (هر کدام باالتر از  1درصد) برای تولید علم
داشته است.

منودار 2

توزیع درصد فراوانی همکاری سایر
کشورها در تولید علمی ایران
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نقش دانشگاهها و مؤسسات داخلی در تولید علمی ایران

در نمودار  3اسامی دانشگاهها و مؤسسات داخلی ،بهترتیب اولویت سهم آنها ،با توجه به
تعداد مدارک چاپ شده توسط بیمارستانها ،در تعداد مدارک چاپ شده توسط دانشگاههای
علوم پزشکی قابل مشاهده است .البته ،بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی با
آنها ادغام و شمارش شده است.
در نمودار  3سهم دانشگاههایی که بیشترین حضور را در تولید علمی ایران داشتهاند
نسبت به کل دانشگاهها مشاهده میشود .و مشخص میگردد که دانشگاه تهران با 9/33
درصد بیشترین حضور را در بین مؤسسات یا دانشگاهها در تولید علمی ایران داشته است.

منودار 3

توزیع درصد فراوانی اولویتهای حضور
دانشگاهها و مؤسسات داخلی
در تولید علمی ایران

نرشیاتدربردارندهتحقیقاتعلمیایرانیان

در نمودار  4نام نشریات منتشرکننده تحقیقات علمی محققان کشور ،بهترتیب اولویت
سهم آنها ،قابل مشاهده است .نشریهای با نام APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
با  2/34درصد در اولویت قرار دارد.

تولید علمی ایران به تفکیک پدیدآورندگان آثار علمی

در نمودار  ،5سهم کوشاترین پدیدآورندگان آثار علمی بینالمللی ،با توجه به تعداد آثار
علمی محققان ایرانی و محققان سایر کشورها که در تولید علمی ایران نقش داشتهاند و در
نشریات بینالمللی به چاپ رسیده مشاهده میگردد.
در نمودار  5نام پدیدآورندگانی که از نظر تولید علمی در نشریات در اولویت
قرار دارند درج شده است .بنابراین ،در این نمودار مشخص میگردد که کدام
پدیدآورندگان بیشترین تأثیـر را در تولیـد علمـی ایـران داشتهاند .مؤسسـهای با نام
( ، Institute of Electrical and Electron ics Engineers (IEEEبا  10/18درصد ،در اولویت قرار دارد.
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منودار 4

توزیع درصد فراوانی اولویتهای نشریات
معتبر بینالمللی در تولید علمی ایران

منودار 5

توزیع درصد فراوانی اولویتهای
پدیدآورندگان آثار در تولید علمی ایران

تولید علمی ایران به تفکیک حوزه موضوعی

در جدول  ،4موضوع مدارک علمی ایران ،مطابق با تقسیمبندی گروههای تحصیلی آموزش
عالی ایران ،به شش دسته تقسیم و براساس بیشترین فراوانی مرتب شدهاند.
حوزه موضوعی

فراوانی

علوم پایه

26424

پزشكى

13399

فنى مهندسى

12693

كشاورزى

2793

علوم انسانى

1626

هرن

34

جدول 4

توزیع فراوانی حوزههای موضوعی
در تولید علمی ایران
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در نمودار  6مشاهده میگردد بیشترین سهم بودجه تولیدات علمی در ده سال اخیر ،صرف
تحقیقات بینالمللی در علوم پایه ( 46درصد) و سپس در زمینه پزشکی ( 24درصد) و بعد
از آن در حوزه علمی فنی مهندسی ( 22درصد) شده است .با اختالف بسیار زیادی از این
سه حوزه موضوعی ،کشاورزی و دامپزشکی و علوم انسانی و هنر بودجه تحقیقات علمی
را به خود اختصاص دادهاند.

منودار 6

توزیع درصد فراوانی حوزههای
موضوعی در تولید علمی ایران

تولید علمی ایران به تفکیک موضوع

موضوعات علمی ،حاوی تعداد منابع اطالعاتی علمی چاپ شده بینالمللی در حوزههای
موضوعی مختلف در ده ساله اخیر ،مطابق با گروههای اصلی رشتههای تحصیلی در
ایران در آموزش عالی ایران است و نمودارهای مربوط به هر حوزه موضوعی شامل
سهمی است که موضوعات زیرمجموعه آنها از کل موضوعات دارند .ترتیب قرار گرفتن
موضوعات در جداول ،ترتیب حروف الفبای نام هر موضوع میباشد.

• تولید علمی ایران در حوزه موضوعی علوم پایه

در نمودار  7سهم هریک از مقاالت چاپ شده در زمینه علوم پایه مشاهده میشود..
طبق نمودار  7بیشترین تولیدات علمی در حوزه علوم پایه گرایشهای مختلف
مربوط به شیمی با حداکثر  9/79درصد است.
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منودار 7

توزیع درصد فراوانی توليد علمى ايران
در حوزه موضوعى علوم پايه

• تولید علمی ایران در حوزه موضوعی پزشکی

در نمودار  8سهم مقاالت چاپ شده در زمینه پزشکی مشاهده میشود.
طبق نمودار  8بیشترین تولیدات علمی در حوزه پزشکی در زمینه داروشناسی و
داروسازی با  11/54درصد بوده است.
با نگاهی دقیق به این نمودار میتوان دریافت که در بین  53موضوع پزشکی ،کتابداری
پزشکی در مکان  46قرار دارد .بنابراین ،در ده سال اخیر ،در حوزه کتابداری پزشکی،
مقاالت بسیار اندکی به رشته تحریر درآمده که در مجالت علمی بینالمللی معتبر به چاپ
رسیده است و نیازمند تالش بیشتر کتابدارانی است که جهت تحریر تحقیقات علمی در
زمینه اطالعرسانی پزشکی فعالیت مینمایند .کوشش این افراد در مشارکت در تحقیقات
بینالمللی کتابداری باعث نمایاندن جایگاه ارزشمند این علم در حوزه پزشکی خواهد شد.

منودار 8

توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران
در حوزه موضوعی پزشکی
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• تولید علمی ایران درحوزه موضوعی فنی مهندسی

در نمودار 9سهم مقاالت چاپ شده در زمینه فنی مهندسی قابل مشاهده است.
در نمودار 9مشخص میگردد که بیشترین تولیدات علمی را در حوزه فنی مهندسی،
رشته مهندسی شیمی با  11/80درصد به خود اختصاص داده است.

منودار 9

توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران
در حوزه موضوعی فنی مهندسی

• تولید علمی ایران درحوزه موضوعی کشاورزی و دامپزشکی

در نمودار 10میتوان سهم هریک از مقاالت چاپ شده در زمینه کشاورزی و دامپزشکی
را مشاهده نمود.
با مشاهده نمودار 10میتوان نتیجه گرفت بیشترین تولیدات علمی را در حوزه
کشاورزی و دامپزشکی موضوع صنایع غذایی ( 24/10درصد) به خود اختصاص داده
و در زمینه موضوعاتی مثل اقتصاد كشاورزی و منابع طبیعی با کمی بیش از صفر درصد
کمترین میزان تحقیقات علمی بینالمللی انجام شده است.

منودار 10

توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران در
حوزه موضوعی کشاورزی و دامپزشکی
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• تولید علمی ایران درحوزه موضوعی علوم انسانی

در نمودار  11امکان مشاهده سهم هریک از مقاالت چاپ شده در زمینه علومانسانی فراهم
گردیده است.
بر اساس آمار موجود در نمودار  ،11چند گرایش از روانشناسی ،با حداکثر  12/12درصد،
در حوزه علوم انسانی ،در تحقیقات بینالمللی ده ساله محققان ایرانی نقش بسزایی داشتهاند.
در این نمودار مشخص میشود که در بین  52موضوع علوم انسانی ،علوم کتابداری
و اطالعرسانی در جایگاه  11قرار دارد؛ اما از آنجا که تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت
بینالمللی در ده سال اخیر در حوزه این علم ( 37عدد) و سایر علومی که باالترین جایگاه
را در حوزه علومانسانی دارند ( 197عدد) مشاهده میگردد ،محققان کتابدار ایرانی باید
تالش بیشتری برای مشارکت در تحقیقات بینالمللی داشته باشند .همچنین کوشش بیشتر
در تحریر مقاالت مناسب در مجالت بینالمللی معتبر ،به تحقیقات علمی این رشته اعتبار
و ارزش بیشتری خواهد بخشید.

منودار 11

توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران
درحوزه موضوعی علوم انسانی

• تولید علمی ایران در حوزه موضوعی هرن

در نمودار  12امکان مشاهده سهم هر مقاله چاپ شده در زمینه هنر فراهم گردیده است.
بررسی نمودار  12نشان میدهد که در زمینه عکاسی با  79/41درصد بیشترین
مطالعات و بررسیها در حوزه هنر صورت گرفته است.
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منودار 12

توزیع درصد فراوانی تولید علمی ایران
در حوزه موضوعی هنر

نتیجهگیری

آمار موجود در این مقاله نتایج حاصل از مصرف بودجه تحقیقاتی مملکت در یک دوره ده
ساله را نشان میدهد .مطالعه این آمار میتواند جهت اخذ تصمیمات آتی برای برنامهریزی
در صرف بودجههای تحقیقاتی کشور در حوزههای موضوعی علمی ،بهگونهای متناسبتر
برای دستاندرکاران مفید واقع گردد .آنچه قابل تأمل است این نکته میباشد که چین،
كره جنوبی ،هند ،و تركیه در این ده سال دارای رشد علمی بینالمللی سریع میباشند و
ایران ،پاكستان ،عراق ،عربستان سعودی ،كویت ،و مصر دارای رشد تدریجی و روزافزون
هستند .نوع مدارک چاپ شده در نشریات بینالمللی در طی ده سال گذشته (85/10
درصد) عمدت ًا بهصورت مقاله و بخشی از آن ( 11/20درصد) بهصورت خالصه مقاالت
کنفرانس میباشد و بقیه انواع مدارک درصد ناچیزی از منابع اطالعاتی مندرج در نشریات
را به خود اختصاص دادهاند .بیشترین تولیدات علمی ( 99/72درصد) به زبان انگلیسی
منتشر شده است .محققان ایرانی بیشترین همکاری را به ترتیب با محققان آمریکایی
( 3/90درصد) ،کانادایی ( 2/90درصد) ،و انگلیسی ( 2/74درصد)؛ و سپس با محققان
کشورهای آلمان و استرالیا و فرانسه با هر کدام باالتر از  1درصد برای تولید علم داشتهاند.
دانشگاه تهران با  9/33درصد بیشترین حضور را در بین مؤسسات یا دانشگاهها در تولید
علمی ایران داشته است .نشریـه ( APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONبا 2/34
درصد) بیشتـرین مـدارک علمـی محققـان ایرانـی را به چاپ رسانیـده است .مؤسسـه
 10/18( Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEEدرصد) در بین پدیدآورندگان
بیشترین تأثیر را در تولید علمی ایران داشته است .بیشترین سهم بودجه تولیدات علمی
در ده سال اخیر صرف تحقیقات بینالمللی در علوم پایه با  46درصد ،و سپس در زمینه
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پزشکی با  24درصد ،و بعد از آن در حوزه علمی فنی مهندسی با  22درصد شده است.
با اختالف بسیار زیادی از این سه حوزه موضوعی ،کشاورزی و دامپزشکی ،علومانسانی،
و هنر بودجه تحقیقات علمی را به خود اختصاص دادهاند .گرایشهای مختلف رشته
شیمی با حداکثر 9/79درصد ،بیشترین تولیدات علمی در حوزه علوم پایه را به خود
اختصاص دادهاند .بیشترین تولیدات علمی در حوزه پزشکی در زمینه داروشناسی و
داروسازی با  11/54درصد از کل مجموعه صورت گرفته است .در حوزه فنی مهندسی
بیشترین تولیدات علمی مربوط به رشت ه مهندسی شیمی با  11/80درصد میباشد .در حوزه
کشاورزی و دامپزشکی بیشترین تولیدات علمی را موضوع صنایع غذایی با  24/10درصد
به خود اختصاص داده ،ولی در زمینه موضوعاتی مثل اقتصاد كشاورزی و منابع طبیعی
با کمی بیش از صفر درصد کمترین میزان تحقیقات علمی بینالمللی انجام شده است.
در حوزه علومانسانی چند گرایش از روانشناسی با حداکثر  12/12درصد در تحقیقات
بینالمللی ده ساله محققان ایرانی نقش بسزایی داشتهاند .در حوزه هنر در زمینه عکاسی با
 79/41درصد بیشترین مطالعات و بررسیها صورت گرفته است.
در بین  53موضوع پزشکی ،کتابداری پزشکی در مکان  46قرار دارد .همچنین در بین
 52موضوع علومانسانی ،علوم کتابداری و اطالعرسانی در جایگاه  11قرار دارد و تعداد
مقاالت چاپ شده در مجالت بینالمللی در ده ساله اخیر در حوزه این علم  37عدد و سایر
علومی که باالترین جایگاه را در حوزه علوم انسانی دارند  197عدد مشاهده میگردد.
ایران برای رشد علمی بینالمللی سریع تالش بیشتری باید انجامدهد .برای چاپ
نامه ،نقد ،سرمقاله ،تصحیح ،نقد کتاب ،مطلب خبری ،زندگینامه ،کتابشناسی ،نقد پایگاه
اطالعاتی ،تجدیدچاپ ،و نقد نرمافزار در نشریات بینالمللی باید بیشتر تالش نمود.
بیشترین تولیدات علمی به زبان انگلیسی است .در کشاورزی و دامپزشکی ،علومانسانی و
هنر کمترین میزان تحقیقات علمی بینالمللی انجام شده است و تالش بیشتری را میطلبد.
در ده سال اخیر ،در حوزه کتابداری پزشکی ،مقاالت بسیار اندکی بهرشته تحریر درآمده
که در مجالت علمی بینالمللی معتبر به چاپ رسیده است و این امر نیازمند تالش بیشتر
کتابدارانی است که جهت تحریر تحقیقات علمی در زمینه اطالعرسانی پزشکی فعالیت
مینمایند .کوشش این افراد در مشارکت در تحقیقات بینالمللی کتابداری باعث نمایاندن
جایگاه ارزشمند این علم در حوزه پزشکی خواهد شد .بنابراین ،محققان کتابدار ایرانی
باید تالش بیشتری برای مشارکت در تحقیقات بینالمللی داشته باشند .همچنین کوشش
بیشتر در به رشته تحریر درآوردن مقاالت مناسب در مجالت بینالمللی معتبر ،به تحقیقات
علمی این رشته اعتبار و ارزش بیشتری خواهد بخشید.
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