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مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت علمی کشورهای 
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چڪیده

هــدف: پژوهش حاضــر به بررسی تولیدات، اثرگذاری و مشارکت 
علمی16 کشور منطقه خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس طی یک 

دوره زمانی ده ساله )1999- 2008( می پردازد. 
روش/ رويكرد پژوهش: جامعه پژوهش حارض که به روش پیامیشی 
انجام شده  است را تعداد 444715 مدرک تشکیل می دهند که 
حداقل یکی از نویسندگان آن دارای وابستگی سازمانی به دانشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشی کشورهای منطقه خاورمیانه هستند و طی 

سال های 1999- 2008 در پایگاه اسکوپوس منایه شده اند. 
یافتـه ها: بررسی تولیدات و استنادهای کشورهای منطقه خاورمیانه 
بیان گر این است که بیشرتین تعداد مقاالت مربوط به ترکیه و 
رژیم  به  مربوط  خوداستنادی  و  دریافتی  استنادهای  بیشرتین 
اشغالگر قدس بوده است. همچنین 14/67 درصد از مقاالت و 
تعلق  ایرانی  به پژوهشگران  استنادهای منطقه  از  7/74 درصد 
دارد. از سوی دیگر تولیدات علمی کشور در پایگاه اسکوپوس با 
دریافت 3/25 استناد به طور متوسط، از اثرگذاری پایینی برخوردار 
بوده است و از نظر شاخِص اثرگذاری، ایران در رتبه سیزدهم منطقه 
قرار دارد. بررسی همکاری های علمی کشورهای منطقه نشان گر این 
است که کشور یمن دارای بیشرتین همکاری بین  املللی در تولیدات 
علمی خود بوده و 23/1 درصد از تولیدات علمی ایران نیز حاصل 

همکاری های بین  املللی است. 
انتشار  با  درمجموع  خاورمیانه  منطقه  کشورهای  نتیجه گیــری: 
3درصد از کل تولیدات و دریافت 2/4 درصد از کل استنادهای پایگاه 
اسکوپوس، از سهم نسبتاً کمی در تولیدات علمی جهانی این پایگاه 

برخوردارند.
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مطالعه تولیدات، اثرگذاری و
 مشارکت علمی کشورهای منطقه خاورمیانه 

در پایگاه اسکوپوس

محمدامین عرفان منش1 | ماریه رحیمی2

دریافت: 1390/7/25   پذیرش:  1391/3/3

مقدمه
در دنیای امروز سرمایه گذاری کشورها در امر تحقیقات علمی و توانایی آنها در تولید علم 
به عنوان شاخص های بارز توسعه یافتگی هر کشور محسوب شده و بخش قابل توجهی از 
امکانات کشورهای جهان صرف امور تحقیقاتی و پژوهشی می شود. در این راستا مطالعات 
علم سنجی3  که به بررسی تولیدات علمی و میزان اثرگذاری حیطه های موضوعی، پژوهشگران، 
دانشگاه ها و کشورهای گوناگون می پردازند، ضمن اینکه شناخت درستی از وضعیت تولید علم 
در یک کشور و جایگاه آن در دنیا فراهم می آورند، برنامه ریزی و سیاستگذاری های علمی را نیز 
جهت دار کرده و سهولت می بخشند. سنجش میزان انتشارات و اثربخشی تولیدات علمی معموالً 
بر اساس مدارک نمایه شده در پایگاه های استنادی و خصوصاً پایگاه های مهمی مانند آی. اس. 
آی.4 و اسکوپوس5 که بزرگ ترین و مهم ترین پایگاه های استنادی جهان محسوب می  شوند، 
انجام می شود. پژوهش حاضر بر آن است تا میزان تولیدات و همکاری های علمی کشورهای 
منطقه خاورمیانه را طی سال های 1999 – 2008  در پایگاه اسکوپوس مورد بررسی قرار دهد. 
باتوجه به نزدیکی جغرافیایی و مذهبی کشورهای این منطقه با یکدیگر، افزایش همکاری  علمی 

آنها می تواند بستر مناسبی را براي رشد و توسعه کشورهای مذکور فراهم آورد. 
   تاکنون مطالعات زیادی در داخل و خارج از ایران درخصوص تولیدات و مشارکت 
علمی کشورهای جهان انجام شده  است که به تعدادی از آنها اشاره می شود. عصاره )1379( 
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به مطالعه سهم تولیدات علمی 126 کشور در حال توسعه در نمایه استنادی علوم6 طی 
سال های 1985- 1989 میالدی پرداخته و میزان مشارکت این کشورها در 7 حیطه موضوعی 
را بررسی کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پزشکی، حیطه اصلی در 
تولیدات و مشارکت علمی کشورهای در حال توسعه بوده  است؛ ضمن اینکه در میان 
کشورهای مورد بررسی، چهار کشور منطقه آمریکای التین شامل برزیل، آرژانتین، مکزیک، 
و شیلی از موقعیت ممتازی برخوردار بوده اند. در پژوهش دیگری نوروزی چاکلی و دیگران 
)1386( تولیدات علمی سه کشور منطقه خاورمیانه یعنی ایران، ترکیه، و مصر را طی سال های 
2005 و 2006 مورد مطالعه قرار داده  اند. براساس نتایج پژوهش، کشور ترکیه دارای بیشترین 
میزان تولیدات در پایگاه وب علوم بوده، اما نرخ رشد تولیدات علمی ایران بیشتر از دو کشور 
دیگر  است. همچنین تولیدات هر یک از کشورها در نمایه های گوناگون پایگاه وب علوم 

مورد بررسی قرار گرفت.    
والیتی )1387( در پژوهشی به بررسی میزان همکاری علمی ایران و کشورهای همجوار 
طی سال های 1990- 2007 پرداخته و بیان می کند که میزان این همکاری ها در بازه زمانی 
مورد بررسی از سیری صعودی برخوردار بوده  است. بیشترین همکاري هاي علمي ایران در میان 
کشورهاي همجوار با کشورهاي روسیه، ترکیه، و پاکستان و در حوزه هاي موضوعي فیزیک، 
زیست شناسي، و شیمي انجام شده است و دانشگاه هاي شهید بهشتي، صنعتي شریف، و تبریز نیز 
از میان سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور داراي بیشترین همکاري با کشورهاي مجاور 
بوده اند. دیده گاه و عرفان منش )1388( نیز ضمن بررسی مشارکت علمی ایران و کشورهای 
جنوب شرق آسیا اعالم می کنند که همبستگی آماری مثبت و معناداری میان تولیدات علمی 
کشورهای جنوب شرق آسیا و نرخ همکاری علمی آنها با ایران وجود دارد. همچنین مالزی 
همکار اصلی ایران و حوزه موضوعی شیمی نیز دارای بیشترین میزان تولیدات مشترک در منطقه 
جنوب شرق آسیا بوده  است. دیده گاه، پرتو و عرفان منش )1390( نیز میزان مشارکت علمی 
ایران و 56 کشور اسالمی در پایگاه وب علوم را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان 
می دهد که کشورهای ترکیه، مالزی، و پاکستان همکار اصلی ایران در تولید علم بوده  اند و بیشترین 
همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با سایر کشورهای اسالمی در حوزه های علوم کشاورزی، 
زیست  شناسی، شیمی، و فیزیک انجام گرفته است. همچنین دانشگاه های شیراز و تهران فعال ترین 

مؤسسات علمی و پژوهشی کشور در همکاری علمی با کشورهای مزبور بوده اند.
در یکی ازپژوهش های انجام شده در خارج از کشور کتز7 )1994( به بررسی تأثیر 
مسافت جغرافیایی بر روی مشارکت بین دانشگاهی پژوهشگران سه کشور انگلستان، کانادا، 
و استرالیا پرداخته  است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مسافت جغرافیایي نقش 

محمدامین عرفان منش 
 ماریه رحیمی

 

6 . Science Citation Index )SCI(

7. Katz
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مهمي در همکاري هاي علمي بین المللی ایفا مي کند و گرایش اکثر پژوهشگران به همکاري 
با پژوهشگران در مسافت هاي جغرافیایي نزدیک تر است، چرا که بدین طریق در زمان و 
هزینه به مقدار زیادي صرفه جویي مي  شود. در پژوهش دیگری آروناچام و داس8 )2000( به 
مطالعه همکاری بین المللی در حیطه علوم میان 11 کشور آسیایی پرداخته اند. یافته های این 
پژوهش نشان داد که دو کشور چین و کره جنوبی دارای بیشترین میزان مشارکت بین المللی 
با سایر کشورهای جهان بوده اند. همچنین ایاالت متحده نیز همکار اصلی تمامی کشورهای 
مورد بررسی بوده  است. همچنین محبوبا  و روسو9 )2009( پژوهشی درخصوص بررسی و 
مقایسه تولیدات و همکاری علمی کشورهای شبه قاره هند در پایگاه اسکوپوس انجام داده  اند  
و بیان می کنند که در میان کشورهای مورد بررسی، پژوهشگران کشور سریالنکا دارای بهترین 
عملکرد بوده و پژوهشگران بنگالدشی، هندی، و پاکستانی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
بیشترین میزان همکاری در کشورهای مورد بررسی میان پژوهشگران هندی و بنگالدشی 
بوده و کشورهای ایاالت متحده، انگلستان، و آلمان همکار اصلی کشورهای فوق در تولید 
علم بوده اند. آرنسیبیا و دی مویا10 )2010( ضمن بررسی تولیدات کشور کوبا در پایگاه 
اسکوپوس و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه آمریکای جنوبی بیان می کنند که علی رغم 
افزایش تعداد تولیدات علمی این کشور که آن را در جایگاه هفتمین کشور پرتولید منطقه 
آمریکای جنوبی قرار داده  است، درصد مقاالت استناد شده و میانگین استنادهای دریافتی 
کشور کوبا از متوسط کشورهای منطقه آمریکای التین پایین تر بوده و تأثیرگذاری مقاالت این 

کشور در سطح پایینی قرار دارد.      
در بررسی پژوهش های پیشین مطالعه ای که تولیدات علمی، مشارکت و اثرگذاری 
کشورهای منطقه خاورمیانه را در موضوعات مختلف دانش مورد بررسی و مقایسه قرار دهد 
یافت نشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تولیدات و همکاری های علمی 
16 کشور منطقه خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس طی یک دوره ده ساله از 1999- 2008 

است. در این راستا، پژوهش حاضر در صدد دستیابی به اهداف فرعی زیر است:
کشورهای  خوداستنادی  و  دریافتی  استنادهای  نمایه شده،  مدارک  تعداد  بررسی   -

خاورمیانه در دوره زمانی مورد بررسی؛
-  تعیین سهم هر یک از کشورها در تولیدات و استنادهای منطقه ای و جهانی؛

-   بررسی میزان مقاالت استنادشده و جایگاه کشورهای خاورمیانه از نظر استنادهای دریافتی؛
-   بررســی جایگاه کشورهای خاورمیــانه براساس ضـریب هیرش مقاالت در پایگاه 

اسکوپوس؛
-   بررسی میزان همکاری کشورهای خاورمیانه در تولیدات علمی پایگاه اسکوپوس؛

مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت 
علمی کشورهای منطقه خاورمیانه 

در پایگاه اسکوپوس

8. Arunachalam

& Doss

9. Mahbuba & Rousseau

10. Arencibia & De Moya
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-  بررسی میزان تألیفات مشترک ایران و سایر کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس؛ و
-  بررسی پراکندگی موضوعی مقاالت و تعیین پرتولیدترین موضوع در انتشارات هر 

یک از کشورها. 
 در پژوهش حاضر به سؤاالت زیر پاسخ داده می شود:

1. تعداد مدارک نمایه شده، استنادهای دریافتی و خوداستنادی کشورهای خاورمیانه در 
دوره زمانی مورد بررسی به چه میزان بوده است؟

2. سهم هر یک از کشورهای خاورمیانه در تولیدات و استنادهای منطقه ای و جهانی به 
چه میزان بوده است؟

3. چه میزان از مقاالت نمایه شده کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس مورد استناد 
قرار گرفته اند و جایگاه کشورهای این منطقه از نظر میزان استنادهای دریافتی چگونه است؟ 
4. جایگاه کشورهای خاورمیانه براساس ضریب هیرش مقاالت نمایه شده در پایگاه 

اسکوپوس چگونه است؟
5.  میزان همکاری بین المللی کشورهای منطقه خاورمیانه در تولید علم به چه میزان بوده است؟
6.  میزان تألیفات مشترک ایران و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه به چه میزان بوده است؟
7.  پراکندگی موضوعی مقاالت منطقه خاورمیانه و پرتولیدترین موضوع در انتشارات 

هر یک از کشورها به چه صورت است؟

روش  پژوهش
پژوهش حاضر به روش پیمایشي و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش 
را مقاالتی تشکیل می دهند که حداقل یکی از پدیدآورندگان آن دارای وابستگی سازمانی 
به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی16 کشور منطقه خاورمیانه بوده و طی سال های 1999- 
2008 در پایگاه اسکوپوس نمایه شده اند. براي گردآوری داده ها پس از جست وجوی کشور 
در پایگاه اسکوپوس و محدودسازی دوره زمانی به سال های1999- 2008، تعدادی از فیلدها 
ازجمله نام نویسندگان، سال انتشار، وابستگی سازمانی نویسندگان، حیطه موضوعی، و عنوان 
منبع جست وجو و مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده با روش آمار توصیفی 

و استفاده از نرم افزار اکسل  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها
سؤال اول: تعداد مدارک منایه شده، استنادهای دریافتی و خوداستنادی کشورهای خاورمیانه در 

دوره زمانی مورد بررسی به چه میزان بوده  است؟ 

محمدامین عرفان منش 
 ماریه رحیمی
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 بررسی تولیدات و استنادهای کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس طی دوره 
ده ساله نشان می دهد که حدود 3 درصد از کل تولیدات و 2/4  از کل استنادهای پایگاه 
اسکوپوس به 16 کشور این منطقه تعلق داشته است. درمجموع 444715 مدرک از کشورهای 
مورد بررسی در پایگاه اسکوپوس نمایه شده و این مقاالت 2721802 استناد دریافت کرده اند. 
میانگین استنادها و خوداستنادی برای هر مقاله به ترتیب 7/48 و 1/63 استناد بوده است. تعداد 
مقاالت، استنادهای دریافتی و خوداستنادی به تفکیک سال های مورد بررسی در جدول 1 

ارائه شده است. 

همچنین بررسی تولیدات و استنادهای کشورهای منطقه نشان می دهد که بیشترین تعداد 
مقاالت مربوط به ترکیه و بیشترین استنادهای دریافتی و خوداستنادی مربوط به رژیم اشغالگر 
قدس بوده  است. ایران نیز از نظر تعداد تولیدات و استنادها در رتبه سوم منطقه قرار داشته 

 است )جدول 2(.  

میانگین خوداستنادیتعداد خوداستنادیمیانگین استنادها تعداد استنادهاتعداد مدارکسال

19992600033137712/74697002/68

20002719633438512/29679682/5

20012914433422611/46693742/38

2002330623262259/86784042/37

2003399613545168/87825682/06

2004456773234987/08777691/7

2005511232737575/35591701/15

2006583492293893/93463610/79

2007646961451652/24411810/63

20086950769264176710/11

 تعداد مدارک، استنادهای دریافتی و 

خوداستنادی تولیدات علمی کشورهای 

خاورمیانه در سال های مورد بررسی

جدول  1

مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت 
علمی کشورهای منطقه خاورمیانه 

در پایگاه اسکوپوس
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سؤال دوم: سهم هر یک از کشورهای خاورمیانه در تولیدات و استنادهای منطقه ای و جهانی به 

چه میزان بوده است؟ 

بررسی سهم هر یک از کشورهای خاورمیانه در تولیدات و استنادهای منطقه ای و جهانی 
نشان می دهد که کشور ترکیه بیشترین سهم را از نظر تعداد مقاالت و رژیم اشغالگر قدس 
بیشترین سهم را از نظر استنادهای دریافتی داشته اند )جدول 3(. ایران نیز در رتبه سوم تولید 
و استناد قرار داشته و 14/67 درصد از مقاالت و 7/74 درصد از استنادهای منطقه را به خود 
اختصاص داده و این در حالی است که سهم کشور از تولیدات جهانی پایگاه اسکوپوس 

0/42 درصد و از استنادهای جهانی نیز 0/18 درصد است.

تعداد خوداستنادیتعداد استنادهای دریافتیتعداد مدارککشوررتبه

152940679501200436ترکیه1

1236081411185230746رژیم اشغالگر قدس2

6482621072490507ایران3

3914316472838762مرص4

209318560812460عربستان سعودی5

9206329905822اردن6

7770297224254امارات متحده عربی7

6874320555239کویت8

6745330124009لبنان9

3712142742248عامن10

19545061573قطر11

180485091326سوریه12

17453681494عراق13

16264083564بحرین14

11894291801فلسطین15

6422378278یمن16

 رتبه کشورهای خاورمیانه براساس تعداد 

تولیدات علمی نمایه  شده در

 پایگاه اسکوپوس در دوره ده ساله

جدول  2

محمدامین عرفان منش 
 ماریه رحیمی
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سؤال سوم: چه میزان از مقاالت منـایه  شده کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس مورد استناد 

قرار گرفته اند و جایگاه کشـورهـای این منطقه از نظر میـزان استناد چگونه است؟

اطالعات مربوط به استنادهای دریافتی مقاالت کشورهای خاورمیانه در جدول 4 ارائه شده 
 است. درمجموع حدود 70 درصد از مدارک نمایه  شده کشورهای این منطقه مورد استناد قرار 
گرفته اند و بقیه مدارک استنادی دریافت نکرده اند. بیشترین میزان مدارک استنادشده مربوط به 

سال 2000 و بیشترین مدارک استنادنشده متعلق به سال 2008 بوده  است. 

کشور
سهم در تولیدات خاورمیانه 

)%(

سهم در استنادهای 

خاورمیانه )%(

سهم در تولیدات 

جهانی )%(

سهم در استنادهای 

جهانی )%(

34/3928/9710/6ترکیه

27/7951/850/81/24رژیم اشغالگر قدس

14/577/740/420/18ایران

8/86/050/250/14مرص

4/73/140/140/07عربستان  سعودی

2/071/210/060/02اردن

1/741/090/050/02امارات متحده عربی

1/541/170/040/02کویت

1/511/210/040/02لبنان

0/830/520/020/01عامن

0/440/180/010قطر

0/40/310/010سوریه

0/390/130/010عراق

0/360/150/010بحرین

0/260/1500فلسطین

0/140/0900یمن
سهم کشورها در تولیدات و استنادات

 منطقه ای و جهانی

جدول  3

مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت 
علمی کشورهای منطقه خاورمیانه 

در پایگاه اسکوپوس
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بررسی مقاالت استنادشده کشورهای خاورمیانه نیز نشان می دهد که بیشترین میزان 
استناد به مقاالت مربوط به رژیم اشغالگر قدس بوده است و 77/2 مقاالت این کشور مورد 
استناد قرار گرفته اند. همچنین از مجموع 64826 مدرک ایرانی نمایه   شده، 33928 مدرک 

)52/33( استناد دریافت کرده اند )جدول 5(.

سال
تعداد مقاالت      

استنادشده

درصد مقاالت     

استنادشده

تعداد مقاالت      

استنادنشده

درصد مقاالت     

استنادنشده

19992098380/7501719/3

20002206681/13513018/87

20012332380582120

20022637779/78668520/22

20033120278/08875921/92

20043354975/091112824/91

20053537270/571475129/43

20063643163/522091836/48

20073408253/52961446/5

20082117631/114687268/89

تعداد مقاالت استنادشدهکشوررتبه
درصد مقاالت استنادشده 

به کل مقاالت

9542477/2رژیم اشغالگر قدس1

446464/94کویت2

116364/48سوریه3

9678663/28ترکیه4

2425561/96مرص5

414461/44لبنان6

226461عامن7

38459/81یمن8

1230758/8عربستان سعودی9

69758/62فلسطین10

527557/3اردن11

442856/99امارات متحده عربی12

3392852/33ایران13

80949/75بحرین14

77044/12عراق15

86244/11قطر16

مقاالت استنادشده و استنادنشده

 کشــورهای خاورمیــانه

 در پایگاه اسکوپوس

جدول  4

 رتبه کشــورهای خاورمـیانه

 بر اساس مقاالت استنادشده 

آنها در پایگاه اسکوپوس

جدول  5

محمدامین عرفان منش 
 ماریه رحیمی
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سؤال چهارم: جایگاه کشورهای خاورمیانه براساس رضیب هیرش مقاالت منایه  شده در پایگاه اسکوپوس 

چگونه است؟

در این پژوهش ضریب تأثیرگذاری علمی پژوهشگران کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس 
نیز مورد بررسی قرار گرفت. اچ ایندکس11 یا ضریب هیرش12 در سال 2005 توسط فیزیکدان 
امریکایی، جرج هیرش  به عنوان عاملی براي سنجش بهره وری و تأثیرگذاری فردی و گروهی 
دانشمندان و پژوهشگران مطرح شد. محاسبه این ضریب بر پایه توزیع استنادهای داده شده به 
آثار فرد یا گروهی از افراد انجام مي  شود. به عبارت دیگر، وقتی ضریب هیرش دانشمندان ایران 
در پایگاه اسکوپوس 80 اعالم می شود، بدان معناست که 80 مدرک از پژوهشگران ایرانی که به 
هر کدام 80 مورد استناد شده  است، در این پایگاه وجود دارد. بیشترین میزان ضریب هیرش در 
منطقه خاورمیانه به رژیم اشغالگر قدس و ترکیه، و کمترین میزان به عراق تعلق دارد. اطالعات 

مربوط به میزان ضریب هیرش کشورهای خاورمیانه در جدول 6 آورده شده است.  

سؤال پنجم: میزان همکاری بین املللی کشورهای منطقه خاورمیانه در تولید علم به چه میزان بوده 

است؟

بررسی میزان همـکاری بین المللــی کشورهای منطقه در تولیــدات علمــی آنها در پایگاه 
اسکوپوس نشان می دهد که کشور یمن که کمترین میزان تولیدات و استنادها در منطقه 
را در اختیار داشته، دارای بیشترین همکاری بین المللی بوده  است. این در حالی است که 

هیرش ایندکسکشوررتبهرضیب هیرش کشوررتبه

51اردن3099رژیم اشغالگر قدس1

42عامن13910ترکیه2

40سوریه9111مرص 3

27فلسطین8612عربستان سعودی4

26قطر8013ایران5

26بحرین6314لبنان6

26یمن5815کویت7

25عراق5616امارات متحده عربی8
 جایگاه کشورهای خاورمیانه براساس ضریب 

هیرش مقاالت در پایگاه اسکوپوس

جدول  6

مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت 
علمی کشورهای منطقه خاورمیانه 

در پایگاه اسکوپوس

11.H-index

12. Hirsch
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پژوهشگران کشور ترکیه با وجود کمترین میزان همکاری بین المللی توانسته اند بیشترین میزان 
تولید علم در منطقه را به خود اختصاص دهند. همچنین 23/1 از تولیدات علمی ایران نیز 

حاصل مشارکت با پژوهشگران سایر کشورها بوده  است )جدول 7(. 

سؤال ششم: میزان تألیفات مشرتک ایران و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه به چه میزان بوده 

 است؟

 بررسی مشارکت علمی ایران و سایر کشورهای منطقه نشان می دهد که کشور ترکیه همکار 
اصلی علمی ایران بوده  است. پس از ترکیه، بیشترین میزان همکاری علمی پژوهشگران ایرانی 
با پژوهشگران اماراتی، کویتی، و مصری بوده  است. همچنین تألیفات مشترک پژوهشگران 

ایرانی و ترکی بیشترین میزان استناد را دریافت کرده اند )جدول 8(. 

همکاری بین املللی )%(کشوررتبههمکاری بین املللی)%(کشوررتبه

36/9کویت60/59یمن1

35/6اردن54/510سوریه2

34/5بحرین52/911امارات متحده عربی3

32/8مرص52/412فلسطین4

عربستان 47/613قطر5
33/2سعودی

30عراق46/714عامن6

23/1ایران45/515لبنان7

17/5ترکیه39/616رژیم اشغالگر قدس8  درصد همکاری بین المللی کشورهای 

خاورمیانه در تولید علم

جدول  7

محمدامین عرفان منش 
 ماریه رحیمی
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    بررسی موضوعی تألیفات مشترک ایران با سایر کشورهای منطقه نیز نشان می دهد 
که حوزه پزشکی موضوع اصلی در مشارکت علمی آنها بوده است. همچنین دانشگاه شیراز 
فعال ترین دانشگاه کشور در همکاری با کشورهای منطقه بوده و پژوهشگران این دانشگاه 
بیشترین میزان همکاری را با پژوهشگران ترکی، کویتی، قطری، و فلسطینی داشته اند. حیطه 
موضوعی اصلی در همکاری علمی ایران با هر یک از کشورهای منطقه در جدول 9 ارائه 
شده  است؛ اما بایستی درنظر داشت که بیشتر بودن تألیفات مشترک ایران با هر کشور در یک 
حوزه موضوعِی خاص نشان  دهنده این نیست که پژوهشگران سایر حوزه ها تمایل کمتری به 
برقراری ارتباط با آن  کشور داشته اند، چرا که ممکن است کمتر بودن این مشارکت، ناشی از 

عواملی چون متفاوت بودن تعداد پژوهشگران، نشریات منتشرکننده، و غیره باشد.

رتبه 

مشارکت
تعداد استناد به تألیفات مشرتک با ایران فراوانی تألیفات مشرتک با ایرانکشور

2591710ترکیه1

62105امارات2

40175کویت3

37218مرص4

33368عربستان سعودی5

29288اردن6

29384لبنان6

24101قطر8

24112سوریه8

2053عامن10

1243بحرین11

9123عراق12

857فلسطین13

35یمن14
تعداد تألیفات و استنادهای دریافتی

 مشترک با سایر کشورهای منطقه

جدول  8 

مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت 
علمی کشورهای منطقه خاورمیانه 

در پایگاه اسکوپوس
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سؤال هفتم: پراکندگی موضوعی مقاالت منطقه خاورمیانه و پرتولیدترین موضوع در انتشارات هر 

یک از کشورها به چه صورت است؟

بررسی موضوعی مقاالت کشورهای خاورمیانه نمایه شده در پایگاه اسکوپوس نشان می دهد که 
پزشکی مهم ترین حوزه موضوعی بوده و بیش از 30 درصد از کل مقاالت منطقه در این زمینه بوده  
است. همچنین کمترین میزان مقاله نیز به حوزه هنر و علوم انسانی اختصاص دارد )جدول10(.  

کشور
موضوع اصلی در مشارکت 

با ایران

پرتولیدترین پژوهشگر ایرانی در 

تألیفات مشرتک

پرتولیدترین مؤسسات ایران 

در تألیفات مشرتک

دانشگاه شیراز )24(علی اصغر جراح پور )14(فیزیک و نجوم )83(ترکیه

دانشگاه تهران )16(بهروز امامی زاده )7(مهندسی )22(امارات

دانشگاه شیراز )13(علی رضا سلطانی )11(ریاضیات )40(کویت

علوم پزشکی تهران )9(علی رضا قاسم پور )6(پزشکی )22(مرص

عربستان 

سعودی
پزشکی )14(

مهرداد عسکریان 

حمید قاجاریه

عباس رهیده )3(

دانشگاه تهران )4(

اردن
فیزیک و نجوم، پزشکی،

بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی )7( 
محمدرضا ستاره )3(

دانشگاه صنعتی رشیف

پژوهشگاه دانش های بنیادی )4(

دانشگاه صنعتی اصفهان )12(هادی اکربزاده )12(علم مواد )11(لبنان

دانشگاه شیراز )10(محمد مشفقیان )8(مهندسی شیمی )8(قطر

مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم )6(شیرین فرزادفر )3(کشاورزی و بیولوژی )12(سوریه

پژوهشگاه دانش های بنیادی )6(احمد خونساری )5(علم رایانه )6(عامن

محمدامین امین زاده )3(پزشکی )9(بحرین

وزارت بهداشت ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی بهشتی )3(

مرجان محمدی )2(پزشکی )4(عراق
انستیتو پاستور

دانشگاه علوم پزشکی تهران )2(

دانشگاه شیراز )6(بهرام همتی نژاد )3(بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی )5(فلسطین

 زمینه موضوعی و پرتولیدترین پژوهشگران و 

مؤسسات کشور در همکاری

 با کشورهای خاورمیانه

جدول  9

محمدامین عرفان منش 
 ماریه رحیمی
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همچنین بررسی کشور به کشور نیز نشان می دهد که به جز در سه کشور امارات، سوریه، و 
مصر، در سایر کشورهای منطقه حوزه پزشکی بیشترین مقاالت نمایه  شده در پایگاه اسکوپوس 
را به خود اختصاص داده است. 12416 مقاله )19 درصد( از مقاالت ایران نیز در حوزه پزشکی 
بوده و پس از آن موضوعات شیمی، مهندسی، کشاورزی، و بیولوژی دارای بیشترین تعداد مقاله 

بوده اند. موضوع اصلی انتشارات هر یک از کشورهای منطقه در جدول 11 آورده شده  است.

تعداد مقاالتموضوعتعداد مقاالتموضوع

7763داروشناسی و سم شناسی  138046پز شکی

7448انرژی44029مهندسی

7054علوم اعصاب43204بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی

6885دامپزشکی38607شیمی

4495روان  شناسی36008کشاورزی و بیولوژی

3761دندانپزشکی33989فیزیک و نجوم

3737چندرشته ای ها27712علم مواد

3515بازرگانی و حسابداری26705ریاضیات

3192مدیریت و آمار20853علم رایانه

20705مهندسی شیمی
علم اقتصاد، اقتصادسنجی 

و مالیه
2766

2422بهداشت 17755مطالعات محیطی

2407پرستاری14538زمین شناسی و گیاه شناسی

1906هرن و علوم انسانی12939ایمن شناسی و میکروبیولوژی

9714علوم اجتامعی
پراکندگی موضوعی مقاالت کشورهای 

خاورمیانه نمایه  شده در پایگاه اسکوپوس
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نتیجه گیری 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیدات و مشارکت علمی 16 کشور منطقه خاورمیانه طی 
سال های 1999- 2008 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره ده ساله مورد 
بررسی درمجموع 444715 مدرک از کشورهای خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس نمایه  شده 
و این مقاالت، 2721802 استناد دریافت کرده اند. میانگین استنادها و خوداستنادی برای هر 
مقاله به ترتیب 7/48 و 1/63 استناد بوده  است. بدین ترتیب سهم کشورهای منطقه خاورمیانه 
حدود 3 درصد از کل تولیدات و 2/4 درصد از کل استنادهای پایگاه اسکوپوس است، ضمن 
اینکه سهم ایران در تولیدات و استنادهای پایگاه اسکوپوس به  ترتیب 0/42 و 0/18 درصد 
بوده  است. این در حالی است که بیشترین سهم از تولیدات جهانی پایگاه اسکوپوس مربوط 
به کشورهای غرب اروپا با 28/7 درصد و بیشترین سهم از استنادهای دریافتی مربوط به 

آمریکای شمالی با 48 درصد است.     
بررسی جایگاه علمی کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که کشور ترکیه به تنهایی 34/39 
درصد از کل تولید علمی منطقه را به خود اختصاص داده است و رژیم اشغالگر قدس و ایران 
در رتبه های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر بیشترین میزان استنادهای دریافتی و خوداستنادی 
به ترتیب مربوط به رژیم اشغالگر قدس، ترکیه، و ایران است. بررسی میزان اثرگذاری مقاالت 

تعداد مدارکموضوعکشورتعداد مدارکموضوعکشور

1794پزشکیاردن
عربستان 

سعودی
7531پزشکی

1015پزشکیعامن1786مهندسیامارات متحده عربی

239پزشکیفلسطین12416پزشکیایران

803پزشکیقطر749پزشکیبحرین

2279پزشکیکویت64800پزشکیترکیه

2912پزشکیلبنان45996پزشکیرژیم اشغالگر قدس

7908شیمیمرص650کشاورزی و بیولوژیسوریه

239پزشکییمن657پزشکیعراق
موضوع اصلی در انتشارات در هر یک از 

کشورهای خاورمیانه
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کشورهای خاورمیانه حاکی از این است که تولیدات کشورمان با دریافت  3/25 استناد به طور 
میانگین، در میان 16 کشور خاورمیانه در رتبه 13 قرار گرفته اند که نشان دهنده اثرگذاری پایین 
مقاالت تولیدشده در کشور است. این در حالی است که مقاالت پژوهشگران رژیم اشغالگر 
قدس به طور متوسط 11/41 استناد دریافت کرده و از بیشترین اثرگذاری برخوردار بوده اند. 

اطالعات مربوط به میزان استناد به مقاالت کشورهای خاورمیانه بیان گر این است که 
درمجموع حدود 70 درصد از مدارک نمایه شده در دوره ده ساله مورد بررسی استناد دریافت 
کرده  و بقیه مدارک مورد استناد قرار نگرفته اند. بیشترین میزان استناد به مقاالت مربوط به 
رژیم اشغالگر قدس بوده و 77/2 مقاالت این کشور مورد استناد قرار گرفته اند. همچنین از 
مجموع 64826 مدرک ایرانی نمایه شده، 33928 مدرک )52/33( استناد دریافت کرده اند. 
بررسی تأثیرگذاری علمی کشورهای خاورمیانه براساس شاخص هیرش نشان می دهد که 
کشورهای رژیم اشغالگر قدس، ترکیه، مصر، و عربستان سعودی به ترتیب در رتبه های اول تا 
چهارم قرار داشته و پژوهشگران کشورمان با اچ ایندکس 80 در رتبه پنجم منطقه قرار دارند.  
مطالعه همکاری های علمی کشورهای منطقه خاورمیانه از دیگر اهداف پژوهش حاضر 
بود. یافته ها نشان می دهد که کشور یمن که کمترین میزان تولیدات و استنادها در منطقه 
را در اختیار داشته، دارای بیشترین همکاری بین المللی بوده است. این در حالی است که 
پژوهشگران کشور ترکیه با وجود کمترین میزان همکاری بین المللی توانسته اند بیشترین 
میزان تولید علم در منطقه را به خود اختصاص دهند. این یافته ها نشان می دهد که بین میزان 
تولیدات علمی و همکاری های بین المللی کشورهای مورد بررسی رابطه معکوسی وجود 
داشته است؛ و می توان گفت که کشورهایی که از لحاظ علمی در سطح پایین تری قرار 
گرفته اند، نیاز بیشتری برای همکاری با سایر کشورها و در نتیجه باالتر بردن سطح علمی 
کشور خود احساس کرده اند، چرا که میزان همکاری های علمی، خود نشان از اعتبار علمی 

دارد. اگرچه این یافته قابل تعمیم نبوده و اثبات آن نیازمند پژوهش های بیشتری است.
همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که 23/1 از تولیدات علمی ایران نیز حاصل 
مشارکت با پژوهشگران سایر کشورها بوده  است. بررسی همکاری علمی کشورهای منطقه 
نیز نشان می دهد که پژوهشگران کشور ترکیه همکار اصلی پژوهشگران ایرانی در تولید علم 
بوده اند و 259 مقاله از مشارکت علمی ایران و ترکیه  تهیه شده  است که این مقاالت 1710 
استناد  نیز دریافت کرده اند. نتایج مشابهی در پژوهش دیده گاه، پرتو و عرفان منش )1390( 
در بررسی مشارکت علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی گزارش شده 
 است. پس از ترکیه کشورهای امارات، کویت، مصر، و عربستان سعودی دارای بیشترین 
همکاری علمی با پژوهشگران ایرانی بوده اند. بررسی موضوعی تألیفات مشترک ایران و 
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سایر کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که حیطه پزشکی، موضوع اصلی در همکاری 
علمی پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران مصر، عربستان سعودی، بحرین، و عراق بوده  است. 
همچنین دانشگاه شیراز بیشترین میزان همکاری علمی را با دانشگاه های کشورهای ترکیه، 

کویت، قطر، و فلسطین داشته  است. 
بررسی پراکندگی موضوعی مقاالت منطقه خاورمیانه نیز نشان از محوری بودن موضوع 
پزشکی در تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس دارد، چرا که حیطه اصلی در تولیدات 
علمی همه کشورها به  جز 3 کشور امارات، سوریه، و مصر پزشکی بوده  است. حوزه مهندسی 
و پس از آن بیوشیمی، ژنتیک، بیولوژی مولکولی و شیمی سایر موضوعات پرانتشار کشورهای 
خاورمیانه در اسکوپوس بوده اند. همچنین کمترین میزان تولیدات علمی متعلق به حوزه هنر و 
علوم انسانی بوده است. به  نظر می رسد بیشترین توجه کشورهای منطقه به حوزه پزشکی و پس 
از آن مهندسی حاکی از نیاز این کشورها به توسعه علمی در این حوزه ها و توجه خاص به آنها 
از لحاظ کاربردی بودن و به روز بودن ماهیت این حوزه ها باشد. درمجموع باتوجه به اینکه تنها 
589 مقاله )0/9 درصد از کل تولیدات علمی ایران( با همکاری 15 کشور منطقه خاورمیانه تهیه 
شده  است، باید بیان کرد که میزان همکاری های علمی ایران و کشورهای مذکور در سطح پایینی 
قرار داشته و نیاز به تقویت و توجه بیشتری دارد. نظر به اهمیت شکل گیري همکاري هاي بیشتر 
میان کشورهاي منطقه، سیاستگذاران و برنامه ریزان علمي این کشورها بایستي توجه ویژه اي به 

این امر داشته باشند و راه را براي همکاري و مشارکت علمي میان کشورها باز کنند.  
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