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  چكيده

گيري از روش تجزيه و تحليل تطبيقي، از  اي و با بهره اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق كتابخانه
سازي شدة ايران، تركيه، مصر، پاكستان و عربستان  ، به ارزيابي و مقايسة توليدات علمي نمايهابعادي گوناگون

مقايسة توليدات علمي هر يك از اين . پردازد  مي2007 تا 2003، در طي دورة پنج سالة WOSدر پايگاه 
تعداد و ميزان «و » انيوابستگي سازم«، »هاي موضوعي گروه«، »تنوع مدارك«، »تنوع زباني«كشورها از نظر 

عالوه بر اين، ارزيابي مطلوبيت عملكرد توليدات . شود هاي اين مقاله محسوب مي ترين هدف ، مهم»رشد
ميانگين توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه «علمي هر يك از اين كشورها با استفاده از شاخص تركيبيِ 

نتايج نشان . دهد  از مباحث اين مقاله را تشكيل مي، بخش ديگري»سازي شده نسبت به هر توليد علمي نمايه
، ايران پس از تركيه و قبل از مصر WOSسازي شده در پايگاه  داد كه گرچه از نظر تعداد توليدات علمي نمايه

قرار گرفته است، اما با توجه به شاخصِ تركيبي ياد شده، از نظر مطلوبيت عملكرد در زمينة توليدات علمي 
  . گيرد ي شده در آن پايگاه، ايران پس از دو كشور تركيه و مصر قرار ميساز نمايه

  

سة اطّالعـات علمـي، وب آو              :كليد واژه ها   توليد علم، توليدات علمي، ايـران، تركيـه، مـصر، پاكـستان، عربـستان، مؤسـ
  .ساينس، آي اس آي

  

 12قدمهم

هاي زيادي در  فايده» تحقيق تطبيقي«هر چند براي 
، اما در مجموع )1382اعرابي،(ده است نظر گرفته ش

تحقيق «عد نظري، از طريق توان اذعان داشت كه در ب مي
هاي مفهومي  توان به نظريات و چارچوب مي» تطبيقي

در عين حال، . تري در موضوع راه يافت جديدتر و جامع
كارگيري آن در  براي فراهم كردن زمينة كاربرد عيني و به

ن و مكان الزامي است و بايد عرصة عمل، مالحظة زما
شرايط محيطي نيز مد نظر قرار گيرد و الگوهاي عمومي 

هاي كاربردي و موردي در زمان و  متناسب با آن به مدل
  ).1382اعرابي، (مكان خاص تبديل شود 

                                                           
1

  رساني دانشگاه شاهد عضو هيأت علمي گروه علوم كتابداري و اطّالع 

2
 رساني دانشگاه تربيت مدرس  عضو هيأت علمي گروه علوم كتابداري و اطّالع 

مطالعة تطبيقي وضعيت ها،  با توجه به اين نكته
يانه توليدات علمي ايران و كشورهاي اسالمي منطقة خاورم

تواند در  روند مي كه به نوعي رقيب ايران نيز به شمار مي
شناسايي نحوة عملكرد اين كشورها در زمينة توليدات 

هاي  ترين شاخص  كه خود به عنوان يكي از مهم-علمي
 مؤثّر -شود بروندادي پژوهش در هر كشور محسوب مي

باشد و نقاط قوت و ضعف موجود را در پيش روي 
بر . ريزان پژوهشي كشور قرار دهد و برنامهگذاران  سياست

هايي  توان به شكاف اين اساس، با انجام چنين مطالعاتي مي
كه در اين زمينه در بين ايران و كشورهاي مورد نظر وجود 

هاي كالن پژوهشي  دارد پي برد و به منظور هدايت برنامه
سر  اي و پشت كشور به سوي دستيابي به اهداف منطقه

رهاي منطقه در خصوص رشد توليدات علمي گذاشتن كشو
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سازي شده، اطّالعات ارزشمندي را در اختيار  نمايه
توليدات «ريزان پژوهشي كشور قرار داد؛ چرا كه  برنامه

، همواره »المللي هاي بين سازي شده در نمايه علمي نمايه
هاي ارزيابي تحقيق و  ترين شاخص به عنوان يكي از مهم

هاي  رود و جزء شاخص ر ميتوسعة كشورها به شما
به همين . شود ها محسوب مي  آن1بروندادي علم و فنّاوري

ترتيب، آگاهي از ميزان مطلوبيت عملكرد اين كشورها با 
توجه به درآمد خود و همچنين شناسايي شتاب رشد اين 

سازي شده در  كشورها در زمينة توليدات علمي نمايه
ترين ابعاد مطالعات  المللي، يكي از مهم هاي بين نمايه

توان از  رود؛ چرا كه مي سنجي به شمار مي تطبيقي علم
هاي ديگري كه به تحليل  نتايج اين پژوهش، در پژوهش

پردازد استفاده  جانبة توسعة علمي اين كشورها مي همه
كرد و به ارزيابي ميزان هماهنگي رشد كشورها در زمينة 

 رشد آن كشورها سازي شده، با ميزان توليدات علمي نمايه
در اين راستا، . هاي علم و فنّاوري پرداخت در ساير شاخص

، به عنوان يكي WOSبا توجه به اين كه پايگاه استنادي 
2مؤسسة اطّالعات علمي«ترين محصوالت  از مهم

امكان ، »
انجام جستجوهاي الزم و دريافت اطّالعات مربوط به 

سازد،  فراهم مي سازي شدة كشورها را توليدات علمي نمايه
سنجي قرار داشته است  همواره مورد توجه متخصصان علم

فرد،  نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي؛ وزيري؛ اعتمادي(
با توجه به اين موارد، در اين مقاله، با استفاده از ). 1386

سنجي و همچنين با  سنجي و علم هاي كتاب برخي شاخص
يت توليدات  استنادي فوق، وضع استناد به آمار پايگاه

 شدة ايران، تركيه، مصر، پاكستان و سازي علمي نمايه

، مورد مطالعه و 2007 تا 1993هاي  عربستان در طي سال
  .گيرد  تحليل قرار مي

  

 ها و گردآوري اطّالعات روش پژوهش، تحليل يافته

اي بـه انجـام       اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانـه       
هـا، از روش      تحليل يافته همچنين، به منظور    . رسيده است 

 .تطبيقي استفاده به عمل آمده است

اسـفندماه   در،  مقالـه اين  مورد نياز براي تهية     العات  اطّ
  از پايگاه  ،2008  مارس 19  فورية لغايت  20، برابر با    1386

Web of Science (WOS) استخراج شده است. 

                                                           
1 S&T Output Indicators 
2 Institute for Scientific Information (ISI) 

اطّالعات ايـن پـژوهش، آن دسـته از توليـدات علمـي             
 تـا  2003هـاي   رد مطالعه را كه در طي سـال    كشورهاي مو 

ــاه 2007 ــهWOS در پايگ ــازي شــده  نماي ــر  س ــد، در ب ان
ــي ــرد م ــب،  . گي ــن ترتي ــه اي ــدات علمــي  ب منظــور از تولي
 2007 تا   2003هاي    طي سال در  سازي شدة كشورها      نمايه

ايـن   عبـارت از تمـامي توليـدات علمـي     ،WOSپايگاه  در  
 WOS پايگـاه    بـه  ل،طي آن پنج سا    كه در    كشورها است 

 . اند وارد شده

زير ي نام ايران در     با جستجو   ،WOSپايگاه  العات  اطّ 
عمـال محـدوديت زمـاني بـه        ا و بـا     ")(CU كـشور " فيلد
 . به دست آمده استمورد نظر، هاي سال

 رشد توليدات علمي، مـواردي كـه حـداقل           در محاسبة 
شـده  انـد در نظـر گرفتـه           عنوان توليد علمي بوده    1داراي  
به اين ترتيب، مواردي كه مقـدار آن صـفر بـوده در              . است

محاسبه منظور نشده و به جـاي آن از عالمـت خـط تيـره               
  .استفاده شده است

 

 هاي پژوهش دفه

ــي   ــعيت و ويژگ ــة وض ــي    مطالع ــدات علم ــاي تولي ه
ايران، تركيـه، مـصر،     سازي شدة هر يك از كشورهاي         نمايه

رين كشورهاي اسالمي   ت  ، به عنوان مهم   عربستان و پاكستان  
هاي ايـن پـژوهش       ترين هدف   منطقة خاورميانه، جزء اصلي   

بر همين مبنا، ارزيابي و تحليل روند رشد،  . رود  به شمار مي  
هـــاي  هـــاي موضـــوعي، ســـهم ســـازمان ســـهم گـــروه

سـازي   ها و تنـوع مـدارك نمايـه        كننده، تنوع زبان    مشاركت
لة  در دورة پـنج سـا      WOSشدة ايـن كـشورها در پايگـاه         

هــاي خــاص ايــن پــژوهش  ، جــزء هــدف2007 تــا 2003
تـر در     همچنين، ايجـاد تـصويري واقعـي      . شود  محسوب مي 

خصوص مطلوبيت عملكرد هـر يـك از كـشورها در زمينـة         
ه بـه ميـزان           تعداد توليدات علمي نمايه    سازي شده، با توجـ

ميـانگين  «ها، از طريق تحليل شـاخص تركيبـيِ           آن درآمد
ي به قيمت پايه، نـسبت بـه هـر توليـد      توليد ناخالص داخل  

، يكـي ديگـر از      »WOSسازي شده در پايگـاه        علمي نمايه 
  .دهد هاي اين پژوهش را تشكيل مي هدف

 

سازي شدة كشورها     مقايسة كلّ توليدات علمي نمايه    
      WOSدر پايگاه 

دهد كه ايران در طي دورة پنج  نشان مي) 1(جدول 
 عنوان توليد علمي 28531، داراي 2007 تا 2003سالة 
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مطابق .  بوده استWOSسازي شده در پايگاه  نمايه
، گرچه در پنج سال ياد )1(اطّالعات ارائه شده در جدول 

سازي شدة ايران در پايگاه  شده، تعداد توليدات علمي نمايه

WOS ا اين رشد در سالهمواره افزايش يافته است، ام ،
 لعه بوده استهاي مورد مطا  بيش از بقية سال2005

(Thomson Scientific, 2008a) .  

  

  WOS در سازي شدة كشورها نمايه علمي اتمقايسة توليد. 1  شمارهجدول

 (%)رشد  عربستان (%)رشد  پاكستان (%)رشد  مصر (%)رشد  تركيه (%)رشد  ايران سال

2003  3283  - 12576 - 3289 - 890 - 1834 - 

2004  3855  17,42  14119 12,27  2948 10,37-  1047 17,64  1582 13,74-  

2005 5582 44,80 17725 25,54 3463 17,47 1265 20,82 1754 10,87 

2006 6750 20,92 17912 1,06 3589 3,64 1656 30,91 1627 7,24- 

2007 9061 34,24 19658 9,75 3980 10,89 2131 28,68 1839 13,03 

  

 81992 در همين دورة پنج ساله، تركيه با داشتن

سازي شده در آن پايگاه، از اين  عنوان توليدات علمي نمايه
. تري نسبت به ايران بوده است نظر داراي وضعيت مطلوب

، تعداد 2007 تا 2003به اين ترتيب، در دورة پنج سالة 
، WOSسازي شدة تركيه در پايگاه  توليدات علمي نمايه

دة ايران سازي ش نزديك به سه برابر توليدات علمي نمايه
در مقابل، باالترين نرخ رشد تركيه . در آن پايگاه بوده است

 درصد برآورد 25,54 و به ميزان 2005مربوط به سال 
شده است و از آن سال به بعد، اين نرخ در تركيه كاهش 

اما اين در حالي است كه نه تنها در سال . يافته است
 نرخ اين ، نرخ اين رشد در ايران نزديك به دو برابر2005

رشد در كشور تركيه بوده است، بلكه در هر يك از 
 نيز نرخ اين رشد در ايران از نرخ 2007 و 2003هاي  سال

اين مطلب . اين رشد در كشور تركيه باالتر بوده است
تواند بيانگر اين نكته باشد كه ميزان توجه محقّقان  مي

ر ايران به انتشار توليدات علمي خود در نشرياتي كه د
شوند به سرعت در  سازي مي  نمايهالمللي هاي بين نمايه

حال افزايش است و اگر همين روند تا چند سال آينده نيز 
اي نزديك شاهد بيشتر شدن  توان در آينده ادامه يابد، مي

سازي شدة ايران در پايگاه  تعداد توليدات علمي نمايه
WOSسازي شدة تركيه   نسبت به توليدات علمي نمايه

از طرفي، بايد توجه داشت كه نرخ اين  . آن پايگاه بوددر
 نسبت به 2007 و 2006 هاي رشد در پاكستان در سال

هاي مورد مطالعه بارزتر  نرخ رشد اين كشور در ديگر سال
تواند در  ترديد، افزايش نرخ اين رشد مي بي. بوده است

نتيجة توجه بيشتر پژوهشگران كشور پاكستان به اين 

به همين ترتيب، حتّي هر يك . ه وجود آمده باشدمقوله ب
 2003هاي  از كشورهاي مصر و عربستان كه در طي سال

  ، در مواردي از اين نظر با رشد منفي روبرو شده2007تا 

 در اين زمينه از نرخ رشد مثبت 2007بودند، در سال 
  .اند برخوردار شده

كه امكان مقايسة كلّ توليدات علمي ) 1(نمودار 
، در دورة پنج WOSسازي شدة كشورها را در پايگاه  مايهن

تواند به خوبي  كند مي  فراهم مي2007 تا 2003سالة 
هايي كه در اين زمينه در بين اين كشورها  گوياي تفاوت

) 1(گونه كه در نمودار  همان. وجود داشته است باشد

شود، در طي دورة پنج سالة ياد شده، تركيه و  مالحظه مي
ان، به ترتيب از بيشترين و كمترين تعداد توليدات پاكست

در . اند سازي شده در آن پايگاه برخوردار بوده علمي نمايه
اين ميان، ايران پس از تركيه و در مقام دوم قرار گرفته 

  .است
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سازي  مقايسة تعداد كلّ توليدات علمي نمايه. 1نمودار شماره 
  2007تا  2003هاي  ، در سالWOSشدة كشورها در 
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دهد كه هر  نيز نشان مي) 2(نمودار به همين ترتيب، 
سازي شدة  چند در مجموع، بر تعداد توليدات علمي نمايه

 افزوده شده WOSكشورهاي مورد مطالعه در پايگاه 
است، اما در كشورهاي ايران، تركيه و مصر، اين رشد در 

اما . هاي ديگر بيشتر بوده است  نسبت به سال2005سال 
ين در حالي است كه بيشترين رشد پاكستان در اين ا

 و در عربستان به سال 2007 و 2006هاي  زمينه، به سال
  .  تعلّق داشته است2007

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

2003 2004 2005 2006 2007

ــداد
تع

ايران

تركيه

مصر

پاكستان

عربستان

  
روند رشد پنج سالة توليدات علمي . 2  شمارهنمودار

   WOSسازي شدة كشورها در  نمايه
  

سازي شدة  ، وضعيت توليدات علمي نمايه)3(نمودار 
ين كشورها را به تفكيك سال به تصوير هر يك از ا

كشد و امكان مقايسة تغييراتي را كه از اين نظر در  مي
گونه  همان. سازد طول آن مدت روي داده است فراهم مي

شود، با وجود بيشتر بودن  مالحظه مي) 3(كه در نمودار 
سازي شدة كشور تركيه در  تعداد توليدات علمي نمايه

ير كشورهاي مورد مطالعه،  نسبت به ساWOSپايگاه 
همواره اين تعداد در خصوص ايران نيز افزايش يافته و به 

سازي شدة تركيه در آن پايگاه  تعداد توليدات علمي نمايه
 2007افزايش اين وضعيت در سال . تر شده است نزديك

هاي مورد مطالعه، به اوج خود رسيده  نسبت به ديگر سال
دهد كه هر چند از  ن مينشا) 3(همچنين، نمودار . است

، همواره تعداد توليدات علمي 2005 تا 2003سال 
 نسبت WOSسازي شدة كشور پاكستان در پايگاه  نمايه

سازي شدة كشور عربستان  به تعداد توليدات علمي نمايه
 و 2006هاي  در آن پايگاه كمتر بوده است، اما در سال

 افزايش ، اين تعداد در پاكستان نسبت به عربستان2007
  . يافته است

  

تركيه   ايران  مصر  پاكستان  عربستان  2003 2004 2005 2006 2007
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سازي  مقايسة رشد توليدات علمي نمايه. 3  شمارهنمودار
  ، به تفكيك سال WOSشدة كشورها در پايگاه 

  

توان تعداد توليدات علمي  مي) 4(با استفاده از نمودار 
سازي شدة هر يك از اين كشورها را به تفكيك  نمايه
در .  داد مورد مقايسه قرارWOSهاي مختلف پايگاه  بخش

دهد كه در تمامي اين  نشان مي) 4(مجموع، نمودار 
سازي شده در بخش  كشورها، تعداد توليدات علمي نمايه

SCIE1هاي موضوعي علوم پزشكي،   آن پايگاه كه حوزه
گيرد، بيش از توليدات  مهندسي و علوم پايه را در بر مي

SSCI2  هاي ها در بخش علمي آن
A & HCI3 و 

 كه به 
هاي موضوعي علوم اجتماعي و علوم انساني و  حوزهترتيب، 

  . دهد بوده است هنر را تحت پوشش قرار مي
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سازي شدة  مقايسة توليدات علمي نمايه. 4شمارهنمودار 

هاي پايگاه  ، به تفكيك بخش2007 تا 2005هاي  كشورها در سال
WOS 

                                                           
1 Science Citation Index- Expanded 
2 Social Science Citation Index 
3 Art & Humanities Citation Index 
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بر اين اساس، در مقايسه با ساير كشورهاي مورد 
 تركيه و عربستان به ترتيب بيشترين و مطالعه، دو كشور

سازي شده را در  كمترين تعداد توليدات علمي نمايه
هاي علوم اجتماعي، علوم انساني و هنر در آن پايگاه  حوزه

اند و ايران از اين نظر، پس از تركيه در  در اختيار داشته
مقايسة توليدات علمي . جايگاه دوم قرار گرفته است

 نشان A & HCI و SSCIر دو بخش سازي شده د نمايه
دهد كه در مجموع، هر يك از اين كشورها، در  مي

هاي علوم انساني  هاي علوم اجتماعي نسبت به حوزه حوزه
  .اند و هنر، داراي توليدات علمي بيشتري بوده

   

سازي شدة كشورها در  مقايسة توليدات علمي نمايه
 نوع مدرك، به تفكيك WOSپايگاه 

شدة هر كشور سازي ع توليدات علمي نمايهافزايش تنو 

تواند بيانگر افزايش  المللي، مي هاي استنادي بين در نمايه
توجه پژوهشگران آن كشور به انتشار توليدات علمي خود 

به همين . سازي شدن باشد هاي قابل نمايه در انواع قالب
علّت، بررسي وضعيت توليدات علمي كشورها به تفكيك 

تواند نتايج  و مقايسة آن با ساير كشورها مي» نوع مدرك«
مؤسسة «در همين راستا، . مفيدي را در اختيار قرار دهد

به منظور فراهم كردن امكان ارزيابي »اطّالعات علمي
سازي  تر توليدات علمي، تمامي توليدات علمي نمايه دقيق

 را بر اساس نوع مدرك يا قالب، به WOSشده در پايگاه 
نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي، (كند   مي نوع تقسيم34

1386 .(  

  

 مدرك  ، به تفكيك نوعWOSسازي شدة كشورها در پايگاه  ي نمايهتوليدات علم. 2  شمارهجدول

 ايران نوع مدرك
سهم 
(%) 

 تركيه
سهم 
(%) 

 مصر
سهم 
(%) 

 پاكستان
سهم 
(%) 

 عربستان
سهم 
(%)  

 11/81 7005 97/87 6148 73/86 14979 82/82 67919 76/85 24469 مقاله

 04/9 781 24/5 366 1/9 1572 20/9 7545 38/10 2962 ها چكيده همايش

 91/3 338 13/2 149 9/0 156 21/4 3459 57/1 447 )نامه سردبير(نامه 

 93/2 253 23/2 156 64/1 283 53/1 1235 02/1 292  نقد و بررسي

 64/2 228 67/1 117 79/0 137 61/1 1315 86/0 246  سرمقاله

 20/0 17 43/0 30 29/0 50 32/0 259 25/0 71  تصحيح

 01/0 1 07/0 5 03/0 6 02/0 20 07/0 20  مطالب خبري

 06/0 5 16/0 11 48/0 83 21/0 172 06/0 19  نقد و بررسي كتاب

 09/0 8 07/0 5 01/0 2 03/0 24 014/0 4  نامه سرگذشت

 - - 01/0 1 - - 0012/0 1 - -  شناسي كتاب

 - - - - - - 0012/0 1 - -  افزار بررسي نرمنقد و 

 - - - - - - 0012/0 1 - -  افزار نقد و بررسي سخت

 - - 01/0 1 02/0 3 009/0 7 - -  بازچاپ

 - - - - - - - - 003/0 1  ها نقد و بررسي پايگاه داده

 - - - - - - 007/0 6 - -  نقد فيلم

 - - - - - - 005/0 4 - -  شعر

 - - - - - - 005/0 4 - -  نقد تئاتر

 - - - - - - 0012/0 1 - -  هاي هنري نقد نمايشگاه

  

كه اطّالعات مربوط به انواع مدارك ) 2(جدول 
 تا 2003سازي شدة كشورها را در آن پايگاه، از سال  نمايه

چكيدة «و » مقاله«دهد كه   در بر دارد، نشان مي2007
زي شدة تمامي سا ، در بين توليدات علمي نمايه»ها همايش

كشورهاي مورد مطالعه، همواره از بيشترين سهم برخوردار 

سازي شدة   درصد توليدات علمي نمايه80بوده و بيش از 
در عين حال، تنوع مدارك . اند اين كشورها را در بر گرفته
سازي شدة كشورها در آن پايگاه،  ساير توليدات علمي نمايه

به عنوان نمونه، . نسبت به يكديگر متفاوت بوده است
سازي شدة هر يك ازكشورهاي  تمامي توليدات علمي نمايه
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 نوع 10، از 2007 تا 2003هاي  مصر و ايران در طي سال
مدرك تشكيل شده است، اما اين در حالي است كه در 

سازي شدة  طول همان دورة زماني، توليدات علمي نمايه
ي شده بند  نوع مدرك دسته17تركيه در آن پايگاه، در 

از سويي ديگر، در همان مدت، توليدات علمي . است
 نوع مدرك و توليدات علمي عربستان در 11پاكستان در 

در مجموع، با توجه . بندي شده است  نوع مدرك تقسيم9
سازي شدة اين پنج  به اين كه تمامي توليدات علمي نمايه

 نوع مدرك قرار 18، در WOSكشور اسالمي در پايگاه 
 قالب 16است، بايد اذعان داشت كه اين كشورها در گرفته 

 و ييراديو ]هاي برنامه[بررسي نقد و «ديگر، از جمله 
2بررسي تئاترنقد و «، »1يتلويزيون

بررسي رتبه نقد و «، »
3موسيقي

4رتبه موسيقي«، »
بررسي اجراي نقد و «، »

5موسيقي
6داستان، نثر خالق«، »

7ها برگزيده«، »
داراي ، »

  .اند اي در آن پايگاه نبوده سازي شده علمي نمايههيچ توليد 

گفتني است كه هر چند در نگاه اول ممكن است تنوع 
مدارك بين ايران و مصر مشابه به نظر برسد، اما بايد توجه 

توان به صرف يكي بودن تعداد اين مدارك  داشت كه نمي
ها، اين سه كشور را از نظر تنوع  در توليدات علمي آن

رك با يكديگر مشابه در نظر گرفت؛ چرا كه در مورد مدا
 توليد 28531 نوع مدرك مربوط به تعداد 10ايران، اين 

 نوع مدرك 10علمي است، اما اين در حالي است كه اين 
 عنوان از توليدات علمي آن 17267در مصر، به تعداد 

بنابراين، در صورتي كه نسبت مدارك به . كشور تعلّق دارد
لّ توليدات علمي اين سه كشور مورد مقايسه قرار تعداد ك

توان نتيجه گرفت كه تنوع مدارك مصر بيش از  گيرد، مي
 . ايران بوده است

 

سازي شدة كشورها در  مقايسة توليدات علمي نمايه
 زبان، به تفكيك WOSپايگاه 

با توجه به اين كه تنوع زباني توليدات علمي هر كشور، 
هايي  لمي مشتركي است كه در زمينهدر نتيجة تعامالت ع

 تحقيقاتي هاي همچون تبادل استاد و دانشجو، اجراي طرح
                                                           
1 TV Review, Radio Review 
2 Theater Review 
3 Music Score Review 
4 Music Score 
5 Music Performance Review 
6 Fiction, Creative Prose 
7 Excerpt 

مشترك و موارد ديگري از اين قبيل، ميان محقّقان آن 
كشور با محقّقان ساير كشورها صورت گرفته است، مطالعة 
تنوع زباني توليدات علمي كشورها، همواره مورد توجه 

نوروزي چاكلي؛ ( داشته است سنجي قرار متخصصان علم
 گرچه تا زمان انجام اين پژوهش،). 1386نورمحمدي، 

8منابعِ سازيِ امكان نمايه
دنيا در پايگاه    زبان زندة49 

WOSشته است  وجود دا(Thomson Scientific, 

2007) 9
دهد كه در ميان تمامي  نشان مي) 3(، اما جدول 
 2007 تا 2003 هاي سازي شدة سال توليدات علمي نمايه

در .  زبان بوده است22كشور تركيه در آن پايگاه، به 
سازي شدة  ها، توليدات علمي نمايه مقابل، در همان سال

هر يك از كشورهاي مصر، ايران، عربستان و پاكستان در 
  . زبان بوده است5 و 6، 8، 12آن پايگاه، به ترتيب به 

مي بنابراين، با وجود اين كه تعداد توليدات عل
سازي شدة كشور مصر در آن پايگاه در دورة پنج  نمايه
 بسيار كمتر از تعداد توليدات علمي 2007 تا 2003سالة 
سازي شدة كشور ايران در آن پايگاه در همان دورة  نمايه

زماني بوده است، اما در مقابل، توليدات علمي كشور مصر 
 نسبت به توليدات علمي ايران از تنوع زباني بيشتري

از طرفي، به همان صورت كه بيشتر . برخوردار بوده است
، در »زبان انگليسي«بودن تعداد توليدات علمي جهان به 

نوروزي (ها مورد تأييد قرار گرفته است  بسياري از پژوهش
دهد  نيز نشان مي) 3(؛ جدول )1386چاكلي؛ نورمحمدي، 
، در ميان توليدات »زبان انگليسي«كه توليدات علمي 

، WOSسازي شدة اين پنج كشور در پايگاه  ي نمايهعلم
ها را تشكيل داده   درصد توليدات علمي آن99بيش از 

در ميان توليدات »  تركي زبان«با وجود اين، نقش . است
اي كه پس از  رسد؛ به گونه علمي تركيه بارزتر به نظر مي

                                                           
8

، منابع ديگـري    »مؤسسة اطّالعات علمي  «هاي    يگاهبه اين دليل كه پا     
دهند، در اين جا از اصطالح  غير از نشريات را نيز تحت پوشش قرار مي   

، معـادل   "منبـع ".  به جاي نشريه استفاده شـده اسـت        " منبع علمي  "
  . است"Source"فارسي واژة انگليسي 

9
پوشش هاي تحت  براي اطّالع بيشتر در خصوص انواع مدارك و زبان 

  :، به كتاب زير مراجعه كنيدWOSدر پايگاه 

وضـعيت  ). 1386. (علي  نوروزي چاكلي، عبدالرضا؛ نورمحمدي، حمزه    
، 2006 و   2005توليدات علمي ايران و كشورهاي منطقه در سال         

 همكاران گـردآوري    .)ISI(بر اساس آمار مؤسسة اطّالعات علمي       
مركـز تحقيقـات    : تهـران . اطّالعات علي اعتمادي فرد، اسماعيل وزيري     

  .سياست علمي كشور
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، بيشترين تعداد توليدات علمي »زبان انگليسي«
زبان «ين كشور را در آن پايگاه، به سازي شدة ا نمايه
اين در حالي است كه با وجود تحت . بوده است» تركي

در آن پايگاه، هيچ يك » زبان فارسي«پوشش قرار داشتن 
سازي شدة ايران در آن پايگاه، به  از توليدات علمي نمايه

تواند با  ترديد، اين امر مي بي. زبان فارسي نبوده است
زبان در آن  م از نشريات فارسيحضور نداشتن هيچ كدا

كدام از  پايگاه مرتبط دانسته شود؛ چرا كه تاكنون هيچ
زبان، در آن پايگاه تحت پوشش قرار نگرفته  نشريات فارسي

   .است 

  

 زبان  ، به تفكيك نوعWOSسازي شدة كشورها در پايگاه  ي نمايهتوليدات علم. 3  شمارهجدول

سهم  ايران نوع مدرك
(%) 

سهم  تركيه
(%) 

سهم  مصر
(%) 

سهم  پاكستان
(%) 

سهم  عربستان
(%)  

 83/99 8621 90/99 6982 84/99 17243 05/99 81219 89/99 28500 انگليسي

 12/0 10 03/0 2 03/0 5 06/0 50 06/0 17 ويفرانس

 02/0 2 01/0 1 06/0 11 17/0 137 02/0 6 آلماني

 01/0  1 01/0 1 - - 07/0 56 003/0 1  روسي

 - - - - - - 001/0 1 - -  رستانيمجا

 01/0  1 04/0 3 006/0 1 005/0 2 01/0 3  چيني

 - - - - 01/0 2 005/0 3 007/0 2  ايتاليايي

 - - - - 02/0 3 01/0 12 003/0 1  اسپانيولي

 - - - - 006/0 1 57/0 472 003/0 1  تركي

 - - - - 006/0 1 02/0 13 - -  لهستاني

 - - - -   01/0 6 - -  كرواتي

 - - - - 006/0 1 01/0 6 - -  چكي

 - - - - 006/0 1 005/0 4 - -  دانماركي

 - - - -   005/0 4 - -  رومانيايي

 - - - - 006/0 1 005/0 3 - -  ژاپني

 - - - - - - 005/0 3 - -  اسلوونيايي

 01/0  1 - - - - 005/0 3 - -  ولزي

 - - - - - - 005/0 2 - -  نروژي

 - - - - - - 005/0 2 - -  اسلواكي

 - - - - - - 001/0 1 - -  التيني

 - - - - 006/0 1 001/0 1 - -  پرتقالي

 - - - - - - 001/0 1 - -  اوكرايني

  

  نكتة قابل توجه ديگر، حضور توليدات علمي زبان

آلماني و چيني در ميان توليدات علمي تمامي كشورهاي 
 دانشمندان اين ترديد، مشاركت بي. مورد مطالعه است

كشورها با دانشمندان كشورهاي آلمان و چين، در نتيجة 
هاي اقتصادي، بازرگاني،  تعامالتي بوده است كه در زمينه

 فنّي، فرهنگي و مانند آن با اين كشورها صورت  علمي،
اگر از بعد ديگري به اين قضيه نگريسته . پذيرفته است

ن در ميان توان حضور كشورهاي آلمان و چي شود، مي
توليدات علمي اين كشورها را به عنوان يكي از مهم ترين 

هاي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري توليدات علمي اين دو  نشانه
  .كشور از ساير كشورها تلقّي كرد

 

سازي شدة كشورها در پايگاه  توليدات علمي نمايه
WOSهاي موضوعي ، به تفكيك گروه 

عي با استفاده هاي موضو هر چند بررسي تفصيلي گروه
دهندة  تواند نشان ، به اين دليل كه ميWOSاز پايگاه 
هاي مختلف باشد حائز اهميت است، اما بايد به  سهم رشته

اين نكته نيز توجه داشت كه به علّت متفاوت بودن ماهيت 
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توان اين اطّالعات را به منظور  هاي مختلف، نمي رشته
اده قرار داد و سپس بر ها با يكديگر مورد استف  مقايسة آن

اساس نتايج به دست آمده، در خصوص ميزان پويايي يا 
برتري فعاليت علمي و تالش دانشمندان يك يا چند رشته 

در مقابل، . نسبت به يك يا چند رشتة ديگر قضاوت كرد
اگر اين مطالعة تطبيقي، از طريق مقايسة هر رشته با 

تري با  ت نزديكهمان رشته در ساير ممالكي كه از وضعي
تواند اطّالعات  كشور خودي برخوردارند صورت پذيرد، مي

دهد  سودمندتري را در اختيار جامعة مخاطب قرار 
(Gange; Archambault, 2004) ؛ چرا كه با استفاده

توان به ارزيابي بروندادهاي  از نتايج اين نوع مطالعات، مي
ي موضوعي ها هاي علمي دانشمندان كشور در حوزه فعاليت

هاي موضوعي را كه در كشورهاي  مختلف پرداخت، حوزه
رقيب بيشتر مورد توجه قرار گرفته است شناسايي كرد و 

هاي  در خصوص چگونگي وضعيت كشور در همان گروه
موضوعي به قضاوت پرداخت و بر اساس آن، اطّالعات 

گذاران  ريزان و سياست تري را در اختيار برنامه واقعي
  .شور قرار دادپژوهشي ك

 گروه موضوعي 5سياهة ها،  با در نظر گرفتن اين نكته
هر يك از كشورهاي مورد مطالعه كه در طي دورة پنج 

، داراي بيشترين توليدات علمي 2007 تا 2003سالة 
، )4(اند، در جدول   بودهWOSسازي شده در پايگاه  نمايه

  . ارائه شده است) 8(و ) 7(، )6(، )5(

  

 هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS در پايگاه 2007 تا 2003ي ايران از سال توليدات علم. 4 ه شمارجدول

 (%)سهم   تعداد هاي موضوعي گروه رديف

1 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 1967 89/6 

2 CHEMISTRY, ANALYTICAL 1284 50/4 

3 CHEMISTRY, PHYSICAL 1220 28/4 

4 PHARMACOLOGY & PHARMACY 1151 03/4 

5 ENGINEERING, CHEMICAL 1102 86/3 

 درصد از كلّ 56/23دهد كه  ها نشان مي بررسي
 در WOSسازي شدة ايران در پايگاه  توليدات علمي نمايه

، به همين پنج گروه 2007 تا 2003هاي  طي سال
به اين . تعلّق داشته است) 4(موضوعي مندرج در جدول 

وم وابسته به آن، به همراه و عل» شيمي«ترتيب، حوزة 
، در اين زمينه از بيشترين سهم »داروشناسي و داروسازي«

  .اند برخوردار بوده

  

 هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS در پايگاه 2007 تا 2003توليدات علمي تركيه از سال . 5شمارهجدول 

 (%)سهم   تعداد هاي موضوعي گروه رديف

1 SURGERY 5932 23/7 

2 PEDIATRICS 3408 16/4 

3 CLINICAL NEUROLOGY 3337 07/4 

4 PHARMACOLOGY & PHARMACY 2988 64/3 

5 CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS 2749 35/3 

  

دهد كه در تركيه، همين وضعيت  نشان مي) 5(جدول 
، »جرّاحي«هاي علوم پزشكي نظير  براي برخي از حوزه

وجود »  و داروسازيداروشناسي«و همچنين، » كودكان«
 درصد از كلّ توليدات علمي 45/22داشته است؛ چرا كه 

 در طيWOS سازي شدة كشور تركيه در پايگاه  نمايه
پنج حوزة موضوعي ، مربوط به 2007 تا 2003هاي  سال

  .بوده است) 5(مندرج در جدول 
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 هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS در پايگاه 2007 تا 2003توليدات علمي مصر از سال . 6شماره جدول 

 (%)سهم   تعداد هاي موضوعي گروه رديف

1 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 937 43/5 

2 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 877 08/5 

3 PHARMACOLOGY & PHARMACY 877 08/5 

4 POLYMER SCIENCE 717 15/4 

5 CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 669 87/3 

  

در كشور مصر نيز چنين شرايطي در مورد برخي از 
داروسازي و «و » شيمي«هاي وابسته به  حوزه

درصد 61/23برقرار بوده است؛ به طوري كه » داروشناسي

سازي شدة آن كشور در پايگاه  از توليدات علمي نمايه
WOSسال در پنج حوزة 2007 تا 2003هاي   در طي ،

  . قرار داشته است) 6(موضوعي مندرج در جدول 

  

 هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS در پايگاه 2007 تا 2003توليدات علمي پاكستان از سال . 7  شمارهجدول

 (%)سهم   تعداد  هاي موضوعي گروه رديف

1 PLANT SCIENCES 792 33/11 

2 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 790 30/11 

3 CHEMISTRY, MEDICINAL 323 62/4 

4 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 274 92/3 

5 PHARMACOLOGY & PHARMACY 269 85/3 

  

 2003هاي  دهد كه در بين سال نشان مي) 7(جدول 

بيوشيمي «و » علوم گياهي«هاي موضوعي  ، حوزه2007تا 
» شيمي«هاي  ، در كنار برخي از حوزه»و بيولوژي مولكولي

 درصد از كلّ 02/35، »داروشناسي و داروسازي«و 
سازي شدة كشور پاكستان را در پايگاه  توليدات علمي نمايه

WOSبيشتر بودن سهم .  به خود اختصاص داده است
، »علوم گياهي«توليدات علمي پاكستان در حوزة موضوعي 

هايي است كه در خصوص جدول  يكي از بارزترين نكته
  .  وجود دارد) 7(شمارة 

درصد از توليدات علمي  68/30اين در حالي است كه 
 در طول WOSسازي شدة كشور عربستان در پايگاه  نمايه
هاي موضوعي مندرج  ، به حوزه2007 تا 2003هاي  سال

هاي  حضور برخي از حوزه. تعلّق داشته است) 8(در جدول 
در كنار » رياضيات كاربردي«و » علوم پزشكي«موضوعي 

، يكي از »داروشناسي و داروسازي«و » شيمي«هاي  حوزه
جلب توجه ) 8(ترين مواردي است كه در جدول  مهم
  . كند مي

  

 هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS در پايگاه 2007 تا 2003توليدات علمي عربستان از سال . 8  شمارهجدول

 (%)سهم   تعداد هاي موضوعي گروه رديف

1 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 1329 39/15 

2 SURGERY 384 45/4 

3 MATHEMATICS, APPLIED 365 23/4 

4 PHARMACOLOGY & PHARMACY 338 91/3 

5 CHEMISTRY, ANALYTICAL 259 00/3 

  

هاي موضوعي  در مجموع، بايد اظهار داشت كه حوزه
، در ميان توليدات »داروشناسي و داروسازي«و » شيمي«

سازي شدة تمامي كشورهاي مورد مطالعه، از  علمي نمايه

زيادتر بودن تعداد . گاه قابل توجهي برخوردار بوده استجاي
تواند به  مي» شيمي«توليدات علمي كشورها در حوزة 

هاي تحقيقاتي  داليل متعددي، از جمله توجه خاص برنامه
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گذاري بيشتر در اين حوزه، بيشتر بودن  ها به سرمايه آن
تر بودن دامنه و  تعداد محقّقان در اين حوزه، گسترده

هاي موضوعي در اين حوزه، و يا به دليل متفاوت  زيرشاخه
بودن ماهيت و فرايند توليد علم در اين حوزه نسبت به 

در عين . هاي موضوعي به وقوع پيوسته باشد ساير حوزه
نشان ) 8(و ) 7(، )6(، )5(، )4( جدول  حال، بررسي

دهد كه هر چند دو حوزة موضوعي ياد شده، در بين  مي
لمي تمامي كشورهاي مورد مطالعه وجود داشته توليدات ع

هايي در  است، اما بايد توجه داشت كه عالوه بر آن، تفاوت
هاي موضوعي اين كشورها به چشم  بين ساير حوزه

اي كه تركيه و عربستان، به برخي از  خورد؛ به گونه مي
و » علوم پليمر«، مصر به حوزة »علوم پزشكي«هاي  حوزه

علوم «هاي  ، و پاكستان به حوزه»اي رشتهعلوم مواد چند«

توجه بيشتري » بيولوژي مولكولي و بيوشيمي«و » گياهي
اين در حالي است كه به جز دو حوزة . اند نشان داده

، هيچ حوزة ديگري »داروشناسي و داروسازي«و » شيمي«
) 4(در بين پنج گروه موضوعي اولِ ايران كه در جدول 

  .شود معرّفي شد ديده نمي

 

هاي  سازمانسازي شدة  سهم توليدات علمي نمايه
  WOS در پايگاه كشورها

، رتبة پنج )13(و ) 12(، )11(، )10(، )9(در جدول 
، در هر يك 2007 تا 2003هاي  سازماني كه در طي سال

از كشورهاي مورد مطالعه داراي بيشترين توليدات علمي 
ه شده اند آورد  بودهWOSسازي شده در پايگاه  نمايه
  . است

  

  2007 تا 2003از سال  WOS  پايگاه ايران درهاي برتر سازمان. 9شماره  جدول

  رديف  نام سازمان  تعداد درصد

  1 دانشگاه تهران   3324 65/11

 2 دانشگاه علوم پزشكي تهران  2175  62/7

 3 دانشگاه صنعتي شريف   2024 09/7

  4 دانشگاه تربيت مدرس  1836  43/6

 5 دانشگاه شيراز  1442  40/5

  

دانشگاه علوم «، »دانشگاه تهران«، )9(در جدول 
دانشگاه «، »دانشگاه صنعتي شريف«، »پزشكي تهران
، به ترتيب به عنوان »دانشگاه شيراز«و » تربيت مدرس

پنج سازمان ايراني كه در طول دورة پنج سالة ياد شده، در 
ترين هاي ايراني، داراي بيش مقايسه با ساير سازمان

اند   بودهWOSسازي شده در پايگاه  توليدات علمي نمايه
گفتني است كه در دورة پنج سالة ياد . معرّفي شده است

سازي شدة   درصد از توليدات علمي نمايه19/38شده، 
، به همين پنج سازمان دانشگاهي WOSايران در پايگاه 
  .تعلّق داشته است

  

 2007 تا 2003 از سال WOSه در پايگاه هاي برتر تركي سازمان. 10  شمارهجدول

 درصد  تعداد   نام سازمان رديف

1  HACETTEPE UNIV 5044 16/6 

2  ANKARA UNIV 4937 02/6 

3  GAZI UNIV 3800 63/4 

4  ISTANBUL UNIV 3721 54/4 

5  MIDDLE E TECH UNIV 3453 21/4 

  

دهد كه پنج سازمان تركيه كه  نشان مي) 10(جدول 
، در مقايسه با ساير 2007 تا 2003ورة پنج سالة در د

هاي آن كشور، داراي بيشترين توليدات علمي  سازمان
اند نيز جزء   بودهWOSسازي شده در پايگاه  نمايه

در طول . روند هاي دانشگاهي تركيه به شمار مي سازمان
 درصد از توليدات 56/25دورة پنج سالة ياد شده، بيش از 

شدة كشور تركيه در آن پايگاه، به همين سازي  علمي نمايه
با توجه به اين كه سهم اين . پنج دانشگاه تعلّق داشته است
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پنج سازمان تركيه نسبت به سهم پنج سازمان ايران كه 
توان  تر مورد اشاره قرار گرفت كمتر بوده است، مي پيش

حدس زد كه در تركيه، تعداد و همچنين سهم 
سازي شده در  يدات علمي نمايههايي كه داراي تول سازمان
هاي  اند نسبت به تعداد و سهم سازمان  بودهWOSپايگاه 

اند بيشتر بوده است؛ چرا  ايراني كه در اين زمينه فعال بوده

، بيش از يك )9(كه پنج سازمان ايراني مندرج در جدول 
سوم كلّ توليدات علمي ايران را در آن پايگاه در اختيار 

 آن كه پنج سازمان تركيه كه در جدول اند و حال داشته
معرّفي شده است، بيش از يك چهارم از ) 10(شمارة 

سازي شدة آن كشور را در پايگاه  توليدات علمي نمايه
WOSاند  به خود اختصاص داده .  

  

 2007 تا 2003 از سال WOSهاي برتر مصر در پايگاه  سازمان. 11شماره جدول 

 ددرص  تعداد   نام سازمان رديف

1  CAIRO UNIV 3029 54/17 

2  AIN SHAMS UNIV 1845 68/10 

3  NATL RES CTR 1623 40/9 

4  UNIV ALEXANDRIA 1398 09/8 

5  MANSOURA UNIV 1163 73/6 

  

دهد مشابه همين وضعيت براي  نشان مي) 11(جدول 
با وجود اين، در بين . كشور مصر نيز وجود داشته است

سازي  ه بيشترين توليدات علمي نمايهپنج سازمان مصر ك
اند،   در اختيار داشتهWOSشدة آن كشور را در پايگاه 

شود كه به دليل  يك مؤسسة تحقيقاتي ديده مي
غيردانشگاهي بودن، با پنج سازمان كشورهاي ايران و 

تر به نظر  تر مورد اشاره قرار گرفت متفاوت تركيه كه پيش
 درصد از توليدات 44/52وابستگي سازماني قريب. رسد مي

سازي شدة كشور مصر به همين پنج سازمان،  علمي نمايه
) 11(هايي است كه در جدول  يكي ديگر از بارزترين نكته

به بياني ديگر، بيش از نيمي از توليدات علمي . وجود دارد
 در بين WOSسازي شدة كشور مصر در پايگاه  نمايه
ازماني كه در ، به همين پنج س2007 تا 2003هاي  سال

به اين . معرّفي شده است تعلّق داشته است) 11(جدول 
هاي آن كشور، از  ترتيب، بديهي است كه بقية سازمان

  . سهم بسيار كمتري در اين زمينه برخوردار باشند

  

 2007 تا 2003 از سال WOSهاي برتر پاكستان در پايگاه  سازمان. 12شمارهجدول 

 ددرص  تعداد  نام سازمان رديف

1 QUAID I AZAM UNIV 1078 42/15 

2 UNIV KARACHI 1004 36/14 

3 AGA KHAN UNIV 584 35/8 

4 UNIV AGR FAISALABAD 494 07/7 

5 UNIV PUNJAB 404 78/5 

  

دهد پنج سازماني كه بيشترين  نشان مي) 12(جدول 
سازي شدة كشور پاكستان را در پايگاه  توليدات علمي نمايه

WOSهاي  اند، همگي جزء سازمان ار داشته در اختي
به اين ترتيب، . شوند دانشگاهي آن كشور محسوب مي

سازي شدة كشور   درصد از توليدات علمي نمايه98/50
، 2007 تا 2003هاي  پاكستان در آن پايگاه در طول سال

دهد، از نظر  كه بيش از نيمي از كلّ آن را تشكيل مي
زمان دانشگاهي مندرج وابستگي سازماني، به اين پنج سا

بنابراين، بين سهم اين . تعلّق داشته است) 12(در جدول 
پنج سازمان در كشور پاكستان و مصر كه مشابهتي وجود 

  .داشته است
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 2007 تا 2003 از سال WOSهاي برتر عربستان در پايگاه  سازمان. 13  شمارهجدول

 درصد  تعداد  نام سازمان رديف

1  KING SAUD UNIV 1672 36/19 

2  KING FAHD UNIV PETR & MINERALS 1489 24/17 

3  KING FAISAL SPECIALIST HOSP & RES CTR 1319 27/15 

4  KING ABDULAZIZ UNIV 471 45/5 

5  KING FAISAL UNIV 312 61/3 

  

، همين وضعيت در مورد كشور )13(در جدول 
شور پنج سازمان ك. عربستان به تصوير كشيده شده است

معرّفي شده است، نسبت به ) 13(عربستان كه در جدول 
پنج سازمان ساير كشورهاي مورد مطالعه، در زمينة 

 از سهم WOSسازي شده در پايگاه  توليدات علمي نمايه
هاي مندرج در  مطابق يافته. اند بيشتري برخوردار بوده

 درصد از توليدات علمي 93/60، بيش از )13(جدول 
ة كشور عربستان در آن پايگاه در طول سازي شد نمايه

، به همين پنج سازمان 2007 تا 2003دورة پنج سالة 
گفتني است كه در بين اين پنج . اختصاص داشته است

سازمان كشور پاكستان، يك مركز تحقيقات بيمارستاني 
شود كه به دليل غيردانشگاهي بودن، حائز اهميت  ديده مي

  .رود به شمار مي

يب، بررسي سهم پنج سازمان هر كشور كه به اين ترت
سازي شده در پايگاه  از تعداد بيشتري توليدات علمي نمايه

WOSدهد كه در اغلب موارد،  اند نشان مي  برخوردار بوده
بين تعداد توليدات علمي كشورها و سهم اين پنج سازمان 

به بياني ديگر، به همان . رابطة معكوس وجود داشته است
سازي شدة هر يك  تعداد توليدات علمي نمايهترتيب كه بر 

 نسبت WOSاز كشورهاي تركيه، ايران و مصر در پايگاه 
ها در  به يكديگر افزوده شده است، از سهم پنج سازمان آن

بر اين اساس، سهم اين پنج . اين زمينه كاسته شده است
سازمان در هر يك از كشورهاي پاكستان و عربستان كه 

سازي شده در آن  ي توليدات علمي نمايهداراي تعداد كمتر
؛ نسبت به سهم اين پنج سازمان در ديگر اند پايگاه بوده

كشورهاي مورد مطالعه كه داراي تعداد بيشتري توليدات 
اند بيشتر بوده  سازي شده در آن پايگاه بوده علمي نمايه

  . است

  

 نسبت به WOSمقايسة توليدات علمي كشورها در 
 »1خلي به قيمت پايهتوليد ناخالص دا«

سنجي، به منظور ارزيابي ميزان  در مطالعات علم
مطلوبيت عملكرد هر كشور در زمينة تعداد توليدات علمي 

هاي تركيبي تحقيق و توسعه  سازي شده، از شاخص نمايه
ترين اين راهكارها، مقايسة  يكي از مهم. شود استفاده مي

. مد آن استتعداد توليدات علمي يك كشور با ميزان درآ

ميانگين توليد ناخالص داخلي به قيمت «شاخص تركيبيِ 
، به عنوان »سازي شده پايه نسبت به هر توليد علمي نمايه

دهد  هاي تركيبي، به اين دليل كه نشان مي يكي از شاخص
سازي شده در يك كشور، به ازاي چه  هر توليد علمي نمايه

ل شده آن كشور حاص» توليد ناخالص داخلي«سهمي از 
هاي عملكردي كشورها نيز  است، به عنوان يكي از شاخص

آيد و عالوه بر آن، با ميزان كارايي كشورها در  به شمار مي
سازي شده ارتباط مستقيم  زمينة توليدات علمي نمايه

 عبارت از مقدار منابعي است كه "2كارايي"دارد؛ چرا كه 
بر براي توليد يك واحد محصول به مصرف رسيده است و 

اين مبنا، هر چقدر مقدار منابعي كه به توليد يك واحد 
يابد كمتر باشد، آن محصول از  محصول اختصاص مي

كارايي باالتري برخوردار خواهد بود و در غير اين صورت، 
 ,Lei & Slocum, 1991)يابد  كارايي آن كاهش مي

p. 17- 29) .  

                                                           
1 GDP (current US $) 
2 Efficiency 
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 WOSسازي شده در پايگاه  نسبت به هر توليد علمي نمايه» مت پايهميانگين توليد ناخالص داخلي به قي«. 14شمارهجدول 

  )ميليون دالر (2005 تا 2002هاي  در سال

  

باالتر ) 14(به اين ترتيب، هر چقدر اين رقم در جدول 
دهد كه براي هر عنوان توليد علمي  رود نشان مي

» توليد ناخالص داخلي«م زيادتري از سازي شده، سه نمايه

تر بودن اين رقم  اما در مقابل، پائين. اختصاص يافته است
تواند بيانگر اين مطلب باشد كه كشور به ازاي  تر مي پائين

، به »توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه«سهم كمتري از 
بر اين اساس، . هر توليد علمي خود دست يافته است

ميانگين توليد ناخالص داخلي «ر خصوص اطّالعات الزم د
سازي  تعداد كلّ توليدات علمي نمايه«، »به قيمت پايه

» WOSشدة هر يك از كشورهاي مورد مطالعه در پايگاه 

سازي شدة هر كشور  سهم يك عنوان توليد علمي نمايه«و 

در آن پايگاه از ميانگين توليد ناخالص داخلي آن به قيمت 
) 14(، در جدول 2005 تا 2002ي ها در طي سال» پايه

نشان ) 14(ستون سمت چپ جدول . ارائه شده است
سازي شدة  دهد كه هر يك از توليدات علمي نمايه مي

كشورهاي عربستان و پاكستان، به ازاي سهم بيشتري از 
در . آن دو كشور حاصل شده است» توليد ناخالص داخلي«

بت به مقابل، اين سهم در كشورهاي تركيه و مصر نس
تري  ديگر كشورهاي مورد مطالعه، از وضعيت مطلوب

، ايران در ميان )14(با توجه به جدول . برخوردار بوده است
اين كشورها، پس از مصر و پيش از پاكستان قرار گرفته 

  .است
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  2005 تا 2002هاي   سالدر» تعداد توليدات علمي«نسبت به » توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه«ميانگين . 5شماره نمودار 

  .تر بيانگر مطلوبيت بيشتر است هاي كوتاه دهندة مطلوبيت كمتر و ستون هاي بلندتر نشان ن در اين نمودار، ستو: توجه

  

ميانگين توليد ناخالص داخلي براي 
 ) 2005 -2002(هر توليد علمي 

سازي  جمع تعداد توليدات علمي نمايه
 )WOS )2002- 2005شده در 

  ميانگين توليد ناخالص داخلي 

)2002- 2005(  

 نام كشور

 ايران  210/151 14944 12/10

 تركيه  388/272 53968 05/5

 مصر  747/84 12513 77/6

 پاكستان  171/90 3990 60/22

 عربستان  810/240 6780 52/35
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به منظور مقايسة بهتر عملكرد كشورها در اين زمينه، 
هاي  ، ستون)5(در نمودار . ارائه شده است) 5(نمودار 

تر،  هاي كوتاه بيت كمتر و ستوندهندة مطلو بلندتر نشان
به اين ترتيب، در اين . دهندة مطلوبيت بيشتر است نشان

زمينه، عملكرد كشورهايي مانند عربستان و پاكستان كه 
نسبت به درآمد خود، از تعداد مناسبي توليدات علمي 

اند، نسبت به عملكرد  سازي شده برخوردار نبوده نمايه
زمان با افزايش  ر كه همكشورهايي همچون تركيه و مص

درآمدهاي خود، در خصوص افزايش توليدات علمي 
تر به نظر  اند مطلوب سازي شدة خود نيز اقدام كرده نمايه
هاي  بنابراين، هر چند مطالب مندرج در صفحه. رسد مي

پيشين نشان داد كه ايران در مقايسه با مصر، داراي تعداد 
زي شده در پايگاه سا بسيار بيشتري توليدات علمي نمايه

WOS ا در مقابل، به اين دليل كه هر يك ازبوده است، ام 
سازي شدة ايران در آن پايگاه، در  توليدات علمي نمايه

ازاي سهم بيشتري از درآمد كشور حاصل شده است، از 
تري از مطلوبيت  اين نظر نسبت به مصر، در سطح پائين

 از نظر تعداد از سويي ديگر، تركيه كه. قرار گرفته است
سازي شده در آن پايگاه، باالتر از ساير  توليدات علمي نمايه

كشورهاي اسالمي منطقه قرار گرفته است، به اين دليل 
كه به نسبت مقدار كمتري از درآمد ناخالص داخلي خود، 

سازي شده در آن  داراي يك عنوان توليد علمي نمايه
 ديگر كشورهاي پايگاه شده است، از اين نظر نيز نسبت به

مورد مطالعه، در سطح باالتري از مطلوبيت عملكرد قرار 
  .  گرفته است

  

 گيري نتيجه

 تا 2003هاي  دهد كه در طي سال مطالعات نشان مي
سازي شدة  ، مجموع تعداد توليدات علمي نمايه2007

كشورهاي تركيه، ايران، مصر، عربستان و پاكستان در 
 به يكديگر بيشتر بوده ، به ترتيب نسبتWOSپايگاه 
در عين حال، تعداد و همچنين رشد توليدات علمي . است

 نسبت به 2007 و 2006هاي  كشور پاكستان در سال
مقايسة توليدات علمي . عربستان افزايش يافته است

 در طيWOS سازي شدة كشورها در پايگاه  نمايه
 نشان داد كه كشورهاي تركيه، 2007 تا 2003هاي  سال
 و 2006، پاكستان در سال 2005ن و مصر در سال ايرا

، داراي بيشترين نرخ رشد در اين 2007عربستان در سال 

توان نتيجه گرفت كه  بر اين اساس، مي. اند زمينه بوده
تر در زمينة  كشورهاي عربستان و پاكستان كه پيش

سازي شده در آن پايگاه از وضعيت  توليدات علمي نمايه
هاي اخير به اين  اند، در سال نبودهمناسبي برخوردار 

مقايسة اين توليدات . اند موضوع توجه بيشتري نشان داده
 نشان WOSهاي پايگاه  علمي كشورها به تفكيك بخش

دهد كه عمدة توليدات علمي تمامي كشورهاي مورد  مي
و » مهندسي«، »علوم پزشكي«هاي  مطالعه، در حوزه

مقابل، توليدات علمي قرار داشته است و در » علوم پايه«
و » علوم انساني«، »علوم اجتماعي«هاي  ها در حوزه آن
، سهم كمتري را در آن پايگاه به خود اختصاص »هنر«

با وجود اين، سهم كشورهاي تركيه، ايران، . داده است
مصر، پاكستان و عربستان در زمينة توليدات علمي 

، »هنر«و » علوم انساني«، »علوم اجتماعي«هاي  حوزه
از نظر نوع مدرك، . نسبت به يكديگر بيشتر بوده است

سازي شدة كشورها   درصد توليدات علمي نمايه80بيش از 
تشكيل » ها چكيدة همايش«و » مقاله«در آن پايگاه را 

در اين ميان، كشور تركيه داراي بيشترين تنوع . داده است
مدارك و كشور عربستان داراي كمترين تنوع مدارك بوده 

از نظر تركيب زبانيِ توليدات علمي نيز هر چند بيش . ستا
سازي شدة كشورها در   درصد از توليدات علمي نمايه99از 

اختصاص داشته است، » زبان انگليسي«، به WOSپايگاه 
به عنوان زبان بومي كشور تركيه، پس از » زبان تركي«اما 

ي ، جايگاه دوم را در ميان توليدات علم»زبان انگليسي«
 به خود WOSسازي شدة آن كشور در پايگاه  نمايه

اين در حالي است كه توليدات علمي . اختصاص داده است
پاكستان در مقايسه با توليدات علمي ساير كشورهاي مورد 

در اين . مطالعه، از كمترين تنوع زباني برخوردار بوده است
كيه ميان، توليدات علمي ايران از نظر تنوع زباني، پس از تر

از رويكرد موضوعي، با توجه به . و مصر قرار گرفته است
و » شيمي«هاي موضوعي  ها نشان داد گروه اين كه بررسي

، همواره در ميان پنج گروه »داروشناسي و داروسازي«
سازي شدة  موضوعي كه بيشترين توليدات علمي نمايه

كشورها را در آن پايگاه به خود اختصاص داده بودند 
توان نتيجه گرفت كه اين دو گروه  اند، مي تهحضور داش

موضوعي، به طور مشترك مورد توجه تمامي كشورهاي 
در عين حال، به اين دليل . مورد مطالعه قرار داشته است

در كشورهاي تركيه و عربستان، » علوم پزشكي«كه حوزة 
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در » اي علوم مواد چندرشته«و » علوم پليمر«هاي  حوزه
بيولوژي «و » علوم گياهي«هاي  كشور مصر و حوزه
در پاكستان، جزء پنج گروه » مولكولي و بيوشيمي

توان نتيجه گرفت كه  اند مي موضوعي ياد شده قرار گرفته
هاي موضوعي مذكور نيز  هر يك از اين كشورها، به حوزه

هاي موضوعي  در مقابل، گروه. اند اي نشان داده توجه ويژه
روه موضوعي و همچنين گ» شيمي«وابسته به 

، تنها مواردي هستند كه در »داروشناسي و داروسازي«
بين پنج گروه موضوعي كه بيشترين توليدات علمي 

اند وجود  سازي شدة ايران را در آن پايگاه در بر گرفته نمايه
از طرفي، بررسي وابستگي سازماني توليدات . داشته است

 علمي هر يك از كشورها نشان داد كه بخش اعظمي از

 كه ها توليدات علمي اين كشورها، به پنج سازمان آن
هاي دانشگاهي اين كشورها  عمدتاً نيز جزء سازمان

در عين حال، در بين . شوند تعلّق داشته است محسوب مي
اين پنج سازمان در كشورهاي مصر و عربستان، يك 

هاي تحقيقاتي آن  سازمان غيردانشگاهي كه جزء مؤسسه
بررسي سهم اين . شود رود ديده مي كشورها به شمار مي

پنج سازمان در اين كشورها نشان داد كه در بيشتر موارد، 
بين تعداد توليدات علمي كشورها و سهم اين پنج سازمان 

به بياني ديگر، به همان . رابطة معكوس وجود داشته است
سازي شدة هر يك  نسبتي كه بر تعداد توليدات علمي نمايه

 نسبت WOSايران و مصر در پايگاه از كشورهاي تركيه، 
ها در  به يكديگر افزوده شده است، از سهم پنج سازمان آن

از سويي ديگر، مطابق . اين زمينه كاسته شده است
هاي به عمل آمده، گرچه كشور مصر از نظر تعداد  بررسي

سازي شده در آن پايگاه، پس از كشور  توليدات علمي نمايه
جايي كه به ازاي سهم  ا از آنايران قرار گرفته است، ام

خود صاحب يك عنوان » توليد ناخالص داخلي«كمتري از 
است، نسبت به ايران داراي عملكرد  توليد علمي شده 

به همين ترتيب، . تري در اين زمينه بوده است مطلوب
كشورهاي تركيه، ايران، مصر، پاكستان و عربستان كه به 

آمد ناخالص داخلي ترتيب، به ازاي مقدار كمتري از در
سازي شده در آن  خود، داراي يك عنوان توليد علمي نمايه

اند، از اين نظر در مقايسه با يكديگر در سطح  پايگاه شده
  . اند باالتري از مطلوبيت عملكرد قرار گرفته
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