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 مطالعه توليد علم ايران در پايگاه اسكوپوس 

  2008تا  1999هاي سالطي 

 

  1منشمحمدامين عرفان
  

  چكيده
پيمايشي به بررسي توليدات سنجي است كه با رويكردي پژوهش حاضر از نوع علم  

. پردازدميالدي مي 2008تا  1999هاي علمي كشور در پايگاه استنادي اسكوپوس طي سال
استناد دريافت  210724دهند كه در مجموع مدرك تشكيل مي 64826جامعه پژوهش را تعداد 

ها و موسسات حداقل يكي از پديدآورندگان آن داراي وابستگي سازماني به دانشگاهو اند كرده
و ميانگين خوداستنادي  25/3ميانگين استنادهاي دريافتي براي هر مدرك  .پژوهشي كشور بوده

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مقاالت مذكور و سهم كشور در توليدات . استبوده  4/1
 درصد بوده 1درصد و در توليدات جهاني كمتر از  37ميالدي  2008علمي خاورميانه در سال 

رتبه دوم در خاورميانه، ششم در آسيا و بيست و دوم  2008اين تعداد توليدات در سال . است
درصد از توليدات علمي كشور حاصل  23حدود . استدر جهان را براي ايران به همراه داشته 

هاي موضوعي پزشكي، شيمي و مهندسي حوزه ،همچنين. استالمللي بوده هاي بينهمكاري
بر اساس نتايج آزمون  ،از سوي ديگر. اندهاي موضوعي كشور بودهحيطه پرتوليدترين

 4/59رگرسيون نمايي، توليدات بيوشيمي، ژنتيك و بيولوژي مولكولي با نرخ رشدي معادل 
مجله آرشيو  ،عملكرداز نظر . اندساله را دارا بودهدرصد، بيشترين ميزان رشد طي دوره ده 

و مجله پليمر ايران با  ،ايه شده، برترين مجله از نظر تعداد مقاالتمقاله نم 638پزشكي ايران با 
همچنين پژوهشگران . انداستناد دريافتي، پراستنادترين مجله كشور در اين پايگاه بوده 753

                                                
  دانشگاه يو ام مالزي. دانشجوي دكتراي كتابداري و اطالع رساني.  1

 amin.erfanmanesh@gmail.com  
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درصد از توليدات خود را در مجالات ايراني نمايه شده در اسكوپوس منتشر  23/11كشور تنها 
  .اندكرده

  سنجيليدات علمي، مشاركت علمي، اسكوپوس، علمتو: هاكليدواژه
  

  مقدمه
- گذاري در حوزه علوم و فناوري به يكي از اركان اصلي برنامهدر عصر حاضر، سياست

كنند تا با افزايش كشورهاي جهان سعي مي. استريزي و توسعه كشورهاي جهان تبديل شده 
سهم خود از انتشارات علمي، نقش خود را در مناسبات علمي، سياسي و اقتصادي دنيا افزايش 

تا هنگامي كه شناخت درستي از وضعيت توليد علم در يك كشور و جايگاه  از اين رو. دهند
اهد گذاري صحيحي نيز صورت نخو ريزي و سياست، برنامه باشدنداشته آن در دنيا وجود 

- به بررسي توليدات علمي و ميزان اثرگذاري حيطه 1سنجيبر اين اساس مطالعات علم. گرفت

سنجش ميزان . پردازندها و كشورهاي گوناگون ميهاي موضوعي، پژوهشگران، دانشگاه
هاي استنادي بر اساس مدارك نمايه شده در پايگاه معموالً انشارات و اثربخشي توليدات علمي

ترين پايگاه مهم 2براي بيش از پنجاه سال، پايگاه تامسون رويترز. گيردي انجام   مييا كتابشناخت
سنجي نيز بر پايه اطالعات موجود در اين پايگاه استنادي جهان محسوب و اكثر مطالعات علم

از سوي  3ميالدي پايگاه استنادي جديدي تحت نام اسكوپوس 2004اما از سال . شدانجام مي
مقايسه . گرددهلندي معرفي شد كه دومين پايگاه استنادي بزرگ دنيا محسوب مي ناشر 4الزوير

پوشش و عملكرد دو پايگاه از اهداف پژوهش حاضر نيست و مطالعاتي در اين زمينه انجام و 
، 9برايتون و  8، لملي7، برنهام6؛ لي2006، 5؛ فينگرمن1386عمراني، (است نتايج آن منتشر شده 

                                                
1. Scientometric Studies 
2. Thomson Reuters (ISI) 

3. Scopus 
4. Elsevier 
5. Fingerman 
6. Li 
7. Burnham 
8. Lemley 

9. Britton 



  ٣٣                                      2008تا  1999هاي مطالعه توليد علم ايران در پايگاه اسكوپوس طي سال

 

دهد كه اكثر اين مطالعات بر سنجي انجام شده در كشور نشان ميالعات علمبررسي مط). 2010
هاي معدودي در خصوص عملكرد اند و تاكنون پژوهشانجام گرفته 1اساس پايگاه وب علوم

بنابر اين پژوهش حاضر به . علمي پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس انجام شده است
 2008تا  1999هاي اني در پايگاه اسكوپوس طي سالعلمي پژوهشگران اير بررسي توليدات

  . دهدميالدي پرداخته و به سواالت مطرح شده زير پاسخ مي
  

  :سواالت پژوهش
  :شوددر راستاي تأمين اهداف پژوهش حاضر به سواالت زير پاسخ داده مي

 شده تعداد مدارك، ميزان استنادهاي دريافتي و وضعيت خود استنادي مدارك نمايه. 1
  كشور در پايگاه اسكوپوس طي دوره ده ساله مورد بررسي چه مقدار بوده است؟

اي و جهاني نمايه شده در پايگاه اسكوپوس سهم و رتبه ايران در توليدات علمي منطقه. 2
  چگونه بوده است؟

چه ميزان از توليدات علمي نمايه شده ايران در پايگاه اسكوپوس حاصل مشاركت . 3
  اند؟بوده الملليعلمي بين

وضعيت استناددهي به مقاالت نمايه شده پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس طي . 4
  است؟  هاي مورد بررسي چگونه بودهسال

پراكندگي موضوعي مقاالت نمايه شده پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس چگونه . 5
  بوده است؟ 

ساله مورد بررسي در پايگاه اسكوپوس بيشترين نرخ رشد توليدات علمي در دوره ده . 6
  به چه موضوعاتي تعلق داشته است؟

ها و پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس چه موسسات و دانشگاه پرتوليدترين. 7
  اند؟ افرادي بوده

ساله مورد بررسي  عملكرد مجالت ايراني نمايه شده در پايگاه اسكوپوس طي دوره ده. 8
  چگونه بوده است؟ 

 

                                                
1. Web of Science (WoS) 
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  ينه پژوهشپيش
سنجي كشور حاكي از آن است كه تاكنون در اكثر مرور مطالعات انجام شده در حوزه علم

مورد توجه پژوهشگران بوده و  1هاي پيشين، عملكرد علمي كشور در پايگاه وب علومپژوهش
اين در حالي است كه در خارج از . پايگاه اسكوپوس چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است

. استهاي فراواني درباره آن انجام شده رغم عمر نه چندان زياد اين پايگاه، پژوهشكشور علي
هاي انجام گرفته در خصوص توليدات علمي در پايگاه اسكوپوس در ادامه به برخي از پژوهش

  .  شوداشاره مي
ضمن بررسي و مقايسه سه پايگاه استنادي وب علوم، اسكوپوس و گوگل ) 1386(عمراني 

كند كه چكيده نويسي و استفاده از واژگان كنترل شده و اين مساله كه در بيان مي 2راسكال
مدارك داراي چكيده استاندارد هستند،  كارايي اين پايگاه را افزايش داده  3/2پايگاه اسكوپوس 

ها در اسكوپوس و جستجوي پااليش شده، اصالح اشتباهات همچنين گردآوري پيشينه. است
ها، روزآمدي و تر خصوصا در مورد مقاالت كنفرانس جستجو، پوشش گستردهاماليي در 

ضمن اين كه به نقاط . استتر از مزاياي پايگاه اسكوپوس بيان شده  هزينه اشتراك پايين
  .  استضعف اين پايگاه در مقابل دو پايگاه استنادي ديگر نيز اشاره شده 

پژوهشي به بررسي توليدات و مشاركت علمي در ) 1389(جهرمي منش و بصيريانعرفان
تا  1999هاي كنند كه طي سالكشورهاي برتر آسيا در پايگاه اسكوپوس پرداخته و بيان مي

. اند، چين پرتوليدترين و ژاپن پراستنادترين كشور آسيايي در اين پايگاه استنادي بوده2008
ير كشورهاي برتر آسيايي نيز ميزان مشاركت علمي پژوهشگران كشورمان با پژوهشگران سا

ضمن مطالعه توليدات ) 1390(چاكلي و مالمحمدي نورزي. است مورد بررسي قرار گرفته
در پايگاه اسكوپوس بيان  2008و  2007هاي علمي پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي طي سال

 62 معادل به نسبت سال قبل از رشدي 2008كنند كه توليدات علمي اين دانشگاه در سال مي
همچنين دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران . استدرصد برخوردار بوده 

در پژوهش . استبيشترين سهم را در توليدات علمي اين دانشگاه در پايگاه اسكوپوس داشته 
به مطالعه توليدات علمي پژوهشگران ) 1390(ديگري عبدخدا، قاضي ميرسعيد و بيگدلي 

                                                
1. Web of Science (WoS) 
2. Google Scholar 
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هاي پژوهش يافته. در پايگاه اسكوپوس پرداختند 2008تا  1996هاي طي سال پزشكي كشور
دهد كه در حوزه پزشكي در منطقه خاورميانه كشورمان بعد از كشورهاي اسرائيل، نشان مي

همچنين اين پژوهشگران بيان . استعربستان سعودي و مصر در جايگاه چهارم قرار داشته 
علمي پزشكي كشور در پايگاه اسكوپوس در سطح مطلوبي  كنند هر چند تعداد توليداتمي

  .     استقرار داشته اما تعداد استنادهاي دريافتي بسيار كم بوده 
بررسي توليدات و جايگاه علمي ساير كشورها در پايگاه اسكوپوس موضوع برخي از 

شاركت علمي در پژوهشي به بررسي توليدات و م) 2009( 2و داوان 1گوپتا. استمقاالت بوده 
در پايگاه  2006تا  1996هاي هاي علوم و فناوري طي سالپژوهشگران هندي در رشته

كشور برتر دنيا مورد بررسي قرار  20اسكوپوس پرداخته و وضعيت اين كشور را در ميان 
 5/6در اين پژوهش نرخ رشد علمي ساالنه هندوستان در پايگاه اسكوپوس حدود . دادند

هاي موضوعي پزشكي، شيمي و فيزيك پرتوليدترين موضوعات در حيطه درصد اعالم شده و
مطالعه توليدات علمي كشور قزاقستان . اندتوليدات علمي پژوهشگران اين كشور معرفي شده

 5و خاسنوا 4، فلوروا3در پايگاه اسكوپوس موضوع پژوهشي است كه از سوي سولويمانوف
مقاله،  3883دهد كه پژوهشگران قزاق با نشان مي هاي پژوهشيافته. انجام گرفته است) 2009(

همچنين حيطه . انداز كل مدارك نمايه شده در پايگاه اسكوپوس را توليد كرده 017/0
موضوعي فيزيك و شيمي داراي بيشترين توليدات و كشور روسيه همكار اصلي قزاقستان در 

رسي توليدات علمي كشور كوبا ضمن بر) 2010( 7و دي مويا 6آرنسيبيا. استتوليد علم بوده 
 رغم افزايش تعداد توليدات علمي اين كشور طيكنند كه  عليدر پايگاه اسكوپوس بيان مي

درصد مقاالت استناد شده و ميانگين استنادهاي دريافتي آن كشور از متوسط هاي اخير، سال
كشور در سطح پاييني  تر بوده و تاثيرگذاري مقاالت اين كشورهاي منطقه آمريكاي التين پايين

                                                
1. Gupta 
2. Dhawan 
3. Suluimanov 
4. Frolova 
5. Khasenova 
6. Arencibia 
7. De Moya 
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ضمن بررسي توليدات علوم اجتماعي چهار دانشگاه مهم ) 2010( 2برياو اچه 1گومز. قرار دارد
كنند كه اگرچه تعداد توليدات علمي منتشر شده در كشور اسپانيا در پايگاه اسكوپوس بيان مي

اثرگذاري مقاالت اما  هاي ديگر مانند علوم و مهندسي بودهاين حيطه بسيار كمتر از حيطه
  . استحيطه علوم اجتماعي پژوهشگران اين كشور از مقاالت ساير موضوعات بيشتر بوده 

مقايسه توليدات علمي نمايه شده در اسكوپوس و پايگاه وب علوم و بعضا گوگل اسكالر 
در پژوهشي به ) 2006( 4و تونگر 3بال. استنيز در برخي از مقاالت مورد بررسي قرار گرفته 

هاي سوختي در دو پايگاه وب علوم و اسكوپوس قايسه مدارك موجود در زمينه سلولبه م
ها را مورد پرداخته و تعداد مقاالت، استنادها، مقاالت استناد شده و ميزان پوشش اين پايگاه

دهد كه تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه هاي اين پژوهش نشان مييافته. اندبررسي قرار داده
اند، همچنين مقاالتي كه در هر دو پايگاه نمايه شده. استبيشتر از اسكوپوس بوده  وب علوم

و  5مهو. انداستناد دريافت كرده 8استناد و در اسكوپوس  12در وب علوم به طور ميانگين 
رساني عضو هيات علمي كتابداري و اطالع 25به مطالعه توليدات علمي ) 2007( 6يانگ

ها را بر سه پايگاه وب علوم، اسكوپوس و گوگل اسكالر پرداخته و آن در 7دانشگاه اينديانا
پژوهشگران برتر در هر سه پايگاه . بندي كردنداساس تعداد مقاالت و استنادهاي دريافتي رتبه

به عقيده پژوهشگران ويژگي اصلي اسكوپوس در مقايسه با دو . تا حد زيادي يكسان بودند
و  8ويرا. ت كنفرانس ها و مجالت غير انگليسي زبان استپايگاه ديگر، پوشش وسيع مقاال

هاي در پژوهشي به مقايسه توليدات علمي دو دانشگاه كشور پرتقال در پايگاه) 2009( 9گومس

                                                
1. Gomez 
2. Etxebarria 
3. Ball 
4. Tunger 
5. Meho 
6. Yang 
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8. Vieira 
9. Gomes 
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پرداخته و تعداد توليدات، استنادها و ميزان همپوشاني دو پايگاه  هاي وب علوم و اسكوپوس
داد مقاالت در اسكوپوس و تعداد استنادهاي دريافتي ها نشان داد كه تعيافته. اندبررسي كردهرا 

 65كه ميزان همپوشاني دو پايگاه بيش از ضمن اين. استدر پايگاه وب علوم بيشتر بوده 
در سطح ده كشور منطقه  2در بررسي شاخص هيرش) 2009(1جسكو.درصد اعالم شد

رغم تفاوت در تعداد علي كند كهآمريكاي جنوبي در دو پايگاه وب علوم و اسكوپوس بيان مي
مجالت نمايه شده در دو پايگاه و تعداد مقاالت هر كشور، شاخص هيرش به دست آمده براي 

و  4، كزار3در پژوهش ديگري ساليناس.دو پايگاه تا حد بسيار زيادي به هم نزديك است
بهداشت را هاي كشور اسپانيا در حيطه علوم توليدات علمي يكي از دانشگاه) 2009( 5كنترراس

رغم تفاوت اند عليرا در دو پايگاه وب علوم و اسكوپوس مورد بررسي قرار داده و بيان كرده
بندي اساتيد دانشگاه بر اساس در تعداد مقاالت نمايه شده و تعداد استنادهاي دريافتي، رتبه

 . عملكردشان در دو پايگاه، تا حد زيادي شبيه به هم است

شده در اسكوپوس نيز از سوي برخي پژوهشگران مورد  بررسي استنادي مجالت نمايه
المللي علوم و از مجله بين) 1390(چاكلي و مالمحمدي نوروزي. استمطالعه قرار گرفته 

به عنوان تنها مجله وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس نام  6فناوري محيطي
مي اين دانشگاه در اين مجله منتشر شده درصد از كل توليدات عل 61/0اند كه حدود برده

اي و در پژوهشي به بررسي استنادي مقاالت مجله پزشكي حرفه) 2006( 7پرزيلوسكا. است
در پايگاه اسكوپوس پرداخته و تعداد مقاالت، استنادهاي دريافتي، مجالت  8بهداشت شغلي

                                                
1. Jacso 
2. h-index 
3. Salinas 

4. Cozar 
5. Contreras 
6. International Journal of Environmental Science and Technology 
7. Przyluska 

8. Journal of occupational medicine and environmental health 
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 2و ايزليد 1گول. ده استاستنادكننده، مولفان پرتوليد و پراستنادترين مقاالت را معرفي كر
در پژوهشي به بررسي ميزان همپوشاني مجالت دو پايگاه وب علوم و اسكوپوس ) 2007(

درصد از مجالت نمايه شده در وب علوم، در پايگاه  83اند كه بيش از پرداخته و بيان كرده
درصد از كل  54است؛ در حالي كه ميزان مجالت مشترك، حدود  نمايه شده اسكوپوس نيز

  .   استمجالت نمايه شده در اسكوپوس بوده 
هاي انجام گرفته در خصوص پايگاه توان بيان نمود كه بيشترين پژوهشبه طور كلي مي

هاي استنادي ديگر، بررسي توليدات علمي كشورها و بررسي اسكوپوس به مقايسه آن با پايگاه
جا كه تاكنون پژوهش هاي معدودي از آن. اندتهشده در اين پايگاه پرداخاستنادي مجالت نمايه

است، تمركز پژوهش حاضر در خصوص عملكرد پژوهشگران كشور در اين پايگاه انجام شده 
ساله هاي علمي كشور در پايگاه اسكوپوس طي يك دوره ده بر بررسي توليدات و همكاري

  . است
  

  شناسي پژوهشروش
جامعه . استبه روش پيمايشي انجام گرفته سنجي است كه پژوهش حاضر از نوع علم
دهند كه حداقل يكي از پديدآورندگان آن داراي وابستگي پژوهش را مقاالتي تشكيل مي

 در 2008تا  1999هاي سالها و موسسات پژوهشي كشور بوده و طي سازماني به دانشگاه
پايگاه اسكوپوس، از نسخه مورد ها از به منظور استخراج داده. اندپايگاه اسكوپوس نمايه شده

در بخش  AFFILCOUNTRY(IRAN)فرمول . مالزي استفاده گرديد 3اشتراك دانشگاه يو ام
از محدود سازي جستجو به دوره زماني مورد جستجوي پيشرفته پايگاه وارد گرديد و پس 

 64826در پايگاه اسكوپوس  2008تا  1999هاي بررسي، تعداد كل توليدات كشور طي سال
گويي به سواالت پژوهش، تعدادي از ها و پاسخبه منظور گردآوري داده. مدرك به دست آمد

                                                
1. Gavel 
2. Iselid 
3. University of Malaya (UM) 



  ٣٩                                      2008تا  1999هاي مطالعه توليد علم ايران در پايگاه اسكوپوس طي سال

 

، 4، حيطه موضوعي3، وابستگي سازماني نويسندگان2، سال انتشار1فيلدها شامل نام نويسندگان
هاي گرداوري شده با داده. جستجو و مورد بررسي قرار گرفت 6و عنوان منبع 5نوع مدرك

همچنين . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 7افزار اكسليفي و استفاده از نرمروش آمار توص
استفاده  8جهت محاسبه نرخ رشد توليدات در موضوعات مختلف از آزمون رگرسيون نمايي

معادله . گيرد روند رشد مورد استفاده قرار مي  رگرسيون نمايي، مدلي است كه در تحليل. شد
متغير مستقل  t، از زمان يا همان نرخ رشدضريبي  b1كه در آن اين مدل به صورت زير است 

  : مقداري ثابت است b0 ، و )در اينجا زمان(

Y=b0.e
b

1
t  

  هاي پژوهشيافته
تعداد مدارك، ميزان استنادهاي دريافتي و وضعيت خود استنادي مدارك . سوال اول

شده كشور در پايگاه اسكوپوس طي دوره ده ساله مورد بررسي چه مقدار بوده  نمايه
  است؟

 64826بررسي، ساله مورد دهد كه به طور كلي طي دوره ده هاي پژوهش نشان مييافته
 63449مدرك از پژوهشگران ايراني در پايگاه اسكوپوس نمايه شده است كه از اين تعداد، 

اين مقاالت در . دهندتشكيل مي) هامقاالت نشريات و كنفرانس( مدرك را مدارك قابل استناد
. درصد آن خوداستنادي بوده است 43اند كه حدود استناد دريافت كرده 210724مجموع 

 4/1استناد و ميانگين خوداستنادي نيز  25/3ميانگين استنادهاي دريافتي براي هر مدرك 

                                                
1. AUTHOR-NAME 
2. PUBYEAR 
3. AFFIL 
4. SUBJAREA 
5. DOCTYPE 
6. SRCTITLE 
7. Excel 
8. Exponential Regression Test 
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 ارائه 1ت كلي توليدات علمي كشور در جدول اطالعا. استخوداستنادي براي هر مدرك بوده 
 .  استشده 

  عملكرد ده ساله پژوهشگران ايراني در پايگاه اسكوپوس. 1جدول 
  64826  تعداد كل مدارك

  63449  تعداد كل مدارك قابل استناد
  210724  تعداد كل استنادهاي دريافتي

  90507  هاتعداد كل خود استنادي
  25/3  مدركميانگين استنادهاي هر 

  4/1  ميانگين خوداستنادي هر مدرك
 

  

دهد هاي مورد بررسي نشان ميبررسي توليدات علمي كشور در پايگاه اسكوپوس در سال
شده از رشد قابل توجهي برخوردار بوده و همواره روندي صعودي كه تعداد مدارك نمايه 

به  2008مدرك بوده كه در سال  1341تنها  1999تعداد مدارك نمايه شده در سال . اندداشته
تا  1999هاي همچنين تعداد استنادهاي دريافتي نيز طي سال. استمدرك افزايش يافته  16745
 )2جدول (دهدروندي صعودي را نشان مي 2006

 
  

  هاي مورد بررسيدر سالتعداد مدارك، استنادهاي دريافتي و خود استنادي . 2جدول 

تعداد   تعداد مدارك  سال
  استنادها

ميانگين 
  استنادها

تعدادخود 
  استنادي

ميانگين 
  خوداستنادي

1999  1341  13089  76/9  5286  94/3  
2000  1642  14135  61/8  5854  57/3  
2001  2002  16163  07/8  6844  42/3  
2002  2759  19614  11/7  8717  16/3  
2003  3904  26952  9/6  10076  76/2  
2004  5129  26645  19/5  11142  17/2  
2005  7329  29406  01/4  12691  73/1  
2006  10351  30154  91/2  13404  29/1  
2007  13624  24454  79/1  10824  79/0  
2008  16745  10112  6/0  4985  3/0  



  ٤١                                      2008تا  1999هاي مطالعه توليد علم ايران در پايگاه اسكوپوس طي سال

 

 اي و جهاني نمايه شده در پايگاهسهم و رتبه ايران در توليدات علمي منطقه. سوال دوم
  اسكوپوس چگونه بوده است؟

 27/7تنها  1999دهد كه در سال خاورميانه نشان ميبررسي سهم ايران در توليد علم 

داده كه اين رقم در سال اي را مقاالت پژوهشگران كشور تشكيل ميدرصد از توليدات منطقه

سطح هرچند كه توليدات علمي كشور در ). 3جدول (درصد رسيده است  37به بيش از  2008

 1جهاني نيز از رشد چشمگيري برخوردار بوده است، اما سهم پژوهشگران كشورمان كمتر از 

اين در حالي است كه كشورهاي اياالت متحده، . درصد توليدات جهاني در هر سال بوده است

 .  اندانگلستان، ژاپن، چين و آلمان بيشترين سهم را در توليدات علمي پايگاه اسكوپوس داشته

 

  اي و جهاني نمايه شده در پايگاه اسكوپوسسهم ايران در توليدات علمي منطقه. 3 جدول

  (%)سهم ايران در توليدات علمي جهاني   (%)سهم در توليدات علمي خاورميانه   سال

1999  27/7  12/0  
2000  38/8  13/0  
2001  03/10  15/0  
2002  85/12  2/0  
2003  26/15  28/0  
2004  5/18  33/0  
2005  51/23  42/0  
2006  56/28  57/0  
2007  24/33  72/0  
2008  11/37  89/0  
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  اي و جهاني نمايه شده در پايگاه اسكوپوسرتبه ايران در توليدات منطقه. 4جدول 
  رتبه در جهان  رتبه در خاورميانه  سال
1999  5  48  
2000  5  47  
2001  4  44  
2002  4  40  
2003  3  39  
2004  3  38  
2005  3  33  
2006  3  28  
2007  3  23  
2008  2  22  

 

دهد كه بررسي رتبه ايران در توليدات نمايه شده در پايگاه اسكوپوس نشان مي ،همچنين
جهاني قرار  22ايران پس از كشور تركيه در رتبه دوم منطقه خاورميانه و رتبه  2008در سال 

توليدات علمي پس از كشورهاي  در ميان كشورهاي آسيايي نيز ايران از نظر تعداد. استداشته 
كنگ، سنگاپور و چين، ژاپن، هندوستان، كره جنوبي و تايوان و باالتر از كشورهايي مانند هنگ

اين در حالي است كه تعداد توليدات كشورمان در سال . استمالزي در رتبه ششم جاي گرفته 
ر قدس، مصر و عربستان ميالدي در منطقه خاورميانه از كشورهاي تركيه، رژيم اشغالگ 1999

جايگاه ايران در  توليدات . سعودي نيز كمتر بود و رتبه پنجم منطقه به ايران تعلق داشت
  .استارائه شده  4اي و جهاني در جدول شماره منطقه
 

چه ميزان از توليدات علمي نمايه شده ايران در پايگاه اسكوپوس حاصل . سوال سوم
  اند؟المللي بودهمشاركت علمي بين

المللي پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس، فيلد به منظور بررسي مشاركت علمي بين
وابستگي سازماني نويسندگان توليدات علمي ايران مورد تحليل قرار گرفت و آن دسته از 

دهد كه ها نشان مييافته. المللي بودند مشخص شدندتوليدات علمي كه حاصل مشاركت بين



  ٤٣                                      2008تا  1999هاي مطالعه توليد علم ايران در پايگاه اسكوپوس طي سال

 

المللي از توليدات علمي كشور، حاصل همكاري علمي بين) مدرك 14817(درصد  23حدود 
  ). 5جدول (اند پژوهشگران ايراني با پژوهشگران ساير كشورها بوده

  المللي ايران در توليدات علمي نمايه شده در پايگاه اسكوپوسمشاركت بين. 5جدول 

  توليدات ايران درصد از كل  تعداد مقاالت حاصل از مشاركت با ساير كشورها  سال

1999  331  68/24  
2000  376  9/22  
2001  402  08/20  
2002  531  25/19  
2003  994  46/25  
2004  1359  5/26  
2005  1921  21/26  
2006  2379  98/22  
2007  3054  42/22  
2008  3470  72/20  

 
 

وضعيت استناددهي به مقاالت نمايه شده پژوهشگران كشور در پايگاه . سوال چهارم
  است؟ هاي مورد بررسي چگونه بودهاسكوپوس طي سال

وضعيت استناددهي به مقاالت ايراني نمايه شده در پايگاه اسكوپوس نيز در پژوهش حاضر 
مدرك يعني  33928به طور كلي از مجموع كل مقاالت نمايه شده، . مورد بررسي قرار گرفت

 63اين در حالي است كه حدود ). 6ول جد(اند بيش از نيمي از مدارك مورد استناد قرار گرفته
-مي 2008و  2007هاي اند، مربوط به سالدرصد از مقاالتي كه تاكنون استنادي دريافت نكرده

گذرد و احتمال زيادي براي دريافت استناد از ها نميباشند كه مدت زمان زيادي از انتشار آن
  .سوي اين مقاالت در آينده وجود دارد
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  استناد شده و استناد نشده پژوهشگران ايراني در پايگاه اسكوپوس مقاالت. 6جدول 

  سال
تعداد مقاالت      

  استناد شده

درصد مقاالت     

  استناد شده

تعداد مقاالت      

  استناد نشده

درصد مقاالت     

  استناد نشده

1999  1047  08/78  294  92/21  

2000  1306  54/79  336  46/20  

2001  1536  72/76  466  28/23  

2002  2045  12/74  714  88/25  

2003  2972  13/76  932  87/23  

2004  3559  39/69  1570  61/30  

2005  4703  17/64  2626  83/35  

2006  5826  28/56  4525  72/34  

2007  6462  43/47  7162  57/52  

2008  4472  71/26  12273  29/73  
 

  

پژوهشگران كشور در پايگاه پراكندگي موضوعي مقاالت نمايه شده . سوال پنجم
  اسكوپوس چگونه بوده است؟

دهد كه تحليل موضوع توليدات علمي نمايه شده كشور در پايگاه اسكوپوس نشان مي
حيطه موضوعي پزشكي بيشترين توليدات را به خود اختصاص داده و پس از آن شيمي و 

است كه در توليدات علمي نمايه اين در حالي . اندمهندسي بيشترين تعداد مقاالت را دارا بوده
.  شده كشور در پايگاه وب علوم، حيطه موضوعي شيمي داراي بيشترين تعداد مقاالت است

هاي اقتصاد، اقتصاد سنجي و همچنين كمترين فراواني توليدات علمي مربوط به حيطه
 ). 7جدول (مقاله بوده است  52حسابداري با 

  
  



  ٤٥                                      2008تا  1999هاي مطالعه توليد علم ايران در پايگاه اسكوپوس طي سال

 

  نمايه شده در پايگاه اسكوپوسپراكندگي موضوعي مقاالت . 7جدول 
  تعداد مقاالت  موضوع  تعداد مقاالت  موضوع

  1290  دامپزشكي  12416  پزشكي
  1069  ايچند رشته  10203  شيمي

  989  انرژي  8743  مهندسي
  643  علوم اعصاب  6043  كشاورزي و بيولوژي

  590  علوم اجتماعي  5707  علم مواد
  419 مديريت و آمار  5560  بيوشيمي، ژنتيك، بيولوژي مولكولي

  214  بهداشت عمومي  4703  فيزيك و نجوم
  209  پرستاري  4237  رياضيات

  200  روانشناسي  3739  مهندسي شيمي
  182  دندانپزشكي  3124  علم رايانه

  168  بازرگاني و حسابداري  2295 مطالعات محيطي
  105  هنر و علوم انساني  1962  شناسي  داروشناسي و سم

اقتصاد، اقتصادسنجي،    1625  شناسيگياهشناسي و زمين
  حسابداري

52  

      1534  شناسي و ميكروبيولوژيايمن
 

ساله مورد بررسي در پايگاه بيشترين نرخ رشد توليدات علمي در دوره ده. سوال ششم
 اسكوپوس به چه موضوعاتي تعلق داشته است؟

دهد كه ميمحاسبه نرخ رشد توليدات علمي از طريق آزمون رگرسيون نمايي نشان 
درصد بيشترين و  4/59توليدات بيوشيمي، ژنتيك و بيولوژي مولكولي با نرخ رشدي معادل 

درصد رشد، كمترين نرخ رشد را در توليدات علمي كشور  6توليدات كشاورزي و بيولوژي با 
 ). 8جدول (اند دهدر پايگاه اسكوپوس دارا بو
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  حيطه هاي موضوعي داراي بيشترين نرخ رشد در اسكوپوس. 8جدول 
 R2  (%)نرخ رشد   موضوع

  93/0  4/59  بيوشيمي، ژنتيك و بيولوژي مولكولي
  97/0  1/35  پزشكي

  97/0  1/35  شناسي و ميكروبيولوژيايمن
  97/0  1/30  علم رايانه

  97/0  7/29  مطالعات محيطي
  98/0  8/28  علوم اعصاب

  97/0  5/28  رياضيات
  99/0  4/28  علم مواد
  99/0  8/27  مهندسي

  8/0  8/26  ايچند رشته
  

ها و پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس چه پرتوليدترين دانشگاه. سوال هفتم
  اند؟موسسات و افرادي بوده

دانشگاه  دهد كهبررسي توليدات علمي پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس نشان مي
هاي مقاله پرتوليدترين دانشگاه كشور در پايگاه اسكوپوس بوده است و دانشگاه 8320تهران با 

هاي وابسته به از ميان دانشگاه. هاي بعدي قرار دارندصنعتي شريف و آزاد اسالمي در رتبه
را مدرك، بيشترين توليدات علمي  4188وزارت بهداشت نيز دانشگاه علوم پزشكي تهران با 

 ). 9جدول (است به خود اختصاص  داده 
  

  هاي كشور در پايگاه اسكوپوسپرتوليدترين دانشگاه. 9جدول
  تعداد توليدات علمي  دانشگاه

  8320  دانشگاه تهران
  5718  دانشگاه صنعتي شريف
  4537  دانشگاه آزاد اسالمي

  4188  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  4102  دانشگاه تربيت مدرس

  3902  صنعتي اميركبير دانشگاه
  3272  دانشگاه علم و صنعت

  2963  دانشگاه شيراز
  2205  دانشگاه صنعتي اصفهان
  2073  دانشگاه شهيد بهشتي
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از كل ) مقاله 2282(درصد 5/3دهد كه مطالعه پرتوليدترين نويسندگان كشور نيز نشان مي

مقاالت كشور توسط ده پژوهشگر برتر تاليف شده است كه در اين ميان، دكتر مجيد هروي 

مقاله، پرتوليدترين پژوهشگر كشور در پايگاه  314استاد بخش شيمي دانشگاه الزهرا با 

ن پرتوليد داشته و همچنين مقاالت شيمي بيشترين سهم را در آثار مولفا. اسكوپوس بوده است

نويسنده پرتوليد تاليف شده  7توسط ) درصد از كل توليدات شيمي ايران 16(مقاله  1642

 ).    10جدول (است 

  ده پژوهشگر پرتوليد كشور در پايگاه اسكوپوس. 10جدول 
  تعداد مدارك  دانشگاه  رشته  پژوهشگر

  314  الزهرا  شيمي  دكتر مجيد هروي

  279  تهران  شيمي  دكتر محمدرضا گنجعلي

  257  رازي  شيمي  پوردكتر مجتبي شمسي

  233  صنعتي اميركبير  رياضيات  دكتر مهدي دهقان

  223  سينا همدانبوعلي  شيمي  گلدكتر محمدعلي زلفي

  213  علوم پزشكي تهران  پزشكي  دكتر باقر الريجاني

  209  تربيت مدرس  شيمي  دكتر عيسي ياوري

  194  پزشكي تهرانعلوم   پزشكي  دكتر عباس شفيعي

  187  تهران  شيمي  دكتر پرويز نوروزي

  173  زنجان  شيمي  دكتر علي مرسلي

  
ساله عملكرد مجالت ايراني نمايه شده در پايگاه اسكوپوس طي دوره ده. سوال هشتم

  مورد بررسي چگونه بوده است؟
در پايگاه عنوان مجله ايراني  41تعداد  2008دهد كه در سال هاي پژوهش نشان مييافته

به طور كلي از مجموع مقاالت منتشر شده از سوي پژوهشگران . انداسكوپوس نمايه شده
در مجالت داخلي نمايه شده در اسكوپوس و ساير مقاالت ) درصد 23/11(مقاله  7282ايراني، 
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بيشترين تعداد مقاالت نمايه شده مربوط به مجله . انددر مجالت خارجي منتشر و نمايه شده
منتشر شده از سوي آكادمي علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران است  1و پزشكي ايرانآرشي

مقاله آن در پايگاه اسكوپوس نمايه شده  638در مجموع  2008تا  2002هاي كه طي سال
 . ارائه شده است 11مجالت برتر از نظر تعداد مقاالت نمايه شده در جدول شماره . است

 

  ايراني از نظر تعداد مقاالت نمايه شدهمجالت برتر . 11جدول 

  تعداد مقاالت  موضوع  ناشر  عنوان مجله

  638  علوم پزشكي  آكادمي علوم پزشكي ايران  آرشيو پزشكي ايران

  636  علم مواد  موسسه پليمر ايران  2مجله پليمر ايران

  525  مهندسي  دانشگاه صنعتي شريف  3ساينتيا ايرانيكا

  414  علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  4مجله علوم پزشكي ايران

مجله علوم و فناوري ايران 
  383  ايچندرشته  دانشگاه شيراز  5)فناوري(

  350  علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران  6اكتا مديكا ايرانيكا
مجله شيمي و مهندسي 

  7شيمي ايران
پژوهشكده توسعه صنايع 

  شيميايي
شيمي و 

  مهندسي شيمي
324  

  292  علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  8پژوهش در علوم پزشكي
  291  علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران  9دارو

  انستيتو پاستور  10مجله بيومديكال ايران
بيوشيمي، ژنتيك 

بيولوژي 
  مولكولي

259  

                                                
1. Archives of Iranian Medicine 
2. Iranian Polymer Journal (English Edition) 
3. Scientia Iranica 
4. Iranian Journal of Medical Sciences 
5. Iranian Journal of Science and Technology (Transaction B: Technology) 
6. Acta Medica Iranica 
7. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 
8. Journal of Research in Medical Sciences 
9. Daru 
10. Iranian Biomedical Journal 
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زماني سه ساله براي هر  يك از مجالت  همچنين، مطالعه ميزان استنادهاي دريافتي در بازه

استناد بيشترين  753دهد كه مجله پليمر ايران با ايراني نمايه شده در پايگاه اسكوپوس نشان مي

ميزان استنادهاي دريافتي را دارا بوده و پس از آن مجالت آرشيو پزشكي ايران و انجمن شيمي 

  ). 12جدول(قرار دارند  1ايران

    
  سه ساله برتر ايراني از نظر تعداد استنادهاي دريافتي در بازه مجالت. 12جدول 
  تعداد استنادها  موضوع  ناشر  عنوان مجله

  753  علم مواد  موسسه پليمر ايران  مجله پليمر ايران

  324  علوم پزشكي  آكادمي علوم پزشكي ايران  آرشيو پزشكي ايران
  225  شيمي  انجمن شيمي ايران  مجله انجمن شيمي ايران

المللي علوم و فناوري مجله بين
  2محيط زيست

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
  علوم و تحقيقات

كشاورزي و 
بيولوژي، مطالعات 

  محيطي
169  

مجله شيمي و مهندسي شيمي 
  ايران

پژوهشكده توسعه صنايع 
  شيميايي

شيمي و مهندسي 
  142  شيمي

  139  علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران  دارو

بيوشيمي، ژنتيك و   انستيتو پاستور  بيومديكال ايرانمجله 
  111  بيولوژي مولكولي

مجله علوم و فناوري ايران 
  102  ايچندرشته  دانشگاه شيراز  )فناوري(

  92  علوم پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  مجله علوم پزشكي ايران
مجله بهداشت عمومي 

  3ايران
انجمن متخصصين 
  80  بهداشت عمومي  بهداشت عمومي ايران

 
 

                                                
1. Journal of Iranian Chemical Society 
2. International Journal of Environmental Science and Technology 

3 Iranian Journal of Public Health 
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  گيرينتيجه
.    پژوهش حاضر به بررسي عملكرد پژوهشگران كشور در پايگاه اسكوپوس پرداخته است

مدرك در  64826در مجموع  2008تا  1999هاي دهد كه طي سالهاي پژوهش نشان مييافته

اين تعداد توليدات . انداستناد دريافت كرده 210724پايگاه اسكوپوس نمايه شده و اين مدارك 

-ايران را در جايگاه دوم خاورميانه، ششم آسيا و بيست و دوم جهان قرار داده  2008در سال 

كنند كه از نظر مجموع مدارك نمايه نيز بيان مي) 1389(جهرمي منش و بصيريانعرفان. است

ور برتر آسيايي در در پايگاه اسكوپوس، ايران در ميان ده كش 2008تا  1999هاي شده طي سال

  .  جايگاه هشتم و باالتر از كشوهاي تايلند و مالزي قرار داشته است

هاي مورد ميزان رشد توليدات علمي نمايه شده كشور در پايگاه اسكوپوس در سال  

همچنين تعداد مدارك و استنادهاي دريافتي پايگاه . استه درصد بود 28بررسي حدود 

علت اين امر . استبوده پايگاه وب علوم در دوره زماني مشابه، بيشتراسكوپوس در مقايسه با 

-تر پايگاه اسكوپوس و نمايه تعداد بيشتري مجله، مقاالت كنفرانس توان پوشش گستردهرا مي

ميانگين استنادهاي دريافتي براي هر مدرك نمايه . ها و فصول كتاب در اين پايگاه عنوان نمود

خوداستنادي براي هر  4/1استناد و ميانگين خوداستنادي  25/3 شده در پايگاه اسكوپوس

وضعيت استنادهاي دريافتي مدارك نمايه شده در پايگاه اسكوپوس بيان گر . استمدرك بوده 

  .  اندمدرك، يعني بيش از نيمي از مدارك  مورد استناد قرار گرفته 33928اين است كه  

ا ساير كشورها در توليدات علمي پايگاه بررسي مشاركت علمي پژوهشگران ايراني ب

از توليدات علمي كشور، ) مدرك 14817(درصد  23دهد كه حدود اسكوپوس نشان مي

المللي پژوهشگران ايراني با پژوهشگران ساير كشورها بوده كه بيشترين حاصل همكاري   بين

نين مطالعه همچ. استتعلق داشته ) درصد 5/26(ميالدي  2004ميزان همكاري، به سال 

دهد كه بيشترين ميزان توليدات علمي مربوط به موضوعي توليدات پايگاه اسكوپوس نشان مي

اين در حالي است كه در پايگاه وب . حيطه موضوعي پزشكي، شيمي و مهندسي بوده است
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هاي بعدي علوم موضوع شيمي پرتوليدترين حيطه موضوعي بوده و پزشكي و فيزيك در رده

كمترين ميزان توليد علم در هر دو پايگاه به مقاالت رشته اقتصاد و ماليه تعلق داشته . قرار دارند

چاكلي و و نوروزي) 1389(جهرمي منش و بصيرياننتايج مشابهي در پژوهش عرفان. است

محاسبه نرخ رشد توليدات علمي  از سوي ديگر. نيز گزارش شده است) 1390(مالحمدي 

دهد كه توليدات بيوشيمي، ژنتيك و بيولوژي ميون نمايي نشان كشور از طريق آزمون رگرسي

 6درصد بيشترين و توليدات كشاورزي و بيولوژي با  4/59مولكولي با نرخ رشدي معادل 

-درصد رشد، كمترين نرخ رشد را در توليدات علمي نمايه شده در پايگاه اسكوپوس دارا بوده

  .اند

هشي كشور در توليدات علمي پايگاه اسكوپوس ها و موسسات پژومطالعه سهم دانشگاه

هاي تهران، صنعتي شريف و آزاد بيشترين ميزان توليدات علمي را گوياي اين است كه دانشگاه

نيز ضمن بررسي توليدات علمي ايران در پايگاه وب علوم ) 1387(ابراهيمي و حياتي . اندداشته

منش و همچنين عرفان. استه ه كشور بودبيان كردند كه دانشگاه تهران پرتوليدترين دانشگا

نيز از دانشگاه تهران به عنوان پرتوليدترين دانشگاه كشور در پايگاه ) 1389(جهرمي بصيريان

مدرك، پرتوليد ترين  314از سوي ديگر دكتر مجيد هروي با توليد . برنداسكوپوس نام مي

درصد از كل توليدات  5/3دود در مجموع ح. است پژوهشگر كشور در پايگاه اسكوپوس بوده

كه هشت نفر از اين ده  كشور در پايگاه اسكوپوس توسط ده پژوهشگر برتر توليد شده

مطالعه عملكرد مجالت كشور در پايگاه . اندپژوهشگر برتر، مربوط به رشته شيمي بوده

 درصد از توليدات خود را در 23/11اسكوپوس نيز نشان مي دهد كه پژوهشگران ايراني 

اند كه در اين ميان، مجله آرشيو پزشكي كرده مجالت ايراني نمايه شده در اسكوپوس منتشر

ايران داراي بيشترين تعداد توليدات بوده و مجله پليمر ايران بيشترين تعداد استنادها را در بازه 

ل همچنين تعداد مجالت ايراني در پايگاه اسكوپوس در سا. استزماني سه ساله دريافت كرده 

  . استمجله رسيده  41به  2008مجله بود كه اين تعداد در سال  5، تنها 1999
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بندي نمود كه كه عملكرد پژوهشگران كشورمان در پايگاه اسكوپوس توان جمعدر انتها مي

جهان در  48ارتقاء جايگاه كشور از رتبه . استداراي روندي صعودي و رضايت بخش بوده 

جا كه دو پايگاه وب علوم از آن. ، دليلي بر اين مدعاست2008ال در س 22به رتبه  1999سال 

توانند به عنوان مكمل يكديگر در هاي استنادي جهان بوده و ميو اسكوپوس بزرگترين پايگاه

هاي آينده بررسي شود در پژوهشسنجي مورد استفاده قرار گيرند، پيشنهاد ميعلم هايپژوهش

 چنين. و عملكرد علمي كشورمان در دو پايگاه انجام گيرد جامع و تطبيقي بر روي توليدات

اي ديدي جامع از وضعيت و جايگاه علمي ايران و نقاط قوت و ضعف توليدات علمي مطالعه

  . آوردها را فراهم ميدر هر يك از  اين پايگاه
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