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Abstract
Background and aim: Findings from studies on science assessment and evaluation
are the most important tools for planning and policy-making in each country;
therefore, the aim of this study was to investigate the scientific output in the field
of Persian Gulf in Scopus during 1996-2015.
Material and methods: This descriptive survey study was performed using
scientometrics method. The study population was the indexed articles in Scopus
with keyword of Persian Gulf from 1996 to 2015. Data were analyzed using
analytical tools in Scopus and SPSS 21.
Findings: The results have shown that all 2667 documents written by 84 countries
have been published in 160 journals with 27 different fields. The average growth
rate of annual outputs was 22.5% in the world, 17.5% in the Middle East and
39.2% in Iran. Moreover, 23.8% of the documents have one author and documents
with three or two authors are in the next ranks. Most scientific outputs are related
to the field of "medicine".
Conclusion: In the last 20 years, we are faced with significant growth in scientific
outputs in the field of Persian Gulf. Although Iran has the most scientific outputs
in this field, the qualitative evaluation of scientific outputs published by this
country via indices of "the average number of citations of articles" and "h-index"
has indicated their low effectiveness, which should be paid attention.
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بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی خلیج فارس در پایگاه اسکوپوس طی سالهای
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دریافت مقاله96/6/4 :

چکیده

*1

منصوره دمرچی لو )(MSc

 .1كتابخانه ،دانشکده دندانپزشکي ،دانشگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.

سابقه و هدف :يافتههاي حاصل از مطالعات سنجش و ارزيابي علم از مهمترين ابزارهاي برنامهريزي و
سياستگذاري علمي در هر كشور به شمار ميرود و مطالعه حاضر به بررسي وضعيت توليدات علمي حوزه موضوعي
خليجفارس در پايگاه اسکوپوس بهعنوان يکي از مهمترين پايگاههاي استنادي در طي يک دوره  20ساله ميپردازد.

*نویسنده مسئول:

مواد و روشها :پژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است و به روش علمسنجي انجام شده است .جامعه پژوهش را

منصوره دمرچی لو

كليه ركوردهاي نمايهشده با كليدواژه  Persian gulfطي سالهاي  1996الي  2015در پايگاه اسکوپوس تشکيل
ميدهند .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از ابزار تحليلي دادهها در اسکوپوس و بخشي نيز از طريق  SPSSنسخه

تهران ،اوين ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،
دانشکده دندانپزشکي ،كتابخانه.

 21انجام شده است.
یافتهها :جستجوي كليدواژه  Persian gulfدر پايگاه اسکوپوس در طي سالهاي  1996الي  2015نشان داد كه
 2667مدرک ،با همکاري  84كشور ،در  160مجله و در  27حوزه موضوعي منتشر شده و متوسط نرخ رشد ساالنه

Email:
mansoureh.damirchi@gmail.com

انتشارات در حوزه موضوعي خليجفارس در سطح جهاني  ، %22/5در كشورهاي منطقه خاورميانه  %17/5و در ايران
 %39/2است %23/8 .مدارک داراي يک نويسنده و مدارک داراي سه و دو نويسنده در رتبههاي بعدي قرار دارند.
بيشترين توليدات علمي اين حوزه در حوزه موضوعي "پزشکي" طبقهبندي ميشود.
نتیجهگیری :در  20سال اخير با رشد قابلتوجه توليدات علمي در حوزه خليجفارس روبرو هستيم .اگرچه ايران
بيشترين توليدات علمي در حوزه خليجفارس را دارد ،اما بررسي كيفي توليدات علمي منتشرشده توسط ايران از طريق
شاخص "ميانگين تعداد استناد مقاالت" و شاخص "  hمدارک" حاكي از اثرگذاري پايين آنهاست كه الزم است اين
مسئله مورد توجه قرار گيرد.
واژگان کلیدی :تولیدات علمی ،خلیجفارس ،اسکوپوس ،ایران ،تحلیل استنادی

مقدمه
محققان و نويسندگان در آن عرصه را نمايان ساخته و سبب شناسايي
نقاط قوت و ضعف تحقيقات انجام شده گرديد (.)2
خليجفارس آبراهي است كه در امتداد درياي عمان و در ميان ايران
و شبه جزيره عربستان قرار دارد و پس از خليج مکزيک و خليج
هادسون سومين خليج بزرگ جهان بشمار ميآيد و بهعنوان يکي از
محورهاي اصلي ارتباط بين اروپا ،آفريقا ،آسياي جنوبي و جنوب شرقي
آسيا و به سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در آن از ممتازترين جايگاه
راهبردي ،سياسي ،ژئوپليتيک و اقتصادي برخوردار است و از نظر زيست
محيطي نيز زيستگاه بسياري از جانداران آبزي و نادر است .كشورهاي
ايران ،عمان ،عراق ،عربستان سعودي ،كويت ،امارات متحده عربي ،قطر
و بحرين كشورهاي كناره خليجفارس هستند و هر يک از آنها جهت
بهرهبرداري بهتر و بيشتر از اين حوضه آبي سعي در پژوهشمحور

يافتههاي حاصل از مطالعات سنجش و ارزيابي علم از مهمترين
ابزارهاي برنامهريزي و سياستگذاري علمي در هر كشور به شمار
ميرود .چرا كه تا زماني كه شناخت درستي از وضعيت توليد علم در يک
كشور و جايگاه آن در دنيا وجود نداشته باشد ،برنامهريزي و
سياستگذاري صحيحي نيز صورت نخواهد گرفت .به كمک مطالعات
علمسنجي ميتوان به بررسي توليدات علمي ،ميزان اثرگذاري
حيطههاي موضوعي ،پژوهشگران ،دانشگاهها و كشورهاي گوناگون
پرداخت و ضمن اينکه شناخت درستي از وضعيت توليد علم در يک
كشور و جايگاه آن در دنيا فراهم آورد ،برنامهريزي و سياستگذاريهاي
علمي را نيز جهتدار نموده و سهولت بخشيد ( .)1در واقع با آگاهي از
وضعيت توليدات علمي و پيشرفتهاي بهدست آمده در حوزههاي
موضوعي مختلف ،ميتوان تصوير جامعي از نوع فعاليتهاي علمي
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كه اگر ميزان نرخ رشد در هر يک از سالهاي موردبررسي منفي بود،
مقدار ` Gبجاي معادله ( )2از طريق معادله ( )3محاسبه خواهد شد (.)8

ساختن فعاليتهاي خود در اين پيکره آبي دارند .با توجه به توان علمي
خود ،مطالعات بنيادي ،توسعهاي و كاربردي را انجام داده و نتايج و
يافتههاي حاصل از پژوهشهاي خود را منتشر ساختهاند ( .)3بررسي
وضعيت توليد علم در ايران در حوزههاي علمي مختلف در مطالعات
بسياري مورد توجه و بررسي قرار گرفته است .براي نمونه ميتوان به
پژوهش اسدي و قادري سهي ،در حوزه ژئوفيزيک ( ،)4پشتونيزاده ،در
حوزه كشاورزي ( ،)5عباسي و همکاران ،در حوزه روانشناسي اجتماعي
( ،)2عرفان منش و همکاران ،در حوزه شيمي ( ،)1قاضي ميرسعيد و
همکاران ،در حوزه پرستاري ( )6اشاره كرد ،اما از معدود پژوهشهاي
انجامشده در حوزه موضوعي علوم دريايي در كشور ميتوان به دو
پژوهش انجامشده توسط دالوند و همکارانش اشاره كرد كه در يکي از
پژوهشها به تحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخنگاشتي توليدات
علمي محققان علوم دريايي ايران در حوضه آبي خزر ( )7و در ديگري
به تحليل استنادي و ترسيم نقشه تاريخنگاشتي توليدات علوم دريايي
ايران در دو حوزه آبي عمان و خليجفارس ( )3ميپردازد.
ازآنجاكه هر دو مطالعه تنها در پايگاه استنادي web of science
انجام شده است و با توجه به اينکه پايگاه  Scopusيکي از معتبرترين
نمايههاي استنادي بينالمللي مطرح است تاكنون پايه و اساس مطالعات
علمسنجي بسياري قرار گرفته است .اين پژوهش در ادامه پژوهش
دالوند و آگاه ( )3به بررسي وضعيت توليد علم در دو حوزه موضوعي
خليجفارس در پايگاه استنادي  Scopusميپردازد.

معادله شماره 1

=G

معادله شماره 2

= `G

معادله شماره 3

= `G

ضريب مشاركت ميان نويسندگان از طريق معادله پيشنهادي
 Ajiferukeو همکارانش كه در مقالهاي در سال  1988پيشنهاد دادند،
مطابق معادله شماره ( )4محاسبه شد (.)9

معادله شماره 4

– CC = 1

منظور از  CCضريب مشاركت j ،تعداد نويسندگان k ،بيشترين
تعداد نويسندگان در حوزه موضوعي مورد مطالعه fj ،تعداد مقاالت داراي
 jنويسنده و  Nتعداد كل مقاالت است.
یافتهها
جستجوي كليدواژه  Persian gulfدر پايگاه  Scopusدر طي
سالهاي  1996الي  2015شامل  2667نتيجه بود .تجزيه و تحليل
دادهها نشان داد كه از مجموع مدارک نمايه شده در پايگاه  Scopusدر
حوزه موضوعي خليجفارس  2578( %96/7مدرک) به زبان انگليسي و
 20( %0/7مدرک) به زبان فرانسوي 19( %0/7 ،مدرک) به زبان آلماني،
 17( %0/6مدرک) به زبان فارسي و  33( %1/3مدارک) باقيمانده به
ساير زبانها (با فراواني  %0/1و كمتر) منتشر شدهاند.
 )2205( %82/7مدارک بازيابي شده در قالب مقاالت پژوهشي و
مروري )211( %7/9 ،مدارک در قالب كنفرانس و همايش و %9/4
باقيمانده در قالب كتاب ،يادداشت ،گزارش كوتاه ،مقاله سردبير و ...
منتشر شدهاند.
همانطور كه در نمودار  1مشاهده ميشود وضعيت توليدات علمي
حوزه موضوعي خليجفارس طي سالهاي مورد مطالعه ازلحاظ كمّي،
رشد صعودي داشته است .اگرچه در  5سال اخير توليدات علمي در اين
حوزه ازلحاظ كمّي گاها با افت و خيزهايي همراه است اما بهطوركلي با
افزايش توليد علم در حوزه خليجفارس در طي  20سال گذشته روبرو
هستيم .محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات در حوزه
موضوعي خليجفارس عدد  %22/5را نشان داد .متوسط نرخ رشد ساالنه
انتشارات در اين حوزه موضوعي در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه
 %17/5و در ايران  %39/2محاسبه شد.
بررسي تعداد نويسندگان مدارک مورد بررسي نشان داد كه بيشتر
مدارک ( )%23/8داراي يک نويسنده ميباشند .و مدارک داراي 3

مواد و روشها
پژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است و به روش علمسنجي انجام
ميشود .جامعه پژوهش شامل كليه ركوردهاي منتشرشده در حوزه
موضوعي خليجفارس است كه در طي سالهاي  1996الي  2015در
پايگاه  Scopusنمايه شدهاند .بهمنظور انجام پژوهش عبارت
” “Persian gulfدر فيلد  keywordsو با محدوديت زماني مورد
نظر جستجو شد و نتايج بدست آمده ،شامل  2667ركورد ،مورد بررسي
قرار گرفت .در مرحله بعد ،نتايج جستجو با استفاده از فيلترهاي موجود
در پايگاه  Scopusبه كشورهاي منطقه خاورميانه (كشورهاي منطقه
خاورميانه به ترتيب حروف الفبا :اردن ،امارات متحده عربي ،ايران ،
بحرين ،تركيه ،رژيم اشغالگر قدس ،سوريه ،عراق ،عربستان سعودي،
عمان ،فلسطين ،قطر ،كويت ،لبنان ،مصر ،يمن) محدود و  1177نتيجه
بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در پايان ،نتايج به كشور
ايران محدود شد و وضعيت توليد علمي كشور در حوزه خليجفارس
بررسي گرديد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از ابزار تحليلي دادهها
در  Scopusو بخشي نيز از طريق  SPSSنسخه  21انجام شد.
بهمنظور محاسبه متوسط نرخ رشد توليدات علمي در حوزه
موضوعي خليجفارس طي سالهاي مورد مطالعه ،از ميانگين هندسي
بهصورت معادله شماره ( )1استفاده شد .در اين رابطه مقدار ` Gنرخ
رشد در طي هر يک از سالهاي مورد مطالعه است كه مقدار آن از
طريق معادله ( )2محاسبه ميشود .با توجه و با در نظر گرفتن اين نکته
47

Caspian Journal of Scientometrics. 2017; 4(2): 45-52
Damerchiloo M

مدارک نمايه شده در  Scopusدر حوزه موضوعي خليجفارس در
طي سالهاي مورد مطالعه با همکاري  84كشور منتشر شدهاند .ايران
( )%32/8و آمريکا ( )%27/9داراي بيشترين مدارک نمايه شده در
 Scopusدر اين حوزه هستند و پس از آنها به ترتيب كشورهاي
انگليس ( ،)%9/03امارات متحده عربي ( )%4/35و آلمان ( )%3/5در
رتبههاي سوم تا پنجم قرار دارند.
در ميان كشورهاي خاورميانه ،ايران با  %74/4داراي بيشترين تعداد
مدارک نمايه شده در حوزه موضوعي خليجفارس است كشورهاي كويت
( ،)%7/4عربستان سعودي ( )%6/4رژيم اشغالگر قدس ( )%3/4و مصر
( )%3/1در رتبههاي بعدي قرار دارند.
بر اساس دادههاي بهدستآمده دانشگاه تهران با  182مدرک
( ،)%6/8دانشگاه آزاد با  135مدرک ( )%5/1و مركز پزشکي وي .اي
) (VA Medical centerدر اياالت متحده آمريکا با  127مدرک
( )%4/8داراي بيشترين تعداد مدرک نمايه شده در  Scopusدر حوزه
موضوعي خليجفارس در سالهاي مورد مطالعه هستند.

نويسنده ( )%18/6و دو نويسنده ( )%17/9در رتبههاي بعدي قرار دارند.
بيشترين تعداد مؤلفين  48نفر (در كمتر از يک درصد مدارک بازيابي
شده) گزارش شد.
تجزيه و تحليل دادهها نشان داد كه پركارترين نويسندگان در حوزه
موضوعي خليجفارس  Simon Wesseleyاز گروه پزشکي و
روانشناسي دانشگاه كينگ لندن )،(King's College London
 Robert W. Haleyاز گروه پزشکي دانشگاه تگزاس اياالت متحده
آمريکا )،(UT Southwestern Medical School
 Gregory C. Grayاز گروه علوم محيطزيست دانشگاه دوک
) (Duke Universityاياالت متحده ميباشند و پركارترين
نويسندگان در كشورهاي منطقه خاورميانه و ايران به ترتيب احمد
ساوري از دانشگاه علوم و فنون خرمشهر ،مجيد افخمي از دانشگاه آزاد
اسالمي و حسين رحيم پور بناب از دانشگاه تهران هستند.
ضريب مشاركت نويسندگان مطابق معادله ذكرشده در روش
پژوهش محاسبه و مقدار  0/53محاسبه شد .بررسي وضعيت همکاري
بينالمللي محققان ايراني عدد  %16/7را نشان داد به اين معني كه
 %16/7توليداتي كه محققان ايراني در اين حوزه به وجود آوردهاند،
حداقل با همکاري يک نويسنده خارجي تأليف شده است.

نمودار  .1وضعیت کمی تولیدات علمی در حوزه موضوعی خلیجفارس در نمایه استنادی اسکوپوس طی سالهای 1996-2015

كردهاند .فيلتر كردن نتايج جستجو به كشورهاي منطقه خاورميانه يا
ايران نتيجه متفاوتي را نمايش ميدهد .جدول  1پنج مجله برتر كه
بيشترين تعداد مقاالت را به خود اختصاص دادهاند ،در سطح بينالملل،
سطح كشورهاي منطقه خاورميانه و ايران نشان ميدهد.

بررسي  2667مدرک نمايه شده در حوزه موضوعي خليجفارس در
 Scopusنشان داد كه اين مدارک مجموعاً در  160مجله منتشر
شدهاند .مجالت  Military Medicineو  Marine Pollutionبه
ترتيب با  48و  47مقاله ،بيشترين مقاالت در اين حوزه را منتشر
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جدول  .1پنج مجله دارای بیشترین تعداد مقاله نمایه شده در اسکوپوس در حوزه موضوعی خلیجفارس در طی سالهای 1996-2015

در ميان كل مدارک

در ميان مدارک منتشرشده
توسط كشورهاي منطقه
خاورميانه

در ميان مدارک منتشرشده
توسط ايران

Military Medicine
خبرنامه Marine Pollution
Iranian Journal of Fisheries Sciences
American Journal of Epidemiology
Zootaxa

1.
2.
3.
4.
5.

Iranian Journal of Fisheries Sciences
خبرنامه Marine Pollution
Environmental Monitoring and Assessment
Journal of Petroleum Science and Engineering
Zootaxa
Iranian Journal of Fisheries Sciences
Environmental Monitoring and Assessment
Journal of Petroleum Science and Engineering
Zootaxa
 of Environmental Contamination and Toxicologyخبرنامه

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

براي مدارک منتشرشده توسط محققين كشورهاي منطقه خاورميانه 7/8
و براي مدارک منتشرشده توسط كشور ايران  5است .محاسبه شاخص
 hمدارک نشان داد كه بهطوركلي  72مدرک از اين مجموعه حداقل
داراي  72استناد ميباشند ،درحاليكه با محدود كردن مدارک مربوطه به
كشورهاي خاورميانه و يا ايران اين عدد به ترتيب به  40و  28ميرسد.

همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده ميشود از  2667مدرک
بازيابي شده در حوزه موضوعي خليجفارس 1177 ،مدرک ( )%44توسط
محققين كشورهاي منطقه خاورميانه و  876مدرک ( )%32/8توسط
پژوهشگران ايراني تأليف شده است .درحاليكه ميانگين استنادهاي
دريافتي توسط اين مدارک بهطوركلي  13/2گزارششده است ،اين مقدار

جدول  .2وضعیت تولید علم در حوزه موضوعی خلیجفارس در نمایه استنادی اسکاپوس در طی سالهای 1996-2015

در سطح جهان
در سطح كشورهاي منطقه خاورميانه
در سطح ايران

تعداد

درصد

تعداد استنادهای

میانگین استنادهای

مدارک

مدارک

دریافتی

دریافتی

2667
1177
876

100
44
32/8

35155
9175
4388

13/2
7/8
5

شاخص  hمدارک

72
40
28

نشان داد كه بيشترين توليد علمي مربوط به مدارک "علوم كشاورزي و
زيستي" است.
نمودار شماره  ،2هشت موضوع برتر كه طبق دستهبندي موضوعي
اسکاپوس ،مدارک نمايه شده درباره خليجفارس در فاصله سالهاي مورد
مطالعه در آنها طبقهبندي ميشوند را نشان ميدهد .همانطور كه
مشاهده ميشود بهجز موضوع پزشکي كه بيشترين توليدات علمي در
حوزه موضوعي خليجفارس را شامل ميشود ،موضوعات كشاورزي و
علوم زيستي ،علوم زمين و علوم سيارهاي ،و علوم زيستمحيطي
بيشترين مدارک را در هر سه جامعه مورد مطالعه (كل مدارک
منتشرشده ،مدارک منتشرشده توسط كشورهاي منطقه خاورميانه و
مدارک منتشرشده توسط ايران) به خود اختصاص ميدهند.

بهمنظور تعيين وضعيت توزيع موضوعي توليدات علمي حوزه
موضوعي خليجفارس از دستهبندي موضوعي پايگاه  Scopusاستفاده
شد .تجزيه و تحليل دادهها نشان داد كه مطابق دستهبندي موضوعي
پايگاه  ، Scopusكليه مدارک منتشرشده در حوزه موضوعي
خليجفارس در طي سالهاي مورد مطالعه ،در  27حوزه موضوعي
طبقهبندي ميشوند .بيشترين توليدات علمي اين حوزه در حوزه
موضوعي "پزشکي" ( 778مدرک معادل  )%28/8طبقهبندي ميشود و
موضوعات "علوم زمين و علوم سيارهاي" ( 582مدرک معادل )%21/8
و "علوم محيطزيست" ( 566مدرک معادل  )%21/2به ترتيب رتبههاي
دوم و سوم را دارا هستند .درحاليكه بررسي مدارک منتشرشده توسط
كشورهاي منطقه خاورميانه و مدارک منتشرشده توسط كشور ايران
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نمودار  .2پراکندگی موضوعی تولیدات علمی در حوزه موضوعی خلیجفارس در پایگاه اسکوپوس طی سالهای 1996-2015

بحث و نتیجهگیری
در طي سالهاي  1996الي  2015توليدات علمي در حوزه
موضوعي خليجفارس در پايگاه  Scopusاز رشد قابلتوجهي برخوردار
بوده است .بطوريكه شاهد افزايش تعداد مقاالت با كليدواژه
 Persian gulfاز  47مقاله در سال  1996به حدود  200مقاله در
سالهاي  2011تا  2015هستيم .بررسي توليدات علمي كشورهاي
منطقه خاورميانه و توليدات علمي ايران در حوزه موضوعي خليجفارس
نيز رشد تصاعدي توليدات علمي در اين حوزه را نشان ميدهد .پژوهش
دالوند و آگاه ( )3كه وضعيت توليدات علوم دريايي ايران در دو حوضه
آبي خليجفارس و درياي عمان را طي سالهاي  1992 -2013در پايگاه
 Web of Scienceبررسي كردند نيز افزايش توليدات علمي در اين
حوزه موضوعي را نشان داد .اين امر ميتواند نشانگر توجه جامعه علمي
به حوزه موضوعي خليجفارس در سالهاي اخير باشد .از سوي ديگر
مطالعات انجامشده در ساير حوزههاي موضوعي نيز نتايج مشابهي را
نشان ميدهد كه همگي حاكي از رشد صعودي توليدات علمي محققان
ايراني در سالهاي اخير است ( .)11 ,10 ,8-4 ,2 ,1بنابراين به نظر
مي رسد عالوه بر اهميت و توجه به يک حوزه موضوعي عواملي ديگر
همچون ،افزايش تعداد دانشجويان ،افزايش مقاطع تحصيالت تکميلي،
افزايش مراكز آموزشي و تأكيد مسئوالن بر توليدات علمي جهت ارتقاء
اعضاي هيات علمي نيز در افزايش توليدات علمي در پايگاههاي
اطالعاتي مؤثر باشد ( .)6نتايج تعيين پركارترين نويسنده در ايران و
كشورهاي منطقه خاورميانه در حوزه موضوعي خليجفارس (احمد ساوري
از دانشگاه علوم و فنون خرمشهر) نتايج پژوهش دالوند و آگاه ( )3را
تأييد كرد.
مطابق نتايج بهدستآمده ،سازمانهاي داراي بيشترين توليد علمي
در كشورهاي منطقه خاورميانه و كشور ايران دانشگاه تهران و دانشگاه

آزاد هستند كه مؤيد نتايج پژوهش دالوند و آگاه ( )3است .همچنين
رئيس بخش علم اطالعات و دانششناسي دانشگاه شيراز نيز در
ارديبهشت  ،1395دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه تهران را داراي
بيشترين سهم در توليد علم در چهارماهه نخست سال  2016ميالدي در
پايگاه  Scopusاعالم كرد (.)12
مجله  Iranian Journal of Fisheries Sciencesباالترين
رتبه را در نشر مقاالت منتشرشده توسط كشورهاي منطقه خاورميانه و
كشور ايران دارد .پژوهش دالوند و آگاه ( )3و دالوند و عليزاده ( )7نيز
نشان داد كه بيشتر توليدات علمي علوم دريايي ايران در اين مجله
منتشر ميشود.
همچنين ميانگين استناد مقاالت منتشرشده توسط كشورهاي
خاورميانه عدد  7/8و ميانگين استناد مقاالت منتشرشده توسط ايران
عدد  5است .بررسي نتايج ساير پژوهشهاي انجامشده در اين خصوص
نتايج مشابهي را نشان ميدهد ( )10، 6و همگي حاكي از اثرگذاري
پايين توليدات علمي منتشرشده توسط كشور ايران و كشورهاي منطقه
خاورميانه است .مطابق نتايج پژوهش ،همکاري بينالمللي محققان
ايراني %16/7 ،است و پژوهش قاضي ميرسعيد و همکاران ( )6و
عرفانمنش و رحيمي ( )10نيز به ترتيب ارقام  22/1و  23/1را براي
اين شاخص گزارش كردهاند .از آنجا كه داشتن همکاريهاي علمي با
پژوهشگران از ساير كشورها ميتواند در دريافت استناد بيشتر مؤثر باشد
()13؛ بنابراين به نظر ميرسد پژوهشگران و نويسندگان براي اثرگذاري
بيشتر در دنياي علم و ديده شدن تأليفات خود الزم است داشتن ارتباط
و همکاريهاي بينالمللي را نيز مورد توجه قرار دهند.
بهطوركلي اگرچه در حوزه موضوعي خليجفارس با رشد تصاعدي
توليدات علمي روبرو هستيم و كشور ايران با رشد چشمگير مقاالت از
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بررسي پايگاه  Scopusنشان داد كه اولين مدرک علمي جهان كه
در آن واژه خليجفارس مورد استفاده قرارگرفته متعلق به يک نويسنده
انگليسي به نام  WJ Mooreاست كه در سال  1856در مجله
 Association Medical Journalمنتشر شده است و اين
نشاندهنده قدمت بيش از يکصد ساله واژه خليجفارس نسبت به واژه
خليج عربي است كه محققان جهان از آن در مدارک علمي خود بهره
ميگرفتهاند .در پايان پيشنهاد ميشود در پژوهشي مقايسه و تحليل
استنادي توليدات علمي حوزه خليجفارس در ساير پايگاههاي استنادي
مورد مطالعه و بررسي و با نتايج اين مطالعه مورد تطبيق قرار گيرد.

يک مقاله در سال  1996تا حدود  200مقاله در طي سالهاي  2011تا
 2015در توليد علم با موضوع خليجفارس پيشتاز بوده است اما محاسبه
ميانگين استناد مقاالت منتشرشده توسط ايران و شاخص  hمدارک كه
هر دو ميتواند معياري براي تعيين كيفيت مقاالت منتشرشده باشد،
حاكي از كمتر ديده شدن مقاالت ايراني در اين حوزه موضوعي است كه
الزم است اين نکته مورد توجه قرار گيرد.
از سوي ديگر با وجود اينکه سازمان آبنگاري بينالمللي از نام
خليج ايران (خليجفارس) براي اين خليج استفاده ميكند ( ،)14اما برخي
از كشورهاي عربي در دهههاي اخير آن را خليج عربي يا خليج مينامند.
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