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چکیده
سابقه و هدف :هدف اصلي اين پژوهش ،مقايسه توليدات علمي ايران در حوزهی تعليم و تربيت با کشورهای
رقيب خاورميانه (ترکيه ،عربستان ،پاکستان ،مصر ،رژيم صهيونيستي) با توجه به مقاالت منتشرشده در پايگاه
وب علوم ( )Web of Scienceطي سالهای  3002تا  3003است.
مواد و روش ها :در اين پژوهش از روش علمسنجي استفاده شده است و دادههای مورد نياز اين پژوهش از
پايگاه  WoSاستخراج گرديد .بدينصورت که ،با نوشتن فرمول جستجو در بخش جستجوی پيشرفتهی
پايگاه و همچنين انتخاب هر سه نمايهی استنادی علوم ،علوم اجتماعي ،هنر و علوم انساني ،درمجموع 6104
مقاله بازيابي شد .جامعهی آماری مورد نظر شامل تمامي توليدات علمي حوزهی تعليم و تربيت در شش کشور
ايران ،ترکيه ،عربستان ،مصر ،پاکستان و رژيم صهيونيستي بود .همچنين برای تجزيه و تحليل دادهها از دو
نرمافزار  Excelو  SPSSاستفاده شد.
یافته ها :يافتههای پژوهش نشان ميدهد که ميزان کل توليدات علمي ايران در حوزهی تعليم و تربيت بين
سالهای  3002تا  3003شامل  0064مقاله است که در اين بين ،گرايش آموزش عالي با  935مقاله ،بيشترين
سهم و گرايش تکنولوژی آموزشي با  32مقاله ،کمترين سهم را در اين توليدات به خود اختصاص دادهاند.
نتیجه گیری :توليدات علمي ايران در زمينهی تعليم و تربيت طي  00سال گذشته در هر يک از گرايشهای
آن روند روبه رشدی داشته ،بهطوری که ايران با رشد  20/4درصد بعد از کشور ترکيه قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :تعلیم و تربیت ،تولیدات علمی ،علمسنجی ،ایران ،کشورهای خاورمیانه

مقدمه
دانش به عنوان يکي از عوامل اصلي توليد شناخته ميشود ،لذا

ميزان پيشرفت و بالندگي و به دنبال آن توسعهی کشور به شمار ميرود.

دولتهای مختلف استراتژیهايي را به منظور توسعهی يک جامعه

در اين ميان با اندازهگيری توليدات علمي ،ميتوان تصويری از چگونگي

دانشبنيان و اقتصاد مبتني بر دانش آغاز کردهاند؛ که اين خود منجر به

فعاليتهای علمي يک کشور ارائه کرد ( .)6بنابراين جهت نيل به اين

ايجاد يک مزيت رقابتي در بين کشورها شده و باعث تغيير رويه آنها ،از

مقصود ،شيوههای مختلفي برای اندازهگيری توليدات علمي وجود دارد که

منابع طبيعي و اساسي توليد صنعتي به منابع اساسي دانش و اطالعات شده

يکي از کارآمدترين اين شيوهها ،استفاده از مطالعات علمسنجي در بررسي

است ( RAWOO .)0که شورای پژوهش کمکهای توسعهای کشور

مقاالت پژوهشي انتشار يافته در نشريات علمي است ( .)9علمسنجي را

هلند محسوب ميشود ،معتقد است که دسترسي به دانش و توليد دانش

ميتوان بهعنوان «مطالعه کمي علم ،ارتباطات در علم و سياست علم»

يک عنصر کليدی در فرايند نوآوری و توسعه پايدار است ( .)3بنابراين يکي

تعريف کرد ( .)4که با استفاده از آن ميتوان ،توسعه علمي کشورها را مورد

از مهمترين ابعاد توسعه پايدار کشورها ،توليد اطالعات علمي است .در

مطالعه قرار داد .مطالعات علمسنجي ،اندازهگيری کمّي از توليدات علمي را

واقع ،توسعهی علمي بر ساير جنبههای توسعه از قبيل :توسعهی اقتصادی،

نشان ميدهد و تا حدودی مشخص ميکند که فراواني پژوهشهای هر

اجتماعي و فرهنگي تأثيرگذار است ( .)2به عبارت ديگر ميتوان گفت،

کشور ،نهاد ،رشتههای علمي ،افرد مختلف و روند آن چگونه است،

توان تحقيقاتي و ظرفيت علمي هر کشوری مالك مناسب جهت ارزيابي

پژوهشگران چه زمينهها و سؤاالتي را برای پژوهش خود برميگزينند و چه
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زمينهها و سؤاالتي مورد غفلت واقع شده است ،چه کساني و چه نهادهايي

در طي سالهای اخير تعداد قابل توجهي پژوهش با استفاده از روش

و در کجا پژوهشها را انجام ميدهند ،تا چه حد از پژوهشها حمايتهای

علمسنجي بر روی توليدات علمي حوزههای مختلف صورت گرفته است

مالي ميشود و اين پژوهشها چه تأثيری بر محيط علمي دارد .اگرچه اين

که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد .دهقان در پژوهشي به

ارزيابي کمّي نميتواند و نبايد جايگزين ابزارهای کيفي پژوهشهای انجام

بررسي توليدات علمي در حوزهی کتابداری و اطالعرساني در کشورهای

شده گردد ،ولي ميتواند روش مؤثری برای درك بهتر فرآيند تحقيقات

ايران ،ترکيه ،عربستان و مصر پرداخت .نتايج اين پژوهش نشان داد که از

علمي و تجزيه و تحليل توزيع و استفاده از اطالعات علمي باشد ( .)1بديهي

بين کشورهای مورد بررسي ،عربستان بيشترين مدرك توليد شده در اين

است که انتشارات علمي نمايه شده در نمايههای معتبر ملي و بينالمللي و

حوزه را داشت و ايران نيز با توليد  21مدرك رتبهی دوم را بعد از عربستان

همبستگي آن با ديگر شاخصهای توسعه ،قسمتي از مهمترين نشانههای

به دست آورد (.)00

رشد و حتي توسعه علمي است و جزء برونداد پژوهشهای هر کشوری

سالطاني و همکارانش در پژوهشي به بررسي توليدات علمي حوزه

محسوب ميشود .به همين دليل است که سازمانهای معتبری نظير

صااانايع غذايي ايران در پايگاه اطالعاتي  Web of Scienceطي

«کميسيون اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل متحد» در انجام مطالعات

سالهای  0550تا  3000پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد که ميزان

علمسنجي برای ارزيابي توسعهی علم و فناوری کشورها ،ترکيبي از

توليادات علمي حوزهی صاااناايع غذايي در پايگاه اطالعاتي Science

شاخصهای توليد علم را در کنار ساير شاخصهای توسعه به کار ميگيرد.

 0216 ،Web ofعنوان مادرك بوده اسااات که از ميان دانشاااگاهها و

علت تأکيد بر بهکارگيری اين شاخصهای ترکيب يافته ،اين است که

موسسات شرکت کننده در توليد اين مدارك ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد

ميزان پذيرش هر ملتي دربارهی دروندادهای خاص علم ،فناوری و نوآوری

و موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع به ترتيب بيشترين توليدات علمي را

نشان داده شود و امکان ارزيابي توانمندیهای بالقوه را در ايجاد

در اين حوزه داشتهاند (.)03
 Kingدر پژوهشي توليدات علمي  20کشور دنيا را از طريق بررسي

ظرفيتهای الزم فراهم سازد (.)2
از آنجاکه مقولهی علم و فناوری از مهمترين زيرسااااختهای

مقاالت چاپ شدهی آنها و ميزان استناد اين مقاالت در نمايهی استنادی

پيشاارفت کشااور و ابزار جدی رقابت در عرصااههای مختلف اساات؛ و

علوم ،بين سالهای  0552تا  3000بررسي نمود .نتايج اين پژوهش نشان

تحقق آرمانهای متعالي انقالب اساااالمي ايران نظير :احيای تمدن

داد که کشااورهای آمريکا ،انگلسااتان ،آلمان ،ژاپن و فرانسااه به ترتيب

عظيم اساالمي ،حضاور سازنده ،فعال و پيشرو در ميان ملتها و کسب

مقامهای اول تا پنجم را دارند و کشااور ايران در رتبه ساايام واقع شااده

آمادگي برای برقراری عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشااارفت

است (.)02

همهجانبه در علم اساات و با اذعان به اينکه در سااند چشاامانداز ايران

با بررسي پژوهشهای انجام شده درزمينهی علمسنجي در داخل و

 0606نيز اشاارهشاده که در سال  0606ايران بايد جايگاه نخست علم و

خارج از ايران ،مشخص شد که تاکنون پژوهشي درزمينهی بررسي توليدات

فناوری را در بين  39کشاور منطقه جنوب غرب آسايا (عربستان ،امارات،

علمي حوزهی تعليم و تربيت در سطح کشور انجام نشده است؛ بنابراين با

لبنان ،فلسااطين ،عراق ،کويت ،يمن ،عمان ،اردن ،سااوريه ،بحرين ،قطر،

توجه به اهميت اين رشته در توسعهی علمي کشور ،انجام اين پژوهش به

پاکسااتان ،افغانس اتان ،مصاار ،ترکيه ،آذربايجان ،ازبکسااتان ،ارمنس اتان،

منظور ارزيابي توليدات علمي کشور در حوزهی تعليم و تربيت و مقايسه آن

ترکمنسااتان ،قزاقسااتان ،تاجيکسااتان ،گرجسااتان ،قرقيزسااتان و رژيم

با کشورهای رقيب ايران در منطقه خاورميانه ،بيش از پيش ضروری به

صاهيونيساتي) به دست آورد و از طرفي در فصل سوم نقشه جامع علمي

نظر ميرسد؛ زيرا مقايسهی وضعيت موجود کشور در توليدات علمي اين

کشور که به بحث در مورد اولويتهای علم و فناوری کشور پرداخته شده

حوزه ،نسبت به ساير رقبای منطقه ميتواند چشمانداز وسيعي پيشِ روی

است ،يکي از اولويتهای الف در حوزهی علوم انساني ،رشته علوم تربيتي

سياستگزارن و متصديان اين امر قرار دهد تا نسبت به رفع بعضي از موانع

است ()5؛ بنابراين اين سؤال به ذهن متبادر ميگردد که ايران درزمينهی

در جهت نيل به نقطهی مطلوب اقدام کنند.
با توجه به آنچه گفته شد ،هدف کلي اين پژوهش مقايسهی توليدات

توليادات علمي حوزهی علوم انسااااني و بااهويژه تعليم و تربياات در بين

علمي ايران در هفت گرايش تعليم و تربيت (مديريت آموزشي ،آموزش

کشورهای جنوب غرب آسيا چه جايگاهي دارد؟
برای پاسخ به اين سؤال به بررسي پژوهشهای انجامشده در اين

عالي ،برنامهريزی آموزشي ،برنامهريزی درسي ،تحقيقات آموزشي ،آموزش

زمينه در داخل و خارج از کشور پرداخته شد .گرايش به پژوهش درزمينهی

بزرگساالن و تکنولوژی آموزشي) با کشورهای عربستان ،ترکيه ،مصر،

سنجش توليدات علمي در ايران تقريبا از دو دهه پيش آغازشده و رو به

پاکستان و رژيم صهيونيستي در دوره ده ساله ( 3002تا  )3003با استفاده

گسترش است (.)00

از نمايههای استنادی  ISIاست.
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مواد و روشها

)) ،HCIرکوردها جسااتجو و سااهت جهت تحليل و بررسااي به صااورت
جدولبندی شده ) (Tab-Delimitedبارگذاری و وارد نرمافزار Excel

پژوهش حاضار توصايفي و از نوع کاربردی اساات که با استفاده از

گرديد.

روش علمسنجي انجام شده است .منبع گردآوری دادهها پايگاه اطالعاتي
وب علوم ( )WoSو جاامعاهی آماری شاااامل تمامي مدارك موجود در

تجزيه و تحليل دادههای اين پژوهش در دو ساااطح توصااايفي و

حوزهی تعليم و تربيت در هفت گرايش (آموزش عالي ،مديريت آموزشي،

استنباطي در دو نرمافزار  Excelو  SPSSانجام شد .در نرمافزار Excel

برنامهريزی آموزشاي ،برنامهريزی درسي ،آموزش بزرگساالن ،تکنولوژی

جهت تجزيه و تحليلهای بعدی ،دادهها بر اساااای فيلدهای مختلفي از

آموزشاي و تحقيقات آموزشي) در  4کشور (ايران ،ترکيه ،عربستان ،مصر،

قبيل نشااني کامل تمام نويسندگان ( ،)C1نشاني نويسنده نخست در هر

پاکساتان و رژيم صاهيونيستي) که در اين پايگاه طي سالهای  3002تا

اثر ( ،)RPسااال انتشااار ( ،)PYنوع مدرك ( ،)DTتعداد دفعات اسااتناد

 3003نمايه شاااده اسااات .با توجه به ميانرشاااتهای بودن بعضاااي از

( )TCو تعداد ارجاعات ( )CRدر ساااتونهای مجزا قرار داده شااادند؛ و

گرايشهای تعليم و تربيت جهت اعتبار بخشي بيشتر اين پژوهش تصميم

سهت در نرمافزار  Spssمورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

گرفته شد که تمامي توليدات علمي اين گرايشها عالوه بر حوزهی علوم

الزم باهذکر اسااات از مادل رگرسااايون نماايي (Exponential

انساااني در ساااير حوزه ها نيز مورد مطالعه قرار گيرد .همچنين به دليل

) Regressionبرای بررسي روند رشد توليدات علمي ايران و کشورهای

توليدات علمي خيلي کم ايران در گرايش فلسفهی تعليم و تربيت در طول

مذکور در حوزهی تعليم و تربيت و طي دوره ده سااله اساتفاده شد .مدل

ده سال گذشته و عدم امکان مقايسه رشد آن با ساير کشورهای رقيب در

رگرسايون نمايي ،مدلي اسات که در تحليلهای روند رشد ،مورد استفاده

اين پژوهش اين گرايش در نظر گرفته شده است.

قرار ميگيرد .معادله مدل رگرسيون نمايي به صورت زير است:

دادههای اين پژوهش در زمينهی توليدات علمي نمايه شاده کشور

Y = b0 . e b1t

ايران و کشاااورهای مذکور در حوزهی تعليم و تربيت از طريق جساااتجو

که در آن Y ،فراواني توليدات با الگوهای مشارکت مختلفb1 ،

کردن در پاايگاااه  WoSدر تاااريخ  30آذرماااه  0253در ماادت  00روز

ضريبي از زمان يا همان نرخ رشد t ،متغير مستقل (در اينجا زمان)b0 ،

جمعآوری شااد .گفتني اساات برای اسااتخراج اطالعات از اين پايگاه ،در

مقدار ثابت است .پت از ترسيم مدل رگرسيوني برای هر يک از کشورهای

قسمت جستجوی پيشرفته و به کمک عملگرها و کدهای پيشبيني شده،

فوقالذکر ،برای به دست آوردن نرخ رشد توليدات علمي هر کشور ،کافي

جستجوی کليد واژههای مدنظر (آموزش عالي)،(Higher Education

است که ضريب  Xدر محور مختصات را که پت از ترسيم مدل رگرسيوني

مديريت آموزشي (Educational Management or Educational

مشخص ميشود ،در عدد  000ضرب کرده تا نرخ خالص رشد توليدات

) ،Administrationباارنااامااهرياازی آمااوزشااااي (Educational

علمي برای هر کشور به دست آيد.

) ، Planningبرناامهريزی درساااي) ، (Adult Educationآموزش

در اين پژوهش منظور از استنادهای درونمنطقهای ،استنادهايي که

بزرگسااااالن ،تکنولوژی آموزشاااي) (Educational Technologyو

به مقاالت توليدی هرکدام از کشورهای ذکر شده در اين پژوهش ،توسط

تحقيقات آموزشااي ) )Educational Researchبرای هر  4کشااور در

هريک از  39کشور جنوب غرب آسيا ميشود و استنادهای برونمنطقهای،

حوزهی تعليم و تربيت صااورت پذيرفت .بهمنظور خاص کردن اطالعات

اساتنادهايي که به مقاالت توليدی هرکدام از کشورهای ذکر شده در اين

موجود در پاايگااه اطالعاتي وب علوم از فرمول جساااتجوی زير برای

پژوهش ،توسط ساير کشورهای جهان ميشود.

هرکدام از گرايشهای تعليم و تربيت استفاده شده است:

همچنين منظور از همکااریهای درونمنطقهای ،همکاری هرکدام

TS= (Field Keyword) AND CU= (Country( AND

از کشورهای ذکر شده در اين پژوهش با هريک از  39کشور جنوب غرب

Document Types= (Article) AND PY= (Publication

آسااايااا در تولياادات علمي حوزهی تعليم و تربياات و همکاااریهااای

)Years2003-2012

برونمنطقهای ،همکاری هرکدام از کشاورهای ذکر شده در اين پژوهش
با ساير کشورهای جهان در توليدات علمي حوزهی تعليم و تربيت است.

روش کار به اين طريق بوده اساات که با محدود کردن سااالهای
مورد بررسي در يک دوره ده ساله ( 3002تا  )3003و نوشتن فرمول مورد

یافتهها

نظر در بخش جسااتجوی پيشاارفتهی پايگاه و همچنين انتخاب هر سااه
نمايهی اساااتنادی علوم)) ،(Science Citation Index (SCIعلوم

با بررسي توليدات علمي ايران و هريک از کشورهای رقيب در منطقه

اجتماااعي)) (Social Science Citation Index (SSCIو هنر و

به تفکيک گرايشهای تعليم و تربيت در طي دوره ده ساله  3002تا 3003

علوم انساااااني & (Art & Humanities Citation Index (A

ميزان توليدات علمي ايران در هريک از حوزه های تعليم و تربيت را در
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دورههای دوساله مورد بررسي قرار داديم .ميزان کل توليدات علمي ايران

منطقه ،با توليد  3012مقاله بين سالهای  3002تا  ،3003دارای بيشترين

در حوزهی تعليم و تربيت بين سالهای  3002تا  3003شامل  0064مقاله

ميزان توليدات علمي در حوزهی تعليم و تربيت بوده است و همچنين کشور

بوده که دراين بين ،گرايش آموزش عالي با  935مقاله بيشترين سهم و

مصر با توليد  012مقاله بين سالهای  3002تا  ،3003دارای کمترين

گرايش تکنولوژی آموزشي با  32مقاله کمترين سهم را در اين توليدات به

ميزان توليدات علمي در حوزهی تعليم و تربيت بوده است (جدول .)0

خود اختصاص دادهاند و ترکيه بهعنوان يکي از رقبای اصلي ايران در
جدول  :3میزان تولیدات ایران و کشورهای رقیب در منطقه بر اساس هرکدام از گرایشهای
تعلیم و تربیت بین سالهای  2119تا 2132
گرایشهای تعلیم و تربیت

نام کشور
آموزش

مدیریت

تکنولوژی

برنامهریزی

برنامهریزی

آموزش

تحقیقات

مجموع

عالی

آموزشی

آموزشی

آموزشی

درسی

بزرگساالن

آموزشی

تولیدات

ايران

935

20

32

43

43

046

030

0064

ترکيه

0060

002

40

22

302

322

029

3012

عربستان

093

02

1

6

49

65

04

200

مصر

50

02

9

6

01

39

02

012

پاکستان

043

04

2

4

90

62

06

355

رژيم صهيونيستي

250

90

35

01

030

092

62

206

همانگونه که در نمودار  0آمده است ،توليدات علمي ايران در طي

علمي حوزهی تعليم و تربيت در هريک از کشورها در دوره  00ساله (3002

 00سال گذشته در هر يک از گرايشهای تعليم و تربيت روندی رو به رشد

تا  )3003نشان داد که بيشترين سرعت رشد در توليدات علمي حوزهی

داشته است و ميزان توليد علم در بازهی زماني  3000-3003نسبت به

تعليم و تربيت با  29درصد متعلق به کشور ترکيه بوده است و پت از آن،

دوره  3002-3006رشد چشمگيری داشته است .همچنين اين نمودار نشان

به ترتيب ايران با  20/4درصد ،رژيم صهيونيستي با  30/2درصد ،عربستان

ميدهد که نزديک به نيمي از توليدات علمي ايران در  00سال گذشته

با  30درصد ،پاکستان با  09/1درصد و مصر با  4درصد در جايگاههای

متعلق به دو سال ( 3000و  )3003بوده است .همچنين ،نرخ رشد توليدات

بعدی قرار دارند (نمودار .)3

نمودار  :3رشد تولیدات علمی ایران در هریک از گرایشهای تعلیم و تربیت در دورههای دو ساله از  2119تا 2132
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نمودار  :2روند رشد تولیدات علمی ایران و رقبای اصلی در حوزهی تعلیم و تربیت طی سالهای  2119تا 2132
بعد از بررسي تعداد استنادها به مقاالت ،با استفاده از ضريب

خيلي بيشتر از تعداد استنادهای برونمنطقهای در ساير گرايشها بوده

همبستگي پيرسون به بررسي رابطه بين نوع همکاریهای علمي در دو

است .همانطور که يافتههای جدول  2نشان ميدهد ،ضريب همبستگي

سطح درونمنطقهای و برونمنطقهای با تعداد استنادها به مقاالت در

پيرسون ( )rمشاهده شده در سطح  P< 0/09بيانگر اين است که بين

کشورهای ايران ،پاکستان ،مصر ،عربستان ،ترکيه ،رژيم صهيونيستي

همکاریهای درونمنطقهای و تعداد استنادها به مقاالت ،همبستگي منفي

پرداختيم (جدول  .)3دادههای جدول  3نشان ميدهد ،بين سالهای 3002

و غير معناداری وجود دارد؛ بهعبارت ديگر ميتوان گفت که همکاریهای

تا  3003تعداد استنادها به مقاالت در سطح برونمنطقهای در همهی

درونمنطقهای کشورها باعث افزايش تعداد استنادها به مقاالت نميشود.

گرايشهای تعليم و تربيت در کشورهای ايران ،پاکستان ،مصر ،عربستان،

ديگر يافتههای جدول  2حاکي از آن است که بين همکاریهای برون-

ترکيه ،رژيم صهيونيستي ،بيشتر از تعداد استنادها در سطح درونمنطقهای

منطقهای و تعداد استنادها به مقاالت همبستگي مثبت و معناداری وجود

بوده است .به عنوان مثال؛ در کشور ايران در دو گرايش آموزش عالي و

دارد؛ بهعبارت ديگر ميتوان گفت که همکاریهای برونمنطقهای کشورها

آموزش بزرگساالن ،تعداد استنادها به مقاالت در سطح برونمنطقهای

باعث افزايش تعداد استنادها به مقاالت ميشود.

جدول  :2وضعیت تعداد استنادها به مقاالت در سطوح درونمنطقهای و برونمنطقهای در کشورهای مورد بررسی
گرایشهای تعلیم و تربیت

نام کشور

آموزش عالی مدیریت آموزشی تکنولوژی آموزشی
تعداد استنادها تعداد استنادها
درون

برون

درون

برون

تعداد استنادها
درون

برون

برنامهریزی

برنامهریزی

آموزش

تحقیقات

آموزشی

درسی

بزرگساالن

آموزشی

تعداد استنادها

تعداد استنادها

درون

برون

درون

برون

تعداد استنادها تعداد استنادها
درون

برون

درون

برون

منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای منطقهای
ايران

42

3103

9

302

0

32

0

064

64

320

00

0050

0

240

ترکيه

022

110

03

623

30

610

6

60

09

541

61

0502

5

261

عربستان

029

925

33

49

6

93

0

02

11

009

12

341

01

93

مصر

93

995

3

69

0

96

0

04

29

60

26

031

04

40

پاکستان

0002

0002

02

40

0

0

0

04

05

036

05

232

00

04

رژيم صهيونيستي 042

6095

2

130

0

264

0

11

9

204

16

0400

2

402
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جدول  :9تعیین همبستگی بین مرتبههای همکاری شکلگرفته بین کشورهای منطقه و میزان استنادات دریافتی مقاالت
منبع

فراوانی

ضریب همبستگی پیرسون ()r

سطح معناداری ()Sig

همکاری درون منطقهای و تعداد استنادات

4

-0/662

0/024

همکاری برون منطقهای و تعداد استنادات

4

0/292

0/00

بحث و نتیجهگیری

در بين کشاورهای اسالمي و کشورهای خاورميانه قرار گرفته است (.)09

نتايج به دسات آمده از اين پژوهش ،ساعي دارد تا وضعيت توليدات

حال آنکه در ساال  3006ايران در توليد علم با پشت سر گذاشتن کشور

علمي ايران را در هريااک از گرايشهااای تعليم و تربياات در پااايگاااه

ترکيه به عنوان رقيب اصاالي در منطقه ،جايگاه اول منطقه و جايگاه 02

اطالعاتي Web of Scienceبين سااالهای  3002تا  3003بر اسااای

جهان در توليد علم را به خود اختصااااص داده اسااات ( )06که از داليل

معيارهای علمسنجي نشان دهد و با مقايسه ميزان توليدات علمي ايران با

اصلي آن ،توجه جامعهی علمي کشور به رهنمودهای مقام معظم رهبری

توليدات علمي اين حوزه ،در بين پنج کشاااور رقيب در منطقه خاورميانه،

در بحاث جنبش نرمافزاری و تولياد علم و همچنين توجه بيش از پيش

جايگاه کشاااورمان را در توليدات علمي اين حوزه بين رقبای اصااالي در

ساياساتگزارن ،مديران و مجريان به اساناد باالدستي نظام آموزش عالي

منطقه نشان دهد.

کشاور ازجمله ،ساند چشامانداز ايران  0606و نقشااه جامع علمي کشور

يافتهها نشااان داد ،مجموع توليدات علمي ايران در حوزهی تعليم و

برشمرد که اين خود باعث افزايش چشمگير توليدات علمي پژوهشگران و

تربيت در طي دوره  00ساااله ( 3002تا  0064 )3002مقاله بوده اساات،

به دنبال آن افزايش تعداد مقاالت پژوهشاااگران ايراني در مجالت معتبر

درحالي که کشااور ترکيه به عنوان رقيب اصاالي ايران در منطقه ،با توليد

بينالمللي شاااده اسااات .تعداد اساااتنادها به مقاالت توليدی هريک از

 3012مقاله ،دارای بيشاترين ميزان توليد علمي در اين حوزه ،در ده سال

کشاورهای مذکور در سطح همکاریهای علمي برونمنطقهای ،بيشتر از

گذشته بوده است .جالب توجه آن است که توليدات علمي حوزهی تعليم و

تعداد استنادها در سطح همکاریهای درونمنطقهای بوده است .عالوه بر

تربيت در ايران طي  00ساال گذشته در هر يک از گرايشهای آن ،روند

اين ،بين همکااریهای درونمنطقهای کشاااورها برای توليدات علمي و

رو به رشدی داشته است و بيش از نيمي از اين رشد در دو سال ( 3000و

تعداد اساتنادها به مقاالت ،همبستگي منفي و غير معناداری وجود داشته

 )3003بوده است.

است؛ بهعبارت ديگر ،همکاریهای درونمنطقهای کشورها باعث افزايش

اين رشااد باعث شااده اساات که در آخرين آمار مسااتخرج از پايگاه

تعداد اساااتنادها به مقاالت نشاااده اسااات .همچنين بين همکاریهای

اسااتنادی علوم جهان اسااالم ،در جوالی  3006ميالدی برابر با تير ماه

برونمنطقهای برای توليدات علمي و تعداد استنادها به مقاالت ،همبستگي

ساال  0252هجری شمسي ،کشور ايران رتبهی  02جهان و رتبهی يک

مثبت و معناداری وجود داشاااته اسااات؛ به عبارت ديگر ،همکاریهای

منطقه را در توليد علم داشااته باشااد ( .)06اين نکته در مقايسااه با سااال

برونمنطقهای کشورها باعث افزايش تعداد استنادها به مقاالت شده است.

 3005ميالدی که ايران رتبه  33جهان و رتبهی دوم منطقه را داشاااته،

در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت ،موضاااوع چند نويسااانده بودن

بيانگر رشاااد چشااامگير ايران در توليد علم اسااات .يافتههای ديگر اين

توليدات علمي ،بهعنوان مسااهلهای که باعث اسااتناد بيشااتر به توليدات

پژوهش نشاااان داد روند رشاااد توليدات ايران در حوزهی تعليم و تربيت

علمي ميشااود ،مطرح شااده اساات .بهطوریکه رابطهای مسااتقيم بين

نسابت به رقبای اصالي در منطقه بيانگر آن بوده که ايران با رشد 20/4

متوسااط تعداد اسااتنادها با متوسااط تعداد نويسااندگان وجود دارد و هرچه

درصد بعد از کشور ترکيه قرار دارد.

تعداد نويساندگان بيشاتر باشد ،تعداد ارجاعات بيشتر خواهد بود که دليل

در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت ،رتبه علمي ايران در پانزده سال

اين امر نيز ارجاع دادن نويسندگان به مقاالت و توليدات علمي خود است.

گذشته در سطح جهاني به سرعت افزايش يافته است ،طوری که ايران از

که در صورت چند نويسنده بودن مقاله ،نسبت اين ارجاعات بيشتر خواهد

رتبهی  93توليد علم جهان در سااال  0552به رتبهی  02در سااالهای

شااد .زماني که مقالهای با همکاری پژوهشااگران ساااير کشااورها توليد

اخير ارتقاء يافته اساات .همچنين در سااال  0552ايران در توليد علم بين

ميشاود ،احتمال اينکه همهی نويسندگان مقاله در توليدات علمي بعدی

کشورهای اسالمي ،بعد از کشور ترکيه ،مصر و عربستان در رتبهی چهارم

خود به آن استناد نمايند ،زياد است و بدين گونه استناد به توليدات علمي

و در بين کشورهای خاورميانه بعد از رژيم صهيونيستي ،ترکيه و عربستان

پژوهشاگران يک کشور از طرف کشوری که با پژوهشگران آن کشور در

قرار داشات و در سال  ،3003ايران بعد از ترکيه در رتبهی دوم توليد علم

توليد علمي همکاری داشاته ،بيشاتر ميشود .اين نکته را نيز نبايد ازنظر
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دور داشات ،مقالهای که دارای چند نويساانده در سااطح بينالمللي است،

همايشهای بينالمللي ،اشاااره کرد ()01؛ لذا ،اين داليل باعث شااده که

تأييدی اساات بر اعتبار پژوهش و احتمال اسااتناد بيشااتر به آن افزايش

وضعيت مشارکت و همکاریهای علمي ايران حتي با کشورهای اسالمي

مييابد (.)04

نيز چندان مناسب نباشد.

مرتبهی همکاریهای علمي برونمنطقهای ايران در توليدات علمي

باا توجاه باه ياافتاههای پژوهش حاضااار پيشااانهادهای زير ،به

حوزهی تعليم و تربيت با سااير کشاورهای جهان بين سالهای  3002تا

ساياساتگزارن ،برنامهريزان و پژوهشاگران حوزهی علوم انساني و بهويژه

 ،3003نسااابات به همکاریهای علمي درونمنطقهای با هرکدام از 39

تعليم و تربيت توصيه ميشود:

کشور رقيب ايران در منطقه جنوب غرب آسيا ،بيشتر بوده است .در تبيين

 به پژوهشااگران توصاايه ميشااود که جهت باال بردن کيفيت

اين نتيجه ميتوان گفت ،فوايد مشاااارکت و همکاری علمي در ساااطح

پژوهشهاا و کماک باه افزايش ميزان اساااتنادها به مقاالت توليدی ،از

بينالمللي ،همواره ميان دانشاامندان و سااياسااتگزارن علمي مورد بحث و

همکاری و مشاارکت بيشتری چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي

مناظره بوده و موضاااوع پژوهشاااي مهمي را در حوزهی علمسااانجي و

برای توليدات علمي خود استفاده کنند.

مطاالعات کمي علوم و فناوری به خود اختصااااص داده اسااات؛ زيرا که

 به سااياسااتگزارن و برنامهريزان آموزش عالي کشااور توصاايه

ارتباطات علمي بينالمللي نقش عمدهای در باروری علمي کشورها و رشد

ميشود ،جهت تبادل تجربيات با ديگر دانشگاههای معتبر دنيا و همچنين

فعاليتهای پژوهشاي دارند ( .)2متأسفانه عواملي باعث شده که کشور ما

کماک به افزايش رشاااد توليدات علمي کشاااور ،شااارايط الزم را برای

نسابت به سااير کشورهای منطقه و جهان در دو سطح درونمنطقهای و

همکاریهای علمي دانشگاههای کشور با ديگر دانشگاههای معتبر دنيا و

برونمنطقهای همکاریهای کمتری جهت توليدات علمي داشته باشد که

بهويژه دانشگاههای کشور رقيب ايران در منطقه يعني ترکيه فراهم آورند.

ازجملاه آنها ميتوان به مواردی از قبيل ،عدم تعامل در خريد و دريافت

 به سااياسااتگزاران و برنامهريزان آموزش عالي کشااور توصاايه

کتاب و نشاااريات خارجي ،محدوديت در دعوت از پژوهشاااگران خارجي

ميشااود ،به بررسااي داليل و عواملي که باعث توليدات علمي محدود در

جهت شارکت در همايشهای داخلي ،شارکت کم پژوهشگران ايراني در

برخي از گرايشهای تعليم و تربيت شده ،اقدام کنند.
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Abstract
Background and aim: The aims of this study was to compare the scientific
productions of Iran in the field of education with competitor countries in the
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Middle East (Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt and Israel) based on
published articles in the Web of Science database from 2003 to 2012.
Material and methods: Research method was scientometrics. Data was
extracted from the WoS database. Totally, 4716 articles were retrieved with
writing the research formula in advanced research, selecting three indexes of
scientific citation, social sciences, art and humanities. The statistical
population consisted of all of the scientific productions of 6 countries; Iran,
Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, Israel in the field of education sciences.
Excel and SPSS software were used to analyze the data.
Findings: The results showed that the amount of the scientific productions of
Iran in the field of education was 1046 articles from 2003 to 2012, and the
highest one was belonged to Education with 529 articles and Educational
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Technology with 28 articles was the lowest amount in these productions.
Conclusion: The scientific productions of Iran in the field of education have
increasingly grown during 10 years so that Iran is located after Turkey with
31.6 percent growth.
Keywords: Education, Scientific Productions, Scientometrics, Iran, Middle
East
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