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مقدمه
توسعه پايدار و متوازن يک کشور مشروط به توسعه علم و فناوري
است .توليدات علمي از شاخصهاي اصلي توسعه يک کشور در سلح
ملي و بينالمللي محسوب ميشود .حري ( )0به نقل از  )4( Kingاظهار
ميدارد که سرمايهگذاري در امر تحقيق در واقع سرمايهگذاري براي
توليدات علمي است .تمامي کشورهاي پيشرفته و به تبع آن کشورهاي
در حال توسعه با آگاهي از نقش مهم تحقيقات در توسعه بخشهاي
مختلف ،بيشترين توجه و تالش خود را صرف ارتقاي سلح شاخصهاي
مختلف علم و تحقيقات علمي کردهاند .در اين مسير ،اولين گام براي
وصول به مقصد ،شناخت کافي و دقيق از موقعيت خويش است .در واقع
هر کشوري بايد نسبت به موقعيت علمي خود در حوزههاي مختلف
علمي در سلوح بينالمللي آگاهي يابد و سپس با توجه به مزيتهاي

نسبي خود به سمت اهداف تعيين شده حرکت نمايد ( .)3پژوهشگران به
عنوان منابع اصلي توليد علم نقش اساسي در توسعه کشور دارند .يکي از
مهمترين اهداف پژوهشگران استفاده بيشتر افراد ديگر از نتايج
پژوهشهاي آنها و انعکاس آنها در قالب نوشتههاي علمي است .با
انتشار مقاالت علمي در نمايهنامههاي بينالمللي اهميت و اعتبار اين
مقاالت افزايش مييابد (.)2
به منظور هرگونه سياستگذاري در خصوص علم و فناوري و برنامه
راهبردي کشورها در راستاي باال بردن سلح کيفي و کمي توليدات
علمي و ارتقاي جايگاه علمي کشورها در سلح بينالمللي ،ارزيابي
وضعيت بينالمللي توليد علم و مقايسه آن با کشورهاي ديگر امري
ضروري به نظر ميرسد.
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اختصاص داد .عبدخدا و همکاران ( )03به بررسي توليدات علمي
محققان کشورهاي خاورميانه پرداختند .يافتههاي آنها نشان داد
محققان ايراني به لحاظ توليد علم در حوزه علوم پزشکي در منلقه
خاورميانه در رتبه اول قرار دارند.
نوروزي چاکلي و همکاران ( )02و صبوري ( )07در پژوهشهايي
جداگانه نشان دادند که توليدات علمي ايران در طي سالهاي سال
 4117-4111و  4115رشد  41درصدي داشته است .يافتههاي پژوهش
زماني ،عزيزي خالخيلي و حياتي ( )01حاکي از آن است که ايران از نظر
حجم توليدات علمي در نمايهنامه استنادي علوم SCI
( )Science Citation Indexاز رتبه نهم در سال  4110به رتبه
هشتم در سال  4111و در پايگاه علمي دفتر کشاورزي کشورهاي
مشترکالمنافع )Commonwealth Agriculture Bureaux( CAB
از رتبه هفتم به رتبه چهارم در بين  01کشور مورد ملالعه طي اين دوره
ارتقا يافته است )4( King .نيز به بررسي مدارک علمي توليدشده توسط
 30کشور دنيا پرداخت .يافتههاي او نشان داد ايران جز  9کشوري است
که تنها  4/7درصد کل مقالهها را توليد ميکند و کل مقاالتي که
بيشترين استناد به آنها شده است ،متعلق به  30کشور ميباشد که
ايران هم عضوي از آنها است.
پژوهشهايي نيز به تعيين رتبه علمي کشورها براساس ميزان
استناد به مدارک علمي پرداختهاند .گزني و بينش ( )01عالوه بر بررسي
فراواني مدارک علمي توليده شده ،تعداد استنادها را نيز در پژوهش خود
مورد توجه قرار دادند .آنها نشان دادند که ميزان استناد به مدارک
علمي توليد شده توسط محققان ايراني طي يک دوره  7ساله
( 7/50 ، )4113-4115برابر شده است .همچنين مهراد و گزني ( )00در
پژوهشي نشان دادند جمهوري اسالمي ايران با دارا بودن 51215
استناد ،معادل  %45کل استنادهاي کشورهاي عضو اوپک ،در رتبه اول
قرار گرفته است .عبدخدا و همکاران ( )03نيز نشان دادند مدارک علمي
توليدشده توسط محققان ايراني در منلقه خاورميانه از نظر ميزان
استنادها رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .موسوي ( )9نشان داد
به طور متوسط تعداد استناد به مقاالت محققان ايراني  3ميباشد ،يعني
به هر مقاله به طور متوسط  3بار استناد شده است.
برخي پژوهشگران نيز به رتبهبندي کشورها و پژوهشگران براساس
شاخص هرش پرداختند .براي نمونه ،ميتوان به پژوهش عبدخدا و
همکاران ( )02اشاره کرد .آنها نشان دادند جمهوري اسالمي ايران در
ميان کشورهاي خاورميانه و کشورهاي جهان بر مبناي تحليل نهايي
شاخص هرش به ترتيب رتبه چهارم و رتبه شصت و سوم را به خود
اختصاص داد.
روستاآزاد ( )05نشان داد استادان و دانشياران دانشکده پزشکي
دانشگاه علوم پزشکي ايران از نظر شاخص هرش کسب شده در حوزه
پزشکي و زيستپزشکي در سلح ضعيفي قرار دارند و حتي تعداد کل
مقاالت و تعداد کل استنادها نيز در سلح پاييني قرار دارد.
با توجه به نتايج پژوهشهاي انجام شده ،رتبه ايران به لحاظ توليد
کمّي علم در ميان کشورهاي منلقه خاورميانه و نيز کشورهاي اسالمي

سازمان همکاريهاي اسالمي با  75کشور عضو و حدود يک
چهارم جمعيت جهان و با دارا بودن حدود  %51منابع نفت و گاز جهان و
 %21منابع طبيعي ديگر ،داراي توليد ناخالصي در حدود  1/9تريليون
دالر (سال  )4102است که اين ميزان  9/0درصد از توليد ناخالص دنيا
است ( .)7متوسط سرانه هزينه تحقيق و توسعه براي تمام کشورهاي
اسالمي  43/3دالر است که بسيار پايينتر از متوسط جهاني ( 092دالر)
و متوسط اتحاديه اروپا ( 742دالر) است .از سوي ديگر اين کشورها تنها
 0/9درصد از کل هزينه ناخالص تحقيق و توسعه جهان يا  9/7درصد از
هزينه ناخالص تحقيق و توسعه کشورهاي در حال توسعه را صرف
تحقيق و توسعه ميکنند (.)1
کشورهاي عضو ،به استثناي تعداد معدودي ،از نظر علم و فناوري
از ساير کشورهاي جهان عقبتر هستند .تهيه و ارائه اطالعات مستند از
وضعيت توليدات علمي ميتواند براي هدايت برنامهريزان و
سياستگذاران علمي و پژوهشي جهت تخصيص اعتبارات مورد نياز
تحقيق و توسعه مفيد واقع شود .در ميان علوم مختلف ،توجه به
ارزشهاي تجاري و غيرتجاري حوزه کشاورزي و علومزيستي
) (Agricultural and Biological Sciencesبه عنوان بستر
حيات و توسعه پايدار از اهميت ويژهاي برخوردار است .اين حوزه از علم
همانند ساير علوم براي حفظ بقا و پويايي خود به پژوهش و توليد علمي
نيازمند است .اين منابع ثروتي هنگفت ،بيکران و خداداد است که
کشف راههاي بهرهبرداري هرچه بهتر از آنها منجر به برخورداري
بيشتر از اين سرمايه عظيم ميگردد و تحقق اين مسأله در گرو موفقيت
تحقيقات اين حوزه از علم است .محققان مسلمان همگام با ديگر
پژوهشگران ،به توليد و توسعه علوم در اين حوزه پرداختهاند .از اينرو
بررسي موقعيت کشورهاي اسالمي به لحاظ توليدات علمي در اين حوزه
از علم مسأله مهمي به نظر ميرسد.
پژوهشگراني که به بررسي جايگاه علمي کشورها پرداختهاند ،رتبه
کشورها را از جنبههاي گوناگون مورد ملالعه و تحقيق قرار دادهاند .از
جمله پژوهشهايي که به تعيين رتبه علمي کشورها به لحاظ فراواني
توليد علم پرداخت ،پژوهش موسوي ( )9بود .او طي پژوهشي به بررسي
رتبه  71کشور اول از  071کشور نمايه شده در موسسه اطالعات علمي
 ISIبر اساس تعداد مقاالت در سال  4113پرداخت .يافتهها نشان داد
کشور آمريکا به لحاظ مللق توليد علم و کشور سوئيس به لحاظ توليد
علم نسبت به جمعيت در رتبه نخست قرار دارد.
همچنين نتايج اين پژوهش نشان از رشد  04برابري توليد علم
توسط محققان ايراني در ميان سالهاي  0993-4112داشت .با
انديشهاي مشابه ،نيّرنيا و همکاران ( )9رتبه علمي  9کشور برتر عضو
سازمان همکاريهاي اسالمي و گزني و بينش ( )01جايگاه علمي ايران
را در بين کشورهاي اسالمي مورد ملالعه قرار دادند .نتايج اين دو
پژوهش نشان داد که جمهوري اسالمي ايران از نظر تعداد مقالههاي
علمي بعد از کشور ترکيه در رتبه دوم قرار دارد .مشابه با اين نتايج ،در
پژوهشهاي مهراد و گزني ( )00و وزيري ( )04نيز جمهوري اسالمي
ايران به لحاظ تعداد مدارک علمي توليدشده رتبه دوم را به خود
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Caspian Journal of Scientometrics. 2016; 3(1): 14-22
Masoum Tamimi M, et al

مللوبتر از کشورهاي جهان است .اين تحقيق با توجه به اهميت
جايگاه علمي کشورها در جهان علم و حساسيت رشد و ارتقاي جايگاه
علمي ايران در ميان کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اسالمي و
نيز ملرح بودن حوزه کشاورزي و علوم زيستي به عنوان يکي از نقاط
مهم سند چشمانداز بيست ساله توسعه و نيز به عنوان يکي از
بخشهاي مهم اقتصادي ( ،)5به بررسي جايگاه علمي ايران در اين
حوزه از علوم در ميان کشورهاي عضو ميپردازد.

)Subject Area: (Agricultural and biological Sciences
+Subject Category: All+Region: All +Year: 1996-2014

بعد از گردآوري دادهها ،با توجه به شاخصهاي ذکر شده،
کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اسالمي رتبهبندي شدند.
با توجه به اين که تکيه پژوهش در تعيين رتبه علمي کشورهاي
مورد ملالعه در حوزه کشاورزي و علوم زيستي بر مبناي شاخصهاي
استنادي بود ،امکان ملالعه و رتبهبندي در سالهاي بعد از آن ( 4107و
 )4101وجود نداشت .ملابق با قوانين مربوط به تحليل استنادي ،بايد
مدت زماني از نمايه شدن مدرک در پايگاه اطالعاتي بگذرد تا آن
مدرک فرصت زماني الزم براي مورد استناد واقع شدن را داشته باشد.

مواد و روشها
اين پژوهش به روش توصيفي و با استفاده از فنون علمسنجي
انجام شده است .رتبه علمي کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي
اسالمي در حوزه کشاورزي و علومزيستي با مراجعه به پايگاه نمايهنامه
استنادي اسکوپوس سنجيده شد .رتبه علمي براساس شاخصهاي
"فراواني تعداد مدارک"" ،فراواني تعداد استنادها به مدارک"" ،تعداد
استنادها به ازاي مدرک"" ،نرخ خود استنادي" و "شاخص هرش"
مورد بررسي قرار گرفت .تحليل نهايي رتبه علمي کشورها براساس
شاخص هرش صورت گرفت .براي گردآوري دادههاي مربوط به رتبه
علمي در حوزه کشاورزي و علومزيستي ايران در ميان کشورهاي عضو
سازمان همکاريهاي اسالمي از روش جستجوي زير استفاده شد:

يافتهها
با توجه به جدول  75 ،0کشور عضو در مجموع  054425مدرک در
نمايهنامه استنادي اسکوپوس ثبت کردند .در ميان اين کشورها ،ايران با
تعداد  45329مدرک يعني  07/99درصد مجموع مدارک ،در رتبه دوم
قرار گرفت .ميانگين توليدات ايران ساالنه  0239/35مدرک بوده است.
همچنين ايران در ميان کشورهاي آسياي جنوبي (ايران ،افغانستان،
بنگالدش ،مالديو و پاکستان) در رتبه نخست توليد علمي در حوزه
کشاورزي و علومزيستي قرار گرفته است(.جدول )0

جدول  :4توزيع فراوانی تعداد مدارک ،تعداد استنادها ،میزان خوداستنادي ،تعداد استناد به ازاي مدرک
و شاخص هرش  41رتبه برتر کشورهاي عضو در حوزه کشاورزي و علوم زيستی

نام کشور

جمعيت *

تعداد مدارک
(به ازاي
فراواني

نفر)

تعداد مدارک

تعداد استنادها

رتبه فراواني درصد رتبه فراواني

ميزان خود استنادي

درصد رتبه فراواني درصد رتبه

استناد به ازاي مدرک شاخص هرش
فراواني

رتبه

فراواني رتبه

ترکيه

57،441،111

22/14

2

09/44 33،000

0

40/17 470،273

0

31/52 55،314

0

9/95

31

009

0

مالزي

49،521،111

29/50

3

02،295

9/20

3

95،123

9/20

3

47/12 47،134

2

04/59

41

99

4

اندونزي

422،902،111

4/29

21

1،112

3/74

9

79،159

7/02

5

5،111

04/92

9

02/07

9

91

3

ايران

51،759،111

37/50

5

07/99 45،329

4

01/20 041،925

4

32/94 24،159

4

9/22

35

59

2

مصر

93،979،111

03/32

05

00،412

1/71

1

59،710

1/97

2

07/71 04،349

1

9/99

37

51

7

پاکستان

091،490،111

5/27

45

02،019

9/43

2

52،002

1/39

7

32/25 47،771

3

9/15

27

51

1

تونس

01،591،111

73/10

4

7،594

3/31

9

27،721

3/94

9

47/02 00،229

5

04/55

40

15

5

نيجريه

011،149،111

9/04

47

03،733

5/91

7

19،545

5/91

1

47/22 05،531

7

1/99

74

17

9

مراکش

34،319،111

9/79

42

3،199

0/91

00

33،512

4/90

9

2،504

04 03/91

04/19

43

13

9

سوريه

40،009،111

5/91

41

0،129

1/91

01

09،315

0/15

07

4،151

07 03/59

02/00

01

79

01

* اطالعات موجود از دايره المعارف آنالين بريتانيکا ( )http://www.britannica.comاستخراج شده است .آمارا ارائه شده مربوط به سال 4104
ميباشد.
مدارک نمايهشده توسط مالزي با  95123استناد ،رتبه اول تا سوم
مدارک نمايه شده کشورهاي عضو در ميان سالهاي 0991-4102
پراستنادترين مدارک را به خود اختصاص دادهاند .مدارک علمي توليد
در پايگاه نمايهنامه استنادي اسکوپوس در مجموع  0010399استناد
شده توسط محققان ايراني  01/20درصد استنادها را به خود اختصاص
دريافت کرده است .مدارک توليد شده توسط کشور ترکيه با 470273
داده است و به لحاظ اين شاخص در رتبه دوم کشورهاي عضو قرار
استناد ،مدارک منتشر شده توسط ايران با تعداد  041925استناد و
51

مجله علم سنجی کاسپین ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،95صفحه 41-22
جايگاه علمی ايران در میان کشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اسالمی /مريم معصوم تمیمی و ديگران

سوم قرار دارند .ايران با شخص هرش  59رتبه چهارم را در ميان اين
کشورها به دست آورد .سومالي نيز با شاخص هرش  2در ميان 75
کشور جهان اسالم رتبه آخر را به خود اختصاص داد .در مجموع بيست
و يک کشور از پنجاه و هفت کشور عضو داراي شاخص هرش باالي
 21و سي و شش کشور ديگر داراي شاخص هرش  21و پايينتر از 21
ميباشند.

گرفته است .کشور يمن (به ترتيب رتبه سي و هشتم و سي و سوم
کشورهاي عضو به لحاظ فراواني تعداد مدارک و فراواني تعداد استنادها)
با  09/14استناد به ازاي هر مدرک رتبه نخست را بر مبناي شاخص
استناد به ازاي مدرک به دست آورده است .بعد از يمن ،گابن (به ترتيب
رتبه سي و دوم و بيست و نهم به لحاظ فراواني تعداد مدارک و فراواني
تعداد استنادها) با ميانگين  05/9استناد به ازاي هر مدرک در رتبه دوم و
بعد از آن مالديو (به ترتيب رتبه پنجاه و دوم و رتبه چهل و نهم به
لحاظ فراواني تعداد مدارک و فراواني تعداد استنادها) با  01/43استناد به
ازاي هر مدرک در رتبه سوم قرار دارد .کشورهاي سومالي ،سيرالئون و
ازبکستان به ترتيب با  7/97 ،1/19و  2/29استناد به ازاي مدرک ،سه
رتبه آخر را در ميان  75کشور عضو سازمان همکاريهاي اسالمي به
خود اختصاص دادهاند.
در فاصله سالهاي  0991-4102مدارک توليد شده توسط 75
کشور عضو تعداد  0010399استناد دريافت کردهاند که تعداد 457104
مورد يعني معادل  43/53درصد آن از طرف محققان همين کشورها
بودهاست .کشور ترکيه  470273استناد دريافت نموده است که 55314
مورد آن يعني  31/52درصد خوداستنادي بوده است .مدارک توليد شده
توسط کشور ايران نيز در مجموع  041925استناد دريافت کرده که
تعداد  24159مورد آن معادل  32/94درصد آن استنادهاي دريافتي از
طرف محققان ايراني بوده است .رتبه سوم از نظر خوداستنادي مربوط به
مدارک توليد شده توسط کشور پاکستان است که از مجموع 52002
استنادي که دريافت شده است ،تعداد  47771مورد آن معادل 32/25
درصد آن از طرف محققان پاکستاني بوده است .در اين رتبهبندي کشور
سومالي که به لحاظ خوداستنادي در رتبه  75قرار دارد تعداد  01مدرک
توليد شده دارد که در مجموع  19استناد دريافت کرده است و هيچکدام
از اين استنادها از طرف محققان اين کشور نبوده است .مدارک توليد
شده توسط کشور جيبوتي در مجموع  031استناد دريافت کردهاند که 3
مورد آن يعني  4/30درصد خوداستنادي بوده است .از  721استناد
دريافت شده توسط مدارک توليد شده محققان کشور ترکمنستان  9مورد
يعني  0/15درصد آن خوداستنادي بوده است .به اين ترتيب کشورهاي
سومالي ،جيبوتي و ترکمنستان براساس ميزان خوداستنادي به ترتيب
داراي کمترين ميزان خوداستنادي بودهاند .بيشترين ميزان خوداستنادي
مربوط به کشور ايران است.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که حوزه کشاورزي و علوم
زيستي ايران در ميان کشورهاي عضو بر مبناي تحليل نهايي شاخص
هرش منتج از تعداد مدارک ثبت شده اين حوزه در پايگاه نمايهنامه
استنادي اسکوپوس ،از لحاظ علمي بعد از کشورهاي ترکيه ،مالزي و
اندونزي در جايگاه چهارم قرار دارد .شاخص هرش اين حوزه برابر با 59
است 75 .کشور عضو براساس تحليل نهايي شاخص هرش در  22رتبه
قرار گرفتهاند.
نتايج حاصل از بررسي شاخص هرش اين کشورها نشان داد که در
اين حوزه علمي کشور ترکيه با شاخص  009در رتبه اول و بعد از آن
مالزي و اندونزي به ترتيب با شاخص هرش  99و  91در رتبه دوم و

بحث و نتیجهگیري
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که محققان ايراني به لحاظ
فراواني تعداد مدرک در رتبه دوم در ميان کشورهاي عضو (بعد از کشور
ترکيه) قرار گرفتهاند .کشورهاي مالزي و پاکستان به ترتيب رتبههاي
سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند .بيش از  71درصد از مجموع
توليدات علمي کشورهاي عضو توسط چهار کشور ترکيه ،ايران ،مالزي و
پاکستان توليد شده است .در مجموع بيشترين توليدات علمي اين حوزه
از علوم در بين سالهاي  0991-4102توسط کشورهاي آسياي غربي
در پايگاه نمايهنامه استنادي اسکوپوس ثبت شده است .کشور ترکيه با
بيشترين توليدات علمي مدرک در اين منلقه جغرافيايي واقع شده است.
کشورهاي واقع در آمريکاي جنوبي و اروپا يعني سه کشور گويان،
سورينام و آلباني تنها  1/31درصد مجموع مدارک ( 741مدرک) را
توليد کردهاند.
به لحاظ توليد مدرک نسبت به جمعيت ،کشور برونئي (رتبه چهل و
يکم به لحاظ فراواني تعداد مدرک) ،با توليد  79عنوان مددرک بده ازاي
صدهزار نفر در رتبه اول قرار دارد .تونس و مالزي (رتبه نهم و سوم بده
لحاظ فراواني تعداد مدرک) به ترتيب با  73/10و  29/50عنوان مددرک
به ازاي هر صدهزار نفر رتبههاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در اين ميان ايران که در رتبه دوم به لحاظ فراواني تعدداد مددرک قدرار
دارد ،با  37/50عنوان مدرک به ازاي هر صددهزار نفدر در رتبده هفدتم
ميباشد .در پژوهشهاي محققان ديگر نيز نتايج مشابهي مشاهده شدد.
در پژوهش نيرنيا و همکاران ( )9و وزيري ( )04ايران در توليدد مددارک
علمي در ميان کشورهاي اسالمي رتبه دوم را بده خدود اختصداص داد.
همچنددين در تحقيددق مهددراد و گزنددي ( ،)00ايددران در رتبدده نخسددت
کشورهاي عضو اوپک قرار گرفت.
به نظر ميرسد تأمين بودجه جهت تحقيق و توسعه نقش اساسي
در توليد مدارک علمي دارد .در بين کشورهاي عضو ،ايران با سرانه
 11/5دالر بعد از ترکيه با  97/4دالر و مالزي با  51دالر در رتبه سوم
قرار دارد 57 .درصد بودجه تحقيق و توسعه ايران توسط دولت تأمين
ميشود ،اين در حالي است که دولت ترکيه تنها  25درصد منابع مالي
تحقيق و توسعه را تأمين ميکند ( .)1با توجه به رتبه ترکيه در توليد
علم ميتوان گفت بخش عمدهاي از بودجه تحقيقات و توسعه علمي در
اين کشور از منابع ديگري مانند بخش خصوصي و غيرانتفاعي تأمين
ميشود.
به لحاظ فراواني استنادات دريافت شده ،مدارک توليد شدده توسدط
محققان ترکيه ،ايران و مالزي به ترتيب رتبه اول تا سوم پراسدتنادترين
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( )05عواملي چون محل سکونت ،امکاندات موجدود ،بودجده تحقيقداتي،
تعداد محققان شاغل و زبان بر شاخص هرش تأثيرگذار اسدت .فراواندي
استناد به ازاي هر مدرک رابله مستقيمي با سلح علمي و کيفي مدرک
دارد .از آن جايي که تعداد استنادها به ازاي مددارک ثبدت شدده ،نسدبتا
پايين است بنابراين ميتوان گفت سلح علمي تعدادي از مقداالت ثبدت
شده در اين پايگاه ،در مقايسه با شاخصهاي جهاني کمتدر از آن بدوده
است که بتواند استنادي به خود اختصاص دهدد .از داليدل ديگدر عددم
استناد به مدارک ثبت شده از سوي محققدان ايراندي در نمايهنامدههاي
استنادي را ميتوان تا حدودي ناظر بر فضداي سياسدي حداکم بدر ايدن
نمايهنامهها دانست .همچنين نشدريات فارسدي زبداني کده چکيددههاي
مقاالت را به زبان انگليسي منتشر ميکنند از يدک سدو باعدث افدزايش
حجم مقاالت ثبت شده در نمايهنامهها ميشوند و از سوي ديگر به دليل
عدم دسترسي به متن کامل و نيدز محددوديتهاي زبداني باعدث عددم
استناد به اين مقاالت ميشوند.
توجه بيشدتر مسدئوالن در امدور تحقيدق و پدژوهش ،مهيدا بدودن
زيرساختها در برخي حوزهها و نيدز نيازهداي بدومي ميتواندد از جملده
داليل احتمالي گرايش بيشتر محققان به تحقيق در اين حوزههدا باشدد.
در مقابل ،کمتدوجهي بده برخدي گرايشهدا از سدوي مسدئوالن ،عددم
دسترسي محققدان بده تجهيدزات الزم جهدت امدور پدژوهش و توزيدع
ناعادالنه بودجه ميتواند از جمله داليل احتمالي عدم گدرايش محققدان
به ديگر زمينههاي موضوعي براي تحقيق باشد .فقدان عالقه به انجدام
فعاليتهاي پژوهشي ،اعتقاد به عدم توجه به فعاليت پژوهشي در جامعه
و عدم اعتقاد به تأثير پژوهش بر فعاليتهاي آموزشي نيز عوامل فدردي
هستند که به عنوان مانعي براي انجام پژوهش به آنها اشاره شده است
( .)09همچنين پژوهشگران با ارتقداي داندش تخصصدي خدود و توجده
بيشتر به اولويتهاي پژوهشي و نيدز ندوآوري در مبداني روششدناختي
پژوهش ميتوانند در جهت توليد مدارک با سلح علمي باال تالش کنند.
فراهم شدن سدازوکارهاي الزم جهدت توجده بيشدتر بده سدلح کيفدي
توليدات علمي اين حوزه از علوم ،افزايش نگرش مثبت مسئوالن و جلب
حمايت آنها براي پيشبرد و ارتقاي سلح پدژوهش و اختصداص مندابع
مالي جهت انجام تحقيقات ميتواند منجر به توليدات علمي بدا کيفيدت
باال از سوي محققان و در نتيجه توسعه علمي و رسيدن بده رتبده برتدر
علمي براي کشورمان باشد .هرچه مدارک توليد شدده از کيفيدت علمدي
باالتري برخوردار باشند ،استناد بيشتري دريافت ميکنند .توجه بيشتر به
کيفيت مقاالت و در نتيجه باال رفتن "استناد به ازاي مدرک" ميتواندد
رتبه علمي اين حوزه از علم را ارتقا دهدد .زبدان مقالده و ندوع و اعتبدار
نشريه منتشر کننده مقاله از عوامل مؤثري هستند که از ديدگاه محققان
برتر اين حوزه بر دريافت استناد تدأثير ميگذارندد .عدالوه بدر آن قابدل
دسترسپذير بودن مقاله نيز از اهميت بهسزايي برخوردار است (.)09
با توجه به نتايج اين پژوهش شايسته است مديران و مسئوالن،
ضمن بها دادن به فعاليتهاي پژوهشي محققان ،بسترها و
زيرساختهاي الزم را جهت ارتقاي کمي و کيفي توليدات علمي در اين
حوزه مهيا سازند .تأمين بودجههاي پژوهشي و حمايتهاي مالي از

مدارک را به خود اختصاص دادهاند .مهدراد و گزندي ( )00نشدان دادندد
ايران از نظر تعداد استنادها در ميان کشورهاي اسالمي در رتبه سوم قرار
داد .همچنين نتايج تحقيق گزندي و بيدنش ( )01نشدان داد کده تعدداد
استنادهاي صورت گرفته به توليدات علمي محققان ايراندي بدا سدرعت
قابل مالحظهاي در حال افزايش است .به نظر ميرسدد فراواندي تعدداد
استنادها به عوامل متعددي وابسته باشد .آشنايي محققان با اين عوامدل
تأثير بهسزايي در باال رفتن تعداد استنادها خواهد داشت .باال بردن سلح
کيفي تحقيقات جهت انتشار در نشريات با شاخص تدأثير بداال ،اهميدت
دادن به ايدههاي ندويني کده اولدين ملالعدات در ندوع خدود در زمينده
موضوعي خاص محسوب ميشوند؛ استفاده از روشهاي جديد تحقيدق،
تاکيد بر انتشار مقاالت مروري پايه و انتشار در مجالت با دسترسي بداز
 Open Accessميتواند از جمله اين عوامل باشد (.)09
کشور يمن با  09/14استناد به ازاي هدر مددرک در رتبده نخسدت
کشورهاي بر مبناي اين شاخص قرار دارد .بعد از يمن ،به ترتيب گابن و
مالديو در رتبه دوم و سوم قرار دارند .کشدورهاي سدومالي ،سديرالئون و
ازبکستان به ترتيب سه رتبه آخر را در ميان  75کشدور عضدو بده خدود
اختصاص دادهاند .ايران با  9/22استناد به ازاي مدرک در رتبه  35قدرار
گرفت .در تحقيق مشابه ،پژوهش موسوي ( )9نيز نشان داد که به طدور
متوسط به هر مقاله منتشر شده توسط محققان ايراني  3بار استناد شدده
است.
از نظر وضعيت خوداسدتنادي ،کشدور ترکيده در فاصدله سدالهاي
 0991-4102بددا بيشددترين تعددداد خوداسددتنادي ،رتبدده اول را بدده خددود
اختصاص داده است 31/52 .درصد از مجمدوع اسدتنادها ،خوداسدتنادي
بوده است .مدارک توليد شده توسط محققان ايراني از اين حيث در رتبه
دوم قرار گرفته اسدت .بعدد از آن کشدور پاکسدتان جايگداه سدوم را در
خوداستنادي دارا است .ميتوان گفت رفتدار اسدتنادي در هدر کشدوري
متفاوت است و به نظر ميرسد تحت تدأثير ويژگديهداي فرهنگدي هدر
کشور باشد .از آنجا که خوداستنادي نيز تحت تأثير رفتار استنادي است،
شايد بتوان تفاوت در ميزان خوداستنادي در کشور ايران را ناشي از ايدن
امر دانست که ايدن خدود مسدتلزم ملالعده ديگدري اسدت .تعدداد زيداد
خوداسددتنادي اگددر بيدليددل و تنهددا بددراي بدداال بددردن رتبدده علمددي و
رويتپذيري مقاله نويسنده باشد ،پديدهاي منفي اسدت چدرا کده باعدث
ميشود اثر و نتايج تحقيق يدک نويسدنده بده صدورت نادرسدت ،معتبدر
دانسته شود .از سوي ديگر ،نويسندگان معموال تمايل دارند تا آثار قبلدي
خود را در زمينهاي خاص مورد استناد قرار دهند بنابراين به نظر ميرسد
يکي از داليل نداشتن خوداستنادي در يک مدرک علمي ،عدم وجود آثار
مرتبط قبلي است .يافتههاي ايدن پدژوهش نشدان ميدهدد کده حدوزه
کشاورزي و علوم زيستي ايدران در ميدان کشدورهاي عضدو بدر مبنداي
تحليل نهايي شاخص هرش منتج از تعداد مدارک ثبت شده ايدن حدوزه
در پايگاه نمايهنامه استنادي اسکوپوس ،از لحاظ علمي بعد از کشورهاي
ترکيه ،مالزي وانددونزي در جايگداه چهدارم قدرار دارد .نتدايج پدژوهش
عبدخدا و همکاران ( )03نشان داد ايران در حوزه علوم پزشکي براساس
شاخص هرش در رتبه شصت و سوم جهان قرار دارد .از نظر روسدتاآزاد
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راهگشا باشد .افزون بر آن ،از ميان برداشتن موانع و ايجاد انگيزه و
نگرش مثبت به انجام پژوهش در تالش محققان براي افزايش کمّي و
کيفي توليدات علمي به ميزان زيادي اثرگذار خواهد بود.

توسعه تکنولوژيهاي جديد ،تشويق و حمايت از بخشهاي خصوصي و
غيرانتفاعي براي سرمايهگذاري بر امور پژوهشي ،همکاري و ارتباط با
دانشگاهها و موسسات پژوهشي ،سرمايهگذاري جهت آموزش مستمر
محققان و پژوهشگران ،تسهيل ارتباطات و همکاريهاي علمي جهت
قرار گرفتن پژوهشگران در فضاهاي پژوهشي و استفاده از فرصتهاي
پژوهشي در سلوح مختلف ملي و بينالمللي ميتواند تا حد زيادي
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Abstract
Background and aim: Development of a country, mainly, depends on the
development of science and technology. In this way, the first step to reach the goal
is adequate and accurate understanding of scientific status. The aim of this study
was to investigate the scientific status of the Islamic Republic of Iran in the field of
agricultural and biological sciences among the member States of the Organization
of Islamic Cooperation (OIC) during 1996-2014.
Material and methods: The current study was performed with a descriptive
method using scientometric techniques. The scientific rank of the member states of
OCI in the field of agricultural and biological sciences was examined by referring
to Scopus Citation Database. The scientific rank was assessed and analyzed based
upon "Documents", "Citations", "Self-citation", "Citations per Document" and
"Hirsch index".
Findings: According to the obtained results, among 57 member States of OIC,
Iran's H-Index is 79 with fourth rank, after Turkey (119), Malaysia (89), and
Indonesia (80), respectively. In addition, according to the frequency of scientific
documents, Turkey, Iran, Malaysia, Pakistan and Nigeria are identified as the top
five countries.
Conclusion: Based on findings, the Islamic Republic of Iran has a good rank in the
field of agricultural and biological sciences among the member States of OIC.
Therefore, more attention to the quality of articles, leading to the increased
"citations per document" can promote Iran's scientific status in the field of
agricultural and biological sciences.
Keywords: Scopus Citation Index, Scientific Production, Iran, Scientometrics,
Agricultural and Biological Sciences
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