
 سردبير مهمان

که بر پایه  استآوردهای انقالب اسالمی  سیاست حمایت وتوسعه علم، فناوری و صنعت در ایران یکی از بزرگترین دست
، ایران در دو دهه گذشته درستاستوار است. بر اساس این بینش « خود کفا بودن است ،الزمه استقالل»بنیاد فکری صحیح 

ها تعداد  های علمی، فناوری و صنعتی داشته است. یک نمونه از این پیشرفت گیری در همه زمینه های شایان و چشم پیشرفت
های علمی  کنند در فصلنامه ور فعالیت میها ومراکز تحقیقی داخل کش مقاالت علمی است که محققین ایرانی که در دانشگاه

  .اند چاپ رسانده المللی به بین
خصوص در رشته شیمی و  همنعکس شده است محققین ایرانی در انشار مقاالت علمی ب زیرمطابق آماری که در جدول 

اعداد اعشاری ناشی از  کشور بدست آمده است. 791بندی از بین  اند. این رده المللی نقش مهمی داشته مهندسی در سطح بین
ای دارای دو نویسنده از دو کشور است هر  باشد. برای مثال اگر مقاله تقسیم هر مقاله که مولفین آن از کشورهای مختلفند می

 کنند. امتیاز دریافت می 5.0کشور 

 اند چاپ رسیده بهمیالدی 7551در سال   SSCIو  ISIمجالتکه در  ت مولفین ایرانی داخل کشورالتعداد مقارتبه ایران و 

رت تعداد مقاالت رشته تبهر تعداد مقاالت رشته

 79 71 علوم حیاتی 71 7.75.1 شیمی به

 7. 151.1 زیست شناسی 77 100.1 مهندسی

 0. 7.1 زمین شناسی 72 ..779 ریاضی

 1. .71.7 نجوم 70 21.9 کامپیوتر

 27 7..77 روانشناسی 71 1..70 کشاورزی

 21 71.2 علوم اجتماعی 71 171.1 علوم طبی

    71 155 فیزیک
Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation 

(http://www.nsf.gov/statistics/seind10/) 

 

 :شود عرضه می زیرعلمی قرار دارند در جدول ت رتبه باال در چاپ مقاال 71کشورهائی که در  تبهاین، تعداد و رعالوه بر 

 کشور باالی دنیا 71در  7551ها در سال  تعداد مقاالت چاپ شده در تمامی رشته

 تعداد مقاالت کشور رتبه تعداد مقاالت کشور رتبه تعداد مقاالت کشور رتبه تعداد مقاالت کشور رتبه
 .117 اسرائیل 77 77127 تایوان 70 71022 ایتالیا 1 759192.1 آمریکا 7

 07.1 دانمارک .7 77110 برزیل 71 75917 اسپانیا 9 01151 چین 7

 2919 فنالند 72 9972 سوئد 71 71211 کره جنوبی 75 07191 ژاپن .

 2915 یونان 70 9795 سوئیس 71 71792 هندوستان 77 21777 انگلستان 2

 2170 اطریش 71 11.1 ترکیه 79 711.7 استرالیا 77 22251 آلمان 0

 2.11 ایران 71 17.1 لهستان 75 72775 هلند .7 5125. فرانسه 1

    1517 بلژیک 77 .7.90 روسیه 72 71155 کانادا 1
Source: Science & Engineering Indicators, 2010. United States National Science Foundation 

  :رسد نظر می هبحث در چند مورد در رابطه با این مطلب الزم ب
توان نظری در مورد کیفیت مقاالت داد. بنا براین  نمی آنباشد و بر پایه  بندی صرفاً در مورد کمیت مقاالت می هتباوالً، این ر
 کرد.را فراموش « یکی مرد جنگی به از صد هزار»المثل معروف  نباید ضرب

اً، معترضین ممکن است ادعا کنند که استفاده از منابع برای تحقیقات علمی و چاپ مقاالت، بخصوص در شرایطی که ثانی
احتیاجات عدیده در جامعه وجود دارد اتالف منابع کمیاب است. در جواب این نوع اعتراضات باید گفته شود که تحقیقات 

بنیاد »آمار  باشد. برای مثال، بنا به های نوین می کنند پایه و اساس فناوری کس میعلمی که اکثرأ خود را در چاپ مقاالت منع
در  ی ثبت شدهها چاپ رسیده بود در پتنت به 7551مقاله در جهان که در سال  101727مقاله از  7771.7به « ملی علم آمریکا

ست که هر چند همه تحقیقات و مقاالت ناشی از آنها مثمر ثمر نیستند ولی ا آمریکا در آن سال اشاره شده بود. این نشان آن
دسته از مقاالتی که بطور مستقیم در  ، باید توجه کرد که آنعالوه بهپذیر نیست.  بدون چنین تحقیقاتی توسعه نوآوری امکان

فکری که برای علم، دانش و تحقیق جامعه و تقویت ت علمی زیرساختاند نقش مهمی در ایجاد  پیشبرد فناوری نقشی نداشته

http://www.nsf.gov/statistics/seind10/


د. آیا در چنین کنی. یک سیستم دانشگاهی را که اصالً نظام فکری تحقیق در آن موجود نیست تجسم دارندشود  ارزش قائل می
 .استمنفی  حتمااین سئوال  سیستمی علم و دانش توسعه پیدا خواهد کرد؟ جواب به

توسعه و تحقیق برای پیشرفت اقتصادی، رفاه جامعه و در شرایط کنونی  گذاری در گیریم که سرمایه بنابراین نتیجه می
 باشد. المللی، برای حفظ استقالل کشور ضروری می بین

به دست ه باالتری در همه علوم برای ایران تبامید است که این آمار انگیزه بیشتری برای محققین ایرانی ایجاد کند تا در آینده ر
 .آورند

 صوفی هعبدالدکتر

آمریکا ستاد دانشگاه ویسکانسينا   


