
85

Volume 1, Number 4, Winter 2008
Journal of

Science & Technology Policy

Scientific Research Collaboration 
between Iran and Its Neighbour 

Countries

Khalid Velayati1, Alireza Noruzi2*
1. M.A. Student, Department of Library and 

Information Science, University of Tehran, Iran
2. Ph.D., Department of Library and Information 

Science, University of Tehran, Iran

Abstarct
The purpose of this study is to explore the 
scientific collaborations between Iran and its 
neighbor countries from 1990 to 2007, describing 
the need and importance of collaboration in 
scientific research. Scientific research 
collaboration as an important component of the 
research process is an essential factor in the 
development of science and research, especially in 
developing countries.

This study analyzes 'co-authorship' as the most 
common indicator for assessing scientific 
collaborations. For this study, papers co-authored 
and published by researchers affiliated with 
institutions from Iran and its neighbor countries are 
considered. ISI Web of Science was the main 
source of data collection. 

The findings show that Iran has the highest 
number of co-authorships with Russia, Turkey, and 
Pakistan, respectively, in physics, chemistry, and 
biology.
Although, common language and culture may have 
significant impact on scientific collaborations, they 
are not the only factor. This study shows that 
political relations between countries may be have a 
direct impact on scientific collaborations. It is also 
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shown that there is a significant correlation 
between scientific research productivity of a 
country and its scientific collaborations with other 
countries.
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 چکيده
 7111ا   7991هاای   ساال  در ISIشاده مالا      هاای منتشار   جوار در تألیف مشترك مقاله های علمي بین ایران و کشورهای هم هدف از این پژوهش، تعیین میزان همکاری

سنالي استفاده شده است. شاخص تألیف مشاترك بارای سانالش میازان همکااری شاده اساتفاده         تحلیلي با استفاده از ابزارهای علم است. در این پژوهش از روش توصیفي

تارین   سایه، ترکیاه، و پاکساتان اسات. بایش     جاوار باا کشاورهای رو    هاای علماي ایاران در میاان کشاورهای هام       تارین همکااری   دهد که بیش است. نتایج پژوهش نشان مي

اناد کاه ضاریأ تاأبیر بااایي دارناد.        هاایي منتشار شاده    های مشترك در مالله شناسي و شیمي صور  گرفته است. مقاله های موضوعي فیزیک، زیست ها در حوزه همکاری

هاا و مراکاز    ی صانعتي شاریف، شا ید ب شاتي و ت اران از میاان دانشا اه       هاا  های علمي در بازه زماني پژوهش از سیر صاعودی برخاوردار اسات. دانشا اه     میزان همکاری

هاای علماي آن کشاور از همگسات ي بااایي       ترین همکاری را با کشورهای مالاور هستند. میازان تولیادا  علماي هار کشاور باا میازان همکااری         آموزش عالي کشور بیش

ولاي ع یاف فرهن اي مشاترك از  گیال       ؛هاا ماربر باشاد    گیری همکااری  سیاسي بین کشورها، در شکلرسد روابط  دهد که به نظر مي برخوردار است. این پژوهش نشان مي

 ها تا حدودی  ابل مشاهده است.   گیری همکاری ها نقش  ابل توج ي نداشته باشد، هرچند تأبیر زبان مشترك در شکل گیری همکاری دین و مذهأ در شکل

 

 .سنالي تولیدا  علمي؛ علم: همکاری علمي؛ تألیف مشترك؛ ها واژهکلید

 

 

 مقدمه -1

های بزرگي در زمینه محایط   ج ان امروز نسگت به گذشته با چالش

زیست، انرژی، جمعیت، ب داشت، غذا، آب، تأسیسا  ش ری، فقر و 

های ک ن،  ها نیازمند استفاده از بودجه صلح مواجه است. این چالش

تفاده از هااای گوناااگون، اساا نیاروی انساااني مت صااص در زمینااه 

آا  و تال یزا  پیشرفته و بسیاری از امکانا  دی ر است که  ماشین

رو  تن ایي توان تأمین همه این منابع را ندارد. از ایان  هیچ کشوری به

فکری برای  در ج ان امروز، بشر بیش از هر زمان دی ری نیازمند هم
                                                                 

 دار مکاتگا :  یسنده ع دهنوNouruzi@gmail.com 

حل مسائل و مشک   مشترك یکادی ر اسات و همکااری اماری     

[. همکاری علمي میان دانشمندان روز 7رسد ] نظر مي یر بهناپذ اجتناب

یافته به این موضوع  به روز در حال افزایش است و کشورهای توسعه

های وسیعي را  توجه خاصي دارند. برای نمونه، کشور کانادا پژوهش

  [.7در این حوزه انالام داده است]

ج ان علم یک کل است که دانشمندان هر یک مسئولیت جزئي 

از آن را به ع ده دارند و از ترکیأ این اجزا، سیمای کلي علم در هر 

های علمي،  شود. در وا ع، پژوهش ران حوزه دوره تاری ي ترسیم مي

های شگکه ج اني علم هستند که هر یاک موضاوع و جای ااه     گره
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دهند. تعداد پیوندهایي  ای را در این شگکه به خود اختصاص مي ویژه

کند یا دی اران   دی ر دانشمندان آن شگکه بر رار ميکه هر دانشمند با 

کنند، تاللي میزان اتصال او به شگکه ج اني علم و به  با او بر رار مي

 [.8بیان دی ر مشارکت وی در تولید علم ج اني است ]

ای در جوامع  رشته مفاهیمي نظیر اشتراك دانش و نیز روابط بین

هاای   از ب تارین روش تردید یکاي   شود و بي علمي امروز مطرح مي

کردن این مفاهیم، همکاری علمي پژوهش ران با همادی ر باه    علمي

های موجود در دانشمندان  منظور استفاده از دانش، امکانا  و م ار 

هاسات. باا توجاه باه افازایش روزافازون        رشته و یا دی ر رشته هم

شود، به طاور کلاي    مطالعاتي که در زمینه همکاری علمي انالام مي

ان موارد زیار را دایال اصالي پارداختن باه مطالعاه دربااره        تو مي

 های علمي معرفي کرد: همکاری

همکاری علمي، اغلأ نمایشي از کیفیت کار پژوهش ران  -

 های پژوهشي است؛ همکار و نیز گروه

بسایاری از پژوهشا ران در مطالعاا  خاود باه افاازایش       -

های علمي پي برده و همکاری علمي را به عنوان  همکاری

سارعت در   های اصلي نظام پژوهشي که به کي از ویژگيی

 اند؛  حال تغییر است، در نظر گرفته

حال ماربری در    همکاری پژوهشي اغلاأ باه عناوان راه    -

دستیابي به دانش و فنّاوری علمي پیشرفته برای کشورهای 

 [.4شود ] در حال توسعه در نظر گرفته مي

 مي ایاران  انداز بلندماد  جم اوری اسا    سند چشم 71در بند 

توسااعه »هااای کلاي نظاام در امااور فرهن اي بار      دربااره سیاسات  

جانگه با کشورهای دوسات، منطقاه و اسا مي و     های همه همکاری

 [. 5تأکید شده است ]« المللي برای حفظ صلح مشارکت بین

های کلي برنامه پنالم  سیاست»اب غ  در ای اهلل خامنه حضر  آیت

روحیه کار ... تقویت »بر « فرهن ي امور»، سرفصل 8در بند « توسعه

نیاز  « امور ا تصادی»، سرفصل 81تأکید فرمودند. در بند ...« جمعي، 

جانگه همکاری با کشورهای منطقه جناوب غرباي    گسترش همه»بر 

تأکیاد کردناد. ایشاان    « گاذاری و فنّااوری   سرمایه آسیا در تالار ،

نگاه،  هاای دوجا  تقویات همکااری  »، نیاز بار   7-89همچنین در بند 

تأکیاد کردناد   « المللي با اولویت کشورهای همساایه  بین ای و منطقه

نیز بر کار گروهي « نقشه جامع علمي کشور» [. در 7831ای،  ]خامنه

المللاي مشاارکتي    های بین های علمي مشترك و طرح در  الأ مقاله

 [. 6تأکید شده است ]

به عنوان  های منابع انساني و مالي علم و فنّاوری از داده یونسکو

هاای بگات    دادی و از تعداد انتشاارا  و پرواناه   های درون شاخص

دادی سنالش و ارزیاابي علام و    های برون اختراع به عنوان شاخص

هاای علماي باا     سنالش میزان همکااری [. 1] فنّاوری نام برده است

های پذیرفته شده به  شاخص از استفاده از شاخص تألیف مشترك که

صاور   اسات،   يالمللا  سطح باین  ها درلحاظ توسعه علمي کشور

چند نویسنده که وسیله  بهانتشار چندین دهه است که گیرد. برای  مي

شود به عناوان   با عنوان انتشارا  دارای نویسنده همکار نام برده مي

شاود.   های مشاترك علماي اساتفاده ماي     منگع اصلي سنالش فعالیت

ر رخاداد  پژوهش راني بود کاه افازایش د   ن ستینیکي از  7اسمیت

نده را بررسي و پیشن اد کارد کاه چناین    سهای دارای چند نوی مقاله

هاای   گیاری همکااری میاان گاروه     نادازه برای ا تواند ميهایي  مقاله

 . [3] پژوهش ران استفاده شود

های علمي ایران با  هدف از این پژوهش، بررسي میزان همکاری

ز ایان  جوار در تألیف مشترك است. نتاایج حاصال ا   کشورهای هم

گیری به منظور افزایش میزان همکااری   تواند در تصمیم ميپژوهش 

. منظاور از  مفیاد باشاد   گذاری علمي کشاور  و ب گود سیاست علمي

جوار با ایران کشورهایي است که با ایران مرز آباي و   کشورهای هم

خاکي دارند و شامل آذربایالان، ارمنستان، افغانستان، امارا ، بحرین، 

یه، ترکمنستان، روسیه، عراق، عربستان، عماان،  طار و   پاکستان، ترک

 باشد. کویت مي

های اساساي زیار    در این پژوهش سعي شده است تا به پرسش

 پاسخ داده شود:

های  جوار در همکاری های هم س م هر یک از کشور -7

 علمي با ایران چ ونه است؟

های علمي ایران با کشورهای همساایه در   همکاری -7

 ت؟اس هایي چه موضوع

آیا همکاری علمي بین کشورها در افزایش ضریأ  -8

 ها ابرگذار است؟ تأبیرگذاری تولیدا  علمي آن

آیا میازان تولیادا  علماي یاک کشاور باا میازان         -4

المللاي   های علمي آن کشور در ساطح باین   همکار

 ای دارد؟ رابطه

 

 پيشينه پژوهش -2

ای ه به بررسي عوامل مربر در تدوین مقاله 7118حریرچي در سال 

بین نویسندگان ایراني و خارجي در حوزه علوم تالربي  ISIمشترك 

های  پرداخت. او در این پژوهش از روش پیمایشي استفاده کرد. یافته

هاای   ترین عامل در تدوین مقالاه  دهد که م م پژوهش وی نشان مي

                                                                 
7
. Smith 
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هاای   مشترك، آشنایي پژوهشا ران باا یکادی ر یاا گذرانادن دوره     

ها نیز با ایرانیاان   ترین همکاری ت. بیشآموزشي خارج از کشور اس

های مشترك عواملي  مقیم خارج از کشور وجود دارد. در تدوین مقاله

دانشالویي  -مانند باا رفتن میزان استناد به مقاله، حفظ ارتگاط استاد

درصاد از   61تر شدن علوم اهمیت فراواني دارند. تن اا   و ت صصي

رای طرح پژوهشي مشترك های مشترك نتیاله همکاری در اج مقاله

هایي کاه حاصال    میان پژوهش ران ایراني و خارجي است. در مقاله

اجرای طرح پژوهشي مشترك نیست، مشارکت فکاری نویساندگان   

ها بوده است. عوامل ماربر در   عامل اصلي ذکر نام نویسنده در مقاله

تشویف پژوهش ران برای اجرای طرح مشترك استفاده از تال یازا   

های نوین، کاهش زمان انالام طرح و  ي، آشنایي با فنّاوریآزمایش اه

 [.9باا رفتن ضریأ د ت طرح ذکر شده است ]

میازان همکااری    بررسي»دانش و دی ران در پژوهشي با عنوان 

و در  دانش اه علوم پزشکي اصف انگروهي محققان مراکز پژوهشي 

میازان  ، «7835 -7831هاای   طاي ساال   پژوهشاي های  طرحاجرای 

های  حنویسندگان و روند رشد آن را در طر میانکاری گروهي هم

دهد که در  های این پژوهش نشان مي . یافتهکردند پژوهشي بررسي

 ؛اند پژوهش ر مشارکت داشته 671 شده، طرح پژوهشي بررسي 783

 41/4 ،تعداد پژوهش ران در هر طرح پژوهشي میان ینمعنا که این  به

 .[71است ]نفر 

شناختي همکااری علماي    کاران در تحلیل کتابو هم 7گ نزل

کاه   کردناد بیان  7935 -7995های  سالدر المللي اتحادیه اروپا  بین

مشترك نمود  انتشارا تر در  ها بیش های علمي در این سال همکاری

دهاد کاه    است. میزان استناد به ایان انتشاارا  نشاان ماي    پیدا کرده 

ر حاال توساعه و   بارای کشاورهای د  المللاي   همکاری علمي باین 

 .[77یافته منافع زیادی دارد ] توسعه

ي کاه در  یهاا  مقاله در ماللاه  8714در تحلیل  7گارگ و پادهي

 417کاه تن اا   کنند  ميبیان  ،اند حوزه علم و فنّاوری لیزر منتشر شده

تاألیف  وسیله  بهمقاله دی ر  7118مقاله نویسنده منفرد داشته است و 

آنان اند. نتایج پژوهش  لي منتشر شدهالمل مشترك در سطح ملي و بین

دهد که درصاد بسایار زیاادی از تألیفاا  مشاترك بارای        نشان مي

کشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا و هلند اسات. همکااری علماي در    

سطح داخلي در کشورهای آمریکا، ژاپن، فرانساه و اساترالیا بسایار    

ي در المللا  در ساطح باین   های علمي که همکاری در حالي ؛بااست

 .[77] تر است یس بیشیکشورهای چین، اسرائیل، هلند و سو

                                                                 
7
. Glanzel 
7
. Gary & Padhi 

هاای علماي    نیز به بررسي میزان همکااری  8عصاره و ویلسون

المللي و  های مشترك در سطح بین پژوهش ران ایراني در تألیف مقاله

سنالي پرداختناد.   با استفاده از روش علم 7999 تا7995های  در سال

ها که با همین موضوع  وهش پیشین آننتایج این پژوهش با نتاج پژ

، مقایسه شاده اسات. نتاایج ایان      7994 تا7935اما در دوره زماني 

ای  دهد که تولیدا  علمي ایران، رشد  ابل م حظه پژوهش نشان مي

ها عواملي مانند پایان جنگ ایاران و   نسگت به دو دوره  گل دارد. آن

المللي  های بین یاستعراق، ب گود اوضاع ا تصادی، تغییر در ن رش س

و راهگردهای خاص در زمینه تشویف پژوهش ران را از عوامل ایان  

المللي مانند دو  های علمي بین اند. در زمینه همکاری رشد عنوان کرده

تار باا کشاورهای آمریکاا و      های علمي بایش  دوره پیش، همکاری

د در ان لستان بوده است. کشورهای کانادا، استرالیا، آلمان، ژاپن و هن

 .[78های بعدی  رار دارند ] رتگه

همکااری علماي در   » و همکاران در پژوهشي با عنوان  4وانگ

های تألیفي مشترك در میان پژوهش ران چیني  به بررسي مقاله «چین

از چ ار دیدگاه همکاری در یک مرسسه، همکاری دو مرسساه در  

یک ناحیه چاین، در دو ناحیاه متفااو  چاین و کشاور چاین باا        

های  ای و موضوعي مقاله های منطقه رهای دی ر پرداختند. توزیعکشو

تألیفي مشترك و وضعیت کلي همکاری در حوزه علم و فنّاوری در 

دهد که در هر  ها نشان مي چین بررسي شده است. نتایج پژوهش آن

چ ار نوع همکاری، همکاری در حوزه علم و فنّاوری در چین رو به 

ال وی همکاری متفاوتي مطابف سطوح افزایش است. نواحي م تلف 

هاایي در ال وهاای    توسعه ا تصادی، فني، و علمي دارناد. تفااو   

ها  های خود موضوع ها به وسیله مش صه همکاری برحسأ موضوع

 [. 74شوند ] تفسیر مي

هاای باین    شوبر  و گ نزل نیز در پژوهشي به بررسي ترجیح

ساتنادهای متقابال   هاا و ا  ملیتي در همکاری نویسندگان در ارجااع 

هاای   پرداختند. این مطالعه مش ص کرد که مکان جغرافیایي، ارتگاط

هایي هستند که بر همکاری نویسندگان، میزان  فرهن ي و زبان مرلفه

ارجاع و استناد تأبیرگاذار اسات. منااطقي مانناد اروپاای مرکازی،       

اسکاندیناوی، آمریکای اتین، شرق دور، آفریقای جنوبي، نیوزیلند، 

های  وی از نظر همکاری، استناد، و  هایي را با ترجیح ا یانوسیه، حلقه

 [.75دهند ] ارجاع متقابل بین خود تشکیل مي

 یها انتشار در مالله»و همکاران در پژوهش خود با عنوان  5رویل

میازان  « المللي: بررسي همکاری در تاألیف پژوهشا ران چیناي    بین

                                                                 
8
. Osareh & Wilson 
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المللي را  های بین ي در ماللههای تألیف مشترك پژوهش ران چین مقاله

ای بود کاه در   مقاله 81576ها،  بررسي کردند. جامعه مطالعه شده آن

هاای   هاا حاوزه   شاد. آن  ساازی  نمایاه  7114در سال  پای اه الزویر

ها منتشر  هایي را که ابر مشترك در آن موضوعي و ضریأ تأبیر مالله

ری هاا، نتیالاه همکاا    درصاد مقالاه   49شده است بررساي کردناد.   

ها  المللي بوده است. نتایج پژوهش آن پژوهش ران چیني در سطح بین

گیری  دهد که نزدیکي جغرافیایي و روابط سیاسي در شکل نشان مي

  [.76]ها مربر بوده است  همکاری

این نکته است که بسیاری از کشورها  بیان رها  مروری بر پیشینه

های علمي  ش همکارییافته به ارز ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه به

های علمي و پژوهشي  اند که همکاری پي برده و به این نتیاله رسیده

کاه باعا    نتایج مطلوبي به دسات خواهاد داد    يالملل در سطح بین

ها در همه  یکدی ر و کاهش هزینه و توان علمي ها استفاده از پتانسیل

 سطوح خواهد شد.

 

 روش پژوهش و شيوه گردآوري اطالعات -3

سانالي اساتفاده شاده اسات. بارای       ن پاژوهش از روش علام  در ای

 Web of Scienceهای از پای اه نمایاه اساتنادی    گردآوری داده

(WoS) ایان نحاو کاه در     استفاده شد؛ به 7مرسسه اط عا  علمي

هاای مرباوط باه      سمت جستالوی پیشارفته بارای گاردآوری داده   

 همکاری در تألیف مشترك از دستور زیر استفاده شد.

CU=Iran AND CU=* 
هر یک از کشورهای مالاور با ایران است.  ،منظور از ستاره )*(

 :مثالبرای 

CU=Iran AND CU=Russia 

نتیاله جستالو برای هر کشور در  سمت تحلیل نتایج از چ ار 

 جنگه م تلف بررسي شد:

ها در آن حوزه نوشته شاده   های موضوعي که مقاله حوزه -

 (Subject areaاست )

به بگات رسایده اسات     ها آن یي که مقاله به اسمها مرسسه -

(Institute) 

 اناد  منتشار شاده   هاا  آن هاا در  هایي که مقالاه  عنوان مالله -

(Source title) 

 (Publication year)ها  سال انتشار مقاله -

حاصل از این جستالو در  الأ نمودار و جدول ارائه شده نتایج 

از پای اه  ها هان ماللاست. ازم به ذکر است که پس از است راج عنو

                                                                 
7
. ISI web of knoledge 

 تأبیر، ضریأ 7ها( هدر پای اه گزارش استنادی مالل) WoSاط عاتي 

نیاز   ،منتشار شاده باود    هاا  آن های مشترك در تألیفیي که ها همالل

 . شداست راج 

 

 ها هتجزیه و تحليل یافت -4

جوار بر اساس همکاری  های علمي ایران با کشورهای هم همکاری

هاای دودویاي    علمي و به صور  ترکیاأ های  در نویسندگي مقاله

 ایران با هر یک از این کشورها آمده است. 

جوار با ایران را  س م همکاری هر یک از کشورهای هم 7نمودار 

تارین   دهاد کاه بایش    خوبي نشاان ماي   دهد. این نمودار به نشان مي

ها با افغانستان  ترین همکاری های علمي ایران با روسیه و کم همکاری

 ت. بوده اس

 

 

 تا 1991جوار از  همکاري علمی ایران با کشورهاي هم ( 1نمودار 

2117 
 

های موضوعي همکاری ایران با کشاورهای   حوزه 7در نمودار 

هاای   ترین همکااری  جوار نشان داده شده است. در مالموع بیش هم

های فیزیاک،   جوار به ترتیأ در حوزه علمي ایران با کشورهای هم

ریاضي، م ندسي، محایط زیسات و پزشاکي    شناسي، شیمي،  زیست

 است.
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هاي مشترک ایران با  هاي موضوعی مقاله (  حوزه2نمودار 

 جوار کشورهاي هم

با ایران در  جوار همس م هر یک از کشورهای  7جدول 

تا  7991هد. از سال د همکاری علمي به تفکیک سال را نشان مي

رخ  جوار همای گونه همکاری علمي بین ایران و کشوره هیچ 7994

بسیار ناچیز  ها یمیزان همکار 7991 تا 7995نداده است. از سال 

که با کشور روسیه و دو  7995جز سه مورد در سال  بهبوده است و 

، همکاری صور  گرفته است 7996مورد با کشور کویت در سال 

رو  ها یمیزان همکاربه بعد  7993است. از سال  انالام نشدهدی ری 

را سیر صعودی  7111وده است و به طور تقریگي تا سال به افزایش ب

 ابل مشاهده  تر بیشبه بعد  7111. این افزایش از سال دهد نشان مي

به اهمیت  جوار هماست و بیان ر این است که کشورهای 

ی ایران با کشورهای ها یاند. همکار ی علمي پي بردهها یهمکار

در  ،ه ادامه داشته استپیوست 7111روسیه، ترکیه، پاکستان از سال 

 ها آن با ها سالگونه نیست و در برخي  که با سایر کشورها این حالي

 همکاری صور  ن رفته است.

 2117-1991جوار به تفکيك سال از  هاي ایران با کشورهاي هم (  ميزان همکاري1جدول 

 هاکشور 1991 1992 1997 1991 1999 2111 2111 2112 2113 2114 2111 2112 2117

 روسيه 8 - - - 9 9 3 77 3 79 85 85 88

 ترکيه - - - - 7 3 1 8 6 73 77 85 83

 پاکستان - - - 5 - 8 8 8 4 5 6 6 75

 آذربایجان - - - 8 8 4 - 8 4 4 5 - 5

 کویت - 7 - 7 - - - - 8 5 5 3 4

 امارات - - - - - - - 7 - 8 6 8 6

 عربستان - - - 8 8 - - - 8 - 8 7 4

 ارمنستان - - - - - - - 5 7 1 7 7 8

 قطر - - - - - - 8 4 8 - 7 8 8

 عراق - - - - - - - - - -  - 8

 عمان - - - - - - - - - - 8 - 7

 بحرین - - -  - - - - - - - - 7

 ترکمنستان - - - - - - - - - - - 7 7

 افغانستان - - - - - - - - - - - - -

 مجموع 8 7 - 78 71 74 77 87 88 67 13 95 771
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آمده اسات. دانشا اه صانعتي شاریف      7در جدول  جوار همی علمي با کشورهای ها یو مراکز آموزش عالي از همکار ها هس م دانش ا

و داشته است. دانش اه ش ید ب شتي، دانش اه ت ران، دانشا اه شایراز، دانشا اه تگریاز      جوار همی علمي را با کشورهای ها یین همکارتر بیش

 ی بعدی  رار دارند.ها هدانش اه فردوسي مش د در رتگ

در  ها هآن مالل ضریأ تأبیراند به ترتیأ  به چاپ رسیده ها آن در جوار همي مشترك بین ایران و کشورهای تألیفی ها هیي که مقالها همالل

 تأبیرضریأ  ها آن درصد از 41ار بااست و حدود بسی ها هتعدادی از این مالل تأبیرضریأ  شود، ميگونه که مشاهده  اند. همان آمده 8جدول 

 .استدرصد بقیه موارد در بازه صفر تا دو در نوسان  61 تأبیر. ضریأ دارندبااتر از دو 

های علمي ایران با کشورهای روسیه، ترکیاه و پاکساتان باوده اسات.      ترین همکاری گونه که در ابتدای این ب ش اشاره شد، بیش همان

 ابال   4اند، اغلأ ضریأ تأبیر باایي دارند. این موضوع در جادول   ها منتشر شده های مشترك بین ایران و روسیه در آن مقالههایي که  مالله

 مشاهده است.

ی ها هو اعتگار مقال تأبیرضریأ ی علمي ایران با کشور روسیه سگأ افزایش ها یتوان نتیاله گرفت که همکار مي 4ی جدول ها هبراساس داد

ی مشترك بین ایران ها هیي که مقالها هدر مقایسه با مالل) منتشر شده است ها آن ی مشترك ایران با ترکیه درها هیي که مقالها هشود. مالل ایراني مي

 (. 5تری برخوردارند )جدول  پایین تأبیراز ضریأ  (منتشر شده است ها آن و روسیه در

 جوار هاي همهاي ایران از مشارکت علمی با کشور ( سهم دانشگاه2جدول 

 سهم مشارکت نام دانشگاه

 79 صنعتي شریف دانش اه

 71 دانش اه ش ید ب شتي

 78 دانش اه ت ران

 77 دانش اه شیراز

 79 دانش اه تگریز

 73 دانش اه فردوسي مش د

 1 دانش اه آزاد اس مي

 6 دانش اه تربیت مدرس

 4 دانش اه صنعتي اصف ان

 4 تيدانش اه علوم پزشکي ش ید ب ش

 8 دانش اه علوم و فنون ایران

 8 دانش اه صنعتي امیر کگیر

 7 دانش اه علوم پزشکي ت ران

 748 مجموع
 

 ها آن هاي منتشره در جوار و تعداد مقاله هاي مشترک بين ایران و کشورهاي هم هاي منتشرکننده مقاله مجله تأثيرضریب   (3جدول 

 عنوان مجله ضریب تأثير تعداد مقاله

4 197/77 American Journal of Human 

Genetics  

8 671/4 Biophysical Journal 

8 696/4 Laser and Particle Beam 

8 659/5 Journal of High Energy Physics 

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=BIOPHYS+J&rank=22#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=LASER+PART+BEAMS&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+HIGH+ENERGY+PHYS&rank=1#impact
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74 739/4 Physics Letters B 
8 994/8 Molecular Phylogenetics and 

Evolution 
7 755/8 European Physical Journal C 
4 196/8 Nuclear Physics A 

7 346/7 Classical and Quantum Gravity  

6 875/7 Journal of the Neurological 

Sciences 

4 441/7 American Journal of Medical 

Genetics Part A 

5 541/7 Superconductor Science & 

Technology 

4 355/7 Surface Science 
5 177/7 Physics Letters A 

8 557/7 IEEE Transactions on Applied 

Superconductivity 

4 585/7 Solid State Communications 

6 516/7  Fluid Phase Equilibria 

8 455/7 Modern Physics Letters A 

7 848/7 Journal of Enzyme Inhibition and 

Medicinal Chemistry  

1 119/7 Physica C-Superconductivity and 

Its Applications 

7 157/1 Physica B-Condensed Matter 
7 111/1 Journal of Petroleum Science and 

Engineering 
7 111/1 Annali Di Chimica 

9 696/1 Laser Physics 

8 661/1 In Vitro Cellular & 

Developmental Biology-Animal 

7 648/1 Journal of the Chinese Chemical 

Society 

4 678/1 Irrigation and Drainage 

77 513/1 Acta Crystallographica Section E-

Structure Reports Online 

7 765/1 Indian Journal of Heterocyclic 

Chemistry  
1 765/1 Russian Journal of Genetics 
8 195/1 Journal of the Chemical Society 

of Pakistan 
7 119/1 American Bee Journal 

7 167/1 Oil & Gas Journal 
 

 ي مشترک بين ایران و روسيه ها هي منتشرکننده مقالها همجل  (4 جدول

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=PHYS+LETT+B&rank=46#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=MOL+PHYLOGENET+EVOL&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=EUR+PHYS+J+C&rank=7#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=NUCL+PHYS+A&rank=15#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=CLASSICAL+QUANT+GRAV&rank=17#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+NEUROL+SCI&rank=104#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=AM+J+MED+GENET+A&rank=2#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SUPERCOND+SCI+TECH&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SURF+SCI&rank=58#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=PHYS+LETT+A&rank=45#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=IEEE+T+APPL+SUPERCON&rank=82#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SOLID+STATE+COMMUN&rank=49#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=FLUID+PHASE+EQUILIBR&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=MOD+PHYS+LETT+A&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+ENZYM+INHIB+MED+CH&rank=20#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=PHYSICA+C&rank=77#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=PHYSICA+B&rank=40#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+PETROL+SCI+ENG&rank=10#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=ANN+CHIM-ROME&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=LASER+PHYS&rank=40#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=IN+VITRO+CELL+DEV-AN&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+CHIN+CHEM+SOC-TAIP&rank=69#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=IRRIG+DRAIN&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=ACTA+CRYSTALLOGR+E&rank=5#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=INDIAN+J+HETEROCY+CH&rank=26#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=RUSS+J+GENET%2B&rank=124#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=J+CHEM+SOC+PAKISTAN&rank=65#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=AM+BEE+J&rank=1#impact
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=OIL+GAS+J&rank=47#impact
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 عنوان مجله ضریب تأثير

696/4 Laser and Particle Beam 

739/4 Physics Letters B 

994/8 Molecular Phylogenetics and Evolution 

441/7 American Journal of Medical Genetics 

PartA 

875/7 Journal of The Neurological Sciences 

177/7 Physics Letters A 

119/7 Physica C-Superconductivity And Its 
Applications 

661/1 In Vitro Cellular & Developmental 

Biology-Animal 
765/1 Russian Journal of Genetics 

 

 ي مشترک ایران و ترکيه ها هي منتشرکننده مقالها همجل ( 1 جدول

 عنوان مجله ضریب تأثير

659/5 Journal of High Energy Physics 

541/7 Superconductor Science & Technology 

355/7 Surface Science 

557/7 IEEE Transactions on Applied 

Superconductivity 

585/7 Solid State Communications 

111/1 Annali Di Chimica 

513/1 Acta Crystallographica Section E-Structure 

Reports Online 

119/1 American Bee Journal 
 

گونه که  است. همانعنوان شده  6در جدول  ،منتشر شده است ها آن ی مشترك بین ایران و پاکستان درها هیي که مقالها همالل تأبیرضریأ 

ی هاا  هکاه مقالا  باود  توان امیادوار   و ميدارد بسیار باایي  تأبیرضریأ  American Journal of Human Geneticsشود، مالله  مشاهده مي

 . پیدا کنند یي راهها هی علمي به چنین ماللها یدانشمندان ایراني در سایه همکار
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671/4 Biophysical Journal 
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Chemistry 
119/7 Physica C-Superconductivity and Its 

Applications 
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648/1 Journal of the Chinese Chemical Society 
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195/1 Journal of the Chemical Society of Pakistan 
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ه، ترکیاه، پاکساتان،   ی مشترك ایران با کشاورهای روسای  ها ه، مقالاند عنوان شده 8که در جدول  7بیش از  تأبیری با ضریأ ها هکل مالل

ی با ها هگفته در مالل توان گفت که آبار علمي ناشي از همکاری علمي ایران با کشورهای پیش شوند. مي ارمنستان، و آذربایالان را شامل مي

از اعتگار علمي ی در سطح ج اني بوده و تر بیش تأبیری مشترك ایراني دارای ضریأ ها هاند و ممکن است که مقال باا منتشر شده تأبیرضریأ 

تاری   پاایین  تاأبیر اناد کاه از ضاریأ     یي منتشر شدهها هدر مالل جوار همی مشترك ایران با سایر کشورهای ها هبااتری برخوردار باشند. مقال

 اند.  برخوردار بوده

ها منتشر  های ایراني در آن لهترین مقا هایي که بیش مالله 1برای نشان دادن تأبیر همکاری علمي بر باارفتن ضریأ تأبیرگذاری، در جدول 

درصاد از   81کاه   تر از یک است، در حاالي  ها کم تر موارد ضریأ تأبیر این مالله شود در بیش گونه که مشاهده مي اند، آمده است. همان شده

 7و  7صد ضریأ تأبیر بین در 71و  77تا  7ها آمده است، ضریأ تأبیر بین  جوار در آن های مشترك ایران با کشورهای هم هایي که مقاله مالله

 دارند. 

 اند: گونه این تأبیرکه از لحاظ ضریأ  اند پیدا کردهیي انتشار ها هدر مالل جوار همی مشترك ایران با کشورهای ها همقال

 دارند؛ 77و  7اند که ضریأ تأبیر متغیر بین  هایي منتشر شده ها در مالله درصد مقاله 81 -الف

 دارند؛  7و  7اند که ضریأ تأبیر متغیر بین  هایي منتشر شده هها در مالل درصد مقاله 74 -ب

 دارند. 167/1و  7اند که ضریأ تأبیر متغیر بین  هایي منتشر شده ها در مالله درصد مقاله 89 -ج
 

 حسب عنوان مجلههاي ایرانی چاپ شده بر ترین مقاله بيش  (7جدول 

تعداد 

 مقاله

ضریب 

 تأثير

 عنوان مجله

544 3/1 Applied Mathematics and 

Computation 

459 669/1 Phosphorus Sulfur and Silicon and the 
Related Elements 

474 518/1 Iranian Polymer Journal 

863 911/1 Synthetic Communications 

881 745/1 Journal of Chemical Research-S 

887 797/1 Asian Journal of Chemistry 

875 171/7 Transplantation Proceedings 

739 754/1 Ranian Journal of Chemistry & 

Chemical Engineering-International 
English Edition 

735 113/7 Journal of Applied Polymer Science 

789 841/8 Talanta 

777 675/7 Tetrahedron Letters 

 

تر از یک اسات. در   کم ها تأبیر آناند که ضریأ  یي منتشر شدهها هی ایراني در ماللها هین مقالتر بیش، ذکر شد 1گونه که در جدول  همان

از یاک   تار  بیش تأبیراند که ضریأ  یي منتشر شدهها هدر مالل جوار همی مشترك بین ایران و کشورهای ها هدرصد از مقال 61که بیش از  حالي

یي ها همنتشر شده است، تعداد مقال ها آن در جوار همی مشترك بین ایران و کشورهای ها همقالیي که ها همالل تر بیش(. همچنین 8)جدول  دارند

ی هاا  هتواند بیان ر این نکته باشاد کاه مقالا    بسیار پایین است. این موضوع مي ها آن در ،شده است تألیفنویسندگان ایراني وسیله  بهکه فقط 

 وسیله پژوهش ران بهتن ایي   رار دارند که بهیي ها هدر مرتگه بااتری نسگت به مقال تأبیر شوند که از لحاظ ضریأ یي ميها همشترك وارد مالل

 اند.  ایراني منتشر شده



 1831، زمستان 4، فصلنامه سياست علم و فنّاوري، سال اول، شماره خاليد واليتی، عليرضا نوروزي

میزان تولیدا  علمي هر یک از  3. در جدول دارد ی علمي آن کشور همگست ي باایيها یمیزان تولیدا  علمي هر کشور با میزان همکار

در  سمت جستالوی  جوار همیافتن میزان تولیدا  علمي کشورهای برای  WoSه است. در پای اه اط عاتي با ایران آمد جوار همکشورهای 

 پیشرفته از دستور زیر استفاده شد:
CU=* 

 برای مثال:
CU=Russia 

. دارند ن این کشورهای یک تا پنج را در میاها هشود روسیه، ترکیه، عربستان، پاکستان و امارا  متحده عربي رتگ گونه که مشاهده مي همان

 (.7ترتیأ با کشورهای روسیه، ترکیه، پاکستان و آذربایالان است )نمودار  به جوار همی علمي ایران در میان کشورهای ها یین همکارتر بیش

 

 جوار با ایران توليدات علمی کشورهاي هم ( 1جدول 

 تعداد مقاله کشور

 477861 روسیه

 786994 ترکیه

 81199 عربستان

 71141 کستانپا

 9716 کویت

 1871 امارا  متحده عربي

 6176 ارمنستان

 8114 عمان

 8498 آذربایالان

 7775 عراق

 7664  طر

 7648 بحرین

 731 ترکمنستان

 715 افغانستان
 

 rاسات کاه از مقادار     33/1دست آمده برابر با  ی بهها همیزان ضریأ همگست ي برای داداسپیرمن،  ای رتگه همگست ي ضریأ از استفاده با

 جوار همی علمي کشورهای ها ی% اطمینان، بین تولیدا  علمي و میزان همکار99تر است، در نتیاله با  بزرگ 17/1بحراني در سطح معناداری 

یار در متغیار   یا تغسو با  با ایران رابطه معناداری وجود دارد. این میزان همگست ي نشان دهنده رابطه بین این دو متغیر است و تغییر در یکي، هم

 ابل  جوار همکشورهای  تر بیشدی ر است. همچنین تناظری یک به یک بین میزان تولید علمي یک کشور و میزان همکاری علمي آن در میان 

 (.9مشاهده است )جدول 

 جوار ایران  هم يهاي مربوط به ميزان توليد علمی و همکاري علمی کشورها (  داده9جدول 

 کشور
علمی با  رتبه همکاري

 ایران نسبت به هم

 علمی توليدرتبه 

 نسبت به هم

 7 7 روسیه
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 7 7 ترکیه

 4 8 پاکستان

 9 4 آذربایالان

 5 5 کویت

 6 6 امارا  متحده عربي

 8 1 عربستان

 1 3 ارمنستان

 77 9  طر

 71 71 عراق

 3 77 عمان

 77 77 بحرین

 78 78 ترکمنستان

 74 74 افغانستان

 

 ريگي نتيجه -1

جوار  همی علمي ایران در میان کشورهای ها یین همکارتر بیش

ترتیأ با کشورهای روسیه، ترکیه و پاکستان بوده است.  همسایه به

جاوار   هام ی ایاران باا کشاورهای    ها یحوزه موضوعي همکار

شناساي،   ی فیزیاک، زیسات  ها هترتیأ میزان همکاری در حوز به

کي اساات. شایمي، ریاضااي، م ندساي، محاایط زیسات، و پزشاا   

ین مشارکت علمي در سطح ج اني در حوزه فیزیک است، تر بیش

از لحااظ میازان    هاا  ههرچند که در کل تفاو  زیادی بین حاوز 

با یافتاه پاژوهش   نتیاله [. این 71همکاری  ابل مشاهده نیست ]

ین همکاری در میاان دانشامندان حاوزه    تر بیشحاضر از لحاظ 

زیاادی باین   ه اخات ف  کاین فیزیک شگاهت دارد. ولي از لحاظ

زیرا  .تفاو  دارد ،از لحاظ میزان همکاری وجود ندارد ها هحوز

در  جوار همی ما با کشورهای ها یدرصد از همکار 61نزدیک به 

در ساطح ج ااني در    هاا  یهمکاار  تار  بیشحوزه فیزیک است. 

تالربي، فیزیک، شیمي، پزشکي، و م ندسي است  ی علومها هحوز

ی علوم انساني و علوم اجتماعي بسیار ها هدر حوز ها یو همکار

تر است که ممکن است مربوط به عوامل زباني و فرهن اي   پایین

 هاا  آن یها هی این پژوهش نیز با یافتها ه[. یافت71، 79، 73باشد ]

 مطابقت دارد. 

 هاا  هگاذاری مقالا  تأبیری علمي بر ضاریأ  ها یهمکار تأبیر

یي کاه  ها ه. به مقالزیادی بررسي شده است وسیله پژوهش ران به

شود و از  ی ميتر بیشاستناد  ،است پژوهش رانحاصل همکاری 

نتاایج  [. 78، 77، 77گاذاری باااتری برخوردارناد ]   تأبیرضریأ 

ی حاصل همکااری علماي   ها هپژوهش حاضر نشان داد که مقال

اند که بیش  یي منتشر شدهها هدر مالل جوار همایران با کشورهای 

برخوردارند و بیش  7بیش از  تأبیرضریأ  از ها آن درصد 61از 

منتشر  ها آن یي از ایران درها هتن ا مقال ها هدرصد از این مالل 15از 

است. این در  جوار هماند که حاصل همکاری با کشورهای  شده

ی موضوعي ها هی ایران در حوزها هین مقالتر بیشحالي است که 

 7تر از  کم تأبیر شوند که ضریأ یي منتشر ميها هگوناگون در مالل

 (. 1دارند )جدول 

ها میان پژوهش ران با کشورهایي است کاه   تر همکاری بیش

دهد  [. نتایج پژوهش حاضر نشان مي76، 75زبان مشترك دارند ]

که ایران با کشور افغانستان زبان مشاترك دارد، اماا   رغم این علي

در اند. باا ایان حاال     گونه همکاری علمي با یکدی ر نداشته هیچ

 یهاا  هاا و مرسساه  های علماي دانشا اه   بررسي س م همکاری

جوار مشاهده شد که دانش اه  آموزش عالي ایران با کشورهای هم

هاای علماي خاود را در میاان کشاورهای       تگریز تمام همکاری

جوار با کشور آذربایالان انالام داده است. آذربایالان شر ي و  هم

ان و فرهنگ مشترکي کشور آذربایالان مرز مشترك دارند و از زب

ای  شود. اما نکتاه  های پیشین تأیید مي برخوردارند، در اینالا یافته

که  ابل توجه است این است که داشتن زبان و فرهنگ مشاترك  
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تواند شرط ازم باشد، ولي شرط کافي نیست و به طور حاتم   مي

 ها ازم است.  گیری همکاری تری برای شکل های بسیار  وی ان یزه

دهد روابط سیاسي بین کشورها نیز بر میزان  ا نشان ميه یافته

سال جنگ  3های علمي به طور مستقیم تأبیرگذار است.  همکاری

بین ایران و عراق تأبیرا  ناگواری بر اوضاع سیاسي ایران گذاشته 

هاای علماي ایاران و کشاورهای      است؛ به طوری که همکااری 

است. این روند جوار در دوره جنگ تحمیلي در حد صفر بوده  هم

می دی ادامه داشته است. با روی کار آمدن دولات   7991تا سال 

المللاي   های سیاساي و رواباط باین    اص حا  و تغییر در ن رش

ها رو به افزایش رفته و  شود که میزان همکاری دولت، مشاهده مي

می دی از سیری صعودی برخوردار است. باا ایان    7111تا سال 

های علمي ایاران باا برخاي از ایان      کاریحال باز هم میزان هم

کشورها همچنان پایین است. برای مثال، کشور افغانستان از ایان  

سامان سیاساي و داخلاي ایان کشاور      دسته است که اوضاع نابه

تواند علت این موضوع باشد. کشور عراق نیز همواره روابط  مي

آن  ای با ایران نداشته است، در نتیاله میزان همکاری علمي حسنه

با ایران پایین است. تعداد اندکي مقاله مشترك با عاراق مشااهده   

شود که آن هم ناشي از بگاا  نساگي در اوضااع سیاساي آن      مي

کشور و مربوط به یکي دو سال اخیر است. روابط سیاسي خوب 

ایران با روسیه، ترکیه و ارمنستان به احتمال زیاد بر میازان بااای   

کشورها تأبیر گذاشته اسات. کشاور   همکاری علمي ایران با این 

های گذشته روابط خوبي با ایران داشاته   روسیه همواره طي سال

های  است که این روابط خوب به طور مستقیم بر میزان همکاری

ها را نساگت   ترین همکاری علمي تأبیر گذاشته است و ایران بیش

 جوار با این کشور دارد. به کشورهای هم

 جوار همکه میزان همکاری کشورهای  دهند نشان مي ها هیافت

گست ي شدیدی با میزان تولیدا  علمي آن کشورها در مبا ایران ه

شاود،   مشاهده مي 7المللي دارد. همچنان که در جدول  سطح بین

باا ایاران در میاان    را ین همکاری علمي تر بیشکشور روسیه که 

 ست از لحاظ تولید علمي نیز در رتگه ندارد،  جوار همکشورهای 

(. بارای کشاور   3)جدول  گرفته استدر میان این کشورها  رار 

ی پایین جدول نیز ها هکند. در رد ترکیه نیز این موضوع صدق مي

تناظری یک به یک بین میزان تولیدا  علمي و میازان همکااری   

 علمي بر رار است. 

های علمي ایاران   میزان همکاری ،گونه که مشاهده شد همان

تاا  ازم اسات  در اینالا بسیار پایین است.  ارجو همبا کشورهای 

ریزان علمي کشور با توجه باه شناساایي    گذاران و برنامه سیاست

ی علمي در داخل کشور ها هنقاط  و  و ضعف حوز ،ها پتانسیل

با آگاهي کامل  جوار همهای علمي کشورهای  و شناسایي پتانسیل

رزناد.  گذاری علمي با کشورهای همساایه مگاادر  و   به سرمایه

ی علمي باا کشاورهای منطقاه و    ها یبدون شک افزایش همکار

 همسایه به حفظ صلح و بگا  در منطقه کمک خواهد کرد. 
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