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 چكيده

و:هدف در پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان مشاركت و مالزي همكاري علمي دو كشور ايران

س . است انجام گرفته 2008تا 1975هايالتوليد علم جهاني طي

آ:روش و در ةروند همكاري دو كشور در بازن به پژوهش حاضر به روش علم سنجي انجام گرفت

رك دو كشور، ساير كشورهاي مشت علمي زماني مورد نظر، مليت نويسندگان اول در توليدات

و مالزي كننده در توليد علم مشترك مشاركت كه، حيطةايران دو كشور در آن همكاري موضوعي اصلي

و مؤسس داشته و پرتوليدترين نويسندگان با شي ايرانيپژوه- علمي هايهاند،  هاي مؤسسهدر همكاري

 قرار گرفتو تحليل مورد بررسي مالزيايي

و روند 1975كه نخستين همكاري علمي دو كشور در سال دادنشان پژوهش نتايج:يافته انجام گرفته

ترين تعداد مشاركت بيش. است، سيري صعودي را پيمودهبررسيسال مورد34اين همكاري طي 

شيمي. اند توليد علم مشترك انجام داده87است كه دو كشور، بوده 2008السبهعلمي مربوط 

و اينضمن. است وعي در مشاركت علمي دو كشور بودهموض يطةح پرتوليدترين كه دو دانشگاه مااليا

در اينس مالزي بيشس . اند توليدات علمي مشترك دو كشور دارا بوده ترين سهم را

ع:يكليدهاي واژه  سنجي لمي، توليد علم، ايران، مالزي، علمهمكاري
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 مقدمه

و رشـد بـي و سـابقة در عصر حاضر كه بـا پديـدة جهـاني شـدن اطالعـات

و ديگـر چـالش  از ارتباطات در فراسوي مرزهاي جغرافيايي هـاي دنيـاي امـروز

و  روبـرو هسـتيم، جوامـع ... جمله محيط زيست، جمعيت، بهداشت، فقر، صلح،

و يافتن راهـي بـراي حـل ايـن حيات خود نيازمند چاره بشري براي ادامه جويي

و مشكالت  از برطرف سـاختن ايـن چـالش. هستندمسائل هـا مسـتلزم اسـتفاده

و فنـاوري، تجهيـزات پيشـرفته، هاي متخصص در زمينه نيرو هاي گوناگون علوم

و بسياري از تسهيالت ديگر است كه هيچ جامعه بودجه اي بـه تنهـايي هاي كالن

از ايـن رو، بشـر در جهـان كنـوني. وانايي تأمين تمامي اين امكانـات را نـداردت

و هم فكري در تمامي جوانب است تا بتواند به حيات نيازمند مشاركت، همكاري

و توسعه يابد و رشد و چالش. خود ادامه داده در حل بسياري از اين مشكالت ها

برگـزاري خوشـبختانه.هـاي بـين المللـي اسـت جهان امروز، در گرو مشـاركت 

هـاي اخيـر از سـوي سـازمان ملـل متحـد، راه را بـراي مـذاكرات ميـان همايش

از).1372محسـني،(هاي جهان در امور مختلف باز نموده اسـت دولت گذشـته

ف گرديده هاي فراملي واق علمي نيز در اين زمان، به اهميت همكاري اين، جامعة

و همكـاري مـؤثر مشـارك گيري از پديـدةو با بهره در سـطح گروهـي علمـيت

و مسائل موجود بپردازددرالمللي بين طور كلي،به. صدد است تا به رفع مشكالت

مياتمينياتوري از ارتباط علمي شاركتم و زماني شكل دو علمي است گيرد كـه

و فيزيكـيةيك پژوهش، تهي انجاميا چند نويسنده در   ...و منابع، كنكاش فكري

ميبا يكديگر همك ).2،1989و راتناكار1ساتيانارايانا( كنند اري

و هاي متعدد علوم، رشد فناوري پديدة انفجار اطالعات، ظهور شاخه ها

و  تجهيزات علمي، جامعة علمي را به شدت تحت تأثير خود قرار داده

و پژوهشگران را بر آن داشته كه به افزايش تعامالت  دانشمندان، متخصصان

و ارتباطات  و پروانه4، تأليف مشترك3همكاري علمي. روي آورندفردي هاي،

و تحوالت مذكور هستند پديده5ثبت اختراع مشترك  هايي هستند كه حاصل تغيير
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و واليتي،(  ). 1388نوروزي

و همكاري ميان كشورها از عوامل مختلفي تأثير مي از مشاركت پذيرد كه

مي جملة آن و روابط سياسي، توان به مشتركات مذهبي، فرهنگ ها ي، زباني

و فرهنگي ميان كشورها اشاره كرد در. اقتصادي، علمي پژوهشگران ايراني

اند هاي مختلف علوم با پژوهشگران ملل مختلف مشاركت علمي داشته حوزه

كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي معروف به كشورهاي جهان ). 1388گاه، ديده(

و مالزي دو كشور عضو اين. هستند كشورهاي همكار ايران اسالم از جمله ايران

و فرهنگي كنفرانس هستند كه در سال هاي اخير روابط سياسي، اقتصادي

با اي با يكديگر برقرار ساخته گسترده و فرهنگي بسياري و مشتركات مذهبي اند

دو يكديگر دارند؛ از اين رو انتظار مي رود كه اين عوامل بر همكاري علمي

و به شكل كشور نيز تأثير آن مثبت داشته . ها بيانجامد گيري ارتباطات علمي ميان

به عالوه، رشد مهاجرت ايرانيان به مالزي در سال به ويژه هاي اخير جهت تحصيل

و  در مقاطع تحصيالت تكميلي، به افزايش روابط علمي دو كشور منجر شده

ن در اين بنابراي. پژوهش حاضر بر آن است تا اين روابط را بررسي نمايد

و روند اين و مالزي در توليد علم جهاني بررسي پژوهش، ميزان مشاركت ايران

.هاي مختلف مورد بحث قرار خواهد گرفت سال از جنبه34مشاركت طي 

 اهداف پژوهش

و هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان توليد علم مشترك پژوهشگران ايراني

و علوم انساني طي يك مالزيايي در سه نماية استنادي علوم، علوم  اجتماعي، هنر

را. بازة زماني بلندمدت است در اين راستا، پژوهش حاضر اهداف فرعي زير

: كند دنبال مي

آن تعيين حيطه- ها فعاليت علمي مشترك هاي موضوعي اصلي كه دو كشور در

 اند؛ داشته

؛)ايراني، مالزيايي، ساير كشورها(تعيين مليت نويسندگان اول-
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و- پژوهشي ايراني فعال در عرصه-علمي هاي مؤسسهتعيين پژوهشگران

 مشاركت با كشور مالزي؛

اند؛ بودهتعيين ساير كشورهاي جهان كه در توليد علم مشترك دو كشور سهيم-

و

آنهايي مجلهتعيين- ها به چاپ كه توليدات علمي مشترك دو كشور در

.انده رسيد

 هاي پژوهش پرسش

:هاي زير پاسخ دهدش درصدد است تا به پرسشاين پژوه

به.1 و مالزي و توليدات مشترك توليدات علمي دو كشور ايران طور مجزا

 ها طي دورة زماني مورد بررسي به چه ميزان است؟ آن

چه.2 روند مشاركت علمي دو كشور طي دورة زماني مورد بررسي به

 صورت است؟

دو.3 كشور طي بازة زماني مورد مليت نويسندگان اول در توليدات مشترك

 بررسي به چه صورت است؟

و مالزي.4 ساير كشورهاي جهان كه در توليد علم مشترك دو كشور ايران

 هايي هستند؟ اند، چه كشور مشاركت داشته

چه سهم موضوع.5 هاي مختلف علوم در توليد علم مشترك دو كشور به

 ميزان است؟

و مؤسسه كدام.6 ترين وهشي ايراني بيشپژ-هاي علمي يك از نويسندگان

 اند؟ هاي مالزيايي داشته فعاليت را در مشاركت با مؤسسه

آن هايي كه توليدات علمي مجله.7 ها به چاپ رسيده مشترك دو كشور در

 هستند؟ هايي چه مجلهاست، 
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 پيشينة پژوهش

و همكاري هاي علمي، نشان مرور مطالعات انجام شده در امر مشاركت

به هاي بين دهد كه همكاري مي و فناوري روندي رو المللي پژوهشگران در علوم

و ليدسدورف7،2001؛ گالنزل6،1991نارين(رشد دارد  9پرايس).8،2004؛ واگنر

در، از سير صعودي همكاري1963 كسي بود كه در سالنخستين هاي گروهي

و  ت پيشميان پژوهشگران خبر داد ا سال بيني كرد چنانچه اين روند ادامه يابد

و راتناكار،( انفرادي وجود نخواهد داشت هايله، اثري از مقا1980 ساتيانارايانا

1989 .( 

المللي هاي بين همانند بررسي حاضر، بسياري از مطالعات در زمينة همكاري

و همكاري دو كشور پرداخته ) 2000( 11و تومو 10كوندرا.اند به بررسي مشاركت

بر ركت در ميان پژوهشانواع مشا«در پژوهشي با عنوان و بلغاري هاي هندي

المللي نويسندگان به بررسي الگوهاي ارتباط بين»)1999- 1966(اساس مدالين 

و بلغاري در رشته همه بر اساس. پرداختند 12ها گيرشناسي نئوپالسم هندي

در 347ها داراي ها، در حيطه موضوعي مورد بررسي هندي يافته مقاله منشر شده

و هاي مجله در 444داخلي به 169مقاله كشور هستند؛ در حالي21مجله مربوط

در88ها كه بلغاري و6مقاله در63مجله داخلي به39مقاله 13مجله متعلق

به17. اند كشور منتشر كرده به كشور نيز مقاله8مجله مربوط وسيلة هاي منتشره

مقي هند. نويسندگان هر دو كشور را دارا هستند هاي هاي خود را در مجله الهها

ها اند، در حالي كه بلغاري زمينة موضوعي منتشر ساخته30خارجي، در بيش از 

در هايشان را در مجله مقاله . اند زمينة موضوعي ارائه كرده12هاي خارجي،

و در حدي پايين تر نويسندگان بلغاري، الگوهاي همكاري نويسندگان هندي

و بين زماني، بينسا تر در سطوح درون بيش به. است المللي انجام گرفته شهري

را-هاي پژوهشي هنديه عقيدة پژوهشگران، اين بررسي زمينة ظهور گرو بلغاري

و به ارتقاي سطح مشاركت با همكاران خارجي خواهد  ايجاد خواهد كرد

. انجاميد
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، طي يك بررسي به مطالعه همكاري)2000( 14و داس 13آروناچاالم

كه نتيجة همكاري هايي مقاله. كشور قارة آسيا پرداختند11للي علوم در الم بين

و با كشورهاي پيشرفته شامل گروه11اين   16، اتحادية اروپا715كشور با يكديگر

اُ و آفريقا بودند، 17دي.سي.اي.و و همچنين با برخي كشورهاي آمريكاي التين

و به لحاظ حيطه آن هاي موضوعي مورد تحليل قرار گرفته ها كه مشاركت در

كشور11المللي براي شاخص مشاركت بين. انجام گرفته بود، بررسي شدند

و كره جنوبي بيش ترين سنجيده شد كه بر اساس اين شاخص دو كشور چين

اين دو كشور. المللي را به خود اختصاص داده بودند ميزان مشاركت بين

كه بقية كشورها بودند؛ در حالي ترين مشاركت را در حوزة فيزيك انجام داده بيش

اياالت متحده نيز. المللي داشتند تر در حيطة علوم طبيعي مشاركت بين بيش

.است همكار اصلي تمام كشورهاي مورد بررسي بوده

المللي پژوهشگران هندي، به مطالعة همكاري بين)2000( 19و كومار 18باسو

ها به اين نتيجهآن. رداختندپ 1994تا 1990هاي هاي علمي طي سال در مقاله

را دست يافتند كه مشاركت بين المللي ميان پژوهشگران هندي سيري صعودي

و طي سال حجم. است درصد افزايش داشته40، هاي مورد بررسي پيموده

و المللي پژوهشگران هندي با ملل توسعه هاي بين وسيعي از همكاري يافته غربي

ا و ياالت متحده همكار اصلي در توليدات علمي هند همچنين ژاپن انجام گرفته

روند مشاركت هند با كشورهاي جنوب آسيا، در سال نخست بسيار. است بوده

. است ناچيز بوده، ولي طي چهار سال بعد دو برابر شده

در پژوهشي ميزان مشاركت علمي دو كشور) 2003( 21و پرسمانز 20زوملزو

و اسپانيا را طي سال در اين. مورد بررسي قرار دادند 2000تا 1991هاي شيلي

هاي اطالعاتي چند مؤسسه مانند مؤسسة اطالعات علمي آمريكا پژوهش، پايگاه

دو 22)آي.اس.آي( و چند سازمان ملي ديگر جهت تعيين ميزان توليدات مشترك

هاي مشترك دو كشور هاي موضوعي مقاله حيطه. كشور مورد استفاده قرار گرفتند

آن يي كه مقالههاو مجله نتايج اين پژوهش. اند نيز تعيين شدند ها منتشر شده ها در
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و منافع دو جانبه نشان داد كه همكاري علمي دو كشور امكان را پذير بوده اي

.آورد فراهم مي

با«در پژوهش خود با عنوان) 2003( 24و داوان 23گوپتا مشاركت هند

و فناوري ع: جمهوري خلق چين در علوم طيلمتحليل سنجي تأليفات مشترك

و ضرورت مشاركت در پژوهش»1999تا 1994هاي سال را اهميت هاي علمي

و،هاي مشترك دو كشورو با تحليل پژوهش شرح داده وضعيت مشاركت هند

و تأثير آن در  و ضعف مشاركت دو كشور، و فناوري، نقاط قدرت چين در علوم

با هاي موضوعي مختلف، حيطه حيطه و فناوري براي مشاركتهاي هاي لقوة علوم

.اند آينده را مشخص ساخته

و كشورهاي هاي علمي همكاريبررسي ميزانبه) 1387(واليتي بين ايران

هاي پژوهش وي نشان يافته. است پرداخته 2007تا 1990هاي همجوار طي سال

هاي علمي ايران در ميان كشورهاي همجوار در تأليف ترين همكاري كه بيش داد

و پاكستان بوده ها ترين اين همكاري بيش. است مقاله با كشورهاي روسيه، تركيه،

و شيمي صورت گرفته است هاي موضوعي فيزيك، زيست حوزه در . شناسي،

ض هايي منتشر شده هاي مشترك در مجله مقاله ريب تأثير بااليي اند كه داراي

هاي علمي در اين بازة زماني از سير صعودي برخوردار ميزان همكاري. هستند

و تبريز از ميان همچنين دانشگاه. بوده است هاي شهيد بهشتي، صنعتي شريف،

و مراكز آموزش عالي كشور، داراي بيش ساير دانشگاه با همكاريترين ها

. اند كشورهاي مجاور بوده

 روش پژوهش

آن. سنجي است پژوهش حاضر، پيمايشي با رويكرد علم جامعة پژوهش را

دهند كه با مشاركتمي وبگاه علوم تشكيلدسته از توليدات علمي ايران در 

بر به عبارت ديگر، پژوهش. اند كشور مالزي انجام گرفته هايي كه عالوه

پژوهشگران ايراني، حداقل يكي از توليدكنندگان آن داراي وابستگي سازماني به 
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و مؤسسه دانشگاه ها از وبگاه به منظور استخراج داده. اند هاي كشور مالزي بوده ها

را 2007-1914و 1914-1900اي از اين وبگاه كه دوره زماني نسخهعلوم، 

در بخش CU=IRANول فرم.داد مورد كندوكاو قرار گرفت پوشش مي

و سه نماية استنادي علوم، علوم  جستجوي پيشرفته اين پايگاه وارد گرديد

و علوم انساني انتخاب شدند و هنر به 57745بدين ترتيب. اجتماعي، ركورد

با. هاي مورد بررسي بود دست آمد كه شامل كل توليدات ايران طي سال سپس

كشورهاي مشاركت كننده در توليدات مراجعه به بخش تحليل نتايج اين وبگاه 

و ركوردهاي مربوط  و كشور مالزي انتخاب گرديد علمي ايران مشاهده شدند

و پاسخ به منظور گردآوردي داده. ذخيره گرديدند هاي گويي به پرسش ها

،)' (، سال انتشار)AU(پژوهش، تعدادي از فيلدها شامل نام نويسندگان 

، حيطه) ((، وابستگي سازماني نويسنده اول)C1(وابستگي سازماني نويسندگان

به منظور تعيين. استخراج شدند از وبگاه علوم) SO(و منبع)C*( موضوعي

مليت نويسندگان اول توليدات مشترك، فيلد وابستگي سازماني نويسندة اول 

همچنين به منظور مشخص ساختن ساير. مورد بررسي قرار گرفت) ((

دات مشترك اين دو كشور همكاري داشتند، فيلد وابستگي كشورهايي كه در تولي

و تحليل قرار گرفت)C1(سازماني نويسندگان  به منظور تعيين.، مورد بررسي

و به منظور تعيين منابع منتشركنندة اين C*حيطه موضوعي توليدات مشترك فيلد 

شد)+*(توليدات فيلد ات 1900فاصلة زماني مورد بررسي از سال.بررسي

كه ميالدي انتخاب شد كه پس از تحليل داده 2008 ها، اين نتيجه حاصل گرديد

جهت تجزيه. اند ميالدي هيچ مشاركتي با يكديگر نداشته 1975دو كشور تا سال 

و نمودارها از نرمو تحليل داده و ترسيم جداول . استفاده گرديد 25افزار اكسل ها

و تحليل يافته ها تجزيه

بهتول: پرسش اول و توليدات مشتركشان طي دورة يدات علمي هر كشور طور مجزا

 زماني مورد بررسي به چه ميزان است؟
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در به منظور بررسي گسترده و مالزي و همكاري دو كشور ايران تر مشاركت

) بيش از يك قرن( 2008تا 1900توليد علم جهاني، بازة زماني بلندمدتي از سال 

ان. مدنظر پژوهشگران بود جام جستجويي در وبگاه علوم اين نتيجه حاصل طي

سال نخست، دو كشور مورد بررسي هيچ مشاركتي در انجام75شد كه طي 

رو بازة زماني مدنظر كاهش از اين. اند المللي با يكديگر نداشته هاي بين پژوهش

و به سال شد 2008تا 1975هاي يافته سال مورد بررسي، ايران34طي. محدود

و مالزيمد 57745 كه مدرك در پايگاه مورد بررسي داشته 25918رك  204اند

به بيان. است مدرك از كل توليدات دو كشور با همكاري يكديگر انجام گرفته

با درصد از كل توليدات علمي ايران طي سال3/0ديگر  هاي مورد بررسي

كه. است همكاري پژوهشگران مالزيايي انجام گرفته 7/0 اين در حالي است

درصد از كل توليدات علمي مالزي با همكاري پژوهشگران ايراني منتشر شده

. است

و مالزي طي سال:1نمودار و مشترك ايران  2008تا 1975هاي ميزان توليد مستقل

 روند مشاركت دو كشور طي دورة زماني مورد بررسي به چه صورت است؟: پرسش دوم

 1900سي توليد علم مشترك دو كشور از سال چه قبالً نيز ذكر شد، برر چنان

المللي ميالدي نشان داد كه نخستين همكاري پژوهشگران دو كشور در سطح بين

طي انجام شده 1975در سال  و در كل، دو كشور  سال با يكديگر14است



و زمستان __ ________________________________ 104  1388كتابداري، دفتر پنجاهم، پاييز

و توسعة در واقع، نقطة شروع اين همكاري. اند مشاركت علمي داشته ها، با ظهور

هما فناوري هاي زمان است كه بيانگر تأثير فناوري رتباطي عظيمي چون اينترنت

و ارتباطاتي در شكل و همكاري گيري مشاركت نوين اطالعاتي  هاي بين ها

هاي مورد بررسي روند درصد توليدات مشترك دو كشور طي سال. هاست كشور

مي2كه از نمودار چنان. دهد منظمي را نشان نمي هر آيد، توليدات بر مشترك در

را دو كشور طي سال هاي نخست كاهشي چشمگير داشته، سپس روندي ثابت

و طي سال هاي بر اساس يافته. هاي اخير رشد كمي را نشان داده است پيموده

حاصل از پژوهش، درصد توليدات مشترك كشور مالزي نسبت به كل توليدات 

نزديك شده)33/3( 1975درصد آن در سالبه)03/3( 2008 اين كشور در سال

به)8/0( 2008درصد توليدات مشترك كشور ايران نيز در سال. است نسبت

نزديك)33/8(هاي قبل رشد داشته، اما هنوز به ميزان آن در سال نخست سال

. نشده است
و مالزي:1جدول و درصد توليدات مشترك ايران  فراواني

درصد توليدات مشترك از

 كل توليدات مالزي

درصد توليدات مشترك

 از كل توليدات ايران

فراواني توليدات

مشترك
 سال

33/3 33/8 1 1975
2 5 1 1985
34/0 51/0 2 1994
29/0 33/0 2 1996
14/0 14/0 1 1997
21/0 14/0 2 2000
38/0 22/0 4 2001
92/0 41/0 10 2002
73/0 3/0 10 2003
18/1 42/0 18 2004
56/0 18/0 10 2005
24/1 35/0 26 2006
22/1 28/0 30 2007
03/3 8/0 87 2008

100 100 204 جمع كل
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درصد توليدات مشترك ايران درصد توليدات مشترك مالزي

و مالزي طي سال:2نمودار  هاي مورد بررسي سير مشاركت ايران

مليت نويسندگان اول در توليدات مشترك دو كشور طي بازة زماني مورد: پرسش سوم

 بررسي به چه صورت است؟

گويي به اين پرسش، فيلد مربوط به وابستگي سازماني به منظور پاسخ

در بر اساس داده. مورد بررسي قرار گرفت)RP(نويسندگان اول  هاي گردآمده

اند، اكثريت نويسندگان اول توليدات مشترك دو كشور، از مالزي بوده2جدول 

در10و تنها) نويسنده 105( مقاله مورد بررسي از ساير 204نويسندة اول

. اند مقاله نيز نويسندگان نخست، مليت ايراني داشته89در. اند ها بوده كشور

و ساير كشورها تصويري از فراواني نويسندگان با مليت3نمودار ايراني، مالزيايي

مي14را طي  چه در اين نمودار چنان. دهد سال مشاركت علمي دو كشور نشان

از ها تعداد نويسندگان نخست مالزيايي بيش نيز مشخص است، در برخي سال تر

ا نويسندگان نخست ايراني بوده تر بسيار بيش 2008ين اختالف در سال است كه

.هاست بقية سال از
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و مالزي:2جدول  مليت نويسندگان اول در توليدات مشترك ايران

ساير كشورها اييمالزي يايران سال

1 - - 1975
- 1 - 1985
1 1 - 1994
1 1 - 1996
- - 1 1997
- 2 - 2000
- 3 1 2001
- 8 2 2002
- 3 7 2003
- 9 9 2004
2 1 7 2005
2 9 15 2006
1 14 15 2007
2 53 32 2008
10 105 89 جمع كل

و مالزي: پرسش چهارم ساير كشورهاي جهان كه در توليد علم مشترك دو كشور ايران

 هايي هستند؟ اند چه كشور مشاركت داشته

د مربوط به وابستگي سازماني تمام گويي به اين پرسش، فيل به منظور پاسخ

و كشورهاي مشاركت)��(نويسندگان يك مقاله در، مورد بررسي قرار گرفت كننده

و مالزي استخراج شدند كه. توليد مشترك ايران در39نتايج نشان داد كشور جهان

و مالزي سهيم بوده آن توليد مشترك ايران ، ارائه شده3ها در جدول اند كه اسامي

و چين همكاران اصلي بر اساس داده.تاس هاي فراهم شده در اين جدول، استراليا

آن در توليد علم مشترك دو كشور بوده و پس از و تايلند اند ها كشورهاي انگلستان

و اياالت متحدة آمريكا در رتبه سوم قرار گرفته . اند در رتبة دوم

و كشورهايي كه با همكاري دو كشور كه هر يك با كشورهاي همساية خو د

ها مشتركات فرهنگي، زباني، اجتماعي، يا مذهبي دارند، در تعامل علمي آن

تواند زمينة همكاري هر يك از آن دو كشور را با ملل همكار كشور هستند، مي
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و بدين ترتيب، شبكه مقابل فراهم به اي از تعامالت بين آورده مي المللي آيد وجود

د ميو كشور مذكور، گستردهكه با قوي شدن روابط ساير چنانچه. شود تر نيز

و مالزي به كه همكاران ايران دقت مورد بررسي قرار گيرند، مشاهده خواهد شد

و مالزي به  و مشتركاتي با هر يك از كشورهاي ايران اكثر اين كشورها روابط

به. تنهايي دارند و چين دو كشوري هستند كه حاظل به عنوان نمونه استراليا

اند؛ شايد بتوان اين ويژگي را علت مشاركت جغرافيايي به مالزي نزديك

و چين با كشور مالزي دانست كه در نتيجة  پژوهشگران كشورهاي استراليا

. اند همكاري ايران با مالزي، اين دو كشور به همكاران ايران نيز تبديل شده

مش ساير كشورهاي مشاركت:3جدول و مالزيكننده در توليد علم  ترك ايران

درصد از كل توليدات

و مالزي  مشترك ايران

درصد از كل توليدات كشور فراواني

و مالزي  مشترك ايران

 كشور فراواني

4/0 1 غنا 4/4 9 استراليا

4/0 1 مجارستان 4/4 9 چين

4/0 1 اردن 4/3 7 انگلستان

4/0 1 كويت 4/3 7 تايلند

4/0 1 و توباگ وترينيداد 9/2 6 اياالت متحده

4/0 1 مكزيك 4/2 5 آلمان

4/0 1 مولداوي 4/1 3 تركيه

4/0 1 فيليپين 9/0 2 هند

4/0 1 روسيه 9/0 2 ايتاليا

4/0 1 اسلواكي 9/0 2 نيوزيلند

4/0 1 سريالنكا 9/0 2 پرو

4/0 1 سوئد 9/0 2 لهستان

4/0 1 سوييس 9/0 2 كره جنوبي

4/0 1 تايوان 4/0 1 آرژانتين

4/0 1 موريتوس 4/0 1 ارمنستان

4/0 1 امارات متحده عربي 4/0 1 اتريش

4/0 1 ونزوئال 4/0 1 بلژيك

4/0 1 ژاپن 4/0 1 بوركينا فاسو

4/0 1 سنگاپور 4/0 1 جمهوري چك

4/0 4/0 1 فرانسه
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چه سهم موضوع: پرسش پنجم هاي مختلف علوم در توليد علم مشترك دو كشور به

 ميزان است؟

به هدف از بررسي موضوع هايي كه دو كشور در آن حيطه دست

و همكاري زده هاي موضوعي مورد عالقة اند، شناسايي حيطه مشاركت

گويي به اين پرسش، فيلد حيطة براي پاسخ. پژوهشگران دو كشور است

و تحليل قرار گرفت) )!(موضوعي  آن. مورد بررسي جا كه در وبگاه علوم از

مي ها به مقاله سترة وسيعي از موضوعگ و اين حيطه ها اختصاص هاي يابد

هاي موضوعي بسيار جزئي هستند، به منظور جلوگيري از پراكندگي موضوع

از اختصاص يافته به مقاله مقولة موضوعي كلي كه در پايگاه22ها،

شد نيز معرفي شده 26داران علم طاليه هايهبه منظور تبديل حيط. اند استفاده

به موضوعي جزئي مقاله موضوعي كلي، از بخش حيطة22ها در وبگاه علوم

�///سايت تعريف فيلدها در&���&�شد ��&��&��/ . استفاده

مي بررسي موضوع دهد كه حيطة هاي توليدات مشترك دو كشور نشان

ترين ميزان توليدات مشترك دو كشور را به خود موضوعي شيمي بيش

و حيواني بيشهاختصاص داد ترين ميزانو پس از آن حيطة علوم گياهي

است كه البته ميزان توليدات مشترك منتشر شده در اين همكاري را دارا بوده

. تر از ميزان توليدات منتشره در حوزة شيمي است حوزة موضوعي بسيار كم

و و مالزي در حيطة موضوعي اقتصاد الزم به ذكر است كه دو كشور ايران

و علوم فضا هيچ . اند گونه مشاركتي با يكديگر انجام نداده بازرگاني

و مؤسسه كدام: پرسش ششم ترين پژوهشي ايراني بيش-هاي علمي يك از نويسندگان

را در مشاركت علمي با مالزي داشته  اند؟ فعاليت

جهت ) 1)(و وابستگي سازماني نويسندگان ) �0(هاي نام نويسندگان فيلد

شد پاسخ و. گويي به اين پرسش بررسي نتايج بررسي نشان داد كه اميني، كارگر

ميرزايي به ترتيب پرتوليدترين نويسندگان ايراني در توليد علم مشترك با مالزي 

5نويسندة برتر ايراني در توليد علم مشترك دو كشور در جدول10نام. هستند
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ن نويسنده در توليد علم مشترك الزم به ذكر است كه پرتوليدتري. ارائه شده است

و مالزي، داراي مليت مالزيايي است ).توليد58با 27.جي.ان(ايران

در:4جدول  حيطه موضوعي22ميزان توليد علم مشترك دو كشور

موضوع فراواني

129 شيمي

37 و حيواني علوم گياهي

22 و بوم شناسي محيط زيست

13 ميكروبيولوژي

13 ب الينيپزشكي

11 علوم مواد

11 مهندسي

9 ژنتيكومولكوليشناسيزيست

8 فيزيك

7 علوم كشاورزي

6 شناسيزمين

4 و بيوشيميزيست شناسي

4 رياضيات

3 و روانروان شناسيدرماني

2 علوم اجتماعي

1 داروشناسي

1 ايعلوم چندرشته

1 علوم رايانه

1 و رفتار علوم اعصاب

1 شناسيايمني

- و بازرگاني اقتصاد

- علوم فضا

و مؤسسه از ميان دانشگاه پژوهشي ايراني كه در توليد علم مشترك-هاي علمي ها

و مالزي سهيم بوده به اند، دانشگاه شهيد بهشتي بيش ايران ترين ميزان توليد را

و دانشگاه تهران. است خود اختصاص داده به ترتيب پس از آن، دانشگاه پيام نور
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،6جدول. اند ترين ميزان توليد مشترك را دارا بوده توليد، بيش23و41با

و مؤسسه ايراني برتر در توليد مشترك دو كشور را ارائه10فهرست دانشگاه

ها مربوط البته الزم به ذكر است كه در اين مورد نيز، پرتوليدترين مؤسسه. دهد مي

م(به كشور مالزي هستند  84، هر دو با 29و دانشگاه علوم مالزي 28االيادانشگاه

).توليد مشترك 204توليدات از كل

و مالزي:5جدول  پرتوليدترين نويسندگان ايراني در توليد علم مشترك ايران
فراواني توليد پژوهشگران

35 مصطفي اميني

23 هادي كارگر

10 مهدي ميرزايي

9 اميررضا آزادمهر

9 پورقاسم نجف

9 زادهعلي اكبر زينتي

8 علي آشوري

7 حميدرضا خواصي

7 شانت شهبازيان

7 منصور زاهدي

آن مجله: پرسش هفتم  ها به چاپ رسيده هايي كه توليدات علمي مشترك دو كشور در

 هايي هستند؟ است، چه مجله

و تعيين مجله به منظور پاسخ هاي اصلي كه توليدات گويي به اين پرسش

آن مشترك مورد تحليل)SO(است، فيلد منبع ها به چاپ رسيده دو كشور در

آن3هايي كه حداقل مجله. گرفت قرار و مالزي در ها منتشر توليد مشترك ايران

در12از اين. هاي اصلي انتخاب شدند شده بود، به عنوان مجله مجله، دو مجله

 شوند ايران منتشر مي

اي متعلق به كشور دانمارك به چاپ اكثر توليدات مشترك در مجله

از 2007هاي مذكور مربوط به سال پنج سالة مجله 30ضريب تأثير. اند رسيده  نيز
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.است استخراج شده 31ها هاي استنادي مجله پايگاه گزارش

و مؤسسه پرتوليدترين دانشگاه:6جدول  پژوهشي ايراني در توليد-هاي علمي ها

و مالزي  علم مشترك ايران

اوانيفر ايرانيپژوهشي-هاي علميهمؤسس

45 دانشگاه شهيد بهشتي

41 دانشگاه پيام نور

23 دانشگاه تهران

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 15

 دانشگاه مازندران 12

 دانشگاه آزاد اسالمي 12

9  دانشگاه تربيت مدرس

9  دانشگاه اصفهان

9  دانشگاه صنعتي اصفهان

9 و صنعتي ايران وهشسازمان پژ  هاي علمي

مي7گونه كه در جدول همان منتشر كننده هاي مجلهشود، ضريب تأثير مشاهده

و بين صفر تا توليدات  و مالزي بسيار پايين بوده در نوسان5/2مشترك ايران

اند نيز هنوز ضريب تأثيري مشترك بوده توليداتايراني كه ميزبانةمجلدو. است

دليل اين امر اين. اند دريافت نكردهها هاي استنادي مجله گزارشه از سوي پايگا

كه در صورتي؛اند علوم شدهوبگاه وارد) 2007سال(اًاخير مجله2اين است كه

ضريب تأثيرو محاسبةها هاي استنادي مجله گزارشبراي وارد شدن به پايگاه

.باشد علوم گذشته وبگاهبه مجله سه ساله از ورود بايد يك دورةحداقل 

 گيري نتيجه

و، در انجام پژوهش مشاركت و فنون تسهيم دانش، مهارتشراكت ايجادو ها

و پژوهش شبكه گران را با خود به همراه دارد اي از روابط علمي ميان دانشمندان

كه بسته به وسعت مشاركت، اعم از مشاركت در سطح يك سازمان، در سطح 

و يا در سطح بينيك شهر يا كشور، در سط و فوايدح يك منطقه المللي، مزايا
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و همكاري علمي نيز متفاوت خواهد بود المللي به عنوان مشاركت بين. مشاركت

و برخورد گسترده ترين نوع مشاركت علمي، مزاياي زيادي را در برداشته

و نظريه هاي متفاوت منجر به خلق ايده انديشه مي ها و نو . شود هاي متفاوت

 وهش حاضر بخش كوچكي از اين مشاركت گسترده را مورد بررسي قرار دادهپژ

و همين. است و مالزي و فرهنگي ايران طور با توجه به مشتركات مذهبي

عضويت هر دو كشور در سازمان كنفرانس اسالمي، پژوهشگران به بررسي 

 ساله پرداختند34همكاري اين دو كشور طي يك دوره 

آن توليداتكه هايي مجله:7جدول و مالزي در  اند ها منتشر شده مشترك ايران
محل نشر فراواني مجله  ساله5ضريب تأثير

Acta Crystallographica (Section E-
Structure Reports Online)

466/0 دانمارك 74

Journal of Molecular Structure 7 هلند 497/1

Iranian Journal of Fisheries Sciences 6 و صنعت- ايران - دانشگاه علم

International Journal of 
Environmental Research

4 - دانشگاه تهران- ايران

Polymer-Plastics Technology and 
Engineering

4 358/0 اياالت متحده

Main Group Metal Chemistry 4 516/0 رژيم صهيونيستي

Archives of Medical Research 3 757/1 اياالت متحده

Zeitschrift fur Anorganische und 
Allgemeine Chemie

3 158/1 آلمان

Acta Virologica 3 744/0 اسلواكي

Aquaculture 3 32/2 هلند

Biochemical Engineering Journal 3 137/2 هلند

م و7/0 شاركت ايران در توليد علم مالزينتايج اين بررسي نشان داد كه سهم

همچنين بررسي. است درصد بوده3/0علم ايران سهم مشاركت مالزي در توليد

و مالزياييمشاركت دو كشور نشان داد كه روند همكاري پژوه  شگران ايراني
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بررسي مليت. است به اوج خود رسيده 2008كه در سال داشتهروندي صعودي

تري سهم بيش گان مالزياييك نشان داد كه نويسندمشتر توليداتنويسندگان اول 

در مچنين بررسي ساير كشورهاي مشاركته. اند را به خود اختصاص داده كننده

ا و چين همكاران صلي در توليد توليد علم مشترك دو كشور نشان داد كه استراليا

اصلي هاي از نتايج ديگر اين بررسي، شناسايي موضوع. اند مشترك دو كشور بوده

ب در توليد مشترك دو ترين دست آمده، بيشهكشور بود كه بر اساس نتايج

و مؤسس. است شيمي بودهةحوز ات علميهمكاري دو كشور در توليد ةنويسنده

و دانشگاه ايراني پرتوليد در توليد مشترك دو كشور نيز به ترتيب مصطفي اميني

دو مشترك توليداتميزبان هاي مجلهضريب تأثير همچنين. هستندشهيد بهشتي 

و اكثر كشور بههمجلمشترك در توليدات پايين است اي متعلق به كشور دانمارك

. اند چاپ رسيده

و همكاري دو كشور طي سال به روند صعودي مشاركت هاي مورد بررسي

ترين نتايج اين پژوهش اخير، از مهميها ويژه رشد چشمگير اين روند در سال

مي است .هاي علمي دو كشور ايفا نمايد ذاريگ تواند نقش مهمي در سياست كه

و و همكاري اميد است اين روند با همين آهنگ رشد در آينده نيز ادامه يافته

.شودتر تعامل علمي دو كشور مستحكم
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