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 با استفاده از شاخص پیچیدگی علمیپذیری علمی در منطقه سنجش رقابت: طرح عنوان

 خالصه اجرایی

ساله کشور و  20انداز توسط پایگاه استنادی جهان اسالم مبنی بر تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم شدهاعالمبا توجه به خبر 

طی  سازی اسکوپوسو نمایه های نمایه شده پایگاه اطالعات علمیای که مبتنی بر پژوهشیابی به جایگاه اول علمی و منطقهدست

صورت گرفته جهت  سنجیهای علمبا توجه به کمّی بودن پژوهش شود ال در ذهن ایجاد میؤساست، این  2014تا  1996های سال

، نتشرشدهمتوان با توجه صرف بر تعداد مقاالت اعتبار کافی دارند؟ آیا می آمدهدستبهعلم، آیا نتایج ای ایران در حوزه ارزیابی جایگاه منطقه

 های منطقه را ارزیابی کرد؟پیچیدگی علمی ایران در مقایسه با کشور

های تک معیاره )تعداد مقاالت( و عدم سنجش پیچیدگی سنجی در کشور به دلیل استفاده از روشدر حوزه علم گرفتهانجاممطالعات 

های چندمعیاره نیاز به استفاده از روش روینازاعلمی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه، قابلیت اتکای چندانی ندارند.  تولیدات

 شود.گذاری مؤثرتر احساس میسیاست منظوربهبرای سنجش پیچیدگی علمی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه 

زمان دو سنجه هم با ترکیب است کهیدگی علمی کشورها در مقایسه با یکدیگر رویکرد پیچیدگی، روشی چندمعیاره برای سنجش پیچ

شورهایی و مقایسه ک های مختلف علمیدر حوزه یدشدهتولتنوع علمی در نظام علمی کشورها، از طریق بررسی تعداد استنادات مقاالت 

 پردازد.کشورها می اند، به مقایسه پیچیدگی تولیدات علمیکه در آن حوزۀ علمی تولید علم داشته

فکر معاونت  اتاق عنوانبهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سنجش جایگاه علمی کشور به لحاظ کمّی و کیفی در زمره وظایف 

ردان مگذاران و دولتتوجهی را در اختیار سیاستتواند اطالعات مفید و قابلاست و میپژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 لعه حاضرمطابنابراین، هدف از ؛ کنداین طریق از اتالف منابع کشور و بروز انحراف در مسیر علمی کشور جلوگیری گذاشته و از 

نتایج  ست کها ذکریانشاشده، است. تر بیانگویی به نیازهای پیشارائه تصویری واقعی و دقیق از جایگاه علمی ایران برای پاسخ

های راهبردی و عملیاتی مرکز تحقیقات سیاست های کالن علمی کشور و برنامهگذاریتواند در راستای سیاستاین مطالعه می

نایع قرار گیرد. در حوزه ص مورداستفادهانداز علمی کشور علمی و نیز اتخاذ تصمیمات کلیدی برای بهبود و پیشبرد سند چشم

 توان شاهد کاربردهای نتایج این مطالعه بود.ها نیز میهای آتی دانشگاهتبنیان کشور و نیز سیاسدانش

ها به کشورهای موجود در داده لیوتحلهیتجزها بوده که در مرحله در مرحله گردآوری داده کشور 124 شامل ،طرح آماری جامعۀ

 27بندی پایگاه استنادی سایمگو با از طبقه های علمی،برای محاسبه تعداد حوزههمچنین . محدودشده است 1404انداز سند چشم

عات های استنادی، اطالدر مقایسه با سایر پایگاه است که شدهاستفادهبندی موضوعی خاص دسته 313بندی موضوعی کلی و دسته

 .کندبندی کشورها از منظرهای مختلف ارائه میرتبه ازلحاظتری دقیق
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به خود اختصاص  2014تا  2005های ای و رتبه چهلم جهانی را در سالهشتم منطقه ایران رتبه، از منظر شاخص پیچیدگی علمی

ای هسنجی نظیر تعداد بروندادهای علمی و میزان استنادات در پایگاههای علمبر مبنای سایر شاخص که است. این در حالی است داده

م در دوم را در طی چند سال اخیر داشته است. کسب رتبه هشتهای اول تا استنادی نظیر اسکوپوس و کلریویت آنالیتیکس ایران رتبه

ایی باالتر از هشاخص پیچیدگی علمی بین بیست کشور منطقه و قرار گرفتن کشورهایی مثل لبنان، امارات، اردن و کویت در رتبه

 پیچیدگی پایین است. که حجم باالیی از تولیدات علمی و استنادات ایران در علومی فراگیر و با است آنایران حاکی از 

ای ایران در متوسط تنوع تولیدات علمی، منطقه 6نیز رتبه  و هانفراگیری علوم ایران در مقیاس ج با عنایت به رتبه نسبتاً مطلوب 

و استراتژی کشور برای ارتقاء رتبه علمی ایران در منطقه در شاخص پیچیدگی  گذاریسیاست که استذکر این نکته حائز اهمیت 

ای هبا پیچیدگی باال همچون علوم بهداشت، پرستاری، حرفه هاییحوزه زیرها و ی، بایستی همسو با افزایش تنوع علمی در حوزهعلم

ا نقش هباشد که کشورهایی مثل لبنان و رژیم اشغالگر قدس و ارمنستان در آن های پزشکی و روانشناسی و ..حوزهسالمت و سایر 

 ای علمی ایران متفاوت خواهند بود.که در این صورت رقب  ددارن

ها و بسترهای تولید علوم پیچیده نسبت به سایر کشورهای دهنده ضعف ایران در ایجاد ظرفیتشاخص ارزش فرصت که نشان

با  هاییحوزه زیرها و کشورهایی نظیر اردن، کویت، لبنان و ترکیه چنانچه بخواهند در حوزه که استمنطقه است، بدین معنا 

های بیشتری برای رسیدن به هدف خود برخوردارند و ایران برای ورود به دگی باال اقدام کنند، نسبت به ایران از قابلیتپیچی

ه طبق اظهارات چراک؛ های بیشتر نسبت کشورهای مذکور استهای پیچیده و کمتر فراگیر نیازمند بسترسازی و ایجاد قابلیتحوزه

ای پیچیده ههای علمی مبتنی با تکنولوژیحوزه پذیری علمی کشورها دارد که الزاماًبا رقابت، تنوع علمی ارتباطی مستقیم پیشین

ی جامعه، هدف ترین نیازهاپذیری کشور در سطح منطقه بایستی پیچیدهجایگاه رقابت ءشود. بدین معنا که برای ارتقارا شامل نمی

برای توسعه  هک استقرار دهند این  موردتوجهصه علم و فناوری در کشور گذاران عربنابراین نکته مهمی که باید سیاست ؛قرار گیرد

 سوق داده شود. سازی متنوعرغم رشد کمی و کیفی تولیدات علمی، نظام پژوهشی کشور باید به سمت علمی ایران، علی

 ارزیابی بر مبنای میزان تولیدات علمی و استنادات چراکهبر مبنای این شاخص نظام ارزشیابی پژوهشگران نیز متحول خواهد شد. 

گرفته  تواند یکسان در نظرنمی ،ها، در شاخص پیچیدگی علمی برای تمامی حوزهاست شدهدریافتی که در نقشه جامع علمی لحاظ 

ز متفاوت خواهد بود. ا های فراگیرهایی با پیچیدگی باال و حوزههای علمی و استنادات دریافتی در حوزهشود چون میزان برونداد

یزی را رتواند با ارائه شمای کلی و تصویر واقعی از نظام پژوهشی و علمی کشور، مسئوالن نظام بودجهطرفی این رویکرد می

شور در سطوح های علمی کسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور یاری رساند. چراکه تقویت شبکهبهینه منظوربه

های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ظرفیت گیری ازالمللی و بهرهای و بینطقهملی، من

ر های پژوهشی به بهترین نحو دو بایستی بودجه است بودهسایر کشورها که مورد تأکید مسئولین نظام جمهوری اسالمی ایران 
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ادی و های هدفمند مهای برجسته کشورهای پیشرو، گسترش حمایتن و دانشگاههایی نظیر ارتباطات علمی با متخصصاموقعیت

هایی با های مطالعاتی و توسعه منابع انسانی و جذب هیأت علمی در رشتهثیرگذار در استفاده از فرصتأهای تمعنوی از نخبگان حوزه

 نادیده گرفت. توانراستا نقش پررنگ دولت را نمیشود که در این  گذاریسرمایهشاخص پیچیدگی باال برای شکوفایی علمی کشور 

پذیری خود را در شاخص پیچیدگی علمی ارتقا تواند جایگاه رقابتهای این پژوهش با افزایش تنوع علمی، ایران میطبق یافته

، . مصداق بارز آن حوزه بیوشیمیدبخشد؛ چراکه به لحاظ فراگیری جهانی نسبت به سایر کشورهای منطقه جایگاه مناسبی دار

زم برای ورود به های الرسد ایران قابلیتبه نظر می کهیدرحالژنتیک و بیولوژی مولکولی است که از پیچیدگی باالیی برخوردارند 

ستاد  گذارانتسیاسشود مسئوالن و سازی نظام پژوهشی و آموزشی، پیشنهاد میدر راستای بهینهبنابراین  این حوزه را داشته باشد؛

 ؛دارند مبذولهای کیفی نظیر شاخص پیچیدگی علمی توجه الزم را بر شاخص ،هانقشه جامع علمی کشور در روزآمدسازی شاخص

های آموزشی و پژوهشی در راستای جهت دادن های علمی با پیچیدگی باال و فراگیری پایین و هدایت نظاممعرفی حوزهبراین بنا

 عرصه علم و فناوری قرار گیرد. گذارانسیاستتواند در زمره وظایف های اثرگذار، میحوزه های علمی دربه فعالیت

 مقدمه

فاه افزایش رونق اقتصادی و ر ،آن تبعبهتوسعه و  ۀمقدم علمیو توسعه  استتوسعه هر کشور  اصلی یتولوامروزه تولید علم، ا

گذاران استو سی رانیگ میتصم موردتوجهای از مباحث بنابراین، سنجش کیفیت تحقیقات علمی در سطح منطقه؛ تاساجتماعی 

شده رفتهگثیر علمی کشورها در نظر أعنوان معیاری جهت کمّی کردن تسهم استنادات هر شاخۀ علمی بهدر مطالعات بسیاری است. 

که روسیه و آلمان در علم فیزیک به نسبت قوی هستند و یا فرانسه در ریاضیات و  ( نشان داد2004کینگ ). برای مثال، است

مایل به آید این است که کشورها تالی که از چنین مطالعاتی برمیؤسردمدارند. س ستیزطیمحانگلیس و آمریکا در علوم پزشکی و 

 باشد؟ کاراترتواند پذیری میظر رقابتاز این رویکردها از من یککدامتنوع علمی دارند یا تخصص علمی؟ و اینکه 

بنابراین، ؛ اردد کشور یک در یدشدهتول محصوالت با تنگاتنگ ارتباطی مسئله این نیست، جامعه دستاورد جز چیزی علم، ازآنجاکه

رای باید بتوان به تولیدات علمی هم تعمیم داد. بدین معنی که کشورها مشابه همین دیدگاه در مورد تولید محصوالت را می

عنوان ها و مراکز پژوهشی بهبه دانشگاه یا داشتن تخصص در علوم را مدنظر قرار دهند. توجه علمی پذیری علمی، تنوعرقابت

ها کار و در بدترین حالت، تن نیترمهمها بر اساس تعداد مقاالت، ممکن است های علمی آنمراکز تولیدات علمی و پایش فعالیت

هرچه تعداد کشورهایی که در یک حوزۀ علمی تخصص  ؛کار الزم و کافی برای سنجش وضعیت علمی کشورها در نظر گرفته شود

یچیدگی علمی توان به میزان پکه به استناد این قضیه می کنند کمتر باشد، فراگیری آن حوزۀ علمی کمتر استداشته و فعالیت می

 پی برد. کشورها

http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://researcheditor.ir/component/search/?searchword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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 توسط شدهیعرفمپیچیدگی علمی یک کشور، به بررسی دیدگاه  زانیماین روش جهت تشخیص  استفاده از گیچگونبرای توضیح 

 ریز بیبه ترت توانیرا م تولیدات علمی یک کشوردر  یاصل ۀدو مشخص ،دگاهید نی. در امیپردازیم( 2008) دالگویهاسمن و ه

 :بررسی کرد

 ییاالب علمیتنوع  یکه دارا ییکشورها ؟کنددر چه تعداد حوزۀ علمی، علم تولید میساده، کشور  یلیخ انی: به بعلمی 1تنوع

 .پیچیدگی علمی بیشتری دارنداحتماالً  ،هستند

 دیولت یکم یکه توسط کشورها علومی کنند؟یم دیتول یگرید یرا چه کشورها های علمیحوزه نیاعلومِ  :علمی 2یریفراگ

 .دارند یباالتر یدگیچیپ تماالًاح ،شوندیم

نسبت به  یگاهیمولد در چه جا و علومِ دانش لیتحص ازلحاظکشور  کیکه  دیرس جهینت نیبه ا توانیم یژگیدو و نیا بیبا ترک

را  علم کیکه  ییکشورها ایو قرار دارند  یدگیچیاز پ یکشور در چه سطح کعلوم موجود در یکه یا اینکشورها قرار دارد.  یۀبق

 .ا هستنددار را یدگیچیاز پ یسطح چه کنندیم دیتول

 نیا ،دهیچیبزرگ و پ یهامرتبط در قالب شبکه «پیچیده»از علوم  یادیادغام حجم ز قیاز طر با یک شبکۀ علمی پیچیده یکشور

فقط  دهیچیپ ریغ شبکه علمیبا  یکشورها که یدر حال. دید نمایرا تولعلوم از  یرا به دست خواهد آورد تا مجموعه متنوع ییتوانا

های مختلف در در این راستا، با استفاده از معیار میزان استنادات به مقاالت ایرانی در حوزهرا خواهند داشت.  فراگیر علوم دیتول ییتوانا

حقیقات در که ایران توان انجام ت های علمیتنوع و پیچیدگی حوزه ازنظرترکیب با رویکرد پیچیدگی، سعی خواهد شد تا جایگاه ایران 

 ها در مقایسه با کشورهای منطقه ارزیابی شود.و فراگیری این حوزه ها را داردآن

 مسئله انیب

نطقه معلمی در سطح  و با جایگاه اول اقتصادییافته ، ایران کشوری توسعهسالهیستبانداز ، در چشم1404انداز بر اساس سند چشم

 گذارییکی از ملزومات سیاست .مستلزم یک عزم و جهاد علمی است ،پژوهشی و در ابعاد علمی اندازچشماست. تحقق اهداف 

نجی سعلمسنجی است. کارآمد و درست در حوزۀ علم و پایش و تحلیل کمّی و کیفی، حرکت کشور در این راستا با روش علم

تحقیقات را  ییکار آهای اقتصادی کمک کرده و از این طریق، تواند به توازن بودجه و هزینهکارهایی است که میراه ازجمله

ریزی صحیح و شناخت وضعیت اری و برنامهذگ، ابزار مناسبی برای سیاستیعلم اتتولیدکیفی ، بررسی ینا ربافزایش دهد. عالوه 

و در کنار آن به شناسایی شده های پژوهشی اولویتهای علمی و تعیین ن حرکتدار کردو موجب هدف آورده استگذشته فراهم 

 شود.نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطالعات علمی منجر می

                                                 
1 .Diversification 
2 Ubiquity 
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ساله  20انداز توسط پایگاه استنادی جهان اسالم مبنی بر تحقق پیش از موعد اهداف علمی سند چشم شدهاعالمبا توجه به خبر 

ازی سهای نمایه شده پایگاه اطالعات علمی و نمایهای که مبتنی بر پژوهشیابی به جایگاه اول علمی و منطقهکشور و دست

 سنجیهای علمشود که با توجه به کمّی بودن پژوهشال در ذهن ایجاد میؤاست، این س 2014تا  1996های اسکوپوس طی سال

توجه  توان بااعتبار کافی دارند؟ آیا می آمدهدستبهعلم، آیا نتایج ر حوزه ای ایران دصورت گرفته جهت ارزیابی جایگاه منطقه

رفتن اهمیت گ در نظرهای منطقه را ارزیابی کرد؟ آیا ، پیچیدگی علمی ایران در مقایسه با کشورمنتشرشدهصرف بر تعداد مقاالت 

بنیان و با پیچیدگی باال است و دانش آن در دانشکه یکی از صنایع  در حوزۀ داروسازی شدهانجامهای یکسان برای پژوهش

ر بوده و که صنایعی فراگی هایی مثل نساجی یا صنعت فوالددر حوزه منتشرشدهو مقاالت  انحصار تعداد اندکی از کشورها قرار دارد

 ننده جایگاه علمی ایران باشد؟کتواند تعیینمی یخوببه(، 2011، 3دانش آن در اختیار اکثریت کشورها قرار دارد )هاسمن و همکاران

های تک معیاره )تعداد مقاالت( و عدم سنجش پیچیدگی سنجی در کشور به دلیل استفاده از روشدر حوزه علم گرفتهانجاممطالعات 

ها و های مختلف، تنوع این حوزههای علمی و فناورانه ایران در حوزهتولیدات علمی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه، عمق پیشرفت

گی علمی های چندمعیاره برای سنجش پیچیدنیاز به استفاده از روش رونیازامی ایران، قابلیت اتکای چندانی ندارند. فراگیری تولیدات عل

 شود.احساس میاری مؤثرتر ذگسیاست منظوربهایران در مقایسه با کشورهای منطقه 

زمان ب همیکدیگر است. این روش با ترکی رویکرد پیچیدگی، روشی چندمعیاره برای سنجش پیچیدگی علمی کشورها در مقایسه با

 و های مختلف علمیدر حوزه یدشدهتولدو سنجه تنوع علمی در نظام علمی کشورها، از طریق بررسی تعداد استنادات مقاالت 

دات پیچیدگی تولی، به مقایسه یدشدهتولاند، یا به عبارتی فراگیری علم مقایسه کشورهایی که در آن حوزۀ علمی تولید علم داشته

 پردازد.علمی کشورها می

 الزامات سیاستی و پیشنهادها

دسازی ستاد نقشه جامع علمی کشور در روزآم گذاراناستیسشود مسئوالن و سازی نظام پژوهشی و آموزشی، پیشنهاد میدر راستای بهینه -

 باشند؛ی علمی توجه الزم را داشته های کیفی نظیر شاخص پیچیدگبر شاخص ،هاشاخص

در  ازیموردنهای ها و قابلیترود تا با حضور فعال راهگشای ایجاد ظرفیتنیز اشاره شد از دولت انتظار می قبالًکه  یطورهمان -

 ان رشد و شکوفایی علمی کشور باشد؛رستحقق دستیابی به علومی با پیچیدگی باال، یاری

ه های خاص خود را با توجه بها و فرصتاعم از پیچیده و فراگیر قابلیت های گوناگونتولید و بروندادهای علمی در حوزه ازآنجاکه -

اندرکاران نظام ارزیابی اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی طلبد، لذا مسئولین و دستشرایط فعلی تولید علم در کشور می

 شان اهتمام ورزند؛بایستی بر ارزشیابی ایشان بر مبنای حوزه فعالیت علمی

                                                 
3 Hausman  et al. 
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دتر در ارتقاء کارآمدتر و مفی یریگمیتصم به تواندیمبا ارائه تصویری گویا از روند پژوهشی کشور در آینده،  پژوهش یفضا نقشه -

 ترفافشدرک هرچه بهتر و  منظوربهعرصه علمی کشور  گذاراناستیسشود پذیری علمی منجر شود؛ لذا پیشنهاد میجایگاه رقابت

ردها هایی نیز در ارائه راهبهای علمی از چنین نقشهسایر نقشه موازاتبهرو، وضعیت موجود علمی و آگاهی از مسیر پژوهشی پیش

 مند شوند؛و تصمیمات خود بهره

های آموزشی و پژوهشی در راستای جهت دادن به های علمی با پیچیدگی باال و فراگیری پایین و هدایت نظاممعرفی حوزه -

 عرصه علم و فناوری قرار گیرد؛ گذاراناستیستواند در زمره وظایف های اثرگذار، میهای علمی خود در حوزهالیتفع

 ادوستددالمللی راهگشای تقویت شبکه علمی کشور و شود دولت با حمایت جدی مادی و معنوی از ارتباطات علمی بینپیشنهاد می -

 کشورهای پیشرو باشد؛های برجسته علمی با پژوهشگران و دانشگاه

 نیا در ژوهشپ انجام به لیتما که یمحققان به لذا. است یعلم یفضا نقشه میترس امکان ی،دگیچیپ کردیرو یکاربردها از یکی -

 ؛ورزند مبادرت علم یفضا نقشه میترس به که شودیم شنهادیپ دارند، را راستا

 اسالم جهان یاستناد گاهیپا ازجمله یگرید یهاگاهیپا کهیدرحال ،شد استفاده مگویسا گاهیپا یهاداده از پژوهش نیا انجام در -

 ؛پرداخت یعلم یدگیچیپ کردیرو یبررس به متفاوت جامعه منظر از تا کرد استفاده توانیم

 یسبد از تا دیشیاند یریتدب توانیم کهیدرحال ،شد استفاده مقاالت استنادات از فقط یعلم یدگیچیپ انیب برای پژوهش نیا در -

 ؛نمود استفاده یعلم یدگیچیپ برآوردن جهت یعلم داتیتول انواع از

 توجه با هاحوزه نیا از هرکدام که شودمی احساس ازین نیا کماکان اما ،میقرارداد یموردبررس را یعلم حوزه 27 نکهیا به توجه با -

 ؛گیرد قرار یبررس و موردبحثمجزا  صورتبه ،گذشته انیسال طول در اتخاذشده یهااستیس

 در که گرددیم شنهادیپ لذا است، شدهاستفاده مشابه روش کی از یعلم یدگیچیپ و یاقتصاد یدگیچیپ نیتخمبرای  ازآنجاکه -

 .پرداخته شود کشور کی اقتصاد با علم انطباق زانیمسنجش  به یقیتحق

 گیرینتیجه

های ریزیتنوع علمی ایران شناخته شدند نیازمند برنامه خألهای عنوانبهکه در این پژوهش  هاییحوزه زیرها و ورود در حوزه

ای های اولیه برای تولید علم برها و قابلیتهایی را هدف قرار دهند که زیرساختباید حوزه سازان تصمیمکارآمد است. مسئوالن و 

های الزم را در سطوح مختلف فراهم دار، سایر قابلیتهدف یگذاراستیسو  پژوهی سیاستها در کشور مهیا بوده و سپس با آن

آن  تبعبهو  1379علوم و فناوری نانو به دلیل تشکیل ستاد ویژه فناوری نانو در سال  مشخصاًآورند. موفقیت ایران در علم مواد و 

های دولتی حمایت واسطهبه است کهمادی و معنوی در این حوزه بوده  جانبههمهو تقویت  هایگذاراستیستنظیم سند راهبردی، 

 کهنیبر اامروز عالوه  جهیدرنتو  متمرکزشدههای کالن ملی به سمت این حوزه ها در نظام آموزش عالی و پروژهاغلب پژوهش
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ذیری پکشور در این حوزه با پیچیدگی باال، شاهد رشد نرخ بروندادهای علمی و میزان استنادات دریافتی است، دارای قابلیت رقابت

، نانو، های شناختیفناوری، علوم و فناوری. در این راستا ستادهای ویژه توسعه علوم مختلف که شامل زیستاستدر منطقه نیز 

نیان ب، فناوری اطالعات، صنایع دانشستیزطیمحساز، گیاهان دارویی و طب سنتی، های نرم و هویتهای بنیادی، فناوریسلول

میزان تولیدات علمی بر اساس مطالعات صورت گرفته . در این میان، اگرچه اندشدهلیتشکشوند، دریایی و هوایی و هوانوردی می

 هایوزهح زیرنیز بیان شد، ایران در  ترشیپکه  یطورهماناما ، های همگرا باالتر استفناوری نسبت به سایر فناوریحوزه زیست

حوزه نانو  دماننبهپذیری کشور چشمگیری در جایگاه رقابتهای پیچیده مشارکت داشته است؛ لذا اثرگذاری فراگیر بیش از حوزه

 سساتؤای از مهای ویژه، اگرچه حمایتستیزطیمحسالی، فرسایش و کیا در ستاد توسعه فناوری آب، خش و نداشته است

شورهای سایر ک، ولی در این حوزه به لحاظ تنوع کشور مثل اردن و فلسطین، ترکیه و است شدهفراهمتحقیقاتی و پژوهشگران 

ر وهله برای توسعه علمی کشور بایستی د سازان تصمیمگذاران و بنابراین توجه ویژه سیاست؛ منطقه جایگاه بهتری از ایران دارند

ان های موجود باشد که امکدار برای توسعه نظام پژوهشی کشور با در نظر گرفتن قابلیتهای علمی اولویتاول شناسایی حوزه

دار را با های علمی اولویتبینی کرده و حوزهکه روند پژوهش در کشور را پیش 4با استفاده از نقشه فضای پژوهشتبیین این هدف 

 کند، مهیا خواهد شد.های موجود شناسایی میها و ظرفیتها، زیرساختتوجه به مزیت

ژوهش های این پیافته بریهتکتوان با می تواند مناسب باشدعلمی کشورها می یافتگیتوسعهکه چه نوع تنوعی برای در بحث این

 همبستگی ورهاکش تکنولوژیکی و علمی پذیریرقابت با یمتنوع ساز. قراردادکارهای زیر را برای ارتقاء جایگاه علمی ایران مدنظر راه

 هب انتشارات و میزان استنادات،بودن تعداد  باال بر عالوه علم و فناوری، حوزۀ در پیشرو کشورهای علمی تولیدات کهینحوبهدارد؛ 

 مترک کشورهای امّا. بخشندمی تنوع را خود پژوهشی نظام بتوانند که ییجا تا کشورها این و شودنمی محدود اندکی هایحوزه

وهش نشان پژهای این در مورد ایران نیز یافته. پردازندمی مقاله انتشار به فراگیر هم هستند، اندک که هاییحوزه در یافتهتوسعه

حاظ بخشد؛ چراکه به ل ءپذیری خود را در شاخص پیچیدگی علمی ارتقاتواند جایگاه رقابتداد با افزایش تنوع علمی، ایران می

فراگیری جهانی نسبت به سایر کشورهای منطقه جایگاه مناسبی داریم. مصداق بارز آن حوزه بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

 ازنظر سنجی نیز مشخص شد که حوزه بیوشیمیهای رایج علمبا شاخص و در مطالعاتباالیی برخوردارند  از پیچیدگی است که

هستند و ایران در این  پزشکی موضوعی هایمقوله بین در بیشترین رتبه دارای بینیّت، مرکزیت و درجه مرکزیت شاخص دو هر

های الزم برای ورود به این حوزه را داشته باشد؛ از طرفی با رسد قابلیتبه نظر می کهیدرحالحوزه عملکرد مناسبی نداشته است. 

وسعه های رشد و تو راهبردهای الزم در این حوزه انجام و قابلیت یگذاراستیسدر کشور  یفناورستیزگیری ستاد توسعه شکل

ای این هوزه مربوطه چشمگیر باشد، یافتهولی اگرچه ممکن است تولید مقاالت به لحاظ کمّی در ح شده استفراهمدر این زمینه 

                                                 
2 Research Space Map 
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سیار در رغم تولیدات علمی باست علی ذکرانیشاپژوهش نشان داد که از کیفیت و اثرگذاری الزم برخوردار نیستند. از سوی دیگر 

شاخص پیچیدگی در سطح متوسط قرار دارند و نیز در حوزه مهندسی شیمی  ازنظراین حوزه  یهاحوزه یرزتمامی  ،علم شیمی

مهندسی زیستی و تجزیه، مشارکت علمی ندارد،  ازجملهپیچیدگی باال و فراگیری پایین دارند  کهآناز  ییهاحوزه یرزایران در 

تواند می دستنیازا ییهاحوزه یرزیشتر در است. لذا با عنایت ب واردشدهمهندسی شیمی  یهاحوزه یرزعربستان در تمام  کهیدرحال

هایی که به لحاظ تنوع ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه بهتر پذیری علمی ایران را بهبود بخشید. از دیگر حوزهجایگاه رقابت

ایر کشورها ه سعمل کرده است حوزه انرژی و مهندسی است که وضعیتی مشابه علم شیمی را برای ایران رقم میزند؛ بدین معنی ک

 ها را دارند.به این حوزهنیز قابلیت ورود 




