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بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018
علیاکبر صبوری
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چکیده
بر اساس تعداد نمایههای ثبتشده در وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال  ،2018تعداد اسناد
علمی منتشرشده ایران در علوم  1/98( 40827درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان) ،در علوم اجتماعی 0/72( 2543
درصد مقدار جهانی و رتبه سی و دوم جهان) و در علوم انسانی و هنر  0/17( 191درصد مقدار جهانی و رتبه چهل و
چهارم جهان) و در مجموع  1/79( 41591درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان) میباشد .افزایش تعداد اسناد علمی
ایران نسبت به سال قبل  7/5درصد بوده است که در مقایسه با سالهای  8/3( 2017درصد) و  12/8( 2016درصد) از
شتاب کمتری برخوردار بوده است .این در حالی است که سهم ما از تولید اسناد علمی جهان ( 1/79درصد) نسبت به
سال قبل ،تغییری نکرده است .در نمایه استنادی نشریات نوظهور
وبگاه علم

که از سال  2015بهعنوان یکی از نمایههای

ایجاد شده است ،با ثبت  11062و سهم  3/4درصدی جهان ،ایران در رتبه نهم تولید این اسناد قرار

گرفته است .همچون سال گذشته ،کشورهای امریکا ،چین و انگلستان به ترتیب با  18/4 ،27/3و  7/0درصد سهم از
تولید اسناد علمی جهان در ردههای یک تا سه قرار داشتهاند .دانشگاههای تهران ،علوم پزشکی تهران ،علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تربیت مدرس و امیرکبیر ،به ترتیب ،پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال  2018بودهاند .پانزده و
چهار دهم درصد اسناد علمی تولیدی سال  2018نیز متعلق به مجموعه دانشگاههای آزاد اسالمی بوده است که برای
دومین سال پیاپی نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش نشان می دهد .با رشد کیفیت تولیدات اسناد علمی کشور در
چند سال گذشته ،تعداد ارجاعات به مقاالت ایران رشد چشمگیری داشته است بهطوریکه فاکتور تأثیر دانشگاه تهران
در طول پنج سال گذشته دو برابر شده است.
واژگان کلیدی اسناد علمی ،همکاری علمی ،مشارکت دانشگاهی ،وبگاه علم ،کالریویت آنالیتیکس

 عهدهدار مکاتبات ،استاد ممتاز دانشگاه تهران ،تلفن  ، 6695698دورنگار  ، 66404680پست الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir
 1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران
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مقدمه

دانشگاهها به تشویق کمیت تولیدات علمی تشویق شدند و این

از سال  1382هجری شمسی (مطابق با سال  2002میالدی)

الزم بود چون هنوز تعداد مقاالت ما در حدی نبود که صحبت

اکنون شانزده سال است که بهطور پیوسته اسناد علمی کشور از

از کیفیت بتوان کرد و نیاز بود که بتوانیم خود را در صحنه

نظر کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ].[17-1

بینالمللی بیش از پیش نشان دهیم ،اگرچه با امکانات موجود

در تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به اسناد علمی کشور ،همواره

انتشارات با کیفیت خوبی هم داشتیم .این طبیعی است که تشویق

از پایگاه اطالعات علمی وبگاه علم (Web of Science:

به انتشار و گاهی هم تحتفشار دادن برای انتشار نتایج علمی

) WOSمؤسسه تامسون رویترز استفاده شده است و اکنون آن

گاهی هم باعث انتشار مقاالت در نشریات کمارزش یا بیارزش

را با نام کالریویت آنالیتیکس میشناسیم .کالریویت آنالیتیکس

شود اما در مجموع نتایج مطلوب گذاشت و باعث باورهای

در امریکا و اسکوپوس در اروپا ،دو مؤسسه اطالعات علمی

مطلوب و رفتوآمدهای علمی ما شد .دهه هشتاد را دهه رشد

استنادی در رقابت با یکدیگر میباشند و با توجه به

کمیت تولیدات علمی کشور میدانم که باعث شد تعداد اسناد

استانداردهای سختگیرانهتر در گزینش نشریات برای نمایه-

علمی با نمایه بینالمللی ما در پایگاه اطالعات علمی وبگاه علم

سازی به همراه سابقه طوالنیتر در ارائه خدمات اطالعات

) (WOSمؤسسه کالریویت آنالیتیکس از  1468مورد (0/14

علمی ،همواره ما را بر آن داشته است که در تحلیل رشد علمی

درصد سهم جهانی و رتبه  )48در سال  2000میالدی به 19621

کشور از نمایههای مؤسسه اطالعات علمی کالریویت آنالیتیکس

مورد ( 1/12درصد سهم جهانی و رتبه  22جهان) در سال 2010

استفاده نماییم.

( 1389هجری) و اکنون به  41591مورد ( 1/79درصد سهم

فعالیت علمی در دانشگاههای ایران با اتمام دوران جنگ و

جهانی و رتبه  )17در سال  2018میالدی برسد .الزم به تذکر

بازسازی خرابیهای آن و عمالً همزمان با ایجاد و گسترش

است که اطالعات گرفته شده از پایگاه وبگاه علم ،فقط شامل

دورههای تحصیالت تکمیلی در اواخر دهه شصت شکل گرفت.

نمایههای اصلی (هسته اصلی) علوم بسط داده شده )،(SCI-E

در سال ( 1369سال  1990میالدی) ،تعداد اسناد علمی ایران،

علوم اجتماعی ) (SSCIو علوم انسانی و هنر ) (A&HCIاست.

نمایه شده در پایگاه اطالعات علمی فالدلفیای امریکا ( ISIآن

در حال حاضر تعداد نشریات نمایه شده در هسته اصلی وبگاه

روز و کالریویت آنالیتیکس امروز) 188 ،مورد گزارش شده

علم در سه بخش علوم بسط داده شده ،علوم اجتماعی و علوم

است که سهم ما در عرصه بینالملل تنها دو صدم درصد (در

انسانی بعالوه هنر ،به ترتیب 3414 ،9211 ،و  1829میباشد.

رده  67جهان) یا بهعبارتدیگر ناچیز بود .دانشگاههای ایران در

تعداد نشریاتی که در حوزه علوم (نه علوم بسط داده شده؛ )SCI

دهه شصت و هفتاد هیچ جایگاه بینالمللی نداشتند ،چون فقط

نمایه میشوند  3735مورد است .از سال  2015میالدی نمایه

به آموزش میپرداختند و سهمی بسیار ناچیزی در نوآوری علمی

استنادی نشریات نوظهور ) (ESCIبهعنوان بخشی از وبگاه علم

و پژوهش داشتند .دانشگاهها با تکیهبر اعضای هیئتعلمی

مؤسسه کالریویت آنالیتیکس اضافه شد .این نشریات تعدادشان

توانمند و دلسوز خود و جسارت تشکیل دورههای تحصیالت

اکنون به  7827از تمامی رشتهها رسیده است که در وبگاه علم

تکمیلی و بکارگیری جوانان پراستعداد و پرشوری که دوران

تحت بررسی دقیق قرار میگیرند تا پس از کسب امتیازات

سخت جنگ تحمیلی و بازسازی را طی کرده بودند و با الهام از

مطلوب بتوانند در هسته اصلی وبگاه علم نمایهسازی شوند .در

رهنمود امام خمینی که «ما میتوانیم» و باور آن ،با نمایهسازی

بررسی روند رشد علمی کشور ،نمایههای نشریات نوظهور

 1468سند علمی منتشرشده در همان پایگاه علمی در سال 1379

بهطور مجزا مورد بررسی قرار میگیرند تا با دادههای سالهای

( 2000میالدی) ،راه پژوهش و فعالیت علمی را نشانه رفتند.

قبل که در گزارشات نبوده و ارزش آنها را هم ندارند (اما

یک دهه فعالیت پژوهشی دانشگاههای کشور از سال  1369تا

بیارزش هم نیستند) قابلمقایسه باشند.

 1900( 1379تا  2000میالدی) باعث شد که سهم ما در تولید

تعداد نشریات ایرانی که در علوم بسط داده شده نمایه شده و

اسناد علمی جهان در سال  ،1379چهارده صدم درصد شود و

دارای فاکتور تأثیر هستند و در داخل کشور منتشر میشوند36 ،

ما را در رتبه  48جهان قرار دهد .در دهه هشتاد هجری،

مورد است که دو مورد آن در نمایههای استنادی علوم اجتماعی
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هم ثبتشده است ...تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در
اسکوپوس 174 ،مورد است که  86مورد آن در مجموعه وبگاه
علم (شامل  )ESCIنمایه میشود .در اسکوپوس حدود سی و
نه هزار نشریه نمایه میشوند.
در دهههای هفتاد و هشتاد هجری ،تا حد زیادی روی رشد
کمیت تولیدات علمی تأکید شد و این طبیعی است که سبب
ناهنجاریهایی در حوزه تحقیقات کشور شود ،اما مسیر آن
همواره درست بوده است .در حال حاضر ،توجه زیادی بر روی
کیفیت اسناد علمی منتشرشده است .با وضع قوانینی هرچند
ناکافی در سالهای اخیر ،امید میرود که کشور به جایگاه بهتری
از نظر کیفیت هدایت شود و از پتانسیل تحقیقاتی شکلگرفته در
کشور ،دانشگاهها به اثرگذاری اجتماعی روی آورند .ورود
دانشگاههای کشور در رتبهبندیهای مشهور جهانی ،مانند تایمز،
کیو اس ،شانگهای ،الیدن و  ...که هر سال بر تعدادشان افزوده
میشود ،نتیجه رشد کمیت و متعاقب آن توجه به کیفیت است.
برای استخراج دادههای اطالعات علمی کشورمان ،از پایگاه
WOSاستفاده شد .در بخش جستجوی پیشرفته مؤسسه ،با
نوشتن کلمه  CU=Iranدر عنوان جستجو ،انتخاب همه سالها
و انتخاب یکی از بانکهای علوم ) ،(SCIEعلوم اجتماعی
) (SSCIو علوم انسانی و هنر ) (A&HSCIو یا همه بانکها،
نمایههای کشور استخراج و آنگاه تجزیه و تحلیل دادهها با
نرمافزار مؤسسه ،در خصوص ردهبندی موضوعات ،مؤسسات،
نوع سند و سال انتشار سند انجام و تدوین شد .یکی از تجزیه
و تحلیلهایی که انجام شد ،برحسب سال انتشار اسناد علمی
است .سال انتشار اسناد علمی با سال نمایه شدن در پایگاه
 WOSمیتواند متفاوت باشد .در این مقاله ،تنها به سال انتشار
اسناد علمی (چاپشده بر روی نشریات) تمرکز شده است.
استخراج دادهها در یازدهم ماه ششم میالدی (جون) سال 2019
صورت گرفت تا دادههای سال  2018میالدی تقریباً کامل باشد.
بااینحال ،تغییراتی در ماههای بعد اتفاق میافتد که در تجزیه و
تحلیلهای ما زیاد تأثیرگذار نخواهد بود.

روند رشد کمیت اسناد علمی ایران
اطالعات بهدستآمده از وبگاه علم مؤسسه کالریویت
آنالیتیکس ،در سال  ،2018نشان میدهد که تعداد اسناد علمی
منتشرشده ایران در حوزه علوم  1/98( 40872درصد مقدار
جهانی و رتبه  ،)17در حوزه علوم اجتماعی  0/72( 2543درصد
مقدار جهانی و رتبه  ،)32در حوزه علوم انسانی بعالوه هنر 191
( 0/17درصد مقدار جهانی و رتبه  )44و در مجموع 41591
( 1/79درصد مقدار جهانی و رتبه  )17بوده است .رتبه علمی
کشور و همچنین درصد سهم جهانی ما در تولید اسناد علمی
جهان نسبت به سال قبل تغییری نکرده است .افزایش تعداد اسناد
علمی ایران نسبت به سال قبل  7/5درصد بوده است که در
مقایسه با سالهای  8/3( 2017درصد) و  12/8( 2016درصد)
از شتاب کمتری برخوردار بوده است .در تمام موارد فوق ،منظور
از اسناد علمی همه مقاالت کامل ،مقاالت مروری ،مقاالت کوتاه،
مقاالت کامل و چکیده مقاالت منتشرشده در نشریات ،مواد
هیئت تحریریهای و اصالحیههاست .در شکل ( )1روند تغییرات
رو به رشد تعداد کل اسناد علمی کشور در طول بیست سال
گذشته ،در مجموع هسته اصلی وبگاه علم ،شامل حوزههای
علوم ،علوم اجتماعی و علوم انسانی بعالوه هنر نشان داده شده
است.
رتبهبندی کشورهای مختلف بر اساس تعداد اسناد علمی نمایه
شده در سال  2018در هسته اصلی پایگاه وبگاه علم مؤسسه
کالریویت آنالیتیکس ،در شکل ( )2نشان داده شده است.
همچون سال گذشته ،کشورهای امریکا ،چین و انگلستان ،به
ترتیب با  18/4 ،27/3و  7/0درصد سهم از تولید اسناد علمی
جهان در ردههای یک تا سه قرار دارند .نسبت به سال گذشته،
درصد سهم امریکا  0/4درصد کاهش و در خصوص انگلستان
تغییری حاصل نشده است اما در درصد سهم چین در سال قبل
 16/9و در سال  2016این مقدار  15/9بوده است که حکایت از
رشد بسیار زیاد سهم چین در تولید اسناد علمی جهان دارد.
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شکل ( :)1تغییرات تعداد کل اسناد علمی ایران چاپشده در بیست سال اخیر ،در مجموع سه حوزه علوم ) ،(SCIEعلوم اجتماعی ) (SSCIو علوم
انسانی بعالوه هنر ).(A&HCI

شکل ( :)2رتبهبندی کشورها از نظر تولید اسناد علمی ،در مجموع هر سه حوزه علوم ) ،(SCIEعلوم اجتماعی ) (SSCIو علوم انسانی بعالوه هنر
) (A&HCIبر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در وبگاه علم در سال  2018میالدی.

درصد سهم کشور ما نسبت به سال قبل و همچنین رتبه جهانی

ثبتشده جهان است .در شکل ( ،)3درصد سهم جهانی به همراه

ما تغییری نکرده است ،اگرچه تعداد اسناد علمی کشور 7/5

رتبه کشور در بیست سال اخیر نشان داده شده است.

درصد رشد داشته است و این به خاطر افزایش تعداد نمایههای

در سال  ،2018در پایگاه نشریات نوظهور ) (ESCIوبگاه علم،
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شکل ( :)3درصد سهم و رتبه جهانی ایران در مجموع هر سه حوزه علوم ) ،(SCIEعلوم اجتماعی ) (SSCIو علوم انسانی بعالوه هنر ) (A&HCIبر
اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در وبگاه علم در بیست سال اخیر.

 11062سند علمی از ایران نمایه شده است و کشور ما سهم 3/4

مشارکت ایران با کشورهای مختلف در تولید اسناد

درصدی جهان را در این پایگاه داشته و رتبه نهم تولید این اسناد

علمی در دو سال اخیر ()2017 -2018

را داشتهایم .نشریات این پایگاه ،فاقد فاکتور تأثیر هستند .پیوست

تعداد اسناد علمی کشور در هسته اصلی وبگاه علم که با

نشریات نوظهور به وبگاه علم ،باعث ثبت  54495سند علمی

مشارکت دیگر کشورها در سال  2018حاصل شده است ،در

میشود و ایران را در جایگاه شانزدهم جهان قرار میدهد .شکل

شکل ( )5نشان داده شده و با مقدار آن در سال گذشته میالدی

( ،)4رشد نمایههای ایران را در این نمایه نشان میدهد.

مقایسه شده است .ایران همواره بیشترین همکاری علمی را با
کشور ایاالتمتحده امریکا داشته است .در  2895سند علمی
ایران (نزدیک به هفت درصد) آدرس امریکا هم بهعنوان شریک
اول علمی در سال  2018آورده شده است که در مقایسه با سال
قبل ( 2617سند علمی مشترک 6/5 ،درصد اشتراک) از رشد
خوبی برخوردار بوده است .کانادا ،استرالیا ،آلمان ،ایتالیا،
انگلستان و چین شرکای علمی بعدی ایران هستند

شکل ( :)4رشد تعداد نمایههای ایران در نشریات نوظهور (پایگاه )ESCI
در طول چهار سال تولد این نمایه جدید.

نشریه نشاء علم ،سال نهم ،شماره اول ،دی ماه 97
6

بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018

که نام هر یک در بیش از دو درصد اسناد علمی کشور قید شده

 264سند علمی (بیشترین مقدار) تکرار شده است .نام دو نفر

است .در کل ،میزان همکاریهای علمی بینالمللی ما نسبت به

ایرانی در بیش از دویست سند علمی تکرار شده است .نام چهل

سال قبل از رشد خوبی برخوردار بوده است .همکاری با استرالیا

نفر در بیش از یکصد و پنجاه سند علمی تکرار شده است که

و چین از رشد بیشتری برخوردار بوده است.

بسیاری از آنها خارجی هستند و این نشان از همکاریهای خوب

نام  79261نفر نویسنده در فهرست نویسندگان  41591سند

بینالمللی کشور است.

علمی ایران در سال  2018میالدی وجود دارد .نام یک نفر در

شکل ( .)5تعداد اسناد علمی منتشرشده مشترک ایران با دیگر کشورها در سال ( 2018ستون آبی) که با مقدار سال ( 2017ستون قرمز) مقایسه شده است.

میزان مشارکت دانشگاههای ایران در تولید اسناد

کشور را تولید نماید .سهم دانشگاه آزاد نسبت به سال قبل حدود

علمی منتشرشده در سال 2018

یک درصد افت داشته است.

سهم دانشگاههای برتر کشور در کسب نمایههای هسته اصلی

پراکندگی موضوعی و انتشار اسناد علمی منتشرشده

وبگاه علم سال  2018در شکل ( )6نشان داده شده است.

ایران در سال 2018

دانشگاه تهران با  8/8( 3677درصد کشور) و دانشگاه علوم
پزشکی تهران با  7/6( 3150درصد کشور) سند علمی منتشرشده
به ترتیب در مقام اول و دوم قرار گرفته است .دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی با  4/8( 1976درصد کشور) جایگاه خود
را از چهارم سال قبل به سوم ارتقا داده است .دانشگاه تربیت
مدرس با  4/5( 1873درصد کشور) در موقعیت چهارم و
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با  4/2( 1757درصد کشور) در
موقعیت پنجم قرار دارد و نسبت به سال قبل دو پله نزول داشته
است .دانشگاه صنعتی شریف با  3/6( 1503درصد کشور)
همچنان ششم خود را مثل سال قبل حفظ کرده است .مجموعه
کل دانشگاههای آزاد اسالمی کشور ،با انتشار  6403سند علمی
در سال  2018میالدی توانسته است  15/4درصد اسناد علمی

تعداد اسناد علمی نمایه شده در سال  ،2018در مهندسی برق و
الکترونیک  ،)٪6/8( 2819در علم مواد عمومی ،)٪6/3( 2627
در شیمیفیزیک  ،)٪5/0( 2081در شیمی عمومی ،)٪4/4( 1848
علوم محیطی  )%4/2( 1739و در مهندسی شیمی )٪4/1( 1719
از مجموع  41591سند علمی نمایه شده کشور ،بهعنوان شش
رشته (کتگوری) برتر تحقیقات ایران و شبیه به سال قبل بوده
است .البته علوم محیطی وضع بهتری از مهندسی شیمی پیدا
کرده است .سوختهای انرژی ،مکانیک و مهندسی عمران در
ردههای بعدی قرار دارند .از نظر موضوعی ،مهندسی (با 9483
سند 22/8 ،درصد اسناد کشور) ،شیمی (با  6218سند15/0 ،
درصد اسناد کشور) ،علم مواد (با  4277سند 10/3 ،درصد اسناد
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شکل ( .)6سهم دانشگاههای مختلف ایران در انتشار اسناد علمی هسته اصلی وبگاه علم در سال ( 2018ستونهای آبی) در مقایسه با سال 2017
(ستونهای قرمز) .نام دانشگاههای دارای کمتر از  520سند علمی حذف شده است.

کشور) ،فیزیک (با  3985سند 9/6 ،درصد اسناد کشور) و علوم

مکاتبات غیرایرانی بوده است .سه نامه کوتاه و فاقد چکیده بوده

کامپیوتر (با  2153سند 5/2 ،درصد اسناد کشور) پیشتاز بودهاند.

و هر سه در  Natureمنتشرشده است .در یک نامه آدرس

در سال گذشته ریاضیات رتبه پنجم را داشت اما امسال علوم

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در دومی آدرس دانشگاه علوم

کامپیوتر از آن پیشی گرفت .در سال  ،2018ریاضیات با 2042

پزشکی تبریز و در سومی آدرسهای پژوهشگاه دانشهای

سند و سهم  4/9درصدی در مکان هفتم قرار گرفته است.

بنیادی همراه با مرکز تحصیالت تکمیلی زنجان آورده شده است.

اسناد علمی ایران در مجموعهای شامل  5039نشریه علمی

از مجموع شش مقاله کامل ،نام دانشگاه صنعتی شریف در سه

مختلف منتشرشده است .نشـریـه Journal of Molecular

مورد (در دو شماره  Scienceو یک شماره  )Natureآورده

( Liquidsبا فاکتور تأثیر بیش از چهار) ،با انتشار  296مقاله

شده است .در یک مقاله نام دانشگاه شهید رجایی در یک شماره

( 0/7درصد کل) بیشترین هدف نویسندگان ایرانی بوده است.

 Natureآورده شده است .دو مقاله نیز در دو شماره Science

در سیزده نشریه ،بیش از یکصد و پنجاه مقاله و در سیوهفت

چاپشده است که نامهای دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس و

نشریه ،بیش از یکصد مقاله با آدرس ایران به چشم میخورد که

موزه طبیعی ایران در هر دو مقاله آورده شده و در یکی از آنها

هفتتا از آنها نشریات ایرانی هستند .همه این نشریات از اعتبار

نام دانشگاه مازندران هم آورده شده است .در این دو نشریه ،در

کافی و فاکتور تأثیر مناسب برخوردارند .در واقع کیفیت مقاالت

سال  112 ،2018مورد ارجاع نیز به مقاالت ایرانیان داده شده

نسبت به قبل خیلی بهتر شده است .در  Scientific Reportو

است که ده مورد آن مربوط به دانشگاه صنعتی شریف و هشت

 PLoS Oneکه دو نشریه مشهور و خوب هستند به ترتیب 137

مورد آن به مقاالت دانشگاه تهران بوده است.

و  129مقاله منتشرشده است.
در سال  ،2018از ایران فقط سه نامه و شش مقاله کامل ،بعالوه
یک مورد هیئت تحریریهای (به آدرس دانشگاه تهران) ،در دو
نشریه مشهور  Scienceو  Natureچاپشده است و لذا جمعاً
ده مورد در این دو نشریه از کشورمان چاپشده است که در
تمامی آنها ایرانیان همکار بوده و هر ده مورد دارای مسئول

روند رشد کمیت اسناد علمی ایران
کیفتگرایی در تولیدات علم کشور تقریباً از ده سال قبل (سال
 2009میالدی) آغاز گشت که کمیت تولیدات قابلیت بررسی
کیفیت یافت و در واقع به یک درصد سهم جهانی رسیدیم.
تشویق هر مقاله در دانشگاهها متوقف شد و اصطالح
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فهرستهای سیاه و سفید نشریات در دانشگاهها شکل گرفت.

بینالمللی ارائه کنند .از بین طرحهای رسیده ،طرح شانزده

انتشار مقاله در نشریات فاقد اعتبار (فهرست سیاه) باعث نظر

دانشگاه کشور برای حمایت ویژه انتخاب شد .اکنون سه سال

منفی اعضای هیئت ممیزه دانشگاهها شده و میشود .در اعتبارات

است که این طرح با قوت در حال انجام است .عملکرد افزایش

پژوهشی اعضای هیئتعلمی فقط نشریات خاصی که نشان

کیفیت اسناد علمی این شانزده دانشگاه در دو سال  2017و

کیفیت خاص داشته باشند ،لحاظ میشود .اکنون ده سال است

 2018میالدی با هم در جدول ( )1مقایسه شدهاند .ترتیب

که مبلغ تشویقی برای انتشار مقاله ،فقط به نشریات بسیار با

قرارگیری دانشگاهها در جدول فوق بر اسناد میزان استناد

کیفیت تعلق میگیرد .به انتشارات گروههای کاری بینالمللی

دریافتی در سال  2018است .تعداد اسناد علمی مختلف (فقط

بیشتر توجه شده و برای چاپ مقاله در نشریات برتر جهان،

شامل )Article, Review, Letter, Proceeding Paper

امتیازات خاص داده میشود .این رویکرد باعث شد که دهه نود

دانشگاهها در نمایههای مختلف وبگاه علم (هسته اصلی) در

هجری به دهه کیفیتگرایی در تولیدات علمی کشور درآید.

سالهای  2017و  2018به همراه تعداد ارجاعات آنها برگرفته

ارجاعات به مقاالت کشور بهشدت رشد کرد .دانشگاههای کشور

از همان اسناد علمی پنج سال قبل در جدول نشان داده شده

یکی پس از دیگری در فهرستهای ردهبندیهای جهانی قرار

است .با تقسیم تعداد ارجاعات در هر سال به تعداد اسناد علمی

گرفتند .اکنون حداقل نام بیست دانشگاه کشور را در

پنج سال قبل ،فاکتور تأثیر پنجساله دانشگاه (مشابه فاکتور تأثیر

رتبهبندیهای جهانی میبینید .اجازه بدهید بهعنوان یک فاکتور

پنجساله نشریات در  )JCRبا عالمت  5Y-IFدر جدول درج

ارزش کیفیت ،برای دانشگاه فاکتور تأثیر )(Impact Factor; IF

شده است .مالحظه میشود که فاکتور تأثیر دانشگاهها از سال

قائل شویم ،همانطور که برای ارزش کیفیت نشریات از فاکتور

 2017به سال  2018از رشد خوبی برخوردار بوده است .دانشگاه

تأثیر آنها صحبت میشود .میدانیم که فاکتور تأثیر یک نشریه در

صنعتی اصفهان در هر دو سال مورد ارزیابی بیشترین فاکتور

هر سال ،عبارت است از میانگین تعداد ارجاعات به هر مقاله

تأثیر را داشته است .دانشگاه تهران و مرکز تحصیالت تکمیلی

منتشرشده در دو سال قبل در سال مورد ارزیابی .میتوان فاکتور

علوم پایه زنجان نیز بیشترین رشد فاکتور تأثیر (اثربخشی)

تأثیر مشابهی برای دانشگاهها تعریف کرد :میانگین تعداد

مقاالت را از سال  2017به  2018داشتهاند .این در بررسیهای

ارجاعات به هر مقاله چاپشده توسط دانشگاه در دو سال قبل.

طرح ارتقاء دانشگاهها دارای اهمیت ویژه است.

بر اساس شمارش تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات به مقاالت در

از دیگر شاخصهای سنجش کیفیت تولیدات علمی ،تعداد

پایگاه اطالعات علمی آنالیتیکس کالریویت ،فاکتور تأثیر

مقاالت داغ و پرارجاع است که جایگاه خاصی در وبگاه علم

دانشگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالی کشور در شکل ()7

دارد .شکل ( )8افزایش پیدرپی تعداد مقاالت داغ و پرارجاع

نشان داده شده است .مالحظه میشود که در طول پنج سال اخیر،

ایران را در سالهای اخیر نشان میدهد که بهوضوح نشاندهنده

فاکتور تأثیر دو برابر شده است؛ یعنی کیفیت اسناد علمی

افزایش کیفیت مقاالت ایران و رویکرد جدید کیفیتگرایی در

منتشرشده دانشگاه تهران دو برابر بهبود پیدا کرده است .این

سیاستهای علمی نظام آموزش عالی کشور دارد.

یعنی رشد کیفیت مقاالت .وضع مشابهی برای همه دانشگاههای

البته تولید علم ،تولید مقاله نیست .انتشار مقاله ،فقط یکی از

کشور وجود دارد.

نتایج تولید علم است .در فرآیند تولید علم ،انتشار مقاله ،محل

یکی از طرحهای کالن اقتصاد مقاومتی کشور که به عهده

انتشار مقاله ،ارجاعات به مقاله ،نوع و نحوه ارجاع ،ثبت اختراع،

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری گذاشته شده است طرح

میزان گسترش مرزهای دانش و ایجاد قلمروهای نو ،بهرهمندی

ارتقاء پنج دانشگاه به تراز بینالملل است .از دانشگاهها خواسته

جامعه از دستآوردهای علمی و  ...همه قابلمالحظه هستند.

شد که طرح پیشنهادی خود را برای ارتقاء دانشگاه در سطح
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شکل ( :) 7نمودار باال تعداد اسناد علمی نمایه شده دانشگاه تهران را در هر دو سال متوالی در وبگاه علم مؤسسه کالریویت آنالیتیکس بهصورت ستونهای
قرمز و تعداد ارجاعات به آنها را در سال بعد از آن بهصورت ستونهای آبی نشان میدهد .فاکتور تأثیر بهدستآمده از تقسیم ستونهای متناظر در نمودار
باال باعث کسب فاکتور تأثیر نمودار پایین برای دانشگاه تهران میشود .این فاکتور نشاندهنده رشد کیفیت دو برابری در طی پنج سال اخیر است.
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جدول ( :)1تعداد اسناد علمی منتشرشده در پنج سال متوالی به همراه تعداد ارجاعات به آنها در سال بعد برای محاسبه فاکتور تأثیر پنجساله شانزده
دانشگاه برتر کشور ،فعال در طرح اقتصاد مقاومتی ملی ارتقاء پنج دانشگاه به تراز بینالملل
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شکل ( :)8رشد تعداد مقاالت داغ و پرارجاع ایران در سالهای اخیر بر اساس شمارش آنها در وبگاه علم مؤسسه کالریویت آنالیتیکس.

انتشار مقاله ،سرآمد همه اینهاست زیرا همه باید از نتایج تحقیق

سخن آخر

باخبر باشند ،آن را بخوانند و نقد یا تأیید کنند (ارجاع بدهند) تا

توسعه و پیشرفت علمی یک کشور باید در همه دانش بشری

علم به کمال برسد و همه از آن بهرهمند شوند .برخالف

صورت گیرد .وضعیت جهانی ما در دو حوزه علوم اجتماعی و

فنآوری ،ارزش علم به نشر آن است .علم منتشر میشود تا در

علوم انسانی بعالوه هنر مطلوب نیست و باید بیش از این دو

دسترس عموم قرار بگیرد و نمایه میشود تا سهلالوصول باشد.

حوزه فوق مورد حمایت و اهتمام قرار بگیرند .دانشگاهها باید

علمی که منتشر نشود ،صحت سنجی هم نمیشود .در مسابقات

تمام توان خود را در جهت افزایش کیفیت تولیدات علمی و

جهانی فوتبال ،سنجش پیروزی گل میباشد .تیمی که گل بزند

همراه با اثرگذاری اجتماعی آنها بهکارگیرند .رشد کیفیت

پیروز است .در رقابتهای جهانی دانشمندان ،خالقیت و

تولیدات علمی ،نیازمند بودجه تحقیقاتی خوب و تجهیز

توانمندی آنهاسنجیده میشود و میزان آن اسناد علمی منتشرشده

آزمایشگاهها است که باید مسئوالن نظام آن را مورد توجه خاص

دانشمندان و ارجاعات به آنها است .منظور مکتوبات جهانی

قرار دهند .باید به آفت تعداد زیاد مراکز علمی و دانشگاهی پایان

است که بتواند مورد رؤیت همگان قرار بگیرند .پایگاههای

داده شود .تجمیع بسیاری از مراکز علمی ،باعث نظارت بهتر بر

اطالعات علمی جهان ،همچون کالریویت آنالیتیکس و

عملکرد آنها شده و کیفیت دانشآموختگان ما را بهتر خواهد

اسکوپوس این رؤیت پذیری را فراهم میکنند .تجزیه و تحلیل

کرد .اینکه در حال حاضر یکصد و بیست هزار دانشجوی

دادههای این پایگاهها کمک به درک رفتار علمی دانشمندان،

دکترای تخصصی مشغول به تحصیل هستند (نیمی از آن در

مراکز علمی و کشورها میکند و رقابت آنها را به نمایش

دانشگاههای دولتی و نیم دیگر در دانشگاه آزاد اسالمی ،پیام نور،

میگذارد و با درک میزان اهمیت موضوعات روز تحقیقات

دستگاههای اجرایی و مراکز غیرانتفاعی) ،نیازمند یک برنامهریزی

جهانی میتوان جهتیابی تحقیقات و خط سیر تحقیقات جدید

صحیح در نظام آموزش عالی کشور است تا بتوان از آن در جهت

را متوجه شد و از کارهای تحقیقاتی تکراری که بسیار هزینهبر

منافع کشور حداکثر بهره را برد .تجمیع بسیاری از مراکز آموزش

است اجتناب نمود .بعالوه ،تشویق و ارتقاء دانشمندان نیازمند

عالی کشور هم میتواند در جهت تثبیت کیفیتگرایی و اعمال

سنجش توانایی و عملکرد آنهاست که جز با سنجش علم آنها

برنامههای سودمند برای ارتقاء دانشگاهها در سطح بینالمللی

میسر نیست.

مؤثر واقع شود .بسیاری از انتقادهای کمیگرایی به رشد بیرویه
مراکز آموزش عالی کشور برمیگردد .حضور پررنگتر همراه با
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بررسی اسناد علمی ایران در سال 2018
] .[7صبوری ،علیاکبر .تولید علم ایران در سال  ،2008رهیافت ،شماره
ارتقا دانشگاهها و مؤسسات آموزشی-پژوهشی کشور در

عرصههای بینالمللی نشان از یک رشد و بالندگی علمی در
سطح جهانی است که با زحمت و پشتکار اعضای هیئتعلمی
دانشگاهها بهدستآمده است .حفظ و ارتقا باالتر آنها نیازمند
نکوداشت جامعه علمی و حمایت مسئوالن نظام است.

 ،43صفحات 1387 ،21-31
] .[8صبوری ،علیاکبر .تولید علم ایران در سال  ،2009نشاء علم،
مجلد  ،1صفحات 1389 ،6-10
] .[9صبوری ،علیاکبر .تولید علم ایران در سال  ،2010نشاء علم،
مجلد  ،2صفحات 1390 ،16-23

اختصارات:

] .[10صبوری ،علیاکبر .تولید علم ایران در سال  ،2011نشاء علم،

1) SCI-E: Science Citation Index Expanded
2) SCI: Science Citation Index
3) SSCI: Social Science Citation Index
4) A&HCI: Arts and Humanities Citation
Index
5) ESCI: Emerging Sources Citation Index
6) WOS: WEB of Science

مجلد  ،2صفحات 1391 ،6-13
] .[11صبوری ،علیاکبر .تولید اسناد علمی ایران در سال  ،2012نشاء
علم ،مجلد  ،3صفحات 1392 ،96-103
] .[12صبوری ،علیاکبر .تولید اسناد علمی ایران در سال  ،2013نشاء
علم ،مجلد  ،4صفحات 1393 ،94-100
] .[13پیرحقی ،میترا و صبوری ،علیاکبر .تولید علم در حوزه علوم
زیستی :مقایسه ایران با جهان و قدرتهای برتر منطقه ،نشاء علم ،مجلد

منابع و مآخذ
] .[1صبوری ،علیاکبر .بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال ،2002
رهیافت ،شماره  ،28صفحات .1381 ،78-95
] .[2صبوری ،علیاکبر .مروری بر تولید علم در سال  ،2003رهیافت،
شماره  ،31صفحات .1382 ،21-23
] .[3صبوری ،علیاکبر و پورساسان ،نجمه .تولید علم ایران در سال
 ،2004رهیافت ،شماره  ،34صفحات .1383 ،60-66
] .[4صبوری ،علیاکبر و پورساسان ،نجمه .تولید علم ایران در سال
 ،2005رهیافت ،شماره  ،37صفحات 1385 ،49-52
] .[5صبوری ،علیاکبر .تولید علم ایران در سال  ،2006رهیافت ،شماره

 ،4صفحات 1392 ،10-18
] .[14صبوری ،علیاکبر .اسناد علمی ایران در سال  ،2014نشاء علم،
مجلد  ،5صفحات 1394 ،6-17
] .[15صبوری ،علیاکبر .اسناد علمی ایران در سال  ،2015نشاء علم،
مجلد  ،6صفحات .1395 ،92-102
] .[16صبوری ،علیاکبر .اسناد علمی ایران در سال  ،2016نشاء علم،
مجلد  ،7صفحات .1396 ،72-79
] .[17صبوری ،علیاکبر .اسناد علمی ایران در سال  ،2017نشاء علم،
مجلد  ،8صفحات .1397 ،1-13

 ،38صفحات 1386 ،40-45
] .[6صبوری ،علیاکبر .تولید علم ایران در سال  ،2007رهیافت ،شماره
 ،41صفحات 1386 ،35-40
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