پژوهشگاههاىایراندرعلمجهانی:بررسىعلمسنجانه

چڪیده

سعیدهابراهیمى

هدف :بهمنظور توجه به ارتقای كیفیت انتشارات علمی در كنار
كم ّیت آن ،پژوهش حارضسعی منوده است كه تولیدات علمی
پژوهشگاههای ایران در پایگاه آی.اس.آی .را برمبنای معیارهای
ك ّمی و كیفی درقالب سه گروه پژوهشگاههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری؛ پژوهشگاههای وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛ و سایر پژوهشگاهها مورد
ارزیابی و مقایسه قرار داده و معنیداری تفاوت بین این گروهها
را برمبنای  4شاخص تحقیق مورد آزمون قراردهد.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش به روش پیامیشی انجام شده
است .جامعه مورد پژوهش دربرگیرنده آن دسته از مؤسسات
پژوهشی ایران است كه در سالهای  1997تا  ،2006در پایگاه
آی.اس.آی .تولید علمی داشتهاند .منونهگیری به روش قضاوتی و
غیراحتاملی انجام شده است .دادههای پژوهش از پایگاه مزبور
جمعآوری و از طریق ابزار جستوجوی پیرشفته پایگاه مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند .دادههای بهدست آمده از پژوهش
در 4بخش تولید ،استناد ،تأثیر استنادی ،و درصد مدارك استناد
شده ،به روش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرمافزار آماری
اس.پی.اس .اس .نسخه 13مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند.
یافتهها :یافتههایپژوهشبیانگرآناستكهپژوهشگاهدانشهای
بنیادی ،بین گــروه پژوهشــگاههای وابسته به وزارت علـــوم... ،
پژوهشگاه برتر برمبنای سه شاخص ،و مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع كشور ،بین گروه سایر پژوهشگاهها ،پژوهشگاه برتر
برمبنای هر  4شاخص میباشد .در مقایسه کل پژوهشگاههای
کشور ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی و مرکز پژوهشهای شیمی
و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشگاههای برتر بر مبنای  4شاخص
میباشند .همچنین ،یافتهها نشان میدهد كه برمبنای شاخصهای
ک ّمی و کیفی تحقیق ،تفاوت معنیداری بین پژوهشگاههای
وابسته به وزارت علوم ... ،و سایر پژوهشگاهها وجود ندارد.
نتیجهگیری :ارزیابی ك ّمی و كیفی پژوهشگاههای ایران به موازات
هم و همپوشانی سطح باال بین پژوهشگاههای برتر برمبنای هر
 4شاخص ،بیانگر توجه به ك ّمیت و كیفیت انتشارات علمی در
مؤسسات پژوهشی بوده است كه این امر در پژوهشگاههای
مرتبط با علوم بینرشتهای و همچنین مرتبط با حوزه شیمی به
میزان بیشرتی قابل مشاهده بوده است.

ڪلیدواژهها

پژوهشگاههای ایران ،تولیدات علمی ،ارزیابی ك ّمی ،ارزیابی كیفی ،شاخصهای علمسنجی ،استناد ،تأثیر استنادی
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دریافت 1387/3/8 :پذیرش1387/9/2 :

مقدمه

نظام پژوهشی هر جامعه از مهمترین عوامل توسعه آن بهشمار میآید ،لذا در برنامههای
كالن هر كشور و در جهت نیل به توسعه و پیشرفت ،به امر پژوهش توجه اساسی میشود
و تالش میشود تا امكانات مناسب برای پیشبرد این نظام فراهم آوردهشود .بهمنظور
سنجش نظام پژوهشی در هر جامعه و به جهت اطمینان از اینكه مؤسسات پژوهشی
قادرند به اهداف موردنظر خود دست یابند ،ضرورت دارد كه این مؤسسات به طور منظم
مورد ارزیابی قرار گیرند .ازرویكردهای مطرح برای سنجش عملكرد مؤسسات پژوهشی،
ارزیابی رشد علم و فناوری است .ارزیابی علم و فناوری میتواند عملكرد مؤسسات
پژوهشی یك كشور را در مقایسه با یكدیگر و در مقایسه با امكانات خود مورد سنجش
قراردهد .بدین ترتیب هر مؤسسه پژوهشی قادر خواهد بود كه از وضعیت نسبی خود در
مقایسه با پژوهشگاههای همردیف و یا پژوهشگاههای برتر آگاهشود .بر این اساس ،در
پژوهش حاضر نیز انتشارات علمی مؤسسات پژوهشی ایران در مجامع بینالمللی (پایگاه
وبآوساینس) ،در قالب سه گروه پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری؛ پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛ و سایر
پژوهشگاهها ،و برمبنای شاخصهای ك ّمی و كیفی علمسنجی مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفته است.

 .1دانشجوی دكرتی كتابداری و اطالعرسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
ebrahimy_saeideh@yahoo.com
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بیان مسئله

توجه به حضور ك ّمی تولیدات علمی مؤسسات علمی و پژوهشی ایران درتحقیقات
بینالمللی ،موضوعی بوده است كه در سالهای اخیر در اولویت برنامههای اساسی كشور
قرار گرفته است و عم ً
ال نیز شاهد آن هستیم كه این سیاستگذاری تا اندازه زیادی به
هدفهای خود نزدیك شده است .به طوری كه «سرعت رشد مقاالت نمایه شده ایران در
سالهای اخیر ،رتبه اول را درسطح جهان كسب نموده است» (موسوی.)1383 ،
مسئله مهم و قابل توجه این است كه توجه صرف به ك ّمیت تولیدات علمی بدون
درنظرگرفتن كیفیت آن ،میتواند بر بنیه علمی كشور صدمات جبرانناپذیری وارد نموده
و موجبشود تحقیقات بنیادی ـ كه برای اجرا ،به نتیجه رسیدن ،و استخراج مقاله از آن
به مدت زمان زیادتری نیاز دارند ـ به دست فراموشی سپردهشود .افزایش ك ّمیت تولیدات
علمی زمانی با ارزش است كه همراه با رشد كیفی انتشاراتباشد .این یك واقعیت است
كه ارائه تولیدات علمی در مجالت بینالمللی تا حدود زیادی ،بیانگر كیفیت علمی تحقیق
نیز میباشد ،ولی ما با مراجعه به پایگاه آی .اس .آی ،.تولیدات علمی زیادی را میبینیم كه
بعد از گذشت چند سال از انتشار حتی یك مرتبه هم مورد استناد قرارنگرفته و درحوزه
2
علمی خود مؤثر واقع نشدهاند .
بر این اساس ،و بهمنظور توجه به عوامل كیفی دركنار عوامل ك ّمی ،انجام پژوهشی
مبنی بر ارزیابی ،مقایسه و رتبهبندی مؤسسات پژوهشی ایران ،برمبنای شاخصهای ك ّمی
و كیفی ضرورت داشت ،كه در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است .پژوهش حاضر
قصد دارد به این سؤال پاسخ گوید که آیا رتبهبندی پژوهشگاهها بهصورت فردی و
همچنین مقایسه آنها در قالب گروهی بر مبنای شاخصهای ک ّمی و کیفی تفاوت قابل
مالحظهای دارند؟ به بیان دیگر آیا افزایش ک ّمیت انتشارات علمی پژوهشگاهها به موازات
افزایش کیفیت آن بوده است؟

اهداف پژوهش

.2به عنوان مثال ،پژوهشگر با تحقیقی كه
در این زمینه انجام داده ،دریافته است كه در
یك دوره  17ساله ،از  30146مدرك منترش
شده در پایگاه آی.اس.آی .توسط ایرانیان،
تا تاریخ فوریه  ،2006فقط  15619مدرك
حداقل یك مرتبه مورد استناد قرار گرفتهاند.
به بیان دیگر ،تقریباً نیمی از تولیدات علمی
منترش شده توسط ایرانیان دراین پایگاه ،یك
مرتبه هم مورد استناد قرار نگرفتهاند (جوکار
و ابراهیمی.)1386 ،
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هدف پژوهش حاضر این است كه ك ّمیت و كیفیت تولیدات علمی پژوهشگاههای ایران در
پایگاههای نمایه استنادی موجود در وبآوساینس را دریك دوره ده ساله (،)2006 -1997
برمبنای شاخصهای ك ّمی و كیفی علمسنجی (در قالب در سه گروه پژوهشگاههای
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی؛ و سایر پژوهشگاهها) مورد بررسی و در مقایسه با یکدیگر مورد
آزمون قراردهد .در نهایت ،سعی بر آن است که برترین پژوهشگاههای کشور برمبنای
شاخصهای مورد نظر معرفیشوند.

فصلنامه كتاب | شامره 84

پژوهشگاههای ایران در علم
جهانی :بررسیعلمسنجانه

سؤاالت پژوهش

 .1وضعیت انتشارات علمی پژوهشگاههای ایران برمبنای شاخصهای ك ّمی و كیفی
علمسنجی در قالب سه گروه پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛
پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛ و سایر پژوهشگاهها
به چه صورت است؟
 .2برترین پژوهشگاههای ایران در هر گروه و براساس هر شاخص ،كدام پژوهشگاهها هستند؟
 .3بین سه گروه پژوهشگاههای مورد بررسی و براساس  4شاخص ك ّمی و كیفی تحقیق،
كدامیك در وضعیت مطلوبتری قرار دارند؟

مرورى بر تحقیقات گذشته

انصافی ( ،)1378با مطالعه «وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی بخش
منابع طبیعی (جنگل و مراتع) در ایران طی سالهای  »1376 -1368به این نتایج دست
یافت كه بیشترین تولیدات از لحاظ موضوعی در زمینههای جنگلشناسی و اكولوژی مرتع
و حداكثر تولیدات علمی در سال  1375بوده است.
موسوی (« ،)1382امكان ارتقای ایران به ده كشور اول تولیدكنندهی علم در جهان» را
مورد بررسی قرار داد .در این بررسی عوامل تأثیرگذار برای جهش علمی كشور در  5محور
بررسی شد .یافتهها بیانگر آن بود كه اگر نیمی از اعضای هیئت علمی ساالنه حداقل یك
مقاله در مجالت نمایه شده توسط آی.اس.آی .چاپ نمایند ،بهآسانی میتوان به  10كشور
اول تولیدكننده علم رسید .حتی اگر بتوانیم روند فعلی رشد مقاالت در چند سال اخیر را
حفظ نماییم ،در سال  2013میالدی جزء  10كشور اول تولیدكننده علم خواهیم بود.
اعتماد و دیگران ( ،)1382با انجام پژوهشی ساختار علم در ایران را با استفاده از
طبقهبندی پاپسكوپی مورد بررسی قرار دادند .نتایج بیانگر آن بود كه عدم توازن شدیدی
در تولید علمی رشتههای مختلف وجود دارد و دراین میان رشد نامتناسب شیمی در
دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی ایران سبب شده است كه دانشگاههای تكرشتهای پدید آید.
بررسی ضریب تأثیر رشتهها نیز نشان داد كه اگر شیمی در ك ّمیت علمی موفق بوده است،
فیزیك در امر كیفیت علمیتوانسته است مدیریت تحقیقات بینظیری از خود نشاندهد.
عصاره ( ،)1384طی یك بررسی بر انتشارات علمی ایرانیان در سالهای  1985تا
 1999دریافت كه انتشارات ایرانیان در نمایه استنادی علوم در دورههای  5ساله مورد
بررسی افزایش زیادی داشته است .این افزایش ،بهویژه در سالهای  1991تا  2000اتفاق
افتاده است .عصاره این افزایش را به عوامل بیرونی همچون خاتمه جنگ عراق علیه ایران،
موقعیت اقتصادی بهتر ،تغییرات در سیاستگذاری دولت ،افزایش مجالت علمی ملی ،و
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 . 3تحقیق فوق در مجله انگلیسی زبان
منترش شده است.
4. Garfield
5. Institute for Scientific
)Information(ISI
6. Harzing
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بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان بورسیه خارج كشور؛ و همچنین عوامل درونی مثل
پذیرش سه عنوان مجله ایران در نمایه استنادی علوم نسبت داده است.
رضایی و عزیزی ،)2007( 3در تحقیقی مقاالت زیست پزشكی ایرانیان در پایگاههای
نمایه استنادی علوم و پابمد را ،بهمنظور ارزیابی ك ّمی و كیفی دانشگاهها و پژوهشگاههای
حوزه زیست پزشكی ،در سال  ،2004مورد بررسی قرار دادند و تأثیر نرمالسازی موضوعی
عامل اثرگذار را روی رتبهبندی این مؤسسات مطالعه نمودند .نتایج نشان داد كه نرمالسازی
موضوعی عامل اثرگذار تأثیر قابل مالحظهای در رتبهبندی مؤسسات تحقیقاتی برمبنای این
شاخص دارد .آنها پیشنهاد مینمایند كه عامل اثرگذار نرمال شده موضوعی در ارزیابی كیفی
مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی حوزه زیستپزشكی بهكار برده شود.
گارفیلد ،)1993( 4در پژوهشی ،مؤسسات کشور تایوان را برمبنای شاخصهای ک ّمی و
کیفی علمسنجی رتبهبندی نمود و دریافت که رتبهبندی مبتنی بر تأثیراستنادی نتایج متفاوتی را
نسبت به رتبهبندی مبتنی برتولید یا استناد ارائه میدهد.گارفیلد دراین پژوهش لزوم بهکارگیری
شاخصهای ک ّمی و کیفی را در کنار هم متذکر میشود.
مؤسسه اطالعات علمی ،)2005( 5درتحقیق «پراستنادترین و پرتأثیرترین مؤسسات
دامپزشكی» ده مؤسسه پراستناد و ده مؤسسه پرتأثیر در زمینه دامپزشكی ،طی سالهای 1994
تا 2004را مشخص نمود .دادهها براساس  140000مقاله منتشرشده در 150مجله مربوط به
دامپزشكی به دست آمد .یافتهها نشان داد كه به طوركلی ،میزان همپوشانی مؤسسات در دو
رتبهبندی  10درصد بوده است كه برابر با یك مؤسسه است.
هارزینگ ،)2005( 6در پژوهشی ،الگوهای تحقیقاتی دانشگاههای استرالیا در زمینه
تجارت و اقتصاد را مورد بررسی قرار داد .او میزان اثرگذاری مقاالت این حوزه را بررسی
نمود و نشان داد كه شكاف بین رتبهبندی برمبنای ك ّمیت انتشارات (تعداد مقاالت) با
رتبهبندی برمبنای كیفیت انتشارات (تأثیر استنادی) در این حوزهها بیشتر از سایر زمینههای
علمی است.
مرور تحقیقات انجام شده در داخل كشور بیانگر آن است كه در ارزیابی مؤسسات و
همچنین سنجش میزان پیشرفت تولید علم کشور ،غالب ًا ک ّمیت انتشارات محور ارزیابی قرار
گرفته است و به جنبه کیفیت آن کمتر توجه شده است ،از سوی دیگر ،مرور تحقیقات انجام
شده در خارج از کشور نشان میدهد که بهمنظور جلوگیری از ایجاد شکاف بین ک ّمیت و
کیفیت انتشارات علمی ،ارزیابی کیفی درکنار ارزیابی ک ّمی مورد توجه قرار دارد .این مسئله،
لزوم توجه به رشد کیفی انتشارات در کنار ک ّمیت آن را در ارزیابیهای رسمی و غیررسمی
داخل کشور متذکر میشود.
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تعاریفعملیاتى

شاخصهاى ك ّمى و كیفى علمسنجى :در این پژوهش ،منظور از شاخص ك ّمی ،میزان تولید
و منظور از شاخصهای كیفی ،میزان استناد ،تأثیر استنادی و درصد مدارك استناد شده
میباشد.
شاخص تولید :منظور تعداد مداركی است كه یك مؤسسه در مجالت تحت پوشش پایگاه
آی.اس.آی .منتشر نموده است.
شاخص استناد :در این تحقیق ،شاخص استناد در یك مؤسسه تعداد دفعاتی است كه
مقاالت دیگر از مقاالت منتشر شده توسط یك مؤسسه استفاده نموده و در منابع و مآخذ
خود به آن ارجاع دادهاند.
شاخص درصد مدارك استنادشده :منظور درصدی از مدارك هر مؤسسه است كه تا تاریخ
انجام تحقیق (آوریل  )2007و در دوره ده ساله مورد بررسی ،حداقل یك مرتبه مورد
استناد قرار گرفتهباشد.
شاخص تأثیراستنادی :7میانگین تعداد دفعاتی كه مقاالت یك مؤسسه ،در یك دوره زمانی
خاص (در این تحقیق دوره ده ساله) مورد استناد قرار گرفته است .و از فرمول زیر
محاسبهمیگردد:
مؤسسات برتر :منظور از مؤسسه برتر 20 ،درصد مؤسسهای است كه بین كل مؤسسات در
بخش مورد مقایسه ،از نظر شاخص مورد بررسی در باالترین مكان قرار دارند و رتبه برتر
را به خود اختصاص دادهاند.

روششناسی پژوهش

جامعه مورد پژوهش در این تحقیق را كل مؤسسات پژوهشی ایران تشكیل داده است ،كه
در پایگاه آی.اس.آی ،.در سالهای  1997تا  ،2006تولید علمی داشتهاند .نمونهگیری به
روش قضاوتی و غیراحتمالی انجام شده است .بدینصورت كه پژوهشگاههایی كه در این
پایگاه حداقل  25تولید علمی داشتهاند،به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .مالك حداقل 25
تولید علمی ،تحقیقات مشابه انجام شده توسط گارفیلد ( )1993میباشد .او بیان مینماید
كه با تعیین آستانه قراردادی  25تولید علمی ،دادههای نامربوط (مث ً
ال مؤسسات با استناد
بسیار باال و تولید علمی پایین) كه نتیجه تحقیق را تحتتأثیر قرار میدهند ،از نمونه خارج
میشوند و نمونه فقط مؤسساتی را دربرمیگیرد كه نوعی ثبات در تولید علمی داشتهاند.
دادههای پژوهش از پایگاه وبآوساینس جمعآوری شدهاند .از طریق ابزار جستوجوی

7. Citation impact

39

فصلنامه كتاب | شامره 84

سعیده ابراهیمی

پیشرفته پایگاه كل تولیدات علمی ایران ( )CU=IRANجستوجو شده و توسط ابزار تجزیه
و تحلیل پایگاه ،براساس مؤسسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .سپس ،فهرست
پژوهشگاهها از فهرست كل مؤسسات استخراج شده است .به دلیل تنوع نام و سرنامهای
ثبت شده در پایگاه برای یك مؤسسه واحد ،مشكل اساسی ،در این بخش ،مشخص نمودن
تمام نامهای مختلف برای هر مؤسسه بود .به همین دلیل ،پس از انجام یك پیش تحقیق
كل نامهای مختلف مؤسسات پژوهشی مشخص شده و فراوانی تولیدات علمی ثبت شده
با همه نامها مشخص شد .از سرجمع تولیدات ثبت شده تحت تمام نامهای هر مؤسسه،
میزان كل تولید هر مؤسسه مشخص شد و درنهایت مؤسساتی كه حداقل  25تولید علمی
داشتندبه عنوان نمونه انتخاب شدند.
نمونه انتخاب شده ،كه  16مؤسسه را دربرمیگرفت با  48نام مختلف در پایگاه ثبت
شده بود كه همه صورتهای مختلف نامها از طریق ابزار تحلیل استنادی پایگاه ،براساس
میزان استناد ،مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،درصد مدارك استناد شده هر مؤسسه ،از
طریق مرور دستی ركوردهای مربوط به هر مؤسسه بهدست آمد و در سیاهه نام مؤسسات
به ثبت رسید .دادههای به دست آمده از پژوهش در 4بخش تولید ،استناد ،تأثیر استنادی،
و درصد مدارك استناد شده ،به روش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرمافزار آماری
اس.پی.اس.اس .نسخه 13مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .سؤال اول و دوم پژوهش
به روش فراوانی و درصد و برخی شاخصهای تمركز و پراكندگی و سؤال سوم پژوهش
به روش آزمون غیرپارامتریك مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .چون در
پژوهش مقایسه بین دو گروه باید انجام میشد و در عین حال ،گروهها شرایط الزم (از
جمله توزیع نرمال و انحراف معیار یکسان) جهت انجام آزمون پارامتریک تی را نداشتند،
از آزمون غیرپارامتریک معادل آن یعنی آزمون مان ویتنی جهت سنجش معنیداری تفاوت
بین دو گروه استفاده شد.
اطالعات مربوط به پژوهشگاهها تحت سه گروه اصلی پژوهشگاههای وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی؛ و سایر پژوهشگاهها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

جدول 1

توزیع نمونه تحقیق بین گروههاى
پژوهشگاهها
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گروه پژوهشگاه

فراوانى

فراوانى نسبى

پژوهشگاههاى وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناورى

8

50

پژوهشگاههاى وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكى

1

6/25

سایرپژوهشگاهها

7

43/75

جمع

16

100
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یافتههاى پژوهش

نتایج پژوهش بیانگر آن است كه پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،جمع ًا در تولید
 2156مدرك مشاركت داشتهاند و  8680استناد به این مدارک تعلق گرفته است .به طور
میانگین ،هر پژوهشگاه دارای  269/5تولید 1085 ،استناد و  3/17تأثیراستنادی میباشد.
همچنین ،نزدیک به  57درصد از مدارک هر پژوهشگاه مورد استناد قرار گرفته است
(جدول .)2
شاخص

كل

حداقل

حداكرث

میانگین

انحرافمعیار

تولید

2156

29

1108

269/5

356/510

استناد

8680

51

5176

1085

1733/488

تأثیراستنادی

-

1/35

5/9

3/18

1/69506

درصد مدارك استناد شده

-

34/5

80/ 6

57/06

14/5081

جدول 2

آمارههایتوصیفىپژوهشگاههاىوابسته
به وزارت علوم ،تحقیقات و فناورى
براساس  4شاخص
در سالهاى 2006 -1997

در بین پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم«،پژوهشگاه دانشهای بنیادی» با 1108
و «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» با  366تولید علمی ،بهترتیب رتبههای برتر از لحاظ
تعداد تولید علمی را به خود اختصاص دادهاند .این  2پژوهشگاه برتر در حدود  68/4درصد
از كل تولیدات علمی و  6پژوهشگاه دیگر که  75درصد پژوهشگاهها را تشكیل میدهند،
كمتر از  32درصد از کل تولیدات علمی را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)3
تولید

استناد

تأثیر
استنادی

درصد مدارك
استناد شده

4/67

64
59/3

رتبه

پژوهشگاه

1

پژوهشگاهدانشهایبنیادی

1108

2

پژوهشگاه پلیمر و پرتوشیمی ایران

366

17

3

مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

242

11/2

79/6

4

پژوهشگاهتحقیقاتمهندسیژنتیك
و تكنولوژی زیستی

165

7/7

87/2

223

5

پژوهشگاه مواد وانرژی

117

5/4

92/7

202

1/73

6

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

80

3/7

96/4

172

2/15

52/5

7

پژوهشگاه بیناملللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

49

2/3

98/7

224

4/57

69/4

8

پژوهشكده صنایع رنگ ایران

29

1/3

100

51

1/76

51/7

جمع

2156

100

-

8680

-

-

فراوانی

فراوانی
نسبی

فراوانینسبی
جمعی

51/4

51/4

5176

68/4

1204

3/29

1428

5/90

80/6

1/35

34/5
44/4

جدول 3

رتبهبندی پژوهشگاههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری براساس شاخص
تولید در سالهای 2006 -1997
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پژوهشگاه دانشهای بنیادی با 5176استناد و مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران
با  1428استناد به ترتیب رتبههای برتر ازلحاظ استناد را به خود اختصاص دادهاند .پژوهشگاه
دانشهای بنیادی ،از لحاظ میزان تولید نیز رتبه اول را كسب نموده است و تنها پژوهشگاه برتر
از لحاظ دو شاخص است .این پژوهشگاه درحدود  60درصد از كل استنادهای پژوهشگاههای
وزارت علوم ،را بهتنهایی به خود اختصاص داده است (جدول .)4
استناد

جدول 4

رتبهبندی پژوهشگاههای وابسته به
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری براساس
شاخص استناد در سالهای 2006 -1997

رتبه

پژوهشگاه

فراوانی

فراوانی

فراوانینسبی

نسبی

تجمعی

تولید

تأثیر
استنادی

درصد مدارك
استناد شده

1

پژوهشگاهدانشهایبنیادی

5176

59/6

59/6

11/8

4/67

64

2

مركز پژوهشهای شیمی و
مهندسیشیمیایران

1428

16/5

76/1

242

5/90

80/6

3

پژوهشگاه پلیمر و پرتوشیمی ایران

1204

13/9

90

366

3/29

59/3

4

پژوهشگاهبیناملللیزلزلهشناسیو
مهندسیزلزله

224

2/6

92/5

49

4/57

69/4

5

پژوهشگاهتحقیقاتمهندسی
ژنتیك و تكنولوژی زیستی

223

2/6

95/1

165

1/35

34/5

6

پژوهشگاه مواد وانرژی

202

2/3

97/4

117

1/73

44/4

7

سازمانپژوهشهایعلمی
و صنعتی ایران

172

2

99/4

80

2/15

52/5

8

پژوهشكده صنایع رنگ ایران

51

0/6

100

29

1/76

51/7

جمع

8680

100

-

2156

-

-

فهرست پژوهشگاههای برتر ،از لحاط تأثیر استنادی ،با فهرست پژوهشگاههای برتر از
لحاط استناد 100 ،درصد همپوشانی دارند با این تفاوت كه مقداری جابهجایی رتبه مشاهده
میشود .پژوهشگاه دانشهای بنیادی كه براساس استناد رتبه اول را كسب نموده است ،براساس
تأثیر استنادی به جایگاه دوم تغییر وضعیت داده است و ،بر عكس ،مركز پژوهشهای شیمی
و مهندسی شیمی ایران كه براساس استناد رتبه دوم داشت براساس تأثیر استنادی به رتبه اول
رسیده است .تأثیر استنادی این دو پژوهشگاه بهترتیب 5/90و 4/67میباشد (جدول .)5
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رتبه

پژوهشگاه

تأثیر
استنادی

استناد

تولید

درصد مدارك استناد شده

1

مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی
شیمی ایران

5/90

1428

242

80/6

2

پژوهشگاهدانشهایبنیادی

4/67

5176

1108

64

3

پژوهشگاهبیناملللیزلزلهشناسی
و مهندسی زلزله

4/57

224

49

69/4

4

پژوهشگاه پلیمر و پرتوشیمی ایران

3/29

1204

366

59/3

5

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2/15

172

80

52/5

6

پژوهشكده صنایع رنگ ایران

1/76

51

29

51/7

7

پژوهشگاه مواد وانرژی

1/73

202

117

44/4

8

پژوهشگاهتحقیقاتمهندسیژنتیك
وتكنولوژیزیستی

1/35

223

165

34/5

جمع

-

8680

2156

-

جدول 5

رتبهبندی پژوهشگاههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری براساس شاخص
تأثیر استنادی در سالهای 2006 -1997

براساس نتایج پژوهش ،میزان استناد به مدارك پژوهشگاههای وزارت علوم ،از 80/6
درصد مربوط به مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران تا  34/5درصد مربوط به
پژوهشگاهتحقیقاتمهندسیژنتیكوتكنولوژیزیستیمتغیراست.مركزپژوهشهایشیمی
و مهندسی شیمی ایران و پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله بهترتیب رتبههای
برتر را براساس درصد مدارك استناد شده كسب نمودهاند (جدول .)6
رتبه

پژوهشگاه

درصد مدارك استناد شده

تولید

استناد

1

مركزپژوهشهایشیمی
و مهندسی شیمی ایران

تأثیر
استنادی

80/6

242

1428

5/90

2

پژوهشگاهبیناملللیزلزلهشناسی
و مهندسی زلزله

69/6

49

224

4/57

3

پژوهشگاهدانشهایبنیادی

64

1108

5176

4/67

4

پژوهشگاه پلیمر و پرتوشیمی ایران

59/3

366

1204

3/29

5

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

52/5

80

172

2/15

6

پژوهشكده صنایع رنگ ایران

51/7

29

51

1/76

7

پژوهشگاه مواد وانرژی
پژوهشگاهتحقیقاتمهندسیژنتیكو
تكنولوژیزیستی

44/4

117

202

1/73

24/5

165

223

1/35

جمع

-

2156

8680

-

8

جدول 6

رتبهبندی پژوهشگاههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری براساس شاخص
درصد مدارك استناد شده
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جدول 7

از كل  16مؤسسه مورد بررسی در بخش پژوهشگاهها ،یك پژوهشگاه كه برابر با 6/3
درصد از پژوهشگاههاست به پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی اختصاص دارد.
نتایج پژوهش بیانگر آن است كه «انستیتوپاستورایران» ،پژوهشگاه وابسته به وزارت
بهداشت ،جمع ًا در تولید  158مدرك مشاركت داشته است و  382استناد را هم به خود
اختصاص داده است .از كل مدارك ،تعداد  89مدرك آن ( 56/30درصد) حداقل یكبار مورد
استناد قرار گرفتهاند و تعداد  69مدرك ( 43/7درصد) اص ً
ال مورد استناد واقع نشدهاند .تأثیر
استنادی این پژوهشگاه 2/42 ،میباشد (جدول .)7

خالصه اطالعات توصیفی انستیتو پاستور
ایران ،پژوهشگاه وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی براساس  4شاخص
در سالهای 2006 -1997

شاخص

تولید

استناد

تأثیراستنادی

درصد مدارك
استناد شده

158

383

2/42

56/3

سایر پژوهشگاهها درتولید  437مدرك مشاركت داشته و  1265استناد کسب نمودهاند.
میانگین تولید برای هر پژوهشگاه  ،62/43میانگین استناد  ،180/71و میانگین تأثیر استنادی
برای هرپژوهشگاه 2/6 ،میباشد .همچنین نزدیک به  46/6درصد از مدارک هر پژوهشگاه
مورد استناد قرارگرفته است (جدول .)8

جدول 8

خالصه اطالعات توصیفی سایر
پژوهشگاهها براساس  4شاخص
در سالهای 2006 -1997

شاخص

كل

حداقل

حداكرث

میانگین

انحرافمعیار

تولید

437

27

136

62/43

34/413

استناد

1265

68

627

180/71

200/059

عاملاثرگذاری

-

1/15

4/61

2/6037

1/29872

درصد مدارك
استنادشده

-

23/7

61

45/625

14/2713

در بین سایر پژوهشگاهها« ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور» ،وابسته به
وزارت جهاد كشاورزی ،با  136تولید علمی و تفاوت بسیار زیاد با سایر پژوهشگاهها ،رتبه
برتر از لحاظ تولید علمی را کسب نموده است .این پژوهشگاه برتر ،بیش از  31درصد از
كل تولیدات علمی سایر پژوهشگاهها را به خود اختصاص داده است .براساس میانگین،
 14/3درصد از پژوهشگاهها میزان تولید علمی بیش از میانگین و  85/7درصد نیز میزان
تولید علمی كمتر از میانگین داشتهاند (جدول .)9
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تولید

استناد

تأثیر
استنادی

درصد مدارك
استنادشده

4/61

61
28/3

رتبه

پژوهشگاه

1

مركز تحقیقات جنگلها و مراتع ایران

136

2

پژوهشكدهرویان

60

13/7

3

مركزتحقیقاتمخابراتایران

59

13/5

58/4

4

پژوهشگاهصنعتنفت

58

13/3

71/6

111

5

مركز تحقیقات آفات و بیامریهای
گیاهی

51

11/7

83/3

78

1/53

6

مؤسسه تحقیقاتی رسم و
واكسنسازی رازی

46

10/5

93/8

177

3/85

54/3

7

پژوهشكدهابنسینا

27

6/2

100

87

3/22

51/9

جمع

437

100

-

1265

-

-

فراوانی

فراوانی
نسبی

فراوانینسبی
تجمعی

31/1

31/1

627

44/9

117

1/95

68

1/15

23/7

1/91

55/2
45/1

جدول 9

رتبهبندی سایر پژوهشگاهها براساس
شاخص تولید در سالهای 2006 -1997

استنادات اختصاص یافته به سایر پژوهشگاهها از  627تا  68استناد متغیر است.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور ،پژوهشگاه وابسته به وزارت جهاد كشاورزی،
كه براساس تولید رتبه اول را كسب نموده است ،با  627استناد و تفاوت بسیار زیاد با سایر
پژوهشگاهها ،رتبه برتر از لحاظ استناد را نیز به خود اختصاص داده است .این پژوهشگاه
برتر كه بیش از  31درصد از كل تولیدات علمی سایر پژوهشگاهها را تولید نموده است،
دریافتکننده حدود  50درصد از استنادات سایر پژوهشگاهها نیز میباشد (جدول .)10
استناد

تولید

تأثیر
استنادی

درصد مدارك
استنادشده

4/61

61
54/3

رتبه

پژوهشگاه

1

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور

627

2

مؤسسه تحقیقاتی رسم و واكسنسازی رازی

177

14

3

پژوهشكدهرویان

117

9/2

72/8

4

پژوهشگاهصنعتنفت

111

8/8

81/6

58

5

پژوهشكدهابنسینا

87

6/9

88/5

27

3/22

6

مركز تحقیقات آفات و بیامریهای گیاهی

78

6/2

94/6

51

1/53

45/1

7

مركزتحقیقاتمخابراتایران

68

5/4

100

59

1/15

23/7

جمع

1265

100

-

437

-

-

فراوانی

فراوانی
نسبی

فراوانینسبی
تجمعی

49/6

49/6

136

63/6

46

3/85

60

1/95

28/3

1/91

55/2
51/9

جدول 10

رتبه بندی سایر پژوهشگاهها براساس
شاخص استناد در سالهای 2006 -1997
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یافتهها نشان میدهند که تأثیر استنادی سایر پژوهشگاهها از  4/61تا  1/15متغیر است.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور ،كه براساس تولید و استناد رتبه اول را كسب
نموده است ،با تأثیر استنادی  ،4/61رتبه برتر از لحاظ تأثیر استنادی را نیز به خود اختصاص
داده است .برمبنای جدول  42/9 ،11درصد از پژوهشگاهها ،تأثیر استنادی بیش از میانگین
و  57/1درصد تأثیر استنادی كمتر از میانگین داشتهاند (جدول .)11
رتبه

پژوهشگاه

تأثیراستنادی

تولید

استناد

1

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور
مؤسسه تحقیقاتی رسم و واكسنسازی رازی
پژوهشكده ابنسینا
پژوهشكدهرویان
پژوهشگاهصنعتنفت
مركز تحقیقات آفات و بیامریهای گیاهی
مركزتحقیقاتمخابراتایران
جمع

4/61
3/85
3/22
1/95
1/91
1/53
1/15
-

136
46
27
60
58
51
59
437

627
177
87
117
111
78
68
1265

2
3

جدول 11

رتبهبندی سایر پژوهشگاهها براساس
شاخص تأثیر استنادی
در سالهای 2006 -1997

4
5
6
7

درصد مدارك استناد
شده
61
54/3
51/9
28/3
55/2
45/1
23/7
-

میزان استناد به مدارك سایر پژوهشگاهها از  61تا  23/7درصد متغیر است .مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع كشور ،كه براساس تولید ،استناد و تأثیر استنادی ،رتبه اول را
كسب نموده ،با  61درصد مدارك استناد شده ،رتبه برتر از لحاظ درصد مدارك استناد
شده را نیز به خود اختصاص داده است .از طرف دیگر ،یافتهها نشان میدهند که براساس
میانگین  57/1درصد از پژوهشگاهها مدارك استناد شده بیشتر از میانگین و  24/9درصد
نیز مدارك استناد شده كمتر از میانگین داشتهاند (جدول .)12

جدول 12

رتبهبندی سایر پژوهشگاهها براساس
درصد مدارك استناد شده
در سالهای 2006 -1997

46

رتبه

پژوهشگاه

درصد مدارك استناد شده

تولید

استناد

تأثیر
استنادی

1

مركز تحقیقات جنگلها و مراتع ایران

61

136

627

4/61

2

پژوهشگاهصنعتنفت

55/2

58

111

1/91

3

مؤسسه تحقیقاتی رسم و واكسنسازی رازی

54/3

46

177

3/85

4

پژوهشكده ابنسینا

51/9

27

87

3/22

5

مركز تحقیقات آفات و بیامریهای گیاهی

45/1

51

78

1/53

6

پژوهشكدهرویان

28/3

60

117

1/95

7

مركزتحقیقاتمخابراتایران

23/7

59

68

1/15

جمع

-

437

1265

-
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رتبه

گروهپژوهشگاه

میانگین
تولید

میانگین
استناد

میانگینتأثیر
استنادی

میانگیندرصد
مدارك استناد شده

1

پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

270

1085

3/18

57/06

2

پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

158

382

2/42

56/329

3

سایرپژوهشگاهها

62

181

2/6

45/625

جدول 13

مقایسه آمارههای توصیفی سه گروه
پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،پژوهشگاههای وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و سایر
پژوهشگاهها براساس  4شاخص

هدف اصلی این بخش از پژوهش این بوده است كه سه گروه پژوهشگاههای مورد
بررسی در تحقیق یعنی پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،پژوهشگاههای وابسته
به وزارت بهداشت ،و سایر پژوهشگاهها را براساس شاخصهای تحقیق مورد آزمون
قراردهد تا مشخصشود كه آیا میان این گروهها براساس شاخصهای مورد نظر ،تفاوت
معنیداری وجود دارد یا نه .متأسفانه به جهت اینكه تعداد پژوهشگاههای وزارت بهداشت
كه در نمونه تحقیق حضور داشتهاند ،یك پژوهشگاه بوده است عم ً
ال امكان انجام آزمون
برای یك گروه تك عضوی و مقایسه آن با سایر گروهها میسر نبود .به همین دلیل ،فقط دو
گروه پژوهشگاههای وزارت علوم ،و سایر پژوهشگاهها مورد آزمون قرار گرفتهاند.
نتایج آزمون معنیداری تفاوت براساس  4شاخص ،بین دو گروه پژوهشگاههای
وزارت علوم ،و سایر پژوهشگاهها نشان میدهد كه براساس هیچیک از شاخصهای ک ّمی
و کیفی بین دو گروه پژوهشگاههای مورد بررسی تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود .به
بیان دیگر ،بین سطح مطلوبیت هر دو گروه پژوهشگاه ،براساس  4شاخص ،تفاوت آماری
معنیداری وجود ندارد (جدول .)14
شاخص
تولید

گروهها

تعداد

میانگین
رتبه

مقدار U

مقدار W

مقدار Z

سطح
معن یداری

پژوهشگاههایوزارتعلوم

8
7
15
8
7
15
8
7
15
8
7
15

9/88
5/86

13

41

1/736

0 /083

10
5/71

12

سایرپژوهشگاهها
جمع
پژوهشگاههایوزارتعلوم

استناد

سایرپژوهشگاهها
جمع
پژوهشگاههایوزارتعلوم

تأثیراستنادی

سایرپژوهشگاهها
جمع

درصد مدارك
استنادشده

پژوهشگاههایوزارتعلوم
سایرپژوهشگاهها
جمع

8/75
7/14
9/25
6/57

22

18

40

50

46

1/852

0 /694

1/157

0 /064

0 /487

0 /247

جدول 14

نتایج آزمون مان ویتنی در مورد دو گروه
پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم...،
و سایر پژوهشگاهها برمبنای  4شاخص
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نتایج رتبهبندی کل پژوهشگاههای کشور برای مشخص شدن برترین پژوهشگاهها بین سه
گروه نشان میدهد که برترین پژوهشگاههای كشور ،براساس شاخص تولید ،پژوهشگاه
دانشهای بنیادی ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،و مركز پژوهشهای شیمی و
مهندسی شیمی ایران میباشند 20 .درصد پژوهشگاههای برتر كشور براساس تولید از
پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هستند.

جدول 15

برترین پژوهشگاههای ایران براساس 4
شاخص در سالهای 2006 -1997

رتبه

تولید

استناد

تأثیر استنادی

درصد مدارك
استناد شده

1

پژوهشگاه دانشهای
بنیادی

پژوهشگاه دانشهای
بنیادی

مركز پژوهشهای
شیمی و مهندسی
شیمی ایران

مركز پژوهشهای
شیمی و مهندسی
شیمی ایران

2

پژوهشگاه پلیمر و
پرتوشیمی ایران

مركز پژوهشهای
شیمی و مهندسی
شیمی ایران

پژوهشگاه دانشهای
بنیادی

پژوهشگاهبیناملللی
زلزله شناسی
و مهندسی زلزله

3

مركز پژوهشهای
شیمی و مهندسی
شیمی ایران

پژوهشگاه پلیمر و
پرتوشیمی ایران

مؤسسهتحقیقات
جنگلها و مراتع كشور

پژوهشگاه دانشهای
بنیادی

براساس نتایج پژوهش ،برترین پژوهشگاههای كشور ،براساس شاخص استناد نیز،
بهترتیب پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران و
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران میباشند .بین برترین پژوهشگاههای کشور برمبنای دو
شاخص تولید و استناد صد درصد همپوشانی وجود دارد.
برترین پژوهشگاههای كشور ،براساس شاخص تأثیر استنادی ،به ترتیب مركز
پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی و مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع كشور میباشند .دو پژوهشگاه اول كه در فهرست پرتولیدترین و پراستنادترین
پژوهشگاههای كشور نیز هستند وابسته به وزارت علوم ،و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
كشور وابسته به وزارت جهاد كشاورزی در گروه سایر پژوهشگاهها قرار دارد.
برترین پژوهشگاههای كشور ،براساس شاخص درصد مدارك استناد شده ،به ترتیب
مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و
مهندسی زلزله ،و پژوهشگاه دانشهای بنیادی میباشند .این سه پژوهشگاه از پژوهشگاههای
وابسته به وزارت علوم ،میباشند (جدول .)15

بحث و نتیجهگیرى

مقایسه پژوهشگاههای ایران در قالب سه گروه پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم،
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تحقیقات و فناوری؛ پژوهشگاههای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛
و سایر پژوهشگاهها امكان ارزیابی و مقایسه نسبی این سه گروه پژوهشگاه را فراهم نمود.
نتایج پژوهش بیانگر آن است كه پژوهشگاه دانشهای بنیادی در گروه پژوهشگاههای
وزارت علوم ،براساس هر سه شاخص تولید ،استناد و تأثیراستنادی ،جزء برترین
پژوهشگاهها بوده است.
از جمله دالیلی كه میتوان برای این امر عنوان كرد این است كه این پژوهشگاه به
علوم نوین و بینرشتهای مثل نانو تكنولوژی و فلسفه تحلیلی و به طوركلی ،به علومی
كه در دانشگاهها مورد غفلت قرارگرفته ،توجه زیادی نموده است ،8در نتیجه ،تولیدات
علمی در این حوزهها با اقبال و توجه بیشتری روبهرو میشود .نتایج تحقیقات هم نشان
میدهند كه در حوزههای علمی جوان و روبهرشد (به دلیل دراختیار داشتن متون علمی
كمتر جهت استناد) ،چرخه استنادی مستحكمی بین متون موجود در این زمینهها بهوجود
میآید .از سوی دیگر ،از عناصر مهمی كه میتواند به افزایش و ارتقای كیفیت تحقیقات
یاری رساند ،همكاریهای علمی بینالمللی است .مشاركت بینالمللی هم میتواند در
ارتقای تعریف مسائل علمی مورد تحقیق نقش مؤثر داشتهباشد و هم در كیفیت نحوه
اجرای تحقیق .در همین زمینه ،نتایج تحقیقات نشان میدهد كه بخش زیادی از مقاالت
پژوهشگاه دانشهای بنیادی حاصل همكاری و مشاركت بینالمللی است.به عنوان مثال،
این پژوهشگاه در سال  2001نیمی از مقاالت خود را با مشاركت بینالمللی تولید نموده
است (اعتماد .)1382 ،همچنین ،نتایج تحقیقات نشان داده است كه مقاالتی كه در تولید آن
نویسندگان مختلف از مؤسسات و كشورهای متفاوت همكاری كرده باشند ،اعتبار بیشتری
داشته و بیشتر مورد استناد قرار میگیرند (نارین .)1991 ،9درنهایت ،این عوامل میتواند
كیفیت تولیدات علمی این پژوهشگاه را باال ببرد.
همچنین ،نتایج پژوهش بیانگر آن بود كه در گروه سایر پژوهشگاهها ،مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع كشور ،پژوهشگاه وابسته به وزارت جهاد كشاورزی ،تنها پژوهشگاه برتر
برمبنای هر  4شاخص تحقیق است.
در این پژوهشگاه ،سیستم نظارت و ارزشیابی ساالنه ،طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه
را مورد ارزیابی كیفی قرار میدهد و این سیاستگذاری بهعنوان عامل مهمی است كه بر
ك ّمیت و كیفیت تولیدات علمی مستخرج از طرحهای تحقیقاتی این پژوهشگاه تأثیر مثبت
داشته است .همچنین ،براساس آییننامههای داخلی مبنی بر ایجاد ارتباط بین این مركز با
دانشگاهها ،اعضای هیئت علمی این مركز در پایاننامههای دانشجویان تحصیالت تكمیلی
دانشگاهها مسئولیت راهنمایی و مشاوره را برعهده میگیرند و از شرایط الزم برای اینكه

.8به عنوان مثال یكی از پژوهشكدههای این
مركز با نام پژوهشكده علومشناختی (ناشی
از ادراك و بینایی) است كه در حوزههای
بینرشتهایفعالیتمیمنایدومحققانی،هم
در حوزه علوم پزشكی و هم در حوزه علوم
مهندسی در این مركز فعالیت میمنایند.
9. Narin
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 .10اطالعات مربوط به اين پژوهشگاه
از كارشناس فنى معاونت پژوهشى
سازمان كسب شده است.
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اعضای هیئت علمی این مركز بتوانند مجری طرحهای جامع در این پژوهشگاهشوند ،این
است كه در مجالت معتبر بینالمللی مقاله داشته باشند .این سیاستگذاریها میتواند
عامل ایجاد انگیزه برای پژوهشگران مركز در جهت توجه به تولید علم و كیفیت آن و
همچنین ارتقای سطح ك ّمی و كیفی تولیدات علمیباشد .ساماندهی سیستم زنجیرهای
در این مركز ،كه فعالیتهای علمی و پژوهشی را به طور مستقیم با حقوق و دستمزد
پژوهشگران پیوند میدهد ،دراختیار داشتن  7نشریه علمی ـ پژوهشی داخلی ،و تخصیص
اعتبارات الزم جهت پژوهش از دیگر مواردی است كه میتوان به عنوان دالیل احتمالی،
جهت پیشرو بودن تولیدات علمی این مركز از نظر معیارهای ك ّمی و كیفی علمسنجی،
اشاره نمود.10
از سوی دیگر ،به نظر میآید كه تحقیقات در حوزه جنگلها و اكولوژی مرتع ،كه از
حوزههای اصلی این پژوهشگاه است ،در ایران نسبت ًا فعال است .در تأیید این مطلب ،نتایج
تحقیق انصافی ( )1378هم نشان داده است كه بیشترین میزان تولید علمی توسط اعضای
هیئت علمی بخش منابع طبیعی در حوزه جنگلشناسی و اكولوژی مرتع بوده است .فعال
بودن نسبی این حوزه ،بین حوزههای مشابه ،موجب میشود كه چرخه استنادی قوی بین
تولیدات بهوجود آید و كیفیت تولیدات علمی افزایش یابد.
براساس یافتههای پژوهش ،بین دو گروه پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،و
سایر پژوهشگاهها ،برمبنای شاخص ك ّمی تولید و شاخصهای كیفی استناد ،تأثیر استنادی،
و درصد مدارك استناد شده تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد و دو گروه پژوهشگاه
براساس شاخصهای ك ّمی و كیفی در یك سطح قرار دارند .ازدالیل احتمالی برای اینكه
سایر پژوهشگاهها از نظر هر  4شاخص مورد بررسی با پژوهشگاههای وزارت علوم،
همسطح بودهاند ،میتوان حضور مثبت مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور در گروه
سایر پژوهشگاهها دانست .این پژوهشگاه در بین سایر پژوهشگاهها حدود یك سوم از
تولیدات و نیمی از استنادات را به خود اختصاص داده است .همچنین ،از نظر شاخص
تأثیر استنادی و درصد مدارك استناد شده نیز با تفاوت زیاد در صدر سایر پژوهشگاهها
قرار دارد كه میتواند عامل مهمی در تغییر وضعیت سایر پژوهشگاهباشد.
یافتههای پژوهش مبنی بر معنیدار نبودن تفاوت بین پژوهشگاههای وزارت علوم ،و
سایر پژوهشگاهها میتواند بیانگر این موضوع نیزباشد كه پژوهشگاههای وزارت علوم ،و
پژوهشگاههای وابسته به سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی از جمله وزارت جهاد
كشاورزی ،جهاد دانشگاهی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،و صنعت نفت ،به طور
متوسط ،از فرصتهای تقریب ًا برابر برخوردار بودهاند .نیروی انسانی خبره و كارآزموده.
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اعتبارات مالی تخصیص یافته ،و امكانات و تجهیزات پژوهشی و همچنین سیاستگذاری
در جهت مشاركت در علم ،از جمله سرمایههای هر پژوهشگاه میباشد كه در صورت
برخورداری همه پژوهشگاهها از این منابع به طور یكسان ،امكان حضور همه آنها در
عرصه علمی فراهم میشود.
در بخش برترین پژوهشگاهها ،بین همه گروههای مورد بررسی ،مشخص شد که
پژوهشگاه دانشهای بنیادی و مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران دو پژوهشگاه
برتر کشور برمبنای هر  4شاخص میباشند که هر دو نیز وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری میباشند ،دالیل برتر بودن پژوهشگاه دانشهای بنیادی پیشتر مورد بررسی
قرارگرفت .در مورد مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران نیز باید بیان نمود كه
ی
از دالیل اصلی برتر بودن این پژوهشگاه این است كه به طوركلی فعالترین حوزه علم 
در ایران حوزه شیمی است و در حدود یك سوم از تولیدات علمی ایران نیز در این حوزه
میباشد .حتی نتایج تحقیقات اعتماد ( )1382نشان میدهد كه با توجه بهاینكه سرمایهگذاری
در این حوزه علمی از حوزههای دیگر كمتر بوده است ،این حوزه رشد چشمگیری داشته و
هیچ نوع سیاستگذاری آگاهانهای برای این مسئله وجود نداشته است.
این موارد نشان میدهد كه مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران نیزبه
عنوان یك پژوهشگاه تخصصی كه در  8بخش تخصصی شیمی فعالیت میكند ،از این
مسئله جدا نیست و تولیدات علمی این مركز ،هم از نظر ك ّمیت (به دلیل فعال بودن این
حوزه در ایران) و هم از نظر كیفیت (به دالیل خوداستنادی و هماستنادی نویسندگان فعال
در این حوزه) میتواند در صدر دیگر پژوهشگاهها قرار گیرد .از طرف دیگر ،موضوعات
مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاهآی .اس.آی ،.بیشتر به حوزههای علوم و تكنولوژی
گرایش دارند كه میتواند بر ك ّمیت تولیدات علمی این حوزهها از جمله حوزه شیمی
مؤثرباشد.به عنوان مثال ،دو مجلهایرانی شیمی و مهندسی شیمی ایران و مجله پلیمر ایران
كه در حوزههای شیمی هستند ،میتواند بر تولیدات علمی این حوزه و و همچنین ك ّمیت
تولیدات علمیدانشگاهها و یا پژوهشگاههایی كه در این حوزهها فعالیت میكنند و از جمله
مركز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران تأثیر مثبت داشتهباشد .چرا كه مجالت
بومی هر كشور كه در این پایگاه نمایه میشوند ،غالب ًا مقاالت بومیرا منتشر میكنند.
بهعنوان مثال ،تحقیقات عصاره ( )1384نشان میدهد كه از  256مقاله منتشر شده در سه
مجل ه ایرانی نمایه شده در این پایگاه 195 ،مقاله ،حداقل یك نویسندهایرانی داشته است.
از اینرو ،چنانچهیك كشور در یك حوزه علمی مجله نمایه شده در این پایگاه داشتهباشد،
بر میزان تولیدات علمی پژوهشگران و یا مؤسساتی كه درآن حوزهكار میكنند تأثیرگذار
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است و موجب میشود كه دانشگاهها و یا پژوهشگاههای این حوزهها تولیدات علمی
.بیشتری داشته باشند و از نظر ك ّمیت تولید علمیدر رتبههای برتر قرار گیرند
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