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 ها و پژوهش در اقتصاد دانش بنیان و رشد و توسعه اقتصادی نقش دانشگاه

 از دانشگاهگزارش کوچ علم  ابهامات سخ بهپا 

 مقدمه
در دهه هاي گذشته، نقش دانشگاه ها متناسب همواره نهادهاي تحول زا و پيش رو بوده و دانشگاه ها 

ند اهشد بنياندانشدر جوامعي که به سرعت . و اقتصادي کشورها تغيير کرده استبا تغييرات اجتماعي 

ي هايتنقش دانشگاه از اهميت بااليي برخوردار شده است. به اين ترتيب، دانشگاه ها عالوه بر مامور

فريني و مشارکت در توسعه اقتصادي جوامع را نيز به ماموريت سنتي آموزش و پژوهش، نقش هاي کارآ

هاي خود افزوده اند. پژوهش پيش نياز اصلي براي ورود دانشگاه به ماموريت ها و نقش هاي جديد 

به صورت طبيعي، پژوهشگران دانشگاهي نتايج پژوهش هاي خود را در مجالت علمي منتشر  1است.

که پژوهش هاي علمي و نوآوري عناصر کليدي در راستاي تحقق  مي کنند. تحقيقات نشان داده است

همچنين، نقش پژوهشهاي علمي در رشد و توسعه اقتصادي کامال  2يک اقتصاد دانش بنيان هستند.

براي مثال، يکي از تحقيقات پژوهشگران بانک جهاني در اين زمينه  3شناخته شده و مشخص است.

درصد )بيست و دو صدم  0.22تواند با  مينتشارات علمي نشان داده است که يک درصد رشد در ا

همچنان که نيروي انساني تحصيل  4درصد( افزايش در رشد اقتصادي ساالنه همبستگي داشته باشد.

کرده و ماهر، وجود يک سيستم نوآوري کارآمد متشکل از دانشگاه ها و موسسات پژوهشي، و وجود 

در  ت از عناصر مهم رشد، توسعه و بهره وري اقتصاديزيرساخت قوي فناوري اطالعات و ارتباطا

 هستند.  درازمدت

بديهي است در کشورهايي مانند ايران که اکثر ظرفيت پژوهشي کشور در دانشگاه ها متمرکز است و 

بيشترين پژوهشگران در محيط دانشگاه به انجام فعاليت پژوهشي مي پردازند حجم بروندادهاي 

يه در اذعان مي کند که ايران و ترک ISIپژوهشي در قالب مقاله نيز افزايش يابد. گزارش اخير موسسه 

( در منطقه خاورميانه و شمال Research Economiesحال حاضر بزرگترين اقتصادهاي پژوهشي )

 هايخروجيدر مورد تاثير مسائل سياسي خاورميانه بر  2016در پژوهشي که در سال  5آفريقا هستند.

 اپژوهشي کشورهاي حوزه خليج فارس صورت گرفته است، نويسنده اذعان مي کند که ايران تنه

کشوري است که توانسته در سه دهه گذشته با تکيه بر خود زيرساخت هاي تحقيق و توسعه اش را 

 6گسترش دهد.
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 و رانپژوهشگ تعداد چشمگير افزايش پژوهش، ظرفيت افزايش ها، دانشگاه و پژوهشي مراکز گسترش با

 پژوهشي و علمي عملکرد ارزيابي سنتي هاي سيستم از استفاده امکان عمالً علمي انتشارات فزاينده رشد

 امکان تا اند يافته توسعه سنجي کتاب و سنجي علم هاي شاخص عوض، در. است شده محدود بسيار

 کارآمدي ميزان و ها پژوهش علمي تاثيرگذاري ميزان پژوهشي، عملکرد از عيني و آماري هاي ارزيابي

 لملليانبي و اي منطقه ملي، استنادي هاي پايگاه. باشد داشته وجود توسعه و تحقيق بخش در کرد هزينه

 شناختي کتاب اطالعات و آمار انتشار و پژوهشي و علمي مدارک اطالعات گردآوري اصلي منبع جهان در

 ارزيابي و معيارسنجي مقايسه، براي ارزشمندي منبع آماري اطالعات اين. هستند منابع اين مورد در

 . هستند کشورها و موسسات پژوهشي عملکرد

 ،زنجيره توسعه و پيشرفت در همه امور از جمله توسعه علمينبايد فراموش کرد که همواره  شروع و آغاز 

همچنين اندازه گيري ها و شاخص هاي کمي است و سپس بررسي هاي کيفي به دنبال آن خواهد آمد. 

 منجر به نتايج نادرست توقف در ابتداي زنجيره و اکتفا به بررسي هاي کمي قطعاً کاري ناقص بوده و

 خواهد شد.

 هاي بين المللي و انتشار نتايج تحقيقاتحضور چشمگير پژوهشگران جمهوري اسالمي ايران در کنفرانس

در قالب مقاالت علمي در نشريات معتبر دنيا در دو دهه اخير دستاوردهاي ارزشمندي بوده است. به 

سال قبل  20هاي استنادي بين المللي در ايگاهطور خاص، تعداد مدارک علمي ثبت شده ايران در پ

صدم درصد بوده، در حالي که اسالمي ايران در دنيا کمتر از دو هزار مورد و سهم جمهوري  دو کمتر از 

هزار مدرک علمي و سهم ايران به بيش از دو درصد رسيده است. حداقل  77اکنون اين تعداد به بيش از 

درصد از اين پژوهش هاي علمي نيز با مشارکت پژوهشگران ساير کشورها و در راستاي پيشبرد  30

افزايش حجم فعاليت ها که باعث شده سياست ديپلماسي علمي بوده است. همزمان با اين رشد کمي و 

ارتقا يابد، توجه پژوهشگران به شاخصه هاي کيفي  16جهان به زير  40-50 کشور از بازهو رتبه جايگاه 

بيش از سه و نيم درصد از کل اين نوع به اين انتشارات نيز سبب شده که سهم مقاالت پر استناد و داغ 

هم بحدي است که رهبر معظم انقالب در بيانيه گام دوم خطاب مقاالت در دنيا برسد. اين دستاوردهاي م

اکنون نزديک به دو دهه است که رستاخيز علمي در کشور آغاز شده و با "به ملت ايران مي فرمايند: 

 -يعني يازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان-سرعتي که براي ناظران جهاني غافلگيرکننده بود 

 ي اهمّيّتش فقطشده، با همهخواهم بگويم اين است که اين راه طي ا آنچه من ميامّ. به پيش رفته است

بيم. ها دست ياهاي دانش جهان بسيار عقبيم؛ بايد به قلّهيک آغاز بوده است و نه بيشتر. ما هنوز از قلّه

 ".ها عبور کنيمترين رشتهبايد از مرزهاي کنوني دانش در مهم

علم سنجي نظير  هايمعياربکارگيري ناآگاهانه شاخص ها و  ،به حاصلهو تجر اساس شواهد موجودبر 

، هاهمي شود دانشگاموجب  تعداد مقاله، تعداد استناد، شاخص هرش و غيره در ارزيابي و ارزش گذاري

کالن، گسترش مرزهاي دانش و رفع  اهداف بجاي توجه به کشور موسسات پژوهشي و پژوهشگران
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 ان نمود کهبايد اذع .دنگيري کنپيرا مدّت  قابل حصول فوري و جزئي و کوتاهنيازهاي ملي، مسايل 

رستاخير علمي ايجاد شده نه با زير سوال بردن و حذف دستاوردهاي فعلي بلکه با  روند تکاملي

گذاري صحيح و سوق دادن فعاليت ها به سمت رفع نيازهاي ملي، ايجاد فنآوري و ترويج سياست

ان و در نتيجه تکميل زنجيره علم، فنآوري و ثروت صورت خواهد گرفت. وجود بنيدانش هايشرکت

برخي نقاط ضعف و شيوع برخي ناهنجاري ها در شاخص ها و معيارهاي علم سنجي و يا وجود ضعف 

در آيين نامه ها نبايد موجب ناديده و بي ارزش نمودن دستاوردهاي علمي بخش عمده اي از اعضاي 

 ها و پژوهشگران عزيز کشور شود.هيات علمي دانشگاه 
 

  کوچ علم از دانشگاه گزارشبررسی شبهات در

د هاي حوزه پژوهش و بخصوص تاکي بر سياست انتقادي نگاه با "کوچ علم از دانشگاه" پيام يا دلنوشته

 ليبدل و انتشار يافتهدر فضاي مجازي که  مدتهاست ر ارزيابي ها و نيز آيين نامه ارتقاد يمقاله محور به

و به طور ناخواسته برخي دستاوردهاي علمي کشور و بارها باز نشر شده  و انتقادي يمنف دگاهيد جيترو

 ها و پژوهشگران را زير سوال مي برد. تالش دانشگاه

 ادقانت طور مثالبه علمي و منطقي وجود دارد.  گزاره هايبرخي  علم کوچ پيام دران نمود که عبايد اذ 

 ديولت ، معادل قرار گرفتنشاخص اچتعداد مقاله، تعداد استناد،  بر مبناي افراد صرفا يابيارز نسبت به

و يح صح چند مورد ديگر اعضاي هيات علمي و نامه ارتقا نييآ نگاه مقاله محوري در، مقاله ديعلم با تول

شور کعلمي دستاوردهاي مثبت  بگونه اي است که بخشي از متن يمحتوا. با اينحال مورد تاييد است

 بي ارزش مي نمايد. را سال اخير  20در طول 

 به نکات و مستدل علمي هاي مناسبدرخواست برخي اساتيد محترم پاسخ  بنا بهبه همين منظور و 

سواالت مرتبط با نويسنده  ،يد که در زير آمده است. جهت اطالعارايه گرد در پيام کوچ علم مطرح شده

 بيان شده است.بي کوچ علم به رنگ آ محترم
 

علم خود را منتشر  ديآمار تول رانيانگلستان، ژاپن و ... همانند ا ا،يچرا کانادا، فرانسه، استرال  -1

 يي. چرا؟ چرا فقط کشورهاديابيمحال است آمار تعداد مقاالت منتشر شده ژاپن را بکنند؟  ينم

 و هند عطش آمار مقاالت دارند؟ ليمانند پاکستان، برز

 : 1 پاسخ

توليدات علمي پژوهشگران در تمامي کشورها در جهت رصد فعاليت هاي علمي در سطح ملي و 

ه ها و بررسي هايي کاري هاي علمي و پژوهشي بر اساس تحليلذگ سياستلمللي و برنامه ريزي و ابين

بر اساس اين آمارها به دست مي آيد براي دست اندرکاران اين حوزه حايز اهميت است. آنچه در اينجا 

 ،يد علم هرگز به تنهايي نبايد مورد توجه قرار گيردتولکميت  آن تاکيد کرد اين است که آماربايد بر 

 سنجيمعلهاي کارشناسانه متخصصان ليلکيفي و بررسي ها و تح هايبلکه بايد در کنار ساير شاخص
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نتيجه براي هر کشوري آمار مقاالت منتشر شده مهم است و حتي اگر منتشر در  به کار گرفته شوند.

گزارش هاي آماري توليد ‘دسترسي است.  قابل  نشود داده هاي آن با جزئيات براي هرگونه برنامه ريزي

Science and Technology ) "فنآوري پايش علم و"به صورت دوره اي نظير گزارش  کشورهاعلم 

Observatory 7 در اين گزارش به  شود. و مواردي از اين دست زياد ديده مي در دنيا، اروپا و فرانسه

با دنيا و کشورهاي عضو اتحاديه  2000طور خاص جايگاه کشور فرانسه را از نظر توليد مقاله علم از سال 

 ،با تاکيد بر توسعه علمي 8در نشريه نيچراي مقاله  از کشور ژاپن، همچنيناروپا مقايسه کرده است. 

ارتباطات علمي ژاپن در سطح بين المللي، آمار توليد علم مقاالت با کيفيت نيچر را در اين کشور مورد 

 بررسي قرار مي دهد.

...  دليلي  و انگلستان، ژاپن ا،يکانادا، فرانسه، استرالکشورهايي نظير  اساسا ت کهان داشاذعبايد چند  هر

سال  50ها  از اين کشوراساس مستندات موجود  آمار توليد علم خود نمي بينند زيرا بر براي انتشار

 .ساله اين مساله ضرورتي ندارد کشور برتر در توليد علم بوده و تکرار هر 10گذشته در زمره 

نه از ايران گرديد  جامعه جهاني به توجه علم که منجر بهآمار توليد کامل گزارش  اولين جهت اطالع

ت سو ساينتيمجله ني در )Andy Coghlan( 9اندي کوگالناز طرف  2007در سال  طرف ايران بلکه

)New Scientist(  متوسط جهاني  رشد يعتر ازبرابر سر 11توليدات علمي در ايران بود که متذکر شد که

نشان مي دهد که رشد  Web of Science در پايگاه دادهتعداد انتشارات علمي فهرست شده نيز بوده و 

  .10تقريباً چهار برابر سريعتر از ميانگين جهاني است –عمدتاً در ترکيه و ايران  –در خاورميانه 

از نظر ميزان انتشار مقاالت علمي  ها و نيز دانشگاه کشورمقايسه کلي نشان مي دهد که هنوز جايگاه 

مثال ميزان متوسط  دانشگاه هاي مطرح در آمريکا يا اروپا فاصله زيادي وجود دارد. در مقايسه با ساير

( در آمريکا Harvard Universityسرانه مقاله هيات علمي در دانشگاه هاي معتبر دنيا نظير هاروارد )

ارک و دانشگاه صنعتي دانم 4در سوئيس برابر با  (lBase University of، دانشگاه بازل ) 7برابر با 

(Technical University of Denmark برابر با )است. همچنين متوسط سرانه مقاله دانشجويان  2

و دانشگاه صنعتي دانمارک  0.6، دانشگاه بازل برابر با  2.1تحصيالت تکميلي دانشگاه هاروارد برابر با 

ميليارد دالر(   53موقوفه مالي ساله و  380سابقه نشگاه هاروارد )خاص داد. به طور مي باش 0.9برابر با 

مقاله در وب آو ساينس دارد. جهت اطالع  47880تعداد  2021هيات علمي در سال  4300با حدود 

برابر دانشگاه  1.5يعني تنها   73342با  در وب آو ساينس برابر 2021اد کل مقاالت ايران در سال تعد

                                                           
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/rappScien_VA_web04_12.pdf,  

OST (2019), Dynamics of scientific production in the world, in Europe and in France, 2000-2016, Hcéres, Paris, France’s scientific 

profile and performance  

Armitage, C. (2019). Japan expands international scientific links. Nature, 567(7748), S7-S7. 

 “Iran is top of the world in science growth” , ۲۸ March ۲۰۱۱ , By Andy Coghlan9  

 https://www.newscientist.com/article/dn۱۸۵۴۶-iran-showing-fastest-scientific-growth-of-any-country 

 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/rappScien_VA_web04_12.pdf
https://www.newscientist.com/article/dn۱۸۵۴۶-iran-showing-fastest-scientific-growth-of-any-country
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و متوسط  2شگاه مرجع کشور )تهران( برابر با هاروارد است. ضمنا متوسط سرانه مقاله هيات علمي دان

 مي باشد. 0.2سرانه مقاله به دانشجويان تحصيالت تکميلي برابر با 

ه ک است؛ چرا رين داآدر  يکه رشته علم سنج ميهست يکه ما تنها کشور ميجالب است بدان -2

 اريحوزه را در اخت نيانتشار مقاالت در ا ني. ما باالترميخودمان هست يفقط ما سرگرم علم سنج

 .ميدار

 :2 پاسخ

پردازد.  يم يعلم اتيادب لياست که به سنجش و تحل يحوزه مطالعات (Scientometrics)يعلم سنج

مده . مسائل عنظر گرفت در )اطالع سنجي( اينفومتريکس يشاخه هارياز ز يکيرا مي توان  يعلم سنج

 يدرک استنادها ،يو مجالت دانشگاه يمقاالت پژوهش ريتأث يريشامل اندازه گ اين حوزه يقاتيتحق

. در عمل 11است يتيريو مد يگذار استيس يها نهيها در زم يرياندازه گ نيو استفاده از ا يعلم

لم ع ،ياطالعات يها ستميمانند س يعلم يها نهيزم ريو سا يعلم سنج نيب يقابل توجه يهمپوشان

منتقدان استدالل  چند برخي هر لم و فراعلم وجود دارد.ع يعلم، جامعه شناس يگذار استياطالعات، س

 يطيحکرده است، که م جاديا يانحراف يهازهياز انگ يستميس يسنجاز حد به علم شيب ياند که اتکاکرده

 .شوديم نييپا تيفيبا ک قاتيکه منجر به تحق کنديم جاديا ينابود ايانتشار  يبرا

دهنده اهميت اين حوزه و فعاليت و مطالعه پژوهشگران بزرگ دنيا شواهد بسياري وجود دارد که نشان 

ت. يکي از اين شواهد انجمن بين المللي اطالع سنجي و بر روي مسايل مرتبط با آن اس

در هلند تأسيس شده است و متشکل از  1994که به طور رسمي در سال  ( استISSI)12سنجيعلم

، ارتباطات علمي (science of science) اي علم در علم دانشمندان و متخصصان فعال مطالعه بين رشته

و  شودميتوسط متخصصان اين حوزه توليد  . شاهد ديگر، تعداد مقاالتي کهمي باشدو سياست علمي 

 Scientometrics ،Journal of the American Society forنشريات تخصصي اين حوزه مانند 

Information Science and Technology ،Journal of Informetrics که  دهدميباشد که نشان مي

اين حوزه نه تنها دانشگاهي است بلکه از اهميت زيادي برخوردار است و متخصصان زيادي روي مسائل 

  .مربوط به آن کار مي کنند

در وب آو ساينس به راحتي مي توان ديد که کل مقاالت  (Scientometrics) سنجيعلما بررسي مجله ب

درصد از کل  1.2مقاله يا  87مورد بوده و سهم ايران تنها  7000پ شده اين مجله تاکنون حدود چا

مي باشد. الزم به ذکر است کشور آمريکا با  24 دنيااست و رتبه ايران در  سنجيعلممقاالت اين مجله 

 درصدي رتبه اول مقاالت چاپ شده در اين مجله را در اختيار دارد.15مقاله و سهم  1000حدود 

 

                                                           

Leydesdorff, L. and Milojevic, S., "Scientometrics" arXiv:1208.4566 (2013) 

 

International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loet_Leydesdorff
https://arxiv.org/abs/1208.4566
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 يمحتوا ليقدرت تحل يعلم. علم سنج قتياست نه حق يدر واقع مجله سنج ،يهدف علم سنج -3

 رانگيصرفاً ب ينداشته است. علم سنج يمنظور نياصطالح اصالً چن نيعلم را ندارد. مبدع ا

 يفياست نه ک يکمّ يشاخص ها

 :3 پاسخ

قدرت تحليل محتواي همه علوم را ندارد. واقعيت  ،هيچ شاخه اي ديگر از علمقطعا نه علم سنجي و نيز 

 هاخصشا يبرخبه کمک  يول استفاده شود زيمجله ن يرياندازه گ يبرا تواند يم يعلم سنج اين است که

رفته ا بکارگکشوره يها و حت افراد، دانشگاه يعلم تيعملکرد فعال يبررس يبرا تواند يم زين هاابزارو 

 .دنريعملکرد پژوهش قرار گ يمالک اصل ديشاخص ها نبا نيا با اينحالشود. 

کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمي است که توصيف سنجيعلمهاي انتشار مداوم شاخص»

ه و صيص بودجگذاري و چگونگي تخ تواند عنصري مفيد و کارآمد براي مديريت تحقيق و سياستمي

وده نمهاي اقتصادي تا حدي کمک زينهتواند به توازن بودجه و هعلم سنجي مي وده وامکانات در علوم ب

 شودارزشيابي کمي علوم که منجر به باروري و توسعه مي .دهد ا افزايشو از اين طريق کارايي تحقيقات ر

تفاده ها بتوانند با هزينه کمتر بيشترين استواند کمک بزرگي براي مسئوالن و برنامه ريزان باشد تا آنمي

ـ اجتماعي کشور مؤثر باشند.  سازيبهينهرا از منابع مالي و انساني برده و در   سنجيعلمساختار اقتصادي 

گيري و تعيين معيارهاي زهتحقيقات است اقدام به اندا هاي کمي علوم وعالوه بر آنکه به دنبال جنبه

 «.13نمايدهاي مختلف مديريتي و سازماني علوم نيز ميجنبه

 

علم نبوده است. راجرز  ديگاه نشان دهنده تول چيمقاله ه ديتول ،يعلم لياص يدر سنت ها -4

کتاب منتشر شده  نيمقاله در خصوص ا 2500. تا به حال يورآنوشته به نام اشاعه نو يکتاب

از س نهيزم يعلم ينبردها نياست. ا يمناقشه علم کي ست،يعلم ن ديمقاالت تول نياست. ا

 .الزاما خود علم نهعلم است  ديتول

 :4 پاسخ

مواره هاما تعداد مقاالت علمي و فني  .نيستعلم  ديمتناظر با توللزوما  مقاله دياست و تول نطوريهم قطعا

ست د. بديهي امورد ارزيابي قرار مي گير و انباشت دانش توليد مطالعهبه عنوان يکي از شاخص ها براي 

 14به حوزه صنعت و اقتصاد زمانبر خواهد بود.دانشگاهي سرريز دانش فني حاصل از پژوهش 

در اياالت متحده ميليون ها مقاله منتشر مي شود که علي رغم کيفيت باالي بسياري از آنها سهم مقاالت 

اين واقعيت به معني بي فايده بودن انتشار اين حجم زياد از مقاله نيست اثرگذار بسيار ناچيز است. ولي 

                                                           

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C 

 

 Adams, James D. (1990). Fundamental Stocks of Knowledge and Productivity Growth. Journal of Political Economy. Vol. 98, No. 

4, pp. 673-702.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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چون در بسياري از موارد کارهاي اثرگذار، حاصل جمع همه کارهاي انجام شده است و بدون انجام اين 

 حجم از کار انجام شده هيچگاه کارهاي اثرگذار پديدار نمي شوند.

 نيترشيمقاله، ب ديدر تول يباشد، ما عالوه بر سرآمد نيهم گرينامه ارتقا تا ده سال د نييآاگر  -5

 !داشت ميخواه زيرا ن اياستاد تمام دن

 :  5 پاسخ

ها امري طبيعي است. همچنين  اي جوامع علمي در حال پيشرفت افزايش تعداد استاد تمام در دانشگاهرب

هاي معتبر دنيا نشان دهنده اين واقعيت است که تعداد استاديار بسيار کم  هرم هيات علمي در دانشگاه

. معموالً بدون در دهدميو در مقابل تعداد استاد تمام سهم اصلي اعضاي هيات علمي آنها را تشکيل 

نظر گرفتن موارد استثنا تعداد مقاالت پژوهشي يک استاد تمام از مقاالت يک عضو هيات علمي با مرتبه 

تر بسيار بيشتر است. در هر صورت معيار اصلي، کيفيت کارهاي پژوهشي است که در ايران بايد به نپائي

  آن بيشتر توجه شود.

اساسا هر آيين نامه که بدون توجه به ماموريت و نقش همه جانبه فرهنگ، آموزش، علم، خالقيت و 

اده استفياز به اصالح دارد. بخصوص نقش اجتماعي و اخالقي تهيه شده و بعبارتي يک بعدي باشد ن

صويري ت اساتيد، تنها مي توانددرست و به جا از قوانين علم سنجي به همراه ساير شاخص هاي ارزشيابي 

توليدات  الزم است .نشان دهد و پژوهشگران را واضح از عملکرد علمي و پژوهشي اعضاي هيات علمي

نآورانه هاي فيف و تصنيف کتاب موثر و نيز فعاليتتال به ساير امور از جمله چاپ مقاله،عالوه بر  علمي

ايج کارگيري نتاختراع، بهو نوآورانه از جمله خلق ايده و محصول از طريق شرکت هاي دانش بنيان، ثبت 

 ها حق وتو قائلينکدام از او براي هيچ در آيين نامه ارتقا منظور شده هاي کشورنياز رفعتحقيقات در 

 نشد.
 

 .گذشته است publish or perish سال است که از سنت ياز س شيمثل انگلستان ب يکشور -6

  : 6 پاسخ

عبارتي است از فشار براي انتشار آثار آکادميک به منظور موفقيت در يک  "انتشار يا نابود کن" شعار

ز است. برخي ا زياد بسيار هاي تحقيقاتي. چنين فشار نهادي عموماً در دانشگاهو علمي حرفه آکادميک

را به عنوان يک عامل کمک کننده در بحران تکرار شناسايي کرده  "انتشار يا نابودي"محققان محيط 

 .شعار منسوخ شده گذشته است نيواقع ادر  .اند
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 .کنندنمياستفاده  ISI ياز شاخص ها کي چيوجود دارد که ه ايدر دن يعلم زهيجا 400حدود  -7

 :7 پاسخ

از  زين غيرهو ، رازي، جايزه المصطفي يخوارزم نظير رانيا يعلم زيو در جوا کامال صحيح است

و  دهيگرد نييتب يکدام به منظور و هدف هر ايمعتبر دن زيجوا اساسا شود. ياستفاده نم  ISIيهاخصشا

تنها به  «اتياضينوبل ر» ياضير لدزيف زهيمرتبط استفاده شود. مثال جا ريغ يندارد از شاخص ها يليدل

و هيچ اهميتي ندارد چه  کرده باشند اتياضيدر ر يکه کشف مهم شودياعطا م يچهل سال ريافراد ز

 تعداد مقاله توسط افراد منتشر شده باشد.

. شودنمي يو مانند آن توجه ريتأث بي، ضرISI يانگلستان اصالً به شاخص ها يدر سنت پژوهش -8

کنند و به پرداخت پژوهانه و مانند  يخودشان مبادرت م وهيمقاالت به ش يابيآنها مجدد به ارز

 .کنند ي.. اقدام م.آن  

 :8 پاسخ

در همه دنيا از جمله در کشورهاي پيشرفته در کنار موارد ديگر، از شاخص هاي علم سنجي در يافتن 

دمت قبدليل  و ارزيابي ها به صورت ترکيبي است. ي شوداستفاده مموضوعي افراد مرتبط در هر حوزه 

پژوهشگران آن کشورها به طور خودکار  ،ها و سيستم پژوهشي کشورهاي پيشرفته و سابقه زياد دانشگاه

يافته هاي پژوهشي خود را در مجالت معتبر علمي و با سابقه منتشر مي نمايند و در نتيجه ضرورتي به 

ت با بررسي وضعي ،هاي مصطلح علم سنجي نمي بينند. با اين حال ارزيابي نشريات بر اساس شاخص

شود که هم از نظر کمي و هم کيفي اين  مقاالت آن کشورها با شاخص هاي علم سنجي مالحظه مي

سال  5دهد که در طول  نشان ميوب آو ساينس ر استخراج شده از اآمکشورها جايگاه بااليي دارند. 

در نشريات يک  و غيرهدانمارک  د،سوئ ، انگليس،امقاالت کشورهاي کاناددرصد  2بيش از  2020-2016

ي سوئيس، هلند، دانمارک و کشورهادرصد مقاالت  58مچنين بيش از شوند. ه ر ميتشدرصد برتر من

به عالوه، در اين کشورها از جمله در انگلستان  مي يابد. انتشار (Q1) در چارک اولدر نشريات  انگليس

بوده و از خدمات اطالعاتي و  نسيآو ساوب بسياري از موسسات داراي اشتراک به پايگاه هاي اطالعاتي 

 15علمي اين پايگاه استفاده مي کنند.

توجه نمي شود، به عنوان مثال در ارزيابي و معرفي پژوهشگران  ISIايران نيز تنها به شاخص هاي  در

گرفته و بر اين اساس پژوهشگران مورد بررسي قرار تدوين شده  ISCتوسط يک درصد برتر، معيارهايي 

معرفي  متبوعدانشگاه هاي احراز شرايط به وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمي و  ازو پس 

 .شوندمي

                                                           
 Web of Science Service for UK Education (https://wok.mimas.ac.uk/) 
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 ودشمي يزريمهبرنا رانياست که خارج از ا يبر اساس نظام رانيا يدانشگاه ها ينظام رتبه بند -9

 کايکه خود آمر يدر حال ميشاخص ها اشتباه گرفته ا نيکار کردن را با اعمال ا يالملل نيو ما ب

 .کند ينظام استفاده م نياز ا زياست، به طور ناچ ISI که واضع

 :9 پاسخ

ها  اهدانشگ ينيو توجه به نقش آفر ييگرا تيبر اساس مامور رانيا هايبندي دانشگاههاي رتبهشاخص

 و ياقتصاد يو اثر گذار يالملل نيابعاد ب ،يو نوآور يآموزش، پژوهش، فنآور بخش هاي مختلفدر 

 هاشاخص. اين رديگ يصورت م رهيغ و يکالبد يساخت و فضا ريز فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و نيز

با نظارت کامل و تاييد وزارت علوم تدوين گرديده و در اين جهت تالش شده که تمام اسناد باالدستي 

 کشور، برنامه اسالمي فنآوري، نقشه جامع علمي هاي کالن علم و نظام از جمله سند چشم انداز، سياست

آموزش عالي ايران  ريزيبرنامهاهداف و تطبيق  ها و غيره در نظر گرفته شود و در جهت شدن دانشگاه

 يدر دستور کار شوراي عال در حال حاضر نيز جهت تاييد .به خارج از کشور ندارد يارتباط چيو هباشد 

  .نقالب فرهنگي قرار داردا

 داخل و بومي دانشگاهي مطلوب مدل به گونه اي است که ،بنديرتبه در ها دانشگاه ارزيابي محورهاي

 اهداف جهت در را ها دانشگاه کيفيت ديگر، عبارت به .کند نمايان المللي بين مالحظات با را کشور

 در کشور هاي دانشگاه جايگاه ارتقاي جهت در ديگر سوي از و بخشد ارتقا عالي آموزش کالن

 و ها دانشگاه بندي رتبه و ارزيابي در کلي معيارهاي بندي، رتبه اين در .باشد المللي بين هايبندرتبه

 و فنآوري (،درصد 25 وزن با) پژوهش ،(درصد 30 وزن با) آموزش حوزه 6 در عالي آموزش موسسات

 (درصد 10 وزن با) اقتصادي اثرگذاري ،(درصد 10 وزن با) سازي المللي بين ،(درصد 20 وزن با) نوآوري

در حال حاضر نيز مقايسه اين . باشد مي( درصد 5 وزن با) تسهيالت و ساخت زير اجتماعي، خدمات و

ايج در حال انجام است و نت انگليس از جمله کشور کشور ديگر رتبه بندي ملي چندنظام رتبه بندي با 

 آن نيز انتشار خواهد يافت.

 هاي استنادي فعاليت دارند بعنوان پايگاه که  Scopus نيهمچن ISI  اي تکسيآنال تيويکالر موسسه

از محصوالت آن  اياز سراسر دنو اروپا واقع شده اند ولي  کايآمر چند به ترتيب در هربوده و  يخصوص

دهد اين سرويس دهي و  نشان مي ISI يا تکسيآنال تيويکالرمراجعه ساده به وبگاه  .کنند ياستفاده م

الي، روسي، پرتغزبان مختلف از جمله اسپانيايي،  10خدمات اين موسسه  در حال حاضر به بيش از 

چيني، کره اي و ... مي باشد. همچنين در پايگاه اسکوپوس عالوه بر نمايه کردن نشريات به زبان 

 د.نشو زبان ديگر دنيا نيز نمايه مي  60انگليسي، نشريات در بيش از 

وب او ساينس، تعدادي نمايه استنادي منطقه اي توليد کرده است مانند نمايه استنادي  2008از سال 

 Chineseکه با همکاري آکادمي علوم چين )( Chinese Science Citation Databaseعلم چين )

Academy) و اولين نمايه به زباني غير انگليسي است، نمايه استنادي ساي الو  توليد شده است

(SciELO Citation Index که در سال )ايجاد شد، برزيل، اسپانيا، پرتغال، کارائيب و آفريقاي  2013

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Science_Citation_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/SciELO_Citation_Index
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 Korea Citationدهد، نمايه استنادي کره )کشور ديگر از آمريکاي التين را پوشش مي 12جنوبي و 

Index نم2014( در سال ،( ايه استنادي علوم روسيهRussian Science Citation Index در سال )

ه ک 2020( در سال Arabic Regional Citation Index، فهرست استنادي منطقه اي عربي )2015

 نشان دهنده اهميت بحث علم سنجي در اين کشورهاست.

به عالوه اينکه، وب او ساينس به تازگي دسترسي جداگانه و منحصر به فردي را براي تمامي محصوالت 

کالريويت، در انگلستان ايجاد کرده است که تنها موسسات اين منطقه مي توانند از طريق اشتراک، به 

در ليست موسساتي که تاکنون از شرکت اشتراک گرفته اند )که کالريويت  آنها دسترسي داشته باشند.

مورد را به عنوان نمونه نشان مي دهد( موسسات مطرح دنيا ديده مي شود که تمام اين موارد گواه  60

 اهميت پايگاه هاي استنادي در کشورهايي است که از نظر علمي در جايگاه بااليي قرار دارند.

  

از  شيب هيانيب نيبه همه بود درس نگرفت. در ا يکه هشدار سکويسانفرانس هيانياز ب رانيا -10

اعالم کردند که مبنا را در  ايمعتبر دن يمجله علم 800چند هزار دانشمند و پژوهشگر و حدود 

 .ديها بر اساس مجالت قرار نده يابيارز

 :10 پاسخ

اي صادر کرد که آن را بيانيه خود بيانيه 2012اجالس دسامبر  انجمن آمريکائي بيولوژي سلولي در

مؤسسه علمي منتشر شد  75و  فرد 150با امضاي  2013 سالاند. اين بيانيه در سانفرانسيسکو ناميده

توصيه به اند. اين بيانيه آن را امضاء کرده نفر 17354مؤسسه علمي و  2203، تعداد 2021 سالو تا 

 بايد اذعان کرد .داشته است و مقاالت علمي ثاردر ارزيابي آضريب تاثير يک مجله  به صرف عدم توجه

هايي شده از  يات موجب بروز آفات و ناهنجاريکه نگاه يک بعدي به هر مساله از جمله ارزيابي نشر

 مهندسيرا با  خود شبکه اي جايگاهبرخي نشريات غيرکيفي به صورت سازمان يافته و جمله اينکه 

 ارتقا دهند. در اين مواقع بجاي حذف الملليبينمعتبر  مجالت به سطح و افزايش ضريب تاثير هااستناد

 اخصشمثال صورت مساله بهتر است شاخص ها و معيارهاي تکميلي و يا جايگزين مورد نظر قرار گيرد. 

معرفي نگتن در دانشگاه واش 16که توسط جوين وست و کارل برگستروم )Eigen Factor (ضريب ويژه

ر متاثر از سايکلي يک نشريه علمي  است که ميزان اهميت ارزيابيشاخص يک  ضريب ويژه گرديد.

در حال تدوين  ISCپايگاه استنادي علوم جهان اسالم  گيرد. همچنين نشريات معتبر علمي را در نظر مي

نيز  و الملليبين مجالت برتر و شناسايي براي تشخيص يمنحصر بفرد جديد و علمي و معيار شاخص

 .در مراحل نهايي قرار دارد بوده و اينکار داخلي علمي مجالت

بر مبناي تحليل محتوايي و نظرات داوران و متخصصين  ISCنشريات نمايه شده در نيز  چند سال اخيردر 

( و ليست اوليه waiting list(، ليست انتظار )Core) هستهليست  در سه بخش بررسي شده و نيز

                                                           

Bergstrom, C. T.; West, J. D.; Wiseman, M. A. (2008). "The Eigenfactor Metrics". Journal of Neuroscience. 28 (45): 11433–

11434. doi:10.1523/JNEUROSCI.0003-08.2008 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Citation_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Citation_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Science_Citation_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Bergstrom
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6671297
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Neuroscience
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1523%2FJNEUROSCI.0003-08.2008
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(Primary listدسته بندي مي ) الزم به ذکر است اين نوع دسته بندي فارغ از ارزيابي تحليل 17گردند .

  استنادي و ضريب تاثير نشريات مي باشد.

 

 ياز مشکالت يکيداشتند سوال کردم فقط  يالملل نيمقاله ب 400که  يدياز اسات يکياز  -11

 .پاسخ سکوت بود د؟ينام ببر ديرا که در کشور حل کرده ا

 :11 پاسخ

مقاله داشته تائيد کننده اين موضوع نيست که هيچ مشکلي حل نشده است.  400عدم پاسخ استادي که 

ي يا کاربردي مشغول به کار بوده است. سپس ابتدا بايد ديد که شخص پژوهشگر در چه حوزه اي بنياد

دي کاربرپژوهش حتي اگر در انجام يک  سهم مقاالت در حل مسائل بنيادي يا کاربردي را تعيين کرد.

 امکان استفاده از اختراع در حل مشکالت وجود ندارد.  ،اختراعي ثبت شود تا زمان انجام سرمايه گذاري

شاخص هاي جديد علمي که تحت عنوان دگرسنجه ها مطرح شده اند، دقيقا اين مساله را مورد بررسي 

شان ها ناند. اين شاخص شده در کجا مورد استفاده قرار گرفتهقرار داده اند که اين مقاالت علمي نوشته 

 قرارو با شاخص استناد مورد ارزيابي  وه بر اينکه در علم مورد استفادهداده اند که مقاالت علمي عال

و حتي افراد غيرعلمي و  بکار گرفته شده انددر ساير فعاليت هاي اجتماعي و حقوقي هم  گرفته اند،

مثبتي  همبستگياند. نکته جالب توجه اين است که در غالب مطالعات آنها استفاده کرده دانشگاهي نيز از

ميان تاثير اين مقاالت در علم و ساير حوزه هاي فعاليت بشري وجود داشته است. اين مورد در بسياري 

ه کپژوهشي . به عنوان مثال نتيجه خوردمياز مقاالتي که چنين بررسي هايي را انجام داده اند به چشم 

که در حدود دهد  وم اجتماعي وب او ساينس بررسي کرده نشان ميانتشارات علمي ايران را در نمايه عل

نيمي از اين مقاالت در رسانه هاي اجتماعي دنبال مي شوند. اين مساله نشان دهنده نفوذ اين مقاالت 

 . 18در سطح جامعه و به دنبال آن حل مسائل جامعه است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
https://jcr.isc.ac/main.aspx 

.190-162(: 4)5. علوم و فنون مديريت اطالعات .هاي ايراني نمايه شده در نمايه علوم اجتماعي(. مطالعه آلتمتريک مقاله1398صراطي شيرازي. منصوره. )

 



  

    

 
    

 

 

 

 
 1401-2-28  :تاریخ 

  

را نه  يمجالت داخل زين %93کنند،  ياستفاده نم ISI از مقاالت %97کشور  رانياز مد -12

 م؟يسينو يم يچه کس يکنند؟! برا يسند و نه از آنها استفاده مشنامي

 :12 پاسخ

يران نه تنها در ايران بلکه در دنيا نيز به ندرت مستقيماً از مقاالت چاپ شده استفاده مي کنند. روند مد

يافته هاي علمي توسط شرکت ها، جامعه و نهادهاي مختلف روندي استاندارد بوده که پس استفاده از 

از طي شدن اين روند، يافته مورد نظر آماده بهره برداري توسط استفاده کننده نهايي مي شود. به عنوان 

ده توسط مثال اگر مقاله اي حاوي اختراع جديدي باشد بعد از ثبت اختراع و تجاري سازي آماده استفا

 استفاده کننده نهايي مي شود و هر کسي نمي تواند مستقيماً به مقاله مراجعه و از آن استفاده کند.

 و کنند يارسال م اتينشر يو برا يخود را در قالب مقاله گرد آور يعلم يها افتهي نيپژوهشگران آخر

 که نطوريخواهند بود. هم ايدن ايپژوهشگران کشور و  رياز بهره برداران مقاالت سا يقطعا بخش مهم

 .کنند ياستفاده م زيکشورها ن ريانجام شده سا يمحققان کشور از پژوهش ها

بودن  يردکارب ليبوده که اتفاقا بدل دياسات يقاتيو تحق يپژوهش يطرح ها جهياز مقاالت نت يبرخ ضمنا

 .انتشار در مجالت معتبر برخوردارند يبرا يشترياز اقبال ب

ند، باشهاي علمي اداره مي شوند و به اصطالح دانش بنيان ميجامعه که بر پايه يافتههايي از در بخش

هاي علمي استفاده خواهند کرد، زيرا به دليل وابستگي زيادي که اين بخش مديران علمي قطعا از يافته

کردن چنين  به دانش دانشگاهي دارد قطعا بدون انتقال دانش و نوآوري هاي نوين و آگاهي از آنها، اداره

هايي غيرممکن خواهد بود. اما اين مورد را هم بايد در نظر گرفت که قرار نيست که تمامي افراد سازمان

از تمامي انتشارات علمي به يک اندازه استفاده کنند، درست مانند تمامي توليدات و تسهيالت که 

ي نيز مورد استفاده افرادي که هرکسي بسته به ميزان نياز خود از آن استفاده مي کند، توليدات علم

 بدان نياز دارند مي باشد.   

 

 ند!؟کار ک يپروژه مل يرو يا زهيشد، پژوهشگر با چه انگ کسياچ اند يابيشاخص ارز يوقت -13

گره زده است و افراد  استيها را به س يابياست که وزارت علوم ارز نياتفاق ا نيعمده ا ليدل

 ...هستند نه کشور شيخو يتنها به فکر ارتقا

 :13 پاسخ

. باشدمين حيصح پژوهشگر يا دانشگاه يابيشاخص در ارز کياست و استفاده از  يدرست اين مساله تذکر

براي انتخاب پژوهشگران نيز سالهاست در هفته پژوهش  اساس شواهد در ارزيابي ساالنه وزارت علوم بر

پژوهش و تحقيق در همه شاخص ها از جمله نوآوري و عالين هاي سراسر کشور کليه ف برتر از دانشگاه

 ... معرفي و مورد غيره طرح  هاي تحقيقاتي و تالش در ارتباط با صنعت، انعقاد قرارداد و انجام ،فنآوري

 گيرند.  تقدير و تشکر قرار مي
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 هرشهاي کمي و کيفي متعددي وجود دارد که شاخص براي ارزيابي فعاليت هاي پژوهشگران شاخص

مورد استفاده قرار گيرد. شاخص هايي که  ي ديگرهاتنها يکي از آنهاست که مي تواند در کنار شاخص

هايي که در علم سنجي در علم سنجي بصري است و تعامالت پژوهشگر را نشان مي دهد و شاخص

وهشگر ژفضايي است و در رتبه بندي اليدن هم بررسي مي شود، از انواع آنهاست که نشان مي دهد، يک پ

   تواند ديپلماسي علمي داشته باشد.تا کجا مي

هر آيين نامه که در راستاي نيل به اهداف و چشم اندازهاي اهداف کالن کشور و مثال آموزش  اساسا

 عالي و مرجعيت علمي و غيره نبوده و صرفا به ارتقاي اجزاي سيستم منجر شود الزم است بازنگري شود.
 

 با احترام

 علم سنجی و نظارت و ارزیابیهای  گروه

 (ISC)فنآوری  موسسه استنادی علوم و پایش علم و 


