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Abstract: This study aims to investigate Iran scientific production
pre-revolutionary by 2016 with the emphasis on the conferences
proceedings, highly cited and hot papers, and open access papers,
in the light of the Law of Economic, Social, and Cultural Development
Plan of Iran. Descriptive– analytical method used. To achieve research
objectives data extracted from Clarivate Analytics (Thomson Reuters)
using search strategy CU=IRAN. Analysis is based on conferences
proceedings, highly cited and hot papers, and open access papers
indexed in Web of Science during 1931- 2016. The findings showed
that the conferences papers had a significant growth over time, and in
general, before the Islamic Revolution, no conferences papers from Iran
were registered in this database, and the growth of these articles was
after the victory of the Islamic Revolution, so that from one conference
paper in 1989 to 3529 articles in 2015 (and 502 papers for first seven
months in 2016). Also, the status of highly cited and hot papers indicates
that in general, these papers have been compiled from 1134 highly cited
papers since 2006 and 45 are hot papers that have been registered in
this database. On the other hand, the status of open access articles
suggests that the researchers are more likely to welcome these articles.
However, the significant growth of these articles dates back to the fourth

Iranian Research Institute
for Information Science and Technology
(IranDoc)
ISSN 2251-8223
eISSN 2251-8231
Indexed by SCOPUS, ISC, & LISTA

Vol. 34 | No. 1 | pp. 27-56
Autumn 2018

iii

decade, with 25813 open access papers, most of which are published in 2015 with 4502
papers. The findings showed that the annual compound growth of conference papers over
the second period of the second development plan was 47.12%, which shows a decrease in
the third plan (19.64%) with a negative growth of 8.38%. In the fourth plan, the growth rate
of the articles of the conferences is 35.37% and represents 6.6% growth more than third
plan. Between the fifth and fourth plans, we experience 18.82% of downtrend. There is no
negative growth in the highly cited and hot papers between the second and the fifth plans, but
the growth of these papers is not impressive. During the first to fifth plans, the development
of open access articles has been significant, but the growth rate of a five-year plan is not
prominent to another plan. In this regard, the findings showed that in the fifth development
plan, we observed a decrease of 6.59% compared to the fourth plan. Although Iran has
achieved a high status in terms of scientific quantity, it is necessary to pay more attention to
applied quality research, in accordance with the Law of the Economic, Social, and Cultural
Development Plan of Iran, and the responsible bodies and planners must prioritize this issue.
With the efforts of the Iranian scholars and the necessary support in this regard, the influential
presence of science and technology in the welfare of society is observed.
Keywords: Scientific Production, Iran, Pre-revolutionary, Post-revolutionary, Conference
Proceedings, Highly Cited Papers, Hot Papers, Open Access Articles, Economic, Social, and
Cultural Development Plan of Iran
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فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :هــدف پژوهــش حاضــر بررســی وضعیــت تولیــدات علمــی ایــران قبــل
از انقــاب تــا  1395بــا تأکیــد بــر مقــاالت همایشهــا ،مقــاالت پراســتناد و داغ و
مقــاالت دسترســی آزاد بــا نگاهــی بــه قانــون برنامــة توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی کشــور اســت .پژوهــش حاضــر تحلیلی-توصیفــی اســت کــه دادههــای
پژوهــش از ( Clarivate Analyticsتامســون رویتــرز ســابق) اســتخراج گردیــد .بــرای
ایــن منظــور در جسـتوجوی پیشــرفته بــا اســتفاده از فرمــول  CU=IRANاطالعــات
مربــوط بــه ایــران تهیــه شــد .جامعــة پژوهــش شــامل کل مــدارک علمــی ایــران در
بــازة زمانــی  1310تــا  1931( 1395تــا  2016میــادی) اســت کــه پــس از بازیابــی،
دادههــا بــا توجــه بــه واحدهــای تحلیــل مــورد نظــر پژوهــش (مقــاالت همایشهــا،
مقــاالت پراســتناد و داغ ،مقــاالت دسترســی آزاد) مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار
گرفتنــد .یافتههــا نشــان داد کــه مقــاالت همایشهــا رشــد قابــل توجهــی در گــذر
زمــان داشــتهاند و بهطــور کلــی ،قبــل از انقــاب اســامی هیــچ مقالــة همایشــی
از ایــران در ایــن پایــگاه ثبــت نشــده اســت و رشــد ایــن مقــاالت بعــد از پیــروزی
انقــاب اســامی اســت ،بهطــوری کــه از  1مقالــة همایــش در ســال  1368بــه
 3529مقالــه در ســال  1394رســیده اســت (بــا  502مقالــه در هفــت مــاه اول .)1395
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همچنیــن ،وضعیــت مقــاالت پراســتناد و داغ نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی ،ایــن مقــاالت از ســال
 1385بــه بعــد در مجمــوع  1134مقالــة پراســتناد و  45مقالــة داغ هســتند کــه در ایــن پایــگاه بــه ثبــت
رســیده اســت .از ســوی دیگــر ،وضعیــت مقــاالت دسترســی آزاد حاکــی از بــاال رفتــن میــزان اســتقبال
پژوهشــگران از ایــن مقــاالت اســت؛ هرچنــد رشــد قابــل توجــه ایــن مقــاالت مربــوط بــه دهــة چهــارم
اســت ،کــه در جمــع  25813مقالــة دسترســی آزاد بــه ثبــت رســیده و بیشــترین آن مربــوط بــه ســال
 1394برابــر بــا  4502مقالــه اســت .یافتههــا نشــان داد کــه رشــد مرکــب ســاالنة همایشهــا در فاصلــة
زمانــی برنامــة دوم توســعه برابــر  47/12درصــد اســت کــه ایــن میــزان در برنامــة ســوم کاهــش نشــان
میدهــد ( 19/64درصــد) و رشــد منفــی برابــر  8/38را شــاهد هســتیم .در برنامــة چهــارم نــرخ رشــد
مقــاالت همایشهــا  35/37درصــد اســت و نســبت بــه برنامــة ســوم رشــد  6/06درصــد را نشــان میدهــد.
در فاصلــة برنامــة پنجــم نســبت بــه برنامــة چهــارم رشــد نزولــی  18/82درصــد را تجربــه میکنیــم .در
خصــوص مقــاالت پراســتناد و داغ در فاصلــة برنامههــای دوم تــا پنجــم بــا رشــد منفــی مواجــه نیســتیم،
ولــی رشــد ایــن مقــاالت چشــمگیر نیســت .در طــول برنامههــای اول تــا پنجــم رشــد مقالههــای دسترســی
آزاد قابــل توجــه بــوده اســت ،امــا درصــد رشــد برنامــة پنجســاله بــه برنامــة دیگــر چشــمگیر نیســت .در
ایــن رابطــه یافتههــا نشــان داد کــه در برنامــة پنجــم توســعه نســبت بــه برنامــة چهــارم  6/59درصــد کاهــش
را شــاهد هســتیم .اگرچــه ایــران از لحــاظ کمیــت علمــی بــه جایــگاه شایســتهای رســیده ،الزم اســت بــه
پژوهشهــای کیفــی کاربــردی بیــش از هــر زمــان مطابــق بــا قانــون برنامــة توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی کشــور توجــه شــود و مســئوالن و برنامهریــزان کشــور ایــن مســئله را در اولویــت قــرار دهنــد
تــا بــا تــاش محققــان کشــور و حمایتهــای الزم در ایــن زمینــه حضــور تأثیرگــذار علــم و فنــاوری در
رفــاه جامعــه مشــاهده شــود.
كليدواژههــا :تولیــد علــم ،ایــران ،قبــل از انقــاب ،بعــد از انقــاب ،مقــاالت همایشهــا ،مقــاالت
پراســتناد ،مقــاالت داغ ،مقــاالت دسترســی آزاد ،قانــون برنامــة توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
کشــور
 .1مقدمه

فعالیتهــای پژوهشــی در قالبهــای مختلــف ماننــد مقالــة نشــریه ،مقالــة کنفرانــس ،کتــاب،

طــرح پژوهشــی و غیــره تجلــی پیــدا میکنــد .انتشــار یافتههــای علم ـیدر هــر یــک از قالبهــای

مــورد نظــر بــا اســتفاده از شــاخصهای مربوطــه قابــل بررســی و ســنجش هســتند .بخشــی از ســنجش
کشــورهای جهــان در راســتای توســعهیافتگی مبتنــی بــر شــاخصهای علــم و فنــاوری اســت .در

ایــن رابطــه شــاخصهای عملکــردی بــر تعــداد طرحهــای تحقیقاتــی ،مقالههــای پژوهشــی در

نشــریات معتبــر ،ارجاعــات بــه آنهــا ،تعــداد اختراعــات و اکتشــافات ثبتشــده ،تعــداد کتابهــای

محققانــه ،تعــداد گردهماییهــای علمــی و تجاریســازی نتایــج تحقیقــات تأکیــد دارد .بــر ایــن

قــرار ،سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان حــوزة پژوهــش حمایــت از فعالیتهــای علمــی و محققــان
28
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را در اولویــت کاری خــود دارنــد (بذرافشــان و مصطفــوی  .)1390از طرفــی کیفیســازی

شــاخصهای عملکــردی ،مــورد توجــه متولیــان امــور پژوهــش و فنــاوری اســت .از ایــن رو،

بــرای بقــاء و ادامــة حیــات علمــیدر محیــط رقابــت جهانــی ،مناسبســازی شــرایط و ایجــاد
امکانــات و تــاش برنامهریــزان و پژوهشــگران در ایــن رابطــه از اولویتهــای سیاســتگذاری

در علــم و فنــاوری هــر کشــور محســوب میشــود .مدیریــت چنیــن سیاســتگذاریها ،کیفیــت

و کمیــت تولیــدات علمــیرا کــه نشــانگر تأثیرگــذاری کشــورها در حوزههــای تخصصــی علــم

اســت ،ارتقــاء میبخشــد .اگرچــه کیفیــت نتایــج پژوهــش از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و

در ســنجش توســعه و تأثیرگــذاری علمــی مــورد توجــه خــاص اســت ،عملکــرد ک ّمــیکشــورها

در حوزههــای تخصصــی و رشــد تولیــدات علمــیرا نمیتــوان نادیــده گرفــت؛ زیــرا بررســی

عملکردکیفــی مبتنــی بــر عملکــرد ک ّمــی اســت.

در ایــران نیــز یکــی از شــاخصهای مهــم توســعه و ارتقــای علمیتوجــه بــه مقولــة تولیــد

علــم از وجــه ک ّمــی و کیفــی اســت .تولیــدات علمــی ایــران در طــول ســالهای قبــل از انقــاب

 1978-1931( 1357-1310میــادی) و بعــد از پیــروزی انقــاب ( 1395-1358شمســی مصــادف
بــا  2016-1979میــادی) احتمــاالً از الگــوی خاصــی تبعیــت میکنــد کــه بــه نظــر میرســد ایــن
الگــو میتوانــد بــه مدیــران علمــی ،سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان کشــور در برنامهریــزی علمــی

کمــک شــایانی نمایــد .بــهلحــاظ اهمیــت وضعیــت تولیــدات علمــی ،در فاصلههــای زمانــی مختلــف

در حوزههــای موضوعــی خــاص و در راســتای مشخصشــدن سمتوســوی ایــن فعالیتهــا،

مطالعاتــی توســط محققــان کشــور صــورت گرفتــه اســت (کرامتفــر و رفیعــی  .)1394بهعــاوه،

در خــارج از کشــور نیــز پژوهشهایــی بــه بررســی وضعیــت تولیــدات علمیکشــور ایــران در
مقایســه بــا دیگــر کشــورها پرداختهانــد ( Moed 2016؛ .)King 2004در بررس ـیهای کتابســنجی

یــا علمســنجی بــه مؤلفههــای میــزان مقالههــا و اســتنادهای آنهــا ،همکاریهــای علم ـیدر ســطح

مراکــز آمــوزش عالــی داخلــی ،منطق ـهای یــا بینالمللــی و همنویســندگی توجــه شــده اســت .در
ایــن مطالعــات مقالههــای همایشهــا کمتــر مــورد بررســی پژوهشــگران بــوده اســت .یکــی از

مزیتهــای کمیــت تولیــد علــم ،اســتفاده از ایــن ســنجه در رتبهبندیهــای بینالمللــی مراکــز

آمــوزش عالــی بهتنهایــی یــا در ترکیبــی بــا چنــد ســنجه مرتبــط اســت .تعــداد انتشــارات و شــاخص
ی کــه در
رشــد آن صرف ـاً در محــدودة مقالــة نشــریات اســت .از ایــن رو ،مطالعــة یافتههــای علم ـ 
همایشهــا ارائــه میشــوند یــا از طریــق نشــریات دسترســی آزاد قابــل اســتفاده هســتند ،موضــوع

تحقیــق پژوهشــگران بــوده اســت .رویکــرد کیفــی بــه تولیــدات علمــی منتشرشــده در ســنجههایی
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ماننــد مقــاالت پراســتناد و مقــاالت داغ نظــر پژوهشــگران را نیــز بــه خــود جلــب نمــوده اســت.

در تحقیقــات پیشــین مشــاهده میشــود کــه کشــورهای جهــان از نظــر میــزان تولیــدات علمــی

و اســتناد مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد« .کینــگ» در پژوهــش خــود تولیــدات علمــی  31کشــور
را از ایــن منظــر بیــن ســالهای  1993تــا  2000بررســی نمــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه

کشــورهای توســعهیافته ماننــد آمریــکا ،انگلســتان ،آلمــان ،ژاپــن و فرانســه بهترتیــب ،مقــام هــای
اول تــا پنجــم را دارنــد و کشــور ایــران در رتبــة س ـیام واقــع شــده اســت .ایــن بررســی همچنیــن

نشــان داد کــه  84/5درصــد از مقاالتــی کــه بیــن ســالهای  2000-1993بیشــترین ارجاعــات را

دریافــت نمودهانــد از کشــورهای عضــو «ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه» 1هســتند (هشــت

کشــور اول یعنــی آمریــکا ،انگلیــس ،آلمــان ،ژاپــن ،فرانســه ،کانــادا ،ایتالیــا و ســویس) .کشــورهای

بعــدی ( 9کشــور)  13درصــد ایــن مقــاالت را تولیــد کردهانــد و دیگــر کشــورهای باقیمانــده (14

کشــور) ،کــه ایــران هــم یکــی از آنهــا بــه شــمار م ـیرود ،تولیدکننــدة 2/5درصــد کل مقــاالت

بودهانــد (.)King 2004

بهــرهوری و عملکــرد پژوهشــی کــه از شــاخصهای عملکــردی کیفــی در ارزیابــی علــم و

فنــاوری کشــورها محســوب میشــوند ،نتایــج مفیــدی بــرای سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی ارائــه
میدهنــد .در ایــن رابطــه کشــوهای خاورمیانــه در یــک دورة زمانــی  33ســاله ( )2013-1981در

پایــگاه «تامســونرویترز» مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد ( .)Gul et al. 2015مطالعــة مــورد اشــارة 15
کشــور خاورمیانــه شــامل بحریــن ،مصــر ،ایــران ،عــراق ،اســرائیل ،اردن ،کویــت ،لبنــان ،عمــان،
قطــر ،عربســتان صعــودی ،ســوریه ،ترکیــه ،امــارت متحــدة عربــی و یمــن را بــر اســاس  6شــاخص
(تعــداد کل مــدارک ،تعــداد کل اســتنادات ،میانگیــن اســتناد ب ـه ازای هــر مقالــه ،درصــد اســتناد

مــدارک ،تأثیــر نســبی در مقایســه بــا جهــان و مجمــوع عملکــرد) مــورد بررســی قــرار داد .نتایــج
نشــان داد کــه «اســرائیل» در تمــام شــاخصها مقــام اول را احــراز کــرده اســت« .ترکیــه» و «ایــران»

از نظــر تعــداد کل مــدارک و تعــداد کل اســتنادات در وب علــوم بهترتیــب ،مقــام دوم و ســوم را در

بــازة زمانــی مــورد نظــر داشــتند« .کویــت» بــا باالتریــن درصــد اســتناد مــدارک بعــد از «اســرائیل» در

جایــگاه دوم« ،لبنــان» از نظــر تأثیــر نســبی (در مقایســه بــا جهــان) در مقــام دوم و «قطــر» و «ایــران» از
نظــر مجمــوع عملکــرد بهترتیــب ،در رتبــة دومو چهــارم قــرار دارنــد.

در یــک تحلیــل کتابســنجی طولــی ،انتشــارات علمــی نمایهشــدة کشــورهای خلیــج
1. OECD
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فــارس و کشــورهای همســایة خاورمیانــه در «تامســونرویترز» و «اســکوپوس» مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .نتایــج حاکــی از آن بــود کــه «ایــران» در ســال  2015بــا فاصلــة زیــاد از کشــورهای

حــوزة خلیــج فــارس بــه کشــوری پیشــرو و برجســته در منطقــه تبدیــل شــده اســت و شــرکای
علمــی خــود را از «آمریــکا» و اروپــای غربــی بــه کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا ماننــد «چیــن»،
«مالــزی» و «کــرة جنوبــی» تغییــر داده اس ـت ( .)Moed 2016ب ـ ه لحــاظ وجــود پتانســیلهای علمــی

ـ اقتصــادی در خاورمیانــه بررســی فعالیتهــای پژوهشــی در ایــن بخــش از جهــان ،واقعیتهــا و
توانمندیهایــی را بــرای عالقهمنــدان آشــکار مینمایــد .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت ،بروندادهــای

علمــی  16کشــور خاورمیانــه در طــول دورة زمانــی  1996تــا  2014بــا  27کشــور از اروپــای غربــی

و بــا میانگیــن تولیــد جهانــی مقایســه گردیــد ( .)Cavascini 2016یافتههــا نشــان داد کــه در جریــان
ســالهای  1996تــا « 2014اســرائیل» از نظــر تعــداد کل اســتنادها و نســبت اســتنادها بــهازای هــر

مــدرک کشــوری پیشــرو در خاورمیانــه محســوب میشــود ،در حالــی کــه «ترکیــه» و «ایــران» همراه

بــا «مصــر» و «عربســتان ســعودی» کشــورهای برجســته از نظــر تولیــدات علمـیدر میــان کشــورهای

خاورمیانــه هســتند .از ســوی دیگــر ،چهــار کشــور «ایــران»« ،ترکیــه»« ،عربســتان ســعودی» و «مصــر»
ســریعاً در حــال پیشــرفت هســتند؛ هرچنــد هنــوز از نظــر عملکــرد ،از متوســط جهانــی پایینتــر

هســتند .مطالعــات مــورد اشــاره و دیگــر مطالعــات نشــان دادهانــد کــه دو رقیــب عمــدة علم ـیدر
خاورمیانــه و بیــن کشــورهای اســامی« ،ایــران» و «ترکیــه» هســتند .ایــن موضــوع سیاسـتگذاری و

برنامهریــزی را بــرای توســعة پایــدار کشــور و حمایــت از تحقیــق و توســعه حائــز اهمیــت میکنــد
کــه در اســناد باالدســتی ماننــد «قانــون برنامــه توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی کشــور» مــورد

توجــه خــاص اســت (مجلــس شــورای اســامی .)1396

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،عــاوه بــر مقالههــای نشــریات ،مقالههــای ارائهشــده

در همایشهــا از بُعــد ســنجش فعالیــت علمــی یــک کشــور حایــز اهمیــت هســتند .مقالههــای
همایشهــا موضوعمحــور هســتند .اگرچــه در حوزههــای تخصصــی مختلــف بهطــور کلــی،
انتشــار یافتههــای پژوهــش در نشــریات معتبــر مرجــح اســت ،در مقابــل ،متخصصــان رشــتههایی

ماننــد مهندســی و کامپیوتــر تمایــل بــه ارائــة نتایــج پژوهــش در همایشهــا و انتشــار آنهــا را در

مجموعــه مقــاالت دارنــد ( .)Shamir 2010بــر ایــن قــرار ،کیفیــت همایشهــا ماننــد نشــریات معتبــر
از موضوعــات مهــم بــرای پژوهشــگران اســت .در ایــن رابطــه میتــوان از ســنجههای ارزیابــی

31

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

همایشهــا ماننــد ضریــب تأثیــر همایــش ،1تأثیــر اســتنادی همایــش ،2فاکتورهــای ترکیبــی همایــش

3

کــه از جمــع ســنجههای ضریــب تأثیــر همایــش ،تأثیــر اســتنادی آن ،تعــداد مقالههــای ارائهشــده
(انــدازة همایــش) 4و طــول عمــر همایــش( 5کــه از تقســیم تعــداد اســتنادهای دریافتــی یــک همایــش

بــر کل اســتنادهایی کــه همایشهــا در طــول زمــان دریافــت کردهانــد ،محاســبه میشــود) نــام

بــرد ( .)Martins et al. 2009در ارزیابیهایــی کــه مرتبــط بــا تحلیــل اســتنادی هســتند ،کیفیــت

نویســندگان و نشــریات اســتنادکننده بــه مقالههــای همایشهــا مــورد نظــر بــوده اســت (Clausen

 )and Wormell 2001و بهگون ـهای بــر پایــة رتبهبنــدی صفحــات وب 6اســت کــه توســط «گــوگل»

مــورد اســتفاده اســت و ایــن رتبهبنــدی مبتنــی بــر کیفیــت پیوندهــای دریافتــی یــک وبســایت یــا

یــک صفحــه وب میباشــد .بــر ایــن پایــه در ارزیابــی اعتبــار مقالههــای همایشهــا ،اســتنادهای
دریافتــی از نویســندگان و نشـ ِ
ـریات دارای شــهرت اثربخــش اســت .ارزیابــی در ایــن بســتر بــر ایــن
قاعــده اســتوار اســت کــه ارزش یــک اثــر ،یــک نشــریه ،یــک نویســنده یــا یــک وبســایت ب ـه
میــزان ارزش و اعتبــار اســتنادکننده یــا پیونددهنــده مربــوط اســت .فــارغ از ســنجههای اســتنادی،

ســنجهای کــه بــر پایــة وجــه اجتماعــی پژوهــش اســت و کیفیــت همایــش را میســنجد نیــز
مــورد اســتفاده اســت .ایــن ســنجه را «اِندوگامــی 7یــا وصلــت بــا خــودی» نامیدهانــد و از نظــر

متخصصــان علــوم اجتماعــی اینگونــه تعریــف شــده اســت کــه «ســنت ازدواج فقــط در محــدودة

یــک جامعــة محلــی ،طایف ـهای یــا قبیل ـهای» صــورت میپذیــرد .ایــن مفهــوم بــه رفتــار اجتماعــی

دیگــری یعنــی ارتبــاط علمــیتعمیــم داده شــده اســت و از ایــن طریــق میــزان تعامــل علمــی افــراد
بــا افــراد دیگــر خــارج از گــروه ســنجیده میشــود .در تبیــناندوگامــی تمایــل یــک فــرد یــا یــک
گــروه کــه اغلــب در فعالیــت علمــی بــا افــراد منتخــب یــک گــروه کوچــک همــکاری میکننــد،

بررســی میشــود ( .)Montolio, Dominguez-Sal, and Larriba-Pey 2013شــیوههای دیگــری در

ارزشــیابی کیفیــت همایشهــا مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت .ایــن شــیوهها در ارزشــیابی،

شــهرت و کیفیــت همایشهــا در علــم کامپیوتــر را بــا کنــکاش در خصیصههــای اعضــای کمیتــة
برنامهریــزی مشــخص نمودنــد ( .)Zhuang et al. 2007یکــی از ایــن خصیصههــا انــدازة کمیتــة

برنامهریــزی اســت کــه ایــن تحقیــق نشــان داد بیــن تعــداد اعضــای کمیتــة برنامهریــزی و کیفیــت
)2. conference citation impact (CCI

)1. conference impact factor (CIF

)4. conference size (CS

)3. conference combined factor (CCF

6. Google Page Rank

)5. conference longevity (CL
7. Endogamy
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همایشهــا رابطــة مســتقیم وجــود دارد .متوســط تعــداد مقالههــای اعضــای کمیتــه ،ویژگــی دیگــر

مــورد بررســی بــوده اســت .نتایــج نشــان داد بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت علمــی اعضــای کمیتــة

همایشهــای مشــهور پربارتــر بــودهاســت ،امــا تفــاوت چندانــی بیــن همایشهــای باکیفیــت

بــاال و پاییــن از ایــن منظــر وجــود نــدارد .در مقابــل افزایــش مشــارکت علمــی اعضــای کمیتــه بــا

همــکاران ،داللــت بــر شــهرت همایــش دارد .بهعبارتــی ،بیــن میــزان همنویســندگی و شــهرت

همایــش رابطــه وجــود دارد .در ارزیابــی همایشهــا خصیصههــای دیگــر ماننــد مرکزیــت بینابینــی

و نزدیکــی اعضــای کمیتــه کــه از روش تحلیــل شــبکههای اجتماعــی اتخــاذ گردیدهانــد ،مــورد
توجــه هســتند .مرکزیــت نزدیکــی در شــبکة علمــی ،فاصلــة یــک پژوهشــگر بــا پژوهشــگران دیگــر

را مــورد ســنجش قــرار میدهــد و درجــة بــاالی نزدیکــی یــک فــرد بــه افــراد دیگــر داللــت بــر

شــهرت فــرد در شــبکة علمـی دارد .از طــرف دیگــر ،مرکزیــت بینابینــی ،قــدرت ارتبــاط پژوهشــگر
را بــا همــکاران در شــبکه میســنجد کــه حاکــی از تأثیرگــذاری فــرد بــر دیگــران بهعنــوان قطــب

علمــیدر شــبکه اســت (ســهیلی و عصــاره  .)1392در ایــن راســتا بررســیها نشــان میدهــد کــه
همایشهــای کیفــی در کمیتــة برنامهریــزی خــود از پژوهشــگران مشــهور کــه بهطــور متوســط

دارای درجــة مرکزیــت بینابینــی و نزدیکــی باالیــی دارنــد ،اســتفاده کردهانــد (Zhuang et al.

 .)2007بهعبارتــی ،بیــنایــن دو ســنجه و اعتبــار همایــش همبســتگی وجــود دارد .مقــاالت هســته
کــه معمــوالً توســط مؤلفــان مشــهور نوشــته میشــوند ،در نشــریات یــا همایشهــای معتبــر چــاپ

یــا ارائــه میگردنــد .ســنجش اعتبــار همایشهــا بــا محوریــت مقــاالت و نویســندگان هســته بــا

ایــن پیشفــرض صــورت میگیــرد کــه در حوزههــای تخصصــی تعــدادی پژوهشــگر برتــر،
شــهره بــه نوشــتن مقالههــای کیفــی هســتند ( .)Yan and Lee 2007از ایــن رو ،در ارزیابــی کیفــی

همایشهــا در مقابــل تحلیــل اســتنادی ،ســنجههای هســتهمحور پیشــنهاد شــده اســت .بررس ـیهای
انجامگرفتــه از جنبههــای مختلــف نشــان میدهنــد کــه مقــاالت همایشهــا بهعنــوان بخشــی از

تولیــدات علمــی مــورد توجــه تحلیلگــران هســتند .ایــن گفتمــان علمــیدر مجموعــة کارنامــة علمــی
هــر کشــوری جایــگاه خاصــی دارد و پویایــی محققــان را در جبهــة تحقیــق و تعامــات بــا شــرکای

علمــیدر ســطح خُ ــرد و کالن نشــان میدهــد.

در تحلیلهــای اســتنادی ،ســنجش کیفیــت مقالــه بــر پایــة اســتناد اســت .اگرچــه اســتناد

ســنجة مهمــی اســت ،ولــی عــدد مطلــق نمیتوانــد گویــای کیفیــت باشــد .بــههمیــن منظــور،
اســتنادها بههنجــار میشــوند تــا قابــل تعمیــم بــه جامعــة مــورد بررســی باشــند .در ســنجش یــک

واحــد تحقیقاتــی ماننــد پژوهشــگر ،دانشــگاه ،نشــریه و کشــور ،کیفیــت و اثرگــذاری فعالیتهــای
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پژوهشــی از اهمیــت برخــودار اســت؛ بهگونــهای کــه در نظامهــای رتبهبنــدی دانشــگاهها در دو

ســطح ملــی و بینالمللــی بــه مقالههــای پراســتناد بهعنــوان نشــانهای از کیفیــت فعالیــت علمــی

و در نتیجــه ،ارزیابــی عملکــرد پژوهشــی توجــه خــاص میشــود (;Rodríguez-Navarro 2012

 .)Bornmann et al. 2014در نظــام بینالمللــی رتبهبنــدی «الیــدن» 1هلنــد بــه ایــن شــاخص توجــه

ویــژه شــده اســت .مقالههــای پراســتناد از جنبههــای مختلــف ماننــد حوزههــای موضوعــی (Bauer,

Leydesdorff, Bornmann 2016; Garousi and Fernandes 2016; Marx et al. 2017; Zhang, Guan

 ،)2017حــوزة ســردبیری نشــریه ( ،)Lin, Hou & Wu 2016; Campanario, Acedo 2007تولیــدات

علمــیدر مناطــق جغرافیایــی مختلــف (Pislyakov, Shukshina 2014; Madhan, Chandrasekar,

 )Arunachalam 2010; King 2004مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .از شــاخصهای دیگــر کــه در

ت نشــان
ارزیابــی کیفــی تولیــدات علمــی بــهکار مــیرود ،مقــاالت داغ اســت .اینگونــه مقــاال 

میدهنــد کــه مقالــة یــک حــوزة موضوعــی در یــک فاصلــة دوماهــه بعــد از ورود بــه نمایــة اســتنادی

علــوم ،از مقــاالت دیگــر تأثیرگذارتــر اســت .شناختهشــدن آنهــا توســط همــکاران و اســتفاده از

یافتههــا در تحقیقــات خودشــان (بهعبارتــی اســتناد بــه آنهــا) تأثیرگــذاری آنهــا را مشــخص

مینمایــد .دادههــای ک ّمــی از ایــن دســت ،بهــرهوری و تخصصیبــودن مراکــز آمــوزش عالــی
و پژوهشــگران را در تجزیــه و تحلیلهــا نمایــان مینمایــد و مکملــی اســت بــر نظــر کارشناســان

موضــوع (.)Cozzens 1989

دسترســی آزاد بــه اطالعــات بهعنــوان شــیوهای در انتقــال و دســتیابی بــه یافتههــای تحقیــق

توجــه پژوهشــگران را بــه خــود معطــوف کردهاســت .رشــد ایــن حامــل جدیــد اطالعــات در

ســطح بینالمللــی میــان متخصصــان حوزههــای مختلــف (،)Frass, Cross, and Gardner 2013

پژوهشــگران را در اشــاعة نتایــح اثــر خــود در نشــریات دسترســی آزاد و واســپارگاههای ســازمانی

یــا موضوعــی ترغیــب نمــوده اســت و در ارزیابــی عملکــرد و تأثیرگــذاری پژوهشــی ســازمانها،

نشــریات ،مؤلفــان و کشــورها مــورد نظــر محققــان هســتند (Antelman 2004; Sotudeh and Horri

 .)2009; Miguel et al. 2016; Caruso, Nicol, Archmbault 2013پدیــداری اثــر ،مطالعــة بیشــتر و

دریافــت اســتناد از مؤلفههایــی هســتند کــه پژوهشــگر ،ســازمان وی ،و نهادهــای ســرمایهگذار

بــر آنهــا تأکیــد دارنــد ( .)AleEbrahim et al. 2014براینــد ایــن ســه مؤلفــه ،حضــور دانشــگاهها و

پژوهشــگران آنهــا را در ســطح ملــی و بینالمللــی ارتبــاط علمــی فعالتــر کــرده و تأثیرگــذاری
1. Leiden
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آنهــا را بیشــتر میکنــد ( .)Pisoschi and Pisoschi 2016بــر ایــن قــرار ،ارتبــاط بیشــتر در حــوزة

تخصصــی ،فــرد را میتوانــد بــه قطــب آن حــوزه نزدیکتــر ســازد و یــا خــود بــه قطــب تبدیــل

شــود و بــهکمــک سیاســتگذاری ســرمایهگذاران در پژوهــش ک ّمیــت و کیفیــت تحقیقــات
را افزایــش داد ( .)Ebadi and Schiffauerova 2016بــرای افزایــش ک ّمــی و کیفــی پژوهــش،

ســازمانهای متولــی در یــک کشــور بایــد شــرایط مســاعد را فراهــم نماینــد تــا بهــرهوری علمــیِ

بیشــتری حاصــل گــردد ( .)Torrisi 2013همــکاری علمــی بــا متخصصــان حــوزة مربوطــه بهویــژه در

ســطح جهانــی دو ویژگــی بـه همــراه دارد :یکــی میــزان تولیــدات علمــی فــرد را افزایــش میدهــد و

دیگــری پدیــداری اثــر را در ســطح وســیعتری امکانپذیــر میســازد کــه براینــد ایــن دو ،پیشــرفت
در وضعیــت علمــی یــک کشــور بــه بــار مــیآورد ( .)De Beaver and Rosen 1979نکتــة قابــل

تأمــل ایــن اســت کــه صــرف دسترســی آزاد بــه یــک اثــر علمــی موجبــات تأثیرگــذاری آن را
افزایــش نمیدهــد ،بلکــه کیفیــت خــو ِد اثــر عامــل تعیینکننــده اســت (.)Swan 2010

پژوهشــگران ایرانــی در عرصــة علــم در حــوزة تخصصــی خــود فعالیتهــای قابــل توجهــی

داشــتهاند کــه در پایگاههــای اســتنادی بینالمللــی نمایــه گردیــده و از طــرف تحلیلگــران علــم
مــورد مطالعــه بــوده اســت .در ایــن مطالعــات عوامــل تأثیرگــذار ماننــد عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی،

سیاســی را بایــد در نظــر داشــت .ایــران پــس از جنــگ بـه لحــاظ ثبــات نســبی رشــد قابــل توجهــی
در انتشــار مقــاالت داشــته اســت .تدویــن و تــاش در اجــرای برنامههــای پنجســالة اول تــا ســوم
ســبب توســعة فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی در کشــور گردیــد .بــر ایــن قــرار ،بــهلحــاظ

ســرمایهگذاری بیشــتر در امــر تحقیقــات (البتــه نــه در حــد مطلــوب و مــورد نظــر) تولیــد علمــی
ایــران بــا ســیر صعــودی و بــا شــیب قابــل قبولــی افزایش یافــت (معیــن ،محمــودی و رضایــی .)1386
در ایــن زمــان رشــد تولیــدات علم ـی در حوزههــای مختلــف علــوم را شــاهد هســتیم« .حس ـنزادة

اســفنجانی» و همــکاران رونــد تولیــدات علمــی نویســندگان دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران را طــی

ســالهای مختلــف بررســی کردنــد .آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نیمــی از مقــاالت نویســندگان
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در وب علــوم بــه ثبــت رســیده کــه نشــاندهندة افزایــش صعــودی

مقــاالت اســت ( .)1387از لحــاظ کیفــی بررســی تولیــد علــم ایــران در ســال  2014بــا نگاهــی

بــه رونــد آن در  4دهــة گذشــته در وب علــوم نشــان داد کــه تعــداد مقــاالت پراســتناد ایــران در
ســال ( 249 ،2014تقریبــا  0/9درصــد) و تعــداد مقــاالت داغ برابــر بــا ( 29تقریبــا  0/1درصــد)
اســت (کرامتفــر و رفیعــی  .)1394بررســی وضعیــت علمــی یــک کشــور بــرای سیاس ـتگذاری

صحیــح علــم مفیــد اســت و از ایــن طریــق متولیــان پژوهــش را در محیــط رقابــت جهانــی بــرای
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برنامهریــزی دقیــق و تعییــن میــزان ســهم و تأثیرگــذاری در هــر حــوزة علمــی آگاه مینمایــد

(معیــن ،محمــودی و رضایــی  .)2005در ایــن رابطــه پایــش تولیــدات علمــی ایــران در نیمــة اول

دهــة  ،2000عملکــرد بــاالی متوســط جهانــی را نشــان میدهــد ( )Sotudeh 2010و بــا سیاسـتهای

حمایتــی ،ســهم ایــران رو بــه افزایــش اســت ( .)Gupta et al. 2015ایــن بهــرهوری علمــیرا میتــوان
در اکثــر حوزههــای موضوعــی مشــاهده کــرد ( .)Sarwar and Hassan 2015دیدهبانــی ک ّمــی و
کیفــی فعالیــت پژوهشــی بهویــژه در عرصــة بینالمللــی فــرود و فرازهــای ایــن کنــش اجتماعــی

را مشــخص و آیندهنگــری در ایــن جهــت را کــه توســعة پایــدار کشــور را بــههمــراه دارد ،میســر

میســازد .نکتــة قابــل تأمــل ایــن اســت کــه تحقیقــات نشــان میدهــد ایــران در میــزان تولیــد علمــی
بهطــور چشــمگیری فعــال اســت و از یافتههــای دیگــران اســتفاده مینمایــد ،ولــی میــزان اســتفادة

جهانــی از یافتههــای پژوهشــگران ایرانــی نیــز بایــد افزایــش یابــد (.)Chi and Glänzel 2017

پژوهشهــای مبتنــی بــر علمســنجی نشــان میدهنــد کــه موضــوع از اهمیــت برخــوردار

اســت و بایــد در بررس ـیهای طولــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد .منطبــق بــر پیشــینههای موجــود در

زمینــة تولیــد علــم ایــران ،پژوهشــی کــه تولیــد علــم ایــران را از دوران قبــل از انقــاب اســامیتا

ســال  2016 -1931( 1395میــادی) از جنبههــای وضعیــت مقــاالت همایشهــا ،مقــاالت پراســتناد
و داغ و مقــاالت دسترســی آزاد مــورد بررســی قــرار دهــد ،مشــاهده نمیشــود و از طرفــی بــا توجــه

بــه اهمیــت تولیــد علــم و نقــش مســلم آن در مناســبات بینالمللــی و توســعة علمــی ،ضــرورت

پرداختــن بــه آن احســاس میشــود .از آنجــا کــه پژوهشهــای اندکــی بــه بررســی وضعیــت

مقــاالت پرداختهانــد ،ضــرورت دارد کــه وضعیــت مقــاالت همایشهــا بـه ایــن دلیــل کــه یکــی از
مهمتریــن مجراهــای انتقــال یافتههــای علم ـیدر ســطح بینالمللــی هســتند ،و مقــاالت پراســتناد و

داغ کــه معیــاری از میــزان کیفیــت آثــار علمــی هســتند و مقــاالت دسترســی آزاد بهعنــوان محملــی

جدیــد در اشــاعه یافتــه هــای علمــی و پدیــداری بیشــتر اثــر ،مــورد توجــه قــرار گیرنــد و رونــد رشــد
ی کشــور در
آنهــا در گــذر زمــان مشــخص شــود تــا از ایــن منظــر تصویــری از وضعیــت علمــ 

ســطح ک ّمــی و کیفــی ارائــه شــود.
 .2اهداف پژوهش

هــدف پژوهــش حاضــر بررســی وضعیــت تولیــدات علمــی ایــران شــامل مقــاالت همایشهــا،

مقــاالت پراســتناد و داغ و مقــاالت دسترســی آزاد در بــازة زمانــی قبــل و بعــد از انقــاب اســامی
از ســالهای  )1931( 1310تــا  )2016( 1395اســت .بــر ایــن اســاس ،میــزان تولیــد مقــاالت
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همایشهــا ،مقــاالت پراســتناد و داغ و قابــل دســترسکردن مقــاالت را کــه تحــت عنــوان مقــاالت

دسترســی آزاد مطــرح هســتند ،در چهــار دهــة بعــد از انقــاب بــا در نظــر گرفتــن بــازة زمانــی قانــون
اول تــا پنجــم برنامــة توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی کشــور مــورد بررســی قــرار میدهیــم.

 .3روش پژوهش

پژوهــش حاضــر تحلیلی-توصیفــی اســت و بهمنظــور انجــام آن از روش اســنادی و منابــع

ردیــف دوم اســتفاده شــده و دادههــا از پایــگاه اســتنادی  Clarivate Analyticsاســتخراج گردیــده
و مــورد تحلیــل اســتنادی قــرار گرفتهانــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل بخشــی از دادههــا تحلیــل
رگرســیون بـهکار رفتــه اســت .منظــور از پژوهشهــای علمــی ایــران قبــل از انقــاب ،کلیــة مقــاالت

همایشهــا ،مقــاالت پراســتناد و داغ و مقــاالت دسترســی آزاد از ســالهای  1931تــا  1977میــادی

مصــادف بــا ســالهای  1310تــا  1356قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی و همیــن نــوع مقــاالت بعــد

از انقــاب تــا تاریــخ  1395/8/1اســت کــه در پایــگاه اســتنادی  Clarivate Analyticsنمایــه شــدهاند.

تعــداد کل تولیــدات در ایــن مــدت برابــر بــا  304936مــدرک اســت کــه شــامل تمــام مــدارک
از جملــه مقــاالت ،مقــاالت همایشهــا ،چکیدههــا ،نقــد و بررســیها ،نقــد کتــاب ،نامههــا و

 ...اســت .بــرای بررســی بهتــر ،ســالهای بعــد از انقــاب اســامی بــه چهــار دهــه شــامل دهــة اول

 1978( 1366 -1357تــا  ،)1987دهــة دوم  1988( 1376 -1367تــا  ،)1997دهة ســوم 1386 -1377
( 1998تــا  )2007و دهــة چهــارم  2008( 1395 -1387تــا  )2016تقســیمبندی شــدهاند .دادههــای

پژوهــش بــا راهــکار جســتوجوی  CU=IRANدر جســتوجوی پیشــرفتة ایــن پایــگاه بازیابــی

شــد .ســپس ،بــرای دســتیابی بــه دادههــای مــورد نظــر اهــداف پژوهــش ،ســیاهة بازیابیشــده بــا

هــر یــک از واحدهــای تحلیــل hot paper ،highly cited paperزیرمجموعـة  TOP papersاز یــک

طــرف و  open access paperو  proceeding paperاز طــرف دیگــر ،بهطــور جداگانــه محــدود
گردیــد و دادههــای هــر ســیاهه بــا ســال انتشــار تحلیــل و ارزیابــی شــد.
 .4یافتههای پژوهش
 .1-4مقاالت همایشها
بهطــور کلــی ،در بــازة زمانــی مــورد بررســی  37390مقالــة همایــش از ایــران در Clarivate

 Analyticsبــه ثبــت رســیده اســت (جــدول  .)1وضعیــت مقــاالت همایشهــا بــا بررســی آمارهــای

موجــود در ایــن پایــگاه نشــان داد کــه در دوران پیــش از انقــاب اســامیتــا ســال )1988( 1367
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کــه مصــادف بــا پایــان جنــگ تحمیلــی اســت ،هیــچ مقالــة همایشــی از ایــران در ایــن پایــگاه بــه
ثبــت نرســیده اســت .در دهــة دوم یعنــی از ســال  )1997-1988( 1376 -1367مقــاالت همایــش،
بجــز ســال  )1989( 1368کــه یــک مقالــه در ایــن پایــگاه بــه ثبــت رســیده اســت ،رشــد نســبتاً خوبــی

داشــتهاند ( 847مقالــه) .در طــی ایــن  10ســال بــا توجــه بــه جــدول  ،1نــرخ رشــد از ســالی بــه ســال
دیگــر متفــاوت اســت ،امــا نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه بــا وجــود نوســانات در ایــن  10ســال برابــر

 76/17درصــد اســت .در دهــة ســوم ( 1386-1377برابــر  )2007 -1998بــه تدریــج تعــداد ایــن
مقــاالت افزایــش یافتــه ( 10296مقالــة همایــش) ،ولــی نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه  29/30درصــد

اســت .همانطــور کــه آمارهــا نشــان میدهــد ،ســال  )1989( 1368از ایــران تنهــا یــک مقالــة
همایــش بــه ثبــت رســانده کــه در ســال  )1990( 1369بــه  14مقالــه بالــغ گردیــده و در ســال 1376

( )1997بــه  288مقالــه افزایــش یافتــه اســت .تفــاوت نــرخ رشــد مرکــب ســاالنة دهــة دوم بــه دهــة

ســوم ناشــی از ایــن موضــوع اســت .مقــاالت همایشهــا در دهــة چهــارم ( 1395-1387برابــر 2008

–  )2016بــهمیــزان  26247مقالــه اســت .توجــه بــه ایــن موضــوع حایــز اهمیــت اســت کــه دادههــای

ســال  1395مربــوط بــه اول آبانمــاه ایــن ســال اســت ( 22اکتبــر  .)2016نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه
طــی دورة چهــارم منفــی اســت .اگــر  7مــاهِ ســال  95را در نظــر بگیریــم نــرخ رشــد منفــی برابــر
( -20/65درصــد) اســت .منطقیتــر آن اســت کــه بــهلحــاظ عــدم پایــان ســال  1395ایــن ســال

نادیــده گرفتــه شــود و در ایــن صــورت نــرخ رشــد منفــی ( -1/63درصــد) اســت .در دهــة چهــارم

در ســالهای  1392 ،1391 ،1389 ،1388و  1393شــاهد رشــد منفــی مقــاالت همایشهــا از ســالی
بــه ســال دیگــر هســتیم .از ابتــدای دهــة دوم ( )1988=1367تــا انتهــای دهــة چهــارم ()2015=1394

نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه  33/88درصــد را نشــان میدهــد .چنانچــه تــا اوایــل آبــان ( 1395اکتبــر

 )2016محاســبه شــود ،ایــن نــرخ رشــد برابــر  23/92درصــد

اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در ســطح جهانــی در ســه دهــة مــورد بررســی نــرخ رشــد مرکــب

ســاالنة مقــاالت همایشهــای بینالمللــی بهعنــوان یــک فعالیــت علمــی برونمــرزی براب ـر 22/75
درصــد اســت ،ایــن نــرخ بــرای ایــران  34/51درصــد را نشــان میدهــد .در ایــن فاصلــة زمانــی ســهم

جهانــی ایــران از مقــاالت همایشهــا  0/5درصــد اســت (کل جهــان .)537,536,7
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جدول  .1وضعیت مقاالت همایشها بعد از انقالب اسالمی
سال

تعداد مقاالت
همایشها

سهم بر حسب
(درصد)

نرخ رشد در هر
سال (درصد)

(1989 )1368

1

0

0

(1990 )1369

14

/04

0

برنامة اول توسعه

(1991 )1370

14

/04

0

دهة دوم
( 847مقاله)

(1992 )1371

21

/06

50

(1993 )1372

108

/29

414

(1994 )1373

112

/30

4

(1995 )1374

158

/42

41

(1996 )1375

131

/35

-17

(1997 )1376

288

/77

120

(1998 )1377

231

/62

-20

(1999 )1378

169

/45

-27

(2000 )1379

357

/96

111

(2001 )1380

386

1/03

8

(2002 )1381

524

1/40

36

(2003 )1382

859

2/30

64

(2004 )1383

1068

2/86

24

(2005 )1384

1521

4/07

42

(2006 )1385

2163

5/79

42

(2007 )1386

3018

8/07

40

دهههای مورد بررسی

برنامة دوم توسعه

برنامة سوم توسعه

دهة سوم
( 10296مقاله)
برنامة چهارم توسعه
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دهههای مورد بررسی

سال

تعداد مقاالت
همایشها

سهم بر حسب
(درصد)

نرخ رشد در هر
سال (درصد)

دهة چهارم

(2008 )1387

4026

10/77

33

(2009 )1388

3793

10/14

-6

(2010 )1389

2902

7/76

-23

(2011 )1390

3297

8/82

14

(2012 )1391

3275

8/76

-1

(2013 )1392

2847

7/61

-13

(2014 )1393

2076

5/55

-27

(2015 )1394

3529

9/44

70

(2016 )1395

502

1/34

-

جمع کل

37390

( 26247مقاله)

برنامة پنجم توسعه

 .2-4مقاالت پراستناد و داغ

ایــن مقــاالت از اواخــر دهــة ســوم و از ســال  )2006( 1385در ایــن پایــگاه موجــود هســتند و

قبــل از ایــن دهــه هیــچ مقالــة پراســتنادی مشــاهده نشــد .از ســال  1385تــا ســال  )2015( 1394تعــداد

ایــن مقــاالت افزایــش یافتــه و از  31مقالــة پراســتناد در ســال  1385بــه  220مقالــه در ســال 1394

رســیده اســت .نــرخ رشــد ایــن مقــاالت طــی ســالهای مذکــور برابــر بــا  609/7درصــد اســت،

در حالــی کــه نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه در هــر ســال برابــر بــا  21/65درصــد اســت .بهعــاوه،

در مجمــوع 1134 ،مقالــة پراســتناد تــا ســال  1394مشــاهده شــد و تعــداد  45مقالــه جــزء مقــاالت

داغ بودهانــد .بیشــترین مقــاالت داغ نیــز مربــوط بــه ســال  1394اســت .آمارهــا نشــان میدهــد

کــه وضعیــت تولیــدات علمــی ایــران در پایــگاه بینالمللــی  Clarivate Analyticsاز لحــاظ میــزان
اســتنادهای کافــی بــرای لحاظشــدن در مقــاالت پراســتناد در وضعیــت مطلوبــی قــرار نداشــته و تنهــا

تعــداد  1134مقالــة پراســتناد از کل  304936تولیــد علمــی ایــران در ایــن پایــگاه موجــود اســت.
ی کشــور در بــازة زمانــی مــورد نظــر جــزء  1درصــد
بهعبارتــی 0/37 ،درصــد از تولیــدات علمــ 
مقــاالت برتــر هســتند .همچنیــن ،از حوزههــای موضوعــی کــه بیشــترین تعــداد مقــاالت پراســتناد

و داغ را بــه ثبــت رســاندهاند ،میتــوان بــه حوزههــای مهندســی ،شــیمی ،مکانیــک ،انــرژی و

ســوخت ،ترمودینامیــک ،فیزیــک ،ریاضیــات ،علــوم و فنــاوری ،علــم مــواد و علــوم کامپیوتر اشــاره
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نمــود .از آنجــا کــه اســتناد در صــورت بههنجارشــدن نشــانی از میــزان کیفیــت تولیــدات علمــی
اســت ،وضعیــت مقــاالت پراســتناد پژوهشــگران ایرانــی در پایــگاه  Clarivate Analyticsگویــای ایــن

اســت کــه هرچنــد میــزان تولیــدات علمــی ایــران پیشــرفتهای چشــمگیری تــا بــه امــروز داشــته،

امــا از لحــاظ کیفــی تــاش بیشــتری بایــد صــورت پذیــرد (جــدول .)2

جدول  .2وضعیت مقاالت پراستناد و داغ بعد از انقالب اسالمی

دهههای مورد بررسی

دهة سوم
( 87مقالة پراستناد)
برنامة چهارم توسعه

دهة چهارم
( 1047مقالة پراستناد)

برنامة پنجم توسعه

سال

تعداد
مقاالت
پراستناد

تعداد
مقاالت داغ

سهم مقاالت
سهم مقاالت
داغ بر حسب
پراستناد بر
درصد مطابق
حسب درصد
مطابق با جمع با جمع کل
هر دهه بهطور
کل هر دهه
بهطور جداگانه جداگانه

(2006 )1385

31

-

35/6

-

(2007 )1386

56

-

64/4

-

(2008 )1387

40

-

3/8

-

(2009 )1388

53

-

5/1

-

(2010 )1389

88

-

8/4

-

(2011 )1390

75

-

7/2

-

(2012 )1391

106

-

10/12

-

(2013 )1392

148

-

14/13

-

(2014 )1393

189

7

18/05

15/6

(2015 )1394

220

28

21/01

62/2

(2016 )1395

128

10

12/22

22/2

جمع کل

1134

45

100

100

نرخ رشد مقاالت پراستناد 609/7
و داغ طی سالهای مذکور
(درصد)
 .3-4مقاالت دسترسی آزاد

وضعیــت مقــاالت دسترســی آزاد بــا توجــه بــه آمارهــای بهدس ـتآمده از پایــگاه بینالمللــی

«تامســون رویتــرز» حاکــی از آن اســت کــه ایــن مقــاالت پیــش از انقــاب اســامیتــا اواخــر دهــة
دوم یعنــی ســال  )1997( 1376بســیار انــدک هســتند؛ بهطــوری کــه جمعـاً  17مقالــة دسترســی آزاد
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پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

در ایــن بــازة زمانــی قابــل مشــاهده اســت .رشــد نســبتاً خــوب ایــن مقــاالت از دهــة ســوم بــه بعــد

آغــاز میشــود و تــا امــروز بــه رونــد صعــودی خــود ادامــه داده اســت .در دهــة ســوم ()1386-1377

ایــن مقــاالت از  3مقالــه در ســال  )1998( 1377بــه  469مقالــه در ســال  )2007( 1386رســیده اســت.

شــاید بتــوان یکــی از دالیــل ایــن مســئله را گســترش فناوریهــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی
از جملــه اینترنــت و محیــط وب دانســت .در دهــة چهــارم از ســال  )2008( 1387بــه بعــد ،ایــن
مقــاالت رشــد چشــمگیرتری پیــدا کردنــد تــا جایــی کــه میتــوان نقطــة اوج آنهــا را بــه ایــن دهــه

نســبت داد؛ زیــرا از مــرز  1000مقالــه عبــور کــرده و از  1107مقالــه در ســال  1387بــه  4502مقالــه

در ســال  1394رســید کــه میتــوان رشــد و پیشــرفت ایــن مقــاالت را بهطــور محســوس مشــاهده
نمــود .همچنیــن ،بهطــور کلــی ،از مهمتریــن حوزههــای موضوعــی کــه تمایــل بــه انتشــار مقــاالت

دسترســی آزاد داشــتهاند ،میتــوان بــه حوزههــای بهداشــت محیــط ،داروســازی و داروشناســی،

پزشــکی عمومــی ،مهندســی ،علــوم و فنــاوری ،شــیمی ،ریاضیــات ،پزشــکی و فیزیــک اشــاره نمــود.
همانطــور کــه اشــاره شــد مقــاالت دسترســی آزاد تــا پایــان دهــة دوم ( )1997=1376رشــد بســیار

اندکــی داشــته اســت .از دهــة ســوم رشــد جهشــی را مشــاهده میکنیــم (جــدول  )3بــا نــرخ رشــد

مرکــب ســاالنه برابــر  50/13درصــد.

جدول  .3وضعیت مقاالت دسترسی آزاد قبل و بعد از انقالب اسالمی
دهههای مورد بررسی

قبل از انقالب اسالمی
( 10مقاله)

42

سهم بر حسب درصد مطابق با جمع
کل هر دهه بهطور جداگانه

نرخ رشد در هر
سال

(1 1973 )1352

10

0

(1 1974 )1353

10

0

(3 1975 )1354

30

200

(4 1976 )1355

40

33/3

(1 1977 )1356

10

-75

سال

تعداد مقاالت
دسترسی آزاد
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سهم بر حسب درصد مطابق با جمع
کل هر دهه بهطور جداگانه

نرخ رشد در هر
سال

(- 1978 )1357

0

0

(- 1979 )1358

0

0

(1 1980 )1359

33/33

0

(- 1981 )1360

0

0

(1 1982 )1361

33/33

0

(- 1983 )1362

0

0

-

0

0

(- 1985 )1364

0

0

(- 1986 )1365

0

0

(1 1987 )1366

33/33

0

(- 1988 )1367

0

0

(- 1989 )1368

0

0

دهة دوم ( 4مقاله)

(- 1990 )1369

0

0

برنامة اول توسعه

(1 1991 )1370

25

0

(- 1992 )1371

0

0

(- 1993 )1372

0

0

(- 1994 )1373

0

0

(- 1995 )1374

0

0

(1 1996 )1375

25

0

(2 1997 )1376

50

100

دهههای مورد بررسی

دهة اول
( 3مقاله)

سال

(1984)1363

برنامة دوم توسعه

تعداد مقاالت
دسترسی آزاد

| قانع و کیومرثی

43

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

دهههای مورد بررسی

دهة سوم
( 941مقاله)
برنامة سوم توسعه

برنامة چهارم توسعه

دهة چهارم
( 24854مقاله)

برنامة پنجم توسعه

سال

تعداد مقاالت
دسترسی آزاد

سهم بر حسب درصد مطابق با جمع
کل هر دهه بهطور جداگانه

نرخ رشد در هر
سال

(1998 )1377

3

0/3

50

(1999 )1378

7

0/7

133/3

(15 2000 )1379

1/6

114/3

(22 2001 )1380

2/3

46/7

(44 2002 )1381

4/7

100

(43 2003 )1382

4/6

-2/3

(69 2004 )1383

7/3

60/5

(93 2005 )1384

9/8

33/3

(177 2006 )1385

18/8

92/4

(469 2007 )1386

49/8

165

(1107 2008 )1387

4/5

136

(1279 2009 )1388

1/5

15/5

(1887 2010 )1389

7/6

47/5

(3200 2011 )1390

12/9

69/6

(2935 2012 )1391

11/8

-8/3

(3017 2013 )1392

12/1

2/8

(3548 2014 )1393

14/3

17/6

(4502 2015 )1394

18/1

26/9

(3379 2016 )1395

13/6

-

جمع کل

25813

100

در ایــن دهــه تــا ســال  )2006( 1385رشــد مقالههــای دسترســی آزاد بــا شــیب مالیــم صــورت

میگیــرد؛ امــا در ســال  )2007( 1386رشــد ایــن نــوع مقــاالت بــا شــتاب و شــیب تنــد همــراه اســت

(نمــودار  .)1بــا توجــه بــه نگــرش مثبــت پژوهشــگران در ســطح بینالمللــی ()Creaser et al. 2010

و ملــی ( )Ghane 2006نســبت بــه دسترســی بــدون مانــع بــه اطالعــات علمــی ،افزایــش مقالههــای

دسترســی آزاد پژوهشــگران کشــور دور از انتظــار نیســت .در ســطح جهانــی در پایــگاه «تامســون

رویتــرز» از ابتــدا تــا ســال  2016تعــداد  587,697,1مــدرک دسترســی آزاد بــه ثبــت رســیده اســت

و ایــران نســبت بــه جهــان یکونیــم درصــد اســت.
44
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ﻧﻤﻮدار  .1رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد در دﻫﺔ ﺳﻮم
نمودار  .1رشد مقاالت دسترسی آزاد در دهة سوم
ﺳﻮم
آزاد در
ﻣﻘﺎﻻت
روﻧﺪ .1رﺷﺪ
اﻳﻦ رﺷﺪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪﻧﻤﻮدار
وﻳﮋه در دﻫﺔ ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
دﻫﺔ ﺑﻪ
ﻛﺮده و
دﺳﺘﺮﺳﻲﻃﻲ
ﺧﻮد را
ﺻﻌﻮدي
ایــن رشــد در ســالهای بعــد رونــد صعــودی خــود را طــی کــرده و بهویــژه در دهــة چهــارم
ﻗﺎﺑﻞ(.
)ﻧﻤﻮدار 2
دﻫﺔﻛﻨﻴﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺻﻌﻮديآزاد
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻻت
رﺷﺪدر
ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ
ﺗﻨﺪ وراﺑﻪوﻳﮋه در
ﺷﻴﺐﻛﺮده
ﺧﻮد ﺑﺎرا ﻃﻲ
روﻧﺪ
اﻧﺘﺸﺎرﺎي ﺑﻌﺪ
در ﺳﺎلﻫ
اﻳﻦ
رشــد قابــل توجهــی در انتشــار مقــاالت دسترســی آزاد بــا شــیب تنــد را مشــاهده میکنیــم (نمــودار

ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )ﻧﻤﻮدار .(2

.)2

ﭼﻬﺎرم
در دﻫﺔ
دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد
ﻧﻤﻮدار .2
دﻫﺔ ﭼﻬﺎرم
آزاد در
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻻتﻣﻘﺎﻻت
رﺷﺪ رﺷﺪ
ﻧﻤﻮدار .2
نمودار  .2رشد مقاالت دسترسی آزاد در دهة چهارم

 .5 .5ﺑﺤﺚ

.5.5 .5ﺑﺤﺚ
بحث

ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮر ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﮔﺮوه

ﮔﺮوهـگاه،
ـور ،دانشـ
ﻛﺸﻮر،ــد کشـ
مختلــف مانن
ـای تحقیقاتـ
واﺣﺪﻫﺎي واحدهـ
ـیدر ســطح
ـای علمـ
فعالیت
ـش
پای
داﻧﺸﮕﺎه،
ﻣﺨﺘﻠﻒـیﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺳﻄﺢ
ﻤﻲهـدر
ي ﻋﻠ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖـﻫﺎ
ﭘﺎﻳﺶ
آﻣﻮزﺷﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻧﺸﺮﻳﻪ زواﻳﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺳﺎزد.
واحدهــا را
ﻣﻘﺎﻻتو
ارﺗﺒﺎطــی
زوایــایﺑﻪک ّم
آموزشــی،
گــروه
ایــنﻣﻲﺳﺎزد.
ﻣﺸﺨﺺ
واﺣﺪﻫﺎ
اﻳﻦ
ﻋﻠﻤﻲ
اﺳﺘﻨﺎدﻛﻴﻔﻲ
نشــریهو
واﻳﺎيويﻛﭘﺮﻤﻲ
ﻛﻪ و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
آﻣﻮزﺷﻲ،
علمــیKe
را et
ارتبــاطal.
کیفــیﻫﺎﺳﺖ )
ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﺮﺑﻮط
پژوهشــگرﻫﺎ
ﻧﺸﺮﻳﻪاز زﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺨﺸﻲ
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ
Ke
ﻫﻤﺎﻳﺶـﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
سـﻛﻪ
اﻳﻦ
ـاالت
etمقـ
 al.بــه
ﺳﺖمرب)ــوط
ـتناد
ﻣﻘﺎﻻتـای پراس
ـیﺑﻪاز مقالههـ
اﺳﺘﻨﺎدـه بخشـ
يـهﭘﺮاینکـ
توجـ
ﺑﺨﺸﻲـةازقابــل
ـازد .نکتـ
ﺗﻮﺟﻪمی
ﻗﺎﺑﻞـخص
ﻧﻜﺘﺔ مشـ
همایشهاســت ( .)Ke et al. 2014بــدون شــک از ایــن طریــق توانمندیهــا نمایــان میگــردد و نقــاط
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ضعــف نیــز مشــخص شــده و فرصــت تقویــت تواناییهــا و رفــع ضعفهــا بــرای سیاس ـتگذاران
و برنامهریــزان حــوزة پژوهــش فراهــم میگــردد .از ایــن رو ،مطالعــة حاضــر بــه بررســی تولیــدات

علمــی ایــران در ســه زمینــة مقــاالت همایشهــا ،مقــاالت پراســتناد و داغ و مقــاالت دسترســی آزاد
از دوران قبــل از انقــاب تــا ســال  1395بــا رویکــرد ک ّمــی و کیفــی علمســنجی پرداختــه اســت .در

مجمــوع 37390 ،مقالــة همایــش (بــا احتســاب  7مــاه اول  )2016=1395در وب علــوم به ثبت رســیده

اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه مقــاالت همایشهــا رشــد خوبــی داشــتهاند (جــدول

 .)1ایــن نتایــج بــا یافتههــای «کرامتفــرد و رفیعــی ( )1394همسوســت .نکتــة قابــل توجــه اینکــه
قانــون برنامههــای اول تــا پنجــم توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی کشــور در زمینــة علــم و

فنــاوری اســت .در بــازة زمانــی برنامــة اول توســعه ( 158 ،)1368-1372مقالــة همایــش از ایــران در
وب علــوم موجــود اســت .ایــن میــزان در برنامــة دوم ( 1089 ،)1374-1378مقالــه ،در برنامــة ســوم

( 3194 ،)1379-1383مقالــه ،در برنامــة چهــارم ( 14521 ،)1384-1388مقالــه و در برنامــة پنجــم
( 17926 ،)1390-1394مقالــه اســت .نمــودار  ،3اطالعــات جالبــی در خصــوص نــرخ رشــد مرکــب
ســاالنة مقــاالت همایشهــا در برنامههــای توســعه ارائــه میدهــد .در فاصلــة زمانــی برنامــة دوم

توســعه نــرخ رشــد مرکــب برابــر  47/12درصــد اســت .ســال شــاخص در برنامــة اول )1993( 1372
اســت کــه در آن  108مقالــه در همایشهــای بینالمللــی ارائــه شــده اســت .در برنامــة دوم ســال

شــاخص  )1997( 1376بــا  288مقالــه اســت .نــرخ رشــد مرکــب ســاالنة مقــاالت در برنامــة ســوم
بــا  19/64درصــد ،نســبت بــه برنامــة دوم کاهــش نشــان میدهــد .ســال شــاخص در ایــن برنامــه

 )2004( 1383بــا  1068مقالــه اســت .بهطــور کلــی ،بیــنآغــاز برنامــة دوم ( )1995=1374تــا پایــان

برنامــة ســوم ( ،)2004=1383متوســط کاهــش نــرخ رشــد مقــاالت همایشهــا  - 8/38درصــد را
نشــان میدهــد .امــا نــرخ رشــد در برنامــة چهــارم ( 35/37درصــد) نســبت بــه برنامــة ســوم (19/64

درصــد) افزایــش داشــته و بیــن ســال مبــدأ برنامــة ســوم ( )2000=1379و ســال پایانــی برنامــة چهــارم
( )2009=1388بــه میــزان  6/06درصــد مقــاالت همایشهــا رشــد داشــتهاند .ســال شــاخص در

برنامــة چهــارم توســعه  )2008( 1387بــا  4026مقالــه اســت .مقایســة نــرخ رشــد مرکــب ســاالنه
مقــاالت همایشهــا از برنامــة چهــارم ( 35/37درصــد) بــه برنامــة پنجــم ( 3/57درصــد) ســیر نزولــی

را نشــان میدهــد کــه بهطــور متوســط بیــنآغــاز برنامــة چهــارم ( )2005=1384تــا پایــان برنامــة

پنجــم ( ،)2015=1394رشــد منفــی  -18/82درصــد را شــاهد هســتیم .ســال شــاخص در برنامــة

پنجــم توســعه  )2015( 1394بــا  3529مقالــه مشــاهده میشــود .نظــر کلــی بــهفاصلــة ســالهای

شــاخص ( )5+7+4+7=23در پنــج برنامــة توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی کشــور آشــکار
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علــم و فنــاوری از طــرف دو وزارتخانــة متولــی پژوهــش ایجــاد و ابــاغ شــده اســت کــه در هــر
برنامــة توســعه بــا جهشــی در ســالهای شــاخص روب ـهرو هســتیم.

ﻧﻤﻮدار  .3ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﺔ دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ

نمودار  .3نرخ رشد مرکب ساالنه مقاالت همایشها در برنامههای توسعة دوم تا پنجم

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺠﺮاي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲدر ﺳﻄﺢ

علمـیدر
یافتهوهــای
ـرای انتق
اﻳﻦمهـﻣﻘـم بـ
ـکﺗﺮمجـﺑﻪـرای
ـوان یـ
ش ﺑهـﻪـا به
ـاالت
ﻟﻤﻠﻠﻲآنجــا کــه
ﺑﻴﻦا از
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ،
ﺗﻮﺟﻪــالﺷﺪه
ﺎﻻت
اﺳﺎﺳﻲ
عنـاي
ﮔﻮﻧﻪ
ﻮﻧﺪ،همایﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺤﺴﻮبمقـﻣﻲﺷ

ﺷﺮﻛﺖـهدرشــده و
ـاالت توجـ
ـه ایــن مق
اساس ـیتر بـ
ﻫﺎيهگون
بایــد ب
یشوــوند،
ارﺗﺒﺎﻃﻲ،ــوب م
المللــی محس
ســطح بی
ﻫﻤﺎﻳﺶـﻫﺎ و
ﺑﺮﮔﺰاري
ایﺟﻬﺖ
ﻻزم ـهدر
ﺣﻤﺎﻳﺖ
اﻣﻜﺎﻧﺎت
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖنﻫﺎي

برگـﺟﻬﺖ
ﻮد در
ﻣﻲـﺷ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ـی،زﻳﺮا
ﮔﺮدد؛
ـترها،ﻫﺎي
ﻫﻤﺎﻳﺶ
رﺷﺪ،شهــا
ـزاری همای
ـت
ﺣﺎﺻﻞجه
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎالزم در
حمایازتهــای
امکانــات و
ﻓﺮاﻫﻢارتباطـ
ﻟﻤﻠﻠتﻲهای
ﺑﻴﻦاـاخ
زیرسـ
بسـ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪــاﻫﺎي
ﻃﺮﻓﻲاز ،در
ﻛﺸﻮرگـﺑﺴﻴﺎر
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﭘﮋوﻫﺶ و
وﺗﻮﺳﻌﻪ و
حاصــل
همایشه
اﺳﺖ.ـیاز کــه
ﻛﺎرﺑﺮديتجربیاتـ
ـردد؛ زیــرا
المللــیدرفراهــم
هــای بین
اﻋﺘﻼيهمایش
شــرکت در
ﺑﺮﮔﺰاري
ذﻳﻞـ آن
ـم در
اﺳﺖـ و
ﻓﻨﺎوري و ﻧ
ﻋﻠﻤﻲ،
ارﺗﻘﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺳﺎﻟﺔ
کاربــردی
ـور ﺑﻪبســیار
در کش
ﻧﻈﺮــد عل
ﻣﻮرد تولی
ﻮآوريـش و
ـای پژوهـ
ـعه و اعتـ
ﺗﻮان توسـ
رشــد،
جهــت
ـود در
ﭘﻨﺞشـ
می
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اســت .از طرفــی ،در برنامههــای پنجســالة توســعه ،ارتقــای تــوان علمــی ،فنــاوری و نــوآوری مــورد

ﻣﻘﺎﻻتــش و
ـور وتبــادل دان
ﻣﻘﺎﻻتالمللــی
علمــی بین
ﻣﻘﺎﻻتسهــای
ـزاری کنفران
آن بــه
وﺿﻌﻴﺖدر ذیــل
ﺑﺮرﺳﻲاســت و
نظــر
منظـداغ
ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎبده و
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ،
ﻋﻠﻤﻲبرگازـ ﻣﻨﻈﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪات

ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲﻛﺸﻮر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻮﻳﺎي
رﺷﺪـدهﻗﺎﺑﻞ
ﻧﺸﺎن
آزاد ﺑﻪ
اســت.
دﻫﻨﺪةـد شـ
ـور تأکیـ
ﺧﻮﺑﻲکشـ
ی
علمـ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ بنیــة
تقویــت
ﺗﻮﺳﻌﺔـ ﻋﻠ
ﻧﻘﺶمقـآن در
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و
ﻫﺎي
ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻤﻲ داغ و
ـتناد و
ـاالت پراس
شهــا،
ـاالت همای
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖمقـ
ﻛﺸﻮرازﺑﻪمنظــر
داﻧﺸﻤﻨﺪانعلمــی
ـت وتولیــدات
روزاﻓﺰونوضعیـ
ﺗﻮﺟﻪبررســی
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻘﺎﻻت
توجــهاﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ
داغ در
ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎد و
اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮر
اســت و
کشــور
فعالیــتاﻳﻦعلمی
ﭘﺎﻳﮕﺎهقابــل
دهندةاﻳﻦرشــد
نشــان
ﻣﻘﺎﻻتخوبــی
وﺿﻌﻴﺖآزاد به
دسترســی
مقــاالت
ﺑﻪ ﺳﺎل  (2006) 1385ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻛﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺒﺖﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه  1134ﻣﻘﺎﻟﺔ
ایــن خــود گویــای توجــه روزافــزون محققــان و دانشــمندان کشــور بــه فعالیتهــای پژوهشــی و
ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎد و  45ﻣﻘﺎﻟﺔ داغ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎد و داغ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1394
نقــش آن در توســعة علمــیکشــور اســت .وضعیــت مقــاالت پراســتناد و داغ در ایــن پایــگاه گویــای
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازة
ﻛﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ در
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ایــن اســت کــه ایــن مقــاالت مربــوط بــه ســال  )2006( 1385بــه بعــد هســتند و از کل فعالیتهــای

علمــی ثبتشــده در ایــن پایــگاه  1134مقالــة پراســتناد و  45مقالــة داغ وجــود داشــته کــه بیشــترین
مقــاالت پراســتناد و داغ مربــوط بــه ســال  1394هســتند .اســتنادهای دریافتــی پژوهشــگران ایرانــی،

گرچــه نســبت بــه قبــل افزایــش داشــته ،امــا ایــن میــزان وضعیــت قابــل قبولــی را نشــان نمیدهــد و

الزم اســت کــه بــه وضعیــت کیفــی تولیــدات علمــی بـه انــدازة کمیــت آن بیشــتر از هــر زمــان توجــه

شــده و هــدف تنهــا افزایــش کمیــت نباشــد ،بلکــه کمیــت و کیفیــت در یــک راســتا رشــد داشــته
باشــند .بــر ایــن اســاس ،بایــد توجــه و حمایــت از پژوهشهــای کاربــردی بیــش از پیــش مــورد
توجــه مســئوالن و برنامهریــزان کشــور قــرار گیــرد .مطالعــة «چــی و گالنــزل» بــه پژوهشهــای

ایرانیــان از وجــه دریافــت اســتناد بیشــتر در ســطح بینالمللــی تأکیــد دارد (Chi and Glänzel

 )2017و همســو بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر اســت .علیرغــم سیاس ـتگذاری در قانــون برنامــة

توســعه در خصــوص رشــد ک ّمــی و کیفــی علــم و فنــاوری ،نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه

در فاصلــة برنامههــای اول تــا ســوم توســعه ،کیفیســازی تولیــدات علمــی مــورد توجــه متولیــان
پژوهــش نبــودهاســت؛ بهگونــهای کــه بیــن ســالهای  )1989( 1368تــا  )2004( 1383مقــاالت

نویســندگان ایرانــی در میــان پراســتنادترینها و مقــاالت داغ مشــاهده نمیشــوند .در فاصلــة زمانــی
برنامــة چهــارم توســعة مقــاالت پراســتناد رشــد 71درصــد را نشــان میدهــد و رشــد مرکــب ســاالنه
برابــر  14/35درصــد اســت .میــزان رشــد مقــاالت پراســتناد در برنامــة پنجــم توســعه  150درصــد و

متوســط رشــد هــر ســال  16/50درصــد اســت .ایــران بهتدریــج بــا افزایــش وجــه کیفــی ،رقبــای

علمــی خــود را پشــت ســر میگــذارد (کرامتفــر و رفیعــی  .)1394در برنامــة چهــارم توســعه،

ســال شــاخص  )2007( 1386بــا  56مقالــه اســت و ســال شــاخص در برنامــة پنجــم  )2015( 1394بــا

 220مقالــه اســت .نکتــة قابــل توجــه ایــن اســت کــه نــرخ رشــد مرکــب مقــاالت پراســتناد در برنامــة
پنجــم ( 16/50درصــد) نســبت بــه برنامــة چهــارم ( 14/35درصــد) افزایــش چشــمگیری نداشــته
اســت ( 1/41درصــد) .وجــه دیگــر کیفیــت تولیــدات علمــی مربــوط بــه مقــاالت داغ در یــک

حــوزة موضوعــی اســت .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه تنهــا در دو ســال آخــر
برنامــة پنجــم توســعه ( 2013=1394و  )2015 =1394بهترتیــب 7 ،و  28مقالــة داغ از پژوهشــگران

ایرانــی در  ESIثبــت شــده اســت .مقــاالت داغ بیــنایــن دو ســال ،رشــد  300درصــد داشــته اســت.

ایــن نشــان از تــاش پژوهشــگران در انجــام تحقیقــات کیفــی اســت .رشــد مقــاالت پراســتناد و داغ
در ایــن پژوهــش نشــان داد کــه پژوهشــگران کشــور عملکــرد پژوهشــی بــاالی متوســط جهانــی
( )Sotudeh 2010و سیاســتگذاریهای حمایتــی از پژوهــش کیفــی ( )Gupta et al. 2015را
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مــورد تأییــد دارنــد.

رونــد رشــد مقــاالت دسترســی آزاد از یــک ســیر صعــودی پیــروی میکنــد (نمــودار .)4

تعــداد کل مقــاالت دسترســی آزاد ایــران در پایــگاه وب علــوم برابــر بــا  25813مقالــه اســت .ســهم

بــازة زمانــی برنامــة اول توســعه ( )1368-1372برابــر  0/004درصــد اســت .ایــن میــزان بــرای
برنامههــای دوم( ،)1374-1378ســوم ( ،)1379-1383چهــارم ( )1384-1388و پنجــم (-1394

 )1390بهترتیــب 0/050 ،درصــد 0/748 ،درصــد 12/22 ،درصــد و  73/95درصــد اســت .ســهم
مقــاالت دسترســی آزاد قبــل از انقــاب  0/039درصــد اســت .توجــه بــه ایــن نکتــه حایــز اهمیــت

اســت کــه تمایــل بــه دسترســی آزاد بهصــورت پراکنــده از اوایــل دهــة  )1369( 1990آغــاز گردیــد
 | 13 xx Xدورة  | xxﺷﻤﺎرة x

و اســتفاده از ایــن شــیوه بــرای انتشــار یافتههــای پژوهشــی بعــد از ســال  )1381( 2002اســت .از ایــن
رو ،آنچــه پیــش از انقــاب یــا قبــل از ســال  2002بهعنــوان دسترســی آزاد مطــرح میشــود و از

اﺳﺖ.
ـاظ ک ّمــی انــدک اســت ،قائــم بــر ایــن واقعیــت اســت.
لحـ

توسعه
پنجم
اول تا
برنامة
نمودار
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﻨﺠﻢ
اول ﺗﺎ
آزاددردرﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
دسترسیآزاد
مقاالت دﺳﺘﺮﺳﻲ
 ..4ﻣﻘﺎﻻت
ﻧﻤﻮدار 4

در ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اول ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻘـﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳـﻲ آزاد ﺑﺮاﺑـﺮ 1200
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ﻛﻪــرخ
ـعه ،ن
(1991توسـ
1370ــة) دوم
اولـا برنام
اول تـ
برنامــة
ﺳﺎلزمانــی
فاصلــة
درﺻﺪدر
ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ـاالتﻲ آزاد
دﺳﺘﺮﺳـ
ﻣﻘﺎﻟـ
اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
ﺷﺎﺧﺺ در
اﺳﺖ.

1384دسترســی
مقالــة
ﻧـﺮخیــک
ﻣﻘﺎﻟـﻪـتﺑـﺎ کــه
( )1991اسـ
دومـةواول
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔبرنامـ
ـاخص در
ـال شـ
ـت .سـ
درصــد اس
رﺷـﺪ /6
1370ﻮم 193
ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﺳـ
زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ
ﻓﺎﺻﻠﺔ
)ﻧﻤﻮدارـ .(5
1200اﺳﺖ
ﺷﺪه
درﺻـﺪ
دوم/2و1519
رﺷـﺪ
ﺳﻮم
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
دﻫﺪـ و
ﻧﺸﺎنشـﻣﻲ
درﺻﺪ را
ﻫﺴـﺘﻴﻢ.مقالــه بــا
ـوم 193
برنامــة سـ
ﺷﺎﻫﺪــة
ـن برنام
ـی بیـ
ﻧﺴﺒﺖـةﺑﻪزمانـ
ﭼﻬﺎرمفاصلـ
ـودار .)5
ـتدر(نمـ
ـده اس
منتشــر
آزاد

ﻣﻘـﺎﻻت
ﻧﻨﻤﻮده بـوـهرﺷـﺪ
اﻓﺰاﻳﺸﻲ
رﺷﺪ
زﻣﺎﻧﻲ
1384/6آزاد
ﻣﻘﺎﻻتـددﺳﺘﺮﺳﻲ
ـوم شــاهد
برنامــة سـ
ﺗﺒﻌﻴﺖنســبت
چهــارم
برنامــة
ﭘﻨﺠﻢوازدر
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔدهــد
ـان می
درصدرــدﺑﺎزةرا نشـ
نـاﻣﺎـرخ رشـ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎرم  510/8درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺳﺎلﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎلﻫـﺎي آﺧـﺮ ﻫـﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ دوم  (1999) 1378ﺑﺎ  7ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳـﻮم (2004) 1383

رشــد  1519/2درصــد هســتیم .امــا مقــاالت دسترســی آزاد در بــازة زمانــی برنامــة پنجــم از رشــد
افزایشــی تبعیــت ننمــوده و رشــد مقــاالت نســبت بــه پنــج ســال برنامــة چهــارم  510/8درصــد اســت.
ﺑﺎ  69ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎرم  (2009) 1388ﺑﺎ  1279ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻨﺠﻢ  (2015) 1394ﺑﺎ  4502ﻣﻘﺎﻟﻪ .ﺑﺎ

ترتیــب کــه
بــه وایــن
توســعهي،اســت.
ﭘﻨﺞهــر
آخــر
شــاخصيمربــوط
های
ســا
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
برنامــةﺔ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮﺳﻌ
های( در
ســا+ل6+5
بــه6=17
ﺷﺎﺧﺺ )
ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻪل ﺑﻪ
ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ  5/6ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻧﮕﺮش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻛﺸـﻮر
ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻛﺮدن ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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برنامــة دوم  )1999( 1378بــا  7مقالــه ،برنامــة ســوم  )2004( 1383بــا  69مقالــه ،برنامــة چهــارم 1388

( )2009بــا  1279مقالــه و برنامــة پنجــم  )2015( 1394بــا  4502مقالــه .بــا توجــه بــه فاصلــة ســالهای

شــاخص ( )6+5+6=17در پنــج برنامــة توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کشــور مشــخص

ﺗﻮﺳﻌﻪـور بــه قابــل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪکشـ
ـگران
گردیــد کــه بهطــور متوســط هــر  5/6ســال تغییــرات مثبتــی در نگــرش پژوهشـ
ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮ اﺳﺘﻨﺎد و داغ و ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن

اﻗﺘﺼﺎدي  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر | ﻗﺎﻧﻊ و ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ
پژوهشــی خــود بــرای جامعــة علمــی جهانــی ایجــاد شــده اســت.
دســترسکردن یافتههــای

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔبهﻗﺒﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ
زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ
آزادﺑﺎزة
دسترسی در
دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد
ﻣﻘﺎﻻت
ﻧﻤﻮدار .5
برنامة قبل
توسعه ﺑﻪنسبت
هر برنامة
زمانی
در بازة
مقاالت
رﺷﺪرشد
ﻧﺮخ نرخ
نمودار .5

ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ
ﻧﺴـﺒﺖ
درــرﺑـﺎزة
اﺳﺖ.سـاﻳﻦ
رﺷﺪـیداﺷﺘﻪ
درﺻﺪ
دوم ﻧﺰدﻳﻚمقﺑﻪـ 3
ﺑـﻪـعه نســبت
توسـ
ﭼﻬـﺎرمســوم
ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔبرنامــة
زﻣـﺎﻧﻲزمــان
در طــی
رﺷـﺪدیگ
ﻣﻴﺰانســال
ـالی بــه
آزاد از
دسترسـ
ـاالت
ـازة6/59
ﺣـﺪ
درصـدر
اﻳﻦ 3ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺖ.
درﺻﺪ
زمان-ــی برنامــة
ﻛﺎﻫﺸـﻲـددردر بـ
ﭼﻬـﺎرمــزان رشـ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ایــن می
ﺑـﻪاســت.
ﭘﻨﺠﻢــته
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔـد داش
ـد رشـ
ـک بــه
نزدیـ
41ـ/ـة 0دوم
ﺳﻮمبرنام
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ بــه
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن
آﮔـﺎﻫﻲ
ﻟﻤﻠﻠـﻲ و
ﺑـﻴﻦا
درصــدﺳـﻄﺢ
ﭘـﺬﻳﺮي در
رؤﻳـﺖ
)ﻧﻤـﻮدار
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ را
پنجــم ازبــه برنامــة
برنامــة
نســبت در
ایــن
اســت.
0/41
برنامــة.(6ســوم
دﻫـﺪبــه
نســبت
چهــارم

رﺷـﺪتﻧـﻪ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺖ .ﺑـﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻪیﻫﺎ
ﺑﻮدن اﻳﻦ
-6/59دﺳﺘﺮس
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻠﻤﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﭼﻨـﺪاندر ســطح
پذیــری
 .)6رؤی
(نمــودار
دهــد
نشــان م
درصــد را
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪدر حــد
کاهشــی
چهــارم
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﻛﺸﻮر از ﺳﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ و ﺳـﻬﻢ  2/3درﺻـﺪي اﻳـﺮان از ﺳـﻬﻢ
بینالمللــی و آگاهــی متخصصــان از فعالیتهــای علمــی نیازمنــد ســهولت قابــل دســترس بــودن
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻋﻠﻮم ،اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺖ.
ایــن یافتههاســت .بــا توجــه بــه رشــد نهچنــدان چشــمگیر مقــاالت دسترســی آزاد کشــور از ســالی

بــه ســال قبــل و ســهم  2/3درصــدی ایــران از ســهم جهانــی بــر اســاس پایــگاه وب علــوم ،ایــن مهــم

نیازمنــد سیاســتگذاری و برنامهریــزی اســت.
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درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ )ﻧﻤـﻮدار  .(6رؤﻳـﺖﭘـﺬﻳﺮي در ﺳـﻄﺢ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و آﮔـﺎﻫﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن از

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻧـﻪﭼﻨـﺪان
ﺳـﻬﻢ
اﻳـﺮانواز
ﺳـﻬﻢ /3
ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ
ﺳﺎﻟﻲ
ﻛﺸﻮر
دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻣﻘﺎﻻت
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
کیومرثی
درﺻـﺪي | قانع
مقاالت2دسترسی ...
پراستناد ووداغ و
ﺑـﻪمقاالت
شها،
از همای
مقاالت
آزادمنظر
ایران از
فعالیت علمی
چهار دهه
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﻳﮕﺎه وب ﻋﻠﻮم ،اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳﺖ.

نمودار  .6نرخ رشد مرکب ساالنة مقاالت دسترسی آزاد در برنامه های دوم تا پنجم توسعه

ﻧﻤﻮدار  .6ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ و دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ارزش و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺠـﻼت و

دانشــمندان ،صاحبــان اندیشــه و دیگــر پژوهشــگران بیــش از گذشــته بــر ارزش و مزایــای

مجــات و مقــاالت دسترســی آزاد واقفانــد؛ زیــرا وقتــی ایــن مقــاالت آزادانــه در اختیــار جوامــع

علمــی قــرار گیرنــد ،میــزان دســترسپذیری و اســتناد بــه آنهــا در ســطح ملــی و بینالمللــی
افزایــش یافتــه و در نتیجــه ،موجــب بــاال رفتــن اعتبــار و ضریــب تأثیرگــذاری آنهــا گردیــده و

میــزان کیفیــت ایــن آثــار را نیــز بازنمــون مینمایــد.
 .6نتیجهگیری

پژوهــش و تولیــد علــم و فنــاوری از عوامــل تعیینکننــدة رشــد و توســعة اقتصــادی ،اجتماعــی،

فرهنگــی ،صنعتــی و سیاســی کشــورها بــه حســاب میآینــد .تأثیــر عوامــل مختلــف در کارایــی و

اثربخشــی علمـی را نمیتــوان نادیــده گرفــت .بــا نگاهــی بــه پژوهشهــای علمــی ایــران در فاصلــة
زمانــی هشــت ســال جنــگ ایــران و عــراق تــا اواســط دهــة  1980تعــداد انتشــارات کشــور قابــل

مالحظــه نبــود ( .)Moed 2016اثــرات ایــن پدیــده را میتــوان در همایشهــای بینالمللــی نیــز

مشــاهده کــرد ،بهگونــهای کــه در آغــاز دهــة ( 1990جــدول  )1همــراه بــا رشــد نمایــی تعــداد
مقــاالت ،آهنــگ رشــد مقــاالت همایشهــا را شــاهد هســتیم .اگرچــه کمیــت مقــاالت ،جایــگاه
ایــران را در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر در وضعیــت مطلوبــی قــرار داده اســت و نبــو ِد ایــن کمیــت

خســران خواهــد بــود؛ ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه عــدم کیفیــت ،خســران بیشــتری را ب ـ ه
همــراه دارد .بــا توجــه بــه برنامههــای پنجســالة توســعة کشــور در زمینــة علــم و فنــاوری (مجلــس
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شــورای اســامی  ) 1396تأثیرگــذاری بیشــتر از پژوهشــگران کشــور در ایــن حــوزه انتظــار مـیرود.
محققشــدن ایــن مهــم نیــاز بــه هدفمندکــردن تحقیقــات بــرای توســعة ملّــی و مشــارکت علمـی در

عرصــة بینالمللــی اســت .بــدون شــک پدیــداری در ســطح جهانــی و مــورد وثــوق قــرار گرفتــن

نتایــج تحقیقــات ( )Chi and Glänzel 2017یکــی از مؤلفههــای ایــن سیاســتگذاری اســت.
مطابــق بــا یافتههــای ایــن پژوهــش رشــد کمیتحقیقــات در ایــران در دهههــای اخیــر قابــل توجــه
اســت و بــا یافتههــای مطالعــات خارجــی ( )Moed 2016و داخلــی «احســانی» و همــکاران ()1396

همخوانــی دارد .بهعبارتــی ،در کارایــی پژوهــش کــه یکــی از دو مؤلفــة بهــرهوری علمــی اســت،
بهگون ـهای موفــق عمــل شــده اســت .وجــه دیگــر بهــرهوری علمــی یعنــی اثربخشــی ،بــه کیفیــت

پژوهــش مربــوط اســت .از وجــه تحلیــل اســتنادی ،بخشــی از کیفیــت را میتــوان در شــاخصهای
بههنجارشــده کــه مبتنــی بــر اســتناد هســتند ،تشــخیص داد .بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــة حاضــر

در رابطــه بــا مقــاالت پراســتناد و مقــاالت داغ کــه رشــد قابــل توجهــی در مقایســه بــا تعــداد مقــاالت
نداشــتهاند ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در وجــه اثربخشــی بهــرهوری علمــی فعالیتهــای مؤثــری
انجــام نگرفتــه اســت (همــان) .بــدون شــک رشــد همهجانبــة کشــور مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه

اســت و علیرغــم اســناد باالدســتی ماننــد برنامههــای پنجســالة توســعه ،ســند چش ـمانداز  1404و

نقشــة جامــع علمیکشــور ،کمتــر مــورد توجــه متولیــان پژوهــش بــودهاســت.

توجــه ایــن پژوهــش بــه دسترســی آزاد بــه یافتههــای علمــی و مقــاالت همایشهــا در راســتای

همکاریهــای بینالمللــی اســت .در ایــن خصــوص ارائــة نتایــج پژوهــش در مجامــع بینالمللــی از

دو وجــه قابــل تأمــل اســت .اول اینکــه ایــن تحقیقــات ممکــن اســت بــا شــرکای علمـیدر دیگــر

کشــورها انجــام شــده باشــد که نشــان از وجــود مســئلهای مشــترک در دو یا چنــد کشــور دارد؛ دوم،
اگــر فقــط توســط پژوهشــگران ایرانــی انجــام شــده باشــد ،یافتههــا در ســطح بینالمللــی بــه نمایــش

گذاشــته شــده و بــاب تعامــل در یــک حــوزة تخصصــی را فراهــم مینمایــد .در رابطــه بــا دسترســی
آزاد بایــد توجــه داشــت کــه اساسـاً انجــام پژوهــش ،دسترســی دیگــران بــه یافتههاســت کــه مطابــق

بــا تحقیقــات انجامشــده در تأثیرگــذاری علــم و توســعه نقشــی مؤثــر دارد (.)Tennant et al. 2016
ایــن دســتاوردها تأثیــر قابــل توجــه ســرمایهگذاری در امــر پژوهــش را نشــان میدهنــد کــه حاصــل

قابــل دســترس بــودن پژوهشهــای پیشــین ،توســعة فرهنــگ همــکاری و تعامــات علمـیدر ســطح

ملــی و بینالمللــی و برنامهریــزی علمــی اســت .براینــد سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی اصولــی در
پژوهــش و فنــاوری بهعنــوان یــک مســئلة حیاتــی و نیــروی محرکــه موجبــات پیشــرفت و توســعة

پایــدار و رســیدن بــه رفــاه و اســتقالل واقعــی جامعــه را تأمیــنمینمایــد.
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مدیریــت و نظــارت صحیــح بــر پژوهــش کیفــی و تأثیرگــذار ،ناشــی از رصــد و پایــش

تحقیقــات انجــام شــده اســت .بنابرایــن ،دیدهبانــی واقعگرایانــه نیــاز بــه برنامــةراهبــردی و منظــم و
مدیریتــی دقیــق دارد کــه در نقشــة جامــع علمیتجلــی مییابــد .افزایــش شــرکت در همایشهــای

بینالمللــی و ارائــة نتایــج پژوهــش و گرایــش بــه نوشــتههای علمــیدسترســی آزاد بهمنظــور

رؤیتپذیــری بیشــتر و تأثیرگــذاری داخلــی و جهانــی بــا کیفیســازی تحقیقــات امکانپذیــر

اســت .تحقــق ایــن مهــم ،بــا حضــور بیشــتر پژوهشــگران در جــدول برترینهــا از منظــر مقالههــای
پراســتناد ،داغ و ثبــت اختراعــات امکانپذیــر اســت.
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قانعي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر
محمدرضادﻛﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻊ ،داري ﻣﺪرك
داری مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی اســت .ایشــان

ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط
هماکنــون دانشــیار گــروه پژوهشــی ارزیابــی توســعة منابــع مرکــز منطق ـهای و

ـنجی ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﻋﺎﻟﻲسـاز
ﻣﺮاﻛﺰ
رﺗﺒﻪﺑ
ﺳﻨﺠﻲ،
ﺟﻤﻠﻪبسـ
ـنجی ،و
آﻣﻮزشـی ،علم
ارتبــاط علمـ
ﻨﺪياســت.
ـاوری
ﻫﺎي و فنـ
ﻧﻈﺎمعلــوم
رســانی
ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،وب اطالع
وي اﺳﺖ.

نظامهــای رتبهبنــدی مراکــز آمــوزش عالــی از جملــه عالیــق پژوهشــی وی
اســت.

کیومرثیاﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر
دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﻧﻊ ،داري ﻣﺪرك
سمیرا
علــم ارﺗﺒﺎط
رشــتةاﺳﺖ.
ارشــدودرﻓﻨﺎوري
ﻲ ﻋﻠﻮم
تحصيلــي اﻃﻼعرﺳﺎﻧ
مــدركﻣﻨﻄﻘﻪاي و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰ
اطالعــات و
كارشناســي
ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔدارای

ﭘﮋوﻫﺸﻲعلــوم و
ﻋﻼﻳﻖعرســاني
اي اطال
منطقــه
ســنجي از
گرايــش علم
دانش
ﺟﻤﻠﻪ
مركــز از
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﺮاﻛﺰ
شناســيرﺗﺒﻪﺑﻨﺪي
ﻧﻈﺎمﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،وبﺳﻨﺠﻲ،
فنــاوري اســت .ســنجش علــم و فنــاوري ،رابطــة دانشــگاه و صنعــت ،رتبهبنــدي
وي اﺳﺖ.
دانشــگاهها و وبســنجي از جملــه عاليــق پژوهشــي وي اســت.

ﺳﻤﻴﺮا ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ ،داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ .ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري،
راﺑﻄﺔ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و وبﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﺳﻤﻴﺮا ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ ،داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ .ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري،
راﺑﻄﺔ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و وبﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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