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چکيده

هدف پژوهش حاضر بررس�ي وضعيت انتش�ار و اس�تناد به اطالعات علمي توليد شده پژوهشگران س�ازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج كش�اورزي در 62موسس�ه و مركز تحقيقاتي وابسته در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس 1از سال 1999تا  2011است .در این
پژوهش ،توليدات علمي اين س�ازمان بر اس�اس ش�اخصهای کمی و کیفی علمسنجی تجزیه و تحلیل ش�دهاند .اين پژوهش در
حوزه علمس�نجي است و با توجه به گستردگي سواالت و اهداف پژوهش ،از روشهاي پيمايشي و تحليل استنادي استفادهشده
اس�ت .دادهها با اس�تفاده از روشهاي آمار توصيفي تجزيه و تحليل شده است .نتايج نش�ان ميدهد طي سالهاي،2011 -1999
پژوهش�گران س�ازمان  2594عنوان اثر علمي در پايگاه اطالعاتي وب آو س�اينس منتش�ر کردهاند و توليدات علمي آنهاروند
صعودي داش�ته است .پژوهشكده بيوتكنولوژي کش�اورزي با فراواني  7/04درصد باالترين ميزان توليدات علمي را داشته است.
بيش�ترين توليدات علمي س�ازمان ( 3درصد) در مجله  ACTA HORTICULTURAEانتش�ار يافته است .فاطمه سفيدكن
با  100عنوان اثر علمي ،به عنوان پركارترين نويس�نده و قاس�م حسيني سالكده با تعداد  1338استناد ،و ميانگين استناد ،21/93
پراس�تنادترين نويس�نده به ش�مار ميرود .از نظر ميزان همكاري ،دانش�گاه تهران با تعداد  384عنوان مقاله و كشور آمريكا با
تعداد  200عنوان مقاله بيش�ترين مش�اركت را در همتاليفي با پژوهشگران س�ازمان داشته است .تعداد كل استنادها به توليدات
علمي س�ازمان  10782اس�ت و شاخص  hدر توليدات علمي سازمان  36اس�ت .عليرغم سير صعودي در تعداد توليدات علمي
ثبت شده در اين پايگاه اطالعاتي ،اين تعداد رقم مناسبي براي سازمان به شمار نميرود .بر اساس شاخصهای کیفی علمسنجی،
کیفیت مقاالت پژوهش�كده بيوتكنولوژي كش�اورزي از ديگر واحدهاي تابعه سازمان باالتر اس�ت .لزوم ًا پژوهشگراني كه از نظر
تعداد مقاالت در رتبه خوبي قرار دارند ،از نظر شاخصهاي كيفي از جايگاه خوبي برخوردار نيستند.
کلمات کلیدی :پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس؛ توليدات علمي؛ سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج كشاورزي؛ علمسنجي؛ وضعيت انتشار؛ وضعيت استناد
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Aim: The aim of this research is to study the scientific production of Agricultural Research، Education and Extension
Organization (AREEO) researchers indexed in Web of Science (WOS) from 1999 to 2011.
Methodology: Survey and scientometic analysis methods are used to conduct the research. 2459 scientific research
reports which are published by AREEO scientists in WOS database are examined.
Findings: Findings show that the highest number of AREEO scientific production، 7/4%، was produced by the researchers of Faculty of Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII). Most of the AREEO Papers،
3 %، has been published in ACTA HORTICULTURAE journal. Miss Sefidkon by 100 scientific productions is the
most active researcher and Mr. Salekdeh with 1338 citations to his scientific productions gained the highest citation
researcher rank in AREEO. Among the local educational and research institutions، University of Tehran، with 384 co
authorship articles، 14/8 %، has had the most cooperation in scientific production with AREEO. AREEO researchers
with 200 coauthor ship articles had the most cooperation with American researchers as foreign coworkers. Most of
the papers have been written in English. During the years 1999 to 2011، the number of AREEO researchers' papers
published in ISI increased considerably. The highest number of researchers' papers was published in 2011. The most
frequently cited article، with 211 citations in WOS، was published in 2002.
Key words:Scientefic Production- Scientometric analysis- Agricultural Research، Education
and Extention Organization- Web of Science Database- citation status.

و به جريان انداختن چرخة توليد اطالعات علمي كش��ور بخصوص در زمينة
 در اين پژوهش سـعي ميشود وضعـيت توليد.تخصصي خود داشته باشند
اطالع��ات علمي اين س��ازمان در پاي��گاه اطالعاتي وب آو س��اينس در بازه
 مطالعه و با استفاده از شاخصهاي علمسنجي به تصوير2011-1999زماني
.كشيده شود
يك��ي از رايجترين روشهاي ارزيابي فعاليتهاي علمي پژوهش��گران و
 آموزشي بهرهگيري از ش��يوههاي مختلف علمسنجي-س��ازمانهاي علمي
 يكي.است كه با اس��تفاده از پايگاههاي اطالعاتي استنادي صورت ميگيرد
 وب آو س��اينس اس��ت كه،از مهمترين و معتبرترين پايگاههاي اس��تنادي
 در اين پژوهش.) راهاندازي شده استISI(توسط موسس��ه اطالعات علمي
 توليدات علمي،با استفاده از دادههاي گردآوري شده از اين پايگاه اطالعاتي
-1999 آموزش و ترويج كشاورزي از سال،پژوهش��گران س��ازمان تحقيقات
. بررسي شده است2011
 به درك،آگاهي از روند اطالعات علمي توليد ش��ده توسط پژوهشگران
 قابليتها و كاستيها كمك ميكند و،موانع و مشكالت و برآورد استعدادها
اين نيز به نوبة خود ياريرسان مــديران و برنامهريزان سازمان در تدويــن
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بيان مسئله و ضرورت تحقيق
، از ميان حجم گس��ترده فعاليتهاي پژوهشي و توليدات علمي،امروزه
س��هم عمدهاي به دانش��گاهها و مراكز تحقيـقاتي اختصاص دارد و نتيـجه
 ساالنه با صرف.تحـقيقات آنها در توس��عة علمي و فني كش��ور مؤثر اس��ت
 تحقيقات انجـ��ام ميگيرد و در پي آن،بودجهه��اي هنگفت در اين مراكز
 موجب پيش��رفت و،اطالعات جديد توليد ميش��ود و اش��اعة اين اطالعات
 آموزش و ترويج، س��ازمان تحقيقات،در اين رابطه.توسعه كش��ور ميگردد
کش��اورزي يک��ي از قديميترين و گس��تردهترين س��ازمانهاي تحقيقاتي و
آموزشي کشور است كه سهم بزرگي در انجام تحقيقات بهخصوص تحقيقات
 بعضي از واحدهاي تابعه سازمان مانند موسسه.كاربردي و توس��عهاي دارد
 موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي،تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
 موسسه تحقيقات علوم دامي، موسس��ه تحقيقات گياهپزشكي كشور،رازي
،کش��ور و تعدادي از واحدهاي آموزشي آن با قدمتي نزديک به هشتاد سال
.سهم بسزايي در توليد دانش در بخش كشاورزي داشتهاند
با توجه به س��ابقه ديرينه پژوهش��ي و همچنين هدفها و وظايف اين
 انتظار ميرود اعضاي هيئت علمي آن نقش مهمي در روند پژوهش،سازمان
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يك خط مشي پژوهشـي است.
در اين پژوهش ،توليدات علمي پژوهش��گران س��ازمان از نظر کمي و با
توجه به نوع آن اعم از مقاالت منتشر شده در نشريات ،مقاالت ارائه شده در
کنفرانسها ،چكيده همايشها ،نقد و بررس��يها ،سرمقاله و ...که در پايگاه
اطالعاتي وب آو س��اينس نمايه ش��دهاند و از نظر گروههاي موضوعي حوزه
كش��اورزي در سالهاي  1999تا ( 2011از زمان ادغام دو وزارت كشاورزي
و جهاد سازندگي تاكنون) ،مورد بررسي قرار گرفته است.

پزش��کي ايران در اين پايگاه مربوط به سال  2006است .همکاري در تاليف
مش��ترک بين نويسندگان اين دانشگاه از رقم قابل قبولي برخوردار است اما
کم بودن توليدات علمي پژوهش��گران توجه مس��ئولين پژوهشي دانشگاه را
ميطلبد.
ش��اهبداغي و ش��كفته( )1388به بررسي وضعيت انتش��ار و استناد به
مقاالت دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هيد بهش��تي در نمايههاي اس��تنادي
تامس��ون( )ISIدر س��الهاي  1998تا  2007پرداختند .نتايج نش��انگر آن
است كه رشد مقاالت صعودي بوده و منحني استناد به مقاالت نيز روند رو
به رشدي را نشان مي داد.
تصويري ( )1389به بررس��ي وضعيت کمي توليدات علمي پژوهشگران
پژوهش��کده مهندس��ي در س��الهاي  1388-1369پرداخت .نتايج نشان
ميدهد توليدات علمي پژوهشگران پژوهشکده مهندسي بهطورکلي در بازه
زماني موردنظر ،روند رو به رشدي داشته ولي اين رشد منظم نبوده است .از
بين قالبهاي مختلف انتش��اراتي ،سهم مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاي
ملي بيش از ساير قالبهاست.
تق��ي زاده و وزيري ( )1389با اس��تفاده از آمارهاي مؤسس��ه اطالعات
علمي ( ،)ISIوضعيت توليدات علمي دانش��گاه آزاد اسالمي را در سالهاي
 1990تا  2007ميالدي بررس��ي نمودند .نويسندگان دانشگاه آزاد اسالمي
بيش از  100نوع نام متفاوت را در پايگاه وب آو س��اينس مؤسسه اطالعات
علمي نمايه كردهاند .بيشترين مشاركت نويسندگان دانشگاه آزاد اسالمي با
نويسندگان كشورهاي آمريكا ،آلمان و كانادا بوده است.

بررسي متون
مطالعات انجام شده در داخل کشور
شمس��ايي ( )1373به بررس��ي عوامل بازدارنده و تنگناهاي مربوط به
فعاليتهاي علمي و پژوهش��ي اعضاي هيات علمي دانشکدههاي کشاورزي
پرداخ��ت .نتاي��ج يافتههاي وي نش��ان داد ک��ه وجود موانع براي ش��رکت
در س��مينارهاي خارج از کش��ور ،مشکل در بهرهمند ش��دن از فرصتهاي
مطالعات��ي و کمبود مواد و امکانات الزم در تحقيق بهعنوان عوامل بازدارنده
موثر در فعاليتهاي علمي و پژوهشي در دانشکدههاي کشاورزي است.
انصاف��ي ( )1377وضعي��ت کمي توليد اطالعات علمي توس��ط اعضاي
هي��ات علمي بخش منابع طبيعي در ايران را مورد بررس��ي قرار داد .نتايج
بررس��ي نشان داد در س��ال  1375توليد اطالعات علمي به حداکثر رسيده
اس��ت .بيش��ترين موضوعات در زمينه جنگلشناسي و اکولوژي مرتع است.
مهمترين مشکل آنها در توليد اطالعات وجود موانع مختلف براي شرکت در
سمينارها ،کنفرانسهاي داخل و خارج کشور است.
صرافزاده ( )1378در پژوهشي سهم ايران در تحقيقات کشاورزي را از
ابتدا تا  1997بررسي نمود .نتايج بررسي نشان داد که سهم ايران در هريک
از بانکهاي مورد بررسي کمتر از يک درصد است .بيش از نيمي از مدارک
نمايه ش��ده محققان ايراني ،در داخل کشور منتشر شدهاند.دانشگاه تهران،
دانش��گاه شيراز و موسس��ه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي به ترتيب
بيشترين مدارک را توليد نمودهاند.
نوري و همکاران( )1385به بررسي توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه
علوم پزش��کي اصفهان در پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس از س��ال ١٩٧۶
تا پايان س��ال  ٢٠٠۶پرداختند .نتايج نش��ان ميدهد در مجموع ،توليدات
علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در پايگاه اطالعاتي وب آو
س��اينس رقم قابل قبولي نيست .بنابراين ،مسؤوالن دانشگاه براي بهبود اين
وضعيت بايس��تي شرايطي را فراهم نمايند تا پژوهشگران انگيزه و توان الزم
براي انتشار مقاله در مجلههاي معتبر بينالمللي را به دست آورند.
شهميرزادي( )1387در مقاله خود به بررسي مشاركت علمي موسسات
و مراكز تحقيقاتي وابسته به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در سطح
بين المللي از س��ال  1999 -2004ميپردازد .نتايج پژوهش نشان ميدهد،
وضعيت كمي تعداد توليدات علمي كش��اورزي پژوهش��گران مؤسس��ات و
مراكزتحقيقاتي وابس��ته به س��ازمان تحقيقات وآموزش کشاورزي درسطح
بين المللي پايين اس��ت وس��عي وتالش مجدانهاي را جهت ارتقاي س��طح
علمي حوزه كشاورزي مي طلبد.
محمدحس��ن زاده و هم��کاران ( )1387ب��ه بررس��ي تولي��دات علمي
نويسندگان دانشگاه علوم پزشکي ايران در پايگاه وب آو ساينس پرداختند.
يافتههاي پژوهش نش��ان داد بيشترين مدرک منتشر شده از دانشگاه علوم

مطالعات انجام شده در خارج کشور
براون ،گالنس��ل و گروپ )1995( 2پژوهش��ي با عن��وان وضعيت توزيع
ش��اخصهاي علمس��نجي در  27ح��وزه علم��ي در  50کش��ور جهان طي
س��الهاي  1989تا  1993انجام دادند .نتايج بررس��ي نشان داد که از بين
 50کش��ور ،آمريکا سهمي معادل  33/8درصد از انتشارات و  49/7درصد از
ارجاعات را به خود اختصاص داده و در مرتبه اول قرار دارد.
عصاره )1996( 3پژوهش��ي با عنوان ارزيابي و سنجش انتشارات علمي
در کشورهاي جهان سوم انجام داده است .هدف وي از اين پژوهش ارزيابي
و س��نجش انتشارات علمي در کشورهاي جهان س��وم در سطح بينالمللي
اس��ت .يافتههاي پژوهش وي نش��ان داد که تنها تعداد کمي از کش��ورهاي
جهان س��وم ،تعداد زيادي از يافتههاي تحقيق خود را در سالهاي -1989
 1985منتش��ر کردهاند .دانشمندان کشورهاي جهان سوم ترجيحا" مقاالت
تخصصي خود را بيشتر در مجالت خارجي منتشر کردهاند .همچنين يافتهها
نشان ميدهد که سهم کشورهاي جهان سوم (به غير از هندوستان) در تمام
رشتههاي علمي بهطور متوسط زير مقياس مورد نظر است.
هايکي و يوها )1997( 4در س��ال  1997در پژوهشي با عنوان مطالعه
علمس��نجي تحقيقات کاربردي در چين در مجموع  35087نشريه ادواري
داخل��ي و خارج��ي را ب��راي تجزيه و تحلي��ل و ارزيابي توزيع انتش��ارات و
اس��تنادها مورد اس��تفاده قرار دادند .يافتههاي پژوهش نش��ان ميدهد در
سالهاي مذکور تعداد استنادها  7944بوده است.
كيونگ )2003( 5در تحقيقي ،توليدات علمي انستيتوي علوم ملكولي و
س��لولي سنگاپور را طي  10سال بررسي نمود .يافتههاي وي نشان ميدهد،
انس��تيتو علوم ملكولي و سلولي سنگاپور طي  10سال  395مقالة تحقيقي،
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 33جلد كتاب 24 ،مقاله كنفرانس 4 ،رساله و  10پروانه ثبـت اختراع داشته
اس��ت .وي در اين تحقيق محققان برجس��ته و مطرح در سطح بينالملل را
شناس��ايي و نشان مي دهد كه اين محققان  %56/6از توليدات علمي خود
را به صورت مقاله در مجلههاي  ISIمنتشر كردهاند.
کين��گ )2004( 6توليدات علمي  31كش��ور دنيا را از طريق بررس��ي
مقاالت چاپ ش��ده آنها و ميزان استناد اين مقاالت در نمايه استنادي علوم
بررس��ي نمود .نتايج پژوهش وي نش��ان ميدهد كه آمريكا پراس��تنادترين
مقاالت را توليد نموده است .انگليس ،آلمان ،ژاپن و فرانسه بهترتيب پس از
آن در مقامهاي دوم تا پنجم قرار گرفتهاند .ايران نيز در اين ميان در مقام
س��يام واقع شده است .در نهايت ميتوان گفت كه  97/5درصد از مقاالتي
كه بيش��ترين ارجاع به آنها ش��ده است ،توسط 17كشور از بين  193كشور
دنيا توليد شده است.
وين��ر 7و همکارانش ( )2009به بررس��ي تولي��دات علمي برزيل و چند
کشور ديگر در حوزه علوم کامپيوتر پرداختند .پژوهشگران در اين پژوهش،
توليدات علمي برزيل در س��الهاي  2001تا  2005در حوزه علوم کامپيوتر
را با کشورهايي مانند آمريکاي التين ،اروپاي التين ،روسيه ،هند ،چين ،کره
جنوبي ،استراليا و آمريکا مقايسه نمودند .نتايج پژوهش نشان داد که برزيل
بيش��ترين توليدات را در بين کش��ورهاي آمريکاي التين داراست .توليدات
علمي برزيل در اين حوزه رو به افزايش است.
هي��وژن فو 8و همکاران ( )2010به بررس��ي تحقيقات صورت گرفته در
زمينه پسماندهاي جامد در سالهاي  1993تا  2008پرداختند .روند رشد
تولي��دات علمي اين حوزه در طي اين س��الها به صورت فزايندهاي افزايش
يافته است ،بهگونهايکه پيشبيني ميشود شمار مقاالت اين حوزه در سال
 2013نس��بت به س��ال  2008دو برابر ش��ود .مهمترين نش��ريه اين حوزه
که بيش��ترين مقاالت در آن منتشر ش��ده ،مديريت پسماند 9است .در طي
س��الهاي مورد مطالعه ،آمريکا داراي بيشترين توليدات علمي در اين حوزه
است و روند رشد توليدات علمي در چين نيز بسيار چشمگير است.
اوگوليني 10و همکاران ( )2010توليدات علمي منتش��ر شده در زمينه
غ��دد بدخيم را در بين کش��ورهاي مختلف بررس��ي و روند رش��د توليدات
علم��ي اين ح��وزه را ارزيابي نمودند .اين پژوهش اولين تحقيقي اس��ت که
توزيع جغرافيايي تحقيقات صورت گرفته در زمينه غدد بدخيم و موضوعات
وابس��ته را نش��ان ميدهد .يافتههاي پژوهش نش��ان داد از س��ال  1987تا
 ،2006توليدات علمي اين حوزه  177درصد رشد داشته است.
سؤاالت پژوهش
 .1در طي س��الهاي  ،2011-1999ميزان توليدات علمي پژوهشگران
سازمان در پايگاه وب آو ساينس به تفكيك نوع مدرك چقدر است؟
 .2روند رش��د توليدات علمي پژوهش��گران س��ازمان در طي سالهاي
 2011-1999در چه وضعيتي قرار دارد؟
 .3بيش��ترين توليدات علمي پژوهش��گران س��ازمان در طي سالهاي
 2011-1999به کدام يک از واحدهاي تابعه سازمان تعلق دارد؟
 .4ميزان توليدات علمي پژوهشگران سازمان در طي سالهاي -1999
 2011به تفكيك مجالت منتشر كننده چگونه است؟
 .5ميزان توليدات علمي پژوهشگران سازمان در طي سالهاي -1999
 2011به تفكيك گروههاي موضوعي در چه وضعيتي قرار دارد؟
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 .6چه تعداد از توليدات علمي پژوهش��گران س��ازمان در طي سالهاي
 2011-1999با همکاري نويس��ندگان ايراني خارج از س��ازمان تهيه شده
است؟
 .7طي سالهاي  ،2011-1999چه تعداد از توليدات علمي پژوهشگران
سازمان با همکاري نويسندگان غيرايراني تهيه شده است؟
 .8پراس��تنادترين مقاله سازمان در طي س��الهاي  ، 2011-1999در
پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس كدامها هستند؟
 .9پركارترين و پراس��تنادترين نويس��نده س��ازمان در طي س��الهاي
 ، 2011-1999در پايگاه وب آو ساينس كدامها هستند؟
 .10در ط��ي س��الهاي  ،2011-1999ميانگين اس��تناد به هر يک از
مقاالت پژوهشگران سازمان در پايگاه وب آو ساينس چقدر است؟
روش پژوهش و تجزيه و تحليل اطالعات
اين پژوهش در حوزه علمس��نجي است و با توجه به گستردگي سواالت
و اهداف پژوهش ،در بخشهايي که به بحث پراستنادترين نويسنده و مقاله
س��ازمان و يا ميانگين اس��تناد به هر يک از مقاالت پژوهش��گران سازمان
در پاي��گاه اطالعاتي وب آو س��اينس پرداخته ش��ده اس��ت از روش تحليل
اس��تنادي و در ديگر بخشها از روش پيمايش��ي اس��تفادهشده است .ابزار
گردآوري دادهها ،پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس متعلق به شركت تامسون
رويترز 11اس��ت .ب��راي تجزيه و تحليل اطالعات ،رس��م نمودارها و جداول
از نرمافزار تجزيه و تحليل پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس و ميكروس��افت
اكسل استفاده شده است .تجزيه و تحليل دادهها با روشهاي آمار توصيفي
صورت گرفته است.
يافتههاي پژوهش
اطالعات گردآوري ش��ده نشان ميدهد که پژوهشگران سازمان از سال
 1999تا س��ال  ،2011تعداد  2594عنوان مدرك در پايگاه اطالعاتي وب
آو ساينس به ثبت رسانيدهاند.
پرس��ش .1در ط��ي س��الهاي  ،2011-1999ميزان تولي��دات علمي
پژوهشگران س��ازمان در پايگاه وب آو ساينس به تفكيك نوع مدرك چقدر
است؟ پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس حدود  34نوع مدرك را تحت پوشش
قرار داده است اما در اين تنوع مدرك ،مقاله بيشترين نوع مدركي است كه
در اين پايگاه نمايه ش��ده اس��ت .جدول  1گوياي اين امر در توليدات علمي
پژوهشگران سازمان است.
جدول  -1توزيع فراواني توليدات علمي پژوهشگران سازمان در پايگاه اطالعاتي
وب آو ساينس به تفكيك نوع مدرك
نوع مدرك

تعداد

درصد

مقاله

2123

81/9

چکيده مقاله همايش

226

8/7

مقاله همايش

211

8/1

سرمقاله

20

0/8

نقد و بررسي

14

0/5

جمع

2594

100
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همانطور كه جدول 1نشان ميدهد در كل ،توليدات علمي پژوهشگران
در قالب  5نوع مدرك نمايه ش��ده اس��ت .مقالهها ب��ا  2123عنوان (81/9
درصد) بيش��ترين سهم و نقد و بررس��ي با  14عنوان (0/5درصد) كمترين
سهم را به خود اختصاص داده است.
پرس��ش .2روند رش��د توليدات علمي پژوهش��گران س��ازمان در طي
س��الهاي  2011-1999در چه وضعيتي قرار دارد؟ رش��د توليدات علمي
پژوهش��گران در س��الهاي مورد مطالعه نش��ان میدهد كه توليدات علمي
پژوهشگران سازمان از سال  1999روند رو به رشدي داشته است.
همانگونه که در نمودار 1مشاهده ميشود ،بهطورکلي در طي سالهاي
مورد بررس��ي ،پژوهش��گران س��ازمان تعداد 2594عنوان تولي��د علمي را
منتشر نمودهاند .بيشتر توليدات ( 21/781درصد) در سال 2011و كمترين
توليدات ( 0/848درصد) در سال  1999منتشر شده است.
هر س��اله بر توليدات علمي س��ازمان افزوده شده و اين روند صعودي از
س��ال  2005تا سال  2011بيشتر مشهود است .در طي اين دوره  13ساله،
تعداد مقاالت از  22عنوان در س��ال  1999به  565عنوان در س��ال 2011

رسيده است.
پرس��ش .3بيش��ترين تولي��دات علمي پژوهش��گران س��ازمان در طي
س��الهاي  2011-1999به کدام يک از واحدهاي تابعه سازمان تعلق دارد؟
به منظور تعيين مشاركت واحدهاي تابعه سازمان در توليدات علمي در بازه
زماني تعيين ش��ده ،مجموع مدارك علمي توليد ش��ده هر يك از واحدهاي
تابعه س��ازمان ،م��ورد مطالعه جداگانه و تعداد توليدات علمي آنها نش��انگر
آن اس��ت كه بيش��ترين توليدات علمي س��ازمان با تعداد  365توليد علمي
به موسس��ه تحقيقات جنگلها و مراتع كش��ور تعلق دارد و سپس موسسه
تحقيقات گياهپزشكي كشور با تعداد  320عنوان توليدعلمي در جايگاه دوم
و پژوهشكده بيوتكنولوژيکش��اورزي با  289عنوان توليد علمي در جايگاه
سوم جدول قرار گرفته است.
از آنجاييکه مقايسه ميزان توليدات علمي موسسات و مراكز تحقيقاتي
سازمان بدون در نظر گرفتن تعداد اعضاي هيئت علمي هر موسسه و مركز
تحقيقاتي ،منطقي به نظر نميرس��د ،س��هم نسبي هر يک از مراكز تابعه به
نسبت تعداد اعضاي هيئت علمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج

نمودار  -1روند رشد توليدات علمي پژوهشگران سازمان در طي سالهاي 1102-9991
جدول -2توليدات علمي پژوهشگران سازمان در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس
به تفكيك واحدهاي تابعه سازمان به نسبت اعضاي هيئت علمي هر موسسه
رديف

نام موسسه

تعداد توليدات علمي

تعداد اعضاي هيئت علمي

نسبت توليدات علمي به اعضاي هيئت علمي

1

پژوهشكده بيوتكنولوژيکشاورزي

289

41

7/04

2

پژوهشکده مهندسي

166

41

4/04

3

موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

365

120

3/04

4

موسسه تحقيقات علوم دامي

158

56

2/82

5

موسسه تحقيقات پسته کشور

60

23

2/60

6

موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور

52

22

2/36

7

موسسه تحقيقات فني ومهندسيکشاورزي

85

37

2/29

8

موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور

320

144

2/22

9

موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي

234

105

2/22

10

موسسه تحقيقات برنج کشور

57

29

1/96
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آن در جدول 2منعکس شده است .آمار تعداد اعضاي هيئت علمي بر اساس
اطالعات پايگاه جامع آماري س��ازمان در سال  1390و كنترل اطالعات آن
با دفتر هيئت مميزه سازمان در اين سال ارائه شده است.
همانطورکه در جدول 2مالحظه ميشود پژوهشكده بيوتكنولوژي()7/04
داراي باالترين ميزان توليد نسبت به تعداد اعضاي هيئت علمي بوده است.
پس از آن پژوهش��كده مهندسي با نسبت  4/04و موسسه تحقيقات جنگلها
و مراتع كشور با نسبت  3/04در جايگاه دوم و سوم قرار دارند.
پرس��ش .4ميزان توليدات علمي پژوهشگران سازمان در طي سالهاي
 2011-1999ب��ه تفكي��ك مجالت منتش��ر كننده چگونه اس��ت؟ در كل
توليدات علمي س��ازمان در حدود  300عنوان مجله ،منتشرش��ده است .به
منظور آش��نايي با مهمترين منابع منتشركنندة توليدات علمي پژوهشگران
س��ازمان در طي دوره زماني تعيين ش��ده ،عنوان  10منبعي كه بيش��ترين
سهم را در نشر آثار پژوهشگران بر عهده داشتهاند ،به همراه تعداد مقالههاي
منتشر شده در اين منابع و سهم هر كدام در انتشار توليدات علمي سازمان،
در جدول 3ارائه شده است.
جدول 3بيانگر آن اس��ت كه بيشترين توليدات علمي سازمان به ترتيب
در مجال ت 3( ACTA HORTICULTURAEدرصد) RAFRICAN JOU ،
2/93( NAL OF BIOTECHNOLOGYدرصد) و JOURNAL OF FOOD
 1/81( AGRICULTURE ENVIRONMENTدرصد) انتشار يافته است.
يكي از مالكهاي ارزيابي مقاله ،اعتبار مجلهاي اس��ت كه مقاله در آن
منتشر شده است .براي سنجش اعتبار مجله روشهاي مختلفي وجود دارد
كه يكي از روشها اس��تفاده از ش��اخص ضريب تاثير 13است كه در موسسه
اطالعات علمي براي رتبهبندي مجالت در نظر گرفته ش��ده است .اطالعات
مرب��وط به ضري��ب تاثير مجالت از طري��ق پايگاه اطالعات��ي" گزارشهاي
اس��تنادي مجلهه��ا" 14كه در موسس��ه اطالعات علمي ارائه ميش��ود قابل
دسترسي است.

در ستون سمت راس��ت اين جدول ،ضريب تاثير مجالتي كه بيشترين
سهم را در نشر آثار پژوهشگران بر عهده داشتهاند ،آورده شده است.
پرس��ش .5ميزان توليدات علمي پژوهشگران سازمان در طي سالهاي
 2011-1999به تفكيك گروههاي موضوعي در چه وضعيتي قرار دارد؟ در
كل ،توليدات علمي پژوهشگران سازمان در  102موضوع منتشر شده است.
كه  10موضوع برتر در جدول  4ارائه شده است.
اطالعات مندرج در جدول  4نشان ميدهدكه بيشترين توليدات علمي
س��ازمان  719عنوان ،معادل  27/72درصد از كل توليدات علمي در گروه
موضوعي  AGRICULTUREمنتشر ش��ده است .سپس موضوع PLANT
 SCIENCESSب��ا  15/11درصد و �BIOTECHNOLOGY APPLIED MI
 CROBIOLOGYبا  7/98از تعداد كل توليدات علمي به ترتيب در رديف
دوم و سوم قرار گرفتهاند.
پرس��ش .6چه تعداد از توليدات علمي پژوهش��گران س��ازمان در طي
سالهاي  2011-1999با همکاري نويسندگان ايراني خارج از سازمان تهيه
شده اس��ت؟ جدول 5وضعيت همکاري پژوهشگران سازمان با پژوهشگران
س��اير موسس��ات و مراکز دانش��گاهي را در پايگاه وب آو س��اينس نش��ان
ميدهد.
دانش��گاه ته��ران با  14/8درص��د و تعداد  384عنوان مقاله بيش��ترين
مشاركت را در نش��ر توليد علمي پژوهشگران سازمان داشته است و سپس
دانش��گاه آزاد اس�لامي با مش��اركت در تعداد  377مورد و دانشگاه تربيت
م��درس با همكاري درنش��ر  224توليد علمي در جايگاه دوم و س��وم قرار
دارند.
پرس��ش .7طي س��الهاي  ،2011-1999چه تعداد از توليدات علمي
پژوهش��گران سازمان با همکاري نويس��ندگان غيرايراني تهيه شده است؟ با
توج��ه به اينك��ه در تعداد  2277عنوان از توليدات علمي س��ازمان(87/78
درصد) كش��ورهاي ديگر نقش��ي نداش��تند ،جدول 6همكاري نويسندگان

جدول -3توزيع فراواني توليدات علمي پژوهشگران سازمان در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس به تفكيك مجله منتشر كننده
IF

درصد

عنوان نشريه

رديف

Proceeding paper

3

ACTA HORTICULTURAE

1

0/573

2/93

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

2

0/517

1/81

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE ENVIRONMENT

3

Proceeding paper

1/58

PROCEEDINGS OF THE IVTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

4

PISTACHIOS AND ALMONDS

0/436

1/35

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

5

1/632

1/27

AUSTRALIAN JOURNAL OF CROP SCIENCE

6

0/390

1/27

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES

7

0/412

1/12

JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH

8

2/449

1/04

PLANT DISEASE

9

2/799

1

PHYTOPATHOLOGY

10

75
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غيرايران��ي در  10كش��ور برتر در نش��ر توليدات علمي س��ازمان را نش��ان
ميدهد.
اطالعات جدول  6حاكي از آن اس��ت آمريكا با همكاري در نش��ر 200
مورد در جايگاه نخست قرار دارد .سپس انگلستان با  135مورد و ژاپن با 84
مورد بيش��ترين همكاري را در نشر توليدات علمي سازمان داشتهاند .ميزان
همكاري ديگر كشورها به تفكيك در جدول  6ارائه شده است.
پرسش .8پراستنادترين مقاله سازمان در طي سالهاي 2011-1999
 ،در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس كدامها هستند؟
اطالعات مربوط به پراس��تنادترين توليدات علمي س��ازمان ،بر اس��اس
جستجوي تاريخ  12مرداد  1391برابر با  2آگوست  2012از پايگاه وب

آو س��اينس به دست آمد .همانگونه كه قبال نيز اشاره شد ،تعداد استنادها
به عوامل مختلفي وابسته است و بنا به ماهيت طبيعي استنادها ،همواره در
طول زمان ،امكان تغييرآن وجود دارد .در اين پژوهش 5 ،اثر علمي برتر كه
بيشترين استناد را داشتهاند در جدول  7ارائه شده است.
در توليدات علمي س��ازمان مقاله اول با  211مورد استناد و مقاله دوم
با  116بار اس��تناد ،تاليف قاسم حسيني سالكده و همكاري بهزاد قرهياضي
از پژوهشكده بيوتكنولوژي در ريف اول و دوم قرار گرفته اند .مقاله محسن
حاج حيدري و همكاري قاس��م حسيني سالكده از پژوهشكده بيوتكنولوژي
كش��اورزي و همكاري محمد عبدالهيان نوقابي از موسسه تحقيقات اصالح
و تهيه بذر چغندر قند در جايگاه س��وم قرار دارد .جدول  7عالوه بر عنوان

جدول  -4توزيع فراواني توليدات علمي پژوهشگران سازمان به تفكيك گروههاي موضوعي
درصد

تعداد

موضوع

رديف

27/72

719

AGRICULTURE

1

15/11

392

PLANT SCIENCES

2

7/98

207

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY

3

7/75

201

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY

4

6/10

158

CHEMISTRY

5

6/01

156

ENGINEERING

6

5/44

141

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

7

5/01

130

VETERINARY SCIENCES

8

4/47

116

ENTOMOLOGY

9

3/59

93

ZOOLOGY

10

جدول -5توليدات علمي پژوهشگران سازمان در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس
به تفكيك همکاري با نويسندگان ايراني خارج از سازمان

جدول -6توزيع فراواني توليدات علمي پژوهشگران سازمان در پايگاهاطالعاتي
وب آو ساينس به تفكيك همکاري با نويسندگان غيرايراني

رديف

نام دانشگاه

تعداد

درصد

رديف

نام كشور

تعداد

درصد

1

دانشگاه تهران

384

14/80

1

آمريكا

200

7/710

2

دانشگاه آزاد اسالمي

377

14/53

2

انگلستان

135

5/204

3

دانشگاه تربيت مدرس

224

8/64

3

ژاپن

84

3/238

4

دانشگاه شيراز

87

3/35

4

كانادا

67

2/583

5

دانشگاه صنعتي اصفهان

71

2/74

5

فرانسه

64

2/467

6

دانشگاه تبريز

64

2/47

6

آلمان

64

2/467

7

دانشگاه گيالن

57

2/20

7

هلند

63

2/429

8

دانشگاه شهيد بهشتي

37

1/43

8

استراليا

62

2/390

9

دانشگاه علوم پزشكي تهران

35

1/35

9

ايتاليا

60

2/313

10

دانشگاه كشاورزي گرگان

34

1/315

10

مالزي

53

2/043

در

پژوهشوسازندگی
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رديف

مشخصات مقاالت

 مرکز مربوطه/موسسه

1

Title: Proteomic analysis of rice leaves during drought
stress and recovery
Author(s):Salekdeh، GH (Salekdeh، GH); Siopongco،
پژوهشكده بيوتكنولوژي
J (Siopongco، J); Wade، LJ (Wade، LJ); Ghareyazie، B
كشاورزي
(Ghareyazie، B); Bennett، J (Bennett، J)
Source: PROTEOMICS Volume: 2 Issue: 9 Published:
SEP 2002

2

Title: A proteomic approach to analyzing drought- and saltresponsiveness in rice Author(s):Salekdeh، GH (Salekdeh،
GH); Siopongco، J (Siopongco، J); Wade، LJ (Wade، LJ);
پژوهشكده بيوتكنولوژي
Ghareyazie، B (Ghareyazie، B); Bennett، J (Bennett، J)
كشاورزي
Source: FIELD CROPS RESEARCH Volume: 76 Issue:
2-3 Special Issue: SI Pages: 199-219 Published: JUL
2002

3

Title: Proteome analysis of sugar beet leaves under drought
stress
Author(s):Hajheidari، M (Hajheidari، M); Abdollahian- پژوهشكده بيوتكنولوژي
Noghabi، M (Abdollahian-Noghabi، M); Askari، H (Askari،
كشاورزي
H); Heidari، M (Heidari، M); Sadeghian، SY (Sadeghian، موسسه تحقيقات اصالح
)SY); Ober، ES (Ober، ES); Salekdeh، GH (Salekdeh، GH و تهيه بذر چغندر قند
Source: PROTEOMICS Volume: 5 Issue: 4 Pages: 950960 10.1002/pmic.200401101 Published: MAR 2005

4

Title: Changes in peroxidase and polyphenol oxidase activities in susceptible and resistant wheat heads inoculated
with Fusariumgraminearum and induced resistance
Author(s):Mohammadi، M (Mohammadi، M); Kazemi، H
(Kazemi، H)
Source: PLANT SCIENCE Volume: 162 Issue: 4 Pages:
491-498 Published: APR 2002

5

Title: Carbon isotopes and water use efficiency: sense and
sensitivity
Author(s):Seibt، U (Seibt، Ulli); Rajabi، A (Rajabi، Abaموسسه تحقيقات اصالح
zar); Griffiths، H (Griffiths، Howard); Berry، JA (Berry،
و تهيه بذر چغندر قند
).Joseph A
Source: OECOLOGIA Volume: 155 Issue: 3 Pages: 441454 Published: MAR 2008

پژوهشوسازندگی

در

موسسه تحقيقات
گياهپزشکي کشور

همکار/نويسنده اصلي

قاسم حسيني سالكده
بهزاد قرهياضي

قاسم حسيني سالكده
بهزاد قرهياضي

تعداد استنادها

211

116

محسن حاجحيدري
محمد عبدالهيان نوقابي

105

قاسم حسيني سالكده

همايون کاظمي

99

اباذر رجبي

82

77
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جدول -8پركارترين و پراستنادترين نويسنده سازمان در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس

موسسه /مرکز مربوطه

رديف

نویسنده

1

فاطمه سفيدكن

2

قاسم حسيني سالکده

3

مهدي ميرزا

4

محسن مردي

5

حسين بتولي

6

بهزاد قرهياضي

استنادها
تعداد

جنگلها و مراتع
پژوهشكده بيوتكنولوژي
كشاورزي
موسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع
پژوهشكده بيوتكنولوژي
كشاورزي
مرکز تحقيقات کشاورزي
و منابع طبيعي اصفهان
پژوهشكده بيوتكنولوژي
كشاورزي

امير نوربخش

موسسه تحقيقات

حبيبآبادي

جنگلها و مراتع

ساالنه

تعداد

میانگین

رتبه

تعداد

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

شاخص هرش

رتبه

100

975

9/95

5

888

9/06

5

65

2

19

1

61

1338

21/93

1

1242

20/36

1

111/50

1

19

1

44

457

10/39

4

446

10/14

3

30/47

5

12

2

37

192

5/19

11

178

4/81

11

24

6

8

5

32

160

5/93

9

151

5/59

10

22/86

7

7

6

30

527

19/52

2

519

19/22

2

37/64

4

11

3

29

326

11/24

3

292

10/07

4

54/33

3

11

3

مقاالت
موسسه تحقيقات

استنادها بدون خوداستنادی

ميانگين استناد

شاخص هرش

7
موسسه تحقيقات

ولياهلل مظفريان

جنگلها و مراتع

8

رسول زارع نصرآبادي

9

شيرين فرزادفر

10

زيبا جمزاد

موسسه تحقيقات
گياهپزشكي
موسسه تحقيقات
گياهپزشكي
موسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع

در

پژوهشوسازندگی

29

167

5/76

10

163

5/62

9

11/93

11

6

7

27

178

6/85

8

163

6/27

8

19/78

9

9

4

26

79

3/16

12

64

2/56

12

6/57

12

5

8

25

230

9/20

6

210

8/4

6

20/91

8

9

4
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توليدات علمي ،نام پديدآورندگان ،منبع و نام موسس��ه/مركز تابعه سازمان
(كه پديدآورنده در آن مشغول فعاليت است) ارائه شده است.
تعداد اس��تناد به مقاالتي که در اين پايگاه اطالعاتي وارد شدهاند فقط
بر اس��اس استنادهايي محاسبه ميش��وند که خود آنها نيز وارد اين پايگاه
اطالعاتي ش��ده باشند .يعني ممکن اس��ت مقاالت بيشتري به اين مقاالت
استناد کرده باشند ،ولي به سبب اين که آن مقاالت داراي رتبه  ISIنيستند،
حداقل
در تعداد استنادها محسوب نميشوند .معموالً قاعده بر اين است که ّ
بايد  2س��ال از انتشار مقاله گذشته باش��د تا تعداد استنادها و ضريب تاثير
نش��رياتي که مقاالت در آنها منتشر شدهاند محاسبه شود .زيرا مقاالت بايد
فرصت رويتپذيري و مورد اس��تناد قرار گرفتن توس��ط ساير نويسندگان را
داشته باشند.
پرسش .9پركارترين و پراستنادترين نويسنده سازمان در طي سالهاي
 ، 2011-1999در پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس كدامها هستند؟ تمامي
نويس��ندگان س��ازمان که مقاله آنان وارد پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس
ش��ده اس��ت ،در اينجا بررسي شدهاند .شايان ذکر اس��ت که در اين بررسي
مجموع مقاالتي که دانش��مندان ايراني چه به عنوان نويسنده مسئول و چه
به عنوان نويس��نده همکار بودهاند ،در نظر گرفته ش��ده است .در جدول ،8
کمی و کیفی علمسنجی از جمله
 10نويس��نده اول بر اساس ش��اخصهای ّ
تعداد مقاله ،میانگین استناد به هر مقاله پیش و پس از حذف خوداستنادی،
میانگین استناد ساالنه و شاخص هرش نیز بررسی و مقایسه شدهاند.
پركارترين پژوهش��گر ،كس��ي اس��ت كه در مدت زمان تعيين شده در
اين پژوهش( )2011-1999داراي بيش��ترين توليد علمي است .همان طور
که در جدول  8مش��اهده میکنید ،فاطمه س��فيدكن ( 100مقاله) ،قاس��م
حس��يني س��الكده ( 61مقاله) و مهدي ميرزا ( 44مقاله) از نظر تعداد مقاله
به ترتیب جایگاههای نخس��ت تا س�� ّوم را به خود اختصاص دادهاند .ولی از
نظر میانگین اس��تناد به هر مقاله ،قاسم حسيني س��الكده ( ،)21/93بهزاد
قرهياض��ي( )19/52و مهدي ميرزا( )10/39به ترتیب جایگاههای نخس��ت
تا س�� ّوم را به خود اختص��اص دادهاند .از نظر میانگین اس��تناد به هر مقاله
بدون احتس��اب خود استنادی نیز ،قاسم حس��يني سالكده ( ،)20/36بهزاد
قرهياضي( )19/22و مهدي ميرزا( )10/14به ترتیب جایگاههای نخس��ت تا
س ّوم را به خود اختصاص دادهاند .از نظر شاخص هرش نیز فاطمه سفيدكن
و قاس��م حسيني سالكده با ش��اخص هرش  19به طور مشترک در جایگاه
نخست ،مهدي ميرزا با شاخص هرش  12در جایگاه د ّوم و بهزاد قرهياضي
و امير نوربخش حبيبآبادي با شاخص هرش  11به طور مشترك در جایگاه
س ّوم قرار دارند.
پرسش .10در طي سالهاي  ، 2011-1999ميانگين استناد به هر يک
از مقاالت پژوهشگران سازمان در پايگاه وب آو ساينس چقدر است؟ تعداد
اس��تناد به مقاالتي که در اين پايگاه اطالعاتي وارد ش��دهاند فقط بر اساس
اس��تنادهايي محاسبه ميشوند که خو ِد مقاالت اس��تنادكننده نيز وارد اين
پايگاه اطالعاتي ش��ده باشند .يعني ممکن است مقاالت بيشتري به مقاالت
س��ازمان استناد کرده باشند ،ولي به س��بب اين که آن مقاالت داراي رتبه
 ISIنيس��تند ،در تعداد استنادها محسوب نميش��وند .معموالً قاعده بر اين
حداقل بايد  2سال از انتشار مقاله گذشته باشد تا تعداد استنادها
اس��ت که ّ
و ضريب تاثير نشرياتي که مقاالت در آنها منتشر شدهاند محاسبه شود .زيرا
مقاالت بايد فرصت رويتپذيري و مورد اس��تناد قرار گرفتن توس��ط ساير
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نويسندگان را داشته باشند.
در ج��دول  9تع��داد اس��تنادها به تولي��دات علمي س��ازمان در پايگاه
اطالعاتي وب آو س��اينس ارائه شده اس��ت .تعداد كل استنادها به توليدات
علمي س��ازمان  10782است و تعداد كل استنادهايي كه خود-استنادي را
ش��امل نميش��ود  9876استناد است .متوسط تعداد اس��تنادها به توليدات
علمي س��ازمان  4/16و ش��اخص hدر توليدات علمي  36اس��ت .منظور از
ش��اخص  hعبارت اس��ت از  hتعداد از مقالههاي س��ازمان كه به هر كدام
دست كم  hبار استناد شده باشد .بديهي است هرچه اين عدد بزرگتر باشد
نشان از توان علمي باالتر فرد يا سازمان خواهد بود.
بحث و نتيجهگيري
در اي��ن پژوهش با اس��تفاده از دادههاي گردآوري ش��ده از اين پايگاه
اطالعاتي ،توليدات علمي پژوهشگران س��ازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
كشاورزي از سال 1999-2011بررسي شده است .نتايج حاصل بر مبناي
سؤاالت پژوهش مورد بحث و تحليل قرار گرفتهاند:
طي سالهاي ،2011-1999پژوهشگران سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي  2594عنوان اثر علمي در پايگاه اطالعاتي وب آو ساينس
منتش��ر کردهاند .عليرغم اين كه امكان انتش��ار حدود  34نوع توليد علمي
در پايگاه وب آو ساينس وجود دارد ،پديدآورندگان سازمان ،بيشتر توليدات
علم��ي خود را در قالب "مقاله" منتش��ر ميكنند .يافتههاي اين پژوهش در
زمينه قالب انتشار ،با يافتههاي پژوهش سامانيان ( ،)1382نوري (،)1385
تصوي��ري ( ،)1389تقيزاده و وزيري ( )1389و کيونگ ( )2003همخواني
داشته و نتايج يکساني داشته است .دليل انتشار توليدات علمي پژوهشگران
سازمان ميتواند حاكي از موارد زير است:
تس��لط ،عالقه و توجه خاص پژوهش��گران به مقالهنويس��ي ،نسبت به
س��اير كارهاي پژوهش��ي ،ماهيت تحقيقاتي بودن بيشتر موسسات و مراكز
تحقيقاتي تابعه سازمان و انجام فعاليتهاي علمي در قالب پروژه و طرحهاي
تحقيقاتي و انتش��ار نتايج حاصل از پروژهها و طرحهاي تحقيقاتي در قالب
مقاله ناآشنايي پژوهشگران به انواع قالبهاي قابل پذيرش در نشريات معتبر
بينالمللي و مورد تاييد موسس��ه اطالعات علم��ي(( .)ISIنوروزي چاكلي و
جدول  -9ميزان استناد به توليدات علمي پژوهشگران سازمان در پايگاه
اطالعاتي وب آو ساينس
استناد

تعداد

توليدات علمي

2594

جمع كل استنادها

10872

جمع كل استنادها بدون احتساب خوداستنادي

9876

جمع كل استنادهاي به مقاالت

9154

جمع كل استنادهاي به مقاالت بدون احتساب خوداستنادي

8608

ميانگين استنادها به توليدات علمي

4/19

ميانگين استنادها به توليدات علمي بدون احتساب خوداستنادي

3/80

شاخصH

36

در

پژوهشوسازندگی
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نورمحمدي.)1376 ،
از طرف��ي يافتهها نش��ان ميدهد که ميزان مقال��ه همايشها از درصد
پايين��ي برخوردار اس��ت که الزم اس��ت عالوه ب��ر اطالعرس��اني به هنگام
همايشهاي ملي و بينالمللي ،س��ازمان همکاريها و تمهيدات الزم را جهت
اعزام پژوهش��گران به همايشها فراهم آورد .همچنين الزم اس��ت نشريات
معتب��ر داخل��ي و خارجي مرتب��ط با حوزه فعاليت پژوهش��گران س��ازمان
شناس��ايي و معرفي گردند .از س��وي ديگر آشنا نمودن پژوهشگران به انواع
قالبهاي قابل پذيرش در نش��ريات معتبر بينالمللي و مورد تاييد موسسه
اطالع��ات علمي ( )ISIميتواند موجب افزايش توليدات علمي س��ازمان در
اين پايگاه شود.
تعداد توليدات علمي پژوهشگران سازمان در بازه زماني  1999تا پايان
 2011در پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس رش��د صعودي داشته است .در
هر س��ال به تعداد توليدات علمي منتشر شده در اين پايگاه به طور متوسط
 30درصد افزوده ش��ده است .در سال 1999تعداد  22اثر ،در سال ،2000
 28عنوان در س��ال  36 ،2001عنوان توليدات علمي سازمان در اين پايگاه
اطالعاتي به ثبت رسيدهاست در حالي که در چند سال اخير  ،2009تعداد
 372عنوان ،در س��ال  458 ،2010عنوان و در س��ال  565 ،2011عنوان
توليد علمي ثبت ش��ده است .س��امانيان( )1382و نوروزي چاكلي()1388
نيز در پژوهش خود رش��د صعودي تولي��دات علمي را در يافتههاي تحقيق
خ��ود داش��تهاند و در مقاب��ل يافتههاي پژوهش توس��لي فرح��ي(،)1373
انصافي( ،)1377و تصويري( )1389فراز و نشيب هاي بسياري را در توليدات
علمي نشان ميدهد .یکی از مهمترین دالیل سیر صعودی تولیدات سازمان
را میتوان طرح تش��ویق مقاالت علمی -پژوهشی و آی اس آی دانست که
در سالهای  2007و  2008اجرا گردید.
براي اينکه سير صعودي رشد توليدات علمي در سازمان براي سالهاي
آينده نيز ادامه داش��ته باشد ،الزم است بر تقويت هرچه بيشتر فعاليتهاي
پژوهشي و تشويق پژوهشگران براي انتشار دانش کسب شده تاکيد ويژهاي
صورت گيرد.
روند انتش��ار مقاالت رو به رش��د است ولي ميتوان به نتايج بهتر دست
يافت .الزم به ذكر اس��ت كه در سال 1574 ،2011پروژه و طرح تحقيقاتي
در سطح سازمان انجام و به ثبت رسيده است و در همين سال تعداد 565
عنوان مقاله در پايگاه اطالعاتي وب آو س��اينس منتش��ر شده است که اگر
بر فرض مثال تمامي  565عنوان توليد علمي برگرفته از طرح باش��د يعني
يک سوم تعداد پروژهها و طرحهاي تحقيقاتي در سطح بينالمللي به صورت
مقاله منتش��ر ش��دهاند .با مقايس��ه اين دو رقم چنين به نظر ميرس��د كه
پژوهشگران سازمان ،مقاالت استخراج شده از پروژه يا طرح تحقيقاتي خود
را بيشتر در مجالت داخلي به چاپ ميرسانند تا در مجالت خارجي .توسلي
فرحي( ،)1373س��امانيان( ،)1382تصويري( )1389در يافتههاي پژوهشي
خود به اين نکته اشاره داشتهاند.
عليرغم سير صعودي در تعداد توليدات علمي ثبت شده در اين پايگاه
اطالعاتي ،اين تعداد مقاله براي سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
ك��ه داراي ح��دود  2400عضو هيئت علمي ميباش��د رقم پاييني اس��ت.
انصافي( ،)1377ن��وري و همکاران( ،)1385ش��هميرزادي(،)1387،1386
محمدحس��نزاده( )1387در يافتههاي پژوهش��ي به غيرقاب��ل قبول بودن
توليدات علمي اذعان داشتهاند .تشويق و ترغيب پژوهشگران به چاپ مقاله

در مجلهه��اي بينالمللي ك��ه در پايگاههاي اطالعاتي معتبر چكيده و نمايه
ميش��وند موجب ميشود تا نتايج پژوهشهاي آنان در سطح جهاني منتشر
شده و در دسترس دانشمندان و پژوهشگران سراسر جهان قرار گيرد .اين امر
همچنين س��بب ميشود تا حاصل زحمات پژوهشگران ما در چرخه جهاني
اطالع��ات قرار گرفته و بر ارزش و اهميت آن افزوده ش��ود .طبق يافتههاي
اين پژوهش تعداد مقالههاي پژوهش��گران س��ازمان در پايگاه اطالعاتي وب
آو س��اينس بس��يار كمتر از حد مورد انتظار اس��ت .لذا مسئوالن پژوهشي
سازمان بايستي داليل وضعيت كنوني را شناسايي نمايند و شرايطي را مهيا
كنند تا پژوهشگران تواناييهاي الزم براي انتشار مقاله به زبان انگليسي در
مجلههاي بينالمللي معتبر را كسب كرده و انگيزه الزم براي فعاليت بيشتر
در اين زمينه را به دست آورند.
بنابراين ،مس��ؤوالن س��ازمان براي بهبود اين وضعيت بايستي شرايطي
را فراه��م نماين��د تا پژوهش��گران انگيزه و توان الزم براي انتش��ار مقاله در
مجلههاي معتبر بينالمللي را به دست آورند.
نكته بسيار مهمي كه در رابطه با انتشار مقاله يا ديگر توليدات علمي در
مجلههاي بينالمللي و يا داخلي حائز اهميت است و نويسندگان بايد با دقت
بيشتري آن را رعايت نمايند استفاده از عنوان واحد و يكدست براي سازمان
ي��ا واحدهاي تحقيقاتي خود و همچنين اس��تفاده از نام واحد براي خود يا
ديگر همكاران خود اس��ت .اكثر قريب به اتفاق نويس��ندگان از چندين فرم
متفاوت براي نام موسس��ه يا مركز تحقيقاتي خود بكار بردهاند كه با عناوين
ديگر نويس��ندگان در همان موسسه و مركز متفاوت بوده است .اين مسئله
تاثير بسيار زيادي در بازيابي تمامي توليدات علمي مربوط به سازمان ايجاد
نموده است .اين امر همچنين موجب ميشود تا رتبه جهاني و ملي سازمان
از نظ��ر تع��داد توليدات علمي و به تبع آن تعداد اس��تنادها تن��زل يابد .بر
اساس جدول  2بيشترين توليدات علمي سازمان با تعداد  365توليد علمي
به موسس��ه تحقيقات جنگلها و مراتع كش��ور تعلق دارد و سپس موسسه
تحقيقات گياهپزشكي كشور با تعداد  320عنوان توليدعلمي در جايگاه دوم
و پژوهشكده بيوتكنولوژيکش��اورزي با  289عنوان توليد علمي در جايگاه
سوم جدول قرار گرفته است.
تمامي مجلهها از اعتبار يكس��اني برخوردار نيستند .يكي از مالكهاي
ارزيابي توليدات علمي ،انتش��ار آنها در مجلهه��اي معتبر داخلي و خارجي
اس��ت .براي س��نجش اعتبار مجالت از ش��اخصي به نام ضريب تاثير كه در
موسس��ه اطالعات علمي ISIجهت رتبهبندي مجلههاي نمايه ش��ده ارائه
ميگردد .براي دس��تيابي به ضريب تاثير مجلهه��اي بينالمللي ميتوان به
پايگاه اطالعاتي "گزارشهاي استنادي مجلهها" كه هر ساله در اين موسسه
ارائه ميشود مراجعه نمود.
بيشترين توليدات علمي سازمان در مجل ه RACTA HORTICULTU
 AEو بيشترين توليدات علمي در گروه موضوعي  AGRICULTUREمنتشر
شده است .بيشترين مشاركت در نش��ر توليد علمي پژوهشگران سازمان را
دانش��گاه تهران داشته است .تعداد  63دانشگاهو موسسه پژوهشي در توليد
و نش��ر بيش از  2عنوان توليد علمي با س��ازمان همكاري داش��تهاند و اين
نشانگر گستردگي همكاري سازمان با ديگر دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي
است .بيشترين همكاري را سازمان با كشور آمريكا داشته است در يافتههاي
پژوهش تقيزاده و وزيري( )1389نشانگر اين است که پژوهشگران دانشگاه
آزاد اسالمي بيشترين همکاري را با کشور آمريکا داشتهاند.
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شماره  ،109نشريه دامپزشكی ،زمستان 1394
در توليدات علمي س��ازمان مقاله Proteomic analysis of rice leaves

 during drought stress and recoveryبا  211استناد به تاليف آقاي قاسم
حسيني سالكده و همكاري آقاي بهزاد قرهياضي از پژوهشكده بيوتكنولوژي
پراستنادترين مقاله بهشمار ميرود.
فاطمه سفيدكن از موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور پركارترين
نويس��نده و از نظر میانگین اس��تناد به هر مقاله ،قاس��م حسيني سالكده از
پژوهشكده بيوتكنولوژي كشور پراس��تنادترين نويسنده بهشمار ميروند .از
نظر شاخص هرش نیز فاطمه سفيدكن و قاسم حسيني سالكده با شاخص
هرش  19به طور مش��ترک در جایگاه نخست قرار دارند .نويسندگاني كه از
نظر تعداد مقاالت در رتبه خوبي قرار دارند ،لزوماً از نظر شاخصهاي كيفي
ني��ز در جايگاه خوبي قرار ندارند.پژوهش��كده بيوتكنولوژي نه تنها به عنوان
موسس��هاي كه بيش��ترين توليدات علمي را دارد در جايگاه نخس��ت است
بلکه مقاالت نويسندگان آن از باالترين استنادها در پايگاه اطالعاتي وب آو
ساينس برخوردار هستند.
تعداد كل استنادها به توليدات علمي سازمان  10782است و تعداد كل
استنادهاي كه خوداستنادي را شامل نميشود  9876استناد است .متوسط
تعداد اس��تنادها به توليدات علمي سازمان  4/16و شاخص  hدر توليدات
علمي  36است.
پیشنهادات

 .1پيشنهاد ميش��ود دورههاي آموزشي شيوه نگارش مقالههاي علمي
آي اس آي ،آش��نايي ب��ا پايگاههاي اطالعاتي اس��تنادي ،آش��نایی با انواع
تولیدات علمی پایگاه اطالعاتی وب آو س��اینس و غيره به صورت مس��تمر و
موثر براي پژوهشگران عالقهمند برگزار شود.
 .2ايجاد انگيزههاي الزم از طريق ارتقاي ش��غلي ،نظامهاي تش��ويقي،
كاس��تن از مش��غلههاي اجرايي و آموزشي و پش��تيباني در چاپ مقالههاي
پژوهشگران از سوي مديران رده باال نيز ميتواند تاثيرگذار باشد.
 .3آش��نا نمودن پژوهشگران به انواع قالبهاي قابل پذيرش در نشريات
معتب��ر بينالمللي و مورد تاييد موسس��ه اطالعات علم��ي ( )ISIدر افزايش
انتشار توليدات علمي ميتواند موثر باشد.
 .4توصيه ميش��ود كه در مقالههاي انگليس��ي و فارسي ،نام سازمان و
واحدهاي تابعه آن بر اس��اس فهرستي استاندارد ارائه شود تا از پراكندگي و
يا عدم بازيابي در پايگاههاي مختلف جلوگيري ش��ود .همچنين پژوهشگران
از نام واحد در توليدات علمي خود استفاده كنند .تهيه دستورالعملي در اين
مورد ميتواند بسيار موثر و مفيد باشد.
 .5اطالعرساني به هنگام همايشهاي ملي و بينالمللي و ايجاد تمهيدات
الزم جهت اعزام پژوهش��گران به همايشها ،ميتواند عامل بسيار موثري در
افزايش تعداد توليدات علمي پژوهشگران باشد.
 .6تش��ويق و ترغيب پژوهشگران به چاپ مقاله در مجلههاي بينالمللي
ك��ه توس��ط پايگاهه��اي اطالعاتي معتبر چكي��ده و نمايه ميش��وند .چاپ
مقالهه��اي برگرفته از پروژهها و طرحهاي تحقيقات��ي و نتايج پژوهشهاي
آنان در سطح جهاني ،نه تنها در دسترس دانشمندان و پژوهشگران سراسر
جهان قرار ميگيرد بلكه اين امر همچنين سبب ميشود تا حاصل زحمات
پژوهش��گران ما در چرخه جهاني اطالعات قرار گرفته و بر ارزش و اهميت
آن افزوده شود.
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 .7با توجه به اين س��ازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي داراي
 28عنوان مجله علمي -پژوهشي مي باشد ،از اين تعداد تنها  1عنوان مجله
( )Iranian Journal of Fisheries Scienceبه پايگاه اس��تنادي وب
آو س��اينس راه پيدا كرده است .يكي از مهمترين عامل در افزايش توليدات
علمي پژوهش��گران س��ازمان در س��طح بينالملل ،ميتوان��د افزايش تعداد
مجالت علمي-پژوهشي در پايگاههاي استنادي معتبر بينالمللي باشد.
پاورقیها

1-Web Of Science
2-Braun, Glanzel, Grupp
3-Osareh
4-Haiqi, Yuhua
5-keong
6-King
7-Wainer
8-Hui-Zhen Fu
9-waste management
10-Ugolini
11-Thomson Reuters
)12-Impact Factor (IF

)13- Journal Citation Reports(JCR
14-Visibility
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