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چکید ه 
  در ســال هاي اخیر، تعداد مقاالت ایرانیان در پایگاه اطالعاتي وب آو ســاینس رشد فزاینده اي داشته است. بنابراین، توجه به 
جنبه هاي کیفي مقاالت از اهمیت خاصي برخوردار اســت. لذا، بررسي وضعیت مقاالت پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازي رازي بر اساس شاخص هاي کیفي علم سنجي از جمله ضریب تاثیر و شاخص فوریت در پایگاه اطالعاتي وب آو ساینس 
از جمله مهمترین اهداف این پژوهش است.  به منظور انجام این پژوهش از روش هاي علم سنجي و تحلیل استنادي استفاده شده 
است. ابزار گردآوري داده ها، پایگاه اطالعاتي آي اس آي وب آو ساینس  است. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، رسم نمودارها 
و جداول نیز از برنامه مایکروسافت اکسل استفاده شده است. در بین سال هاي 1973-2012، 335 عنوان مدرک از موسسه رازي 
در پایگاه اطالعاتي وب آو ســاینس نمایه شده که جامعه این پژوهش را شــکل داده است. طبق نتایج به دست آمده بیشترین 
 IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH،AFRICAN JOURNAL OF مقاالت موسسه رازي به ترتیب در نشریات
MICROBIOLOGY RESEARCH و VETERINARY PARASITOLOGY منتشر شده است. میانگین ضریب تاثیر مقاالت 1/044 و 
میانگین شاخص فوریت مقاالت موسسه رازي 0/221 بوده است. نتیجه گیري نهایي حاکي از آن است که بیشترین مقاالت موسسه 
رازي در نشــریات ایراني و آفریقایي منتشر شده اند. نویسنده مسئول مقاالتي که در نشریاتي با باالترین ضریب تاثیر و شاخص 
فوریت منتشــر شده اند، خارج از موسسه رازي هستند. در مجموع، میانگین ضریب تاثیر و شاخص فوریت در سال هاي اخیر رو 

به کاهش بوده است.
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In recent years, the number of Iranian articles has been increasing in Web of Science (WOS) database. Therefore, at-
tention to quality aspects of articles is important. Thus, investigation of papers of Razi Vaccine and Serum Research 
Institute (RVSRI) indexed in WOS based on qualitative indices of scientometrics is the most important goal of this 
study. To conduct this research, scientometric and citation analysis techniques are used. ISI WOS used for data collec-
tion. In order to analyze data, draw graphs and charts from Microsoft Excel program was used. Between 1973-2012, 
335 papers of  RVSRI have been indexed in WOS that formed research community of this research. According to the 
results, the most articles published in IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH, AFRICAN JOURNAL 
OF MICROBIOLOGY RESEARCH and VETERINARY PARASITOLOGY. The mean of Immediacy index has been 
0.221 and mean of Impact Factor has been 1.044.  Conclusion showed that the most articles of RVSRI published in 
Iranian and African journals. Corresponding authors of the articles with highest impact factor and immediacy index, 
affiliated to other institutes and universities. Overall, the mean impact factor and immediacy index has been declining 
in recent years. 

Key words: Razi Vaccine and Serum Research Institute, Web of Science, Articles, Impact factor,
 Immediacy index, Scientometrics. 

مقدمه
میــزان تولیــدات علمــي نمایــه شــده در پایگاه هــاي اطالعاتــي معتبــري 
ــراي تحلیــل اســتنادي  ــع ب ــن مناب ــه مهمتری ــر آي. اس. آي. از جمل نظی
و ارزیابــي کیفــي مقــاالت مي باشــد )de Granda-Orive، 2011(. بــر 
ــران  ــر، سیاســت گذاران و مســئولین ای همیــن اســاس، در ســال هاي اخی
ــه مشــارکت ســازمان هاي آموزشــي و پژوهشــي کشــور  ــادي ب توجــه زی
ــي  ــهاي پژوهش ــار گزارش ــق انتش ــان از طری ــي جه ــاي علم در پژوهش ه
و مقــاالت در نشــریات معتبــر بین المللــي معطــوف نموده انــد. ایــن 
ــد  ــزان رش ــر می ــال هاي اخی ــه در س ــت ک ــده اس ــث ش ــت باع سیاس
ــد و در  ــش یاب ــران افزای ــاینس ای ــاالت آي اس آي وب آو س ــار مق انتش
ــه  ــن روی ــت ای ــن اس ــد. ممک ــب نمای ــته اي کس ــگاه برجس ــان جای جه
Hayati and Ebra- ــادن کیفیــت مقــاالت شــود  ــه مخاطــره افت )باعــث ب

ــن پژوهــش بررســي وضعیــت  ــي ای ــن، هــدف اصل himy، 2009(. بنابرای
مقــاالت موسســه رازي در پایــگاه اطالعاتــي وب آو ســاینس از ابتــداء تــا 
پایــان ســال 2012 بــر اســاس شــاخص هاي کیفــي علم ســنجي از جملــه 
ضریــب تاثیــر ، شــاخص فوریــت  و میــزان رشــد ســاالنه  هــر یــک از ایــن 
شــاخص ها بــوده اســت. بررســي کیفــي مقــاالت موسســه رازي مي توانــد 
ــران پژوهشــي و پژوهشــگران را  ــي را تبییــن نمــوده و مدی وضعیــت فعل

جهــت بهبــود وضعیــت فعلــي رهنمــون شــود.

پیشینه پژوهش
ــه  ــود ب ــي خ ــه پژوهش ــال 1382 در مقال ــکاران در س ــه و هم رضایي قلع

ــن  ــي وب آو ســاینس میانگی ــگاه اطالعات ــه در پای ــن نتیجــه رســید ک ای
ضریــب تاثیــر مجــالت منتشــر کننــده مقــاالت ایرانــي در ســال 1992، 
ــتاني 2/15 ± 1/25  ــاالت پاکس ــراي مق ــزان ب ــن می ــود. ای 0/94±1/13 ب
ــر  ــب تاثی ــن ضری ــود. میانگی ــري 1/64 ± 1/11 ب ــاالت مص ــراي مق و ب
ــي در ســال 2002، 0/98 ± 1/36  مجــالت منتشــر کننــده مقــاالت ایران
بــود. ایــن میــزان بــراي مقــاالت پاکســتاني 2/88 ± 1/75 و بــراي مقــاالت 
مصــري 1/57 ± 1/23 بــود. نتایــج بــه دســت آمــده، رشــد 733 درصــدي 
ــان  ــال هاي 1992 و 2002 نش ــه س ــي را در فاصل ــاالت ایران ــداد مق تع
مي دهــد کــه در مقایســه بــا دو کشــور پاکســتان و مصــر چشــمگیر بــوده 
اســت. همچنیــن، متوســط ضریــب تاثیــر مجــالت منتشــر کننــده مقاالت 
ــه 1/36 در ســال  ــا 20 درصــد رشــد ب ــي از 1/13 در ســال 1992 ب ایران
ــاالت  ــر مق ــب تاثی ــن ضری ــش میانگی ــه اســت. افزای ــش یافت 2002 افزای
ــده  ــان دهن ــد نش ــال هاي 2002 – 1992 مي توان ــه س ــي در فاصل ایران
ارتفــاي کیفــي مقــاالت پژوهشــگران ایرانــي باشــد. از ســوي دیگــر بایــد 
در نظــر داشــت کــه متوســط ضریــب تاثیــر مجــالت علمــي در مجمــوع 
ــش  ــام پژوه ــه نظ ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت. مي ت ــته اس ــش داش افزای
علــوم پزشــکي کشــور در فاصلــه ســال هاي 1992 و 2002 از نظــر کمــي 
توســعه قابــل مالحظــه اي یافتــه ولــي از نظــر کیفــي، اگــر ارتقــاء پیــدا 

نکــرده باشــد حداقــل دچــار اُفــت نیــز نشــده اســت.
Lee  در ســال 2003 مقــاالت پژوهشــگران موسســه زیست شناســي 

Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB) مولکولــي و ســلولي
ــان در مجمــوع، رشــد  ســنگاپور را بررســي نمــود. طبــق یافتــه هــاي آن
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ــدي  ــوده و رون ــه 10/91 ب ــن موسس ــر ای ــب تاثی ــن ضری ــاالنه میانگی س
مثبــت داشــته اســت. میانگیــن کل ضریــب تاثیــر ایــن موسســه 5/044 
بــوده اســت. Signore  و Annovazzi  در ســال 2004 در پژوهشــي 
ــگاه  ــه کشــورهاي اروپایــي در حــوزه پزشــکي هســته اي در پای 939 مقال
اطالعاتــي وب آو ســاینس را بررســي نمودنــد. طبــق نتایــج بدســت آمــده 
میانگیــن ضریــب تاثیــر نشــریات منتشــرکننده ایــن مقــاالت 2/36 بــود. 
ــا 3/26،  ــد ب ــا 3/49، هلن ــوئیس ب ــر، س ــب تاثی ــن ضری ــر میانگی از نظ
ــورها  ــن کش ــب برتری ــه ترتی ــا 3/06 ب ــک ب ــا 3/07، و بلژی ــتان ب انگلس
بودنــد. Gil-Montoya  و همــکاران نیــز در ســال 2006 بــر اســاس پایــگاه 
اطالعاتــي آي اس آي، مقــاالت دندانپزشــکي را در ســال هاي 1999-

2003 در ســطح جهــان بررســي نمودنــد. از نظــر میانگیــن ضریــب تاثیــر، 
ــن  ــا 1/171 باالتری ــوئیس ب ــا 1/177، و س ــک ب ــا 1/224، مکزی ــد ب هلن
ــران  ــر ای ــب تاثی ــد. میانگیــن ضری ــه خــود اختصــاص داده ان ــگاه را ب جای
0/718 اســت. در ایــن بررســي، ایــران بــا 57 مقالــه در جایــگاه 33 جهــان 
قــرار دارد. مقــاالت کشــورهاي اســکاندیناوي از نظــر ضریــب تاثیــر و نــرخ 

اســتناد باالتــر بودنــد. 
Soteriades  و Falagas  در ســال 2006 در پژوهشــي مقــاالت ســال هاي 
ــکي  ــگیري، پزش ــکي پیش ــي »پزش ــاي موضوع 1995-2003 در حوزه ه
ــي«  ــت همگان ــوژي« و »بهداش ــت«، »اپیدمیول ــط زیس ــه اي و محی حرف
ــي  ــوزه موضوع ــد. در ح ــل نمودن ــه  و تحلی ــان تجزی ــطح جه را در س
ــر  ــت« از نظ ــط زیس ــه اي و محی ــکي حرف ــگیري، پزش ــکي پیش »پزش
میانگیــن ضریــب تاثیــر، آمریــکا 1/5 جایــگاه نخســت، کانــادا و آمریــکاي 
مرکــزي و التیــن مشــترکاً بــا میانگیــن ضریــب تاثیــر 1/4 جایــگاه دّوم را 
بــه خــود اختصــاص دادنــد. در حــوزه موضوعــي »اپیدمیولــوژي« از نظــر 
میانگیــن ضریــب تاثیــر، ایــاالت متحــده آمریــکا بــا 2/8 جایــگاه نخســت، 
ــه  ــدي را ب ــاي بع ــب جایگاه ه ــه ترتی ــا 2/3 ب ــن ب ــا 2/4، و ژاپ ــادا ب کان
ــي«، از  ــد. در حــوزه موضوعــي »بهداشــت همگان خــود اختصــاص داده ان
ــا  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــیه و ای ــر، اقیانوس ــب تاثی ــن ضری ــر میانگی نظ
ــا  ــیا ب ــادا و آس ــا 1/6، و کان ــن ب ــزي و التی ــکاي مرک ــا و آمری 1/7، آفریق
میانگیــن ضریــب تاثیــر 1/4 ، بــه ترتیــب جایگاه هــاي نخســت تــا ســّوم 
را کســب نمودنــد. Ferrara  و همــکاران نیــز در ســال 2011 در پژوهــش 
خــود مقــاالت کشــورهاي اروپایــي در زمینــه پزشــکي قانونــي را در پایــگاه 
ــب  ــاالت ضری ــن مق ــد. 32 درصــد از ای ــد بررســي نمودن ــي پابم اطالعات
ــاالت )32 درصــد(  ــب مق ــر اغل ــب تاثی ــن، ضری ــر نداشــتند. همچنی تاثی
بیــن 2 تــا 3 بــوده اســت. میانگیــن ضریــب تاثیــر از 2/71 در ســال 2005 

ــود.  ــه 2/46 در ســال 2009 کاهــش یافتــه ب ب

روش پژوهش
ــل اســتنادي  ــي و تحلی ــاي توصیف ــن پژوهــش از روش ه ــراي انجــام ای ب
اســتفاده شــده اســت. ابــزار گــردآوري داده هــا، پایــگاه اطالعاتــي آي اس 
آي وب آو ســاینس اســت. بــه منظــور دسترســي بــه جامعیــت در هنــگام 
جســتجو و بازیابــي اطالعــات، شــکل هاي مختلفــي نــام موسســه رازي کــه 
نویســندگان در پایــگاه اطالعاتــي وب آو ســاینس بــکار برده انــد اســتفاده 
 ”Organization-Enhanced“ شــده اســت. جســتجوي اطالعــات در فیلــد
صــورت گرفتــه اســت. بــراي تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و رســم نمودارهــا 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــل اس ــافت اکس ــه مایکروس ــز از برنام ــداول نی و ج

همــه مقــاالت و انــواع منابــع اطالعاتــي پژوهشــگران موسســه تحقیقــات 
واکســن و سرم ســازي رازي و ُشــعب آن کــه در پایــگاه اطالعاتــي آي اس 

ــر  آي وب آو ســاینس درج شــده اند و نشــاني خــود را موسســه رازي ذک
نموده انــد، جامعــه ایــن پژوهــش را شــکل داده انــد. شــایان توجــه اســت 
ــد، اراک،  ــه موسســه رازي 6 شــعبه در شــهرهاي مشــهد، شــیراز، مرن ک
ــود  ــاالت موج ــه مق ــي، هم ــدوده زمان ــر مح ــواز دارد. از نظ ــان و اه کرم
ــالدي  ــال 2012 می ــان س ــا پای ــداء ت ــي از ابت ــگاه اطالعات ــن پای در ای
ــت و  ــده اس ــري نش ــش نمونه گی ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــي ش بررس
ــدوده  ــن مح ــه رازي در ای ــه از موسس ــي ک ــوان مدرک ــي 335 عن تمام
زمانــي قــرار گرفته انــد، بررســي و تجزیــه و تحلیــل شــده اســت.

روش کار بدیــن صــورت بــود کــه در فیلــد نشــاني یــا وابســتگي ســازماني 
پایــگاه اطالعاتــي مــورد نظــر نــام موسســه رازي جســتجو شــد و تمامــي 
مقاالتــي کــه پژوهشــگران موسســه رازي بــه عنــوان نویســنده مســئول یــا 
نویســنده همــکار نامشــان درج شــده بــود، در این پژوهش بررســي شــدند.

و شــاخص فوریت نشــریات از پایــگاه اطالعاتــي گزارش هاي  ضریــب تاثیــر
اســتنادي نشــریات )Journal Citation Report (JCR متعلــق بــه شــرکت 
ــر مشــخص نمــودن  Thomson Reuters اســتخراج شــده اســت. عــالوه ب
ضریــب تاثیــر و شــاخص فوریت نشــریات منتشــر کننده مقــاالت، میانگین 
ــراي  ــال ها ب ــه س ــال و مقایس ــر س ــت ه ــاخص فوری ــر و ش ــب تاثی ضری
مشــخص نمــودن وضعیــت ســیر صعــودي یــا نزولــي بــودن ضریــب تاثیــر 
و شــاخص فوریــت نیــز در ســال هاي مــورد بررســي مشــخص شــده اســت. 
کل  تعــداد   =  2011 ســال  در  تاثیــر  ضریــب  تاثیــر:  ضریــب 
همــان  مقــاالت  بــه   2010 و   2009 ســال هاي  در  اســتنادها 
2010 و   2009 ســال هاي  در  نشــریه  مقــاالت  کل  ســال ها/تعداد 

شــاخص فوریــت: شــاخص فوریــت هر نشــریه با تقســیم تعــداد اســتناد به 
مقــاالت یــک ســال خــاص در همــان ســال بر تعــداد مقاالت منتشــر شــده 
آن نشــریه در همــان ســال خــاص محاســبه مي شــود. بــراي مثــال فرمــول 
تعییــن شــاخص فوریــت یــک نشــریه در ســال 2011 بــه شــرح زیر اســت:

شــاخص فوریــت در ســال 2011 = تعــداد کل اســتنادها در ســال 2011  
ــاالت نشــریه در ســال 2011 ــداد کل مق ــان ســال / تع ــاالت هم ــه مق ب

جســتجو و بازیابــي مقــاالت از پایگاه اطالعاتي وب آو ســاینس در 3 جوالي 
2013 مصــادف بــا 12 تیــر 1392 انجــام شــده اســت. لــذا، اگــر جســتجو 
و بازیابــي اطالعــات در مقاطــع زمانــي پــس از آن صــورت گیــرد، ممکــن 
اســت تعــداد مقــاالت 2012 اندکــي بیشــتر باشــد. زیــرا برخي از نشــریات 
بــا تاخیــر منتشــر مي شــوند. یــا ممکــن اســت فاصلــه زمانــي انتشــار مقاله 
تــا زمانــي کــه در پایــگاه وب آو ســاینس نمایــه مي شــود طوالنــي شــود.

ــال هاي 2012-1973، 335  ــي س ــوع، ط ــش در مجم ــاي پژوه یافته ه
عنــوان مــدرک از پژوهشــگران موسســه رازي در پایــگاه اطالعاتــي وب آو 
ســاینس نمایــه شــده اســت. در ایــن پژوهــش، وضعیــت ایــن مقــاالت از 
ــر  ــب تاثی ــه وضعیــت ضری نظــر شــاخص هاي کیفــي علم ســنجي از جمل
نشــریات و میانگیــن و میــزان رشــد ســاالنه آن، وضعیــت شــاخص فوریــت 
ــاخص  ــت. ش ــده اس ــي ش ــاالنه آن بررس ــد س ــزان رش ــن و می و میانگی
ــن  ــور تعیی ــه منظ ــود و ب ــخص مي ش ــال مش ــر س ــان ه ــت در پای فوری
ســرعت اســتناد بــه مقــاالت یــک نشــریه اســتفاده مي شــود. در جــدول 
1،  وضعیــت نشــریات منتشــرکننده مقــاالت موسســه رازي از نظــر 
شــاخص فوریــت و ضریــب تاثیــر ارائــه شــده اســت. شــایان توجــه اســت 
ــده  ــر ش ــریه منتش ــه رازي در 165 نش ــاالت موسس ــوع مق ــه در مجم ک
ــب تاثیــر و شــاخص فوریــت بررســي  اســت و تمامــي آنهــا از نظــر ضری
ــه  ــریه اي ک ــط 10 نش ــدول 1 فق ــار، در ج ــراي اختص ــي ب ــده اند. ول ش
ــه شــده اســت. همــان طــور  ــد ارائ بیشــترین مقــاالت را منتشــر نموده ان

ضریب تاثیر و شاخص فوریت مقاالت پژوهشگران...
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ــه رازي  ــاالت موسس ــترین مق ــود بیش ــاهده مي ش ــدول 1 مش ــه در ج ک
بــه ترتیــب در نشــریات IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY بــا 
AFRICAN JOURNAL OF MI- ،019/0 14 مقالــه و شــاخص فوریــت

CROBIOLOGY RESEARCH بــا 14 مقالــه و شــاخص فوریــت 065/0، 

جدول 1. توزیع فراواني مقاالت موسسه رازي بر اساس شاخص فوریت و ضریب تاثیر نشریات

و VETERINARY PARASITOLOGY بــا 13 مقالــه و شــاخص فوریــت 
ــت  ــاخص فوری ــا ش ــریات LANCET ب ــت. نش ــده اس ــر ش 464/0 منتش
9/556 و EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS بــا شــاخص 
فوریــت 7/222 باالتریــن شــاخص فوریــت را داشــته اند. میانگیــن شــاخص 

نمودار 1. 
توزیع فراواني مقاالت 
موسسه رازي بر اساس 
شاخص فوریت

شاخص تعداد مقاالتعنوان نشریهردیف
فوریت

ضریب تاثیر

1IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH140/0190/159

2AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH140/0650/528

3VETERINARY PARASITOLOGY130/4642/381

4TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION90/1391/090

5JOURNAL OF VENOMOUS ANIMALS AND TOXINS INCLUD-
ING TROPICAL DISEASES

80/2100/545

6TOXICON70/6652/924

7VETERINARY RECORD60/8981/803

8PARASITOLOGY RESEARCH60/5302/852

9IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY5----0/326

10JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH50/0360/123
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فوریت مقاالت موسســه رازي 0/221 بوده اســت. توزیــع فراواني مقاالت 
موسســه رازي بر اساس شاخص فوریت در نمودار 1  ارائه شده است. همان 
طور که در نمودار 1 مشاهده مي شود بخش عمده اي از مقاالت موسسه رازي 
215 مقاله )64/18 درصد( در نشریاتي که شاخص فوریت آنها کمتر از 0/5 
بوده اســت منتشر شده اند. فقط شاخص فوریت 4 مقاله )1/19 درصد( بین 
9/556 - 7 بوده اســت. روند رشد شاخص فوریت مقاالت موسسه رازي در 

سال هاي مختلف در  نمودار 2 ارائه شده است.
همــان طور که در نمودار 2 مشــاهده مي کنید، میانگین شــاخص فوریت 
مقاالت موسســه رازي در ســال هاي مختلف فراز و نشیب داشته است. در 
ســال 1977 با میانگین 0/015 و در ســال 1978 بــا میانگین 5/271 به 
ترتیــب پایین ترین و باالترین میانگین شــاخص فوریت را داشــته اند. در 
مجموع، میانگین شاخص فوریت در سال هاي اخیر رو به کاهش بوده است.

        همــان طور که در جدول 1 مشــاهده مي شــود بیشــترین مقاالت 
IRANIAN JOURNAL OF VET- تموسسه رازي به ترتیب در نشــریا

AFRI- ،0/528 بــا 14 مقاله و ضریــب تاثیر ERINARY RESEARCH
CAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH بــا 14 مقاله 
و ضریــب تاثیــر 0/159، و VETERINARY PARASITOLOGY با 13 
مقاله و ضریب تاثیر 2/381 منتشر شده است. نشریات LANCET با ضریب 
 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS ،39/060 تاثیــر
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLU- 11/202، و  با ضریب تاثیر

TION با ضریب تاثیر 10/353 باالترین ضریب تاثیر را داشــته اند. میانگین 
ضریب تاثیر مقاالت موسسه رازي 1/044 بوده است. توزیع فراواني مقاالت 

موسسه رازي بر اساس ضریب تاثیر در نمودار 3  ارائه شده است. 
همان طــور که در نمودار 3 مشــاهده مي کنید، ضریــب تاثیر 112 فقره

 نمودار 3. توزیع فراواني مقاالت
 موسسه رازي بر اساس ضریب تاثیر
نشریات

)33/43 درصد( از مقاالت موسســه رازي پایین تر از 1 بوده است. فقط 24 
مقاله )7/16 درصد( ضریب تاثیري بیش از 4 داشــته اند. روند رشد ضریب 
تاثیر مقاالت موسســه رازي در ســال هاي مختلف در نمودار 4  به تصویر 

کشیده شده است.

ضریب تاثیر و شاخص فوریت مقاالت پژوهشگران...

نمودار 2. روند 
رشد شاخص 

فوریت مقاالت 
موسسه رازي 

در سال هاي 
مختلف
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همان طور که در نمودار 4 مشاهده مي کنید روند رشد ضریب تاثیر مقاالت 
موسســه رازي در ســال هاي مختلف داراي فراز و نشــیب هایي بوده است. 
میانگیــن ضریب تاثیر مقاالت موسســه رازي در ســال 1977 با میانگین 
0/316  و در سال 1978 با میانگین 20/475، به ترتیب کمترین و بیشترین 
میانگین ضریب تاثیر را داشته اند. در مجموع، میانگین ضریب تاثیر مقاالت 

موسسه رازي در سال هاي اخیر روندي نزولي داشته است.

بحث
نشــریات LANCET با شــاخص فوریت 9/556، که از موسسه رازي یک 
مقاله در آن منتشر شده اســت ولي نویسنده مسئول آن از دانشگاه تهران 
است و EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS با شاخص فوریت 
7/222، که موسسه رازي 3 چکیده همایش در آن دارد و نویسنده مسئول 
تمامي آنها از خارج از موسســه رازي هســتند، باالترین شاخص فوریت را 
داشته اند. میانگین شاخص فوریت مقاالت موسسه رازي 0/221 بوده است. 
میانگین شــاخص فوریت مقاالت موسسه رازي در سال هاي مختلف فراز و 
نشــیب داشته است. در سال 1977 با میانگین 0/015 و در سال 1978 با 
میانگین 5/271 به ترتیب پایین ترین و باالترین میانگین شــاخص فوریت 
را داشــته اند. در مجموع، میانگین شــاخص فوریت در سال هاي اخیر رو به 

کاهش بوده است.
نشریات LANCET با ضریب تاثیر 39/060، که از موسسه رازي یک مقاله 
در آن منتشر شده اســت ولي نویسنده مسئول آن از دانشگاه تهران است، 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS بــا ضریب تاثیر 
11/202، که از موسســه رازي یک چکیده همایش در آن منتشــر شــده 
MOLECU-  اســت ولي نویسنده مســئول آن از خارج از موسسه است، و

LAR BIOLOGY AND EVOLUTION بــا ضریب تاثیر 10/353، که از 
موسسه رازي یک مقاله در آن منتشر شده است ولي نویسنده مسئول آن از 
آمریکا است، باالترین ضریب تاثیر را داشته اند. میانگین ضریب تاثیر مقاالت 
موسسه رازي 1/044 بوده است. در صورتي که میانگین ضریب تاثیر موسسه 
زیست شناسي مولکولي و ســلولي سنگاپور 5/044  )لي، 2003(، پزشکي 
هسته اي کشورهاي اروپایي 2/36، ســوئیس 3/49، هلند 3/26، انگلستان 
3/07، بلژیک 3/06 )ســیگنور و انووازي(. همچنین، از نظر میانگین ضریب 

تاثیر در حوزه دندانپزشکي هلند 1/224، مکزیک 1/177، سوئیس 1/171، 
ولي ایران 0/718 بوده اســت )جیل مونتویــا و همکاران، 2006(. در حوزه 
پزشــکي پیشگیري، پزشکي حرفه اي و محیط زیست میانگین ضریب تاثیر 
آمریــکا 1/5، کانادا و آمریکاي مرکزي و التین مشــترکاً با میانگین ضریب 
تاثیر 1/4 بوده است. در حوزه موضوعي اپیدمیولوژي میانگین ضریب تاثیر 
آمریکا 2/8، کانادا 2/4، و ژاپن 2/3 بوده اســت. در حوزه موضوعي بهداشت 
همگاني، میانگین ضریب تاثیر اقیانوســیه و آمریکا 1/7، آفریقا و آمریکاي 
مرکزي و التین 1/6، و کانادا و آســیا 1/4 بوده است )سوتریاِدز و فاالگاس، 
2006(. ضریب تاثیر اغلب مقاالت پزشــکي قانوني کشورهاي اروپایي )32 
درصد( بین 2 تا 3 اســت. میانگین ضریب تاثیر از 2/71 در سال 2005 به 
2/46 در سال 2009 کاهش یافته است. ، ولي این روند صعودي بسیار ُکند 
بوده اســت. به طوري که در برخي از ســال ها نسبت به سال ماقبل کاهش 
نیز داشــته اســت )فِرارا و همکاران، 2011(. متوسط ضریب تاثیر مجالت 
منتشرکننده مقاالت پزشــکي ایراني از 1/13 در سال 1992 با 20 درصد 
رشد به 1/36 در ســال 2002 افزایش یافته است )رضایي قلعه و همکاران، 

 .)1382
ضریــب تاثیر 112 فقره )33/43 درصد( از مقاالت موسســه رازي پایین تر 
از 1 بــوده اســت. فقط 24 مقاله )7/16 درصد( ضریــب تاثیري بیش از 4 
داشته اند. در صورتي که ضریب تاثیر 90 درصد مقاالت اعضاي هیات علمي 
دانشگاه شــیراز پایین تر از 1 بوده است )عصاره و همکاران، 1389(. روند 
رشد ضریب تاثیر مقاالت موسســه رازي در سال هاي مختلف داراي فراز و 
نشــیب هایي بوده است. میانگین ضریب تاثیر مقاالت موسسه رازي در سال 
1977 با میانگین 0/316  و در سال 1978 با میانگین 20/475، به ترتیب 
کمترین و بیشــترین میانگین ضریب تاثیر را داشــته اند. در مجموع، رشد 
ساالنه میانگین ضریب تاثیر مقاالت موسسه رازي در سال هاي اخیر روندي 
نزولي داشته است. در صورتي که رشد ساالنه میانگین ضریب تاثیر موسسه 
زیست شناسي مولکولي و ســلولي سنگاپور 10/91 بوده و روندي صعودي 

داشته است )لي، 2003(. 

نتیجه گیري
بیشترین مقاالت موسسه رازي در نشریات ایراني و آفریقایي منتشر شده

 نمودار 4. روند
 رشد ضریب تاثیر
 مقاالت موسسه
 رازي در سال هاي
مختلف
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اســت. نویسنده مسئول مقاالتي که در نشــریاتي با باالترین ضریب تاثیر و 
شــاخص فوریت منتشر شده اند، خارج از موسسه رازي هستند. در مجموع، 
میانگین ضریب تاثیر و شاخص فوریت در سال هاي اخیر رو به کاهش بوده 

است.
میانگین ضریب تاثیر مقاالت موسســه رازي از میانگین موسســه زیســت 
شناســي مولکولي و سلولي ســنگاپور، پزشکي هسته اي ســوئیس، هلند، 
انگلســتان و بلژیک، دندانپزشــکي هلند، مکزیک و ســوئیس، پزشــکي 
پیشگیري، پزشکي حرفه اي و محیط زیست آمریکا، کانادا، آمریکاي مرکزي 
و التین، اپیدمیولوژي آمریکا، کانادا و ژاپن، بهداشــت همگاني اقیانوســیه، 
آمریکا، آفریقا، آمریکاي مرکزي، آمریکاي التین، کانادا و آســیا، پزشــکي 
قانوني کشــورهاي اروپایي و پزشــکي ایران پایین تر است. ولي از میانگین 
دندانپزشــکي ایران باالتر اســت. وضعیت ضریب تاثیر مقاالت پژوهشگران 

موسسه رازي از مقاالت اعضاي هیات علمي دانشگاه شیراز بهتر است.

پیشنهادها
1.با توجه به اینکه میانگین ضریب تاثیر و شــاخص فوریت مقاالت موسسه 
رازي در سال هاي اخیر رو به کاهش بوده است، به پژوهشگران و نویسندگان 
موسسه رازي پیشنهاد مي شود که عالوه بر کّمیت به مسئله کیفیت مقاالت 

و نشریاتي که انتخاب مي کنند توجه بیشتري داشته باشند.
2.برخي از نشــریاتي که پژوهشگران موسســه رازي تعداد مقاالت زیادي 
AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RE- ماننــ ددارنــد، 

SEARCH در ســال هاي اخیر در فهرست نشــریات نامعتبر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري قرار گرفته اند. لذا، هنگام انتخاب نشــریه براي ارسال و 

انتشار مقاالت به این فهرست نیز توجه شود.
سپاســگزاري: این مقاله بخشي از گزارش نهایي طرح پژوهشي در موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم ســازي رازي با شماره مصّوب 2-18-18-90074 

است.
منابع مورد استفاده

رضایي قلعه، نصراله؛ سیادت، فرشــید و عزیزي، فریدون. )1382(. بررسي 
تغییرات کمي و کیفي مقاالت پزشکي ایراني چاپ شده در مجالت خارجي 
 .Impact Factor در فاصله ســالهاي 1992 و 2002 با اســتفاده از شاخص

فصلنامه پژوهش در پزشکي، دوره 27، شماره ي 2، )شماره ي پیاپي  106(، 
صفحات. 143-139.

عصــاره، فریده؛ قانع، محمدرضا و رحماني ســفیدویه، مهــرزاد. )1389(. 
تولیدات علمي اعضاي هیات علمي دانشــگاه شــیراز در ســالهاي 1379-

1386. فصلنامه کتاب، شماره ي 83: صفحات 127-104.
de Granda-Orive, J.I.; Alonso-Arroyo, A. and Roig-Vázquez, F. 
(2011). Which data base should we use for our literature analysis? 
Web of Science versus SCOPUS. Archivos de Bronconeumologia. 
47 (4): 213-217.
Ferrara, S.D.; Bajanowski, T.; Cecchi, R.; Boscolo-Berto, R. and 
Viel, G. (2011). Bio-medicolegal scientific research in Europe: a 
comprehensive bibliometric overview. International Journal of Le-
gal Medicine, 125 (3) 393–402.
Gil-Montoya, J.A.; Navarrete-Cortes, J.; Pulgar, R.; Santa, S. and 
Moya-Anegón, F. (2006). World dental research production: an 
ISI database approach (1999-2003). European Journal of Oral Sci-
ences, 114 (2): 102-108.
Hayati, Z. and Ebrahimy, S. (2009). Correlation between quality 
and quantity in scientific production: a case study of Iranian organi-
zations from 1997 to 2006. Scientometrics, 80 (3): 627–638.
Lee, C.K. (2003). A scientometric study of the research perfor-
mance of the Institute of Molecular and Cell Biology in Singapore. 
Scientometrics, 56 (1): 95-110.
Signore, A. and Annovazzi, A. (2004). Scientific production and 
impact of nuclear medicine in Europe: how do we publish?. Euro-
pean Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 31 (6): 
882-886.
Soteriades, E.S. and Falagas, M.E. (2006). A bibliometric analysis 
in the fields of preventive medicine. Occupational and environmen-
tal medicine, Epidemiology, and public health. BMC Public Health, 
6 (301): 1-8.

ضریب تاثیر و شاخص فوریت مقاالت پژوهشگران...

 




