
تنها گروه کوچکی از اعضای هیات علمی  عمده مرجعیت علمی دانشگاههای کشور در سطح بین المللی را 
می سازند

به طور متوسط %80 استنادهای دانشگاههای ایران از فعالیتهای تحقیقاتی %30  از اعضای هیات علمی حاصل می شود، اما دانشگاههای 
برتر دنیا اعضای هیات علمی قوی تری در اختیار دارند. همچنین، %49 از استنادهای کشور از %11 از مقاالتش بدست می آید.

SciMapper.comآینده پژوهی دانش و فناوری سینا

فعالیتهای  براساس  تنها  دانشگاه  یک  استنادهای  از   50%
بررسی  با  که  یافته ای  می آید.  بدست  از محققانش  پژوهشی 10% 
استنادهای نرمال شده آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاههای 
مجالت در  گذشته  سال   10 در  که  کشور  غیردولتی  و   دولتی 

بین المللی مقاله منتشر کرده اند بدست آمد. در این پژوهش استنادها 
بر اساس تفاوت رشته ها و سال نشر نرمال سازی شدند. این بررسی 
همچنین نشان داد که %80 استنادهای دانشگاه بر اساس فعالیتهای 

تحقیقاتی %30 از اعضای هیات علمی حاصل می شود. 

مرجعیت  میزان  سنجش  شاخصهای  مهمترین  از  یکی  استناد 
علمی دانشگاهها در عرصه بین الملل اند که میزان استفاده از علم را 
نشان می دهند. از همین روست که معتبرترین نظامهای رتبه بندی 

از این شاخص برای تعیین امتیاز رتبه دانشگاهها بهره می جویند. 
از سوی دیگر، %49 استنادهای دانشگاههای کشور به واسطه 
انتشار مقاالتی است که در دنیا با عنوان مقاالت %10 برتر شناخته 
 42% دهند.  می  تشکیل  را  ایران  مقاالت   11% اینها  می شوند. 

برتر   10% مقاالت  به  متعلق  گذشته  سال   10 در  دنیا  استنادهای 
بوده است. سوال اصلی این است که دانشگاهها تا چه حد اثرگذاری 

علمی مقاالت یا همان استنادهای دریافتی را مبنای امتیازدهی قرار 
برتر   مقاالت  تعداد  افزایش  برای  راهکارهایی  چه  آنها  و  می دهند 

پراستنادشان دارند؟

انتشار مقاله در مجالت برتر و افزایش استنادها
یکی از دسته بندی های متداولی که در دانشگاههای کشور نیز 
قابل استفاده هست، قرار دادن مقاالت در دسته های 0.01%، 0.1%، 
%1، %10، %20 و %50 برتر است. توزیع استنادها در بین هر دسته 
از این مقاالت یکسان نیست. به عنوان مثال و بدون در نظر گرفتن 
تفاوت بین رشته ها و سال انتشار مقاالت، به طور متوسط هر مقاله 
%0.01 برتر 1251 استناد دریافت می کند، در مقابل این تعداد برای 

مقاالت %50 برتر 5 است.
امتیاز  سنجش  برای  شیوه  متداولترین  کشور  دانشگاههای  در 
مقاالت، ارزش کیفی نشریات )Qها( هستند. احتمااًل این سیاست 

مقاالت  تعداد  افزایش  بر 
اثر   Q1 مجالت  در  کشور 
داشته است. در سال 2013 
حدود %26 مقاالت کشور در 
شدند  منتشر   Q1 نشریات 
که این مقدار در سال 2018 
به %34 رسیده است. اما، این 
متوسط  از  کمتر   20% رقم 

کشورهایی است که برابر یا بیشتر از ایران علم تولید می کنند.
ارزش استنادی یک مقاله در نشریات Q1 برابر با انتشار 2 مقاله 
 Q4 ها و 5 مقاله در نشریاتQ3 تعداد 3 مقاله در ،Q2 در نشریات
است. با این وجود ارزش گذاری مقاالت بر اساس Q نشریات هر 
اما بهترین روش نیست. به عنوان مثال، %85 مقاالت  چند ساده، 
این مقاالت  منتشر می شوند، ولی 61%   Q1 نشریات برتر در   1%
نشریات  در  مابقی   24% و  می شوند  منتشر  برتر   10% نشریات  در 

%25-11 برتر.

دانشگاههای برتر و اعضای هیات علمی خبره
جذب  را  بیشتری  خبره  پژوهشگران  برتر   دانشگاههای 
می کنند. به طور متوسط در 200 دانشگاه برتر در رتبه بندی تایمز، 
تقریبًا به ازاء هر عضو هیات علمی تمام وقت در هر 10 سال 1 مقاله 
%1 برتر منتشر می شود. به عنوان مثال، دانشگاه آکسفورد رتبه اول 
تایمز، 1845 عضو هیات علمی تمام وقت دارد و در فاصله زمانی 

بر  مقاالت  به  امتیازدهی  سیاست 
اساس Qها روشی ساده است، اما 
بهترین نیست. مثاًل، %61 مقاالت 
%1 برتر در نشریات %10 برتر دنیا 

منتشر می شوند.
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دارد.  وجود  برتر   10% مقاالت  برای  مشابه ای  وضعیت 
یک  در  علمی  هیات  عضو  هر  دنیا،  برتر  دانشگاه   200 در 
اصلی  مجالت  در  مقاله   19 و  برتر   10% مقاله   3 ساله   5  دوره 
آی.اس.آی )صرفنظر از نمایه ESCI( منتشر می کند. این رقم برای 
دانشگاههای رده 1000-801 تایمز، 1 مقاله %10 برتر و 4 مقاله 
ساله   5 دوره  در یک  علمی  هیات  ازاء هر 3 عضو  به  آی.اس.آی 
است. بنابراین دانشگاههای برتر هم به جهت کمیت و هم کیفیت، 

پژوهشگران بسیار قوی تری در اختیار دارند.

فهم نیازهای خوانندگان، اشتراک و اعتبار نشریه را تضمین می کند. 
سنجیده  تاثیرش  ضریب  با  عمده  صورت  به  نشریه  یک  اعتبار 
می شود که مستقیمًا از استنادهایش سرچشمه می گیرد. نیچر برای 
اینکه بداند دنیای علم به چه چیزی نیاز دارد گروهی از کارکنانش را 
به کنفرانس های مهم دنیا می فرستد، آنها منابع مختلفی را مطالعه 
کرده و با افراد مهم در رشته مصاحبه می کنند تا بدانند روند توسعه 
علم دنیا به کدام سمت و سو حرکت می کند. از این طریق آنها به 
می شوند.  مطلع  دنیا  روز  تحقیقاتی  مهم  مسائل  از  مداوم  صورت 
مبتنی بر همین اصل %80 مقاالتی که برای نیچر ارسال می گردند 
اصاًل به داوری نمی روند و در همان ابتدا رد می شوند. در نهایت فقط 
حدود %8 از مقاالت ارسال شده به نیچر منتشر می شوند. مبتنی بر 
آخرین اطالعات سامانه روندهای علم شرکت آینده پژوهی دانش و 
فناوری سینا، نشریه نیچر در حال حاضر بر روی حدود 680 مسئله 

تحقیق متمرکز شده است. 
سامانه روندهای علم شرکت آینده پژوهی دانش و فناوری سینا 
هر دوماه یکبار به ارائه مسائل مهم تحقیق در دنیا می پردازد و این 
کنفرانس  و  مجله   12000 از  مقاله  میلیون   30 از  بیش  تحلیل  با 
معتبر علمی محقق می گردد. این شامل طیف گسترده ای از علوم 
علوم  و  کشاورزی  مهندسی،   و  فنی  پزشکی،  پایه،  علوم  از  اعم 
یکبار  دوماه  نشان می دهد که هر  ما  تحلیل های  انسانی می گردد. 
%38 مسائل تحقیق ثابت مانده و مابقی دستخوش تغییر می شوند 
که به معنی تغییر مسیر یا پرداختن به یک جنبه جدید از یک مسئله 
از روندهای توسعه علم  آگاهی  است. سامانه روندهای علم هزینه 
افزایش تعداد  را بسیار ساده و کم هزینه کرده است و این امر به 
در  که  باال می انجامد  تاثیر  با ضریب  در مجالت  دانشگاه  مقاالت 

نهایت باعث افزایش مرجعیت و رتبه دانشگاه خواهد شد.

سامانه روندهای علم )Science Trends( آگاهی 
از مسائل مهم تحقیقاتی روز دنیا که الزمه انتشار 
کرده  بسیار ساده  را  برتر است  نشریات  در  مقاله 

است.
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کرده  منتشر  پراستناد  برتر  مقاله 1%  تعداد 1935  تا 2018   2014
است، بنابراین به طور متوسط هر عضو هیات علمی تمام وقت این 
دانشگاه در هر 5 سال تقریبًا 1 مقاله %1 برتر منتشر می کند.  در 
دانشگاههای +1001 به ازاء هر 70 عضو هیات علمی تمام وقت 1 

مقاله %1 برتر در هر 5 سال تولید می شود.

آگاهی از روندهای توسعه علم الزمه انتشار در نشریات 
برتر

یکی از راهبردهای موثر برای ارتقا مرجعیت علمی انتشار مقاله 
از مجالت فقط  این دسته  انتشار مقاله در  برتر است.  در مجالت 
انتخاب موضوع تحقیق  باز نمی گردد، بلکه  به مقبولیت ذاتی علم 
اطالعاتی  نیاز  نیز  و  دنیا  در  علم  توسعه  روندهای  با  متناسب 
خوانندگان نشریات هدف از اهمیت بسزائی برخوردار است. آگاهی 
روندهای  سامانه  طریق  از  رشته  هر  در  علم  توسعه  روندهای  از 
علم )Science Trends( شرکت آینده پژوهی دانش و فناوری 
سینا به آسانی صورت می پذیرد که شناخت مسائل مهم و به روز 

تحقیقاتی دنیا را ممکن می سازد.
در  را  مقاله ای  بخواهند  دانشگاه تان  پژوهشگران  کنید  فرض 
خوانندگانش  به  چیز  هر  از  بیش  نیچر  کنند.  منتشر  نیچر  نشریه 
اهمیت می دهد یعنی همواره باید بداند خوانندگانش چه می خواهند. 


