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چکیده
هـاي در بانـک شـده نمایـه علمـی مقـاالت تعـداد جهـان، علـم در تولیـد هايشاخصمهمترینحاضرحالدر: زمینه و هدف

برونـداد  سنجی،علمشیوهازاستفادهبامطالعهایندرمقاالت است. اینبهشدهاستنادهاي دادهتعدادولیالملبینمعتبراطالعاتی
در » دانشگاه آزاد اسالمی سنندج«و » کردستاندانشگاه علوم پزشکی«، »دانشگاه کردستان«شامل هاي استان کردستان دانشگاهعلمی

مورد بررسی قرار گرفت.)2013تا سال 2004یک دهه فعالیت (از سال 
آوري اطالعات در محیط اینترنت و با استفاده از پایگاه اطالعاتی استنادي اسـکوپوس  : در این مطالعه استنادي، جمعروش بررسی

)Scopus () انجــام گرفــت. آدرسAffiliationــراي  هــا در قســمت جســتجوي پایگــاه، جســتجو شــد و ) هریــک از دانشــگاه ب
و » موسسـه هرششاخص«،»سال اخیردر دهمقاالتبهاستناداتتعداد«،»سال اخیردر دهشدهمنتشرالتتعداد مقا«هاي شاخص

و با کمـک پایگـاه مـذکور در بخـش تجزیـه و      آوريجمعدانشگاههربهمربوطهايداده» منتشر کننده بیشترین مقاالتمجلهده«
تحلیل قرار گرفت.و) مورد تجزیهAnalyze Resultsها (قسمت تحلیل یافته

استناد توانسته بودند سهم یک درصد علم کشور را در یک دهه به خود 9192مدرك و 2049: این سه دانشگاه مجموعاً با هایافته
استناد، 837مدرك و 372استناد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان 7969مدرك و 1372اختصاص دهند. دانشگاه کردستان داراي 

بـود. دو  9و 14و 37استناد بودند. شاخص هیرش سـه دانشـگاه نیـز بـه ترتیـب      386مدرك و 305د اسالمی سنندج و دانشگاه آزا
ــگاه  ــنندج «دانش ــالمی س ــتان«و » آزاد اس ــا   » کردس ــب ب ــه ترتی ــال  239و 98ب ــدرك در س ــیالدي، و 2011م ــوم  «م ــگاه عل دانش

ر تعـداد مقـاالت داشـتند. نسـبت کـل  تعـداد اسـتنادها بـه تعـداد          بیشترین رشد را د2013مدرك در سال 139با » کردستانپزشکی
استناد دریافت کرده است. این نسبت براي دانشگاه کردسـتان  5/4بود؛ یعنی هر مقاله به طور متوسط 5/4مدارك براي سه دانشگاه 

است.26/1و براي دانشگاه آزاد اسالمی سنندج 25/2کردستان ، براي دانشگاه علوم پزشکی8/5
هاي استان کردستان گرچه سیر صعودي داشته، اما از میانگین کشـوري کمتـر اسـت. توجـه بـه      : تولید علم در دانشگاهگیرينتیجه

تواند سهم علمی این استان را در نمـودار رشـد علمـی کشـور     هاي پژوهشی میامکانات بالقوه محققان استان و بازنگري در سیاست
افزایش دهد.

.سنجی، برونداد علمی، پایگاه استنادي اسکوپوس: علمکلید واژه ها
29/6/1393پذیرش:7/4/1393اصالحیه نهایی:4/3/1393وصول مقاله:
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مقدمه
بوده آکادمیک وظیفه واحدهايمهمترینعلم،نشروتولید

راکشـور هـر علمـی و جایگـاه وزنازايعمـده و قسمت
ارزیـابی يهامالكازدلیل یکیهمیندهد؛ بهمیتشکیل

اعضـاي شـده نمایـه تعداد مقـاالت ها،دانشگاهعلمیتوان
ازعلمـی معتبرهاينمایهدرپژوهشگران آنوعلمیتهیا

هاي شاخص). با اینکه 1(است ) Scopus(جمله اسکوپوس 
مؤسساتوپژوهشگرانکارکیفیتارزیابیبرايگوناگونی

چهـار ازمعمـوالً سنجیعلمروش مطالعاتیدروجود دارد،
شود:محققان استفاده میکارکیفیتارزیابیبرايشاخص

مقـاالت استنادشـده،  تعداد(شامل» وريبهرههايسنجه«ـ 1
نویسـنده مقـاالت یـک  تعـداد وهـر سـال،  درمقالهتعداد

اسـتنادها، کـل (شـامل: تعـداد  » هاي تـاثیر سنجه«ـ 2خاص،
یـک وسـط تاسـتنادها تعدادودریک سال،استنادهاتعداد

میـانگین (شـامل: »مرکـب هـاي سنجه«ـ 3خاص)،نویسنده
.هرشـ شاخص4هر مقاله)،بهاستنادتعداد

ازعلمـی اسـت کـه   تولیـدات ، علـم بررسـی  »سـنجی علـم «
ومحتواو تحلیلتجزیهوکمی،تحلیلوتجزیههايروش

مهمتـــرینحاضـــردرحـــال). 2بـــرد (بهـــره مـــیاســـتنادها
نمایهعلمیمقاالتتعدادجهان،رعلم دتولیدهايشاخص

تعـداد والمللـی، بـین معتبـر اطالعـاتی هـاي در بانـک شده
مقـاالت اسـت. تعـداد مقـاالت     ایـن بهشدهاستنادهاي داده

میـزان  وعلمـی، تولیـدات کمـی رشـد بیـانگر شـده نمایـه 
سـطح وشـده چـاپ تـأثیر مقـاالت  نشان دهندهاستنادات،

علمـی تـأثیر ونفوذمیزانهااستناد). لذا3آنهاست (کیفی
علمـی حـوزه دردهند و بالطبع، آثاريرا نشان میاثریک
قرارگرفتهاستنادمورددفعات بیشتريبهکهمؤثرترندخود

نیـز اسـتنادها بـه تعـداد  صـرف توجـه )؛ گرچـه 4(باشـند 
آثاري چونرا نشان دهد. مقاالتکیفیوضعیتتواندنمی

بیشـتري شـان اسـتنادهاي  ماهیـت سـبب بـه مروريمقاالت
دلیـل فقط بـه اثریکاستناد بهاستممکنیاوگیرندمی

گرفتـه صـورت اثـر آن گیرينتیجهیاکارروشازانتقاد
).5باشد (

ـ ارزشیابی هـاي فعالیـت ازحاصـل هـاي علمـی  یافتـه یکم
بتوانندتاکندمییاريراریزانو برنامهمسؤوالنپژوهشی،

انسـانی ومـالی منـابع ازرااسـتفاده یشترینکمتر، بهزینۀبا
اسـتفاده سـاختار و ابعـاد کشـور   سازيدر بهینهآنازوبرده

ــد. اگرچــه ــن کنن ــابیای ــدنمــیارزی ــدوتوان جــایگزین نبای
بـراي مـؤثر يابـزار امـا گـردد، پـژوهش کیفیهايارزیابی

توزیعو تحلیل،تجزیهوعلمیتحقیقاتفرآیندبهتردرك
از سـوي  .)6(شود محسوب میعلمیاز اطالعاتهاستفادو

مجاري مهمترینازعالیآموزشمراکزوهادانشگاهدیگر، 
ارزیـابی مسـتمر   لـذا  آینـد؛ میشماربهکشوردرعلمتولید

.استبودهتوجهموردهموارهمراکزاینعلمیهايفعالیت

مؤسسـات وهـا دانشـگاه علمـی موقعیـت وجایگـاه تعیـین 
صـاحبان سیاسـتگذاران، دانشـجویان، بـراي الیآموزش عـ 

ــنایع ــات وص ــود مؤسس ــگاهیخ ــتدانش ــراهمی دارد. واف
برايسیاستگذارانتحصیل،انتخاب محلبرايدانشجویان

صـنایع صـاحبان تحـت پوشـش،  جایگاه مؤسساتارزیابی
و بکـــــارگیريپژوهشـــــیقراردادهـــــايبـــــراي عقـــــد

نیـز نشگاهیمؤسسات داوبرتر،مؤسساتآموختگاندانش
بـه هادانشگاهسایربارقابتوخودموقعیتازبراي اطالع

). 7هستند (مندعالقههابنديرتبهوارزیابیاین
وبرونداد پژوهشـی بررسیهايشیوهکارآمدترینازیکی

از مطالعـات اسـتفاده پژوهش در هر کشـور، کلیوضعیت
درمنتشرشـده پژوهشـی مقـاالت بررسـی بـا سـنجی علـم 

).8(استعلمینشریات
دههیکمقایسه«در مطالعه خود با عنوان »بزم و فالح زاده«

شـهید پزشکی مازنـدران، علومهايدانشگاهعلمیبرونداد
Webاطالعـاتی  پایگاههمدان درواهللابقیهیزد،صدوقی

of Science « سـنجی، میـزان  علـم شـیوه ازاسـتفاده بـا
دانشـگاه مـذکور را در   چهـار  پژوهشـگران علمـی وريبهره

2000ــ 2010هـاي  اطالعـاتی مـذکور در فاصـله سـال    پایگاه
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29ادیب خضري   

1393مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ دوره نوزدهم / زمستان 

ــامی     ــه تم ــورد مطالع ــه م ــد. جامع ــی کردن ــاراتبررس انتش
وکمیها رشدپژوهشگران چهار دانشگاه مذکور بود. یافته

بـه  هـا را نشـان دادنـد؛   ایـن دانشـگاه  علمـی تولیـدات کیفی
شارات ایـران بـه   درصدي را در فضاي انت33طوري که سهم

).1خود اختصاص داده بودند (
ازشـده اسـتخراج هـاي دادهبـا »رسول آبادي و همکـاران «

وضـعیت ،Web of Scienceاستنادي اطالعاتیپایگاه
تاراکردستانپزشکیدانشگاه علوممحققینعلمیبرونداد

بروندادوضعیتباراآنومیالدي بررسی2011سالپایان
طبق گزارش مقایسه کردند. خودهمرتبههايهدانشگاعلمی
لــوم عانشــگاهدعلمــیســند157مجموعــاًتحقیــق، ایــن

سـال پایـان تـا علـوم اسـتنادي پایگـاه درکردسـتان  پزشکی
مجلـه  23مجله منتشر شده بود. 89و در نمایهمیالدي2011

را%)54مقاالت (عنوان آنها ایرانی بود، بیشترین5که فقط 
دانشـگاه مقـاالت بهاستنادهاکلبودند. تعدادکردهمنتشر
مورد، و میانگین 91/1مورد، میانگین استناد به هر مقاله 300

بـود. بـر ایـن اسـاس در     01/1علمـی هیـات بـه مقالـه تعداد
سـیر کردستانلوم پزشکی عدانشگاهدرعلممجموع تولید

رشـد دهنـده نشـان استنادهاتعدادافزایشوداشتهصعودي
).8است (یت مقاالتکیف

دانشـگاه علمـی نیز به بررسـی برونـداد  »مباشري و همکاران«
پرداختنـد و  ISI-SCIEعلوم پزشـکی شـهرکرد در پایگـاه    

آن نویسـندگان علمـی مسـتندات نشـان دادنـد کـه تعـداد    
برابر بـا  2011پایان سال تاعلوماستناديپایگاهدردانشگاه

پ رسـیده بـود. تعـداد    مجله به چا89سند است که در 142
و 48/2مورد، میـانگین اسـتناد بـه هرمقالـه     352کل استنادها 

علمـی بـه  تولیـدات بود. بیشـترین 9شاخص هرش دانشگاه 
ــوزه ــیپزشــکیح ــا عمــومیداخل %) 5/15رکــورد (22ب

).2اختصاص داشت (
ISIجهـان  براسـاس آمـار    درعلـم تولیدجزئیاتترینتازه

مـدرك علمـی در سـال    8201ولیـد  تبـا دهد ایراننشان می
علم جهانی،تولیدازدرصد9/1توانسته است با سهم 2013

دانـش بایسـتد. بنابـه اطالعـات بانـک      جهـان بـر پلـه بیسـتم   
2013مقاله در سال 39193استنادي اسکوپوس ایران با تولید 

درصد از کل تولیـد علـم جهـان) بـه جایگـاه پـانزدهم       6/1(
).9است (کردهتولید علم جهان صعود 

را از 25دانشـگاه کردسـتان رتبـه    ISCبنـدي  در نظام رتبـه 
دانشــگاه علــوم دانشــگاه تابعــه وزارت علــوم، و 51مجمــوع 

دانشـگاه تابعـه   33را از مجمـوع  22پزشکی کردسـتان رتبـه  
). 9اند (به دست آورده1391وزارت بهداشت در سال 

بررسـی و مقایسـه یـک دهـه    «ژوهش حاضر با هـدف  پ
هـاي سـنندج (شـامل    ) برونداد علمـی دانشـگاه  2004ـ2013(

ــ ــگاه کردس ــتان  دانش ــکی کردس ــوم پزش ــگاه عل ، و تان، دانش
ــک    دانشــگاه آزاد اســالمی ســنندج) براســاس اطالعــات بان

انجام شده است.» استنادي اسکوپوس

روش بررسی
آوري اطالعــات در محــیط در ایــن مطالعــه اســتنادي، جمــع

از پایگاه اطالعاتی اسـتنادي اسـکوپوس   اینترنت و با استفاده 
ــام    ــه قســمت جســتجوي پایگــاه، ن ــا ورود ب انجــام گرفــت. ب

)Affiliationهاي مورد نظـر بـا اشـکال مختلـف     ) دانشگاه
» تحلیل نتایج«امالیی جستجو شدند. سپس با ورود به قسمت 

)Analyze Results     پایگـاه رکوردهـاي بازیـابی شـده ،(
سـال  »هـاي موجـود شـامل    به آیـتم براي هر دانشگاه با توجه 

نـام  «، »عنوان مجالت منتشر کننـده مقـاالت  «، »انتشار مقاالت
هاي دیگر که نامشان نام و آدرس دانشگاه«، »مولفین مقاالت

نام کشـورهاي مشـارکت کننـده    «، »در مقاالت ثبت شده بود
مـورد  » نوع انتشار و حوزه موضوعی مقـاالت «، »در تولید اثر

قرارگرفت. سال انتشار مقاالت به ترتیـب در  تجزیه و تحلیل 
یک دوره ده ساله ثبت شده و نمودار مربوطه بررسی شد. 

هـا را  ده عنوان از مجالتی که بیشترین تعداد مقاالت دانشگاه
View Citationچاپ کرده بودند، جدا شده و در قسمت (

Overview    ــک از ــراي هری ــاالت ب ــتنادهاي مق ــداد اس ) تع
شـاخص  «رد شـمارش قـرار گرفـت. بـا تعیـین      ها مـو دانشگاه
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هر دانشگاه، تعـداد مقـاالتی کـه    » مقاالت پراستناد«و » هرش
هــیچ اســتنادي دریافــت نکــرده بودنــد نیــز براســاس نمــودار  
شاخص هرش مشخص شد. شاخص هرش بر اسـاس توزیـع   
استنادها به برونداد پژوهشی یک فرد، یک دانشگاه یـا یـک   

تعداد از مقـاالت  nت است از شود و عبارکشور محاسبه می
). 10بار استناد شده باشد (nکم که به هرکدام دست

ــه مجالتــی کــه بیشــترین مقــاالت    ــار و رتب ــراي تعیــین اعتب ب
پایگـاه  SCImago.comهـا را چـاپ کـرده انـد،    دانشگاه

اینترنتی مناسبی است.  این سایت با هـدف بررسـی وضـعیت    
آنـالیز خـود را بـر    علمی کشورها و نشریات طراحی شـده و  

انجـام و رایگـان در   Scopusپایه نشـریات نمایـه شـده در   
بیشـتر  ISIازSCImagoدهد. گستردگی دسترس قرارمی

را (IF)است و به جاي آنکه معیار قـراردادي ضـریب تـأثیر   
Google PageRankالگوریتممطابقمالك قرار دهد، 

اسـتناد  ). ضریب تـأثیر یـک مجلـه بسـامد    11کند (عمل می
)Citation Frequency  ــات ــاالت آن را در ادبی ــه مق ) ب

به » تعداد استنادات جاري«کند و از تقسیم علمی منعکس می
آیـد  بـه دسـت مـی   » مقاالت منتشر شده در دو سال گذشـته «
ــه). در10( ــن پایگــاه ( سیســتم رتب )، SJRبنــدي مجــالت ای

مجالت نمایه شده براساس معیارهـاي تعیـین شـده در چهـار    
(Q4)»اعتبـار بسیارکم«تا (Q1)» بسیار معتبر«دسته مجالت 

که بیشـترین مقـاالت   اي شوند. عناوین ده مجلهبندي میرتبه
هاي مورد مطالعه را منتشر کرده بودند، در هریک از دانشگاه

مــورد SCImago)  پایگــاه Journal Searchقســمت (
دید.جستجو قرارگرفته و اطالعات مورد نیاز استخراج گر

هایافته
ــا   ــتان بـ ــگاه کردسـ ــگاه ع1372دانشـ ــدرك، دانشـ ــوم مـ لـ

مـدرك، و دانشـگاه آزاد اسـالمی    372ردسـتان بـا   کپزشکی
مدرك، مجموعاً در یک دهـه فعالیـت علمـی    305سنندج با 

).1مدرك علمی بودند (جدول 2049داراي 

سالهاي مورد مطالعه به تفکیک ـ فراوانی تعداد مدارك دانشگاه1جدول 
دانشگاه

سال
جمعآزاد سنندجکردستانعلوم پزشکیکردستان

2004161017
2005343037
2006582161
200710894121
2008131147152
20091562613195
20101884924261
20112395898395
20122197189379
201322313969431
13723723052049جمع

تعداد کل استنادها با احتساب خوداستنادي به مدارك نمایـه  
بــود. از ایــن تعــداد مــدارك 9192شــده ســه دانشــگاه برابــر 

، مـدارك دانشـگاه علـوم پزشـکی     7969دانشگاه کردسـتان  

386، و مدارك دانشگاه آزاد اسالمی سنندج 837کردستان 
انشـگاه مـورد   شاخص هرش سـه د و اند استناد دریافت کرده

است. تعداد کل استنادها بدون 9و 14و 37مطالعه به ترتیب 
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باشد که در این میان، سـهم  می6485احتساب خوداستنادي، 
، دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان     5623دانشگاه کردستان 

ــنندج  625 ــالمی س ــگاه آزاد اس ــت. 237، و دانش ــتناد اس اس
براي سه دانشـگاه  تعداد استنادها به تعداد مداركنسبت کل

اسـتناد  5/4اسـت؛ یعنـی هـر مقالـه بـه طـور متوسـط        5/4نیز 
، 8/5دریافت کرده است. این نسبت براي دانشگاه کردسـتان  

و بـراي دانشـگاه   25/2براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
است. 26/1آزاد اسالمی سنندج 

ــتان 1372از  ــگاه کردس ــه دانش ــداد ،مقال ــه (455تع 33مقال
درمقابــل،  انــد؛  ) هــیچ اســتنادي دریافــت نکــرده    درصــد 

مقالــه 372اســتناد گرفتــه اســت. از 176پراســتنادترین مقالــه 
درصـد)  54مقالـه ( 202دانشگاه علـوم پزشـکی کردسـتان ،    

اســتناد 94پراســتنادترین مقالــه و انــدگرفتــههــیچ اســتنادي ن
گرفته است. درخصوص دانشگاه آزاد اسالمی سنندج نیـز از  

درصد)  هیچ اسـتنادي صـورت   56مقاله (170له، به مقا305
استناد گرفته است (جـدول  17نگرفته؛ و پراستنادترین مقاله، 

2.(
هاي مورد مطالعه به تفکیک سالـ فراوانی تعداد استنادها به مدارك دانشگاه2جدول 

دانشگاه
جمعآزاد سنندجکردستانعلوم پزشکیکردستانسال

2004590059
200511600116
200621910220
200738550390
200862773637
2009762236791
2010105280211153
20111481150801711
201215692581031930
201316993131732185
79698373869192جمع
-H37149شاخص 

هاي مورد مطالعه در بانک استنادي اسکوپوس نمایه نوع مدرك دانشگاه8نشان داد که ) Document Typeبررسی نوع مدرك (
).3شده است (جدول 

هاي مورد مطالعه در بانک استنادي اسکوپوسـ فراوانی و درصد نوع مدرك نمایه شده دانشگاه3جدول 
دانشگاه

نوع مدرك
آزاد اسالمی سنندجکردستانعلوم پزشکیکردستان

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
Article(11962/873381/912798/91مقاله (

In Press(194/1168/439/0مقاالت زیر چاپ (
Review(86/082/239/0مقاله مروري (

Letter(21/066/113/0نامه به سردبیر (
ConferencePaper(1369/925/0164/5مقاله کنفرانس (

Note(54/013/000یادداشت (
Book Chapter(21/00000فصلی از کتاب (

Erratum(43/013/027/0غلطنامه (
1372100372100304100جمع
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عنـوان مجلـه چـاپ شـده     722مقاالت دانشگاه کردستان در 
تشر شده که بـیش از  مجله من168مقاله در 818است. تعداد 

عنـوان مجلـه، هرکـدام    554یک مقاله را چاپ کرده انـد و  
نشـان داده  4اند. چنانکه در جـدول  یک مقاله را منتشر کرده

10درصـد از کـل مقـاالت دانشـگاه کردسـتان در      15شده، 

عنـوان مجلـه  چـاپ شـده     712درصد در 85عنوان مجله، و 
4ایرانـی اسـت و   عنوان، یک عنـوان مجلـه  10است. از این 

رتبـه یـک (بـا بیشـترین اعتبـار) را      SJRمجله نیز در سیسـتم  
دارد.

مجله حاوي بیشترین مقاالت دانشگاه کردستان10ـ عناوین 4جدول 
عنوان مجلهSJRرتبه در سیستم تعداد مقاله

444*Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online
251Fluid Phase Equilibria
242International Journal of Theoretical Physics
202Electroanalysis
191Journal of Chemical Thermodynamics
183Astrophysics and Space Science
172Journal of the Iranian Chemical Society
141Journal of Chemical and Engineering Data
133Physica Scripta
131Biosensors and Bioelectronics

جمع کل-207
دهد.اعتبار کمتر را نشان می4نشان دهنده اعتبار بیشترمجله و رتبه 1* رتبه 

عنوان مجله 186مقاالت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در 
اي نشـریافته مجلـه 52مقالـه در  245چاپ شده است. تعـداد  

عنـوان مجلـه،   127اند و که بیش از یک مقاله را چاپ کرده
5انـد. چنانکـه در جـدول    هرکدام یک مقاله را منتشر کـرده 

10درصد از کل مقاالت دانشـگاه کردسـتان در  7/38آمده، 
عنوان مجله  چاپ شـده  176درصد در 3/61عنوان مجله، و 

ه علمـی  مقاله بعنوان بیشترین تعداد مقاالت در مجل58است. 
یک از دانشگاه علوم پزشکی کردستان چاپ شده است. هیچ

ــوم  عنــوان  مجلــه10 اي کــه  بیشــترین مقــاالت دانشــگاه عل
رتبـه  SJRانـد، در سیسـتم   پزشکی کردستان را چاپ کـرده 

مجله ایرانی هستند.10یک ندارند. شش عنوان از این 

ه علوم پزشکی کردستانـ عناوین ده مجله حاوي بیشترین مقاالت دانشگا5جدول 
عنوان مجلهSJRرتبه در سیستم تعداد مقاله

584*Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
264Life Science Journal
183Pakistan Journal of Medical Sciences
102Desalination and Water Treatment
64Iranian Journal of Public Health
64International Journal of Preventive Medicine
63Pakistan Journal of Biological Sciences
54Yakhteh
52Journal of Research in Medical Sciences
43Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

جمع کل-144
دهد.اعتبار کمتر را نشان می4نشان دهنده اعتبار بیشترمجله  و رتبه 1* رتبه 
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مقالـه  113مقاله دانشگاه آزاد اسالمی سنندج، تعـداد  305از 
اي منتشر شده کـه بـیش از یـک مقالـه را چـاپ      مجله31در 

عنوان مجله نیز هرکدام یک مقالـه را منتشـر   192اند و کرده
که بیشترین مقاالت دانشگاه آزاد مجله 10اند. عناوین نموده

آمـده اسـت.   6اسالمی سنندج را چاپ کرده اند در جـدول  
ــده، 6چنانکــه در جــدول  درصــد از کــل مقــاالت  5/33آم

ــه و 10دانشــگاه آزاد اســالمی ســنندج در  ــوان مجل 5/66عن
10انـد. از میـان   عنوان مجله دیگر چاپ شده213درصد در 

آزاد اسـالمی فقـط یـک عنـوان     عنوان مجله پرمقاله دانشگاه 
مجلـه داراي رتبـه یـک در    10ایرانی است. هیچکدام از این 

نیستند.SJRسیستم 

ـ عناوین ده مجله حاوي بیشترین مقاالت دانشگاه آزاد اسالمی سنندج6جدول 

رتبه در سیستم تعداد مقاله
SJR

عنوان مجله

283*Australian Journal of Basic and Applied Sciences
124Advances in Environmental Biology
103World Applied Sciences Journal
94Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
94World Academy of Science Engineering and Technology
83Astrophysics and Space Science
73Global Veterinaria
63African Journal of Biotechnology
53European Journal of Social Sciences
52International Journal of Theoretical Physics

جمع کل-99
دهد.اعتبار کمتر را نشان می4نشان دهنده اعتبار بیشترمجله  و رتبه 1* رتبه 

بحث 
بررســی یــک  دهــه «ضــر بــا هــدف ســنجی حاپــژوهش علــم

هاي استان کردستان براساس اطالعات برونداد علمی دانشگاه
ــک اســتنادي اســکوپوس انجــام شــد  ــی،  » بان ــا ســیماي کل ت

وضعیت موجود  و روند پژوهش در استان را نشان دهد. 
ــین ســال   ــم در اســتان کردســتان در فاصــله ب ــد عل ــاي تولی ه

2004که در سال سیر صعودي داشته؛ به طوري 2004ـ2013
2013مـدرك، و در سـال   59تعداد کل مقاالت نمایـه شـده   

رسیده است.  با این وصف، تولید علم در 2049این تعداد به 
استان کردستان از  میانگین کشوري کمتر است. سه دانشگاه 

مـدرك در تولیـد یـک درصـد     2049مورد مطالعه با انتشـار  
رحالی که میـانگین  اند؛ دعلم کشور در یک دهه نقش داشته

اسـت. چنانچـه یـک دهـه فعالیـت      6/1رشد علـم در کشـور   

ساله تقسیم شود، معلوم علمی این سه دانشگاه به دو دوره پنج
ساله دوم تقریبـاً  شود که رشد انتشارات علمی آنها در پنجمی

ساله نخست است که از میانگین کشوري (یعنی برابر پنج2/4
یافته با نتایج مطالعات پیشین کـه  ). این12)، بیشتر است (8/2

هـاي کشـور پرداختـه انـد،     به بررسی تولیدات علمی دانشگاه
).12و14-16همخوانی دارد (

1813) بـا  Articleبیشترین نوع مدرك نمایه شـده، مقالـه (  
ــاب (    ــلی از کتـ ــرین آن، فصـ ــدرك، و کمتـ Bookمـ

Chapter مـدرك اسـت. ایـن یافتـه بـا نتـایج مطالعـه        2) با
ــدي ز ــدري (مه ــان (و)17اده و حی ــت 18گوپیگوت ) مطابق

دارد. پژوهشگران این سه دانشـگاه تولیـدات علمـی خـود را     
اند؛ لذا بـا توجـه بـه اهمیـت     بیشتر در قالب مقاله منتشر کرده
بررسی رسد این موضوع بایدکتب مرجع در علوم به نظر می
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تعداد کل مـدارك  و براي رفع آن اقدامات الزم انجام شود.
، و نسبت 9192، و تعداد کل استنادها 2049ن سه دانشگاه ای

5/4است؛ یعنی بطـور متوسـط هـر مقالـه     5/4استناد به مقاله 
دهنـده رشـد کیفـی    استناد دریافت کرده است. این امر نشـان 
مقاالت دانشگاههاي مورد بررسی است. 

ــاالت    ــط مقـ ــتناد توسـ ــت اسـ ــذار دریافـ ــل تاثیرگـ از عوامـ
توان بـه بـاال بـودن    هاي مورد مطالعه میپژوهشگران دانشگاه

) و همچنین انتشار بیشتر مقاالت در Articleتعداد مقاالت (
مجالت خارجی که امکـان رؤیـت آنهـا در محـیط اینترنـت      
بیشتر است، اشاره نمود. چون اغلـب مجـالت علمـی ایرانـی     

هــاي اطالعــاتی خــارجی و حتــی موتورهــاي توســط پایگــاه
). 10شوند (سازي نمیجستجو به درستی نمایه

توانـد دیـد بسـیار خـوبی در جهـت      گیري استنادها مـی اندازه
). 10تحقیقات هدفمند و ارتباطات علمی آنها به دست دهد (
هـاي  براین اساس با مطالعه تعداد استناد بـه مقـاالت دانشـگاه   

توان دریافت که ایـن مراکـز از رشـد بسـیار     مورد مطالعه می
ري که در پنج سال نخست یک دهه خوبی برخوردارند؛ بطو

ــال    ــی از س ــی یعن ــت علم ــا 2004فعالی ــل  2008ت ــداد ک تع
7770این تعداد به ،مورد و در پنج سال دوم1422استنادات 

برابــر رشــد را نشــان 5/5مــورد رســیده اســت؛ یعنــی تقریبــاً
ــه مقــاالت  84،درمجمــوعو دهــدمــی % از کــل اســتنادات ب

ج سال دوم اتفاق افتاده است.دانشگاههاي مورد مطالعه در پن
از نظر شاخص استناد و تعـداد مقـاالت، دانشـگاه کردسـتان،     

ردســتان و دانشــگاه آزاد اســالمی لــوم پزشــکی کدانشــگاه ع
عوامـل گیرنـد. سنندج به ترتیب در رتبه یک تا سه قرار می

ضریبدارايومعتبرمجالتدرمقالهنشرجملهاززیادي
تعـداد  افزایشهمچنینمقاالتکیفیتافزایشدرتاثیر باال

اي کـه  عنـوان مجلـه  10از .باشـد مـی مـؤثر آنبهاستنادات
اند، چهـار  بیشترین مقاالت دانشگاه کردستان  را منتشر کرده

هستند؛ درحالی که از SJRمجله داراي رتبه یک در سیستم 
لـوم پزشـکی   دانشـگاه ع عنوان مجله که بیشترین مقاالت 10
انـد،  نشگاه آزاد اسالمی سنندج را منتشر کـرده و داردستان ک

نیسـتند. ایـن امـر    SJRهیچیک داراي رتبه یک در سیسـتم  
تواند یکی از دالیل باال بـودن تعـداد اسـتنادهاي مقـاالت     می

دانشگاه کردستان باشد؛ چون مقاالت آن در مجالت معتبرتر 
و ردسـتان  لـوم پزشـکی ک  دانشـگاه ع اند. مقـاالت  منتشر شده

اعتبـارتر منتشـر   آزاد اسالمی سنندج در مجالت کـم اه دانشگ
ــد. و شــانس دریافــت اســتناد بیشــتر را از دســت داده شــده ان
) 18) و گوپیگوتـان ( 1هاي ایـن مطالعـه بـا نتـایج بـزم (     یافته

مطابقت دارد.
از سوي » استناد«و » چاپ تعداد مقاله«کسب مقام نخست در 

عضو هیات علمی، نفر360دانشگاه کردستان با مجموع کل 
ــی، و  1515 ــیالت تکمیل ــجوي تحص ــجوي 6800دانش دانش

کارشناسی دور از انتظار نیسـت؛ درحـالی کـه دانشـگاه آزاد     
دانشـجوي  1500عضـو هیـات علمـی،    320اسالمی سنندج با

نفر دانشجوي کارشناسی، 11000کارشناسی ارشد و بیش از 
لوم گاه عرتبه سوم را کسب کرده است. در این میان نیز دانش

دانشـجوي  143عضو هیات علمی، 180کردستان با زشکیپ
دانشجوي کارشناسی، 1447دستیاري و تحصیالت تکمیلی، 

دانشجوي دکتراي عمومی در رتبه دوم جاي دارد.717و 
58مجله علمی دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان بـا انتشـار       

ــه از ایــن دانشــگاه و همچنــین   ــه از دانشــگاه آز9مقال اد مقال
سنندج جزء مجالت پر مقاله این دو دانشگاه است؛ در حالی 
که تعداد مقاالت کمتري از دانشگاه کردستان در ایـن مجلـه   

تـوان بـا راه انـدازي    رسـد مـی  بـه نظـر مـی   چاپ شده اسـت. 
هـاي مـورد مطالعـه و امکـان     مجالت علمی بیشتر در دانشگاه

تولیـد  تعامل بیشتر با یکدیگر شاخص تعداد مقاالت و سـهم  
علم  در استان کردستان را افزایش داد.

گیرينتیجه
هاي اسـتان کردسـتان سـیر    در مجموع تولید علم در دانشگاه

بـا توجـه   صعودي داشته، اما از میانگین کشوري کمتر است.
اسـتان و بـازنگري   هـاي به امکانات بالقوه محققان و دانشگاه

کردستان توان سهم علمی استانهاي پژوهشی میدر سیاست
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35ادیب خضري   

1393مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ دوره نوزدهم / زمستان 

تسهیل تعامل علمی بـین پژوهشـگران اسـتان،    را افزایش داد.
هـاي تحقیقـاتی مشـترك، راه انـدازي مجـالت      اجراي طرح

هــا و مراکــز علمــی مشــترك، امکــان اســتفاده از آزمایشــگاه
برگـزاري سـمینارهاي علمـی    ،هاي اسـتان تحقیقاتی دانشگاه

ژوهشی اي روسا و معاونین پو حتی دیدارهاي دوره،مشترك
ساز ارتقاي علمی و افزایش تواند زمینههاي استان میدانشگاه
هاي تولید علم شود.شاخص

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با همین عنوان است کـه  

بــه در شــوراي پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان 
و با حمایت مالی معاونت تحقیقات به انجـام رسیده تصویب 

داننـد از حسـن   رسیده است. بدینوسیله نویسـندگان الزم مـی  
سپاسگزار باشند.در بخش پژوهشتوجه همکاران 
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