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چکیده

هدف :هدف کلی این پژوهش ،شناسایی وضعیت تولـید اطالعات علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی
اسکوپوس با استفاده از شاخصهای علمسنجی است.

روششناســی پژوهش :روش پژوهش علمسنجی اســت .جامعه آماری این پژوهش ،تعداد  6361تولیدعلمی پژوهشگران سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس بوده است.
یافتهها :از ســال  1961تا ســال  2015درمجموع  6361مدرک از پژوهشگران سازمان در اسکوپوس منتشرشده است .میزان استناد به این مقاالت 39416
مــورد بــوده که به طور میانگین  6/19اســتناد به ازای هر مدرک اســت .از نظر موضوعی ،بیشــترین مقاالت با  4298مــدرک ( 67/57درصد) در حوزه
کشــاورزی و علوم زیستی بوده اســت .ازنظر نوع مدارک ،بیشترین مدارک منتشرشده مقاله پژوهشی با  5720عنوان ( 89/92درصد) بوده است .دانشگاه
آزاد اسالمی با مشارکت در تألیف  1676مقاله ( 26/35درصد) ،و پسازآن دانشگاههای تهران و تربیت مدرس بیشترین میزان همکاری را با پژوهشگران
ســازمان داشــتهاند .این پژوهشــگران همچنین با همتایان خود به ترتیب از کشورهای مالزی ،آمریکا و آلمان بیشــترین همکاری را در تولید منابع علمی
داشتهاند.
نتیجهگیری :روند انتشار مقاالت در سازمان ،از سال  2005تا  2011افزایشی و از سال  2011به بعد کاهشی بوده است .موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
با کسب امتیاز ،40باالترین امتیاز شاخص هرش را دریافت کرده است.
کلیدواژهها :تولیدات علمی ،علمسنجی ،پژوهشگران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،پایگاه استنادی اسکوپوس.
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مقدمه

ســازمان  57موسســه و مرکز تحقیقاتی را زیر پوشــش دارد که

ارزشــیابی کمی علوم که به باروری و توسعه منجر میشود،

بیش از  3000پژوهشــگر در آن شاغل هســتند .با توجه به انجام

میتواند بــرای مســئوالن و برنامهریزان کمک بزرگی باشــد تا

طرحهای تحقیقاتی مختلف و توانمندی علمی سازمان تحقیقات،

بتوانند با هزینه کمتر از منابع مالی و انســانی بیشــترین استفاده را

آموزش و ترویج کشــاورزی ،به نظر میرســد پژوهشگران این

برده و در بهینهســازی ســاختار اقتصادی ـ اجتماعی کشور مؤثر

ســازمان در چرخه تولید اطالعات علمی کشور ،بهویژه در حوزه

باشــند .علمســنجی عالوه بر جنبههای کمی علــوم و تحقیقات،

علوم کشــاورزی ،نقش بسیار مهمی برعهده داشته باشند .آگاهی

معیارهای مدیریتی و ســازمانی علوم را نیــز اندازهگیری و تعیین

از روند اطالعات علمی تولیدشــده پژوهشگران ،به درک موانع

میکند (سن گوپتا.)1372 ،

و مشــکالت و برآورد اســتعدادها ،قابلیتها و کاستیها کمک

بررسی چهار متغیر اساســی مؤلفان ،انتشارات علمی ،مراجع

میکند و این نیز بهنوبه خود یاریرسان مــــدیران و برنامهریزان

و ارجاعات ،اســاس کار علمسنجی اســت .یکی از بزرگترین

سازمان در تدویــــن خطمشی پژوهشـی مناسب است .یافتههای

پایگاههای اســتنادی بینالمللی که تولیدات علمی پژوهشــگران

این پژوهــش ،ضمن نمایش کمی ســاختار تحقیقاتی ســازمان،

جهان را بر اساس شاخصهای علمسنجی ارزیابی میکند پایگاه

جایگاه علمی آن را در ســطح ملی و بینالمللی مشخص خواهد

استنادی اســکوپوس ،از محصوالت ناشر هلندی ،الزویر 1است.

کرد.

این پایگاه ابزاری مناســب برای پژوهشگران حوزههای مختلف

در ایــن پژوهــش ،تولیــدات علمی پژوهشــگران ســازمان

علــوم اســت و نهتنها اطالعــات و چکیده مقــاالت ،بلکه میزان

ازنظــر کمی و بــا توجه به نوع آن اعم از مقاالت منتشرشــده در

اســتناد به آنها را نیز مشــخص میکنــد .بهعبارتدیگر ،عالوه

نشریات ،مقاالت ارائهشده در اجالسها ،چکیده همایشها ،نقد

بر جســتوجو و دسترســی به مقاالت معتبر میتــوان فعالترین

و بررسیها ،ســرمقاله و غیره و ازنظر گروههای موضوعی حوزه

نویســنده ،ســازمان ،مراکز تحقیقاتی و مجالت هســته در حوزه

کشاورزی از ابتدا تا پایان سال  2015و با استفاده از شاخصهای

موضوعی خاص را تعیین و رتبهبندی کرد .این پایگاه با پوشــش

علمسنجی ،بررسی شده است .همچنین در این پژوهش ،شاخص

میانرشتهای وسیع خود ،مجالت علمی ،کتب و مجموعه مقاالت

هرش پژوهشگران و مؤسســات تابعه سازمان بررسی شده است.

اجالسها را در زمینههای فناوری ،پزشــکی ،علوم اجتماعی ،هنر

شــاخص هرش عبارت اســت از  hتعداد از مقالههای پژوهشگر

و علوم انسانی ارائه میدهد.

که به هرکدام از آنها دســتکم  hبار اســتناد شده باشد .بدیهی

ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویج کشــاورزی یکی از

اســت هرچه این عدد بزرگتر باشد نشــان از توان علمی باالتر

قدیمیترین و گســتردهترین ســازمانهای تحقیقاتی و آموزشی

فــرد یا ســازمان خواهد بــود .این شــاخص نیز بر اســاس تعداد

کشــور اســت که در انجــام تحقیقــات بهخصــوص تحقیقات

اســتناد به مقالهها محاسبه میشود .شاخص هرش شاخصی است

کاربردی و توســعهای ســهم بزرگی دارد .بعضــی از واحدهای

که هم قدرت تولید علمی یک پژوهشــگر ،ســازمان یا کشور و

این ســازمان مانند موسســه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر،

هم تأثیر علمی آن را با عدد نشــان میدهد .هدف اصلی پژوهش

موسسه تحقیقات واکســن و سرمسازی رازی ،موسسه تحقیقات

شناســایی وضعیت کمی اطالعات علمی تولیدشده پژوهشگران

گیاهپزشــکی کشــور ،موسســه تحقیقات علوم دامی کشــور و

ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در پایگاه

تعــدادی از واحدهای آموزشــی آن با قدمتی نزدیک به هشــتاد
ســال ،منشاء تحوالت عظیمی در بخش کشــاورزی بودهاند .این

1. Elsevier
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ایــن ســازمان  2594عنــوان اثر علمی منتشــر کردهانــد و تولید

تاکنون در حوزه علمســنجی در داخل کشــور پژوهشهای

اطالعات علمی پژوهشــگران از سال  1999تا سال  2011روندی

زیادی انجامشــده اســت .انصافی ( )1377وضعیــت کمی تولید

صعودی داشــته اســت .یوســفی و همکاران ( )1391با بررســی

اطالعات علمی اعضای هیئتعلمــی بخش منابع طبیعی ایران را

تولیدات علمی پژوهشــگران ایرانی حوزه دامپزشــکی در پایگاه

بررســی کرده است .نتایج بررسی نشان داد که در سال  1375در

اطالعاتی  ISIدریافتند که میانگین اســتناد به هر یک از مقاالت

این حــوزه موضوعی ،تولید اطالعات علمی به حداکثر رســیده

دامپزشــکی ایران پایینتــر از حد میانگین ایران و جهان اســت.

است .بیشترین تولیدات در قالب گزارش و درزمینه جنگلشناسی

یوســفی و همکاران ( )1392در پژوهــش خود وضعیت مقاالت

و اکولوژی مرتع بوده است .صرافخانه ( )1378در پژوهشی سهم

پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از ابتدا

ایران در تحقیقات کشــاورزی را از ابتدا تا  1997بررســی کرد.

تا پایان سال  2012نمایه شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس

نتایج بررســی او نشان داد که سهم ایران در هریک از بانکهای

را بررســی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که پر استنادترین

موردبررســی کمتر از یک درصد است .بیش از نیمی از مدارک

مقاالت ،مقاالتی هستند که وابســتگی سازمانی نویسنده مسئول/

نمایه شده محققان ایرانی ،در داخل کشور منتشرشدهاند .دانشگاه
تهران ،دانشــگاه شیراز و موسســه تحقیقات آفات و بیماریهای

ا ّول خــارج از موسســه رازی بودهاند .میانگین شــاخص فوریت

مقــاالت موسســه رازی  0/221و میانگین ضریــب تأثیر مقاالت

گیاهی به ترتیب بیشــترین مدارک را تولیــد کردهاند .تصویری

 1/044بــوده اســت .ریاحیاصل و شــرفی ( ،)1394در پژوهش

( )1386وضعیت کمی تولیدات علمی پژوهشــگران پژوهشکده

خــود بروندادهای علمــی اعضــای هیئتعلمی دانشــکدههای

مهندســی جهاد کشاورزی در ســالهای  1370-1384را بررسی

علوم پزشکی دانشــگاه شاهد را در پایگاه اســتنادی اسکوپوس

کرده اســت .نتایج نشــان داد که بیشــتر تولیــدات علمی (86/3

( 2000تا  )2011بررســی کردند .یافتههای پژوهش آنها نشــان

درصــد) در اجالسهــای ملــی و بینالمللی ارائهشــده اســت.

دادکه بیشــترین نوع مدرک نمایه شــده ،مقاله مجله بوده است.

شــهمیرزادی ( )1387در پژوهشی مشــارکت علمی مؤسسات و

دانشــکدههای پزشــکی ،دندانپزشکی و پرســتاری ،به ترتیب،

مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

دارای بیشترین میزان استناد و شاخص هرش بودهاند .کرامتفر و

در ســطح بینالمللی از سال  1999 -2004را بررسی کرده است.

رفیعی خشنود ( )1395در پژوهش خود مدارک علمی نمایه شده

نتایج این پژوهش نشان داد که موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

پژوهشــگاه رویان در وب آو ســاینس از سال  1997تا پایان سال

با  37/2درصد و موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی با

 2014را ارزیابی کردند .بررســی شــاخصهای کیفیت مدارک

 14/34درصد ،بیشــترین ســهم را در تولید منابع علمی داشتهاند.

علمی این پژوهشگاه نشاندهنده کیفیت نسبی مدارک علمی آن

تعداد تولیدات علمی کشــاورزی پژوهشگران مؤسسات و مراکز

اســت و مدارک حاصل از همتالیفی در این موسســه ،از کیفیت

تحقیقاتی وابســته به ســازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در

اســتنادی باالتری برخوردار بوده است .یوسفی ( )1395وضعیت

ســطح بینالمللی پایین اســت و به ســعی و تالش مجدانهای نیاز

مقاالت پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

دارد .شهمیرزادی و همکاران ( )1391در پژوهشی وضعیت ک ّمی

را بر اساس شاخصهای کیفی علمسنجی ازجمله ضریب تأثیر و

اطالعات علمی پژوهشگران سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

شاخص فوریت در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس بررسی کرده

کشــاورزی در ســالهای  1999تــا  2009را در پایگاه اطالعاتی

اســت .میانگین ضریب تأثیر مقاالت  1/044و میانگین شــاخص

 Web of Scienceبررســی کرد .نتایج نشان داد که پژوهشگران

فوریــت مقاالت موسســه رازی  0/221بوده اســت .نتیجه نهایی
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پژوهش حاکی از آن است که بیشترین مقاالت موسسه رازی در

دانشــگاه تورنتو که باهدف مطالعه توصیفی تحقیقات انجامشــد

نشریات ایرانی و آفریقایی منتشرشدهاند.

به این نتیجه رســیدند که  3792محقق این دانشکده  26845مقاله

در خارج کشــور نیز پژوهشهایی در این زمینه انجام شــده

با میانگین اســتناد  17/35به هر ســند منتشــر کردهاند .گروههای

اســت .کینگ )2004( 1با بررســی مقاالت چاپشده  31کشور

آموزشــی با سطح باالی همکاری و بینرشــتهای تأثیر تحقیقاتی

دنیا ،تولیدات علمی و میزان استناد این مقاالت در نمایه استنادی

باالتری داشتهاند.

علوم را بررســی کــرد .نتایج پژوهــش او نشــان داد که آمریکا

بررســی پژوهشها حاکی از آن اســت که بررسی وضعیت

پراســتنادترین مقاالت را تولیدکرده اســت .از میان کشــورهای

تولیــدات علمی چه در ســطح کشــورها و چه در ســطح مراکز

اسالمی ،تنها ایران و از بین کشورهای آفریقایی ،آفریقای جنوبی

پژوهشــی موردتوجه پژوهشــگران اســت .در خصوص بررسی

در بین این  31کشــور قرار دارند .ایران در رتبه سیام قرار دارد.

تولیدات علمی ،سه دســته تحقیق انجامشده است .در دسته اول،

جاف )2011( 2در پژوهشــی خوداستنادی مقاالت  62کشور را

رابطه میان مصرف و تولید اطالعات بررسیشده است .دسته دوم،

در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس بررســی کــرد .وی دریافت در

وضعیت انتشــار تولیدات علمی یک یا چند جامعه در پایگاههای

کشورهایی که سرانه مقاالت آنها کم است ،میزان خوداستنادی

اطالعاتی معتبر بررسی شده است .دسته سوم ،که بیشتر مطالعات

متفــاوت اســت و تأثیــر اســتنادی مقاالت آنــان پایین اســت.

را در برمیگیــرد ،وضعیــت کمی تولیدات علمــی در جامعهای

کشــورهای چین ،ایاالتمتحده ،و ایران اســتثناء هســتند و نشان

خاص بررسی شده است .در این نوع پژوهشها با توجه به جامعه

میدهد که میزان خوداســتنادی کشــوری آنها بهطور غیرعادی

موردبررسی ،شاخصهای ارزیابی تغییر میکنند .پژوهش حاضر

باال اســت .روبرگ و ُکــت )2012( 3براســاس دادههای پایگاه

نیز در این دسته قرار میگیرد.

اطالعاتی اســکوپوس تولیدات علمی پژوهشگران دانشکدههای
کشــاورزی و دامپزشــکی کانادا را در ســالهای 2003-2010

پرسشهای پژوهش

بررســی کردند .درمجموع ،از حــدود  20میلیون مدرک پایگاه

 .1میــزان تولیدات علمی ســازمان به تفکیــک نوع مدرک،

اطالعاتی اسکوپوس ،حوزههای کشاورزی و دامپزشکی با بیش

گروههــای موضوعی و مجله منتشــرکننده در پایــگاه اطالعاتی

از  800هزار مقاله بخش زیادی را به خود اختصاص داده اســت.

اسکوپوس از ابتدا تا سال  2015چقدر است؟

درمجموع ،سهم کشورهای در حال رشد مانند ایران و کشورهایی

 .2وضعیت همکاری ســازمان با مؤسســات و دانشــگاههای

که نرخ رشــد جمعیت آنان باال است (مانند چین ،هند ،برزیل و

داخل و خارج از کشور در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس از ابتدا تا

غیره) رو به افزایش و ســهم کشــورهای صنعتی و پیشرفته مانند

سال  2015چگونه است؟

آمریکا ،انگلســتان ،ژاپن ،آلمان ،فرانســه و کانادا رو به کاهش
بوده اســت .ســاگار 4و همــکاران ( )2013بر اســاس دادههای

 .3روند رشــد تولیدات علمی ســازمان در پایــگاه اطالعاتی
اسکوپوس از ابتدا تا سال  2015در چه وضعیتی قرار دارد؟

پایگاه اطالعاتی وب آو ســاینس  284103تولید علمی جهان در

.4وضعیت پژوهشــگران سازمان ازنظر تعداد تولیدات علمی،

ســالهای  1993-2012را بررسی کردند .پُرکارترین کشورهای

شاخص هرش ،میانگین استناد و خوداستنادی در پایگاه اطالعاتی

جهان در تولیدات علمی به ترتیب آمریکا ،هند و برزیل بودهاند.
ایران با  3351مدرک در جایگاه بیســت و س ّوم جهان قرار دارد.

اولری 5و همکاران ( )2015نیز در پژوهشی در دانشکده پزشکی

اسکوپوس از ابتدا تا سال  2015چگونه است؟
1. King
2. Jaffe
3. Robergm & Cote
4. Sagar
5. O’Leary
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پژوهشکدهها ،شناسایی و جستجو شدند.

.5پر اســتنادترین نویسنده و مقاله سازمان در پایگاه اطالعاتی

الزم به ذکر اســت کــه دادههای این پژوهــش از تاریخ 14

اسکوپوس از ابتدا تا سال  2015کدامها هستند؟
.6در پایــگاه اطالعاتــی اســکوپوس ،بیشــترین و کمتریــن

فروردین  1395تا  30تیر ( 95برابر با  2آوریل  2016تا  20جوالی

تولیدات علمی و شاخص هرش به کدامیک از مؤسسات ،مراکز

 )2016از پایگاه اطالعاتی اســکوپوس استخراج شده است .لذا،

و پژوهشکدههای تابعه سازمان از ابتدا تا سال  2015تعلق دارد؟

اگر در مقاطع زمانی پسازاین تاریخ داده گردآوری شود ممکن
اســت در مواردی تعداد اســتناد به مقاالت کمی افزایش یابد که

روششناسی پژوهش

این افزایــش مختصر در یافتههای پژوهــش تأثیر زیادی نخواهد

روش پژوهش توصیفی و علمســنجی اســت 6361 .مدرک

داشــت .همچنین ،اطالعات مربــوط به پر اســتنادترین تولیدات

از تولیدات علمی پژوهشــگران  57موسســه و مرکز تحقیقاتی و

علمی ســازمان ،بر اساس جســتجوی تاریخ  20شــهریور 1395

پژوهشکده تابعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

برابر با  3ســپتامبر  2016از پایگاه اسکوپوس به دست آمد .تعداد

کــه از ابتدا تا پایان ســال  2015در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس

اســتنادها به عوامل مختلفی وابســته اســت و بنا به ماهیت طبیعی

نمایه شــدهاند ،جامعه آماری این پژوهش را شکل دادهاند .ابزار

استنادها ،همواره در طول زمان ،امکان تغییر آنها وجود دارد.

گردآوری دادهها ،پایگاه اطالعاتی اســکوپوس متعلق به شرکت

يافتههاي پژوهش

الزویر اســت .برای تجزیهوتحلیل داده ،رسم نمودارها و جداول
از نرمافزار تجزیهوتحلیل پایگاه اطالعاتی الزویر و میکروســافت

دادهها نشان میدهند که پژوهشــگران سازمان از ابتدا (یعنی

اکســل استفاده شده است .با استفاده از روشهای آمار توصیفی،

ســال  )1961تــا پایان ســال  ،2015تعــداد  6361عنوان مدرک

دادههــا تجزیهوتحلیل شــدهاند .باتوجــه به اینکه نویســندگان

در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس به ثبت رســانیدهاند .انواع منابع

و پژوهشــگران در مقاالت خود نام موسســه و پژوهشکده خود

اطالعاتی پژوهشگران سازمان که در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

را به شــیوههای مختلــف درج کــرده بودند ،برای دســتیابی به

نمایه شده در جدول  1نشان دادهشده است:

باالترین سطح جامعیت ،اَشــکال مختلف نام مؤسسات ،مراکز و

جدول  .1توزیع فراوانی تولیدات علمی پژوهشگران سازمان بر اساس نوع منابع اطالعاتی در پایگاه اسکوپوس
ردیف

نوع مدرک

تعداد

درصد

ردیف

1

مقاله پژوهشی

5720

89/92

7

متفرقه

2

مقاله اجالس

388

6/10

8

غلطنامه

15

3

مقاله مروری

106

1/67

9

کتاب

6

0/09

4

مقاله زیر چاپ

44

0/69

10

نامه

6

0/09

5

یادداشت

31

0/49

11

بررسی کوتاه

4

0/06

6

فصل کتاب

24

0/38

12

سرمقاله

2

0/03

6361

100

جمع

نوع مدرک

تعداد

درصد

15

0/24
0/24
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همانطور که در جدول  1مشــاهده میشــود تولیدات علمی

اجــاس بــا  388عنوان ( 6/10درصــد) و مقاله مــروری با 106

پژوهشــگران ســازمان در قالب  12نوع منبع اطالعاتی در پایگاه

عنوان ( 1/67درصد) است .تعداد کل مقالههای نمایه شده 6361

استنادی اسکوپوس نمایه شده است .بیشترین نوع منبع اطالعاتی

عنوان بوده اســت .در جدول  ،2تولیدات علمی سازمان بر اساس

به ترتیب مقاله پژوهشــی با  5720عنــوان ( 89/92درصد) ،مقاله

دستهبندی موضوعی ارائهشده است.

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد مقاالت سازمان بر اساس حوزه موضوعی در پایگاه اسکوپوس
حوزه موضوعی

ردیف

حوزه موضوعی

تعداد

درصد

تعداد

درصد از 6361

ردیف

26

0/41

1

کشاورزی و علوم زیستی

4298

67/57

15

فیزیک و نجوم

0/50

2

بیوشیمی ،ژنتیک و زیستشناسی مولکولی

1061

16/68

16

علوم اجتماعی

32

3

شیمی

605

9/51

17

انرژی

34

0/53

4

محیطزیست

694

10/91

18

ریاضیات

14

0/22

5

پزشکی

356

5/60

19

تجارت ،مدیریت و حسابداری

10

0/16

6

ایمنیشناسی و میکروبشناسی

269

4/23

20

اقتصاد ،اقتصادسنجی و مالیه

7

0/11

7

زمین و علوم سیارهای

213

3/35

21

پرستاری

4

0/06

8

داروشناسی ،سمشناسی

211

3/32

22

علوم تصمیمگیری

5

0/08

9

مهندسی

221

3/47

23

هنر و علوم انسانی

3

0/05

10

دامپزشکی

227

3/57

24

بهداشت حرفهای

2

0/03

11

مهندسی شیمی

166

2/61

25

علوم اعصاب

1

0/02

12

بینرشتهای

179

2/81

26

فیزیولوژی

1

0/02

13

مهندسی مواد

88

1/38

27

متفرقه

1

0/02

14

علوم کامپیوتر

38

0/60

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بیشترین تولیدات

بهمنظور آشنایی با مهمترین منابع منتشرکننده تولیدات علمی

علمی ســازمان به ترتیب در حوزههای موضوعی کشــاورزی و

پژوهشگران سازمان در طی دوره زمانی تعیینشده ،در جدول ،3

علوم زیســتی  4298عنوان ( 67/57درصد) ،بیوشــیمی ،ژنتیک

عنوان  10نشریه که بیشــترین آثار پژوهشگران سازمان در آنها

و زیستشناســی مولکولی بــا  1061عنــوان ( 16/68درصد) و

منتشرشــده اســت ،به همراه تعداد تولیدات علمی منتشرشــده و

شــیمی با  605عنــوان ( 9/51درصــد) قرارگرفتهانــد .تولیدات

ضریب تأثیر ارائهشده است.

علمی پژوهشگران سازمان در  27موضوع مختلف در این پایگاه
استنادی نمایه شده است.
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جدول  .3میزان تولیدات علمی پژوهشگران سازمان در پایگاه اسکوپوس به تفکیک مجالت منتشرکننده
ضریب تأثیر

تعداد مقاالت

ردیف

عنوان نشریه

0.217

308

Acta Horticulturae

1

0.26

175

Iranian Journal of Fisheries Sciences

2

0.477

113

Journal Of Agricultural Science And Technology

3

0.228

94

Journal Of Food Agriculture And Environment

4

0.311

90

Pakistan Journal of Biological Sciences

5

0.209

76

Archives of Phytopathology and Plant Protection

6

0.322

54

World Applied Sciences Journal

7

0.213

53

Advances in Environmental Biology

8

African Journal Of Agricultural Research

0.44

Australian Journal Of Crop Science

52

0.492

9

Journal of Applied Ichthyology

0.167

Journal Of Veterinary Research

42

10

ردیف فاقد عدد در ستون ضریب تأثیر ،فاقد ضریب تأثیر در پایگاه اسکوپوس است.

بر اساس اطالعات جدول  ،3بیشترین مقالههای سازمان
به ترتیب در نشریات  Acta Horticulturaeبا ضریب تأثیر
 0/217و با  308عنوان مقاله ،و نشــریه Sciences Iranian

 Journal of Fisheriesبا ضریب تأثیر  0/26و با  175عنوان
مقاله و نشــریه Journal Of Agricultural Science And

منتشرشدهاند.
جــدول  4وضعیت همکاری پژوهشــگران ســازمان با
پژوهشــگران ســایر مؤسســات و مراکز دانشــگاهی (10
دانشــگاه) را در تألیف حداقل  111عنوان مقاله نمایه شده
در پایگاه اسکوپوس نشان میدهد.

 Technologyبــا  113عنوان مقالــه و ضریب تأثیر 0/477

جدول  .4توزیع فراوانی مشارکت و همتألیفی پژوهشگران سازمان با مؤسسات و دانشگاههای داخلی
ردیف

موسسه  /دانشگاه

موسسه  /دانشگاه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ردیف

157

2/47

1

دانشگاه آزاد اسالمی

1676

26/35

6

دانشگاه گیالن

2/04

2

دانشگاه تهران

938

14/75

7

دانشگاه شهید بهشتی

130

3

دانشگاه تربیت مدرس

561

8/82

8

دانشگاه صنعتی اصفهان

116

1/82

4

دانشگاه شیراز

163

2/56

9

دانشگاه فردوسی مشهد

114

1/79

5

دانشگاه تبریز

161

2/53

10

دانشگاه ارومیه

111

1/75
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اطالعــات جــدول  4نشــان میدهد که دانشــگاه آزاد

ســازمان با همتایان خود در سایر کشورها را نشان میدهد.

اسالمی با مشارکت در تولید  1676عنوان ( 26/35درصد)،

همانطور که در جدول  5مشــاهده میشــود پژوهشگران

دانشــگاه تهران با مشارکت در  938عنوان ( 14/75درصد)

ســازمان بیشــترین مشــارکت و همتألیفی را بــه ترتیب با

و دانشگاه تربیت مدرس با تعداد  561عنوان ( 8/82درصد)

همتایــان خود از کشــورهای مالــزی بــا  233مقاله (3/66

به ترتیب بیشــترین مشــارکت را در نشــر تولیدات علمی

درصد) ،آمریکا با  3/03( 193درصد) مقاله و آلمان با 100

پژوهشگران سازمان داشتهاند.

مقاله ( 1/57درصد) داشــتهاند .در کل پژوهشگران سازمان

پژوهشــگران ســازمان ماننــد همه پژوهشــگران دیگر

با همتایان خود در  65کشور با حداقل  1عنوان مقاله به باال

با همتایان خود در ســایر کشــورها همــکاری و همتألیفی

همتألیفی داشــتهاند .در جدول  10 ،5کشوری که بیشترین

داشــتهاند .در جــدول  ،5وضعیت همتألیفی پژوهشــگران

میزان همتألیفی را داشتهاند ارائه شده است:

جدول  .5توزیع فراوانی مشارکت و همتألیفی پژوهشگران سازمان با همتایان خارجی
نام کشور

تعداد مقاالت

درصد مشارکت از 6361

ردیف

نام کشور

تعداد مقاالت

درصد مشارکت از 6361

ردیف
1

مالزی

233

3/66

6

هلند

84

1/32

2

امریکا

193

3/03

7

ژاپن

84

1/32

3

آلمان

100

1/57

8

ایتالیا

84

1/32

4

انگلستان

99

1/56

9

هند

73

1/15

5

استرالیا

94

1/48

10

اسپانیا

61

0/96

قدیمیتریــن مقالههایــی کــه از ســازمان در پایــگاه
اطالعاتی اسکوپوس نمایه شده است ،مربوط به سال 1961

با  2عنوان بوده است .در نمودار  ،1تعداد مقالههای سازمان
در سالهای مختلف ارائهشده است:

نمودار  .1توزیع فراوانی تولیدات علمی سازمان در سالهای مختلف

تولیدات علمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در اسکوپوس

19

بر اســاس یافتههای نمودار  ،1تعداد  100عنوان مقاله سازمان

این پژوهش ،فقط آن دسته از مقالههای پژوهشگران این موسسه

مربوط به قبل از ســال  1999اســت .بیشــترین تولیــدات علمی

که در وابســتگی ســازمانی خود نام ســازمان را ذکــر نمودهاند،

ســازمان در ســال  2011با  809عنوان بوده است .روند صعودی

لحــاظ شــدهاند .در جدول  ،6شــاخص هرش ،تعــداد مقالهها،

رشــد تولیدات علمی ســازمان تا ســال  2011در نمودار  1کام ً
ال

میانگین اســتناد به هر مقاله ،تعداد اســتنادها بدون خوداستنادی،

مشهود است .از سال  2011به بعد تولیدات علمی سازمان روندی

میانگین اســتناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی آن دسته

نزولی داشته است.

از پژوهشگران سازمان که شــاخص هرش آنها از  10به باالبود

بخشــی از نتایج پژوهشهای پژوهشگران ســازمان در قالب

بررســی و مقایسه شدهاند .شایانذکر اســت که در این پژوهش،

مقاله منتشــر میشوند .برخی از این مقالهها در نشریات بینالمللی

هم مقالههایی که پژوهشگران سازمان بهعنوان نویسنده مسئول و

و معتبــری که در پایگاه اطالعاتی اســکوپوس نمایه میشــوند،

هم مقالههایی که بهعنوان نویســنده همکار ایفای نقش نمودهاند،

منتشر میشوند .ممکن است تعداد مقالههای پژوهشگران سازمان

مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند.

بیشــتر از تعدادی باشــد که در این پژوهش بررســیشدهاند .در
جدول  .6توزیع فراوانی مقاالت سازمان بر اساس نویسندگان و وضعیت استناد به مقاالت آنان
ردیف

نویسنده

نام مؤسسه

شاخص

تعداد

هرش

تعداد

میانگین

مقاالت

استنادها

استناد به هر
مقاله

تعداد

استنادها
بدون

میانگین استناد به
هر مقاله بدون
خوداستنادی

خوداستنادی

1

سفیدکن ،فاطمه

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

25

135

1865

13/81

1667

12/35

2

حسینی سالکده ،قاسم

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

24

95

2116

22/27

1809

19/04

3

نوربخش حبیبآبادی ،امیر

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

18

32

740

23/13

645

20/16

4

میرزا ،مهدی

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

16

59

838

14/20

681

11/54

5

جمزاد ،زیبا

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

15

36

495

13/75

409

11/36

6

مردی ،محسن

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

14

61

1736

28/46

1093

17/92

مهرابی ،عبدالرحیم

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

14

32

622

19/44

447

13/97

پورکاظمی ،محمد

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

13

69

914

13/25

698

10/12

قره یاضی ،بهزاد

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

13

35

799

22/83

713

20/37

رضائی ،محمدباقر

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

12

32

492

15/38

402

12/56

طباطبائی ،میثم

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

12

56

478

8/54

394

7/04

زارع ،رسول

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

12

39

466

11/95

387

9/92

صالحی جوزانی ،غالمرضا

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

12

33

357

10/82

311

9/42

جلیلی ،عادل

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

11

17

1225

72/06

952

56/00

رجالی ،فرهاد

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

11

36

513

14/25

251

6/97

جایمند ،کامکار

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

11

28

428

15/29

376

13/43

بتولی ،حسین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

10

47

423

9

357

7/60

محمدی ،رضا

مؤسسه تحقیقات دیم کشور

10

31

287

9/26

230

7/42

مظفریان ،ولیاهلل

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

10

41

262

6/39

184

4/49

7

8

9

10
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بر اســاس جدول  ،6فاطمه ســفیدکن از موسسه تحقیقات

به عوامل مختلفی وابســته است و بنا به ماهیت طبیعی استنادها،

جنگلها و مراتع با اچ ایندکس  ،25قاســم حســینی ســالکده

همــواره در طول زمان ،امکان تغییر آن وجود دارد .در جدول

از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی بــا اچ ایندکس 24

 10 ،8اثر علمی برتر که نویســنده اول آن از ســازمان بوده و

و امیر نوربخــش حبیبآبادی از موسســه تحقیقات جنگلها

تعداد  77استناد به باال را داشتهاند ارائهشده است.

و مراتــع با اچ ایندکس  18بیشــترین شــاخص هــرش را در

بر اســاس یافتههای جــدول  ،7در تولیدات علمی ســازمان،

بین پژوهشــگران سازمان داشــتهاند .ازنظر تعداد مقاله ،فاطمه

مقالــه Proteomic analysis of rice leaves during

سفیدکن از موسســه تحقیقات جنگلها و مراتع با تعداد 135

 drought stress and recoveryبــا  266بــار اســتناد و مقاله A

مقاله ،قاسم حسینی سالکده از پژوهشکده بیوتکنولوژی با 95

proteomic approach to analyzing drought- and salt-

عنوان مقالــه و محمد پورکاظمی از موسســه تحقیقات علوم

 responsiveness in riceبا  173اســتناد تألیف قاســم حســینی

شیالتی با  69عنوان به ترتیب پرکارترین نویسندگان بودهاند.

ســالکده از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی در باالترین

ازنظر میانگین تعداد استناد به هر مقاله ،عادل جلیلی از موسسه

رتبه قرار دارند .ســپس ،مقالــه Molecular identification of

تحقیقات جنگلها و مراتع با  72/06درصد ،محســن مردی از

cyst-forming nematodes (Heteroderidae) from Iran

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشــاورزی با  32/25درصد و امیر

،and a phylogeny based on ITS-rDNA sequences

نوربخش حبیبآبادی از موسســه تحقیقات جنگلها و مراتع

تألیف زهــرا تنها معافی با  106بار اســتناد از موسســه تحقیقات

با  23/13برترین جایگاهها را به خود اختصاص دادهاند .ازنظر

گیاهپزشــکی بیشترین استناد را داشتهاند .بر اساس میانگین ساالنه

میانگین اســتناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی ،عادل

اســتناد (با تقسیم کل استنادها بر تعداد سالهایی که از انتشار آن

جلیلــی از موسســه تحقیقات جنگلها و مراتــع با  56درصد،

مقاله گذشته اســت) مقالهProteomic analysis of rice leaves

بهزاد قرهیاضی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با 20/37

 during drought stress and recoveryتألیف قاســم حســینی

درصد و امیــر نوربخــش حبیبآبادی از موسســه تحقیقات

سالکده از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی با  20/46استناد

جنگلهــا و مراتع با  20/16به ترتیب در جایگاه اول تا ســوم

در رتبــه اول ،مقالــه Conceptual framework for drought

قرارگرفتهاند.

 phenotyping during molecular breedingبا  15/17اســتناد

اطالعات مربوط به پر استنادترین تولیدات علمی سازمان،

در رتبــه دوم و مقالــه A proteomic approach to analyzing

بر اساس جستجوی تاریخ  20شهریور  1395برابر با  3سپتامبر

 drought- and salt-responsiveness in riceبا  13/31استناد

 2016از پایگاه اســکوپوس به دست آمد .در این بخش ،فقط

از همیــن مؤلف در جایگاه ســوم قرارگرفتهاند .قاســم حســینی

مقالههایی که پژوهشــگران ســازمان بهعنوان نویسنده مسئول

سالکده از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی پراستنادترین

ایفای نقش نمودهاند ،تجزیهوتحلیل شده است .تعداد استنادها

نویسنده سازمان بوده است.

 آموزش و ترویج کشاورزی در اسکوپوس،تولیدات علمی سازمان تحقیقات
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 توزیع فراوانی پراستنادترین مقاالت سازمان براساس نویسنده اول مقاله.7 جدول
ردیف

1

عنوان مقاله

Proteomic analysis of rice
leaves during drought stress
and recovery

2

A proteomic approach to
analyzing drought- and saltresponsiveness in rice

3

Molecular identification of
cyst-forming nematodes
(Heteroderidae) from Iran

نویسنده

Salekdeh Gh.H.،

سال

نشریه

تعداد

استناد

میانگین
ساالنه

مؤسسه

استناد

2002

Proteomics

266

20.46

بیوتکنولوژی

2002

Field Crops

173

13.31

بیوتکنولوژی

Siopongco J.، Wade L.J.،
.Ghareyazie B.، Bennett J
Salekdeh Gh.H.،

Research

Siopongco J.، Wade L.J.،
.Ghareyazie B.، Bennett J
Tanha Maafi Z.، Subbotin

2003

Nematology

106

8.83

گیاهپزشکی

1997

Molecular

99

5.5

برنج

91

15.17

بیوتکنولوژی

89

9.89

جنگلها و مراتع

.S.A.، Moens M

and a phylogeny based on
ITS-rDNA sequences
4

Enhanced resistance to two

Ghareyazie B., Alinia F.,

stem borers in an aromatic

Menguito C.A., Rubia

rice containing a synthetic

L.G., De Palma J.M.,

cryIA(b) gene

Liwanag E.A., Cohen

Breeding

M.B., Khush G.S.,
.Bennett J
5

Conceptual framework for
drought phenotyping during
molecular breeding

6

Influence of drying and
extraction methods on yield
and chemical composition of

Salekdeh G.H.، Reynolds

2009

Science

.M.، Bennett J.، Boyer J
Sefidkon F.، Abbasi K.،

Trends in Plant

2006

Food Chemistry

.Khaniki G.B

the essential oil of Satureja
hortensis
7

Effects of salinity levels
on proteome of Suaeda
aegyptiaca leaves

8

Crop proteomics: Aim at
sustainable agriculture of
tomorrow

9

Spatial patterns and temporal
variability of drought in
Western Iran

10

Stresses applied for the
re-programming of plant
microspores towards in vitro
embryogenesis

Askari H.، Edqvist J.،

2006

Proteomics

88

9.78

بیوتکنولوژی

2007

Proteomics

83

10.37

بیوتکنولوژی

2009

Water Resources

79

13.17

حفاظت خاک و آبخیزداری

77

8.55

بیوتکنولوژی

Hajheidari M.، Kafi M.،
.Salekdeh G.H
Salekdeh G.H.، Komatsu
.S
Raziei T.، Saghafian B.،

Management

Paulo A.A.، Pereira L.S.،
.Bordi I
Shariatpanahi M.E.، Bal
U.، Heberle-Bors E.،
.Touraev A

2006

Physiologia
Plantarum
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تعداد اســتناد به مقالههای نمایهشــده در این پایگاه اطالعاتی،

گذشته باشد تا تعداد استنادها و ضریب تأثیر نشریاتی که مقالهها

براساس استنادهایی که مقالههای استنادکننده به آنها نیز در این

در آنها منتشرشــدهاند محاســبه شــود .زیرا مقالهها باید فرصت

پایگاه اطالعاتی نمایه شده باشند محاسبهشده است .یعنی ممکن

رؤیتپذیری 1و مورد اســتناد قرار گرفتن را داشــته باشــند .در

است مقالههای بیشتری به مقالههای سازمان استناد کرده باشند ،اما

جدول  ،8اطالعات مربوط به تعداد پژوهشگران ،تعداد تولیدات

به دلیل اینکه منابع ( )Sourceآن مقالهها در پایگاه اســکوپوس

علمی ،تعداد استنادها ،متوسط استنادها به تولیدات علمی ،تعداد

نمایه نشــده اســت ،در شمار تعداد اســتنادها محاســبه نشدهاند.

خوداســتنادی ،شاخص هرش و نســبت تولیدات علمی به تعداد

معموالً قاعده بر این اســت که حداقل باید  2ســال از انتشار مقاله

پژوهشگران 10 ،موسسه /مرکز برتر سازمان ارائه شده است.

جدول  .8شاخص هرش و میانگین استناد به هر یک از مقالههای پژوهشگران سازمان در پایگاه اسکوپوس
مؤسسه/مرکز

ردیف

تعداد

تعداد

تعداد

متوسط استناد به

پژوهشگران

تولیدات

استنادها

تولیدات علمی

علمی

تعداد

استناد بدون

خوداستنادی

شاخص
هرش

نسبت تولیدات
علمی به
پژوهشگران

1

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

122

643

7695

11/96

6545

40

5/27

2

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

62

476

5559

11/67

4268

31

7/68

3

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

89

487

2796

5/74

2310

27

5/47

4

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

174

692

3330

4/81

2653

26

3/98

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

126

574

3289

5/72

2417

26

4/56

5

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

237

620

3233

5/21

2656

24

2/62

6

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

56

152

1343

8/83

962

20

2/71

7

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

46

160

1112

5/84

935

18

3/48

مؤسسه تحقیقات دیم

51

147

1051

7/14

835

18

2/89

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

60

224

1313

5/86

1105

17

3/73

مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی و کشاورزی

41

169

1192

7/05

1105

17

4/12

مؤسسه تحقیقات برنج

60

147

751

5/1

598

17

2/45

9

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

105

162

881

5/44

711

15

1/54

10
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جمع کل

بر اساس جدول  ،8مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
با شــاخص هرش  40در جایگاه اول و پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی با شاخص هرش  31در جایگاه دوم و مؤسسه تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر با شــاخص هرش  27در جایگاه ســوم
جــدول قرارگرفته اســت .ازنظر تعداد تولیدات علمی ،مؤسســه
تحقیقات واکســن و سرمســازی رازی با  692عنوان در جایگاه
اول و مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور با  643عنوان

و مؤسســه تحقیقات علوم شیالتی کشــور با تعداد  620عنوان در
جایگاه دوم و سوم جدول قرارگرفتهاند .ازلحاظ تعداد استنادها،
بیشــترین استنادها را به ترتیب مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشور با تعداد  7695استناد ،پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
با تعداد  5559و مؤسســه تحقیقات گیاهپزشــکی کشور با تعداد
 3289اســتناد دریافت داشتهاند .بیشــترین تعداد تولیدات علمی
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بدون خوداســتنادی را نیز به ترتیب موسســه تحقیقات جنگلها و

منتشرشده ،از نوع مقاالت پژوهشی ( 89/92درصد) هستند .مقاله

مراتع کشــور با تعداد  ،6545پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

اجالس با  388عنوان ( 6/10درصد) و مقاله مروری با  106عنوان

با تعداد  4268و مؤسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشور با تعداد

( 1/67درصــد) در جایگاه دوم و ســوم قرار دارنــد .این نتیجه تا

 2656به خود اختصاص دادهاند .در شــاخص متوســط اســتنادها

حد زیادی با نتایج ســایر پژوهشها ازجمله شهمیرزادی (،)1394

به تولیدات علمی ،موسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور با

یوسفی ( ،)1392ریاحیاصل و شرفی ( )1394و کیونگ ()2003

 ،11/96پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی با میانگین  11/67و

همخوانی دارد .در این پژوهشها نیز مقاالت پژوهشی و کنگرهها

مؤسسه تحقیقات خاک و آب با میانگین  8/83به ترتیب بیشترین

حائز بیشــترین رتبه در نوع منبع انتشار بودهاند .همچنین ،یافته این

امتیاز را دریافت کردهاند .ازنظر شــاخص نســبت تولیدات علمی

پژوهش با پژوهشهــای (اصنافــی )1377 ،و (تصویری)1386 ،

به تعداد پژوهشــگران نیز پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی با

متفاوت است .انتشار بیشتر تولیدات علمی پژوهشگران سازمان در

 7/68در جایــگاه اول ،مؤسســه تحقیقات اصــاح و تهیه نهال و

قالب مقاله میتواند به دالیل زیر باشد:

بذر با  5/47در جایگاه دوم و موسســه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشــور با  5/27در جایگاه ســوم قرارگرفتهاند .تعداد کل مقاالت

.1تســلط ،عالقه و توجه خاص پژوهشــگران به مقالهنویسی،
نسبت به سایر کارهای پژوهشی؛

سازمان در ســالهای موردبررســی  6361عنوان ،تعداد استناد به

.2ماهیت تحقیقاتی بیشــتر مؤسســات و مراکز تحقیقاتی تابعه

آنها  39416استناد بوده است که با حذف تعداد خوداستنادی به

ســازمان و انجــام فعالیتهای علمی در قالب پــروژه و طرحهای

 31868استناد میرسد .میانگین اســتناد به هر مقاله نیز  6/19بوده

تحقیقاتی.

است.

از سوی دیگر ،یافتهها نشان میدهد که میزان مقاله همایشها از
درصد پایینی برخوردار است که الزم است عالوه بر اطالعرسانی

بحث و نتیجهگیری

بــه هنگام همایشهای ملــی و بینالمللی ،ســازمان همکاریها و

یکــی از رایجتریــن روشهــای ارزیابی فعالیتهــای علمی

تمهیــدات الزم برای اعزام پژوهشــگران به همایشهــا را فراهم

پژوهشگران و سازمانهای وابسته به آنها بهرهگیری از شیوههای

آورد .همچنین ،الزم است نشریات معتبر داخلی و خارجی مرتبط

مختلف علمسنجی است که با استفاده از پایگاههای استنادی انجام

با حوزه فعالیت پژوهشــگران سازمان شناســایی و معرفی گردند.

میشــود .در این پژوهش با استفاده از دادههای گردآوریشده از

آشنا نمودن پژوهشگران با انواع قالبهای قابلپذیرش در نشریات

پایگاه اسکوپوس ،وضعیت خروجی علمی مؤسسات تحقیقاتی و

معتبر بینالمللی نیز میتواند تولیدات علمی سازمان در این پایگاه

پژوهشکدههای تابعه سازمان و نیز پژوهشگران شاغل در آنها از

را افزایش دهد .عالوه بر این ،سقف داشتن امتیاز مقاالت همایشها

ابتدا تا پایان سال  2015موردبررسی قرار گرفته است.

در آییننامه ترفیع و ارتقای اعضای هیئتعلمی ،ازجمله عدم تمایل
پژوهشگران به ارائه مقاالت بیشتر در همایشها است.

تولیدات علمی واحدهای تابعه ســازمان به تفکیک نوع مدرک،
گروههای موضوعی و مجله منتشرکننده

ازنظر موضوعی ،تولیدات علمی پژوهشــگران سازمان در 27
موضوع مختلف در پایگاه اســتنادی اسکوپوس نمایه شده است.

بر اســاس نتایج این پژوهــش ،تولیدات علمی پژوهشــگران

 67/57درصــد مقاالت مؤسســات تحقیقاتی و پژوهشــکدههای

ســازمان در قالــب  12نــوع منبع اطالعاتــی در پایگاه اســتنادی

تابعه ســازمان ،در حوزه موضوعی «کشــاورزی و علوم زیســتی»

اســکوپوس نمایه شــده اســت .بخــش قابلتوجهــی از مدارک

قرار میگیرند .دو موضوع پرانتشــار دیگر «بیوشــیمی ،ژنتیک و
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علوم و فناوری اطالعات کشاورزی ،سال اول  /شماره دوم  /پاییز و زمستان 1397

زیستشناسی مولکولی» و «شیمی» هستند که سه موضوع یادشده

بخــش مهمی از ایــن همکاری به رابطه اســتادـ دانشــجویی این

درمجمــوع نزدیک به  90درصد مقاالت منتشرشــده را تشــکیل

پژوهشــگران بازمیگردد .ازســویدیگر ،اغلــب واحدهای تابعه

میدهند .بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که بیشتر تحقیقات

سازمان ،پذیرای پایاننامههای دانشجویی از دانشگاه آزاد اسالمی

محققین ســازمان در راستای حوزههای اصلی موضوع کشاورزی

هســتند که به نظر بخش عمدهای از این همتألیفی نیز به این دلیل

است و از برنامهریزی صحیح تحقیقاتی در سازمان حکایت دارد.

باشد .تعداد بســیار اندکی از مقاالت نیز با مشارکت شرکتهای

همچنین ،نتایج بیانگر آن است که بیشترین مقالههای سازمان

خصوصی به رشــته تحریــر درآمدهاند که اگر قــرار بر تعریف و

به ترتیب در نشــریات  Acta Horticulturaeبا ضریب تأثیر 0/217

انجام پژوهشهای تقاضامحور باشــد الزم اســت میزان اینگونه

و بــا  308عنــوان مقالــه و نشــریه Sciences Iranian Journal of

همکاریها بیشتر شود.

 Fisheriesبــا ضریب تأثیر  0/26و با  175عنــوان مقاله و Journal

همچنین پژوهشگران مؤسســات تحقیقاتی و پژوهشکدههای

 Of Agricultural Science And Technologyبا  113عنوان مقاله و

ســازمان با همتایان خود در  65کشور همکاری داشتهاند .بیشترین

ضریب تأثیر  0/477منتشر شدهاند .با نگاهی به مجالت پر مقاله در

مشــارکت و همتألیفی به ترتیب با همتایانی از کشورهای مالزی با

سطور اولیه جدول  2میتوان دریافت که بیشتر مقاالت منتشرشده

 233مقاله ( 3/66درصد) ،آمریــکا با  193مقاله ( 3/03درصد) و

در حوزه موضوعی باغبانی ،شــیالت و کشاورزی بودهاند .بخش

آلمــان با  100مقاله ( 1/57درصد) بوده اســت .صرفنظر از نوع

عمــدهای از مقاالتی که در مجلــه Iranian Journal of Fisheries

رابطه اســتادـ دانشجویی که در این موارد نیز حاکم است ،شرایط

منتشرشــده است را پژوهشگران مؤسســه تحقیقات علوم شیالتی

اقلیمی مشــابه یا عالقهمندی کشــورها به تولید محصوالتی که در

کشور تولیدکردهاند .از آنجایی که این نشریه نیز در همین موسسه

هر دو کشور زمینه پژوهش برای آنها وجود دارد ،از دالیل مهم

منتشر میشود ،خود دلیلی برای انتشار مقاالت زیاد این موسسه در

ایــن همکاری میتواند تلقی شــود .نتیجه ایــن بخش از پژوهش

این نشریه است.

تا حد زیادی بــا برخی نتایج پژوهشهای مرتبط پیشــین ازجمله
شهمیرزادی ( )1394و یوسفی ( )1392همخوانی دارد.

همکاری واحدهای تابعه سازمان با مؤسسات و دانشگاههای داخل
و خارج از کشور

نتایج پژوهش نشــان داد که پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی

روند رشــد تولیدات علمی واحدهای تابعه ســازمان در پایگاه
اطالعاتی اسکوپوس

و پژوهشــکدههای تابعه ســازمان با بیش از  90دانشگاه و مؤسسه

بر اســاس یافتههــای این پژوهــش ،از ســال  1961که اولین

داخلــی در تدوین مقاالت خود همکاری داشــتهاند که نشــانگر

مقاالت پژوهشگران مؤسســات تحقیقاتی و پژوهشکدههای تابعه

گســتردگی همکاری ســازمان با دیگر دانشــگاهها و مؤسســات

سازمان در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است تا پایان سال ،2015

تحقیقاتی اســت .دانشگاه آزاد اســامی با  26/35درصد (1676

 6361مقاله ازســوی این پژوهشــگران منتشرشــده است .در سال

مقاله) و دانشــگاه تهران با  14/75درصد ( 938مقاله) و دانشــگاه

 2011بیشــترین تعداد مقاله ( 809مقاله) منتشرشــده اســت .روند

تربیت مدرس با  8/82درصد ( 561مقاله) بیشترین میزان همکاری

افزایش انتشــار مقاالت از سال  2005به بعد کام ً
ال محسوس بوده،

را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به اینکه برخی از پژوهشگران

اما از ســال  2012به بعد این روند رو به کاهش بوده اســت .یکی

مؤسســات تحقیقاتی و پژوهشکدههای تابعه سازمان در دورههای

از مهمترین دالیل ســیر صعودی تولیدات سازمان تا سال  2011را

دکترای این دانشــگاهها مشغول به تحصیل هستند ،به نظر میرسد

میتوان طرح تشویق تولید مقاالت علمی ـ پژوهشی و آی اس آی

تولیدات علمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در اسکوپوس
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دانست که در سالهای  2007و  2008اجرا شد .کاهش دانشجویان

دالیــل وضعیت کنونی را شناســایی و شــرایطی را مهیــا کنند تا

شاغل در دورههای تحصیالت تکمیلی ،کاهش مشوقهای مادی

پژوهشگران تواناییهای الزم برای انتشــار مقاله به زبان انگلیسی

و عدم پشــتیبانی جدی از پژوهشها میتوانــد ازجمله دالیل این

در مجلههای معتبر بینالمللی را کســب کرده و انگیزه الزم برای

کاهش انتشار مقاالت تلقی شود .این یافته پژوهشی با بخشهایی

فعالیت بیشــتر در این زمینه را به دســت آورند .بنابراین ،مسئوالن

از یافتههای انصافی ( )1377و شهمیرزادی ( )1387در یک راستا

ســازمان برای بهبود این وضعیت باید شــرایطی را فراهم نمایند تا

قرار دارد.

پژوهشــگران انگیزه و توان الزم برای انتشــار مقاله در مجلههای

الزم به ذکر اســت که در ســال  ،2015حدود  1800پروژه و

معتبر بینالمللی را کسب نمایند.

طرح تحقیقاتی در ســطح ســازمان انجام و به ثبت رســیده است
و در همیــن ســال تعــداد  500عنوان مقالــه در پایگاه اســتنادی

وضعیــت تولیدات علمی ،شــاخص هــرش ،میانگین اســتناد و

اسکوپوس منتشرشده اســت که اگر برفرض مثال همه 500عنوان

خوداستنادی پژوهشگران واحدهای تابعه سازمان

تولیــد علمــی برگرفته از طرح باشــد ،یعنی بیــش از یکچهارم

نتایــج حاکی از آن اســت کــه  6361مقالــه را  2129نفر از

پروژههــا و طرحهای تحقیقاتــی در ســطح بینالمللی بهصورت

پژوهشگران سازمان منتشــر کردهاند .از این تعداد( 3114 ،حدود

مقاله منتشرشــدهاند .با مقایســه این دو رقم ،چنین به نظر میرسد

 50درصــد) مقاله را  140نفر (حدود  7درصد) از پژوهشــگرانی

که پژوهشگران ســازمان ،مقاالت استخراجشده از پروژه یا طرح

که شاخص هرش آنها باالی  5بوده است منتشر کردهاند .فاطمه

تحقیقاتی خود را بیشــتر در مجالت داخلی به چاپ میرســانند.

سفیدکن از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اچ ایندکس

تصویری ( )1386و شــهمیرزادی ( )1394در یافتههای پژوهشــی

 25و تعداد  135مقاله ،و قاســم حســینی ســالکده از پژوهشکده

خود نیز به این نکته اشاره داشتهاند.

بیوتکنولوژی کشــاورزی بــا اچ ایندکــس  24و  95عنوان مقاله

علیرغم ســیر صعــودی تعداد تولیدات علمی ثبتشــده در

بیشــترین شــاخص هرش و تولیدات علمی را در بین پژوهشگران

ایــن پایگاه اطالعاتی ،ایــن تعداد مقاله برای ســازمان تحقیقات،

سازمان داشتهاند و به ترتیب پرکارترین نویسندگان بودهاند .ازنظر

آموزش و ترویج کشــاورزی که بیش از  3000پژوهشگر در آن

میانگین تعداد استناد به هر مقاله ،عادل جلیلی از موسسه تحقیقات

شاغل هســتند ،رقم پایینی اســت .انصافی ( )1377و شهمیرزادی

جنگلهــا و مراتع کشــور با  72/06و ازنظر میانگین اســتناد به هر

( )1387نیز در یافتههای پژوهشی خود به غیرقابلقبول بودن میزان

مقاله و بدون احتســاب خوداســتنادی ،باالترین میانگین را داشته

تولیدات علمی اذعان داشتهاند .تشــویق و ترغیب پژوهشگران به

است .بر اساس اطالعات بهدستآمده ،پژوهشکده بیوتکنولوژی

چــاپ مقاله در مجلههای بینالمللی کــه در پایگاههای اطالعاتی

کشاورزی با تعداد  22نفر از  140نفر ،بیشترین تعداد پژوهشگران

معتبر نمایه میشوند موجب میشود تا نتایج پژوهشهای آنان در

اثرگذار را داشته است.

ســطح جهانی منتشرشده و در دســترس دانشمندان و پژوهشگران
سراســر جهان قرار گیرد .این امر همچنین سبب میشود تا حاصل

پراستنادترین نویسنده سازمان

زحمات پژوهشگران ما در چرخه جهانی اطالعات قرارگرفته و بر

میزان اســتناد به مقالهها ،یکی از شاخصهای علمسنجی برای

ارزش و اهمیت آن افزوده شــود .براساس یافتههای این پژوهش،

ارزیابی کیفیت مقالهها اســت .در ایــن بخش ،فقط مقالههایی که

تعداد مقالههای پژوهشگران سازمان در پایگاه استنادی اسکوپوس

پژوهشگران ســازمان در آن بهعنوان نویسنده مسئول ایفای نقش

بسیار کمتر از حد انتظار است .لذا ،مسئوالن پژوهشی سازمان باید

کردهاند ،تجزیهوتحلیل شــدهاند .براســاس یافتههای این مطالعه،
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مقالــه Proteomic analysis of rice leaves during drought

نیز پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی با  7/68در جایگاه اول

 stress and recoveryبــا  266بار اســتناد تألیف قاســم حســینی

قرارگرفته است .شهمیرزادی ( )1394در یافتههای پژوهشی خود

سالکده از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی ،پراستنادترین

نیز به این نکته اشاره داشته است.

مقاله این مجموعه بوده اســت .این مقاله در سال  2002منتشر شده

نکته بسیار مهمی که در انتشار مقاله یا دیگر تولیدات علمی در

اســت .همین مقاله با میانگین ساالنه  20/46استناد در جایگاه اول

مجلههای بینالمللی و یا داخلی حائز اهمیت اســت و نویسندگان

مقاالت ســازمان قرار دارد .صرفنظر از محتــوای یک مقاله که

باید با دقت بیشــتری آن را رعایت کنند ،استفاده از عنوان واحد و

میتواند عامل مهم دریافت اســتناد باشد ،سال انتشار آن و فرصتی

یکدست برای ســازمان یا واحدهای تحقیقاتی خود و نیز استفاده

که برای دیده شــدن یک مقاله وجود دارد ،عامل مهم دیگر برای

از نــام واحد برای خود یا دیگر همکاران خود اســت .اکثر قریب

دریافت استناد است .در مورد این مقاله نیز باید در نظر داشت که

بهاتفاق نویســندگان ،چندین شــکل متفاوت برای نام موسســه یا

پس از گذشت حدود  15سال از انتشار توانسته است به این میزان

مرکز تحقیقاتی خود بکار بردهاند که با عناوین دیگر نویسندگان

از استناد دست یابد .همچنین قاسم حسینی سالکده از پژوهشکده

در همان موسسه و مرکز متفاوت بوده است .این مسئله تأثیر بسیار

بیوتکنولوژی کشــاورزی پراســتنادترین نویسنده در سازمان بوده

زیادی در بازیابی همه تولیدات علمی مربوط به ســازمان داشــته

است .شهمیرزادی ( )1394در یافتههای پژوهشی خود نیز به نتیجه

اســت .برای رفع این مشکل ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

مشابهی رسیده است.

کشــاورزی «شیوهنامه درج نام سازمان در انتشارات علمی» را تهیه
و ابالغ کرده اســت تا پژوهشگران از نام ســازمانی واحدی برای

بیشــترین و کمترین تولیــدات علمی و شــاخص هرش در بین
واحدهای تابعه سازمان

تولیدات علمی خود استفاده کنند.
از مهمترین دالیل دیگری که میتوان برای باال بودن یا پایین

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با شاخص هرش 40

بودن شــاخص هرش مؤسســات ذکر کرد ،انگیزه پژوهشــگران،

بیشترین و مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز با شاخص هرش

تجربه و تحصیالت آنان و نیز میزان آشــنایی و تسلط آنان به زبان

 ،1کمترین میزان این شاخص را داشته است .ازنظر تعداد تولیدات

انگلیســی و انتشــار مقاله در مجالت خارجی است که بررسی هر

علمی ،مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با  692عنوان

یک از این عوامل نیازمند مطالعات جداگانهای است.

بیشترین و مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز با تعداد  1عنوان
موسســه ،مرکز و پژوهشکده موردبررسی داشــته است .ازلحاظ

فهرست منابع
 -1انصافی ،سکینه .)1377( .مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای
هیئتعلمی بخش منابع طبیعی (جنگل و مرتع) در ایران طی ســالهای
 .1368-1376پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته علم اطالعات و دانش

اســتنادها ،بدون احتســاب خوداســتنادی را نیز موسسه تحقیقات

 -2تصویــری ،فاطمــه .)1386( .بررســی وضعیــت تولیــدات علمــی

تولید علمی منتشرشــده کمترین میــزان تولید علمی را در بین 55
تعداد اســتنادها ،بیشترین استنادها را مؤسســه تحقیقات جنگلها
و مراتع کشــور با تعداد  7695اســتناد و همچنین بیشــترین تعداد

شناسی .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران

جنگلها و مراتع کشــور با تعداد  6545داشــته است .در شاخص

پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در سالهای  .1370-1384کتابداری

متوسط اســتنادها به تولیدات علمی ،موسسه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشــور با میانگین  ،11/96باالترین میانگین را کسب کرده
است .ازنظر شاخص نســبت تولیدات علمی به تعداد پژوهشگران

و اطالعرسانی107-124 ،)38( 10 ،

-3تعریف و تاریخچه علمسنجی .)1396( .زنجان :دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشــتی درمانی .واحد علمسنجی دانشگاه .بازیابی شده22 :

تیر  .1396دسترسپذیر در:

تولیدات علمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در اسکوپوس

.http://zums.ac.ir/find.php?item=189.11766.25106.fa.
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-12یوسفی ،احمد؛ گیلوری ،عباس؛ پوربخش ،سید علی؛ عظیمی دزفولی؛

-4ریاحیاصل ،جواد و شــرفی ،علــی ( .)1394بروندادهای علمی اعضای

محمود ،جباری؛ احمدرضا ،اســفندیاری؛ مجید و شهمیرزادی ،طیبه.

استنادی اســکوپوس در فاصله ســالهای  2000تا  .2011پژوهشنامه

میکروبشناســی در پایگاه اطالعاتی وب آو ســاینس از ســال  2002تا

هیئتعلمی دانشــکدههای علوم پزشــکی دانشــگاه شــاهد در پایگاه
علمسنجی.15-30 ،)2( 1 .

-5ســن گوپتا ،آی .ان .)1372( .مروری بر کتابســنجی ،اطالعســنجی،
علمســنجی و کتابخانه ســنجی .ترجمه مهردخت وزیرپور کشــمیری
(گلزاری) .اطالعرسانی.38-58 :10 ،

( .)1393بررسی رتبهبندی کشــورهای آسیای جنوب غربی در حوزه
 .2011گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،موسســه تحقیقات واکســن و
سرمسازی رازی.

-13یوســفی ،احمد .)1395( .بررســی ضریــب تأثیر و شــاخص فوریت
مقاالت پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نمایه

-6شــهمیرزادی ،طیبه .)1387( .بررسی مشارکت علمی مؤسسات و مراکز

شده در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس .نشریه دامپزشکی (پژوهش و

بینالمللی از سال  .1999 -2004ماهنامه جهاد.109-126 ،282 ،281 ،

14- Jaffe, K. (2011). Do countries with lower self-citation rates produce

تحقیقاتی وابسته به ســازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی در سطح

-7شــهمیرزادی ،طیبه؛ گیلوری ،عباس و یوسفی ،احمد .)1394( .بررسی
وضعیت انتشــار و استناد به تولیدات علمی سازمان تحقیقات ،آموزش

و ترویــج کشــاورزی در پایــگاه اطالعاتی وب آو ســاینس .نشــریه
دامپزشکی (پژوهش و سازندگی).70-82 ،109 ،

-8صرافزاده ،مریم .)1378( .بررســی سهم ایران در تحقیقات کشاورزی
جهان سنجش کتابشناختی بانکهای اطالعاتی  AGRICOLA، AGRISو

 CABاز ابتدا تا سال  .1997فصلنامه کتاب.69-88 ،2 ،

-9کرامتفــر ،عبدالصمــد و رفیعیخشــنود ،محدثــه .)1395( .ارزیابــی
بروندادهای علمی پژوهشگاه رویان .مجله علمسنجی کاسپین،)1( 3 ،

.36-44

-10یوســفی ،احمد؛ گیلوری ،عباس؛ شــهمیرزادی ،طیبه؛ همت ،مرتضی
و میرشــاهرضا ،حسین .)1391( .بررســی تولیدات علمی پژوهشگران

ایرانی در حوزه دامپزشکی در پایگاه اطالعاتی  .ISIنشریه دامپزشکی
(پژوهش و سازندگی).32-40 ،95 .

-11یوســفی ،احمــد؛ گیلــوری ،عباس؛ حاجــی زینالعابدینی ،محســن؛
پایــکاری ،حبیباهلل و اســفندیاری ،مجید .)1392( .بررســی وضعیت

مقاالت پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نمایه
شــده در پایگاه اطالعاتی وب آو ســاینس از ابتدا تا پایان سال .2012

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی .موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی

رازی.

سازندگی).116-109 ،)2(29 ،
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Abstract

Purpose: The main purpose of the study was to analyze the scientific outputs of researchers in institutes affiliated to AREEO
in Scopus database using scientometrics indices.

Methodology: Survey and scientometic analysis methods are used to conduct the research. 6361 scientific research reports
which are published by AREEO scientists in Scopus database are examined.

Findings:The findings show that 6361 records have been totally published by AREEO researchers from 1961 to 2015. Totally,

39416 citations have been done to these documents representing an average of 6.19 citations per document. After deduction
of self-citations, the figure reaches to 31868 citations. In terms of subject categories, most articles are in the field of agriculture
and life sciences with 4298 cases (67.57 percent). In addition, most of documents are research papers with 5720 cases (89.92
percent). Findings also show that most of the researchers’ papers (4.84 percent) have been published in the “journal of
Acta Horticulturae”. The survey of co-authorship pattern also revealed that “Islamic Azad University” has been main coauthor institute by collaboration in writing 1676 articles (26.35 percent). Tehran and Tarbiat Modarres universities have
been respectively next important partners in authoring papers. The researchers of examined institutions have had the most
collaboration with their counterparts from Malaysia, United States and Germany respectively.

Conclusion: Based on the results, the rate of paper publication has been increased from 2005 onwards and then has been

decreased from 2011. According to the H-Index, Fatemeh Sefidkon from Research Institute of Forests and Rangelands with
H-Index number of 25 has placed higher than other researchers. Based on the same index, Research Institute of Forests and
Rangelands has been the most active institute by H index of 40 in scientific productions.
Keywords: Agricultural Research, Education, and Extension Organisation (AREEO); Agricultural Research Centers; Scientific
outputs; Research Papers; Scientometrics; Researchers.

