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  چكيده

و  2007ترين هدف اين پژوهش، ارزيابي تطبيقي توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال  مهم: هدف
و » منابع منتشركننده«، »هاي موضوعي گروه«، »زبان«، »تنوع مدارك«پايگاه اسكوپوس، به لحاظ ، در 2008

  . است» نشريات تحت پوشش در آن پايگاه«

همچنين، . هاي اسنادي و تحليل استنادي به انجام رسيده است اين پژوهش با استفاده از روش: شناسي روش
از روش تطبيقي استفاده به عمل   واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي،به منظور تجزيه و تحليل وضعيت هر يك از 

  .آمده است

 2008هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه تعداد توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال  يافته :ها يافته

به . هدد درصد رشد نشان مي 62بوده است، به طوري كه توليدات علمي اين سال به ميزان  2007بيش از سال 
شدة دانشگاه آزاد اسالمي در طي  سازي توليدات علمي نمايه» زبانِ«و » انواع مدارك«همين ترتيب، تنوع 

اي و ساير  شيمي چندرشته«هاي موضوعي  حوزه. ، همواره رو به افزايش بوده است2008و  2007هاي  سال
، »دامپزشكي«، »لوم و فنّاوري غذاييع«، »داروشناسي و داروسازي«، »رياضيات كاربردي«، »هاي شيمي حوزه

هاي موضوعي هستند كه بيشترين سهم از  ، از جمله گروه»علوم محيطي«و » كشاورزي، علوم دامي و لبني«
  . اند شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در پايگاه اسكوپوس به خود اختصاص داده سازي توليدات علمي نمايه

 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE ANDشرية : نتيجه گيري

TECHNOLOGY  تنها نشرية دانشگاه »دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران«مربوط به ،
درصد از توليدات  61/0آزاد اسالمي است كه در پايگاه اسكوپوس تحت پوشش قرار گرفته و انتشار قريب 

  .ة ده سالة مورد مطالعه را در آن پايگاه برعهده داشته استعلمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در طي دور

 

  سنجي علم ،اسكوپوس ،توليدات علمي ،دانشگاه آزاد اسالمي: هاكليدواژه

 

 قدمهم

هاي اخير، از رشد قابل توجهي  هاي آموزش عالي كشور، در طي سال ترين بخش دانشگاه آزاد اسالمي، به عنوان يكي از مهم
اين دانشگاه، با دارا بودن تعداد كثيري واحدهاي دانشگاهي در . هاي آموزشي و پژوهشي برخوردار بوده است  در انجام فعاليت

با توجه به اين كه . سراسر كشور و حتي در خارج از ايران، تعداد قابل توجهي عضو هيأت علمي و دانشجو را در اختيار دارد
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 رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس كارشناس ارشد كتابداري و اطالع 
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هاي  تواند بر كميت و كيفيت پژوهش تحصيالت تكميلي هر دانشگاه، ميتعداد اعضاي هيأت علمي و همچنين تعداد دانشجويان 
رود كه دانشگاه آزاد اسالمي نيز در عرصة انجام پژوهش و بويژه در انتشار  انجام شدة آن تأثيرگذار باشد، بنابراين، انتظار مي

شار نتايج يك تحقيق در نشريات معتبر جايي كه انت از آن. هاي مؤثري برداشته باشد المللي گام نتايج آن در نشريات بين
ها  هاي منتشر شدة دانشگاه المللي، به طور معمول نيازمند گذار از فرايند دشوار ارزيابي توسط نشريه است، لذا از تعداد مقاله بين

ها ياد  دانشگاههاي ارزيابي علمي  ترين شاخص المللي، به عنوان يكي از مهم هاي بين المللي تحت پوشش نمايه در نشريات بين
1مؤسسة الزوير«در اين ميان، . شود مي

ترين مرجع  استنادي معتبر اسكوپوس ، به منزلة يكي از مهم  با در اختيار داشتن پايگاه» 
  . رود ها به شمار مي سنجي در برآورد وضعيت مدارك علمي منتشرشدة دانشگاه محققان حوزة علم

  

 مسألة پژوهش

هاي ايران و به تبع آن  هاي اخير شتاب رشد مدارك علمي بسياري از سازمان در طي سال گرچه بر اساس شواهد موجود،
، اما استمرار بخشيدن اين روند، )150 -101. ، ص5. ، ج1387نوروزي چاكلي، (دانشگاه آزاد اسالمي رو به افزايش بوده 

ريزي كارآمد و اتخاذ تدابير  ترديد، هرگونه برنامه يب. هاي مناسب در اين زمينه است ريزي هاي الزم و برنامه مستلزم پشتيباني
هاي معتبر  مناسب در اين زمينه نيز در وهلة اول مستلزم كسب شناخت دقيق و جامع وضعيت اين مدارك علمي در نمايه

ترين  از مهم ، به عنوان يكي»المللي هاي معتبر بين مدارك علمي هر دانشگاه در نمايه«كه  با توجه به اين. المللي است بين
-81. ، ص1388زاده؛ نورمحمدي،  نوروزي چاكلي؛ حسن(ها مطرح است  بندي دانشگاه هاي ارزيابي علم و فنّاوري و رتبه شاخص

تواند سياستگذاران و مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي را به سوي ترسيم  ، مطالعه گسترده و دقيق اين وضعيت مي)162
  . ين تقويت نقاط قوت و مرتفع ساختن نقاط ضعف هدايت كندتر و همچن مسيرهاي روشن

2در اين راستا، پايگاه اسكوپوس
هايي است كه به دليل تحت پوشش  شود، يكي از پايگاه سوي مؤسسة الزوير عرضه مي كه از 

عالوه بر متخصصان . گيرد سنجي مورد استفاده قرار مي قرار دادن بخش قابل توجهي از نشريات معتبر جهان، در مطالعات علم
هاي ايران كه بنا به ضرورت، ارزيابي مدارك علمي نمايه شدة اعضاي هيأت علمي و  ها و وزارتخانه سنجي، برخي از سازمان علم

اكنون در  اي كه هم اند؛ به گونه كنند نيز استفاده از اين پايگاه را در دستور كار خود قرار داده پژوهشگران خود را دنبال مي
، از آن "وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري"و  "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"هاي ارتقاء اعضاي هيأت علمي  مهنا آئين

هاي كشور نيز  و بسياري ديگر از سازمان» وزارت جهاد كشاورزي«عالوه بر آن، در . به عنوان پايگاهي معتبر ياد شده است
نامه ارتقاء مرتبة اعضاي  آئين( در اين پايگاه، از توجه خاصي برخوردار شده استها  مدارك علمي نمايه شدة افراد و سازمان

نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و  ؛ آئين1387هاي آموزش عالي پژوهش و فناوري،  هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسه
  ).1387مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران، 

جه به همين اهميت، تحليل وضعيت مدارك علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در اين پايگاه و ارزيابي تطبيقي اين با تو
ها در مقايسه با  المللي آن تواند تصوير روشني از جايگاه مدارك علمي بين وضعيت در بين واحدهاي مختلف آن دانشگاه، مي

مواردي از اين . ريزان و مديران پژوهشي آن دانشگاه فراهم سازد ها را براي برنامه يكديگر ارائه دهد و امكان ارزيابي بهتر آن
المللي  هاي آزاد اسالمي در مقايسه با يكديگر چگونه است؛ مدارك علمي بين قبيل كه وضعيت و رشد مدارك علمي دانشگاه

ي برخوردارند؛ و وضعيت استناد به مدارك علمي ها و انواع مدارك از چه جايگاه هاي موضوعي، زبان ها به تفكيك حوزه دانشگاه
هاي انجام اين پژوهش را فراهم آورده  انگيزي است كه زمينه دانشگاه آزاد اسالمي چگونه بوده است؛ از جمله مسائلي پرسش

را  تري روشنتواند ديدگاه  سنجي در صورتي مي از طرفي، بايد توجه داشت كه در اكثر موارد، انجام مطالعات تطبيقي علم. است
شدة اين  سازي از اين رو، مدارك علمي نمايه. ارائه نمايد كه اين وضعيت را در بيش از يك سال مورد مقايسه قرار دهد

 .گيرد مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي 2008و  2007هاي  ، يعني سال3ها در آخرين سالهاي نزديك به انجام پژوهش دانشگاه
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هاي برگرفته از پايگاه مذكور، وضعيت و روند رشد مدارك علمي دانشگاه آزاد  ا استفاده از يافتهاز اين رو، در اين مقاله ب
گيرد و سپس  كننده مورد مطالعه قرار مي هاي مشاركت هاي موضوعي، سازمان اسالمي به تفكيك نوع مدرك، نوع زبان، حوزه
   .شود ها بررسي مي جايگاه نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه

  

 ها روش پژوهش، نحوة جستجو و گردآوري داده

به »  اسكوپوس«استنادي   هاي مورد نياز اين پژوهش، از طريق جستجو در پايگاه با توجه به اين كه بخش اعظمي از داده
يك ارزيابانه به و با استفاده از تكن» روش سندي«دست آمده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، اين پژوهش با استفاده از 

 درالعات اين گزارش، اطّ. ها، از روش تطبيقي استفاده شده است عالوه بر اين، براي تجزيه و تحليل يافته. انجام رسيده است

مورد تجزيه و تحليل  Excelافزار  و پس از ورود به نرم استخراج شداسكوپوس    از پايگاه ،2010، برابر با فورية 1388ماه بهمن 
اند در نظر گرفته شده  عنوان مدرك علمي بوده 1رشد مدارك علمي، دانشگاههايي كه حداقل داراي   در محاسبة .فتقرار گر
اند در محاسبه منظور نشده و به جاي آن از عالمت خط  به اين ترتيب، دانشگاههايي كه داراي هيچ مدرك علمي نبوده. است

در  2008تا  2007هاي  طي سالدر سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي  ايهنمعلمي  مداركمنظور از . تيره استفاده شده است
شده وارد  به پايگاه اسكوپوس طي آن دو سال،كه در  دانشگاه آزاد اسالمي است مداركعبارت از تمامي  اسكوپوس،پايگاه 
  .تفاده شدبندي موضوعي پايگاه اسكوپوس اس بندي موضوعهاي پژوهش، از روش طبقه همچنين، براي دسته. است

 Islamic Azadيجستجو از  اسكوپوس به منظور جستجوي كل مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي،در پايگاه 

University of Iran  در زير فيلدaffiliation همچنين به . هاي مورد نظر استفاده شد و با اعمال محدوديت زماني به سال
 Islamic Azadي به صورت مجزا، از طريق جستجوي عبارتواحدهاي دانشگاه آزاد اسالم  منظور جستجوي نام

University of (branch name)  در زير فيلد"affiliation"  ت زماني به سالاو بامورد نظر عمل  هاي عمال محدودي
را رعايت اصل يكدستي  هاي خود هاي دانشگاه آزاد اسالمي، در نگارش نام دانشگاه با توجه به اين كه نگارندگان مقاله. شد

هاي آنها درج شده  هاي نگارش نام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي كه در زير مقاله نكرده بودند، به ناچار جستجوي تمام شكل
  .است در دستور كار اين پژوهش قرار گرفت

 

 هاي پژوهش سؤال

  :هاي زير به انجام رسيده است گويي به سؤال اين پژوهش در راستاي پاسخ

، از 2008و  2007هاي  يه شدة واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سالمدارك علمي نما -
  چه روند رشدي برخوردار بوده است؟

 كدامها هستند؟ 2008و  2007هاي  انواع مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال -

از چه تركيب زباني  2008و  2007هاي  سالمي در پايگاه اسكوپوس در سالمدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد ا  -
 برخوردار بوده است؟

از چه تركيب موضوعي  2008و  2007هاي  مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال -
 برخوردار بوده است؟

هاي  ر دادن نشريات خود در پايگاه اسكوپوس در سالسهم كدام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در تحت پوشش قرا -
 چقدر بوده است؟2008و  2007

و  2007هاي  ترين نشريات منتشركنندة مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال مهم -
 كدامند؟ 2008

 2008و  2007هاي  كوپوس در طي سالسهم كشورهاي مختلف در انتشار مدارك دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اس -

 چقدر است ؟ 

 جايگاه نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس چگونه است؟ -
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از چه وضعيت استنادي  2008و  2007هاي  مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال -
 اند؟  برخوردار بوده

 

 پيشينة پژوهش

دهد كه چه در داخل و چه در خارج از ايران، تاكنون پژوهشي كه به تحليل وضعيت مدارك علمي  مي ها نشان بررسي
اما با وجود اين، بررسي . بپردازد به انجام نرسيده است اسكوپوساستنادي   سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه نمايه

نخست، : توان در سه گروه عمده قرار داد ثار ارائه شده را ميدهد كه آ پيشينه پژوهش در حوزه بررسي مدارك علمي نشان مي
پردازند و بيشتر  ها و موسسات خاص مي هايي است كه به بررسي مدارك علمي اعضاي هيات علمي يا محققان دانشگاه پژوهش
ها در اين مقاله  نوع از پژوهش بنابراين اين. اند محل نشر و نظير آن بسنده كرده بندي آنها بر اساس، انواع مدارك، زبان، به دسته

هايي است كه به مباني نظري و تاريخچه علم و مفاهيم اجتماعي و سياسي  گروه دوم پژوهش. مورد توجه قرار نگرفته است
دسته . هاي از اين دست نيز ناديده گرفته شده است پژوهش  اند كه با توجه به ماهيت اين مقاله، مرتبط با مدارك علمي پرداخته

هاي اخير بسامد  در ايران پا به عرصه وجود گذاشته و در سال 80گيرد كه تقريبا از اوايل دهه  تحقيقاتي را در برمي سوم
اي بررسي  اين نوع از تحقيقات مدارك علمي يك كشور خاص يا كشورهاي مختلف را به صورت مقايسه. بيشتري يافته است

جهت رعايت ايجاز چند مورد از اين . دهند نقاط قوت و ضعف آنها ارائه ميهايي در زمينه  كنند و در برخي موارد تحليل مي
  . شود ها به عنوان پيشينه پژوهش آورده مي پژوهش

نامه كارشناسي ارشد خود مدارك علمي اعضاء هيأت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت  در پايان) 1379(رضوي 
دهد كه اساتيد دانشگاه تربيت مدرس  تحقيق وي نشان مي. ي قرار داده استمورد بررس 1377-1372هاي  مدرس را در سال
در % 15/6در قالب مقاله داخلي، % 67/48در قالب كتاب، % 38/17اند كه از اين تعداد  مدرك توليد كرده 432در مقطع دكتري 

مدارك توليد % 41/10ناسي ارشد، اساتيد در مقطع كارش. در قالب كنفرانس داخلي بوده است% 85/20قالب مقاله خارجي و 
. كنفرانس خارجي بوده است% 34/33در قالب مقاله خارجي و % 81/20در قالب مقاله داخلي، % 83/45شده در قالب كتاب، 

مدارك علمي در طول . بوده است 72بوده و كمترين ميزان مربوط به سال  77و  76بيشترين مدارك علمي مربوط به سالهاي 
  .از رشد چشمگيري برخوردار بوده استسالهاي پژوهش 

بررسي كمي : اعضاء هيأت علمي دانشگاه شيراز و توليد اطالعات علمي "در تحقيقي با عنوان ) 1379(زاهد زاهداني 
در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد خود در دانشگاه شيراز به بررسي مدارك علمي اعضاء هيأت علمي  "1369-78سالهاي 

هاي  هاي اين پژوهش بيشترين اطالعات را دانشكده بر اساس يافته. ساله پرداخته است 10در يك دوره  دانشگاه شيراز
 18/3درصد و كمترين اطالعات توليد شده را دانشكده صنعت الكترونيك با  14/20و  20/21كشاورزي و مهندسي به ترتيب با 

 44/5با  1369درصد و كمترين توليد اطالعات در سال  87/14با  1375بيشترين توليد اطالعات در سال . درصد داشته اند

عنوان به زبان %) 30( 1181عنوان به زبان فارسي و %) 70( 2777كتاب و مقاله توليد شده  3958از مجموع . درصد بوده است
را ترجمه % 13يعني عنوان  509را تأليف و %  87عنوان يعني  3449از مجموع مقاالت و كتابهاي توليد شده . التين بوده است

درصد از آنها در  42درصد از آنها در مجالت داخلي و  99/57مقاله توليد شده  1595از مجموع .به خود اختصاص داده است
درصد از توليدات را به خود اختصاص  5درصد و كتاب  34ها  نامه درصد، پايان 61مقاالت . اند مجالت خارجي به چاپ رسيده

 . اند داده

بررسي وضعيت توليد اطالعات توسط اعضاء هيأت علمي "نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان  در پايان )1381(عباسپور 
عضو هيأت علمي را از طريق پرسشنامه گردآوري  215توليدات علمي  "1375-79دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سالهاي 

مورد  1548كل توليدات آن دانشگاه در فرايند زماني مورد نظر  نتايج نشان داد كه. كرده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است
) مورد 72(نامه و كمترين آمار به توليد كتاب  به هدايت و راهنمايي پايان) مورد 592(بوده است كه از اين تعداد بيشترين آمار 

مدرك رتبه آخر را  3لي با توليد مدرك داراي رتبه اول و دانشكده پرستاري انز 1439دانشكده پزشكي با توليد . تعلق دارد
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هاي پژوهش نشان داد عامل اداري مقررات دست و پا گير و عامل شخصي كمبود وقت از عوامل  همچنين يافته. داشته است
  .بوده است ها اصلي بازدارنده در فعاليتهاي علمي آن

كشور  150كشور اول از  50رنبه » جهانكشور اول  50بندي توليد علم در  رتبه«در مقاله خود با عنوان ) 1383(موسوي 
براساس تعداد مقاالت و  2003كشور جهان را به لحاظ توليد علم در سال  227شده در موسسه اطالعات علمي از ميان  نمايه

نويسنده رتبه كشورها به لحاظ مطلق توليد علم و توليد علم بر جمعيت كشور را مورد . تعداد كل استنادات بررسي كرده است
را به خود اختصاص داده بود  42وضعيت توليدات علمي ايران نيز كه در آن سال رتبه  در ادامه مقاله، . قايسه قرار داده استم

  . مورد بررسي قرار گرفته است

در تحقيق خود به بررسي مشاركت و حضور پژوهشگران ايراني در توليد علم جهاني در پايگاه ) 1384(عصاره و معرفت 
نويسنده در آنها نقش  9373مدرك از آثار ايرانيان كه   2695در اين تحقيق، . پرداختند 2003-1976هاي  المدالين در س

نفر بود  4/3نتايج نشان داد كه همكاري گروهي براي هر مقاله بطور متوسط . داشتند مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت
لوم پزشكي شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي داراي رتبه هاي اول و به ترتيب دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه ع

المللي پژوهشگران ايراني در  هاي بين همچنين محقق رشد چشمگيري را براي توليدات علمي و موفقيت. اند تا سوم بوده
  .هاي اخير شاهد بوده است دهه

ارزيابي تطبيقي توليد علم ايران، «ر مقاله خود با عنوان د) الف1386(نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي؛ وزيري و اعتمادي فرد 
در كتابي كه در همين زمينه منتشر ) ب1386(و نوروزي چاكلي و نورمحمدي » 2006و  2005هاي  تركيه و مصر در سال

مذكور  ها و آمارهاي موسسه اطالعات علمي به ارزيابي تطبيقي مدارك علمي كشورهاي نموده بودند، با استفاده از شاخص
هاي استنادي مؤسسة  هاي نمايه شده در پايگاه هاي اين نگارندگان، كشور تركيه به لحاظ تعداد مقاله در يافته. پرداختند

  . اطالعات علمي، در مقايسه با ساير كشورهاي مورد مطالعه مقام نخست را به خود اختصاص داده است

تحليلي بر اشاعة دانش ايران «در كتاب ديگر خود كه با عنوان ) 1387(زاده؛ نورمحمدي  همچنين، نوروزي چاكلي؛ حسن
. سنجي مورد مطالعه قرار دادند هاي علم منتشر شد، تعداد بيشتري از كشورهاي منطقه و جهان را بر اساس شاخص» در جهان

بندي شده و  مي رتبههاي ايراني بر اساس تعداد مدارك عل هاي مورد اشارة اين نگارندگان، سازمان گرچه در هر سة پژوهش
هاي كشور قابل  اند، اما به اين دليل كه دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان يك كل با تك تك دانشگاه مورد مقايسه قرار گرفته

  . هاي كشور خودداري شد ها و سازمان بندي و مقايسة آن با ساير دانشگاه مقايسه نبود، از رتبه

ي ارشد خود توليدات علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز را مورد نامه كارشناس در پايان) 1387(عليزاده 
بر حسب نتايج . بررسي قرار داد و در همين راستا، تركيب جنسيتي و مرتبه علمي اساتيد آن دانشگاه را نيز مورد توجه قرار داد

مورد مقاله،  4318ت علمي اين دانشگاه، تعداد مدرك توليد شده توسط اعضاء هيأ 5655بدست آمده از اين تحقيق، از مجموع 
مورد  3448از مجموع مقاالت توليد شده تعداد . مورد كتاب بوده است 229مورد طرح پژوهشي و  370نامه،  مورد پايان 738

 4579مورد از مدارك توليد شده بصورت انفرادي و  1076. مورد مربوط به مجالت خارجي بود 870مربوط به مجالت داخلي و 

از توليدات % 73همچنين در بررسي ميزان تأليف و ترجمه بودن آثار مشخص شد، حدود . گروهي بود هاي مورد حاصل فعاليت
مورد مربوط به  3662تحليل مربوط به تفكيك مقاالت نيز نشان داد كه . بصورت ترجمه بود% 27بصورت تأليف و حدود 

  .فرانس بودمورد مربوط به مقاالت كن 656مقاالت مجالت و 

توان به تحقيق  اند مي المللي پرداخته هايي كه در خارج از ايران به ارزيابي مدارك علمي در سطح بين از جمله پژوهش
1نيومن

هاي كتابشناختي در سه حوزه زيست پزشكي،  هاي سه پايگاه وي در پژوهش خود با استفاده از داده. اشاره كرد )2004( 
  . هاي تاليف مشترك در اين سه حوزه پرداخت تحليل شبكه فيزيك و رياضي، به ترسيم و

2آدامزتحقيق 
. ها پرداخته است هايي كه به بررسي ابعادي از مدارك علمي دانشگاه از جمله ديگر پژوهش) 2005(و ديگران  

هاي ر طول سالهاي آمريكايي داطالعاتي از دانشگاه: هاي علمي و مشاركت سازمانيگروه"ها در پژوهش خود با عنوان آن
                                                           
1 Newman 
2 D. Adams  
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هاي علمي دانشگاه برجستة آمريكايي، گرايشات جاري، اندازه گروه 110، ضمن مطالعة وضعيت مدارك علمي "1999 -1981
  .مورد بررسي قرار دادند 1999تا  1981هاي را در طول سال هاي برجسته المللي آن دانشگاههاي بينو مشاركت

1گيل مونتويا
اني توليدات علمي دندانپزشكي، با كاربرد روشهاي علم سنجي به تهيه نقشه در مقاله بررسي جه) 2006( 

جهاني توليد علم در رشته دندانپزشكي پرداخته است؛ او با تحليل كمي و كيفي مقاالت حوزه دندانپزشكي و جراحي دهان در 
به ترتيب سه كشور صدرنشين در به اين نتيجه رسيد كه كشورهاي آمريكا، انگليس و ژاپن  2003تا  1999از  ISIپايگاه 

كميت توليدات علمي دندانپزشكي در جهان هستند؛ در حالي كه كشورهاي اسكانديناوي از باالترين كيفيت در اين زمينه 
  .برخوردارند

2ال ريز
3و جانيني 

انجام دادند كه طي آن روند » كتابسنجي تحليلي تحقيقات علمي در كويت«پژوهشي با عنوان ) 1987( 
مورد مطالعه و مقايسه با دهه هاي قبل از ) 1984-1970( سال استقالل اين كشور 15د اطالعات علمي در كويت طي تولي

تنها يكصد مقاله توسط مؤسسات علمي كويت  1970دهد كه قبل از سال  يافته هاي اين پژوهش نشان مي. قرار گرفت 1970
روند توليد اطالعات علمي در  .نجمن پژشكي كويت انتشار يافته استدرصد از اين تعداد در مجله ا 90منتشر گرديده است كه 

مقاله در مجالت  147 اين كشور از رشد منطقي برخوردار بوده است، به طوري كه ميزان انتشارات تحقيقاتي كويت حدود
توسط بخش شيمي  مقاله كه عمدتاً 29از لحاظ پوشش موضوعي، در زمينه شيمي مواد با . اند المللي به چاپ رسانده بين

  .  دانشگاه كويت ارائه شده، بيش از ساير زمينه هاي تخصصي اطالعات علمي توليد شده است

اند  هايي كه در اين زمينه در خارج از كشور صورت پذيرفته است، غالب كشورها سعي كرده در برخي ديگر از پژوهش
مثال در .  هاي ذينفع تهيه و منتشر كنند ها و دانشگاه سسههاي گوناگون و از طريق مو گزارش مدارك علمي خود را به صورت

4دانشگاه كرت
در    Scopusبراي ارزيابي وضعيت مدارك علمي هر شاخه از دانش از پايگاه خاصي استفاده شده كه پايگاه  

5خورد تمامي اين موارد به چشم مي
 .  

  

     ، بر اساس آمار پايگاه اسكوپوس2008ا ت 2007هاي  در سال مقايسة كل مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي

، از 2008و  2007هاي  مدارك علمي نمايه شدة واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال .1
  چه روند رشدي برخوردار بوده است؟

اسالمي در پايگاه  تعداد كل مدارك علمي دانشگاه آزاد 2007شود، در سال  مشاهده مي) 1(گونه كه در جدول  همان
بنابراين، بايد اذعان داشت كه . ركورد رسيده است  1717به  2008ركورد بوده است كه اين تعداد در سال  1061اسكوپوس 

 2008اي كه در سال  درصدي برخوردار بوده؛ به گونه  62از رشد  2007نسبت به سال  2008اين دانشگاه در مجموع در سال 

  . در پايگاه اسكوپوس به ثبت رسانيده است 2007بيشتر از سال عنوان ركورد  656تعداد 

  

  2008و  2007 هاي تعداد مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس در سال. 1جدول 

  درصد رشد  تعداد ركوردها  سال

2007 1061  -  

2008 1717 62%  

 

 كدامها هستند؟ 2008و  2007هاي  يگاه اسكوپوس در سالانواع مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پا .٢

اندكي با هم  2008و  2007از نظر نوع مدرك ، مدارك علمي نمايه شده دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال 
اند كه اولي  هبود "انتشارات تجاري"و  "سري كتابها"دو عنوان مدرك با نامها  2007در سال   ).2جدول شماره (متفاوت است 

                                                           
1 Gil-Montoya J A. 
2 El-Reyyes 
3 Janini 
4 crete 

5
   http://research.cc.uoc.gr/gb_2.html: دسترس پذيري در  - 
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سهم درصدي را به خود  82/2اند كه جمع اين دو نوع مدرك  تعداد  عنوان و دومي يك عنوان مدرك چاپ شده را دارا بوده 29
    .است  اختصاص داده

  

  2008و  2007انواع مدارك علمي نمايه شده دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس در سالهاي  .2جدول 

  سهم

(%) 

  سهم 2008ر سال نوع مدرك د تعداد

(%) 

 رديف 2007نوع مدرك در سال  تعداد

 -1 مقاالت مجالت 742 94/69 مقاالت مجالت 1146 84/66

 -2 مقاالت كنفرانسها 289 24/27 مقاالت كنفرانسها 548 32

 -3 سري كتابها 29 73/2 نقد و بررسي 13 76/0

 -4 انتشارات تجاري 1 09/0 مقاالت در حال انتشار 4 23/0

 -5 --  -- -- اصالحنامه 3 17/0

 جمع كل 1061 100  1717 100

  

اند به انواع  در پايگاه اسكوپوس وجود نداشته 2007سه نوع مدرك جديد كه در سال  2008اين در حالي است كه در سال 
سهم اين . "ها اصالحنامه"و  "مقاالت در حال انتشار"، "نقدو بررسي "اين سه نوع مدرك عبارتند ار. اند اين مدارك افزوده شده

. گيرد درصد از كل مدارك دانشگاه آزاد اسالمي را در برمي 16/1مدرك است كه در حدود  20نوع مدرك در كل انواع مدارك 

سازي مقاالتي را كه توسط  به بياني ديگر، اسكوپوس نمايه. نكتة قابل توجه در اين خصوص، مقاالت در حال انتشار است
با وجود اين، در هر دو سال . دهد اند و زيرچاپ قرار دارند را نيز در دستور كار قرار مي انتشار قرار گرفتهنشريات در دستور 

ها، بيشترين سهم از مدارك نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در پايگاه   ، مقاالت مجالت و مقاالت كنفرانس2008و  2007
  . اسكوپوس تشكيل داده است

دهندة افزايش توجه  تواند نشان هاي اخير، مي سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در سال علمي نمايه افزايش تنوع مدارك
بديهي است كه در صورت . باشد» اسكوپوس«هاي  سازي شدن در نمايه محقّقان آن دانشگاه به ساير انواع مدارك قابل نمايه

سازي شده و همچنين بر  توان بر تنوع انواع مدارك نمايه يرساني مناسب به جامعة پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، م آگاهي
  .هاي آتي افزود سازي شدة آن دانشگاه در سال تعداد مدارك علمي نمايه

از چه تركيب زباني  2008و  2007هاي  مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال .3
 برخوردار بوده است؟

هاي وجود تعامالت علمي مشترك ميان محقّقان آن با محقّقان  تواند يكي از نشانه علمي هر سازمان يا كشور مي تنوع زباني مدارك
هايي چون تبادل استاد و دانشجو، اجراي طرح تحقيقاتي مشترك، يا ساير  ممكن است اين نوع تعامالت، در زمينه. به شمار رود

 ).ب1386ي؛ نورمحمدي، نوروزي چاكل(موارد مشابه صورت پذيرفته باشد 

 

 2008و  2007مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس به تفكيك نوع زبان در سال . 3جدول 

  ايتاليا  كره  فارسي  انگليسي  سال

2007 1044 17  --   --  

2008 1698 15 4  1  

  

 1061، 2007اد اسالمي در سال هاي مدارك نمايه شدة دانشگاه آز شود تعداد زبان مشاهده مي) 3(كه در جدول  چنان

به اين ترتيب، . عنوان مدرك بوده است 1044عنوان و سهم زبان انگليسي  17ركورد بوده كه از اين تعداد، سهم زبان فارسي 
از  4/98درصد و سهم مدارك علمي به زبان انگليسي قريب  6/1سهم مدارك علمي زبان فارسي در مقايسه با كل مدرك قريب 

بنابراين، هيچ يك از مدارك نمايه . بوده است 2007لمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس در سال كل مدارك ع
  . هاي غيرفارسي و غيرانگليسي نبوده است شدة دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه به زبان
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و ايتاليايي نيز در توليد مدارك  اي كره هاي هاي انگليسي و فارسي، زبان عالوه بر زبان 2008اين در حالي است كه در سال 
و ايتاليايي بسيار  اي هر چند سهم زبانهاي كره. علمي نمايه شدة پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است

آزاد اسالمي  هاي ديگر در ميان مدارك علمي دانشگاه ناچيز بوده و قابل قياس با سهم زبان انگليسي نبوده، اما ورود زبان
در عين . اي و ايتاليايي باشد تواند نويدبخش بوده و بيانگر ارتباط علمي پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي با پژوهشگران كره مي

؛ به طوري كه سهم بوده و رشد آن نزول يافته استسهم زبان فارسي بسيار كمتر از سهم زبان انگليسي  2008حال، در سال 
اين در حالي است كه با توجه به تحت پوشش قرار داشتن زبان فارسي در كنار ساير . رسيده است 87/0 درصد به 6/1آن از 
ها در پايگاه اسكوپوس، امكان افزايش تعداد نشريات فارسي و به تبع آن افزايش سهم مدارك علمي به زبان فارسي در آن  زبان

  . پايگاه وجود داشت

از چه تركيب موضوعي  2008و  2007هاي  اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد .4
 برخوردار بوده است؟

هاي  هايي است كه با استفاده از شاخص ترين مقوله هاي موضوعي، يكي از مهم ارزيابي مدارك علمي به تفكيك گروه
رفاً بيشتر بودن تعداد مدارك علمي يك حوزة با وجود اين، بايد اين مطلب را پذيرفت كه ص. رسد سنجي به انجام مي علم

هاي  هاي علمي دانشمندان آن حوزه نسبت به ساير حوزه تر بودن يا باالتر بودن دامنة فعاليت توان نشانة موفّق موضوعي را نمي
. اشي شده باشدهاي مختلف ن هاي موجود در ماهيت علمي رشته تواند از تفاوت دانش بشري تلقي كرد؛ چرا كه اين افزايش مي

نوروزي (هاي موضوعي استفاده كرد  بنابراين نبايد از اين نتايج براي مقايسة برتري يك حوزة موضوعي نسبت به ديگر حوزه
  ). 52. ب، ص1386چاكلي؛ نورمحمدي، 

 

  2008و  2007هاي  هاي موضوعي در سال مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس به تفكيك گروه. 4جدول 

  (%)رشد   ( %) 2008سهم   2008تعداد   (%) 2007سهم   2007تعداد   موضوع  رديف

  58 16  444 18 281  مهندسي 1

  8/29 11  296 14 228  شيمي 2

  4/107 14  392 12 189 علوم رايانه 3

  66 61/9  264 10 159 علوم بيولوژيكي و كشاورزي 4

  100 6/7  208 10 104 شناسي فيزيك و ستاره 5

  5/95 33/6  174 5 89 ي، ژنتيك و بيولوژي مولكوليبيوشيم 6

  - 3/2 3  87 5 88  رياضيات 7

  4/64 4/4  120 5 73 پزشكي 8

  8/111  24/5  144 4 68 علوم مواد 9

  5/27  4/2  65 4 51 انرژي  10

  49  6/2  73 4 49 علوم محيطي  11

  3/33  3/2  64 4 48 مهندسي شيمي  12

  

تواند اطّالعات  سطح صورت پذيرد، مي هاي هم هاي مشابه در كشورها يا سازمان شتهدر مقابل، چنانچه اين مقايسه با ر
هاي الزم را براي مقايسة  ها، در اختيار قرار دهد و زمينه هاي موضوعي آن سودمندي را در خصوص وضعيت هر يك از حوزه

با در نظر . (Gange; Archambault, 2004)هاي موضوعي مختلف فراهم آورد  ها به حوزه صحيح مسير حركت و توجه آن
، داراي بيشترين 2008تا  2007گروه موضوعي دانشگاه آزاد اسالمي كه در طي دورة دو سالة  27سياهة ها،  گرفتن اين نكته

  . ارائه شده است 4اند، به تفكيك سالها، در جدول  سازي شده در پايگاه اسكوپوس بوده تعداد مدارك علمي نمايه

، بيشترين سهم از مدارك علمي نمايه شدة 2008و  2007هاي  هايي كه در طي سال تعدادي از موضوع ،)4(در جدول 
شود، در خصوص ميزان  كه مالحظه مي چنان. ها قرار داشته آورده شده است دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در آن

هايي اتفاق  تغييرات و جابجايي 2007نسبت به سال  2008هاي موضوعي، در سال  سهم مدارك علمي در هر كدام از اين گروه
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هاي علوم رايانه و شيمي جابجا شده و لحاظ رشد نيز علوم رايانه رشد  سهم موضوع 2008به عنوان مثال، در سال . افتاده است
رچه جزء با وجود اين، بيشترين درصد رشد مربوط به موضوع دامپزشكي بوده كه گ. درصدي به خود گرفته است 4/107

 88عنوان به  8قرار نگرفته، اما به دليل افزايش تعداد مدارك علمي آن از ) 4(هاي پرمدرك علميِ مندرج در جدول  موضوع

هايي كه  به اين ترتيب، در مجموع بايد اذعان داشت كه تمامي حوزه. درصد رشد برخوردار بوده است 1000عنوان، از قريب 
هاي وابسته به  اند، جزء حوزه نشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس را در اختيار داشتهبيشترين سهم از مدارك علمي دا

  .شوند مهندسي، علوم پايه و پزشكي محسوب مي

هاي  سهم كدام واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي در تحت پوشش قرار دادن نشريات خود در پايگاه اسكوپوس در سال .5
 چقدر بوده است؟2008و  2007

تواند در  هاي دولتي و غيردولتي مي ها و مؤسسه هايي نظير دانشگاه به اين كه برخورداري از پشتيباني سازمان با توجه
ها به عنوان يكي  سنجي از ميزان مشاركت سازمان كاهش يا افزايش كمي و كيفي تحقيقات مؤثر باشد، همواره در مطالعات علم

هاي  ، نام و سهم ده واحد دانشگاه آزاد اسالمي كه در سال)5(از اين رو، در جدول . شود هاي توليد علم ياد مي ترين مؤلفه از مهم
اند ارائه  در مقايسه با ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي، از بيشترين سهم در پايگاه اسكوپوس برخوردار بوده 2008و  2007

  .شده است
 

  2008و  2007اي ه ده دانشگاه برتر دانشگاه آزاد اسالمي در سال. 5جدول 

  (%)سهم   تعداد  2008نام واحدها در سال   (%)سهم   تعداد  2007نام واحدها در سال   رديف

 44/14 248 علوم و تحقيقات تهران 3/10 109 علوم و تحقيقات تهران -1

 4 70 مشهد 7/5 61 تهران جنوب -2

 7/3 64 كرج 5/5 58 تهران شمال -3

 6/3 62 تهران شمال 25/2 45 مشهد -4

 55/3 61 تهران جنوب 4 43 كرج -5

 5/3 60 تبريز 3 32 تهران مركز -6

 2/3 55 اراك 8/2 30 تبريز -7

 8/2 48 قزوين 6/2 28 قزوين -8

 27/2 39 شبستر 5/2 27 يزد -9

 86/1 32 رشت 35/2 25 اراك -10

  

اند به ترتيب تعداد مدارك در طي دوره  ههايي كه بيشترين سهم را در توليد مدارك علمي داشت ، دانشگاه)5(در جدول 
و  2007هاي  شود، بيشترين تعداد مدارك منتشر شده در سال كه مالحظه مي چنان. مرتب شده است 2008و  2007دوساله 
ر ، د2008تا  2007اين دانشگاه، در طي  دورة دو سالة . ، به دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران تعلق دارد2008

  . سازي شده در پايگاه اسكوپوس داشته است عنوان مدرك علمي نمايه 357مجموع تعداد 

واحد دانشگاه آزاد اسالمي و در  93در مجموع تعداد  2007در سال هاي به عمل آمده،  شايان ذكر است كه مطابق بررسي
از . اند سازي شده بوده داراي مدرك نمايهواحد دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس  118در مجموع تعداد  2008سال 

اند،  مدرك علمي در اسكوپوس نبوده هيچ 2007سال كه در  واحد 24ها حاكي از آن است كه تعداد  سويي ديگر، همين بررسي
 2007واحد كه در سال  17در مقابل، تعداد . اند شده در آن پايگاه شده  مدرك علمي نمايه 77 داراي تعداد 2008در سال 

اي در آن پايگاه نبوده و جايگاه  سازي شده مدرك نمايه داراي هيچ 2008 اند، در سال اسكوپوس داشتهمدرك در  47تعداد 
با رشد  2008ال بر اساس اين، بايد اذعان داشت كه در مجموع دانشگاه آزاد اسالمي در س. اند خود را در آن پايگاه از دست داده

به عنوان مثال، واحد . ازي شدة واحدهاي دانشگاهي خود در اسكوپوس مواجه بوده استس مدارك علمي نمايه درصدي 42/11
 2008هيچ گونه مدركي در اسكوپوس به ثبت نرسانده بود، در سال  2007اهللا آملي آمل كه در سال  دانشگاه آزاد اسالمي آيت

از . خوبي براي آن واحد دانشگاهي تلقي شود تواند رشد مدرك علمي ثبت شده در آن پايگاه بود كه اين مي 24داراي تعداد 
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سازي شده در اسكوپوس بوده، در سال  داراي شش مدرك نمايه 2007طرفي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان كه در سال 
درصد رشد منفي بوده، تنها دو عنوان مدرك علمي در  -67/66سير نزولي يافته و با چهار عنوان كمتر كه برابر با  2008

  . سكوپوس داشته استا

تعداد در مجموع تعداد  2008هايي كه تاكنون اشاره شد، بايد اضافه كرد كه دانشگاه آزاد اسالمي در سال  عالوه بر نكته
را  درصدي 8/61رشد در پايگاه اسكوپوس به ثبت رسانده است كه اين رقم، افزايش  2007 مدرك علمي بيشتر از سال 656

اند و سعي  ها به سمت پژوهش و تحقيق خيز برداشته تواند بيانگر اين واقعيت باشد كه دانشگاه مي اين مطالب. دهد نشان مي
تواند بيانگر اين نكته باشد كه  به بياني ديگر، اين مطلب مي. هاي مختلف دست به تحقيق و پژوهش بزنند اند كه در زمينه كرده

تري  اند و مساله تحقيق و پژوهش به صورت جدي ق داده شدههاي آزاد اسالمي بيش از پيش به سمت پژوهش سو دانشگاه
  هاي الزم را به سوي حركت از كميت به كيفيت در آن تواند زمينه ها مورد توجه قرار گرفته است؛ كه اين امر مي توسط آن

  .ها فراهم سازد دانشگاه

و  2007هاي  در پايگاه اسكوپوس در سالترين نشريات منتشركنندة مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي  مهم .6
 كدامند؟ 2008

سازي شدة دانشگاه  ، بيشترين سهم را در انتشار مدارك علمي نمايه2008تا  2007عنوان و سهم دوازده منبعي كه در سال 
  .ارائه شده است) 6(  اند، در جدول  آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس برعهده داشته

از    Pakistan Journal of Biological Sciencesمجله  2007شود، در سال  ميحظه مال) 6(كه در جدول  چنان
سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس، بيشترين  عنوان از مدارك علمي نمايه 57كشور پاكستان با انتشار تعداد 

مدرك  37از كشور هند با انتشار تعداد   Asian Journal of Chemistryمجله. سهم را در اين زمينه برعهده داشته است
عنوان  29از كشور ژاپن با انتشار تعداد    Applied Mathematics and Computationعلمي اين دانشگاه و مجله

، بيشترين سهم را در Pakistan Journal of Biological Sciencesمدرك علمي اين دانشگاه، پس از نشرية پاكستاني 
 . اند مي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس داشتهانتشار مدارك عل

 

 2008و  2007 هاي منابع منتشركننده مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال. 6جدول 

 رديف 2007عنوان منبع در سال مليت تعداد 2008عنوان منبع در سال  مليت تعداد

 -Pakistan Journal of Biological Sciences 1 پاكستان Journal of Applied Sciences 57  آمريكا 56

 -Asian Journal of Chemistry 2 هند Pakistan Journal of Biological Sciences 37 پاكستان 54

 Acta Crystallographica Section E آمريكا 53

Structure Reports Online 
 -Applied Mathematics and Computation 3 ژاپن 29

 Journal of Animal and Veterinary پاكستان 40

Advances 
 Acta Crystallographica Section E آمريكا 27

Structure Reports Online 
4- 

 Proceedings of the Universities Power آمريكا Asian Journal of Chemistry 23 هند 34

Engineering Conference 
5- 

 IEEE International Conference on سنگاپور 19

Industrial Engineering and Engineering 

Management Ieem 2008 

 -Aip Conference Proceedings 6 آمريكا 16

 3rd International Conference on سوريه 22

Information and Communication 

Technologies from Theory to 

Applications ICTTA2008 

 Journal of Chemical Research لندن 14

 

7- 

 Asian Journal of Animal and آمريكا 18

Veterinary Advances 
 -Journal of Biological Sciences 8 آمريكا 12

 -Asian Journal of Plant Sciences 9 آمريكا Journal of Biological Sciences 12 آمريكا 17

 Acta Horticulturae كاآمري Asian Journal of Plant Sciences 12 آمريكا 17

 
10- 

 Ieem 2007  IEEE International سنگاپور African Journal of Biotechnology 12 كنيا 14

Conference on Industrial Engineering 

and Engineering Management 

11- 

 International Conference on Intelligent مالزي Iranian Journal of Veterinary Research 12 ايران 14

and Advanced Systems Icias 2007 
12- 
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و سپس به مجلة  Journal of Applied Sciences ، بيشترين سهم در اين زمينه، به مجله آمريكايي2008اما در سال 
 Acta Crystallographicaو پس از آن به مجلة آمريكايي Pakistan Journal of Biological Sciences پاكستاني

Section E Structure Reports Online سهم مجلة پاكستاني 2008به اين ترتيب، در سال . تعلق داشته است ،
Pakistan Journal of Biological Sciences  كاهش داده و از رتبة نخست به رتبة دوم تنزيل  2007نسبت به سال

ر مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه ، موضوع اكث)6(با توجه به اطالعات مندرج در جدول . يافته است
در عين حال، در مجموع بايد اذعان داشت كه تنوع موضوعي مدارك . اسكوپوس، در حوزة فني و مهندسي قرار داشته است

   .بيشتر شده است 2007نسبت به سال  2008علمي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس، در سال 

 2008و  2007هاي  در انتشار مدارك دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در طي سال سهم كشورهاي مختلف .7

  چقدر است ؟ 

كشور در انتشار مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه  30، در مجموع نشريات تعداد 2007دهد كه در سال  مطالعات نشان مي
ترين منابع  عنوان از نشريات اين كشورها، اصلي 161د در مجموع تعدا. اند آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس نقش داشته

كشور به اين رقم  ، يك2008در سال اما، . شدند منتشركنندة مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس محسوب مي
مدارك علمي  با وجود اين، بايد توجه داشت كه از ميان كشورهاي منتشركننده. رساند 31اضافه شد و تعداد اين كشورها را به 

كشور ديگر جايگزين آن شده  11حذف شده و تعداد  2008كشور در سال  10، تعداد 2007دانشگاه آزاد اسالمي در سال 
كشور، از بيشترين سهم در انتشار مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در  31عنوان از نشريات اين  160در مجموع تعداد . است
به اين ترتيب، تعداد منابع منتشركنندة مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي . اند خوردار بودهدر پايگاه اسكوپوس بر 2008سال 

و  2007هاي  ، اطالعات مربوط به ده كشوري كه در سال)7(در جدول . تقرييا يكسان بوده است 2008و  2007هاي  در سال
دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس برعهده شدة   ها بيشترين سهم را در انتشار مدارك علمي نمايه ، منابع آن2008
  .اند آورده شده است داشته

  

 2008و  2007هاي  كشورهاي منتشركننده مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال .7 جدول

  تعداد منبع  2008تعداد مدرك در   نام كشور  تعداد منبع  2007تعداد مدرك در   نام كشور رديف

  29  288  كاآمري  36  202  آمريكا  1

  18  74  ايران  26  82  هلند  2

  17  69  هلند  20  80  انگليس  3

  15  56  انگليس  16  61  ايران  4

  8  55  هند  2  59  پاكستان  5

  6  50  پاكستان  4  48  هند  6

  10  48  چين  6  38  ژاپن  7

  7  39  سنگاپور  6  29  چين  8

  5  23  مالزي  7  28  آلمان  9

  5  23  ژاپن  2  16  سنگاپور  10
  

 14تعداد  2007توان اذعان داشت كه در اين ميان در سال  بندي شود، مي اي تقسيم شورها به لحاظ قارهكه اين ك چنان

كشور  14، تعدد 2008اما در سال . كشور آمريكايي و يك كشور آفريقايي وجود داشت 3كشور اروپايي،  12كشور آسيايي، 
  .ي قرار داشتكشور آفريقاي 2كشور آمريكايي و  1كشور اروپايي،  14آسيايي، 

توان وضعيت منابع علمي منتشركنندة مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي را در طي دورة دوسالة مورد  در مجموع، مي
و   2007اين جدول، امكان مقايسة اين وضعيت را به تفكيك دو سال . نيز مورد مقايسه قرار داد) 8(مطالعه، در قالب جدول 

منبع در انتشار مدارك علمي نمايه شدة  161، تعداد  2007شود، در سال  ه مالحظه ميبه طوري ك. سازد فراهم مي 2008
مدرك علمي  59/6اند كه ميانگين سهم هر كدام از اين منابع، انتشار  دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس دخالت داشته
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ع افزايش يافته و هر منبع به طور متوسط انتشار ، ميانگين سهم اين مناب2008اما اين در حالي است كه در سال . بوده است
  .سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در اسكوپوس در اختيار داشته است مدرك علمي نمايه 73/10تعداد 

  به تفكيك دورة دوساله، ميانگين سهم منابع منتشركنندة مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس. 8جدول 

 2008 2007 شاخص

 1717 1061 داد مدارك علميتع

 160  161  دانشگاه آزاد اسالمي مدارك علمي تعداد منابع منتشركنندة

 73/10 59/6 ميانگين سهم هر منبع
   

 جايگاه نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس چگونه است؟ .8

ر اسكوپوس، سهم منابع ايراني عالوه بر اهميت سهم منابع خارجي منتشركنندة مدارك علمي نمايه شدة كشور د
شود، در مجموع تعداد  مالحظه مي) 9(كه در جدول  چنان. شود منتشركنندة اين مدارك علمي نيز حائز اهميت محسوب مي

، انتشار مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در پايگاه اسكوپوس 2008و  2007هاي  نشرية ايراني در سال 23
اين نشريه كه متعلق به دانشگاه آزاد . ند كه در اين ميان تنها يك نشريه مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي قرار داردا برعهده داشته

 International Journal of Environmental Science andعنواناسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران است، با 

Technology عنوان از مدارك علمي نمايه شدة  9تعداد  2008در سال عنوان  8تعداد  2007شود و در سال  منتشر مي
ها و  ساير منابع منتشركنندة دانشگاه آزاد اسالمي به دانشگاه. دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس را منتشر كرده است

  . هاي آموزشي ديگر كشور تعلق داشته است موسسه

 

  دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوسمنابع ايراني منتشركنندة مدارك علمي نمايه شدة . 9جدول 

رشد 
(%) 

تعداد 
2008 

تعداد 
2007 

 نام منبع نام ناشر

يف
رد

 

 International Journal of Environmental Science and  علوم و تحقيقات تهران  8 9 12

Technology
1 

Journal of Medicinal Plants  پژوهشكده گياهان دارويي  - 8 - 2 

 Iranian Journal of Environmental Health Science and  وم پزشكي تهراندانشگاه عل  7 6 -14

Engineering
3 

 International Journal of Engineering Tra nsactions B  مركز ملي تحقيقات علمي  3 6 100

Applications
4 

Yakhteh  جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران  4 - - 5 

 Iranian Journal of Chemistry and Chemical ايرانصنايع شيمي مركز تحقيقات 4 7 75

Engineering 
6 

 Scientia Iranica 7 دانشگاه شريف:ايران 3 3 -

 Journal of the Iranian Chemical Society 8  ايرانانجمن شيمي 3 4 3/33

 Iranian Polymer Journal English Edition 9 ايرانموسسه پليمر  3 4 3/33

 International Journal of Engineering Transactions A مركز تحقيقات انرژي و مواد ايران  3 - -

Basics
10 

 Iranian Biomedical Journal 11 موسسه پاستورايران 2 - -

 Proceedings International Conference on Machine ايران 2 - -

Vision Icmv 2007 
12 

 Iranian Journal of Science and Technology ه شيرازدانشگا 2 4 100

TransactionA Science
13 

Daru  دانشگاه علوم پزشكي تهران 2 5 150 14 

Iranian Journal of Public Health انجمن بهداشت عمومي ايران 2 4 100 15 

 Acta Medica Iranica 16 دانشگاه تهران 2 -  -

 Iranian Journal of Veterinary Research 17 دانشگاه شيراز  - 14  -

 International Journal of Fertility and Sterility 18 موسسه رويان  3 -  -

Iranian Journal of Parasitology  دانشگاه علوم پزشكي تهران  - 3  - 19 

 Iranian Journal of Pharmaceutical Research 20 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران  - 3  -



  1390بهار  )12(، شماره سوم سال)  علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي 
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 Iranian Journal of Reproductive Medicine 21  مركز تحقيقات ناباروري يزد  - 3  -

Archives of Iranian Medicine  دانشگاه  علوم پزشكي ايران  - 3  - 22 

Journal of Medical Sciences  مركز پزشكي دفاعي ملي  - 3  - 23 

تر بدان  در پايگاه اسكوپوس كه پيش 2007اه آزاد اسالمي در سال منبع منتشركننده مدارك علمي دانشگ 161از مجموع 
عنوان از مدارك علمي  52اين شانزده نشرية ايراني، در مجموع، تعداد . منبع به كشور ايران تعلق دارد 16اشاره شد، تعداد 

وسط اين شانزده نشرية ايراني در سهم مت. اند دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس را منتشر كرده 2007شدة سال   نمايه
درصد از  9/4بايد اظهار داشت كه حدود   تر، به بيان ساده. درصد بوده است 9/4انتشار آثار علمي دانشگاه آزاد اسالمي، قريب 

مندرج  در پايگاه اسكوپوس، به وسيلة همين شانزده نشرية ايراني 2007شدة دانشگاه آزاد اسالمي در سال   مدارك علمي نمايه
  . منتشر شده است) 9(در جدول 

 17منبع منتشركننده مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس، تعداد  160، در ميان 2008اما در سال 

شدة   عنوان از مدارك علمي نمايه 89اين هفده نشرية ايراني، در مجموع، تعداد ). 9جدول (منبع ايراني وجود داشته است 
به اين ترتيب، سهم متوسط اين هفده نشرية ايراني در . اند در آن پايگاه منتشر كرده 2008آزاد اسالمي را در سال  دانشگاه

درصد از  18/5بايد اظهار داشت كه حدود   به عبارت ديگر،. درصد بوده است 18/5انتشار آثار علمي دانشگاه آزاد اسالمي، قريب 
در پايگاه اسكوپوس، به وسيلة همين هفده نشرية ايراني مندرج  2008اد اسالمي در سال شدة دانشگاه آز  مدارك علمي نمايه

  . منتشر شده است )9(جدول در 

و  2007هاي   در سالبا توجه به اين كه نشريات ايراني منتشركنندة مدارك علمي دانشگاه آزاد اسالمي در اسكوپوس، 
اند، بايد اذعان داشت  نمايه شدة اين دانشگاه در اسكوپوس را منتشر كردهعنوان از مدارك علمي 132در مجموع تعداد  2008

، به انتشار مدارك 2008و  2007هاي  درصد از مدارك علمي منتشر شده توسط آن نشريات در سال 48/23كه در مجموع، 
مي منابع منتشركنندة مدارك از طرفي، سهم اين نشريات در مقايسه با سهم تما. علمي دانشگاه آزاد اسالمي تعلق داشته است

به عبارت ديگر، . درصد بوده است 75/4، برابر با 2008و   2007هاي  در سال علمي دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس
هاي ياد شده بوسيلة نشريات ايراني  درصد از مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال 75/4

ها جزء  توان دريافت كه بيشتر آن هاي ايراني مي هاي ناشران هر يك از اين نشريه با دقّت در ويژگي .شده استمنتشر 
هاي ناشران غيردانشگاهي در كنار  جالب توجه ديگر، حضور پررنگ نشريه  وانگهي، نكتة. شوند هاي دولتي محسوب مي مؤسسه
  .روند ردانشگاهي، عموماً جزء مراكز تحقيقاتي به شمار مياين ناشران غي. هاي ناشران دانشگاهي است نشريه

 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTALدر ميان اين هفده نشرية ايراني، تنها نشرية 

SCIENCE AND TECHNOLOGY  9(جدول ) 1(كه در رديف ( قرار دارد و توسط مركز مطالعات انرژي و محيط
   .شود، به دانشگاه آزاد اسالمي تعلق دارد و تحقيقات تهران منتشر مي دانشگاه آزاد اسالميِ واحد علوم

  

  2008تا  2007هاي  نشريات دانشگاه آزاد اسالمي تحت پوشش اسكوپوس در سال. 10جدول 

 كل مداركتعداد ISSN ناشر عنوان

دانشگاه آزاد علمي 
 اسالمي

مدارك  تعداد
  علمي

دانشگاه آزاد 
 هيدر نشراسالمي 

  سهم نشريه

 انتشار مداركدر 

دانشگاه علمي 
 (%)آزاد اسالمي 

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
  علوم و تحقيقات تهران

1472-1735 2778  17  61/0 

  

شدة دانشگاه آزاد اسالمي در عنوان مدرك علمي نمايه  2778دهد كه از تعداد  نشان مي) 9(اطالعات مندرج در جدول 
به . عنوان مدرك علمي بوسيلة اين نشريه منتشر شده است 17پايگاه اسكوپوس در طي دورة دو سالة مورد مطالعه، تنها تعداد 

تا  2007درصد از كل مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه در طي دورة دو سالة  61/0بياني ديگر، تنها 
  .، توسط اين نشريه انتشار يافته است2008
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المللي  تواند بيانگر اين نكته باشد كه دانشگاه آزاد اسالمي در انتشار مدارك علمي بين گرچه اين مطلب از يك طرف مي
اما از طرف ديگر بايد توجه داشت كه اين مطلب بيانگر نكتة . شود متكي نيست اي كه توسط خود منتشر مي خود به نشريه

المللي است؛ به طوري كه از ميان  هاي معتبر بين ر مهمي در خصوص كمبود حضور نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در عرصهبسيا
المللي  اكنون در دانشگاه آزاد اسالمي فعاليت دارند، تنها همان يك نشريه توانسته است به نماية بين اي كه هم ها نشريه ده

توان  المللي افزايش يابد، مي هاي معتبر بين سهم نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاهترديد، چنانچه  بي. اسكوپوس راه يابد
هاي كشور در  المللي و همچنين در رتبة دانشگاه انتظار داشت كه در تعداد مدارك علمي نمايه شدة آن دانشگاه در سطح بين

تواند افزايش ميزان استناد به مدارك  ، اين حضور مياز طرفي. بندي جهاني تأثير شايان توجهي گذاشته شود هاي رتبه نظام
  .المللي را به دنبال داشته باشد هاي بين ها در عرصه علمي كشور و حضور مؤثر آن

از چه وضعيت استنادي  2008و  2007هاي  مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس در سال .9
 اند؟  برخوردار بوده

شود، مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس، در سال  مالحظه مي) 11(كه در جدول گونه  همان
بر اين اساس، بايد اذعان داشت كه در زمان . اند استناد دريافت كرده 650تعداد  2008استناد و در سال  1026تعداد  2007

 2008استناد بيشتر از مدارك سال  376تعداد  2007آزاد اسالمي در سال انجام اين مطالعه، مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه 

يابد، بيشتر بودن تعداد اين  جايي كه با گذشت زمان تعداد استناد افزايش مي با وجود اين، از آن. اند آن دانشگاه دريافت نموده
  .شود طبيعي محسوب محسوب مي 2008نسبت به  2007استنادها در سال 

  

  2008و  2007عيت استنادي مدارك علمي نمايه شده در پايگاه اسكوپوس در سال  وض. 11جدول 

 2007تعداد استنادها در سال  2008تعداد استنادها در سال  (%)رشد 

65/36 - 650 1026 

  

 گيري بحث و نتيجه

تواند بيانگر  ت كه ميهايي اس ترين شاخص المللي، يكي از مهم هاي بين سازي شده در نمايه وضعيت مدارك علميِ نمايه
تا  2007دهد كه نه تنها در طول دورة دو سالة  مطالعات نشان مي. ها و كشورها باشد هاي علمي و تحقيقاتيِ سازمان فعاليت
المللي، در مجموع رو به افزايش بوده است، بلكه  سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در سطح بين ، تعداد مدارك علمي نمايه2008
با . سازي شدة آن دانشگاه نيز به تدريج از تنوع بيشتري برخوردار شده است دارك و همچنين زبان مدارك علمي نمايهانواع م

رشد بيشتري نسبت به  2008   وجود اين، تعداد مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس، در سال
زبان «و همچنين مدارك علمي به » مقاله«دهد كه  اين پژوهش نشان مي هاي از طرفي، يافته. دهد نشان مي 2007 سال 

اين . سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه برعهده داشته است ، بيشترين سهم را در ميان مدارك علمي نمايه»انگليسي
ب؛ 1386الف؛  1386(روزي چاكلي ، نو)1379(، زاهد زاهداني )1379(نتايج در بسياري از موارد با نتايجي كه توسط رضوي 

پيوند دارد؛ چرا كه در تحقيق اين پژوهشگران نيز بيشتر بودن مدارك علمي به زبان انگليسي و مقاله مورد تأئيد قرار ) 1387
تواند به معناي توجه نشريات  نسبت به ساير انواع مدارك علمي، تا حد زيادي مي» مقاله«بيشتر بودن تعداد . گرفته بود

تواند به دليل  مي» زبان انگليسي«به همين ترتيب، بيشتر بودن مدارك علمي به . المللي به انتشار اين نوعِ مدرك باشد بين
غالب بودن تعداد نشريات انگليسي زبان در پايگاه اسكوپوس و همچنين به علّت آشنايي بيشتر متخصصان دانشگاه آزاد اسالمي 

سازي شدة دانشگاه  تحليل موضوعيِ مدارك علمي نمايه. المللي صورت گرفته باشد هاي بين زبانبه زبان انگليسي نسبت به ساير 
هاي  دهد كه در مجموع، بيشترين تعداد مدارك علمي آن دانشگاه، مربوط به حوزه آزاد اسالمي در آن پايگاه نيز نشان مي

بررسي سهم مشاركت . فيزيك و علوم زيستي بوده است زيرمجموعة مهندسي، علوم رايانه، شيمي، كشاورزي و علوم بيولوژيكي،
هاي  سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس، مربوط به سازمان ها نشان داد كه بيشتر مدارك علمي نمايه سازمان

هاي  زء دانشگاههاي نخست مشاركت قرار داشتند، ج هايي كه در رديف دانشگاهي است و در اين ميان، بيشتر واحدهاي دانشگاه
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بررسي نشريات منتشركنندة مدارك علميِ دانشگاه آزاد . آيند تر و پرمدرك علميِ دانشگاه آزاد اسالمي به شمار مي قديمي
جزء نشرياتي به شمار آورد كه همواره از سهم قابل  توان را نيز ميدهد كه گرچه برخي از نشريات ايراني  اسالمي نشان مي
اند، اما بايد توجه داشت  سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس برخوردار بوده دارك علمي نمايهتوجهي در انتشار م

كه در اين ميان بيشترين سهم به نشرياتي از كشورهاي اياالت متّحدة آمريكا، ايران ، هلند، انگليس ، پاكستان ، هند ، چين، 
  . آلمان و سنگاپور تعلق دارد

هاي اسكوپوس به  هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه گرچه تعداد نشريات ايرانيِ تحت پوشش در پايگاه افتهاز طرفي، ي
هاي مورد مطالعه، به بيشترين حد خود رسيده است، اما بايد  نسبت به ديگر سال 2008  تدريج رو به افزايش گذاشته و در سال

اسالمي در اين ميان ناچيز بوده است؛ به طوري كه نشرية  اذعان داشت كه همچنان سهم نشريات دانشگاه آزاد
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY تنها نشرية ،

  . شود دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه اسكوپوس محسوب مي
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