زلیخا رنجبرپیرموسی و همکاران

وضعیت انتشار و استناد مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی و ...

پایگاه استنادی وب آو ساینس
زلیخا رنجبرپیرموسی ،1هاجر زارعی
تاریخ دریافت مقاله49/20/71 :

*2

تاریخ پذیرش49/29/07 :

چکیده
مقدمه :امروزه یکی از مهمترین دغدغه دانشگاهها،احراز رتبه برتر در نظامهای بینالمللی و باال بودن آمار تولیدات علمی نمایه شده در
پایگاههای معتبر و استناد به آنها از مالکهای اصلی رتبهبندی دانشگاهها است .هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت انتشار و استناد
مقاالت دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در پایگاه استنادی وب آو ساینس بر اساس نوع نشریه از سال  0229تا پایان
 0279است.
بالینی،داروشناسی و سمشناسی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ،از نمایه استنادی گسترده علوم پایگاه وب آوساینس ،از
آغاز سال  0229تا پایان  0279و ابزارگردآوری دادهها ،سیاهه وارسی بود .دادهها با جستجو در پایگاه وب آوساینسوجی سیآر ،گمردآوری
و به کمک نرمافزار پایگاه وب آو ساینس ()Web of Scienceو نرم افزار اکسل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانشگاههای علوم پزشکی تهمران و شمهید بهشمتی بمهترتیم دارای  5949و  6594مقالمه
پژوهشی و مروری در دو گروه موضوعی پزشکی بالینی ،داروشناسی و سمشناسی بودند .تعداد مقاالت دانشمگاه علموم پزشمکی تهمران و
شمهید بهشمتی بمه ترتیم از نظمر پمما در نشمریات غیمر ایرانمی19/47درصممدو 10/56درصمد و در نشمریات بما دسترسمیغیممرآزاد
)17/66(non-open accessدرصدو10/12درصدو تاثیر استنادی مقاالت در نشریات غیرایرانی و نشریات غیرآزاد بیشتر بودند.
نتیجهگیری :عالوه بر تعداد و میزان استناد ،تاثیراستنادی مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی تهمران و شمهید بهشمتی در نشمریات غیمر
ایرانی و در نشریات با دسترسی غیرآزاد بیشتر بوده و ضروری است که عالوه برکمیت به کیفیت مقاالت در نشمریات ایرانمی و آزاد توجمه
بیشتری شود.
كلید واژهها:پایگاههای اطالعاتی ،دانشگاهها ،مقاله نشریه

مقدمه
جایگاه پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت بهدلیل گسمتردگی
موضمموعات و راب ممه تنگاتنممال بمما سممالمتی و کیفیممت زنممدگی
انسانها ،به اندازهای مهم است که بخش قابل توجهی از بودجه
پژوهشی اکثر کشورها را به خود اختصاص داده اسمت (( 7و از
میان حجم گستردهی فعالیتهای پژوهشی و تولیمدات علممی،
سهم عمدهای به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی اختصاص داشته
و تولید علم یکی از مهمترین وظایف دانشگاه محسوب میشود
( .)0از میان عمومیترین شاخصهایی که در توصیف فعالیتها
و تالشهای تحقیقماتی کشمورهای مختلمف موردتوجمه اسمت،
شاخص تعمداد مقالمههمای منتشرشمده در مجلمههمای معتبمر
بینالمللی است ()6که خود میتواند به نوعی بیانگر قابلقبول
* نویسنده مسئول:هاجر زارعی  ،گروه لمرا العالرو

ه شالشرا ی وارش شالشآراو

الاامش ،هالحد ت کوبن ،ت کوبن ،الیوالنHajar_Zarei@toniau.ac.ir .
زلیخا رنجبرپیرموس  ،کتوبخوشه موکزی ،شالشآاو لموم پزیکش گیان ،ریت ،الیوالن.

الش

بودن س ح علمی دستاوردهای محققان به شمار آید .بههممین
دلیل ،افزایش میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگماههمای
بین المللمی ،یکمی از شماخص همایی اسمت کمه در کنمار سمایر
شاخصهای علمم و فنماوری ،در سم حی وسمیر ممورد توجمه
سازمانها و کشورها قرار میگیرد (.)9
پرداختن به نقش پژوهشی و پیبردن به کم و کیمف
پژوهشهای انجام گرفته در دانشگاهها ،امری است کهمیتوانمد
روند جهتگیریهای انتشاراتی و تولیدات علمی اعضای هیمات
علمی و پژوهشگران دانشگاهها را مشخص نمایمد ()9و یکمی از
رایممجتممرین روشهممای ارزشممیابی فعالیممتهممای پژوهشممگران و
سازمانهای وابسته به آنها ،بهرهگیری از شمیوههمای مختلمف
علم سنجی است که با بهرهگیری از پایگاههای استنادی صورت
میگیرد ( )4و نتایج بررسیهای علم سمنجی بما اسمتفاده از دو
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پزشکی تهران و شهید بهشتی ،به عنوان دانشگاههای علوم
پزشکی برتر ایران در پایگاه استنادی وب آو ساینس ،براساس
شاخصهای تعداد مقاله ،استناد و تأثیر استنادی (متوسط
استناد به هر مقاله) در نشریات ایرانی و غیر ایرانی ،نشریات با
دسترسی آزاد و غیر آزاد ،پگونه بودهاست تا با مشخص شدن
استنادپذیری مقاالت بر اساس نوع نشریه از نتایج آن
بهرهبرداری گردد .از طرفی تاکنون پژوهش مستقلی در ایران
که به بررسی وضعیت انتشار و استناد مقاالت پژوهشگران
دانشگاههای علوم پزشکی کس کننده رتبه موضوعی جهانی
بر اساس نوع نشریه پرداخته شده باشد ،انجام نشده است.
در پژوهش امیرساالری و همکاران کمه در سمال  7651انجمام
شد ،نتایج نشان داد که دانشگاه علموم پزشمکی تهمران از نظمر
تعداد مقاالت و مجموع ضرای تأثیر خام ،بیشترین سهم را در
تولید علم ط کودکان از بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور
بمه خممود اختصماص داده اسممت ( )79اسمکروپی و همکارانممدر
بررسی روند رشد مقاالت علمی ایرانیان در حوزههمای پزشمکی
که در سال  7655انجام دادند دانشگاه علوم پزشمکی تهمران را
در  74حوزه پزشکی ،بهعنوان دانشگاه پرکار شناسمایی کردنمد
( )79یافتههای پژوهش عباسی و بیگلودر سال 7642حماکی از
آن بود که بین سه تیپ از دانشگاههای علوم پزشکی کشمور از
نظممر شمماخصهممای کممی (تولیممدات علمممی) و کیفمی (تعممداد
استنادها ،میانگین استناد به ازای هر مورد ،خوداسمتنادی و ا
ایندکس) تفاوت معنمیداری مشماهده شمده و همننمین بمین
شاخصهای کمی و کیفی همبستگی مثبت و معنمیدار وجمود
دارد (.)74در پژوهش حسن زاده اسفنجانی و همکاران در سال
 ،7654دانشگاه علوم پزشکی تهران در  02حوزه پزشمکی (49
درصد) به عنوان دانشگاه برتر شناخته شد ( .)71نتایج بررسمی
میرحسینی و وهابی در تعیین وضعیت کممی تولیمدات علممی
اعضای هیاتعلمی دانشکدههای داروسمازی تیپیمک کشمور در
سال  7642نشان داد که سهم دانشکدهی داروسازی دانشمگاه
علوم پزشکی تهران درکل تولیدات علمی در دوره زمانی ممورد
پژوهش ( 90درصد) بیش از سایر دانشگاهها بوده اسمت (.)75
رسمولآبممادی و همکماران در سممال 7647در بررسمی وضممعیت
برونداد علمی محققین دانشمگاه علموم پزشمکی کردسمتان و
مباشری و همکاران نیز در هممین سمال ،در بررسمی وضمعیت
برونداد علمی محققین دانشگاه علوم پزشکی شمهرکرد ،تعمداد
مسممتندات علمممی نویسممندگان،تعداد نشممریات ،تعممداد کممل
اسممتنادها ،میممانگین اسممتناد بممه هممر مقالممه را بررسممی کردنممد
( .)74،02از پژوهشهمای خمارجی مربموط بمه موضموع ممورد
م العه ،الرنس ( )Lawrenceدر پژوهش خمود در سمال 0227
راب ه معنیداری را بین مقاالت همایشهایی که بمه طمور آزاد
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شاخص میزان تولیدات علمی و استنادات به رتبهبندی کشورها
و سازمانها و مؤسسات منجر میشود (.)1
موسسه اطالعات علمی()Institute for scientificInformation
یا آیاس آی ( ،)ISIکهبهطور گسترده برای ارزیابی مؤسسمات و
نویسندگان استفاده میشود ( )5همر سمال بما در نظمر گمرفتن
تولیدات علمی پژوهشگران و مولفان کشورهای مختلف ،رتبهی
علمی کشورها را به عنوان مهمترین شاخص در تعیین توسمعه
کشورها مشخص مینماید ( .)4پایگاه استنادی وب آو سماینس
که توسط این موسسه تولید می شمود ،ابمزار مهممی در جهمان
بممرای م العممات اسممتنادی محسمموب مممیشممود ( )72و پایگمماه
Essential Science Indicatorsیا به اختصمار ایمیاسآی()ESI
از پایگاههای استنادی زیرمجموعه آی اس آی است که امکمان
تجزیه و تحلیل کمی پیشمرفتهمای علممی را بمر اسماس بمازه
زمانی تقریبی 72تا  77ساله فراهم میسازد .با استفاده از ایمن
پایگاه میتوان کشورها ،دانشمندان ،سازمانها و نشمریات برتمر
جهان را بر اساس سهشماخص تعمداد تولیمدات علممی ،تعمداد
استنادها و تعداد استناد به ازای همر تولیمد علممی رتبمهبنمدی
کرد (.)77
بر اساس نتایج رتبهبندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا
که در ماه ژانویه  0279میالدی توسط نظام رتبه بندی
ایی .اس .آی .بر پایه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات یک
درصد مقاالتِ دارای بیشترین استناد از پایگاه آی اس آی در
فاصله ده سال و ده ماه از ژانویه0229تاپایان اکتبر ،0279انجام
شد ،از بین  1دانشگاهی که موفق به کس رتبه شده بودند،
بهترین رتبه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران (با رتبه
 517از لحاظ تعداد استناد و رتبه  991از لحاظ تعداد مقاله) و
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (با رتبه  7210از لحاظ
تعداد استناد و رتبه  912از لحاظ تعداد مقاله) بود و از بین
 00تقسیم موضوعی پایگاه ایی.اس.آی ،هر دو دانشگاه از بین
رشتههای علوم پزشکی و بهداشت در دو تقسیم موضوعی
پزشکی بالینی و داروشناسی و سمشناسی ،رتبه جهانی کس
کردند ( )70بنابراین ،حضور کم دانشگاههای علوم پزشکی
کشور و پایین بودن رتبه جهانی آنها در نظام رتبهبندی
ایی .اس .آی و از طرفی با توجه به اینکه امروزه یکی از
مهمممترین دغدغه دانشگاهها،احمراز رتبه برتر در نظامهمممای
بینالمللی رتبهبندی و باال بودن آمار تولیدات علمی نمایه شده
در پایگاههای معتبر و استناد به آنها از مالکهای رتبهبندی
دانشگاهها است (،)76پژوهش حاضر در نظر داردتا مشخص
نماید که وضعیت انتشار و استناد مقاالت دانشگاههای علوم
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پژوهش به روش علم سنجی انجام شد .جامعمه ممورد م العمه
شامل کلیمه مقماالت پژوهشمی و ممروری دانشمگاههمای علموم
پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشمتی از پایگماه
وب آو ساینس ،از آغاز سال  0229تا پایان  0279و بر اسماس
طبقممهبندیرشممتههممای علممم و فنیمماوری سممازمان توسممعه و
همکاریهای اقتصمادی ( )OECD FOS Classificationدر 67
موضوع در گروه موضوعی پزشکی بالینی و  0موضوع در گمروه
موضوعی داروشناسی و سمشناسی از رشتههای علوم پزشکی و
بهداشت (پیوست الف) درپایگاه استنادی وب آو ساینس اسمت
( )09و ابزار گردآوری دادهها ،سیاهه وارسی است.
گردآوری دادهها ،از پایگاه استنادی وب آو ساینس و درفاصمله
زمانیبهار و تابستان  7649انجمام شمد .بمدلیل احتممال ت ییمر
نتایج در طول زمان از نظر میزان اسمتناد ،اسمتخراد دادههما از
پایگمماه مممورد نظممر ،در فاصممله زمممانی کوتمماهی از تمماریخ75

یافتهها
داده های مندرد در جمدول شمماره یمک نشمان ممیدهمد کمه
دانشگاه علوم پزشکی تهران از لحاظ تعمداد مقالمه در موضموع
پزشکی بالینی ،داروشناسی و سمشناسی و در کل به ترتی بما
تعداد مقاالت  7570 ،4496و  ،5949از لحاظ تعداد استناد به
ترتی با  79044 ،97554و  94059و از نظر تماثیر اسمتنادی
با ترتی با  4/62 ،1/49و  4/49در وضعیت م لوبتری نسبت
به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد .این برتری در
هر دو گروه موضوعی نیز قابل مشاهده است (جدول .)7

جدول:1تعداد مقاله ،میزان استناد و تأثیر استنادی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بر اساس گروه موضوعی
نام دانشگاه
علوم پزشکی تهران

شهید بهشتی تهران

/ 42

گروه موضوعی
پزشکی بالینی
داروشناسی و سمشناسی
کل(دو گروه موضوعی)
پزشکی بالینی
داروشناسی و سمشناسی
کل(دو گروه موضوعی)
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)19/90(97554
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9/15
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قابل دسترس بودند و تعداد استنادهای بیشتر آنها در مقایسه
با مقاالت غیرآزاد پیدا نمود و از نتایج پژوهش گومز ()Gomez
و همکاران در بررسی برونداد علمی حوزهسمالمت در اسمپانیا
در سال 0229طی سمالهمای  7444-7449شناسمایی مراکمز
برتممر در رشممتههممای حمموزهی سممالمت بممود ( .)00زورزتممو
( )Zorzettoو همکاراندر سال 0224به بررسی تولیمدات علممی
حوزه بهداشت و علوم زیستی  02دانشگاه برتر برزیمل در طمی
سالهای  7445تا  0220پرداختند ( )06و شناسایی و تجزیمه
و تحلیل مشخصات مقماالت پراسمتناد منتشمر شمده در نمایمه
اسممتنادی علمموم منتشرشممدهدر پممژوهش هممو ( )Hoدر سممال
0276مورد م العه قرار گرفت (.)09
بنابراین در بخشی از م العاتی که اشاره شد به وضعیت انتشمار
یا استناد کل تولیدات علمی یا در برخی حوزهها ،در دانشگاهها
پرداخته شده است اما در پژوهش حاضر بما بررسمی هممزممان
وضعیت انتشار و استناد به مقاالت دانشگاههای علموم پزشمکی
تهران و شهید بهشتی کشور ( بهعنوان دانشگاههای برتر ایمران
در رتبهبندی جهانی) بر اساس نوع نشمریه ،عمالوه بمر کمیمت،
وضعیت کیفی مقاالت در نشریات نیز مشخص خواهد شد.

اردیبهشت تا  05خرداد  49انجام شد .بدین ترتی  ،در بخمش
جستجوی پیشرفته پایگاه وب آو ساینس ،ابتدا جهت اطمینان
از جامعیت و درستی دادههای استخراجی با کمک فیلد کشمور
( )CU=Iranو در محممدودهی زمممانی  0229تمما  0279و بمما
انتخاب نمایه استنادی گسترده علوم کمه یکمی از پایگماههمای
مهم در م العات علممسمنجی بمه شممار ممیآیمد ( ،)02کلیمه
مقاالت مورد جستجو قرار گرفمت .سمپس در پنمل مربموط بمه
بهبود نتایج ،در بخش سازمانها و مؤسسات ،نتایج به دانشمگاه
علمموم پزشممکی تهممران (Tehran University of Medical
 )Sciencesو دانشمممگاه علممموم پزشمممکی شمممهید بهشمممتی
( ،)Shahid Beheshti University of Medical Sciencesدر
بخش مقولههای موضوعی به  67موضوع گروه پزشکی بالینی و
0موضوع گروه داروشناسی و سمشناسی و در بخش نوع مقالمه،
به مقاالت مجالت علمی پژوهشی و مروری محدود و جسمتجو
انجام شد.سپس نتایج در پندین مرحله ،بمرای همر یمک از دو
دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ،بر اساس نشریات
با دسترسی آزاد و غیرآزاد ،نشریات ایرانی و غیرایرانی بهوسیله
ابمزار تجزیمه و تحلیمل نتمایج ()Analyze Resultsو همننمین
میزان استناد و تأثیر استنادی (متوسط استناد به هر مقاله) بمه
کممک بخمش گمزارش اسمتنادی ()Create Citation Report
پایگاه استنادی وب آو ساینس بازیابی گردید و بمرای مشمخص
کردن کشور ناشر از پایگاه جی سی آر استفاده شد.برای تجزیه
و تحلیل نهایی از آمار توصیفی جداول توزیر فراوانمی و درصمد
فراوانی استفاده گردید.

وضعیت انتشار و استناد مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی و ...

زلیخا رنجبر پیرموسی و همکار

جدول:2توزیع فراوانی نسبی نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در گروههای موضوعی بر اساس نوع نشریه

علوم پزشکی تهران

7014

علوم پزشکی شهید بهشتی

551

ایرانی

)1/33(71

غیر ایرانی

)89/76(7040

ایرانی

)1/89(71

غیرایرانی

براساس داده های مندرد در جدول شماره سه ،انتشار و استناد
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس نشریات ایرانمی و
غیرایرانی و به تفکیک گروه موضوعی حاکی از آن بمود کمه در
کل درصد مقماالت ،اسمتناد و متوسمط اسمتناد بمه مقماالت در
نشریات غیرایرانی به ترتی با 19/47درصمد 47/07 ،درصمد و
 ،5/64بیشتر از نشریات ایرانی است و این میزان در مقایسه بما
مقاالت دانشگاه علموم پزشمکی شمهید بهشمتی بیشمتر اسمت.

)45/25(512

پزشکیبالینی

)7/24(79

داروشناسیوسمشناسی
پزشکیبالینی

)2/09(6
)50/49( 7291

داروشناسیوسمشناسی

)17/33(029

پزشکیبالینی
داروشناسیوسمشناسی
پزشکیبالینی
داروشناسیوسمشناسی

)7/95(79
)2/69( 6
)14/95( 129
)75/42( 974

همننین در هر یمک از دو گمروه موضموعی پزشمکی بمالینی و
داروشناسممی و سمممشناسممی نیممز ،درصممد مقمماالت و اسممتناد و
متوسط اسمتناد بمه مقالمه در نشمریات غیمر ایرانمی در همر دو
دانشگاه بیشتر از ایرانی است و این در حالی است که وضمعیت
مقاالت دانشمگاه علموم پزشمکی تهمران در مقایسمه بما شمهید
بهشتی م لوبتر است( .جدول )6

جدول : 3توزیع فراوانی/درصد مقاالت ،تعداد استناد و تاثیر استنادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در گروههای موضوعی بر
اساس نشریات ایرانی و غیر ایرانی
نام دانشگاه

نوع نشریه
ایرانی

علوم پزشکی تهران
غیرایرانی

ایرانی
علوم پزشکی شهید بهشتی
غیرایرانی

/ 42

گروه موضوعی

تعداد مقاله /درصد

استناد/درصد

تأثیر استنادی

پزشکی بالینی

)18/30(7470

)6/56(6570

0/64

داروشناسی و سمشناسی

)7/30(970

)2/23(7044

0/96

کل(دو گروه موضوعی)

)0/38(0709

)8/79(9725

0/92

پزشکی بالینی

)08/00(9297

)49/41(64970

1/56

داروشناسی و سمشناسی

)10/37(7622

)23/26(76906

72/64

کل(دو گروه موضوعی)

)60/81(4697

)81/91(96269

5/64

پزشکی بالینی

)74/29(160

)7/22(7405

0/00

داروشناسی و سمشناسی

)5/79(676

)2/61(955

7/55

کل(دو گروه موضوعی)

)01/71(7299

)8/93(0074

0/70

پزشکی بالینی

)09/09(0094

)12/77(79526

1/20

داروشناسی و سمشناسی

)10/30(990

)20/06(9906

5/74

کل(دو گروه موضوعی)

)10/56(0527

)42/71(02604

1/09
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نام دانشگاه

فراوانی

نوعنشریه

تعداد(درصد)

گروه موضوعی

تعداد(درصد)

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.24

جممدول شممماره دو نشممان مممیدهممد کممه مقمماالت دانشممگاه
علوم پزشکی تهران در  7014نشریه و دانشگاه علموم پزشمکی
شهید بهشتی در  551نشریه بینالمللمی منتشمر شمده اسمت.
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بیشمتر در

نشریات غیرایرانی به ترتی بما 45/41درصمد و  45/25درصمد
نسبت به نشریات ایرانی منتشر شده اسمت و در همر دو گمروه
موضوعی نیز ،تعداد نشریات غیرایرانی در هر دو دانشگاه بیشتر
از نشریات ایرانی است (جدول .)0

زلیخا رنجبرپیرموسی و همکاران

وضعیت انتشار و استناد مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی و ...

نتایج جدول شماره پهار نشان ممی دهمد کمه تعمداد نشمریات
غیرآزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی به ترتیم
با  55/45درصد و  42/25درصد نسبت به نشریات آزاد بیشمتر

جدول : 4توزیع فراوانی /درصد نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در گروههای موضوعی بر اساس نوع نشریه با دسترسی آزاد
و غیرآزاد
نام دانشگاه

فراوانی

علوم پزشکی شهید بهشتی

551

دسترسی آزاد

)11/39(797

دسترسی غیرآزاد

)99/89(7765

دسترسی آزاد

)4/40(55

دسترسی غیرآزاد

)42/25(144

بر اساس دادههای مندرد در جدول شماره پنج ،درصد مقاالت،
استناد و تاثیر استنادی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در
نشریات با دسترسی غیرآزاد در کل به ترتی با  17/66درصد،
 51/07درصد و  ،5/05بیشتر از نشریات با دسترسی آزاد است
این میزان به تفکیک دو گروه موضوعی پزشکی بالینی و
داروشناسی و سمشناسی نیز در نشریات غیرآزاد بیشتر از
نشریات آزاد است .درصد مقاالت ،استناد و متوسط استناد به
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشریات با
دسترسی غیرآزاد در کل به ترتی با  10/12درصد55/95 ،

پزشکی بالینی

)4/44(709

داروشناسی و سمشناسی

)7/66(71

پزشکی بالینی

)19/29(491

داروشناسی و سمشناسی

)79/46(747

پزشکی بالینی

)5/14(15

داروشناسی و سمشناسی

)1/13(72

پزشکی بالینی

)10/01(497

داروشناسی و سمشناسی

)71/57(795

درصد بیشتر از نشریات با دسترسی آزاد بوده و این میزان به
تفکیک دو گروه موضوعی پزشکی بالینی و داروشناسی و
سمشناسی نیز در نشریات غیرآزاد بیشتر از نشریات آزاد
است.همننین نتایج نشان میدهد که در مقایسه میزان
شاخصهای مورد نظر مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران
نسبت به مقاالت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
نشریات آزاد و غیرآزاد ،در کل و هر دو گروه موضوعی پزشکی
بالینی و داوشناسی و سمشناسی بیشتر است (جدول .)9

جدول :5توزیع فراوانی  /درصد مقاالتو میزان استناد و تأثیر استنادی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در
گروههای موضوعی بر اساس نشریات با دسترسی آزاد و غیرآزاد
نام دانشگاه

نوع نشریه

دسترسی آزاد
علوم پزشکی
تهران
دسترسی یر آزاد

دسترسی آزاد
علوم پزشکی شهید
بهشتی
دسترسی یر آزاد

گروه موضوعی

تعدادمقاله/درصد

تعداد استناد/درصد

تأثیر استنادی

پزشکی بالینی

)02/99(7164

)5/71(9455

0/44

داروشناسی و سمشناسی

)5/76(455

)9/40(0497

6/59

کل (دو گروه موضوعی)

)05/41(0901

)70/14(1664

6/20

پزشکی بالینی

)95/29(9479

)44/16(65014

1/14

داروشناسی و سمشناسی

)76/05(7709

)02/95(77195

72/99

کل (دو گروه موضوعی)

)17/66(4265

)51/07(92209

5/05

پزشکی بالینی

)75/66(129

)1/59(7164

0/94

داروشناسی و سمشناسی

)5/41(699

)6/94(155

0/05

کل (دو گروه موضوعی)

)01/62(7292

)77/90(0909

0/92

پزشکی بالینی

)94/75(0014

)44/90(79612

4/19

داروشناسی و سمشناسی

)76/90(902

)74/24(9079

5/72

کل (دو گروه موضوعی)

)10/12(0144

)55/95(74959

1
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علوم پزشکی تهران

7014

نوعنشریه

تعداد/درصد

گروه موضوعی

تعداد/درصد

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.24

است .همننین نتایج نشان داد که درصد نشریات غیرآزاد گروه
پزشکی بالینی و گمروه داروشناسمی و سمم شناسمی در همر دو
دانشگاه بیشتر از نشریات آزاد است (جدول .)9

وضعیت انتشار و استناد مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی و ...
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اهمیت و ضرورت توجه به سالمت جامعه و دغدغه دانشمگاههما
برای کس رتبه برتر در نظامهمای ملمی و بمینالمللمی ،انجمام
تحقیقات گسترده ولی با کیفیت در دانشگاههای علوم پزشمکی
را می طلبد .سه شاخص تعمداد مقالمه ،میمزان اسمتناد و تمأثیر
استنادی ،از شاخصهای مهمم در ارزیمابی برونمدادهای علممی
دانشگاهها در نظام رتبهبندی هستند .بنابراین در این پمژوهش
جهت تبیین وضعیت انتشار و اسمتناد مقماالت دانشمگاه علموم
پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنموان
دانشگاههای علوم پزشکی برتر ایران در نظام رتبمه بنمدی ایمی
اس آی در فاصله سالهای  0229تا  ،0279همر سمه شماخص
بهصورت همزمان بررسی شده است.
نتایج پژوهش نشان داد که تعداد نشریات ایرانمی جهمت پما
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ،نسبت به
نشریات غیرایرانی حدود  0درصد است و مقاالت در کمل و بمه
تفکیک گروههمای موضموعی پزشمکی بمالینی و داروشناسمی و
سمشناسی ،بیشتر در نشریات غیرایرانی منتشر شمده و میمزان
استناد نیز با افزایش تعداد مقاالت راب ه مستقیم داشتهاسمت.
شمماخص عامممل اثرگممذاری (تممأثیر اسممتنادی) از مهمممتممرین
شاخص های کیفی است و به دلیل اینکه به طور نسبی محاسبه
می شود ،تأثیر مت یرهای مداخلهگری مثل تعداد نیروی انسانی
شاغل دانشگاه ها را که بر شاخص تعداد مقماالت و بمه تبمر آن
شاخص استناد اثرگذار است از بین میبرد ،به این دلیل توانایی
اطمینان آن از شاخص کیفیِ استناد باالتر است ( .)04در ایمن
پژوهش ،تاثیر استنادی مقاالت به تفکیک گروههای موضموعی
نشان ممیدهمد کمه ایمن میمزان در مقماالتی کمه در نشمریات
غیرایرانی منتشر شده ،بیشتر از تاثیر استنادی مقماالتی اسمت
که در نشریات ایرانی پا شمده اسمت .همننمین در مقایسمه
درصد مقاالت و درصد استناد بمه کمل مقماالت دانشمگاه علموم
پزشکی تهران در نشریات غیرایرانیبه ترتی با  19/47درصد و
 47/07درصد ،بیشتر از درصد مقاالت و درصد استناد نشریات
غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشمتی بمه ترتیم بما
 10/56درصممد 42/71درصداسممت .همننممین تممأثیر اسممتنادی
مقمماالت دانشممگاه علمموم پزشممکی تهممران در کممل و گممروههممای
موضوعی پزشکی بالینی و داروشناسی و سمشناسی به ترتیم
با میزان 1/56 ،5/64و  ،72/64بیشتر از نشریات ایرانمی اسمت
که نسبت به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشمتی در وضمعیت
م لوبتری قرار دارد.

پناننممه براسمماس نتممایج پممژوهش بهروزفممر در سممال ،7655
مقالههای ایرانی پا شده در مجلههای خارجی نمایه شده در
آی اس آی در مقایسه با مقالههای مجلههای علمی بینالمللمی
ایرانممی نمایممه شممده در آی اس آی ،بیشممتر مممورد اسممتناد و
درنتیجه رؤیت قرارگرفتهاند ،احتماالً بتوان گفت پا مقاله در
مجله همای خمارجی موجم افمزایش رؤیمتپمذیری و رتبمهی
استنادی پهره های علمی کشور در س ح بمینالمللمی خواهمد
شد ( )01و همننین از نتیجه بررسمی نموروزی و عبدخمدا در
سال  ،7642مشخص شد که تعداد استناد به مجلههای ایرانمی
بسیار پایین است و اغل استنادها از ایران است ( )05و از آنجا
که در پژوهش حاضر ،استنادپذیری مقاالت هر دو دانشمگاه در
نشریات غیرایرانمی بیشمتر از ایرانمی اسمت بنمابراین بما نتمایج
بررسیهای قبلی همخوانی دارد.
در پژوهش حاضر پژوهشگران دانشگاه علوم پزشمکی تهمران و
شهید بهشتی ،بیشتر نشریات غیمرآزاد را بمرای پما مقماالت
خود انتخاب کردهاند و بر اسماس جمدول شمماره پمنج ،میمزان
شاخصهای مورد بررسمی (تعمداد ،اسمتناد و تماثیر اسمتنادی)
مقاالت دانشگاههای علوم پزشکی تهمران و شمهید بهشمتی در
نشممریات بمما دسترسممی غیممرآزاد ،در کممل و بممه تفکیممک گممروه
موضوعی پزشکی بالینی و داروشناسی و سمشناسمی بیشمتر از
نشریات آزاد است.
با توجه به اینکمه انتشمار محتموای مجمالت علممی بمهصمورت
الکترونیکی و دسترسی آزاد و مجانی ،عالوه بمر ایمنکمه باعم
دسترسی عموم افراد به آنها می شود ،احتممال ممورد اسمتناد
قرار گرفتن آنها توسط نویسمندگان دیگمر را نیمز بماال بمرده و
میتواند موج افزایش تمأثیر علممی و اسمتنادی آنهما گمردد
( )04و در بیشتر پژوهشها تعداد استنادها به مقاالت پیوسمته
از تعداد استنادها به مقاالت غیر پیوسمته بیشمتر بموده ( )07و
برای مقاالت و مجالت دسترسی آزاد در مقایسمه بما مجمالت و
مقاالت دسترسی غیرآزاد تأثیر استنادی بیشتری گزارش شمده
اسممت ( .)62نتممایج پممژوهش حاضممر نشممان داد کممه میممزان
استنادپذیری مقاالت در نشریات آزاد بسیار پایین است کمه بما
نتایج بررسیها همخوانی ندارد و به نظر ممیرسمد کمه میمزان
تاثیر استنادی در همر گمروه موضموعی ،ممیتوانمد بمه کیفیمت
مقاالت ارتباط داشته باشد و بنابراین کیفیمت مقماالتی کمه در
نشریات آزاد منتشر شده است در وضعیت مناسبی قرار ندارد و
این مسئله میتواند ناشی از عدم توجه به مسائل نو در حی مه
موضوعی مورد بررسی و یا دخالت عوامل غیر علمی در پذیرش
مقاالت باشد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.24
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نشریات ،امکان افزایش نمایه تعداد بیشتری از نشمریات ایرانمی
در پایگاههای استنادی و معتبر فراهم شود.
 از آنجا که مقاالت دانشگاه علموم پزشمکی تهمران و دانشمگاهعلوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دانشگاههای علوم پزشکی
برتر ایران که در نشریات آزاد به پا رسیده است ،احتماالً بمه
دلیل آسانتر بودن پذیرش ،دارای کیفیت پایینی هستند که با
وجود دسترسی آسان و مشماهدهپمذیری بیشمتر ،نتوانسمتهانمد
استناد و تأثیر اسمتنادی بماالیی را دریافمت نماینمد ،درنتیجمه
اهتمام پژوهشگران به نوشتن مقاالت باکیفیت جهت پما در
نشریات آزادِ ایرانی و غیرایرانی می تواند زمینه مناسبی را برای
اسممتنادپذیری بیشممتر مقمماالت فممراهم نمایممد .بممر ایممن اسمماس
پیشمنهاد مممیشممود کمه بمما برگممزاری کارگماههممای آشممنایی بمما
علمسنجی و پایگاههای اسمتنادی ،اهمیمت انتشمار مقماالت در
نشریات آزاد بمرای پژوهشمگران دانشمگاههما تبیمین شمود و از
طرفی برای افزایش کیفیت نشریات آزاد ایرانی ،سردبیران ایمن
نشریات ،شاخصهای مناسبی را در پذیرش و انتشار مقاالت در
نظر بگیرند تا زمینه مناسبی را برای نوشتن مقاالت باکیفیمت،
جهت دریافت استنادهای بیشتر از بستر بسیار مناس و آسان
دسترسی آزاد فراهم شده و زمینه افزایش شاخص تأثیر ،حفظ
اعتبار و یا ورود به فهرست نشریات در نمایههای معتبر فراهم
شود.
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در مجموع میتوان گفت کمه براسماس نتمایج بدسمت آممده از
جداول سه و پنج ،میزان تاثیر استنادی به عنوان یک شماخص
مهمتر کیفی بمه تعمداد مقماالت مربموط نممیشمود و بمه نظمر
می رسد که کیفیت مقاالت در این میزان تاثیر دارد و براسماس
نتایج پژوهش حاضر تعمداد ،میمزان اسمتناد و تمأثیر اسمتنادی
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران نسمبت بمه دانشمگاه علموم
پزشکی شهید بهشتی ،در کل و به تفکیک دو گمروه موضموعی
پزشکی بالینی و داروشناسی و سمشناسمی بیشمتر بودهکمه بما
توجه به برتری کمی و کیفی مقاالت بر اساس هر سه شماخص
مؤثر در رتبه بندی دانشگاه ها،توانستهاست رتبمه بماالتری را در
نظام رتبه بندی ایی اس آی ،کس نماید .بهمنظور ارتقاء رتبمه
موضوعی جهانی یا کس رتبهی دانشمگاههمای علموم پزشمکی
کشور در نظامهای ملی و بمینالمللمی رتبمهبنمدی و همننمین
ارتقاء رتبه علمی پژوهشگران ،پیشمنهادهای زیمر در راسمتای
نتایج پژوهش ارائه میگردد:
 ازآنجا که مقاالت دانشمگاه علموم پزشمکی تهمران و دانشمگاهعلوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دانشگاههای علوم پزشکی
برتر ایمران در تعمداد محمدودی از نشمریات ایرانمی بمه نسمبت
نشریات غیرایرانی نمایه شده در وب آو ساینس ،منتشر شدهاند
و از طرفی کمیت و کیفیمت مقماالت دو دانشمگاه در نشمریات
ایرانی پایین است ،بنابراین ضروری به نظر میرسد که با بهبود
شاخص پذیرش مقاالت در نشریات علممی -پژوهشمی کشمور،
ضمممن فممراهم شممدن زمینممه افممزایش کیفیممت مقمماالت درایممن
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Introduction: Today, one of the most important concerns for universities, establishing top rating in
the international Ranking systems and highest scientific productions indexed in valid databases and
citation to them is the main criteria for the ranking of universities. The aim of this research is to
determine the status of publishing articles and their citations by Top Iranian universities of medical
sciences in Web of Science database between2004 to 2014based on type of journals.
Methods: This research was done by scientometric method. all research and review articles of
clinical medicine and pharmacology & toxicology that have been published by Tehran and Shahid
Beheshti University of Medical Sciences from The Science Citation Index Expanded Web of
Science (WOS) during 2004-2014 were studied. A checklist was used for collecting data.
Gathering Data was completed through searching on the WOS and JCR and were analyzed by the
software of the WOS database examined and Excel software.
Results: findings showed that Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences have
published 8465 and 3846 research and review articles on clinical medicine and pharmacology &
toxicology subject areas, respectively.
The percent of the articles published by Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical
Sciences in non-Iranian journals was 74.91% and 72.83%; and in open access journals was 71.33%
and 72.70%, respectively. Also, Articles in non-Iranian and non-free access journals have more
citation impact.
Conclusion: In addition to the number and Citation rate, citation impact of articles in Tehran &
Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, in non- Iranian and non-open access journals
was more and it is necessary to pay more attention to quantity& quality of articles in Iranian &
open access journals.
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