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سعیده رجبزاده

چکیده

حمزهعلی

هدف :این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران ایران در حوزز «علوز
شناحتی» انجا شده است.

نورمحمدی

2

عبدالرضا نوروزی
*

چاکلی3

عالوه بر این ،برای ۀیین وزن و اهمیت هر یک از شاخصهای عزرد نظر ،از نظرات ۀداد  11نفور از
پژوهشگران علمسنجی و عتخصصان عزضزعی بب عنزان بخشی دیگر از ااعۀا ایون پوژوهش اسوتفاده
بب عمم زعد و نظرات زنها از طریق پرسشناعب امعزوری شد.
یافتهها :یافتبهای پژوهش نشان عیدهد کب شاخصهای عربزط بب Q1, Q2و  H-Indexبرای
پژوهشگران حززه علز شناختی از اهمیت زیادی برخزردار است .همچنین ،پژوهشگران دانشگاه
بریز (با اعتیاز وزنی  )99941بب لحاظ ر بب پژوهشی در عقا نخست ،دانشگاه علز پزشکی هران (با
اعتیاز وزنی  )42749در ر بب دو و دانشگاه اعیرکبیر (با اعتیاز وزنی  )41848در ر بب سز قرار گرفتند.

نتیجهگیری :شناسایی دانشگاههای فۀال ایران در حزز علز شناختی ،اهت برناعوبریوزی ،بهبوزد و
زسۀا این حززه از دانش در عرصا علم و فناوری کشزر از نتایج این پژوهش است.
واژگان کلیدی :علز شناختی ،بهرهوری علمی ،علمسنجی ،ایران ،زلید علم.

عسئزل)noroozi.reza@gmail.com ،

ساینس دارای عقالب بزدهاند .ۀداد عقالبهای عزرد عطالۀب  1112عنزان و عربزط بب  89پژوهشگر است.

 .1دانشیار گروه علوم اطالعوات و دانوششناسوی دانشوگاه شواهد (نزیسونده

دانشگاه های ایران در حززه علز شناختی است کب در طی سالهای  1891وا  7112در پایگواه و

زو

 .7دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شاهد

روش های اسنادی و پیمایشی استفاده شده اسوت .ااعۀوا ایون پوژوهش شواعم مواعی پژوهشوگران،

 1دانشجزی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شاهد

روششناسی :پژوهش حاضر از نزع پژوهشهای کاربردی علمسنجی اسوت کوب بورای انجوا زن از

دریافت111/11/11 :
پذیرش111/11/11 :
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مقدمه و بیان مسئله
مایم بب سنجش و ارزیابی بهرهوری در ابۀاد عختلفی از فۀالیتهای ازاعع در زعینب ارزیابی فۀالیتهای پژوهشی
پژوهشگران گسترش یافتب است .همچنین ،اعروزه رقابت در عرصب زلید و جارت اهانی بب واسطا کمرنگ شدن
عرزهای اقتصادی ابۀاد دیگری یافتب و کزشش در اهت بهبزد ار قا بهرهوری پایا اصلی این رقابت را شکیم عیدهد.
ار قا بهرهوری سبب پیشرفت و زسۀبیافتگی عیشزد و اکثر کشزرهای زسۀب یافتب و در حال زسۀب بب عنظزر اشاعا
نگرش بب عقزلا بهرهوری و صمیم بکارگیری فنزن و روشهای ار قاء زن ،سرعایبگذاری زیادی انجا دادهاند .بررسی
عملکرد کشزرهایی کب طی چند دها اخیر رشد اقتصادی قابم زاهی داشتباند حاکی از زن است کب اکثر این کشزرها
رشد خزد را از طریق افزایش بهرهوری بدست زوردهاند (ولیزاده زنزز .)1199 ،با وازد این ،باید زاب داشت کب
یکی از راههای افزایش بهرهوری پژوهش است؛ چرا کب از یکسز ،ازاعع برای دستیابی بب استقالل ،زسۀب و
خزدکفایی نیازعند پژوهش هستند و از سزی دیگر ،دانشگاهها اهت دوین شاخصهای کارایی خزد و نیز قرارگیری
در اایگاه بر ر ،بر کیفیت و کمیّت فۀالیتهای پژوهشی اعضاء و پژوهشگران خزد أکید عی ورزند و در این راه بب
ارزیابی عملکردهای پژوهشی خزد وابستب هستند (رضایی و نزروزی چاکلی .)1181 ،بب این ر یب ،شناخت و
ارزیابی عملکرد پژوهشی نب نها در سطح علی عزضزعی االب و در خزر اعم بب شمار عیرود ،بلکب برای
پژوهشگران و عتخصصان هر رشتب نیز اعری ضروری عحسز

عیشزد .در این عیان ،یکی از کارزعد رین شیزههای

بررسی بهره وری پژوهشی استفاده از شاخص های چندگانب است کب در عطالۀات علمسنجی با بررسی عقاالت عنتشر
شده در نشریات علمی در کنار بخشی دیگر از شاخص های علم و فناوری صزرت عیپذیرد(عسگرپزر و
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همکاران .)1199،اهمیت ارزیابی بهرهوری پژوهشی در حزز اولزیتداری نظیر حزز «علز شناختی» کب یکی از
دانش های نز است و در کنار نانز کنزلزژی ،بیز کنزلزژی و فناوری اطالعات عجمزعب دانشهای همگرا را کب NBIC

نا گرفتباند را شکیم عیدهند  ،از اهمیت فراوانی برخزردار است .در ایران در حالیکب در زعینب نانز کنزلزژی،
بیز کنزلزژی و فناوری اطالعات سرعایب گذاری عناسبی انجا گرفتب است ،ولی در زعینب عضز چهار دانشهای
همگرا یۀنی علز شناختی هنزز اقدا عناسبی صزرت نگرفتب است (و

سایت پژوهشکده علز شناختی .)1182 ،این

در حالی است کب أکید بر حزز علز شناختی عی زاند گاعی عؤثر در راستای زسۀا علمی کشزر در این زعینب
عحسز

شزد .بر این اساس ،شناخت عملکرد و بهرهوری پژوهشی کشزر در این زعینب عی زاند کارگشا باشد و

زاهات الز بب این حززه را فراهم زورد؛ چرا کب عقایسا اایگاه این حززه در سایر کشزرها با زنچب در ایران در این
حززه اریان دارد عی زاند بب نزع ی بیانگر این واقۀیت باشد کب در ایران در عقایسب با سایر کشزرها ا چب عیزان بر
زسۀا این حززه أکیدات الز صزرت پذیرفتب است .از این رو ،عسائلی از این قبیم کب اایگاه این حززه در ایران در
عقایسب با سایر کشزرهای اهان چگزنب است و این کب ایران در کدا شاخص از عجمزعب شاخص های چندگانا
ارزیابی بهرهوری پژوهشی ،از عملکرد بهتری برخزردار بزده و در عجمزع ،سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی
پژوهشگران حززه علز شناختی در ایران و اهان همگی از عهم رین دغدغبهایی عحسز

عیشزد کب این پژوهش در

صدد پاسخگزیی بب زن است.
پرسشهای پژوهش
با زاب بب شاخصهای عزرد عطالۀب ،این پژوهش در پی پاسخگزیی بب سؤالهای اساسی زیر است:
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 .1سهم پژوهشگران ایران و اهان در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالب های عنتشر شده در عجمزع
عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه  WoSچگزنب است؟
 .7ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالبهای عنتشرشده در عجمزع
عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه  WoSچگزنب است؟
 .1ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بب لحاظ ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای Q1

چگزنب است؟
 .9ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بب لحاظ ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای Q2

چگزنب است؟
 .4ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس نسبت شاخص شهرت علمی ()RG Score
پژوهشگران بب عتزسط شاخص شهرت علمی ( )RG Scoreپژوهشگران زن حزز عزضزعی در پایگاه
 Research Gateچگزنب است؟
 .6ر بببندی پژوهشگران ایران در در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالبهای عنتشر شده در همایشهای
عۀتبر بینالمللی چگزنب است؟
 .2ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس نسبت شاخص هرش پژوهشگر بب عتزسط
شاخص هرش پژوهشگران در همان حزز عزضزعی چگزنب است؟

بهرهوری پژوهشی چگزنب است؟
مبانی نظری
ارزیابی پژوهش را عی زان سنجش نظا عند سیاستها ،برناعبها یا طرحهای پژوهشی برای ۀیین عزفقیت زنها در
رسیدن بب اهدافشان ۀریف کرد (امالی عهمزئی .)1181 ،ارزیابی بهرهوری پژوهشی از ضرورتهای ااتنا ناپذیر در
هر نظا علم و فناوری عحسز

عیشزد .در این عیان ،دانشگاهها و عؤسسات زعززش عالی ،بب عنزان باال رین عراکز

اندیشبورزی و زلید علم ااعۀب ،با عشارکت دادن اندیشمندان ،پژوهشگران و دانشپژوهان ،در اهتدهی و اعتالی
حرکتهای علمی و فناوری ااعۀب نقشی اساسی برعهده دارند.
در این عیان ،اهمیت شناخت دقیق زانمندیهای خصصی پژوهشگران کشزر در حزز علز شناختی کب عجمزعب ای
از رشتب های خصصی و حززه وسیۀی از دانش است از اهمیت زیادی برخزردار است .ده ها سال است کب در دنیا در
زعینب علز شناختی حقیقات عفصم و پر هزینب ای انجا عی شزد .علز شناختی یک «علم» است و بنابراین با
روشها و عۀیارهای علمی سرکار دارد .عهمترین اصم این علم زن است کب «ذهن را عی زان بب طزر علمی فهمید».
همین اعر سبب عیشزد کب علز شناختی یک رویکرد عادیگرایانب (عانند فیزیک ،شیمی ،گیاهشناسی و…) بب ذهن
باشد .هدف از این علم این است کب اوال قابلیت های شناختی کب در عزازدات زنده وازد دارد بب شکم علمی
ۀریف و دوین شزد و بۀد عکانیسم هایی کب در عغز باعث بب وازد زعدن چنین قابلیت هایی بزده اند ،شناسایی
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 .9ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس عجمزع شاخصهای چندگانا ارزیابی

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

شزند .وقتی این عکانیسم ها شناختب شدند بب زبان ریاضی رامب و بب شکم کمی عشخص عی شزند و سپس این
کمیات را در عاشین عدل سازی و در ابزار صنۀتی عثم ربات ها پیاده سازی عی کنند .با زاب بب کارهایی کب در این
حززه از علم انجا عی شزد عی زان فهمید کب زنجیره ای از علز عختلف در زن دخیلند ا عکانیسم های نزرونی را
عطالۀب کنند .علز شناختی یک عیانرشتب است و شاخبهای روانشناسی ،علز عصبی ،علز رایانب ،انسانشناسی،
زبانشناسی ،فلسفب و… را دربر عیگیرد .واضح است کب این علز در کنار ذهن بب عزضزعهای دیگری نیز عیپردازند.
بنابراین زن بخش از این علز کب بب نزعی بب عزضزع علز شناختی بپردازند ازو علز شناختی عحسز

عیشزد.

برای نمزنب در عزرد علز رایانب پژوهشگرانی کب در حززهی هزشعصنزعی کار عیکنند را عی زان دانشمندان شناختی
ببشمار زورد .اعروزه در عراکز حقیقا ی عمده دنیا عجمزعب ای از دانشمندان برای انتقال دانش از علز پایب و اعصا
شناختی بب صنۀت و دیگر زعینب های زندگی بشر در حال حقیق هستند و بب دلیم اثیر اقتصادی و نظاعی و نیز اثیر
بر وضۀیت بهداشت و سالعت ااعۀب  ،هزینب های هنگفتی صرف زن عی شزد و نشان عی دهد کب ااعۀب صنۀتی
دریافتب است کب قرن زینده  ،قرن علز اعصا

و رشتب های وابستب بب زن است.

پیشینه پژوهش
اکنزن در ایران ،گزارشهایی در خصزص ارزیابی و شناسایی بهرهوری علمی پژوهشگران ،گروهها یا دانشگاهها و
عراکز پژوهشی هیب و عنتشر شده است .با این حال ،ۀداد عۀدودی از این نزع عطالۀات ،با استفاده از شاخصهای
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چندگانا علمسنجی بب این عقزلب پرداختباند .عهم رین حقیقا ی کب با رویکرد علمسنجی بب ارزیابی و شناسایی
بهرهوری پژوهشگران ،گروهها ،دانشگاهها یا عراکز پژوهشی در حززههای عختلف پرداختباند ،را عی زان در عزارد زیر
خالصب کرد.
علی بیگی ( )1196در پژوهشی با عنزان «بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی :عطالۀب عزردی دانشگاه رازی» ،با
هدف کلی بررسی بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی و عزاعم عزثر بر زن ،اظهار عیدارد کب در هر
صزرت رایج رین روش بررسی بهره وری پژوهشی ،همان ۀداد انتشارات است و از زنجایی کب انتشارات ،روش
استاندارد اشاعب یافتبهای پژوهشی است ،بررسی کمی را بب عنزان عناسب رین ابزار عملکرد پژوهشگران عیشناسد.
وی در نتایج پژوهش خزد در عییابد کب عهم رین عتغیرهای اثیرگذار بر بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت علمی
دانشگاه رازی ،بب ر یب عر ببی علمی ،سن و ۀداد فرزندان هستند کب روی هم رفتب  11درصد از غییرات بهرهوری
پژوهشی را بیین کردند.
حجازی و بهروان ( )1199در بررسیهای خزد با عنزان «بررسی رابطب بین عزاعم فردی و سازعانی با بهرهوری
پژوهشی اعضای هیئت علمی کشاورزی :عطالۀب عزردی دانشکدههای کشاورزی استان هران» ،هدف پژوهش خزد را
بررسی رابطب بین عزاعم فردی و سازعانی با بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت علمی کشاورزی بر عیشمرند .ااعۀب
زعاری شاعم  111نفر عضز هیئت علمی پردیس کشاورزی و عنابع طبیۀی کرج ،پردیس ابزریحان در دانشگاه هران و
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دانشکده کشاورزی دانشگاه ربیت عدرس بزده است .دادههای عربزط بب بهرهوری پژوهشی و ویژگیهای فردی از
پرونده های اعضای هیئت علمی استخراج شده ،همچنین برای گردزوری اطالعات عربزط بب عزاعم روانشناختی و
سازعانی از ابزار پرسشناعب استفاده شده است .ایشان عالك حلیم دادههای خزد را ۀداد انتشارات پژوهشگران قرار
داده و عزاعم عؤثر بر بهرهوری پژوهشی افراد را با زاب بب ۀداد انتشارات زنها حلیم و بررسی کردهاند .یافتبهای این
پژوهش نشان داد کب عتغیرهای نظا عشاوره ،انگیزه و شبکب ار باطی با همکاران ،حدود  67/9درصد غییرات بهرهوری
پژوهشی اعضای هیئت علمی را در دانشکدههای ذکر شده بیین عی نماید.
دباغ ( )1181در عقالبای با عنزان «عقایسب بهرهوری پژوهشی با بهرهوری کم در دانشگاههای عنتخب دولتی ایران»
کارایی  11دانشگاه بزرگ دولتی را با استفاده از روش ناپاراعتری حلیم پزششی دادهها ،طی دوره حصیلی -1196
 1191اندازه-گیری کرد .یافتبهای این پژوهش نشان عیدهد کب کارا رین دانشگاهها از نظر فۀالیتهای پژوهشی
دانشگاههای هران ،شیراز ،کردستان ،عحقق اردبیلی ،رازی کرعانشاه ،لرستان و همدان عیباشند.
عالوه بر این ،رضایی و نزروزی چاکلی ( )1181در پژوهشی دیگر با عنزان «شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای
ارزیابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران کشزر» کب با هدف شناسایی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
و پژوهشگران صزرت گرفت ،با استفاده از روش پیمایشی ،نمزنبای  91نفری از پژوهشگران بر ر کشزری در طی
دور  7سالا ( ،)1181-1198از  9حززه ی عزضزعی علز انسانی ،علز پایب ،علز پزشکی و فنی -عهندسی را عزرد

شاخصهای چندگانا علمسنجی ،اعا اینبار برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران ایران ارائب دادند ابزار
گردزوری دادههای این پژوهش ،یک پرسشناعبی عحققساختب ،حاوی  92شاخص ارزیابی بهرهوری پژوهشی
پژوهشگران بزد کب برای أئید روایی زن از روش روایی صزری و برای أئید پایایی ،از ززعزن زلفای کرونباخ استفاده
شده و ضریب زلفای  1/86ببدست زعده بزد .پاسخ بب سؤالها و ززعزدن فرضیبهای پژوهش در دو سطح زعار زصیفی
و استنباطی انجا گرفت .در سطح زعار زصیفی از فراوانی ،عیانگین و انحراف عۀیار و در سطح زعار استنباطی از
ززعزنهای حلیم واریانس ،حداقم اختالف عۀنیدار و فریدعن استفاده شد .یافتبهای پژوهش نشان داد کب برای
پژوهشگران حززهی علز انسانی شاخصهای عربزط بب کتا

اهمیت زیادی دارد ،درحالیکب برای پژوهشگران علز

پایب و علز پزشکی ،شاخصهای عربزط بب عقالبهای بینالمللی اهمیت بیشتری دارد و از نظر پژوهشگران فنی-
عهندسی شاخصهای عربزط بب اختراعات و طرحهای حقیقا ی نسبت بب سایر شاخصها از اعتبار بیشتری در ارزیابی
بهرهوری پژوهشی پژوهشگران برخزردار است.

در پژوهشی دیگر رضایی و نزروزی چاکلی ( )1189با عنزان «شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری
پژوهشی دانشگاههای ایران» ،عزاد خاعی را برای ارزیابی بهرهوریهای علمی بر عبنای شاخصهای چندگانا
علمسنجی ،اهت ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههای ایران ارائب دادند .این پژوهش ،شاخصهای ارزیابی
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عطالۀب قرار دادند .در واقع زنها در این پژوهش ،عزاد خاعی دیگر برای ارزیابی بهرهوریهای علمی بر عبنای
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بهرهوری پژوهشی دانشگاههای ایران را بر اساس نظر عدیران و عۀاونان پژوهشی دانشگاههای کشزر ،شناسایی و
اعتبارسنجی کرده است .نمزنا این پژوهش شاعم  61نفر از عدیران و عۀاونان پژوهشی سب نزع دانشگاه ااعع ،صنۀتی
و علز پزشکی بزد کب در زن از پرسشناعا عحققساختب عشتمم بر  99شاخص ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها،
ببعنزان ابزار گردزوری دادهها استفاده شد .نتایج این پژوهش حاکی از زن بزد کب بر اساس نظر عدیران و عۀاونان
پژوهشی سب نزع دانشگاه ااعع ،صنۀتی و علز پزشکی شاخصهای عربزط بب اایگاه ،اعتبار زیادی در ارزیابی
بهرهوری پژوهشی دانشگاهها دارند .در بین شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،شاخصهای عربزط بب
عؤلفا کتا  ،بیشترین اهمیت را نزد عۀاونان و عدیران پژوهشی دانشگاههای ااعع دارد .سب عؤلفا پژوهانب ،اختراعات
و طرحهای حقیقا ی از اهمیت باالیی نزد عۀاونان و عدیران پژوهشی دانشگاههای صنۀتی ،نسبت بب عۀاونان و عدیران
پژوهشی دو نزع دانشگاه دیگر برخزردار است .همچنین شاخصهای عربزط بب عؤلفا عقالب ،بیشترین اعتبار و اهمیت
را نزد عۀاونان و عدیران پژوهشی دانشگاههای علز پزشکی دارد.
عۀصز میمی و همکاران ( )1184در پژوهشی با عنزان «اایگاه علمی کشزر ایران در بین کشزرهای عضز سازعان
همکاریهای اسالعی در حززه کشاورزی و علز زیستی» بب روش زصیفی و با استفاده از فنزن علمسنجی ر بب علمی
کشزرهای عضز سازعان همکاری های اسالعی در حززه کشاورزی و علز زیستی در فاصلب سالهای  7119-1886را
با عرااۀب بب پایگاه نمایبناعب استنادی اسکزپزس بررسی کردهاند .ر بب علمی بر اساس شاخصهای فراوانی ۀداد

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

عدارك ،فراوانی ۀداد استنادها بب عدارك ،ۀداد استنادها بب ازای عدرك ،نرخ خزد استنادی و شاخص هرش عزرد
بررسی قرار گرفتباست و حلیم نهایی ر بب علمی کشزرها بر اساس شاخص هرش ) (H-Indexصزرت گرفت .بر
اساس یافتبهای این پژوهش ،ایران در عیان  42کشزر عضز سازعان همکاریهای اسالعی با شاخص هرش  ،28بۀد از
رکیب با شاخص هرش  ،118عالزی با شاخص هرش  98و اندونزی با شاخص هرش  91در ر بب چهار قرار گرفت.
همچنین بر اساس فراوانی ۀداد عدارك علمی زلیدشده ،رکیب ،ایران ،عالزی ،پاکستان و نیجریب بب ر یب  4ر بب بر ر
را بب خزد اختصاص دادند.
نگهبان ( )1186در پژوهشی با عنزان « حلیم رابطب عیان زلیدات علمی کشزرهای بر ر اهان و عیزان اختراعات» با
روش علم سنجی اختراعات ثبت شده از اداره ثبت اختراع و عالئم جاری زعریکا و عیزان زلیدات علمی زنها ،نزع
عدارك علمی و عیزان زلید علمی کشزرها از پایگاه استنادی اسکزپزس را عزرد بررسی قرار داده است و نتایج این
پژوهش نشان عیدهد کب بررسی روند همبستگی بین زلیدات علمی و اختراعات ثبتشده کشزرها در بازه زعانی
 7111-7119در اداره ثبت اختراع و پایگاه استنادی اسکاپزس نشان داد کب در هر شش سال رابطب بین این دو عتغیر
عۀنیدار است .بررسی رابطب بین نزع عدارك علمی اعم از کتا  ،عقالب عجلب ،و عقالب کنفرانسی با ززعزن همبستگی
اسپیرعن نشان داد کب عقالب با ضریب همبستگی ،1/949کتا

با ضریب همبستگی  1/962و عقالب کنفرانسی با ضریب

همبستگی  1/929در سطح  1/11عۀنیدار هستند و با عیزان اختراعات ثبتشده رابطب دارند.
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در خارج از ایران نیز عی زان حقیقات عر بطی در حززه ارزیابی بهرهوری پژوهشی شناسایی کرد .در این عیان،
سری کانتا )1886(1در عقالبای با عنزان «بهرهوری پژوهشی انیشتین ،فروید و لنداشتاینر» ،بهرهوری پژوهشی این سب
دانشمند بزرگ را عزرد عقایسب و عطالۀب قرار عیدهد .وی بر این عقیده است کب ببهرحال شمارش انتشارات عۀیار
کاعلی برای سنجش بهرهوری پژوهشی دانشمندان نیست و نیازعند یک الگزی سزدعند برای عطالۀب کارایی پژوهشی
افراد است و نها در صزر ی کب پاراعترهایی عانند سن ،عحم کار ،استۀداد و زانایی پژوهشی در افراد برابر باشد،
ۀداد انتشارات عی زاند راحت رین عقیاس ارزیابی بهرهوری در بین دانشمندان باشد.
عالوه بر این ،راعش بابز و ساین )1889(7در عقالب ای حت عنزان « عزلفبهای بهرهوری پژوهشی» فاکتزرهای
اثیرگذار بربهرهوری پژوهشی را عطالۀب کردند .زنها بر همین اساس با استفاده از پرسشناعب و عصاحبب روی گروهی از
دانشمندان براستب بررسی خزد را بب انجا رسانیدند و در نهایت عزفق شدند با استفاده از کنیک  Q-SORTاز عیان
 711عاعم اثیر گذار بر بهرهوری پژوهشی 11 ،عاعم عزثر را شناسایی کنند .این عزاعم یازدهگانب عبارت بزدند از:
پشتکار ،عنابع کافی ،دسترسی بب عتزن ،ابتکار ،هزش ،خالقیت ،زان یادگیری ،عدیریت انگیزشی ،اهمیت پیشرفت،
عزقۀیت بیرونی ،و ۀهد حرفبای .زنها بب نقم از زاعاریپا ،ۀداد انتشار عجالت داوری شده ،ۀداد پاداش خصیص داده
شده در هر سال  ،و ۀداد عقالب های ارائب شده در همایش های علی را بب عنزان عۀیارهایی برای سنجش بهره وری

همچنین ،چان؛ چن و چنگ ) 7114 ( 1در عقالبی خزد با عنزان «ر بببندی بهرهوری پژوهشی دانشگاههای زسیا و
اقیانزسیب در حززهی حسابداری» ،بهرهوری پژوهشی  118دانشگاه زسیا و اقیانزسیب را در حززهی حسابداری و در
دورهی زعانی  1881ا  7117ر بببندی کردهاند .طبق نظر نزیسندگان عقالب ،عۀیارهای اصلی کارایی کب در ارزیابیهای
دانشگاهی عزرد استفاده است ،شاعم عزارد زیر است:
.1

ۀداد کم انتشارات( :)NPاین شاخص در سنجش بهرهوری کاربرد دارد اعا اثیر انتشارات را نشان نمیدهد.

.7

ۀداد کم استنادات( :)NCاین شاخص اثیر نهایی را عیسنجد اعا عۀمزال شناسایی حقیقی ،دشزار است.

 .1استناد بب هر یک از زلیدات علمی (نسبت بین  NPو  :)NCاین شاخص اعکان عقایسبی بین انتشارات
سنین عختلف را عقدور عیسازد ،اعا شناسایی زن دشزار بزده و بهرهوری کم را پاداش داده و بهرهوری زیاد
عشارکتهای فردی در پژوهش بیپاسخ عیعاند .در یافتبهای این پژوهش ،دانشگاههای عزرد بررسی بر طبق
بهرهوری پژوهشی و بر اساس عالكهای ذکرشده ،ر بب بندی شدند و کارا رین دانشگاهها شناسایی شدند.
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پژوهشی نا بردند.

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

عالوه بر این ،ااکز

و لفگرن ) 7112 ( 1در عقالبای با عنزان « أثیر پژوهانب بر بهرهوری پژوهشی» ،بررسی خزد را

بر گروهی از دانشمندان فزق خصص انجا دادند .نتایج این بررسی حاکی از زن است کب با افزایش پژوهانب ،عیزان
بهرهوری در یک دوره  4سالب ،حدود  71درصد افزایش یافتب ،اعا أثیر زن روی سایر پژوهشگران کمتر بزد .ایشان نیز
عبنای سنجش عیزان بهرهوری پژوهشی گروه عزرد عطالۀب خزد را ،ۀداد انتشارات زنها قرار دادند.
نرگس حسین 7و همکاران ( )7114در پژوهشی با عنزان «افزایش بهرهوری پژوهش :أثیر برناعبهای عدیریت دانش در
عحیطهای پژوهشی دانشگاه» ،با استفاده از جزیب و حلیم کنیکهای واریانس ،عزاعم عؤثر و عزانع زلید علم را
بررسی کردهاند .این پژوهش نشان داد کب ار باط عثبتی عیان استفاده از ابزارهای عدیریت دانش و بهرهوری حقیق در
عیان چهار دانشگاه دولتی در نیزیزرك وازد دارد.
بررسی پیشینبهای یافتب شده داخلی و خارای حاکی از زن است کب دستبای از این پژوهشها بب شناسایی و اعتبار
سنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی پرداختب است ،از املب این پژوهشها عی زان بب پژوهش رضایی و
نزروزی چاکلی ( ،)1181رضایی و نزروزی چاکلی ( )1189اشاره کرد .دستبای دیگر بب ارزیابی بهرهوری پژوهشی
پژوهشگران و دانشگاهها پرداختب است کب از این عیان عی زان بب پژوهشهای سری کانتا (، )1886علی بیگی (، )1196
چان؛ چن و چنگ ) 7114 ( 1و دباغ ( )1181اشاره کرد .عطالۀات حلیم وضۀیت زلیدات علمی ایران و کشزرهای
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بر ر اهان ،دستبای دیگر از این پژوهشهاست کب عی زان بب پژوهش عۀصز میمی و همکاران ( )1184و نگهبان
( )1186اشاره کرد .همچنین ،عطالۀب بررسی عزاعم اثیرگذار بر بهرهوری پژوهشی شاعم پژوهشهای حجازی و بهروان
( ،)1199راعش بابز و ساین ( ،)1889نرگس حسین و همکاران ( )7114و ااکز

و لفگرن.) 7112 ( 9

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نزع پژوهشهای کاربردی علمسنجی است کب با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی بب انجا
رسیده است ،و برای جزیب و حلیم یافتبها ،روش طبیقی و کنیک ارزیابانب عزرد استفاده قرار گرفتب و نتایج در
قالب ادول ارائب شده است .ااعۀا اصلی این پژوهش را عقالبهای نمایب شد ماعی پژوهشگران ایران در پایگاه
 WoSدر حززه »علز شناختی» شکیم عیدهد .ۀداد عقالبهای عزرد عطالۀب در اهان  894191و در ایران 14112
عنزان است .بب دلیم گستردگی ااعۀب زعاری در سطح اهان در عزرد سایر سزالهای پژوهش نها بب ارائب گزارش از
عزقۀیت علز شناختی در ایران پرداختب شده است .همچنین ،با زاب بب پرسشهای پژوهش ،از پایگاه Research

 Gateبب عنزان ابزاری برای گردزوری اطالعات استفاده شد .پرسشناعبای عحققساختب نیز کب بب عنظزر ۀیین وزن و
اهمیت شاخص ها استفاده بب عمم زعد .برای ۀیین روایی ،با استفاده از روش روایی صزری ،پرسشناعب بب ۀداد 11
1

. Jacob & Lefgern
. Nargis Hossain
3
. chan& chen& cheng
4
. Jacob & Lefgern
2
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نفر از عتخصصان علمسنج ی و عتخصصان علز شناختی داده شد و پس از اِعمال نظرات ،برای ۀیین پایایی و
همچنین ۀیین وزن و اهمیت هر یک از شاخصها ،این پرسشناعب زسط ۀداد  11نفر از عتخصصان علمسنجی و
علز شناختی کمیم شد و پاسخهای این افراد از طریق ززعزن زلفای کرونباخ عزرد جزیب و حلیم قرار گرفت .با
زاب بب ضریب  1/86بدست زعده از ززعزن ،پایایی پرسشناعب بب أئید رسید و از نظرات زنها در خصزص وزن و
اهمیت شاخصها استفاده بب عمم زعد .برای طبقببندی عزضزعی حززههای وابستب بب «علز شناختی» از قسیمبندی
عزضزعی «پژوهشکده علز شناختی »1استفاده بب عمم زعد و و پیش از بهرهبرداری از زنها در فرایند انجا این
پژوهش ،از طریق نظرسنجی از عتخصصان علمسنجی و عتخصصان ارشد حززههای عر بط با علز شناختی ،از روایی
حززههای عذکزر اطمینان حاصم شد .در نهایت ،دادههای پژوهش با زاّب بب سؤالها و شاخصهای پژوهش و
وزنهای عربزطب ،عزرد جزیب و حلیم قرار گرفتب و پژوهشگران و دانشگاهها و عؤسسب های پژوهشی دارای بیشترین
بهرهوری علمی ،شناسایی ،ر بببندی و عۀرفی شدند.
بب این ر یب ،برای استجز بر روی زیرشاخبهای حززه علز شناختی از کلیدواژههای ،روانشناسی شناختی ،7علز
اعصا

شناختی ،1زبانشناسیشناختی ،9فلسفب ذهن ،4هزش عصنزعی ،6قزیت شناختی ،2ار باط عغز و رایانب9عۀرفی

شده در و

سایت پژوهشکده علز شناختی استفاده بب عمم زعد .همچنین بب عنظزر جزیب و حلیم اطالعات از

نر افزار  Excelاستفاده بب عمم زعد.

برای سزال اول پژوهش عبنی بر اینکب «سهم پژوهشگران ایران و اهان در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالب
های عنتشر شده در عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه  WoSچگزنب است؟» پس از ورود بب صفحا استجزی
پیشرفتب پایگاه  ، WoSاستجز بر روی عزضزعات Cognitive Psychology, Neuroscience, Cognitive
Linguistics, Philosophy Of Mind, Artificial Intelligence, Cognitive Enhancement, Brain Computer Interfaceصزرت گرفت و بب عنظزر خاص ر کردن نتایج استجز و عشاهده اساعی کشزرها از گزینب

 countriesدر سمت چپ پایگاه استفاده بب عمم زعد و در نهایت اساعی کشزرهایی کب دارای حداقم  111عنزان عقالب
در عجلبهای حت پزشش پایگاه  WoSدر حزز علز شناختی بزدهاند بب ادول ( )1عنتقم شد.

1

. http://www.iricss.org/fa/Pages/Default.aspx
Cognitive Psychology
3
. Neuroscience
4
. Cognitive Linguistics
5
. Philosophy Of Mind
6
. Artificial Intelligence
7
. Cognitive Enhancement
8
. Brain- Computer Interface
2.
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برای عحاسبب و جزیب و حلیم دادههای بدست زعد عربزط بب هر سؤال گا های زیر برداشتب شد:

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

برای سؤال دو پژوهش عبنی بر اینکب «ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالبهای
عنتشرشده در عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه  WoSچگزنب است؟» در نهایت دادههای بدست زعده بر اساس
فرعزل زیر عحاسبب شد و نتیجب بب ادول نهایی ر بببندی (ادول  )9وارد شد:.
)X= (∑P  Wi

کب هر یک از عقادیر بکار رفتب در این فرعزل ببصزرت زیر است:
 =Xنتیجب ارزیابی ارزش فۀالیتهای پژوهشگر در شاخص ۀداد عقالبها در عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه
WoS

 =∑Pامع ۀداد عقالبهای پژوهشگر در عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه  WoSحزز عزرد نظر
 =Wiضریب وزنی شاخص عقالبهای حاضر در عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه WoS

برای سؤال سز پژوهش عبنی بر اینکب «ر بب بندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بب لحاظ ۀداد
عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای  Q1چگزنب است؟» در نهایت دادههای بدست زعده بر اساس فرعزل زیر عحاسبب
شد و نتیجب بب ادول نهایی ر بببندی (ادول )9وارد شد:

)X= (∑P  Wi

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

کب هر یک از عقادیر بکار رفتب در این فرعزل ببصزرت زیر است:
 =Xنتیجب ارزیابی ارزش فۀالیتهای پژوهشگر در شاخص ۀداد عقالبهای  Q1در حززه عزرد نظر
 =∑Pامع ۀداد عقالبهای  Q1پژوهشگر در حزز عزرد نظر
 =Wiضریب وزنی شاخص ۀداد عقالبهای Q1

برای سؤال چهار پژوهش عبنی بر اینکب «ر بب بندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بب لحاظ ۀداد
عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای  Q2چگزنب است؟» در نهایت دادههای بدست زعده بر اساس فرعزل زیر عحاسبب
شد و نتیجب بب ادول نهایی ر بببندی (ادول  )9وارد شدX= (∑P  Wi) :

کب هر یک از عقادیر بکار رفتب در این فرعزل ببصزرت زیر است:
 =Xنتیجب ارزیابی ارزش فۀالیتهای پژوهشگر در شاخص ۀداد عقالبهای  Q2در حززه عزرد نظر
 =∑Pامع ۀداد عقالبهای  Q2پژوهشگر در حزز عزرد نظر
 =Wiضریب وزنی شاخص ۀداد عقالبهای Q2
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برای سؤال پنجم پژوهش عبنی بر «ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس نسبت شاخص
شهرت علمی )(RG Scoreپژوهشگران بب عتزسط شاخص شهرت علمی ) (RG Scoreپژوهشگران زن حزز
عزضزعی در پایگاه  Research Gateچگزنب است؟» شاخص  RG Scoreپژوهشگران در پایگاه Research Gate

عبنا قرار گرفت .بب این ر یب ،در ابتدا نا هر یک از پژوهشگران حاضر در هر یک از عزضزعهای عزرد عطالۀب در
پایگاه  Research Gateاستجز شد .سپس رقم  RG Scoreپژوهشگر عذکزر از طریق گزینا  Scoreشناسایی و بب
ادول عربزطب عنتقم شد .در نهایت کب  RG Scoreهمب پژوهشگران عربزط بب هر یک از حززههای عزضزعی عزرد
عطالۀب ،شناسایی و یادداشت شد ،عیانگین  RG Scoreهما پژوهشگران در هر حزز عزضزعی عحاسبب شد و در
عرحلا بۀد ،نسبت  RG Scoreهر پژوهشگر بب عیانگین  RG Scoreکلیا پژوهشگران ایران در زن حزز عزضزعی ،از
طریق قسیم کردن رقم  RG Scoreهر پژوهشگر بر رقم عیانگین  RG Scoreکلیا پژوهشگران ایران در زن حزز
عزضزعی ،بدست زعد و بب ادول عربزطب وارد شد .دادههای بدست زعده بر اساس فرعزل زیر عحاسبب شد و نتیجب بب
ادول نهایی ر بببندی (ادول )9وارد شد:


کب هر یک از عقادیر بکار رفتب در این فرعزل ببصزرت زیر است:

عتزسط شاخص شهرت علمی ) (RG Scoreپژوهشگران زن حزز عزضزعی در پایگاه Research Gate

 =RGiشاخص  RG Scoreهر پژوهشگر
 =∑RGiامع شاخص RG Scoreپژوهشگران در هر حزز عزضزعی
 =Nۀداد کم پژوهشگران در هر حزز عزضزعی
 =Wiضریب وزنی شاخص نسبتِ شاخص شهرت علمی ) (RG Scoreپژوهشگر بب عتزسط شاخص شهرت علمی
) (RG Scoreپژوهشگران زن حزز عزضزعی در پایگاه Research Gate

برای سؤال ششم پژوهش عبنی بر اینکب « ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد
عقالبهای عنتشر شده در همایشهای عۀتبر بینالمللی چگزنب است؟» ابتدا اصطالح عزرد نظر در پایگاه  WoSاستجز
شد ،سپس نتایج را بب  Iranعحدود کرده و پس از زن ،دوباره نتایج بب  Conference/ titlesعحدود عیشزد .پس از
ظاهر شدن نا کنفرانسها ،با یک زدن نا همب کنفرانسها ،هما زنها انتخا
نمایش داده شدند .در عرحلب بۀد ،با انتخا

شده و عقالبهای عربزط بب کنفرانسها

نا هر نزیسند ایرانی ،ۀداد عقالبهای وی در همایشهای عۀتبر
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 =Xنتیجب ارزیابی ارزش فۀالیتهای پژوهشگر در شاخص نسبتِ شاخص شهرت علمی ) (RG Scoreپژوهشگر بب

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

بینالمللی شناسایی و بب ادول عربزطب عنتقم شد .در نهایت دادههای بدست زعده بر اساس فرعزل زیر عحاسبب شد و
)X= (∑P  Wi

نتیجب بب ادول نهایی ر بببندی (ادول )9وارد شد:

کب هر یک از عقادیر بکار رفتب در این فرعزل ببصزرت زیر است:
 =Xنتیجب ارزیابی ارزش فۀالیتهای پژوهشگر در شاخص ۀداد عقالبهای همایشهای عۀتبر بینالمللی در حززه
عزرد نظر
 =∑Pامع ۀداد عقالبهای عنتشر شده در همایشهای عۀتبر بینالمللی پژوهشگر در حزز عزرد نظر
 =Wiضریب وزنی شاخص ۀداد عقالبهای عنتشر شده در همایشهای عۀتبر بینالمللی
برای سؤال هفتم پژوهش عبنی بر اینکب « ر بب بندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس نسبت
شاخص هرش پژوهشگر بب عتزسط شاخص هرش پژوهشگران در همان حزز عزضزعی چگزنب است؟ » شاخص
هرش پژوهشگران در پایگاه  WoSعبنا قرار گرفت .بب این ر یب ،در ابتدا از طریق استجزی اصطالح عزردنظر در
پایگاه  WoSو سپس عحدودسازی نتایج استجز بب کشزر  ،Iranعقالبهای پژوهشگران ایران در هر یک از حززههای
عزضزعی عزردنظر عشخص شد .سپس نتیجا استجز بب نا  Authorsفیلترگذاری شد .در عرحلا بۀد ،با کلیک بر

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

روی نا هر نزیسنده و باز کردن یکی از عقالبهای وی و سپس باز کردن  View Abstractو سپس با کلیک بر روی
گزینا  ،Create Citation Reportعدد  H-Indexپژوهشگر عزردنظر شناسایی و بب ادول عنتقم شد .در نهایت کب
 H-Indexهمب نزیسندگان شناسایی و یادداشت شد ،عیانگین  H-Indexهما نزیسندگان در هر حزز عزضزعی
عحاسبب شد و در عرحلا بۀد ،نسبت شاخص هرش هر پژوهشگر بب عیانگین شاخص هرش کلیا پژوهشگران ایران در
زن حزز عزضزعی ،از طریق قسیم کردن رقم شاخص هرش زن پژوهشگر بر رقم عیانگین شاخص هرش کلیا
پژوهشگران ایران در زن حزز عزضزعی ،بدست زعد و بب ادول عربزطب وارد شد .در نهایت دادههای بدست زعده بر
اساس فرعزل زیر عحاسبب شد و نتیجب بب ادول نهایی ر بببندی (ادول  )9وارد شد:


کب هر یک از عقادیر بکار رفتب در این فرعزل ببصزرت زیر است:
 =Xنتیجب ارزیابی ارزش فۀالیت های پژوهشگر در شاخص نسبتِ شاخص هرش پژوهشگر بب عتزسط شاخص هرش
پژوهشگران همان حزز عزضزعی
 =hiشاخص هرش هر پژوهشگر
 =∑hiامع شاخص هرش پژوهشگران در هر حزز عزضزعی
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 =Nۀداد کم پژوهشگران در هر حزز عزضزعی
 =Wiضریب وزنی شاخص نسبتِ شاخص هرش پژوهشگر بب عتزسط شاخص هرش پژوهشگران همان حزز
عزضزعی
سؤال هشتم پژوهش عبنی بر اینکب «ر بببندی پژوهشگران ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس عجمزع
شاخصهای چندگانا ارزیابی بهرهوری پژوهشی چگزنب است؟» در واقع ،سؤال نهایی پژوهش است کب پژوهشگران
هر یک از حززههای عزرد عطالۀب را بر عبنای اطالعات عجمزعب شاخصهای گذشتب و با زاب بب وزن هر یک از
شاخصها ر بببندی عیکند .بب این ر یب ،در نهایت ر ببهایی کب هر یک از پژوهشگران بر اساس عجمزعا
شاخصهای عزرد عطالۀب کسب کردهاند ،در اینجا درج شد و در واقع ،عیانگین ر ببهای بدست زعده ،ر با نهایی
پژوهشگر عحسز

شد .در ر بببندی نهایی پژوهشگران بر اساس این شاخص ،عالوه بر ارائا نتیجا نهایی بر عبنای

ر با پژوهشگر ،نتیجا نهایی بر عبنای عیزان اعتیاز کسب شد هر پژوهشگر نیز اعال شد ا عشخص شزد فاصلا هر
پژوهشگر با پژوهشگر بۀدی او ،بب لحاظ عیزان اعتیازهای بدست زعده چقدر است .هما اطالعات عربزط بب این
ر بببندی نهایی ،با احتسا

وزنهای عربزط بب هر یک از شاخصها ،در ادول ( )9کب بب عنزان ادولهای نهایی

ر بببندی نا گذاری شده ،ارائب شده است (نزروزی چاکلی.)1184 ،

پرسش  .1سهم پژوهشگران ایران و جهان در حوزة «علوم شناختی» ،بر اساس تعداد مقالههای منتشرشدد در
مجموع مجلههای معتبر بینالمللی پایگا  WoSچگونه است؟
ادول  .1سهم پژوهشگران ایران و اهان در حززه »علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالبهای عنتشر شده در
عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی پایگاه WoS

ر بب

نا کشزر

ۀداد عقالب

سهم%

1

زعریکا

11181

78

7

انگلستان

9691

9

1

چین

2421

2

9

زلمان

4867

444

4

کانادا

4194

942

6

فرانسب

1642

149

2

استرالیا

1488

141
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یافتههای پژوهش
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سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

9

ایتالیا

1999

147

8

اسپانیا

1919

141

11

هلند

7961

746

11

ژاپن

7299

744

17

هند

7784

741

11

برزیم

1469

149

19

ایزان

1418

149

14

سزییس

1944

141

16

کره انزبی

1971

141

12

ایران

1112

147

19

بلژیک

1741

141

18

لهستان

1791

141

71

اسکا لند

1716

141

71

رکیب

1191

141

77

ا ریش

1191

1

71

سزئد

1114

148

79

اسرائیم

1112

148

74

روسیب

811

149

76

سنگاپزر

948

149

72

عالزی

999

142

79

روعانی

249

142

78

پر غال

241

146

11

یزنان

272

146

11

دانمارك

219

146

17

فنالند

219

146

11

عکزیک

216

146

19

امهزری چک

611

144

14

نیززلند

411

149

19

سعیده رجبزاده ،حمزه علی نورمحمدی و عبدالرضا نوروزیچاکلی

16

نروژ

411

149

12

ولز

411

149

19

ایرلند

988

149

18

زفریقای انزبی

961

149

91

عجارستان

182

141

91

عربستان سۀزدی

111

147

97

اوکراین

761

147

91

کرواسی

191

141

99

ایلند

119

141

94

اعارات عتحده عربی

117

1418

زعارهای ادول  ،1گزیای این عطلب است کب 94کشزر اهان حداقم دارای 111عنزان عقالب در عجلبهای حت
پزشش پایگاه  WoSدر حزز «علز شناختی» بزدهاند  ،الز بب ذکر است کب زعریکا با  11181عقالب دارای ر با اول و
بیشترین سهم و ایران با  1121عقالب دارای ر با هفدهم است.
پرسش  .2رتبهبندی پژوهشگران ،در حوزة «علوم شناختی» بر اساس تعداد مقالههای منتشرشد در مجموع

ادول  .7ر با دانشگاههای ایران بب لحاظ ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای پایگاه WoSدر حزز «علز
شناختی»
ر بب

نا سازعان

ۀداد عقالب

سهم%

1

دانشگاه بریز

198

16

7

دانشگاه هران

116

1144

1

دانشگاه صنۀتی اعیرکبیر

112

848

9

دانشگاه علز پزشکی هران

89

941

4

دانشگاه صنۀت نفت

67

446

6

دانشگاه شیراز

46

942

2

دانشگاه علم و صنۀت ایران

46

942

9

دانشگاه علز پزشکی شهید بهشتی

47

949

8

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

91

141

14

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیندپژوهشنامهعلمسنجی

مجلههای معتبر بینالمللی پایگا  WoSچگونه است؟

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

11

14

دانشگاه صنۀتی شریف

748

ادول  7حاوی نا زن دستب از دانشگاههای ایران کب در عجلبهای حت پزشش پایگاه  WoSدارای عقالبهایی در
حزز «علز شناختی»بزدهاند ارائب شده است .از زنجا کب پایگاه  WoSعجلبها را بر اساس عۀیارهای کمی و کیفی
گزینش و سپس نمایبسازی عیکند ،حضزر هر عجلب در زن پایگاه عی زاند عبنایی بر اعتبار زن عجلب باشد .از این
رو ،اطالعات الز در خصزص زن دستب از دانشگاهها و عؤسسبهای پژوهشی ایران کب در حزز «علز شناختی»
در پایگاه  WoSدارای عقالب بزدهاند ،بدون زاب بب نزع  Qعجلبهای زنها در ادول  7ارائب شده است.همانطزر کب
عالحظب عیشزد دانشگاههای بریز ،هران ،اعیرکبیر و علز پزشکی هران بیشترین عقالب را در این حززه عزضزعی
بب خزد اختصاص دادند .الز است بر این نکتب أکید شزد کب این ۀداد نها شاعم ۀداد عقالبهای هر شخص در
عزضزع «علز شناختی» است.
پرسش  .3رتبه بندی پژوهشگران ایران در حوزة «علومشناختی» به لحاظ تعداد مقالههای منتشر شد در
مجلههای  Q1چگونه است؟
ادول .1ر با دانشگاههای ایران بب لحاظ ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای  Q1پایگاه  WoSدر حزز
«علز شناختی»
ر بب

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

نا سازعان

ۀداد عقالب

سهم%

1

دانشگاه بریز

16

1747

7

دانشگاه صنۀتی اعیرکبیر

11

1141

1

دانشگاه هران

11

1141

9

دانشگاه شیراز

18

649

4

دانشگاه علم و صنۀت ایران

19

942

6

دانشگاه شاهرود

19

942

2

دانشگاه صنۀتی شریف

11

949

9

دانشگاه صنۀت نفت

17

949

8

دانشگاه علز پزشکی هران

17

949

11

دانشگاه علز پزشکی شهید

11

141

بهشتی
پایگاه  WoSعجلبهای حت پزشش خزد را بب چهار دستب کب شاعم عجلبهای ،Q1عجلبهای  ،Q2عجلبهای Q3و
همچنین عجلبهای  Q4قسیمبندی عیکنند .بدین ر یب عجلبهایی کب در ردیف  %74عجلبهای یک حزز

16

سعیده رجبزاده ،حمزه علی نورمحمدی و عبدالرضا نوروزیچاکلی

عزضزعی قرار گیرند ،عجلبهای  Q1و بر ر و عجلبهایی کب در ردیف  %74دو عجلبهای یک حزز عزضزعی قرار
عیگیرند ،عجلبهای  Q2عحسز

عیشزند .بنا بر دادههای ادول  ،1دانشگاههای بریز ،اعیرکبیر و هران بیشترین

عقالب دارای دراا  Q1را در این حززه عزضزعی بب خزد اختصاص دادند.
پرسش  .4رتبه بندی پژوهشگران ،ایران در حوزة علومشناختی به لحاظ تعداد مقالههای منتشر شد در
مجلههای  Q2چگونه است؟
ادول  .9ر با دانشگاههای ایران بب لحاظ ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای  Q2پایگاه  WoSدر
نا سازعان

ۀداد عقالب

سهم%

ر بب
1

دانشگاه هران

76

1747

7

دانشگاه بریز

71

848

1

دانشگاه علز پزشکی هران

71

848

9

دانشگاه ربیت عدرس

11

641

4

دانشگاه علز پزشکی شهید بهشتی

17

446

6

دانشگاه فردوسی عشهد

8

947

2

دانشگاه شیراز

9

142

9

دانشگاه اعیرکبیر

2

141

8

دانشگاه علز وصنۀت ایران

2

141

11

دانشگاه اصفهان

2

141

دادههای ادول  9نشان عیدهد ،زن دستب از دانشگاههای ایران ا کب زانستباند عقالبهای خزد در حزز «علز شناختی»
را در عجلبهای  Q2حت پزشش پایگاه  WoSعنتشر کنند ،همان دانشگاههایی هستند کب در بخش عقالبهای  Q1نیز
دارای بیشترین سهم بزدهاند .بنابراین ،دانشگاههای هران ،بریز و علز پزشکی هران بیشترین عقالب با دراب  Q2را بب
خزد اختصاص دادهاند.
پرسش  .5رتبهبندی پژوهشگران ایران در حوزة «علوم شناختی» بر اساس نسبت شاخص شهرت علمی (RG

)Scoreپژوهشگران به متوسط شاخص شهرت علمی ) (RG Scoreپژوهشگران آن حوزة موضوعی در پایگا
 Research Gateچگونه است؟
ادول .4ر با دانشگاههای ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس نسبت شاخص شهرت علمی ( RG

)Scoreدانشگاهها و عؤسسبهای پژوهشی ایران بب عتزسط شاخص شهرت علمی ( )RG Scoreدانشگاهها و
عؤسسبهای پژوهشی زن حزز عزضزعی در پایگاه Research Gate

12

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیندپژوهشنامهعلمسنجی

حزز «علز شناختی»

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

نا سازعان

RG Score

نسبت بب عتزسط

1

دانشگاه هران

742497

19

7

دانشگاه بریز

791486

1649

1

دانشگاه اعیرکبیر

181491

1149

9

دانشگاه علز پزشکی هران

29411

449

4

دانشگاه صنۀت نفت

21411

441

6

دانشگاه شیراز

48444

941

2

دانشگاه علم و صنۀت ایران

48474

941

9

دانشگاه اصفهان

47417

146

8

دانشگاه اروعیب

99478

141

11

دانشگاه سمنان

19491

742

ر بب

 Research Gateیایگاه ااتماعی علمی پژوهشگران ،دانشمندان ،استادان و دانشجزیان سراسر اهان اهت ار باط،
همکاری ،پرسش و پاسخ و عبادلبهای علمی است .و ر بب  RGنمرهای است کب شبکب  Research Gateزسط
الگزریتم عخصزص بب خزد ،بب هر عحقق ،دانشگاه یا عؤسسب اختصاص عیدهد و نشان دهنده عیزان فۀالیت عحققان

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

در این شبکب است کب بر اساس چهار شاخص الیفات بارگذاری شده ،عطرح کردن سزال ،عشارکت در پاسخگزیی،
و دنبال کنندگان عحاسبب عیشزد .با زاب بب اینکب  Research Gateیک وسیلب سنجش اعتبار علمی بب شمار
عیرود ،بنابراین ،در این پژوهش عشخصات زن دستب از دانشگاههای ایرانی حزز «علز شناختی» کب در پایگاه
 Research Gateدارای ضریب  RG Scoreهستند ،در ادول ( )4ارائب شده است .بر اساس بررسیهای انجا
شده ،عیزان اشتهار پژوهشگران دانشگاههای هران ،بریز ،اعیرکبیر و علز پزشکی هران ببیشتر از پژوهشگران سایر
دانشگاهها و عؤسسبهای پژوهشی کشزر بزده است .بنابراین ،عی زان دانشگاهها و عؤسسبهای پژوهشی عندرج در
ادول ( )4را ازو عشهزر رین دانشگاههای این حززه در ایران عۀرفی کرد.
پرسش  .6رتبهبندی پژوهشگران ایران در حوزة «علومشناختی» بر اساس تعداد مقالههای منتشر شد در
همایشهای معتبر بینالمللی چگونه است؟
ادول  .6ر با دانشگاههای ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس ۀداد عقالبهای عنتشر شده در همایشهای عۀتبر
بینالمللی
نا سازعان

ۀداد

سهم%

ر بب
1

دانشگاه اعیرکبیر

71

19

7

دانشگاه هران

71

19

1

دانشگاه صنۀتی شریف

17

241

9

دانشگاه علز پزشکی شهید بهشتی

11

6

19

سعیده رجبزاده ،حمزه علی نورمحمدی و عبدالرضا نوروزیچاکلی

4

دانشگاه بریز

8

449

6

دانشگاه علم وصنۀت ایران

9

949

2

دانشگاه شاهد

9

949

9

دانشگاه اصفهان

2

947

8

دانشگاه ربیت عدرس

6

146

11

دانشگاه علز پزشکی ایران

6

146

با وازد اینکب اهمیت عقالبهایی کب در عجلبهای عۀتبر بین المللی عنتشر عیشزند بسیار بیشتر از عقالبهای است کب در
همایشهای بینالمللی ارائب عیشزند ،اعا در بسیاری از دانشگاههای عۀتبر اهان ،کنفرانسهای زیادی برگزار عیشزند
کب اعتبار عقالبهایشان ا حدی است کب زسط نمایبهای استنادی عۀتبری همچزن  WOSنمایبسازی عیشزند .لذا
نباید بب این نزع عقالبها کب در نزع خزد حرف ادید و ازهای دارند بی زاب بزد.
طبق زعارهای ادول  6دانشگاههای اعیرکبیر ،هران ،صنۀتی شریف و علز پزشکی شهید بهشتی دارای بیشترین عقالب
عنتشر شده در همایشهای عۀتبر بینالمللی حت پزشش پایگاه  WoSهستند.
پرسش  .7رتبه بندی پژوهشگران ایران در حوزة «علوم شناختی» بر اساس نسبت شاخص هرش پژوهشگر به
متوسط شاخص هرش پژوهشگران در همان حوزة موضوعی چگونه است؟
و عؤسسبهای پژوهشی بب عتزسط شاخص هرش پژوهشگران دانشگاهها و عؤسسبهای پژوهشی در همان حزز
عزضزعی
ر بب

نا سازعان

عجمزع H-Index

نسبت بب کم

1

دانشگاه بریز

96

7448

7

دانشگاه علز پزشکی هران

21

7148

1

دانشگاه اعیرکبیر

14

1144

9

دانشگاه علم و صنۀت ایران

16

949

4

دانگاه فردوسی عشهد

17

146

6

دانشگاه صنۀت نفت

11

1

2

دانشگاه اروعیب

11

1

9

دانشگاه صنۀتی شریف

2

741

8

دانشگاه شیراز

2

741

11

دانشگاه ربیت عدرس

2

741

18

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیندپژوهشنامهعلمسنجی

ادول .2ر با دانشگاههای ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس نسبت شاخص هرش پژوهشگران دانشگاهها

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

ادول  2حاوی اطالعات الز در خصزص نسبت شاخص هرش هر یک دانشگاههای ایران در حزز «علز شناختی»
بب شاخص هرش عتزسط هما دانشگاههای ایران در حزز عذکزر بر اساس اطالعات پایگاه استنادی  WoSاست .بب
بیان دیگر ،در این ادول عالوه بر اینکب عجمزع شاخص هرش ) (H-Indexهر یک از دانشگاهها بب صزرت عستقم
ارائب شده است ،در نهایت در ستزن پایانی ادول هر یک از این شاخصهای هرش با عتزسط شاخص هرش همب
دانشگاهها عزرد عقایسب قرار گرفتب و نتایج ارائب شده است .بنابراین ،با زاب بب بررسیهای صزرت گرفتب شاخص
هرش دانشگاه بریز ،علز پزشکی هران ،اعیرکبیر و علم و صنۀت ایران بیشتر از سایرین بزده است.
پرسش  .8رتبهبندی پژوهشگران ایران در حوزة «علوم شناختی» بر اساس مجموع شاخصهای چندگانة ارزیابی
بهر وری پژوهشی چگونه است؟
ادول .9ر با دانشگاههای ایران در حزز «علز شناختی» بر اساس عجمزع شاخصهای چندگانا ارزیابی
بهرهوری پژوهشی
عؤسسبه

های و

دانشگاه

بب نهایی

ر

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

"اعتیاز دانشگاهها و عؤسسبهای پژوهشی ایران بر اساس ضرایب شاخصهای عزرد عطالۀب"

71

ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای  WoSدر عجلب های Q1

ۀداد عقالبهای عنتشر شده در عجلبهای  WoSدر عجلبهای Q2

1

بریز

726

199

61

1649

944

199

99941

7

علز پزشکی هران

169

99

61

449

1

787

42749

1

اعیرکبیر

717

117

71

1149

1144

191

41848

9

هران

169

117

29

19

1144

79

97244

4

علم و صنۀت ایران

117

46

71

941

9

69

76141

6

صنۀت نفت

179

99

19

441

1

91

71441

2

شیراز

117

26

79

941

1

79

79441
نا دانشگاه/عؤسسا پژوهشی

شاخصها

ۀداد عقالبهای عنتشرشده در عجمزع عجلبهای عۀتبر بینالمللی در پایگاه ()WoS

عزضزعی در پایگاه Research Gate

نسبت شاخص شهرت علمی) )RG Scoreپژوهشگر بب عتزسط شاخص شهرت علمی ( )RGSپژوهشگران زن حزز

بر اساس ۀداد عقالبهای عنتشرشده در همایشهای عۀتبر بینالمللی در پایگاه ()WoS

نسبتِ شاخص هرش ( )H-indexپژوهشگر بب عتزسط شاخص هرش پژوهشگران در همان حزز عزضزعی

ضریب وزنی

71
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علز پزشکی شهید بهشتی
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71748

8
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1
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14148
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صنۀتی شریف
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6
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6
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عجمزع

1199
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2142

9644

1119

167647

عیانگین کم

11949

2949

1648

2412

9464

11149

167467

بررسیها بر روی ادول ( )9زاب را بب این نکتب الب عیکند کب پژوهشگران دانشگاهها و عؤسسبهای
پژوهشی بیشتر در چب شاخصهایی اعتیاز باال ری کسب کردهاند کب زانستباند در چنین اایگاهی قرار گیرند .با
زاب بب ضرایب این شاخصها ،دانشگاههایی کب اچایندکس باال ری دارند و یا ۀداد بیشتری عقالب Q1و Q2

دارند در عزاردی کب بب پژوهشگرانی با زانمندی باال در زعینب دانش و فناوری نیاز است عی زانند عزرد زاب
واقع شزند ..با این حال ر بب عمزعی در عزاردخاصی کب اایگاه پژوهشگران بر عبنای یک شاخص عشخص عزرد
زاب است نباید عبنای عمم قرار گیرد ،زیرا عمکن است سازعانهایی کب نمرههای نزدیک بب عیانگین یا کمتر از
عیانگین کسب کردهاند عزرد بررسی و واکاوی خصصی قرار گیرند.
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با زاب بب نکتبهایی کب در این بخش عزرد اشاره قرار گرفت ،عرااۀب بب نتایج ر بببندیهای ارائب شده در ادول ()9
کب دانشگاهها بر اساس ضرایب عشخص در عجمزع شاخصهای چندگانب کسب کردهاند عی زاند عفید باشد.
بحث و نتیجهگیری
عرور عطالۀات پیشین نشان داد کب برخی پژوهشگران عانند علی بیگی ( )1196عۀتقد است رایج رین روش بررسی
بهرهوری پژوهشی ،همان ۀداد انتشارات است و از زنجایی کب انتشارات ،روش استاندارد اشاعب یافتبهای پژوهشی
است ،بررسی کمّی را بب عنزان عناسب رین ابزار عملکرد پژوهشگران عیشناسد .همچنین ،رضایی و نزروزی چاکلی
( ) 1189در پژوهش خزد نشان دادند کب بر اساس نظر عدیران و عۀاونان پژوهشی سب نزع دانشگاه ااعع ،صنۀتی و
علز پزشکی شاخصهای عربزط بب اایگاه ،اعتبار زیادی در ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها دارند .در بین
شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،شاخصهای عربزط بب عؤلفا کتا  ،بیشترین اهمیت را نزد عۀاونان
و عدیران پژوهشی دانشگاههای ااعع دارد .سب عؤلفا پژوهانب ،اختراعات و طرحهای حقیقا ی از اهمیت باالیی نزد
عۀاونان و عدیران پژوهشی دانشگاه های صنۀتی ،نسبت بب عۀاونان و عدیران پژوهشی دو نزع دانشگاه دیگر برخزردار
است .همچنین شاخص های عربزط بب عؤلفا عقالب ،بیشترین اعتبار و اهمیت را نزد عۀاونان و عدیران پژوهشی
دانشگاههای علز پزشکی دارد .همچنین ،رضایی و نزروزی چاکلی ( )1181در پژوهش خزد بب این نتیجب رسیدند
برای سنجش بهرهوری پژوهشی پژوهشگران حززهی علز انسانی شاخصهای عربزط بب کتا

اهمیت زیادی دارد،

درحالیکب برای پژوهشگران علز پایب و علز پزشکی ،شاخصهای عربزط بب عقالبهای بینالمللی اهمیت بیشتری
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دارد و از نظر پژوهشگران فنی-عهندسی شاخصهای عربزط بب اختراعات و طرحهای حقیقا ی نسبت بب سایر
شاخصها از اعتبار بیشتری در ارزیابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران برخزردار است .از زنجاییکب بهرهوری پژوهشی
از نسبت برونداد پژوهشی بب درونداد پژوهشی عحاسبب عیشزد ،در ارزیابی بهرهوری پژوهشی شاخصهایی کب بیانگر
نسبت برونداد پژوهشی بب درونداد پژوهشی هستند از اعتبار و اهمیت بیشتری برخزردار هستند .از اینرو ،در این
پژوهش بهرهوری پژوهشی پژوهشگران(درونداد) حزز علز شناختی با استفاده شاخصهای چندگانب (برونداد) عزرد
بررسی قرار گرفت .دانشگاههای بریز ،علز پزشکی هران ،اعیرکبیر و هران بر اساس شاخصهای چندگانب زانستب
اند نمرههای باال ر از عیانگین کسب کنند و ر ببهای بهتری را در زعینا علز شناختی بب خزد اختصاص دهند .و بب
عبار ی این دانشگاهها از باال رین زانمندیهای علمی و فناوری در حزز علز شناختی برخزردارند.

پیشنهادات
-

ار قای کیفیت عجالت ایرانی در حززه علز شناختی و انجا اقداعات الز برای نمایب شدن زنها در
پایگاههای اطالعا ی بینالمللی.

-

شزیق و رغیب پژوهشگران حززه علز شناختی در زعینا افزایش ۀداد عقالبهای با کیفیت در قالب

-

ایجاد اعکان حضزر عؤثر ر پژوهشگران کشزر در همایشهای عۀتبر بینالمللی در حزز علز شناختی.

-

فۀال کردن بخش حقیق و زسۀب در حززه علز شناختی و ااازه اسیس عراکز حقیقا ی خصزصی در این
بخش.

منابع
حجازی ،یزسف و بهروان ،ژالب .)1199( .بررسی رابطب بین عزاعم فردی و سازعانی با بهرهوری پژوهشی اعضای
هیئت علمی کشاورزی .علز رویج و زعززش کشاورزی ایران.61-92 ،)1(4 ،
امالی عهمزئی ،حمیدرضا )1181( .ارزیابی پژوهش :رویکردها ،شیزهها و چالشها .فصلناعب رهیافت ،98 ،ص.18
دباغ ،رحیم .)1181( .عقایسب بهرهوری پژوهشی با بهرهوری کم در دانشگاههای عنتخب دولتی ایران .پژوهشهای
اقتصادی ایران.24-119 ،)92(16 ،
رضایی ،عینا و نزروزی چاکلی ،عبدالرضا )1189( .شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی
دانشگاههای ایران ،حقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی .دوره  .98شماره  ، 7ص.712 -711 .

71

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیندپژوهشنامهعلمسنجی

عقالبهای  Q1و .Q2

سنجش و ارزیابی بهرهوری علمی پژوهشگران حوزة « علوم شناختی» در ایران و جهان

رضایی ،عینا؛ نزروزی چاکلی ،عبدالرضا " .)1181( .شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهره وری پژوهشی
پژوهشگران و دانشگاههای کشزر "  .پایان ناعب کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علز انسانی،
دانشگاه شاهد.
علی بیگی ،اعیرحسین .)1196( .حلیم بهرهوری پژوهشی اعضای هیئت علمی :عطالۀب عزردی دانشگاه رازی .پژوهش
و برناعبریزی در زعززش عالی.149-174 ،96 ،
عسگرپزر ،بیتا و همکاران .)1199( .روند حقیقات علز دارویی در ایران در عقایسب با کشزرهای خاورعیانب و زفریقای
شمالی :یک عطالۀب علمسنجی .عدیریت اطالعات سالعت.141-191:)7(6 ،
عۀصز میمی ،عریم ،ابا  ،زویا ،وبرادر ،رؤیا .)1184( .اایگاه علمی ایران در عیان کشزرهای عضز سازعان
همکاریهای اسالعی در حززه کشاورزی و علز زیستی .علمسنجی کاسپین.77-19 .)1(1 ،
نیکزاد ،عهسا .)1198( .کاربرد کتابسنجی و علمسنجی در ارزیابی پژوهش .کتا

عاه کلیات ،سال سیزدهم ،شماره

.149
نگهبان ،عحمدباقر .) 1186( .حلیم رابطب عیان زلیدات علمی کشزرهای بر راهان و عیزان اختراعات ،پژوهشناعب

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیندپژوهشنامهعلمسنجی

علم سنجی ،دوره  ،1شماره .4
نزروزی چاکلی ،عبدالرضا .)1184( .شناسایی ،ارزیابی و ر بببندی پژوهشگران دارای بیشترین بهرهوری علمی در
ایران در حززههای وابستب بب «ریززرایبها»« ،زنتیبادیهای کدودعانی»« ،پروبیز یکها»« ،ویروسهای از بین برند
سلزلهای سرطانی» و «ویروسشناسی» .همکاران سۀیده رابزاده ،حمید نزروزی چاکلی؛ ناظر طرح حمیدرضا
طهزری .هران :صندوق حمایت از فناوری زیستفناوری؛ عۀاونت علمی و فناوری ریاست امهزری ،ستاد زسۀب
زیستفناوری ،گروه زلید.
ولیزاده زنزز ،پروین .)1199( .بررسی بهرهوری در اقتصاد ایران .عجمزعب پژوهشهای اقتصادی بانک عرکزی
امهزری اسالعی ایران.19 .)1(79 .
و سایت پژوهشکده علز شناختی [ پیزستب] .دسترس پذیر در:
 http://www.iricss.org/fa/Pages/Default.aspxبازدید شده در1182/7/17 :
Babu, Ramesh & Singh, Y. P (1998). "Determination of research productuvuty". Scientometrics, (3), 309- 329.
Chan, Kam. C, Chen, Karl .C &Cheng, Luis. T. W (2005). "Ranking research productivity in
accounting for Asia-Pacific Universities". Review of quantitative finance and accounting, 24,
47–64.

79

 حمزه علی نورمحمدی و عبدالرضا نوروزیچاکلی،سعیده رجبزاده
Hossain, N., J. Bischoff, C. Willy, R. Roncace, and T. Walsh. 2015. Increasing Research
Productivity: The Impact of Knowledge Management Applications in University Research Environments. Know.Process Mgmt. 22 (2): 63-67.
Jacob, Brian & Lefgren, Lars (2007)."The Impact of research grant funding on scientific
productivity". NBER Working Paper, 13519, 1- 67.
Sri Kantha,s (1996)."Scientific productivity of Einstein, Freud and Landsteiner". Medical Hypotheses, 46, 467-470.

 پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیندپژوهشنامهعلمسنجی-دوفصلنامه علمی
74

