شاخص هاي رصد كالن سالمت  :رصد تعداد مقاالت چاپ شده در كشور
مروري بر وضعيت شاخص تعداد مقاالت چاپ شده ،علل و مداخالت
بخش اول :مقدمه
رصد شاخصهای یک سیستم برای بررسی وضعیت در زمان حال ،روند
تغییرات ،دستیابی به اهداف برنامه ها و مقایسه با سیستمهای دیگر
انجام می شود .این رصد بر روی ستونهایی به نام شاخص قرار گرفته
است .در سالهای اخیر نقش شاخصها و بدست آوردن شاخص مناسب روز به
روز بیشتر می شود .اعدادی که وظایف بسیاری برعهده دارند و
انتظارات بسیاری از آنان وجود دارد .شاخصها باید توانایی مقایسه
با سایر کشورها را داشته باشند ،میزان نزدیک یا دور شدن از اهداف
تشخیص سریع اتفاقات احتمالی و آمادهسازی
کالن را نشان دهند،
سیستم برای چارهاندیشی زودهنگام را میسر کنند ،ابعاد مختلفی
مانند عدالت و برابری ،مشارکت را نشان دهند.
در ارزیابي هاي علم سنجي ،اصلي ترین معیار براي تعیین جایگاه
علمي و رتبه بندي کشورها ،مراكز علمي و به ویژه دانشگاه ها،
میزان مشارکت در تولید علم ،نوآوري ،فن آوري و به طور کلي مشارکت
در روند توسعه علم جهاني عنوان شده است.

بخش دوم :بررسي وضعيت موجود وعلل مؤثر در آن
 -1وضعيت موجود
یكي از شاخص هاي مهم پژوهشي كه در كشورمان جایگاه ویژه اي دارد؛
مقاالت علمي منتشر شده و برگرفته از پژوهشهاي اصیل و هدفمند و چاپ
آنها در مجالت معتبر داخلي و خارجي مي باشد.
نمودار زیر آمار وزارت بهداشت ازمقاالت چاپ شده دردانشگاه هاي
علوم پزشكي كشور است كه نشان از رشد كمي مقاالت چاپ شده دارد.
نمودار شماره -1مقاالت چاپ شده دردانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
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با نگاهي به آمار مشخص مي شود تولید و انتشار مقاله در ایران
روند رو به رشدي داشته است.1درمطالعه اي كه به مقایسه وضعیت
انتشارات بیومدیكال ایران ،پاكستان و مصر پرداخته بود؛نتایج نشان
داد رشد كمي انتشارات ایرانیان طي سال هاي 1001 -1991بسیار بیش
تر از دو كشور دیگر بوده است.1
طبق آمار ارائه شده ي مجله «نیچر» ،ایران در سال  1011با رشد 10
درصدي در كل مقاالت علمی(هم علوم پزشكي و هم سایر علوم)،
پرشتابترین کشور جهان در این زمینه بوده است.3
مقاالت از 11رشته مختلف بوده كه حدود%30آن مربوط به حوزه علوم
پزشكي مي باشد.
نمودار زیر روند رشد مقاالت حوزه پزشكي را به تفكیك رشته هاي
مختلف آن ازسال 1996تا 1011نشان مي دهد:
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رشد تعدادمقاالت پزشكي ایران در مقایسه با كشورهاي تركیه ،پاكستان
ومالزي ،شیب تند تري دارد:

نمودارشماره-3مقاالت پزشكي چاپ شده كشورهاي
ایران،مالزي،پاكستان،تركیه

گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران

۲

شاخص هاي رصد كالن سالمت  :رصد تعداد مقاالت چاپ شده در كشور

تعداد مقاالت چاپ شده ايراني در مقايسه با
مالزي،پاكستان وتركيه

ايران
مالزي
پاكستان
تركيه

تعدادمقاله

1۴۰۰۰
1۲۰۰۰
1۰۰۰۰
۸۰۰۰
۶۰۰۰
۴۰۰۰
۲۰۰۰
۰
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
سال ميالدي

سایت http://www.scimagojr.comتاریخ دسترسي19-09-1013

 -2علل مؤثربر وضعيت موجود










نقش شاخص مذكوردرارتقا :یكي از علل رشد چشمگیر تعداد مقاالت
در كشور  ،نقش انتشار مقاالت علمی در نشریات نمایهشده در
ژورنالهای بینالمللی  ،در ارتقای وضعیت اعضای هیأت علمی و
حتی پذیرش پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترا ،بوده است .
همبستگي با تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي و تعداد اعضاي
هيأت علمي :افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تكمیلي وافزایش
تعداد اعضاي هیأت علمي است به عبارت دیگر با افزایش تعداد
پژهشگر انتظار مي رود تعداد مقاالت علمي به چاپ رسیده هم
افزایش یابد.
درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي -:در تحقیقي
كه به بررسي الگوي رشد علم ایران درسال هاي1010-1990پرداخته
بود  ،رابطه مثبت و معناداري بین تعداد دانشجویان تحصیالت
تكمیلي  ،تعداد اعضاي هیأت علمي ومیزان تولید ناخالص ملي با
تولید علم ایران وجود داشته است.4
افزايش مراكز تحقيقاتي و انجمن هاي علمي :براساس گزارش هیئت
نظارت و ارزیابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقالب فرهنگي
درسال1396درفاصله سالهاي1339تا 1393تعداد مراكز تحقیقاتي
فعال ،رشد %93داشته اندوانتظار مي رود روند رشد در سال هاي
بعد هم ادامه یابد.
آگاهي از روش تحقيق و زبان انگليسي  :افزایش شناخت از روش
تحقیق وتسلط به زبان انگلیسي هم از عواملي هستند كه رابطه
مستقیمي با تعداد مقاالت چاپ شده در ISIدارند.5

بخش سوم:بررسي نقش شاخص مذكور در رشد و پيشرفت علمي
وراهكار هاي پيشنهادي :
گاهي دانشگاهیان از روي اجبار و نه از روي رغبت به نوشتن بیش
ترروي مي آورند؛كه این امر از كیفیت مقاالت مي كاهد.چراكه عضو
هیأت علمي دانشگاه علوم پزشكي وظیفه تدریس ،رسیدگي به مشكالت
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دانشجویان و در اغلب اوقات طبابت و رسیدگي به بیماران را نیز
برعهده دارد .در مطالعه اي كه به بررسي عوامل مؤثر بر عدم گرایش
به نگارش مقاالت علمي از دیدگاه اعضاء هیأت علمي دانشگاه علوم
پزشكي همدان درسال 1399انجام گرفته بیش ترین موانع به ترتیب
اولویت عبارتند از:مشغله زیاد در امور آموزشي  ،تدریس و یا
درمان ،موانع موجود در انجام پروژه هاي اصیل پژوهشي  ،طوالني بودن
زمان ارائه تا چاپ مقاالت در مجالت علمي فارسي ،نداشتن تسلط كافي به
زبان انگلیسي .بطور خالصه این موانع حول سه محور مشكالت سازماني ،
مشكالت شخصي و سازماني و مشكالت صرفا" شخصي قابل طبقه بندي بودند.6
هرچند برخي تحقیقات همبستگي مثبت بین كمیت و كیفیت انتشارات علمي
را نشان میدهند3و9ولي سایر تحقیقات این نتیجه گیري را تأیید نمي
كنند10و. 9
درتحقیقي كه به بررسي وضعیت انتشارات علمي دانشگاه هاي علوم
پزشكي كشور برمبناي شاخص هاي كمي و كیفي در سالهاي1006-1993
پرداخته شد نیزشكاف عمیقي بین كمیت و كیفیت تولیدات علمي این
دانشگاه ها مشاهده مي شود كه حاكي از توجه بیش تر به كمیت
انتشارات در ارزیابي سطح كالن كشور مي باشد.11
کیفیت محتوایی پژوهشها معیار مهمی در رشد علمی به حساب میآید،
وتحت عنوان ضریب استناد شناخته مي شود ؛ در سال هاي اخیرسهم
ارجاع به یك مقاله کاهش یافته است.3
در تحقیق عرفان منش كه انتشارمقاالت ایرانیاني در Scopusو Web Of
Scienceدرسالهاي 1999تا 1003ارزیابي مي گردد نشان داده شد باوجود
روند رو رشد تعدادمقاالت و تعداد ارجاعات ولي روند تعداد ارجاع به
یك مقاله رو به پایین است .11این در حالي است كه طبق آمار ارائه
شده در سایت (SJRكه به مقایسه ي تولیدات علمي و رتبه بندي كشورهاي
جهان مي پردازد)از سال  1003به بعد میزان مقاالت استناد نشده در
مقایسه با درصد استناد شده رو به رشد بوده است:
نمودارشماره-4درصد مقاالت استناد شده/استناد نشده ایراني
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(http://www.scimagojr.comتاریخ دسترسي)13-10-1013
كه جز یك درصد پرارجاع ترین
با این حال مقاالتي هم وجود دارند
مقاالت جهان بشمار مي روند و خوشبختانه این گونه مقاالت هم روند رو
به رشدي داشته اند .طبق گفته هاي دکتر مصطفی قانعی( معاون سایق
تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت)درتاریخ اردیبهشت ، 1391براساس
آستانه های تعیین شده در پایگاه اطالعات علمی 30 ، Web Of Science
مقاله منتشر شده محققان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در میان
فهرست یک درصد برتر مقاالت پر ارجاع بین المللی قرار گرفته که این
میزان نسبت به سال قبل  19درصد رشد داشته است ودر این میان گرایش
علمی پزشکی بالینی بیشترین سهم مقاالت یک درصد برتر بین المللی را
به خود اختصاص داده است.ایشان تعداد مقاالت یک درصد برتر محققان
علوم پزشکی کشور در سال  1010میالدی بیست و یک مقاله ،در سال 1011
چهل مقاله و در سال  1011پنجاه و چهار مقاله عنوان نمودند.11
با وجود روند رو به رشد تعداد مقاالت پر ارجاع ولي مقایسه درصداین
مقاالت از كل مقاالت چاپ شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آن سال
چندان امید بخش نیست.
عالوه برافت كیفیت ،علت دیگر پایین بودن ارجاعات ،چاپ مقاله در
مجالت با ضریب تأثیر پایین است .
در مطالعات علم سنجي اگرچه از تعداد استنادها به عنوان مهم ترین
شاخص میزان نفوذ و تأثیر علمي یك اثر یاد مي شود ولي تنها میزان
استناد ها بیانگر كیفیت كار نمي باشند .چنانچه در آثاري مانند
مقاالت مروري به سبب ماهیتشان استناد بیش تري دریافت مي شود وگاهي
استناد به مقاله به سبب انتقاد به روش كار یا نتایجش صورت مي
گیرد .از این رو H-indexمي تواند شاخصي باشد كه تعادل بین
كمیت(تعدادانتشارات)و كیفیت(تعداد استنادها)را برقرار مي نماید.
این شاخص در ابتدا براي ارزیابي بازده علمي محققان بكار مي رفت
ولي بعدها پیشنهاد شد تا براي ارزیابي گروه هاي تحقیقاتي و
مؤسسات نیز بكار رود .14اما شاخص مذكور تحت تأثیر خود استنادي
قرار دارد.براي همین شاخص مناسب تر "میانگین استنادها به ازاي هر
مورد" مي باشد كه هم تعداد تولیدات هم تعداد استنادها را در نظر
مي گیرد و از سایر شاخص هاي كیفي بهتر مي تواند كیفیت آثار را
نمایان سازد.
مورد دیگر كه درباره مقاالت منتشرشده باید توجه نمود دامنه موضوعي
پژوهش هاي مذكور است .چناننچه در نمودار شماره  1مالحظه مي شود
روند رو به رشد مقاالت درحوزه هاي مختلف علوم پزشكي هماهنگ نبوده
است.
در تحقیقي كه به بررسي تولیدات علمي محققان برزیلي در 40نشریه با
ضریب تأثیر باال پرداخته بود مشخص شد با وجود رشد كمي وحتي كیفي
،دامنه موضوعي این تولیدات محدود مي باشد .15در
تولیدات علمي
بررسي وضعیت انتشار و استناد به مقاالت علوم پزشكي شهید بهشتي در
سالهاي 1003-1999نیز با وجود سیر صعودي نشر مقاالت و روند رو به
رشد استناد به مقاالت ،اكثر آنها( )%14در حوزه فارماكولوژي بوده
است.16
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مقام معظم رهبري در بیانات خود درخصوص پژوهشگاه هاي دانشگاهي
تأكید نمودند فعالیت ها باید ناظر به نیاز جامعه باشد .به عبارت
دیگر تحقیقات تاچه حد موضوعات اولویت دار جامعه را پوشش داده
اند؟
مربوط به دیابت
در پژوهشي كه به ارزیابي تغییرات كمي مقاالت
درسالهاي1001-1991در كشورهاي درحال توسعه پرداخته،به این نتیجه
رسیده كه اگرچه سهم ملل درحال توسعه در زمینه تحقیقات دیابت
افزایش یافته ولي در این مورد فاصله بین كشورهاي توسعه یافته و
درحال توسعه بسیار عمیق مي باشد.13
گرایش به همكاري در تولیدات علمي و تألیف مشترك نیز نكته با
اهمیتي است تحقیقات نشان داده همبستگي بسیار قوي بین تألیف مشترك
و تولید مقاله وجود دارد19و.19از جمله مزیت هاي این همكاري استفاده
از تخصص و مهارت نویسنده همكار،افزایش انتشارات علمي وارتقاي
كیفي محصول است.همكاري محققان داخلي در سطوح بین المللي نیز در
ترقي وپیشرفت پژوهش ها و گسترش دانش جهاني مؤثر مي باشد .10همكاري
محققان داخلي و بین المللي درطي سال هاي 1999تا 1003بیش از %13
درسال نبوده است.11
نمودار زیرمقایسه درصد مقاالت پزشكي داراي همكار بین المللي را
در كشورهاي ایران،پاكستان،تركیه و مالزي نشان مي دهد:
نمودارشماره -5درصد مقاالت پزشكي
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بخش چهارم:بررسي چالش ها و ارائه مداخالت
بررسي چالش ها
جهت ارائه راهكار هاي صحیح ابتدا باید به شناخت جامعي از چالش ها
و موانع پیش روي تولیدات علمي داشت .این چالش ها به 5دسته تقسیم
شده اند:
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نيروي انساني :کمبود نیروهای تخصصی در مراکز دانشگاهی و
علمی ،پایین بودن روحیة علمی و پژوهشی و انگیزة ضعیف بسیاری
از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور برای
طراحی و اجرای پژوهشهای اصیل.
سازماني :وجود قوانین دست و پاگیر اداری برای توسعه علم و
پژوهشگری ،وجود محدودیتهای مالی و کمبود بودجة پژوهشی و کم
توجهی مسؤوالن پژوهشی کشور به ضرورت گسترش پژوهش.
روش شناختي :پایین بودن کیفیت روش شناختی پژوهش  ،فقدان
ارزشیابی از تاثیر فعالیتهای علمی و پژوهشی مراکز علمی و
دانشگاهها ،سطحی نگری در تحقیقات ،پربها دادن به آموزش و کم
توجهی به پژوهش.
ارتباطي:وجود شکاف نگرشی و ارتباطی بین مراکز پژوهش و
پژوهشگران ،فقدان نظام اطالع رسالنی مناسب ،ارتباط ضعیف بین
مراکز علمی و دانشگاهی ،فقدان قوانین ارتباطی مناسب در
بكاربستن محصوالت علمی ،و پایین بودن مدیریت مشارکتی و روحیة
همکاری در سازمانها و مراکز تحقیقاتی.
اجتماعي –فرهنگي:عدم رسوخ فرهنگ تحقیقاتی در جامعه برای
تولید علم  ،عدم همخوانی یافته ها و تولیدات علمی و پژوهشی
با ارزشهای فرهنگی – اجتماعی ،بی توجهی یا کم توجهی به
نیازها و اولویتهای ملی و منطقه ای ،عدم ارج گذاری مناسب از
تولیدات علمی و تولید کنندگان علمی در کشور ،ناهماهنگی
پژوهشها با نیازهای نظری و کاربردی کشور.

راهكار هاي پيشنهادي:











افزایش سهم اعتبارات پژوهشي حوزه سالمت و فراهم كردن
تمهیدات الزم قانوني جهت بهرهگیري از تواناییهاي بخش
خصوصي براي مشاركت در تأمین هزینههاي تحقیقات سالمت.
به منظور افزایش سهم تولیدات علمي حوزه سالمت تالش شود تا
مجلههاي علمي داخلي پزشكي از استانداردهاي الزم براي
نمایه شدن در پایگاههاي اطالعات علمي جهان برخوردار
شوند.
شاخص هاي كیفي در كنار شاخص هاي كمي  ،در ارتقا اعضا
هیئت علمي و پذیرش دانشجو دوره هاي تكمیلي لحاظ شوند.
به منظور رفع شبهه ،انجام تحقیقي علمي براي تعیین میزان
هزینه -سودمندي چاپ و انتشار مقالههاي اعضاي هیئت علمي
دانشگاهها و مراكز آموزشي به زبان انگلیسي در مجلههاي
خارجي پیشنهاد ميشود.
حمایت از تولیدات علمی ،ترغیب و تشویق پژوهشگران می
تواند زمینة مناسب برای تولید علم ،توسعة پژوهشگری و
آزاد اندیشی فراهم کند.
افزایش ارتباط مراکز پژوهشي و پژوهشگران و بین مراکز
علمی و دانشگاهی  ،ایجاد نظام اطالع رسانی مناسب ،باال
مدیریت مشارکتی و روحیة همکاری در سازمانها و
بردن
مراکز تحقیقاتی.
وضع قوانین روشن و مناسب برای تولید و توسعة علم ،از
بین بردن ساختار خشک اداری در مراکز علمی و دانشگاه ها
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 رصد تعداد مقاالت چاپ شده در كشور: شاخص هاي رصد كالن سالمت
 ارزشیابی اثر بخشی و،افزایش کیفیت روش شناختی پژوهش
سودمندی تولیدات علمی
 ایجاد همسویی و،ایجاد و توسعة فرهنگ پژوهش در جامعه
،همخوانی بین تولیدات علمی و ارزشهای فرهنگی – اجتماعی
ارج گذاری مناسب از تولیدات علمی و تولیدکنند گان علم
 و افزایش توجه به نیازها و اولویتهای ملی و،در کشور
منطقه ای
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