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  مقدمه

ي و كيفي آموزش عالي در جمهوري اسالمي رشد كم

 نيروي انساني عالم و تربيت ، گذشتهي ايران در سه دهه

ها و مراكز  ا گسترش پژوهشكدهسازي همراه ب ظرفيت

بب افزايش ها س ريزي تحقيقاتي كشور و برخي برنامه

 و راه را براي رسيدن شده علمي هاي ها و توليد مقاله پژوهش

 ۱۴۰۴انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  به اهداف چشم

 تا بتوانيم ايران را ۱هجري شمسي هموار نموده است

 اول اقتصادي، علمي و كشوري توسعه يافته با جايگاه

بخش  فناوري در منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام

  ثر در روابطؤجهان اسالم و داراي تعامل سازنده و م

مقام معظم رهبري با درايت و . الملل توصيف نماييم بين

 بر ضرورت انداز، چشمتحقق اهداف در راستاي  عنايت خاص

و تدوين اسناد توسعه تحول در نظام علم و فناوري كشور 

  .اند  فرمودهتأكيد جامع علمي كشور ي علمي و نقشه

ال اصلي اين است كه هاي علمي سؤ در راستاي پيشرفت

ها به  هايي را بايد براي ارزشيابي اين پيشرفت چه شاخص

 علم شامل فراگيري علم، توليد علم، ي كار گرفت؟ چرخه

بستر . ستترويج علم، انتشار علم و به كارگيري علم ا

اساسي پژوهش در كشور، راهبردهاي پژوهشي كالن و 

ها  ها است كه بايد برنامه موريتأها و م سپس سياست

 كه  است اينموضوع مهم. شودبراساس آنها تدوين 

 خروجي ي  روندهاي پژوهشي بايد در سه حيطههاي يافته

(Output) دستاورد ،(Outcome)ر و پيامد ث و ا(Impact) 

 (Scientometric) سنجي  علم.)۱نمودار (گيردرار ارزشيابي ق

كند تا بتواند به  روندي است كه علم را ارزيابي مي

. گيران در مورد راهبردها كمك كند گزاران و تصميم سياست

ها   خروجي پژوهشي  به حيطهبيشترسنجي  هذا علم مع

(Output)و پيامد توجهي اثرپردازد و به دستاورد و   مي 

 تعداد خام توليدات علمي است ،ترين برآورد آن ن آسا۲.ندارد

 و بازگو هاي علمي است مقالهكه تخميني خام از ميزان 

  آن.هاي منتشر شده نيست  كيفيت و سودمندي دادهي كننده

 توليدات (Impact)هاي اخير به نام اثرگذاري  چه در سال

 تعيين جايگاه علمي محقق، مراكز تحقيقاتي، برايعلمي 

ها و كشورها مورد توجه قرار گرفته شامل دو  دانشگاه

 اثرگذاري يعني ميزان ارجاعات به مقاالت ي شاخص عمده

.  بوده است(Impact factor)ثير أ و ضريب ت(Citation)علمي 

 يك هاي مقاله به ها  از تقسيم تعداد ارجاع ثير مجلهأضريب ت

  قابل ارجاع در همانهاي مقالهمجله در يك سال به تعداد 

هايي كه  با در نظر گرفتن شاخص. آيد سال به دست مي

كنند، جمهوري اسالمي   را ارزيابي مي(Outcome)خروجي 

 سال گذشته ۱۵اي را در  العاده ايران سير پيشرفت خارق

 بيست و ششم ي از نظر تعداد مقاالت به رتبه. داشته است

ISIر المللي كشو  بينهاي ه مقال%۶۰بيش از .  دست يافته است

 (Impact factor)ثير أ با ضريب تهاي مجله در ۱۹۹۲در سال 

 %۶۰ منتشر شده است، حال آن كه بيش از ۱صفر تا 

ثير أ با ضريب تها مجله در ۲۰۰۷ ايراني در سال هاي مقاله

 ۳ثير باالي أ با ضريب تهاي مجله آنها در %۱۰ و ۱باالتر از 

  .انتشار يافته است

ثير أع به آنها و ضريب ت، ارجاها مقالهاگرچه تعداد 

هاي ديگر  كنند و شاخص  كه مقاالت را چاپ ميها مجله

توانند در مورد   ميها مقالهتعريف شده براي اثرگذاري 

اي مفيد باشند براي   پايههاي مطالعه علوم پايه و ها مقاله

 هاي مطالعه ي اي به ويژه  كاربردي و توسعههاي مطالعه

توانند نمايانگر  اليني نمياي، اپيدميولوژيك و ب جامعه
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 فريدون عزيزي دكتر  هاي ارتقاي علمي شاخص ۲۰۶

 

 در رفع مشكل اقتصادي، مطالعهدستاوردها و پيامدهاي 

اجتماعي، فرهنگي و سالمتي باشند كه مطالعه براي آن انجام 

  . هاي آن به صورت مقاله منتشر شده است شده و يافته
  

  منابع انساني

  گذاري سرمايه

  داد درون  

(Input) 

      

  هزينه، ساختار، برنامه

  بندي جهت

  فرآيند  

(Process)  

      

  آثار منتشر شده

   ثبت شدهاتاختراع

 داد  برون  

(Output) 

      

  كارهاي تخصصي  راهي ارايه

هاي   حاصل از طرحهاي يافته

  تحقيقاتي

  دستاورد   

(Outcome) 

      

  مين و ارتقاي أحفظ، ت

  سالمت

  اثربخشي  

(Impact) 

  

  وم پزشكي علهاي پژوهش ساختار مفهومي -۱نمودار 
  

هاي ارزشيابي كنوني  با عنايت به اين كه شاخص

 را به طور (Impact) و آثار و پيامد (Outcome)دستاورد 

، وضعيت پژوهش در كنند نميمطلوب و كامل ارزيابي 

هاي   پژوهشي كشورها چگونه بايد بررسي شود؟ مقايسه

دهد كه در  موجود در ايران با كشورهاي پيشرفته نشان مي

 استوار است گذاري دولتي  سرمايهرها بيشتر ب  پژوهشايران

در حالي كه در ؛ گرا و آموزش عالي محور است  عرضهو

گذاري صنعت و  كشورهاي پيشرفته، پژوهش با سرمايه

گرا در  هاي كاربردي و عرضه دولت، تقاضاگر در پژوهش

هاي بنيادي و با محوريت صنعت و دانشگاه انجام  پژوهش

 %۸۰روي انساني در امريكا و ژاپن بيش از ساختار ني. شود

 درصد در ۸۰در مراكز صنعتي و در ايران بيش از 

. ها و مراكز تحقيقات دولتي است ها، پژوهشكده دانشگاه

مشتري پژوهش دولتي است، حجم مالي كمي دارد، در 

شود،   همكار انجام مي۳-۲ با بيشتربسياري موارد انفرادي و 

  ،ها وجود ندارد  طرحموضوعدر پيوستگي . فراگير نيست

 از ،ها كمياب است  طرحبرايهمكار تمام وقت پژوهشي 

شود و نيازهاي مشتريان در بخش  دانشجويان استفاده مي

. نيستها منطبق  صنعت با توانايي پژوهشگران در دانشگاه

 علمي هاي مطالعههاي پژوهش كه به صورت   خروجيبيشتر

.  و پيامد را ندارداثر،  قابليت تبديل به دستاورد،است

 است كه در هايي مقالهها   حاصل بيشتر پژوهشبنابراين،

 با ضريب تاثير باال به چاپ ها مجلهبهترين وضعيت در 

ثيري به هيچ يك از روندهاي توسعه أرسد ولي ت مي

اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و روند سالمت آحاد مردم 

  .ندارد

وم پايه در زمان هاي عل  پژوهش كه بيشتربديهي است

شوند و  اي نمي هاي كاربردي و توسعه كوتاه منجر به طرح

 هستند و فرصت محور، عرضه محور ها مطالعهاين نوع 

) حداقل به ظاهر(ممكن است در راستاي نيازهاي ملي سالمت 

هاي علوم پايه نيز بايد با هدف   پژوهشبا اين وجود،. نباشند

ش جهاني و به صورت  دانيهاي پيش رو دستيابي به حوزه

ريزي شوند كه  هم پيوسته برنامهه اي و ب هاي زنجيره طرح

ها مجموعه آنها بتوانند به مرزهاي علم و  در طي سال

. ل شوندي خاص ناي  دانش در يك زمينهيهاي پيش رو حوزه

هاي پايه   طرحهاي موضوعدر حالي كه پراكندگي موجود در 

ابي به چنين هدفي را ها و مراكز پژوهشي، دستي  بخشبيشتر

  .  استكم دستاورد و اثربخشي آنها نيز وسازد  غيرممكن مي

   علميهاي مقاله معيارهاي بررسي كيفي -۱جدول   

 متغير  معيارها

  (Output) خروجي 

  :شدهآثار منتشر  

  IF، Citation ها همقال  غيره و  
  ها گزارش  ?
   ثبت شدههاي اختراع  ?

 (Outcome)دستاوردها  

   راهكارهاي تخصصيي ارايه  ?

هاي   حاصل از طرحهاي يافته  ?

  پژوهشي

 (Impact)اثربخشي  

   علمييارتقا  ?

  ها پيشگيري و درمان بيماري  ?
   آموزشيارتقا  ?

   پژوهشيارتقا  ?

  مديريت سالمت  ?

بيشتر ، ارجاع ها مقاله اگرچه افزايش تعداد به طور كلي،

ثير باال أ ضريب تهاي داراي و انتشار آنها در مجلهآنها 

ي و كيفي هاي خوبي براي بهبود كم توانند شاخص مي

اثرگذاري آنها در رشد و توسعه ، ها در كشور باشند پژوهش
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 فريدون عزيزي دكتر  هاي ارتقاي علمي شاخص ۲۰۷

 

 در كمي هاي تجربه .دهند و حل مشكالت كشور را نشان نمي

 پزشكي در ارتقاي سالمت با هاي يرگذاري مقالهثأمورد ت

 وزارت بهداشت، درمان برخي مسئولينگواهي توسط صدور 

به هاي گذشته   در سالها  و ساير سازمانو آموزش پزشكي

ي   به دليل اشاعهها هم كه برخي از آن، دست آمده است

 نه چندان علمي و اخالقي، ثمربخش هاي سندسازي و ارتباط

 به طور عيني  تاهايي مورد نياز است چه شاخص«. اند نبوده

 و ي كشورهاي پژوهش هاي و پيامداثرها دستاوردها و بتوان

مين و ارتقاي أهاي پزشكي را در حفظ، ت به ويژه پژوهش

است كه اين سؤالي  ؟)۱جدول  (»سالمت جامعه ارزيابي كرد

  . هاي منطقي به آن كوشش نمود  پاسخي بايد براي ارايه

 References 
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