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چکيده
هدف :پژوهش حاضر میکوشد وضعیت استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه
اعتبارات داخلی ،خارجی و مشارکتی بررسی و با مقاالت تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید.
روش پژوهش :روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقاالت ایرانی نمایه شده در
 SCIدر سالهای  2011-2008تشکیل میدهد .وضعیت تامین اعتبار ،به کمک فیلدهای ( FUسازمان
تأمینکننده اعتبار) و ( FXتصدیق اعتبار پژوهشی) تعیین شد .آماده سازی و سپس تحلیل دادهها به
کمک نرمافزار اکسل و اس.پی.اس.اس انجام شد.
يافتهها :مقاالت تأمین اعتبار شده به لحاظ نرخ استناد شدگی و میانگین استنادی به نحو معنیداری از
مقاالت تامین اعتبار نشده پیشتر هستند .همچنین ،وضعیت استنادی گروه مقاالت تأمین اعتبار شده
خارجی و مشارکتی از مقاالت تامین اعتبار شده داخلی بهتر است.
نتيجهگيري :برتری استنادی مقاالت برخوردار از اعتبارات پژوهشی ،میتواند علت یا معلول جذب
اعتبارات باشد .از یک سو ،ممکن است اعتبارات پژوهشی ،به ارتقای کیفیت تولیدات علمی و در نتیجه
افزایش استناد به آنها انجامیده باشد .از سوی دیگر ،احتمال دارد مقاالت با کیفیت باال در جذب اعتبار
پژوهشی موفقتر باشند و این امر در جذب استناد بیشتر موثر باشد .به هر روی ،با توجه اهمیت
اعتبارات در ارتقای کیفی و اثرگذاری پژوهش ،میتوان موفقیت در جذب اعتبارات پژوهشی به ویژه از
منابع خارجی را بهعنوان شاخص ارزیابی پژوهشگران به کار گرفت.

واژگان كليدي :اعتبار پژوهشی ،مقاالت ،استناد ،میانگین استنادی ،ایران ،اثرگذاری پژوهشی.
 .1مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد است
 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شیراز
 .3کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شیراز
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مقدمه
اعتبارات پژوهشی نقش مهمی در فعالیت تحقیقاتی دانشمندان بازی میکنند .بدون
اعتبارات پژوهشی ،پژوهش دشوار و گاهی حتی غیرممکن است .به ویژه در مراحل نخستین
زندگی حرفهای دانشمندان ،کمکهای مالی و اعتبارات پژوهشی درکمک به توسعه و پیاده
سازی ایدههای پژوهشی آنان ضروری است .در این معنا ،کمکهایمالی و اعتبارات پژوهشی
آغازین ،در مسیر حرفهایمحققان نقشی سرنوشتسازایفا میکنند (بنوویتز .)1997 ،1مقایسه
هزینه سرانه تحقیقاتی کشورهای مختلف جهان خود مؤید ارتباط تنگاتنگ بین رشد و
شکوفایی پژوهش و سرمایهگذاری در امور پژوهشی است (حیدری .)1379 ،اعتبارات
پژوهشی میتواند در کشورهای در حال توسعه راهی مؤثر برای ترویج فعالیتهای علمی باشد
(چاودوسکی ، ،و همکاران )2008 ،2و به عنوان انگیزهای مهم برای انجام پژوهشهای با
کیفیت محسوب گردد (گارسیا و سنز-منندز.)2005 ،3

بيان مسئله
یکی از راههای ارزیابی تولیدات علمی ،سنجش اثرگذاری آنها در پیشبرد دانش بشری از
طریق بررسی عملکرد استنادی مقاالت است .عوامل بسیاری میتوانند بر عملکرد استنادی
پژوهشها موثر باشند .در این میان برخورداری از اعتبارات پژوهشی یکی از تعیین کنندهترین
عوامل است .شواهد نشان میدهد که برخورداری از اعتبارات پژوهشی و کمکهای مالی
میتواند نه تنها به افزایش بهرهوری علمی و گسترش همکاریها منجر شود(لیبرت1977 ،4؛
پترز و فوسفیلد1983 ،5؛ بالدوین و گرین1984 ،6؛ گیزلر و روبنستین1989 ،7؛ الندری ،تراور،
و گودین )1996 ،8بلکه استناد و اثرگذاری پژوهش را نیز به نحو چشمگیری بهبود می بخشد
1.Benowitz
2. Chudnovsky, Lopez, Rossi, &Ubfal
3. Garcia & Sanz-Menéndez
4.Liebert
5. Peters & Fusfeld
6. Baldwin & Green
7. Geisler & Rubenstein
8. Landry, Traore& Godin
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(مکلین ، ، ،و همکاران1998 ،1؛ باتلر ،بروخ و بیگلیا1998 ،2؛ لویزون و داوسون1998 ،3؛
لویزون و دیوی1999 ،4؛ ژائو.)2010 ، 5
از این رو ،بررسی وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی از اهمیتی چشمگیر برخوردار
است .پیشتر ستوده و امیدی ( زودآیند) نشان دادند که درصد مقاالت ایرانی برخوردار از
حمایت مالی در مقایسه با یافتههای جوکار ،دیدهگاه و گزنی( )2011بهبودی چشمگیر را نشان
میدهد .تحقیق اخیر همچنین نشان داده بود که تأثیر استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده از دیگر
مقاالت بیشتر است .با این حال ،آنان در برسی تأثیر استنادی تنها به میانگین استنادی مقاالت
بسنده کرده و وضعیت استناد نشدگی 6دو گروه مقاالت را با هم مقایسه نکردند .از این گذشته،
عملکرد استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده بر اساس منبع تامین اعتبار آنها نیز روشن نیست.از
این رو ،پژوهش حاضر میکوشد تا با مطالعه پژوهشهای بینالمللی ایران در نمایهنامه استنادی
علوم طی سالهای  2008تا  ،2011به بررسی و مقایسه عملکرد استنادی مقاالت تأمین اعتبار
شده و نشده به لحاظ میانگین استنادی و همچنین وضعیت استناد نشدگی آنها بپردازد ،تا از
رهگذر تحلیل استنادی و مقایسه وضعیت استنادی این دو دسته مقاالت شواهد تازهتری را
درباره اعتبار و نمایانی آنها ،و تأثیری که بر پیشبرد دانش دارند به دست دهد .همچنین ،این
مطالعه در نظر دارد عملکرد استنادی مقاالت پژوهشی را بر حسب منابع تأمین اعتبار در سه
گروه داخلی ،خارجی و مشارکتی با هم مقایسه کند .چنانچه میانگین استنادی این گروه از
مقاالت با اختالفی معنیداری از مقاالت تأمین اعتبار شده داخلی پیشی بگیرند ،نقش
حمایتهای مالی خارجی در افزایش نمایانی و در نتیجه اثرگذاری مقاالت روشن خواهد شد.
آشکار است که نمیتوان رابطهای علی بین دو متغیر استناد و تأمین اعتبار یافت؛زیرا به
طور قطع روشن نیست که آیا پژوهشی به دلیل برخورداری از اندیشهای ناب و اعتبار باال
موفق به کسب کمکهای مالی و در نتیجه استناد بیشتر شده است ،یا این که به دلیل
1. MacLean, Davies, Lewison, & Anderson
2. Butler, Bourke, & Biglia
3. Lewison & Dawson
4. Lewison & Devey
5. Zhao
uncitedness
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برخورداری از حمایت مالی و در نتیجه امکانات و تجهیزات قوی و روزآمد ،به نتایج معتبر و
قابلاطمینانی دست یافته و همین امر استناد بیشتری را برای آن به ارمغان آورده است .به هر
حال ،چنانچه برتری استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده تأیید شود ،روشن خواهد شد که این
مقاالت در پیشبرد دانش اثربخش تر بودهاند ،خواه این اثربخشی از اعتبار ذاتی آنها سرچشمه
گرفته باشد ،خواه به دنبال ارتقای سطح کیفیت آنها در اثر برخورداری از منابع مالی روی داده
باشد.

اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده ایران و
مقایسه آن با مقاالت تامین اعتبار نشده میباشد .بدین منظور ،پژوهش حاضر میکوشد تا
اهداف فرعی ذیل را محقق سازد:
 )1مقایسه فراوانی مقاالت استناد نشده در دو گروه تأمین اعتبار شده و نشده؛
 )2مقایسه میانگین استنادی پژوهشهایت أمین اعتبار شده و نشده؛
 )3مقایسه فراوانی مقاالت استناد نشده در سه گروه تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی و
مشارکتی ؛
 )4مقایسه میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی ،و مشارکتی و
تأمین اعتبار نشده.

مرور پيشينه پژوهش
پژوهشهای زیادی در سراسر جهان به بررسی اعتبارات پژوهشی مقاالت پرداختهاند و
از رویکردهای مختلف ،مباحث مربوط به اعتبارات پژوهشی را مورد بررسی قرار دادهاند ،که
تأثیر اعتبارات پژوهشی بر همکاری علمی ،بهرهوری علمی ،تأثیرگذاری و میزان استناد از جمله
ی آنها میباشد .یافتههای حاصل از مطالعات مختلف ،نشان دادند که بودجه و اعتبارات
پژوهشی بیشتر ،تعداد انتشارات را بیشتر و همکاری را گستردهتر میکند (لیبرت1977 ،؛ پترز و
فوسفیلد1983 ،؛ بالدوین و گرین1984 ،؛ گیزلر و روبنستین1989 ،؛ الندری ،تراور ،و گودین،
 .)1996مطالعات دیگری نشان دادند که بودجه و اعتبارات پژوهشی بر استناد و تأثیرگذاری
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پژوهش اثر میگذارد .نتایج مطالعه مکلین ،دیویس ،لویزون ،و آندرسون ( ،)1998در حوزهی
تحقیقات ماالریا ،نشان داد تعدد منابع بودجه با عملکرد استناد ارتباط مثبت دارد .یافتههای
مطالعه باتلر ،بروخ و بیگلیا ( )1998بر تحقیقات پزشکی استرالیا نشان داد رابطهای مثبت و
قوی بین موفقیت در جذب منابع مالی خارجی و موفقیت در جذب تأثیر استنادی باالتر وجود
دارد .دیگر یافتهها نشان داد ،پژوهشهایی که دارای بودجه و اعتبارات پژوهشی هستند میزان
استناد به مقاالت باالتری دارند و ضریب تاثیر انتشارات دارای بودجه پژوهشی در همهی
حوزههای موضوعی باالتر میباشد .نتایج مطالعه لویزون و داوسون ( )1998و ژائو ()2010
نشان داد تعداد استنادات پژوهشهای تأمین اعتبار شده به طور قابل مالحظهای باالتر از
پژوهشهای دیگر است .یافتههای دیگر مطالعه لویزون و داوسون ( )1998نشان داد که استناد
به طور یکنواخت با تعداد تأمینکننده مالی افزایش مییابد و شکاف استنادی بزرگی بین
مقاالت محروم از حمایت مالی و آنهایی که تأمینکننده مالی دارند وجود دارد .یافتههای دیگر
نشان داد ،تعداد نویسندگان و تعداد تأمینکنندگان مالی تأثیر قابل توجهی بر اثرگذاری پژوهش
دارند و افزایش تعداد تأمینکنندگان مالی -به ویژه از صفر به یک  -با انتشار در مجالت معتبر
همبستگی دارد .لویزون و دیوی ( )1999در مطالعه خود نشان دادند مقاالت دارای اعتبار
پژوهشی به طور قابل مالحظهای تأثیرگذاری باالتری نسبت به دیگر مقاالت دارند .همچنین
نتایج مطالعه گردس )2012( 1نشان داد مقاالتی که حمایت مالی شدهاند ،در مجالت دارای
باالترین اعتبار 2ظاهر میشوند.
بناونت 3و همکاران ( )2011در مطالعه خود نشان دادند که بیش از نیمی از انتشارات
کمک مالی دریافت کردهاند که بخش اعظم آنها در مجالت دارای ضریب تأثیر در مجله
گزارشهای استنادی 4منتشر شدند .وانگ ،لیو و دینگ )2012( 5در مطالعه خود نشان دادند که
بیش از هفتاد درصد از مقاالت چین تأمین اعتبار شده است و در حدود نیمی از مقاالت
کشورهای آمریکا ،آلمان ،انگلستان ،ژاپن ،فرانسه ،ایتالیا ،کانادا ،اسپانیا ،استرالیا ،از حمایت مالی
1. Gerdes
2. higher rated journals
3. Benavent
(4. Journal Citation Report )JCR
5.Wang, Liu, & Ding
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برخوردار بودهاند و کشور ایتالیا (با  33/08درصد) کمترین درصد مقاالت تأمین اعتبار شده را
داشته است.
در ایررران مطالعررات زیررادی دربررارهی اعتبررارات پژوهشرری انجررام نشررده اسررت .مرررور
پژوهشهای انجام شده در داخرل کشرور بیرانگر ایرن اسرت ،کره مبحرث اعتبرارات پژوهشری
بینالمللی و خارجی در کشور مورد توجره قررار نگرفتره اسرت .برخری مطالعرات بره اهمیرت
اعتبارات پژوهشی پرداختند .عصاره ( )1387در رسراله خرود نقرش هزینرههرای تحقیرق را در
توسعه ملی بررسی کررد .یافترههرای مطالعره او نشران داد کره هرر چره هزینرههرای تحقیرق و
فعالیتهای تحقیقی بیشتر باشد؛ نتیجه نهایی که کمک در امر توسعه اقتصادی و نهایترا توسرعه
ملی است بیشتر خواهد شد.
نحوهی تخصیص اعتبارات و توزیع بودجه پژوهشی یکی دیگر از یافتههای پژوهشها
میباشد .به عنوان مثال ،شایان ( )1375در مطالعه خود نشان داد که توزیع اعتبارات پژوهشی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بین واحدهای مختلف نامتناسب بوده و از مبنا و معیار
مشخصی برخوردار نبوده است .مهرابی ( )1381به بررسی شیوه تخصیص اعتبارات پژوهشی
طی  33سال ( )1380-1347پرداخت .بررسیهای او نشان داد ،توزیع بودجههای پژوهشی
هیچ گاه بر اساس قابلیتها ،توانمندیها و اقدامات علمی پژوهشی به عمل آمده صورت
نگرفته است .طیفوری ( )1383نشان داد مهمترین مشکالت دانشگاه پیام نور در تولید علم،
توزیع نامناسب بودجه پژوهشی بین بخشهای مختلف است .یافتههای پژوهش اسدزاده
( )1386نشان داد روش تخصیص بودجه و اعتبارات یکی از عوامل مؤثر در تولید اطالعات
علمی میباشد .همچنین ،محمد نژاد و ابونوری ( )1386در مطالعهای ضمن تأکید بر اینکه
توزیع بودجه پژوهشی در ایران از مدل و منطق خاصی برخوردار نیست ،به معرفی یک الگوی
ریاضی جهت توزیع بودجه پژوهشی در میان دانشگاهها و مراکز پژوهشی پرداختند. .
کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی نتایج برخی دیگر از مطالعات میباشد .به عنوان مثال،
شمس ( )1380با بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات
و فناوری در برنامهای اول و دوم توسعه نشان داد ،کمبود منابع مالی یکی از عوامل ضعف
پژوهش در کشور بوده است .مطالعات دیگری نیز مانند پاریاد و همکاران ( )1383و فعلی،
پزشکی راد ،و چیذری ( )1381نشان دادند که دسترسی به تسهیالت پژوهشی یکی از عواملی
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است که بر فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تأثیرگذارمیباشد .همچنین ،محمدیان ساروی
( )1385در تحقیقی به این نتیجه رسید که عوامل اقتصادی مانند حمایت مالی و در نظر گرفتن
تسهیالت و اعتبارات الزم در توسعه پژوهش در دانشگاه آزاد تأثیر دارد .احمدی ( )1390نشان
داد که از بین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی از
مهمترین موانع انجام فعالیتهای پژوهشی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز می
باشد.
جوکار و همکاران ( ،)2011با بررسی تولیدات علمی ایران در سالهای  2000تا ، 2009
عملکرد استنادی انتشارات تأمین اعتبار شده ایران را مورد مطالعه قرار داده و با انتشارات تأمین
اعتبار نشده مقایسه کردند .یافتههای مطالعه آنان نشان داد تنها  12/5درصد انتشارات ایران در
سالهای مورد مطالعه ،تأمین اعتبار شدهاند .نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که در همهی
حوزه های موضوعی ،تأثیر استنادی انتشارات دارای بودجه پژوهشی از مقاالتی که هیچ اعتبار
پژوهشی دریافت نکردهاند بیشتر بوده است .ستوده و امیدی (زودآیند) در مقالهای وضعیت
جذب اعتبارات پژوهشی درتولیدات علمی ایران در سالهای  2008تا  2011را بررسی کردند
و نشان دادند که بیش از سی درصد مقاالت ایرانی با حمایت مالی منتشر شدهاند که بیش از
سهچهارم آن توسط سازمانهای داخلی و کمتر از یکچهارم توسط سازمانهای خارجی تأمین
اعتبار شده است .این درصد در مقایسه با یافته های جوکار و همکاران ( )2011بهبودی
چشمگیر را نشان میدهد.
به طور کلی بررسی انجام شده در رابطه با تحقیقات خارجی و داخلی نشان میدهد که
اعتبارات پژوهشی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پژوهش میباشد؛ به نحوی که بهره وری
علمی ،گستره همکاری ها ،و اثرگذاری پژوهشها را افزایش میدهد .تا جایی که گستره
بررسیهای پژوهشگر امکان میداد ،مطالعه جوکار ،دیده گاه و گزنی ( )2011از معدود
مطالعاتی است که به بررسی عملکرد استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده ایران پرداختهاند.
تحقیق اخیر همچنین نشان داد که تأثیر استنادی مقاالت تامین اعتبار شده از دیگر مقاالت
بیشتر است .با این حال ،آنان در بررسی تاثیر استنادی تنها به میانگین استنادی مقاالت بسنده
کردند و وضعیت استناد نشدگی دو گروه مقاالت را با هم مقایسه نکردند .از این گذشته،
عملکرد استنادی مقاالت تامین اعتبار شده بر اساس منبع تامین اعتبار آنها – اعم از داخلی یا
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خارجی  -نیز مورد بررسی قرار نگرفت.از این رو ،ضرورت انجام تحقیقی دیگر که شواهدی
تازه را درباره وضعیت عملکرد استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده ایران ارائه کند ،یافته های
گذشته را به کمک شاخص های دیگر مانند درصد استناد نشدگی تحکیم کند و به مقایسه
عملکرد استنادی مقاالت تامین اعتبار شده بر اساس نوع منبع تامین اعتبار آنها– اعم از داخلی
یا خارجی – بپردازد احساس می شود.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از روش علمسنجی با رویکرد تحلیل استنادی برای بررسی وضعیت
تأمین اعتبار پژوهشی مقاالت ایران استفاده میکند.
جامعه و نمونه پژوهش
جامعه پژوهش را مقاالت منتشر شده ایران در نمایهنامه استنادی گسترشیافته

علوم1

تشکیل می دهد .نمونه پژوهش به روش هدفمند و از میان مقاالت منتشر شده ایران در نمایه
نامه مذکور در سالهای  2011-2008انتخاب شد .به منظور شناسایی این آثار ،جستجویی با
راهبرد  CU=Iran AND PY=2008-2011صورت گرفت .همچنین ،جستجو به انواع مدارکی
که بار پژوهشی بیشتری دارند– یعنی مقاالت پژوهشی ،مقاالت مروری ،یادداشت ها و نامه ها
 محدود شد .دادهها با فرمت  Tab-Delimitedبارگذاری و سپس به منظور آماده سازی برایتجزیه و تحلیل به نرمافزار اکسل منتقل گردید.
شناسايی مقاالت تأمين اعتبار شده
شناسایی پژوهشهای تأمین اعتبار شده بر پایه تحلیل دادههای گرد آمده در فیلد

FU

(نام سازمان تأمینکننده اعتبار و شماره اعتبار) و ( FXویژه متن تصدیق اعتبار پژوهشی)
صورت گرفت.پژوهشهایی که در این فیلد هیچگونه اطالعاتی برای آنها ضبط نشده است،
در زمره پژوهشهای تأمین اعتبار نشده قرار گرفتند .2پژوهشهای تأمین اعتبار شده بر حسب
)1.Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED
 .2گرچه این امکان وجود دارد که اطالعات برخی پژوهش ها در عین دریافت اعتبار پژوهشی  ،در فیلدهای پایگاه
های تامسون رویترز درج نشده باشد ،با این حال ،این احتمال بسیار کم است ،به نحوی که پژوهشی های
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داخلی یا خارجی بودن سازمانهای حامی آنها ،در سه گروه داخلی ،خارجی ،و مشارکتی
دستهبندی شدند .منظور از اعتبارات مشارکتی ،همکاری دو یا چند سازمان ایرانی با
سازمانهای خارجی در تأمین اعتبار مالی الزم برای یک اثر است.
در پایان دادهها با استفاده از اس.پی.اس.اس( 1نسخه  )16مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به سؤاالت مربوطه از آمار استنباطی استفاده شد.
به منظور تحقق هدف اول و سوم از روش آزمون ناپارمتری خی  ،2هدف دوم از آزمون تی
تست مستقل و هدف چهارم از روش آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد .در آزمون
تحلیل واریانس یک راهه نخست از آزمون لوین 2جهت بررسی همگنی واریانسها استفاده
گردید .در صورت ناهمگنی واریانسها از آزمون ولش و براون فورسیث جهت سنجش
معنیداری اختالف و از آزمون تعقیبی گیمز-هاول جهت شناسایی محل اختالف استفاده شد.

يافتههاي پژوهش
در مجموع 61863 ،مقاله توسط ایران در بازه زمانی  2008تا  2011منتشر شده است که
از این تعداد 21245 ،مقاله بالغ بر  34/3درصد از حمایت مالی برخوردار بودهاند .بررسی منابع
تأمین اعتبار مقاالت نشان داد که  17678مقاله (بالغ بر  83/21درصد) از کل مقاالت تأمین
اعتبار شده ،توسط سازمانها و نهادهای داخلی حمایت شده اند .اعتبار  2166مقاله (بالغ بر
 10/2درصد) از سوی منابع خارجی تأمین شده است .همچنین ،نهادها و سازمانهای ملی و
بینالمللی و خارجی در حمایت مالی  1332مقاله (بالغ بر 6/27درصد) از کل مقاالت تامین
اعتبار شده ایران با هم مشارکت داشته اند.3
علمسنجی بسیاری پیرامون اعتبارات پژوهشی بر پایه این اطالعات صورت گرفته است (برای نمونه نگاه کنید به
وانگ و شاپیرا2011 ،؛ جوکار و همکاران.)2011 ،
. SPSS
. Leven
.3الزم به ذکر است که شماری از مقاالت تأمین اعتبار شده وجود داشتند ( 69مورد 0/32 ،درصد) که علیرغم
وجود اطالعات مربوط به تأمین اعتبار پژوهشی ،اطالعات دقیقی از سازمان تأمینکننده اعتبار آنها وجود نداشت
و تنها به اطالعاتی درباره شماره طرح یا یک نام اختصاری بسنده کرده بودند که در مورد اخیر تالش برای
شناسایی نام دقیق و داخلی و خارجی بودن آن با جستجو در اینترنت نیز به نتیجه نرسید.

 54مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هشتم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 1395

وضعيت استناد نشدگی پژوهشهاي تأمين اعتبار شده و نشده
جدول  1وضعیت استناد نشدگی تولیدات علمی ایران را به طور کلی و در دو دسته
پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده نشان میدهد.
جدول  .1وضعیت استناد نشدگی در پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده
مقاالت بیاستناد

فراوانی

درصد

تأمین اعتبار شده

7121

31/9

تأمین اعتبار نشده

15198

68/1

کل

22319

100

خی دو =  ،2922/97درجه آزادی =  ، 1سطح معنی داری = 0/000

همانگونه که مشاهده میشود ،در کل  22319مقاله بالغ بر  36/08درصد از کل مقاالت
منتشر شده در بازه زمانی مورد مطالعه هیچگونه استنادی دریافت نکردهاند .مقاالت تأمین اعتبار
نشده با  68/1درصد استناد نشدگی ،بیش از دو برابر مقاالت تأمین اعتبار شده (با 31/9درصد
استناد نشدگی) بی استناد مانده اند.
در ادامه به منظور بررسی معنیداری تفاوت بین فراوانی پژوهشهای تأمین اعتبار شده و
نشده از لحاظ میزان استناد نشدگی از آزمون ناپارامتری خی دو استفاده شد .بر اساس مقدار
خی دو به دست آمده ( 2922/97با درجه آزادی  )1تفاوت معنیداری بین پژوهشهای بدون
استناد در دو دسته پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده در سطح معنیداری  0/000وجود
دارد (جدول  .)1این نتیجه نشان از آن دارد که نرخ استناد نشدگی در دسته پژوهشهای تأمین
اعتبار شده به نحوی معنی داری کمتر از پژوهشهای تأمین اعتبار نشده است.
مقايسه ميزان استناد نشدگی پژوهشهاي تأمين اعتبار شده داخلی ،خارجی و مشاركتی
جدول  2فراوانی و درصد مقاالت بدون استناد در پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی،
خارجی و مشارکتی را نشان میدهد.
جدول  .2وضعیت استناد نشدگی در پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی و مشارکتی
مقاالت بدون استناد
داخلی
تأمین اعتبار

فراوانی
6183

درصد
87/23
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خارجی
شده
388
مشارکتی
7088
کل
خی دو =  ،9269/5درجه آزادی =  ،2سطح معنی داری = 0/000
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7/3
5/47
100

همانگونه که مشاهده میشود ،مقاالت تأمین اعتبار شده داخلی با درصد استناد نشدگی
 ،87/23دارای باالترین درصد استناد نشدگی و مقاالت تأمین اعتبار شده مشارکتی با درصد
استناد نشدگی  ،5/47دارای کمترین درصد استناد نشدگی میباشند .مقاالت تأمین اعتبار شده
خارجی نیز 7/3 ،درصد مقاالت بدون استناد را به خود اختصاص داده است .1به منظور بررسی
معنیداری تفاوت بین فراوانی پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی و مشارکتی به
لحاظ نرخ استناد نشدگی از آزمون خی دو استفاده شد .بر اساس مقدار خی به دست آمده
( )9269/5تفاوت معنیداری بین نرخ استناد نشدگی در پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی،
خارجی و مشارکتی در سطح معنیداری  0/000وجود دارد (جدول  .)2به این ترتیب مشاهده
می شود که درصد مقاالت بیاستناد در گروه مقاالت تامین اعتبار شده داخلی به نحو
چشمگیری از دو گروه مقاالت دیگر که از منابع تأمین اعتبار خارجی برخوردار بودهاند بیشتر
است.
وضعيت استنادي پژوهشهاي تأمين اعتبار شده و نشده
میانگین استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده  3/35و برای مقاالت تأمین اعتبار نشده 3/17
به دست آمد .به منظور مقایسه پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده به لحاظ میانگین استنادی
آنها از آزمون تی مستقل استفاده شد .نتایج نشان داد که اختالف معنیداری بین میانگین
استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده در سطح معنیداری  0/001وجوددارد و
میانگین استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده به نحو معنیداری بیش از مقاالت تأمین اعتبار نشده
میباشد (جدول .)3
جدول .3نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده

 .1الزم به ذکر است که تعداد  33مقاله بی استناد به دلیل اینکه اطالعات دقیقی از سازمان تامین کننده اعتبار آنها
وجود نداشت و تنها به اطالعاتی درباره شماره طرح یا یک نام اختصاری بسنده کرده بودند ،داخلی ،خارجی و
داخلی-خارجی بودن اعتبارات آنها مشخص نشد.
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گروه مقاالت

تعداد

استناد

ميانگين استنادي

تأمین اعتبار شده

21245

71147

3/35

تأمین اعتبار نشده

40618

128664

3/17

مقدارF

درجه
آزادي

سطح
معنیداري

1/519

61861

0/001

وضعيت استنادي پژوهشهاي تأمين اعتبار شده داخلی ،خارجی ،مشاركتی و تأمين اعتبار
نشده
همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،مقاالت تأمین اعتبار شده داخلی دارای
کمترین میانگین استنادی و مقاالت تامین اعتبار شده خارجی و مشارکتی به ترتیب با میانگین
استنادی  4/93و  4/08دارای باالترین میانگین استنادی می باشند .همچنین ،میانگین استنادی
مقاالت تامین اعتبار نشده  4/17می باشد.
جدول .4میزان استناد و میانگین استنادی پژوهشهای تامین اعتبار شده داخلی ،خارجی و مشارکتی
گروه مقاالت

تأمین اعتبار شده

داخلی
خارجی
مشارکتی

تأمین اعتبار نشده

تعداد

استناد

ميانگين استنادي

17678
2166
1332

54908
10673
5431

3/11
4/93
4/08

40618

128664

3/17

برای بررسی معنیداری تفاوت بین پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی،
مشارکتی و تأمین اعتبار نشده ایران به لحاظ میانگین استنادی از آزمون تحلیل واریانس یک
راهه استفاده شد .در ابتدا ،به منظور بررسی همگنی واریانس گروهها ،آزمون لوین انجام
گرفت .نتیجه نشان داد که گروهها به لحاظ میانگین استنادی همگن نیستند (، P=0/000
 .)F=45/258 ،df1=7 ،df2=174956از این رو ،به منظور مقایسه میانگین استنادی گروهها از
آزمونهای ولش و براون-فورسیث استفاده شد .همانگونه که در جدول 5مشاهده میشود ،هر
دو آزمون ولش ( )F=37/178 ، P=0/000و براون-فورسیث (،)F=49/574 ، P=0/000
معنیداری اختالف بین پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی ،مشارکتی و تأمین اعتبار
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نشده به لحاظ میانگین استنادی را تأیید میکنند؛ بنابراین ،بین میانگین استنادی پژوهشهای
تأمین اعتبار شده داخلی ،خارجی ،مشارکتی و تأمین اعتبار نشده ایران تفاوت معناداری وجود
دارد.
جدول  .5نتايج آزمون تحليل واريانس جهت مقايسه ميانگين استنادي پژوهشهاي تأمين اعتبار
شده داخلی ،خارجی ،مشاركتی و تأمين اعتبار نشده
آزمون ولش
درجات آزادی
 3و 4168/405

مقدارF
37/178

آزمون براون-فورسیث
سطح
معناداری
0/000

درجات آزادی

مقدارF

سطح معناداری

 3و 5766/297

49/574

0/000

در ادامه به منظور بررسی اینکه بین کدام دو گروه (ها) تفاوت معنیدار وجود دارداز
آزمون تعقیبی گیمز -هاول استفاده شد.
نتایج آزمون نشان داد بین میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی از یک
سو و پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی و مشارکتی از سوی دیگر در سطح معناداری
 0/05تفاوت معنیداری وجود دارد ()p=0/000؛ به گونهای که میانگین استنادی پژوهشهای
تأمین اعتبار شده خارجی و مشارکتی به نحو معنیداری بیشتر از میانگین استنادی پژوهشهای
تأمین اعتبار شده داخلی میباشد (جدول .)6
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جدول  .6گروههای دارای میانگین استنادی متفاوت معنیدار در آزمون تعقیبی گیمز -هاول
ميانگين استنادي

ميانگين استنادي

پژوهشهاي (الف)

پژوهشهاي (ب)
تأمین اعتبار شده

داخلی
تأمین

تأمین اعتبار شده
مشارکتی

اعتبار
شده

خارجی

تأمین اعتبار شده
خارجی
مشاركتی

تفاوت بين
ميانگينها
(الف  -ب)
*-1/822
*-0/971

خطاي

سطح

استاندارد

معنیداري

0/19

0/000

0/187

0/000

*0/850

0/264

0/007

تأمین اعتبار نشده

*1/760

0/193

0/000

تأمین اعتبار نشده

*0/910

0/185

0/000

مشارکتی

همچنین ،بین میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی با میانگین استنادی
پژوهشهای تأمین اعتبار شده مشارکتی و میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار نشده در
سطح  0/05تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده
خارجی به نحو معناداری بیشتر از میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده مشارکتی و
میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار نشده میباشد .از طرف دیگر بین میانگین استنادی
پژوهشهای تأمین اعتبار شده مشارکتی با میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار نشده نیز
در سطح  0/05تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به طوری که میانگین استنادی پژوهشهای تأمین
اعتبار شده مشارکتی از میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار نشده بیشتر میباشد.
همچنین نتایج نشان داد بین میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی با میانگین
استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار نشده ایران تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول .)6

نتيجهگيري و بحث
نتایج بررسی وضعیت استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده نشان داد که تفاوت
معنیداری بین فراوانی مقاالت استناد نشده در دو دسته پژوهشهای تأمین اعتبار شده و نشده
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وجود دارد ،به گونهای که درصد استناد نشدگی در پژوهشهای تأمین اعتبار شده به نحو معنی
داری کمتر است .میزان استناد نشدگی به نحو چشمگیری در میان مقاالت تامین اعتبار شده
داخلی از دیگر مقاالت تامین اعتبار شدهای که از منابع خارجی حمایت مالی شده اند بیشتر
است .همچنین ،بررسی وضعیت استنادی تولیدات علمی ایران نشان داد که میانگین استنادی
پژوهشهای تأمین اعتبار شده به نحو معنی داری باالتر از پژوهشهای تأمین اعتبار نشده
میباشد.در این میان ،میانگین استنادی آن دسته از مقاالتی که از منابع خارجی اعتبار یا کمک
مالی دریافت کرده اند ،در مقایسه با مقاالت برخوردار از حمایت مالی داخلی بیشتر است.
نتایج این بخش از تحقیق با یافتههای مطالعه باتلر ،بروخ و بیگلیا ( ،)1998لویزون و دیوی
( ،)1999جوکار و همکاران ( )2011همسو میباشد .این مطالعات نشان دادند ،مقاالتی که
دارای بودجه و اعتبارات پژوهشی میباشند میانگین استنادی باالتری دارند .همچنین نتایج این
بخش از تحقیقات با یافتههای مکلین و همکاران ( ،)1998لویزون و داوسون (،)1998
جیکوب و لفگرین )2007( 1و ژائو ( )2010هم راستا میباشد .این مطالعات نشان دادند که
تعداد استناد پژوهشهای تأمین اعتبار شده ،بیشتر از پژوهشهای است که بودجه و اعتباری
دریافت نکردهاند.
استناد یکی از معیارهای اثربخشی آثار است .از سوی دیگر ،بین کیفیت آثار و احتمال
دریافت اعتبار پژوهشی رابطه وجود دارد (لی .)2004 ،2از این رو ،این یافته ،گواه دیگری
مبنی بر ارتباط بین اثربخشی یا کیفیت پژوهش و احتمال جذب اعتبار به دست میدهد .در این
رابطه دو احتمال وجود دارد :نخست آن که آثار تأمین اعتبار شده ،خود از آغاز به دلیل
برخورداری از اندیشه ای ناب ،اعتبار یا آوازه پژوهشگر یا دانشگاه مربوطه ،کیفیت باالیی برای
آنها متصور بوده است و به همین دلیل موفق به کسب اعتبارات مالی شدهاند .چنانکه لیبرت
( )1977و لی ( )2004بیان میدارند دریافت اعتبارات پژوهشی به بهرهوری و کیفیت انتشارات
وابسته است ،بیشتر ،پژوهشهایی موفق به دریافت کمکها و حمایتهای مالی میشوند که
کیفیت و غنای بیشتری دارند .احتمال دیگر آن است که جذب اعتبار پژوهشی به افزایش
امکانات مالی ،تخصصی و آزمایشگاهی منجر شده و از این رهگذر به افزایش کیفیت آثار
Jacob, Lefgren
. Lee
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تأمین اعتبار شده میانجامد .به دیگر سخن ،زمانی که پژوهش از منابع مالی غنی برخوردار
میشود میتواند عوامل باکیفیتتری مانند دستگاهها و تجهیزات قوی و پیشرفته ومنابع
اطالعاتی روزآمد را به خدمت بگیرد ،این امر به افزایش غنای اثر و دقت و قابلیت اطمینان
نتایج آن میانجامد ،که آن نیز به نوبه خود میتواند در جذب استناد بیشتر مؤثر باشد .نتایج
پژوهشهای پیشین نیز مؤید تأثیرات مثبت حمایتهای مالی است .زمانی که پژوهشگری
موفق به کسب اعتبارات پژوهشی میشود بهرهوری (انتشاراتی و استنادی)وی افزایش مییابد
(ایروین و کلینو1996 ،1؛ گودین2003 ،؛ لی2004 ،؛ جاکوب و لفگرین )2007 ،و عملکرد
علمی محققان را بهبود میبخشد (چاودوسکی و همکاران.)2008 ،
نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده
خارجی و مشارکتی از میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی و پژوهشهای
تأمین اعتبار نشده بیشتر است .همچنین ،پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی خود از
میانگین استنادی باالتری نسبت به پژوهشهای تأمین اعتبار شده مشارکتی برخوردارند .این در
حالی است که بین میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی و تأمین اعتبار نشده
ایران تفاوت معناداری یافت نشد .همچنین ،در بررسی نرخ استناد نشدگی مشخص شد نرخ
استنادنشدگی در پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی و مشارکتی به نحو معناداری کمتر از
پژوهشهای تأمین اعتبار شده داخلی است.
این نتایج نشان میدهد در صورتی که پژوهشها توسط سازمانها و مؤسسات خارجی
تأمین اعتبار شود میانگین استنادی بیشتر و نرخ استناد نشدگی کمتر میشود .این یافته را نیز
میتوان به عنوان گواهی بر باالتر بودن سطح کیفی مقاالتی دانست که موفق به حذب
حمایتهای خارجی میشوند .زیرا فرایند بررسی علمی دقیق و داوری موشکافانه
پیشنهادههای پژوهشی باعث میشود اندیشههای کممایه تر به سادگی غربال شوند .آنگونه که
گریمپ ( )2010بیان میدارد اکثر سازمانها و مؤسسات [خارجی] تخصیص اعتبار پژوهش به
پیشنهادههایی که از سازمانها و مؤسسات کشورهای جهان به آنها می رسد ،فرایند گزینشی
مبتنی بر شایستگی ،رقابتپذیری و بررسیهای ظریف و دقیق علمی را به کار میبندند .به این

.Irwin, & Klenow
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ترتیب ،تنها تحقیقاتی تأمین اعتبار میشوند که دارای باالترین کیفیت هستند؛ در نتیجه این
باعث میشود پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی بیشتر مورد استناد واقع شوند و میانگین
استنادی آنها باالتر رود.
در همین راستا ،باال بودن ضریب مشارکت نیز می تواند از دیگر دالیل باالتر بودن
میانگین استنادی مقاالت تامین اعتبار شده خارجی باشد .از شواهد مؤید این یافته آن است که
کشورهایی مانند آمریکا ،کانادا و انگلستان که بیشترین مشارکت را در تامین اعتبار پژوهشی
ایران داشته اند (ستوده و امیدی ،زودآیند) ،در زمره بزرگترین همکاران پژوهشی ایران نیز بوده
اند (نیاکان1389 ،؛ دیدهگاه1388 ،؛ بینش و مقصودی دریه1387 ،؛ صبوری1387 ،؛ عصاره و
ویلسون)1384 ،؛ از این رو ،احتمال میرود که باال بودن مشارکت ،به ویژه از سوی دانشمندان
و دانشگاه های برجسته از کشورهای پیشرفته جهان در این پژوهشها ،هم بخت دریافت
اعتبار آنها را افزایش داده باشد و هم سطح کیفی و در نتیجه عملکرد استنادی آنها را.مطالعات
پیشین نیز تأیید می کنند که ،بیشتر پژوهشهایی تأمین اعتبار میشوند که با همکاری چند
محقق یا دانشمند تولید میشود (ریگبی2009 ،1؛ بیدری و آالوی)2012 ،2؛ بنابراین ،شاید بتوان
یکی از دالیل احتمالی باال بودن میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی را
پدیده چند نویسندگی به ویژه در سطح بینالمللی دانست که بخت استنادی باالتری را برای
آنها به ارمغان میآورد (هولیس2001 ،3؛ گلنزل و شوبرت ،4؛ 2001فرانکن و هاتزل.)2005 ،5از
طرف دیگر همکاری بینالمللی ،بخت انتشار مقاله در مجالت معتبر بینالمللی را افزایش می
دهد (مارتین-سمپر 6و همکاران2002 ،؛ بریک و رابینسون .)2007 ،7در نتیجه این احتمال
وجود دارد که پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی بیشتر در مجالت معتبر و دارای ضریب
تأثیر باال منتشر شوند و از آنجایی که میزان استناد با مجله رابطه مثبت دارد (کرونین و شاو،8
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 )1999میتوان یکی از دالیل باال بودن میانگین استنادی پژوهشهای تأمین اعتبار شده خارجی
را انتشار اینگونه پژوهشها در مجالت معتبر و دارای ضریب تأثیر باال دانست .با این حال،
قضاوت قطعی درباره نقش و سهم هر یک از این عوامل اعم از کیفیت اندیشه مطرح شده در
پیشنهاده پژوهش ،کیفیت برونداد پژوهش ،مشارکت و همکاری به ویژه در سطح بینالمللی ،و
ضریب تاثیر مجالت مربوطه نیازمند تحقیقات بیشتر میباشد.
به طور کلی ،نتایج به دست آمده از این تحقیق بر نقش به سزای اعتبارت پژوهشی در
نمایانی تولیدات علمی تأکید میکند .به این ترتیب ،تالش در جهت افزایش اعتبارات پژوهشی
نه تنها به دلیل ارتقای کیفیت و غنای پژوهشها بلکه به منظور افزایش نمایانی آنها در سطح
بینالمللی ضروری است .از این رو ،سازمانها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سیاستگزاران
پژوهشی کشور باید راهکارهای اجرایی و منطقی برای ترغیب و تشویق پژوهشگران به جذب
هر چه بیشتر اعتبارات به ویژه از منابع خارجی و بینالمللی اتخاذ نمایند و زمینههای الزم برای
رشد مشارکتهای بینالمللی را فراهم سازند .همچنین ضروری است پژوهشگران ایرانی با
افزایش سطح آگاهی و شناخت خود از سازمانهای خارجی یا بینالمللی حامی پژوهش،
تالشی مضاعف در جهت جذب حداکثری بودجههای پژوهشی بیشتر داشته باشند .در این
راستا ،یکی از فراگیرترین شیوههای ممکن ،تعامل با پژوهشگران خارجی و تالش برای
همکاریهای پژوهشی میباشد. .
یافتههای پژوهش حاضر حکایت از برتری استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده ،به ویژه
گروهی که از منابع خارجی تأمین اعتبار شده اند دارد .ضرورت تحقیقات بیشتر در این باره
احساس می شود .زیرا از یک سو ،این احتمال وجود دارد که این برتری در اثر عوامل درونی
 باالتر بودن کیفیت ذاتی این مقاالت  -روی داده باشد  .از سوی دیگر ،عوامل بیرونی مانندشمار مشارکت کنندگان یا همکاری بین المللی می تواند در این برتری نقش داشته باشد .در
این صورت ،این برتری استنادی بیش از آن که به کیفیت محتوایی مقاالت مرتبط باشد می
تواند ریشه در پدیده هایی چون «اثر ماتیو» داشته باشد .آشکار است که در صورتی می توان
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جذب اعتبار پژوهشی و برتری استنادی آن را دلیل بر موفقیت پژوهشگر (ان) مورد بررسی
دانست که سهم هر یک از این عوامل در این باره روشن شود.
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