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  چكيده

مواردي از قبيل پيشرفت در توليد . هاي علم و فناوري است ها و پيشرفت براي بسياري جهاني شدن بيانگر دگرگوني: هدف
هاي   انواع نظاموجود آمدنه  علمي دانشمندان و همچنين بيها يهمكارن اطالعاتي، در توليد علم و هاي نوي انواع فناوري

ها و كشورها شاهدي بر اين مدعا  بندي دانشمندان، نشريات، دانشگاه هاي رتبه اي و ملي و شيوه استنادي جهاني،  منطقه
رديده است كه ارتباط ميان مردم و جوامع مختلف به عالوه بر اين انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات موجب گ. است

مقاله حاضر ردپاي . هاي جديد مرتبط است از اين منظر جهاني شدن با انقالب علمي و دانسته. پذير گردد سادگي امكان
  . كند يمهاي سنجش علم و فناوري بررسي    بر شاخصشدن راجهاني 

لي مورد استفاده قرار گرفته است؛ روش مورد استفاده در اين پژوهش،   تحلي–در نگارش اين مقاله رويكرد مروري :  روش
اي فارسي و انگليسي  هاي مختلف مقاله حاضر از  منابع  كتابخانه رو، براي نگارش بخش  اين از. اي است مطالعات كتابخانه

  .هاي الكترونيكي و چاپي استفاده شده است در قالب

سنجي و نگاهي به  سنجي، تاثيرات جهاني شدن بر علم علمي و فناوري، چيستي و چرايي علم تبيين جهاني شدن از بعد :ها يافته
هاي اين مقاله   يافتهنيتر مهمشناسي آنها از   سنجش علم و فناوري و همچنين آسيبيها بر شاخصپيامدهاي جهاني شدن 

  .باشند مي
  شناسي آسيب، تنادي، ضريب تاثيرهاي اس  توليد علم، نظام سنجي، علم و فناوري،  علم:ها كليدواژه

  

                                                
   farshiddanesh@gmail.com،  دانشگاه فردوسي مشهدشناسي علم اطالعات و دانشدانشجوي دكتري . 1
  .رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران مركز اطالع شناسي علم اطالعات و دانشكارشناس ارشد . 2
  زاد اسالمي همدان آ دانشگاهشناسي علم اطالعات و دانشدانشجوي كارشناسي ارشد . ٣
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  مقدمه

هاي  فعاليتاي از  آرايهتوان به عنوان فرآيندي منفرد و مستقل درك كرد، بلكه  نميجهاني شدن را 

ها از  پيچيدگي اين  بازريداز ). 1387آبام، (كند  ميپيچيده است كه همزمان در مسيرهاي پيچيده عمل 

عاليق پژوهشي مشترك ميان دانشمندان شده و از سوي ديگر يكسو منجر به ايجاد ارتباطات علمي و 

هاي علمي دانشمندان در سراسر جهان باعث  افزايش سرعت و شتاب رشد علم و فناوري گرديده  همكاري

مشاركت علمي ابتدا توسط شيميدانان فرانسوي . و در نهايت موجب پيشرفت همه جانبه كشورها شده است

هاي علمي و استفاده از  پيشرفتشد؛ از آن دوران بود كه اهميت توليد علم، در اوايل قرن نوزدهم مطرح 

 مردان دولتسياسي و فرهنگي بر ي نظامي، اقتصادي،ها ههاي علمي دانشمندان در عرص پژوهشنتايج 

ي نوين ها ه كه امروزه كشورهاي قدرتمند جهان از علم و يافتدهد يمنشان شواهد از برخي . آشكار گرديد

  .كنند مينمايي در مقابل ساير كشورها استفاده  قدرتجهت علمي 

هاي استنادي  نظامبندي و همچنين  رتبهي ها ههاي توليد علم، فناوري و نوآوري، شيو شاخصبسياري از 

جهاني شدن .  شود ميها بر ساير كشورها محسوب ابزارهايي جهت نشان دادن قدرت و سلطه اين كشور

اي را تحت تاثير قرار داده و به نظر  حرفهي زندگي فردي، اجتماعي و ها هاي است كه همه جنب پديده

دهد كه نه تنها توسعه علم بر اثر  ميشواهد نشان .  رسد با گذشت زمان ابعاد آن نيز توسعه بيشتري يابد مي

هاي حاكم بر كشورها و ناشي از تعامل رقابت  سياستتعامل ميان دانشمندان كشورهاي مختلف و حتي 

هاي آن در   رخ داده است؛ بلكه به طور كلي، اين پديده يعني توسعه علوم و مطرح شدن شاخصآنهاان مي

  . سطح جهاني، يكي از ابعاد جهاني شدن است

تبيين . كند ميهاي سنجش علم و فناوري را بررسي  شاخصاين مقاله ردپا و نقش جهاني شدن بر 

سنجي و نگاهي  علمسنجي، اثرات جهاني شدن بر  علمايي جهاني شدن از بعد علمي و فناوري، چيستي و چر

 از محورهاي آنهاشناسي  آسيب سنجش علم و فناوري و همچنين يها بر شاخصبه پيامدهاي جهاني شدن 

  .باشند مياصلي اين مقاله 

  

  جهاني شدن از بعد علمي و فناوري

اين . جش علم و فناوري استهاي سن شاخصموضوع اصلي مقاله كه ردپاي جهاني شدن بر به با توجه 

ابعاد . نمودتوان از بعد علم و فناوري كه ارتباط مستقيم با موضوع مورد بحث دارد، تحليل  ميپديده را 

اين مقاله  اما آنچه الزم است در ؛مختلف مورد بررسي قرار گرفته استهاي  گوناگون جهاني شدن در مقاله

اين واژه ، شود ميمطرح زماني كه واژه جهاني شدن .  است،  بعد علمي و فناوري جهاني شدنتبيين گردد
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كند؛ به عبارت ديگر  مي را تداعي  و ارتباطات اطالعاتيها يفناور انقالب موضوع،براي بسياري از افراد

مواردي از قبيل . هاي علمي و فناوري است پيشرفتها و   جهاني شدن بيانگر دگرگوني،براي بسياري

هاي علمي دانشمندان  همكاريهاي نوين اطالعاتي، پيشرفت در توليد علم و  فناوري پيشرفت در توليد انواع

ي ها هاي و ملي و شيو منطقههاي استنادي جهاني،   نظامآمدن انواع  وجوده كشورهاي مختلف و همچنين ب

 ين انقالبي، چنافزون بر اين. ي بر اين مدعا است و كشورها شاهدها هبندي دانشمندان، نشريات، دانشگا رتبه

از اين منظر جهاني . پذير گردد امكان جوامع مختلف به سادگي درموجب گرديده كه ارتباط ميان مردم 

انقالب علمي، دانش فني، اطالعات و ارتباطات و . ي جديد مرتبط استها هشدن با انقالب علمي و دانست

ن و انقالب علمي و جهش دانش نيروي انساني نه تنها محركه اصلي جهاني شدن هستند، بلكه جهاني شد

 راه را براي چنين انقالبيجهاني شدن به واسطه . شوند ميناپذير يك سكه محسوب  جداييفني دو روي 

 سريع به همه مناطق جهان از طريق مبادله آزاد اطالعات و آموزش  نوين ورساني اطالعرسيدن به خدمات 

م و فناوري و گسترش و انتشار آن در جريان جهاني شكوفايي روز افزون در توليد عل. هموار ساخته است

 علمي و يها شرفتيواسطه پبه در اين دوره،. شدن، به طور كمي و كيفي به سطوح باالتر انتقال يافته است

علم،  توسعه علمي و توليد علم به . است يافته جديد افزايش هاي  اكتشافها و اختراع، سرعت انهفناور

 هاي كشورها و جوامع اولويتتوان آينده و تغييرات و  مي به كمك آن وهد شد قوايي متمركز تبديل خوا

قادر خواهند شد كه عالوه بر كشورها و جوامعي كه بتوانند به اين نيرو دست يابند،.  را تبيين كردمختلف 

 اداره امور سياسي،  همچنينو، كيفيت اداره امور،، بر سرنوشت و ديگرانسازماندهي و بهسازي خود

  ).1381الحمادي،  (.تاثيرگذار باشنداجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي خود و جهان 

  

  چيستي و چرايي؟: سنجي علم

هايي در  سازمان افراد و ،با توجه به جهاني شدن علم و فناوري و افزايش توليدات علمي در سطح جهان

.  و كشورهاي مختلف برآمدندها هانشگابندي ميزان علم و فناوري دانشمندان، د رتبهصدد ارزيابي، رصد و 

ها حاكي از آن است  بررسي. بندي مورد توجه واقع شد رتبه و يسنج با علم تبطهاي مر  اساس بحثنيبر ا

ظهور يافته و به اروپاي شرقي ابتدا در ) 1مشتق شده از واژه روسي ناكومتريا(» سنجيعلم«، اصطالح كه

 ,Egghe& Rousseau)ي علمي و فناورانه تعريف شده استهاگيري پيشرفتعنوان مطالعة اندازه

گذاري پژوهشي يا اقتصادي  سياستريزي و  برنامهي كمي به منظور ها هسنجي به مطالعه جنب علم.(1990

                                                
1Naukometria 



 1392بهار و تابستان ، 1، شماره 3                سال       رساني، دانشگاه فردوسي مشهد نامه كتابداري و اطالع     پژوهش14

؛ Houd&Wilson, 2001؛1376عصاره، (سنجي علمبررسي تعاريف موجود در مورد . شود يماطالق 

 كه نوع كار كمي بوده و تجزيه و تحليل برون دهد يمنشان ) 1386  و داورپناه،1383حافظايان و ديگران، 

 در خصوص نظران صاحببا گذشت زمان و با توجه به اظهار نظرها و انتقادهاي . دادهاي علمي مدنظر است

سنجي ديدگاهي كالن نسبت به وضعيت علم،  علمسنجي و با توجه به اينكه علمتاكيد بر كمي بودن 

نشان  نيز توجه ويژه اي يفي كيها بحثعالوه بر كميت به دانشمندان رد از اين رو پژوهش و فناوري دا

مندان شسنجي تمامي توجه دان هاي علم ها و فرمول  به بيان ديگر، در ابتداي به وجود آمدن شاخص. دادند

ه ها در خصوص توليد علم و پايش علمي بود، اما پس از گذشت چند سال لزوم توجه ب به ارائه كميت

در از اين رو، . كيفيت  و پايش و سنجش كيفي علم نيز در ميان دانشمندان اين حوزه مطرح گرديد

 گرديد  مطرحيسنج علمهايي كه براي بررسي و رصد توليد علم توسط دانشمندان   اخير شاخصيها سال

 و يا كيفي بودن  از كمينظر صرف، به هر حال. بيشتر جنبه كيفي توليدات علمي را مد نظر قرار داده است

- سنجي به تحليل ساختار و توسعه، ارتباطات علمي، رفتارهاي اطالعاتي و سياستعلمسنجي،  رويكرد علم

، گلنزل، شوبرت، بروان(اند ناميده1همچنين آن را علم علوم. پردازدها در ارتباط با علم ميگذاري دولت

  ).Price, 1963؛ 1374

هاي علمي و پژوهشي هاي توصيف كنندة فعاليتاي از شاخصسنجي ايجاد مجموعههدف اصلي علم

، و نيل )هاي موضوعي، كشورهاها، زمينهدانشگاه(ها در سطوح مختلف علمي به منظور ارزيابي اين فعاليت

 به سنجي علممطالعات ). 1389حيدري، (به استانداردهاي علمي با سرعت و سهولت هرچه بيشتر است 

، آنهاگذاري علمي كشور و ابزاري براي سنجش و ارزيابي وضعيت علمي  سياستنيازي براي  پيشعنوان 

  ).  1387نوروزي چاكلي، (در سطح جهان نيز مورد توجه است 

قلمرو گويي به مسائل مطرح شده در   اكنون به عنوان يكي از رويكردهاي اساسي در پاسخسنجي علم

از . رود و كاربردهاي بسياري دارد ميعلوم به شمار شناسي علم و ساير  جامعه و علم اطالعات، يكتابدار

گذاري و ارزيابي  سياستريزي،  برنامهتوان به مطالعه كمي جريان علم به منظور  مي كاربرهاي آن نيتر مهم

ي تخصصي اشاره كرد كه با كمك ها ه پژوهشي و مطالعه تاريخ علم با ترسيم ساختار آن در رشت-علمي

  ).  1387نوروزي چاكلي،  (شود يمي و گزارش استنادي مجالت ميسر ي استنادها هانواع نماي

 يسنج علمهاي سنتي  شاخصترين  ضريب تاثير، شاخص آني، شاخص كهنگي و نيم عمر متون از مهم

گيرند، از  ميها كيفيت را ناديده  شاخص معتقدند اين پژوهشگرانبرخي از . آيند  ميشمارسنجي به  كتاب و

                                                
1Science of Sciences 
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 و 5ضريب نفوذ مجله،4 متيواثر،  3، واي2جي،1اچهاي جديدي مانند  شاخصاين حوزه اين رو دانشمندان 

 معيارهاي سنجش علم سعي دارند در هنجارسازياند كه با تعديل، و  كرده را معرفي 6ضريب نفوذ مقاله

  .ي كمي توجه كنندها هي كيفي هم در كنار جنبها هسنجش توليدات علمي به بررسي به جنب

  

 سنجي علم و جهاني شدن

هاي پژوهشي و راهبردي كشورها خود حاكي از جهاني شدن اين  محيط در سنجي علممطرح شدن 

ها و دانشمندان به  به عبارت ديگر، اين مفهوم در سطح جهان مطرح شده و كشورها، دانشگاه. مفهوم است

 ها هي دانشمندان، دانشگاهاي سنجش علم و فناوري و پايش تمام شاخصاز اين رو، ارائه . آن گرايش دارند

 موسسه اطالعات علمي، آنهاترين  ها و طراحي پايگاه استنادي كه معروف شاخصو كشورها از طريق اين 

 به شمار سنجي علميي از تاثير جهاني شدن ها هاسكاپوس و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم است،  نشان

  .رود مي

 و موسسات ها هبندي كشورها، دانشگا رتبهه عنوان ابزار سنجي ب هاي علم شاخصافزون بر استفاده از 

سنجي و جهاني  كه يكي از نمودهاي پذيرش جهاني علم...  دانشمندان، مجالت و  آموزشي و پژوهشي،

 را بيش از پيش آشكار سنجي علمتوان ارتباط جهان شدن و  مي از مواردي كه  ديگريكيشدن آن است؛ 

 در تمامي يسنج  علميها روشامروزه ضرورت استفاده از .  استسنجي علماي بودن  رشته  بين نمود

 رو به رشدي كه  دنيا بيش از پيش آشكار شده است؛ با توجه به گرايشدر تمامي دانشگاهي و ها هرشت

هاي مختلف علوم اعم از علوم پايه، طبيعي، اجتماعي و انساني، نسبت به اين  رشتهپژوهشگراندانشمندان و 

اي مطرح شده است و به عنوان ابزاري معتبر براي اي ميان رشته سنجي به عنوان حوزهرند، علمقلمرو دا

شود  قلمروهاي علمي گوناگون به كار گرفته مي پژوهشگرانيتمام و متون، توسط پژوهشگرانارزيابي 

  ).1389حيدري، (

شناسان علم و ن و جامعهسنجي ديگر در انحصار كتابداراتوان نتيجه گرفت كه علمرو، مي  از اين

 و كيفي    سنجي به طور كلي به ارزيابي كميعلم. اي تبديل شده استمعرفت نيست و به قلمرويي ميان رشته

 و در تمام هاي دانش بشريجا كه علم و فناوري با تمام حوزهپردازد و از آندادهاي علم و فناوري ميبرون

                                                
1. H Index 
2. G Index 
3. Y Index 
4. Mathew Effect 
3Eigen factor Score 
6 Article Influence Score 
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 نقش خود  بتواند تاكردهي پيوند خود را با قلمروهاي علمي تقويت سنجي هم بايست سروكار دارند، علمدنيا

  ).1389حيدري، (هاي دانشگاهي و به صورت جهاني با موفقيت به انجام برساندرا به ويژه در محيط

با توجه به اينكه پديده جهاني شدن امروزه به تمامي ابعاد علمي و فناوري رسوخ كرده بايستي 

بي توليدات علمي و فناورانه نيز به صورت جهان شمولي ارائه شوند تا بتوانند هاي سنجش و ارزيا شاخص

، جامعيت و جهان از اين رو. ش قرار دهندنشريات، دانشگاه و كشورها را مورد ارزيابي و پايدانشمندان، 

 ها به شاخصنكته مهم در اين ميان، پذيرش اين . رسد ميضروري به نظر هايي  شاخصشمول بودن چنين 

 نيچن با استفاده از توان يصورت م در اين  تنهادر سطح جهان است؛ چرا كههماهنگ و يكسان شكل 

  .، مجالت و دانشمندان در سراسر جهان پرداختها هبندي و مقايسه كشورها، دانشگا رتبه به ييها شاخص

  

  هاي سنجش علم و فناوري شاخص

 براي استفاده سنجي علمهاي  شاخصاينكه  و تبيين سنجي علمپس از بررسي ارتباط جهاني شدن و 

بندي بايد ويژگي  رتبههاي استنادي و  نظام در آنهاهماهنگ و يكسان در سراسر جهان و همچنين كاربرد 

 مورد تحليل قرار آنهاهاي علم و فناوري و جهاني شدن  شاخصجهاني داشته باشند، در ادامه اين مقاله 

  .گيرد مي

Van Ran, 1997)(دري در حي) بندي سنجي را در چهار مقولة زير دسته هستة علمهاي موضوع) 1389

ها در هاي كمي به منظور به كارگيري آنها و فنون طراحي، ساخت و كاربرد شاخصتوسعة روش: كندمي

 تعامل ميان علم و ؛ مطالعةهاي اطالعاتي علم و فناوريهاي با اهميت علم و فناوري؛ توسعة نظاممورد جنبه

هاي علمي و فرايند رشد علم در ارتباط  اجتماعي حوزه- ساختارهاي شناختي و سازمانيو مطالعةاوري؛ فن

 و سنجش علمدر  را يسنج  علميها روشسه مورد اول ضرورت حضور  و استفاده از . با عوامل اجتماعي

  . سازد ميفناوري بيش از پيش مشخص 

ند كه امروزه نقش علم و فناوري در توسعه كشورها  باورنيبر ا) 1389(زاده  حسننوروزي چاكلي و 

 نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار شده ها هداراي اهميت است، از اين رو، سنجش و ارزيابي اين مقول

هاي چندگانه انجام  شاخصبنابراين سنجش و ارزيابي ابعاد مختلف توسعه علم و فناوري با استفاده از . است

يي كه با آنها و به سنجي علم كه با علم و سنجش علم سروكار دارند شاخص آنهااز گيرد، كه به برخي  مي

دهد كه در كنار اهميتي  ميبسياري از مطالعات نشان . فناوري مرتبط هستند، شاخص سنجش فناوري گويند

ن بنابراي.  وجود داردآنهاهايي نيز براي  محدوديتها براي سنجش دارند اما  شاخصكه هركدام از اين 

، ها هها به صورت مستقل مبناي ارزيابي و پايش علمي و فناوري دانشگا شاخصشود كه اين  ميتوصيه 
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  .دانشمندان و كشورها نشود

  

  هاي سنجش علم و فناوري  شاخصجهاني شدن 

 يها اساس شاخصبر  و كشورها ها هبندي دانشمندان، دانشگا رتبهبا توجه به اهميت ارزيابي و 

بندي در بستر  رتبهي مختلف ها ههاي استنادي و شيو نظام، سنجي علمهاي  شاخصت  الزم اسسنجي علم

 قضاوت در  كهسازد يمخاطر نشان ) 1387(نوروزي چاكلي. جهاني شدن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

كنند و ممكن است آن را با  مي افرادي است كه از شاخص استفاده بر عهدهشاخص مورد كميت و كيفيت 

ي گوناگون شاخص وجود دارد و با استفاده از ها هگرچه در زمين.  ديگر مورد مقايسه قرار دهنديها تيكم

 نيز از اين امر مستثني سنجي علمهاي  شاخص به سنجش و ارزيابي عوامل مختلف پرداخت، توان يآنها م

اي و  منطقهر سطح ملي، توان به ارزيابي توليدات و انتشارات علمي د ميها  شاخصبا استفاده از اين . نيست

ي موسسه اطالعات علمي، ها ه استنادي در دنيا مانند پايگايها نظام آمدن به وجودبا . جهاني پرداخت

 جنبه جهاني پيدا كرده و در راستاي سنجي علمهاي  شاخص جهان اسالم ياسكاپوس و پايگاه استناد

هاي  شاخصدر كنار . گيرد مياده قرار بندي توليدات علمي كشورهاي جهان مورد استف رتبهارزيابي و 

هاي ساختاري، انساني، عملكردي و مالي ديگر نيز وجود  شاخصها از جمله  شاخص بسياري از سنجي علم

 آمده و در سطح جهان به وجوددارد كه پس از جنگ جهاني دوم و با جهاني شدن بعد علم و فناوري 

هاي سنجش فناوري، دستيابي به فناوري،  شاخصن به توا ميبراي نمونه . گيرد مياده قرار مورد استف

 و توسعه و نوآوري پژوهشپذيري،  رقابتظرفيت علم و فناوري، رشد ،1 خانواده فراسكاتيرهنمودهاي

  ). 1389نوروزي چاكلي و حسن زاده، (اشاره نمود

 از اين طريق تا.  استآنهاها به اجرا درآوردن و عينيت بخشيدن به  شاخصنكته بسيار مهم در مورد 

 يها سازمانتوجه . تر از وضعيت يك كشور در مقايسه با ساير كشورها بدست آورد واقعيبتوان تصويري 

ها   ناشي از جهاني شدن اين شاخصيمورد همگ به اين مسئله و تدوين رهنمودهايي در اين يالملل نيب

المللي و مقايسه اين وضعيت با ساير  بينبنابراين كشورها به منظور شناسايي وضعيت خود در سطح . باشد مي

نوروزي چاكلي، حسن (كنند مينگ و يكساني در اين زمينه استفاده ههمارهنمودهاي كشورهاي جهان از 

  ). 1389زاده، 

  

                                                
1Frascati 
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  هاي علم و فناوري شاخصشناسي  آسيب

ه به با توج. گيرد  مي قراريبررسمورد هاي علم و فناوري  شاخصشناسي  آسيبدر اين بخش از مقاله 

شناسي  آسيبرسد بررسي  مي، به نظر سنجي علمموضوع اصلي اين مقاله يعني ارتباط جهاني شدن و 

 در سراسر جهان شده و آنهاها موجب ارتقاء و رشد  شاخصها و بيان اين نكته كه جهاني شدن اين  شاخص

 آورده به وجودانشمندان را  و دها هتر و همه جانبه تر علمي و فناورانه كشورها، دانشگا امكان بررسي عميق

 و آورند يوجود مبه ها را  شاخصالمللي  بينبا توجه به اينكه دانشمندان در سطح . رسد ميضروري به نظر 

 ها ه كشورها، دانشگايبند رتبه براي پايش و آنهاالمللي استنادي از  بينهمچنين در سطح جهان در موسسات 

ها  شاخصهاي اين  آسيبالمللي نيز نقاط ضعف و  بين صورت شود، بايستي به ميو دانشمندان استفاده 

. هاي قديمي را برطرف نمود شاخص مشكالت هاي جديد شاخص آوردن به وجودبا  و شودبررسي 

شود و همچنين  ميهاي آن در سطح جهان انجام  شاخص و سنجي علمهاي متعددي كه در  پژوهش

  .مينه شاهدهايي بر اين مدعا استالمللي تخصصي در اين ز بينهاي  همايشبرگزاري 

هاي علم و فناوري فقدان نظريه فراگير در  شاخص باور است كه آسيب اصلي نيبر ا) 1389(حيدري 

علم و فناوري به  هاي  شاخصدارد به دليل وابستگي كامل اكثريت قابل توجه  ميوي اذعان . باشد مياستناد 

از اين . تر نمايدهاي علم و فناوري را نماياند معناي شاخصهاي استنادي، يك نظرية جامع استناد بايداده

وي، فراهم آوردن . رسد علم ضروري به نظر مييشناسسنجي و جامعهرو وجود يك نظرية استناد در علم

گذاري علمي، ارائه هاي علم و فناوري در سياستاي نظري براي تحليل استنادي، استفاده از شاخصپايه

اي  نظريه وجودي چنين يها ضرورت را از پژوهشگرانفتار استنادي دانشمندان و تفسير نظري از ر

  .شمارد يبرم

هايي به وجود آمده بود كه تا حدودي اعم از       به منظور سنجش علم و فناوري در جهان شاخص

ته هاي علم و فناوري شناخسنجي هستند و با عنوان شاخصسنجي و علمهاي معمول و سنتي كتابشاخص

هاي متولي ارزيابي علمي و  و سازمانپژوهشگرانها كه نتيجة تالش اين شاخص). 1389حيدري، (شوندمي

هاي علمي و پژوهشي الزامي شد، مديريت پژوهش بود، در اواخر قرن بيستم و هنگامي كه نياز به ارزيابي

هاي بهتر و  و ارائة شاخصآنهان مند كردها قرار گرفت و نظامها و دولتبيشتر مورد توجه افراد، سازمان

  .ناپذير گرديد اجتنابجديدتر 

 است؛ اما حيدري آنهاگرايانه  يمكها دارند رويكرد  پوزيتويستي و  شاخصهايي كه اين  آسيبيكي از 

، رويكرد غالب در سنجي علم باور است كه هر چند بر اساس تعاريف و شواهد موجود در نيبر ا) 1389(
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هاي كمي مورد استفاده در اين حوزه گرايانه است، اما بايد دانست كه شاخصي كمياين حوزه رويكرد

گيري و سنجش دقيق جا كه اندازهكنند و از آنها را ارائه ميدر واقع نمادي هر چند كوچك از كيفيت

 وي در ادامه .كنندها را با زبان و بيان كمي ارائه ميسنجي كيفيتها ميسر نيست، متخصصان علمكيفيت

هاست و توسط كميتها  كيفيتگيرد كه نظام سنجش موجود، در واقع تبيين  مي نتيجه گونه نيا

نشان دهند كه بيانگر هايي ها را به صورت كميت كنند تا كيفيتسنجي پيوسته تالش مي علمپژوهشگران

ي در علمها تآن كيفيبه هر حال . شوندشناخته مي» شاخص«سنجي با عنوان  باشد و اين معيارهاي كم

است كه بتوانند به منزلة هايي  شاخصگيري از سنجش و ارزيابي توليدات و انتشارات علمي مستلزم بهره

  .معياري مناسب ايفاء نقش كنند

  وسنجي بر بررسي چهار متغير پايه پديدآورندگان، توليدات و انتشارات علمي،اساس كار علم

، آنهاتك اين متغيرها يا تركيبي مناسب از سنجي بر آن است تا با بررسي تكعلم. ارجاعات استوار است

 هر حالبه ).1389 در حيدري، 1374براون و ديگران، (هاي علم و پژوهش را نمايان سازد ماهيت و ويژگي

اما .اشندتوانند كاربرد داشته بتر نيز ميهاي رياضي پيچيدههاي ياد شده به عنوان عواملي از مدلشاخص

- هاي استنادي، يكي از رايجشاخص استناد، به دليل توجه نسبي به كيفيت و كارآمدي باالي آن در تحليل

هاي استنادي كه به طوري كه در تحليل. ديآ يشمار مسنجي به هاي علمرين شاخصترين و معتبرت

كي از معيارهاي يك، به عنوان سنجي است، مطالعة استنادها و روابط استنادي ميان مدارترين روش علم مهم

سنجي هاي علم ترين شاخص از مهم. گيرد مي مورد توجه قرار پژوهشگراناساسي سنجش عملكرد علمي 

 اشاره شده است، آنهااند و در متون مختلف به كه بر مبناي شاخص استناد و تحليل استنادي شكل گرفته

، ...)، ضريب تاثير كشورها و 2ريب تأثير رشته، ض1شامل ضريب تاثير مجالت(توان به ضريب تأثير مي

 متيو اثر، شاخص جي، شاخص واي، ون علمي يا كهنگي متون، شاخص هرششاخص فوريت، نيم عمر مت

 سنتي و  نوين يها  شاخصنيتر مهمدر ادامه .هاي سنجش علم در كشورهاي مختلف اشاره كردو روش

 به عنوان يك شاخص سنتي و كالسيك و يرضريب تاث بررسي نيدر ا. شود يم بررسي سنجي علم

به عنوان ) 5پي.آي.ان.اس( شده هر مقالهبهنجار و تأثير 4ضريب نفوذ مقاله" ، 3عامل ويژه" يها شاخص

  .شود مي معرفي و تحليل سنجي علمهاي نوين  شاخص

                                                
1 Journal Impact Factor (JIF)  
2 Discipline Impact Factor (DIF)  
3 Eigenfactor 
4Article Influence 
5Source Normalized Impact per Paper (SNIP ) 
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 اين. سنجي بر اساس تحليل استنادي است علم شاخص نيتر شده شناختهترين و  مهم1ضريب تأثير

دهنده فراواني استنادهايي است كه در طول يك دوره شود، نشان ميشاخص كه شاخصي جهاني محسوب 

 ضريب تاثير).Wikipedia,2011 (يابد اختصاص ميزماني مشخص به يك مقاله چاپ شده در يك نشريه 

 مطرح 3 و آيروينگ شر2گذار موسسه اطالعات علمي، يوجين گارفيلد بنياناز دهه شصت ميالدي، توسط 

 موسسه  دريجارشد، در ابتدا از ضريب تأثير براي انتخاب مجالت براي مجموعه فهرست مندرجات 

هاي  شاخصترين و اكنون اين شاخص به يكي از اصلي)Garfield, 2006(اطالعات علمي استفاده شد 

ها و  به دادهپذيري آسان دسترسيكي از داليل استقبال از اين شاخص . ارزيابي مجالت تبديل شده است

. باشدهاي فراواني نيز ميها و كاستيبا اين وجود ضريب تأثير شامل محدوديت. سادگي محاسبه آن بود

 سن -3 ، موضوع مدرك-2 ،نوع مدرك -1: ر پنج عامل زير قرار داردياين شاخص حداقل  تحت تأث

مؤلف، مجله، (ماعي مقاله  وضعيت اجت-5 ،)مدت زمان مورد بررسي مقاله( پنجره استنادي -4 ،مقاله

  .)Glanzel & Moed, 2002) (موسسه وابسته

. توان به وابستگي به زمينه پژوهش و قلمرو موضوعي اشاره كرد ميهاي ضريب تأثير،  از محدوديت

تري از اين موضوع باعث شده است كه بهترين مجالت در يك قلمرو موضوعي، ضريب تأثير پايين

وابستگي ضريب تأثير به قلمرو موضوعي داليل .  ديگري داشته باشدترين مجالت در حوزهضعيف

ضريب تأثير نسبت مستقيمي با تعداد استنادهاي مقاالت : شود اشاره ميآنهامتعددي دارد كه در ادامه به 

به اي همچنين تعداد منابع هر مقاله از رشته. اي به رشته ديگر متفاوت استدارد، اما تعداد استنادها از رشته

شود؛ همچنين  ميها باعث پايين آمدن ميزان ضريب تأثير در اين رشتهله ئمسكند و اين رشته ديگر تغيير مي

هايي كه پس رشته. شودتعداد مجالت منتشر شده در يك زمينه موضوعي، باعث افزايش ضريب تأثير مي

تري دارند؛ از طرفي ارتباط بين علوم ها است، ضريب تأثير پايين كمتر از ديگر رشتهآنهابرون داد انتشاراتي 

به عنوان مثال پزشكي باليني شديداً به سمت علوم پايه گرايش دارد . مختلف بر ضريب تأثير اثرگذار است

هاي علوم پايه در پزشكي باليني بيشتر مورد استناد قرار بگيرد اما عكس  پژوهششود و اين امر باعث مي

جالت علوم پايه ضريب تأثير باالتري نسبت به مجالت پزشكي باليني در نتيجه م. اين قضيه صادق نيست

 سرعت محدود، با پژوهشيقلمرو نسبت به  باال، سرعت رشد با وسيع پژوهشيقلمرو نهايت  دارند و در

 & Dong, Loh)كند كنند و ضريب تأثير باالتري را كسب ميمي دريافت بيشتري استنادهاي كمتر،

                                                
1Impact factor  
2 Eugene Garfield 
3 Irving H. Sher 
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Mondry, 2005; Amin & Mabe, 2000; Seglen, 1997).  

ها استفاده جهاني از اين شاخص و بازخوردهاي جامعه جهاني نسبت به آن ايرادها و نواقص  سال

ها تالش كنند   علم سنجي را وادار كرد كه براي رفع اين اشكالپژوهشگرانضريب تأثير را آشكار نمود و 

توجه به اين نكته داراي . راي ضريب تأثير باشندهاي جايگزين و يا مكملي بو در تالش براي يافتن راه

له ئمسالمللي شكل گرفته و اين  بينها با تفكر و انديشه دانشمندان در عرصه  شاخصاهميت است كه تمامي 

هاي دانشمندان به  تالشدر ادامه به برخي از . باشد ميهاي آن  شاخص و سنجي علمنمود جهاني شدن 

  . شود ميهاي جديد نمود پيدا كرده اشاره  شاخص كه در قالب منظور بهبود شاخص ضريب تاثير

 ژهيبه و باورند كه يكي از ابزارهاي قدرتمند استخراج اطالعات نيبر ا) 1390(بينش و ديدگاه 

  نخستين كسي 1972 در سال 1افزايند فيليپ بوناسيش مي آنها. استنادي مركزيت بردار ويژه استي ها هشبك

هاي ارتباطي دار ويژه به عنوان روشي براي سنجش وضعيت يا شهرت افراد در شبكهبود كه از مركزيت بر

افراد مهم در شبكه را شناسايي  اي،هدف بوناسيش اين بود كه با استفاده از يك ساختار شبكه. استفاده نمود

دين معنا كه در  ب).Cross, 2009(هاي عامل ويژه قرار دارد مفهوم مركزيت بردار ويژه در مركز سنجه. كند

  . شوندتر شناسايي ميگيرند و نشريات مهماي از نشريات مدنظر قرار ميها، شبكهمحاسبه اين سنجه

عامل ويژه شاخصي است كه به منظور تعيين تأثير يك نشريه در ميان ساير منابع علمي طراحي شده 

گيرند و همچنين تأثيري كه ار مي كه نشريات مورد استناد قرهايي هشاخص بر اساس تعداد دفعاين . است

بنابراين به استناداتي كه از نشرياتي دريافت . پردازدبندي نشريات ميهر عنوان استنادكننده دارد، به رتبه

اي به گونهويژه ص عامل شاخ. شودگيرند، بيشتر وزن داده ميشوند كه خود بسيار مورد استناد قرار مي مي

از . پردازد و به تأثير هر مقاله نشريه توجهي نداردثير كلي يك نشريه ميطراحي شده است كه به سنجش تأ

 عالوه بر اين عامل ويژه، شاخص نفوذ مقاله معرفي شد كه به سنجش ميزان تأثير متوسط هر مقاله ،اين رو

ه  از تقسيم مقدار عامل ويژه يك نشريه بر تعداد مقاالت آن نشريه باين شاخص. دپردازدر يك نشريه مي

  .)Bergstrom, 2007( آيددست مي

2شاخص نفوذ مقاله
 سال اول 5شاخص جديدي است كه متوسط نفوذ مقاالت مجله را در طول  نيز 

ي استنادي براي ارزيابي ها هاز داد ها شبيه ضريب تاثير است و شاخصاين .كند ميپس از انتشار آن محاسبه 

محاسبه آن به صورت تقسيم ضريب نفوذ كند و  مي نفوذ يك مجله در ارتباط با مجالت ديگر استفاده

در واقع مثل ضريب تاثير پنج ساله است كه در آن نسبت تاثير . باشد ميتعداد مقاالت مجله   مجله بر

                                                
1 Phillip Bonacich 
2Article Influence™ Score 
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ضريب نفوذ  ميانه. شود مي ساله محاسبه 5استنادي مجله به اندازه سهم مقاله مجله در طي يك دوره 

دهد كه نفوذ هر مقاله در مجله، باالتر از حد  ميتر از يك بود نشان  باالاگر نمره.  است1 مقاالت مجله

دهد كه نفوذ هر مقاله در مجله كمتر از متوسط است   مي يك بود، نشان  ازمتوسط است و اگر نمره كمتر

)Cross, 2009.(  

هاي نوين  شاخص سومين شاخصي است كه جزء ،)1پي.آي.ان.اس( شده مقالهبهنجارشاخص تأثير 

رود،  تأثير استنادي مفهومي سازي ارزيابي مجالت به كار ميبهنجاراين شاخص كه براي . گردد ميرسي بر

يك مجله را بر اساس مشخصات حوزه موضوعي آن مجله، به خصوص فراواني استناد مؤلفان و 

 نويسندگان به مقاالت ديگر در فهرست ارجاعي و سرعت كامل شدن تأثير استنادي و گستره پايگاه

 2پرفسور هنك موئد. سنجداطالعاتي، براي ارزيابي مدارك پوشش داده شده در آن حوزه موضوعي را مي

 ,Brown)ورد به وجود آ2007، دانشگاه ليدن در سال 3اين شاخص را در مركز مطالعات علوم و فناوري

 به تفاوت بين رفتار  شده هر مقاله و ضريب تاثير مربوطبهنجارترين تفاوت ميان شاخص تأثير مهم. (2011

هاي موضوعي است؛ همچنين سازي بسامد استنادي در ميان رشتهبهنجارهاي علمي مختلف و استنادي رشته

باشد هاي مختلف علمي مي پي، فراهم ساختن امكان مقايسه بين رشته.آي.ان.ترين هدف شاخص اسمهم

).(Leydesdorff & Opthof, 2010 ،دهديوي پتانسيل استنادي انجام مسازي را بر ربهنجاراين شاخص .

 مورد استناد قرار گرفتن ي زيادي باشد، آن مقاله شانس بيشتري برا4اي داراي ارجاعاتزماني كه مقاله

 & Leydesdorff).گيرد سازي بر اساس ارجاعات مقاالت استناد كننده صورت ميبهنجاردارد؛ پس 

Opthof, 2010) به منظور محاسبه شاخص SNIPشودرمول زير استفاده مي از ف.  

  

  
  

  

ضريب تأثير نسبت بين . ، همان ضريب تأثير سه ساله مجله استRIP5در اين فرمول منظور از 

                                                
1Source Normalized Impact per Paper (SNIP ) 
2HenkF.mode 
3Center of Science and Technology Studies  (CWTS ) 
6reference  
1Raw Impact per paper published in the journal   (RIP ) 
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 يعني ميانگين تعداد دفعاتي كه مقاالت منتشر ،ضريب تأثير. استنادهاي دريافتي و موارد قابل استناد است

تفاوت اين شاخص با . اند مجالت قرار گرفتهشده در بازه زماني مشخص، در سال جاري مورد استناد

ضريب تأثير، متفاوت بودن تعريف موارد قابل استناد در دو پايگاه اسكوپوس و موسسه اطالعات علمي 

، از طريق تقسيم پتانسيل استنادي پايگاه اطالعاتي در حوزه موضوعي مجله RDCP 1باشد و شاخص مي

 ,Leydesdorff &Opthof)آيدنه در پايگاه اطالعاتي به دست ميمورد نظر، بر پتانسيل استنادي مجله ميا

2010)  
ي علمي ها ه كانال انتقال جديدترين يافتنيتر مهمشود اين است كه  ميآنچه از مطالب باال استنتاج 

 به آنهابا افزايش حجم اين مجالت، ارزيابي . پذيرد ميدانشمندان در جهان از طريق مجالت معتبر صورت 

 كانال ارتباطات نيتر مهمبا توجه به اينكه امروزه مجالت . ناپذير است اجتنابيين اعتبار مجالت منظور تع

پذيرد  ميشدن تاثير  المللي شده و از فرايند جهاني بيني همكاري علمي دانشمندان ها هعلمي رسمي و شبك

د به اين نكته مهم توجه ها باي شاخصهاي ارزيابي و همچنين طراحي  مشياز اين رو، در هنگام تعيين خط 

هاي كالسيك و نوين نشان داد كه همگي در راستاي جهاني شدن گام برداشته و از  شاخصبررسي . شود

  .پذيرند ميآن تاثير 

  

  گيري نتيجه

هاي علمي گرديده است؛  همكاريجهاني شدن علم و فناوري منجر به پيشرفت توليد علم، فناوري و 

هاي جهاني  شاخصتر شدن اين روابط  ضرورت وجود  پيچيدهدات و همچنين بنابراين با افزايش اين تولي

در اين مقاله ابتدا جهاني شدن از بعد علمي و فناوري . شود مي بيش از پيش احساس آنهابراي ارزيابي 

ها  بررسي.  و ارتباط آن با توليد علم و فناوري تبيين گرديدسنجي علمبررسي و همچنين ماهيت و چرايي 

 و موسسات پژوهشي، نشريات و دانشمندان با ها هاز آن است كه امروزه تمامي كشورها، دانشگاحاكي 

شوند و اين موارد  ميالمللي و توسط موسسات معتبر استنادي پايش و ارزيابي  بينهاي  شاخصاستفاده از 

 فعال در ميدان تمامي كشورها به منظور حضور.  استسنجي علميي از تاثير جهاني شدن بر ها ههمگي نشان

 لذا، تمامي .كنند مي استنادي تبعيت يها و نظامها  شاخصرقابت و ربودن گوي سبقت از يكديگر از اين 

هاي مورد  شاخصتوان گفت كه  ميي استنادي هستند، از اين رو ها هها و پايگا نظامكشورها به نوعي درگير 

  . داراي ويژگي جهاني هستندها يبند رتبهاستفاده براي 

هاي علم و  شاخص تبيين و سنجي علمها و نمودهاي تاثير جهاني شدن بر  ويژگير ادامه اين مقاله د

                                                
2Relative Database Citation Potential   (RDCP ) 
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 اشاره شده در اين مقاله فقدان نظريه فراگير استناد و يها بي آسنيتر مهم. شناسي گرديد آسيبفناوري 

ي از آن است كه  حاكها يچه بررساگر .  استآنهاگرايانه  كميهمچنين داشتن رويكرد پوزيتويستي و 

در . بررسي و تحليل استنادي يا به عبارت ديگر شاخص استناد عالوه بر نگاه كمي، به كيفيت هم نظر دارد

، عامل ضريب تاثير از جمله سنجي علم كالسيك و نوين يها  شاخصنيتر مهمپايان اين مقاله نيز برخي از 

 نيبر ا) زودآيند( نورزي چاكلي. و تحليل گرديدويژه، ضريب نفوذ مقاله و تاثير نرمال شده مقاله معرفي 

گذاري علم و فناوري،  هايي براي ارزش گيري از چنين شاخصسنجي در بهرهباور است كه تأكيد علم

المللي به دنبال داشته است؛ چرا كه با توجه به چنين رويكردي، امكان مقايسة  پذيرش آن را سطح بين

هاي علمي هر يك از عوامل دخيل در مختلف فراهم آمده و توانمندييكسان و دقيق اين عوامل در جوامع 

  .علم و فناوري در معرض نمايش قرار گرفته است

 يسنج علمهاي  شاخصنوروزي چاكلي در مقاله خود از منظر ديگري به تاثير جهاني مطالعات و 

 دانشمندان برتر دنيا را هاي استنادي، نظام و سنجي علمهاي  شاخص باور است كه نيبر ااو . پردازد يم

 ارتباط علمي رسمي و غير آنهاشوند دانشمندان ديگر در سراسر جهان با  مي موجب  وكنند يممعرفي 

وي .  گردد ميالمللي  بيني همكاري علمي ها هرسمي برقرار كنند، كه اين موضوع موجب ايجاد شبك

 شناسايي مراكز برتر آموزشي و پژوهشي سنجي منجر بههاي علم پژوهشدارد كه نتايج  ميهمچنين اذعان 

ترديد حضور تواند باعث حضور تعداد زيادي از متقاضيان و دانشجويان در اين مراكز گردد و بيشده و مي

 باور است كه با نيبر ااو همچنين  .  نيز تأثيرات علمي و فرهنگي زيادي را به دنبال خواهد داشتآنها

توان تعامالت علمي و پژوهشي كشورهاي مختلف را  مي"سنجيعلم"هاي پژوهشاستفاده از نتايج 

تواند  اساس، شناخت عوامل مؤثر در برقراري اين ارتباط و نيز داليل اين تعامالت مينيبر ا. كردشناسايي 

عالوه بر اين، اطالعات . در راستاي تقويت نقاط مثبت و برطرف كردن نقاط ضعف حائز اهميت باشد

  .هاي علمي و فرهنگي در بين كشورها نيز منجر شودهاي مشترك همكاريشناخت زمينهتواند به مزبور مي
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  كتابنامه

-8): 3(5. شناسي اطالع. ها چالشها، رويكردها و  مروري بر نظريه: ، تحليلي بر جهاني شدن دانش)1387(آبام، زويا 

26.  

 نشر آزاد: تهران. ترجمه نادر ساالرزاده اميري، شناسي پديده جهاني شدن ، جامعهيعصر جهان، )1381(آلبرو، مارتين 

  .انديشان

 يها تيفعالارزيابي تطبيقي  علم  سنجي، يها شاخص، )1374( براون، تيبور؛ گلنزل، ولفگانگ؛ شوبرت، آندرياس،

  . 80- 70): بهار(8. رهيافت. ترجمه محمد اسماعيل رياحي.  كشور32انتشاراتي و تاثيرگذاري ارجاعات 

فصلنامه . اي نوين جهت ارزيابي انتشارات علميسنجه: ، عامل ويژه)1390(مژگان؛ ديده گاه، فرشته بينش، سيده 
  .135-121):سنجي ويژنامه علم( 26  اطالعاتيو فناورعلوم 

بررسي وضعيت تحقيقات در سطح : سنجي و تحقيقات كشاورزيعلم، )1383(            حافظيان، كاظم و ديگران 
وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش :  تهران. و آموزش كشاورزيسازمان تحقيقات

  .كشاورزي، معاونت تحقيقاتي

  .8)2243(، همشهريروزنامه شدن، ترجمه عبداهللا نكونام قديمي،  ، ما و مظاهر جهاني)1381(الحمادي، عبداهللا 

  .رساني علوم و فناورياي اطالعمركز منطقه: شيراز. سنجي معرفت شناسي علم، )1389(حيدري، غالمرضا 

: سخنراني ارائه شده در. سنجي و اطالع سنجي ، رويكردي انتقادي به مطالعات حوزه علم)1386(غالمرضا حيدري،
  .1386 اسفندماه 16-15، اصفهان، سنجي در علوم پزشكي اولين همايش علم

  .دبيزش، چاپار: تهران. ر اطالع يابينياز اطالعاتي و رفتا: ارتباط علمي، )1386(محمدرضا داورپناه، 

  .74 -63، )4 (3. ، دانشگاه شهيد چمران اهوازمجله علوم تربيتي و روانشناسي. ، كتابسنجي)1376(عصاره، فريده 

ترجمه علي اصغر سعيد و يوسف حاجي . گفتارهايي درباره پديده يكپارچه جهاني، )1379(گيدنز، آنتوني 

  .علم و ادب: تهران. عبدالوهاب

  .84-59): 11(3. مطالعات ملي. ابعاد و رويكردها، جهاني شدن، )1381(ميرمحمدي، داوود 

 علوم و فناوري اطالعات. سنجي در توسعهنقش و جايگاه مطالعات علم). زودآيند(نوروزي چاكلي، عبدالرضا 

  ).http://Jist.irandoc.ac.ir) 12 /3 /2012. دسترسي در

 بر اقتدارسنجي در سنجش و ارزيابي عوامل موثر  ، نقش و جايگاه مطالعات علم)1387( نوروزي چاكلي، عبدالرضا

  .59- 41): 1(1. فصلنامه اقتدار ملي. ملي

 يها شاخصرهيافت ، توسعه علم، فناوري و نوآوري؛ )1389(محمدنوروزي چاكلي، عبدالرضا؛ حسن زاده، 

  .484- 475): 4(7. مديريت اطالعات سالمت. سنجي علم

نشر : تهران. ، ترجمه كمال فوالديمنظومه پسا ملي: جهاني شدن و آينده دموكراسي، )1381(ارس، يورگن هابرم

 .مركز
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