
 

1 

 

              خبرانهم علم سنجی                          
 9312 ماه آبان 22، 24، شماره دومماهنامه، سال 

 عناوین این شماره:

 2 .............................اجبار استنادی یا استناد خواری................................................................................................ -9

 3 ..................................................................................مقاله ایرانی در یک نشریه خارجی 25بررسی علت حذف  -2

 4.رونمایی از موتور جستجوی جدید و هوشمند مقالات دانشگاهی........................................................................ -3

عاتی لاافیلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در پایگاه اط اسامی نویسندگان دارای بیشترین تعداد مقاله با -4

 2...........................................اسکوپوس......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت تحقیقات و فناوری

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://medsab.research.ac.ir/&ei=mWmMVKHLMdCUuQSzzYKICg&psig=AFQjCNEbiFpEVbrU-QiOj5Tt6cLU5jLWEg&ust=1418574618075962


 

2 

 

 

 !استنادخواریاجبار استنادی یا 

 
ها و ویژه وقتی قرار است پژوهشبه« استنادها»کسی در حوزۀ پژوهش پوشیده نیست که در حال حاضر، تقریبًا بر هیچ

صحیح و ارجاع به منابع  درج استناد هستند. از یک سو، کنندهپژوهشگران مورد ارزیابی قرار گیرند، تا چه اندازه مهم و تعیین

از دیگران بسیار مهم شده است. اما چه اتفاقی افتاد  دریافت استناد علمی ضروری است و از سوی دیگر،دیگر برای نگارش 

 مهم شد؟ دریافت استناد که

هایی که در ها. یکی از بهترین ملاکها و مؤسسات علمی و دانشگاهی به ارزیابی کردن پژوهشگردد به نیاِز دولتقضیه برمی

شد. های مؤثری میسنجی از آن استفاده های مختلف از جمله کتابتر در حوزهتناد بود که پیشدسترس قرار داشت، مفهوم اس

کنند، نهاده شد. به ها، پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی بر میزان استنادی که از دیگران دریافت مییعنی بنای سنجش پژوهش

ژوهش معتبری خواهد بود و مطمئناً شخص یا سازمان این ترتیب هرچه پژوهش ما استناد بیشتری دریافت کند، احتمالًا پ

دهد. البته این روش، در فضای عادی پژوهشی، کاملًا منطقی ها و پژوهشگران را بیشتر تحت تأثیر قرار میکنندۀ پژوهشارزیابی

ی، باعث ایجاد شود که آگاهی از تأثیر استناد در محاسبات و مناسبات سنجش و ارزشیاباست. اما مشکل از جایی شروع می

های های جدید برای شاخصهای زیادی شده است که با ابداع فرمولشود. البته تلاشاستنادهای مصنوعی و غیرمعمول می

ها و پژوهشگران، از تأثیر استنادهای نامعمول کاسته شود، اما همچنان شاهد انواع مختلفی از سوء استفاده در ارزیابی پژوهش

 .این حوزه هستیم

صورت ممکن است عمدی یا سهوی دانیم باید برای درج هر استناد، قواعد دقیقی را رعایت کرد. در غیر اینطور که میهمان

های استنادی، ای نظیر تحریف در استناد، استناد غیرواقعی، حذف استناد، ارجاع کور، حذف حلقههای استنادیدچار لغزش

مورد به استاد، هیأت تحریریه، مجله، داور و غیره(، تبادل اهدایی )استناد بیافراط در خوداستنادی، استناد مخدوش، استناد 

های استنادی وجود استنادی )هماهنگی میان افراد برای استناد متقابل به هم( و استناد اجباری شویم. موارد زیادی از آسیب

 .بپردازیم« استناد اجباری در مجلات»خواهیم بیشتر به موضوع دارد اما در متن حاضر، می

المللی آگاهانه اقدام به دریافت استناد متأسفانه مسابقۀ ارزشیابی کمّی حوزۀ پژوهش باعث شده شماری از مسئولان مجلات بین

 .اندهم یاد کرده« مهندسی کاذب ضریب تأثیر»یا « استنادسازی»های کنند. از این پدیده با عنوان
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بندی مجلات اتفاق افتاد. به همین غیرواقعی در رده جاییمجلات، مواردی جابه بندیهای ردههای گذشته، در گزارشدر سال

نشریه را به  01با بررسی موارد غیرمعمولی، نزدیک به  2102در سال  (Thomson Reuters - ISI) سبب مؤسسه رویترز

 Journal Impact) ریب تأثیر مجلهبندی ضریب تأثیرشان تعلیق کرد. ضهای غیرمعمول استنادسازی، از رتبهدلیل وقوع شیوه

Factor)  یکی از معیارهای ارزیابی مجلات علمی است که بر پایۀ میزان دریافت استناد استوار است. طی اقداماتی که مسئول

 .شان صورت گرفته بودنشریاتِ ذکرشده انجام داده بودند، استنادهای غیرمعمولی به مقالات مجله

دار مقالات مروری با توافق قبلی میان نشریات برای دستکاری ضریب تأثیر نشریات، انتشار هدف یکی از این اقدامات پیشرفته

ای مروری در یک مجله، باعث تقویت ضریب تأثیر مجله دیگر به دلیل استناد به شمار زیادی است. به این معنی که چاپ مقاله

 .شوداز مقالات پیشین آن می

شکلی جدید از مهندسی کاذب ضریب تأثیر نشریات نیز هم گسترش یافته که طی آن بعضی نشریات با نزدیک شدن  به تازگی

 کنند؛ البته تمرکز بیشتربه زمان پذیرش مقاله، از نویسندگان، افزودن تعدادی مأخذ به مقاله )حتی بدون استفاده( را طلب می

ست. متأسفانه احتمال این که نویسندگان، حتی نویسندگان معتبر، برای انتشار مجلات غالباً بر مآخذی از مقالات همان مجله ا

هرچند که آمار دقیق و متقنی از این پدیده قابل ارائه نیست، اما . ها تن بدهند هم کم نیستشان به این نوع درخواستمقاله

هایی نظیر ضریب تأثیر مجلات و ی شاخصتواند نقش مؤثری در کاهش کارآمدهای استنادی میرواج این قبیل سوء استفاده

شوند، داشته باشد و در نهایت کیفیت مقالات عملی های استنادی ارائه میهای مجلات که از سوی نمایهبندیکاهش اعتبار رده

 .قرار دهد تحت تاثیر را تا حد زیادی
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 مقاله ایرانی در یک نشریه خارجی 25بررسی علت حذف 

خبر داد و گفت: به نظر می « اشپرینگر نیچر»مقاله محققان ایرانی در انتشارات  0۵زیر علوم از بررسی علت حذف مشکوک و

  .حذف باشدرسد رشد چشمگیر علمی ایران یکی از عوامل این 

مقاله محققان ایرانی با هدفی از پیش تعیین  0۵به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد فرهادی با بیان اینکه حذف 

مقاله محققان ایرانی در حال بررسی است و آنچه مهم  0۵شده انجام شده است، افزود: در حال حاضر علت حذف مشکوک 

 علمی چشمگیر رشد که دانیم می خوبی به  قبیل اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهد، اما است این موضوع است که از این

 .است بوده اقدام این عوامل از یکی ایرانی
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درصد رسیده  0۱درصد در سال گذشته به  00۱0عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حال حاضر رشد علمی کشور از 

 .کشور اول در زمینه رشد علمی باشد ۳کشور که بهترین رشد علمی دنیا داشته، توانسته جزء  20است و ایران در بین 

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: خوشبختانه توانسته ایم سهم مان را در تولید علم در دنیا را به 

درصد رسیده که این  2۱0ی که به آن ارجاع داده می شود به درصد برسانیم و همچنین سهم مان در زمینه استناد به مقالات 0۱۵

 .رشد بسیار ارزنده و قابل توجه ای بوده که امسال به آن رسیده ایم

نوآوری را در دنیا دارد که باید در این زمینه تلاش  ۸۵وی به رتبه ایران در نوآوری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ایران رتبه 

 .دیگر ایران در این عرصه باشیمشود تا شاهد درخشش 

های علمی را توفیقات روز افزون ایران در زمینه وزیر علوم، یکی از دلایل غربی ها در حذف مقالات محققان ایرانی در مجله

علمی دانست و گفت: با توجه به گزارش پایگاه های استنادی و سایر مراکزی که وضعیت علمی دنیا را رصد می کنند، رشد 

یران رشدی چشمگیر و قابل توجه بوده است و همین امر باعث شده که غربی ها در برابر ایران چنین مواضع خصمانه ای علمی ا

 .را اتخاذ کنند
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 رونمایی از موتور جستجوی جدید و هوشمند مقالات دانشگاهی

مایکروسافت امکانات تازه ای را به موتور جستجوی معنایی خود افزوده که جستجوی تخصصی در ده میلیون  بنیانگذارانیکی از 

  .مقاله در حوزه های علوم رایانه و علوم عصبی را ممکن می کند

تدریج به  میلیون مقاله علمی منتشر می کنند و این مجموعه به 2۱0محققان، دانشمندان و اساتید دانشگاهی سالانه نزدیک به 

 .میلادی به این سو اضافه می شود 0۱۱0میلیون مقاله علمی تولید شده در جهان از سال  01بیش از 

در حالی که بر تعداد این مقالات روز به روز افزوده می شود، مطالعه تمامی آنها نیز به کاری دشوار برای متخصصان حوزه های 

 .لات مرتبط نیز کار ساده ای نیستمختلف علمی مبدل شده و جستجو برای یافتن مقا

در این شرایط پل آلن، یکی از موسسان مایکروسافت و رییس موسسه غیرانتفاعی هوش مصنوعی آلن یک موتور جستجوی 

در دسترس  semanticscholar.org را راه اندازی کرده که از آدرس Semantic Scholar تخصصی مقالات علمی به نام

 .است

جهز به هوش مصنوعی پیشرفته ای با قابلیت خودآموزی و ارتقای توان جستجوی خود است تا در هر بار این موتور جستجو م

 .جستجو پیشنهادات بهتری به کاربران ارائه کند
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Semantic Scholar  با تمرکز بر مقالات رشته علوم رایانه در دسترس قرار گرفت و امروزه در حوزه  2100اولین بار در نوامبر

  Semanticی نیز فعال شده و پایگاه داده های آن ده میلیون مقاله را در برمی گیرد. الگوریتم های جستجوی علوم عصب

Scholar  از طریق این جستجوگر کل تحقیقات  210۸پیشرفته تر و پیچیده تر از گوگل است و به گفته پل آلن تا پایان سال

 .علمی صورت گرفته در حوزه پزشکی در دسترس خواهد بود
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در پایگاه اسامی نویسندگان دارای بیشترین تعداد مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
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