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چکیده
زمینه و هدف :درج ناهمگون شکل نوشتاری یک سازمان ،موجب از دست رفتن امتیاز رتبهبندی این مراکز در سطح ملی و

بینالمللی میگردد .هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر نحوه ی درج وابستگی سازمانی مندرج در تولیدات علمی در وب آو
ساینس بر نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  ۱۳۹۱است.

روش بررسی :روش پژوهش ،پیمایشی -توصیفی با رویکرد کتابسنجی و از نوع کاربردی است .جامعه ی پژوهش 1139 ،مورد
مقاالت علمی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در وب آو ساینس در سال  1391است.

یافته ها :از میان  1139مقاله ی نمایه شده در وب آو ساینس 94/38 % ،در نظام ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی وزارت بهداشت

موفق به کسب امتیاز شدهاند و  5/61 %موفق نبودهاند؛ بررسی ها نشان داد که  ،1/01 %وابستگی سازمانی را بهصورت نادرست
درج کرده بودند .آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین امتیازات  1/01 %مدارکی که وابستگی سازمانی خود را بهدرستی
درج نکردهاند بر میانگین کلی امتیاز تولیدات نمایه شده ی دانشگاه در وب آو ساینس و میانگین کلی امتیاز فعالیت پژوهشی تاثیر
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نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای ذکرشده میتوان بیان کرد که رعایت شکل نوشتاری همگون در

وابستگی سازمانی تولیدات علمی دانشگاه بر روی امتیازات پژوهشی دانشگاه و کسب رتبه ی قابل توجه در نظامهای رتبهبندی

ملی و بینالمللی تأثیرگذار است.
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تعییــن میزان تأثیر نحوه درج وابســتگی ســازمانی ...

مقدمه
مستندسـازی و درج صحیـح اطالعات کتابشـناختی تولیدات

علمـی امری اسـت که همواره به افزایـش ارزشافزوده ی این تولیدات
منجـر میشـود Buckland .مستندسـازی( )Documentationرا

اینگونـه تعریـف میکنـد :بـه هـر دو عمـل تولیـد و اسـتفاده از
سـیاهه ی واژگان پذیرفتهشـده در نظـام ذخیـره و بازیابـی اطالعـات
مستندسـازی میگوینـد( Tillett .)1نیـز مستندسـازی را یـک فرآینـد

ضـروری در جسـتجو و بازیابـی مـدارک مربـوط بـه یـک موضـوع،
سـازمان ،یـا فـرد میدانـد .در مستندسـازی یـک کلیـدواژه بهعنـوان

اصطالح کنترلشـده انتخاب میشـود و از سـایر واژگان پذیرفتهنشـده

بـه آن ارجـاع داده میشـود( .)2با توجه بـه تعاریف ذکرشـده میتوان
اینگونـه نتیجـه گرفـت که مستندسـازی ،سـیاهه و فهرسـتی اسـت از
کلیدواژههـای کنترلشـده کـه بـا اسـتفاده از ارجاعـات ارتباطـی میان
آنهـا و کلیدواژههـای کنتـرل نشـده برقـرار میگـردد .این امـر بهویژه

در خصـوص مقـاالت پژوهشـی کـه در پایگاههـای اطالعاتـی نمایـه
میشـوند ،از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.

شناسـایی و مکانیابـی بهینه ی تولیدات علمی افراد ،نشـریات،

سـازمانها ،دانشـگاهها و کشـورها مزیتـی اسـت کـه پاسـخگوی
دغدغـه ی مداوم سـازمانهای بینالمللی و ملی در زمینه ی ارزشـیابی

و رتبهبنـدی افـراد ،نشـریات ،دانشـگاهها و کشورهاسـت( .)3-6اکثـر
پایگاههـای اطالعاتـی ،دادههای توصیفـی الزم برای عناصـر اطالعاتی

تعبیهشـده در پیشـینهها را از اطالعـات کتابشـناختی مقـاالت
اسـتخراج میکننـد ،نحـوه ی درج صحیـح اطالعـات موردنظـر در

مقـاالت ،بهمنظـور بهینهسـازی فراینـد ردیابـی آنها ،باید مـورد توجه
و دقـت جـدی قرار گیـرد(.)7

اسـت كـه از بقيه شـكلها بـه آن ارجـاع داده شـود(.)9
پژوهشهـای متعـددی مؤیـد ایـن امـر هسـتند کـه یکـی

از مهمتریـن اشـکاالت در کاهـش امتیـاز فعالیتهـای پژوهشـی

دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی در ارزشـیابی فعالیتهـای پژوهشـی
سـازمانها در سـطح ملـی و بینالمللـی ،درج ناصحیـح وابسـتگی
سـازمانی نویسـندگان آثـار اسـت(11و .)10بـر اسـاس اطالعـات

استخراجشـده از پایـگاه اطالعـات علمـی  ISIدر محـدوده زمانـی
 1990میلادی تـا تاریـخ  9آوریـل  ،2007بـرای مثـال مسـتندات
دانشـگاه تهـران بـا چهـار عنـوان وابسـتگی سـازمانی مختلـف نمایـه

شـده اسـت(13و Bador .)12و  Lafougeنیـز در سـال  2005در

مقالـه ی خـود کـه به بررسـی تولیدات علمی کشـور فرانسـه در سـال
 2003در سـه پایـگاه  Pascal biom، pubmedو  medlineبـا نـگاه

انتقـادی بـه نحـوه ی درج وابسـتگیهای سـازمانی میپـردازد ،لـزوم
ایجـاد یک اسـتاندارد بـرای نحوه ی درج وابسـتگیهای سـازمانی در

کشـور فرانسـه را متذکـر میشـود( Taskin .)14و  Alنیـز بـا توجـه
بـه تولیـدات کشـور ترکیـه در بـازه زمانـی  1982-2009بـه بررسـی
وابسـتگی سـازمانی در تولیـدات دانشـگاهها در تولیـدات علمـی در

پایـگاه وب آو سـاینس( )Web of Scienceپرداختـه اسـت .آنهـا نیز

بـه نتایجـی مشـابه پژوهشهای قبلی رسـیده انـد و مـواردی از جمله
اشـکاالت امالیـی و نگارشـی در آدرس ،اشـکال در نمایهسـازی کـه

بیشـتر بـه علـت وجود اختصـارات و عـدم اسـتفاده از زبان انگلیسـی
اسـت ،اشـکال در ترجمه ی نادرسـت و در نهایت اصلیترین اشـکال

کـه تغییـر مـداوم نـام دانشـگاهها و وجـود شـکلهای مختلفـی از نـام

دانشـگاه اسـت را مطـرح نموده اسـت( .)15شـاهبداغی و شـکفته نیز
در خصـوص دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی( ،)16امین پور و

یکـی از عناصر کتابشـناختی مهـم در تولیدات علمـی محققان،

همکاران در خصوص دانشـگاه علوم پزشـکی ایران( ،)17ابوالقاسـمی

هیئتعلمـی ،پژوهشـگران و تولیدکننـدگان علمـی هـر دانشـگاه،باید

مشـابهی دسـت یافتـه انـد .لـذا بـه منظـور پیشـگیری از ایجـاد چنین

وابسـتگی سـازمانی( )Affiliationپژوهشـگر اسـت .طبیعتـ ًا اعضـای

سـازمانی بـه یکپارچهسـازی مـدارک تولیدشـده در دانشـگاه کمـک

نماینـد( .)8بـه داليـل مختلـف در طـول زمـان ،نـام سـازمانها و يـا
مؤسسـات و ادارات تغييـر ميكنـد :گاه بـر نـام آنها افزوده ميشـود؛
گاه تغييـرات اجتماعـي و سياسـي و فنـي بر فعاليت يك سـازمان تأثير

ميگـذارد و تغييـر نـام آنهـا را ضـروري ميكنـد؛ گاه نيـز سـازمانها
بـا یکدیگـر ادغـام یـا جابـه جا شـده و حتـی منحـل میشـوند؛ و در
مواردي نيز اصالح و گاه کوتاه نویسـی سـبب تغيير اسـت .چندشکلی

نـام ،ضـرورت انتخـاب يكـي از آن ميـان را ايجـاب ميكنـد مثـل نام
اشـخاص .بـراي سـازمانها نيز به شـكل مسـتند شـده نـام آنهـا نياز
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معضالتـی ،کنتـرل کتابشـناختی همگـون نـام سـازمانها ضرورتـی

انکارناپذیـر اسـت .پرواضـح اسـت ایـن امـر میسـر نمیشـود مگر به
مـدد مستندسـازی( .)8بدیهـی اسـت فقـدان منبعـی مسـتند بـه منظور
کنتـرل کتابشـناختی نـام سـازمانها میتوانـد منجـر بـه ناهمگونـی در

درج نـام ایـن سـازمانها در تولیـدات علمـی شـود و از سـوی دیگـر

وزارتخانههـای متولـی رتبهبنـدی دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی در
فـرم ارزشـیابی سـاالنه خـود ،بهوضـوح قیـد کردهانـد کـه در فراینـد
ارزشـیابی فعالیتهـای پژوهشـی صرفـ ًا آثـار علمـی کـه نام سـازمان
متبوعشـان مطابـق یکـی از اشـکال مـورد تاییـد در فراینـد درجشـده

اسـت موفـق بـه جـذب امتیـاز خواهند شـد و به مابقـی آثـار امتیازی
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بـا ذکـر نـام دانشـگاه محل تحصیـل یـا کار خـود ،بهعنوان وابسـتگی

فخـری و جویبـان در مـورد دانشـگاه هـای کشـور( )18نیـز بـه نتایج

اعظم شاهبداغی و همكاران

تعلـق نخواهد گرفـت(.)19

مدیریـت اطالعـات پژوهشی(سـمات) بـه آدرس()www.semat.ir

دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی نیـز بـا هـدف ارتقای

انجـام گرفـت .ایـن سـامانه بـا هـدف رفـع نیازهـای جامعـه پژوهش

 1385تـا کنـون بارها به ارائه ی شـکل نوشـتاری همگون نام دانشـگاه

پزشـکی کشـور توسـط وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی

پزشـکی و گـردآوری کلیـه اطالعـات پژوهشـی دانشـگاههای علـوم

رتبـه علمـی خـود در نظامهـای رتبهبنـدی ملـی و بینالمللی ،از سـال

طراحـی و پیادهسـازی شـده اسـت .پژوهشـگران بـا محدودیـت

بهمنظـور درج در محل وابسـتگی سـازمانی در تولیـدات مقاالت اقدام

دسترسـی بـه سـامانه مدیریـت اطالعـات پژوهشـی مواجـه بودند که

کرده اسـت( .)16دانشـگاه علوم پزشـکی شهید بهشـتی ،بهعنوان یکی

ایـن مهـم بـا مسـاعدت معاونـت پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی

از مهمتریـن سـازمانهای مولـد دانـش ،انتظـار دارد که بتواند بخشـی

شـهید بهشـتی مرتفـع گردیـد .بـا اسـتفاده از ایـن سـامانه ،تولیـدات

از ماحصـل سـرمایهگذاری خـود در بخـش پژوهش را با کسـب امتیاز

نمایـه شـده در پایـگاه اطالعاتی وب آو سـاینس به دو دسـته تولیداتی

مربـوط بـه ایـن تولیـدات در نظامهـای رتبهبنـدی ملـی و بینالمللـی

کـه در نظـام ارزشـیابی فعالیتهای پژوهشـی وزارت بهداشـت درمان

دریافـت نمایـد .از گزارههـای فـوق ایـن نیـز درک میشـود کـه درج

و آمـوزش پزشـکی ،کسـب امتیـاز نمودهانـد و تولیداتـی کـه امتیازی

ناصحیـح وابسـتگی سـازمانی در تولیـدات علمـی سـازمانها میتواند

کسـب نکردهانـد تفکیـک شـد .در مرحلـه بعد میـزان تولیـدات علمی

از طریـق تأثیـر بـر نتایج ارزشـیابی فعالیتهای پژوهشـی آن سـازمان

هـر واحـد تابعـه مشـخص و مقاالتـی کـه بـه علـت درج نادرسـت

منجـر بـه خسـارت شـود .مطابـق جسـتجوهای پژوهشـگر تـا کنـون

وابسـتگی سـازمانی امتیازشـان محاسـبه نشـده بـود به تفکیـک مراکز

پژوهشـی ،به بررسـی خسـارت ناشـی از درج ناصحیح نـام برای یک

تابعـه تعییـن شـد .امتیـاز از دسـت رفتـه ی هـر مقالـه از فرمـول

سـازمان مشـخص و تأثیر آن بر نتایج ارزشـیابی فعالیتهای پژوهشـی

( 25+)2×Impact Factorو اسـتفاده از راهنمـاي تكميـل فـرم

در نظامهـای رتبهبنـدی ملـی و بینالمللـی مبـادرت نکـرده اسـت .لذا

ارزشـيابي عملکـرد فعالیتهای پژوهشـي دانشـگاهها و دانشـکدههای

در ایـن پژوهـش بـرای اولیـن بار بـه تعیین میـزان تأثیر نحـوه ی درج

علوم پزشـكي و خدمات بهداشـتي ،درماني كشـور که توسـط وزارت

وابسـتگی سـازمانی منـدرج در تولیـدات علمی در وب آو سـاینس بر

بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی منتشـر میشـود و بر روی سـایت

نتایـج ارزشـیابی فعالیتهای پژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید

ایـن وزراتخانـه قـرار مـی گیـرد ،بـا مشـارکت معاونـت پژوهشـی

بهشـتی پرداخته شـده است.

دانشـگاه محاسـبه شـد .با اسـتفاده از نرمافزار  ،SPSSاز طریق آزمون

روش بررسی

تـی تـک نمونهای و آزمون کروسـکال والیـس تأثیر میانگیـن امتیازات
ازدسـترفته ،بـه تفکیک مراکز تابعه ،بـر میانگین کلی امتیـاز تولیدات

روش پژوهـش ،پیمایشـی -توصیفی با رویکرد کتابسـنجی

نمایـه شـده دانشـگاه در وب آو سـاینس و میانگیـن امتیـاز ارزشـیابی

و از نـوع کاربـردی بـود .جامعـه پژوهـش را تعـداد  1139مـورد

فعالیتهـای پژوهشـی دانشـگاه در سـال  1391کـه توسـط معاونـت

مقـاالت علمـی مراکز تابعه دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی در

پژوهشـی دانشـگاه در اختیـار پژوهشـگران قرار گرفت ،بررسـی شـد.

وب آو سـاینس در سـال (1391اول آوریـل  2011تـا اول آوریـل
 )2012تشـکیل مـی داد .گـردآوری دادههـا بـا جسـتجو در سـامانه

جدول  :1توزیع فراوانی مقاالت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس بر اساس
وضعیت اخذ امتیاز از وزارت بهداشت در سال 1391
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وابستگی سازمانی

دانشکدهها

مراکز تحقیقاتی

بیمارستانها

جمع کل

اخذ امتیاز

454

526

95

1075

عدم اخذ امتیاز

16

34

14

64

جمع کل

470

560

109

1139
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یافتهها

تعییــن میزان تأثیر نحوه درج وابســتگی ســازمانی ...

جـدول  1بـه منظـور نشـان دادن میـزان تولیدات نمایه شـده

درجشـده اسـت و همیـن امـر علـت اصلـی پذیرفتـه نشـدن ایـن

فعالیتهـای پژوهشـی وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی

جهـت مقایسـه ی میانگیـن پراکندگـی اشـکال نوشـتاری

در وب آو سـاینس بر اسـاس وضعیت اخذ امتیاز در نظام ارزشـیابی

مقـاالت بوده اسـت.

بـه تفکیـک مراکز تابعه ترسیمشـده اسـت.

وابسـتگی سـازمانی در تولیـدات علمـی مراکـز تابعه دانشـگاه علوم

از مجمـوع  1139مقالـه نمایـه شـده در وب آو سـاینس،

پزشـکی شـهید بهشـتی در سـال  ،1391ابتـدا میانگیـن و انحـراف

موفـق بـه کسـب امتیـاز شـدهاند و  5/61%موفـق بـه کسـب امتیـاز

گـروه دانشـکدهها ،مراکـز تحقیقاتـی و بیمارسـتانها اندازهگیـری

 94/38%در نظام ارزشـیابی فعالیتهای پژوهشـی وزارت بهداشـت

معیـار پراکندگـی اشـکال نوشـتاری وابسـتگی سـازمانی در سـه

نشـدهاند .پـس از بررسـی علـل عـدم اخـذ امتیـاز تولیـدات نمایـه

شـد و سـپس جهـت مقایسـه میانگیـن این مراکـز از آزمـون تحلیل

شـده در پایـگاه اطالعاتـی وب آو سـاینس مشـخص گردیـد که در

کروسـکال والیـس اسـتفاده شـد.

 1/01%از ایـن تولیـدات ،وابسـتگی سـازمانی بهصـورت نادرسـت

جدول  :2مقایسه میانگین پراکندگی اشکال نوشتاری وابستگی سازمانی در مقاالت علمی مراکز تابعه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در سال 1391
مراکز تابعه

میانگین

انحراف معیار

دانشکدهها

2/08

0/515

مراکز تحقیقاتی

1/11

0/323

بیمارستانها

2/08

0/289

انجـام آزمـون کروسـکال والیـس در جـدول  2نشـان داد که

P

P<0/9

اسـت کـه پراکندگـی قابلتوجهـی در بهکارگیری اشـکال نوشـتاری

بیـن میانگیـن پراکندگـی اشـکال نوشـتاری وابسـتگی سـازمانی در

وابسـتگی سـازمانی در میان سـه گروه دانشـکدهها ،مراکز تحقیقاتی

تولیـدات علمـی سـه گـروه مراکـز تابعـه دانشـگاه اختلاف آماری

و بیمارسـتانها مشـاهده نمیشـود.

معنـیداری وجود نـدارد( .)P=0/9نتیجـه ی بهدسـتآمده بیانگر آن

جدول  :3آمار توصیفی مربوط به امتیازات کسب نشده ی مقاالت علمی دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در سال  1391به علت عدم درج وابستگی سازمانی صحیح
مراکز

تعداد

میانگین

انحراف معیار

P

دانشکدهها

12

20/093

8/006

0/190

جهـت بررسـی تأثیـر امتیـازات از دسـترفته ی مقـاالت

بـا توجـه بـه جـدول  ،3میانگیـن و انحـراف معیـار  12مورد

دانشـکدههایی کـه وابسـتگی سـازمانی را بهدرسـتی درج نکردهانـد

از تولیـدات نمایـه شـده ی دانشـکدهها در پایـگاه اطالعاتی وب آو

بـر میانگیـن کلـی امتیـاز تولیـدات نمایـه شـده ی دانشـگاه در

سـاینس که به علت درج نادرسـت وابسـتگی سـازمانی رد شـدهاند،

وب آو سـاینس ،ابتـدا میانگیـن و انحـراف معیار امتیـازات تولیدات

 )8/006(20/093است.

علمـی دانشـکدهها کـه در پایـگاه اطالعاتـی وب آو سـاینس نمایـه

شـدهاند اما وابسـتگی سـازمانی آنها بهصورت نادرسـت درجشـده

جدول  :4آمار توصیفی مربوط به امتیاز تولیدات نمایه شده ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در  WOSدر سال 1391

تولیدات نمایه شده ی دانشگاه در WOS

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

نمره

1075

0/00

34/72

23/32

8/64

25069
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اسـت محاسـبه شد.

اعظم شاهبداغی و همكاران

بـا توجـه بـه جـدول  ،4میانگین(انحـراف معیـار) امتیـاز

تأثیـر داشـته اسـت یـا خیـر از آزمـون تـی تـک نمونـهای اسـتفاده

تولیدات نمایه شـده ی دانشـگاه در وب آو سـاینس در سـال ،1391

شـد .آزمـون تـی تـک نمونـهای نشـان داد کـه تفـاوت معنـاداری

سـپس جهـت بررسـی اینکـه آیـا میانگیـن و انحـراف معیار

میانگیـن امتیـازات از دسـترفتـه ی تولیـدات دانشـکدهها وجـود

دانشـگاه که وابسـتگی سـازمانی آنها بهصورت نادرسـت درجشده

هیچگونـه تأثیـری بـر میانگیـن کلـی امتیـاز تولیـدات دانشـگاه در

 )8/64(23/32اسـت.

امتیازات کسـب نشـده ی تولیدات علمی دانشـکدههای زیر پوشـش
اسـت بـر میانگین کلـی امتیاز تولیدات دانشـگاه در وب آو سـاینس

بیـن میانگیـن کلـی امتیـاز تولیـدات دانشـگاه در وب آو سـاینس با
نـدارد( .)p=0/190پـس امتیـاز از دسـت رفتـه  12تولیـد دانشـکده
وب آو ساینس نداشته است.

جدول  :5آمار توصیفی مربوط به امتیاز فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در  WOSدر سال 1391
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

نمره

امتیاز فعالیت پژوهشی دانشگاه

2363

16/13

9/59

38115/19

جهـت بررسـی تأثیـر امتیـازات از دسـت رفتـه ی  12مقالـه

امتیـازات کسـب نشـده تولیـدات علمی دانشـکدههای زیر پوشـش

 ،1391در جـدول  5میانگیـن کلی امتیاز فعالیت پژوهشـی دانشـگاه

شـده اسـت( )20/093بـر میانگیـن کلـی امتیـاز فعالیـت پژوهشـی

دانشـکده بر میانگین کلی امتیاز فعالیت پژوهشـی دانشـگاه در سـال
در سـال  1391محاسـبه شـده است.

دانشـگاه کـه وابسـتگی سـازمانی آنهـا بهصـورت نادرسـت درج
دانشـگاه در سـال  1391تأثیـر داشـته اسـت یـا خیـر از آزمـون تی

بـر طبـق جـدول فـوق میانگیـن کل تولیـدات فعالیتهـای

تـک نمونـهای اسـتفاده شـد .آزمـون تی تـک نمونهای نشـان داد که

فرآینـد ارزشـیابی فعالیتهـای پژوهشـی شـدهاند برابـر بـا 16/13

بـا میانگیـن امتیـازات از دسـت رفتـه ی تولیدات دانشـکدهها وجود

پژوهشـی دانشـگاه در سـال  1391کـه موجـب کسـب امتیـاز در
ا ست .

جهـت بررسـی اینکـه آیـا میانگیـن و انحـراف معیـار

تفـاوت معنـاداری بیـن میانگین کلی امتیـازات کسبشـده تولیدات
نـدارد(.)p=0/655

جدول  :6آمار توصیفی مربوط به امتیازات کسب نشده مقاالت علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در سال  1391به علت عدم درج وابستگی سازمانی صحیح
مراکز

تعداد

میانگین

انحراف معیار

P

مراکز تحقیقاتی

8

13/73

5/95

0/08

علمـی کـه در پایـگاه اطالعاتـی وب آو سـاینس نمایـه شـدهاند اما

کلـی امتیـاز فعالیت پژوهشـی دانشـگاه در وب آو سـاینس()23/32

تحقیقاتـی نیـز ابتـدا میانگیـن و انحـراف معیـار امتیـازات تولیـدات

وابسـتگی سـازمانی آنهـا بهصـورت نادرسـت درج شـده اسـت
مطابـق بـا جـدول  6تنظیـم شـد.

جـدول  6نشـان داد که تولیـدات علمی مراکـز تحقیقاتی زیر

پوشـش دانشـگاه که وابسـتگی سـازمانی آنهـا بهصورت نادرسـت
درجشـده اسـت ،دارای میانگین(انحراف معیـار) برابر )5/95(13/73
است.
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جهـت بررسـی اینکـه آیـا میانگین امتیازات کسـب نشـده ی

سـازمانی آنهـا بهصـورت نادرسـت درج شـده اسـت بـر میانگیـن

در سـال  1391تأثیـر داشـته اسـت یـا خیـر ،از آزمـون تـی تـک

نمونـهای اسـتفاده شـد .ایـن آزمون نشـان داد کـه تفـاوت معناداری
بیـن میانگیـن کلـی امتیـازات بـا میانگیـن امتیـازات کسـب نشـده
تولیـدات مراکـز تحقیقاتی وجـود نـدارد(.)p=0/08

پژوهشـگر میانگیـن امتیـازات از دسـت رفتـه ی تولیـدات

مراکـز تحقیقاتـی( )13/73را بـا میانگیـن کلـی امتیـاز فعالیـت
پژوهشـی دانشـگاه در سـال  )16/13(1391مقایسـه کرد کـه آزمون

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  10مهر و آبان 1395

] [ Downloaded from payavard.tums.ac.ir on 2022-12-05

طبـق روش ذکـر شـده بـرای دانشـکدهها ،بـرای مراکـز

تولیـدات علمی مراکز تحقیقاتی زیر پوشـش دانشـگاه که وابسـتگی

تعییــن میزان تأثیر نحوه درج وابســتگی ســازمانی ...

رفتـه ی تولیـدات دانشـکدهها وجـود نـدارد(.)p=0/24

تـی تـک نمونهای نشـان داد که تفـاوت معناداری بیـن میانگین کلی
امتیـازات کسـب شـده ی تولیـدات بـا میانگیـن امتیـازات از دسـت

جدول  :7آمار توصیفی مربوط به امتیازات کسب نشده مقاالت علمی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در سال  1391به علت عدم درج وابستگی سازمانی صحیح
مراکز

تعداد

میانگین

انحراف معیار

P

بیمارستانها

4

26/08

5/89

0/418

بـرای بیمارسـتانهای دانشـگاه نیـز ابتـدا میانگیـن و انحراف

معیار تولیدات علمی که وابسـتگی سـازمانی را به صورت نادرسـت

درج کردهانـد ،مطابـق بـا جدول  7تنظیم شـد.

بـر اسـاس دسـتورالعملهای تعییـن شـده و ناظـر بـر چهـار محور
تقویـت حاکمیـت و رهبـری ،توانمنـد سـازی ،تجهیـز منابـع و
تولیـد دانـش در دانشـگاهها /دانشـکدههای علـوم پزشـکی بـه اجرا

جـدول  7نشـان داد کـه امتیـازات کسـب نشـده ی تولیدات

در آمـده اسـت .اسـتفاده از یکشـکل مسـتند بـرای وابسـتگی

آنهـا بهصورت نادرسـت درج شـده اسـت ،دارای میانگین(انحراف

ارزشـیابی فعالیتهـای پژوهشـی دانشـگاهها و دانشـکدههای علوم

علمی بیمارسـتانهای زیر پوشـش دانشـگاه که وابسـتگی سـازمانی
معیـار) برابـر  )5/89(26/08بوده اسـت.

سـازمانی در تولیـدات علمـی مقولـهای اسـت کـه در نظامهـای
پزشـکی کشـور بررسـی میشـود .دانشـگاه بـا کسـب امتیـاز قابـل

جهـت بررسـی آنکـه میانگیـن امتیـازات کسـب نشـده ی

توجـه در ایـن نظـام ،رتبه و میزان بودجه پژوهشـی خـود را افزایش

سـازمانی آنهـا بهصـورت نادرسـت درج شـده اسـت بـر میانگیـن

بـر میـزان اسـتناد دریافتی دانشـگاه و افزایـش میزان رؤیـت پذیری

تولیـدات علمی بیمارسـتانهای زیر پوشـش دانشـگاه که وابسـتگی
امتیـاز فعالیـت پژوهشـی دانشـگاه در وب آو سـاینس( )23/32در

سـال  1391تأثیر داشـته اسـت یـا خیـر ،از آزمون تی تـک نمونهای

اسـتفاده شـد .ایـن آزمـون نشـان داد کـه تفـاوت معنـاداری بیـن

میانگیـن کلـی امتیـازات کسبشـده تولیـدات بـا میانگیـن امتیازات
از دسـت رفتـه ی تولیـدات بیمارسـتانها وجـود نـدارد(.)p=0/418
جهـت بررسـی آنکـه میانگیـن امتیـازات کسـب نشـده ی

تولیـدات علمی بیمارسـتانهای زیر پوشـش دانشـگاه که وابسـتگی
سـازمانی آنهـا بهصـورت نادرسـت درج شـده اسـت( )26/08بـر

میانگین کلی امتیاز فعالیت پژوهشـی دانشگاه در سال )16/13(1391

تأثیـر داشـته اسـت یـا خیـر از آزمـون تـی تـک نمونـهای اسـتفاده
امتیـازات کسـب شـده ی تولیـدات بـا میانگیـن امتیـازات از دسـت

رفتـه ی تولیـدات بیمارسـتانها وجـود نـدارد(.)p=0/15

بحث

و بازیابـی یـک اثر اسـت(.)8

نتایـج پژوهـش حاضـر ،بیانگـر آن اسـت کـه مراکـز تابعـه

دانشـگاه در سـال  1391توانسـتهاند در رعایـت یکشـکل همگـون

و مسـتند در تولیـدات علمـی خـود بسـیار موفـق عمـل کننـد.
چـرا کـه طبـق دادههـای ثبتشـده در سـامانه مدیریـت اطالعـات

پژوهشـی ،تنهـا  1/01%از تولیـدات نمایه شـده در پایـگاه اطالعاتی

وب آو سـاینس بـه علـت درج نادرسـت وابسـتگی سـازمانی
رد شـدهاند .چنیـن بـه نظـر مـی رسـد کـه سـازمانهای دیگـر نیـز

بـا بهـره گیـری از روشـها و برنامـه ریـزی هـای ایـن دانشـگاه در

خصـوص چگونگـی عملکـرد در درج وابسـتگی هـای سـازمانی،
مـی تواننـد موثرتـر گام بردارنـد .این امر در حالی اسـت کـه نتایج

پژوهشـی که توسـط شـاهبداغی و شـکفته در بـازه زمانـی  1998تا
 2007بـه منظـور بررسـی وضعيـت انتشـار مقـاالت دانشـگاه علوم

پزشـكي شـهيد بهشـتي در  ISIانجامگرفتـه اسـت ،نمایانگـر آن

اسـت کـه در سـالهای گذشـته نـام دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید

ارزشـیابی فعالیتهای پژوهشـی دانشـگاهها و دانشـکدههای

علـوم پزشـکی کشـور بـه منظـور ارتقـای وضعیـت پژوهـش در

دانشـگاههای علـوم پزشـکی کشـور ،از سـال  1380بـه عنـوان
یکـی از سیاسـتها ،در دسـتور کار معاونـت تحقیقـات و فنـاوری

وزارت بهداشـت قـرار گرفـت و از آن پـس ایـن فراینـد هـر سـاله
مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  10مهر و آبان 1395

بهشـتی بـا شـکلهای نوشـتاری متفاوتـی در فیلـد کتابشـناختی نام
سـازمان متبـوع درجشـده بـود( .)16همچنیـن امینپـور و همکاران

بهمنظـور ارزیابـی نحوه درج وابسـتگی سـازمانی در تولیدات علمی
دانشـگاههای علوم پزشـکی ایـران که در بازه زمانـی  1986تا 2007
انجامگرفتـه بـود ،به نتایج مشـابهی دسـت یافتنـد ،در ایـن مقاله نیز
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شـد .ایـن آزمون نشـان داد کـه تفاوت معنـاداری بیـن میانگین کلی

میدهـد .مزیـت دیگر در درج صحیح وابسـتگی سـازمانی ،تأثیر آن

اعظم شاهبداغی و همكاران

بـه وضـوح ذکر شـده اسـت که نویسـندگان از  48شـکل نوشـتاری

تولیـدات خـود بـه حداقل رسـانده اسـت .البتـه به نظر میرسـد که

کـرده اند( .)17ابوالقاسـمی فخـری و جویبان نیز در سـال  2010در

پژوهشـی دانشـگاهها و دانشـکدههای علـوم پزشـکی و خدمـات

مختلف برای تولیدات دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشتی استفاده
نتایـج پژوهـش خـود عـدم رعایـت یکشـکل نوشـتاری مشـخص

را در تولیـدات علمـی دانشـگاههای کشـور گـزارش میدهـد(.)18

همچنیـن در مقالـه ی فالحتـی قدیمـی فومنـی و همـکاران کـه در
سـال  2012تولیـدات علمـی دانشـگاههای کشـور را در بـازه زمانی
 2009-2000بررسـی کـرده بـود ،مهمترین اشـکاالت را در بازیابی

تولیدات علمی ،درج نادرسـت وابسـتگی سـازمانی میداند( .)20در

مقالـه دهقـان و همـکاران نیز در سـال  2011که با موضوع بررسـی

وابسـتگی سـازمانی تولیـدات علمی دانشـگاه شـیراز نگاشـته شـده
بود ،مشـاهده میشـود کـه تعداد قابـل مالحظهای از مـدارک علمی
دانشـگاه با درج وابسـتگی سـازمانی غیراسـتاندارد موجب از دست

رفتـن بخـش عظیمـی از امتیازات پژوهشـی دانشـگاه شـدهاند(.)21

از طـرف دیگـر بـا توجه بـه مقالـه امینپور کـه به بررسـی تولیدات
علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان در سـالهای 2011-2010

در نظامهـای اطالعاتـی ملـی و بینالمللـی پرداختـه اسـت ،نتایـج

بـه دسـتآمده نشـان میدهـد کـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان
از رتبـه  6در طـی ایـن سـالها بـه رتبـه  3در رتبهبندیهـا صعـود

کـرده اسـت؛ کـه علـل اصلـی آن را ایـن پژوهشـگر ،حمایـت مالی
و فنـی از پژوهشهـا و همگونـی در درج وابسـتگی سـازمانی در

تولیـدات ایـن دانشـگاه میدانـد()12؛ کـه همیـن امـر نشـان از آن
دارد کـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان هماننـد دانشـگاه علـوم
پزشـکی شـهید بهشـتی بـه درج صحیـح وابسـتگی سـازمانی توجه

داشـته اسـت .بررسـی پژوهشهـای نویسـندگان برونمـرزی
نیـز نشـان از جهانشـمول بـودن ایـن معضـل دارد بـه طـوری کـه

 Vieria & Gomesدر سـال  2009در پژوهـش خود ،چندگانگی را
در درج وابسـتگی سـازمانی تولیـدات علمی کشـور پرتغال گزارش

چین نیز با مشـکالتی همراه اسـت؛ چرا که ترجمه و نویسـهگردانی
نـام وابسـتگی سـازمانی دانشـگاههای چیـن بـه زبانهـای دیگـر به

علـت مشـکالتی که در خط و زبـان آنها وجود دارد ،کار دشـواری

اسـت(7و .)5بـا توجـه بـه ایـن پژوهشهـا و نتایجی که پژوهشـگر
از سـامانه ی مدیریـت اطالعـات پژوهشـی اسـتخراج کـرده اسـت،

میتـوان بـه وضـوح توجـه دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی
را در طـی چنـد سـال اخیـر بـه مقولـه ی درج صحیـح وابسـتگی
سـازمانی مشـاهده کـرد؛ چراکـه بررسـیها حاکـی از آن اسـت کـه

دانشـگاه درج نادرسـت اشـکال نوشـتاری وابستگی سـازمانی را در
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بهداشـتی درمانی کشـور که هرسـاله توسـط وزارت بهداشت درمان
و آمـوزش پزشـکی در اختیـار واحدهـای ارزشـیابی هـر دانشـگاه
قـرار میگیـرد ،درج صحیـح وابسـتگی سـازمانی نـام دانشـگاه طبق
دسـتورالعمل وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی بـرای

کسـب امتیاز کافی اسـت( ،)16اما درج صحیح وابسـتگی سـازمانی

مراکـز تابعـه نیـز باید بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد.

نتیجهگیری
بـا توجه بـه نتایج پژوهـش حاضر و پژوهشهای ذکر شـده،

میتـوان بیان کرد که رعایت شـکل نوشـتاری همگون در وابسـتگی
سـازمانی تولیـدات علمـی دانشـگاه بـر روی امتیـازات پژوهشـی
دانشـگاه و کسـب رتبـه ی قابـل توجـه در نظامهـای رتبهبندی ملی

و بینالمللـی تأثیرگـذار اسـت .به نظر میرسـد که وزارت بهداشـت
درمـان و آمـوزش پزشـکی بایـد راهـکار اساسـی را جهـت رفـع

معضـل درج ناصحیـح وابسـتگی سـازمانی در دانشـگاههای علـوم
پزشـکی کشـور اتخـاذ نمایـد .البته بـرای آنکـه تمامی سـازمانها و

نهادهـا در درج وابسـتگی سـازمانی بهطـور یکپارچـه عمـل نمایند،
وجـود یـک سـازمان ملـی کـه متولـی امـر مستندسـازی وابسـتگی
سـازمانی باشـد بـه شـدت احسـاس میشـود .نتایـج ایـن پژوهـش

دیـدی روشـن از وضعیت موجـود در اختیار متولیان امور پژوهشـی
در سـطوح خـرد و کالن دانشـگاه ،در راسـتای ارزیابـی وضعیـت

موجـود و بهینهسـازی آن ،قـرار میدهـد .همچنیـن ایـن پژوهـش

میتوانـد ،بهمنظـور سیاسـتگذاریها و برنامهریزیهـای مقتضـی،

مـورد بهرهگیـری مدیـران و سیاسـتگذاران امـور پژوهشـی سـایر
دانشـگاهها و همچنیـن وزارت بهداشـت درمـان و آموزش پزشـکی
قـرار گیـرد .اگرچـه پیشـنهادهایی بـرای بررسـی دقیقتـر رعایـت
وابسـتگی سـازمانی ارائه میشـود.

بـر اسـاس یافتههـای به دسـت آمـده ،پیشـنهاد می شـود که

پژوهشـهایی مشـابه ،برای دانشـگاههای دیگر و حتی بـرای مقاالت

منتـج از پایاننامههـا و همایشهـا انجـام شـود .همچنیـن فهرسـتی
دو زبانـه از وابسـتگی سـازمانی دانشـگاهها و مراکـز تابعـه آنهـا

گـردآوری و در فواصـل زمانـی مناسـب روزآمـد گردد.

تشکر و قدردانی
بدینوسـیله مراتـب قدردانـی خـود را از معاونت پژوهشـی
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میکنـد( .)22عـدم درج وابسـتگی سـازمانی اسـتاندارد در کشـور

بـا توجـه بـه راهنمـای تکمیل فـرم ارزشـیابی عملکـرد فعالیتهای

... تعییــن میزان تأثیر نحوه درج وابســتگی ســازمانی

 این مقالـه برگرفتـه از پایاننامه کارشناسـی.ایشـان ابـراز می نمایـد

 جنـاب آقای دکتـر رضایی،دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی

. بـود93/11/11 تصویـب پروپـوزال آن

همچنیـن سـرکار خانـم شـاهبداغی بـه خاطـر همـکاری بیدریـغ

ارشـد نویسـنده ی مسـئول مقالـه بـا همیـن عنوان اسـت کـه تاریخ

مدیـر محتـرم پژوهشـی جهـت گـردآوری دادههـای پژوهـش و
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Background and Aim: Heterogeneous insertion of Organizational affiliations can
cause loss of ranking points in the national and international levels. So, we decided
to investigate the different affiliations of Shahid Beheshti University of Medical
Sciences in scientific publications that indexed in Web of Science and their effect
on the result of research activities evaluation in the year 2012.
Materials and Methods: Methodology of this study is bibliometric approach
with descriptive survey. The study included 1139 scientific production of Shahid
Beheshti University of Medical Sciences that indexed in Web of Science in the first
one in April 2011 to April 2012.
Results: 1139 articles indexed in the Web of Science, 94/38% in the evaluation of
the research activities of the ministry of health have been scored and 5/61% failed.
Among the unsuccessful papers 1/01%, had been inserted affiliation incorrectly.
One-sample t-test showed that the mean score of 1/01% has no significant statistical
impact on the total average rating of products indexed in Web of Science.
Conclusion: Investigation showed that standard insertion of affiliation has impact
on enterprise University Ranked and University status at the international level.
Keywords: Documentation, Affiliation, Research Activities Evaluation, Shahid
Beheshti University of Medical Sciences, Iran
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