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 مقدمه

توليد مقاالت علمی به عنوان يکی از ارکان اصلی نيل به توسعه 
شود. در حال حاضر مهمرتين شاخص توليد علم، تعداد حمسوب میپايدار 

 های استنادسنجی است. مقاالت منايه شده جمالت علمی در پايگاه

حنوه انتخاب دانشمندان  نقدبه مطالعه و ) [6](ر. ک. حاضر  يادداشت

 Essentialپايگاه استنادی نشانگرهای اساسی علم  توسط پراستناد (رياضی)

Science  Indicators  (ESI) [1]   موسسه تامپسون وابسته به(Thomson Reuters) [2]  که
می يکی از معتربترين پايگاههای استنادسنجی در جهان قلمداد می شود، 

و بر جداسازی معيارهای کمی و کيفی در ارزيابی های پژوهشی  پردازد
شيوه انتخاب در واقع آنچه به چالش کشيده می شود  می ورزد. دتأکي

 و نه خود ايشان است.  (موسوم به دانشمندان برتر) دانشمندان پراستناد

 هاکشوردر توزيع 

با باالترين  دانشمند که جزء يک درصد حمققين 3500حدود  از ميان

نفر در رياضيات به  99، معرفی شده اند 2014در هبار در رشته خود ارجاع 
توزيع اين افراد در کشورهای خمتلف جهان (با احتساب حتقيق مشغولند. 

 ) آمده است.1(در جدول اين که بعضی افراد بيش از يک حمل خدمت دارند) 
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 تعداد کشور تعداد کشور تعداد کشور

 2 اسپانيا 4 ايران42 امريکا
عربستان 

 1 ايرلند 3 اسرتاليا 26 سعودی

 1 اتريش 3 آملان18 چين
 1 مالزی 2 ايتاليا5 انگلستان
 1 اردن 2 کره جنوبی4 فرانسه
 1 نروژ 2 صربستان4 سوييس



برای افزايش که بر منابع عظيم نفتی تکيه زده است عربستان سعودی 
مناصب پژوهشی پيشنهاد ارائه به  "اخيراتوليدات علمی و استنادات خود 

باال)  استنادبا و زياد  انشمندان (با توليدات علمید محايت مادیيا و 
  .هببود خبشدروی آورده است تا وضعيت خود را در ميان کشورهای منطقه 

 شاخه های موضوعیدر توزيع 

چنان که جدول ذيل نشان می دهد دانشمندان پراستناد به طور 

در  "اساسا  .شاخه اصلی رياضی توزيع نشده اند 62يکنواخت در ميان 
البته اين مطلب کمرتی ديده می شود. دانشمندان حوزه های حمض تر رياضی 

در حوزه معادالت ديفرانسيل نسبت به مثال طبيعی است زيرا تعداد مقاالت 
بيشرتين فراوانی مربوط به حوزه نظريه رسته به طور چشمگيری بيشرت است. 

. % است26% و سپس معادالت ديفرانسيل با حدود 31ل با حدود آمار و احتما
استنادها در حلقه دانشمندانی که در يک بيشرتين حتی گاهی در يک شاخه، 

"نظريه شاخه . مثال در مشاهده می شودخاص حتقيق می کنند موضوع 

نظريه نفر آهنا روی مبحث " 10، جهان پراستناد رياضيدان 12عملگرها" از 
حث اين مبا چنان که ادعا می شوديا آ بت" به حتقيق مشغولند.نقطه ثا
 حتقيقات جلودار در رياضيات هستند؟و  مهمگرايشهای  واقعا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد 
رياضيدانان 
پراستناد 
 در شاخه

 شاخه های رياضی
مشاره 
رده 
 بندی

2Nonassociative rings and algebras 17 

1Category theory; homological algebra 18 

1Topological groups, Lie groups 22 

12Ordinary differential equations 34 

14Partial differential equations 35 

1Dynamical systems and ergodic theory 37 

1 Difference and functional equations 39 

1 Approximations and expansions 41 

1 Fourier analysis 42 

12Operator theory 47 

1 
Calculus of variations and optimal control; 

optimization 
48 

2Manifolds and cell complexes 57 

3Probability theory and stochastic processes 60 

28Statistics 62 

7Numerical analysis 65 

1 Computer science 68 

2Fluid mechanics 76 

1 Miscellaneous 86 

1 Operations research, mathematical programming 90 

6Biology and other natural sciences 92 

1Information and communication, circuits 94 



طبقه موضوعی تقسيم  10شاخه رياضی به حدود  62هبرت باشد ابتدا شايد 
طبقه  هر يک ازدر دانشمندان انتخاب پراستنادترين شوند و سپس به 

 پرداخته شود. ها بندی

 تمقاال کم و کيف

نگارش و چاپ حمققان ترجيح می دهند روی موضوعات خاصی که از بعضی 
و به اين ترتيب تعداد مقاالت و  تر است حتقيق منايند مقاله در آهنا راحت

  مقاله برسانند. هزاربه تبع آن ارجاعات خود را حتی به مرز 

 Terenceيعنیگرچه در ميان رياضيدانان پراستناد يک برنده مدال فيلدز 

Tao  بعضی ،ايفا می کند در خلق ايده های نو نقش کليدی که ود داردجو 

 MathSciNetجمله برتر  50فهرست فاقد مقاله در  دانشمندان پر استناداز 

 جمالت با نفوذیچنين آهنا که مقاله ای در بعضی از هستند، حتی   [3]
نقش  يعنی حتقيق آهنا مقاالت ندارندنوع  دارند، استناد بااليی روی اين

 بازی منی کند. شکل دهی جريان اصلی رياضيات جدی در

 ارجاعات

گاهی ارجاعات زياد در يک موضوع به سرشت رشته و سنتهای مقاله نويسی 
فهرست نسبتا" در رشته مثال شيمی،  ،، يعنی ممکن استدر آن مربوط است

طوالنی از مراجع نه در يک مقاله مروری بلکه در يک مقاله کوتاه به 
آن جا که ممکن است به  در مقاالتشان تامولفين نيز . گاهی چشم خبورد

. نويسنده اين منايند می مقاالت خود يا حلقه افراد وابسته ارجاع
از يکی از اين نود و  (غير مروری) مقاله ایبه طور تصادفی يادداشت 

متعلق به خود آن  مرجع 40تا از  20نه رياضيدان ديده بود که قريب 
که اين مقاله به  بيم آن می رفتالبته  بود. )استناد به خودنويسنده (

  MathSciNetطور اتفاقی چنين نگارش يافته باشد ولی با مراجعه به 

تعداد  MathSciNetدر اين فرد برای ده مقاله پراستناد مشاهده گرديد که 

ارجاعات  درصد 54 حدودتا از آهنا يعنی  118ارجاع ثبت شده است که  217

اين معنی که بيش از نيمی از ، به بوده است  (Selfcitation)خودارجاع  ،وی
در  ارجاعات مولف در مقاالتش در واقع ارجاع به مقاالت خودش بوده است.

Web  of  Science  1204به  643خود ارجاعات به کل ارجاعات وی نسبت تعداد 

وجود دارند که نيز البته تعدادی از اين افراد درصد است.  53يعنی 
به خاطر ارجاع مجع نه به خاطر خودارجاعی بلکه حضورشان در اين فهرست 

 کثيری از دانشمندان ديگر به کارهای تأثيرگذار آهنا است.

 پژوهشی قوانين 

چاپ مقاالت  هایپرداخت هزينه  بهبعضی از کشورهای در حال توسعه 

(Page  charges)  با دسرتسی آزاد  در جمالت(Open  Access)   که عموما داوری
و نيز طرح تشويق مقاالت (که در  )موسوم به "جتاری"(سختگيرانه ندارند 

آن به ازای چاپ هر مقاله مبلغی به نويسندگان پرداخت می شود) روی 
و به اين ترتيب حمققان خود را به چاپ هر چه بيشرت مقاالت  آورده اند

 ISIدر بسياری از کشورها چاپ مقاالت در فهرست مهچنين  تشويق می منايند.



شرط اساسی برای ختصيص پژوهانه ) تامسون(فهرست معين شده توسط موسسه 
   يا ارتقا مرتبه دانشگاهی است.

 جمالتمستگيری 

خود کشور وابسته اولويت پذيرش را روی مقاالت دانشمندان جمالت بعضی 
می و يا مقاالتی که به مقاالت قبال" چاپ شده آهنا ارجاع داده اند قرار 

(که گاهی   حتی بعضی از اين جمالت با ارائه فهرستی از مقاالت خود .دهند
نويسندگان را به ارجاع مقاالت آهنا سوق  به موضوع مقاله است) طنامربو

اشاره از نوع جتاری  ولی ISI در ميان آهنا می توان به جمله ای می دهند.

-2012در بازه به مقاالت ( 2013در آن به ارجاعات % 68کرد که بيشرت از 

را از فهرست تعدادی از چنين جمالتی  ISIاخيرا ارجاع است. خودنوع از )2008

از نوع % ارجاعات به مقاالت آن، 50جمالت خود خارج منوده است زيرا حدود 

 . [4]بوده است خودارجاع

 در حال توسعهکشورهای سياستهای 

و  پژوهشگران در ارزيابی کيفی مقاالت و توسعه کشورهای در حالدر 
پژوهشی دوعامل اساسی دخالت دارد: الف) چاپ مقاله در  اعتباراتختصيص 

 Impact)در قياس با ديگر جمالت ب) ضريب تأثير  ISIجمالت  factor) ريب (ض جمله

عبارت است از نسبت تعداد ارجاعات  mتأثير دو ساله يک جمله در سال 

) m‐2و  m‐1به مقاالت چاپ شده آن جمله در دو سال  m(داده شده در سال 

 ISIدر ميان جمالت  .)به تعداد کل مقاالت (چاپ شده آن جمله در اين دو سال)
حتی با ضريب تأثير نسبتا" باال، تعداد اندکی جمله وجود دارد که سرشار 

جهانی از مقاالت بی فايده و بی تأثير بر روند توسعه علم و فناوری 

ی وجود دارند که ه ابا سابقه ديرين ISIاست. مهچنين جمالت ختصصی غير 
 می منايند.  تلقی آهنا را جمالتی با آبرو ،متخصصان مربوطه

ضريب تأثير جمله به تنهايی کافی نيست، زيرا در کنار اين حقيقت که به 
مقاله ای در مقاله ای ديگر ارجاع داده شده است، بايد به دو مورد 

، يعنی ديگر هم توجه کرد: اول جايی که به مقاله ارجاع داده می شود
 تاريخچهآيا به مقاله مورد نظر، در مقدمه و در مرور بررسی اين که 

موضوع و صرفا" به عنوان تذکر ارجاع داده شده است يا اين که چون از 
شده است مورد ارجاع قرار گرفته  نتايج و روشهای آن استفاده مؤثر

 . بديهی است کهدوم کسی که به مقاله مورد نظر ارجاع داده است است.
معتربتر يا ارجاع در جمالت با آبرو با آثار سطح باال ارجاع يک رياضيدان 

يا ارجاعات در جمالت ضعيف از ارجاع  يک رياضيدان با آثار سطح پايين 
 است. 

می توان به ارجاع دهندگان وزنی متناسب با  معضلبرای حل اين 
اعتبارشان داد. ج. ب. کلر از دانشگاه استنفورد روش زير را پيشنهاد 

مشاره گذاری شده اند در نظر  Nتا  1 نويسنده را که از N : [5] داده است

ام به نويسنده -jتعداد دفعاتی باشد که نويسنده  c'ijبگيريد. فرض کنيد 

i- .ارجاعات را حذف می کنيم، پس -خودام ارجاع داده استc'ii=0 اينک .

تعداد ارجاعات توسط  'Cامين ستون -jرا در نظر می گيريم.  C'=[c'ij]ماتريس 



ام تعداد کل -jام را نشان می دهد و جمموع درايه های ستون -jنويسنده 

را  'Cام را به دست می دهد. ماتريس -jارجاعات داده شده توسط نويسنده 

 هنجار می کنيم. برای اين منظور هر درايه  c'ij را بر جمموع درايه های

اگر اين جمموع البته  ناميم.می  cijام تقسيم می کنيم و آن را -jستون 

را تشکيل می  C=[cij]. اينک ماتريس ارجاعات cij=0صفر باشد، قرار می دهيم 

ام باشد. بر مبنای ايده های -iامتياز نويسنده  xiدهيم. حال فرض کنيد 

xi=λ باال،
‐1Σj=1,…,ncijxj  که در آنλ‐1  ست. رابطه اخير يک دستگاه خاصی اضريب

 CX=λXمعادالت خطی مهگن را به دست می دهد که می توان آن را به صورت 

 Cيک بردار ويژه از  X. بنابراين بردار امتياز X=(x1,…xN)نوشت که در آن 

يک ماتريس حتويل ناپذير باشد، آنگاه  Cاست. اگر  λنظير مقدارويژه 

مقدار ويژه نامنفی دارد که از  يک Cقضيه فروبنيوس نتيجه می دهد که 
ويژه نظير آن  قدرمطلق ديگر مقادير ويژه بزرگرت است و به عالوه بردار

می  Xيکتا است. در اين حالت مؤلفه های  ،تا حد مضربی از يک اسکالر

 Cدر حالتی که البته توانند به عنوان امتيازهای مطلوب به کار روند. 
 راه حل کلی برای مسأله شناخته شده نيست. ،حتويل پذير باشد

غير قابل و مهم  ،(الف) و (ب) فوق دو عاملهر  اين وجود،با 
حذف هر يک ازآهنا موجب هرج و هر دو الزم اما ناکافی اند. انکارهستند. 

مرج در ارزيابی های پژوهشی و خلط دوغ و دوشاب می شود و به نفع 
 می نگارند يا اساسا حتقيق منی کنند. يا مقاالت ضعيف کسانی خواهد شد که 

 کشورهای توسعه يافتهسياستهای 

به هنگام مقايسه يا رتبه بندی افراد، جمالت  کشورهای توسعه يافته
ضريب يا کشورها با يکديگر، و استفاده از معيارهای علم سنجی مانند 

 ,7 ,6] ، ر. ک.دنآورمی دقت الزم را به عمل  (h‐index)انديس اچ و  (IF)تأثير 

است  nبزرگرتين عدد برابر  يک حمققيادآوری می شود که انديس اچ  .[8

 .باشدداده شده  استنادبار  nحداقل مقاله وی  nبه هرگاه 

معيارهای از برای سنجش آيفي پژوهشهای يک حمقق اين کشورها  در
افراد هر چند اين معيارها ذهنی و تابع نظر  .می شوداستفاده چندگانه 

 احتمالیاست ولی برآورد نظر چند نفر می تواند ضعفهای  بررسی کننده
که بر اساس جتربه و سنتهای چند  يیمعيارهاميان از  را جربان کند.

 وضع شده اند می توان به موارد ذيل اشاره کرد: کشورهااين صدساله 

صالت آارهاي حمقق، عمق و وسعت آثار او، اعتبار دانشمندانی آه به ا
اند، اعتبار جمالتي آه در آهنا مقاالت وی چاپ شده  آثار حمقق ارجاع داده

است و يا به آارهاي او ارجاع داده شده است، ديدگاه کلی جامعه 
 متخصصان (داخلي و خارجي) در مورد او، تعامل وی در هيأت حتريريه جمالت

معترب بين املللی، و باآلخره تأثير و آاربرد نتايج پژوهشهای وی در سطح 
 ملي يا جهاني.

 

 نتيجه گيری



. خواندامهيت  بامقاله ای که به آن ارجاع داده نشده است منی توان 
حمقق پرتوليد بر حمقق کم کار اولويت دارد.  ،يکسانبدون شک در شرايط 

بی مايه حتقيقات عميق و تأثيرگذار بر حتقيقات  ،مهچنين در شرايط مساوی
بايد است که اين توجه به آن چه که مهم است اما . برتری دارد و سطحی

برتری است و کيفيت يک معيار از هم جدا منود، يعنی کميت يک اين دو را 
يا  ، جمالتبايد ترکيبی از اين دو، حمک مقايسه افراد ديگر. معيار برتری

 قرار گيرد.و ختصيص بودجه های پژوهشی  در ارزيابی های پژوهشی کشورها
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