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 ها سازماندر تولیدات علمی  یت جذب اعتبار پژوهشیوضع یبررس
 1 2011 – 2008زمانی  ۀدر باز رانیا یو پژوهش یآموزش مؤسساتو 

 3، محمد حسن امیدی*2هاجر ستوده
 10/11/93تاریخ پذیرش:      25/6/93تاریخ دریافت: 

 دهیکچ
بعه   حاضعر  ۀمقالع  ،شع  در ایعرا   وضعییت جعذا ابابعار پ وه    ۀدلیل نبود شواهد جامع دربار به :هدف
ایعرا     و پ وهشع   آموزشع  مؤسسعات و  ها سازما ا  یدر م  وضییت جذا ابابارات پ وهش  بررس

 . اخاصاص یافاه است
ی هعا  داده. اسعت سعجی    بلم های رایج از روشتحلیل اناشارات  روش پ وهش حاضر روش پژوهش:

و   فیهعای آمعار تو ع    روش کمع کو بعه   یآورگعرد  ماسعاجادی بلعو   ۀنام نمایهرا  از یا  دات بلمیتول
 .تحلیل شد  اساجباط

 را هعا  چهعارم آ   که بیش از سه اند مقاالت ایران  با حمایت مال  مجاشر شده س  در د ش ازیب :ها افتهی
 میعا   در .انعد  کعرده  ابابعار  نیتعمم   خعارج  یهعا  سعازما   راچهعارم   کمار از یعک  و  داخل یها سازما 
 معال   حمایعت  را را یع ا مقعاالت  نیشعار یبدانشعگاه آزاد اسعیم     وتهرا    انشگاهد،  داخل یها سازما 
حمایعت   بعرای هعای خعارج     با سازما همکاری در و در جذا ابابارات خارج  و همچجین  اند کرده

جعذا   یبعرا   رانیها و مؤسسات ا سازما . نیاز به تیش بیشار اند بیش از همه موفق بوده، مال  مقاالت
و رشعد روزافعزو     ی پ وهشها جهیهز شود. با توجه به باال بود  همچجا  احساس م   خارجابابارات 
 همکعاری  و همچجین  جذا ابابارات خارج،  ی موضوبها حوزهاز  یاریدر بس  ی بلمابزارهابهای 

  قعات یتحق ۀرفعع کمبعود بودجع    یبعرا   راهکعار مجاسعب   ات مال مین ابابارمدر ت های خارج  با سازما 
 .شود م محسوا 

 .  داخلمجابع ایرا ، تولیدات بلم ، مجابع خارج ، ،  ابابار پ وهش :یدیلکی ها واژه
  
  نامۀ کارشجاس  ارشد است مقالۀ حاضر برگرفاه از پایا . 1

شجاس ، دانشگاه  شجاس ، دانشکدۀ بلوم تربیا  و روا  اساادیار بلم اطیبات و دانش. 2
 شیراز، ایرا 

 شجاس ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرا  لم اطیبات و دانشکارشجاس ارشد ب. 3
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 مقدمه
؛ 1379، حیارری ) دارد آنهاا  یاسیو س یاقتصاد، علمی ۀتوسعها و  بقای ملتنقش کانونی در پژوهش 
تباارا  پژوهشای و   مین بودجه و اعأتهر چه کشوری در  که طوری به ،(1381، صبوری؛ 1380، شمس

علمی روشان تاری اواهار داشات  باا       ۀآینر، تر باشر موفق تحقیق و توسعهتخصیص صحیح منابع به 
ویژه در کشاورهای در   ها به تین فعالیت ایر موفقیبسیاری در مس یها آشکار است که چالش، حال این

کمباود اعتباارا     وانتا  مای پاژوهش  ۀ از عواما  بازدارنار   علمی هماننر ایران وجود دارد  ۀحال توسع
وابستگی شاریر باه    ،(1390حمری، ا ؛1383ی، فوریط؛ 1380)شمس،  آنتوزیع نامناسب  و پژوهشی

و ساه  بسایار   ( 1382ی و همکااران،  فیشار ؛ 1375ویژه بخش دولتی )حاجی ترااانی،   منابع داالی به
   بردرا نام ( 1389، ییفهی  یحیا) یالملل نیب و منابع بخش اصوصی و صنعتیناچیز 

 ۀشار  از مقاال  منتشار  بخش انرکیشره است که  سببهای پژوهشی  ضعف در جذب بودجه
این در حالی است   (2011، جوکار و همکاران) مین مالی براوردار باشنرأاز ت( درصر 5/12) ایران

ای از مناابع   دهنر که بخش عمره اعتبارا  پژوهشی نشان می ۀشره دربار که مطالعا  اارجی انجام
( نشاان داد کاه حارود    1998) 1«لویسان »عناوان مااال    انر  به مین مالی براوردار بودهأشره از ت تشرمن

تاأمین اعتباار شاره بودنار کااه      1988 - 1984ی هااا ساال نیمای از تحقیقاا  ااوارن انگلساتان در     
چهارم نیز از حمایت منابع غیرانتفاعی و اصوصی و بقیه  چهارم از آنها از حمایت دولتی و یک یک

و  2«بنونات »ماورد مطالعاۀ   از انتشارا  انر  بیش از نیمی  استفاده کرده از حمایت صنعت داروسازی
( نشان داد 2012و همکاران ) 3«وانگ»تحقیق    کمک مالی دریافت کرده بودنر( 2011همکاران )
، جز کشور چین که بیش از هفتاد درصر از مقاال  آن تأمین اعتبار شره اسات  به 2009که در سال 

در سایر کشورهای مورد بررسی )آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه، کانادا، اسپانیا و اساترالیا(  
اعتبارشاره متعلاق باه     انر  کمتارین درصار مقااال  تاأمین     حرود نیمی از مقاال  حمایت مالی شره

 درصر بود  08/33کشور ایتالیا با 

های مالی بر اعتبار پژوهش به لحاا    تأمین کمکشره از تأثیر مابت  های انجام شماری از پژوهش
( در 1998و همکااران )  4«نیلا  کما »وری پژوهشگران حکایت دارنار  بارای نموناه     اثراذاری و بهره

( در رشتۀ تحقیقاا  ورم مفاصا  نشاان دادنار کاه      1999) 5«لویزون و دیوی»ۀ تحقیقا  ماالریا، حوز
 6طبق نتایج ااودین   باالتری براوردار بودنر ریتأثی از ا مالحظهطور شایان  شره به اعتبار مقاال  تأمین

باه   ماالی  هاای  ( کماک 2009و همکااران )  8کاو   ( و بلاوم 2008و همکاران ) 7(؛ چاودوسکی2003)
 9حاال، تحقیاق لیفنار    انجامر  با این وری علمی و عملکرد استنادی و انتشاراتی محققان می افزایش بهره

 دهر  بین اعتبارا  پژوهشی و عملکرد پژوهشگران نشان می( ارتباط بسیار ضعیفی را 2003)
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های  که کمک دهر یمشره در داا  و اارج کشور نشان  های تحقیقا  انجام طور کلی یافته به
  تا جایی که رنروری پژوهشگ ثر بر کیفیت پژوهش و بهرهؤهای پژوهشی از عوام  م مالی و بودجه

یقی یافت نشر که وضعیت اعتبارا  پژوهشی یک کشاور  داد، هیچ تحق ها امکان می بررسی ۀاستر
های آن کشور بررسی کرده باشر  همچنین هیچ پژوهشی یافت نشار   را در تمام مؤسسا  و سازمان

  شره باشر اعتبار مقاال  در دو اروه داالی و اارجی بررسی ۀکننر ی جذبها سازماندر آن که 
عتبارا  پژوهشی همواره در کانون مطالعا  تخصیص و جذب ا ۀمسئلکه رو ضروری است  از این
د از عملکار  ای بیناناه  تا با شناسایی نقاط قو  و ضعف، بازبینی و برآورد واقع ایردسنجی قرار  عل 

 آن صور  ایرد   ۀریزی برای مسیر آینره بر پای اذشته و برنامه
ار دقیاق و  در جاذب مناابع ماالی، کمباود آما      هاا  سازمانروی سنجش عملکرد  مانع اصلی پیش

ونارل، و   است )کی ، ولاف های مالی دریافتی پژوهشگران  و حمایتبخش دربارۀ اعتبارا   اطمینان
ی هاا  گااه یپاشاره در   حاال بخشای از اعتباارا  پژوهشای در مقااال  نمایاه       (  با این2012، 10تامبلی

آماره از  دسات     ارچاه آماار باه   شاود  یما ی علمی تامسون مانعکس  ها گاهیپااطالعاتی معتبر ماننر 
دست آوردن تصاویری   ، شایر در بهرکن ینمشره را منعکس  همۀ اعتبارا  جذب ها گاهیپااونه  این

باا وجاود اهمیات     ( 2011، 11پژوهشی مفیر باشر )وانگ و شاپیراکلی از وضعیت جذب اعتبارا  
و نهادهاای علمای، شاواهر     هاا  ساازمان ی مالی در ارتقای پژوهش و حیاا  علمای   ها تیحمانقش 

ی آموزشی و پژوهشی ها سازمانوسیلۀ مؤسسا  و  امعی دربارۀ وضعیت جذب اعتبار پژوهشی بهج
ی ایران در الملل نیبی ها پژوهشپژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی ، رو ایران وجود نرارد  از این

 وضعیت جذب اعتبارا  پژوهشی در تولیرا ، 2011 - 2008ی ها سالنامۀ استنادی علوم طی  نمایه
 علمی کشور را بررسی کنر  به این منظور، سعی شره پژوهش اهراف جزیی ذی  را محقق کنر:

 کننرۀ اعتبارا  پژوهشی داالی و اارجی ایران   ها و مؤسسا  تأمین تعیین برترین سازمان  1

 شناسایی کشورهای دارای بیشترین مشارکت در تأمین اعتبار مقاال  ایران    2

ا و مؤسسااا  آموزشاای و پژوهشاای ایراناای دارای بیشااترین مقاااال    هاا شناسااایی سااازمان  3
 اعتبارشره   تأمین

اارجی در ساطح   -اعتبارشرۀ داالی، اارجی و داالی  های تأمین   مقایسۀ میانگین پژوهش4 
 ها و مؤسسا  آموزشی و پژوهشی ایران  سازمان

ی ایرانی کاه باه جریاان    اه پژوهشنتایج این تحقیق، روشن اواهر شر که چه بخشی از  ۀبر پای
  همچناین باا   انار  باوده شاره   اعتباار  ی تاأمین هاا  پژوهش ۀدر زمر ،انر افتهی راه یالملل نیباصلی دانش 

آموزشی و پژوهشی از منظر جذب اعتبارا  پژوهشی، جایگاه نسابی   مؤسسا و  ها سازمانبررسی 
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و لاازوم بااازبینی  در جااذب منااابع مااالی باایش از پاایش آشااکار آنهاااو نقاااط ضااعف و قااو   آنهااا
ویاژه   ی پژوهشی روشن اواهر شر  از ساوی دیگار نتاایج ایان پاژوهش باه محققاان باه        ها استیس

 رسانر  میی حامی پژوهش یاری ها سازمانپژوهشگران جوان در شناسایی 

 پژوهش روش
هاای متاراول در    کاه از رون صاور  ارفتاه اسات    پژوهش به کمک رون تحلی  انتشاارا   این 
  شود می محسوبسنجی  عل 

 پژوهش ۀجامع
مورد مطالعه مقاال  ایرانی است  ۀدهر  نمون پژوهش را مقاال  علمی معتبر ایران تشکی  می ۀجامع

میالدی نمایه شره اسات    2011 - 2008های  در سال 12یافته استنادی علوم استرن ۀنام که در نمایه
جاو باه   و ر  ارفات  جسات  صاو  CU=Iranجاویی باا راهبارد    و منظور شناسایی این آثار، جست به

های  ها و یادداشت و نوع مرارک به مقاال  پژوهشی، مقاال  مروری، نامه 2011تا  2008های  سال
-Tabشانااتی باا فرمات     ی کتااب هاا  دادهمحارود شار     (که بار پژوهشی بیشتری دارنار )پژوهشی 

Delimited شر  افزار اکس  منتق منظور تجزیه و تحلی  به نرم باراذاری و سپس به  

 تعیین وضعیت تأمین اعتبار
)ناام ساازمان    FUآمره در فیلار   های ارد تحلی  داده ۀشره بر پای  اعتبار  ی تأمینها پژوهششناسایی  

)ویاژه ماتن تصاریق اعتباار پژوهشای( صاور  ارفات          FXاعتباار( و   ۀاعتبار و شامار  ۀکننر تأمین
های  پژوهش ۀنها ضبط نشره است، در زمراونه اطالعاتی برای آ یی که در این فیلر هیچها پژوهش
شاره بار حساب داالای یاا ااارجی باودن         اعتبار های تأمین پژوهش  13نشره قرار ارفتنر اعتبار تأمین

منظور بنری شرنر   اارجی دسته - های حامی آنها، در سه اروه داالی، اارجی، و داالی سازمان
ان ایرانی با سازمان های اارجی در تاأمین  اارجی، همکاری دو یا چنر سازم - از اعتبارا  داالی

 اعتبار مالی الزم برای یک اثر است  

 ها شناسایی سازمان
افتاه شناساایی    آماره از دو فیلار پایش    دسات  اطالعا  باه  ۀاعتبار نیز بر پای ۀکننر های تأمین سازمان

وابساتگی  ) RPو  C1اطالعاا  فیلارهای    ۀاعتباار بار پایا    ۀکننار  های جذب شرنر  همچنین سازمان
های مختلفی از قبی   ها در بسیاری موارد به صور  سازمانی نویسنراان( شناسایی شرنر  نام سازمان
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منظور  رو به   ااتصاری و     ثبت شره بودنر  از اینئامالی متفاو ، آوانویسی، ترجمه، سرنام، عال
ستنادی تامسون رویتارز  اینترنت و در پایگاه ا ۀجو در شبکو دقت در شناسایی، هویت آنها با جست

ها یکرست شرنر  کشور متبوع سازمان به همین شیوه شناسایی شر  شایان ذکار اسات    بررسی و نام
طرح یا نام ااتصاری بسنره کرده بودنار   ۀشره، تنها به ذکر شمار اعتبار نیتأمکه شماری از مقاال  

  تالن برای شناسایی نام دقیق با وجود نراشت آنهااعتبار ۀ کننر نیتأمو اطالعا  دقیقی از سازمان 
 جو در اینترنت نیز به نتیجه نرسیر  و جست

 پژوهش یها افتهی

 وضعیت تأمین اعتبار پژوهشی مقاالت ایران
 ۀمقالا  61863مطلاق   مجماوع  از کاه  دهار  یما  نشاان  اطالعاا   تحلیا   و تجزیه از حاص ی ها افتهی

درصار از حمایات ماالی     3/34باال  بار    مقالاه  21245زمانی مورد بررسای،   ۀایران در بازۀ شر منتشر
اعتباار   ۀکننر های تأمین بنری مقاال ، فراوانی آنها بر اساس سازمان انر  پس از دسته براوردار بوده

   شرنرداالی و اارجی بررسی 

 اعتبار پژوهشی ایران  نیتأمداخلی و خارجی در  مؤسساتو  ها سازمان. وضعیت مشارکت 1جدول 

 تبارمنبع تأمین اع
 کننده اعتبار نیتأمهای  سازمان شده اعتبار مقاالت تأمین

 میانگین مقاله بر سازمان فراوانی درصد فراوانی

 78/25 908 66/77 23401 داالی
 34/3 1926 36/21 6436 اارجی
 - - 98/0 297 نامشخص
 63/10 2834 100 30134 ک 

 

ماالی مشاارکت   سازمان در تأمین اعتباار   ودمقاال  بیش از از در بسیاری ذکر است که  شایان
های اارجی و داالای صاور  ارفتاه اسات  از      که در برای موارد همکاری بین سازمان انر داشته
 ۀبار پایا   شاره بیشاتر اسات     شره از شمار مطلق مقاال  بررسی اعتبار جمع ک  مقاال  تأمینرو،  این

 وی داالا  مؤسسا  و ها سازمان وسیلۀ به( درصر 66/77) مقاله 23401، 1آمره در جرول  نتایج ارد
  است شره اعتبار نیتأمی اارج مؤسسا  و ها سازمان وسیلۀ به( درصر 36/21) مقاله 6436

هاای   ( انرکی بیش از دو برابار شامار ساازمان   1926های حامی اارجی پژوهش ) شمار سازمان
هاای   مقالاه و ساازمان   78/25از طاور میاانگین    های داالی به حال سازمان ( است  با این908داالی )
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هاای   در نشاانی کاه  انار  شاایان ذکار اسات      مقالاه حمایات کارده    34/3طور میاانگین از   اارجی به
موارد ذکر نشره  ۀهای آزاد اسالمی و پیام نور نام واحر مربوط در هم هنویسنراان وابسته به دانشگا

وارد  یدو دانشاگاه تحات ناام واحار     هاای ایان   های تمامی واحرها و شعبه همین دلی ، داده بود  به
 انر  شره

 ایران پژوهشی اعتبارۀ کنند نیتأم مؤسسات و ها سازمانبرترین 
 اعتباار  نیتاأم  درمشاارکت   نیشاتر یبداالای دارای   ساازمان  10 ناام  و مشارکت زانیم 2 جرول در

 22/39، نساازما  دهآیار، ایان    شاره برمای   چنانکه از درصر تجمعی ارائاه   است آمره رانیا مقاال 
 78/60 )شاام   مقااال  دیگار   اعتباار انر   حمایت کرده را داالی ۀشر اعتبار نیتأماز مقاال   درصر
، (درصر 6/6) مقاله 1544 اعتبار نیتأم با تهران دانشگاه  انر شره نیتأم سازمان 898 وسیلۀ به( درصر
 نیتأم بای اسالم آزاد انشگاه، د(درصر 3/6) مقاله 1475 اعتبار نیتأم با تهرانی پزشک علوم دانشگاه
ی را داالا ی پژوهشا  اعتباارا   نیأمهای نخست ت جایگاه بیترت به( درصر 98/5) مقاله 1399 اعتبار

   انر اشغال کرده

 رانیا مقاالت یداخل اعتبارة کنند نیتأم مؤسسات و ها سازمان نیبرتر. 2 جدول

 سازماننام  رتبه
 اعتبارشده نیتأم مقاالت

 درصد تجمعی ددرص فراوانی

 60/6 60/6 1544 دانشگاه تهران 1

 90/12 30/6 1475 تهران یشکزدانشگاه علوم پ 2

 88/18 98/5 1399 یدانشگاه آزاد اسالم 3

 09/23 21/4 985 صنروق حمایت از پژوهشگران 4

 93/26 84/3 899 دانشگاه صنعتی اصفهان 5

 60/29 67/2 624 دانشگاه تربیت مررس 6

 21/32 62/2 612 رازیه شدانشگا 7

 75/34 54/2 594 دانشگاه شهیر بهشتی 8

 04/37 29/2 535 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 9

 22/39 18/2 511 دانشگاه فردوسی مشهر 10

 100 79/60 14223 مؤسسا  وها  سازمان دیگر 
 100 23401 ک 
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 رانیا پژوهشی اعتبارۀ کنند نیتأمخارجی  ومؤسسات ها سازمانبرترین 
مشاارکت   ایاران  یعلما  را یا تول اعتباار  نیتاأم  در کاه  ااارجی  مؤسساا   و هاا  سازمان 3 جرول در

المللای و   هاای باین     با توجاه باه اهمیات همکااری    است آمره وابسته کشورهای نام همراه به ،انر داشته
ه  سازمانی آمره است که در حرود چ 59جذب اعتبار پژوهشی اارجی، در این جرول همچنین نام 

 تحقیقاا   و علاوم  ملای  شاورای انار  باا توجاه باه ایان جارول،        ها را حمایت کرده درصر از پژوهش
( درصار  74/3) ااارجی  ۀشار اعتبار نیتاأم  ۀمقال 6436 مجموع از مقاله 241 حمایت با کانادا مهنرسی

 پاس از  داراسات  ایاران   یهاا  پژوهش حامیاارجی  ا سسؤو م ها سازمانبرترین جایگاه را در میان 
 ادی  دانشگاه ماالیا، بنرندار قرار این کشور بهراشت ملی ۀسسؤم و کایمرآ علوم ملی بنیادترتیب  به، آن
، شورای تحقیقا  استرالیا، آکادمی علاوم جهاان   اروپا یۀ، اتحادیمالز علوم، دانشگاه آلمان قا یتحق

 انر  ااتصاص داده های چهارم تا ده  را به اود جایگاه زار  علوم و نوآوری اسپانیاو سوم و

 14رانیا پژوهشی اعتبار نیتأمحامی  یخارج مؤسسات و ها سازمان نیبرتر. 3جدول

تبه
ر

 

 مقر کشور/ سازمان
 میزان مشارکت

تبه
ر

 

 سازمان
 کشور/
 مقر

 میزان مشارکت

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 31 74/3 241 کانادا یمهنرس قا یعلوم و تحق یمل یشورا 1
راشت سازمان به
 جهانی

 47/0 30 یالملل نیب

 44/0 28 فرانسه قا یتحق یآژانس مل 32 18/2 140 کایآمر علوم یمل ادیبن 2

 33 97/1 127 کایآمر بهراشت یمل ۀسسؤم 3
کمیسیون آموزن 

 عالی
 44/0 28 پاکستان

 34 79/1 115 یمالز دانشگاه ماالیا 4

سازمان بهراشت 
ۀ ترانیمنطقه مر یجهان

 یشرق
 44/0 28 مصر

 35 58/1 102 آلمان پژوهش ادیبن 5
علوم و  ۀوزار  توسع
 یفناور

 39/0 25 صربستان

 39/0 25 کایآمر نیرووزار   36 51/1 97 یمالز علومدانشگاه  6

 37/0 24 کانادا کرسی پژوهش 37 37/1 88 اروپا اروپایۀ اتحاد 7

 36/0 23 مجارستان علمی یها شبنیاد پژوه 38 27/1 82 ایاسترال شورای تحقیقا  استرالیا 8

 39 04/1 67 ایتالیا آکادمی علوم جهان سوم 9
ن، وزار  آموز
   پرورن 

 36/0 23 آلمان

 36/0 23 انگلستان بنیاد ولکام 40 01/1 65 ایاسپان وزار  علوم و نوآوری 10

 34/0 22 هیروس هیپا قا یتحق ادیبن 41 99/0 64 آلمان بنیاد الکسانرر فون همبولت 11

 42 93/0 60 سوئر علوم قا یتحق یشورا 12
 قا یتحق یمرکز مل

 یعلم
 34/0 22 فرانسه
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 رانیا پژوهشی اعتبار نیتأمحامی  یخارج مؤسسات و ها سازمان نیبرتر. 3جدولادامه 

تبه
ر

 

 مقر کشور/ سازمان
 میزان مشارکت

تبه
ر

 

 سازمان
 کشور/
 مقر

 میزان مشارکت

 صددر فراوانی درصد فراوانی

 34/0 22 انگلستان انجمن سلطنتی 43 85/0 55 نیچ یعیطب علوم ملی ادیبن 13

 44 84/0 54 یمالز دانشگاه پوترا 14
 قا یتحق یشورا
 زیست طیمح

 33/0 21 ایتانیبر

 31/0 20 چک فرهنگستان علوم 45 82/0 53 ژاپن عل  جیانجمن ژاپنی ترو 15

 46 82/0 53 اروپا کمیسیون اروپا 16
 ۀق توسعصنرو
 اروپا یا منطقه

 31/0 20 اروپا

 47 78/0 50 کانادا تحقیقا  بهراشت ۀسسؤم 17
عل   تسهیال  شورای

 و فناوری
 30/0 19 انگلستان

 30/0 19 فنالنر فرهنگستان 48 76/0 49 سوئیس علومی مل ادیبن 18

 30/0 19 یمالز وزار  آموزن عالی 49 75/0 48 ژاپن    وزار  آموزن و پرورن،  19

 50 70/0 45 بریتانیا کیزیف وی مهنرس قا یانجمن تحق 20
ی الملل نیسازمان ب
 یاتمی انرژ

 30/0 19 کایآمر

 28/0 18 آلمان انجمن ماکس پالنک 51 68/0 44 یجنوب ۀکر    وزار  آموزن و پرورن،  21

 52 57/0 37 یجنوب ۀکر پژوهش ادیبن 22
 قا یتحق یشورا
 یفن وی علم

 28/0 18 هیترک

 26/0 17 سوئر انجمن سرطان 53 57/0 37 ایاسترال شورای ملی تحقیقا  بهراشت و پزشکی 23

 54 57/0 37 یمالز وزار  علوم فناوری و نوآوری 24
اسالمی  ۀبانک توسع
 جره

 26/0 17 عربستان

 26/0 17 پرتقال بنیاد عل  و صنعت 55 57/0 35 فرانسه سفار  فرانسه در تهران 25

 26/0 17 هیترک دانشگاه عل  و هنر 56 53/0 34 یمالز مالزیدولت  26

 57 51/0 33 آلمان کیمبادال  آکادم ۀسسؤم 27
ی الملل نیمرکز ب

 ینظر کیزیف
 26/0 17 ایتالیا

 58 50/0 32 برزی  یوراعل  و فن ۀتوسع یمل یشورا 28
وزار  آموزن و 

    ، پرورن
 26/0 17 ایتالیا

 59 50/0 32 کایرآم ناسایی فضا سازمان 29
وزار  علوم، آموزن 

    و پرورن
 26/0 17 یکرواس

 26/59 3814  ها سازمان دیگر 60 48/0 31 یجنوب ۀکر پژوهشی مل ادیبن 30

 100 6436 ک 

 ایران مقاالت اعتبارۀ کنند نیتأم خارجی کشورهای
ایاران   یپژوهشا  اعتباارا   از یبخشا  نیتاأم  در جهاان  کشاور  89 کاه  دهار  یما  نشانها  داده تحلی 
 اعتباار  نیتاأم  را رانیا ا یهاا  پژوهش تعراد نیشتریب که ییکشورها، 4 جرول در  انر داشته یهمکار
مشارکت آنان  فراوانی کاهش بیترت به کشورها  است آمرهآنها  مشارکت زانیم همراه به ،انر کرده
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 کاا یآمر ۀمتحار  اال یا ا شود اونه که مشاهره می همانانر   شره بنری رتبهپژوهشی  اعتبار نیتأمدر 
 داده ااتصااص  ااود  باه  یرانا یا  اعتباار مقااال   نیمشارکت در تأم زانیبه لحا  مرا  رتبه نیباالتر
درصار(   4/14) رانیا اارجی ا ۀشر اعتبار نیتأم ۀمقال 6436مقاله از مجموع  927که  ینحو بهاست؛ 
بعر را به اود ااتصاص  یها رتبه بیترت بهنیز انر  کانادا و انگلستان  کشور منتشر شره نیا تیبا حما
 ۀایاران در زمار   یهاا  پاژوهش  یکاه ساه کشاور برتار حاام      شاود  یمشاهره ما  بیترت نیانر  به ا داده

 یما ین از شیبا  فرانسه و آلمان، مالزی، استرالیا   این کشورها به همراهکشورهای پیشرفته قرار دارنر
 انر  کرده حمایت مالی را( درصر 98/53) رانیا یاارج ۀشر اعتبار نیتأم یها پژوهش از

 رانیا یها پژوهش اعتبار نیتأمحامی  یکشورها. 4 جدول

 رتبه
 مقاال  اعتبار تأمینمیزان مشارکت در  کشور

 رتبه
 اعتبار تأمینمیزان مشارکت در  کشور

درصر  درصر فراوانی نام یدرصر تجمع درصر فراوانی نام مقاال 
 77/84 12/1 72 هیترک 21 40/14 40/14 927 کایآمر 1 یتجمع

 77/85 99/0 64 دانمارک 22 67/24 27/10 661 کانادا 2

 67/86 90/0 58 پاکستان 23 65/31 98/6 449 انگلستان 3

 55/87 89/0 57 فنالنر 24 44/38 79/6 437 آلمان 4

 38/88 82/0 53 اروپا ونیسیکم 25 50/44 06/6 390 یمالز 5

 15/89 78/0 50 هیروس 26 53/49 03/5 324 ایاسترال 6

 90/89 75/0 48 اتریش 27 98/53 44/4 286 فرانسه 7
 63/90 73/0 47 مجارستان 28 40/57 42/3 220 سوئر 8

 21/91 57/0 37 نروژ 29 81/60 42/3 220 ایتالیا 9

 70/91 50/0 32 ایرلنر 30 17/64 36/3 216 ایاسپان 10

 20/92 50/0 32 مصر 31 42/67 25/3 209 ژاپن 11

 70/92 50/0 32 لنرینیوز 32 57/70 15/3 203 نیچ 12

 16/93 47/0 30 سنگاپور 33 56/73 98/2 192 یجنوب ۀکر 13

 63/93 47/0 30 عربستان 34 53/75 97/1 127 سوئیس 14

 08/94 45/0 29 صربستان 35 77 48/1 95 هنر 15

 52/94 44/0 28 مکزیک 36 46/78 46/1 94 بلژیک 16

 93/94 42/0 27 یجنوبی قایآفر 37 83/79 37/1 88 اروپایۀ اتحاد 17

 31/95 37/0 24 الغپرت 38 20/81 37/1 88 برزی  18

 65/95 34/0 22 یاسلواک 39 44/82 24/1 80 چک یجمهور 19

 99/95 34/0 22 لهستان 40 65/83 21/1 78 هلنر 20

       01/4 258 کشورهار گید 41

 



 1393 پاییز، 3 ة، شمار48 ةرسانی دانشگاهی، دور ات کتابداری و اطالعتحقیق

 
422 

ی کشاورها  ازی عیوسا  فیا ط «کشاورها  گار ید» ۀرد 6تاا   4 های جرول در هک است ذکر شایان
 زیناچ اریبس رانیا یها اعتبار پژوهش نیدر تأم کیمشارکت هر  زانیکه م 15شود یم شام  را جهان

را در بار   رانیا ا یااارج  ۀشار  اعتباار  نیتاأم  یهاا  درصار از کا  پاژوهش    09/2رفته  ه  یبوده و رو
  ردیا یم

 اعتبار پژوهشی ۀکنند ایرانی جذب پژوهشی و آموزشی مؤسسات و ها سازمان برترین
ها و دیگار   ها، پژوهشگاه سازمان ایرانی شام  دانشگاه 1210ها نشان داد که در مجموع  بررسی داده

انار    مؤسسا  آموزشی و پژوهشی ایران از حمایت مالی در انتشاار مقااال  ااود برااوردار باوده     
درصار از   75کاه در مجماوع حارود     پژوهشای  و آموزشای  ؤسساا  م و هاا  سازمانبررسی برترین 

نشان داد کاه   ،انر اارجی منتشر کرده - ایرانی را با حمایت مالی داالی، اارجی یا داالی مقاال 
هایی کاه   ها و پژوهشگاه هستنر  دانشگاهمورد(  50دانشگاهی ) غلبو ا دولتی ها، این سازمان تمامی

هاای   دانشاگاه  ۀرا با حمایات ماالی منتشار کارده انار، بیشاتر در زمار       در این میان انتشارا  کمتری 
مقالاه، کمتارین حمایات داالای،      152تولیر قرار دارنر  برای نمونه دانشگاه یازد باا    کوچک و ک 

 12مقاله، کمترین حمایت اارجی و دانشگاه کرمانشاه با  14دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با 
هاایی کاه بیشاترین       در مقابا  دانشاگاه  انار  اارجی را تجربه کرده - یمقاله کمترین حمایت داال

هاای بازرو و پرتولیار کشاور قارار       دانشاگاه  ۀانار، در زمار   مقاال  را با حمایت مالی منتشر کرده
 انر   داشته

 اعتبار پژوهشی ۀکنند دانشگاه برتر ایرانی جذب ده 
دانشاگاه   چهاار پژوهشی ااتصاص دارد   ، به معرفی ده سازمان برتر به لحا  حذب اعتبار5جرول 
)با احتساب تمام واحارها(، علاوم پزشاکی تهاران، تهاران و علاوم        اسالمی آزاد های دانشگاه شام 

 08/7) 2075درصار(،   14/7) 2091درصار(،   56/8) 2507 انتشاار  ترتیب با پزشکی شهیر بهشتی به
، بیش از دیگر داالی ۀشر اعتبار مینتأ ۀمقال 29301درصر( مقاله از مجموع  91/4) 1440درصر( و 
 آزاد همچناین دانشاگاه    نار ا های مالی داالی موفق باوده  ها در انتشار مقاله از مح  حمایت دانشگاه
بااالترین رتباه را باه ایان لحاا       ( درصر 35/8) اارجی ۀشر اعتبار تأمین ۀمقال 212 انتشار با اسالمی

 ، دانشاگاه (درصار  86/6) مقاله 174 انتشار با هرانت دانشگاه ترتیب آن به از پس  کسب کرده است
 61/4) مقالاه  117 باا  تهاران  پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  و( درصار  87/5) مقالاه  149 با شریف صنعتی
  انر را به اود ااتصاص داده متا چهار مهای دو رتبه( درصر
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 سازمان ایرانی برتر به لحاظ جذب اعتبارات پژوهشی ده .5جدول 

 کنندة اعتبار جذب سازمان نام ردیف

 شده اعتبار تأمینی ها پژوهش

 خارجی - داخلی خارجی داخلی

نی
اوا

فر
 

صد
در

 

تبه
ر

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

تبه
ر

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

تبه
ر

 

 4 63/5 106 1 35/8 212 1 56/8 2507 اسالمی آزاد دانشگاه 1

 3 63/5 106 4 61/4 117 2 14/7 2091 تهران پزشکی علوم دانشگاه 2

 1 99/9 188 2 86/6 174 3 08/7 2075 تهران شگاهدان 3

 2 07/7 133 5 66/3 93 4 91/4 1440 بهشتی شهیر پزشکی علوم دانشگاه 4

 8 77/3 71 8 76/2 70 5 47/4 1310 مررس تربیت دانشگاه 5

 7 83/3 72 3 87/5 149 6 97/2 869 شریف صنعتی دانشگاه 6

 5 89/4 92 6 59/3 91 7 57/2 752 شیراز دانشگاه 7

 6 88/3 73 9 76/2 70 8 51/2 734 اصفهان صنعتی دانشگاه 8

 10 34/2 44 10 52/2 64 9 21/2 649 مشهر فردوسی دانشگاه 9

    19 22/1 31 10 2 587 شیراز پزشکی علوم دانشگاه 10

 9 72/3 70 17 3/1 33 12 76/1 516 نور پیام دانشگاه 11

 

، ااارجی  - براوردار از حمایات ماالی داالای    ۀمقال 1882وع دانشگاه تهران از مجمهمچنین 
 پاس از آن دسات آورده اسات     را منتشر کارده و بااالترین جایگااه را باه    درصر(  99/9مقاله ) 188

 106درصر(، دانشگاه علوم پزشکی تهران با  07/7مقاله ) 133دانشگاه علوم پزشکی شهیر بهشتی با 
( درصار  63/5) مقاله 106 بااسالمی )با احتساب تمام واحرها(  درصر( و دانشگاه آزاد 63/5مقاله )
  انر داشته را اارجی - داالی ۀشر اعتبار تأمینی ها پژوهش بیشترین

 خارجی - داخلی و خارجی، داخلیۀ شد اعتبار نیتأم یها پژوهشمیانگین ۀ مقایس
اارجی در سطح  - داالی داالی، اارجی و ۀشر اعتبار های تأمین میانگین پژوهش ۀمنظور مقایس به

راهاه اساتفاده شار      ها و مؤسسا  آموزشی و پژوهشی ایران از آزمون تحلی  واریانس یک سازمان
هاا   ها استفاده شر  نتیجه نشان داد که ااروه  ابترا از آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس اروه

 ۀرو مقایساا (  از ایاان=000/0P= ،3627df2= ،2df1= ،291/90Fمیااانگین همگاان نیسااتنر ) از نظاار
 6اونه که در جارول   فورسیث انجام شر  همان - های ولش و براون آزمون ۀها بر پای میانگین اروه
، =000/0Pفورسایث )  - ( و باراون =000/0P= ،569/16Fشود، هار دو آزماون ولاش )    مشاهره می

215/31F=  الای، ااارجی و   دا ۀشار  اعتباار  هاای تاأمین   (، معناداری ااتالف بین میاانگین پاژوهش
 کننر   اارجی را تأییر می - داالی
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خارجی در سطح  - خارجی و داخلی، داخلی ةشد اعتبار های تأمین پژوهش مقایسۀ میانگین. 6 جدول

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران سازمان

 

 از آزمون تعقیبی ،انر دار شرهااین تفاو  معن سببمنظور شناسایی اروه )هایی( که  در ادامه به
   استفاده شرهاول  - ایمز

 - ها با اارجی و داالی داالی سازمان ۀشر اعتبار های تأمین نتایج نشان داد بین میانگین پژوهش
داالای   ۀشار  اعتباار  اارجی تفاو  معناداری وجود دارد و این تفاو  مابت و به نفع مقاال  تأمین

هاا   اارجی در سطح سازمان - اارجی با داالی ۀاعتبارشر های تأمین ن میانگین پژوهش  اما بیاست
دهار کاه میاانگین     این نتیجه نشان می  و مؤسسا  آموزشی و پژوهشی تفاو  معناداری یافت نشر

معنااداری بایش از    صاور   هاای ایاران باه    ها و دانشگاه داالی سازمان ۀشر اعتبار های تأمین پژوهش
 (  7)جرول  استاارجی  - اارجی و داالی ۀشر اعتبار تأمینهای  پژوهش

 - خارجی و داخلی، داخلی ةشد اعتبار های تأمین پژوهش مقایسۀ میانگین برایتعقیبی نتایج آزمون  .7لجدو

 ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خارجی در سطح سازمان

های  پژوهش
 شره )الف( اعتبار تأمین

های  پژوهش
 ه )ب(شر اعتبار تأمین

 ها تفاو  میانگین
 ب( - )الف

 سطح معناداری اطای استانرارد

 داالی
 000/0 273/3 660/22* اارجی - داالی

 000/0 273/3 118/22* اارجی

 000/0 273/3 -660/22* داالی اارجی - داالی

 میجادار است 05/0در سطح  ها نیانگیتفاوت م .*

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

 فورسیث -آزمون براون  آزمون ولش

 درجات
 آزادی

مقدار 
F 

سطح 
 معناداری

درجات 
 آزادی

مقدار 
F 

سطح 
 معناداری

واریانس 
 اروهی بین

718/404542 359/2027271 
 و 2
747/2130 

569/16 000/0 
 و 2
503/1238 

واریانس  000/0 215/31
 اروهی درون

350/2 8/37 

  391/2 ک 
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 گیری یجهتن و بحث
درصار( باا حمایات     3/34نشان داد که بیش از سی درصر مقاال  ایرانای ) دست آمره  ی بهها افتهی

رسر و در مقایسه باا نتاایج    نظر می نسبت مناسب به انر  این درصر در نگاه نخست به مالی منتشر شره
درصار مقااال  ایاران در     5/12تنها  2009تا  2000ی ها سالکه نشان دادنر در ن ی پیشیها پژوهش

( بهباود چشامگیری را نشاان    2011، انار )جوکاار و همکااران    تأمین اعتباار شاره  بازۀ زمانی مطالعه 
هاا را برااوردار از    ها کاه بایش از نیمای از پاژوهش     حال در مقایسۀ با دیگر پژوهش   با ایندهر یم

؛ واناگ، لیاو و   2011، 17؛ بناونات و همکااران  1998، 16انار )لویسان و داوسان    حمایت مالی دانسته
 عرم توفیق چشمگیر ایرانیان در جذب اعتبار پژوهشی حکایت دارد  ( از 2012، 18دینگ

 داالیاز اعتبارا   (درصر 66/77شره با حمایت مالی ) چهارم مقاال  منتشر سه از بیشانرکی 
آشاکار اسات کاه در هار کشاوری      انار    دهبرااوردار باو   ااارجی  ۀشار  از اعتباارا  جاذب   بقیهو 

حال، با توجه باه آنکاه پژوهشای       با اینهستنرداالی آن کشور ترین منبع تأمین اعتبار، منابع  اصلی
توان وضعیت ایاران را   سنجی صور  نگرفته است، نمی منابع اارجی اعتبارا  به رون عل  ۀدربار

  از داشات میزان مطلاوب باودن ایان رقا  قضااوتی       ۀبا دیگر کشورهای جهان مقایسه کرد و دربار
وضاعیت ایاران باا دیگار کشاورهای جهاان        ۀهرف مقایس اهای دیگری ب پژوهش رو الزم است این

باا افازایش ساطح آاااهی ااود نسابت باه        بایار  صور  ایارد  باه هار روی، پژوهشاگران ایرانای      
هاای   جذب حراکاری بودجاه در  یالمللی حامی پژوهش، تالن مضاعف های اارجی یا بین سازمان

مکن، تعام  با پژوهشاگران ااارجی و   های م پژوهشی بیشتر داشته باشنر  یکی از فراایرترین شیوه
طاور   تاوان باه   های پژوهش حاضار نمای   حال از یافته های پژوهشی است  با این تالن برای همکاری

 ۀهاای دوجانبا   شاره، بیشاتر مرهاون همکااری     ها و اعتبارا  اارجی جذب دقیق دریافت که بودجه
لی اعطا شره اسات  باا توجاه باه     طور مستق  به پژوهشگران داا محققان ایرانی و اارجی بوده یا به

هاای نویسانراان ااارجی و     باین همکااری   ۀرابطا  ۀاهمیت این امر، ضروری است پژوهشی درباار 
 ایرانی با وضعیت جذب اعتبارا  پژوهشی صور  ایرد  

نظر از دانشاگاه آزاد اساالمی کاه واحارهای      ها و مؤسسا  نشان داد که صرف بررسی سازمان
ترین و پرتولیرترین  بزرو ۀکه در زمر)های شهر تهران  ر دارد، دانشگاهدر سراسر کشو ای پراکنره
تر از  نه تنها در تأمین اعتبارا  داالی بلکه در جذب اعتبارا  نیز موفق (های کشور هستنر دانشگاه

 داالای  اعتباار  نیتاأم  در رامشاارکت   بیشاترین  تهاران  دانشاگاه انر  برای نمونه  دیگران عم  کرده
 نیا ا یپژوهشا  امکاناا   و بودجاه  باه  تاوان  یم امر نیا یاحتمال  یدال از  است داشته ایران مقاال 
اشاره  است( آن مجهز و یغن یها شگاهیآزما و یقاتیتحق مراکز و ها کتابخانه آن نمود که) دانشگاه
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 ۀاز جملا   دارد قارار  تهران دانشگاهاز  بعر کمی ااتالف با ه  تهران پزشکی علوم دانشگاه  19کرد
تارین مرکاز    قاریمی ماذکور  توان برای این امر عنوان کرد اینکاه دانشاگاه    که می ترین دالیلی  مه

(؛ 1386 ،)ابراهیمای  اسات کشاور   ترین دانشگاه علاوم پزشاکی   آموزن عالی نوین کشور و بزرو
  همچناین  کنار اعتباار   نیکه این دانشگاه بیشترین تعراد مقاال  ایران را تاأم  رود می بنابراین انتظار

پژوهشی بیشتر ایان دانشاگاه از عواما  احتماالی دیگار       ۀیافته و به تبع آن بودج اعتبارا  تخصیص
توان برای این موضوع برشمرد  پس از دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران، دانشاگاه آزاد       که می است

 اسالمی )با احتساب تمام واحرها( و صنروق حمایت از پژوهشگران بیشترین تعراد مقاال  ایران را
انار  یکای از دالیا  اصالی قارار اارفتن دانشاگاه آزاد اساالمی در باین برتارین            دهکراعتبار  نیتأم

ها  اعتبار داالی این است که این دانشگاه در سطح کشور از شعبه ۀکننر نیها و مؤسسا  تأم سازمان
 واحارهای  تفکیاک  باه  انشاگاه و واحرهای زیادی تشکی  شره است و چون تولیرا  علمی این د

 شاره  ارفتاه عنوان یک سازمان و دانشگاه در نظر  ک  این واحرها به ،شود یآن ارائه نم انشگاهید
تابع وزار  علوم،  یها تک دانشگاه آنها با تک ۀنبودن، امکان مقایسوزن دلی  هم به   همچنیناست

 کشور وجود های تحقیقا  و فناوری و وزار  بهراشت، درمان و آموزن پزشکی یا سایر سازمان
توان این یافته را اواهی بر موفقیات   روی نمی از این  (1387نرارد )نوروزی چاکلی و نورمحمری، 

 تکی صور  که به)های کشور  با دیگر دانشگاه ۀمین اعتبارا  پژوهشی در مقایسأاین دانشگاه در ت
ایان   بررسای دقیاق وضاعیت    بارای های بیشاتر   پژوهشدادن دانست  بنابراین انجام  (انر بررسی شره

 ضروری است  زمینهدانشگاه و قضاو  قطعی در این 
مؤسساا    وها  سازمان نیب در که است یردانشگاهیغ سازمان تنها پژوهشگران از تیحما صنروق

 از حمایات  صانروق  کاه  دهار  یما  نشاان  نتیجاه  ایان   دارد قرار داالی مقاال  اعتبار ۀکننر نیتأم برتر
 پژوهشاگران  از معناوی  و ماادی  حمایات  در را ااود  قاش ن بسایاری  حر تا است توانسته پژوهشگران

 یرانا یا پژوهشاگران  از جانباه  همه یمعنو و یمال تیحما صنروق نیا  رسالت کنر ایفا اوبی به ایرانی
 ساطوح  در یفنااور  ۀتوساع  و عل  ریتول یفیک و یکمّ یارتقا یراستا کشور، در از اارج و داا  در
 نیسازوکار تخصیص بودجاه باه محققاان، تاأم    و  مراح  تسهی  و اعتبار نی  تأمی استالملل نیب و یمل

لاوازم تحقیاق و ماوارد ماورد نیااز       ۀ، تهییالملل نیهای معتبر ب شرکت در کنفرانس یها نهیبخشی از هز
 بوده است  زمینهدر این مذکور اقراما  مناسب صنروق  ۀاز جمل ،پژوهش
ار مقااال  ایاران، شاورای تحقیقاا      اعتبا  ۀکننار  تاأمین  ها و مؤسسا  ااارجی  بین سازمان در

ترتیاب   ملای بهراشات آمریکاا باه     ۀکانادا، بنیاد ملی علوم آمریکاا و مؤسسا   مهنرسی و علوم طبیعی
ملای بهراشات    ۀسسؤعوام  احتمالی اینکه م از انر  ایران را تأمین اعتبار کرده یها بیشترین پژوهش
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ایان اسات کاه ایان ساازمان       قارار دارد،  اعتباار ااارجی   ۀکننار  نیآمریکا جزو سه سازمان برتر تأم
و از حامیاان پیشارو    شود حسوب میمالی برای تحقیقا  پزشکی در جهان م نیترین منبع تأم بزرو

 ۀدرصار بودجا   80ملی بهراشت آمریکاا بایش از    ۀسسؤپزشکی جهان است  م در تحقیقا  زیست
از  شیپژوهشگر و محقاق در با   300.000از  شیبه ب یپژوهانه رقابت 50.000 قیطراز  اًبیاود را تقر

  در 20کنار  یدر سراسر جهاان اعطاا ما    یقاتیمؤسسا  تحق گریو د یپزشک ۀدانشگاه، مررس 2.500
که در ی انجام دادنر کشور دهپیرامون تولیرا  علمی  2012که وانگ و همکاران در سال  تحقیقی
در  کایبهراشت آمر یمل ۀمؤسس زیانر ن داشته علوم استنادیۀ نمای در را تشارا بیشترین ان 2009سال 
 ادیا بن  داشات  قارار  اعتبار ۀکننر نیتأم برتر سازمان سه جزو ایاسترال و ا، کانادایتالیژاپن، ا هایکشور

اسات   دولتیی سازمانحمایت از عل  عمومی نقش عظیمی دارد  این سازمان،  در کایآمر علوم یمل
( یاز علاوم پزشاک   ریا )باه غ  یو مهنرسا  یعلما  یها نهیزم ۀو آموزن در هم یادیبن قا یتحق از که
  21کنر یم تیحما

 89نشاان داد کاه    نتاایج  ،اعتباار پژوهشای مقااال     ۀکننار  نیتأمدر بررسی کشورهای  همچنین
انار کاه    داشاته  مشاارکت ایران  یها ها در تأمین اعتبار بخشی از پژوهش کشور جهان از تمامی قاره
 تعاراد  بیشترین آمریکا کشور میان دراین  هستنردنیا  ۀتکشورهای پیشرف ۀاکار این کشورها از جمل

 یهاا  ترتیب در مکان کانادا و انگلستان به کشورهایو  است کرده اعتبار تأمین را ایرانی ها پژوهش
عصاره و ویلسون  ؛(1387بینش و مقصودی دریه ) ؛(1388) دیرااهتحقیقا   دربعری قرار دارنر  

انر و کشور  کشور همکار اصلی ایران شنااته شره 3( این 1389)( و نیکان 1387صبوری ) ؛(1384)
 ۀکه تاأمین بودجا   اکرده است  از آنج کشور همکاری 3ایران در تولیرا  علمی اود بیشتر با این 

دست آوردن کماک   ه( و ب1388ااه،  ه)دیر شود حسوب میپژوهش یکی از عل  همکاری علمی م
رو همکااری   از ایان  (؛2004دارد )لای،   یمعناادار  ۀرابطا مالی و اعتبار پژوهش با همکااری علمای   

های برتار تاأمین اعتباار     کسب رتبه یکی از دالی  احتمالی شایر ،نویسنراان در تولیر عل  ۀاسترد
ماننار اقتصاادی، ماالی،       همچناین تمرکاز امکاناا  بای    باشار کشور اارجی ایران از سوی این سه 

بارای   یرا باه مکاان جاذاب    هاا آن ،آمریکاا  ۀایالات متحار   ویاژه  به ،هاکشوراین فرهنگی و علمی در 
 ها و مؤسسا  کشور تبری  کرده است  دانشمنران و سازمان

 یااارج  ۀشر اعتبار نیتأم یها درصر( از پژوهش 98/53) یمیاز ن شیبدیگر نتایج نشان داد که 
 انر  شره حمایتانسه توسط هفت کشور آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، مالزی، استرالیا و فر رانیا

در ، جهان هستنرۀ علمی کشوهای پیشرفت ۀدر زمر -جز مالزی  به –که همگی آنها این هفت کشور 
 همکااری  انار   باوده ایاران   یهاا  مطالعه منبع اصلی تأمین اعتباار ااارجی پاژوهش   مورد  زمانی ۀباز
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پیشرفته این امکان را برای کشورهای  ویژه اعتبار سایر کشورها به ۀکننر ها و مؤسسا  تأمین سازمان
تا بتواننار باا اساتفاده از امکاناا  و مناابع       آورد یداالی فراه  م یها محققان، دانشمنران و سازمان

از دالی  احتمالی باال بودن میازان    بپردازنر اود علمیی ها افتهیکشورهای پیشرفته به تکمی   مالی
المللی و همچنین  ان به دو مسئلۀ مشارکت بینتو حمایت مالی این کشورها از پژوهش در ایران، می

تارین   حضور دانشجویان ایرانی اشاره کرد  کشورهای آمریکا، کانادا و انگلساتان در زمارۀ بازرو   
آینر  از سوی دیگر این کشورها در کنار کشورهایی ماننر مالزی و  شمار می شرکای علمی ایران به

 انر   را در مقاطع تحصیال  تکمیلی جذب و تربیت کردهاسترالیا شمار بسیاری از دانشجویان ایرانی 
 یهااا ی، دارای بیشااترین پااژوهش اسااالم آزاد دانشااگاه کااه داد نشااانپااژوهش حاضاار   نتااایج

ها و مؤسساا  آموزشای      دانشگاه تهران نسبت به سایر سازماناستداالی و اارجی  ۀشر اعتبار تأمین
قارار   نخسات و در جایگااه   را دارداارجی  - داالی ۀشر اعتبار تأمین یها و پژوهشی بیشترین پژوهش

ااارجی و   ۀشار  اعتباار  تاأمین  یهاا  ارفته است  همچنین این دانشگاه جایگااه دوم باه لحاا  پاژوهش    
داالای را باه ااود ااتصااص داده اسات  پاس از        ۀشار  اعتباار  تاأمین  یها پژوهش از نظر جایگاه سوم

 در ترتیاب  و دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران باه      یدانشگاه تهران، دانشگاه علاوم پزشاکی شاهیر بهشات    
ااارجی   - داالای  ۀشر اعتبار تأمین یها انر و دارای بیشترین پژوهش دوم و سوم قرار ارفته یها مکان
دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشاکی شاهیر بهشاتی     یها که پژوهش دهر ی  این نتایج نشان مهستنر

این ناوع از تاأمین   چون اارجی تأمین اعتبار شره است  و  یداال های همکاری سازمان قیبیشتر از طر
  مشارکت یک یا چنر سازمان داالی استبسیار حائز اهمیت  ،داردنشان  یالملل نیاعتبار از همکاری ب

مکاناا  ماالی،   و همچناین ا  پاژوهش دادن انجاام   یهاا  ناه یهز ،هاا  و اارجی در تأمین اعتبار پاژوهش 
های    در نتیجه یکی از راهکنر یتقسی  مبین آنها را و منابع اطالعاتی یه فناوری، آزمایشگاهی، مواد اول

  دهر روی پژوهشگران قرار می های مالی پژوهشی را پیش رفت از بحران مطمئن برای برون
 هاای  ساازمان  باه  نسابت  اارجی اعتبارا  جذب در تهران دانشگاه که دادنتایج نشان همچنین 

 همچناین  و محقاق  اعتباار  و وری سابقه، تجرباه، بهاره   اینکه به توجه با  است کرده عم  بهتر دیگر
 عواما   از ،علمای  همکااری  و محقاق  ۀمؤسسا  و سازمان محققان، کیفیت ۀاذشت تحقیقا  کیفیت
؛ 1977لیبار ،  ؛ 1977بنویتز، ) هستنر اارجی پژوهشی اعتبارا  آوردن دست هب در موفقیت ۀعمر

 یهااا باااال بااودن پااژوهش   (2009ب؛ ریگباای، 2006 لئااودال،؛ 2004لاای، ؛ 2003مااادنوویلس، 
عنوان یکی از بهتارین   ناشی از اعتبار این دانشگاه به نتوا یاارجی این دانشگاه را م ۀشر اعتبار تأمین

 تحصایال  ی هاا  ایران، کار  محققان باسابقه و دانشجویان زیاد این دانشگاه در دوره یها دانشگاه
  22دانست علمی  أهی وعض یشترین تعرادب داشتن و تکمیلی
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دیگر نتایج حاصا  از پاژوهش نشاان داد کاه دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران پاس از           همچنین
داالای را دارد و در مکاان دوم قارار     ۀشار  اعتباار  تأمین یها دانشگاه آزاد اسالمی بیشترین پژوهش

ااارجی را   ۀرشا  اعتباار  تاأمین  یهاا  پاژوهش  از نظرهمچنین این دانشگاه مکان چهارم   ارفته است
را شره در دانشگاه علاوم پزشاکی تهاران     اعتبار تأمین یها که پژوهش دهر ی  این نتیجه نشان مددار

 شاایر که یکی از دالی  احتمالی این امار  انر  کردهها و مؤسسا  داالی تأمین اعتبار  سازمان ،بیشتر
   23باشرآن  پژوهشی بیشتر ۀبه تبع آن بودجو یافته به این دانشگاه  اعتبار تخصیص

را باه   هاا  گاهیجا نیشره باالتر اعتبار نیکه به لحا  شمار مقاال  تأم ییها است که دانشگاه آشکار
، یصابور ) دارنر قرار کشور یها دانشگاه نیتر بزرو و نیرتریتولرپ ۀدر زمر، انر اود ااتصاص داده

، یلکچاا  یزاده و نوروز حسن؛ 1387، هیدر ینش و مقصودیب؛ 1386، یمیهاابر؛ 1387؛ 1385 ؛1381
 یتاابع ، شره اعتبار نیکه شمار مقاال  تأم رسر ینظر م به نیبنابرا (1390، یریوز؛ 1389، انکاین؛ 1387
 باا توجاه باه آنکاه     رو از ایان  آنها باشر  یافتگی دانشگاه و سطح توسعه ۀانراز، یعلم را یتول زانیاز م
، شامار دانشاجویان تحصایال  تکمیلای    ، ولیار علا   های مورد بررسی به لحا  میازان ت  دانشگاه ۀانراز

، ها و همچناین مقااطع تحصایلی باا ها  یکساان نباوده اسات         ها و ارایش بخش،   علمیأاعضای هی
 هاا  کسب این رتبه تا چه انرازه مرهون موفقیت بیشتر این دانشگاهکه توان قضاو  کرد  سادای نمی به

هاای   پاژوهش  بایار  بوده است  از ایان رو  هاآن ۀانراز دلی  بزرای در جذب اعتبارا  و تا چه انرازه به
ویاژه   باه  ،افتاه  پایش عواما    ۀدانشگاه ها بر پایا  ۀشر اعتبار دیگری صور  ایرد و شمار مقاال  تأمین

 تعراد تولیرا  علمی و شمار پژوهشگران بهنجار و سپس مقایسه شود 
 - ااارجی و داالای   ، االای د ۀشار  اعتباار  مینأهاای تا   پاژوهش  بین همچنین نتایج نشان داد که

که اکاار   طوری به، داری وجود دارداسسا  آموزشی و پژوهشی تفاو  معنؤها و م اارجی سازمان
هاا کمتار باه جاذب      و این ساازمان  مین اعتبار شره استأداالی ت ۀهای آنها از طریق بودج پژوهش

 انر   اارجی پردااته - اعتبارا  اارجی و داالی
جاذب اعتباارا     یدر تالن برا یرانیها و مؤسسا  ا الزم است سازمان، ها افتهی نیا به توجه با
 فاراه  را  هاا  مشاارکت ی الزم برای رشار ایان ناوع    ها نهیزمو  داشته باشنر یشتریت بیجر یاارج
 پاژوهش ت یفیک یارتقا سبب ین اعتبار پژوهشیدر تأم یاارجهای  جلب همکاری همچنین کننر 

 ۀشارفت یپ ال یاز امکاناا  و تساه   یریا ا بهاره ، پاژوهش  یها نهیاز هز یا بخشیتمام  مینأت ۀواسط به
 انار  پیشارفته ال  یالن و تساه ک ۀازمنر بودجینکه شود  میهایی  ویژه در رشته به یاارج یها سازمان

   رنرا نرار هاآن ین تمامیتأم ییتوانا ییتنها به های داالی سازمانکه 
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