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Abstract
Background and aim: The macro-policies of resistance economy emphasize
reducing foreign dependencies and preventing unnecessary currency outflows. The
purpose of this study was to calculate the amount of currency outflow resulting
from the publication of articles in foreign journals and provide the necessary
strategies in the field of research.
Materials and methods: The present study was a mixed (quantitative-qualitative)
study. In the first step, all articles published in foreign journals indexed in Scopus
with the affiliation of selected universities during 2008, 2013 and 2018 were
selected by census method, and then the cost of publishing was calculated. In the
second step, through holding a focus group discussion (FGD) with the
participation of 15 research experts, the strategies for reducing currency outflow in
medical science research were examined. Data were analyzed using SPSS 16 and
MAXQDA 2018.
Findings: In 2013 and 2018, the average outflow of currency was 328 and 290$
per article for university A as well as 111 and 258$ per article for university B,
respectively. In 2013 and 2018, there was no statistically significant difference
between universities in terms of currency outflow due to the publication of articles
(P> 0.05). Strategies for reducing currency outflow and developing resistance
economy in the area of article publication were identified in 3 main areas
(including scientometrics, economic evaluation of publication and policy making
of scientific publications) with 9 sub-areas.
Conclusion: Publication of articles in scientific journals published outside of Iran
can lead to currency outflow and economic effects. Policy-making institutions in
Iran can help universities by developing national citation databases, building a
strong communication network between domestic journals and quantitative and
qualitative development of national journals to publish articles at reputable
national journals to prevent currency outflow.
Keywords: Scientometrics, Publishing article, Resistance economy, University of
Medical Sciences
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دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مجله علم سنجی کاسپین
سال هفتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،99صفحه 1-71

برآورد میزان خروج ارز ناشی از انتشار مقاالت در مجالت خارجی و ارایه راهکارهای
توسعه اقتصاد مقاومتی

محمد مسکرپور امیری )(PhD
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چکیده
سابقه و هدف :سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگیهای خارجی و جلوگیری از خروج غیرضروری

2

یعقوب یوسفی )(MSc

ارز از کشور تاکید دارد .هدف از انجام این مطالعه محاسبه میزان خروج ارز ناشی از چاپ مقاالت در مجالت خارجی و

 .0مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،دانشگاه علوم

ارایه راهکارهای الزم در حوزه پژوهش است.

پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران.

مواد و روشها :مطالعه حاضر ،یک مطالعه ترکیبی (کمّی -کیفی) بود .در مرحله اول ،تمامی مقاالت چاپ شده در

 .8دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و

مجالت خارجی نمایه شده در بانک اطالعاتی  Scopusبا آدرس دانشگاههای منتخب طی سال  8002 ، 8008و

خدمات بهداشتی و درمانی تهران ،تهران ،ایران.

 8008به روش سرشماری انتخاب و سپس هزینه انتشار آنها محاسبه شد .در مرحله دوم ،با برگزاری جلسه بحث
گروهی متمرکز ( )FGDبا حضور  01نفر از خبرگان پژوهش ،راهکارهای کاهش خروج ارز در پژوهشهای علوم

*نویسنده مسئول:

پزشکی مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 16و  MAXQDA 2018انجام

مریم یعقوبی
تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،دانشگاه

شد.

علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،مرکز تحقیقات

یافتهها :متوسط خروج ارز در سالهای  8002و  8008به ازای هر مقاله برای دانشگاه  Aبه ترتیب  288و  890دالر

مدیریت سالمت.
hmrc1391@gmail.com

و برای دانشگاه  Bبه ترتیب  000و  818دالر بود .در سالهای  8002و  8008اختالف آماری معناداری از لحاظ خروج
Email:

ارز ناشی از چاپ مقاالت بین دانشگاهها وجود نداشت ( .)P>0.05راهکارهای کاهش خروج ارز و توسعه اقتصاد
مقاومتی در حوزه انتشار مقاالت در  2حوزه اصلی (شامل علمسنجی ،ارزیابی اقتصادی نشر و سیاستگذاری انتشارات
علمی) و  9حوزه فرعی استخراج شد.
نتیجهگیری :چاپ مقاالت در مجالت علمی که در خارج از ایران منتشر میشوند میتواند منجر به خروج قابل
مالحظه ارز از کشور و تاثیرات اقتصادی مرتبط با آن شود .نهادهای سیاستگذار علم و فناوری در ایران میتوانند با
توسعه پایگاههای استنادی داخلی ،ایجاد شبکه ارتباطی قوی بین مجالت داخلی و توسعه کمّی و کیفی مجالت داخلی
به دانشگاهها کمک نمایند تا از طریق چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی ،از خروج ارز از کشور جلوگیری نمایند.
واژگان کلیدی :علمسنجی ،انتشار مقاله ،اقتصاد مقاومتی ،دانشگاه علوم پزشکی

مقدمه
پایگاه اطالعاتی بینالمللی (بهویژه  )ISIمیباشد و همین امر از علل
اصلی افزایش چشمگیر چاپ مقالههای علمی ایران در این پایگاهها بوده
است (.)8
نتایج مطالعات نشان میدهند دانشمندان کشورهای در حال توسعه،
ترجیحاً مقالههای تخصصی خود را بیشتر در مجلههای خارجی منتشر
میکنند و تعداد اندکی از یافتههای پژوهشی ایشان در مجالت موجود
در کشور خودشان انتشار مییابد ( .)2بر اساس گزارشهای موجود،
نویسندگان ایرانی مقالههای خود را بیشتر در مجالت کشورهای امریکا،
انگلستان ،هلند ،آلمان و سوئیس به چاپ میرسانند ( .)4در واقع
بیشترین مجلههای منتشر شده در سطح دنیا و نیز نمایه شده در موسسه

تولید علم به عنوان یک نیاز مبرم برای حفظ بقا و استقالل کشور
با توجه به آهنگ پرشتاب جهانی شدن و پیشرفتهای علم و فناوری در
زمینههای گوناگون ضرورتی اجتنابناپذیر است .تولید علم معقولترین و
معتبرترین شاخص سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورها محسوب
میشود و تعداد مقاالت معتبر بینالمللی منتشرشده در نشریات
بینالمللی یکی از معیارهای سنجش تولید علم بهشمار میآید ( .)0بر
این اساس در چند سال اخیر چاپ مقاالت در ژورنالهای نمایه  ISIبه
عنوان معیار علمی سنجش تولید علم در کشور ما مورد توجه و تمرکز
سیاستگذارن حوزه علم و فناوری کشور قرار گرفته است .در این زمینه
یکی از شرایط ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها ،چاپ مقاله در
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مجله علم سنجی کاسپین ،سال هفتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،99صفحه 1-71
خروج ارز ناشی از انتشار مقاالت و ارایه راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی /محمد مسکرپور و همکاران

مواد و روشها
مطالعه حاضر ،یک مطالعه ترکیبی (کمّی -کیفی) بود که در سال
 0298در  8مرحله به اجرا درآمد.
در مرحله اول ،یک مطالعه کمّی با روش توصیفی -تحلیلی با هدف
اندازهگیری و مقایسه میزان خروج ارز ناشی از انتشار مقاالت در دو
دانشگاه علوم پزشکی منتخب انجام شد .در این بخش خروج ارز ناشی
از انتشار مقاالت در سه مقطع زمانی با فواصل  1ساله (شامل سال
 8002 ،8008و  )8008مورد بررسی قرار گرفت .علت انتخاب سه مقطع
زمانی با فاصله  1سال این بود که نتایج پژوهش تحت تاثیر یک مقطع
9
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اطالعات علمی مربوط به این کشورها و سایر کشورهای غربی میباشند
( 4و  .)1بنابراین طبیعی بهنظر میرسد که پژوهشگران ایرانی و خارجی
در سراسر دنیا تمایل داشته باشند تا نتیجه پژوهشهای خود را در چنین
مجلههایی منتشر سازند.
در شرایطی که بسیاری از مجالت معتبر علمی در انحصار چند
کشور بوده و برای چاپ مقاالت هزینههای قابل مالحظهای را از
نویسندگان ایرانی و آن هم به دالر مطالبه مینمایند و در شرایطی که
این مجالت به زبان انگلیسی و در خارج از کشور به چاپ میرسند،
تاکید بر چاپ مقاالت در مجالت و پایگاههای خارجی و اثرات سوء
ناشی از آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است که چاپ مقاله به زبان انگلیسی هم در مجالت داخلی
و هم در مجالت خارجی میتواند موجب اشاعه اطالعات علمی و
بهرهبرداری از آن در سطح گستردهتر شود ( .)6با این وجود تمرکز بر
چاپ مقاله در مجالت خارجی یکی از موارد فعالیتهای تحقیقی به
شمار میرود که باعث تحمیل هزینههای هنگفت از جمله خروج ارز
ناشی از پرداخت هزینه چاپ به مجالت خارجی ،خروج ارز ناشی از
تاکید مجالت خارجی برای استفاده از زبان انگلیسی در سطح بومی
(نیتیو) و هزینههای مرتبط با ویرایش زبانی میگردد .بر اساس
گزارشهای موجود نویسندگان ایرانی با تحمل هزینههای فوق ،مقاالت
خود را بیشتر در مجالت کشورهای امریکا ،انگلستان ،هلند ،آلمان و
سوئیس به چاپ میرسانند (.)4
بررسی پیشینه تحقیقات مرتبط نشان میدهد که موضوع پرداخت
هزینه چاپ مقاالت در سایر کشورها (حتی در کشورهای توسعهیافته)
موضوع مهمی بوده و از نظر میزان هزینهکرد ،منبع تامین مالی و
همچنین پراکندگی هزینهها مورد توجه مطالعات قرار گرفته است.
 Davidو همکاران در مطالعهای هزینه انتشار مقاالت را برای 072.0
مجله علمی معتبر و برای بیش از  000هزار مقاله در سال  8000مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد میانگین هزینه چاپ
درخواستی توسط مجالت  906دالر آمریکا به ازای هر مقاله و متوسط
هزینه پرداختی نویسندگان  904دالر آمریکا به ازای هر مقاله بوده
است .همچنین مقاالت رشته پزشکی بیشترین هزینههای چاپ و نشر را
در مجالت دسترسی باز به خود اختصاص داده بودند (.).
مطالعه دیگری که در سال  8006بر روی کشورهای اروپایی انجام
شد ،نشان داد هزینه انتشار در مجالت دسترسی باز ()Open Access
بهطور متوسط  07..1دالر است که معموالً توسط سرمایهگذاران و
موسسات علمی حامی پژوهش پرداخت شده است نه نویسندگان مقاله
(.)8
 Najkoو  Marcoدر پژوهشی ،این سوال را که چقدر دانشگاهها و
سازمانهای تحقیقاتی آلمان برای چاپ مقاالت علمی بهصورت انتشار
آزاد هزینه کردهاند مورد بررسی قرار دادند .بر اساس دادههای گزارش
شده از  20دانشگاه و سازمان تحقیقاتی آلمان ،هزینههای انتشار
دسترسی آزاد طی سالهای گذشته (سالهای  8001و  )8001مبلغ
 9768.712.یورو برای  .740.مقاله بود (بهطور متوسط  07898یورو به
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ازای هر مقاله) .بر اساس نتایج این مطالعه اینکه آیا سیاستهای مالی و
در دسترس بودن پشتیبانی نهادی بر چگونگی انتشار محققان تأثیر
میگذارد نگرانکننده است (.)9
در دو دهه اخیر روند رشد علمی در منطقه خاورمیانه چهار برابر
بیشتر از متوسط جهانی بوده که ایران و ترکیه علل اصلی این رشد در
منطقه بودهاند (.)00
بنا به گزارش علمسنجی نرخ رشد تولید علم ایران و ترکیه به
ترتیب  00و  1/1برابر نرخ رشد تولید علم دنیا بوده و در برخی سالها
( )8000نرخ رشد تولید علم ایران به  04برابر نرخ رشد تولید علم در دنیا
رسیده است و سریعترین رشد علم را در سطح جهان ثبت کرده است
( .)00بنابراین مشاهد میشود که در سالهای اخیر روند رشد چاپ
مقاالت در مجالت (بهویژه مجالت خارجی) بسیار سریع بوده است و
این امر باعث افزایش نگرانیها از نظر آثار سوء آن در خصوص خروج
ارز برای پرداخت هزینه انتشار مقاالت میگردد (.)08
الزم به ذکر است که مطالعات انجام شده در خصوص تولید علم در
ایران غالباً به تعداد مقاالت منتشرشدهی محققین ایرانی در مجالت و
پایگاههای علمی پرداختهاند و روند رشد آن را مورد بررسی قرار دادهاند.
در حالی که مطالعات صورت گرفته نشان میدهند نویسندگان ایرانی
مقاالت نمایهشدهی خود را بیشتر در مجالت خارجی که هزینه چاپ
دارند به چاپ میرسانند .در چنین شرایطی تاکنون مطالعهای در
خصوص برآورد میزان خروج ارز ناشی از انتشار مقاالت ایرانی در
مجالت خارجی صورت نگرفته است .با این حال سیاستهای کالن
اقتصاد مقاومتی کشور بر کاهش وابستگیهای خارجی در تمامی جنبهها
و تمرکز بر تولید داخلی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور
تاکید دارد .برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی میبایست وابستگیهای
خارجی در همهی زمینهها کاهش یافته و به خود اتکایی رسید ( .)02لذا
هدف از انجام این مطالعه شناسایی و محاسبه میزان خروج ارز از کشور
ناشی از چاپ و انتشارات مطالعات پژوهشی دو دانشگاه علوم پزشکی
منتخب در مجالت خارجی و ارایه راهکارهای الزم برای توسعه اقتصاد
مقاومتی در حوزه پژوهش بود .نتایج مطالعه حاضر میتواند به گسترش
تفکر اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش کشور کمک نموده و در شرایط
نابسمانی بازار ارز ،راهکارهایی جهت کاهش هر چه بیشتر خروج ارز در
حوزه پژوهش ارایه نماید.
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از زمان و یک رخداد ناخواسته مرتبط با آن قرار نگرفته و شکل
مطلوبتری از پایایی یافتهها در یک روند زمانی قابل مالحظه باشد .در
این مرحله تمامی مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی نمایه شده در
بانک اطالعاتی  Scopusبا نشانی اصلی این دو دانشگاه علوم پزشکی
منتخب طی سال  8002 ،8008و مقاالت  8008به روش سرشماری
مورد بررسی قرار گرفتند و از نمونهگیری استفاده نشد .انتخاب بانک
 Scopusبه علت باالتر بودن شمول آن نسبت به سایر نمایهها
( Pubmedو  )WoSبود .بهنحوی که مجالتی که شاید در سایر
نمایههای معتبر ایندکس نشوند را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
همچنین این نمایه معیار محاسبه ارجاعات ( ،)citationشاخص  hو
پایه علمسنجی محسوب میباشد .معیارهای ورود/خروج مقاالت شامل
قابل رویت بودن مقاله از نمایه  ،Scopusچاپ شدن در سالهای
میالدی  8002 ،8008و  ( 8008از اول  Janتا پایان  Decهر سال)،
ایرانی بودن آدرس نویسنده اول /مسئول مقاله ،چاپ شدن در مجالت
خارج از ایران ،و الزام نویسندگان برای پرداخت هزینه انتشار بود .الزم
به ذکر است در مجالت ترکیبی ( )Hybridکه نویسنده مختار به
انتخاب از بین حالت انتشار به صورت دسترسی باز ()Open Access
با پرداخت هزینه و یا انتشار به صورت دسترسی بسته بدون پرداخت
هزینه است ،هزینه چاپ در صورتی لحاظ گردید که نویسنده حالت
دسترسی باز را انتخاب کرده باشد .هزینه انتشار مجالتی که در خارج از
ایران فعالیت دارند و هزینه انتشار دارند از طریق مراجعه به هزینههای
رسمی اعالم شده در سایت همان مجله جمعآوری شده و کلیه
هزینههای چاپ از تمام واحدهای پولی (شامل یورو ،پوند ،و )...به واحد
ریال و دالر تبدیل شد .دادهها به صورت خروجی از بانک
اطالعاتی  Scopusو به صورت فرم اطالعاتی در قالب Excel 2017
دریافت شد .سپس میزان متوسط خروج ارز برای مقاالت هر یک از
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دانشگاههای مورد نظر محاسبه شده و با هم مقایسه گردید .برای بیان
میزان خروج ارز و پراکندگی آن از آمار توصیفی و شاخصهای
پراکندگی استفاده شد .همچنین جهت مقایسه متوسط میزان خروج ارز
به ازای هر مقاله بین دانشگاههای علوم پزشکی از آزمون  T-testدر
نرمافزار  SPSS.16استفاده شد.
در مرحله دوم ،یک مطالعه کیفی به منظور شناسایی راهکارهای
کاهش خروج ارز و توسعه اقتصاد مقاومتی در پژوهشهای علوم پزشکی
صورت گرفت .بخش کیفی مطالعه به صورت برگزاری جلسه بحث
گروهی متمرکز ( )Focus Group Discussionبود 01 .نفر از افراد
دارای سابقه مدیریت پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و جهت شرکت
در جلسه دعوت شدند .دارا بودن سابقه پژوهشی و حداقل  1سال
مدیریت در حوزه پژوهش از شرایط ورود به جلسه بحث گروهی بود.
جلسه بحث گروهی متمرکز آبان ماه سال  0298برگزار گردید و در این
جلسه ابتدا یافتههای بخش کمّی پژوهش (میزان خروج ارز ناشی از
انتشار مقاالت در مجالت خارجی) ارایه شد .سپس از هر یک از افراد
حاضر در جلسه خواسته شد تا ضمن ارایه نظرات خود ،هرگونه راهکار
الزم برای مدیریت انتشارات علمی و کاهش خروج ارز ناشی از آن را
بیان نمایند .مدیریت جلسه و تنظیم زمان توسط سرپرستان پژوهش و
ضبط صداها توسط مجری طرح انجام شد .در این جلسه ابتدا  00دقیقه
وقت در اختیار هریک از شرکتکنندگان قرار گرفت .سپس وقت آزاد در
اختیار شرکتکنندگان قرار داده شد که افراد حاضر در جلسه آزاد بودند تا
نظرات سایرین را نقد کرده و یا نظرات خود را با توجه به نظرات آنان
اصالح نمایند .جلسه تا جایی ادامه پیدا کرد که دادهها به سطح اشباع
رسید بهطوری که پیشنهاد یا نظر جدیدی از سوی مشارکتکنندگان
ابراز نشد و خبرگان بر راهکارهای نهایی شده به توافق رسیدند.
مشخصات کامل افراد شرکتکننده در جلسه به شرح جدول  0بود.
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جدول  .2یافتههای مرتبط با رشد چاپ مقاالت در مجالت خارجی
دانشگاه
علوم پزشکی

A

B

درصد رشد

تعداد مقاالت چاپ

درصد مقاالت چاپ

رشد درصد چاپ

تعداد مقاالت

شده در مجالت

شده در مجالت

مقاالت در مجالت

()%

خارجی

خارجی

خارجی ()%

6.

.0/8.

-

42/18

-28/92
66/01

تعداد کل

تعداد مقاالت

مقاالت

اصیل و مروری

8008

000

94

-

8002

21.

200

880/80

020

8008

689

149

88/29

29.

.8/20

جمع

008.

944

208/60

191

08./0

8./88

8008

00

00

-

2

8./8.

-

8002

18

10

262/62

42

84/20

809/06

8008

012

026

066/66

84

60/.6

-86/.4

جمع

806

096

120/89

020

66/28

088/48

سال

( 42708.7180ریال) و برای سالهای  8002و  8008به ترتیب برابر با
 288دالر ( 29708270.0ریال) و  890دالر ( 2471917680ریال) بود .در
خصوص دانشگاه علوم پزشکی  Bیافتههای جدول  2نشان داد که طی
سه سال جمعاً به میزان 867868دالر ( 2709671.87000ریال) خروج ارز
بر اثر چاپ مقاالت در مجالت خارجی صورت گرفته که از این میزان
 210دالر ( 4076107000ریال) در سال  8008بوده و در سال  8002و
 8008به ترتیب برابر با  47.88دالر ( 16970187000ریال) و 807.20
دالر ( 8718178.07000ریال) بوده است .همچنین یافتهها نشان داد
متوسط خروج ارز به ازای هر مقاله طی سه سال ،جمعاً برابر با  486دالر
( 1.78997410ریال) که از این میزان متوسط خروج ارز به ازای هر
مقاله در سال  006 ،8008دالر ( 0278887140ریال) و برای سالهای
 8002و  8008به ترتیب برابر با  000دالر ( 0278287800ریال) و 818
دالر ( 207.847000ریال) بود.

یافتههای حاصل از این مطالعه در جدول  2نشان داد که در
دانشگاه علوم پزشکی  Aطی سه سال ،در مجموع به میزان 0.97408
دالر (معادل  8072107..87940ریال) خروج ارز بر اثر چاپ مقاالت در
مجالت خارجی صورت گرفته که از این میزان  847860دالر
( 8788679407000ریال ) در سال  8008بوده و در سال  8002و 8008
به ترتیب برابر با  297.40دالر ( 47.89700.7600ریال) و 001740.
دالر ( 027.247.817240ریال ) بوده است .همچنین یافتهها نشان داد
که در سال  8002نسبت به سال  ،8008خروج ارز ناشی از چاپ مقاالت
در این دانشگاه به میزان  62/8درصد رشد کرده که این میزان در سال
 8008نسبت به سال  8002به میزان  090/4درصد ( 09برابر) رسیده
است .همچنین متوسط خروج ارز طی سه سال به ازای هر مقاله ،در
مجموع برابر با  980دالر ( 0067.6672.0ریال) بود که از این میزان
متوسط خروج ارز به ازای هر مقاله در سال  268 ،8008دالر

00

] [ DOI: 10.22088/cjs.7.2.7

تمامی بحثها و نظرات ارایهشده در جلسه به صورت صوتی توسط
مجری طرح ضبط گردید .همزمان با ضبط صدا یادداشتبرداری و ثبت
نکات مهم و کلیدی توسط پژوهشگران صورت گرفت .خروجی مطالعه
بصورت صوت و متن جلسه وارد نرمافزار  MAXQDA 2018شد.
تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل چارچوب ( Framework
 )analysisانجام شد .پس از چند مرحله گوش دادن به صداهای ضبط
شده و یادداشتها ،راهکارهای کاهش خروج ارز توسط مجری
کدگذاری اولیه شد .سپس کدهای استخراج شده توسط سرپرستان
پژوهش ویرایش و نهایی شد .بازنگری چندبارهی کل فایل بعد از
کدگذاری اولیه و مقایسه کدها از لحاظ تشابه و تفاوت ،منجر به
دستهبندی آنها تحت طبقات و زیرطبقاتی شد که در نهایت به تایید
همهی اعضای تیم پژوهش رسید .در این مرحله حوزههای اصلی و
فرعی شناسایی شده در طی یک جلسه  2ساعته با اعضای اصلی تیم
تحقیق مورد بررسی و تصحیح قرار گرفت.
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یافتهها
یافتههای حاصل از این مطالعه در جدول  8نشان داد در سال
 8008در دانشگاه علوم پزشکی  Aو  Bبه ترتیب  .8/2و  60/.درصد
مقاالت در مجالت خارجی به چاپ رسیده بودند .در دانشگاه علوم
پزشکی  42/1 ،Aدرصد مقاالت در سال  8002در مجالت خارجی به
چاپ رسید که این میزان در سال  8008برابر  .0/8بوده است .اگرچه
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی در سال  8002نسبت به
سال  28/9 ،8008درصد کاهش داشته؛ اما در  8008به نسبت سال
 66/0 ،8002درصد رشد داشته است .همچنین در دانشگاه علوم پزشکی
 84/2 ،Bدرصد مقاالت در سال  8002در مجالت خارجی به چاپ
رسیده که این میزان در سال  8008برابر  8./8بود .درصد مقاالت چاپ
شده در مجالت خارجی در سال  8002نسبت به سال 809/0 ،8008
درصد رشد داشته اما در  8008به نسبت سال  86/. ،8002درصد
کاهش داشت.
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میزان کل خروج

دانشگاه
سال

علوم

ارز (بر حسب

میزان کل خروج ارز
(بر حسب ریال*)

رشد

متوسط خروج ارز به ازای

متوسط خروج ارز به ازای هر مقاله

خروج ارز

هر مقاله (بر حسب دالر)

(بر حسب ریال)

8008

847860

8788679407000

-

268/08

628/26

42708.7180

.178107840

8002

297.40/40

47.89700.7600

62/80

288/42

.29/49

29708270.0

8.79997200

8008

001740./86

027.247.817240

090/48

890/.8

660/01

2471917680

.876647910

جمع

0.97408/86

8072107..87940

-

980/82

8028/9

0067.6672.0

84079017000

8008

210

4076107000

-

006/66

064/99

0278887140

0976227800

8002

47.88

16970187000

0866/88

000/80

244/86

0278287800

4070287240

8008

807.20

8718178.07000

4848/88

818/69

189/99

207.847000

.078087800

486/11
2709671.87000
867868
جمع
* به نرخ بازاری دالر در تاریخ  4مرداد سال ( 8931هر دالر معادل  883111ریال ایران)

07099/84

1.78997410

02078807960

دالر)

پزشکی

A

B

دانشگاه علوم پزشکی  006 Bدالر بود .با این وجود در دو سال  8002و
 8008اختالف آماری معناداری از لحاظ خروج ارز ناشی از چاپ مقاالت
بین دو دانشگاه مشاهده نشد (.)P>0.05

بر اساس یافتههای جدول  4در سال  8008بین دو دانشگاه علوم
پزشکی  Aو  Bاختالف آماری معناداری در میزان خروج ارز وجود
داشت ( )P<0.05به گونهای که میزان خروج ارز به طور متوسط به
ازای هر مقاله برای دانشگاه علوم پزشکی  Aبه میزان  268دالر و برای

جدول  .4مقایسه میزان خروج ارز ناشی از چاپ مقاالت بین دو دانشگاه علوم پزشکی
سال

8008
8002
8008
جمع

دانشگاه

میزان کل خروج

میزان کل خروج ارز

ارز (برحسب دالر)

(بر حسب ریال)

متوسط خروج ارز به ازای هر

متوسط خروج ارز به ازای هر مقاله

مقاله (بر حسب دالر)

(بر حسب ریال)

Mean

±SD

Mean

±SD

A

847860

8788679407000

268/08

628/26

42708.7180

.178107840

B

210

4076107000

006/66

064/99

0278887140

0976227800

A

297.40/4

47.89700.7600

288/42

.29/49

29708270.0

8.79997200

B

47.88

16970187000

000/80

244/86

0278287800

4070287240

A

001740./86

027.247.817240

890/.8

660/01

2471917680

.876647910

B

807.20

8718178.07000

818/69

189/99

207.847000

.078087800

A

0.97408/86

8072107..87940

980/82

87028/9

0067.6672.0

84079017000

B

867868

2709671.87000

486/11

07099/84

1.78997410

02078807960

بر اساس یافتههای بحث گروهی متمرکز ،راهکارهای کاهش
خروج ارز و توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه انتشار مقاالت در  2حوزه
اصلی (شامل علمسنجی ،ارزیابی اقتصادی حوزه انتشار و سیاستگذاری
انتشارات علمی) و  9حوزه فرعی استخراج شد (شکل  .)0راهکارهای
ارایه شده در حوزه ارزیابی اقتصادی شامل بررسی هزینه اثربخشی
انتشار ،تحلیل حداقلسازی هزینه انتشار و بررسی هزینه منفعت انتشار
بود .راهکارهای ارایه شده در حوزه علمسنجی شامل اصالح نظام

P-Value

0/000
0/019
0/4.
-

ارزیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،اصالح نظام ارزیابی محققین و
اصالح مفهوم مرجعیت علمی میشد .همچنین در حوزه سیاستگذاری
در حوزه انتشارات علمی ،سه راهکار شامل اصالح قوانین و مقررات،
توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه زیر ساختها مطرح شد.
لیست کامل راهکارهای استخراج شده و کدهای مرتبط با آن در جدول
 1ارایه شده است.

08
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()%

Mean

±SD

Mean

±SD

] [ DOI: 10.22088/cjs.7.2.7

جدول  .3یافتههای مرتبط با خروج ارز ناشی از چاپ مقاالت در مجالت خارجی
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شکل  .7راهکارهای خروج ارز و توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه انتشار مقاالت
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Caspian Journal of Scientometrics. 2020; 7(2): 7-17
Meskarpour-Amiri M, et al.

جدول  .1راهکارهای استخراج شده و کدهای مرتبط با آن
حوزههای فرعی

بررسی هزینه اثربخشی انتشار
ارزیابی اقتصادی انتشارات علمی
تحلیل حداقلسازی هزینه انتشار
بررسی هزینه منفعت انتشار

علمسنجی

اصالح نظام ارزیابی محققین

اصالح مفهوم مرجعیت علمی

اصالح قوانین و مقررات

سیاستگذاری در حوزه انتشارات علمی

توسعه زیر ساختها

توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی

بحث و نتیجهگیری

طی سه سال به ازای هر مقاله برابر با  980دالر ( 0067.6672.0ریال)
ب ود که از این میزان متوسط خروج ارز به ازای هر مقاله در سال ،8008
 268دالر ( 42708.7180ریال) و برای سالهای  8002و  8008به
ترتیب برابر با  288دالر ( 29708270.0ریال) و  890دالر (2471917680
ریال) بود .همچنین متوسط خروج ارز دانشگاه علوم پزشکی  Bطی سه
سال به ازای هر مقاله برابر با  486دالر ( 1.78997410ریال) که از این
میزان متوسط خروج ارز به ازای هر مقاله در سال  006 ،8008دالر
( 0278887140ریال) و برای سالهای  8002و  8008به ترتیب برابر با
 000دالر ( 0278287800ریال) و  818دالر ( 207.847000ریال) بود.
در مطالعهای مشابه  David Solomonو همکاران در  4پروژهی
فشرده ،هزینههای انتشار مقاله ( APC: Article processing
 )chargesرا برای نویسندگان دانشگاههای ایاالت متحده آمریکا و
دانشگاههای کانادا در سال  ،8006شناسایی کردند .در این پژوهش

در چند سال اخیر آمارهای مختلف بر شتاب و رشد کمّی چاپ
مقاالت توسط محققین ایرانی در پایگاههای علمی بهویژه  ISIخبر
دادهاند .این عطش بیحد و حصر برای چاپ مقاالت  ISIبا ضریب تاثیر
باال در بین محققان ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید دانشگاهها
باعث افرایش تعداد مقاالت از نظر کمّی شده است .در این میان اهمیت
کیفیت مقاالت ممکن است کمرنگتر شود .به هر حال افزایش تمایل
به چاپ مقاله و رشد تعداد مقاالت ،منجر به افزایش تمایل به پرداخت
هزینههای چاپ و خروج ارز از کشور خواهد شد .از این رو پژوهش
حاضر با هدف برآورد میزان خروج ارز ناشی از انتشار مقاالت در مجالت
خارجی در دو دانشگاه علوم پزشکی منتخب و ارائه راهکارهای توسعهی
اقتصاد مقاومتی در پژوهشهای علوم پزشکی صورت گرفته است .بر
اساس نتایج این پژوهش متوسط خروج ارز دانشگاه علوم پزشکی A
04
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الف) هزینه در برابر استنادات
ب) هزینه در برابر تعداد و کیفیت مقاالت
پ) هزینه در برابر کسب جایگاه علمی
ت) هزینه در برابر مرجعیت علمی
الف) سنجش ک ّمیت هزینه انتشار
ب) مقایسه سهم هزینه انتشار از هزینههای پژوهش
پ) حذف هزینههای ترانسفر مالی برای چاپ مقاله
الف) مقایسه هزینه در برابر درآمد انتشار
ب) مقایسه هزینه انتشار در برابر تجاریسازی پژوهش
الف) بازنگری در مفهوم تولید علم
ب) بازبینی مالکهای تخصیص بودجه
پ) اصالح مالک ارزیابی مقاالت
الف) عدم اجبار به چاپ مقاله برای دفاع از پایاننامه
ب) تمرکز بر پژوهشهای کاربردی و حل مشکل
پ) عدم اجبار چاپ مقاله با ضریب تاثیر مشخص برای ارتقاء علمی
ت) تشویق چاپ مقاله در بانکهای اطالعاتی داخلی
الف) ارایه تعریف جامع از مرجعیت علمی
ب) تمرکز بر پایگاه استنادی جهان اسالم بهعنوان مرجع علمی
پ) ایجاد ارتباط بین اثربخشی علمی با مرجعیت علمی
ت) تدوین شاخصهای جدید برای مرجعیت
الف) تشویق محققین به رعایت حق مالکیت معنوی مقاالت
ب) تشویق چاپ مقاالت در مجالت داخلی
پ) تشویق چاپ مقاالت در مجالت غیر پولی
ت) توجه به کیفیت مقاالت به جای کمّیت
الف) توسعه پایگاههای استنادی داخلی
ب) ایجاد شبکه ارتباطی قوی بین مجالت داخلی
پ) ایجاد انتشارات معتبر بینالمللی در کشور
ت) توسعه کمّی مجالت داخلی
س) توسعه کیفی مجالت داخلی
الف) کاهش وابستگی در حوزه انتشار علمی
ب) توجه به تحریمهای اقتصادی
پ) اولویتدهی به طرحهای تحقیقاتی کاربردی
ت) جلوگیری از خروج بیرویه ارز در مراحل چاپ مقاله
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سوابق پرداخت  APCاز چندین دانشگاه و سازمانهای تامین مالی
اروپایی دریافت شد .نتایج مطالعه آنها نشان داد که  APCsبرای
نویسندگان جهت چاپ مقاله در مجالت دسترسی باز
( )Open accessبهطور متوسط  07..1دالر است که معموالً توسط
سرمایهگذاران و موسسات علمی پرداخت میشود (.)8
 Najkoو  Marcoدر سال  8006هزینههای انتشار مقاالت در
مجالت دسترسی باز را برای دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی آلمان
مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان داد که از  20دانشگاه و
سازمان تحقیقاتی آلمان بین سالهای  8001تا  ،8001هزینههای انتشار
در طول سال افزایش یافته است و در سال  8001به میزان 97.68712.
دالر برای  .740.مقاله رسیده است که میانگین پرداختی  07898دالر و
میانه آن نیز  07820بوده است (.)9
 Davidو همکاران در سال  8000در مطالعهای به بررسی هزینه
انتشار مقاالت در مجالت دسترسی باز پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد
مقاالت رشته پزشکی بیشترین هزینههای چاپ و نشر را در مجالت
دسترسی باز به خود اختصاص دادهاند ،همچنین یافتهها نشان داد که
محدوده هزینه پرداختی بین  8دالر تا  27900دالر آمریکا متغیر بود و
کمترین هزینه پرداختی مربوط به مجالت منتشرشده در کشورهای در
حال توسعه و بیشترین هزینه پرداختی مربوط به مجالت مرتبط با
ناشران بزرگ بینالمللی بود (.).
مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مشابه صورت گرفته نشان
میدهد هزینه انتشار به ازای هر مقاله برای نویسندگان ایرانی (بر اساس
رقم برآورد شده در این مقاله) کمتر از مطالعات مشابه در کشورهای
توسعهیافته (آلمان ،امریکا و کانادا) میباشد ،اگرچه ممکن است دلیل
این تفاوت تا حدودی مرتبط با محدودیتهای مطالعه حاضر و تعداد،
حجم و حوزه علمی مقاالت مورد بررسی باشد ،اما پایینتر بودن هزینه
انتشار برای نویسندگان ایرانی میتواند علل عمده دیگری نظیر
سیاستهای مالی تخفیف مجالت برای کشورهای در حال توسعه،
معیارهای نویسندگان ایرانی برای انتخاب مجله و مشکل نویسندگان
ایرانی برای تامین مالی هزینههای انتشار در مجالت دسترسی باز داشته
باشد.
پژوهش  David Solomonو همکاران نیز در سال  8000نشان
میدهد در کشورهای توسعهیافته ،کمک هزینههای پژوهشی و
صندوقهای مرکزی تامین مالی نقش پررنگتری برای تامین مالی
هزینههای انتشار دارند ،در حالیکه در کشورهای در حال توسعه ،هزینه
انتشار معموالً توسط وجوه شخصی نویسندگان ،تامین مالی میشود
( .)04در چنین شرایطی به نظر میرسد نویسندگان ایرانی حساسیت
بیشتری به هزینه انتشار مجالت نشان داده و هزینه انتشار را در انتخاب
مجالت به عنوان یک فاکتور مهم برای تصمیمگیری در ارسال مقاله
لحاظ نمایند.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،توسعه زیر ساختها (توسعه پایگاه-
های استنادی داخلی ،ایجاد شبکه ارتباطی قوی بین مجالت داخلی و
توسعه کمّی و کیفی مجالت داخلی) یکی از راههایی است که به
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دانشگاهها کمک میکند همزمان با چاپ مقاله ،از خروج ارز از کشور
جلوگیری نمایند .به موازات توسعه زیرساختها ،اصالح قوانین و مقررات
(ترویج چاپ در مجالت داخلی و مجالت خارجی بدون هزینه) و توجه
به سیاستهای اقتصاد مقاومتی (کاهش وابستگی در حوزه انتشارات
علمی) برای کاهش خروج ارز ناشی از پژوهش بسیار حائز اهمیت
خواهد بود .بر اساس نتایج پژوهش حاضر در حوزه علمسنجی ،اصالح
مفهوم مرجعیت علمی و تولید علم (تعیین شاخص و شیوههای درست
برای سنجش مرجعیت علمی و تولید علم) ،اصالح نظام ارزیابی عملکرد
پژوهشی (تمرکز بر کاربری نتایج پژوهش به جای تمرکز بر چاپ مقاله)
از مهمترین راهکارهای کاهش خروج ارز و توسعه اقتصاد مقاومتی در
حوزه پژوهش خواهند بود .همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد
انجام ارزیابی اقتصادی برای اطمینان از حداقلسازی هزینه انتشار و
پایش مستمر میزان هزینه-اثربخشی ( )Cost-effectivenessو
هزینه-منفعت ( )Cost-benifitانتشار مقاالت به منظور تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه انتشارات علمی باید مورد توجه
قرار گیرد.
جلوگیری از چاپ بیرویه مقاالت و عدم استفاده از Impact
 Factorموسسه تامسون رویترز برای ارزیابی تحقیقات مواردی است
که امروزه دنیا نیز به آن روی آورده است .در بیانیه سانفرانسیسکو در
سال  8008که هشداری به همه بود ،بیش از چند هزار دانشمند و
پژوهشگر و حدود  800مجله علمی معتبر دنیا اعالم کردند که نباید مبنا
را در ارزیابیها بر اساس مجالت قرار داد .در این بیانیه کلیه فراهم-
کنندگان مالی ،ناشران ،انجمنها ،موسسات و محققین به "تغییر
معیارهای ارزشیابی خروجی پژوهش" تاکید نمودند ( .)01این افراد همه
را به ایجاد و توسعه راههای جدید ارزیابی تحقیق – از طریق امضا بیانیه
معروف به )DORA (Declaration On Research Assessment
دعوت نمودند .بیش از  480پژوهشگر و سازمان تحقیقاتی بیانیهای
امضا کردند که طبق آن استفاده از ضریب نفوذ مجلههای علمی را برای
پیشبرد موفقیت آکادمیک محکوم کردند .بر اساس بیانیه سانفرانسیسکو،
ضریب نفوذ مجالت– یعنی میزان متوسط ارجاعاتی که به مقاالت یک
نشریه داده میشود– تاکنون برای اهمیتبخشی کاذب به مقاالت
بسیاری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .این بیانیه توصیه میکند
روشهای جایگزینی برای سنجیدن تواناییهای تحقیقاتی پژوهشگران
استفاده شود ( .)06با این وجود در ایران همچنان مبنای ارزیابی
پژوهشگران مجالت علمی و میزان مقاالت تولید شده آنان است.
چاپ مقاله اهمیت زیادی داشته و باید به عنوان یکی از خروجی-
های طرح پژوهشی مورد نظر باشد اما آنچه در سالهای اخیر در کشور
ما مشاهده میشود این است که اهمیت دادن بیش از حد به معیار چاپ
مقاله (که بسیاری از آنها باید در قالب مقاالت  ISIباشند) از طریق
الزام اساتید برای ارتقا و دانشجویان برای دفاع از پایاننامه ،میتواند
اثرات منفی قابل مالحظهای داشته و بعضاً پژوهشگران را سوق داده تا
با پرداخت هزینههای باال مقاالت خود را چاپ نمایند .انتظار میرود
سیاستگذاران علم و فناوری با اتخاذ سیاستهای درست ضمن اصالح

Caspian Journal of Scientometrics. 2020; 7(2): 7-17
Meskarpour-Amiri M, et al.

تشکر و قدردانی
به این وسیله از زحمات متخصصان و مدیران پژوهش و مراکز
تحقیقاتی که در جلسات بحث گروهی این مطالعه شرکت کردند تقدیر
و تشکر میگردد .همچنین از داوران محترم به خاطر ارایه نظرات و
پیشنهادات راهگشا صمیمانه سپاسگزاریم.
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نظام ارزیابی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و همچنین با اصالح نظام
ارزیابی اعضای هیات علمی و دانشجویان ،آنان را به سمت انجام
پژوهشهای کیفی و کاربردی سوق دهند.
مطالعه حاضر دارای محدودیتهایی بود که پیش از استفاده از نتایج
پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد .این مطالعه شامل مواردی که بنا به
مورد (گاهاً) نویسندگان از تخفیف چاپ استفاده مینمایند نمیشد.
همچنین این مطالعه شامل هزینه پرداختشده به مجالت جعلی
(مواردی که نویسندگان عالوه بر پرداخت هزینه چاپ ،مقاله نمایه
نمیشود) نمیشد .در این مطالعه فقط مقاالت نمایهشده در پایگاه
 Scopusمورد بررسی قرار گرفت .با در نظر گرفتن مقاالت منتشرشده
در سایر پایگاههای اطالعاتی علیرغم وجود همپوشانی بین پایگاههای
اطالعاتی ممکن است رقم برآورد شده برای خروج ارز افزایش یابد.
پیشنهاد میگردد پژوهشهای جامعتری در آینده با رفع این
محدودیتها و با بهرهگیری از دامنه گستردهتری از پایگاههای استنادی،
وضعیت دانشگاههای ایران را در مقایسه با سایر دانشگاههای جهان
مورد ارزیابی قرار دهند.
چاپ مقاالت در مجالت علمی که در خارج از ایران منتشر
میشوند میتواند منجر به خروج قابل مالحظه ارز از کشور شود .در این
شرایط نهادهای سیاستگذار علم و فناوری در ایران میتوانند با توسعه
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پایگاههای استنادی داخلی ،ایجاد شبکه ارتباطی قوی بین مجالت
داخلی و توسعهی کمّی و کیفی مجالت داخلی مطابق با استانداردهای
بینالمللی به دانشگاهها کمک نمایند تا از طریق چاپ مقاالت در
مجالت معتبر داخلی ،از خروج ارز از کشور جلوگیری نمایند.
مالحظات اخالقی:
این مقاله حاصل یک طرح تحقیقاتی مصوب با کد اخالق
 IR.BMSU.REC.1397.115بود و تعهد محققین به محرمانه
بودن اسامی و هویت شرکتکنندگان در انتشار نتایج در نظر گرفته شده
است.
تضاد منافع:
بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد منافعی
در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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