تاریخچه و هدف
تعریف علم سنجی
علم سنجی یكی از رایجترین روشهاي ارزیابی فعاليتهاي علمی است كه در روسيه پدید آمد و به دنبال مطرح شدن آن
دانشمممندان برجس م هاي از تعداد مقاالت علمی به عنوان مالكی براي مقایسممه توليد علمی كشممورهاي مخ لف اس م داد
كرد اند .اسما

كار علم سنجی بر بررسی چهار م غير اساسی شامل مؤلدان ،ان شارات علمی ،مراجع و ارجاعات است .علم

سمنجی بر آن است كه با اس داد از بررسی جداگانه این م غيرها یا تركيب مناسبی از آنها خصایص علم و پژوهش علمی
را نمایان سممازد .علم سممنجی ،فن تجزیه و تحليل آماري و كمی م ون علمی اسممت .یكی از مهم رین اهداف این علم ،بنا
نهادن نظامهایی از شمماخص هاي توصمميف كنند پژوهش در اج ماعات مخ لف علمی اسممت .ان شممار مداوم و منظم چنين
شاخص هایی می تواند عنصري مديد و كارآمد براي مدیریت تحقيق و سياس گذاري و چگونگی تخصيص بودجه و امكانات
در علوم باشممد  .ن ایج حاصممل از این تجزیه و تحليل ،به تعيين سمماخ ار جریان مدارك علمی و فرایندهاي اس م نادي آنها
كمك می كند .ارزشمميابی كمی علوم كه منجر به باروري و توسممعه میشممود ،میتواند كمك بزرگی براي مسممالوالن و
برنامهریزان باشمد تا آنها ب وانند با هزینه كم ر بيشم رین اس داد را از منابع مالی و انسانی برد و در بهينه سازي ساخ ار
اق صادي ممم اج ماعی كشور موثر باشند .علم سنجی عالو بر آنكه به دنبال جنبههاي كمی علوم و تحقيقات است اقدام به
انداز گيري و تعيين معيارهاي جنبههاي مخ لف مدیری ی و سازمانی علوم نيز مینماید .در سطحی وسيع ر علم سنجی را
میتوان از عوامل موثر گردش مسم مر فعالي هاي تحقيقاتی در هر زمينه علمی دانسمت كه مس قيما با ارزشيابی كمی علم
سمروكاردارد  .تعداد مولدان به عنوان یكی از شماخصهاي فعاليت علمی در كشورهاي مخ لف میباشد كه میتواند مبنایی
براي مقایسه آنها محسوب گردد.
ان شارات علمی تمامی مكاتبات و ارتباطات علمی چاپ شد را میتواند شامل باشد .یكی از مجاري اساسی ورسمی ان شار
علمی ،مقاالت میباشمند كه میتوان توزیع آنها را برحسمب زمان ،مكان ،نوع یا مجراي ان شار وسایر ویژگيها مورد بررسی
قرار داد .تعداد ان شمارات به عنوان عنصمري اساسی در علم سنجی میباشد كه میتواند مبناي مقایسههاي بين اج ماعات
مخ لف علمی و كشممورها قرار گيرد .امروز اكثر ان شممارات علمی تبلور تالشممهاي گروهی تعدادي از مولدين میباشممند .
مراجع مورد اسم ناد ان شمارات علمی نشان دهند منابع ،خواس گاهها وبویژ قدمت] روزآمدي] اندیشههاي گنجاند شد
در این مقاالت هسم ند .مراجع به طور كلی نشمان دهند اسم نادهاي رسمی یك ان شار علمی به منابع علمی میباشند .
ارجاعات به یك ان شمار علمی نشان دهند مراجع مرتبط با آن میباشند ،مراجع از پيشينههاي ن ایج علمی خبر میدهند
اما ارجاعات نشمان دهند ندوذ و تاثير علمی هسم ند .امروز تجزیه و تحليل ارجاعات علمی یكی از مشمهورترین روشهاي
علم سمنجی اسمت .شهرت این شاخص تا حدود زیادي ناشی از آن است كه ارجاعات میتوانند به طور كارا و موثري نقص
موجود در شماخص كميت و شممارشمی صمرف ان شار علمی را جبران كرد و توسط عناصر كيدی مشخص این شاخص را
تكميل و آنرا كيدی نمایند .

