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  هاي آن براي تولیدات علمی متخصصان و علم سنجی و شاخص

  پژوهشگران حوزه جراحی

  **ناصر صادقیان، *رحیم علیجانی دکتر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

ها، علم، تولیدات علمیعلم سنجی، شاخص :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده

  د ویژه بر مفاهیم علم سنجی است که متخصصان حوزه جراحی ـکیأومی با تـزمینه مطالعه حاضر عم: زمینه و هدف
هاي آن انجام صـراحی با علم سنجی و شاخـوزه جـران و متخصصان حـبا هدف آشنایی بیشتر پژوهشگ. ره ببرندـتوانند از آن بهمی

  .پذیرفت

  ثر و پرکاربرد در حوزه ؤهاي ماي بود و مفهوم علم سنجی و شاخصروش مطالعه این پژوهش کتابخانه: ها مواد و روش
  .داده استعلم سنجی را با استفاده از منابع مختلف مورد بررسی قرار 

برد و تاکنون نتوانسته است به صورت  سنجش علم و تولیدات علمی در کشور، هنوز در دوران طفولیت خود به سر می :ها یافته
هایی  هاي مربوط به علم سنجی در کشور، عموماً یا با استفاده از شاخص فعالیت. فعالیتی منسجم و هدفمند به حیات خود ادامه دهد

. رسد هاي سایر کشورها به انجام می یا بر اساس نتایج تحقیقات شناسایی شده است و یا این که با استفاده از شاخص شود که انجام می
هایی که انجام سنجش و ارزیابی تولیدات علمی را در  ها، مأموریت این در حالی است که در اساسنامۀ بسیاري از مراکز و سازمان

  .شود می  ناپذیر کند دیده ی اجتنابسازمانی و حتّی در سطح ملّ سطح درون

  مقاله حاضر، منبعی ارزشمند براي پاسخگویی به همه کسانی است که با مفاهیم علم سنجی و به طور کلی با : گیـري نتیجه
رد الخصوص حوزه جراحی، باید با آنچه تولیدات علمی آنها را موهاي مختلف، علیپژوهشگران حوزه. هاي علم سروکار دارندسنجه

آشنا باشند تا بتوانند در راستاي بهبود تولیدات علمی و همچنین رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت  ،دهدسنجش و بررسی قرار می
 .خود اقدام نمایند
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  و هدف هزمین
پژوهش در  توصیف کنندههاي علم سنجی شاخص

تواند عنصري مفید و می که اجتماعات مختلف علمی است
و چگونگی  گذاري سیاستکارآمد براي مدیریت تحقیق و 

  1.تخصیص بودجه و امکانات در علوم باشد
گیري کمی از تولیدات علمی به در این مطالعات، اندازه

تواند تا حدودي مشخص نماید که آید که میعمل می
هاي هر کشور، نهاد، هر رشته علمی و هر فراوانی پژوهش

ها و و روند آن چگونه است، پژوهشگران چه زمینه فرد
ها و گزینند و چه زمینهسؤاالتی را براي پژوهش خود برمی

-سؤاالتی مورد غفلت واقع شده است، چه کسانی و چه نهاد
دهند، تا چه حد از ها را انجام میهایی و در کجا پژوهش

ها چه شود و این پژوهش هاي مالی میها حمایتپژوهش
اگر چه این ارزیابی کمی . یري بر محیط علمی داردتأث

هاي انجام تواند و نباید جایگزین ابزارهاي کیفی پژوهش نمی
تواند روش مؤثري براي درك بهتر شده باشد، ولی می

فرآیند تحقیقات علمی و تجزیه و تحلیل توزیع و استفاده از 
  .اطالعات علمی باشد

تولیـدات  گیـري  هاي مناسب براي انـدازه سنجه
  علمی

شود و هاي متفاوتی ارائه میعلمِ تولید شده در قالب
بنابراین، این سؤال مطرح . محدود به قالب خاصی نیست

تواند است که چه نوع بازده علمی از کار یک پژوهشگر می
تري براي ارزیابی عملکرد علمی او باشد؟ سنجه مناسب

ا تعریف غالب تعاریفی که از کار یک پژوهشگر شده است ب
بازده علمی . خوانی دارداز بازدهی علمی هم )Hirsch(هرش 
  : است ازعبارت

 کشف حقایق و اطالعات جدید؛ .1
 هاي جدید براي انجام دادن کارها؛ وابداع شیوه .2
تلفیق ادراکات و مفاهیم شناخته شده بـراي خلـق    .3

 2.تمهیدات جدید
اما این تعریفی عملیاتی از بازده علمی نیست و نشان 

ها و توان حقایق و اطالعات، شیوهدهد که چگونه مینمی
  3.تمهیدات جدید را شناسایی کرد و مورد سنجش قرار داد
اي براي ارزیابی کار یک پژوهشگر اجزاي به هم پیوسته

پذیري و مانند کمیت، کیفیت، خالقیت، انتشارات، انتقال
ن تریکمیت بازده مکتوب، رایج. پذیري وجود دارندمبادله

ضابطه سنجش عملکرد علمی پژوهشگر است، چون مقدار 
در این . گیري کردتوان اندازهبازده مکتوب را به سهولت می

زمینه، به ویژه وقتی کمیت بازده مکتوب تنها سنجه باشد، 
هایی چند مطرح است؛ از جمله این که پژوهشگري فرضیه

با کند، بهتر یا تري چاپ میهاي بیشکه مقاالت و کتاب
تر از پژوهشگري است که فقط تعداد معدودي مقاله ارزش

  هاي بزرگ مانند کتاب و بین نوشته کرین نیز. نوشته است
کارتر . شودهاي کوچک مانند مقاالت تمایز قائل مینوشته

مقاله، کتاب مرجع را  6کتاب نظري یا پژوهش را معادل 
له به مقا 2مقاله و یک مجموعه تألیفی را معادل  3معادل 

  4.آوردحساب می
ها آن است که ترین اشکاالت این شیوهیکی از مهم

گیري خود یک مبناي هیچ یک براي استفاده از نظام اندازه
  ها را در نظام اند و مسأله کیفیت مقالهتجربی نداشته

  .اندگیري مربوطه نگنجانیدهاندازه
هاي بازده مکتوب رسد تفکیک انواع سنجهبه نظر می

از . ي ارزیابی عملکرد پژوهشگران کار سودمندي باشدبرا
از بازده علمی تعریف روشنی ارائه  شنظر براون و همکاران

نشده است، لذا تنها آن دسته از اسناد و مدارك منتشر 
شده در مجاري ارتباطی رسمی و ملموس که زیر نظر داوران 

هاي ها، کتابمانند مدارك مرجع، کتاب(اي هستند حرفه
صالحیت قرار ) هاد مؤلفی، خالصه مذاکرات کنفرانسچن

گرفتن در حیطه اصطالح بازده علمی را دارند، چون اطالعات 
علمی اساسی و معتبر، در یکی از مجاري ارتباطیِ رسمیِ یاد 

هرچند یکدستی در تعیین نوع  4.شوندشده ظاهر می
د توانند در زمرة بازده علمی قرار گیرند، وجومدارکی که می
سنجی روي دیگري هم دارد که به مراتب ندارد؛ اما علم

-اي که مخالفان علمتر از تعیین کمیت است؛ مقولهمشکل
 اند، چیزي نیست جز کیفیتسنجی روي آن انگشت گذاشته

  .سنجی
گیري کیفیت بازده علمی پژوهشگران، از براي اندازه

ه هاي مختلفی به کار گرفته شدنظران، شیوهسوي صاحب
هاي کار است، به عنوان نمونه، فردلندر کیفیت و ویژگی

بعد را زیر پوشش  4پژوهشگر را به نحوي به کار گرفت که 
میزان نظارت پژوهشی ) 2پیچیدگی کار پژوهشی؛ ) 1: گیرد

هاي صالحیت) 4اصالت و بداعت کار؛ ) 3دریافت شده؛ 
هاي مذکور، بدیهی است شیوه. علمی و مشارکت پژوهشگر
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هاي متناقضی از کار تواند به ارزیابیي سنجش کیفیت میبرا
  5.پژوهشگر بینجامد

ترین شیوه عینی براي سنجش کیفیت عملکرد رایج
تفسیر این امر بسیار . باشدمی علمی، شمارش استنادها

مشکل است؛ چون نخست باید پاسخ این سؤال را داد که، 
رِّف چه چیزي هستند؟ آیا همه است عنادات به استنادات م

روند؟ آیا همه استنادات، مدرك مورد یک معنا به کار می
کنند و نشان از ارزش علمی باالي آن استناد را تأیید می

  مدرك دارند؟
فرض منطقی این است که اگر مدرکی به مدرك دیگري 
استناد کند، بین این دو مدرك نوعی رابطه منطقی وجود 

نادها به عنوان سنجه هاي استفاده از استاز محدودیت. دارد
کیفیت بازده علمی پژوهشگران، این است که گاه استنادها 
صرفاً بیانگر تاریخچه و مستنداتی هستند که در یک زمینه 
موضوعی به چاپ رسیده است، استناد به این گونه مدارك 

آنها در زمینه تفاوت در  6ها نیستگواهی بر ارزش علمی آن
بندي کردن استنادها را معنا و ارزش استنادها، رتبه

بدین ترتیب، تمام استنادها، امتیاز . اندپیشنهاد کرده
یکسانی نخواهند گرفت و بنا به اهمیت و میزان تأثیرگذاريِ، 

در هر حال گارفیلد در . به هر استناد، امتیازدهی خواهد شد
مورد استفاده صرف از تحلیل استنادي به عنوان معیار 

تر تأثیر را استنادات بیش. ه استکیفیت مجالت هشدار داد
  هر چند تأثیر هم یکی از . گیرند تا کیفیت رااندازه می

هاي کیفیت پژوهش است، ولی کیفیت یک پژوهش را جنبه
  . گیردبه طور کامل در بر نمی

   هامواد و روش
اي بود و مفاهیم علم روش مطالعه این مقاله، کتابخانه

ربرد در حوزه علم سنجی ثر و پرکاؤهاي مسنجی و شاخص
  . را با استفاده از منابع مختلف مورد بررسی قرار داده است

  هاي علم سنجیمهمترین شاخص
  براي انجام هر نوع بررسی با استفاده از روش 

سنجی، چهار متغیر و شاخص اصلی قابل استفاده علم
 4.هامؤلفان، انتشارات علمی، مراجع و استنادات آن: هستند
سنجی، به ویژه به ترین شاخص علمتبرترین و جهانیاما مع

لذا . باشدجهت توجه نسبی به کیفیت، شاخص استنادها می
گیري هایی براي اندازهبا توجه به استنادها، الگوها و روش

عملکرد علمی پژوهشگران، ارائه شده است که در این جا 

دي ها بر مبناي تحلیل استناترینِ این شاخصبرخی از مهم
  .ارائه شده است

  نیم عمر مجالت
از نیم عمر مجالت یا مطالعات فرسودگی و یا کهنسالی، 

گیري میزان استفاده از مدارك در طول زمان به منظور اندازه
این مطالعات در مدیریت مجموعه و توسعه . شوداستفاده می

از طریق . خدمات اطالعاتی مناسب به کاربران مؤثرند
فرسودگی، نیم عمر یا میان عمر استنادها  مطالعات مربوط به

نیم عمر عبارت است از مدت زمانی که در . کنندرا تعیین می
طول آن نصف استنادات انجام شده به یک مجله، منتشر 

همزمانی، با استفاده : اندمطالعات کهنسالی دو نوع. اندشده
-از تاریخ نشر متون از ابتدا تا پایان یک دوره را بررسی می

کنند؛ و فرازمانی، که با استفاده از استنادات انجام شده از 
در . شودمنابع برگزیده، در مقطع زمانی خاصی انجام می

  7.بررسی فرسودگی متغیر مورد مطالعه، زمان استنادها است

 هاي کتابشناختیزوج
در تحلیل استنادي چنین فرضی وجود دارد که اگر دو 

د، نوعی رابطه محتوایی بین مقاله داراي مراجع یکسانی باشن
  .ها برقرار استآن

 استناديهاي همزوج
استنادي عبارت است از مطالعه مدارکی که هاي همزوج

استناد در بندي مواد همشوند؛ دستهبا هم مستند واقع می
رود؛ همچنین، شناسایی ترسیم شبکه مجالت به کار می

هاي زوجنویسندگان کلیدي یک رشته نیز از طریق بررسی 
  هاي از انواع تحلیل زوج. استنادي میسر استهم
  استنادي، مجالت توان مؤلفان هماستنادي میهم
 5.را برشمرد استنادياستنادي و کشورهاي همهم

  )Impact Factor( )آي اف(ضریب تأثیر 
مشهورترین شاخص تحلیل استنادي ضریب تأثیر 

گارفیلد توسط  1955آي است که در سال .اس.مجالت آي
هاي این شاخص در متون فارسی به صورت(پیشنهاد شد 

دیگري از جمله فاکتور اثرگذاري، ضریب اثرگذاري، و عامل 
تأثیر نیز ترجمه شده است که در این متن از ضریب تأثیر 

بنا به گفته گارفیلد این شاخص، در ). استفاده شده است
ت ابتدا تنها به عنوان شاخصی براي گزینش مجالت جه
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ورود به مجله کارنت کانتنتس طراحی شده بود تا تنها 
مجالتی که از اعتبار باالیی برخوردارند، در این مجله نمایه 

این شاخص کامالً کمی است و مشخصاً براي ارزیابی . شوند
رود و در سنجش و اعتباریابی کمی مجالت به کار می

   .ها کاربردي نداردانتشارات علمی و مؤلفان آن
یب تأثیر یک مجله عبارت است از نسبت بین تعداد ضر

  استنادات دریافتی به مقاالت انتشار یافته در طول یک 
  8.دوره زمانی معین، معموالً دوره دو ساله متوالی

  

  )Immediacy Index() آيآي(شاخص فوریت 
  هاي صـر از شاخـی دیگـص یکـاین شاخ

  آر.سی.ویژه استناد است که به طور منظم توسط جی
]Journal Citation Reports (JCR)[ شودمنتشر می .

اي با استناد مقاله«شاخص فوریت مقیاسی براي سنجش 
است، که در یک ) استنادنه پراستناد و نه بی(» متوسط

نشریه تخصصی با فاصله زمانی معین مورد استفاده قرار 
شاخصی شبیه ضریب تأثیر است که به منظور . گیردمی
ین سرعت استناد مقاالت یک مجله مورد استفاده قرار تعی
   8.آیدگیرد و طبق فرمول زیر به دست میمی

  هنگام استفاده از این دو شاخص تمامی استنادات 
شوند و به کیفیت استناد توجهی وزن در نظر گرفته میهم
شناسی روش«براي برطرف کردن این مسأله نارین . شودنمی
را مطرح کرد که روش » )Influence Methodology( نفوذ

  4.اي بود و طرفداران فراوانی نداشتبسیار پیچیده
زلفی گل و کیانی بختیاري با توجه به این که هر مجله 

توان گیرند که نمیضریب تأثیر خاص خود را دارد، نتیجه می
صرفاً به شمارش تعداد استنادها و لحاظ نوع استناد اکتفاء 

اي که تی هر استناد در ضریب تأثیر مجلهکرد، بلکه بایس
مستند علمی در آن به چاپ رسیده است، ضرب گردد؛ این 
به معناي آن است که نوع مجله و ضریب تأثیر محل استناد 

ها هر مستند علمی نیز حائز اهمیت است، بدین ترتیب آن

  را پیشنهاد  )Combined Citation(استناد تلفیقی 
 6.کنندمی

 )Matthew Value(و مقدار متی
این شاخص شکل اصالح شده ضریب تأثیر است و آن را 

. کنددر یک دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می
چگونگی محاسبه ارزش متیو بدین صورت است که تعداد 

ها در یک دوره پنج ساله را به تعداد استنادات به مقاله
  تقسیم  )پنج سال(مقاالت همان مجله و در همان دوره 

کند و عدد به دست آمده را با همین نسبت در کل حوزه می
فرمول ارزش متیو عبارت است  10.سنجدورد پژوهش میـم
  : از

DC
BAM

/
/

=
  

  : که در آن
A  =هاي یک مجله در یک تعداد کل استنادات به مقاله

  دوره پنج ساله
B  =ر تعداد کل مقاالت منتشر شده در همان مجله و د

  همان دوره زمانی
C  = تعداد کل استنادات دریافت شده در حوزه

  پژوهشی خاص
D  = تعداد کل مقاالت این حوزه در دوره زمانی خاص  

 )اچ ایندکس(شاخص هرش 
این شاخص توسط جرج هرش استاد فیزیک دانشگاه 

این شاخص با استفاده . پیشنهاد شد 2005کالیفرنیا، در سال 
ه حاصل کار یک پژوهشگر در طول از شمارش استنادها، ب

در این شاخص، نمایۀ . دهدحیات علمی وي امتیاز می
مقاله  Npمقاله از مجموع  hاست، که  Hپژوهشگري مساوي 

استناد  hاستناد و سایر مقاالتش حداکثر  hکم  او دست
به عنوان مثال  h.12 > (Np-h)داشته باشند، به طوري که 

تعداد مقاالت و تعداد استنادات یک نویسنده به ترتیب 
  .است 1جدول 
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  hـ نمونه کاربرد شاخص 1جدول 

  3  4  * 5  6  7  8  9  10  11  تعداد مقاالت

  6  6  5  5  4  3  1  0  0  تعداد استنادات

  نویسنده مورد نظر hشاخص *  
  

  چگونگی کاربرد شاخص جی -2جدول 

 1 2 3 4 5 *6 7 8 9 10 11 تعداد مقاله

 8 7 6 6 5 5 4 3 1 0 0 تعداد استنادات

 8 15 21 27 32 37 41 44 45 45 45 فراوانی تجمعی استنادات

g2  121 100 81 64 49 36 25 16 9 4 1 

  شاخص جی نویسنده مورد نظر *  
  

  
این  hارقام جدول گویاي این هستند که شاخص 

اد استنادات، از است؛ زیرا تعد 5پژوهشگر مساوي عدد 
استناد  5مقاله پنجم و مقاالت ماقبل آن هر کدام حداقل 

اي براي حد آستانه hدر این شاخص، ( انددریافت کرده
تر از خود است و از نظر عددي تعداد استنادات باالتر و پایین

مفهوم آن این است به بیان دیگر،  .)ندارد Hهیچ فرقی با 
 که هر ،منتشر شده دارد لهمقا 5که این پژوهشگر حداقل 

تر از سایر مقاالت این پژوهشگر کم واستناد  5کدام حداقل 
امروزه این . دارد 5بنابراین، شاخصی برابر با . استناد دارند 5

   .شاخص معادل ضریب تأثیر براي پژوهشگران است

 )ایندکس. جی(شاخص جی 
گه در راستاي پرداختن به نقاط  این شاخص توسط لئو ا

ترین ایرادي که بر شاخص مهم. ایندکس ارائه شد. اچ ضعف
h  وارد است این که هرچند در این شاخص، در امتیازدهی

هاي علمی یک پژوهشگر، مجله، یا براي مجموعه فعالیت
دانشگاه، کم استناد بودن یک مقاله بر این رتبه تأثیري 

هاي ندارد؛ ولی به همان نسبت نیز این شاخص به مقاله
راست ها تأثیر قابل اعتنایی اعتناست و این قبیل مقالهناد بیپ

گه براي اصالح این . گذاردپژوهشگر نمی hبر شاخص  ا
کند که با را پیشنهاد می) جی آي(کاستی، شاخص جی 

ها و مقایسه آن با مجموع استفاده از مجذور تعداد مقاله
راستناد یک استنادات در محاسبات، در واقع مقاله هاي پ

یک پژوهشگر . شاخص جی. کندتر میژوهشگر را برجستهپ
تر به یا بیش 2به توان  gمقاله است که ) g(باالترین تعداد 

  12.آن استناد شده باشد
به بعد  62به عنوان شاخص جی است؛ زیرا از  6عدد 

  . شودمی g2تر از تعداد فراوانی تجمعی استنادات بیش
  . شودمشاهده می 2دول اي از کاربرد این شاخص در جنمونه

  )ایندکس. واي(شاخص واي 
 2006این شاخص را بولن، رودریگز و سمپل در سال 

شاخص واي با در نظر گرفتن کیفیت و . پیشنهاد کردند
ها را برطرف  کمیت سعی دارد نقاط ضعف دیگر شاخص

براي این امر از ضریب تأثیر به عنوان شاخص کمی و . نماید
  صفحه  یا رتبه "رتبه بر اساس وزن" معادل مقبولیت و از

)Page Rank ( به عنوان شاخص کیفی و عامل ارزش
ضرب ضریب تأثیر در  شاخص واي حاصل. کند استفاده می
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. ضرب کمیت در کیفیت است رتبه صفحه و در واقع حاصل
این شاخص سعی دارد سنجش اعتبار علمی را تا حد امکان 

  11.کیفی کند
هاي دیگري براي شاخص ها،در کنار این شاخص

ها، مؤسسات، آثار علمی، پژوهشگران و ارزشیابی دانشگاه
ها و مؤسسات پژوهشی ارائه شده مجالت توسط سازمان
، )آيسی(توان به شاخص کراون ها میاست که از جمله آن

توان به بررسی با استفاده از این شاخص می. اشاره نمود
اي  ي پژوهشی، در دورهها ها و یا مؤسسه پژوهشگران، گروه

. معین، در موضوعی خاص و در نوع خاصی از منابع پرداخت
گیرد و منبع  محاسبات بر مبناي تعداد استنادها صورت می

تعداد استنادها بر . علوم است اهگوباستخراج استنادها 
زمانی و موضوع، محاسبه و سپس با   حسب نوع، دوره

یانگین جهانی سازي شده و با م هاي آماري نرمال روش
هایی که در  این شاخص براي گروه. گردد مقایسه می

هایی با ظرفیت استناد کمتر و تعداد استنادهاي پایین  رشته
  12.باشند، کارایی بیشتري از شاخص اچ دارد می

  گیرينتیجهبحث و 
با توجه به ضرورت و کارکردهاي علم سنجی در علم و 

العات علم سنجی فناوري و لزوم آشنایی و حتی انجام مط

ها و گسترش ها و حوزهتوسط متخصصان سایر رشته
مطالعات علم سنجی از سطح کالن به سطوح خردتر، 
آشنایی با مفاهیم علم سنجی و آشنا شدن پژوهشگران 

الخصوص پژوهشگران حوزه هاي مختلف علوم، علیحوزه
  . شودجراحی احساس می

  
ز سنجش مهمترین کارکردهاي علم سنجی، عبارتند ا

هاي مختلف و بررسی دات علمی بر اساس شاخصهـتولی
هاي رشد و توسعه ثر و موانع آن، بررسی شاخصهؤوامل مـع
وم، سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف توسعه علم، فناوري ـعل

هاي علمی و گذاريریزي و سیاستو نوآوري، کمک به برنامه
 هايان بودجه و هزینهـپژوهشی، برقراري توازن می

هاي رگذاري فعالیتـزایش کارایی و تاثیـپژوهشی، اف
هاي وري مناسب از امکانات و توانمنديپژوهشی و بهره

باشد ت پژوهش از عمده اهداف علم سنجی میـموجود جه
ها و حوزه جراحی باید جهت ران سایر حوزهـکه پژوهشگ

ف و تقویت نقاط قوت تولیدات علمی این ـرفع نقاط ضع
هاي علم سنجی بزنند و این ست به پژوهشحوزه، باید د

ت مگر با شناخت مفاهیم و اصطالحات ـمهم میسر نیس
  ترین مفاهیم را ر اصلیـاصلی علم سنجی، که مقاله حاض

  . مد نظر قرار داد
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Abstract: 

 
Scientometrics and its Indicators for Surgical Specialists 

and Researchers 
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Introduction & Objective: The field study is based on a special emphasis on the scientometric 

concepts that surgeons can take advantage and this study aims to introduce more scholars and experts in the 
field of surgery and its indicators. 

Materials & Methods: The method of study of this library research was the concept of 
scientometrics and effective indicators and used in the field of scientometrics using resources Different 
have been studied. 

Results: The Measuring science and production in the country is still in its infancy, and so far has not 
been able to pursue a coherent and purposeful activity. Scientometrics activities in the country are generally 
or by using indicators that are either based on research findings or that are performed using indices from 
other countries. However, in the framework of many centers and organizations, there are missions that are 
inevitable to carry out the assessment and evaluation of scientific production at the inter-organizational 
level, and even at the national level. 

Conclusions: The present paper is an invaluable resource for responding to all those who deal with 
Scientometrics concepts and, in general, science. Researchers in different fields, especially the surgical 
field, should be familiar with what their scientific products are examining. In order to improve the scientific 
production as well as to resolve weaknesses and strengthen their strengths. 
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