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 : مهندسی و فنی انسانی، علوم رد ایران ماندگار های چهره علمی ارتباطات

 زودهنگام و دیرهنگام استناد پدیدهدو  بررسی

1شیما مرادی
 2المیرا جنوی و 1*

 کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز سنجی، علم گروه علمی تئهیعضو . 1

 کشور علمی سیاست تحقیقات مرکز سنجی، علم گروه علمی تئهیعضو . 2

 22/12/1396: پذيرشتاريخ  10/09/1396 :دريافتتاريخ  

 چکیده

 و شاوند  می محسوب ايران سطح در پژوهشگران تأثیررذارترين جمله از رونارون های حوزه در ايران در ماندرار های چهره :زمينه
 المللای  باین  و ملی علمی جامعه در بسیاری مخاطبان استفاده مورد مقا تشان ويژه به ايشان مکتوب علمی تولیدا  رود می انتظار

( آنای  ثیرأت ضريب) زودهنگام استناد پديده دو شان، علمی تولیدا  از استفاده میزان و ايشان علمی ارتباط بررسی راستای در. شدبا
 در ديرکارد  به دومی و پژوهش يك پذيری يتؤر سرعت به اولی که است مطرح علمی ارتباط در( خفته زيبای پديده) ديرهنگام و

 .رردد برمی میعل ارتباط برقراری و استناددهی

 علمای  جامعه در مهندسی و فنی انسانی، علوم در ايران علمی مشاهیر علمی تولیدا  ثیرأت بررسی حاضر پژوهش از هدف :هدف
 هاای  چهاره  ايان  علمای  تولیادا   در ديرهنگاام  و زودهنگاام  استناد پديده دو تطبیقی مطالعه ،(ايشان علمی ارتباطا ) المللی بین

 .است ها حوزه اين متخصصان استنادی رفتار تعیین منظور به استنادی وضعیت بررسی نیز و ماندرار

 سان ی  علم های شاخ  از استفاده با که بود توصیفی مطالعه نوعی رويکرد نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش :روش
 کناون  تاا  ابتادا  از ماندرار های چهره بررزيده 29 توسط شده تألیف مکتوب برونداد 604 کلیه شامل پژوهش جامعه. ررفت صور 
 پايگاه دو اين از پژوهش های داده. بودند  شده نمايه اسکوپوس و ساينس آف وب استنادی پايگاه دو در 2017 سا  پايان تا که بود

 .شدند تحلیل اکسل افزار نرم با و رردآوری

 همچناین، . اسات  اساکوپوس  از کمتر ساينس آف وب در خفتگی میزان و است متفاو  علمی های حوزه در خواب طو  :هايافته
 درصاد  5/16 باا  مهندسای  و فنی و درصد 7/16 با انسانی علوم است، ها حوزه ساير از تر پايین انسانی علوم در استناددهی وضعیت
 در علمای  دا تولیا  کال  نسابت  به زوداستنادی وضعیت نیز و اند نشده بیدار هنوز و هستند خواب در نشده استناد پژوهشی برونداد
 .است انسانی علوم برابر 5/2 تقريبا  مهندسی و فنی

 پژوهی سیاست آنی، ثیرأت ضريب استنادی، رفتار استنناددهی، علمی، ارتباط خفته، زيبای پديدهها: کلیدواژه
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 و بیان مسأله مقدمه. 1

 تولیاد  در ارتباطا  علمی اهمیت بر همواره پژوهشگران
 و تولیاد  تأثیرراذار  عوامال  از رادارناد زيارا آن    تأکیاد  علم

تواناد باه دو    دانناد. ياك پاژوهش مای     می دانش رسترش
 1صور  اولیه و ثانويه بر چرخه علمی تأثیر بگذارد. شکل 

را نشاان   های مختلفای از ياك بروناداد پژوهشای     شاخ 
تواند باا   [. بر اساس اين مد ، يك پژوهشگر می1دهد ] می

امعه علمی اثررذار باشد های رونارون بر ج های/ کانا  روش
و به اصطالح نفوذِ علمی پیدا کند و دريافت استناد از صاور   

 نفاوذ  میازان  تعیاین  تأثیررذاری اولیه علمی است که برای
باه   .رود کار مای  به علمی يك پژوهشگر ارتباطا  و اثر يك

بیان ديگار، اساتناد باه تولیادا  پژوهشای )بروناداد ياك        
ذاری آن را در جامعاه علمای   توان میزان اثرر پژوهش(، می

های ملموس و قابل شمارش از میزان  نشان دهد و از روش
نفوذ علمی يك پژوهشگر در چرخاه ارتبااط علمای ملای و     

 المللی است. بین

 
 . اثر اولیه و ثانویه یك برونداد پژوهشی 1شکل 

 اثاری  های استناددهی متفاو  اسات؛ رااهی باه    انگیزه
شاود و رااهی    استناد می اماحتر کسب جهت اعتبارسن ی و

شود که پژوهشاگر باا نظار نويسانده      استناد می تولیداتی به
موضوعا  مختلفی پیرامون دريافت استناد  [.2سو باشد ] هم

مطرح است، برخی آن را مرتبط باا کیفیات کاار پژوهشای،     
رشته تحصیلی، رفتار استنادی متخصصاان و ساابقه علمای    

مرباوط باه متوساط     2 دانند. برای مثا  شکل هر رشته می
میزان دريافت استناد نسبت به تولیدا  علمای باه تفکیاك    

هااای علماای در سااا  او  فعالیاات پژوهشاای يااك   حااوزه
[. ايان بادان معنای اسات کاه پاس از       3متخص  اسات ] 

شدن زمان مشخ  از زماان انتشاار ياك پاژوهش      سپری
علمی، متوسط میزان دريافت اساتناد شاروع باه کاار ياك      

ترتیب حاداقل   ه پزشکی و علوم طبیعی بهپژوهشگر در حوز
بارای حقاوق، هنار و علاوم       خواهد بود و اين میزان 3و  4

 انسانی کمتر از يك استناد در سا  او  است.

 
. میزان دریافت استناد در سال اول فعالیت 2شکل 

 پژوهشی یك متخصص به تفکیك حوزه علمی

 شااخ   هاای ماورد بحاث در اساتناد،      يکی از شاخ 
 که شامل تعداد است، ارجاعا  عمر يا نیمه 1استناد عمر نیمه
 تاا  بررشات  عقب به بايد انتشار سا  از که است يیها سا 
 ماورد  ساا   در م لاه  باه  ارجاعاا   کل درصد پن اه شاهد
 زماانی  مد  شاخ  اين ديگر، عبار  به [.4باشیم ] ارزيابی

 باشد پذيرفته صور  نشريه آن به استنادا  کل از نیمی که
 ارجاعا  میزان کاهش سرعت حقیقت در و دهد می نشان را
 کند. می بیان را م له به

ی هاا  بحثها  نیز ارزشیابی پژوهش و علمی ارتباطا  در
مختلفی مطرح است که ت زيه و تحلیل در ايان زمیناه باه    

 5] ان امد یمو استناد ديرهنگام  2هنگام زود شناسايی استناد
شده يك پاژوهش در   يافتهموضوع سرعت شناسايی و  [.6و 

وجود داشاته   1961از سا   3فضای علمی با عناوين مختلف
شاماری ماورد    های افراد اثررذار بای  [ و در پژوهش7است ]

 5[ و اِساتننت 9و  8] 4مطالعه قرار ررفته است نظیر رارفیلاد 

                                                                                    
1. Cited Half-Life 
2. Early Citation 
3. “Resisted discoveries” و“premature discoveries”و 

“delayed recognition”  
4. Garfield 
5. Stent 
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[ با مطالعه کمَی اين دست از مقاا  ،  11] 1ران [. وان10]
ه اشاره به داستان معروف زيباای  نامید ک 2«خفته زيبای»را 

 آن که اهمیات  به مقا تی اشاره دارد  پديده دارد. اين 3خفته
 شاناخته  رسامیت  باه  انتشاار  از سا  چندين رذشت از پس
 طاو نی  رۀدومقالاه پاس از ياك     شود، به بیان ديگار،  می

اساتناد، در   دريافات اولاین   با خوابیدن )عدم دريافت استناد(
 نارهاانی  رشد شوند، المللی ديده می ینچرخه علمی ملی يا ب

رسند. همچنین، مقا تی که  می محبوبیت به و کنند می پیدا
يابند و برای اولاین باار    يك زيبای خفته را در يك حوزه می

آورده و دوبااره باه    دهند، او را از خفتگای در  بدان ارجاع می
نامیاده  « شااهزاده »رردانناد،   مای  چرخه ارتبااط علمای بار   

اساتناد   بحاث  طور کلی، چهار متغیار اصالی در   . بهشوند می
 [:12و  11شده است ] ديرهنگام )زيبای خفته( مطرح

پژوهشی کمتر از ياك اساتناد در     ارر برونداد :4عمق خواب
سا  داشته باشد، در خواب عمیق است و ارار اساتناد باین    

« عماق  خاواب کام  »يك تا دو در سا  باشد، اصاطالحا  در  
 است.

کشاد ياك    مد  زمانی که طو  می :5فتگی(طو  خواب )خ
 ،برونداد علمی از خواب بیادار شاود و اساتناد دريافات کناد     

 .کشد یماغلب بین پنج تا ده سا  طو  

 کاردن  ساپری  از پاس  مقالاه  کاه  زمانی مد  :6دوره بیداری
بیاادار شااده و نخسااتین اسااتناد را دريافاات « خااواب دوره»
ذاری يك پژوهش در کند. اين متغیر میزان تأخیر در اثرر می

 دهد. جامعه علمی را نشان می

استناد در يك سا  در طای   15طور مثا   به :7شد  بیداری
رويناد و نشاان    يك دوره چهار ساله را شاد  بیاداری مای   

طور متوسط مورد توجاه جامعاه علمای باوده      دهد کار به می
 است.  

 از روناارون،  یهاا  حاوزه  در ايران در ماندرار یها چهره
 محسااوب ايااران در پژوهشااگران ثیررااذارترينتأ جملااه

                                                                                    
1. Van Raan 
2. Sleeping Beauties 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeping_Beauty 
4. Depth of sleep 
5. length of the sleep 
6. Awakening period 
7. Intensity of the awakening 

باا   مانادرار  یهاا  چهاره دِ اين افاراد توساط ساتا    شوند. می
 نهادهای علمی ايران و با پشتیبانی ،ها فرهنگستان همکاری

کناد و از   فعالیت می جمهوری اسالمی ايران صدا و سیمای
هاای   همايش چهاره »نام  ابسا نه در همايشی  1380سا  
های علمای   شود. از شاخ  تقدير می اين افراد، از «ماندرار

انتخاب اين افراد داشتن مرتبه علمی استاد تمام )پايه علمی 
به با (، تألیفا  و تولیادا  ارزشامند علمای، کیفیات و      25
ت مقا   علمی در م ال  معتبر، میزان ارجااع ديگار   کمی

مقا   علمی به مقال  اساتاد ماورد نظار، میازان تربیات      

دانشگاهی با کیفیت  -دانش ويان نخبه، نگارش کتب درسی
علمی مطلوب، ارائه مطالعا  و تحقیقاتی که منشاأ تغییار و   
تحو  علمی باشد، تأسایس مراکاز علمای پژوهشای، اخاذ      

بار داخلای و خاارجی، ارتقاا ِ ساطح علمای       هاای معت  نشان
پژوهان از طرياق تادريس و تحقیاق، اباداع، ابتکاار،       دانش

تولیدا   رود یم انتظار [. لذا13اختراع و اکتشاف مهم است ]
 در بسایاری  مخاطبان استفاده مورد علمی و پژوهشی ايشان

لایکن، باا جسات وی     باشاد؛  یالملل نیب و ملی علمی جامعه
بر علمی مختلف در ايران و جهاان، باه نظار    ی معتها گاهيپا
تاااکنون عملکاارد پژوهشاای اياان افااراد از ب عااد   رسااد یماا
 هادف  ی مورد بررسی قرار نگرفته اسات، بناابراين  سن  علم
تأثیر تولیدا  مشااهیر علمای    بررسی حاضر، پژوهش اصلی

المللی )ارتباطا  علمی ايشاان( و   ايران در جامعه علمی بین
 در ديرهنگاام  و زودهنگاام  اساتناد  ديدهپ دو مطالعه تطبیقی

 و فنای  انساانی،  علاوم  در ماندرار یها چهره علمی تولیدا 
مهندسی است. همچنین، بررسی وضعیت اساتنادی در ايان   

اساتنادی    منظور تعیین رفتاار  و میانگین استنادی به ها رشته
متخصصان علوم انسانی، فنی و مهندسای ياا زودهنگاامی/    

 از اهداف فرعی اين پژوهش است.ديرهنگامی استنادی 

 . پیشینه پژوهش2

رفتار اساتنادی و   بررسی دهد ها نشان می مطالعه پیشینه
های علمی در مطالعا  بسیاری نظیر حری  های رشته تفاو 

در  [15] 8[ در علوم انسانی، فاساتر و همکااران  14و نشاط ]

                                                                                    
8. Foster et al. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 1396زمستان   |  68شماره   هیافتر
 

16 

شاده   [ در پزشاکی بررسای  16] 1جغرافیا، ونگ و همکااران 
 اساتناد  باه  مربوط مبحث بودن رسد، نو به نظر میاست اما 

دلیلی بر کمباود   ديرهنگام )پديده زيبای خفته( از ب عد کمّی،
پااژوهش در اياان موضااوع در ايااران باشااد. در ادامااه      

هنگام و پدياده   هنگام، دير استناد زود  مرتبط با های پژوهش
 چناد  به پژوهش یها نهیشیپشوند. اين  زيبای خفته ارائه می

 :اند شده تقسیم تهدس

هايی که در مورد مشکال  خفتگای   الف. دسته او  پژوهش
باا   [17] 2وو و اناد: دو  و پديده زيبای خفته اظهار نظر داشته

مقا تی کاه زيباای خفتاه را يافتاه و      -  ها بررسی شاهزاده
پیشانهاد کردناد کاه در بررسای ايان       -اند بدان استناد داده

چهار معیار کلی مد نظر داشاته  دهنده  پديده و مقا   ارجاع
باشند الف. اين مقاا   خاود در زماانی کاه مقالاه زيباای       

و اساتنادا    شاود  یمای برای جام  علمی جذاب واق   خفته
  منتشر شود، ب. پراستناد باشند، چ. کند یمبیشتری دريافت 

اساتنادی داشاته باشاند، د. تاأثیر      با مقا   زيبای خفته هم
د مقاله زيبای خفته داشاته باشاند؛ باه    زيادی بر جذب استنا

بیان ديگر، به واسط يك شاهزاده است که يك مقاله خفته، 
 شود. بیدار می

 خفتاه، نشاان   مقاا  ِ زيباای   بررسی با [18] 3يه و لی
را  اساتناد  بحاث  در را مرحلاه  ساه  مقاا    برخی که دادند

 ساا   اولاین  در مقالاه  کاه  اين کنند: الف. ممکن است طی
 کناد  دريافت استناد و باشد شده شناخته است مکنم انتشار
 در اساتنادها  حد از بیشتر ها آن دريافتی استنادهای حتی که
 دريافات  اساتنادی  ب. مقالاه  آن، از پاس  و باشد سا  يك
 ساوم،  مرحلاه  چ. در رود، مای  خواب به اصطالحا و کند ینم

 باه  و کند می دريافت استناد دوباره سا  چند رذشت از پس
 .رسد می اوج

هايی است که بر  مربوط به پژوهش ها نهیشیپب. دسته دوم 
ی مختلف ان ام شاده اسات:   ها حوزهتولیدا  علمی افراد و 

ديده زيبای خفتاه را بار مقاا   ساه     [ پ19] 4هارتلی و هو

                                                                                    
1. Wang et al. 
2. Du & Wu 
3. Li & Ye 
4. Ho & Hartley 

 7و سایمون  6، ماازلو 5دانشمند در حوزه روانشناسی اساتروپ 
دی از بررسی کردند، که هر سه در مقا   خود مباحث جدي

روانشناسی را مطرح کرده بودند که در ابتدا بارای ديگاران   
باه   30تاا   25ها به مد   قابل درك نبوده است و مقاله آن

تحاو  در   70اناد. اماا در دهاه     و استناد نداشته رفته خواب
ریارد، ايان مقاا   ماورد توجاه       روانشناسی صاور  مای  

 رسند. ریرند و به اوج می بیشتری قرار می
 مقاا    بار  را خفته زيبای بحث [12] 8وجتر و روری

 آمريکاا  متحده ايا   راديولو ی متخصصان از 9دوتر چارلز
 راديولاو ی  پادر  عناوان  باه  کاه  اين باوجود دادند، که ان ام
 رفتاه  فرو خواب به آن مقا   از خیلی اما دندش یم شناخته
 اند. شده خفته زيبای پديده دچار و است

مقاااا   منتشرشاااده در [ 16] 10همکااااران و واناااگ
 5ی طای دوره  شناسا  ستيزی مهندسی پزشکی و ها م له

را بررسی کردند،کاه باا وجاود جاذابیت مقاا   ايان         ساله
درصد از مقا   در جاايی ماورد اساتناد     95م ال  حدود 

قرار نگرفته بود. اين در حالی بود که در صور  بیداری اين 
. باه عقیاده   اشات  د مقا   ارزش زيادی برای محققان مای 
 شااخ  بر اساس  11ايشان، استفاده از روش مبتنی بر رايانه

دهد کاه باه    را پیشنهاد می ها دوا هیکلهرش، نويسندران و 
ان امد و از ايان پدياده    بازيابی مقا   مفید و با کیفیت می

 کاهد. می
 22 بار  [ کاه 20] 12ديگاران  و کای  پاژوهش  یها افتهي

 علاوم  یهاا  رشاته  ماام ت در شده منتشر علمی مقاله میلیون
 است، شده ان ام قرن يك زمان مد  در اجتماعی و طبیعی
 اساتثنايی  پدياده  ياك  خفته زيبای پديده که دهد می نشان
ديرکارد و تاأخیر در    تشخی  در مستمر طیف يك. نیست

 زماان  و زمساتانی  خاواب  دوره دو آن که دارد استناد وجود
 يك مقاله است. بیداری

                                                                                    
5. Stroop 
6. Maslow 
7. Simon 
8. Gorry & Ragouet 
9. Charles Dotter 
10. Wang & et al 
11. computer-based methodology 
12. Ke & et al 
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مقاله زيبای خفتاه   50با بررسی  [6] 1براون و همکاران
با طو  خواب سه يا چهار ساله دريافتند کاه اساتتنادی کاه    

ها شده اسات در مقاا   م التای باوده      باعث بیداری آن
اناد. ايشاان نتی اه     است که ضريب تاأثیر باا تری داشاته   

اهمیات  ، باه مقاا   خفتاه    ررفتند که محمل استنادکننده
 زيادی دارد.

يی نظیار  هاا  رشاته ، اين پدياده در  ها هنیشیپبا توجه به 
ی، شناسا  سات يزروانشناسی، راديولو ی، مهندسی پزشکی و 

علوم طبیعی و اجتماعی و فلسفه پديده زيبای خفته بررسای  
شده است اما میزان خفتگی در هر يك متفاو  بوده اسات؛  
به بیان ديگر، فاصله باین میازان انتشاار و دريافات اولاین      

  مشاخ  نباوده اسات، در برخای     استناد در ايان مقاا   
اند.  نظر ررفته سا  و در برخی سه سا  در 20مقا   آن را 

همچنین، وضعیت دريافت استناد و رفتاار اساتنادی، در هار    
ها متفاو  بوده است کاه بار نتی اه عملکارد      يك از رشته

از ساوی ديگار، بیشاتر      ها نیز تاأثیر داشاته اسات.    شاهزاده
اند و بخشی بر  خفته تمرکز داشته مطالعا  بر مقا   زيبای

(. از آن ا که در اين میان، علوم انسانی 17ها )نظیر  شاهزاده
و فنی مهندسی بررسی نشده است، و نیز بررسای انعکااس   

ی ماناادرار مغفااو  مانااده اساات، لااذا  هااا چهاارهتولیاادا  
پژوهشگران بار آن شادند کاه باه ان اام پاژوهش حاضار        

 ارتباااط پژوهاای یاسااتس واقاا  در پااژوهش اياان بپااردازد.
 الگوی تا است ايران های پژوهش پذيری يتؤر و استناددهی
 و انساانی  علوم حوزه پژوهشگران در استنادی رفتار احتمالی
 اساتناددهی  در خیرأتا  ياا  تساري   حیاث  از مهندسی و فنی
 .شود تعیین

 ی پژوهششناس روش. 3

ف کاربردی اسات و باه روش   دپژوهش از لحاظ ه ناي
 ر راام کاه در اداماه ها   م شاد  ان اا  پنج رام در علم سن ی

ی هاا  چهاره : رام نخسات. اطالعاا    شوند یتوضیح داده م
نفار بودناد از    29ماندرار فنی مهندسی و علوم انسانی کاه  

                                                                                    
1. Braun, Glänzel & Schubert 

 1396آباان   25در تااريخ   2ی ماندرار اياران ها چهرهسايت 
 دريافت شد.

رااام دوم. آوانگاااری صااحیح  تااین اسااامی و اطالعااا    
هااا  از رزومااه و پروفاياال شخصاای آن  راری ماناادهااا چهااره

 استخراج شد. 

ها  رام سوم. جهت بررسی میزان اثررذاری و انعکاس فعالیت
المللای، کلیاه تولیادا  مکتاوب      در چرخه ارتباط علمی بین

ی اسااکوپوس و وب هااا گاااهيپای ماناادرار از هااا چهااره
ساينس استخراج شد و جهت اطمیناان باه رزوماه ايان      آف

نفر دارای تولیادا    15جعه ررديد. در اين میان افراد نیز مرا
علمی در اين دو پايگاه نبودند لذا جامعه نهايی پاژوهش باه   

 نفر محدود ررديد.  14

در رام چهارم. با مراجعه به رکاورد هار ياك از تولیادا  و     
بررسی اطالعا  استنادی آن، زمان اولین اساتناد اساتخراج   

حاوزه باه هماراه     مقالاه از هار ساه    83ررديد. در نهايات  
 استنادهايشان مورد بررسی قرار ررفت. 

رام پن م. از آن ا که برای دريافت اساتناد در هار حاوزه و    
رشته زمان خاصی  زم است، برای محاسبه زمان خفتگای،  
به استانداری نیاز بود تا بار اسااس آن بتاوان فاصاله باین      

ه باه  دريافت استناد، انتشار و خفتگی را محاسبه کرد. با توج
 انساانی  علاوم  های حوزه در استنادی عمر عمر، نیم بحث نیم
 در [21] (1390)اصاااغرپور  و محمااادی اسااات، طاااو نی
 9 را انسانی علوم در فارسی مناب  عمر نیم میانگین پژوهشی

 بیاان  مااه  11 و ساا   16 را  تاین  منااب   و ماه، 6 و سا 
 عمار  نایم  خاود  پاژوهش  [ در14و نشااط ]  حاری . اند کرده
 نظار  در 5/8 را تربیتای  علاوم  و روانشناسای  حاوزه  ا  مقا 

در حوزه علوم انساانی،  ،  [22به عقیده داورپناه ] .است ررفته
عمار و   باودن نایم   بر خالف حوزه علوم، با توجه به طاو نی 

ماد    استنادی، پن ره استنادی طاو نی  رخیر در بروز رفتاأت
لاوم  عمر يك رشته حاداقل بارای ع   لذا، مشخصا  نیم .است

های رونارون متفاو  بوده است. از ايان   انسانی در پژوهش
صاور    عمر هر حوزه و رشاته باه   رو، در پژوهش حاضر نیم

[ محاسبه شد، 4يکدست بر اساس يافته ديويس و کوکران ]

                                                                                    
2. http://irmandegar.ir 
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عمر هر رشته برای  اين بدان معنی است که در اين رام، نیم
، ها مشخ  شاد  های ماندرار به تفکیك رشته تمامی چهره

میزان خفتگی بر اساس آن محاسابه رردياد، و در نهايات،    
های بعدی تکمیل شد. ذکار ايان    فايل اکسل جهت تحلیل

عمار   نیم  ها مربوط به نکته خالی از لطف نیست که اين داده
عمار کتااب معماو   بیشاتر از مقاا         مقا   است و نیم

هاای تولیادا     عمر برای همه قالاب  است؛ لیکن، مبنای نیم
 می نظیر کتاب و مقاله يکسان در نظر ررفته شده است.عل

 های پژوهش . یافته4

پرسش او . وضاعیت تولیادا  علمای و میاانگین دريافات      
 استناد در علوم انسانی، فنی و مهندسی چگونه بوده است؟

تعداد تولیدا  علمی و استنادهای درياافتی در   1جدو  
ه علمی نشان هر دو پايگاه برای هر چهره را به تفکیك حوز

های مختلف علمای نظیار    دهد. اين تولیدا  شامل قالب می
نامه، کتاب و ... است. در اين جادو ، منظاور از    مقاله، پايان

اسااتناد زودهنگااام و  « ز.ه.»اسااتناد ديرهنگااام و  « د.ه.»
عمر مورد نظر استنادی  مقا تی که باتوجه به نیمه « خواب»

. همچناین فراوانای   اناد و در خاواب هساتند    دريافت نکرده
و « ن.و.»سااينس باا    شاده در وب آف  تولیدا  علمی نمايه

اين جدو  نشاان   اند. نمايش داده شده« ن.ا.»اسکوپوس با 
نفار در فنای و    2نفار )  15چهاره مانادرار،    29دهد، از  می

ای  شده نفر در علوم انسانی( هیچ مقاله نمايه 13مهندسی و 
 .اند داشتههای استنادی موردنظر ن در پايگاه
 

 های ماندگار علوم انسانی، فنی و مهندسی . اطالعات استنادی چهره1جدول 

 نام و نام خانوادگی چهره ماندگار 

 مقاالت

 ن.و.
استناد 

 دریافتی

میانگین 

استناد 

 دریافتی

 ارتباطات علمی

 ن.ا.
استناد 

 دریافتی

میانگین 

استناد 

 دریافتی

 علمی ارتباطات

 خواب ز.ه. د.ه بخوا ه..ز د.ه.

علو  

 انسانی

 2 0 0 30/0 4 13 0 0 0 0 0 0 فرهنتی علی اکبر

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 مقد  محمد دبیر

 0 1 2 75/2 11 4 2 0 0 0 0 2 محمد لتنهاوزن

 2 1 1 07/12 169 14 0 1 0 8/1 13 7 محمود گالبچی

 0 0 0 6/2 8 3 1 0 0 5/0 1 2 نژاد شکوه نوابی

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5/0 1 2 پور فرامرز رفیع

 غالم لی افروز

 اا نمایه نشده است مقاله اا نمایه نشده است مقاله

 سیدعلی موسوا گرمارودا

 محمد موسوا بینوردا سید

 هوشنگ مرادا کرمانی

 اسماعیل حاکمی واال

 الدین کزازا جالل سید

 االسالمی علی شیخ

 نوچهر ستودهم

 پرویز کردوان

 حسن گنیی محمد
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 نام و نام خانوادگی چهره ماندگار 

 مقاالت

 ن.و.
استناد 

 دریافتی

میانگین 

استناد 

 دریافتی

 ارتباطات علمی

 ن.ا.
استناد 

 دریافتی

میانگین 

استناد 

 دریافتی

 علمی ارتباطات

 خواب ز.ه. د.ه بخوا ه..ز د.ه.

 عبدال لی دستغیم

 )مشفق کاشانی( منش عباس کی

 االمینی محمود روح

فنی و 

 مهندسی

 21 4 8 12/1 56 50  0 0 0 0 0 اله رضا فضل

 14 36 6 16/32 4986 155 0 0 0 0 0 0 جواد صالحی

 9 5 6 66/12 608 48 1 0 0 6/2 56 21 نژاد مهدا بهادرا

 12 9 1 5/10 498 77 0 3 0 4 124 31 علیرضا رهایی

 14 9 3 76/5 559 97 2 0 1 33/10 62 6 دار ماراالنی جبه زپروی

 3 3 1 06/5 81 16 2 2 0 81/2 31 11 فرخ حیت کاشانی

 0 2 0 28/37 261 7 0 0 0 0 0 0 جالل حیازا دهاقانی

 6 5 1 67/4 173 37 0 0 0 0 0 0 محمدمهدا علیشاهی

 حسین زمرشیدا
 اا نمایه نشده است مقاله اا نمایه نشده است مقاله

 عبداهلل محمودیان سید
 

شاده   ، ن.ا نشانگر فراوانی بروندادهايی نمايه3در شکل 
شاده   در پايگاه استنادی اسکوپوس، ن.و. بروندادهای نماياه 

ا. استنادهای دريافتی از ساينس، ا. استنادی وب آف در پايگاه 
ساااينس  اسااتنادهای دريااافتی از وب آف  اسااکوپوس و ا.و.

ی هاا  چهاره هستند. بر اساس اين شاکل، تولیادا  علمای    
مقالااه و  14ساااينس بااا  ماناادرار علااوم انسااانی در وب آف

استناد( و فنی و مهندسی  07/1استناد )میانگین  15م موع 
اساتناد( دريافات    95/3اساتناد )میاانگین    273 مقاله 69با 

کرده بودند. اين تعداد در پايگاه استنادی اساکوپوس بارای   
استناد(  64/5استناد )میانگین  192مقاله با  34علوم انسانی 

اساااتناد  7222مقالاااه باااا   487و فنااای و مهندسااای  
  یهاا  چهاره بود. با توجه باه تعاداد     استناد( 82/14)میانگین

اساتناد و   207مقاله باا   48طور کلی  ماندرار علوم انسانی به
استناد در هر دو پايگااه   7495مقاله با  556فنی و مهندسی 

متوساط   هاا  ساا  تولید کرده بودند. به بیان ديگار، در کال   
اسااتناد باارای رشااته علااوم انسااانی و باارای فناای و   31/4

استناد لحاظ شده است. همچناین   48/13مهندسی متوسط 

سکوپوس بارای هار   پوشش تولیدا  علمی و نیز استناد در ا
 سه حوزه با تر است.

 

های  . فراوانی تولیدات علمی/ استنادهای چهره3شکل 

 ماندگار علوم انسانی، فنی و مهندسی

پرسش دوم. وضعیت دريافت استناد در علوم انسانی، فنی و 
 صور  زودهنگام بوده است يا ديرهنگام؟ مهندسی به

ی میازان  ، وضعیت استنادی و بررس1جدو   به توجه با
عمار رشاته فعاا       زودهنگامی و ديرهنگامی بر اساس نایم 

ماندرار، در علوم انسانی سه ماورد اساتناد زودهنگاام     چهره 

۳۴ 

۴۸۷ 

۱۴ 

۶۹ 

۱۹۲ 

۷۲۲۲ 

۱۵ 

۲۷۳ 

۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۸۰۰۰ 

 انسانی

 مهندسی

 .و.ا
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دهناد در بررسای    هاای نشاان مای    شاود. داده  مای  مشاهده
ای يك سا  زودتار   لگنهاوزن، برونداد تولیدا  علمی محمد

مان سا  از انتشار و نیز دو برونداد محمود رالبچی که در ه
اند. اين بدين معنای اسات کاه بروناداد      انتشار استناد ررفته

برداری قرار ررفته است. همچنین،  زودتر از موعد مورد بهره
عمر رشاته هار چهاره     با توجه به نیمه در استناد ديرهنگام،
دست آماد کاه از خاواب بیادار شاده       ماندرار سه برونداد به

طو  زمانی کاه باياد   بودند. از سوی ديگر، هفت برونداد در 
اند و باه اصاطالح    ررفتند استنادی دريافت نکرده استناد می

در علوم فنی مهندسی، در هار   اند. هنوز از خواب بیدار نشده
ماورد اساتناد    27هنگام،  مورد استناد زود 78دو پايگاه جمعا  

بروناداد در حالات خفتگای     84هنگام )زيباای خفتاه( و    دير
 مشاهده شد.

 

های ماندگار علوم  صد وضعیت استنادی چهره. در4شکل 

 انسانی، فنی و مهندسی

بیانگر درصد وضعیت استنادی نسابت   4های شکل  داده
طور کلای وضاعیت    به کل تولیدا  علمی هر حوزه است. به

تر است، لیکن با محاسابه   استناددهی در علوم انسانی پايین
ن اين آمار بر اساس کل تولیادا  علمای منتشار شاده در آ    

حوزه مشخ  شد میزان خفتگای در اساکوپوس در علاوم    
درصاد(   3/8به  9/14مهندسی تقريبا  دو برابر علوم انسانی )

گای در  تفاست اما به نسبت کل تولیادا  علمای میازان خ   
 7/16های مورد بررسای تقريباا  برابار اسات )      تمامی حوزه

درصاد در فنای و    5/16درصد در علوم انساانی نسابت باه    
ر بررسی وضاعیت ديراساتنادی، پدياده زيباای     مهندسی(. د

درصد از کل تولیادا  علمای در    3/6خفته در علوم انسانی 
درصد فنی و مهندسی   4/5هر دو پايگاه استنادی نسبت به 

دهد زيبای خفته در علوم انساانی بیشاتر    است که نشان می
هاای   رخ داده است. در بررسی زوداستنادی، وضاعیتِ حاوزه  

درصاد علاوم    4/5درصد بیشاتر از   6/14با فنی و مهندسی  
 انسانی است.

 گیری بحث و نتیجه. 5

 يماندداارعلدو هاچهرهعلميتوليداتوضعيت

انساني،فنيومهندسي

ی مانادرار تولیادا    هاا  چهاره در حوزه فنی مهندسای  
علمی بیشتری نسبت باه علاوم انساانی در هار دو پايگااه      

ای  شاده  نمايه  یچ مقالهنفر ه 15اند. همچنین  استنادی داشته
ها، تفااو    اند. علت اصلی اين يافته در اين دو پايگاه نداشته

در رفتار استنادی و عملکرد علمی پژوهشگران يك حاوزه/  
 انساانی  علاوم  یها رشته تواند باشد، مثال  در رشته علمی می

شاوند   نمی محسوب علمی ارتباط ترين م رای مهم نشريا 
بار   سااينس  آف وب یه اصالی پايگااه  [، و از آن ا که تک23]

رساد ديگار    دهی نشاريا  اسات لاذا باه نظار مای       پوشش

های تولیدا  علمی نظیر کتاب در ايان پايگااه نماياه    قالب
طاور   طور که رفته شاد باه   نشده باشد. از سوی ديگر، همان

کلاای مقالااه، قالااب اصاالی برونااداد پژوهشاای در تمااامی   
بار میازان انادك     های علوم انسانی نیست لاذا دلیلای   حوزه

تواند باشد. از سوی ديگر، ايان پاژوهش    ها می تعداد برونداد
هاای   های  تاین تمرکاز کارده اسات و بروناداد      بر برونداد

هاای مانادرار اياران در ايان پاژوهش ماورد        فارسی چهره
 اند. بررسی قرار نگرفته

 وضددعيتيريافددتاسددتناييرتوليددداتعلمددي

فنيومهندسييمانداارعلو انساني،هاچهره

ها متفاو  اسات و باه    ها و حوزه رفتار استنادی در رشته
ای نسبت به قالب بروناداد   عمر ويژه اين جهت هر رشته نیم

[؛ لذا، در پاژوهش  21و  4پژوهشی )کتاب، مقاله و ...( دارد ]
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مهندسی تقريباا    حاضر وضعیت استناد در تولیدا  علمی فنی
است که نشان از تفااو  در  سه برابر بیشتر از علوم انسانی 

های روناارون دارد.   رفتار استنادی و عملکرد پژوهشی حوزه
[ در علاوم انساانی،   14تر در مطالعا  ديگر ] اين يافته پیش

[ 16[ در جغرافیا، وناگ و همکااران ]  15فاستر و همکاران ]
مشاهده شده بود. همچنین، با مقايسه دو پايگاه ماورد نظار   

ك و استنادها در دو پايگاه وجود دارد اختالف زيادی در مدار
که اسکوپوس پوشش موضوعی بیشاتری   که با توجه به اين

دارد بنابراين تعداد مدارك و اساتنادهای درياافتی افاراد در    
 ساينس است. اسکوپوس بیشتر از وب آف

 بررسيطولخواب)خفتگدي يرعلدو انسداني،

 فنيومهندسي

هاا متفااو     در حوزهدهند طو  خواب  ها نشان می يافته
است و طبیعی است اين نتی ه از تفاو  در رفتاار اساتنادی   

طور کلی وضعیت استناددهی در علوم  ها منتج شود. به رشته
ها اسات؛ اماا بار اسااس کال       تر از ساير حوزه انسانی پايین

شده در آن حوزه پديده زيبای خفته در  تولیدا  علمی منتشر
يبا  يکسان و اين میازان در  های مورد بحث تقر تمامی حوزه
 درصد کمتر از فنی و مهندسی است. 9/0علوم انسانی 

 بررسيوضعيتخفتگييرعلو انسداني،فنديو

مهندسي

دهد اين  تحلیل میزان خفتگی در علوم انسانی نشان می
سااينس کمتار از دو    میزان برای هر ساه حاوزه در وب آف  

ناد در ايان  رسد میازان دريافات اسات    سا  است، به نظر می
تر نیز در پژوهش براون و همکاران  پايگاه بیشتر باشد. پیش

[، محمل استنادکننده مورد توجه بوده است و ايشاان بار   6]
اين باور بودند که مقا تی که در نشريا  باا ضاريب تاأثیر    

 شوند. شوند، زودتر بیدار می با تر منتشر می
اد از سوی ديگر، وضعیت خفتگی و عادم دريافات اساتن   

[ 19هارتلی ] و های ماندرار در ايران با يافته هو برای چهره
همسو است، اين پدياده بارای مشااهیر روانشناسای چاون      

 روجات  و ، مازلوو سیمون و نیاز در مطالعاه راوری    استروپ
و سیمون برای متخص  شهیر راديولو ی نیاز پایش    [20]

 آمده بود. 

 ني،ييرهنگامياستناي)زيبايخفته يرعلو انسا

فنيومهندسي

درصاد و   7/16با تحلیل میزان خفتگی، علوم انسانی با 
درصاد بروناداد پژوهشای اساتناد      5/16فنی و مهندسی باا  

اناد، ايان نتی اه     نشده در خواب هستند و هنوز بیدار نشاده 
(، هو وهاارتلی  2010های براون و همکاران ) همسو با يافته

ن و افااراد باارای دانشاامندا [12روجاات ] و [ و رااوری19]
های مختلف بوده اسات، لاذا شاهر  لزوماا       تأثیررذار رشته

تواناد تنهاا    دلیلی بر دريافت استناد نیست و نیز استناد نمای 
میزان برای سن ش اثررذاری و میزان نفوذ يك پژوهشاگر  

تار در يافتاه راروه     در حوزه علمی باشد، اين مبحاث پایش  
باود.   [ بیاان شاده  1راذاری عماومی اِ .اِس.سای ]    سیاست

همچنین بررسی استنادهای درياافتی در اساکوپوس بارای    
اساتناد در هار    56فنی و مهندسی نشان از دريافت حاداقل  

ديرکرد و تأخیر در استناد  طور کلی، تشخی  مقاله است. به
تواند  تواند اتفاق بیافتد و يك مقاله می برای هر پژوهشی می

را  -اردريافاات اسااتنادهای بساای -دوره خفتگاای و بیااداری 
اسات.   [22ديگاران ]  و ت ربه کند، اين نتی ه همسو با کی

های بازيابی اطالعاا  در   ریری از فنّاوری رفتنی است بهره
های پژوهشای و دريافات    فضای وبی نیز به بازيابی برونداد

 [.  16کند ] استناد کمك می

 وضددعيتزويهنگددامياسددتناييرعلددو بررسددي

انساني،فنيومهندسي

يگر، در بررسی وضعیت زوداستنادی به نسبت از سوی د
برابر علوم  5/2کل تولیدا  علمی در فنی و مهندسی تقريبا  

اجتمااعی و معرفای    یها شبکه ،2 وب رشد  انسانی است. با
 رساد  یما [، به نظار  24ها در فضای وب اجتماعی ] پژوهش

ها در راستای معرفای تولیادا  علمای     استفاده از اين سن ه
تواند دلیلی بر دريافت اساتناد زودهنگاام    ار، میپیش از انتش
ها باشد و نیز خوداستنادی توسط پژوهشاگر نیاز    در پژوهش

 .دلیلی ديگر بر اين يافته است

 پیشنهادات. 6

ی ماناادرار افااراد شاااخ  و هااا چهااره کااه يیآن ااااز 
رود  تأثیررذار در ارتباط علمی هر کشوری هستند، انتظار می
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پژوهشی ايشان به راحتی در دسترس های  اطالعا  برونداد
شود حساب کااربری نظیار    عالقمندان باشد لذا پیشنهاد می

توسط سازمان متبوع ايشاان اي ااد    2و رورل اسکالر 1ارکید
ها که همانند کاار  ويزيات تحات وب     شود و اين پروفايل

اين افراد هستند، در فضای علمی م ازی تکمیال شاود تاا    
شده به  محیط علمی ررداوری تولیدا  علمی ايشان در يك

هاای   راحتی قابل جست و باشد. همچنین، با توجه به سن ه
شمند در نو و معیارهای ارزيابی م ازی بايد اين تولیدا  ارز

همچناین ان اام پاژوهش      فضای م ازی نیز دياده شاوند.  
  صور  تطبیقی جهت های علمی به مشابه برای تمامی حوزه

هاا و رفتاار    نیز بررسی شاهزادهبررسی پديده زيبای خفته و 
                                                                                    
1. Orcid 
2. Google Scholar 

هاای علمای    ای در رشاته  صور  مقايساه  استنادی ايشان به
خواهاد داشات. از    بر های آينده نتايج جالبی در برای پژوهش

ها را  هايی که اين برونداد سوی ديگر، ارزيابی کیفیت محمل
های مقا تی کاه بادين    اند و نیز کیفیت محمل منتشر کرده

تواند توساط پژوهشاگران عالقمناد     اند می مناب  استناد داده
 ان ام شود.

 تقدیر و سپاسگزاری

از زحماا  سارکار خاانم شایرين زاهادی      وسیله،  بدين
سان ی   در رارايش علام   1395دانش وی ترم سوم ورودی 
شناسی دانشاگاه تهاران بارای     رشته علم اطالعا  و دانش
هااايی از اياان پااژوهش قاادردانی  راارداوری  داده در بخااش

  د.شو می
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Abstract 

The science frontiers (Hall of Fame members) are highly impacted scholars in Iran, thus it is supposed 

that their scholarly product are useful for national and International audiences. In order to investigate 

their scholarly communication and the usage rate of their products, this is to study the early and late 

citation to declare the visibility of a research as well as delays in citation which forms scholarly 

communication. 

Objective: The purpose of the present study was to investigate the impact of the scientific productions 

of the of Iranian Science and Culture Hall of Fame in Humanities & Engineering among the 

international scientific community, a comparative study of the two early and late citation phenomena 

in the scientific production, and the study of their citation status to determine the citation behavior of 

specialists in these areas. 

This was an applied study with a descriptive approach using scientometric indices. The study 

population included all 604 written outputs by 29 selected scientists from the beginning up to the end 

of 2017 in Web of Science (WOS) and Scopus. Data were collected from these two databases and 

analyzed using Excel software. 

The length of Sleep is different in scientific fields and less in WOS. The citation status is less in 

humanities. There are some products which still slept which are 16.7 percent in humanities, and 16.5 

in. As for early citation comparing to the whole production, engineering is about 2.5 times more than 

humanities. 

Keywords: Sleeping Beauty, Scholarly Communication, Citation Behavior, Immediacy Index, Policy 

Research 
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