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Abstract

The purpose of this study in the first phase was to determine the relationships between the characteristics 
of the articles published by the Iranian top one percent researchers in 2020 (Journal Impact Factor, 
and author impacts; paper, abstract, and title lengths; author affiliations, number of references, author-
supplied keywords, and number of countries; access type, and funding) with the citation counts, 
readership counts, and altmetric attention score (AAS), which were respectively extracted from Web of 
Science (WoS) , Mendeley and Altmetric.com. The research aim in the second phase was to demonstrate 
their presence in the international patents, Iranian research outputs indexed in WoS, the curriculum 
of their fields, profiling services, and their academic inbreeding status and collaborations patterns. 
The method of this applied study was descriptive in terms of purpose and scientometric in terms of 
approach, which was conducted based on citation analysis, altmetric and bibliometric techniques. The 
statistical population of the research was 12 Iranian top one percent researchers from the top one percent 
researchers listed on Clarivate Analytics in 2020. The findings demonstrated that the characteristics of 
the articles including the number of affiliations, authors’ h-index, journal impact factor, authors and 
references counts, and title and abstract length, have been correlated positively with their citations, 
AAS and readership. In addition, articles published by authors with a higher h-index had a greater AAS 
and readership, and articles with longer titles had a lower AAS. However, no statistically significant 
correlation was found between the citation counts and the AAS with the author keywords counts, and 
paper lengths, also between the AAS with the countries count. The access type variable did not affect 
the number of citations, but non-open-access articles received higher AAS and readership than open-
access articles. In addition, funded articles obtained less citations, AAS, and readership than non-funded 
articles. There was no relationship between academic inbreeding of Iranian top one percent researchers 
with their citations and AAS. However, there was a weak correlation between the average number of 
citations and AAS of the Iranian top one percent researchers. Eventually, these researchers did not have 
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a high national impact based on the indicators of presence in the references of Iranian papers indexed in 
WoS and references/resources of the curriculum of their field. Just 1.5 percent of publications of these 
researchers were cited in patents, and many of them were contributed by Omid Akhavan and Nosratullah 
Dabir Vaziri. Applying effective features to the citation and social impact of the article identified in the 
current study can help other researchers to increase the effectiveness of their research publications. 
In addition, it is shown that altmetric indicators can be the only suitable complement to evaluate the 
scientific impact..

Keywords: Iranian Top One Percent Researchers, Bibliographic Characteristics, Citation Impact, 
Societal Impact, Mendeley Readership, Academic Inbreeding. 
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چکیده

ایـن پژوهـش بـه بررسـی رابطـه بیـن ویژگی هـای کتاب شـناختی مقاله هـای پژوهشـگران یـک درصـد برتـر ایرانی )شـامل 
اثرگـذاری ضریـب تأثیـر مجله و نویسـنده، طول مقاله )تعداد صفحه(، عنوان و چکیده، تعداد وابسـتگی سـازمانی، منابع، نویسـنده، 
کلیـدواژگان نویسـنده و کشـور )بین المللـی بـودن مقالـه(، بودجـه پژوهانـه و نـوع دسترسـی( بـا تعـداد اسـتناد در وب آو سـاینس، 
خواندگـی در مندلـی و امتیـاز توجـه آلتمتریـک آنهـا و نیـز حضورشـان در پروانه هـای ثبـت اختـراع بین المللـی، انتشـارات علمـی 
پژوهشـگران ایرانی نمایه شـده در وب آو سـاینس، منابع درسـی موجود در شـرح برنامه درسـی و سـرفصل رشـته خود انجام شـده 
اسـت. بـه لحـاظ هـدف، پژوهـش کاربـردی و رویکـرد آن علم سـنجی اسـت کـه بـا روش هـای تحلیـل اسـتنادی، آلتمتریکس و 
کتاب سـنجی انجـام شـده اسـت. جامعـه آمـاری پژوهش شـامل 12 پژوهشـگر یک درصـد برتر ایرانی موجود در فهرسـت منتشـر 
شـده در سـامانه شـاخص های اساسـی علـم زیـر نظر پایـگاه کالریویـت آنالیتیکـس در سـال 2020 اسـت. یافته ها نشـان داد که 
تعـداد وابسـتگی سـازمانی، تعـداد نویسـنده، تعـداد منابـع، طـول واژگان عنـوان و چکیـده، شـاخص هـرش نویسـندگان و ضریب 
تأثیـر مجلـه بـر تأثیـر اسـتنادی و اجتماعـی و به همراه تعـداد کلیـدواژگان نویسـنده و صفحه ها بر تعـداد خواندگی اثرگـذار بودند. 
بـه عـالوه، مقاله هـای بـا میانگیـن شـاخص هـرش نویسـنده باالتـر، بیشـترین امتیـاز توجـه آلتمتریـک و خواندگـی و مقاله هایی 
بـا عناویـن طوالنی تـر پایین تریـن امتیـاز توجـه آلتمتریـک را داشـتند. همچنیـن، مقاله هـای اشـتراکی حاصـل همـکاری علمـی 
امتیـاز  توجـه آلتمتریـک و خواندگـی بیشـتری دریافـت کرده انـد. تأثیرگـذاری اسـتنادی، اجتماعـی و تعـداد خواندگـی مقاله هـای 
فاقـد حمایت پژوهانـه از سـوی سـازمان یـا نهـادی خـاص نیز بیشـتر بوده اسـت. بررسـی درجـه اصالت دانشـگاهی پژوهشـگران 
یـک درصـد برتـر و همکارانشـان نشـان از تحـرک علمـی در رزومـه شـغلی و تحصیلـی ایشـان دارد. با وجـود این، درجـه اصالت 
دانشـگاهی پژوهشـگران یـک درصـد برتـر رابطـه معنـاداری بـا تأثیرگـذاری  اسـتنادی و اجتماعی شـان نداشـت. از طرفـی، 1/5 
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مقدمه و بیان مسئله 
شـاخص های بررسـی کیفیـت انتشـارات و برونداد هـای 
علمـی و پژوهشـی، ماننـد عایـدات آن، اقدام های اسـتنادی، 
داوری همترازخوانی و غیره فقط به بخشـی از سـاختار ارزیابی 
علـم تبدیـل شـده اند؛ زیـرا جنبـه ای از تأثیـر علـم بـا عنوان 
»تأثیـر اجتماعی« شناسـایی شـده اسـت که مزایا یـا بازدهی 
حاصـل از بروندادهـای علمـی کـه فراتـر از سـطح دانشـگاه 
بـه کاربـران نهایـی از جملـه صنعـت، تجـارت، دولـت یـا به 
طـور گسـترده تر مالیات دهنـدگان می رسـد را دربرمی گیـرد. 
تأثیـر غیرعلمـی یا »تأثیـر اجتماعی«1 بروندادهای پژوهشـی 
و اینکـه تـا چـه انـدازه تـالش علمـی پژوهشـگران زندگـی 
شـهروندان را بهبـود می بخشـد و در رفـع چالش هـای بزرگی 
تبعیـض  مهاجـرت،  آب وهـوا،  تغییـر  بیـکاری،  فقـر،  ماننـد 
نـژادی و غیـره اثرگـذار اسـت، به اولویتـی در مجامـع علمی 
و دانشـگاهی تبدیـل شـده و بـه طـور فزاینـده ای در سراسـر 

جهـان مـورد بحث قـرار گرفته اسـت.
نویسـندگان  و  پژوهشـگران  درک  افزایـش  وجـود  بـا 
نسـبت به اهمیت سـنجش »تأثیـر اجتماعی« در کنـار »تأثیر 
اسـتنادی«2، هنـوز راهبردهای قطعی بـرای ارزیابی آن وجود 
نـدارد. بـا وجـود ایـن، امـروزه رویکـرد جدیـد آلتمتریکـس3 
در  جایگزیـن(  یـا  مکمـل  سـنجه های  یـا  )دگرسـنجی 
فزاینـده  گرایـش  و  اجتماعـی  رسـانه های  گسـترش  پـِی 
دانشـگاهیان بهنشـر داده های حاصل از بروندادهای پژوهشی 
در این بسـتر، به واسـطه مشارکت غیرمسـتقیم پدیدآورندگان 
ایـن آثـار، همتایـان آنها، سیاسـت گذاران و شـهروندان عادی 

1. Societal Impact
2. Citation Impact
3. Altmetrics

در فراینـد ارزیابـی میـزان تأثیرگـذاری اجتماعـی آنهـا کمک 
شـایانی کـرده اسـت ]1[. ایـن پدیـده بـا توجـه بـه ماهیت و 
توانمندی هـای بالقـوه ای کـه دارد بـرای اندازه گیـری تأثیـر 
از  بسـیاری  در  اجتماعـی  شـبکه های  سـطح  در  اجتماعـی 
مطالعـات مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. غالب بررسـی ها 
نشـان داده انـد کـه آلتمتریکـس بـه عنـوان مکمـل اسـتناد 
)نـه جایگزیـن آن( رهگیـری ترکیبـی از تأثیـرات را از طریق 
بازیابـی اطالعـات خـارج از کانال هـای سـنتی انتشـارات و 
ارتباطـات علمـی بسـیار غنی تـر از سـایر سـنجه های موجود 

ارائـه می دهـد ]2[. 
اندازه گیـری تأثیـر اسـتنادی و اجتماعـی نه فقـط پس از 
انجـام پژوهـش، بلکـه در فرایند اجرا و حتی قبل از شـروع به 
منظـور اثبات فایده مندی آن و شایسـتگی دریافت تسـهیالت 
)ماننـد حمایـت مالی و پژوهانه( حائز اهمیت اسـت. از طرفی، 
همـواره بـا تکیه بر »شـواهد مسـتقیم«4 مانند تعـداد بازدید5، 
تعـداد بارگیـری6 و تعداد اسـتنادهایی کـه مقاله ای پیشـتر به 
دسـت آورده اسـت، می توان بر اسـاس اثر متیو7 مطرح شـده 
از طـرف مرتـون8 پیش بینـی کـرد کـه بعدهـا به اسـتنادهای 
بیشـتری دسـت پیـدا خواهد کـرد یا خیـر. نکته منفـی چنین 
رویکـردی زمان بـر بـودن آن اسـت. در برابر رویکرد شـواهد 
مسـتقیم، پژوهشـگران سـرنخ های دیگـری را پیـدا کرده انـد 
کـه ممکـن اسـت مـا را از تأثیـر بالقـوه اسـتنادی و اجتماعی 
مقاله هـای علمـی بـه تازگـی منتشـر شـده، در زمـان انتشـار 
بـه جـای انتظـار طوالنی بـرای الگوهـای بارگیری و اسـتناد 

4. Direct Evidence
5. View
6. Download
7. Matthew Effect
8. Merton

درصـد بروندادهـای پژوهشـی پژوهشـگران یـک درصـد برتـر از سـوی پروانه هـای ثبـت اختراع اسـتناد دریافـت کرده انـد که در 
ایـن میـان امیـد اخـوان و نصرت اهلل دبیر وزیری بیشـترین سـهم را به خـود اختصـاص داده اند. این پژوهشـگران تأثیرگـذاری ملی 
قابـل  توجهـی بـر مبنـای سـنجه های حضـور در بروندادهای پژوهشـی ایرانـی و نیز حضور در منابع شـرح برنامه درسـی نداشـتند. 
اعمـال کـردن ویژگی هـای مؤثـر بر تأثیـر اسـتنادی و اجتماعی مقالـه، مطرح شـده در پژوهش حاضـر می تواند کمک کننده سـایر 
پژوهشـگران در افزایـش اثربخشـی بروندادهـای پژوهشی شـان باشـد. همچنین، همبسـتگی ناچیز میـان امتیاز توجـه آلتمتریک و 

تعـداد اسـتناد نشـان داد کـه سـنجه های جایگزیـن فقـط می تواننـد نقـش مکملی برای سـنجه های اسـتنادی داشـته  باشـند.

ــر اجتماعــی،  ــر اســتنادی، تأثی ــه، تأثی ــی، ویژگی هــای کتاب شــناختی مقال ــر ایران کلیدواژههــا: پژوهشــگران یــک درصــد برت
خواندگــی در مندلــی، اصالــت دانشــگاهی.
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آگاه کنـد، کـه همـان ویژگی هـای کتاب شـناختی مـدارک از 
جملـه تعـداد نویسـنده، خوداسـتنادی1، همـکاری علمـی2 و 
غیـره اسـت، که از آنهـا با عناوینـی چون »فاکتور هـای ذاتی 
مقالـه«3 ]3[ یا »شـواهد غیرمسـتقیم«4 ]4[ یاد شـده  اسـت.

از مشـوق های اصلـی  از طرفـی، جوایـز علمـی5 یکـی 
پژوهشـگران اسـت کـه به وسـیله سـازمان ها یـا انجمن های 
موضوعـی  حوزه هـای  در  و  گوناگـون  عناویـن  بـا  علمـی 
ایـن  در   .]5[ می گیـرد  تعلـق  علمـی  نخبـگان  بـه  متنـوع 
شـاخص های  سـامانه  اسـتناد،  شـاخص  مبنـای  بـر  راسـتا، 
اساسـی علـم زیر نظـر مؤسسـه کالریویـت آنالیتیکس مالک 
کنونـی وب آو سـاینس سـاالنه فهرسـتی منتشـر می کنـد که 
دربرگیرنـده »پژوهشـگران یـک درصـد برتـر«6 در جهـان 
اسـت. مزیـت بزرگ ایـن داده هـا در اسـتاندارد و نرمال بودن 
آنهاسـت. پژوهش هـای سـطح بـاال بهتریـن ثـروت و دارایی 
بـرای یـک جامعه انـد؛ زیـرا طـی زمان، علـم خـوب تغییرات 
شـگرفی را در توسـعه ایده هـا، فناوری هـا، و اکتشـافات جدید 
ایجـاد می کنـد و تأثیـر بالقـوه خـود را بـر جامعـه می گـذارد. 
حـال آنکـه علـم ضعیـف به خاطـر اینکه بـر پایـه روش های 
مفیـد نیسـت و بـا خطاهای مهمی همراه اسـت، به بن بسـت 
منجـر می شـود ]6[. بنابرایـن، بررسـی عواملـی کـه بـه برتر 
شـدن پژوهشـگران یـک درصـد برتـر و امثـال آنهـا کمـک 
کرده اسـت، می تواند راهگشـای سـایر پژوهشـگران در یافتن 
روش هایـی باشـد کـه با اجـرای آنها طـی دوره انجـام فرایند 
پژوهـش و نیـز دوره ابتدایـی پـس از انتشـار، بتواننـد میـزان 

تأثیرگـذاری آثـار خـود را تـا حـدودی پیش بینـی کننـد.
تاکنـون، مطالعـات بسـیاری در رابطـه بـا تأثیـر شـواهد 
غیرمسـتقیم بـر تأثیـر اسـتنادی و تأثیـر اجتماعـی در سـطح 
یافته هـای  اسـت.  گرفتـه  صـورت  اجتماعـی  رسـانه های 
پژوهش هـای پیشـین گاهی نتایج متضـادی را در تأثیرگذاری 
ویژگی هـای مقالـه بـر تأثیـر اسـتنادی نشـان داده انـد. نکتـه 
مهـم در بررسـی یافته هـا ایـن اسـت کـه وجـود یـا فقـدان 
برخـی ویژگی هـا می توانـد بـر اثربخشـی ویژگی هـای دیگـر 
بـر تعـداد اسـتناد مؤثـر باشـد. بـه موجـب ایـن امر، بررسـی 

1. Self-Citation
2. Scientific (Scholarly) Collaboration
3. Article-Inherent Factors
4. Direct Evidence
5. Scientific Awards
6. Top 1% Researchers

را  مداخله گـر  عوامـل  تأثیـر  می توانـد  ویژگی هـا  هم زمـان 
کاهـش دهد. بـرای نمونه، مطالعاتی نشـان داده انـد که حوزه 
موضوعـی ]7[ و جذابیـت موضـوع ]8[ بـه ترتیـب می تواننـد 
بـر رابطـه طـول عنـوان و تأثیـر مجلـه بـا تأثیـر اسـتنادی 

باشـند. اثرگذار 
پژوهش هـای مربوط بـه تأثیرگـذاری ویژگی های مدارک 
بـر دگرسـنجه ها7 نشـان داده انـد کـه ویژگی هایـی از جملـه 
طـول عنـوان مقاله، تعـداد نویسـندگان و الگوهـای همکاری 
نویسـندگان، در ارتبـاط بـا ذکـر در رسـانه های گوناگـون، در 
حوزه هـای مختلف کـه گردآورنـدگان مختلـف )پالم ایکس8، 
نتایـج متفاوتـی  اسـتوری10 و غیـره(  ایمپکـت  آلتمتریـک9، 
داشـته اند. بـرای نمونـه، نشـریه های بـا عناویـن کوتاه تر، در 
فنـاوری مهندسـی، بهداشـت پزشـکی و علوم طبیعی بیشـتر 
از نشـریه های بـا عناویـن طوالنی تـر مـورد توجـه رسـانه ها 
پژوهـش  در  نتایـج مشـابهی  رابطـه،  ایـن  در   .]9[ بوده انـد 

زاهـدی و هاسـتین بـه دسـت آمده اسـت ]10[.
ــاوت در  ــر تف ــذار ب ــل اثرگ ــن عوام ــر گرفت ــا در نظ ب
ــای  ــاوت حوزه ه ــه تف ــات پیشــین، از جمل ــای مطالع یافته ه
ــردآوری  ــای گ ــاوت در ابزار ه ــه، تف ــورد مطالع ــی م موضوع
اطالعــات چه در ســطح اســتناد و چــه در ســطح آلتمتریکس 
و نیــز تفــاوت جامعــه مــورد مطالعــه و نیــز نبــود پیشــینه ای 
کــه مــورِد مطالعــه آن پژوهشــگران یــک درصــد برتــر ایرانی 
باشــد، لــزوم انجــام چنیــن پژوهشــی احســاس می شــود. از 
ایــن  رو، پژوهــش حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن پرســش 
اســت کــه بیــن ویژگی هــای مقاله هــای پژوهشــگران یــک 
درصــد برتــر ایرانــی ســال 2020 بــه عنــوان نمونــه، بــا تأثیر 
اجتماعــی و اســتنادی آنهــا چــه رابطــه ای وجــود دارد و نیــز 
تأثیــر اجتماعــی و اســتنادی آنهــا چگونــه اســت؟ بــه منظــور 
ــه اول، در  ــه پرســش های پژوهــش، در مرحل پاســخگویی ب
ــاز  ــامل امتی ــی ش ــه رابطــه ســنجه های اجتماع ســطح مقال
آلتمتریــک، خواندگــی در مندلــی و ســنجه تعــداد اســتنادها 
بــا ویژگی هــای مقاله هــای پژوهشــگران یــک درصــد 
ــه دوم،  ــد. در مرحل ــی ش ــال 2020 بررس ــی س ــر ایران برت

7.Alternative Metrics
8. Plumx: https://plumanalytics.com
9. Altmetric: https://www.altmetric.com
10. Impact story (www.impactstory.org)
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شـده در علم ادامه داشـت. فیزیک هسـته ای بانـی اصلی این 
کار بـود؛ امـا بـا آشـکار شـدن توانمنـدی نظامـی و تجـاری 
نیـز  رشـته ها  سـایر  از  شـده،  اعتبـار  تأمیـن  پژوهش هـای 
پژوهش هـای  رفته رفتـه  و  آمـد ]11[؛  بـه عمـل  پشـتیبانی 
علمـی بـا توجـه بـه ارزش دانـش تولیدی شـان، بـه عنـوان 
یـک مـورد ارزشـمند بـرای سـرمایه گذاری نـزد دولت هـا و 

سیاسـت گذاران علـم و فنـاوری درآمدنـد.
در ایـن میـان چالشـی بـرای »سـازمان های تأمین کننده 
بودجـه پژوهشـی«2 و سیاسـت گذاران مبنـی بـر چگونگـی 
توزیـع منابـع محدود بـه گونـه ای مؤثـر و از روی کفایت، در 
میـان پژوهشـگران و پروژه هـای آنها به وجود آمـد، و موجب 
تقاضـای فزاینـده آنهـا از پژوهشـگران مبنی بـر توجیه هزینه 
طـرح پژوهشـی خـود، تأثیـر آن از نظـر منافـع اقتصـادی، 
ادراک سیاسـی، خروجی های توسـعه یافته سـالمت و اجتماع، 
کاربـرد در صنعـت و یـا تأثیـرات محیطـی شـد ]12[، کـه به 
نوبـه خـود زمینـه را بـرای پایه  ریزی تدابیـری بـرای ارزیابی 
کیفیـت بروندادهای علمـی و همچنین تعییـن تأثیر اجتماعی 
آنهـا مهیا سـاخت. از طرفـی، اندازه گیـری تأثیـرات اجتماعی 
بسـیار دشـوارتر از تأثیر علمی اسـت و در حال حاضر برای آن 
هیـچ شـاخصی وجود نـدارد که همه رشـته ها و مؤسسـه ها را 
دربرگیـرد و بـرای جمع آوری اطالعـات از مجموعه داده قابل 
 قیـاس بـا پایگاه هایـی چـون وب آو سـاینس3 )کـه محاسـبه 
مقادیـر کتاب سـنجی ماننـد شـاخص هـرش یا ضریـب  تأثیر 
مجلـه را امکان پذیر می سـازد( اسـتفاده کنـد. از طرفی، اغلب 
سـال ها طـول می کشـد تـا تأثیـر اجتماعـی پژوهش آشـکار 
شـود؛ زیـرا غالبًا مسـیرهای متنوعـی وجود دارد کـه پژوهش 
بـه وسـیله آنهـا بتوانـد بـر رفتـار فـردی یـا سیاسـت های 

اجتماعـی اثرگذار باشـد ]11[.
از جملـه فعالیت هـای مطـرح شـده کشـور در پرداختـن 
بـه شـاخص های  اجتماعـی می تـوان  تأثیـرات  اهمیـت  بـه 
مسـئولیت و مشـارکت اجتماعـی اشـاره کرد کـه در آئین نامه 
وزارت عتـف در سـه دسـته تقسـیم بندی شـده اند. مـورد اول 
»مسـئولیت اجتماعـی« اسـت، کـه بـه معنـای تـالش برای 
شناسـایی نیازهـا و مشـکالت جامعـه اسـت و بـرای نیـل به 
ایـن هـدف دانشـگاه بایـد بـه طـور مـداوم و بـا اسـتفاده از 

2. Research Funders
3. Web of Science (WoS)

ــن  ــت آخری ــل دریاف ــگاهی1 مح ــت دانش ــی اصال ــه بررس ب
ــی  ــر ایران ــی پژوهشــگران یــک درصــد برت مــدرک تحصیل
ــای  ــان در برونداده ــا، حضورش ــکار آنه ــگران هم و پژوهش
ــی، و  ــراع بین الملل ــت اخت ــای ثب ــی، پروانه ه ــی مل پژوهش
ــک  ــگران ی ــک پژوهش ــته تک ت ــرح دروس رش ــع ش مناب

درصــد برتــر ایرانــی پرداختــه شــد. 

پرسش های پژوهش
پژوهـش حاضـر در صـدد پاسـخگویی بـه پرسـش های 

اسـت. زیر 
پژوهشـی . 1 بروندادهـای  حضـور  میـزان  بیـن  رابطـه ای  چـه 

پژوهشـگران یـک درصـد برتـر ایرانـی 2020 در رسـانه های 
اجتماعـی تحت پوشـش پایـگاه آلتمتریـک با تعداد اسـتناد به 

آنهـا وجـود دارد؟ 
کـدام ویژگی هـای بروندادهـای پژوهشـی پژوهشـگران یـک . 2

درصـد برتـر ایرانـی   2020 بر تأثیـر اسـتنادی و اجتماعی  آنها 
اسـت؟ اثرگذار 

چـه رابطـه ای بیـن درجـه اصالـت دانشـگاهی پژوهشـگران . 3
یـک درصـد برتر ایرانـی 2020 با تعـداد اسـتناد و امتیاز توجه 

آلتمتریـک آنها وجـود دارد؟
میـزان حضور بروندادهای پژوهشـی پژوهشـگران یک درصد . 4

برتـر ایرانـی 2020 در بروندادهای پژوهشـی ایرانی در سـطح 
بین المللـی چگونه اسـت؟

میـزان حضور بروندادهای پژوهشـی پژوهشـگران یک درصد . 5
برتـر ایرانـی 2020 در پروانه هـای ثبـت اختـراع بین المللـی 

اسـت؟ چگونه 
میـزان حضور بروندادهای پژوهشـی پژوهشـگران یک درصد . 6

برتـر ایرانـی 2020 در منابـع شـرح برنامه درسـی رشـته خود 
چگونه اسـت؟

چارچوب نظری پژوهش
قبـل از جنـگ جهانـی دوم، دولت هـا سـرمایه گذاری در 
بودجـه عمومـی را بـرای پژوهش هـای علمـی آغـاز کـرده 
بودنـد، بـا این انتظـار که مزایـای نظامی، اقتصادی، پزشـکی 
و غیـره حاصـل شـود. ایـن رونـد طـی جنـگ و نیـز در دوره 
جنگ سـرد، با افزایش سـطوح بودجه عمومی سـرمایه گذاری 

1. Academic (Institutional) Inbreeding
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روش هـای معتبـر نیازسـنجی، اقدام هایـی را برای شناسـایی 
نیازهـای جامعـه در پوشـش خـود داشـته باشـد؛ مـورد دوم 
»پاسـخ دهی اجتماعی« اسـت، که عالوه بر تشـخیص نیازها 
و مشـکالت جامعـه و برنامه ریزی مناسـب بـرای نیل به حل 
آنهـا، برنامه هـای طراحی شـده به طور مؤثر در سـطح جامعه 
اجـراء گردد. مورد آخر »پاسـخگویی اجتماعی« اسـت، که در 
آن، دانشـگاه بایـد عـالوه بـر احاطه بـر دو مفهـوم قبل یعنی 
شناسـایی نیازها و مشـکالت جامعـه و برنامه ریـزی و اجرای 
برنامه هـا در سـطح جامعـه، میـزان تأثیـر اجـرای برنامه های 
خـود را در راسـتای برطرف  کـردن مشـکالت جامعـه، ارزیابی 
کنـد. در ایـن راسـتا، پژوهـش حاضـر بـا الگـو قـرار دادن 
پژوهشـگران ایرانـی یـک درصـد برتـر 2020 کـه صاحبـان 
بروندادهـای پژوهشـی بـا تأثیرگـذاری علمـی به سـزایی اند، 
سـعی در بررسـی رابطـه تأثیرگـذاری اجتماعـی و اسـتنادی 
آنهـا و مؤلفه هـای اثربخـش بر هر یـک )شـامل ویژگی های 
مقالـه، الگوهـای همـکاری علمـی و غیـره( دارد. از ایـن  رو، 
نتایـج پژوهـش حاضـر می توانـد مبنایـی بـرای پژوهش های 
آتی و سیاسـت گذاری علمی در سـطح کالن کشـوری باشـد. 

 پیشینه پژوهش
بررسـی ادبیات پیشـین نشـان داد که تاکنـون مطالعه ای 
مبنـی بـر بررسـی اثرگـذاری ملـی پژوهشـگران از طریـق 
حضـور در بروندادهـای بین المللـی سـایر پژوهشـگران ایرانی 
و نیز حضور در شـرح منابع درسـی رشـته خود صورت نگرفته 
اسـت. بنابرایـن، در ادامـه پیشـینه های داخلـی و خارجـی که 
بـا  بروندادهـای پژوهشـی  رابطـه ویژگی هـای  بررسـی  بـه 
اثربخشـی )اسـتنادی یا اجتماعی( آنها، اثربخشـی )اسـتنادی 
یـا  شـغلی  تحـرک  پژوهشـی،  بروندادهـای  اجتماعـی(  یـا 
اصالـت دانشـگاهی و نیـز حضـور بروندادهـای پژوهشـی در 
پروانه هـای ثبـت اختـراع1 پرداخته اند، به ترتیب سـال انتشـار 

فهرسـت شـده اند.

پیشینه پژوهش در داخل کشور
»بررسـی  بـه  مطالعـه ای  در   ]13[ چمازکتـی  علی نـژاد 
شـاخص های مرتبط با دریافت اسـتناد: مطالعه موردی ارتباط 
بیـن اسـتناد و تعداد منابع، تعـداد کلیدواژه، چند نویسـندگی، و 

1. Patents

همکاری بین  مؤسسـه ای در نشـریه های فارسـی حـوزه علوم 
کشـاورزی« پرداختـه اسـت. روش پژوهـش از نـوع توصیفی 
بـا روش کتابخانـه ای بـوده اسـت. جامعـه پژوهـش شـامل 
906 مقاله نشـریه های علمی-پژوهشـی فارسـی حـوزه علوم 
کشـاورزی که در پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسـالم ضریب 
تأثیـر دریافـت کرده انـد. یافته هـای پژوهش نشـان داد که در 
مقاله هـای حـوزه علوم کشـاورزی بین تعداد اسـتناد بـا تعداد 
پژوهشـگران، همـکاری بین مؤسسـه ای و تعـداد منابع رابطه 
مثبـت و معنـادار وجـود دارد و از طرفـی بیـن تعداد اسـتناد با 
تعـداد کلیدواژه هـای مقاله هـا رابطـه معنـاداری یافـت نشـده 
اسـت. قاسـمی نیک و گزنـی ]14[ در مطالعـه ای بـه بررسـی 
»تأثیـر حمایت هـای مالـی بـر اثرگـذاری پژوهـش: مطالعـه 
بـا  ایرانـی«  اسـتنادهای  و  بین المللـی  مقاله هـای  مـوردی 
روش علم سـنجی و رویکـرد تحلیـل اسـتنادی پرداخته اسـت. 
بـا حامیـان  نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد پژوهش هایـی 
فراملـی حـدود 3/5 برابر بیشـتر از میانگین بین المللی اسـتناد 
دریافـت کـرده بودنـد و پژوهش هـای برخـوردار از حامیـان 
داخلـی و خارجـی در رتبـه بعدی از نظر تعداد اسـتناد دریافتی 
عرفان منـش  و  شـهرکی  فروزنـده  منصـوری،  دارنـد.  قـرار 
بـه »بررسـی وضعیـت و عوامـل مؤثـر  ]15[ در پژوهشـی 
دانشـگاه های  پژوهشـی  بروندادهـای  استنادشـدگی  بـر 
علـوم پزشـکی تیـپ یـک کشـور بـا اسـتفاده از پروانه هـای 
پرداختنـد.   »2000-2015 سـال ها ی  طـی  اختـراع  ثبـت 
تعـداد  پژوهشـگران،  تعـداد  شـاخص های  پژوهـش  نتایـج 
سـازمان های مشـارکت کننده، اسـنیپ2 و اس جـی آر3 مقاله را 
بـر احتمـال استنادشـدگی از سـوی پروانه هـای ثبـت اختراع 
مؤثـر و شـاخص های تعداد اسـتناد و تعـداد کشـور را بی تأثیر 
یافتنـد. ابراهیمـی، دهقـان و جـوکار ]16[ در مطالعـه ای بـه 
»بررسـی شـاخص های پیش بینی کننـده تأثیرگـذاری علمـی 
بـرای افزایـش اسـتنادگیری مقاله هـای نشـریه های علمـی« 
مرحلـه  دو  حاصـل  کـه  پژوهـش  داده هـای  پرداخته انـد. 
نمونه گیـری از مجله هـای نمایه شـده حوزه شـیمی در پایگاه 
اسـکوپوس شـامل 300 مقالـه در سـال 2011 اسـت. منبـع 
گـردآوری داده هـای پژوهـش پایگاه اسـکوپوس، جی سـی آر 
و سـیاهه وارسـی بـرای ثبـت اطالعـات بـوده اسـت. نتایـج 

2. Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
3. SCImago Journal Rank (SJR)
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ریاضی پـور ]22[ در پژوهشـی بـه بررسـی »ارتبـاط آمـاری 
برخـی شـاخص های اساسـی کتاب سـنجی در پژوهش هـای 
علم سـنجی« پرداختنـد. یافته هـای پژوهـش نشـان داد کـه 
همبسـتگی قـوی ای بیـن تعـداد اسـتناد بـا تعـداد منابـع  و 
تعـداد پژوهشـگران نشـان دادنـد. همچنیـن، رابطـه ای بیـن 
تعـداد اسـتناد بـا طـول عنـوان یافـت نشـد. مـرادی ]2[ در 
مطالعـه ای بـا عنـوان »اسـتفاده از مـدل مارپیـچ چهارگانـه 
)کوآدراپـل هلیکـس1( در ارزیابـی پژوهـش« کـه مبتنـی بر 
چهـار بعـد نـوآوری، دانـش، تفاهـم و دولـت اسـت، تعامـل  
پژوهش هـای کشـورهای اسـالمی در حـال توسـعه ایـران، 
و  مصـر  مالـزی،  اندونـزی،  بنـگالدش،  پاکسـتان،  ترکیـه، 
نیجریـه را بررسـی کـرده اسـت. یافته هـا نشـان دادنـد کـه 
دو رسـانه مندلـی2 و توئیتـر در بیشـتر کشـورها نقـش مهمی 
در برقـراری تعامـل بـه ویـژه در دو فضـای نـوآوری و دانش 
داشـتند. پژوهش هـای حـوزه علوم پزشـکی تمامی کشـورها 
نیـز در شـبکه های اجتماعـی بسـیار مـورد توجـه بوده اند، که 
در ایـن بیـن ترکیـه، ایـران و پاکسـتان بیشـتر از سـایرین با 
اقبـال مواجـه شـده اند. زاهـدی، نـوروزی و فهیمی فـر ]23[ 
در مطالعـه خود به بررسـی »اسـتناد بـه مجله های انگلیسـی 
زبـان ایرانـی زیـر نظـر وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی در پروانه هـای ثبـت اختـراع پایـگاه ثبـت اختـراع 
و عالئـم تجـاری آمریـکا« پرداختنـد. یافته هـا نشـان دادنـد 
کـه 207 پروانـه ثبـت اختـراع بـه مقاله هـای 49 مجلـه از 
وزارت بهداشـت اسـتناد کرده اند. صادق ویشـکائی، اسمائیلی 
گیـوی و ناخـدا ]24[ در پژوهشـی بـه »بررسـی تأثیر تحرک 
علمـی بین المللـی اعضـای هیئـت علمی دانشـگاه تهـران بر 
عملکـرد پژوهشـی و همکاری هـای علمـی آنهـا« پرداختنـد. 
در نتیجـه یافته هـای پژوهـش، بین تعـداد فرصـت مطالعاتی 
خارجـی بـا تولیـدات علمـی رابطه ای یافـت نشـد. همچنین، 
افزایـش فرصـت مطالعاتـی بر کاهـش تعداد اسـتناد، افزایش 
همـکاری، کاهـش تعـداد گروه هـای همـکاری و بزرگ تـر 
شـدن آنهـا اثرگـذار بوده اسـت. محمـدزاده ]25[ در پایان نامه 
خـود بـه »بررسـی میـزان اسـتناد بـه مقاله هـای پراسـتناد 
پرداخته اسـت.  اختـراع«  ثبـت  پروانه هـای  از سـوی  ایرانـی 
یافته هـا نشـان داد کـه فقـط 49 مقالـه پراسـتناد ایرانـی در 

1. Quadruple (Quintuple Helix)
2. Mendeley

نشـان داد کـه شـاخص های چندنویسـندگی، تعـداد منابـع، 
طـول مقالـه و شـاخص هـرش بـه صـورت مثبـت و معنادار 
میـزان اسـتناد را پیش بینـی می کننـد. در ایـن بیـن قـدرت 
پیش بینی کنندگـی چندنویسـندگی و هم تألیفی از بقیه بیشـتر 
اسـت. فیض آبـادی، وزیـری و حاصلـی ]17[ در مطالعه ای به 
»تحلیـل عوامـل مؤثـر بر اسـتناد به مقـاالت: مـرور نظام مند 
حـوزه پزشـکی ایـران« پرداختنـد. در نتیجـه یافته هـا، بیـن 
متغیرهـای میـزان همـکاری بین المللـی و تعـداد منابـع بـا 
تعـداد اسـتناد رابطه معنا داری وجود داشـت. سـتوده و امیدی 
]18[ در پژوهشـی بـه »بررسـی نقـش اعتبـارات پژوهشـی 
نمونـه  پژوهشـی:  اثرگـذاری  بهبـود  در  خارجـی  و  داخلـی 
مـورد مطالعـه تولیـدات علمی ایـران در نمایه گسـترش یافته 
علـوم در بـازه زمانـی 2008 تـا 2011« پرداختنـد. بر اسـاس 
یافته هـا، نـرخ استنادشـدگی و میانگیـن اسـتنادی مقاله های 
برخـوردار از حمایـت مالـی بـه  طـور معنـاداری از مقاله هـای 
فاقد این امتیاز بیشـتر اسـت. شـریف مقدم و دیگران ]19[ در 
مطالعـه خود به »بررسـی الگوی نویسـندگی و میزان اسـتناد 
بـه مقاله هـای پژوهشـگران ایرانـی حـوزه جراحی بر اسـاس 
داده هـای پایـگاه اطالعاتـی آی اس آی« پرداختند. بر اسـاس 
یافته هـا، شـاخص های تعـداد نویسـنده و منابـع همبسـتگی 
بـا تعـداد اسـتناد دریافتـی نشـان دادنـد. در حالـی  مثبتـی 
کـه، شـاخص های جنسـیت، مشـارکت بین المللـی و تعـداد 
صفحه هـا بـر میانگیـن اسـتناد دریافتـی تأثیرگـذار نبودنـد. 
نظریـان، عطاپـور و نـوروزی چاکلـی ]20[ در پژوهشـی بـا 
عنـوان »اسـتناد بـاالی مقاله هـای چنـد نویسـنده ایرانـی در 
مقایسـه بـا مقـاالت تـک نویسـنده: آیـا آن مربـوط بـه خود 
تأثیـر دو مؤلفـه  بررسـی  بـه  اسـتنادی در زمانـی اسـت؟« 
چنـد  نویسـندگی و خود اسـتنادی بـر تعـداد اسـتناد مقاله هـا 
پرداخته انـد. یافته هـا نشـان داد کـه مقاله هـای چند نویسـنده 
بـه طـور معنـاداری اسـتناد بیشـتری نسـبت بـه مقاله هـای 
تـک نویسـنده دریافـت کرده اند. داورپنـاه و آدمیـان ]21[ در 
مطالعـه ای به »بررسـی اثر میزان توسـعه یافتگی کشـورها بر 
یافته هـا  پرداختنـد.  هم تألیفـی«  مقاله هـای  مشـاهده پذیری 
و  مقاله هـا  مؤلـف  کشـور های  تعـداد  بیـن  کـه  داد  نشـان 
مقاله هـای  و  دارد  وجـود  مثبتـی  رابطـه  استنادشـان  تعـداد 
هم تألیفـی بین المللـی حـدود دو برابـر بیشـتر از مقاله هـای 
دانـش و  اوُزن،  دریافـت کرده انـد.  اسـتناد  هم تألیفـی ملـی 
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محدودیـت رشـته ای جامعـه پژوهـش را تشـکیل داده بودند.  
بـر  مبتنـی  اصلـی  مؤلفـه  هشـت  در  پژوهـش  یافته هـای 
خالصـه  پراسـتناد  و  کم اسـتناد  مقاله هـای  ویژگی هـای 
می شـود: مؤلفـه اصلی اول نشـان می دهد که تعداد اسـتنادها 
بـه ترتیب همبسـتگی مثبـت و منفـی ای با تعداد نویسـه ها و 
طـول عنـوان دارند؛ مؤلفه اصلـی دوم همبسـتگی مثبتی بین 
تعـداد جـداول و طـول عنـوان نشـان می دهـد؛ مؤلفـه اصلی 
سـوم همبسـتگی مثبتـی بین تعـداد اشـکال و تعـداد جداول 
وجـود دارد؛ مؤلفه هـای اصلـی چهـارم تا هشـتم نیـز اهمیت 
بـدون  کاراکترهـای  تعـداد  معـادالت،  تعـداد  ویژگی هـای 
فاصلـه، تعـداد شـکل ها، تعـداد بازدیدها و تعداد پژوهشـگران 
را در ترتیـب نزولـی رتبه بنـدی می کند. زگـورو و دیگران ]9[ 
در مطالعـه ای بـه بررسـی »آنچـه توجـه رسـانه ها )اجتماعی( 
را افزایـش می دهـد: تأثیـر تحقیـق، برجسـتگی نویسـنده یـا 
جذابیـت عنـوان؟« پرداختند. جامعه پژوهـش را 98045 مقاله 
در  شـده  نمایـه  بیـن  رشـته ای  مجلـه  دو  در  منتشرشـده 
علـوم  ملـی  آکادمـی  مقاله هـای  مجموعـه  وب آو سـاینس، 
)پـی ان ای اس2( و ارتباطـات طبیعت )ان سـی(3 در بـازه زمانی 
2004 تـا 2017 تشـکیل داده انـد. یافته هـا نشـان می دهنـد 
کـه مقاله هایـی بـا عناویـن مثبـت از احتمـال بیشـتری برای 
جلـب توجـه رسـانه ها نسـبت بـه مقاله هایی بـا عناوین منفی 
برخـوردار بـوده و نشـریه هایی کـه از دو نقطـه ):( در عنـوان 
اسـتفاده می کننـد و نیـز عناوین کوتاه تـری دارند بـه احتمال 
زیـاد اسـتناد بیشـتری دریافـت می کننـد. زاهدی و هاسـتین 
]10[ در پژوهـش خـود بـه بررسـی »روابط بیـن ویژگی های 
کتابشـناختی اسـناد علمی و تعداد اسـتناد و تعـداد خوانندگان 
مندلی: تحلیلی در مقیاس بزرگ از انتشـارات وب آو سـاینس« 
پرداختنـد. یافته هـا نشـان می دهنـد کـه تعـداد منابـع، تعـداد 
نویسـندگان، مؤسسـه ها و کشـورها با افزایش تعداد اسـتناد و 
خواننـدگان در همـه زمینه هـا )بـه جز علوم زندگـی و زمین و 
علـوم پزشـکی و بهداشـتی( مرتبط انـد و از نظر طـول عنوان، 
مقاله هـای بـا عناویـن طوالنی تـر بیشـتر از مقاله هایـی بـا 
عناویـن کوتاه تـر اسـتناد می گیرنـد. رابطـه بیـن خوانندگان و 
طـول عناویـن و تعـداد صفحـات نسـبت بـه رابطه مشـاهده 
و  بومـان  دیـدگاه،  اسـت.  اسـتنادها ضعیف تـر  بـرای  شـده 

2. Proceedings of the National Academy of Sciences 
(PNAS)

3. Nature Communications (NC)

پروانه هـای ثبـت اختراع مورد اسـتناد قـرار گرفته انـد. در این 
میـان، کشـورهای آمریـکا، کانـادا و انگلسـتان نیز بیشـترین 
همـکاری را در تولیـد ایـن مقاله ها داشـتند. موسـی زاده ]26[ 
در پایان نامـه خـود بـه »بررسـي رابطـه نحوه جـذب اعضاي 
هیئـت علمـي پردیـس دانشـکده هاي علـوم و فني دانشـگاه 
یافته هـا  پرداختنـد.  آنـان«  پژوهشـي  بهـره وري  بـا  تهـران 
رابطـه معنـاداری میـان نحـوه جـذب اعضـای هیئـت علمی 
بـا سـنجه های بهـره وری پژوهـش و شـاخص هـرش نشـان 
ندادنـد. عـالوه  بـر ایـن متغیـر بهـره وری پژوهـش کمـی و 
کیفـی بـا متغیرهـای اصالت دانشـگاهی، سـن و مرتبه علمی 
رابطـه معنـاداری داشـتند. بنیـادی نائینـی و مقیسـه ]27[ در 
پژوهـش خـود بـه »مطالعـه آلتمتریـک برونداد هـای علمـی 
پرداختنـد.  ایرانـی در مـورد ویـروس کرونـا«  پژوهشـگران 
بـر اسـاس یافته هـا میانگیـن نمره هـای آلتمتریـک مقاله هـا 
برابـر 9/6 و بیشـترین میـزان توجـه بـه ایـن آنهـا در رسـانه 
اجتماعـی توئیتـر اتفـاق افتـاده اسـت. همچنیـن، بیـن امتیاز 
توجـه آلتمتریـک مقاله هـا و تعـداد اسـتنادهای دریافتی آنان 

رابطـه آمـاری معناداری مشـاهده شـد. 

پیشینه پژوهش در خارج کشور
هـو و مـا ]28[ مطالعـه ای بـا عنـوان »مقاله های بـا تأثیر 
بـاال چگونه شـکل گرفتنـد؟ مطالعه ای با اسـتفاده از داده های 
رسـانه های اجتماعـی و اسـتناد« انجـام دادنـد کـه یافته هـا 
حاکـی از آن اسـت که تأثیـرات علمی و اجتماعـی مقاله های 
سـنجه های  بیـن  یکدیگرنـد.  مکمـل  و  وابسـته  پرتأثیـر 
جایگزیـن بـا تعـداد صفحه ها، طـول عنـوان، تعـداد کلیدواژه 
وابسـتگی  تعـداد  بـا  و  منفـی  و طـول چکیـده همبسـتگی 
سـازمانی و منابـع ارتباط معناداری یافت نشـد. بـه عالوه، دو 
شـاخص تعـداد کلیـدواژه و طـول عنـوان در هـر دو سـطح 
مقالـه  تأثیـر  بـر  قابـل  توجهـی  اثـر  اجتماعـی  و  اسـتنادی 
نداشـتند. اِلجنـدی ]29[ در مطالعـه ای با عنوان »مشـخصات 
مقالـه پراسـتناد: رویکـرد یادگیـری ماشـین« بـه شناسـایی 
پرداخته انـد.  پراسـتناد  مقاله هـای  کلیـدی  ویژگی هـای 
دویسـت مقالـه )نیمـی از آنهـا پراسـتناد و نیمـی کم اسـتناد( 
دیجیتـال  انتشـارات  مؤسسـه  وبـگاه  در  شـده  منتشـر 
هیـچ  بـدون   2017 سـال  در  )ام دی پـی آی1(  چندرشـته ای 

1. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
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هولمبـرگ ]30[ در مطالعـه ای بـا عنـوان »در مـورد تفـاوت 
محـرک  عوامـل  بررسـی  دگرسـنجه ها:  و  اسـتنادها  بیـن 
دگرسـنجه ها در برابـر اسـتناد بـرای مقاله هـای فنالنـدی« 
عوامـل مرتبـط با تعداد اسـتناد و نمره دگرسـنجی را بررسـی 
می کننـد. 13623 مقالـه نمایـه شـده در بازه زمانـی 2012 تا 
2014 در وب آو سـاینس بـا نشـانگر دیجیتالی شـئ )دی اُ آی1( 
و وابسـتگی سـازمانی فنالنـدی جامعـه پژوهـش را تشـکیل 
دادنـد. از پایـگاه آلتمتریک برای اسـتخراج اطالعـات مربوط 
بـه دگرسـنجه ها اسـتفاده شـده اسـت. از یافته هـا می تـوان 
نتیجـه گرفـت کـه عوامـل محـرک تعـداد خواندگـی مندلی 
مشـابه تعداد استنادها اسـت. دگرسـنجه ها از نظر فاکتورهای 
اعتبـار مؤسسـه و کشـور با یکدیگـر متفاوت انـد. جیانگ، هی 
و نـی ]31[ در مطالعـه ای بـا عنوان »همبسـتگی بین اسـتناد 
مقالـه و معیارهـای تأثیـر منابـع: چـه چیـزی می توانیـم یـاد 
و  اسـتناد(  )تعـداد  مقالـه  کیفیـت  بیـن  رابطـه  بگیریـم؟« 
معیارهایـی تأثیـر منابـع را کـه در سـه سـطح محـل اثـر، 
نویسـنده و مقالـه کـه به طـور جداگانه بر اسـاس فاکتورهای 
سـایت یوالیک  وبـگاه  در  خوانـش  تعـداد  هـم  و  اسـتنادی 
محاسـبه شـد را مقایسـه کردند. بر اسـاس یافته ها، معیارهای 
تأثیـر سـطح مقالـه منابـع کـه بـر اسـاس منابـع داده هـای 
آلتمتریـک محاسـبه شـدند، همبسـتگی قوی تری بـا کیفیت 
بروندادهای پژوهشـی نشـان دادند. جبور، جبـور و دی الیویرا 
]32[، به مطالعه ای پیمایشـی با عنوان »دیدگاه پژوهشـگران 
برزیلـی در مـورد عوامـل مؤثر بر اسـتناد بـه مقاله هـای آنها: 
مطالعـه ای در حـوزه توسـعه پایدار« بـا هدف ارزیابـی ادراک 
پژوهشـگران برزیلـی بـرای شناسـایی عوامـل مؤثر بـر تأثیر 
قالـب  در  منظـور،  ایـن  بـرای  پرداختنـد.  مقاله هایشـان 
پرسشـنامه بـا پرسـش هایی دربـاره چهـار فاکتـور »اعتبـار 
و  نشـر  ابـزار  »حیثیـت  پژوهشـی«،  شـبکه  و  نویسـنده 
کیفـی  ویژگی هـای  و  دسترسـی  »وضعیـت  نمایه سـازی«، 
مقالـه« و »ماهیـت بین المللـی ارتباطـات و دامنـه مطالعـه« 
بین 89 پژوهشـگر برزیلی حوزه توسـعه پایدار توزیع شـد. در 
نتیجـه بررسـی آمـاری یافته هـا، هیچ کـدام از چهار مـورد در 
تبییـن اسـتنادها از نظـر آمـاری معنـا دار نبودنـد. حسـالم و 
دیگـران ]33[، در پژوهشـی بـا عنوان »چه چیـزی پیش بینی 
تأثیرگذاری مقاله در حوزه روانشناسـی اجتماعی و شـخصیتی 

1. Digital Object Identifier (DOI)

را ممکـن می کنـد؟« عوامـل مؤثـر در تأثیـر اسـتنادی را در 
جامعـه ای شـامل 308 مقاله سـه مجلـه اصلی حـوزه نامبرده 
را در مطالعـه کتابسـنجی مورد بررسـی قرار دادند. بر اسـاس 
یافته هـا، عواملـی چـون اعتبار نویسـنده اصلی، اعتبـار مجله، 
طـول مقالـه و تعـداد منابع بـر پیش بینی تأثیر اسـتنادی مؤثر 
و عواملی شـامل جنسـیت و ملیت نویسـنده، همکاری علمی، 
اعتبـار دانشـگاه، حمایـت مالـی و پژوهانه، حـوزه موضوعی و 
نیـز روش شناسـی پژوهـش )تجربی یـا همبسـتگی( بی تأثیر 
شـناخته شـدند. لـورا و نلوانـدرو ]34[ در پژوهـش خـود بـا 
تأثیـرات  ارزیابـی  بـرای  جایگزیـن  »سـنجه های  عنـوان 
اجتماعـی پژوهش هـای گردشـگری« با هـدف ارزیابی میزان 
بـه  جامعـه،  در  گردشـگری  حـوزه  بروندادهـای  اثرگـذاری 
کسـب  اجتماعـی  شـبکه های  در  کـه  امتیازهایـی  بررسـی 
کرده انـد و مطالعـه ارتبـاط بیـن تأثیـر علمـی و اجتماعی آنها 
مقالـه  پژوهـش، 2123  یافته هـای  اسـاس  بـر  پرداخته انـد. 
دسـت  کـم یـک بـار در شـبکه های اجتماعـی بـه اشـتراک 
گذاشـته شـده اند. از طرفـی، تفـاوت قابل  توجهـی در ظرفیت 
و  آلتمتریـک  توجـه  امتیـاز  دارای  مقاله هـای  اسـتنادی 
مقاله هـای بـا امتیـاز توجـه آلتمتریـک صفـر یافـت نشـده 
اسـت. همچنیـن، همبسـتگی ضعیفی بیـن اسـتنادها و امتیاز 
توجـه آلتمتریـک مقاله هـا حاکـم بـود. مقاله هـای بـا امتیـاز 
توجـه آلتمتریـک باالتر در مجله های مشـابهی متمرکز شـده 
بودنـد. در نتیجـه یافته هـای پژوهـش، سـنجه های جایگزین 
فقـط می تواننـد بـرای تکمیـل تأثیر علمـی در کنار شـاخص 
اسـتناد )نه بـه عنوان جایگزین آن( اسـتفاده شـوند. پارابوهی 
]35[ در مطالعـه ای بـه »تجزیـه و تحلیـل آلتمتریـک صـد 
برونـداد برتر از نظـر امتیاز توجه آلتمتریـک در زمینه ویروس 
کرونـا« پرداختـه اسـت. صـد مقالـه دربـاره ایـن ویـروس با 
بیشـترین امتیـاز توجـه آلتمتریـک کـه از پایـگاه دایمنشـنز 
اسـتخراج شـدند، جامعـه پژوهـش را تشـکیل داده اسـت. بر 
انتشـارات در 34  ایـن  یافته هـای اصلـی پژوهـش،  اسـاس 
مجلـه یـا »مخـزن پیش از چـاپ«2 مختلف منتشـر شـده اند. 
بیـش از یـک سـوم از مجمـوع 657350 پسـت رسـانه های 
اجتماعـی از بسـتر توئیتر جمع آوری شـده اسـت. کشـورهای 
آن  از  پـس  و  چیـن  پژوهش هـا،  در  مشـارکت کننده  برتـر 
ایـاالت متحـده آمریکا بودنـد. صدیقـی ]36[ در مطالعه ای به 
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»ارزیابـی تأثیـر پژوهـش بـا اسـتفاده از رویکـرد آلتمتریـک: 
مطالعـه مـوردی رشـته علم سـنجی« پرداختـه اسـت. جامعه 
پژوهـش شـامل 1738 مقالـه و اسـتنادهای آنهـا در دو مجله 
»علم سـنجی« و »اطالعـات« در دوره ای پنج سـاله اسـت. بر 
اسـاس یافته هـا، رابطـه معنـادار، مثبـت و ضعیفی بیـن تعداد 
اسـتناد مقاله هـا با امتیاز توجـه آلتمتریک و خواندگی شـان در 
دو شـبکه اجتماعـی )مندلـی و سـایت یوالیک( وجـود دارد. 
همچنیـن، هیـچ رابطـه معنـاداری بین تعـداد اسـتناد مقاله ها 
نتیجـه  در  نداشـت.  وجـود  توئیتـر  در  خواننـدگان  تعـداد  و 
یافته هـا، بـه دلیـل ضعـف ضرایـب همبسـتگی، جایگزینـی 
ایـن دو دسـته از شـاخص ها توصیـه نمی شـود، امـا می تـوان 
شـاخص های  عنـوان  بـه  آلتمتریکـس  شـاخص های  از 
علم سـنجی مکمـل در ارزیابـی تأثیـر پژوهـش اسـتفاده کرد. 
مارتینـز و سـا ]37[ در پژوهشـی بـا عنـوان »پراسـتناد در 
جنـوب: همـکاری بین المللـی و شـناخت پژوهـش در میـان 
داده هـای  بررسـی  بـا  برزیـل«  پر اسـتناد  پژوهشـگران 
الگوهـای  و  شـغلی  مسـیرهای  رزومـه  و  وب آو سـاینس 
دانشـگاه های  در  مسـتقر  پراسـتناد  پژوهشـگران  انتشـاراتی 
برزیـل را بررسـی کـرد. یافته های پژوهش الگویـی از تحرک 
بین المللـی را در بیـن آنهـا از مراحل اولیه شـغلی خود نشـان 
دانشـگاه  بـا  تعامـل  مـورد،  چنـد  اسـتثنای  بـه  می دهـد. 
آنگلوسـفر، به  واسـطه انتشـارات مشـترک با پژوهشـگرانی از 
ایـاالت متحـده، انگلسـتان و اسـترالیا در گروه هـای بـزرگ 
پژوهشـی، نقـش پررنگـی در دسـتیابی بـه وضعیت پراسـتناد 
داشـته  اسـت. کالهـی و دیگـران ]38[ در مطالعـه خـود بـه 
»تحلیـل آلتمتریکـس مجله هـای پزشـکی معاصـر ایرانـی« 
پرداختنـد. جامعـه پژوهش را 104 مجله ایرانی حوزه پزشـکی 
تشـکیل داده اسـت. یافته هـا به این شـرح اند کـه در مجموع 
داده  منابـع  در  بـار   27577 مجلـه،   104 از  مقالـه   7518
منبـع  محبوب تریـن  توئیتـر  شـدند.  ذکـر  آلتمتریکـس 
آلتمتریکـس و پـس از آن فیس بـوک و رسـانه های خبـری 
قـرار گرفتنـد. در نتیجـه یافته هـا، سـردبیران و پژوهشـگران 
مجله هـای زیست پزشـکی ایرانـی بایـد در شـبکه جهانی وب 
بـا اسـتفاده از رسـانه های اجتماعی، ابزارهای بررسـی همتای 
ابزارهـای  پاسـخ،  و  پرسـش  وبگاه  هـای  انتشـار،  از  پـس 

برجسـته تحقیـق1، ویکی پدیـا2 و غیـره پویاتـر باشـند و نیـز 
توجـه بیشـتر بـه مفهـوم سیاسـت گذاری مبتنی بر شـواهد از 
طـرف دولـت و سیاسـت گذاران حـوزه بهداشـت ضـروری به 
نظـر می رسـد. اوچـی و دیگران ]39[ در پژوهشـی بـا عنوان 
دارنـد؟  اسـتناد همبسـتگی  بـا  »آیـا سـنجه های جایگزیـن 
حضـور  پراسـتناد«  مقالـه   1000 اسـاس  بـر  مطالعـه ای 
مقاله هـای پراسـتناد مجلـه نیچـر در رسـانه های اجتماعـی و 
و  کتابسـنجی  سـنجه های  امتیـاز  بیـن  همبسـتگی  وجـود 
جایگزیـن را بررسـی کردند. بر اسـاس یافته هـا، 98/9 درصد 
مقاله هـا دسـت  کـم یک بـار در رسـانه های اجتماعـی حضور 
داشـته اند. ایـن مقاله هـا بیشـترین حضـور را در مندلـی و در 
پی آن سـایت یوالیک و ویکی پدیا داشـتند. بیشـتر خوانندگان 
مقاله هـا و توییت کننـدگان از ایاالت متحـده بودند. همچنین، 
نتایـج بـه دسـت آمده از همبسـتگی اسـپیرمن نشـان داد که 
دریافتـی  اسـتنادهای  و  جایگزیـن  سـنجه های  تمـام  بیـن 
مقاله هـای پراسـتناد همبسـتگی آمـاری مثبـت و معنـاداری 
وجود دارد. نوروزی ]40[ در پژوهشـی به بررسی »استنادهای 
پروانه هـای ثبـت اختراع بـه مجله وب شناسـی در پایگاه ثبت 
اختـراع و نشـان تجـاری آمریـکا« پرداخت. یافته هـا حاکی از 
آن اسـت کـه تعداد کل اسـتنادهای ثبت شـده بـه مقاله های 
بـوده  مـورد   13 یو اس پی تـو  پایـگاه  در  وب شناسـی  مجلـه 
اسـت. مقاله هـای فنـی )مقاله هـای فناوری گـرا( مربـوط بـه 
شـبکه جهانـی وب و موتورهای جسـت وجو منتشـر شـده در 
ایـن مجله اسـتنادهای بیشـتری را از پروانه هـای ثبت اختراع 
دریافـت کرده انـد. دارداس و دیگـران ]41[ در مطالعـه ای بـا 
عنـوان »اندازه گیـری تأثیـر اجتماعـی تحقیقـات پرسـتاری: 
بینشـی در مـورد آلتمتریـک« بـه شناسـایی مقاله هـای مجله 
پرسـتاری کـه بیشـترین فعالیـت و بحـث برخـط را ایجـاد 
کرده انـد و نیـز ارزیابـی ارتبـاط بیـن امتیـاز توجـه آلتمتریک 
و  اسـتنادها  تعـداد  انتشـار،  ویژگی هـای  و  مقاله هـا  ایـن 
بـر  پرداختنـد.  آنهـا  منتشـرکننده  مجله هـای  سـنجه های 
اسـاس یافته هـا، میانگیـن نمـره آلتمتریک مقاله هـا 248 بود 
و بیـش از همـه در توئیتـر و بـه دنبـال آن، در رسـانه های 
خبـری و مندلـی مـورد بحـث قـرار گرفتنـد. همچنیـن، بین 
امتیـاز توجـه آلتمتریـک و تعداد اسـتناد آنها در وب آو سـاینس 

1. Research Highlight Tools
2. Wikipedia



شماره 83  |  پاییز 1400 رهیافت  

10

چـه در سـطوح اجتماعـی از دیدگاه آلتمتریکس مورد بررسـی 
قـرار داده انـد کـه به مرتبط ترین آنها اشـاره شـد. شـایان ذکر 
اسـت کـه تاکنـون هیـچ مطالعـه نظام منـد و مسـتندی مبنی 
بـر بررسـی رابطـه ویژگی هـای مقاله هـا بـا تأثیر اسـتنادی و 
اجتماعـی آنها کـه مورد مطالعـه آن پژوهشـگران یک درصد 
برتـر ایرانـی باشـد صـورت نگرفته اسـت. همچنیـن، در این 
پژوهـش متغیرهـای پیش بیـن از جامعیت بیشـتر و متغیرهای 
پاسـخ عالوه بر شـاخص تأثیر اسـتنادی صرف، شـاخص های 
رسـانه اجتماعـی را نیـز دربرمی گیرنـد. از طرفـی، عـالوه  بـر 
مرحلـه اول پژوهـش، در مرحله دوم نیز تاکنون پژوهشـگران 
یـک درصـد برتـر ایرانی مبنـای مطالعـات مربوط به بررسـی 
میـزان حضـور در پروانه هـای ثبت اختـراع ، میـزان حضور در 
شـرح منابع و سـرفصل رشـته خود، و میزان اسـتناد در منابع 
داخلـی قـرار نگرفته انـد، کـه وجـه تمایـز مطالعـه حاضـر بـا 

پیشـینه پژوهـش در مـوارد پیش گفته اسـت.

روش شناسی پژوهش
نظـر  از  و  کاربـردی  هـدف،  نظـر  از  حاضـر  پژوهـش 
رویکـرد از نـوع علم سـنجی اسـت کـه مبتنـی بـر روش های 
تحلیـل اسـتنادی، آلتمتریکـس و کتاب سـنجی انجـام شـده 
اسـت. همچنیـن، از نرم افـزار هیست سـایت بـرای اسـتخراج 
ویژگی هـای کتابشـناختی بروندادهای پژوهشـی، از اکسـل و 
از اس پـی اس اس نسـخه 26 بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا 
اسـتفاده شـد. بـه طـور کلـی، 33 پژوهشـگر منحصر به فـرد 
بـا وابسـتگی سـازمانی ایرانـی در سـال های 2014 تـا 2020 
قـرار گرفتـه در فهرسـت رسـمی پژوهشـگران یـک درصـد 
تشـکیل  را  حاضـر  پژوهـش  آمـاری  جامعـه  جهـان  برتـر 
داده انـد. در ایـن میـان، بروندادهای پژوهشـی نمایه شـده در 
وب آو سـاینس مربـوط بـه 12 پژوهشـگر یـک درصـد برتر با 
وابسـتگی سـازمانی اولیـه یـا ثانویـه ایرانـی در سـال 2020 
کـه آخریـن فهرسـت منتشـر شـده پیـش از اجـرای پژوهش 
حاضـر در پایـگاه کالریویـت آنالیتیکس بود و شـامل )مهدی 
دهقان، مسـعود رضایی، سـید مهدی جعفری، حسـن کریمی 
ملـه، امیـد ماهیان، امیـد اخوان، مصطفی اسـالمی، حمیدرضا 
پورقاسـمی، سـجاد جعفـری، محمدعلی میـرزازاده، نصرت اهلل 
دبیـر وزیـری و نورالدیـن قدیمـی( اسـت و بررسـی الگوهای 
اسـتنادی و تأثیـر اجتماعـی و غیره آنها نسـبت بـه  افراد یک 

و اسـکوپوس رابطـه معنـاداری وجود داشـت. پـارک و پارک 
]42[ در پژوهشـی بـا عنـوان »ارزیابـی تحقیقات کشـورهای 
آسـیایی بـا اسـتفاده از آلتمتریکـس: مقایسـه کـره جنوبـی، 
ژاپـن، تایـوان، سـنگاپور و چیـن« منابـع داده آلتمتریکـس از 
نظـر چهـار فضـای مارپیچ چهارگانـه )نوآوری، دانـش، اجماع 
و دولـت( تقسـیم بندی کردنـد. یافته هـا حاکـی از آن اسـت، 
کـه مقاله هـا بیش از همـه در مندلی )57،099 بـار(، و پس از 
فیس بـوک  پسـت های   ،)36،694( توئیتـر  پسـت های  آن 
از  شـده اند.  ظاهـر   )2870( خبـری  داسـتان های  و   )3672(
طرفـی مندلـی در فضـای دانـش و توئیتـر و فیس بـوک در 
فضـای نـوآوری بـه عنـوان توزیع کننده هـای مهـم دانـش 

علمی عمل کرده اند. 

جمع بندی از مرور پیشینه پژوهش
اول  مرحلـه  بـه  مربـوط  پیشـینه های  جمع بنـدی  در 
پژوهـش می تـوان چنیـن بیـان کـرد کـه تاکنـون مطالعـات 
زیـادی در زمینـه بررسـی رابطه بیـن مؤلفه هـای تأثیرگذار بر 
اثربخشـی بروندادهای پژوهشـی از دیـدگاه ویژگی های ذاتی 
و کتابشـناختی آنهـا، چـه در داخـل و چـه در خـارج از کشـور 
صـورت گرفته اسـت. تـا جایی که، تهمتـن و و همکارانش در 
رابطـه با آن دسـت بـه یک مـرور نظام مند زده انـد. در مقابل، 
در  پیشـینه های داخلـی بـه جـز یـک پژوهش که به بررسـی 
تأثیرگـذاری اجتماعـی از دیـدگاه مؤلفـه اختـالف  رشـته ای 
پرداختـه بـود، همگـی فقـط عوامـل پیش بینی کننـده مربوط 
بـه اثربخشـی علمـی بروندادهـای پژوهشـی )از منظـر تعداد 
اسـتنادها( را مـورد بررسـی قـرار داده انـد. همچنیـن، تعـداد 
زیـادی از پیشـینه های خـارج از کشـور، بـه بررسـی عوامـل 
پیش بینی کننـده اثربخشـی اسـتنادی صرف و نیـز تعدادی به 
بررسـی اثر بخشـی اسـتنادی و اجتماعـی بـه صـورت توأمان 
پرداخته انـد، کـه اغلـب نتایج به دسـت آمده از ایـن مطالعات 
بـر اسـاس آمـار توصیفی، روش هـای آماری کالسـیک چون 
رگرسـیون، همبسـتگی و نیـز در یک مـورد از روش  یادگیری 
ماشـین )بـه طـور خـاص، تکنیـک مؤلفـه اصلـی( اقـدام بـه 
آثـار  اثربخشـی  پیش بیـن  الگوهـای  ارائـه  و  مدل سـازی 
پژوهشـی کرده اند. در بررسـی پیشـینه های مربـوط به مرحله 
دوم پژوهـش نیز مطالعات فراوانی اثرگذاری آثار پژوهشـی را 
چـه در محیط هـای علمی از دیدگاه شـاخص های اسـتنادی و 
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اسـتخراج شـد. در تاریـخ 9 مهر ماه 1400 مصـادف با 2 اکتبر 
2021 نیـز بـرای هـر مقالـه امتیـاز توجـه آلتمتریـک و امتیاز 
سـنجه های جایگزیـن از پایگاه آلتمتریک و سـنجه خواندگی 
از پایـگاه مندلـی اسـتخراج و در نهایت، با اسـتفاده از نرم افزار 
اکسـل پـردازش شـدند. از طرفی، تعداد اسـتناد، امتیـاز توجه 
آلتمتریـک و خواندگـی در مندلـی را برای هر مقاله با تقسـیم 
بـر تعـداد سـال های گذشـته از انتشارشـان از نظـر زمانـی 
نرمـال کردیـم. همچنیـن، بـه منظـور شناسـایی رتبـه علمی 
و محـل دریافـت مـدارج تحصیلـی  و اسـتخدام پژوهشـگران 
یـک درصـد برتـر و تعییـن نـوع رده شـغلی آنهـا بـر اسـاس 
مفهـوم اصالت دانشـگاهی، رزومـه2 و زندگینامـه علمی3 آنها 

بـه روش هـای زیـر بازیابی و بررسـی شـد:
وبـگاه . 1 او در  پژوهشـگر در صفحـه رسـمی  رزومـه  بررسـی 

خدمتـش؛ محـل  دانشـگاه 
دیگـر . 2 و  اُرکیـد4  پایـگاه  در  پژوهشـگر  زندگینامـه  بررسـی 

اینترنـت؛ در  شـده  منتشـر  زندگینامه هـای 
ارسال رایانامه درخواست رزومه به پژوهشگر. . 3

اطالعـات اسـتخراج شـده بـرای پژوهشـگر بـا رده هـای 
شـغلی او بـر اسـاس مفهـوم اصالـت دانشـگاهی در مطالعـه 
هورتـا ]43[ کـه بـا تأکیـد بـر ایـن امـر کـه تحـرک )یـا 
اولیـه  مراحـل  در  پژوهشـگران  جغرافیایـی  بی تحرکـی( 
پژوهـش در رفتارهـای دانشـگاهی و بهـره وری علمـی آنهـا 
نقـش تعیین کننـده ای دارد، رده هـای شـغلی دانشـگاهی را بر 
مبنـای اصالـت دانشـگاهی در پنـج دسـته گروه بنـدی کـرده 
اسـت، تطبیـق و رده هـای هم خـون محـض یـا بی حرکـت 
خـود  دانشـگاهی  شـغل  و  تحصیـالت  کـه  )دانشـگاهیانی 
تحـرک  بـا  هم خـون  گذرانده انـد(،  مشـابه  دانشـگاه  در  را 
دوره  در  را  تدریـس  یـا  پژوهـش  دوره  کـه  )دانشـگاهیانی 
دکتـرا و یـا دوره پسـادکترای خـود را در دانشـگاه دیگـری 
گذرانده انـد(، غیرهم خـون )دانشـگاهیانی کـه فقـط یـک بار 
در شـغل علمـی خـود جا به جـا شـده اند؛ از دانشـگاهی کـه 
درجـه دکتـرای خـود را دریافـت کرده انـد تـا دانشـگاهی که 
نخسـتین سـمت شـغلی را بـه آنهـا اعطـا کـرده اسـت. ایـن 
دانشـگاهیان در تمـام دوران تحصیـل خـود در دانشـگاه آخر 

2. Curriculum Vitae (CV)
3. Scientific Biography
4. Https://orcid.org

درصـد برتر شـناخته شـده در سـال های پیشـین می توانسـت 
نتایـج روزامدتـری ارائـه دهـد کـه الگوبـرداری از آنهـا برای 
دیگـر پژوهشـگران نتیجه بخش تـر باشـد، بـه عنـوان نمونـه 
از جملـه  گرفته انـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  پژوهـش  ایـن  در 
دالیـل دیگـر بـرای انتخـاب ایـن نمونه آمـاری می تـوان به 
بروندادهـای  روی  موردنظـر  تحلیل هـای  اجـرای  دشـواری 
ایرانـی  برتـر  درصـد  یـک  پژوهشـگران  تمامـی  پژوهشـی 
معرفـی شـده در سـال های پیـش از اجـرای پژوهـش مـورد 
نظـر )2014 تـا 2020( بـه دلیـل محدودیـت نرم افزارهـای 
علم سـنجی، محدودیـت زمانـی، دشـواری اسـتخراج دسـتی 
حجـم زیـادی از داده هـا از جمله شـاخص هرش نویسـندگان 
نیـز  زمان بـر  و  مجله هـا  تأثیـر  و ضریـب  مقـاالت  همـکار 
بـودن شناسـایی وضعیـت اصالـت دانشـگاهی پژوهشـگران 
یـک درصـد برتـر و همـکاران آنهـا در تولیـدات علمی شـان 
)کـه مسـتلزم جسـتجو و بررسـی رزومه هـای علمـی ایشـان 
در محیـط اینترنـت و نیـز ارسـال رایانامـه بـه ایشـان بـود( 
بـرای حجـم زیـادی از نویسـندگان اشـاره کـرد. در تاریـخ 
14 تیـر مـاه 1400 مصـادف بـا 5 ژوئیـه 2021 نسـبت بـه 
اسـتخراج داده هـای آنهـا اقـدام شـد و در پرسـش هایی کـه 
ماهیـت مقایسـه ای تأثیـر علمـی بـا تأثیـر اجتماعی داشـتند 
محـدود بـه بروندادهای پژوهشـی دارای دی اُ آی1 شـدند؛ زیرا 
بـرای اسـتخراج سـنجه های جایگزیـن از پایـگاه آلتمتریـک 
اسـتفاده شـد کـه بروندادهـای پژوهشـی دارای ایـن شناسـه 
را رهگیـری می کنـد. پژوهشـگران یـک درصـد برتـر ایرانی 
سـال 2020، 3439 برونـداد پژوهشـی منتشـر کرده انـد کـه 
2855 اثـر دی اُ آی دارنـد. اطالعـات کتابشـناختی مختلفـی 
شـامل نـام پژوهشـگر، عنوان مقالـه، نام منبع، چکیـده، تعداد 
کلیدواژه هـای  پژوهشـی،  برونـداد  دی اُ آی  منابـع،  فهرسـت 
نویسـنده، صفحـه آغازیـن، صفحـه پایانـی و تعـداد اسـتناد 
نرم افـزار هیست سـایت و اطالعـات مربـوط  از  اسـتفاده  بـا 
بـه سـایر متغیرهـای مـورد نظـر کـه ایـن نرم افـزار پوشـش 
نمی دهـد شـامل شـاخص هـرش نویسـندگان مقالـه، تعـداد 
منابـِع نمایـه شـده در وب آو سـاینس بـه همـراه تعداد اسـتناد 
کل و میانگیـن اسـتناد در سـال آنهـا، ضریـب تأثیر دو سـاله 
مجلـه، نـوع دسترسـی )بـاز- بسـته( با جسـتجوی عنـوان یا 
دی اُ آی برونداد پژوهشـی در وب آو سـاینس به صورت دسـتی 
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اول  پرسـش  در  آلتمتریـک  توجـه  امتیـاز  و  اسـتناد  تعـداد 
»چـه رابطـه ای بیـن میـزان حضـور بروندادهـای پژوهشـی 
پژوهشـگران یـک درصـد برتـر ایرانـی 2020 در رسـانه های 
اجتماعـی تحـت پوشـش پایـگاه آلتمتریـک بـا تعداد اسـتناد 
کـه  مقالـه  ویژگی هـای  متغیرهـای  و  دارد؟«  وجـود  آنهـا 
از ایـن ذکـر شـدند بـا تعـداد اسـتناد، خواندگـی در  پیـش 
مندلـی و امتیـاز توجـه آلتمتریک در پرسـش دوم »شناسـایی 
ویژگی هـای مقاله هـای پژوهشـگران یک درصد برتـر ایرانی  
کـه بـر تأثیـر اسـتنادی و اجتماعـی آنهـا اثرگذار اسـت؟«، از 
آزمـون اسـپیرمن )معـادل ناپارامتریـک آزمـون پیرسـون( که 
نسـبتی(  )فاصلـه ای/  کّمـی  آن  اصلـی  پیش فرض هـای  از 
بـودن مقیـاس اندازه گیـری متغیرهـا و نیـز غیرنرمـال بـودن 
توزیع دسـت  کم یکی از متغیرهاسـت، اسـتفاده شـده اسـت. 
همچنیـن، بـرای بررسـی رابطـه متغیرهـای مسـتقلی کـه از 
چنـد گـروه مسـتقل تشـکیل شـده اند؛ کـه در پرسـش دوم 
بودجـه  و  بسـته(  )بـاز-  نـوع دسترسـی  متغیرهـای  شـامل 
پژوهشـی )برخـوردار از حمایـت مالـی- فاقد حمایـت مالی(، 
در پرسـش سـوم شـامل متغیـر درجـه اصالـت دانشـگاهی 
ناپارامتریـک  از آزمـون کروسـکال-والیس2 )معـادل  اسـت، 
آزمـون آنالیـز واریانـس یک طرفه3( اسـتفاده شـده اسـت. از 
مهم تریـن پیش فرض هـای ایـن آزمـون می تـوان بـه دو یـا 
چنـد گروهـی بـودن متغیر مسـتقل، نسـبی یـا ترتیبـی بودن 
مقیـاس اندازه گیـری متغیـر وابسـته و نیـز غیرنرمـال بـودن 
دسـت کـم یکـی از متغیرهـای کمـی یا رتبـه ای اشـاره کرد.

یافته های پژوهش
پاسـخ پرسـش اول؛ چـه رابطـه ای بیـن میـزان حضـور 
برتـر  درصـد  یـک  پژوهشـگران  پژوهشـی  بروندادهـای 

202 ایرانـی 
در رسـانه های اجتماعـی تحـت پوشـش پایـگاه آلتمتریک 

بـا تعداد اسـتناد بـه آنها وجـود دارد؟

2. Kruskal–Wallis H Test (One-way Anova on Ranks)
3. One-way Analysis of Variance Test (ANOVA)

باقـی می ماننـد( و غیرهم خـون محـض )دانشـگاهیانی که در 
دانشـگاه دیگـری غیـر از دانشـگاهی فعالیـت می کننـد کـه 
درجـه دکتـرای خـود را دریافـت کرده انـد؛ و طـی فعالیـت 
علمـی خـود در چنـد دانشـگاه فعالیـت کرده اند( به هـر کدام 

اختصـاص دادیـم.
الزم بـه ذکر اسـت که پژوهشـگران هم خـون باتحرک و 
ریسـمان نقـره ای )دانشـگاهیانی که در حال حاضـر در همان 
دانشـگاهی فعالیت می کنند که درجـه دکترای خود را دریافت 
کرده انـد؛ امـا پـس از اتمـام دوره دکتـرا، فعالیت شـغلی را در 
جـای دیگـری تجربـه کرده انـد( بـه دلیـل دشـواری تفکیک 
در یـک دسـته قـرار گرفته انـد. ایـن نکتـه قابـل تذکر اسـت 
کـه در مطالعـه حاضـر مدرک دکتـرای عمومی پژوهشـگران 
پژوهشـگران  تخصصـی  دکتـرای  مـدرک  معـادل  پزشـکی 
غیرپزشـکی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در ادامـه بـه منظور 
بروندادهـای  بـه  گرفتـه  تعلـق  اسـتنادهای  میـزان  تعییـن 
پژوهشـی پژوهشـگران از سـوی بروندادهای پژوهشی ایرانی 
بین المللـی، بروندادهـای پژوهشـی مربـوط بـه هر نویسـنده 
را از طریـق شناسـه دی اُ آی آنهـا در وب آو سـاینس بازیابـی 
و تعـداد اسـتناد مربـوط به کشـور ایـران را اسـتخراج کردیم. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در اینجـا اسـتناد از سـوی مدارکـی 
کـه دسـت  کـم یـک وابسـتگی کشـوری ایرانـی داشـته اند 
جـزء اسـتنادهای داخلـی قلمـداد شـده اند. به منظور بررسـی 
حضور مقاله های پژوهشـگران در فهرسـت منابـع پروانه های 
پروانه هـای  )پایـگاه  یو اس پی تـو1  پایـگاه  در  اختـراع  ثبـت 
ثبـت اختـراع آمریـکا( در قسـمت جسـتجوی سـریع، نـام و 
نـام خانوادگـی نویسـنده را داخـل عالمـت نقل قـول )»...«( 
را   Other References گزینـه  و  وارد   Term قسـمت  در 
در قسـمت فیلـد انتخـاب کردیـم. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
هیچ گونـه محدودیـت زمانـی در فراینـد جسـت وجو اعمـال 
نشـد. برای شناسـایی میـزان حضور پژوهشـگران یک درصد 
برتـر ایرانـی در شـرح برنامه درسـی رشـته خـود، برنامه های 
درسـی مصوِب دفتـر برنامه ریزی آموزش عالـِی وزارت علوم، 
تحقیقـات و فناوری )عتف( را برای رشـته های غیرپزشـکی و 
وبـگاه معاونـت آموزشـِی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 

پزشـکی را بـرای رشـته های پزشـکی مدنظـر قـرار دادیم.
بـه منظـور بررسـی رابطـه همبسـتگی بیـن متغیرهـای 

1. USPTO
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جدول 1. وضعیت حضور مقاله های پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی در رسانه های اجتماعی در پوشش پایگاه آلتمتریک

امتیازدگر سنجهردیفامتیازدگرسنجهردیفامتیازدگرسنجهردیف
2ذکر در ویدئو2613ذکر در ویکی پدیا852847ذکر در مندلی1
1ذکر در وبیو8142ذکر در نظر اعضای هیئت علمی218581ذکر در توئیتر2
0ذکر در لینکدین7154ذکر در منابع همترازخوانی علمی10493ذکر در فیس بوک3
0ذکر در وبگاه های پرسش و پاسخ6166ذکر در گوگل پالس150105ذکر در پروانه  ثبت اختراع4
0ذکر در شرح برنامه درسی18178ذکر در اسناد سیاست گذاری62117ذکر در اخبار5
1768امتیاز توجه آلتمتریک318ذکر در ردیت31129ذکر در وبالگ ها6

بـر اسـاس اطالعات جـدول )1(، مقاله های پژوهشـگران 
یـک درصد برتر ایرانی، 85284 بار در مندلی خوانده شـده اند. 
همچنیـن، 2185 بـار در توئیتـر، 150 بـار در فیس بـوک، 93 
بـار در پروانه هـای ثبـت اختـراع، 62 بـار در اخبـار، 31 بـار 
در وبالگ هـا، 26 بـار در ویکی پدیـا، 8 بـار در نظـر اعضـای 
هیئـت علمـی، 7 بـار در منابـع همترازخوانـی علمـی، 6 بـار 
در گوگل پـالس، 18 بـار در اسـناد سیاسـت گذاری، 3 بـار در 
ردیـت و بـه طور مشـترک 1 بـار در ویدئـو و وبیو مـورد ذکر 
واقـع  شـده اند. در ایـن بیـن، لینکدیـن، وبگاه های پرسـش و 
پاسـخ و شـرح برنامه درسـی سـهمی از حضـور ایـن مقاله ها 
نداده انـد.  اختصـاص  خـود  بـه  اجتماعـی  رسـانه های  در  را 
همچنیـن، مجمـوع امتیـاز توجـه آلتمتریـک 2855 برونـداد 
بنابرایـن،  اسـت.   1768 بـا  برابـر  دی اُ آی  دارای  پژوهشـی 
پژوهشـی  بروندادهـای  آلتمتریـک  توجـه  امتیـاز  میانگیـن 

پژوهشـگران یـک درصـد برتـر حدود 0/6 اسـت.
استنادی  تأثیرگذاری  رابطه  سنجش  منظور  به  ادامه  در 
)تعداد استناد در وب آو ساینس( و تأثیرگذاری اجتماعی )امتیاز 
برونداد   2855 اکسپلورر(  آلتمتریک  در  آلتمتریک  توجه 
پژوهشی پژوهشگران یک درصد برتر که دی اُ آی دارند که از 
نظر زمانی نرمال شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس 
)در  متغیرها  مقادیر  توزیع  اسمیرنوف،  کولموگروف  آزمون 
سطح معناداری کمتر از پنج صدم( نُرمال نبود. در نتیجه، برای 
بررسی روابط آنها از آزمون  ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شد. 

جدول 2. اطالعات آزمون همبستگی اسپیرمن بین 
متغیرهای تعداد استناد و امتیاز توجه آلتمتریک 

بروندادهای پژوهشی

امتیاز توجه آلتمتریکمتغیرها
*0/064تعداد استناد مقاله

* معناداری همبستگی در سطح 5 درصد

نتایـج آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن حاکی از همبسـتگی 
مسـتقیم با شـدت بسـیار ضعیـف بین سـنجه تعداد اسـتناد با 

امتیـاز توجه آلتمتریک اسـت )جـدول 2(.

بروندادهـای  ویژگی هـای  کـدام  دوم؛  پرسـش  پاسـخ 
پژوهشـی پژوهشـگران یک درصـد برتر ایرانـی   2020 بر 

تأثیـر اسـتنادی و اجتماعـی  آنهـا اثرگـذار اسـت؟1

در ایـن پرسـش رابطـه بیـن ویژگی هـای کتابشـناختی 
 3439 از  همایش هـا(  و  مـروری  )پژوهشـی،  مقالـه   2194
برونداد پژوهشـی پژوهشـگران یـک درصد برتر ایرانی سـال 
2020 کـه دارای دی اُ آی بودنـد بـا تعـداد اسـتناد دریافتـی، 
امتیـاز توجـه آلتمتریـک و تعـداد خواندگـی در مندلـی کـه 
از نظـر زمانـی نرمـال شـده اند، مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. 
سـطح  کـه  داد  نشـان  اسـمیرنوف  کولموگـروف  آزمـون 
معنـاداری همـه متغیرهـا کمتـر از 5 صـدم و کجـی داده هـا 
معنـادار بـوده، در نتیجه، هیچ کـدام از متغیرها نرمال نیسـتند. 
بـه ایـن منظور، متناسـب بـا نـوع متغیرها آزمون هـای آماری 

کروسـکال والیـس و همبسـتگی اسـپیرمن اجـرا شـده اند.
سـطح معنـاداری آزمون کروسـکال والیس گزارش شـده 
بـرای متغیرهـای تعـداد اسـتناد، امتیـاز توجـه آلتمتریـک و 
تعـداد خواندگـی در مندلـی بر اسـاس بودجه پژوهشـی برای 
هـر سـه مـورد صفـر و بر اسـاس نـوع دسترسـی، بـه ترتیب 
0/054، 0 و 0/024 بـه دسـت آمـده اسـت. بنابراین، اختالف 

1. Faculty Opinions: www.facultyopinions.com
2. Webio
3. Peer Review
4. LinkedIn (www.linkedin.com)
5. Google Plus
6. Q & A Sites
7. Policy Document
8. Syllabus/Syllabi
9. Reddit
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 جدول 3. رتبه های مربوط به آزمون کروسکال- والیس برای متغیرهای تعداد استناد، امتیاز توجه آلتمتریک 
و تعداد خواندگی در مندلی بر اساس متغیر بودجه پژوهشی

متغیر مستقلردیف
میانگینتعداد مقاله هابودجه پژوهشیمتغیر)های( وابسته

تعداد استناد مقاله )در سال(1
125568/1037دارد

93945/1177ندارد

امتیاز توجه آلتمتریک2
125548/1037دارد

93971/1177ندارد

تعداد خواندگی در مندلی3
125517/1000دارد

93958/1227ندارد

صـدم اسـت- معنادار اسـت. میانگیـن رتبـه متغیرهـا بـه اسـتثنای تعـداد اسـتناد مقالـه بر 
مبنـای نـوع دسترسـی- که سـطح معنـاداری آن بیشـتر از 5 

جدول 4. رتبه های مربوط به آزمون کروسکال والیس برای متغیرهای تعداد استناد، امتیاز توجه آلتمتریک و تعداد خواندگی 
در مندلی بر اساس متغیر نوع دسترسی

متغیر مستقلردیف
میانگینتعداد مقاله هانوع دسترسیمتغیر)های( وابسته

16681112/15دسترسی بازتعداد استناد مقاله1

5261051/06دسترسی بسته

16681043/96دسترسی بازامتیاز توجه آلتمتریک2

5261267/28دسترسی بسته

16681080/34دسترسی بازتعداد خواندگی در مندلی3

5261151/9دسترسی بسته

بـا توجـه بـه اطالعـات جـدول )3(، امتیـاز سـنجه های 
تعـداد اسـتناد، امتیـاز توجـه آلتمتریـک، خواندگـی در مندلی 
بـرای مقاله هایـی کـه هیچ گونـه بودجـه پژوهشـی بـه آنهـا 

از  بهره منـد  مقاله هـای  از  بیشـتر  اسـت،  نیافتـه  تخصیـص 
حمایت هـای مالـی و پژوهانـه اسـت.

بـا توجـه بـه اطالعـات جـدول 4، مقاله هـای دسترسـی 
توجـه  امتیـاز  بـاز،  مقاله هـای دسترسـی  بـه  نسـبت  بسـته 
آلتمتریـک و تعـداد خواندگـی )در مندلـی( بیشـتری دارنـد.

نتایـج آزمـون همبسـتگی دربـاره وضعیـت ویژگی هـای 
مقالـه در رابطـه بـا متغیرهـای تعـداد اسـتناد، امتیـاز توجـه 
آلتمتریـک و میـزان خواندگـی در مندلی به این ترتیب اسـت 
کـه تعـداد اسـتناد بیشـترین همبسـتگی مثبـت )مسـتقیم( را 
بـا شـدت ضعیـف بـا ضریـب تأثیـر مجلـه )ρ=0/35( و بـه 
 ،)ρ=0/194( مقـدار بسـیار ضعیـف بـه ترتیب با تعـداد منابـع
بین المللی بودن مقاله )ρ=0/155(، تعداد وابسـتگی سـازمانی 
 ،)ρ=0/114( نویسـندگان  هـرش  شـاخص   ،)ρ=0/118(
موضوعـی  زمینه هـای  تعـداد   ،)ρ=0/105( نویسـنده  تعـداد 

تعـداد   ،)ρ=0/075( چکیـده  واژگان  تعـداد   ،)ρ=0/097(
واژگان عنـوان )ρ=0/065( دارد و رابطـه ای بـا کلیـدواژگان 
امتیـاز  نویسـنده و تعـداد صفحه هـای مقالـه نـدارد. متغیـر 
توجـه آلتمتریـک همبسـتگی مثبـت ضعیفی با تعـداد واژگان 
چکیـده )ρ=0/246(، همبسـتگی مثبـت بسـیار ضعیفـی بـا 
 ،)ρ=0/165( ضریـب تأثیـر مجلـه ،)تعـداد نویسـنده )0/187
 )ρ=0/145( تعـداد منابـع ،)ρ=0/159( وابسـتگی سـازمانی
بسـیار  )غیرمسـتقیم(  منفـی  نهایـت، همبسـتگی  در  و  دارد 
ضعیـف و ناچیـزی بـا متغیرهای شـاخص هرش نویسـندگان 
دارد.   )ρ=0/042( عنـوان  واژگان  تعـداد  و   )ρ=0/071(
همبسـتگی امتیـاز توجـه آلتمتریک بـا دیگر متغیرهـای تعداد 
بین المللـی بـودن مقالـه، کلیـدواژگان نویسـنده، زمینه هـای 
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جدول 5. وضعیت اصالت دانشگاهی پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی 2020

محل دریافت نام نویسندهردیف
فعالیت پژوهشیمحل خدمت کنونیمدرک دکترا

در سایر سازمان ها
خدمت

در سایر سازمان ها
درجه اصالت 

دانشگاهی
---دانشگاه امیرکبیر-مهدی دهقان1

دانشگاه تربیت مسعود رضائی2
مدرس

هم خون محضدانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه کوئینزلند سید مهدی جعفری3
استرالیا

دانشگاه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی گرگان

غیرهم خون

دانشگاه صنعتی حسن کریمی  مله4
اصفهان، ایران

دانشگاه علوم و فناوری 
الکترونیک، چین

دانشگاه جوهانسبورگ، 
آفریقای جنوبی؛ دانشگاه 
تون داک تانگ، ویتنام؛ 
دانشگاه صنعتی قوچان، 

ایران

غیرهم خون محض

دانشگاه فردوسی امید ماهیان5
مشهد، ایران

دانشگاه شیان جیائوتونگ، 
چین

دانشگاه فناوری کینگ 
مونگکوت تونبوری؛

دانشگاه فردوسی مشهد

غیرهم خون محض

دانشگاه صنعتی امید اخوان6
شریف

هم خون محضدانشگاه صنعتی شریف

غیرهم خوندانشگاه مازندراندانشگاه گیالنمصطفی اسالمی7

دانشگاه تربیت حمیدرضا پورقاسمی8
مدرس

غیرهم خوندانشگاه شیراز

هم خون محضدانشگاه امیرکبیردانشگاه امیرکبیرسجاد جعفری9

هم خون محضدانشگاه گیالندانشگاه گیالنمحمدعلی میرزازاده10

دانشگاه کالیفرنیا دانشگاه کالیفرنیای اِروایندانشگاه تهراننصرت اهلل دبیر وزیری11
لوس آنجلس )دوره 
رزیدنتی(؛ دانشگاه 

کالیفرنیا لوس آنجلس 
)دوره فلوشیپ 

نفرولوژی(

غیرهم خون محض

دانشگاه آزاد نورالدین قدیمی12
اسالمی واحد 

تهران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اردبیل

غیرهم خون

موضوعـی مقالـه و تعـداد صفحه هـای مقالـه معنادار نیسـت. 
متغیـر میـزان خواندگـی در مندلی بـا تمام متغیرهـای مربوط 
بـه ویژگی هـای مقاله در راسـتا و شـدت مختلف همبسـتگی 
دارد. در ارتبـاط بـا ایـن متغیـر باالتریـن همبسـتگی مثبت با 
 )ρ=0/524( شـدتی متوسـط مربوط بـه ضریب تأثیـر مجلـه
و پـس از آن، تعـداد واژگان چکیـده )ρ=0/469( اسـت. بیـن 
ایـن متغیـر بـا شـاخص هـرش نویسـندگان مقالـه )0/278- 
=ρ( همبسـتگی منفـی ضعیـف و بـه ترتیـب بـا تعـداد منابع 
)ρ=0/379(، تعـداد نویسـنده )ρ=0/291( و تعـداد وابسـتگی 

سـازمانی )ρ=0/216( همبسـتگی مثبـت ضعیـف و بـا تعداد 
زمینه هـای موضوعـی )ρ=0/113(، بین المللـی بـودن مقالـه 
)ρ=0/105(، تعـداد صفحه هـای مقالـه )ρ=0/077( و تعـداد 
واژگان عنـوان )ρ=0/068( همبسـتگی مثبت بسـیار ضعیفی 

وجـود دارد. 
پاسـخ پرسـش سـوم؛ چـه رابطـه ای بیـن درجـه اصالت 
دانشـگاهی پژوهشـگران یک درصـد برتر ایرانـی 202 با 

د ا تعد
استناد و امتیاز توجه آلتمتریک آنها وجود دارد؟
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است. نامشـخص  او 
بـه منظـور بررسـی رابطـه تعـداد اسـتناد و امتیـاز توجـه 
اصالـت  درجـه  بـا  زمانـی(  نظـر  از  )نرمال  شـده  آلتمتریـک 
دانشـگاهی از آزمـون شـاپیرو ویلـک )بـه دلیـل کـم بـودن 
تعـداد مشـاهده ها( بـرای بررسـی وضعیـت نرمال بـودن آنها 
اسـتفاده شـده اسـت. متغیر درجه اصالت دانشـگاهی با سطح 
معنـاداری کمتـر از 5 صـدم نرمـال نیسـت. بنابرایـن، بـرای 
بررسـی رابطـه آن بـا دو متغیـر نرمـال تعـداد اسـتناد و امتیاز 
توجـه آلتمتریـک از آزمـون ناپارامتریـک کروسـکال والیـس 

اسـتفاده می کنیـم.
سـطح معنـاداری آزمون کروسـکال والیس گزارش شـده 
بـرای متغیرهـای میانگیـن اسـتناد و میانگیـن امتیـاز توجـه 
آلتمتریـک بـر اسـاس متغیـر درجـه اصالـت دانشـگاهی بـه 
ترتیـب 0/741 و 0/974 بـه دسـت آمـده اسـت. بنابرایـن، 
آلتمتریـک  توجـه  امتیـاز  و  اسـتنادی  امتیـاز  اختـالف 
پژوهشـگران یـک درصـد برتـر ایرانی بـا انواع درجـه اصالت 

دانشـگاهی معنـادار نیسـت.

بروندادهـای  حضـور  میـزان  چهـارم؛  پرسـش  پاسـخ 
پژوهشـی پژوهشـگران یک درصـد برتر ایرانـی 2020 در 
بروندادهـای پژوهشـی ایرانـی در سـطح بین المللی چگونه 

؟ ست ا

جدول 6. تعداد مقاله و مقاله دارای استناد داخلی و استناد کلی و داخلی پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی 2020

تعداد برونداد نام نویسندهردیف
پژوهشی

استناد 
داخلی

میانگین 
تعداد برونداد نام نویسندهردیفاستناد داخلی

پژوهشی
استناد 
داخلی

میانگین 
استناد داخلی

86111813مصطفی اسالمی118270722/947نورالدین قدیمی1

20015857/92محمد میرزاده255883734/658حسن کریمی مله2

114117110/27مسعود رضائی180450825/049حمیدرضا پورقاسمی3

78548706/2مهدی دهقان175347119/8310امید ماهیان4

26823008/58سید مهدی جعفری26121478/2211سجاد جعفری5

8844430/5نصرت اهلل دبیر وزیری164413725/2212امید اخوان6

بـر اسـاس اطالعـات جـدول )5(، محل خدمـت جاری و 
محـل دریافـت مـدرک دکتـرا امیـد اخـوان، سـجاد جعفری، 
محمدعلـی میـرزازاده و مسـعود رضائـی یکسـان و همخـون 
محض انـد. از آنجـا کـه فعالیـت پژوهشـی )از جملـه فرصـت 
مطالعاتـی، گذرانـدن دوره پسـت دکتـرا و غیـره( و سـابقه 
اسـتخدام در سـازمان دیگـری نداشـته اند نمی تـوان ایشـان 
را همخـون باتحـرک یـا ریسـمان نقـره ای بـه شـمار آورد. 
در مقابـل، سـایر پژوهشـگران بـا اسـتخدام در سـازمانی غیر 
از محـل دریافـت مـدرک دکتـرا خـود در زمره پژوهشـگران 
بـه  می گیرنـد.  قـرار  غیرهم خـون محـض  یـا  غیرهم خـون 
ایـن ترتیـب کـه حسـن کریمی ملـه و امیـد ماهیان بـه دلیل 
داشـتن موقعیت شـغلی دانشـگاهی و نصـرت اهلل دبیر وزیری 
به علت گذراندن دوره های آموزشـی و پژوهشـی در سـازمانی 
متفـاوت از محـل دریافـت مـدرک دکتـرا و محـل اسـتخدام 
 کنونی شـان غیرهم خـون محض و سـایرین که پای سـازمان 
سـومی در رزومـه تحصیلـی و شغلی شـان بـاز نشـده اسـت، 
شـامل سـید مهـدی جعفـری، مصطفـی اسـالمی، حمیدرضا 
پورقاسـمی و نورالدیـن قدیمی غیرهم خون شـناخته  شـده اند. 
قابـل ذکـر اسـت کـه در مـورد دکتـر مهـدی دهقـان امکان 
کسـب اطالعـات دقیق در مـورد محل دریافت مـدرک دکترا 
ایشـان، فعالیـت پژوهشـی و خدمـت در سـایر سـازمان ها، 
وجـود نداشـت. بـه همیـن دلیـل، درجـه اصالـت دانشـگاهی 

و  وزیـری  دبیـر  نصـرت اهلل   ،)6( جـدول  اسـاس  بـر 
و  اسـتناد 0/5  میانگیـن  بـا  ترتیـب  بـه  حسـن کریمی ملـه 
ایرانـی  پژوهشـی  بروندادهـای  سـوی  از  دریافتـی   34/65
درسـطح بین المللـی بـه ترتیـب کمتریـن و بیشـترین نقـش 
را در شـکل گیری آنهـا نسـبت بـه دیگـر پژوهشـگران حاضر 

داشـته اند.

بروندادهـای  حضـور  میـزان  پنجـم؛  پرسـش  پاسـخ 
پژوهشـی پژوهشـگران یک درصـد برتر ایرانـی 2020 در 

اسـت؟ چگونـه  بین المللـی  اختـراع  ثبـت  پروانه هـای 

فقـط 49 عـدد از 3439 )کمتـر از 1/5 درصـد( برونـداد 
پژوهشـی نمایـه شـده پژوهشـگران یـک درصد برتـر ایرانی 
در وب آو سـاینس، 81 اسـتناد از سـوی پروانه های ثبت اختراع 
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شـیرینی و شـکالت و صنعـت کمپـوت و کنسـرو( و کاردانی 
فنـی تصویـه آب و پسـاب صنایع غذایی جـزء منابع مطالعاتی 

است.  دانشـجویان 

بحث و نتیجه گیری
مقالـه  ویژگی هـای  شناسـایی  بـه  مربـوط  یافته هـای 
بروندادهـای  اجتماعـی  و  اسـتنادی  اثربخشـی  بـر  اثرگـذار 
 2020 ایرانـی  برتـر  درصـد  یـک  پژوهشـگران  پژوهشـی 
نشـان داد کـه نویسـندگان کمتریـن تمایـل را بـه اسـتناد به 
مقاله هـای بـا تعـداد کلمـات عنـوان بیشـتر دارنـد. در مقابل، 
اِلجنـدی ]29[ در مطالعه ای ناهمسـو همبسـتگی منفی قوی 
بیـن تعـداد اسـتناد و طـول عنـوان نشـان داده اسـت. در این 
مـورد تأثیرگـذاری عواملـی چـون جذابیـت عنـوان و رشـته 
موضوعـی مقالـه ممکن اسـت اثرگذار بـوده باشـد. از طرفی، 
نویسـندگان اسـتنادکننده بیشـترین تمایـل را بـه اسـتناد بـه 
مقاله هـای بـا ضریـب تأثیـر مجلـه باالتـر و بـه دنبـال آن 
منابـع ُپراسـتنادتر نشـان دادنـد کـه مـورد دوم با ایـن فرض 
کـه جسـت وجوی دقیـق و منسـجم اطالعـات کـه منجـر به 
عاملـی  شـود  کیفی تـر  پیشـینه های  بـه  پژوهشـگر  اسـتناد 
اسـت کـه می تواند بـر کیفیت اثـرش تأثیرگـذار باشـد، که با 
پژوهـش جیانـگ، هـی و نی ]31[ همسـو نیسـت کـه قدرت 
پیش بینـی کیفیت اسـتنادی بروندادهای پژوهشـی به وسـیله 
میـزان تأثیر منابع در سـطح مقاله )محاسـبه شـده بر اسـاس 
سـنجه های آلتمتریکس( را بیشـتر از سـایر عوامل تأثیر منبع 
)بـر اسـاس شـاخص اسـتناد( از جملـه تعـداد اسـتناد منابـع 
بـراورد کردنـد. همچنیـن، رابطه معنـاداری بین تعداد اسـتناد 
بـا تعـداد کلیـدواژگان نویسـنده و تعـداد صفحه هـای مقالـه 
وجـود ندارد. این امـکان وجود دارد که پژوهشـگر در گزینش 
مرتبط تریـن کلیـدواژگان مقالـه خـود دقـت الزم را نکـرده 
باشـد و کلیـدواژگان انتخابـی بار اطالعاتی الزم را نداشـته اند 
کـه به تسـهیل بازیابی و بـه تبع، افزایش مشـاهده پذیری آن 
بیانجامـد. بنابرایـن، بهتر اسـت پژوهشـگران به جـای کمیت 
کلیـدواژگان انتخابـی بـر کیفیـت و ربـط و غنـای اطالعاتی 
آنهـا متمرکـز باشـند. ایـن مسـئله بـا پژوهش هـای علی نژاد 
چمازکتـی ]13[ و  اوُزن، دانـش و ریاضی پـور ]22[ کـه بیـن 
تعداد اسـتناد بـا تعداد نویسـندگان، همکاری بین مؤسسـه ای 
و تعـداد منابـع رابطه مثبـت و معنادار و با تعـداد کلیدواژه های 

آمریـکا  اختـراع  ثبـت  پروانه هـای  پایـگاه  در  شـده  نمایـه 
دریافـت کرده انـد، که نصـرت اهلل دبیروزیری بـه ترتیب با 45 
اسـتناد به 29 برونداد پژوهشـی اش باالتریـن رتبه و مصطفی 
اسـالمی، محمدعلی میرزازاده و حمیدرضا پورقاسـمی به طور 
مشـترک بـدون هیـچ حضـوری در پروانه هـای ثبـت اختراع 
پایین تریـن رتبـه را بـه خـود اختصـاص داده انـد. همچنیـن، 
پروانه هـای  »اسـتناد  سـنجه  نظـر  از  مقالـه  ُپرتأثیرتریـن 
 Toxicity of Graphene and ثبـت اختـراع« از آن مقالـه
از   Graphene Oxide Nanowalls Against Bacteria
امیـد اخـوان اسـت که نسـبت بـه 48 برونداد پژوهشـی دیگر 
باالترین اسـتناد نرمال شـده را دارد. ُپرتأثیرترین مقاله از نظر 
سـنجه »اسـتناد پروانـه ثبت اختـراع نرمال شـده« )مبتنی بر 
 Bardoxolone Methyl in Type سـال های انتشـار( مقاله
 2 Diabetes and Stage 4 Chronic Kidney Disease

از نصـرت اهلل دبیر وزیـری اسـت.

پاسـخ بـه پرسـش ششـم؛ میـزان حضـور بروندادهـای 
پژوهشـی پژوهشـگران یک درصـد برتر ایرانـی 2020 در 

منابـع شـرح برنامـه درسـی رشـته خـود چگونه اسـت؟

بـرای پاسـخ به ایـن پرسـش، برنامه های درسـی مصوب 
و فعـال وزارت عتـف از سـال 1390 بـه بعـد کدرشـته های 
مربـوط بـه رشـته های صنایـع غذایـی بـرای سـید مهـدی 
و  میـرزازاده  محمدعلـی  بـرای  مهندسـی  علـوم  جعفـری، 
نورالدیـن قدیمـی، ریاضـی کاربـردی بـرای مهـدی دهقان و 
مصطفـی اسـالمی، کشـاورزی بـرای حمیدرضـا پورقاسـمی، 
مهندسـی پزشـکی بـرای سـجاد جعفـری، شـیمی کاربـردی 
بـرای حسـن کریمی ملـه، فیزیـک بـرای امیـد اخـوان، منابع 
طبیعـی بـرای مسـعود رضائـی بارگیـری و بررسـی شـدند. 
مربـوط  بهداشـت  وزارت  مصـوب  برنامه هـای  همچنیـن، 
بـه رشـته های علـوم پایـه پزشـکی )کاردانـی، کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته و دکتـرای تخصصـی(، پزشـکی 
عمومـی، فـوق تخصـص و دوره فلوشـیپ نفرولـوژی بـرای 
نصـرت اهلل دبیـر وزیـری مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در این 
میـان، فقط دو تألیف و سـه ترجمه از سـید مهدی جعفری در 
کاردانـی رشـته صنایـع غذایی، کارشناسـی علوم و مهندسـی 
صنایـع غذایـی، کارشناسـی ارشـد مهندسـی فنـاوری صنایع 
لبنـی، صنعـت  فرآورده هـای  و  شـیر  )گرایش هـای  غذایـی 
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خواندگـی در مندلـی نشـان داده و سـومین عامـل اثرگذار بر 
امتیـاز توجـه آلتمتریـک نیـز اسـت کـه بـا پژوهش دیـد گاه، 
بومـان و همولمبـرگ ]31[ از ایـن نظـر همسـو اسـت کـه 
ضریـب تأثیـر مجلـه منتشـرکننده مقالـه را بر تعداد اسـتناد و 
امتیاز تمام سـنجه های آلتمتریک شـامل خواندگی در مندلی، 
حضـور در توئیتـر، فیس بـوک، وبالگ ها و پسـت های خبری 
مؤثـر یافتنـد. بدیهـی اسـت کـه ضریب تأثیـر مجلـه یکی از 
عوامـل تعییـن کننـده اعتبار و اشـتهار آن اسـت کـه می تواند 
بـه افزایـش مشـاهده پذیری مقاله هـای تحـت پوشـش و بـه 
تبـع خوانـده شـدن و استنادشـدگی آنهـا کمـک کند. همسـو 
بـا پژوهـش جبـور، جبـور و دی الیویـرا ]32[ بـاز یـا بسـته 
بـودن دسترسـی مقالـه بر گرایـش نویسـندگان برای اسـتناد 
بـه مقاله هـا مؤثـر نبـوده اسـت. در ایـن راسـتا، عواملی چون 
حجـم و تنـوع مخاطبـان پایگاه هایـی کـه مقالـه در آن نمایه 
شـده، رابطـه مسـتقیم سـابقه مجله های بـا دسترسـی آزاد با 
شـهرت آنهـا و در نتیجـه، دریافت توجه اسـتنادی و اجتماعی 

و نیـز تفاوت هـای رشـته ای را می تـوان مؤثـر یافـت ]44[.
و  آلتمتریـک  توجـه  امتیـاز  اسـتناد،  امتیـاز  میانگیـن 
خواندگـی در مندلـی بـرای مقاله هـای فاقد بودجه پژوهشـی 
بیشـتر از مقاله هـای برخـوردار از آن اسـت، کـه بخشـی از 
آن همسـو بـا پژوهـش حسـالم و دیگـران ]33[ کـه بودجـه 
پژوهشـی را عامـل پیش بیـن مناسـبی بـرای تأثیر اسـتنادی 
گـزارش نکردنـد و ناهمسـو بـا پژوهش قاسـمی  نیک و گزنی 
]14[ و سـتوده و امیـدی ]18[ کـه در آن مقاله هـای دارای 
از سـایرین پیشـی  از نظـر استنادشـدگی  بودجـه پژوهشـی 
گرفته انـد و دیـد گاه، بومـان و هولمبـرگ ]30[ کـه ذخیـره 
در مندلـی )بـه این دلیـل خواننـدگان آینده مقاله هـای دارای 
بودجه پژوهشـی را درخشـان و تأثیرگـذار یافته اند(، حضور در 
رسـانه های اجتماعـی )بـه دلیـل تـالش صاحـب پژوهش در 
اثبـات اثرگـذاری اجتماعـی کار خـود بـرای داوران در فرایند 
تخصیـص بودجـه( و استنادشـدگی مقاله هـای تأمیـن مالـی 
شـده را بیشـتر از سـایر مقاله هـا یافتنـد. دیگـر یافته هـای 
پژوهـش نشـان دادنـد کـه حضـور بروندادهـای پژوهشـی 
رسـانه های  در  ایرانـی  برتـر  درصـد  یـک  پژوهشـگران 
بیشـترین سـهم حضـور  و  بـوده  بسـیار ضعیـف  اجتماعـی 
مربـوط بـه مندلـی اسـت که شـاید به ماهیـت آن بـه عنوان 
نرم افـزار مدیریـت مرجـع برمی گـردد کـه بـر رفتـار پیـش 

نویسـنده هیچ رابطـه ای نیافتنـد، نظریان، عطاپـور و نوروزی 
چاکلـی ]20[ کـه چندنویسـندگی را بـر اسـتناد مؤثـر یافتند، 
ابراهیمـی، دهقـان و جـوکار ]16[ کـه تعداد منابع و شـاخص 
هـرش نویسـنده را بـر تعـداد اسـتناد مؤثـر یافتنـد، داورپنـاه 
و آدمیـان ]21[ همسـو اسـت کـه تعـداد کشـور سـهیم در 
تدویـن مقالـه را بـر تعداد اسـتناد مؤثـر یافتنـد و فیض آبادی، 
وزیـری و حاصلـی ]17[ و شـریف مقدم و دیگـران ]19[ کـه 
بیـن طـول مقاله و تعـداد اسـتناد رابطه ای نیافتنـد. همچنین، 
بـا پژوهش های منصـوری، فروزنـده شـهرکی و عرفان منش 
]15[ کـه در آن رابطـه ای بیـن تعـداد اسـتناد بـه مقالـه از 
سـوی پروانه هـای ثبـت اختـراع و تعـداد کشـور )بین المللـی 
بـودن مقالـه( یافت نشـده، زاهدی و هاسـتین ]10[ ناهمسـو 
اسـت کـه عناویـن بلندتـر را عامل مؤثـر برای استنادشـدگی 
اجتماعـی  رسـانه های  کاربـران  طرفـی،  از  یافتنـد.  مقالـه 
گرایـش بیشـتری بـه ذکر و اسـتفاده از مقاله هـای دربردارنده 
چکیده هـای مفصل تـر نسـبت بـه سـایر ویژگی هـای مقالـه 
نشـان دادنـد. همچنیـن، احتمال ذکـر مقاله ها در رسـانه های 
اجتماعـی بـا طوالنـی شـدن عناویـن و افزایـش میانگیـن 
شـاخص هرش نویسـندگان  آنها کاهـش می یابـد. مقاله های 
بـا تعـداد کلیدواژگان نویسـنده بیشـتر همانند تأثیر اسـتنادی، 
کردنـد.  دریافـت  نیـز  پایین تـری  آلتمتریـک  توجـه  امتیـاز 
نتیجـه مطالعـه هـو و مـا ]28[ بـا پژوهـش حاضـر از نظـر 
رابطـه غیرمسـتقیم طـول عنوان بـا امتیاز توجـه آلتمتریک و 
نبـود رابطـه معنـادار بیـن تعـداد کلیـدواژگان نویسـنده با هر 
دو سـنجه تعـداد اسـتناد و امتیـاز توجـه آلتمتریـک، همسـو 
اسـت و از نظـر رابطـه غیرمسـتقیم طـول مقالـه، چکیـده و 
تعـداد کلیدواژگان نویسـنده بـا امتیاز توجه آلتمتریک همسـو 
نیسـت. بـه عالوه، زگـورو و دیگران ]9[ در مطالعه ای همسـو 
بـا پژوهـش حاضـر بـر اقبـال بیشـتر مقاله هایـی بـا عناویـن 
کوتاه تـر به حضـور در رسـانه های اجتماعی و دریافت اسـتناد 
از سـوی دیگـر بروندادهـای پژوهشـی صحه گذاشـته اند. در 
این پژوهش، ناهمسـو با مطالعه دیـدگاه، بومان و همولمبرگ 
]30[ بیـن بین المللـی بـودن مقالـه بـا حضـور در رسـانه های 
اجتماعـی هیـچ رابطـه ای وجـود نداشـت. قابـل توجه اسـت 
کـه سـنجه خوانندگـی در مندلـی با تمـام ویژگی هـای مقاله، 
همبسـتگی برقـرار کـرده اسـت. از ایـن میـان، ضریـب تأثیر 
مجلـه همچـون سـنجه اسـتناد بیشـترین همبسـتگی را بـا 
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ایـن، رابطـه ای بیـن تأثیرگـذاری اسـتنادی و اجتماعـی آنهـا 
بـا درجـه اصالـت دانشگاهی شـان یافت نشـد که قسـمتی از 
آن بـا پایان نامـه موسـی زاده ]26[ همسـو نیسـت کـه بیـن 
بهـره وری کیفـی و اصالـت دانشـگاهی اعضـای هیئت علمی 
دانشـکده های علـوم و فنـی رابطـه معنـاداری یافـت. صادق 
ویشـکائی، اسـمائیل گیـوی و ناخـدا ]24[ نیـز در پژوهشـی 
همسـو، بین تعـداد فرصـت مطالعاتی خارجی اعضـای هیئت 
علمـی دانشـگاه تهـران- کـه معیـاری از تحـرک علمـی در 
دریافتی شـان  اسـتناد  تعـداد  بـا  اسـت-  بین المللـی  سـطح 
رابطـه ای نیافتنـد. در نهایـت، حضـور کمرنـگ بروندادهـای 
پژوهشـی پژوهشـگران ایرانـی یـک درصد برتر سـال 2020 
در منابع درسـی رشـته خود و آثار پژوهشـگران ایرانی منتشـر 
شـده در سـطح بین المللـی نشـان داد کـه آنهـا بـا وجود یک 
درصـد برتـر شـدن تأثیـر به سـزایی بـر محتوای آموزشـی و 
نیـز شـکل گیری بروندادهای پژوهشـی ایرانی در سـطح ملی 
نداشـته اند. بررسـی سـنجه تعـداد اسـتناد پروانه ثبـت اختراع 
بروندادهـای پژوهشـی آنـان نقش بسـیار ضعیف آنهـا را- به 
جـز امیـد اخـوان و نصـرت اهلل دبیروزیـری- در پیونـد علم و 
صنعـت نشـان می دهـد. هرچنـد، فقـدان اسـتناد پروانه هـای 
ثبـت اختـراع بـه بروندادی پژوهشـی نمی تواند نشـانی قطعی 
فنـاوری ،  پیشـرفت  بـر  آن  مسـتقیم  اثربخشـی  فقـدان  بـر 
بازرگانـی و امثـال آنهـا باشـد؛ زیـرا پروانه هـای ثبـت اختراع 
همسـو   .]40[ نمی شـوند  اسـتفاده  حوزه هـا  از  بسـیاری  در 
بـا ایـن موضـوع، تعـداد اسـتناد پروانه هـای ثبـت اختـراع در 
پایان نامـه محمـدزاده ]25[ بـه مقاله هـای ُپراسـتناد ایرانی در 
بـازه ده سـاله )2010 تـا 2017(، در مقالـه زاهـدی، نـوروزی 
و فهیمی فـر ]23[ بـه مجله هـای انگلیـس زبـان ایرانـی و در 
مقالـه نـوروزی ]40[ به مجله وبولوژی )وب شناسـی( بررسـی 

است. شـده 

پیشنهادهای اجرائی و کاربردی پژوهش
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در  آنهـا  علمـی  تحـرک  از  نشـان  برتـر  درصـد  یـک 
سـطوح ملـی و بین المللـی دارد. ایـن می توانـد الگویـی 
برای سـایر پژوهشـگران باشـد کـه فرصت های شـغلی 
و تحصیلـی در دانشـگاه های مختلـف و در تعامـل بـا 
افـراد گوناگـون را امتحـان و تجربـه کننـد و تمـام عمر 

از اسـتناددهی پژوهشـگران اثرگـذار اسـت، و بـه دنبـال آن 
شـبکه اجتماعـی توئیتـر اسـت. از آنجـا کـه سـهم زیـادی از 
بروندادهـای پژوهشـی امتیـاز توجـه آلتمتریـک دارد مربـوط 
بـه حوزه پزشـکی بودنـد و توئیتر بـه عنوان شـبکه اجتماعی 
عمومـی بسـتر مناسـبی بـرای انتشـار سـریع داده هـای ایـن 
حوزه اسـت که مخاطبانی از سـطوح اجتماعـی مختلف دارند. 
بنیـادی نائینـی و مقیسـه ]27[ در بررسـی مقاله هـای ایرانـی 
حـوزه کرونـا؛ و پـارک و پـارک ]42[ در بررسـی مقاله هـای 
کشـورهای آسیایی است و مرادی ]2[. در بررسی بروندادهای 
پژوهشـی کشـورهای اسـالمی که بیشـترین حضـور مقاله ها 
را در مندلـی و بـه دنبـال آن توئیتـر؛ و اوچـی و دیگران ]39[ 
کـه بیشـترین حضـور مقاله هـای ُپراسـتناد مجله نیچـر را در 
مندلـی؛ و نیـز مطالعـه کالهـی و دیگـران ]38[ اشـاره کـرد 
کـه محبوب تریـن رسـانه اجتماعـی را توئیتـر و پـس از آن 
فیس بـوک یافتنـد. همچنیـن، از جمله پژوهش های ناهمسـو 
می تـوان بـه مقالـه پارابوهی ]35[ که بیشـترین سـهم حضور 
صـد مقالـه برتـر از نظر امتیـاز توجـه آلتمتریک دربـاره کرونا 
را در توئیتـر یافـت؛ پژوهـش دارداس و دیگـران ]41[ اشـاره 
از  کـرد کـه بیشـترین حضـور صـد مقالـه برتـر پرسـتاری 
نظـر امتیـاز توجـه آلتمتریـک را بـه ترتیـب در توئیتـر، اخبار 
و مندلـی یافـت. همچنیـن، وجـود رابطـه همبسـتگی ضعیف 
آلتمتریـک  امتیـاز توجـه  بیـن سـنجه های تعـداد اسـتناد و 
بیانگر این مسـئله اسـت کـه آلتمتریـک نمی توانـد جایگزین 
کاملـی بـرای اسـتناد باشـد و بـه طـور مجـزا بـرای ارزیابـی 
تأثیـر علمـی بروندادهـای علمی و پژوهشـگران به کار بسـته 
شـود؛ ولـی ترکیبی از تعـداد اسـتنادها )تأثیر علمـی( و امتیاز 
توجـه آلتمتریـک )تأثیر اجتماعـی( در کنار یکدیگـر می توانند 
ارزیابـی جامع تـری از تأثیرگـذاری پژوهـش ارائـه دهنـد کـه 
بـا پژوهش هـای بنیـادی نائینـی و مقیسـه ]27[، دارداس و 
دیگـران ]41[، اوچـی و دیگـران ]39[، صدیقـی ]36[، لورا و 
نلوانـدرو ]34[ کـه بین امتیـاز توجه آلتمتریک )یا سـنجه های 
جایگزیـن( و تعـداد اسـتناد رابطـه مثبـت معنـاداری یافتند. از 
طرفی، بررسـی درجه اصالت دانشـگاهی پژوهشـگران ایرانی 
یـک درصـد برتـر نشـان از تحـرک علمـی آنـان در سـطوح 
ملـی و بین المللـی دارد. همسـو بـا پژوهـش حاضـر، مارتینـز 
و سـا ]37[ رِد پـای تحـرک شـغلی از نـوع بین المللـی را در 
رزومـه شـغلی پژوهشـگران پراسـتناد برزیلی یافتنـد. با وجود 
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آثـاری در زمینه هـای مرتبـط بـا سـرفصل هایی کـه در 
شـرح برنامه های درسـی رشـته آنها آمده است و تاکنون 
برونـداد پژوهشـی در قالـب کتاب به زبان فارسـی برای 
آن منتشـر نشـده و یا بروندادهای منتشـر شـده محدود 
و قدیمی انـد، مبـادرت ورزنـد؛ تـا ضمن تسـهیم، جریان 
و انتقـال دانـش و تجربـه خود به نسـل های بعـدی، به 
عنـوان اسـتاد/ پژوهشـگر اثربخشـی مناسـبی در نظـام 

آموزشـی رشـته خود در سـطح ملی داشـته باشـند؛
� محـرک 	 عوامـل  کـه  داد  نشـان  پژوهـش  یافته هـای 

اسـت.  متفـاوت  اسـتنادها  و  جایگزیـن  سـنجه های 
بنابرایـن، معیارهـای رسـانه های اجتماعـی را نمی تـوان 
بـه عنـوان جایگزینی بـرای اسـتنادها در نظـر گرفت و 
حداکثـر ممکـن اسـت بـه عنـوان مکملـی بـرای انواع 
دیگـر شـاخص ها عمـل کننـد کـه بـا در نظـر گرفتـن 
مزایـای آنهـا از قبیـل سـرعت رؤیت  پذیری و گسـترش 
در  کمک کننـده ای  و  مفیـد  نقـش  مخاطبـان  جامعـه 
افزایـش اثرگـذاری مبتنـی بر سـنجه های اسـتناد برای 

پژوهشـگران فعـال در ایـن خدمـات داشـته باشـد.
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