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 چکیده:

 یها صاحب نام در رشته سندگانینو یعلم داتیاستنادها به تول تیفیک یبررس مقدمه:
ساله  10 یرشته و نوع مدارک در بازه زمان ریتأث بیبراساس ضر یمختلف موضوع

 پژوهش است. نیهدف ا ی. اس. آیآ نسیوب آو سا گاهی( در پا2000-2009)

انجام گرفته است.  یاستناد لیپژوهش با استفاده از روش تحل نیا شناسی: روش
 انیصاحب نام در م سندگانینو یعلم داتیاستنادها به تول تیفیمنظور درک ک به

رشته استفاده  یو استناد نسب ینرخ استناد نسب یها از شاخص یمختلف موضوع یها رشته
 شد.

که  یطور پژوهشگر دارد، به ایمجله  ،یعلم دیتول یابیدر ارز یاستناد نقش مهمها: یافته
 نیوجود داشته باشد. اگر مقدار ا یعلم دیدر کنار شاخص تول دیاستناد با ها، یبند در رتبه

صاحب نام  سندگانینو یعلم داتیباشد استنادات به تول کیتر از  ها بزرگ شاخص
. در باشد یم سندگانینو نیمجالت ا و در مجموعه تهباال در سطح رش یاثرگذار یدارا

 یها صاحب نام براساس نوع مدارک در رشته سندگانیاستنادها به نو تیفیپژوهش ک نیا
و براساس  کیاز  شتریرشته ب یشاخص نسب یدارا یاقتصاد و بازرگان ،ینیبال یپزشک

 کیفضا باالتر از  ومجز رشته عل ها به شاخص در همه رشته نیرشته مقدار ا ریتأث بیضر
 بود.

 یهارشته انیصاحب نام در م سندگانینو یعلم داتیاستنادها به تول تیفیک یبررس (.1396) رفیع، نجمه ؛حیاتی، زهیر

وب آو  گاهی( در پا2009-2000ساله ) 10 یرشته و نوع مدارک در بازه زمان ریتأث بیبراساس ضر یمختلف موضوع
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 یپزشک یها صاحب نام براساس نوع مدارک در رشته سندگانیاستنادها به نو تیفیپژوهش ک نیدر ا: گیری بحث و نتیجه
شاخص در همه  نیرشته مقدار ا ریتأث بیو براساس ضر کیاز  شتریرشته ب یشاخص نسب یدارا یاقتصاد و بازرگان ،ینیبال

باال در  یاثرگذار یصاحب نام دارا سندگانینو یعلم داتیبود؛ پس استناد به تول کیجز رشته علوم فضا باالتر از  ها به رشته
 باشد. یم سندگانینو نیسطح رشته ودر مجموعه مجالت ا

 یمختلف موضوع یها صاحب نام، رشته سندگانینو ،یعلم داتیاستناد، تولها: کلیدواژه
 

 مقدمه

برای بررسی مقاالت در نشریات علمی است )شریفی،  ها راه مؤثرترینیکی از  1سنجیمطالعات علم

 تأثیرکمیت توسعه علوم و  یریگ اندازهکتابسنجی برای  های روشاز  سنجی علم(. در مطالعات ج 1382

هر کدام از عوامل و متغیرهای  تأثیراهداف تعیین شده،  براساس. سپس شود میهریک بر دیگری استفاده 

. در مطالعات کتابسنجی گیرد میمورد بررسی نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و مطالعات کیفی صورت 

استنادها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند بدین خاطر که ارزش یک تولید علمی بر مبنای آن سنجیده 

علمی یا کشورها،  ولیدات علمی هر یک از جوامعکه از مجموع ت دهد میمحاسبه استنادها نشان . شود یم

مربوط به  و استنادها اند گرفتهچه تعداد از آنها در سیاهه استنادهای سایر تولیدات علمی مورد استناد قرار 

تخصصی قرار دارند. از سویی  های رشتهعلمی یا  های گروهکدام تولید علمی یا نشریه است و در کدام 

را نسبت به توصیف مطلق  مفیدتریه تولیدات علمی یک گروه یا یک کشور، نتایج دیگر، نسبت استنادها ب

برای ارزیابی  مؤثری(. تحلیل استنادی معیار 1388نوروزی چاکلی، دهد ) میاستنادها در اختیار قرار 

بی کمی یا کیفی باشد. با ارزیا تواند می(. این نوع ارزیابی 1387، و کرمی علیجانیاست )عملکرد پژوهشی 

که از کیفیت استناد و زمانی شویم میدریک حوزه یا یک رشته آشنا  مؤلفانکمی استنادها با پرکارترین 

استنادها تلقی  گذاری ارزش. بنابراین ارزیابی کیفی نوعی شود میمسئله ارزش مطرح  شود میصحبت 

 یفی انجام شود.(. لذا الزم است که ارزیابی کمی در کنار ارزیابی کالف 1382شریفی، شود ) یم

اطالعات  مؤسسه 2آو ساینساستنادی در وب  های پایگاهپژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از  

مختلف موضوعی در یک دوره ده  های رشتهعلمی به بررسی کیفی استنادها به نویسندگان صاحب نام در 

، نرخ استناد تأثیرنسبی مانند ضریب  های شاخص( بپردازد. منظور از بررسی کیفی، 2009-2000ساله )

. نویسندگان صاحب نام نویسندگانی هستند که تولیدات علمی بیشتری باشد می 4و استناد نسبی رشته 3نسبی

                                                 
1. Scientometrics 

1.Web of Science 
3. RCR (Relative Citation Rate) 

4. RW (Relative Subfield Citedness) 
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اهدافی که در  .اند داشتهخود  های رشتهدر مجالت برتر رشته در این دوره ده ساله نسبت به نویسندگان هم 

نوع  براساساز: بررسی کیفیت استنادها به نویسندگان صاحب نام  عبارتند شود میاین پژوهش دنبال 

ضریب  براساسو نامه( و همچنین کیفیت استنادها به نویسندگان صاحب نام  مقاله، مقاله مروریمدارک )

بیشتری بر روی رشته  تأثیرنشان خواهد داد که کدام یک از نویسندگان صاحب نام  ها یافته .رشته تأثیر

کار استنادها به نویسندگان صاحب نام بیشتر است. روش به تیفی( ککدام قالب )مدارک مربوطه و در

 تحلیل استنادی است.، گرفته شده در این پژوهش

 

 مسألهبیان 
برخوردار  یادیت زیرشته و نوع مدارک از اهم تأثیرضریب  براساس ت استنادهایفکیبررسی 

سنده در یه نوک یرشته موضوع تأثیرسندگان و آثار آنهاست تحت یاز نو متأثر اینکهاست. استنادها عالوه بر 

ور بر رفتار کموارد مذ با هم متفاوت است.ها  های رشته ویژگیانات و کام .باشند میز ین کند میت یآن فعال

سندگان صاحب نام هر رشته یاست. چون نو تأثیرگذار یمختلف موضوع های رشتهسندگان در ینو یانتشارات

ه ک ییت استنادهایوضع ، ویاستناد رفتار ،یرفتار انتشارات ین بررسیند بنابراتأثیرگذارشته مربوطه در ارتقا ر

 های رشتهمهم است. عالوه بر این، آیا این پندار عمومی که کیفیت استنادها در  شود می آنهابه آثار 

به  است  متر معروفک یموضوع های رشتهبهتر و باالتر از  یلیخ فناوری و یمیمشهوری مانند ش یموضوع

 های پژوهشق یه از طرکهستند  یانگر مسائلیر آن بین موارد و موارد نظیا؟ است یا خیر واقعیت نزدیک

 پرداخته شود. آنهاد به یبا سنجی علم

 .بهره برده باشد یفکی های شاخصه از عناصر و کباشد  یتیواقع یایگو تواند می یزمان ها بررسی 

دات یمطلق )تعداد استنادها، تعداد تول های شاخصرد به تفاوت در کاربرد لذا پژوهش حاضر تالش ک

رشته( بپردازد و توجه  یاستناد و استناد نسب ی، شاخص نسبتأثیرب ی)ضر ینسب های شاخص( در برابر یعلم

رشته  تأثیرضریب  براساسکیفیت استنادها به نویسندگان صاحب نام ه کند کن مهم معطوف یخود را به ا

مقاله، مقاله مروری، مدارک )نوع  براساسکیفیت استنادها به نویسندگان صاحب نام ، و سپس چگونه است

 :دهد میزیر پاسخ  سؤاالتاین پژوهش به  را مشخص کند. نامه و یادداشت پژوهشی(

روری و م ، مقالهنوع مدارک )مقاله براساس کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام -1

 است؟ چگونه (،نامه

 رشته، چگونه است؟ تأثیرضریب  براساسکیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام  -2
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 مبانی نظری پژوهش

شکل امروزین خود، محصول جوامع صنعتی و مدرن است و با افزایش حجم به سنجی علم 

اکنون  سنجی علماقتصادی و تاریخی دیگر ظهور کرد. علمی،  های ضرورتانتشارات علمی و برخی 

یکی از رویکردهای اساسی در پاسخگویی به مسائل مطرح شده در حوزه کتابداری و علم  عنوان به

-در لغت به سنجی علم و کاربردهای بسیاری دارد. رود میشمار علم و سایر علوم به شناسی جامعهاطالعات، 

 عنوان بهکتابسنجی(  های روش ویژه بهآماری ) های روشمعنای کاربرد اقع بهعلم و در و یریگ اندازهمعنای 

معاصر، باید  سنجی علم(. در تعریف 1388عصاره و همکاران، است )ابزاری برای ارزیابی تولیدات علمی 

این صورت  در آن را از محدودیت کمی کردن مفاهیم رها کرد و ابعاد کیفی را هم به تعریف آن افزود.

و تا حد امکان کیفی فرایند تولید، توزیع و  وتحلیل تجزیه تعریف کرد: گونه اینرا  سنجی علم توان می

 منظور بهاین فرایند،  بینی پیشبر آن و توصیف، تبیین و  مؤثراستفاده از اطالعات علمی و عوامل 

د فردی، گروهی، علمی و پژوهشی در ابعا نگری آینده، اعتالء و آگاهی و گذاری سیاست، یزیر برنامه

 (.1388عصاره و همکاران، ) یالملل بینسازمانی، ملی و 

و نمایانی  ها خالقیتاستناد بخشی از روند اصلی تحقیق علمی است که جهت برآورد تحوالت، 

 المعارف رةی( دا1371حسینی، دارد )امیرتحت قواعد خاص، کاربرد  ها سازمانکارهای برجسته افراد و 

 ( تعریف زیر را برای این واژه ارائه داده است:1381) یرسان اطالعکتابداری و 

معنی سند قرار دادن چیزی؛ تکیه بر چیزی کردن؛ و آیه، حدیث، یا سخنی را سند کلمه به این»

 معموالً .«قرار دادن و بدان تمسک جستن آمده و در اصطالح، اشاره به نسخه یا سند پیشین را گویند

. این آثار را، دهند میخود به آثاری که ربط موضوعی با نوشته آنها دارد ارجاع  های نوشتهپژوهشگران در 

کننده استناد کند میرا که به آنها استناد  ای نوشتهکه به منابع و مآخذ نیز شهرت دارد، استناد شده یا سند و 

و  شوند میلمی محسوب ع های نگارشاستنادها یکی از عناصر شاخص  (.1381مدیرامانی، نامند ) مییا متن 

 (.1381نقش بارزی در تولید و نشر اطالعات دارند. )حقیقی، 

 

 سنجی علم های شاخص

کمی مورد استفاده در این حوزه در واقع نمادی هر چند کوچک از کیفیت را به ما  های شاخص

کیفیت  سنجی علمو سنجش دقیق کیفیت میسر نیست، متخصصان  گیری اندازهکه  آنجاو از  کنند یمارائه 

. به شوند میبا عنوان شاخص شناخته  سنجی علم. این معیارهای کمی در کنند میرا با زبان و بیان کمی ارائه 

ی است که بتوانند های شاخصاز  گیری بهرهت علمی مستلزم اهر حال سنجش و ارزیابی تولیدات و انتشار
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که بر مبنای شاخص استناد و  سنجی علم های خصشامعیاری مناسب ایفای نقش کنند. از مهمترین  منزله به

شامل تأثیر )به ضریب  توان میاشاره شده است  آنهامختلف به  در متونو  اند گرفتهتحلیل استنادی شکل 

متون  عمر مینکشورها و...(، شاخص فوریت،  تأثیر، ضریب 2موضوع تأثیر، ضریب 1مجالت تأثیرضریب 

سنجش علم  های روش، و 6متیو تأثیر، 5، شاخص وای4شاخص جی، 3علمی یا کهنگی متون، شاخص هرش

( IFتأثیر ) ضریبترین ابزار، شده شناخته (.1388عصاره و همکاران، کرد )در کشورهای مختلف اشاره 

در پنجاه سال اخیر مورد استفاده قرار  عمر نیماست که در کنار دو معیار سنتی دیگر نمایه فوری و شاخص 

مختلف متفاوت هستند  یها رشتهعلت اینکه نشریات و رفتارهای استنادی در به (.1386نی، . )عمرااند گرفته

مختلف میانگین  های رشتهنشریات در  تأثیر ضریب. باشد میو تعداد استنادها ایراداتی وارد  تأثیر ضریب به

گرفته شاخص مستقیم سطح علمی مجالت در نظر  عنوان بهولی  کند میسطح علمی مجالت را مشخص 

های  های مختلف بعضی از شاخص تأثیر و استنادها در رشته ضریبور از بین بردن قص منظور به. شود مین

های  کاربرد شاخص(. Vinkler, 1986) ارزیابی از جمله نرخ استناد نسبی و استناد نسبی رشته معرفی شد

 ,Vinkler)متفاوت است  یسنج های علم ها بین ویژگی استنادی روش خوبی برای از بین بردن تفاوت

2002.) 

ای از مقاالت با  این شاخص تعداد استنادهای دریافت شده توسط مجموعه: نرخ استناد نسبی

کند. تعداد استنادهای مورد انتظار با جمع ضریب تأثیر نشریات  تعداد استنادهای مورد انتظار را مقایسه می

برد  های مختلف را از بین می استنادهای رشتهها در انتشارات و  این شاخص تفاوتشود.  محاسبه می

(Vinkler, 1986.) 

ها و  ها، بخش های منتشر شده توسط گروه این شاخص استنادهای نسبی مقاله: استناد نسبی رشته

دست آمده توسط و با تعداد استنادهای به(؛ Vinkler,1986)کند  مؤسسات پژوهشی را مشخص می

 ,Vinkler) شود میانگین ضریب تأثیر مجالت در سطح رشته محاسبه میای از تولیدات علمی به  مجموعه

2002.) 

یک  مآخذوجود مدارک استناد شونده در فهرست  (1990) 7روسو عقیده اگه وبه: تحلیل استناد

این واقعیت است که از نظر نویسنده بین مدارک استنادکننده و استنادشونده یک نوع  دهنده نشانمقاله 

                                                 
1. Journal Impact Factor (JIF) 

2. Discipline Impact Factor (DIF) 
3. Hirsch-index  

4. H-index 

5. Y-index 
6. Mathew value 

7. Eggeh & Rousseau 
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، کند میرا مطالعه و بررسی  این روابطکه  ای حوزهوجود دارد و  و غیره شناسی روشموضوع، رابطه ازنظر 

ی است که های ترین روش پیچیدهترین و . تحلیل استنادی یکی از شناخته شدهشود میتحلیل استنادی نامیده 

اقدام به بررسی چگونگی نشر و استفاده از  تنها نه. به این معنا که گیرد میدر کتابسنجی مورد استفاده قرار 

یک  های ویژگی، بلکه همچنین به کشف رابطه بین متن و مآخذ و نیز تعیین کند میانواع منابع اطالعاتی 

نقل در عزیزخانی،  Lowe, 2003) پردازد میزمینه موضوعی از طریق بررسی دقیق در متون آن حوزه 

 1گراستوسط گراس و  1927استنادی برای اولین بار در سال (. مطالعات در زمینه تحلیل 1 ، ص1388

-و دیگران دنبال گردید. مطالعات تحلیل استنادی، به 2نیمارتو سپس توسط براون، گارفیلد، توسعه یافت 

دلیل کاربردهای جالب آن در تحلیل نشریات ادواری همچنان از توجه کافی برخوردار است گراس و 

برای  این روش از .است استنادی یها هینما های دادهدی، روشی برای تحلیل استنا لی( تحل1927) گراس

 اثرگذاری( با مهم )پراستنادکه یکی از آنها همان شناسایی نشریات  شود میمقاصد مختلف استفاده 

آن باالتر و از دیدگاه پژوهندگان  اثرگذاریبیشتر به یک نشریه، نشانه آن است که شاخص  استناد باالست.

برای سنجش میزان اثرگذاری  توان می این روشاز  نیهمچن یک موضوع علمی نشریه معتبری است.

استنادی که گارفیلد  لیتحل و یا کشورهای مختلف استفاده کرد. ها دانشگاهفعالیت علمی مؤسسات، 

تحلیل  های روششده است. یکی دیگر از آن است، روشی برای سنجش کیفیت پژوهش دانسته  گذار پایه

است فراوانی شده  استنادهایآنها  کار بهکه  است ای برجستهاستنادی، مشخص ساختن پژوهشگران 

 (ب 1382شریفی، )

 

 پیشینه پژوهش

تحلیل استنادی و در جوامع علمی مختلف از دیرباز محور  صورت بهبررسی در زمینه استنادها بیشتر 

 3براونشوبرت و اثر به  توان می ها پژوهش ترین قدیمیاست. از  داده میرا تشکیل  اه پژوهشبسیاری از 

برای ارزیابی تطبیقی برونداد انتشاراتی و  را ای رابطهنسبی و نمودارهای  های شاخصکه  اشاره کرد( 1986)

 سنجی علم های شاخصاستنادی مورد توجه قرار دادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از  تأثیر

علمی استفاده کرد. در صورتی که  های رشتهدر انتشارات و رفتارهای استنادی  ها تفاوتبرای  توان مین

، مؤسسات یا کشورها ها گروهاستنادی در ارزیابی دانشمندان،  های شاخصنسبی از جمله  های شاخص

                                                 
1. P.L.K.Gross, and E.M.Gross 
2. Braun, Garfield, Martyn 

3. Braun   &  Schubert 
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. در این پژوهش تولیدات کنند می تر آسانرا  ها ارزیابیاین  ای رابطهند مفید واقع شوند و نمودارهای توان می

مجله  243از  1979-1978 های سالکشور طی  25مقاله، مقاله مروری، نامه و یادداشت پژوهش( ) یعلم

بندی شدند  رتبهاستنادی  های شاخص براساسکه  شیمی و استنادها به این تولیدات محاسبه شد. کشورهایی

 های روش ای مقالهدر  (1986) 1وینکلربودند.  د، دانمارک، بریتانیا و ...ترتیب کشور سوئد، سوئیس، هلنبه

ارزیابی نسبی استفاده شده در مؤسسه پژوهشی شیمی در دانشکده علوم مجارستان را و همچنین بعضی از 

تولید علمی منتشر  210پژوهشی بر روی استنادهای  (1995) 2اونزنسبی جدید را معرفی کرد.  های شاخص

، شناسی گیاهفیزیک، شیمی،  های رشتهدر  3تیاستدانشگاه دی اورنج فری  علمی هیأتوسط اعضای شده ت

و میکروبیولوژی انجام داد. نتایج نشان داد که در میان تمام منابع مورد استفاده از سوی  جانورشناسی

خود اختصاص به درصد( بیشترین میزان استناد را 68/81مقاالت مجالت ) علمی این دانشگاه هیأتاعضای 

بر مقاالت جاری( که در پایگاه  تأکیدبا مدارک )در پژوهش خود انواع  (2000) 4سایگوگنا داده بودند.

مورد ارزیابی قرار داد. نتایج  1996تا  1990 های سالنمایه استنادی علوم در رشته فیزیک بود را در بین 

بعد از مقاله مروری، مقاله، یادداشت پژوهشی و  را بر طبق نرخ استناد 5نشان داد که مقاالت جاری رتبه 

 عملکرد پژوهشی پژوهشگران تایلندی یا مقاله ( در2005) و همکاران 5دست آوردند. سامباتسامپاپبه نامه

6با شاخص جدید  را
IFPA  و تعداد  7جدید اعتبار انتشاراتی های شاخصارزیابی کرد و نتایج را با

در عملکرد پژوهشی  را مقایسه کرد. نتایج نشان داد که رشته موضوعی پزشکی بالینی رتبه اول 8انتشارات

استرالیا در زمینه  های دانشگاهپژوهشی الگوهای تحقیقاتی  در (2005) 9نگیهارز دانشمندان تایلندی دارد.

ای کمیت )تعداد بر مبن بندی رتبهتجارت و اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و مشخص نمود که شکاف 

استنادی( در حوزه تجارت و اقتصاد بیشتر از  تأثیرانتشارات )بر مبنای کیفیت  بندی رتبهمقاالت( انتشارات با 

در تعداد  تأثیرگذار های ضریببا بررسی  ای مقالهدر ( 2010) 10وزو جرزنیم علمی است. های زمینهسایر 

 های عاملو قوی خود مجالت هستند اما  مؤثرعامل  ندنشان داد کند میاستنادهایی که مقاالت دریافت 

، وضعیت مؤسسات، نویسندگان اول و نوع ها ارجاعدیگری که مهم هستند عبارتند از: طول مقاله، تعداد 

                                                 
1. Vinkler 

2. Ovens 
3. The university of the orange free state scientists 

4. Sigogneau 

5. Sombatsompop 
6. Impact Factor Point Average 

7. PC (Publication Credit) 

8. PN (Publication Number) 
9. Harzing 

10. Mingers & Xu 
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فراهم  مقاله تأثیردر تعیین  اندازهایی چشماگر مقاله مروری باشد. روی هم رفته این مطالعه  مخصوصاًمقاله 

( 2011)همکاران  و 1ویکامپانار .کند یممهم کمک  های تصمیمدر ساختن  گذاران سیاستبه  که کند یم

 تأثیرتعداد رکوردهای مورد استناد بر روی ضریب  تأثیرقالب مدارک مختلف و همچنین  تأثیرپژوهشی  در

از مقاله  دکن میآنها کمک  تأثیررا بررسی کردند. نتایج نشان داد که استنادهای اکثر مجالت که به ضریب 

ی پژوهشی، ها ارزیابیافزایش تعداد مجالت علمی و تعداد نویسندگان و لزوم  با و مقاله مروری بوده است.

پیرامون تولید علم در ایران در  ها پژوهش نیز از روندی فزاینده برخوردار شده است. سنجی علممطالعات 

؛ نوروزی چاکلی، و همکاران، 1383؛ موسوی، 1382صبوری، کشور )سطوح مختلف از جمله در سطح 

؛ نوروزی 1385؛ رحمانی، 1383)صبوری، و پورساسان،  مؤسساتسطح  ( در2011؛ 2010، 2؛ ستوده1386

ابراهیمی و ؛ 1388؛ علیجانی، کرمی، و زراعتکار، 1387؛ بینش و مقصودی، 1386چاکلی، و همکاران، 

( 1390؛ صراطی شیرازی، و گلتاجی، 1388( و در سطح رشته )مسگرپور، و همکاران، 1387حیاتی، 

تولید علم ایران در سطح پژوهشگران  به بررسینیز  ها پژوهشاز  ای گسترده دسته صورت گرفته است.

مشارکت (، الگوهای 1384عصاره و معرفت، ) نیمدال. بررسی وضعیت تولید علم در پایگاه اند پرداخته

خاص  های دانشگاهو  ها رشتهسطح پژوهشگران در  ( و بررسی وضعیت تولید علم در1388دیدگاه، )

جای  ها پژوهش( در این گروه از 1390؛ سهیلی و همکاران، 1389؛ اعظمی، 1388 ،چاکلی )نوروزی

کمی را مورد توجه قرار  های شاخصکیفی در کنار  های شاخصنیز  ها پژوهشمعدودی از  تعداد دارند.

علمی و پژوهشی ایران  مؤسسات( پیرامون میزان حضور 1386اهیمی ): مطالعه ابراند جملهکه از آن  اند داده

در  سنجی علمکمی و کیفی  های شاخص( بر مبنای ISI Web of Science)پایگاه  المللی بیندر تحقیقات 

به بررسی و مقایسه کمیت و کیفیت ( که 1386و پژوهش دیگری از ابراهیمی ) 2006 - 1996 های سال

ساله پرداخته است و مقاله مشترک ابراهیمی  10در یک دوره  ISI گاهیپاایران در  علمی مؤسساتتولیدات 

 ایران را مورد بررسی قرار داده است. های دانشگاه تولید علم در( که کمیت و کیفیت 1387و حیاتی )

( به ارزیابی تحلیلی رابطه کیفیت و خود استنادی مجالت در نشریات 2015) 4و جعفری 3یچاکل ینوروز

حوزه علوم انسانی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ارتباط مثبت و معناداری بین خوداستنادی 

ارزیابی  های شاخص ای مقاله( در 1394) یچاکلرضایی و نوروزی  مجالت و کیفیت مجالت وجود دارد.

داخل کشور  های هپیشینبا بررسی شناسایی کردند.  را از بعد کمی و کیفی ها دانشگاهپژوهشی  وری بهره

                                                 
1. Campanario 

2. sotudeh 
Noroozi Chakoli  3. 

4. Jafari 



 35 ...سندگانینو یعلم داتیاستنادها به تول تیفیک یبررس                                                                 1396بهار و تابستان، 1، شماره 7سال 

تحلیل استنادی و در یک دوره مشخص انجام  صورت بهکه کار در زمینه استنادها بیشتر  شویم میمتوجه 

کل پژوهشی که در سطح نویسندگان صورت گرفته باشد یا اینکه در سطح جهانی  طور بهگرفته است. 

که کار بیشتری بر روی  میشو یمخارج از کشور متوجه  های پیشینهباشد مشاهده نشد. همچنین با بررسی 

تری برای استنادها قابل اعتماد های شاخصاستنادی انجام شده است و همچنان در حال ساختن  های شاخص

ی که های پژوهشخاص یا در چند رشته انجام شده است.  های رشتهدر  عموماً هستند. ارزیابی مدارک

مختلف موضوعی بررسی کند اندک است. در نتیجه فضای کافی برای انجام  های رشتهنویسندگان را در 

 است که چنین مطالعاتی وجود دارد. مرور تحقیقات انجام شده پیرامون تولید علم نشان داد، کمتر پژوهشی

 .باشدنویسندگان پرداخته  ا توجه بهبه بررسی کیفیت استنادها ب

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی:

بر طبق قاعده لوتکا تعداد کمی از نویسندگان بیشترین تولیدات علمی : حب نامنویسندگان صا

یا رشته خود را دارند. با توجه به این قاعده، در این پژوهش نویسندگان صاحب نام به  مربوط به موضوع

 .باشند یمصد از کل تولیدات علمی را در مجالت برتر رشته مربوطه در 25اشاره دارد که نویسندگانی 

 :شود می گیری اندازهکیفیت استناد بر پایه دو شاخص زیر : کیفیت استناد

مجموعه مجالت خودشان مقایسه خواهد  تأثیرنویسندگان صاحب نام با میانگین ضریب  تأثیرضریب  -1

 تأثیربرابر است با ضریب  که شود میشد. برای کیفیت استناد از شاخص نرخ استناد نسبی استفاده 

 مجموعه مجالت رشته خودشان. تأثیرب نام تقسیم بر میانگین ضریب نویسندگان صاح

 تأثیرکه برابر است با ضریب  شود میرشته که با استفاده از شاخص استناد نسبی رشته انجام  تأثیرضریب  -2

 تعداد استنادها نسبت به تعداد تولیدات علمی(.رشته ) تأثیرمیانگین ضریب  نویسندگان صاحب نام تقسیم بر

تفکیک مدرک با استفاده از شاخص استناد استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام به تیفیک

نویسندگان صاحب نام )تعداد استنادها نسبت به  تأثیرکه برابر است با ضریب  شود مینسبی رشته انجام 

استنادها نسبت به تعداد رشته ) تأثیربه تفکیک مدرک تقسیم بر میانگین ضریب  (تعداد تولیدات علمی

 تعداد تولیدات علمی(.

به هر نشریه ممکن است یک یا چند موضوع اختصاص یابد. در : های مختلف موضوعی رشته

 های رشتهاز این  تری کلی بندی دستهرشته موضوعی  22رشته وجود دارد.  172 آو ساینسمجموع در وب 
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ESIموضوعی است که در 
 نمایش داده شده است. 1ر جدول موضوعی دهای  رشته. شود میدیده  1

اطالعات علمی است که  مؤسسهیکی از محصوالت وب آو ساینس: نسخه گسترش یافته 

و نمایه استنادی هنر و علوم  3، نمایه استنادی علوم اجتماعی2درگاهی به سه پایگاه نمایه استنادی علوم

 استفاده شد. ساینسآو وب  استنادی های پایگاهدر این پژوهش از  باشد یم 4انسانی

 آنها در این  تأثیراز کل مجالت هر رشته که میانگین ضریب  درصد 5 :مجالت برتر رشته

 ( بیشتر از سایر مجالت آن رشته بوده است.2009-2000)دوره ده ساله 

منظور مجالت برتری است که نویسندگان صاحب نام : مجموعه مجالت برگزیده نویسندگان

 . بدیهی است شمار این مجالت معرف کل راهبرد انتشاراتی نویسندهاند زدهر مقاله در آنها دست به انتشا

 .باشد میمجموعه کل مجالتی که وی در آنها دست به انتشار زده است( ن)

 

 روش پژوهش

ا ی ها نمونهاز  ها داده مند نظام یشی گردآوریمایاست. در پژوهش پ تحلیل استنادی روش پژوهش

(. برای 1374کومار،است ) موردنظراز رفتار جامعه  هایی جنبه بینی پیشا ی ییشناسا منظور بهان یپاسخگو

های مختلف موضوعی از  فهمیدن کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در بین رشته

 های استنادی استفاده شده است. شاخص

 و همکاران 5و گالنزل( 1986)بروان شاخص نرخ استناد نسبی شاخصی است که توسط شوبرت و  -1

 های رشتهسندگان صاحب نام در ینو تأثیرسه یمقا ین شاخص براین پژوهش ایپیشنهاد گردید. در ا( 1999)

 و برابر است با: کند می کمک یمختلف موضوع
 

 ضریب تأثیر نویسندگان صاحب نام

 میانگین ضریب تأثیر مجالت رشته

از یک باشد استنادات به تولیدات نویسندگان صاحب نام دارای  تر بزرگاگر مقدار این شاخص 

 .باشد میاثرگذاری باال در مجموعه مجالت این نویسندگان 

( Vinkler, 1986, 2002) نکلریو( شاخص دیگری است که توسط RWرشته )شاخص استناد نسبی  -2 

                                                 
1. Essential Science Indicators 

2. Science citation Index 

3. Social Science Citation index 
4. ART and Humanities Index 

5. Glanzel 

RCR=

+= 
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 یسندگان صاحب نام در سطح رشته بررسینو تأثیرب یضر ،سهیمقا منظور بهن پژوهش یارائه شده است. در ا

 شده است و برابر است با:
 ضریب تأثیر نویسندگان صاحب نام

 میانگین ضریب تأثیر رشته

 

از یک باشد استنادات به تولیدات نویسندگان صاحب نام دارای  تر بزرگاگر مقدار این شاخص 

 های سال یط که دهند میپژوهش را نویسندگانی تشکیل  جامعه .باشد میاثرگذاری باال در سطح رشته 

باال مقاله، مقاله  تأثیردر مجالت دارای ضریب  آو ساینساستنادی وب  های پایگاهدر  2009تا  2000

های تولیدات علمی، جامعه  کلی بعد از بارگذاری، پاالیش و تحلیل داده طور به .اند داشتهمروری و نامه 

 پژوهش به شکل زیر شناسایی شد.
 مربوط های نویسندهو تعداد  موضوعی های رشته .1جدول 

 تعداد نویسنده نام رشته موضوعی ردیف تعداد نویسنده نام رشته موضوعی ردیف

 13882 ریاضیات 12 25762 علوم کشاورزی 1

 30684 میکروبیولوژی 13 80848 شناسی زیست 2

 34427 شناسی مولکولی و ژنتیک زیست 14 130916 شیمی 3

 17729 ای علوم چند رشته 15 153817 پزشکی بالینی 4

 41336 علوم اعصاب و رفتار 16 17247 علوم کامپیوتر 5

 12207 داروشناسی 17 2746 اقتصاد و بازرگانی 6

 49124 فیزیک 18 36990 مهندسی 7

 33366 جانورشناسی شناسی و گیاه 19 41336 شناسی زیست/ بوم محیط 8

 11411 درمانی/ روانشناسی روان 20 24831 شناسی زمین 9

 21878 علوم اجتماعی، کلیات 21 24704 شناسی ایمنی 10

 2275 علوم فضا 22 54287 علوم مواد 11

 

 :ها داده یروش گردآور

که  استفاده شد. بدین صورت آو ساینس استنادی وب های پایگاهاز  ها دادهجهت گردآوری 

 Tab صورت بهبا استفاده از نام مجله مورد جستجو قرار گرفت و سپس جهت تحلیل و بررسی  ها پیشینه

Delimited  عدی ب های وتحلیل تجزیهاکسل جهت  افزار نرم. در شد 1اکسل  افزار نرمبارگذاری و وارد

                                                 
1. Excel 

RW= 
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(، موضوعات DTمدرک )(، نوع Pyانتشار )(، سال Au) سندگانینوفیلدهای نام نویسنده یا  براساس ها داده

در  (Af) سندهینو( و نام کامل Tcاستناد )، فراوانی (Tiمدرک )(، عنوان Scمدرک )اختصاص داده شده به 

 های مجزا منظم شد. ستون

 

 ی پژوهشها یافته
تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام براساس نوع مدارک )مقاله، بررسی کیفیت استنادها به 

  مقاله مروری و نامه(
 تأثیرضریب  2 با توجه به جدولاز شاخص استناد نسبی رشته استفاده شد  سؤالبرای پاسخ به این 

 /روانشناسی ودرمانی روانمولکولی و ژنتیک،  شناسی زیست های رشتهنویسندگان صاحب نام در مقاله در 

 تأثیراول تا سوم هستند. ضریب  های ردهدر  7/41و  58/43، 31/61ترتیب با مقادیر پزشکی بالینی به

مولکولی و ژنتیک  یشناس ستیز، ای رشتهعلوم چند  های رشتهنویسندگان صاحب نام در مقاله مروری در 

ا سوم هستند. البته فاصله بین اول ت های ردهدر  33/99 و 6/100، 47/222ترتیب با مقادیر به شناسی ایمنیو 

اگر  ،بسیار زیاد است ها رشتهبا بقیه  یشناس یمنیامولکولی و ژنتیک و  شناسی زیستو  ای رشتهعلوم چند 

/ روانشناسی و درمانی روان های رشتهترتیب به شناسی ایمنیبخواهیم این دو رشته را در نظر نگیریم بعد از 

نویسندگان صاحب نام در نامه در  تأثیر. ضریب گیرند میقرار  4/85و  28/91با مقادیر  رایانهعلوم 

 16/8و  26/9، 69/9 به ترتیب با مقادیر یجانورشناسریاضیات، علوم کامپیوتر و علوم گیاهی و  های رشته

نویسندگان در مقاله مروری بیشتر از سایر مدارک است  تأثیر بیضر .اند گرفتهاول تا سوم قرار  های ردهدر 

به این نوع مدرک بیشتر از سایر  اصوالًباشد چون  برداشتهرا در  ای نتیجهبدیهی است که چنین  کامالًن و ای

 شناسی زیست، ای رشتهعلوم چند  های رشته تأثیر رشته در مقالهضریب  نیانگیم .شود میمدارک استناد 

 .اند گرفتهاول تا سوم قرار  های ردهدر  11/32 و 36/52، 16/59ترتیب با مقادیر مولکولی و پزشکی بالینی به

مولکولی و ژنتیک و  شناسی زیست، شناسی ایمنی های رشتهرشته در مقاله مروری در  تأثیرضریب  نیانگیم

 تأثیر. میانگین ضریب اند گرفتهاول تا سوم قرار  یها ردهدر  02/73 و 3/75، 2/81 ریمقادترتیب با فیزیک به

 های ردهدر  54/5و  71/6، 35/8و جانورشناسی، شیمی و علوم مواد با مقادیر رشته در نامه در علوم گیاهی 

شاخص استناد نسبی رشته در مقاله در  براساسنویسندگان صاحب نام  یاثرگذار .اند گرفتهول تا سوم قرار ا

یه و در بق باشد میکمتر از یک، در رشته شیمی برابر با یک  ای رشتهعلوم فضا، و علوم چند  های رشته

شاخص استناد نسبی رشته در مقاله  براساسنویسندگان صاحب نام  اثرگذاریباالتر از یک است.  ها رشته

باالتر  ها رشتهعلوم مواد، داروشناسی، علوم فضا و ریاضیات کمتر از یک، اما در بقیه  های رشتهمروری در 
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سبی رشته در قالب نامه در شاخص استناد ن براساسنویسندگان صاحب نام  یاثرگذار .باشد میاز یک 

، علوم مواد و پزشکی بالینی ای رشته، ریاضیات، اقتصاد و بازرگانی، علوم چند یشناس ستیز های رشته

کمتر  ها رشتهو میکروبیولوژی مساوی یک، و در بقیه  جانورشناسیعلوم گیاهی و  یها رشتهباالتر از یک، 

 ها رشتهشاخص استناد نسبی رشته در درون  براساسنویسندگان صاحب نام  یاثرگذار .باشد یماز یک 

در رشته علوم کشاورزی این شاخص در مقاله  مثالً ، نماید میرا ارائه  متمایزترینوع مدرک نتایج  براساس

 این شاخص در نامه باالتر بوده است. شناسی زیستباالتر از دو مدرک دیگر بوده است ولی در رشته 

 رشته  تأثیران صاحب نام و میانگین ضریب نویسندگ تأثیرضریب  .2جدول 

 نسبی رشته به تفکیک مدرک استنادشاخص  براساسنویسندگان صاحب نام  اثرگذاریو 

 نوع مدرک نام رشته

 ضریب تأثیر

 نویسندگان 

 صاحب نام

میانگین ضریب تأثیر 

 رشته

اثرگذاری نویسندگان 

صاحب نام براساس 

 شاخص استناد نسبی رشته

 علوم کشاورزی

 13/1 40/13 21/15 مقاله

 06/1 36/36 41/38 مقاله مروری

 95/0 31/1 24/1 نامه

 شناسی وبیوشیمی زیست

 06/1 89/30 83/32 مقاله

 15/1 88/62 01/72 مقاله مروری

 75/40 15/0 07/6 نامه

 شیمی

 1 75/24 66/24 مقاله

 17/1 91/64 71/75 مقاله مروری

 86/0 71/6 80/5 نامه

 پزشکی بالینی

 30/1 11/32 70/41 مقاله

 09/1 85/61 58/67 مقاله مروری

 02/1 10/2 14/2 نامه

 علوم کامپیوتر

 15/1 06/20 17/23 مقاله

 39/1 44/61 40/85 مقاله مروری

 88/0 48/10 26/9 نامه

 اقتصاد و بازرگانی

 55/1 07/17 50/26 مقاله

 04/2 02/34 45/69 مقاله مروری

 67/14 96/0 14/14 نامه

 مهندسی
 08/1 56/14 73/15 مقاله

 19/1 65/47 89/56 مقاله مروری
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 74/0 21/10 55/7 نامه

 شناسی زیست / بوم محیط

 21/1 14/16 57/19 مقاله

 25/1 35/42 76/52 مقاله مروری

 92/0 60/1 48/1 نامه

 شناسی زمین

 22/1 40/16 99/19 مقاله

 03/1 25/32 28/33 مقاله مروری

 90/0 96/4 46/4 نامه

 شناسی ایمنی

 14/1 38/30 78/34 مقاله

 22/1 20/81 33/99 مقاله مروری

 96/0 85/3 72/3 نامه

 علوم مواد

 07/1 37/16 59/17 مقاله

 98/0 14/51 50 مقاله مروری

 07/1 54/5 93/5 نامه

 ریاضیات

 02/1 93/13 15/14 مقاله

 65/0 16/56 62/36 مروریمقاله 

 44/2 97/3 69/9 نامه

 میکروبیولوژی

 15/1 28/20 39/23 مقاله

 13/1 87/50 62/57 مقاله مروری

 98/0 93/4 85/4 نامه

شناسی مولکولی و  زیست

 ژنتیک

 17/1 36/52 31/61 مقاله

 34/1 30/75 60/100 مقاله مروری

 00/0 1 00/0 نامه

 ای علوم چند رشته

 68/0 16/59 38/40 مقاله

 31/1 09/170 47/222 مقاله مروری

 08/1 25/2 42/2 نامه

 علوم اعصاب و رفتار

 18/1 06/30 50/35 مقاله

 22/1 49/61 93/74 مقاله مروری

 74/0 93/1 43/1 نامه

 داروشناسی

 24/1 13/17 32/21 مقاله

 96/0 66/49 78/47 مقاله مروری

 82/0 37/3 75/2 نامه

 08/1 55/13 67/14 مقاله فیزیک
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 12/1 02/73 73/81 مقاله مروری

 85/0 80/3 21/3 نامه

شناسی و  گیاه

 جانورشناسی

 22/1 44/19 65/23 مقاله

 13/1 17/39 32/44 مقاله مروری

 98/0 35/8 16/8 نامه

 درمانی/ روانشناسی روان

 43/1 54/30 58/43 مقاله

 36/1 12/67 28/91 مقاله مروری

 87/0 11/3 71/2 نامه

 کلیات علوم اجتماعی

 18/1 89/17 13/21 مقاله

 12/1 78/43 96/48 مقاله مروری

 73/0 90/1 39/1 نامه

 علوم فضا

 78/0 76/24 42/19 مقاله

 76/0 97/67 36/51 مقاله مروری

 00/0 00/0 00/0 نامه

 

 نویسندگان صاحب نام براساس ضریب تأثیر رشتهبررسی کیفیت استنادها به تولیدات علمی 

مولکولی و ژنتیک، علوم  شناسی زیست های رشتهرشته در  تأثیرمیانگین ضریب  3 بر طبق جدول

 شاخص .اند گرفتهاول تا سوم قرار  های ردهدر  66/31و  71/34، 39/38و علوم فضا با مقادیر  ای رشتهچند 

این است که  دهنده نشانو این  باشد میباالتر از یک  رشته علوم فضا جز به ها رشتهاستناد نسبی رشته در همه 

رشته علوم فضا  جز به ها رشتهرشته در همه  تأثیرضریب  براساسکیفیت استنادها به نویسندگان صاحب نام 

 /. است.71. در رشته علوم فضا مقدر این شاخص برابر است با باشد میباال  اثرگذاریدارای 
 رشته تأثیرنویسندگان صاحب نام و میانگین ضریب  تأثیرب ضری .۳جدول 

 نسبی رشته استنادشاخص  براساسنویسندگان صاحب نام  اثرگذاریو 

 های موضوعی نام رشته

ضریب تأثیر 

نویسندگان 

 صاحب نام

میانگین ضریب 

 تأثیر رشته

اثرگذاری نویسندگان 

صاحب نام براساس 

 شاخص استناد نسبی رشته

 25/1 44/12 59/15 علوم کشاورزی

 50/1 68/23 56/35 شناسی و بیوشیمی زیست

 23/1 93/22 13/28 شیمی

 28/2 43/14 94/32 پزشکی بالینی

 31/1 42/18 11/24 علوم کامپیوتر
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 14/6 61/4 33/28 اقتصاد و بازرگانی

 11/1 79/14 37/16 مهندسی

 33/1 74/14 61/19 شناسی زیست / بوم محیط

 69/1 15/12 56/20 شناسی زمین

 61/1 13/23 22/37 شناسی ایمنی

 09/1 65/16 23/18 علوم مواد

 05/1 63/13 27/14 ریاضیات

 22/1 36/20 84/24 میکروبیولوژی

 75/1 39/38 08/67 شناسی مولکولی و ژنتیک زیست

 20/1 71/34 51/41 ای علوم چند رشته

 11/2 17/16 05/34 علوم اعصاب و رفتار

 40/1 34/19 16/27 داروشناسی

 02/1 26/15 61/15 فیزیک

 25/1 38/20 45/25 شناسی و جانورشناسی گیاه

 31/2 70/17 89/40 درمانی/ روانشناسی روان

 57/1 18/13 64/20 کلیات علوم اجتماعی

 71/0 66/31 36/22 علوم فضا

 

  نتیجه

نوع مدارک  براساسبررسی کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در مورد 

نویسندگان صاحب نام در مقاله  اثرگذارینتایج پژوهش حاضر نشان داد که )مقاله، مقاله مروری و نامه( 

ر بقیه . در رشته شیمی برابر با یک و دباشد میکمتر از یک  ای رشتهعلوم فضا، و علوم چند  های رشتهدر 

علوم مواد،  های رشتهاین نویسندگان در مقاله مروری در  اثرگذاری نیهمچن باالتر از یک است. ها رشته

 توان یم. پس باشد میباالتر از یک  ها رشتهاما در بقیه  داروشناسی، علوم فضا و ریاضیات کمتر از یک

در ساختن  رامتصدیان امر  و باشد می تأثیرگذار ها رشتهکه مقاله و مقاله مروری در اکثر چنین برداشت کرد 

، شناسی زیست های رشتهنامه در  این نویسندگان در قالب یاثرگذار .کند میمهم کمک  های تصمیم

 های رشته، علوم مواد و پزشکی بالینی باالتر از یک، در ای رشتهریاضیات، اقتصاد و بازرگانی، علوم چند 

 زانیم .باشد میکمتر از یک  ها رشتهروبیولوژی مساوی یک و در بقیه و میک جانورشناسیعلوم گیاهی و 
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این است  دهنده نشانو این  باشد میرشته مساوی یک  3و در  رشته باالتر از یک 6نامه فقط در  تأثیرگذاری

 مهبه قالب نا ها رشتهو شاید به این علت باشد که این  باشد مین تأثیرگذاررشته دیگر  16که قالب نامه در 

شاخص  انجام دهیم،ها  رشتهدر درون  ای مقایسهبخواهیم  اگر .دهند میکار پژوهشی کمتر بها  عنوان به

، شناسی بوم/ زیست محیطعلوم کشاورزی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی،  های رشتهاستناد نسبی رشته در 

مولکولی و ژنتیک، علوم اعصاب و رفتار، علوم  یشناس ستیز، میکروبیولوژی، شناسی ایمنی، شناسی زمین

علوم اجتماعی در مقاله و مقاله مروری باالتر  / روانشناسی و کلیاتدرمانی روانفیزیک،  گیاهی و حیوانی،

در مقاله و مقاله مروری  ها رشتهاین است که اثرگذاری این نویسندگان در این  دهنده نشان از یک است که

پزشکی بالینی، اقتصاد و بازرگانی در هر سه نوع  های رشتهاین نویسندگان در  یاراثرگذ باال بوده است.

مقاله  های قالب در ای رشتهو علوم چند  و بیوشیمی شناسی زیست های رشتهدر  اثرگذاریمدرک باال بود. 

اسی در مقاله در رشته داروشن مقاله و نامه،های  قالبعلوم مواد و ریاضیات در  یها رشتهمروری و نامه و در 

باال بوده است. مقدار این شاخص برای نویسندگان صاحب نام در رشته علوم فضا کمتر از یک است و این 

تمایل  نشان داد که افراد جینتا .اند نبوده تأثیرگذار شان رشتهکه این نویسندگان در  برداردنتیجه را در 

( انجام 2011همکاران )در پژوهشی که کامپاناریو و بیشتری در استناد کردن به مقاله و مقاله مروری دارند. 

که  شود میدادند به این نتیجه رسیدند که استنادات به مقاله و مقاله مروری بیشتر است و همین باعث 

(، مقاالت بیشترین میزان استناد را به خود اختصاص 1995اونز )مجله باال رود. در پژوهش  تأثیرضریب 

 .باشد میهمسو پژوهش با نتایج این  داده بودند که این نتایج

که  گذارند میموضوعی مختلف اثر  های حوزهعوامل متعددی بر میزان و چگونگی تولید علم در 

ی های رشتهمختلف است. برای نمونه در  های رشتهانتشاراتی در میان  های رسانهنوع  یکی از این عوامل،

پویایی مانند علوم رایانه که  های حوزهاست، اما در  کننده تعیینمعتبر  های مجلهمانند شیمی انتشار در 

ستوده، است ) تر اثربخش ها همایش های مقالهدستاوردها اهمیت دارد، گزارش  تر سریعگردش هر چه 

1389.) 

نتایج نشان داد ضریب  براساساستنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام  مورد کیفیتدر 

این  دهنده نشانو این  باشد میباالتر از یک  رشته علوم فضا جز به ها رشتهخص در همه که مقدار این شا

رشته علوم فضا دارای  جز به ها رشتهنویسندگان صاحب نام در همه  رشته تأثیرضریب  براساساست که 

، اند داشتهبر رشته خود ن چندانی تأثیراین رشته  و همچنین نویسندگان صاحب نام باشند میباال  اثرگذاری

واضح است که تولیدات علمی کمتر، نویسندگان کمتر و تعداد  باشد میچون این رشته، جدید و نوپا 
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، ها رشتهکمتری داشته باشند. و در مورد بقیه  اثرگذاریکلی نویسندگان آن  طور بهاستنادهای کمتر و 

گان پرتولید و همچنین درصد نویسند 25خاطر محسوب داشتن نویسنده نخست، کسب چنین نتایجی به

به حوزه  ایالبته اندازه جامعه علمی از حوزه .رسید مینظر باال قابل انتظار به تأثیرمجالت دارای ضریب 

 .(1389ستوده،باشد )تولیدات علمی آن حوزه داشته  برشمارمستقیم  تأثیری تواند میدیگر متفاوت است و 

بخشی از واقعیت را  تواند میآنجا که هر شاخص ارزیابی با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود،  از

که بتوانند  استفاده کنند ها شاخصاز  ای از مجموعه گذاران سیاستالزم است که  رو اینمنعکس سازد، از 

اخیر استفاده از شاخص  های سالاز واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. در  تر بینانه واقعو  تر دقیقتصویری 

استنادی برای تعیین رفتارهای استنادی بیش از هر شاخص دیگر مورد توجه قرار گرفته است. استناد نقش 

استناد باید در کنار  ها بندی رتبهکه در  طوری بهمهمی در ارزیابی تولید علمی، مجله یا پژوهشگر دارد، 

 های شاخص براساساستنادها  تیفیک ش مشخص شد،این پژوه در شاخص تولید علمی وجود داشته باشد.

عمل  خوبی به صاحب نام نویسندگان این است که دهنده نشانباال است و این ها  رشتهنسبی در اکثر 

درصد نویسندگان  25خاطر محسوب داشتن نویسنده نخست، . گرچه کسب چنین نتایجی بهاند کرده

 های شاخصالزم است از ولی  رسید مینظر باال قابل انتظار به تأثیرپرتولید و همچنین مجالت دارای ضریب 

معیارهای معتبر و  تأثیراستانداردهای ارزیابی ضریب  عنوان بهاستنادی  های شاخصو  تأثیرمیانگین ضریب 

آن در راستای  های قابلیتاستفاده شود تا بتوان از  سنجی علمی ها ارزیابیدر  برای محاسبه کیفیت استناد

موضوعی  های رشتهمحاسبات مذکور این تصور که کیفیت استناد در  پژوهش بهره جست. گذاری سیاست

موضوعی کمتر  های رشتهخیلی بهتر و باالتر از  شهرتشانو غیره به خاطر  فناوریمشهور مانند شیمی، 

 معروف است را باطل کرد.
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