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چکیده
هدف :در این پژوهش بر آنیم تا تأثیرگذارترین پژوهشگران حوزۀ آی متریکس ،با استفاده از شااص
اجتماعی شناسایی شوند .با این هدف از شاص

اچ ،شااص

های منتخب صانوادۀ اچ (شاص

هاای نفاوا اندیشا ای و

جای ،و شااص

اچ .سای

برای تعیین نفوا اندیش ای پژوهشگران از مرکزیتهای هامتاأییفی (مرکزیات رت،ا  ،مرکزیات بیناابینی ،و مرکزیات نزدیکای
استفاده شده است.
روش :پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابسنجی و همچنین رویکرد تحلیل شا،ک هاای اجتمااعی انجاا گرفتا اسات.
جامعۀ پژوهش حاضر را تمامی مقای های حوزۀ آی متریکس تشکیل میدهد ک در بازۀ زمانی  1978تا  2014در وبگااه علاو
نمای شدهاند و تعداد آنها  5944رکورد است .برای محاس،ۀ شاص
نت و بایب اکسل استفاده شده است؛ شاص

جی و شاص

اکسل محاس ،شدهاند .پس از محاس،ۀ همۀ شاص

های مرکزیت و شاص

اچ از نر افزارهاای یاو .سای .آی

اچ .سی نیز ب صورت دساتی و باا فرماو نوبسای در نار افازار

های کاربردی در پژوهش ،با اساتفاده از بسات هاای نار افازاری اس .پای.

اس .اس و ییزر ب پرسشهای هم،ستگی پاسخ داده شده است.
یافتهها :بررسی رابطۀ بین نمرههای مرکزیت (نفوا اجتماعی و کارایی ،حااکی از آن باود کا باین سا ناوی مرکزیات رت،ا ،
بینابینی ،و نزدیکی از یک طرف و کارایی از طرف دیگار ،هم،ساتگی مب،تای وجاود دارد .نتاایب مرباوه با هم،ساتگی میاان
شاص

های نفوا اجتماعی و شاص

های نفوا اندیش ای ،حاکی از وجود هم،ستگی مب،ت بین این دو نوی نفوا باود .با طاور

کلی و با توج ب پروندههای انفرادیِ ایجادشده بر م،نای جمیع شاص
نمرات حاصل از شش شاص

های اندیشا ای و اجتمااعی کا بار اسااس مجموعا

اچ ،اچ .جی ،اچ .سی ،مرکزیات رت،ا  ،بیناابینی ،و نزدیکای محاسا ،شاد ،با نظار مایرساد

«ییدسدورف» و «کوشا» ب ترتیب تأثیرگذارترین پژوهشگران حوزۀ آی متریکس در سطح جهان و ایران هستند.
اصالت :با توج ب یافت های حاصل از این پژوهش ،ب نظر میرسد ک استفاده از شاص

های ترکی،ای در حاد متعااد  ،بیانش

ب نس،ت عادالن و واضحتری دربارۀ وضعیت و تأثیرگذاری پژوهشگران در یک حوزۀ علمی صاا

با وجاود مایآورد .پاس

میتوان برای هر یک از پژوهشگران پروندهای انفرادی ایجاد کرد ،ب طوری ک از نتایب ب دستآمده ،بارای تمامیمگیاریهاای
مهمی نظیر کمیت های ترفیع و ارتقا ،استخدا  ،اعطای درج های پژوهشی و سایر موارد مشاب استفاده شود.
واژههای کلیدی :آی متریکس ،شاص

اچ ،شاص

اچ .سی ،شاص

جی ،علامسانجی ،نفاوا اجتمااعی ،نفاوا
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مقدمه
از مفاهیمی نظیر کتابسنجی ،علمسنجی ،اطالعسننجی ،بسننجی ر عررفنس سنار ای ،بنرای
عوصیس مطالرات کمّی کتابشناسی ،علم ،اطالعات ب استفار میشور .بننا بنن نظنر میلجنوف
شهنای مشناب ی هننتند ،منیعنوا
لیدسد ف ،)2013( 1مفاهیم مذکو ا کن را ای اهداف

زفرمجموعنای از حوزۀ پژ هشی کلیعری با نام «سنجشهای اطالعاعی» 2فا «آی مترفکس» 3نامیند.
آی مترفکس حوزۀ پژ هشی کامالً فرالی بنشما می ر شد عصناعدی آانا ر افنو حنوز ر
سالیا اخیر شدت فافتن است .بنطو ی کن عردار مقالنهافی کن ر مجلنهنای هننتا افنو حنوز ر
سال  2010بن چاپ سید اند ،چ ا برابر عردار مقالنها ر ر سال قبل بور است .ر طول رهنهای
 ،1990 1980آی مترفکس ر حال شکلگیری ر جنت جنوی هوفنتفنابیِ بنور مننیرش
بیشتر بنسمت علم اطالعات رانششناسی سوق فافت .ر حال حاضر حوزۀ آی مترفکس بنعنوا
گرافش منتقلی ر حال بن امر نشننتو اسنت عنا حند ری هوفنت اجتمناعی  -شنناختی خنور ا
عکامل بخشید است .بنعبا ت رفگر ،پژ هشگرا حرفنمندا افو حوز جامرا منتقلی ا عشکیل
رار اند کن اعصال حلقنهای آ از استحکامی پذفرفتنی برخو را است همچنیو عولیندات علمنی
افو حوز  ،از نظر موضوعی نیز خور ا از حوزۀ علم اطالعات رانششناسی منتقل کرر اند بنن
عمافز شناختی پذفرفتنی رست فافتناند (میلجوف لیدسد ف.)2013 ،
با عوجن بن موا ر فوق ظ و عکامل عد فجی آی مترفکس ،الزم است بنا اسنتفار از حجنم
نمونا بنننبت کامل ،عصوفر کال جامری از نفوذ اندفشنای 4اجتماعی 5پژ هشنگرا برعنر افنو
حوز ا ائن شور .استفار از مف وم نفوذ برای ا زفابی بر ندارهای پژ هشی مزفنت م منی را ر کنن
افو مف وم را ای مبنای نظری قوی مجموعا شناخ هنای پشنتیبانیکننند اسنت (اگنن2005 ،6؛
فرفمو1979 ،7؛ هرش2005 ،8؛ فگو 9رفگرا .)2016 ،
فگو رفگرا ( )2016نفوذ علمی ا «عوانافی فک پژ هشگر ر شمول اندفشننهنافش ر آانا
سافر پژ هشگرا » فا «میزا اارگذا ی فک پژ هشنگر بنر حنوزۀ پژ هشنیاش» عررفنس کنرر انند .از
م معرفو موا ری کن ر بحث نفوذ علمی مطرح است ،عبا عند از :نفوذ اندفشنای (افنکن چنن کننانی
از پژ هش شما استفار می کنند؟) نفنوذ اجتمناعی (افنکنن شنما بنا همکنا ی چنن کننی فنا کننانی
پژ هش خور ا انجام میرهید؟) .بننعبنا ت سنار عنر ،مینزا اسنتنار سنافر پژ هشنگرا فنک حنوزۀ
پژ هشنی بننن آاننا پژ هشنگر خاصننی ،عریننیوکننندۀ نفننوذ اندفشنننای ی اسنت .همچنننیو بننا بر سننی
فکررهای همعألیفی فک پژ هشگر با سافر پژ هشگرا فنک حنوزۀ پژ هشنی ،منیعنوا گننترش
اندفشنهای آ پژ هشگر ا بر اساس عرامل فا نفوذ اجتماعی بنرست آ ر .همچنیو از رفگر منوا ری
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کن میعوا ر بحث نفوذ عأایرگذا ی بر سی کرر ،نفوذِ شناختی آنا است کن ر قالن مطالرنات
عحلیل اژگا عحلیل هنم اژگنانی انجنام منیگینرر مینزا ا عبناشِ شنناختی مینا مجموعننای از
مدا ک ا نشا میرهد (افوم .)2008 ،10بننطنو یکنن منیعنوا از عحلینل هنم اژگنانی بنرای ا ائنا
فکرری «عینی» بن ر از سوگیری ر با ۀ ساختا ِ شناختی حاکم بر فک شتن فا گرافش اسنتفار

کرر (چو .)2013 ،11البتن ،عحلیل اژگانی هم اژگانی چگونگی مرعبط کرر آ با عأایرگنذا ی
پژ هشگرا  ،نیازمند پژ هش جداگاننای است کن خا ج از اهداف پژ هش ماست.
برای محاسبا نفوذ اندفشنای اغل از شاخ های خانوارۀ اچ استفار منیشنور کنن عبا عنند از
شاخ اچ ا لین ،شاخ جی 12شاخ اچ مراصر( 13عر  14رفگرا 2011 ،؛ عاکِدا.)2011 ،15
جو ج هرش ر سال  2005شاخ اچ ا ابزا ی برای انداز گیری عأایر علمِ فک پژ هشگر خاص
با هدف نشا رار عأایر عجمری بر ندار پژ هشنی پژ هشنگرا مررفنی کنرر (هنرش.)2005 ،16
شاخ اچ از جنبنهای مختلس را ای فژگیهای خناص مفیندی اسنت ( فنکلنر .)2015 ،افنو
شاخ کن بنر اسناس عوزفنس اسنتنارها بنن بر نندار پژ هشنی فنک فنرر محاسنبن منیشنور (آذ ی
حمیدفا  )1392 ،اصوالً بنعنوا شی برای کیفنی کنرر عملکنرر پژ هشنی ابنداع شند (مِ نو
اجرز .)2008 ،17همچنیو فکی از بز گعرفو مزافای شاخ اچ افو است کن همزما  ،ب نر ی
پژ هشگر (عردار مقاالت ی) عأایرگذا ی عجمری بر ندارهای پژ هشگر (عرندار اسنتنارات هنر
مقالن) ا انداز گیری میکند .گرچن افو شاخ ننبت بن سنافر مریا هنای اسنتاندا رِ عنکعندری
(نظیر عردار کل مقالن ها ،عردار کل استنارها ،فنا عرندار اسنتنارها بنن ازای هنر مقالنن) جحنا را ر،
مرافبی هم ر آ رفد میشور عحت عأایر برخی عوامل مزاحم قرا میگیرر (مینگرز.)2009 ،18
بن عنوا مثال ،بن نفس پژ هشگرانی است کن سابقا بیشتری را ند؛ بننعبنا ت رفگنر ،اگنر پژ هشنگر
رفگری بن پژ هش نپررازر ،افو شاخ برای ی کاستن نخواهند شند (سنیدفر پولوس.)2007 ،19
همچنیو شاخ اچ بنشدت عحت عأایر عردار کل مقاالت پژ هشگر قرا میگیرر بنهمیو رلینل
ر شاخ مذکو  ،پژ هشگرا عناز کنا همچننیو پژ هشنگرانی کنن مقناالعی انندک ،هرچنند
ا زشمند را ند ،چندا لحاظ نمیشوند .ر حالیکنن ،مقناالت قندفمیعنر ،احتمنال بیشنتری بنرای
ر فافت استنار راشتناند؛ اگر بن مقالن های جدفند نینز فرصنت رار شنور ،شنافد بنن انندازۀ مقناالت
قدفمی فا حتی بیش از آن ا مؤار اقس شوند.
بن اسطا انتقارهافی کن بر شاخ اچ ا ر بور ،ر شاخ استناری م م رفگر مررفی بنعند ف
استفار شدند .شاخ اچ مراصر فنا همنا شناخ اچ .سنی کنن عوسنط سنیدفر پولوس رفگنرا
( )2007مررفی شد ،عمر هر مقالنن ا لحناظ اسنتناراتِ رار شند بنن مقناالت جدفندعر ا ز رهنی
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میکند .با استفار از شاخ اچ .سی میعوا عأایرات ناشی از زما ا از بیو بنرر مینا مقناالعی بنا
قدمتهای متفا ت ،امکا مقافنن افجنار کنرر ( فگنو رفگنرا  .)2016 ،بننهمنیو رلینل ،شناخ
مذکو ر مقافننن بنا شناخ اچ مرمنولی مقیناس عارالنننعنری بنن پژ هشنگرا عناز کنا منیرهند
(ها زفنگ .)2010 ،20از انتقارهای م م رفگری کن بر شاخ اچ ا ر شد  ،بیاعتنافی آ بن مقاالت
پراستنار فک پژ هشگر است .مررفی شاخ جی (اِگنن )2006 ،ر اسنتای از بنیو بنرر افنو نقن
بور است ،زفرا با اختصاص ز بیشتر بن مقاالت پراستنار سری را ر بخشی از نقصنا شناخ اچ ا
مرعفس کند (عمرانی1386 ،؛ نو زی چاکلی ،آقافا ی ،حنوزار 1390 ،؛ فگو رفگرا .)2016 ،
21
نتاف پژ هشی کن بنعازگی ر مجلا جی.سینت (مجلا انجمو آمرفکافی علم اطالعنات فننا ی)
منتشر شد نیز مبیو آ است کن شاخ جی ،بیشترفو قد ت عمافز ا ر بیو اننواع شناخ هنا را ر
( فنکلر .)2015 ،22شاخ جیِ فک پژ هشگر با استفار از مجنذ عرندار مقالننهنا مقافننا آ بنا
مجموع استنارها ر محاسبات ،مقالنهای پُراستنار فک پژ هشگر ا برجنتنعر میکند .بنعننوا مثنال،
شاخ جیِ  20فرنی  20مقالن از فک پژ هشنگر ر مجمنوع رسنتکنم  400بنا منو ر اسنتنار قنرا
گرفتناند .اِگن فارآ ی کرر کن مقدا شاخ جی هموا بیشتر از شاخ اچ بور است شناخ
ب تری برای متمافز کرر عملکرر پژ هشگرا بنشما می ر .اگر پژ هشگر «النس»  10مقالنن راشنتن
باشد کن هر فک  4استنار راشتن باشند ،شاخ اچ ی  4خواهد شد .اگر پژ هشگر «ب» نیز  10مقالنن
راشتن باشد  9مقالا ی  4استنار راشتن باشند ،شاخ اچ ی  4خواهد شند ،بند عوجنن بنن افنکنن
مقالا رهم چند استنار راشتن باشد .اما اگر مقالنا رهنم  20اسنتنار ر فافنت کنرر باشند ،شناخ جنیِ
پژ هشگر «ب» برابر با  6خواهد شد اگر بن افو مقالن  50با استنار شد باشد ،شاخ جی  9خواهد
لینننکرافت .)2009 ،23جننور فننک فننا چننند مقالننا پراسننتنار بننر شنناخ جننی
شنند ( زننننترفو
عأایرگذا است سب میشور کن عأایرگذا ی پژ هشگر بن ش عارالننعری لحناظ شنور (سناحل،
 .)2011بنهمیو رلیل است کن اِک التمو )2008( 24مرتقدند بنرای بر سنی عملکنرر انتشنا اعی
پژ هشگرا  ،ب تر است همزما از عرکیبی از شاخ های خانوارۀ اچ استفار شور.
فکی از موا ری کن با ها ر مطالرات علمسنجی مطرح شد  ،افو است کن بنرای ا زفنابی ااربخشنی
فک پژ هشگر ،نبافد صرفاً بر فک شاخ اعکنا کنرر؛ بلکنن بافند مجموعننای از شناخ هنای مکمنل
استفار شوند (بو نمو 25رفگرا 2008 ،؛ مینگرز 26رفگرا  .)2012 ،بنهمیو رلیل ر پنژ هش حاضنر
عرکیبی از سن شاخ خانوارۀ اچ (شاخ اچ ،شاخ جی شاخ اچ .سی) بنرای بننرسنت آ ر
نفوذ اندفشنای بنکا می ر ،بنطو یکن با محاسبن استفار از افو شناخ هنا ر کننا هنم ،منیعنوا
پر ند ای برای نفوذ اندفشنای پژ هشگرا افجار نفوذ ننبی آنا ا مقافنن کرر.
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از جان رفگنر ،عأایرگنذا ی فنک پژ هشنگر عن نا بنن اسنتنارات مربنوش بنن آانا ش محند ر
نمی شور ،بلکن نحوۀ عرامل ا با سافر پژ هشگرا نیز شافد سب عأایرگذا ی ی ر شنبکا علمنی
فک حوز شور .ر افنجاست کن بحث عأایرگذا ی فنا نفنوذ اجتمناعی بنن مینا منیآفند .عواننافی
عأایرگذا ی بر رفگرا از طرفن فرافنندهای عرامنل اجتمناعی ا نفنوذ اجتمناعی منینامنند (عنر
رفگرا  .)2011 ،بنیا ی از پژ هشگرا با عوجن بن جافگا اهبرری خور ر شبکا اجتمناعی فنک
حوزۀ خاص ،افو قد ت ا را ند کن رفگرا ا بنسمت خور جل فا با افکا خور همرا کنند.
م معرفو ابط اجتماعیِ سمی بیو پژ هشگرا ر قال همعألیفی ظاهر میشور .بنهمنیو رلینل
است کن میگوفند همکا ی علمی ر رهنهنای اخینر ر قالن پدفندۀ هنمعنألیفی نمنور فافتنن اسنت
(حنوزار رفگرا  )1391 ،از آ بنعنوا ملموسعرفو منتندعرفو شکلهای همکا ی علمی
سمیعرفو جلوۀ همکا ی میا نوفننندگا ر عولیند پنژ هشهنای علمنی فنار منیشنور (سن یلی
عصا  .)1391 ،بنابرافو ،مجموعنای از همکا یها ر انتشا ات فک حنوزۀ موضنوعی ،شنافد شنبکا
همعألیفی آ حوز ا شکل رهد (ساراتموسنوی )1394 ،بننطنو یکنن بنا مطالرنن عحلینل ابنط
همعألیفی پژ هشگرا ر فک حوزۀ خناص ،منیعنوا پژ هشنگرا برعنر آ حنوز ا از نظنر مینزا
فرالیتهای اجتماعی بنعبا ت رفگر نفوذ اجتماعی مشخ کرر .برای بننرسنت آ ر ا زفنابی
ابط همعألیفی اغل از عحلیل شبکا اجتماعی استفار منیشنور فکنی از نتناف افنو ش عحلینل
مرکزفت است .مرکزفت ،انواع عردار ابطی ا نشا میرهد کن عضوی از شبکن بنا سنافر اعضنای
آ شبکن برقرا کرر است .با بر سی شاخ های مرکزفت اعضای مترل بن فنک حنوزۀ موضنوعی
میعوا پر ند ای از آنا افجار کرر کنن بنرای ا زفنابی نفنوذ اجتمناعی افنرار آ حنوز بننکنا ر
( فگو رفگرا  .)2016 ،افو شاخ های مرکزفت شامل مرکزفت عبن ،بینابینی ،نزرفکی چنندفو
مرکزفت رفگر از جملن مرکزفت بررا فژ  ،بتا ،رسترسی اطالعات است .با عوجن بن ااربخشیِ ب تنر
استفار از شاخ های مکمل عرکیبی ،ر افو پژ هش با استفار از محاسبا سنن شناخ مرکزفنت
عبن ،بینابینی نزرفکی برای بر سی نفوذ اجتماعی پژ هشگرا اقدام شد است.
با عوجن بن موا ر مذکو  ،بننظر می سد کن استفار از عن ا فنک مرینا خناص بنرای ا زفنابی
شناسافی پژ هشگرا عأایرگنذا  ،ش چنندا مناسنبی نباشند؛ زفنرا از آنجنا کنن پنژ هش علمنی
فرالیتی چندجانبن بنشما می ر ،هی شاخ علمسنجیِ منفرر مطلقنی بنرای ا زفنابی عملکنرر
پژ هشی جور ندا ر هر شاخ را ای مزافا مراف خناص خنور اسنت ( فنکلنر )2015 ،کنن
استفارۀ صرف از آن ا ا رچا اشکال میکند.
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از جان رفگر ،با عوجن بن جور شاخ های بنننبت زفار ر حوزۀ علمسنجی ،عن ا برخنی از
آن ا جنبنهای متمافزی برای نشا رار عملکرر انتشا اعی پژ هشگرا را ند؛ بنهمیو رلیل بنجنای
استفار از شاخ های فرا ا پراکند برای ا زفنابی عملکنرر پژ هشنی ،ب تنر اسنت از عرنداری
شاخ محد ر ،اما کافی مننجم استفار شور .استفارۀ مناس از شاخ های عرکیبی مننجم
شافد بن شناسافی پژ هشگرا فرال برجنتن ر شتنها فا گرافشهای موضوعی منجر شور؛ بن افو
طرف  ،سافر پژ هشگرا خواهند عواننت از ضریت خوفش ر مقافنا با پژ هشگرا برعر مطلس
همچنیو از طرف مطالرن بر سی موضوعات پژ هشیِ انجنامگرفتنن عوسنط پژ هشنگرا برعنر ،بنا
جدفدعرفو مباحث مطرح ر حوزۀ خوفش آشنا شوند .البتن ،ا عباش علمی ،همفکری مشو ت بنا
پژ هشگرا برعر نیز از آاا متراق آ محنوب میشور.
عال بر افو ،ب نر گینری از شناخ هنای کا شناسنانن ،ابنزا ی کا شناسنانن عیننی فنرا ی
سیاستگذا ا علم (ر باب استفار از افو شاخ ها ر عبنبندی پژ هشگرا ) قرا میرهد کن افو
خور ا ا برای شمول شناخ هنای عارالننن ر عصنمیمگینریهنای منرعبط بنا اسنتخدام ،عبندفل
ضریت ،ا عقا اعطای بورجنهای پژ هشی هموا میکند.
بنننابرافو ،اسننتفار از عرننداری شنناخ مترننارل سننب مننیشننور کننن بننرآ ر صننحی عننری از
عأایرگذا ی علمی پژ هشگر بنرسنت آفند .بنن افنو منظنو  ،ر پنژ هش از شناخ هنای منتخن
خانوارۀ اچ (شاخ اچ ،شاخ جی شاخ اچ .سی) برای عرییو نفوذ اندفشنای پژ هشگرا
از مرکزفتهای منتخ همعألیفی (مرکزفت ر جن ،بینابینی مرکزفت نزفکنی) بنرای عرینیو نفنوذ
اجتماعی پژ هشگرا استفار شد است .با عوجن بن موا ر مذکو  ،ر افو پژ هش هدف آ است
کن عأایرگذا عرفو پژ هشگرا حوزۀ آی مترفکس ،با اسنتفار از شناخ هنای نفنوذ اندفشننای
اجتماعی ،شناسافی ابطا بیو نفوذ اندفشنای اجتماعی سنجش شور.

پیشینۀ پژوهش
مر پیشیننها نشا میرهد کن پژ هشهای علمسنجی کن کو رهای حوزۀ علنمسننجی ا مبننای
جامرا آما ی خور قرا رار اند ،ر سالهای نخنت عن ا بن ا ائا رار هافی عوصیفی ابتدافی نظینر
فرالعرفو کشو ها ،رانشگا ها ،پژ هشگرا مانند آ اکتفا کرر اند بیشتر بنر مریا هنافی عأکیند
راشتناند کن ر ننل ا ل علمسنجی برای ا زفابی پژ هشها استفار میشد .اما با گذشنت زمنا
ظ و ابزا های عحلیلی جدفد همچنیو مطرح شد شاخ های سنجید عری ر حوزۀ علمسنجی
کن بن ننل ر م علمسنجی مربوش هنتند ( فنکلر ،)2015 ،پژ هشها ر افو حوز شکل مننجمعر
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ب تری بن خور گرفتناند .البتن افو ند ر پژ هشهای فا سی با عأخیر صو ت گرفتنن اسنت کنن
بننظر می سد پژ هشهای راخلی بن عأسی از شهای موجنور ر پنژ هشهنای خنا جی انجنام
پذفرفتناند .از جملا مربوشعرفو موا ر میعوا بن پژ هشهای زفر اشا کرر:
ر فکی از نخنتیو پژ هشهای فا سی کن بر مبنای کو رهای حوزۀ علمسنجی انجام گرفتنن
است ،حمیدی ،اصنافی عصا ( )1387با استفار از جنت جو بازفابی  4اصطالح علمسنجی،
اطالعسنجی ،کتابسنجی بسنجی ر نمافننامنهای استناری عا نمای علوم ،بن بر سی عحلیلنی
عرسیم ساختا انتشا ات علمی عولیدشد ر حنوز هنای منذکو طنی سنالهنای  1990عنا 2005
پرراختند ( 618کو ر) فافتنهافی ر با ۀ کشو ها ،رانشگا ها پژ هشگرا پرعولید ا ائن کررند.
ر همیو برهن ،ابراهیمی ( )1387عملکرر مجلا بیوالمللنی علنمسننجی ا طنی سنالهنای  1990عنا
 2006بر سی مشخ کرر کن «گلنزل»« ،شوبرت» «بنرا » بناالعرفو جافگنا ا از نظنر عرندار
عولیدات علمی ر افو مجلن راشتناند .البتنن ر مینا پنژ هشهنای راخلنی ،برخنی از پژ هشنگرا
ر با ۀ عحقیقات علمسنجی عوسط افرانیا عتبس کنرر انند .بنرای مثنال ،جمنالی م منوئی ،نیکنزار
علیمحمدی ( 719 )1389کو ر متو مرعبط با حوزۀ علمسنجی ا کن عوسط افرانیا بن زبا های
فا سی انگلینی عولید شد است عحلیل کررند .فافتنها نشا رار کن بیشترفو آانا از ننوع مقالنا
فا سی اف عرفو مجلن برای انتشا مقاالت علمسنجی ،مجلا هیافنت بنور .بننطنو کلنی ،نتناف
پژ هش آن ا نشا رهندۀ عدم عنوع ر استفار از شها موضنوعات مننللنمحنو نبنور فنا
بنعبا ت رفگر کیفیت نازلعر افو پژ هشها بور.
برخی از پژ هش ها نیز با هندف عرینیو عمنافزات عشناب ات اصنطالحات مختلنسِ مطنرح ر
بابپو ( )1390اشا کرر کنن
مطالرات سنجشی انجام گرفتناند .برای نمونن میعوا بن عصا
بر ندارهای علمی حوز های کتنابسننجی ،علنمسننجی اطنالعسننجی ر نمافنا اسنتناری علنوم
اجتماعی ا بنمنظو کشس عفا تها شباهتهای بیو افو سن حوز با استفار از جنت جنو
بازفابی سن اصطالح مذکو بر سی کررند .عجزفن عحلیل کو رهنای بازفنابیشند شنامل 1181
مو ر ،نشا رار کن حوزۀ کتابسنجی ننبت بن ر حوزۀ رفگر گنترر عر است گنترۀ موضوعی
بیشتری ا پوشش میرهد.
حانی ( )1393فکی از مرد ر پژ هشهای فا سی ا انجام رار انند کنن از نظنر
عرفا منش
ششناسی ر سط بنننبت جامری بر ی حوزۀ علمسنجی عمرکز راشتن اسنت .آن نا عملکنرر
پژ هشگرانی ا کن بیو سالهای  1980عا  2012ر مجلا بیوالمللی علمسنجی مقالنن راشنتنانند ،بنر
اساس ر شاخ ِ عردار مقالن ،عردار استنار ،میانگیو استناری هر مقالن ،شاخ جنی ،شناخ اچ،
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ر جنا مرکزفننت ،بینیننت ،نزرفکننی ،بننررا فننژ عرنندار پژ هشننگرا همکننا بر سننی کررننند عننا
کلیدیعرفو مؤارعرفو پژ هشگرا حوزۀ علمسنجی ر سط بیوالمللی ا شناسافی کننند .نتناف
پژ هش نشا رار کن «گلنزل» (سرربیر مجلا علمسنجی) ر عمامی شاخ های مزبو بنجز میانگیو
اسننتنارهای ر فننافتی ،برعننرفو عملک نرر بیشننترفو اارگننذا ی ا راشننتن اسننت .همچنننیو بر سننی
همبنتگی میا شاخ های مختلس اارگذا ی علمی اجتماعی پژ هشنگرا نشنا منیرهند کنن
ابطا مرنارا ی میا عمامی شاخصنهای مو ر بر سی بنجز میانگیو اسنتنار شناخ هنای بینینت،
نزرفکی بررا فژ جور را ر .از میا شاخصنهای منو ر بر سنی ،قنویعنرفو همبننتگی مینا
شاخصنهای جی اچ مشاهد شد .عال بر افو ،عردار عولیدات علمی پژ هشگرا  ،با شاخ های
اارگذا ی اجتماعی آن ا ا عباش مثبت مرنارا ی را ر .البتن از آنجا کن جامرا آما ی پژ هش فوق
بن مقاالت فک مجلا خاص محد ر است از شمول مجالت رفگر منتشرکنندۀ مقاالت علمسنجی
صرفنظر شد است ،نمیعوا نتاف آ ا بن کل حوزۀ علمسنجی گنترش رار .بنعبا ت رفگر ،با
بر سی مقاالت چاپشد ر فک مجلا خاص نمیعوا کلیدیعنرفو منؤارعرفو پژ هشنگرا آ
حوز ا بر سی کرر؛ چرا کن ر افو حوزۀ خاص (علمسنجی) ،فک مجلن بنعن نافی نمافنندۀ فنک
حوزۀ موضوعی نینت.
عرفا مننش 27رفگنرا ( )2012شنبکا هنمعنألیفی حنوزۀ علنمسننجی ا بنا بر سنی مقناالت
چاپشد ر مجلن علمسنجی ر بازۀ زمانی  1980عنا  2012انجنام رارنند .نتناف مربنوش بنن اننواع
مرکزفتها حاکی از آ بور کن گلنزل ر هر سن نوع مرکزفت (ر جن ،بیننابینی ،نزرفکنی) عبنا
نخنت ا از آ خور کرر است .ر فکی از جامسعنرفو پنژ هشهنای انجنامگرفتنن ر حنوزۀ آی
28
ش گررآ ی مقاالت عملکرر خوبی راشتن است ،آبرفزا
مترفکس کن بن لحاظ حجم نمونن
رفگنرا ( )2014بنا اسنتفار از فنک بنازۀ زمنانی  64سنالن ( 1948عنا  )2012شنامل  5417مقالنن،
پژ هشی ر با ۀ پژ هشگرا موف ر حوزۀ اطالعسنجی انجام رارند .آن ا پژ هشنگرا پرعولیند ا
از نظر ب ر ی (عردار مقالن) ،عأایر استناری (پراستنارعرفو پژ هشگرا ) همعألیفی (پژ هشنگرا
را ای باالعرفو مرکزفت بینابینی ،پژ هشگرا را ای بیشترفو همکا پژ هشگرا را ای بیشنترفو
مقالا همعألیفی) عجزفن عحلیل کر رند .نتاف عحقی آن ا نشنا رار کنن پرعولیندعرفو پژ هشنگرا
حوزۀ اطالعسنجی از نظر میزا هم عألیفی عوزفس نامترارلی را ند پرعولیدعرفو پژ هشنگرا لز مناً
افراری نینتند کن بیشترفو هم عألیفی ا راشتن باشند .همچنیو مجموع استنارات هنر پژ هشنگر (کنن
آ ا کل عأایرگذا ی نامید اند) ر مقافنن با مجموع انتشا ات هر پژ هشگر ،شاخ ب تری برای
نشا رار نفوذ علمی پژ هشگرا بنشما می ر .البتن بنننظنر منی سند کنن پژ هشنگرا ر افنو
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پژ هش بیشتر بن شاخ های ننل ا ل علمسنجی نظیر عردار کل مقاالت ،عرندار کنل اسنتنارات
مانننند آ عوجننن کننرر اننند افننو ر حننالی اسننت کننن امننر ز بننرای بننرآ ر نشننا رار میننزا
عأایرگذا ی نفوذ پژ هشگرا  ،اغل از شاخ های ننل ر م از قبیل شناخ هنای خنانوارۀ اچ
استفار میکنند ( فگو رفگرا  .)2016 ،بنهمنیو رلینل انجنام رار پژ هشنی کنن بنا اسنتفار از
شاخ های عحلیلی ،عأایرگذا ی استناری با استفار از شاخ های عرکیبی همعألیفی ،جافگا
عأایرگذا ی اجتماعی پژ هشگرا آی مترفکس ا مشخ کند ،ضر ی بننظر می سد.
بر سیها نشا میرهد کن ر بیشتر پژ هشهافی کنن بنر ی حنوز هنافی نظینر علنمسننجی،
کتابسنجی ،اطالعسانی بنطو کلی مطالرات سنجشی انجام گرفتن است ،فقدا جامرنا آمنا ی
موجن قانسکنند بنچشم میخو ر؛ بنطو یکن برای مثنال برخنی پژ هشنگرا از قبینل حمیندی،
بابپو ( )1390مبنای خنور ا
اصنافی عصا ()1387؛ موغلی 29رفگرا ( )2012عصا
بر اژگا خاص پربنامد قرا رار اند بر اساس آ جنت جو کرر اند کن اض است بر افنو
مبنا بنیا ی از پژ هشهنای منرعبط بنا حنوزۀ آی متنرفکس کنن از افنو اژگنا پربننامد اسنتفار
نکرر اند ،شافد از نظر ر بمانند .برخی رفگر نیز نظینر چنو 30رفگنرا ()2012؛ عرفنا مننش
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رفگرا ()2012؛ بیها ی 31رفگرا ()2003؛ رات 32رفگنرا ()2003؛ اسنکافلیو گلننزل
()2001؛ اگن 34رفگنرا ()2007؛ هنو 35رفگنرا ()2007؛ رفننگ 36رفگنرا ()2013؛ ا ز
( )2006ابراهیمی ( )1387مبنای کا خور ا عن ا بر مقاالت چاپشد ر مجلا اصلی افنو حنوز
(مجلا علمسنجی) قرا رار اند کن ر افو صنو ت گرچنن جامرنا عحنت بر سنی از مانرینت خنوبی
برخو را است ،منللا جامریت مطرح خواهد بور بنیا ی از مقاالت آی مترفکس کنن شنافد ر
سافر مجلنهای م م افو حوز منتشر شد باشند ،ر شمول موا ر نخواهند بور .برخی نیز عنال بنر
مقاالت افو ر مجلن ،هما مقاالت چاپشد ر برخی مجلنهای رفگر ا نیز مطالرن میکنند کن ر
افنجا بنیا ی از مقاالت ،ر زمرۀ آی مترفکس قرا نخواهند گرفنت .البتنن بنا جنور افنکنن بیشنتر
پژ هشهای انجامگرفتن بر ی حوزۀ آی مترفکس از نظر حجم نموننن را ای محند رفت جندی
هنتند ،نبافد افو نکتن ا فراموش کرر کن حجم نمونن ر برخی از پژ هشها از قبیل لیدسد ف
همکا ا ()2013؛ آبرفزا رفگرا ( )2014کن خور برگرفتن از میلجنوف لیدسند ف ()2013
هنتند ،از ش نظاممند بنننبت کاملی بنرست آمد است.
البتن ر افو قنمت بافد بن پژ هش رفگری اشا کرر کن عوسط س یلی رفگرا ( )1394با
استفار از گررآ ی رار ها بن ش فوق ر حوزۀ آی مترفکس انجام گرفتن است .آن ا مؤلفنهای
موجور ر مدل نفوذ علمی (شامل نفوذ اجتماعی ،اندفشنای انتشا اعی) همچنیو ابنط حناکم
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ابطا بیو متغیرهای موجور ر
بر افو مؤلفنها ا بر ی پژ هشهای حوزۀ آی مترفکس آزمو
مدل ا بن ش همبنتگی بنا اسنتفار از ننرمافنزا  Smart PLSبر سنی کررنند .نتناف عجزفنن
عحلیل رار ها حاکی از جور ابطا مرنارا بیو متغیرهای موجور ر مدل بور .فافتنها نشا رار کنن
نفوذ اجتماعی عأایر مرنارا مثبتی بر نفوذ اندفشنای نفوذ انتشا ات را ر .همچنیو نفوذ انتشا اعی
بر نفوذ اندفشنای عأایر مثبت مرنارا ی خواهد راشت .بنطو کلی ،نتاف پژ هش آن ا عأفیدکنندۀ
مدل نفوذ علمی بور .از آنجا کن هدف پژ هش منذکو بر سنی آزمنو مندل بنور اسنت بنن
پژ هشگرا  ،میزا عأایرگذا ی آنا نحوۀ پر ند سازی پژ هشهای آنا اشا ای نکرر اسنت،
بننظر منی سند کنن اجنرای پژ هشنی بنا هندف شناسنافی عأایرگنذا عرفو پژ هشنگرا حنوزۀ آی
مترفکس با استفار از شاخ های عرکیبی ضر ی باشد بینش بنننننبت عارالننن اضن عنری
ر با ۀ ضریت عأایرگذا ی پژ هشگرا ر حوزۀ آی مترفکس حاصل کند.

روششناسی
افو پژ هش از نوع کا برری اسنت ر آ بنا اسنتفار از ش کتنابسننجی همچننیو عحلینل
شبکنهای اجتماعی ،نفوذ اندفشنای اجتماعی پژ هشگرا حوزۀ آی مترفکس بر سنی منیشنور.
ر افو پژ هش برای بنرست آ ر مقاالت حوزۀ آی مترفکس از ش میلجوف لیدسند ف
( )2013استفار شد است ،فرنی ر هلا نخنت جامرا آما ی افو پنژ هش ا عمنامی مقالننهنای
منتشرشد ر مجلنهای علمسنجی اطالعسنجی عشکیل میرهد .همچنیو آ رستن از مقاالعی کن
با موضوع آی مترفکس ر شش مجلا انجمو آمرفکافی علم اطالعنات فننا ی (جنی سیننت)،
40
پررازش مدفرفت اطالعات ،37مجلا سندپررازی ،38مجلا علم اطالعنات ،39ا زفنابی پنژ هش
خط مشی پژ هش 41منتشر شد اند نیز ،جز جامرا آما ی افنو پنژ هش بننشنما منی نند .رلینل
انتخاب مجلنهای فوق افو است کن بر اساس نتاف پژ هشهای پیشیو ،بیشترفو مقاالت حوزۀ آی
مترفکس ر افو نشرفات منتشر میشوند .همچنیو ،از آنجا کن نخنتیو مجلا عخصصنی حنوزۀ آی
مترفکس مجلا علمسنجی است کن از سال  1978منتشر منیشنور پنژ هشهنای آی متنرفکس بنا
عولد افو مجلن از استقالل فکری شد کمّی برخو را شدند ،بنازۀ زمنانی  1978عنا انت نای سنال
 2014برای پژ هش حاضر ر نظر گرفتن شد .بر همیو اسناس ،نحنوۀ بازفنابی رار هنای ا لینا افنو
پژ هش (کن زما بنننبت زفاری ا بن خور اختصاص رار) بن قرا زفر است:
ابتدا هما عولیدات علمی موجور ر عا نمای علوم چاپشد ر مجلنهای مذکو استخراج
سپس آ رستن از عولیداعی انتخاب شدند کن ننوع مد کشنا «مقالنن» فنا «مقالنا همنافش» بنور .ر
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مرحلا برند ،آ رسنتن از مقناالت غیرمنرعبط بنن حنوزۀ آی متنرفکس کنن ر شنش مجلنا انجمنو
آمرفکافی علم فنا ی اطالعات ،ا زفابی پنژ هش ،پنررازش مندفرفت اطالعنات ،مجلنا علنم
اطالعات ،خط مشی پژ هش مجلا سندپررازی چاپ شد بورند ،از مجموعنن خنا ج شند (همنا
مقاالت مجلنهای علمسنجی اطالعسنجی ر مجموعن حفظ شد) .پنیشفنر جداسنازی چننیو
بور کن :هر مقالا منتشرشد ر افو شش مجلن کن بن فکی از مجلنهای علمسنجی فنا اطنالعسننجی
ا جاع رار باشند ،جز جامرا آما ی قرا میگیرند سافر مقاالت از مجموعن خا ج خواهند شد.
بنعبا ت رفگر ،استنار بن مقاالت مجلننهنای علنمسننجی فنا اطنالعسننجی (بننعننوا اصنلیعنرفو
مجلن های حوزۀ آی مترفکس) مریا عمافز مقاالت آی مترفکس از سافر مقاالت چاپشد ر افنو
شش مجلن بنشما می ر .برای افو قنمت از غربالگری کو رها از نرمافزا  isi.exeاستفار شد.
شافا ذکنر اسنت کنن افنو ش جداسنازی بنن عنازگی عوسنط پژ هشنگرا شنناختنشندۀ حنوزۀ
علننمسنننجی اسننتفار شنند نتنناف مثبتننی ر پننی راشننتن اسننت (میلجننوف لیدسنند ف2013 ،؛
لیدسد ف رفگرا 2014 ،؛ آبرفزا رفگرا  .)2014 ،پژ هشگرا مذکو برای برطرف کنرر
افو عررفد کن آفا صرف جور فک استنار بن علمسنجی فا اطالعسنجی کافی است فا خیر ،بن عو ق
عصارفی افو مقاالت اقدام کررند مشخ شد کن هما مقاالعی کنن ر مجلنا انجمنو آمرفکنافی
علم اطالعات فنا ی چاپ شد اند رستکم فک استنار بن فکی از مجلننهنای علنمسننجی فنا
اطالعسنجی رار اند ،خور از نظر محتوافی بن حوزۀ آی مترفکس ابنتن بور اند.
با استفار از فکرر فوق اکثرفت قرف بن اعفاق مقاالت منتشرشد ر افو مجالت با موضنوع
آی مترفکس ،شناسافی بازفابی شدند؛ اما افو احتمال جنور راشنت کنن برخنی مقناالت ر افنو
مجلن ها بن چاپ سید باشند کنن ر زمنرۀ مقناالت حنوزۀ آی متنرفکس قنرا گیرنند ،لنی هنی
استناری بن فکی از ر مجلا علمسنجی فا اطالعسنجی ندار باشند .بنهمیو رلینل ر افنو بخنش از
مرحلا گررآ ی رار ها با استفار از کلید اژ های افجی کن ر حوزۀ آی متنرفکس جنور را ر
( بر اساس پژ هشهای قبلی ،از آن ا بنعنوا کلمات پربنامد افو حوز فار شد است) بنن انجنام
رار اهبرر جنت جوی زفر ر عا نمای علوم اقدام شد کن ر افو مرحلنن نینز مقناالت بنننننبت
اندکی بن جامرا افو پژ هش افز ر شدند.
TITLE= ("informetric*" OR "bibliometric*" OR "scientometric*" OR
"webometric*" OR "citation*" OR "cite" OR "*citation" OR "indicator*" OR
"productivity" OR "mapping" OR "h-index" OR "h index" OR "Hirsch index" OR
"*"*index" OR "co-autho*" OR "coautho*" OR “impact factor*” OR "link analys
"*OR "link structure" OR “patent analys*” OR "Zipf*" OR "Bradford*" OR "Lotka
)"*OR “collaboration network*” OR "scientific collaborat
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ر انت ا با عوجن بن شهای بنکا فتن برای بنرست آ ر نمونا بننننبت کناملی بنرای افنو
پژ هش ،ر مجموع عردار  5944مقالا مرعبط با حنوزۀ آی متنرفکس شناسنافی عجزفنن عحلینل
ن افی شد (جد ل .)1
جدول  .1تعداد مقاالت آی متریکس در مجلههای تحت بررسی
تعداد مقاالت آی.متریکس (پس از

تعداد کل

تعداد مقاالت

مدارک

پژوهشی

علمسنجی

4003

3556

جی سینت

5194

3503

758

اطالعسنجی
خط مشی پژ هش

510
2680

463
2248

327

26

ا زفابی پژ هش

429

384

213

18

مجلا علم اطالعات

1941

1434

146

28

پررازش مدفرفت اطالعات

2965

1968

145

43

سندپررازی

2714

866

91

43

مجموع

20436

14422

نام مجله

اِعمال فیلترهای استنادی و واژگانی)
معیار کلیدواژه

معیار استناد
3556

87
463

5944

پس از بازفابی عردار  5944کو ر مرعبط بنا حنوزۀ آی متنرفکس فکپا چننسنازی فافنل رار هنا
همچنیو حذف اصالح اسامی پژ هشگرانی کن اسامی خور ا بن شکلهای مختلنس نگاشنتن بورنند ،از
نرمافزا فو .سی .آی نت برای محاسبا شاخ های مرکزفت از ننرمافنزا بافن اکننل بنرای محاسنبا
شاخ اچ استفار شد .برای برخی از شاخ های رفگر نظیر شاخ جنی شناخ اچ .سنی نینز ،بنا
عوجن بن افنکن نرمافزا های مذکو امکا محاسبن نداشتند ،رار های ا لین بن نرمافزا اکنل ا ر شند بنا
عررفس فرمولهای مربوش محاسبن شدند .ر افو مرحلن ،پر نند ای بنرای هنر فنک از پژ هشنگرانی کنن
رستکم  4مقالن ر حوزۀ علمسنجی راشتند ( 624نفر) افجار برای هنر نوفننند مقنارفر شناخ هنای
مرکزفت شاخ هنای خنانوارۀ اچ عرینیو شند .پنس از محاسنبا همنا شناخ هنای منو ر مطالرنن ر
پژ هش ،با استفار از نرمافزا اس .پی .اس .اس لیز ل همبنتگیها آزمو شدند.

یافتهها
نوفنندگا برعر حوزۀ آی مترفکس از نظر عردار مقاالت عردار استنارهای ر فافتی کدامند؟
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هما طو کن پیشتر اشا شد ،اطالعات کتابشناختی  5944مقالا مرعبط بنا حنوزۀ آی متنرفکس
شناسافی بازفابی شدند .نتاف ا لین نشا رار کن از نظر عردار مقاالت« ،لیدسد ف» با  146مقالنن
« سو» با  136مقالن بنعرعی ر عبنهای ا ل ر م قرا را ند« .اگن» «گلنزل» نیز هنر فنک بنا
 134مقالن بنطو مشترک سومیو پژ هشگر پرعولید حوزۀ آی مترفکس بنشما می ند «النوال»
با  113مقالن ر عبا برد قرا را ر .اختالف ر عردار مقاالت پن نفر ا ل با نفرات بردی بنننننبت
زفار است .از نظر مجموع استنارات نیز هما طو کن ر جد ل  2مالحظن منیشنور« ،لیدسند ف»
» بنعرعی با 3244 4074
با ر فافت  4780استنار ر جافگا نخنت قرا را ر «گلنزل» «
استنار ر عبنهای بردی قرا را ند .از  15پژ هشگر پرعألیس  12نفری کن بنصو ت برجنتن نشنا
رار شد اند ،ر بیو  15نفر پژ هشگر برعر از نظر مجموع استنارات قرا را ند.
جدول  .2پژوهشگران برتر بر اساس تعداد مجموع مقالهها و مجموع استنادها
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رتبهبندی بر اساس تعداد مقاله (بهرهوری)
تعداد مقاله
نام پژوهشگر
146
Leydesdorff L
136
Rousseau R
134
Glanzel W
134
EGGHE L
113
Thelwall M
83
Bornmann L
81
SCHUBERT A
76
vanraan AFJ
62
Moed HF
60
Braun T
58
van Leeuwen TN
50
Abramo G
50
D'Angelo CA
44
Daniel HD
44
Huang MH

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رتبهبندی بر اساس مجموع استنادات
کل استنادات
نام پژوهشگر
4780
Leydesdorff L
4074
Glanzel W
3244
vanraan AFJ
2543
Moed HF
2513
SCHUBERT A
2173
Thelwall M
2059
EGGHE L
2027
Rousseau R
1778
Braun T
1762
van Leeuwen TN
1446
NARIN F
1429
Bornmann L
1325
Small H
1298
White HD
1093
Daniel HD

پژ هشگرا برعر آی مترفکس بر اساس شاخ های نفوذ اندفشنای کدامند؟
ر جد ل  ،3امتیازهای مربوش بن خانواۀ اچ مربوش بن  15نوفنندۀ برعر بن نمافش گذاشتن شند
است .چنانکن ر جد ل  4مشاهد میشور ،لیدسد ف ،گلنزل ا ا موئد ر شاخ هنای
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اچ اچی جی ر عبنهای ا ل عا چ ا م قرا را ند ،لی ر شاخ سی همچنا لیدسند ف ر
عبا ا ل الوال ر عبا ر م قرا را ر .نتناف نشنا رهنندۀ آ اسنت کنن افنو نوفننندگا از نظنر
شاخ کیفی جز نوفنندگا اارگذا ر افو حوز بنشما میآفند .افو افرار عواننتناند باالعرفو
نفوذ اندفشنای ا ر افو حوز راشتن باشند .همچنیو برای ر ک ب تر رار های جد ل ،افراری کنن
ر هر سن ستو جور را ند ،بنصو ت برجنتن نشا رار شد اند .افراری کن ر ر سنتو
را ند ،با خطهافی ر زفر نامها مشخ هنتند.

جنور

جدول  .3پژوهشگران برتر بر اساس شاخصهای نفوذ اندیشهای
رتبهبندی بر اساس شاخص اچ

رتبهبندی بر اساس شاخص جی
شاخص

رتبهبندی بر اساس شاخص اچ .سی

شاخص

شاخص

رتبه

نام پژوهشگر

1

Leydesdorff L

38

2

Glanzel W

34

2

3

vanraan AFJ

34

3

vanraan AFJ

4

Moed HF

28

4

Moed HF

50

5

SCHUBERT A

27

5

SCHUBERT A

50

5

6

Thelwall M

26

6

Thelwall M

46

6

Moed HF

7

Rousseau R

24

7

Rousseau R

45

7

SCHUBERT A

15

8

Van Leeuwen TN

24

8

EGGHE L

45

8

Waltman L

15

9

Braun T

22

9

Braun T

42

9

Lariviere V

15

10

EGGHE L

21

10

van Leeuwen TN

41

10

van Leeuwen TN

14

11

Bornmann L

20

11

Bornmann L

37

11

Daniel HD

14

12

Meyer M

19

12

Daniel HD

33

12

van Eck NJ

14

13

Daniel HD

18

13

Tijssen RJW

32

13

Rousseau R

13

14

Small H

18

14

Cronin B

31

14

Meyer M

13

15

Tijssen RJW

18

15

Small H

29

15

Gingras Y

13

اچ

رتبه

نام پژوهشگر

1

Leydesdorff L

69

Glanzel W

63

2

56

3

Glanzel W

4

vanraan AFJ

17

Bornmann L

17
15

جی

رتبه

نام پژوهشگر

1

Leydesdorff L

27

Thelwall M

19
17

اچ. .سی

چنانکن ر جد ل  4مشاهد میشور« ،اگن»« ،اسمال» «عیجنو» از نظر شاخ اچ شناخ
جی جز  15پژ هشگر برعر هنتند ،اما از نظر شاخ اچ .سی ر زمرۀ برعرفوها جافی ندا نند (بنر
اساس فافتنها اگن ،اسمال عیجنو ر عبا مشترک  20برا ر عبا  37قرا را ر) کن با عوجنن

36

تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزة آی متریکس ...

بن فلنفا شاخ اچ .سی می عوا اظ ا راشت کن مقاالت جدفدعر افو پژ هشگرا  ،ر مقافنا بنا
سافر مقاالعشا  ،نتواننتناند استنارات شافا عوج ی ر فافت کنند .ر مقابل ،مقاالت پژ هشنگرانی
همچو « التمو» «ال فوفر» عواننتناند ر کوعا مدت عوجن سافر پژ هشگرا ا بن خنور جلن
استنارات زفارعری ر فافت کنند.
پژ هشگرا برعر آی مترفکس بر اساس شاخ های نفوذ اجتماعی کدامند؟
ر جد ل  4عبنبندی پژ هشگرا حوزۀ آی مترفکس بر اساس شاخ های نفوذ اجتماعی بنن
نمافش گذاشتن شد است.
جدول  .4رتبهبندی پژوهشگران بر اساس شاخصهای نفوذ اجتماعی
رتبهبندی بر اساس مرکزیت درجه

رتبهبندی بر اساس مرکزیت

رت،

نام پژوهشگر

مرکزیت

رتبه

1

Glanzel W

نام نزدیکی
پژوهشگر

نزدیکی

رتبهبندی بر اساس مرکزیت بینابینی
رتبه

نام پژوهشگر

بینابینی

رتبه
215

1

Leydesdorff L

0/086

1

Leydesdorff L

1166792

2

Rousseau R

179

2

Glanzel W

0/085

2

Rousseau R

837081

3

Thelwall M

159

3

Rousseau R

0/085

3

Glanzel W

409985

4

Leydesdorff L

158

4

Rafols I

0/085

4

Ye FY

329995

5

Bornmann L

133

5

Thelwall M

0/084

5

Zitt M

259213

6

SCHUBERT A

125

6

Bornmann L

0/084

6

Chen CM

246140

7

van Leeuwen TN

123

7

Moed HF

0/084

7

Thelwall M

240091

8

vanraan AFJ

121

8

Chen CM

0/084

8

Rafols I

222711

9

Huang MH

116

9

de MoyaAnegon F

0/084

9

Park HW

219092

10

Moed HF

110

10

EGGHE L

0/084

10

Kretschmer H

197871

11

Chen CM

109

11

Liang LM

0/084

11

Chen DZ

189957

12

Braun T

102

12

Cronin B

0/084

12

Aguillo IF

181172

13

Abramo G

95

13

Aguillo IF

0/084

13

Zhu DH

180924

14

D'Angelo CA

95

14

15

Daniel HD

80

15

Van den
Besselaar P
Kretschmer H

0/084

14

Ding Y

179148

0/084

15

Lepori B

174288

هما گونن کن ر جند ل  4مشناهد منیشنور گلننزل ،سنو ،النوال لیدسند ف بناالعرفو
سننو بنناالعرفو مرکزفننت نزرفکننی ،همچنننیو
مرکزفننت عبننن ا را ننند .لیدسنند ف ،گلنننزل
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لیدسد ف ،سو گلنزل باالعرفو مرکزفت بینابینی ا راشتناند .نتاف بینانگر آ اسنت کنن افنو
افرار باالعرفو نفوذ اجتماعی ا ر بیو پژ هشگرا افو حوز ا را ند کن نشا رهندۀ عأایرگذا ی
اقتدا آن ا ر شبکا همنوفنندگی افو حوز است.
آفا بیو نمر های مرکزفت (نفوذ اجتماعی) ب ر ی (عردار مقاالت) ابطنای جور را ر؟
بر اساس نتاف بنرستآمد از مرارلا گرسیونی مربوش بن عحلیل چندمتغیر  ،متغیرهای منتقل بنرای
پیشبینی متغیر ابنتن (ب ر ی) مدل پیشبینی گرسیو را ای سن مرحلنن اسنت .ر افنو عحلینل کنل
متغیرهای منتقل بن شیوۀ گام بن گام ا ر مرارلن شد اند .بر سی نتاف جد ل  7نشا میرهد کنن مرارلنا
پیشبینی گرسیونی ما سن مرحلن را ر .ا لیو متغیری کن ا ر مرارلن شند  ،مرکزفنت عبنن اسنت .نتناف
نشا میرهد کن بیو افو متغیر ب ر ی همبنتگی باالفی ( )R=0/835جور را ر ،بن افو مرنا کنن هنر
چقد مرکزفت عبا نوفنندگا بیشنتر باشند ،مینزا ب نر ی آن نا بیشنتر خواهند بنور .ر مرحلنا ر م
مرکزفننت بینننابینی ا ر مرارلننن شنند مقنندا  Tبننرای افننو متغیننر  9/15ضننرف مرنننارا ی ()0/000
همبنتگی( )R=0/732است .ر مرحلا سوم نیز متغیر مرکزفت نزرفکی ا ر مرارلنن شند اسنت .چنانکنن
مالحظن می شور ر هر مرحلن بن همبننتگی مندل افنز ر شند ر مرحلنا سنوم بنن همبننتگی بناالفی
( )R=0/860سید است .بر اساس افو نتاف  ،ضرف همبنتگی چندمتغیر ر مرحلا سوم نشا منیرهند
کننن ر مجمننوع متغیرهننای مرکزفننت عبننن ،بینننابینی نزرفکننی  74ر صنند از ا فننانس متغیننر ابنننتن
(ب ر ی) ا پیشبینی میکنند.
سافر شاخ های آما ی برای متغیرهای ر مرارلن مانند  Betaبنرای نمنرات استاندا رشند نینز
آزمو  Tا میعوا ر جد ل  5مالحظن کرر .ضراف  Bنشا میرهد کنن ر مرحلنا نخننت ،بننازای
افزافش فک نمر بن متغیر مرکزفت عبا  0/868نمرۀ مینزا ب نر ی افنز ر منیشنور؛ ر مرحلنا ر م،
بنازای افزافش فک نمر بن متغیر مرکزفت بینابینی  5/11نمر بن میزا ب نر ی افنز ر خواهند شند؛ ر
مرحلا سوم بنازای افزافش فک نمر بن متغیر مرکزفت نزرفکی 82/40 ،از نمرۀ ب ر ی کاستن میشور.
جدول  .5عناصر متغیرهای مستقل درون معادلهای برای پیشبینی بهرهوری
مرحله

نام متغیرها

B

Beta

T

R

R2

مقدار افزودهشده به

sig

1
2
3

مرکزفت عبن
مرکزفت بینابینی
مرکزفت نزرفکی

0/868
5/11
-82/40

0/835
0/250
-0/09

2/15
9/15
-4/35

0/835
0/856
0/860

0/697
0/732
0/740

0/35
0/08

0/000
0/000
0/000
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آفا بیو نمر های مرکزفت (نفوذ اجتماعی) کا افی( 42عردار استنارهای ر فافتی) ابطن جور
را ر؟
بر اساس نتاف بنرستآمد از مرارلا گرسیونی مربنوش بنن عحلینل چنندمتغیر  ،متغیرهنای مننتقل
برای پیشبینی متغیر ابنتن (کنا افی) مندل پنیشبیننی گرسنیو را ای ر مرحلنن اسنت .ر افنو

عحلیل نیز کل متغیرهای منتقل بن شیوۀ گام بن گام 43ا ر مرارلنن شند انند .بر سنی نتناف جند ل
شما ۀ  6نشا میرهد کن ا لیو متغیری کن ا ر مرارلنن شند  ،مرکزفنت عبنن اسنت .نتناف نشنا
میرهد کن بیو افو متغیر کا افی همبنتگی جور را ر ،بن افو مرنا کن هر چقد مرکزفنت عبنا
نوفنندگا بیشتر باشد ،میزا کا افی آن ا بیشتر خواهد بور .ر مرحلا ر م مرکزفنت بیننابینی ا ر
مرارلن شد همبنتگی مدل افزافش فافتن است .بر اساس افو نتاف  ،ضرف همبننتگی چنندمتغیر
ر مرحلا ر م نشا میرهد کن ر مجموع متغیرهای مرکزفت عبن مرکزفت بینابینی 58 ،ر صند
از ا فانس متغیر ابنتن (ب ر ی) ا پیش بینی میکنند.
سافر شاخ های آما ی برای متغیرهای ر مرارلن مانند  Betaبرای نمرات استاندا رشند
نیز آزمو  Tا میعوا ر جد ل  6مالحظن کرر .ضراف  Bنشا میرهد کن ر مرحلنا نخننت،
بنازای افزافش فک نمر بن متغیر مرکزفت عبن 13/09 ،نمنر مینزا کنا افی افنز ر منیشنور؛ ر
مرحلا ر م ،بنازای افزافش فک نمر بن متغیر مرکزفت بینابینی  0/002نمر بن میزا کا افی افز ر
خواهد شد.
جدول  .6عناصر متغیرهای مستقل درون معادلهای برای پیشبینی کارایی
مرحله

نام متغیرها

B

Beta

T

R

R2

1
2

مرکزفت عبن
مرکزفت بینابینی

13/09
0/002

0/734
0/269

26/96
7/84

0/734
0/761

0/538
0/580

مقدار افزودهشده به

sig

R2

0/42

0/000
0/000

ن عأایرگذا عرفو پژ هشنگرا بنا عوجنن بنن پر نند هنای انفنراریِ افجنارشند بنر مبننای جمینس
شاخ های اندفشنای اجتماعی
ر افو قننمت بنر اسناس مجموعنا نمنرات حاصنل از شنش شناخ اچ ،اچ جنی ،اچ .سنی،
مرکزفت عبن ،بینابینی ،نزرفکی ،سری شد است عا عصوفر ب تر رقی عری از پژ هشگرا حوزۀ
آی مترفکس بنرست آفد .بن افو منظو  ،ابتدا هنر فنک از شناخ هنای منذکو از صنفر عنا صند
نمر گذا ی شدند .فرنی اگر پژ هشگری ر فک شاخ حائز باالعرفو مقدا باشد 100 ،امتیاز ر
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آ شاخ بن ی عرل خواهد گرفت سافر پژ هشگرا نیز بنننبت ی با عوجن بن جافگاهشا
ر آ شاخ بیو صفر عا صد امتیاز ر فافت خواهند کرر .ر حالت افد آل ،اگر پژ هشنگری ر
هر شش شاخ فوق ب ترفو باشد ،ر مجموع  600امتیاز ر فافت خواهد کرر.
فافتنهای افو قنمت کن ر جد ل  7ا ائن شد  ،نشنا رهنندۀ آ اسنت کنن بنا ر نظنر گنرفتو
عمامی شاخ های بر سیشد ر افو پژ هش« ،لیدسد ف» با اختالف فاحشی ننبت بن «گلنزل»
ر عبا نخنت قرا را ر می عوا چنیو اظ ا راشت کن ی عأایرگذا عرفو پژ هشگر حوزۀ آی
مترفکس است « .سنو» نینز ر عبنا سنوم قنرا را ر .همنا طو کنن مالحظنن منیشنور ،عن نا سنن
پژ هشگر فوق عواننتناند امتیاز بناالی  400ا کنن کننند سنافر پژ هشنگرا از قبینل «النوال»،
»« ،موئد» «شوبرت» ر عبنهای چ ا م عا هفتم قرا گرفتناند.
«
جدول  .7تأثیرگذارترین پژوهشگران حوزة آی متریکس بر مبنای جمیع شاخصهای نفوذ اندیشهای و اجتماعی
رتبه

پژوهشگر

امتیاز
اچ

امتیاز
اچ جی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Leydesdorff L
Glanzel W
Rousseau R
Thelwall M
vanraan AFJ
Moed HF
Schubert A
van Leeuwen TN
Bornmann L
Braun T
Egghe L
Daniel HD
Meyer M
Ding Y
Lariviere V

100/00
89/47
63/16
68/42
89/47
73/68
71/05
63/16
52/63
57/89
55/26
47/37
50/00
34/21
34/21

100/00
91/30
65/22
66/67
81/16
72/46
72/46
59/42
53/62
60/87
65/22
47/83
40/58
31/88
34/78

امتیاز
اچ.
سی
100/00
62/96
48/15
70/37
62/96
55/56
55/56
51/85
62/96
33/33
40/74
51/85
48/15
44/44
55/56

امتیاز
مرکزیت
رتبه
73/49
100/00
83/26
73/95
56/28
51/16
58/14
57/21
61/86
47/44
24/65
37/21
15/81
36/74
30/70

امتیاز
مرکزیت
بینابینی
100/00
35/14
71/74
20/58
4/74
13/23
5/23
11/11
9/68
3/57
5/69
0/47
9/98
15/35
6/73

امتیاز
مرکزیت
نزدیکی
100/00
98/84
98/84
97/67
96/51
97/67
95/35
96/51
97/67
95/35
97/67
94/19
97/67
96/51
96/51

مجموع امتیازات
573/49
477/72
430/36
397/66
391/12
363/77
357/79
339/26
338/43
298/45
289/23
278/92
262/20
259/15
258/48

 بر سی ابطا بیو شاخ های نفوذ اندفشنای شاخ های نفوذ اجتماعینمورا های  2 1همچننیو جند لهنای  9 8بنن بر سنی رار هنای منرعبط بنا افنو پرسنش
اختصاص فافتناند.
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مدل معادالت ساختاری

نمودار  .1مدل معادالت ساختاری استاندارد :نفوذ اجتماعی ( ، (SIنفوذ اندیشهای ()II

نمودار.2ضرایب معناداری بین نفوذ اجتماعی ( ، (SIنفوذ اندیشهای ()II

41

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،1بهار 1394

نتاف حاصل نشا میرهد کن مقندا کنای اسنکو  2/52ر سنط مرننارا ی  0/05مرننارا
نشد است ،با عوجن بن افنکن اگر مقدا کای اسکو مرنارا باشد ،نشا رهنندۀ عفنا ت بنیو مندل
رار ها برازش ضریس مدل خواهد بور (کالنتری )1388 ،پس ر افو پژ هش بنا عوجنن بنن عندم
مرنارا ی آزمو کای اسکو میعوا عنوا راشت کن مندل از بنرازش پنذفرفتنی برخنو را بنور
فشا خطای میانگیو مجذ ات عقرف ( ،44)RMSEAشاخ نیکنوفی
است .همچنیو شاخ
برازش ( ،45)GFIبنعرعی با مقدفر  0/93 0/000نشا رهندۀ انطباق مطلنوب بنیو مندل سناختا ی
شد (مدل بن عصو ر آمد ) با رار های عجربی فراهم شد است میعوا الگوی مناسبی ا بنرای
ساختا مرعبط با نفوذ اندفشنای عنوا کرر .از افو با عأکید بر مرارالت ساختا ی ،الگوی مناسبی
ر زمینا نفوذ اجتماعی طراحی شد برازش مطلوب ،مررف الگوفابی مرارالت ساختا ی با عأکید
بر ابرار نفوذ اجتماعی نفوذ اندفشنای است .سافر شاخ های مربوش بن برازش مندل عبا عنند از:
48
نننرمنشنندۀ برازننندگی)؛ RMSR
( 46 NFIشنناخ نننرمشنندۀ برازننندگی)؛ ( 47 NNFIشنناخ
50
49
فش نا میننانگیو مجننذ ات باقیماننند ) ( RFIشنناخ مناس ن ا عبنناطی) CFI
(شنناخ
(شاخ مقافننای برازش) بن افو صو ت کن مدلی از برازش مناس برخنو را اسنت کنن مینزا
 NFI ،NNFI ،CFI ،RFIاز  90ر صد بیشتر همچنیو  RMSRکمتر از  5ر صد راشتن باشد ر
ن افت شاخ  χ2/dfهرچن کمتنر باشند ،ب تنر اسنت (کالنتنری .)1388 ،کنن نتناف افنو مقندا از
شاخ ها ر جد ل  8رفد میشوند.
بر اساس اطالعات جد ل  ،9اار منتقیم متغیر نفوذ اجتماعی بر نفوذ اندفشنای  0/75است بنا
عوجن بن آما ۀ  tافو ضرف مرنارا محنوب میشور.
جدول .8شاخصهای برازش مدل پژوهش
شاخص
χ2
df
χ2/df
RFI
CFI
NNFI
NFI
RMSR
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معیار سنجش
عفا ت فرا انی مو ر انتظا
بز گعر از صفر
0≤ χ2/df ≤ 2
بیشتر از %90
بیشتر از %90
بیشتر از %90
بیشتر از %90
کمتر از %5

مشاهد شد

وضعیت فعلی
2.52
8
0.31
%94
%98
%97
%95
%02
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جدول  .9تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و کل متغیرها بر یکدیگر
اثرات مستقیم
روابط
SI

II

ضریب
ساختاری

t

معناداری

0/75

9/29

معنادار

اثرات غیرمستقیم
ضریب
معناداری
t
ساختاری
---

---

---

اثرات کل
ضریب
ساختاری

t

معناداری

0/75

9/29

معنادار

بحث و نتیجهگیری
عحلیل کتاب سنجی از ابزا های سورمندی است کنن بنرای گنررآ ی اطالعناعی ر بنا ۀ ضنریت
پژ هشگرا ر فک فا چند حوزۀ خاص بنکا می ر ر ا زفابی کیفیت بر نندارهای پژ هشنی
نیز مفید خواهد بور (هانتر2009 ،51؛ استیدهام 52رفگرا 2012 ،؛ بنتر2011 ،53؛ ِفتمو باعلر،54
2011؛ الزفور 55رفگرا  .) 2014 ،عاکنو استاندا ری برای شناسنافی پژ هشنگرا هننتن ر فنک
حوزۀ علمی عد فو نشد است ( نگ .)2012 ،لوعکنا پنرافس اغلن برعنرفو پژ هشنگرا ا بنر
اساس عرندار انتشنا ات مشنخ کررنند گا فیلند هنم بیشنتر ،عرندار اسنتنارات ا مبننای عرینیو
پژ هشگرا برعر قرا رار .اما پژ هشگرا علمسنجی ر ن افت بن آ نتیجن هنمو شدند کن برای
شناسافی برعرفو پژ هشگرا فک حوزۀ موضوعی ،بافد هم عردار انتشا ات هم عردار استنارات ا
لحاظ کرر ( نگ رفگرا .)2012 ،
نتاف مربوش بن پژ هشگرا برعر آی مترفکس بر اساس شاخ های نفوذ اندفشننای نشنا رار
 ،موئد ،الوال ،شوبرت عواننتنانند بناالعرفو
کن پژ هشگرانی همچو لیدسد ف ،گلنزل،
نفوذ اندفشنای ا ر افو حوز راشتن باشند .از نظر شاخ های نفوذ اجتماعی نینز نتناف پنژ هش
سو از جافگنا بننیا مننتحکمی ر شنبکا هنمنوفننندگی
نشا رار کن لیدسد ف ،گلنزل،
پژ هشگرا حوزۀ آی متنرفکس برخو را نند بننننوعی قد عمنندعرفو پژ هشنگرا از افنو نظنر
بنشما می ند .بر سی ابطا بیو نمر های مرکزفت (نفوذ اجتماعی) کا افی حناکی از آ بنور
کن بیو سن نوع مرکزفت عبن ،بینابینی نزرفکی از فک طرف کا افی از طرف رفگر ،همبنتگی
مثبتی جور را ر؛ بنطو ی کن با افزافش نمرۀ هر فک از افو مرکزفنتهنا ،کنا افی پژ هشنگر نینز
حانی ( )1392همچنیو گلنزل شوبرت ( )2001نیز
بیشتر میشور .نتاف پژ هش عرفا منش
هم استا با فافتنهای افو قنمت از پژ هش حاضر بور .همچنیو با فافتننهنای اشنترفنگر ( )2009نینز
همخوانی را ر .ا ر پژ هش خور ر فافت پژ هشگرانی کن از نظر همنوفنندگی را ای نقشهای
مرکزیعری هنتند ،از عملکرر پژ هشی (ب ر ی کا افی) ب تری برخو را ند.
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بنطو کلی با عوجن بن پر ند های انفراریِ افجارشد بر مبنای جمیس شاخ های اندفشنای
اجتماعی کن بر اساس مجموعن نمرات حاصل از شنش شناخ اچ ،اچ جنی ،اچ .سنی ،مرکزفنت
عبن ،بینابینی ،نزرفکی محاسبن شد ،بننظر می سند کنن «لیدسند ف» عأایرگنذا عرفو پژ هشنگر
حوزۀ آی مترفکس باشد؛ چرا کن با لحاظ عمامی شاخ های بر سیشد ر افو پژ هش ،مجموع
امتیازات پژ هشگر مذکو از رفگرا بیشتر بور است .حتی با ر نظر گرفتو شاخ های ا لیننای
نظیر عردار مقالن مجموع اسنتنارات ،بناز هنم لیدسند ف بنا  146مقالنن  4780اسنتنار ،جافگنا
نخنت ا ر میا هما پژ هشگرا حوزۀ آی مترفکس از آ خور کرر است .نتاف افو پنژ هش
با نتاف پژ هشهای پیشیو از جملنن افشنا رفگنرا ( )2001عرفنا مننش ،حنانی آبرفنزا
( )2012کن از «گلنزل» بنعنوا کلیدیعرفو پژ هشگر حوزۀ آی متنرفکس فنار کنرر انند ،عفنا ت
را ر .بننظر می سد کن فکی از رالفل چنیو مو ری عدم جامریت ر حجم نمونن ر پژ هشهنای
پیشیو باشد؛ چرا کن ر بنیا ی از آن ا صنرفاً بنن مقناالت مجلنا علنمسننجی پرراختنن شند  ،فرننی
مجلنای کن «گلنزل» سرربیر آ است .همچنیو احتماالً فکی رفگر از رالفل حصول چنیو نتیجنای،
عدم شمول آ رستن از مدا کی است کن پتاننل چنندانی بنرای هنمعنألیفی فنا اسنتناررهی نندا ر؛
مدا کی نظیر نامن بن فراستا  ،سخو سرربیر مانند آ ؛ زفنرا ر افنو پنژ هش صنرفاً آ رسنتن از
مدا کی عحت بر سی قرا گرفت کن نوع مند ک آن نا ر عا نمنای علنوم عحنت عننوا «مقالنن»،
«مقالا همافش» «مقالا مر ی» نمافن شد اند .البتن ناگفتنن نمانند کنن بنا عوجنن بنن نتناف پنژ هش
حاضر« ،گلنزل» حائز عبا ر م شد است.
56
ر افو بخش بافد بن فرالیت گر پژ هشیِ «ا زفنابی علنم ا عباطنات علمنی» نینز اشنا ای
بشور کن چندفو طرح پژ هشی ا ر حوزۀ علمسنجی همچننیو علنم اطالعنات راننششناسنی
انجام رار اند .افو گر کن ر رانشگا گرانارا( 57اسپانیا) منتقر است ،ر فکنی از عحقیقنات اخینر
خوفش بن نام «بازعاب پژ هشگرا » 58بن بر سی شاخ های مربوش بن پژ هشگرا برعر حنوزۀ آی
مترفکس ر گوگل اسکالر 59اقندام افنو شناخ هنا ا بنا شناخ هنای همنا پژ هشنگرا ر
شبکنهای پژ هشی از قبیل فنرچ گِیت ،60مِندلی ،61فنرچر آی .ری ،62عوئیتر 63مقافنن کنرر
است  .جال آنکنن ،نتناف طنرح منذکو نینز حناکی از آ بنور کنن «لیدسند ف» ر بننیا ی از
شاخ ها از جملن عردار استنارات ر گوگل اسکالر ،شاخ اچِ گوگل اسکالر ،امتیازات فنرچ
گِیت عردار رانلور ر فنرچ گیت برعرفو پژ هشگر بنشما منی ر بننطنو کلنی ر فضنای
مجازیِ پژ هشی حضو پر نگی را ر (لوپز-کوزا  64رفگنرا  .)2015 ،افنو گنر پژ هشنی ر
فکی رفگر از فرالیتهای خور بننام «پر ند های پژ هشگرا کالسیک» 65بن افجار ر گاهی اقندام
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کرر اند کن بن اسطا آ برای  25پژ هشگر برعر حوزۀ آی مترفس بر اساس اسنتنارات ر فنافتی ر
گوگل اسکالر ،پر ند سازی ،نمافش اطالعنات مربنوش بنن آن نا ر گوگنل اسنکالر ا ائنا شنرح
مختصری از زندگیناما آنا انجام گرفتن است (لوپز-کوزا رفگرا .)2015 ،
با عوجن بن فکرر مو ر استفار ر پژ هش حاضر ،امکا را ر کن بر اساس شاخ هنای اچ،
جی ،اچ .سی مرکزفتهای عبن  ،بینابینی نزرفکی بن محاسبن افجار پر ندۀ انفنراری بنرای هنر
فک از پژ هشگرا اقدام کرر .ر نمورا  ،3چ ا پژ هشگر برعر حوزۀ آی مترفکس عرسنیم شند
است کن بر اساس آ میعوا چنیو اظ ا راشت کن «لیدسند ف» ر همنا شناخ هنا ضنریت
خوبی را ر عن ا از نظر مرکزفت عبن ،ر مقافنا با سافر شاخ ها اندکی ضرس را ر .امنا نقطنا
ضرس «گلنزل» ر بیو انواع شاخ ها بن مرکزفت بینابینی عا حد ری شناخ اچ .سنی مربنوش
است .نقطا ضرس با ز «الوال» منرطنس بنن مرکزفنت بیننابینی ی بنور ضنرس « سنو» نینز ر
شاخ اچ .سی است.

گلنز

ییدسدورف

ثلوا

روسو
نمودار  .3چهار پژوهشگر برتر حوزة آی متریکس

اکنو کن بحث عد فو پر ند های شخصی پژ هشگرا حنوزۀ آی متنرفکس مطنرح شند ،بند
نینت نگاهی نیز بن ضریت پژ هشگرا افرانی موجور ر بنیو پژ هشنگرا برعنر بینندازفم .نتناف
نشا رار کن «کوشا» با کن  163/48امتیاز ،برعرفو پژ هشگر افرانیِ حوزۀ آی مترفکس بننشنما
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می ر کن ر بیو پژ هشگرا افو حوز ر سط ج ا عبا  75ا کن کنرر اسنت .بننعرعین
پژ هشگرا رفگری نظیر رفدگا  ،گزنی ،عصا ستور نیز ر بیو پژ هشگرا برعنر افنو حنوز ،
بنچشم میخو ند کنن بنا کنن  86/12 117/99 ،127/21 ،137/61ر جافگنا هنای ،331 ،210
 589 426قرا را ند .عرسیم پر ند های انفراری پژ هشگرا افرانی حاکی از آ بور کنن آن نا از
نظر مرکزفت نزرفکی امتیازات خوبی ا کن کرر اند ر سنافر منوا ر بننطنو نننبی عملکنرر
چندا مطلوبی نداشتناند .البتن ر افو بیو ،کوشا از نظر شاخ های اچ ،جی ،اچ .سنی ضنریت
بنننبت ب تری ا از آ خور کرر است.

دیدگاه

کوشا

عماره

گزنی

نمودار  .4چهار پژوهشگر برتر ایرانی در حوزة آی متریکس

با عوجن بن فافتنهای ا ائنشد ر افو پژ هش ،بننظر می سد کن استفار از شاخ های عرکیبی
ر حد مترارل بینش بنننبت عارالنن اض عری ر با ۀ ضنریت عأایرگنذا ی پژ هشنگرا ر
فک حوزۀ علمی خناص حاصنل منیکنند .بننطنو یکنن از نتناف بننرسنتآمند منیعنوا بنرای
عصمیمگیریهای م می نظیر کمیتن های عرفیس ا عقا ،استخدام ،اعطای ر جنهای پژ هشی سافر
موا ر مشابن استفار کرر .بیشتر پژ هشهای پیشیو از ب ر ی (عردار مقالن) بنعنوا مریا ا زفابی
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عأایرگذا ی پژ هشگرا استفار کرر اند .سپس شاخ های استناری از قبیل شاخ اچ ،بنعنوا
مریا ی برای عأایرگذا ی نفوذ علمی پژ هشگرا استفار شدند .اما ر مدل مو ر مطالرن ر افنو
پژ هش ،از شاخ های عرکیبی برای عرییو نفوذ علمی پژ هشنگرا اسنتفار شند اسنت نتناف
برازش مدل نشا رار کن بیو نفوذ اجتماعی نفوذ اندفشنای ابطن جور را ر ،فرنی هنر شخصنی
کن شبکا اجتماعی همنوفنندگیش جافگا برعری راشتن باشد ،میعواند نفوذ اندفشینای بیشتری هم
راشتن باشد .بنطو خالصن ،بننظر می سد کن با گذشت زما  ،برای عرییو نفوذ علمی پژ هشگرا ،
ر حال گذ از مریا های کمّی بنسمت مریا های بنننبت کیفی هنتیم.

پیشنهادهای پژوهش
های عرکیبی استفار شنور کنن

 .1پیشن ار میشور کن برای ا زفابیهای پژ هشگرا از شاخ
ر افو پژ هش ا زشیابی عأفید شد اند.
 .2پیشن ار میشور کن ر پژ هشهای جداگاننای ر سافر حوز ها ،افو شاخ هنا بر سنی
مدل آ نیز برازش شوند نتاف آن ا با افو پژ هش مقافنن شور ر صو ت همراستا بور
های عرکیبی ،جنافگزفو شناخ

هنای

نتاف سافر حوز ها ،برای ا زفابیها استفار از شاخ
سنتی شوند.
 .3پیشن ار میشور کن سافر پژ هشنگرا افراننی حنوزۀ آی متنرفکس ،پژ هشنگرانی همچنو
کوشا ،عصا  ،رفدگا گزنی ا الگو قرا رهند بنن عولیند آانا ی بنا عأایرگنذا ی بیشنتر
مبار ت کنند.
 .4پیشن ار میشور کن انجمو علم اطالعات رانششناسی افرا از پژ هشگرا ذکنرشند ر
بند  3رعوت کند عا ر قال کا گا های آموزشی ،عجا ب آمنوزشهنای الزم ر اختینا
پژ هشگرا رفگر افو حوز قرا گیرر.
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