
1پیوست   

 برتر یک درصد راهنماي انتخاب و معرفی پژوهشگران

 روش شناسی) الف

   مقدمه .1

علوم و موضوعی  ةحوز 22 در پراستنادساالنه از پژوهشگران  یگزارشایران درصد برتر  کیپژوهشگران  فهرست
هاي  شاخص از سامانه یک درصد برترو انتخاب پژوهشگران  لیمورد استفاده در تحل يها دادهاست.  یعلوم اجتماع
داده هاي استخراج شده بر  .استخراج شد 7201تا  8200 زمانی ةدر باز) WOS( 2) و وب علومESI( 1اساسی علم

 بر حسب حوزه موضوعی و بازه زمانیو نویسندگانی که  مورد ارزیابی قرار گرفت ESIاساس حدود آستانه استنادي 
 به عنوان نویسندگان یک درصد برتر شناسایی شدند. داشتندقرار  حدود آستانه در محدودة مقادیر

 نویسندگان فرایند شناسایی . 2

اعضاء  پژوهشگران و تهیه فهرستی ازشناسایی پژوهشگران یک درصد برتر فرایندي پیچیده و زمانبر است که با 
موسسه تهیه می شود و  هرهیئت علمی دانشگاه ها شروع می شود. به این منظور، ابتدا فهرستی از پژوهشگران 

در وب علوم بازیابی می شود. وجود اسامی پرتکرار و  2017تا  2008مدارك و مقاالت هر نویسنده در بازه زمانی 
 ،ساله، تنوع حوزه هاي پژوهشی 10رایج، تنوع وابستگی هاي سازمانی نویسندگان در بازه زمانی نسبتاً طوالنی 

ز ا و عدم استفاده برخی نویسندگان از کدشناسایی پژوهشگر انگلیسیزبان  تنوع هاي امالیی در نوشتن نام ها به
مدارك منتسب به هر نویسنده را با چالش مواجه می کنند. اسامی همۀ جمله عواملی هستند که شناسایی دقیق 

ن یک قرار می گیرند تا از حضور آن ها در بین اسامی نویسندگا بررسینیز مورد  ESIشناسایی شده در سامانه 
 د کهمی شو يافرادشناسایی مدارك اغلب منجر به  نیا یو انسان یدست یبررسدرصد برتر اطمینان حاصل شود. 

اما به صورت تفکیکی و برحسب حدآستانه استنادي واجد شرایط قرارگرفتن در شوند  یم ییبازنمایکسان با نام 
 فهرست نویسندگان یک درصد برتر نیستند. 

بررسی مدارك منتسب به یک نویسنده صرفاً محدود به مقاالت و مقاالت مروري است و دیگر انواع مدارك مورد 
بازیابی شده مورد بررسی قرار گرفته و برحسب حوزه موضوعی  سپس، مداركِارزیابی استنادي قرار نمی گیرند. 

ت هر نویسنده بر حسب حوزه موضوعی و نشریه دسته بندي می شوند. در این مرحله، مجموع استنادات به مقاال
مطابقت   ESIسال انتشار محاسبه و تجمیع می گردد. در نهایت، اعداد به دست آمده با حدود آستانه استنادي 

داده می شود و نویسندگانی که در هر حوزه موضوعی از حدود آستانه عبور کنند در جمع نویسندگان یک درصد 
اي  به اینکه برخی از نویسندگان عالوه بر حوزه تخصصی خود در حوزه هاي میان رشته برتر قرار می گیرند. با توجه

                                                           
1 Essential Science Indicators 
2 Web of Science 
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نیز فعالیت می کنند، عبور از حدود آستانه در چند حوزه موضوعی براي یک نویسنده  یا دیگر حوزه هاي پژوهشی

و به همین طریق، حدود در بازه هاي دوماهه به روز رسانی می شود  ESIمحتمل است. به عالوه، داده هاي سامانه 
آستانه ماه سپتامبر استفاده شده  از جدول حدود 1397آستانه استنادي نیز متغیر و شناور است. در فهرست سال 

 است.

شگران تاثي تعدادبا توجه به ایرادات ذاتی در روش شناسی فوق،  البته ستند ه نیز رگذاریاز پژوه
سا این که با سام ییروش شنا شده و ا ست دیدر فهرست جدها  آن ین شده ا  ایهر سنجه  .وارد ن

چ، تاث ستنادها، شاخص ا ع ا س ریمجموعه از شاخص ها (مانند مجمو سب يتنادا گیم ،ین نمره  نیان
گریصدك) ب ع متفاوت ان ش ینو کرد و دستاورد پژوه عمل را یمنطق کردیتنها رو .است یاز  ست يب  ریف

رتر ا یهرستف نیچن شگران ب را یاست که روش شناس نیاز پژوه ستفاده ب سب نتا يمورد ا و  جیک
ستفاده از روش مورد نظر به طور کامل درك شود. در نها علت ا ستن ا تیداده ها و  سائل، نیبا دان  م

ران م وانند در مورد مف یکارب سب ن جینبودن نتا ایبودن  دیت عال ازیبر ح  .رندیگب میخود تصم قیو 

 

 براي شناسایی نویسندگان برترمعیارهاي مکمل ب) 

منتشر وب علوم  و پردازش داده هاي ESIعالوه بر فهرست هایی که از طریق تحلیل هاي بلندمدت بر روي سامانه 
می شود، به نظر می رسد معیارهاي دیگري نیز می توانند در شناسایی پژوهشگران تاثیرگذار مدنظر قرار گیرند. 

وزن دهی مناسب به هر شاخص می تواند نیم رخ مناسبی از و شاخص هاي استنادي  اي از استفاده از مجموعه
شاخص به عنوان  4پژوهشگران تاثیرگذار و پیشرو در رشته هاي علمی مختلف ارائه کند. به این منظور، تعداد 

قاالت اي موهشگرانی که دارژ(به ویژه پمعیارهایی پیشنهادي براي سنجش میزان تاثیرگذاري پژوهشگران برتر 
 شود.  به همراه مثال هایی براي هر مورد ارائه میپراستناد و داغ هستند) 

 نرخ خود استنادي. 1

تواند  استناد به کارهاي پیشین مینقش خوداستنادي در سنجش تولیدات پژوهشی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
کل استنادها، سرعت استنادگیري، نسبت  به شکل معنی داري بر محاسبه تعدادي از سنجه ها از جمله تعداد

کننده در  مقاله استناد کی 3استنادهاي بیرونی به استنادهاي درونی، نمره دیفیوژن و شاخص هیرش تاثیر بگذارد.
مقاله  سندگانیاز نو کیآن با نام هر  سندگانیاز نو کیکه نام هر  محسوب می شود يخوداستناد یصورت

                                                           
3 Carley S, Porter AL, & Youtie J. (2013). Toward a more precise definition of self-citation. Scientometrics, 94:777–
780. 
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ترك داشته مش سندهینو کیمقاله استناد کننده و استنادشونده حداقل یعنی، د (باش کسانیاستنادشده (رفرنس) 

 باشند).

پژوهش هاي متعددي به بررسی نرخ خود استنادي در بین رشته هاي مختلف علمی پرداخته اند. نتایج نشان داده 
به طوریکه سهم خود  است که تفاوت معنی داري در نرخ خوداستنادي بین رشته هاي علمی مختلف وجود دارد

به عالوه، باالترین نرخ خوداستنادي  4در بین رشته هاي مختلف گزارش شده است. %35تا  %3در دامنۀ  استنادي
همچنین باالترین نرخ هاي  در بین مقاالتی مشاهده شده است که کمترین تعداد استنادها را دریافت می کنند.

نرخ خوداستنادي  باشد کهالزم  شایدبا این حال،  5ت.ش شده اسخوداستنادي در بین رشته هاي علوم سخت گزار
نتایج تحقیقات نشان داده است که برخی از نویسندگان با استفاده از سنجیده شود. نیز در ارتباط با تعداد مقاالت 

بنابراین،  6کنند. احتماال برخی شاخص هاي استنادي دیگر می راهبردي اقدام به افزایش شاخص اچ  و خوداستناديِ 
در محاسبات مربوط به نرخ خوداستنادي می توان نسبت خوداستنادي به ازاي هر مقاله را نیز مدنظر داشت و با 

به عالوه، با توجه به تفاوت در نرخ خود استنادي بین رشته هاي علمی مختلف، جامعه آماري موردنظر مقایسه کرد. 
 وزه به صورت مجزا بررسی و نرمال سازي شود. پیشنهاد می شود، این نسبت براي پژوهشگران هر ح

شدة وي بازیابی شوند و  هتمامی مقاالت نمایبراي محاسبۀ نرخ خوداستنادي یک نویسنده الزم است که ابتدا 
یوه ش میزان استنادها و نرخ خوداستنادي شناسایی شود. ،در وب علوم» تولید گزارش استنادي«سپس از طریق 

محاسبه خوداستنادي در وب علوم به گونه اي است که اگر صرفاً یک مقاله انتخاب شود، نرخ خوداستنادي براي 
 آن مقاله محاسبه نمی گردد.

قاله م 153ساله تعداد  25اقتصاد و تجارت در یک دورة در حوزه موضوعی از دانشگاه هاروارد نویسنده اي  :1 مثال
مورد آن خوداستنادي بوده  515بار مورد استناد قرار گرفته است که  54211ست و در وب علوم منتشر کرده ا

هر مقاله برابر  يبه ازا يمتوسط نسبت خوداستناداست. به عالوه،  %1است. بنابراین، نرخ خوداستنادي وي حدود 
استناد دریافت  2586و مقاالت پراستناد هستند که در مجموع زمقاله از این نویسنده ج 11تعداد  است. 3,3با 

 مورد است.  3خوداستنادي در این مقاالت فقط کل کرده اند. تعداد 

                                                           
4 Aksnes, D. (2003). A macro study of self-citation. Scientometrics, 56(2): 235–246; TAGLIACOZZO R. (1977). 
Self-citation in scientific literature. Journal of Documentation, 33, 251–265; LAWANI SM. (1982). On the 
heterogeneity and classification of author self-citations. Journal of the American Society for Information Science, 33, 
281–284; BONZI S, SNYDER HW. (1990). Patterns of self-citation across fields of inquiry. Proceedings of the ASIS 
annual meeting, 27, 204–207; MOED HF, VAN DER VELDE JGM. (1993). Bibliometric Profiles of Academic 
Chemistry Research in the Netherlands. Centre for Science and Technology Studies. Report CWTS-93-08, Leiden; 
SNYDER H, BONZI S. (1998). Patterns of self-citation across disciplines (1980-1989). Journal of 
Information Science, 24, 432–435. 
5 Aksnes, D. (2003). A macro study of self-citation. Scientometrics, 56(2), 235–246. 
6 Bartneck C., & Kokkelmans S. (2010). Detecting h-index manipulation through self-citation analysis. 
Scientometrics, 87(1), 85–98; Wolfgang, G., Bart, T., & Balázs, S. (2004). A bibliometric approach to the role of 
author self-citations in scientific communication. Scientometrics, 59(1), 63–77. 
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مقاله در وب علوم نمایه کرده  137ساله تعداد  9نویسنده اي در حوزه موضوعی مهندسی در یک دوره  :2مثال 

مورد آن خوداستنادي بوده است. بنابراین، نرخ  1780استناد نیز دریافت کرده است که  10230است و 
به عبارت است.  13ر با است. اما متوسط نسبت خوداستنادي به ازاي هر مقاله براب %17خوداستنادي وي بیش از 

به عالوه، استناد کرده است.  خودش مقاله قبلی 13دیگر این نویسنده در هر یک از مقاالت خود به طور متوسط به 
استناد دریافت کرده اند. تعداد خوداستنادي  7166که در مجموع  مقاله پراستناد و داغ است  61این نویسنده داراي

 11,3 حدودنرخ خوداستنادي به ازاي هر مقاله بنابراین،  .است 690تناد برابر با نویسنده در مقاالت داغ و پراس
  است. 

مقاله در وب  415نویسنده اي در حوزه موضوعی مهندسی در طول دوره فعالیت پژوهشی خود تاکنون  :3مثال 
مورد آن خوداستنادي بوده است. به عبارت دیگر،  1760استناد دریافت کرده که  4846علوم منتشر و در مجموع 

استنادي به کل دنسبت خوخوداستنادي داشته است. بنابراین،  1760استناد غیرخودي و  3086این نویسنده 
به بیان دیگر، بیش از یک سوم مجموع استنادات است.  %57و نسبت به استنادات غیرخودي  %36استنادات بیش از 

ات بر حسب مجموع استناداین نویسنده از این رو، علی رغم اینکه دریافتی این نویسنده خوداستنادي بوده است. 
قرار گیرد، اما مشاهده می شود که حجم بسیار بزرگی از استنادات دریافتی نویسندگان پراستناد  تواند در زمرة می

 به شکل خوداستنادي بوده است.

در مواردي که مجموع تعداد استنادات یک نویسنده نزدیک به حدآستانه یک درصد برتر در هر حوزه  نکته مهم:
 نده در جمع نویسندگان پراستناد و برترموضوعی است، نرخ خوداستنادي می تواند اساساً در قرارگرفتن یک نویس

) 338ی مانند علوم کامپیوتر که حدآستانه استنادي نسبتاً پایینی دارند (یبراي مثال، در حوزه هاتاثیرگذار باشد. 
، درصدهاي بسیار کم خوداستنادي نیز می تواند یک نویسنده را به راحتی در 551یا حتی مهندسی با حدآستانه 

 ک درصد برتر قرار دهد.جمع نویسندگان ی

 مقاالت استنادکنندهتعداد کل . نسبت تعداد کل استنادها به 2

براي مطالعه رفتار استنادي  تجربیقاعده به عنوان یک از این شاخص  ،در یک مطالعه موردي با حجم نمونه محدود 
بررسی جامعه آماري پژوهش نشان می دهد نویسندگان استفاده شده است (گزارش تحقیق منتشر نشده است). 

نزدیک تر باشد، نرمال تر است زیرا به این معنی است که تعداد مقاالت  1هر چه مقدار این شاخص به عدد که 
براي محاسبۀ این شاخص می توان تعداد کل استنادهاي . مستقل بیشتري به یک اثر پژوهشی استناد کرده اند

  داد کل مقاالت استنادکننده به او تقسیم کرد.دریافتی یک نویسنده را بر تع

 مقاله 261 تعداددر رشته علوم کشاورزي  آکادمیک فعالیت سال 31 طول در لکُرنِ دانشگاه از پژوهشگري :1 مثال
 7734جزو مقاالت پراستناد هستند که در مجموع توسط  مقاله 25 از این تعداد، .است کرده منتشر علوم وب در
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است. بنابراین، این نسبت براي نویسنده  10218مقاله مورد استناد قرار گرفته اند و مجموع استناد به این مقاالت 

 است.  1,3مذکور برابر با 

 مجموع در که است داغ و پراستناد مقاله  61این راهنما داراي  1بند  2نویسنده مورد اشاره در مثال  :2مثال 
است. بنابراین، این نسبت براي  2172مقاالت استنادکننده به آن ها  و مجموع اند کرده دریافت استناد 7166

بار به  4به عبارت دیگر، هر مقاله نزدیک به  که از مقدار نرمال فاصله زیادي دارد. است 3,3نویسنده مذکور حدود 
 کرده است. مقاالت مورد نظر استناد

مقاله پراستناد و داغ در وب علوم است که در مجموع  27نویسنده اي در حوزه پزشکی بالینی داراي  :3مثال 
 نویسنده براي نسبت این بنابراین، است. 5370استناد دریافت کرده اند. مجموع مقاالت استنادکننده  6506تعداد 
  . است 1,2 حدود مذکور

 

 مقاالت استنادکنندهتنوع جغرافیایی . 3

استنادات تنها یکی از مقیاس هاي مورد استفاده براي سنجش تاثیرگذاري علمی هستند و نمی توانند بین کیفیت 
همانند دیگر  7پژوهش، میزان تاثیرگذاري نشریه استنادکننده و مثبت/منفی بودن استناد تمایز قائل شوند.

و  8بر اساس تعداد تولیدات پژوهشگران در یک پایگاه استنادي هاي عملکرد پژوهشی، استنادها می توانند سنجه
میزان همکاري هاي علمی بزرگنمایی یا تضعیف شوند و همچنین می توانند تحت تاثیر همکاران در همان موسسه 
یا گروه موسساتی که به هم استناد می کنند، قرار گیرند. نتایج یک تحقیق بر روي مقاالت رشته روانپزشکی نشان 

گان مریکایی و نویسندگان اروپایی بیشتر به نویسندآداده است که نویسندگان آمریکایی بیشتر به نویسندگان 
اروپایی استناد می کنند در حالی که هر دو گروه تقریباً به یک نسبت از نویسندگان قاره هاي دیگر استناد دریافت 

ران عموماً تمایل به همکاري و استناددهی به وهشگژنتایج یک تحقیق جامع نشان داده است که پ 9می کنند.
هر چند همکاري علمی در فواصل زیاد جغرافیایی نیز امري معمول  همکاران در مناطق جغرافیایی مجاور خود دارند

از استنادهاي دنیا را دریافت می کنند در  %32و  %42نویسندگان آمریکاي شمالی و اروپا به ترتیب بیش از  است.
 دکننده به یک مقالهمقاالت استنامتناسب جغرافیایی توزیع با این حال،  10 است. %18آسیا کمتر از  حالی که سهم
ه این مسئله ب جهانی علم باشد.بین المللی پژوهش و حرکت در مسیر دینامیک  ارزشد بیانگر علمی می توان
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1پیوست   
خصوص در مورد مقاالت داغ و پراستناد از اهمیت ویژه اي برخوردار است زیرا مقاالت پراستناد علی االصول 

بایست در مسیر تولید علم جهانی قرار داشته و بتوانند توجه جامعه علمی را از سراسر جهان و به ویژه از سوي  می
 کشورهاي صاحب علم جلب نمایند.

مقاله  2093توسط  مجموع در که است داغ و پراستناد مقاله  61 داراياي در منطقه خاورمیانه  سندهنوی : 1 مثال
االت مق تحلیل پراکندگی جغرافیایی نویسندگانِ .است مورد استناد قرار گرفتهغیرخودي (غیرخوداستنادي) 

متبوع نویسنده و  پراستناد از کشوراستنادها به این مقاالت داغ و  %70استنادکننده نشان می دهد که بیش از 
 است.کشور نویسنده دو کشور همسایه مابقی از از کشورهاي آمریکاي شمالی و اروپا و  %8کمتر از 

مقاله داغ و پراستناد در وب علوم است که در مجموع  27داراي دیگري در منطقه خاورمیانه  نویسنده :2مثال 
 التمقا نویسندگان جغرافیایی پراکندگی تحلیلمقاله غیرخودي مورد استناد قرار گرفته است.  5345توسط 

از طرف پژوهشگران کشورهاي صاحب علم مقاالت  این به استنادها %90 از بیش که دهد می نشان استنادکننده
 و از دانشگاه هاي برتر دنیا صورت گرفته است.  

 . تخصص گرایی4

هاي یابد. گرایشها نیز اهمیت بیشتري میشدن هر حوزة علمی، جایگاه تخصصشاخهبا گسترش علوم و شاخه«
از روند روبه توسعه در  هاي دانشگاهی و رویکردهاي کامالً تخصصی در پژوهش، حکایتتخصصی در رشته

 دهندة تالش اندیشمندانهاي تخصصی در هر کشور نشانشاخه شدن علم دارند. از سوي دیگر، توسعۀ گرایششاخه
شاخص  گرایی،و مدیران آن کشور در جهت توسعۀ علم و درنوردیدن مرزهاي موجود است. به بیان دیگر، تخصص

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی نقش اصلی و ین میان، دانشگاهدر ا. شودپیشرفت علم در هر جامعه تلقی می
هاي جدید دانشگاهی، بویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا عامل توسعۀ علم و ایجاد رشته .کننده دارندتعیین

 رود اعضاي هیئت علمی و دانشجویانراستا، انتظار می روند. در همینشمار میها بهی در توسعۀ تخصصمهم
هاي علمی بر یک زمینۀ هاي خود را در بعد آموزش، پژوهش و فعالیتمقاطع تحصیالت تکمیلی عمدة تالش

ها ها در دانشگاهاین روند سال د.تخصصیِ محدود متمرکز سازند و بالطبع در همان زمینه رشد کنند و متخصص شون
اي است که هر مؤسسه وضعیت به گونه و مراکز آموزشی و پژوهشی جوامع پیشرفته اعمال شده و در حال حاضر

ی هاي پژوهشیا هر فرد در یک یا حداکثر دو زمینۀ خاص و محدود، به فعالیت اشتغال دارد. به همین دلیل، فعالیت
و تولید علم در آن جوامع از پیشرفت قابل توجه برخوردار است. هر پژوهشگر در طول حیات علمی خود تنها یک 

شود. تولیدات علمی نظر می(ها) نیز متخصص و صاحبکند و در همان زمینهبال مییا دو زمینۀ خاص را دن



1پیوست   
کنیم که پژوهشگران آن جوامع ها) نیز کامالً تخصصی است. به عبارت دیگر، کمتر مشاهده میها و مقاله(کتاب

 .11)1383(فتاحی، » کاري و گسیختگی علمی شونددچار پراکنده

3گرایی این است که حداقل  ش تخصصمعیار پیشنهادي ما براي سنج
4

از تولیدات علمی یک  %75یا معادل  
 در یک زمینه تخصصی خاص متمرکز باشد.  ساله 5یک بازة حداقل نویسنده در طول 

مقاله ثبت شده در وب  20سالۀ اخیر داراي  5این راهنما در دوره  1بند  1نویسنده مورد اشاره در مثال  مثال:
 عمدتاً بر روي یکی از نظریه هاي خاص حوزه اقتصاد و مالی متمرکز بوده است. که به لحاظ موضوعی  علوم است

                                                           
 4-3)، صفحه 28 یاپی(پ 4، شماره 7دوره ی. و اطالع رسان يفصلنامه کتابدار. در حرفه ییتخصص گرا). 1383. (رحمت اهللای، فتاح11 


