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Abstract: Scientometric research with the ability to assess scientific
research and using multiple indicators in explaining capacities, scientific
performance and technology in different dimensions has increased the
attention of researchers.This study aims to meta-analyze the Iranian
researches in scientometrics from the perspective of uses of scientific
databases as data sources in this research field. The method of this
study is meta-analysis. The study population consisted of 170 documents
(cases) that all were chosen based on the criteria of credibility within
the survey. The articles in scientometrics field were retrieved from the
years 1392 to 1395. In first step, the assumptions of homogeneity and
bias were checked and fixed effect size was interpreted according to
Cohen model. The two familiar databases, Web of Science and Scopus
have the most uses. Finding shows homogeneity of effect size and
unbiasedness of the studies analyzed in our research. The effect size
of the prevalence of information databases use in scientometric reseach
was 0.869 (P= 0.000). Results also show that with the increase of year,
using external scientific databases have been increased. Meta-analysis
results indicate that the main sources of researches are foreign scientific
information databases. However, the internal databases were used in
some studies but because of inability to extract the overall output of the
retrieved results, and their mismatch with scientometric and statistics
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software, have little ability for use in this field of research. Planning of native scientific databases
is essential for becoming a citation database as the most important tool for assessing the
country’s scientific and technological system and scientometrics studies.
Keywords: Meta-analysis, Scientific Information Database, Scinetometrics, Evaluating
Scientometrics Research
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فصلنامه | علمی پژوهشی

چكيــده :تحقیقــات علمســنجی بــا توانایــی ارزیابــی پژوهشهــای علمــی و بــا
بهرهگیــری از شــاخصهای چندگانــه در تبییــن ظرفیتهــا ،عملکــرد علمــی و
فنــاوری در ابعــاد مختلــف ،بــر جذابیــت آن در میــان پژوهشــگران افــزوده اســت.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف فراتحلیــل پژوهشهــای علمســنجی پژوهشــگران
ایرانــی از منظــر کاربــرد پایگاههــای اطالعــات علمــی بــرای گــردآوری دادههــای
مــورد نیــاز پژوهشهــای ایــن حــوزه انجــام شــده اســت .روش پژوهــش حاضــر
فراتحلیــل اســت .جامعــة آمــاری پژوهــش  170مقالــه اســت کــه مبتنــی بــر مــاک
اعتبــار درون ســنجی برگزیــده شــدند .بــرای اســتخراج دادههــای مــورد نیــاز
پژوهــش ،مقــاالت فارســی و انگلیســی چاپشــده در مجــات داخلــی در حــوزة
علمســنجی در بــازة زمانــی پاییــز  1392تــا تابســتان  1395بــا هــدف شناســایی
میــزان اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی مــورد مطالعــه و تحلیــل قــرار
گرفتهانــد .بــر ایــن اســاس ،در گام نخســت ارزیابــی پژوهشهــا ،مفروضــات
همگنــی و خطــای انتشــار بررســی شــدند .انــدازة اثــر ثابــت بــا اســتفاده از مــدل
«کوهــن» تفســیر شــد .بــر اســاس تحلیــل محتــوای مقــاالت در مجمــوع 233 ،مــورد
اســتفاده از  51پایــگاه اطالعــات علمــی گــزارششــده اســت .بیشــترین اســتفاده
متعلــق بــه پایــگاه «وبآوســاینس» بــوده و پایــگاه «اســکوپوس» در جایــگاه بعــدی
ک مرتبــه مــورد اســتفاده قرارگرفتهانــد.
قــرار دارد 30 .عنــوان پایــگاه تنهــا یــ 
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یافتههــا حکایــت ازهمگنــی انــدازة اثــر و عــدم ســوگیری انتشــار مطالعــات مــورد بررســی داشــته و
انــدازة اثــر ثابــت شــیوع اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی در پژوهشهــای علمســنجی در ســطح
معنــاداری  0/000برابــر بــا  0/869اســت .ارزیابــی نمــرة اســتاندارد یافتههــا بــر اســاس مــدل «کوهــن»
نشــان میدهــد کــه انــدازة اثــر شــیوع کاربــری پایگاههــای اطالعــات علمــی ( )0/869در بــازة ســوم
یعنــی زیــاد ارزیابــی میشــود .نتایــج فراتحلیــل گویــای آن اســت کــه پایگاههــای اطالعــات علمــی
خارجــی منبــع اصلــی پژوهشهــا بودهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه پایگاههــای اطالعــات علمــی
داخلــی نیــز در تعــدادی از پژوهشهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد ،ولــی بهعلــت عــدم توانایــی
دریافــت خروجــی کلــی از نتایــج بازیابیشــده متناســب بــا نرمافزارهــای ســنجش علــم و حتــی
نرمافزارهــای آمــاری عمومــی ایــن پایگاههــا قابلیــت بســیار پایینــی بــرای اســتفاده در پژوهشهــای ایــن
حــوزه دارنــد .میــزان اســتفاده از پایگاههــای داخلــی از پایگاههــای اطالعاتــی غیراســتنادی خارجــی
نیــز کمتــر اســت .برنامهریــزی پایگاههــای اطالعــات علمــی بومــی بــرای تبدیلشــدن بــه پایگاههــای
اســتنادی بهعنــوان مهمتریــن ابــزار و بســتر بــرای ارزیابــی نظــام علمــی و فنــاوری کشــور و مطالعــات
علمســنجی ضــروری اســت.
كليدواژهها :فراتحلیل ،پایگاههای اطالعات علمی ،علمسنجی ،ارزیابی پژوهشهای علمسنجی
 .1مقدمه

مطالعــات علمســنجی از اندیشــة «گارفیلــد» 1در مــورد نمایــهای کــه بازیابــی اطالعــات را

بهبــود بخشــد ،در دهــة  1960شــروع شــد و در نهایــت ،در ســال  ،1964منجــر بــه ایجــاد نمایــة

اســتنادی علــوم شــد و بــه ابــزاری مناســب بــرای مطالعــة علــوم تبدیــل گردیــد .پــس از آن بــود کــه

شــاخصهای خروجــی علمــی در پایگاههــای ثبــت اختــراع و انتشــارات علمــی توســط «ســازمان
همــکاری اقتصــادی و توســعه (اُایسـیدی)» 2بهمنظــور استانداردســازی آمارههــای علمــی تکمیــل

شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .بــر مبنــای ایــن دادههــا ،اولیــن دورة ســاالنة شــاخصهای

علمســنجی در ســال  1972توســط «بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا» 3منتشــر شــد
2013

.)Leydesdorff

(Milejeciv and

از دهــة  1990و بــا ورود بــه قــرن  21پیشــرفتهای چنــدی در حــوزۀ علمســنجی بــه وقــوع

پیوســت .دســترسپذیری و پوشــش پایگاههــای اســتنادی بهطــوری فوقالعــاده افزایــش یافــت.

بهعنــوان مثــال« ،وبآوســاینس» 4مجلههــای بســیار زیــادی را نمایهســازی کــرده و تحــت پوشــش

قــرار میدهــد .ایــن وبــگاه مقالههــای همایشهــا را نیــز دربرمیگیــرد .البتــه ،پوشــش آن در
)2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
)4. Web of science (WOS
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1. Garfield
3. National Science Board of the U.S.A.
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رشــتههای علــوم اجتماعــی و انســانی کمــاکان محــدود بــوده و کتابهــا را نیــز بــهانــدازۀ کافــی

تحــت پوشــش قــرار نمیدهــد .تالشهایــی در ایــن زمینــه در حــال انجــام اســت« .اســکوپوس» ،1از

ســال  ،2004بهعنــوان رقیبــی بــرای «وبآوســاینس» وارد عرصــۀ نمایهنامههــای اســتنادی شــد .امــا
ظهــور «گــوگل اســکالر» 2از نوامبــر  ،2004کــه بــه روشــی کامـ ً
ا متفــاوت نســبت بــه نمایهنامههــای
فــوق کار میکنــد نیــز یکــی دیگــر از پیشــرفتهای جالــب در ایــن حــوزه بــود
.)Leydesdorff 2015

(Mingers and

متخصصــان علمســنجی بــا اســتفاده از روشهــا ،فنــون و ابزارهــای مختلــف علمســنجی

بــه مطالعــۀ ســاختار فکــری حاکــم بــر حوزههــای متنــوع علمــی میپردازنــد .تفاوتهــا و

شــباهتهای موجــود در ایــن فنــون و شــیوهها باعــث میشــود کــه اطالعــات جدیــد و متفاوتــی

دربــارۀ حوزههــای مــورد پژوهــش بهدســت آیــد

(Chang, Huang & Lin 2015؛ & Zhao

Strotmann 2014؛ و  .)Qiu, Dong & Yu 2014از دیگــر ســو ،تنــوع دادههــای علمســنجی کــه از

تنــوع موضوعــی و مســئلۀ هــر پژوهـش نشــأت میگیــرد ،موجــب ظهــور مســیرها و فنونــی متفــاوت
بــرای تحلیــل و پــردازش دادههــا شــده اســت.

پایگاههــای اطالعــات علمــی بــا یکپارچهســازی ،تحلیــل و مدلســازی بــرای مجموعــة

دادههــای علمــی ،امــکان مطالعــة ســاختارها و تحــوالت علــم در مقیــاس جهانــی را در ســطوح ســاده
تــا پیشــرفته فراهــم میآورنــد .نتایــج جســتوجو در قالــب جدولهــا ،گرافهــا و نقشــههای

متنــوع ارائــه میشــوند و یــا بــر اســاس شــاخصهایی چــون نویســندگان ،مجــات ،و موضــوع

دســتهبندیشــده و از طریــق آن ،آخریــن پیشــرفتها در حوزهــای مختلــف علمــی قابــل کشــف
و تعییــن مســیر میشــوند .ایــن خدمــات در تعــدادی از ایــن پایگاههــا تــا اســتخراج شــبکههای
همنویســندگی ،اســتنادی و ســایر شــاخصهای علمســنجی گســترش یافتهانــد

(LaRowe et

 .)al. 2007حــوزة علمســنجی ،بهعنــوان یکــی از حوزههــای مــورد توجــه متخصصــان علــم
اطالعــات و دانششناســی اســت کــه بــرای ارائــة آمــار و اطالعــات صحیــح و دقیــق در خصــوص

شــاخصهای خــود ،خارجشــدن از نظــام ســنتی و دســتی در تحلیلهــا ،کاهــش خطــای انســانی،
امــکان تحلیــل دادههــای بــا حجــم بــاال و دقــت بــه اســتفاده از نرمافزارهــا و پایگاههــای اســتنادی

ویــژة علمســنجی روی آورده اســت .از طرفــی ،چرخشــی کــه در ســالهای اخیــر از توجــه

ویــژه بــه تولیــدات علمــی پژوهشــگران ایرانــی بــهزبــان انگلیســی صــورت پذیرفتــه ،ســبب شــده
)2. Google Scholar (GS

1. Scopus
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اســت کــه نقــش تولیــدات علمــی بــهزبــان فارســی و ادراک آن در اذهــان اعضــای جامعــة علمــی

کشــور ،اهمیــت فزونتــری کســب نمایــد و جایــگاه ایــن دســت تولیــدات علمــی در ارزیابــی کلــی
تولیــدات علمــی کشــور ،مــورد توجــه دانشپژوهــان و طرحهــای پژوهشــی متعــددی قــرار بگیــرد.

بهمنظــور تحقــق ایــن مســیر دسترســی بــه پایگاههــای اطالعــات علمــی و اســتنادی بـه زبــان فارســی
نقــش اساســی ایفــا میکنــد.

در پژوهشهــای علمســنجی از پایگاههــای اطالعــات علمــی بهمنظــور بازیابــی ،تجزیــه

و تحلیــل ،مدلســازی و دیداریســازی دادههــا در مقیــاس بــزرگ اســتفاده میکننــد .عــدم
پیشبینــی ابــزار پاالیــش ثانویــه و تنــوع گزارشدهــی در کنــار عــدم جامعیــت موضوعــی نمایههــا

در بســیاری از پایگاههــا باعــث میشــود کــه گــردآوری دادههــای پژوهشهــای علمســنجی
بســیار وقتگیــر و دشــوار باشــد .بســیاری از پژوهشــگران و عالقهمنــدان بــه حــوزة علمســنجی

بــرای دســتهبندی ،تجزیــه و تحلیــل بســتههای اطالعاتــی دانلودشــده از پایگاههــای اطالعــات

علمــی آموزشهــای الزم را ندیدهانــد .ایــن عــدم آشــنایی در نهایــت ،منجــر بــه شــمارش دســتی
اقــام اطالعاتــی مــورد نیــاز پژوهــش شــده و حتــی بــا وجــود آشــنایی بــا نحــوة تبدیــل نتایــج

بازیابیشــده ،ایــن بخــش از پژوهــش وقــت زیــادی از جریــان پژوهــش را بــه خــود اختصــاص
خواهــد داد .در پایگاههــای اطالعــات اســتنادی میلیونهــا رکــورد بــه شــکلهای مختلــف

خروجــی از جملــه  XMLکدگــذاری شــدهاند ،ولــی تنهــا توســط تعــداد کمــی از متخصصــان
امــکان بهرهمنــدی و کاربــری از آنهــا وجــود دارد.

 .2مسئلة پژوهش

همــة كشــورها بــراي امــر پژوهــش اهميــت زيــادي قائلانــد و بــهلحــاظ اهميــت موضــوع،

تشــكيالت وســيعي را بــراي پژوهــش تــدارك ديدهانــد .شــاخصهاي انتشــارات علمــي و پروانــة

ثبــت اختــراع جــزء شــاخصهاي كالن ارزيابــي علــم و فنــاوري تعييــن شــدهاند و ارزيابــي بــر

اســاس ايــن شــاخصها ميتوانــد رونــد عمومــي تولیــد علــم و فنــاوري و نــوآوری در کشــور و
موقعيــت نســبي آنهــا را در بُعــد بينالمللــی تعييــن كنــد (عالئــی آرانــی ،نقشــینه و طاهــری .)1391
بــرای تحقــق ایــن هــدف الزم اســت منابــع دادهای قابــل تصدیــق و جامعــی بــرای اســتفاده در

دســترس پژوهشــگران قــرار گیــرد.

پژوهشهــای علمســنجی در ســه بخــش برداشــت ،پــردازش و پوشــش بــا پایگاههــای

اطالعــات علمــی تعامــل دارنــد و در ایــن فرایندهــا بــا مشــکالتی روبـهرو هســتند .در بحــث پوشــش،
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بیشــتر مشــکالت ناشــی از عــدم پوشــش تمامــی رکوردهــای مــورد نیــاز پژوهــش در یــک پایــگاه
منابــع اســت و پژوهشــگر بایــد بــرای گــردآوری دادههــای مــورد نیــاز طیــف گســتردهای از منابــع

اطالعــات علمــی را بررســی نمایــد .در بحــث پــردازش و بهعبــارت بهتــر پیشپــردازش ،پژوهشــگر
مجبــور اســت دادههــای دریافتــی از منابــع مختلــف اطالعــات را عمومـاً بهصــورت دســتی پاالیــش

نمایــد .و در بحــث برداشــت ،همانطــور کــه پیشتــر نیــز اشــاره شــد ،اکثــر پایگاههــای اطالعاتــی

بــا مشــکالتی روبــهرو میشــوند .ایــن مشــکالت ناشــی از نبــود تنــوع خروجــی ،محدودیــت در

تعــداد رکــورد خروجــی در هــر بــار مراجعــه اســت .در ســطحی نازلتــر ،بســیاری از پایگاههــا
امــکان دریافــت خروجــی از نتایــج بازیابیشــده را در هیــچ قالبــی پیشبینــی نکردهانــد و

پژوهشــگر حــوزة علمســنجی امکانــی بــرای دریافــت رکوردهــای مــورد نیــاز انجــام پروژههــا،
بهصــورت خــودکار نــدارد .در متــون حــوزه علمســنجی ســه منبــع اصلــی بــرای دریافــت دادههــای

علمســنجی مفــروض اســت .ایــن پایگاههــا شــامل «وبآوســاینس» ،پژوهشــگر «گــوگل» و پایــگاه
«اســکوپوس» هســتند .پژوهــش حاضــر بــا بررســی پژوهشهــای انجامشــده در داخــل کشــور

بهدنبــال نشــاندادن نحــوه و میــزان شــیوع اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی بهعنــوان منبــع
دادههــای قابــل تحلیــل در مطالعههــای علمســنجی منتشــره در مجــات علمــی و پژوهشــی داخــل

کشــور توســط پژوهشــگران ایرانــی اســت .در ایــن راســتا ،مــواردی چــون داخلــی و خارجــی،
اســتنادی یــا غیراســتنادیبودن پایگاههــای اطالعــات علمــی و انــدازة اثــر پایگاههــای اطالعاتــی

اســتفاده شــده در مطالعههــای علمســنجی منتشرشــده در مجــات علمــی و پژوهشــی حائــز اهمیــت
اســت .ایــن پژوهــش بهمنظــور روشنســاختن ایــن مــوارد انجــام شــده اســت.
با توجه به مباحث فوق ،پرسشهای اساسی پژوهش به شرح زیر هستند:

1 .1پژوهشـگران حـوزة علمسـنجی ایـران بیشـتر از چـه پایگاههای اطالعاتـی و ب ه چه میزان اسـتفاده
نمود هاند؟

2 .2نسبت سهم پایگاههای اطالعات علمی داخلی و خارجی در این پژوهشها چگونه است؟

3 .3اندازة اثر 1پایگاههای اطالعات علمی در پژوهشهای علمسنجی چگونه است؟
 .3پیشینة پژوهش

تعــداد پژوهشهایــی کــه در حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی بــا اســتفاده از روش
1. Effect Size
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فراتحلیــل انجــام شــدهاند ،بســیار انــدک اســت .پژوهــش «دوالنــی ،حریــری ،و بابالحوائجــی»
( )1395یکــی از پژوهشهایــی اســت کــه بــه ایــن روش انجــام شــده اســت.

«جمالیمهموئــی ،نیکــزاد ،و علیمحمــدی» بــه بررســی رونــد پژوهشهــای علمســنجی و

کتابســنجی در ایــران پرداختهانــد .در ایــن پژوهــش پایــگاه «آیاسآی» بهعنــوان پراســتفادهترین
منبــع داده در جامعــة مــورد بررســی معرفــی شــده اســت (.)1389

«گلینیمقــدم ،مؤمنــی ،و ســتارزاده» در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تیپشناســی و روش

تحقیــق مطالعــات همــکاری علمــی در ایــران بــا اســتفاده از روش فراتحلیــل» نمونـهای متشــکل از 40

مقالــه را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .بیشــترین روش مــورد اســتفاده در تحقیــق ،روش علمســنجی
گــزارش شــده و روش تحلیــل پیمایشــی در رتبــة بعــدی قــرار داشــت ( .)1393اکثــر پژوهشهــا از

نظــر تیپشناســی یــا شــاکلة پدیدآورنــدگان زیــر نظــر یــک اســتاد صــورت گرفتهانــد.

در پژوهــش دیگــری از «برنمــن» و همــکاران بــا اســتفاده از روش فراتحلیــل همبســتگی میــان

شــاخص اچ و شــاخصهای مرتبــط بــا آن (تعــداد  37شــاخص) در  32مطالعــة مســتقل مــورد

ارزیابــی قــرار گرفتهانــد .در مجمــوع 135 ،همبســتگی در ایــن پژوهشهــا گــزارش شــده اســت.
بــر ایــن اســاس همبســتگی باالیــی میــان شــاخص اچ و  37شــاخص مرتبــط گــزارش شــده اســت

(.)Bornman et al. 2011

«ســرنکو» تعــداد  108مطالعــة علمســنجی در حــوزة مدیریــت دانــش را بــا اســتفاده از روش

فراتحلیــل بررســی نمــود .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش بیشــتر مقالههــای مذکــور در مجــات
غیرمرتبــط بــا مدیریــت دانــش منتشــر شــده اســت .در ادامــه ،ســهم کشــورهای مختلــف در تولیــد

ایــن مقالههــا و همــکاری بیــنرشــتهای نیــز ارائــه شــده اســت (.)Serenko 2013

«برنمــن» بــا اســتفاده از روش فراتحلیــل بــه مطالعــة پژوهشهــا در ســه دســته از دگرســنجهها

شــامل میکروبالگهــا ،مدیریــت مأخــذ آنالیــن ،و وبالگهــا پرداختــه اســت .همبســتگی میــان

تعــداد دگرســنجه و تعــداد اســتناد پژوهشهــا مــاک فراتحلیــل قــرار گرفتــه اســت و بــه بحــث

میــزان ســودمندی دگرســنجهها در ارزیابــی پژوهــش در کنــار شــاخص ســنتی تعــداد اســتناد توجــه

دارد .ایــن میــزان همبســتگی بــرای میکرووبالگهــا ناچیــز ،بــرای وبالگهــا انــدک و بــرای

بوکمارکهــای مدیریــت مأخــذ آنالیــن از متوســط تــا زیــاد گــزارش شــده اســت (Bornmann

.)2015

پیشــینههای ذکرشــده در ایــن پژوهــش در حــوزة علمســنجی کار شــدهاند ،و میتواننــد

نشــاندهندة اهمیــت مطالعــات فراتحلیــل در ایــن حــوزه باشــند .پژوهــش حاضــر از نظــر جامعــه و
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شــیوة فراتحلیــل متمایــز اســت و بـه لحــاظ شناســایی انــدازة اثــر و ترکیــب آنهــا بــا پژوهشهــای
پیشــین نیــز متفــاوت بــوده و از نظــر حجــم نمونــة مــورد بررســی جامعیــت بیشــتری نســبت بــه

مطالعــات پیشــین دارد.

ی ضعیــف و قــوی و یافتههــای حاصــل از ایــن
نتایــج پژوهشهــای مشــابه ،همبســتگیها 

مطالعــات ،زمینهســاز تدویــن فراتحلیلهایــی چــون اثــر حاضــر گردیــده کــه بــا رویکــردی
نویــن بــه فراتحلیــل (نــه مــرور نظاممنــد مطالعــات پیشــین کــه غالب ـاً از پژوهــش فراتحلیلمحــور

در جامعــة ایــران برداشــتشــده اســت ،بلکــه بــا آگاهــی از مفروضــات ایــن رویکــرد تحلیلــی و
بررســی ناهمگونــی و خطــای انتشــار مطالعــات) بــه ارائــة درکــی جامعتــر و یکپارچهتــر از نتایــج

پرداختــه اســت.

 .4روش پژوهش

در ایــن پژوهــش از شــیوة فراتحلیــل اســتفادهشــده اســت .در روش فراتحلیــل ،محقــق بــا ثبــت

ویژگیهــا و یافتههــای تــودهای از تحقیقــات در قالــب مفاهیــم ک ّمــی ،آنهــا را آمــادة اســتفاده
از روشهــای نیرومنــد آمــاری میکنــد .فراتحلیــل بــا حداقــل دو پژوهــش و یــا دو متغیــر تــوان

ترکیــب انــدازة اثــر را دارد (دالور  )1383و نتایــج جدیــد و منســجم را بــا اســتفاده از روشهــای

آمــاری اســتخراج مینمایــد .در ایــن پژوهــش پرســشهای مشــابه در تمامــی پژوهشهــای
خاتمهیافتــه در یــک جامعــة خــاص (در اینجــا پژوهشهــای علمســنجی) در یــک بــازة زمانــی

مشــخص از یــک یــا چنــد جنبــه (کاربــری پایگاههــای اطالعــات علمــی) مــورد تحلیــل و بررســی

قــرار میگیــرد .ایــن بــازة مشــخص میتوانــد بــا توجــه بــه فاکتورهایــی چــون تعــداد مقالــة مــورد

نیــاز پژوهــش و بــر حســب موضــوع ،روش ،ســاختاربندی پژوهشهــا و هــدف از انجــام پژوهــش

متغیــر باشــد .نتایــج حاصــل میتوانــد رونــد و جریــان کلــی تحــول آن موضــوع را مشــخص نمــوده

و شــکاف بیــن مطالعــات را نیــز نشــان دهــد (هومــن 1387؛ نیــازی ،حســینیزاده و ســخایی 1395؛
 .)Hartung, Knapp & Sinha 2008جامعــة ایــن پژوهــش مقــاالت منتشرشــده در مجــات مصــوب

وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در رشــتة علــم
اطالعــات و دانششناســی ،و همچنیــن ،مقالههــای علمســنجی در ســایر نشــریات مصــوب ایــن دو

وزارتخانــه در حــوزة علمســنجی را شــامل میشــود .بــا توجــه بــه لــزوم اســتخراج میــزان آشــنایی
فعلــی پژوهشــگران فعــال در حــوزة علمســنجی بــا پایگاههــا و نرمافزارهــای علمســنجی ،ســه

دورة یکســالة منتهــی بــه زمــان انجــام پژوهــش انتخــاب شــد کــه تعــداد مناســب مقالــه بــرای
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انجــام فراتحلیــل ،و همینطــور فرصــت تحلیــل تغییــرات در ســنوات اخیــر را بهدســت میدهنــد.

ایــن لیســت در بــازة زمانــی سهســالهای از پاییــز ســال  1392تــا تابســتان  1395مــورد بررســی قــرار

گرفــت.

شــیوة نمونهگیــری :تعــداد مجــات تخصصــی علمــی پژوهشــی در رشــتة علــم اطالعــات و
دانششناســی مشــخص اســت .لــذا ،بــرای اســتخراج مقــاالت علمســنجی از شــیوة مــرور مجــات

بــر اســاس عنــوان و شــمارههای مربوطــة هــر مجلــه اســتفاده شــد .عــاوه بــر آن ،تعــدادی از

پژوهشــگران ایــن حــوزه اقــدام بــه چــاپ مقالــه در مجــات غیرتخصصــی نمودهانــد کــه بــا

عنایــت بــه تعــداد زیــاد ایــن دســته مجــات ،تنهــا ابــزار گــردآوری مقالههــا شــیوة جس ـتوجو بــا

اســتفاده از واژگان کلیــدی حــوزة علمســنجی بــود .از میــان بیــش از  200مقالــة بازیابیشــده بــر

حســب ربــط موضوعــی و اعتبــار تعــداد  170مقالــه کــه بــا رویکــرد علمســنجی انجــام شــده بــود،
انتخــاب و مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .تمامــی مقــاالت بــا تأکیــد بــر دو بخــش روششناســی و

چکیــده بهمنظــور پاســخگویی بــه پرس ـشهای اساســی ایــن فراتحلیــل مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
و دادههــای مطلــوب اســتخراج شــدند .بهمنظــور تحلیــل دادههــا از نرمافــزار جامــع فراتحلیــل

1

ویرایــش  2اســتفاده شــده اســت.

روایــی و پایایــی مطالعــات بهلحــاظ موضوعــی و اعتبــار درونــی بــر حســب نــوع مجلــه ،اعتبــار

علمــی آن ،اعتبــار نویســندگان مقالــه ،و میــزان تخصصیبــودن و اجمــاع صــوری متخصصــان

بررســی شــدهاند.

روش اصلــی فراتحلیــل مبتنــی بــر ترکیــب نتایــج اســت کــه معمــوالً پــس از تبدیــل آمارههــا

بــه شــاخص ( )rو بــرآورد انــدازة اثــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .جهــت تحلیــل اســتنباطی

دادههــا نیــز ابتــدا بــه بررســی مفروضــات فراتحلیــل پرداختــه شــده اس ـت؛ بهنحــوی کــه بهکمــک
ی خطــی «اِگــر» ،2همبســتگی رتبــهای «ب ِــگ و مزومــدار» ،3بــه
نمــودار قیفــی و روش رگرســیون 
بررســی خطــای انتشــار و بــا اســتفاده از آزمــون  Qبــه بررســی ناهمگونــی مطالعــات پرداختــه ش ـد.

ســپس ،بــا توجــه بــه همگونــی بیــن مطالعــات مــورد بررســی ،مــدل اثــرات ثابــت جهــت ترکیــب
نتایــج و رســیدن بــه انــدازة اثــر ب ـهکار گرفتــه شــد .بــرای انــدازة اثــر از «کوهــن» 4اســتفادهشــده
اســت .مــدل «کوهــن» میــزان و شــدت انــدازة اثــر معنــادار را در پژوهــش تفســیر میکنــد.
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پژوهشهــای منتخــب جهــت انجــام فراتحلیــل در جــدول شــماره  ،1آورده شــدهاند .در ایــن

جــدول خالص ـهای از اطالعــات مقاالتــی کــه جامعــة پژوهــش را تشــکیل میدهنــد ،ارائــهشــده
اســت.

جدول  .1خالصة اطالعات پژوهشهای انتخابی فراتحلیل
تعداد کل

تعداد مجالت مورد بررسی 67
تعداد مقاالت بازیابیشده

170

درصد

فراوانی تخصصی

100

16

24

51

76

100

109

64

61

36

تفکیک دورهای پژوهشها

دورههای مورد بررسی

درصد

فراوانی غیرتخصصی درصد

تعداد

سهم به درصد

دورة اول (پاییز - 1392تابستان )1393

54

32

دورة دوم پاییز  -1393تابستان 1394

54

32

دورة سوم (پاییز  -1394تابستان )1395

62

36

 .5یافتههای پژوهش
 .1-5توصیفی

الزم بــه ذکــر اســت کــه مطالعههــای مــورد اســتفاده بــرای انجــام فراتحلیــل در  67مجلــه

چــاپ شــدهاند کــه از ایــن تعــداد  16عنــوان تخصصــی حــوزة علــم اطالعــات و دانششناســی

و بقیــه در مجــات غیرتخصصــی منتشــر شــدهاند و از مجمــوع مقــاالت انتخابــی بــرای انجــام

فراتحلیــل  64درصــد ( 109عنــوان) در مجــات تخصصــی منتشــر شــدهاند .همانطــور کــه در

بخــش روش پژوهــش (جــدول شــماره  )1ارائــه شــد ،یافتههــای توصیفــی تفاوتــی میــان تعــداد

پژوهشهــای انجامشــده در حــوزة ســنجش علــم در دو دورة اول مــورد بررســی در نمونــه مــورد

بررســی را نشــان نمیدهنــد ،ولــی در بــازة ســوم شــاهد رشــد تعــداد انتشــارات در ایــن حــوزه
هســتیم.

در پاســخ بــه پرســش اول پژوهــش ،فراوانــی اســتفادة هــر پایــگاه اطالعاتــی در جــدول ،2

ارائــهشــده اســت .تحلیــل محتــوای مقــاالت بازیابیشــده در حــوزة علمســنجی در بــازة زمانــی

پژوهــش نشــان داد کــه در مجمــوع 51 ،منبــع اطالعــات بــرای گــردآوری پژوهشهــا مــورد
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اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

1

 37درصــد از پژوهشهــای انجامشــده در بــازة سهســاله مــورد بررســی در ایــن پژوهــش از

پایــگاه اســتنادی «وبآوســاینس» اســتفاده نمودهانــد .2پایــگاه «اســکوپوس» بــا ســهم  13درصــدی

از میــزان اســتفاده در جایــگاه دوم قــرار دارد و  30منبــع اطالعــات تنهــا یکبــار مــورد اســتفاده قــرار

گرفتهانــد.

در پاســخ بــه ســؤال دوم پژوهــش ،منابــع اطالعــات استخراجشــده کــه  233مــورد اســتفاده

از پایــگاه اطالعاتــی را نشــان داد ،بــا معیــار داخلــی و خارجــی تفکیــک شــد .بــر ایــن اســاس،

 87درصــد اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی گــزارششــده اســت .پایگاههــای
اطالعــات علمــی داخلــی و همینطــور ،ســایت مجلههــای داخلــی در مطالعههــای مــوردی ایــن

حــوزه  29مرتبــه (کمتــر از  13درصــد) مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .در میــان پایگاههــای
اطالعــات علمــی داخلــی بیشــترین اســتفاده از «پایــگاه اطالعــات علمــی جهــان اســام» ()ISC

ش شــده اســت .ســایر پایگاههــا بســیار انــدک و اغلــب بهصــورت ترکیبــی بــرای گــردآوری
گــزار 

اطالعــات اســتفادهشــدهاند.

جدول  .2میزان استفاده از پایگاههای اطالعات علمی در پژوهشهای علمسنجی
نام پایگاه اطالعاتی

فراوانی

درصد فراوانی معتبر

وبآوساینس

86

34

اسکاپوس

30

12

30

12

12

5

سایر پایگاهها

3

مجالت خاص

4

 30 .1عنــوان پایــگاه در پژوهشهــای علمســنجی مــورد مطالعــه تنهــا ی ـک مرتبــه اســتفاد ه شــدهاند .ایــن مــوارد بــا
یکدیگــر جمــع و بــا عنــوان «ســایر» در نمــودار نشــان داد ه شــده اســت.
 .2در اســتخراج اطالعــات مقالههــا ،چــون مــاک محتــوای مقالــه اســت ،بــر اســاس اســامی اظهارشــده توســط
پژوهشــگر اطالعــات  JCRجــدا از  WOSاســتخراج شــد ،ولــی در گــزارش نهایــی بــه ســهم  WOS ،JCRنیــز
افــزودهشــده اســت.
 .3منابع اطالعاتی Altemetrics.com ،Amazon ،Cited in ،CIVILICA ،CPCI-S ،Cross-ref ،DOAJ ،Ebsco ،ESI ،F1000
،Fig-share ،IEEE ، impact story ،ISC Conf ،JPO ،Matscinet ،Open Access Not Named ،Paper Critic ،PLOS
Impact Explorer ،Plum Analytics ،Reader Meter ،Reddit ،science card ،Science Direct ،Science Watch ،SID
 ،UNESCO ،WIPOو  WTOتنهــا یکبــار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بودنــد .لــذا بــا نــام «ســایر پایگاههــا» در
جــدول ارائــهشــده اســت.
4. individual journals

100

فراتحلیل پژوهشهای حوزة علمسنجی بر اساس شیوع استفاده از پایگاههای اطالعات علمی | موسوی چلک و دیگران

فراوانی

درصد فراوانی معتبر

نام پایگاه اطالعاتی

11

4

استنادی جهان اسالم (آیاسسی)

8

3

پابمد

7

3

گوگلاسکالر

7

3

ادارة ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا

5

2

5

2

4

2

3

1

3

1

3

1

ایرانداک

3

1

5

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

233

100

گزارش استنادی مجالت (جیسیآر)

1

سایماگو

2

بانک نشریات کشور (مگیران)
بانک جهانی
ریسرچ گیت

3

نظام رتبهبندی دانشگاهی کیواِس

4

یوالیک

نظام رتبهبندی دانشگاهی شانگهای

6

اُایسیدی

7

لیستا

8

لنز

9

گوگلپتنت
اداره ثبت اختراعات اروپا

10

دایالوگ

11

کل
 .2-5استنباطی

1

در ایــن قســمت از یافتههــا همگنــی پژوهشهــای منتخــب ،انــدازة اثــر و تفســیر انــدازة اثــر

ارائــهشــده اســت.

3. Research Gate

2. SCImago

)1. Journal Citation Report (JCR

6. Shanghai University ranking

5. U- Like

4. QS University Ranking

)7. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
9. Lens

)8. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA
11. Dialogue

)10. European Patent Office (EPO
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 .1-2-5بررسی مفروضه همگنی مطالعات انجامشده

یکــی از مفروضــات اصلــی فراتحلیــل ،آزمــون همگنــی مطالعــات اســت کــه بهمنظــور

بررســی ایــن مفروضــه آزمــون  Qبـهکار گرفتــه میشــود .نتایــج حاصــل از بررســی ایــن آزمــون در

جــدول شــماره  ،3ارائ ـ ه شــده اســت.

جدول  .3نتایج حاصل از آزمون Q
شاخص آماری

مقدار آزمون ()Q

درجة آزادی ()Df

سطح معناداری

(I2) I-Squared

نتایج

1/133

2

0/000

9/666

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمــون ( ،)Q =1/133, P>0.01فــرض صفر مبنی بــر همگنبودن

مطالعــات انجامشــده تأییــد گردیــده و فــرض ناهمگونــی میــان پژوهشهــا رد میشــود .بــه بیانــی

دیگــر ،معنادارنبــودن شــاخص  Qنشــاندهندة وجــود همگنــی در انــدازةاثــر پژوهشهــای مــورد
حســاس بــوده و بــا
بررســی اســت .امــا از آنجــا کــه ایــن شــاخص بــه افزایــش تعــداد انــدازةاثــر ّ
افزایــش تعــداد انــدازةاثــر تــوان ایــن آزمــون بــرای رد همگنــی بــاال م ـیرود ،مجــذور Iشــاخص

دیگــری اســت کــه بــه همیــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ضریــب مجــذور  Iدارای
مقــداری از صفــر تــا  100درصــد اســت و در واقــع ،مقــدار ناهمگنــی را بهصــورت درصــد نشــان
میدهــد .هرچــه مقــدار ایــن ضریــب بــه  100نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهندة ناهمگنــی بیشــتر

انــدازة اثــر پژوهشهــای اولیــه اســت .نتایــج حاصــل از ضریــب مجــذور  Iنیــز مؤیــد همگنــی کامــل

ایــن مطالعــات اســت .لــذا ،تلفیــق آنهــا بــا مــدل آثــار تصادفــی موجــه نیســت و بایــد از مــدل آثــار

ثابــت بهمنظــور ترکیــب نتایــج اســتفاده کــرد .در واقــع ،ایــن آزمــون بــه مــا میگویــد کــه شــیوع

اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی بــرای تحلیلهــای ســنجش علمــی ،بــهلحــاظ
ویژگیهــا و مشــخصات مطالعــات متفــاوت نیســت.

 .2-2-5بررسی مفروضة خطای (تورش) 1انتشار

یکــی دیگــر از مفروضــات اصلــی فراتحلیــل ،مفروضــة خطــای انتشــار اســت کــه ناشــی از

انتشــار پژوهشهــای چاپشــده و عــدم انتشــار پژوهشهــای چاپنشــده و انــواع خطاهــا در
بازیابــی و گــردآوری اســت .از جملــه مشــکالتی کــه موجــب مخدوششــدن اعتبــار نتایــج

فراتحلیــل میشــود عــدم دسترســی محقــق بــه تمــام مطالعاتــی اســت کــه در فاصلــة زمانــی خــاص
1. bias
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در موضــوع مــورد بررســی انجــا م شــدهاند .بهمنظــور بررســی ایــن مفروضــه از نمــودار قیفــی و
روش همبســتگیرتبــهای «ب ِــگ و مِ ُزومــدار» اســتفادهشــده اســت.
 .1-2-2-5نمودار قیفی

1

از جملــه رایجتریــن روشهــا بهمنظــور بررســی خطــای انتشــار ،نمــودار قیفــی اســت .نمــودار

قیفــی مطالعــات گردآوریشــده بهمنظــور بررســی خطــای انتشــار ،در نمــودار شــماره  ،1ارائــه
گردیــده اســت:

ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺣﻮزه ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ| ﻣﻮﺳﻮي ﭼﻠﻚ و دﻳﮕﺮان

نمودار  .1وضعیت خطای انتشار مطالعات گردآوریشده (نمودار قیفی)
ﻧﻤﻮدار  .1وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮدآوريﺷﺪه )ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻔﻲ(

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻔﻲ واروﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺪاﻋﻲﻛﻨﻨﺪة ﺗﻘﺎرن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

نتایــج حاصــل از نمــودار قیفــی وارونــه تقریب ـاً تداعیکننــدة تقــارن نســبی مطالعــات انجــام
اﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮﻳﺤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮنﻫﺎي

ﺷﻮد.ایــن
اﺳﺘﻔﺎدهـرای
بایس(ــت بـ
شــده اســت .امــا قضــاوت صریحــی در ایــن مــورد نمیتــوان انجــام داد و می
آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )روش رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ »اﮔﺮ« و آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ »ﺑِﮓ و ﻣﺰوﻣﺪارا«
خطــی «ا ِ
همبســتگی
آزمــون
گــر» و
(روش
مربوطــه
آمــاری
آزمو
ﻓﺮض ﺧﻼف
اﻧﺘﺸﺎر و
ﺳﻮﮔﻴﺮي
رگرســیونی و ﻋﺪم
ﻣﺘﻘﺎرنﺑﻮدن ﻧﻤﻮدار
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺻﻔﺮ )(H0
هــایﻓﺮض
اﻳﻦن روش
منظــور از در
ﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار
اسـﻋﺪم
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
،(H1
«بِــگ و )
ـر ( )H0بیانگــر متقارنبــودن نمــودار
اﻧﺘﺸﺎر اصفـ
ﺳﻮﮔﻴﺮيـرض
ﻗﻴﻔﻲـنوروش فـ
در ایـ
ـتفادهﺗﻘﺎ شرنــود.
ـدارا»)
مزومـ

ـاف»ﺑ(ِﮓ
رﺗﺒﻪاي
ـوگیری.2-
و عــدم سـ 2-2-5
ُوﻣﺪار«عــدم تقــارن نمــودار قیفــی و ســوگیری
 H1و) ،ﻣﺰبیانگــر
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲخـ
ﻳﺞو فــرض
انتشـﻧﺘﺎـار

انتشــار اســت.

آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺗﺒﻪاي »ﺑِﮓ و ﻣﺰوﻣﺪار« ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺗﺒﻪاي )ﻛﻨﺪال ﺗﺎﺋﻮ( 1ﺑﻴﻦ اﻧﺪازة اﺛﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وارﻳﺎﻧﺲ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ در

ومدار»ة اﺛﺮ و دﻗﺖ اﺳﺖ و اﻧﺤﺮاف از ﺻﻔﺮ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ
راﺑﻄﻪ ِمزُﺑﻴﻦ اﻧﺪاز
دالهﺑﺮ
نتایجﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ،
 .2-2-2-5آن
ﻧﺒﻮبِدگ و
ای «
همبستگیرتب

همبسـﻣﻲ
ﺣﻜﺎﻳﺖ
ایر (اﻳﻦ
اﻧﺘﻈﺎ
ﺑﺎﺷﺪ،
اﻧﺘﺸﺎر
ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﻧﺎﺷﻲ
ﺗﻘﺎرن و مِ
ارﺗﺒﺎطانـﺑﺎـدازة
در 2بیــن
ﻛﻪــو)
ﺳﺖ تائ
کنـاـدال
رتبـه
ی
ـتگ 
همبسـ
زومازــدار»،
ﻋﺪم«بِــگ
اﮔﺮهای
ﻛﻨﺪ.رتبـ
ـتگی
آزمــون

اﻧﺪازة اﺛﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ـورت
اثــر اســتاندارد و واریانــس ایــن اثــرات را مشــخص میکنــد .تفســیر ایــن ضریــب بــه ایــن صـ
»ﺑِﮓ و ﻣﺰوﻣﺪار« ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ،4اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺗﺒﻪاي »ﺑﮓ و ﻣﺰوﻣﺪار«

ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري

ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻨﺪال

ﻣﻘﺪار z

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻧﺘﺎﻳﺞ

0/666

1/04447

0/148

2. Kendall’s tau

1. funnel plot

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ،4ﻣﻘﺪار »ﻛﻨﺪال ﺗﺎﺋﻮ -ﺑﻲ« ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/666ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﺎداري ) (P =0/15ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازة اﺛﺮ و دﻗﺖ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد
دارد ،اﻣﺎ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺎرنﺑﻮدن ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻔﻲ و ﻋﺪم ﺳﻮﮔﻴﺮي
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اســت کــه در آن مقــدار صفــر ،دال بــر نبــو ِد رابطــه بیــن انــدازةاثــر و دقــت اســت و انحــراف از

صفــر از وجــود رابطــه حکایــت میکنــد .اگــر عــدم تقــارن ناشــی از ســوگیری انتشــار باشـد ،انتظــار

ایــن اســت کــه در ارتبــاط بــا انــدازةاثــر بزرگتـر ،خطــای اســتاندارد بیشــتر مشــاهده شــود .نتایــج
حاصــل از بررســی روش همبســتگی «ب ِــگ و مِزومــدار» ،بهمنظــور بررســی ســوگیری انتشــار بــه

شــرح جــدول شــماره  ،4ارائـ ه شــده اســت.

جدول  .4نتایج حاصل از بررسی روش همبستگی رتبهای «بگ و مزومدار»
شاخص آماری

مقدار ضریب کندال

مقدار z

سطح معناداری

نتایج

0/666

1/04447

0/148

طبــق اطالعــات جــدول شــماره  ،4مقــدار «کنــدال تائــو -بــی» برابــر بــا  0/666شــده اســت

کــه بــا توجــه بــه مقــدار معنــاداری ( )P= 0/15میتــوان اذعــان داشــت کــه اگرچــه بیــن انــدازةاثــر

و دقــت رابطــه وجــود دارد ،امــا ایــن رابطــه معنــادار نیســت و فــرض صفــر مبنــی بــر متقارنبــودن
نمــودار قیفــی و عــدمســوگیری انتشــار تأییــد میگــردد.

نتایــج روش رگرســیون خطــی «اِگــر» :ایــن روش هماننــد آزمــون همبســتگی رتب ـهای ،ســوگیری

موجــود در نمــودار قیفــی را بررســی کــرده و مقــدار واقعــی انــدازة اثــر و دقــت آنهــا را ب ـهکار

میگیــرد .در آزمــون «اگــر» ،اثــر استانداردشــده (انــدازة اثــر تقســیمبر خطــای اســتاندارد) بــه
دقــت (عکــس خطــای اســتاندارد) مربــوط میشــود .در نبــو ِد ســوگیری انتشــار انتظــار مــیرود

در تحقیقــات کوچــک ،اثــر اســتاندارد کوچــک و در تحقیقــات بــزرگ ،اثــر اســتاندارد بــزرگ

مشــاهده شــود .ایــن حالــت خــط رگرســیونی را ایجــاد میکنــد کــه برشــی از خــط رگرســیون
اصلــی اســت .اگــر بــرش خــط رگرســیونی بــا ســطح مــورد انتظــار تفــاوت داشــته باشــد ،علــت آن

ممکــن اســت ســوگیری انتشــار باشــد .نتایــج حاصــل از بررســی روش رگرســیون خطــی «اگــر»

بهمنظــور بررســی ســوگیری انتشــار بــهشــرح جــدول  ،5ارائــهشــده اســت.

جدول  .5نتایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی «اگر»
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شاخص آماری

برش ()B

خطای استاندار ()SE

t-Value

نتایج

2/71730

2/28280

1/79247

سطح معناداری
یک دامنه

دو دامنه

0/029

0/058
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بــر اســاس نتایــج رگرســیون خطــی اگــر فــرض صفــر مبنــی بــر متقارنبــودن نمــودار قیفــی و

عــدم ســوگیری انتشــار تأییــد میگــردد.

 Nایمــن از خطــا :آزمــون  Nایمــن از خطــا روزنتــال ،تعــداد تحقیقــات گمشــده (بــا اثــر میانگیــن

صفــر) را محاســبه میکنــد کــه الزم اســت بــه تحلیلهــا اضافــه شــود تــا عــدم معن ـاداری آمــاری

اثــر کلــی بهدســت آیــد .نتایــج حاصــل از ایــن روش در جــدول  ،6ارائــهشــده اســت.
جدول  .6محاسبات  Nایمن از خطا
شاخص

مقدار

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده

56/60

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده

0/0001

آلفا

0/005

باقیمانده

4

 Zبرای آلفا

1/975

تعداد مطالعات مشاهدهشده

170

تعداد مطالعات گمشدهای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند

4134

جــدول فــوق ،مقــدار  Nایمــن برابــر بــا  4134اســت؛ یعنــی اینکــه تعــداد  4134پژوهــش

خنثــی بایســتی بــه مطالعــات فــوق اضافــه شــود تــا مقــدار  Pدو دامنــه بزرگتــر از  0/05شــود.

بهعبــارتدیگــر ،بــهازای هــر تحقیــق مشاهدهشــده ،تعــداد  56/60مطالعــة گمشــده وجــود دارد

کــه بــا اضافهکــردن آنهــا ،اثــر خنثــی میشــود و ایــن نتیجــه حاکــی از دقــت و صحــت بــاالی
اطالعــات و نتایــج بهدسـتآمده از ایــن پژوهــش اســت 4134 .مــورد مطالعــه فاصلــه از خطــا مقــدار

ل توجهــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه پــس از بررســی مفروضــات فراتحلیــل بــه ایــن
مناســب و قابـ 
نتیجــه رســیدیم کــه بایــد از مــدل اثــر تصادفــی بهمنظــور ترکیــب نتایــج بهمنظــور گــزارش انــدازة

اثــر اســتفاده کــرد ،در جــدول  ،9گــزارش انــدازة اثــر مطالعــات انجامشــده در مــدل تصادفــی ارائــه

شــده اســت.

105

پاییز  | 1397دورة  | 34شمارة 1

جدول  .7خالصة اطالعات مربوط به فراتحلیل بر اساس میزان استفاده از پایگاههای اطالعات علمی خارجی
در پژوهشهای علمسنجی
حد پایین

حد باال

z

sig

متغیر پژوهش

مطالعات 0/90 93-92

0/807

0/954

5/290

0/000

مطالعات 0/870 94-93

0/775

0/929

5/611

0/000

مطالعات 0/848 95-94

0/759

0/903

5/918

0/000

0/869

0/819

0/907

9/662

0/000

اثر کلی ثابت

اندازه اثر

همانطــور کــه مشــخص اســت در ســمت راســت جــدول  ،7خالصــه وضعیــت ،شــواهد

کاربــری پایگاههــای اطالعــات بهتفکیــک در ســه بــازة زمانــی و بــر مبنــای ســهم پایگاههــای
اطالعــات علمــی خارجــی مــورد اســتفاده ارائــهشــده اســت .در قســمت وســط ،شــاهد آمارههــای

پایــه بــرای هــر ســال هســتیم .بــر اســاس نتایــج در تمامــی پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی بــا

توجــه بــه اینکــه مقــدار آمــاره نمــره اســتاندارد ( )Z-Valueدر تمــام مطالعــات در خــارج از بــازه

 -1/96تــا  1/96اســت ،لــذا مالحظــه میکنیــم مقــدار ســطح معنــاداری ( )P-Valueپایگاههــای

اطالعــات علمــی خارجــی در ســه ســال مــورد بررســی در ســطح خطــای کمتــر از  1درصــد و بــا 99

درصــد اطمینــان معنــادار شــده اســت .در کل ،انــدازة اثــر در ســه ســطح مطالعــه بــه یکدیگــر بســیار
نزدیــک بــوده اســت .بــاوجــود ایــن ،در مطالعــات جدیــد انــدازة اثــر پایگاههــای اطالعــات علمــی

خارجــی رو بــه کاهــش بــوده و بــهازای آن اســتفاده از پایگاههــای اطالعاتــی داخلــی افزایــش

یافتــه اســت.

ترکیــب انــدازة اثــر در فراتحلیــل را میتــوان بــا بـهکار بــردن یکــی از دو مــدل اثــرات ثابــت

و اثــرات تصادفــی انجــام داد .تفــاوت ایــن دو مــدل در ایــن اســت کــه در مــدل اثــرات ثابــت

فــرض میشــود کــه مطالعــات تحــت بررســی در یــک انــدازة اثــر حقیقــی مشــترک ســهیم هســتند
(یــک انــدازة اثــر وجــود دارد) و تفــاوت انــدازة اثــر واقعــی تنهــا ناشــی از خطــای نمونهگیــری

اســت .لیکــن ،در مــدل اثــرات تصادفـی ،بــر خــاف مــدل اثــرات ثابـت ،فــرض بــر ایــن اســت کــه

توزیعــی از انــدازة اثرهــا وجــود دارد و تفــاوت انــدازة اثرهــا میــان مطالعــات ،فقــط ناشــی از خطــای
نمونهگیــری بهتنهایــی نیســت ،بلکــه ناشــی از عوامــل دیگــری ماننــد خطــای اندازهگیــری و

تفــاوت ذاتــی بیــن تحقیقــات اســت (هومــن  .)126 ،1387بــه بیانــی ســادهتر ،در صــورت همگونــی

مطالعــات انجامشــده ،مــدل اثــرات ثابــت مبنــا قــرار میگیــرد و نتایــج حاصــل از مــدل بــا اثــرات

تصادفــی ،در شــرایط ناهمگنــی ،قابلیــت تعمیــم بیشــتری نســبت بــه مــدل بــا اثــرات ثابــت دارد.
106
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همانطــور کــه در جــدول  ،7مالحظــه میشــود ،انــدازة اثــر بــرای مــدل بــا اثــرات ثابــت و

تصادفــی  0/869شــده اســت .اگرچــه مقــدار انــدازة اثــر در هــر دو مــدل یکســان اســت ،بــا ایــن

حــال ،اینکــه کــدامیــک از ایــن دو مــدل بایــد گــزارش شــود ،بســتگی بــه همگنــی یــا ناهمگنــی
مطالعــات تحــت بررســی دارد کــه در ادامــه ،بــدان پرداختــه خواهــد شــد.

الزم بــه ذکــر اســت ،بــرآورد نقط ـهای بهدس ـتآمده در هــر دو مــدل اثــرات ثابــت و اثــرات

تصادفــی بــر مبنــای معیــار «کوهــن» (جــدول  ،)8حاکــی از اثــر در حــد زیــاد اســت .در مجمــوع،
بایــد گفــت شــیوع اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی جهــت انجــام مطالعــات

علمســنجی در ســطح زیــاد گــزارششــده اســت.

جدول  .8مدل «کوهن» ،نظام تفسیر اندازة اثر ناشی از فراتحلیل
اندازه اثر

R

d

کم

0/1

0/2

متوسط

0/3

0/5

زیاد

0/5

0/8

ِ
نخســت مطالعــات مبتنــی بــر فراتحلیــل ،میبایســت بــه بررســی مهمتریــن
در گام

پیشفرضهــای ایــن روش پژوهشــی ،یعنــی همگنبــودن پژوهشهــای صورتگرفتــه و بررســی

خطــای انتشــار پرداختــهشــود .بــر اســاس ایــن مــدل ،انــدازة اثــر شــیوع کاربــری پایگاههــای
اطالعــات علمــی ( )0/869در بــازة ســوم یعنــی زیــاد ارزیابــی میشــود.
 .3-2-5ضریب اندازة اثر

بــا توجــه بــه اینکــه پــس از بررســی مفروضــات فراتحلیــل ایــن نتیجــه حاصــلشــده اســت

کــه بــا توجــه بــه وجــود همگنــی در بیــن مطالعــات علمســنجی بایــد از مــدل اثــر ثابــت بهمنظــور

ترکیــب نتایــج جهــت گــزارش انــدازة اثــر اســتفاده شــود ،لــذا در جــدول شــماره  ،9گــزارش انــدازة

اثــر مطالعــات انجامشــده در مــدل ثابــت ارائــهشــده اســت.

جدول  .9اندازة اثر استفاده از پایگاههای اطالعات علمی خارجی در مطالعات سنجش علم
فراوانی کاربرد پایگاهها اندازه اثر حد پائین حد باال

پایگاههای اطالعات علمی خارجی 233

0/869

0/819

0/907

Z-Value

P-Value

9/662

0/000
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محاســباتآمــاری بیانگــر ایــن مطلــب هســتن د کــه میانگیــن انــدازةاثــر ثابــت در ارتبــاط

بــا میــزان شــیوع اســتفاده از پایگاههــای خارجــی در نمونــة مــورد پژوهــش در ســطح معنــاداری
 P-Value=000/0برابــر بــا  0/869اســت.

بــا افزایــش ســال ،فراوانــی اســتفاده از پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی جهــت انجــام

پژوهشهــا افزایــشیافتــه اســت.
 .6بحث و نتیجهگیری

پایگاههــای اطالعــات علمــی در پژوهشهــای علمســنجی از جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد.

بــاوجــود ایــن ،بــه ایــن دلیــل کــه مجموعــة دادههــای آزمونهــای علمســنجی بهراحتــی از طریــق

بســیاری از پایگاههــا در دســترس نیســتند و بهعبــارت بهتــر ،بســیاری از ایــن پایگاههــا بــا ایــن

دیــدگاه طراحــی نشــدهاند ،بســیاری از موضوعــات پژوهشــی ایــن حــوزه توانایــی گــردآوری
دادههــای مــورد نیــاز ب ـ ه شــکلی جامــع را ندارنــد .در بســیاری از موضوعــات پژوهشــی بخشــی از

دادههــا بهدلیــل عــدم دسترســی از جامعــة پژوهــش کنــار میرونــد.

هرچنــد در متــون علمســنجی از ســه پایــگاه اســتنادی معتبــر یعنــی «وبآوســاینس»،

«اســکوپوس» و «گوگلاســکالر» نــام بردهانــد؛ بــا وجــود ایــن ،بســیاری از پژوهشهــای
انجامشــده در ایــران از پایگاههــای اطالعــات علمــی دیگــری بــرای گــردآوری و تحلیــل اطالعــات

کتابشــناختی اســتفاده نمودهانــد .همانطــور کــه از جــدول  ،7نیــز برداشــت میشــود ،بــا گذشــت

زمــان از انــدازة اثــر پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی کاســته شــده و بــر میــزان اســتفاده از
پایگاههــای اطالعــات علمــی داخلــی افــزودهشــده اســت .در بیــش از  45درصــد از پژوهشهــای
مــورد مطالعــه از منابــع اطالعاتــی دیگــری غیــر از پایگاههــای اســتنادی اســتفاده شــده اســت .بــا

ب توجــه اســت .بــرای
وجــود ایــن ،تنــوع اســتفاده از پایگاههــای اطالعاتــی در مطالعــات نیــز جال ـ 
نمونــه در پژوهــش «ســاجقه و دیــاری» بهمنظــور بررســی رابطــة بیــن دگرســنجهها و شــاخصهای

اســتنادی در مجمــوع ،از  13منبــع اطالعــات علمــی اســتفاده شــده اســت ( .)1395اســتفاده از پایــگاه

اطالعــات علمــی خارجــی بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز در مطالعــات ،در طــول دورة
مــورد بررســی ،حتــی بــا رشــد قابلیتهــای پایگاههــای اطالعــات فارســی بهصــورت ســاالنه

افزایــشیافتــه اســت .ایــن مطلــب تأکیــدی بــر گرایــش بســیاری از پژوهشهــا بــه تحلیــل تولیــدات

علمــی بــهزبــان انگلیســی اســت و هنــوز بســیاری از پژوهشهــا بــه پایگاههــای اســتنادی بــهزبــان
انگلیســی وابســته اســت .ایــن مــورد بــا نتایجــی کــه «جمالــی مهموئــی ،علیمحمــدی و نیکــزاد»
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( )1389انجــام دادنــد ،مشــابه اســت .جامعــة علمســنجی کشــور تــا حــد زیــادی وابســته بــه دادههــای

غیرفارســی اســت .ایــن میتوانــد دالیــل مختلفــی داشــته باشــد .ولــی آنچــه واضــح اســت اینکــه

پایگاههــای اطالعــات علمــی داخــل بــهدالیلــی چــون عــدم پوشــش کافــی ،عــدم امــکان اســتخراج
دادههــای مناســب بــرای پژوهشهــای علمســنجی و محدودیــت دسترســی ،اعتبــار الزم را در میــان

پژوهشــگران ایــن حــوزه نیافتهانــد .یافتههــای اســتنباطی پژوهــش نیــز بــا محاســبة میانگیــن انــدازة

اثــر ،معــادل 0/869بــرای پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی نقــش مؤثــر ایــن پایگاههــا را
بهعنــوان منبــع اصلــی اطالعــات و تحلیلهــای علمســنجی در جامعــة پژوهشهــای مــورد ارزیابــی

تأییــد میکنــد .در نمونــة مــورد بررســی پژوهــش حاضــر باالتریــن انــدازةاثــر مربــوط بــه دو پایــگاه

«وبآوســاینس» (بــا ســهم  37درصــد) و «اســکوپوس» (بــا ســهم  13درصــد) گــزارش شــده اســت.
پایینتریــن انــدازةاثــ ر در مطالعــات مربــوط بــه  30منبــع اطالعــات بــا تنهــا یکبــار اســتفاده در

پژوهشهاســت .در پژوهــش «جمالــی مهموئــی ،علیمحمــدی و نیکــزاد» نیــز پایــگاه «آیاسآی

(وبآوســاینس) بهعنــوان پراســتفادهترین منبــع دادهای بــرای مطالعــات علمســنجی گــزارش شــده

بــود ( .)1389بــر ایــن اســاس میــزان اســتفادهاز پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی بــه نســبت
پایگاههــای اطالعــات علمــی داخلــی ،از منظــر ویژگیهــا و مختصــات روششناســی پژوهشهــا،
بــر حســب انــدازه و شــدت اثــر بســیار متفــاوت اســت.

بــه هــر روی ،هنــوز پایــگاه اســتنادی جامعــی کــه قابلیتهــای الزم بــرای جلــب توجــه

پژوهشــگران حــوزة علمســنجی بــرای گــردآوری دادههــا مناســب تشــخیص داده شــود ،در کشــور

توســعه نیافتــه اســت .ایــن امــر هــر نــوع گــزارش و پژوهــش همهجانبــهای را کــه بتوانــد مبنــای

درســت در سیاسـتگذاری علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کشــور باشــد ،مانــع میشــود و در واقــع،
بهدلیــل عــدم توجــه کافــی در امــر سیاســتگذاری در ایجــاد پایــگاه اســتنادی جامــع ،امــکان

دریافــت دادههــای تولیــدات علمــی ،فنــاوری و نــوآوری قابــل اتــکاء بــرای نظــام ارزیابــی علــم
بومــی کشــور وجــود نــدارد .ایجــاد پایــگاه اطالعــات علمــی مناســب بــا نیــاز کشــور در عرصــة

سیاســتگذاری علــم و فنــاوری و نــوآوری کشــور بســیار حائــز اهمیــت اســت.

توجــه بــه توســعة پایگاههــای اطالعــات علمــی از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه متناســب

بــا تغییــر در رویکردهــای سیاس ـتگذاری در حــوزة علــم و فنــاوری ،صفــات متفاوتــی را بایــد در
پژوهشهــای علمســنجی مـــشاهده و تـــحلیل کـــرد .هــرگاه بپذیریــم کــه دادههــای متناســب بــا

یــک شـــاخص قابــل اندازهگیــری بایــد از بســتر یــا بســترهای مناســبی اســتخراج شــود و در راســتای

غنیســازی آن اقــدام نماییــم ،میتوانیــم بــه جهتگیــری صحیــح پژوهشهــا و سیاســتهای
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علمــی کشــور مطمئــن باشــیم .شــاخصهای مــورد نیــاز پژوهشهــای علمســنجی عــاوه بــر
پایــگاه اســتنادی قــوی بــه پایگاههــای دیگــری نیــز در حــوزة آمــار دروندادهــای علمــی وابســته

اســت کــه چنیــن بســتری نیــز در داخــل کشــور تعریــف نشــده و توســعه نیافتــه اســت .ایــن مهــم

باعــث شــده اســت کــه چرخــة علــم ،فنــاوری و نــوآوری در کشــور هیـچگاه قابــل ارزیابــی جامــع
نباشــد و اساس ـاً بســیاری از موضوعهــا و مســئلههای پژوهشــی مرتبــط بــا جامعــة علمــی کشــور در

حــوزة مطالعاتــی علمســنجی بهدلیــل عــدم دسترســی بــه منبــع دادهای مناســب امــکان تبدیلشــدن
بهعنــوان پژوهــش را نیافتهانــد (عالئــی آرانــی ،نقشــینه و طاهــری .)۱۳۹۱

پروانههــای ثبــت اختــراع بهعنــوان دومیــن شــاخص خروجــی حــوزة علــم و فنــاوری از

اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد (همــان) .از مــوارد قابـل توجــه در میــزان شــیوع اســتفاده از پایگاههای

اطالعــات علمــی میــزان گرایــش بــه اســتفاده از پایگاههــای حــوزة فنــاوری و ثبــت اختــراع در میــان
پژوهشهاســت کــه بهنوعــی نشــاندهندة عالیــق جدیــد در حــوزة مطالعــات ســنجش فنــاوری

و رابطــة بیــن علــم و فنــاوری در مطالعــات اســت .اســتفاده از پایــگاه اســتنادی «لنــز» 1و «گــوگل

پتنــت» 2و همینطــور پایگاههــای «ادارة ثبــت اختــراع و عالئــم تجــاری آمریــکا» ،3ژاپــن ،4اروپــا 5و
«ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی» 6و مجموعــة پایگاههــای «اُایسدی» از ایــن مــوارد هســتند ،کــه
البتــه در ایــن میــان نیــز بیشــترین اســتفاده از پایــگاه غیراســتنادی «پروانههــای ثبــت اختــراع آمریــکا»
گــزارششــده اســت.

اســتفاده از منابــع دادهای دگرســنجهها در مطالعــات ،دارای تنــوع زیــاد بــوده ،ولــی میــزان

کاربــری ایــن دســت منابــع اطالعــات در مطالعــات بســیار انــدک و کمتــر از  7درصــد اســت .نــو
بــودن ایــن حــوزه از مطالعــات علمســنجی و همینطــور عــدم اطمینــان پژوهشــگران بــه منابــع
اطالعــات مذکــور میتوانــد از دالیــل تعــداد انــدک مراجعــه بــه ایــن پایگاههــا باشــد.

اســتفاده از تنهــا پایــگاه اســتنادی کشــور (نمایــة اســتنادی جهــان اســام) 7بـه دالیــل مختلــف،

از جملــه دسترســی بــه ابــزار تحلیلــی در رابــط کاربــری عمومــی ایــن پایــگاه محــدود اســت و
در پایگاههــای اطالعــات فارســی (داخلــی) هیــچ طــرح و برنامــهای بــرای توصیــف کلــی و

سنخشناســی رکوردهــای ثبتشــده و یــا دادههــای خــام پــس از پــردازش و ابردادههــا وجــود نــدارد
2. Google Patent
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)3. United States Patent And Trademark Office (USPTO) 4. Japan Patent Office (JPO
)6. World Intellectual Properties Organization (WIPO
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و هیچگونــه تحلیلــی از رکوردهــای بازیابیشــده ارائــه نمیدهنــد .البتــه ،اخیــرا ً فعالیتهایــی در
ایــن جهــت در پایگاههــای اطالعــات علمــی فارســی شــروعشــده ،ولــی اســاس کار بــر اســتخراج

ابردادههــای رکوردهــا بــهشــکل انفــرادی اســتوار اســت و امــکان دریافــت خروجیهــای کلیتــر

پیشبینــی نشــده اســت و ابردادههــا دارای ایــراد زیــادی بــوده و بــ ه کنــدی اصــاح میشــوند.

معنــاداری انــدازة اثــر پایگاههــای اطالعــات علمــی خارجــی در مقابــل پایگاههــای فارســی مؤیــد

ایــن مطلــب اســت.

همانطــور کــه نتایــج پژوهــش نشــان داد ،میــزان اســتفاده از پایگاههــای اســتنادی در مطالعــات

بهعنــوان منبــع دادهای بــهدالیــل مختلــف بــا ســایر پایگاههــای غیراســتنادی تفــاوت چندانــی نــدارد.

پایگاههــای اســتنادی منبعــی ایــدهآل بــرای اســتفاده در پژوهشهــای علمســنجی هســتند .بــا ایــن

حــال ،بهعلــت فقــدان امــکان نمایهســازی مقالههــای فارســی در ایــن پایگاههــا از یــک طــرف و
عالئــق پژوهــش بومــی در میــان پژوهشــگران و همینطــور سیاســتگذاران ،پژوهشــگران را بــه

ســمت اســتفاده از پایگاههــای غیراســتنادی ســوق داده اســت کــه بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر
ســهم قابــل توجهــی را نیــز بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بــا توجــه بــه آغــاز مباحــث علمســنجی در

کشــور از اواســط دهــة هفتــاد و واقفبــودن بــه اهمیــت پرداختــن بــه مباحــث علمســنجی و بــهتبــع

آن اهمیــت ایجــاد پایگاههــای اســتنادی بــرای ســنجش دانــش بومــی ،تســریع دسترســی بــه ایــن مهــم

توســط نهادهــای متولــی ضــرورت دارد .بهدلیــل افزایــش انتشــارات علمــی بــهزبــان فارســی ،ایجــاد
پایگاههــای اطالعــات علمــی بــا رویکــرد ذکرشــده و یــا تغییــر ســاختار در پایگاههــای «مجــات
تخصصــی نــور»« ،پایــگاه جامــع علــوم انســانی»« ،بانــک نشــریات کشــور» و همینطــور «پایــگاه
اطالعاتــی جهــاد دانشــگاهی» بــرای ســاماندهی و انتشــار ایــن منابــع بهمنظــور اســتفاده بهعنــوان

منبــع دادهای بــرای پژوهشهــای ایــن حــوزه ضــروری اســت.

بــر مبنــای نتایــج پژوهــش ،پیشــنهادهای زیــر قابــلارائــه اســت :بــا توجــه بــه ســهم زیــاد تولیــد

علــم ب ـ ه زبــان فارســی و لــزوم نمایهشــدن آن در پایگاههــای اطالعــات علمــی داخلــی دقــت بــه

دایــرة شــمول پایگاههــای اطالعاتــی ،قابلیــت اســتفادهپذیری رابــط کاربــری ،خدمــات جانبــی

پایــگاه ،قابلیــت تولیــد گزارشهــای متنــوع از رکوردهــا ،ایجــاد ارتبــاط اســتنادی میــان اســتناد
نقــش بســیار مؤثــری در افزایــش کاربــری ایــن پایگاههــا در جهــت انجــام مطالعــات علمســنجی

خواهــد داشــت .الزم اســت پژوهشهــای مــوردی دربــارة راهکارهــای ارتقــای خدمــات

پایگاههــای اطالعاتــی فارســی بهمنظــور ارائــة اطالعــات ابــردادهای و تنــوع دریافــت خروجــی،

تحلیــل و پاالیــش نتایــج بازیابیشــده بهصــورت مــوردی صــورت پذیــرد.
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میتــوان گفــت کــه یافتههــای مطالعــات فراتحلیــل نتایــج اکثــر پژوهشهــای صورتگرفتــه

در یــک زمینــة علمــی خــاص اســت .بدینترتیــب ،پیشــنهاد میشــود کــه نتایــج اینگونــه
پژوهشهــا در حــوزة تصمیمگیــری در هــر زمینــة علمــی و تحقیقاتــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

ایــن نــوع تحلیلهــا دیــدی کلــی و بــاز بــه کارشناســان و متخصصــان موضــوع ارائــه میدهــد.
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ـم و فن
ســنجش علـ
وي اﺳﺖ.
ﻋﻼ.ﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺟﻤﻠﻪ
از
ﻓﻨﺎوري
و
ﻋﻠﻢ
ﺳﻨﺠﺶ
omalaee62@gmail.com
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
وی اســت.

ﺳﻬﻴﻠﻲﺳﻬﻴﻠﻲ
ﻓﺮاﻣﺮز
فرامرز سهیلی
ﻓﺮاﻣﺮز

ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﻬﻴﻠﻲ

متولــد ســال  ،1356دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی

از دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت .وی هماکنــون اســتادیار گــروه علــم
ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻋﺎت و
ﻋﻠﻢ اﻃﻼ
دارايدﻛﺘﺮي
،1356ﻣﺪرك
ﺳﺎل ،داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ1356
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
داﻧﺸﮕﺎهﺷﻨﺎﺳ
ﻋﺎتازو داﻧﺶ
داﻧﺶﻼ
ﻋﻠﻢ اﻃ
دﻛﺘﺮي
ﻣﺪرك
اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه پیــام نــور اســت.

ﻋﻠﻢاﻃﺳﻨﺠﻼﻲ،ﻋﺎت و
دﻛﺘﺮي
داراي
،1356
ﻋﻠﻢﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻓﻨﺎوري
اﺳﺖ.
ﻧﻮر
ﻣﺪركوﭘﻴﺎم
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
تنو
اﻃﻼ
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻋﻠﻢاز
اطالعاتی
رفتـار
شناسـی علم
داﻧﺶجامعه
کاوی،
سـنجی،ﻋﺎمتـ
فناوری
سـنجی،
علم
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺖ.

رﻓﺘﺎرعالیق
وجمله
هستند .ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪfsohieli@gmail.com .
ایشـان ﻋﻼﻳﻖ
پژوهشـی ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از

ﻫﺴﺘﻨﺪ.داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم
ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
ﻋﻼﻳﻖت و
ﺟﻤﻠﻪاﻃﻼﻋﺎ
ﮔﺮوهازﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
mail.com
اﻳﺸﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
و رﻓﺘﺎر

ﺳﻼﻣﻲرﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪm .
ﻣﺮﻳﻢ و

ﻣﺘﻮﻟــﺪﻣﺮﻳﻢ
ﺳﻼﻣﻲداراي ﻣــﺪرك ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ دﻛﺘــﺮي در رﺷــﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨ
ﺳــﺎل ،1353
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اﺳﺖ.درﻓﻨﺎوري
ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲﭘﻴﺎم ﻧﻮر
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
داراي و داﻧﺶ
،1353اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻃﻼﻋﺎت ا
رﺷــﺘﺔ ﻋﻠﻢ
دﻛﺘــﺮي
ﻣــﺪرك
ﺳــﺎل
ﻣﺘﻮﻟــﺪ
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻼﻣﻲ

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1356داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷ
پاییز | 1397

ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ ،ﻓﻨﺎو
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
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و رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪsohieli@gmail.com .
مریم سالمی

ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻼﻣﻲ

متولــــد ســــال  ،1353داراي مــــدرك تحصــــيلي دكتــــري در رشــــتة علــم

اســتاديارﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
اكنــونرﺷــﺘﺔ
دﻛﺘــﺮي در
ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ
ﻣــﺪرك
،1353
ﻣﺘﻮﻟــﺪ
ايشــان هم
«پونا»ســت.
دارايدانشــگاه
شناســی از
ﺳــﺎلش
اطالعــات و دان

نــور اســت.
پيــام
دانشــگاه
ﻋﻠﻢشناســي
ﮔﺮوهدانش
اطالعــات و
گــروه
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
علــماﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ

فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در كتابخانههــا و مراكــز اطالعرســاني،

ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﺳﺎﻳﺒﺮﻧﻴﺘﻴﻚ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ
ارتباطـــات و ســايبرنيتيك و بازيابــي اطالعــات از جملــه عاليــق پژوهشــي وي

اســت.
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