
راهبردهای تحقیقاتی پراستنادترین پژوهشگران دنیا کدامند؟

SciMapper.comآینده پژوهی دانش و فناوری سینا

آیا مقاالت بیشتر، برتر بودنتان را تضمین می کند؟ پژوهشگران برتر لزومًا انتشارات بیشتری ندارند، بلکه تولیدات آنها اثرگذارترند. استنادها 
مهمترین سنجه اثرگذاری علمی اند. آنها میزان استفاده دنیای علم از پژوهش را نشان می دهند. در سال 2019 شرکت کالریویت آنالتیکس 
)آی.اس.آی( مطابق با سنت هر ساله  به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا پرداخت. حدود 6000 پژوهشگر معرفی شدند که تقریبًا 0.2% 
آنها به موسسات آموزش عالی ایران وابسته اند. استنادهای مقاالت %1 برتر در دوره زمانی 2008-2018 مبنای انتخاب بود. سهم ایران از 
مقاالت دنیا در همین دوره زمانی %1.4 است. تفاوت سهم ایران از مقاالت و پژوهشگران برتر انگیزه بررسی تحلیل وضعیت پراستنادترین 

پژوهشگران دنیا در تولید علم گردید.
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عمر علمی
بین  برتر  پژوهشگران  مقاالت  بررسی 
که  می دهد  نشان   1996-2020 سالهای 
سابقه  از  برتر  پراستناد  پژوهشگران  غالب 
برخوردارند.  طوالنی  نسبتًا  علمی  فعالیت 
فعالیت  دهه  دو  از  بیش  آنها   76% مثاًل، 

تحقیقاتی داشته اند.

اثرگذاری علمی
براساس شاخص میانگین استناد نرمال 
موضوعی  رشته  و  سال  تفاوت  که  شده 
  2008-2018 دوره  در  می برد،  بین  از  را 
بیش   400% برتر  پژوهشگران  مقاالت 
دریافت  استناد  المللی  بین  متوسط  از 
کرده اند. برای مقایسه، پژوهش های ایران 
در همین دوره زمانی %8 کمتر از متوسط 
با این  المللی استناد دریافت کرده اند.  بین 
وجود، تمام تحقیقات پژوهشگران پراستناد 
نمی کنند.  دریافت  استناد  اندازه  یک  به 
پراستنادترین مقاله هر یک از آنها ممکن 
ارائه  از عمر علمی شان  است در هر نقطه 
شده باشد، اما میانگین اثرگذاری تحقیقات 
آنها در طول زمان در حال افزایش است. 
مثاًل، نسبت به 25 سال قبل کارهای علمی 

آنها %210 بیشتر استناد دریافت می کند.

خوداستنادی
اندازه  از  بیش  که  پژوهشگرانی 
فهرست  از  باشند  داشته  خوداستنادی 
این  می شوند.  حذف  پراستنادترین ها 
عبارتی ست که آس.اس.آی در روش شناسی 
است.  کرده  ذکر  پراستنادترین ها  انتخاب 
متوسط خوداستنادی پژوهشگران پراستناد 
برتر %5 است، اما این رقم از رشته ای به 
رقم  این  مثاًل  است.  متفاوت  دیگر  رشته 

متوسط درصد خوداستنادی پژوهشگران پراستناد برتر در رشته های موضوعی
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برای  و  برای رشته موضوعی ریاضی 15% 
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک %1 است.

پژوهشگران  خوداستنادی  بررسی 
پراستناد برتر نشان می دهد که اسامی اعالمی 
 آی.اس.آی خالی از اشکال نیز نمی باشد. مثاًل
دانشگاه  در   Giovanni Benelli
فعالیت  میکروب شناسی  حوزه  در  و   Pisa
حدود  ایشان  استنادی  خود  میزان  می کند. 
%50 است. مقاالت 2008 تا 2018 ایشان 
در اسکوپوس، آی.اس.آی و همچنین یک 
در  تقریبًا  و  شد  بررسی  برترشان  درصد 
بود.  همان  خوداستنادی  میزان  آنها  تمامی 
خوداستنادی  میانگین  که  حالیست  در  این 
 20 حدود  است.   8% میکروب شناسی  در 
در  داشتند.  مشابهی  وضعیت  پژوهشگر 

خوش بینانه ترین حالت علت بروز چنین مصادیقی آن است که هنوز اطالعات نویسندگان در پایگاه آی.اس.آی به صورت کامل یکدست 
نشده است.

مقاالت پراستناد
%15 مقاالت پژوهشگران برتر پراستناد در دوره زمانی 2018-2008 در دسته مقاالت %1 برتر پراستناد قرار گرفته اند. %36 مقاالت آنها 
در دسته مقاالت %5 برتر پراستناد و %49 آنها در دسته مقاالت %10 قرار دارند. همین رقم برای متوسط پژوهشگران ایران به ترتیب حدود 

%1، %5 و %10 است. 

حوزه های تحقیقاتی فعال
مسائل  فعال  تحقیقاتی  است. حوزه های  گرفته  علم صورت  در  فعال  تحقیقاتی  در حوزه های  پراستناد  برتر  پژوهشگران  مقاالت   93%
تحقیقاتی هستند که برای یک دوره نسبتًا طوالنی تر عالقمندی پژوهشی گروه بزرگتری از محققان دنیا را تشکیل می دهند. مقاالت 1%، 
%10 و %20 پراستناد دنیا به ترتیب %18، %56 و %73 استنادهای دنیا را کسب می کنند. در مقابل %50 مقاالت آی.اس.آی فقط %7 استنادهای 

برتر  پژوهشگران  می کنند.  کسب  را  دنیا 
رشته شان  در  علم  توسعه  روند  از  پراستناد 
مطلع اند و می دانند کدام حوزه های تحقیق، 
فعال هستند و تا چه اندازه و تا چه زمانی از 

مقبولیت برخوردارند.

انتشار در مجالت برتر
 2008-2018 زمانی  فاصله  در 
از   13% حدود  برتر  پراستناد  پژوهشگران 
 44% برتر،   1% نشریات  در  را  مقاالتشان 
آنها را در نشریات %5 برتر، %60 آنها را در 

نشریات %10 برتر و %78شان را در نشریات %25 برتر یا همان Q1 منتشر کرده اند. برای مقایسه در همین فاصله زمانی ارقام برای 
ایران به ترتیب %1، %7، %16 و %36 بوده است.

بهره وری
متوسط تعداد مقاالت ساالنه پژوهشگران پراستناد برتر در رشته های موضوعی مختلف یکسان نیست. مثاًل به طور متوسط در رشته 



اقتصاد و بازرگانی آنها ساالنه 6 مقاله و در پزشکی بالینی و علوم مواد 36 مقاله تولید می کنند. در بین این پژوهشگران کسانی هستند 
که ساالنه 2 مقاله و عده دیگری هم هستند که ساالنه تا 200 مقاله در سال تولید کرده اند. 

همکاری های بین المللی
%50 مقاالت پژوهشگران برتر پراستناد در فاصله زمانی 2018-2008 با مشارکت بین الملل بوده اند. برای همین دوره زمانی همین 

رقم برای ایران حدود %20 بوده است.
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