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 علمی، اقتصادی و اجتماعی  اتتأثیرمطالعه 

  ایران ستیز طیمح حوزههای پژوهش

 2ابوذر رمضانی، 0ساجده عبدی، 0*احمدآبادیقاسم آزادی

 ، ایران، تهرانمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ها و پایش علم، فناوری و نوآوری،پژوهشی ارزیابی سیاست گروه  -*1

 ، تهران، ایرانآموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و -2

 مقاله: نوع

 پژوهشی
  چکیده

یک جزء از  عنوانبهزیست در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن رویکرد جدید به محیطپیشینه و هدف: 

زیستی تبدیل به چون فناوریهای پاک همی فناوریریکارگبهسرمایه ملی کشورها، لزوم حفظ آن با 

سده حاضر شده است. در فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور که به های بشر در دغدغه نیترمهم

های فناوری»های علم و فناوری کشور اختصاص پیدا کرده، در اولویت الف خود در بخش فناوری، اولویت

ها، هدایت نظام آموزشی و اصلاح و تجدید را مطرح نموده و خواستار هدایت سرمایه« زیستیمحیط

 اتتأثیر مطالعه پژوهش،این  هدفشده است. لذا  حوزهرشد سریع این  منظوربها ساختارها و فراینده

به جهت انعکاسی شفاف از  ستیزطیمح حوزهصورت گرفته در  یهاپژوهش یو اجتماع یاقتصادعلمی، 

  .استوضعیت فعلی حوزه مذکور در کشور ایران 

 شده انجام یسنجعلم و یکمّ کردیرو از دهاستفا با وبوده  یکاربرداز نوع  حاضر پژوهش ها:مواد و روش

 تا 2682 یهاسال یط ستیزطیمح حوزه دراز پایگاه اسکوپوس  مقاله 86203 پژوهش جامعه. است

سنجی مبانی نظری و تحلیل کتاب منظوربهای های کتابخانهروش از یریگبهره با که استبوده  2628

 ثبت استنادات تیوضع مقالات، انتشار روندنظر  از را ستیزطیمح حوزهی علمی هاپژوهش ،نگر گذشته

 .ددهیم قرارمطالعه  مورد یاجتماع شبکه مختلف یهاشبکه یبسترها در خوانندگان تیوضع و اختراع

آلتمتریک  پایگاهای هدادهاز  های اجتماعیها در رسانهدر راستای بررسی میزان انعکاس مقالهچنین هم

 قرار اس مورد تحلیل آماریاسپیاس افزارنرمآن پایگاه در  از به دست آمده یهادادهبرداری شده و بهره

اسپیرمن  همبستگی آزمون افزار از در این نرم هاداده استنباطی تحلیل و تجزیه گرفته است. درزمینه

 شده است. استفاده

 داتیتول به استناد نیلاتربا ،2628 سال در یعلم داتیتول انتشار نیشتریب دادند نشان هاافتهی نتایج:

 2628 یهاسال به شده نرمال وزن با استناد تأثیر نیشتریب و 2683 سال در «ستیز طیمح» حوزه یعلم

 و 2628 یهاسال به مربوط مقالات استناد وزن ازیامت نیکمتر و نیشتریب نیچنهم. دارد تعلق 2682 و

 2682 سال در یستیزطیمح محصولات خلق جهت در هاپژوهش از یبرداربهره ،نیبراعلاوه. است 2682

 2682 سال در که اختراعاتی ثبت و تعداد است بوده یدهه مورد بررس در هاسال ریسا از بهترمراتب به

 استناد فناوری زیست حوزه در ایران کشور پژوهشی و علمی تولیدات به( بررسی مورد دهه ابتدایی سال)

 یاد علمی تولیدات استفاده دلیل به اختلاف این و است بررسی مورد هایسال سایر از بیشتر اند نیزکرده

  زانیم بالاترین .شودمی هاآن پذیریرؤیت باعث که است اختراعات ثبت از زیادی تعداد توسط شده

 مقاله: تاریخچه
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 تییتو منشن،یدا استناد ،یمندل افزارنرم به بیترت به یاجتماع یهاشبکه در ستیز طیمح حوزه انعکاس

  .داشت تعلق بوکسیف و یخبر یهارسانه ،کاربران

  ستیز طیو حفاظت از حقوق ثبت اختراع حوزه مح تیو حما یرشد اقتصاد شیمنظور افزابه بحث:

 کار دستور در یضرور یهارساختیز ریسا و مقررات و نیقوان مانند لازم یهانهیزم یسازفراهم ستیبایم

ی اقتصادی و فناورانه هاشرفتیپنگاهی دیگر، انتساب دقیق از  .ردیگ قرار کشور یاقتصاد یگذاراستیس

ی هاتیفعالرصد  منظوربهی جهانی که هاسامانهکاری سخت و پیچیده است.  هاپژوهشبه مطالعات و 

ی هاپروانهبا  هاپژوهشارتباطات  اندکردهتلاش  اندافتهاختصاص ی المللنیبدر سطح  منتشرشدهعلمی 

ها را تا حدی مشخص کنند. در هر ی اقتصادی آنریپذتأثیری و گذارتأثیری کرده و ثبت اختراع را پیگیر

ی حوزه محیط زیست هاپژوهشاز  کیکدامکه ی دقیقی مبنی بر اینهادادهواقعی و عینی  طوربهصورت، 

 ناممکن است. باًیتقربه چه میزان دستاورد اقتصادی منجر شده، امری دشوار و 

 

 مقدمه
، بحران کنونی زیست بر کره زمین حالتابهاز ابتدای تاریخ 

توان مقایسه کرد. را با هیچ مشکل جهانی دیگر نمی

د نداشته که بر تمام مسائل عصر تاکنون هیچ مشکلی وجو

ما و سیاره ما، بر سطح خارجی و درون و اعماق زمین، 

اثر گذاشته  نیچننیا هوا کرهو  کرهآبموجودات زنده بر 

 ها در تأثیر و تأثر متقابل بوده باشدو با آن

(Pourkhabbaz, 2002). 

زیست در قرن حاضر و در نظر رویکرد جدید به محیط

یک جزء از سرمایه ملی کشورها، لزوم  نوانعبهگرفتن آن 

چون فناوری های پاک همی فناوریریکارگبهحفظ آن با 

های بشر در سده حاضر دغدغه نیترمهمزیستی تبدیل به 

در صنعت نیز  زیستیمحیطشده است. کاربردهای فناوری 

به تولید محصولات با مصرف هزینه و انرژی کمتر و 

، کمترین اثر بر ترمهمو از همه انجامد ضایعات اندک می

شود از این گذارد که باعث میزیست را برجا میمحیط

ها یاد فناوری نیترپاکیکی از  عنوانبهفناوری 

های داوم بحران.  (Ghasem Sharbiani et al., 2010)شود

زیست بر زمین، انسان را به ضرورت بازنگری در محیط

در جریان زیست شیوة برخورد خویش با محیط

یافتگی واقف نموده است. وجود چنین نواقصی، توسعه

زیست را توجه به ارزیابی موضوعات مرتبط با محیط

در سطوح زیستی محیطهای سازد تا ارزیابیضروری می

ریزی و عملیاتی صورت گذاری، برنامهمشیمختلف خطی

 پذیرد. 

هاست که براساس اصل یا ای از کنشسیاست، مجموعه

ای مشخص برای هدایت تصمیمات و دستیابی به هقاعد

(. Hill & Varone, 2016شود )نتایج معقول تعیین می

گذاری ازطریق دستور و با فرض عقلانیت معمولاً سیاست

گردد اما در عمل، عدم قطعیت، کامل کامل مطرح می

های ها و برداشتنبودن اطلاعات، مشکلات تفسیر سیاست

گذاری را ه نتوان فرایند سیاستشود کمتناقض موجب می

 & Soltaniگذاران انجام داد )مطابق اراده و دستور سیاست

Tabatabaeian, 2019.) گذاری سطوح مختلف سیاست

نمایند همدیگر را تکمیل میمراتبی سلسله صورتبه

(Arnold, 2004 بدیهی است که همه جوامع در .)

ارند و گذاری در یک حوزه خاص توافق نظر ندسیاست

شوند. های هر کشور تدوین میها براساس ویژگیسیاست

بر این اساس، اسناد سیاستی بر موارد مختلفی اشاره دارد 

( اهداف و 2( اصول، مقررات و راهنماها، 8که شامل 

( اسناد رسمی 1( تصمیمات و 2( فرایند، 8، هاتیمأمور

های تدوین شده در نظام شود. درک و تحلیل سیاستمی

جانبه از م و فناوری یک کشور، مستلزم شناختی همهعل

های ها شامل اهداف، ابزارها، گروهاجزاء سازنده سیاست

هایی است که یک برنامه سیاستی مجریان و منطق هدف،

 .((Rothmayr, 2002دهند را تشکیل می

یکی از اسناد بالادستی تدوین شده در کشور، نقشه جامع 

از آن به تعیین راهبردهای علمی کشور است که بخشی 

کلان علم و فناوری در راستای توسعه علمی و فناورانه 

اختصاص یافته است. این پژوهش در راستای ارزیابی یکی 

 های تعیین شده در این سند شکل گرفته استاز اولویت
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(Map of Science the country, 2010 عمومًا از .)

خاطبان )شامل رود که بر مهای علمی انتظار میپژوهش

طراز عموم مردم(، اقتصاد و نیز سایر پژوهشگران هم

تأثیرگذار باشد. براین اساس، مطالعه حاضر درصدد است 

های صورت گرفته ایرانیان در پژوهش« اثرگذاری علمی»

های تحلیل زیست را با کمک شاخصحوزه محیط

گیری از را با بهره« اثرگذاری اقتصادی»استنادی، 

های ثبت اختراع و ها با پروانهعلمی پژوهشارتباطات 

های آلتمتریکس را از طریق شاخص« اثرگذاری اجتماعی»

 یا دگرسنجی ارزیابی و تحلیل نماید.

 چارچوب نظری

سند بالادستی  عنوانبهسند نقشه جامع علمی کشور 

جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، حوزه 

آن را نیز مورد توجه قرار زیست و مباحث مرتبط با محیط

در فصل سوم این سند که به  کهینحوبهداده است. 

های علم و فناوری کشور اختصاص پیدا کرده، در اولویت

های زیست فناوری»اولویت الف خود در بخش فناوری، 

ها، را مطرح نموده و خواستار هدایت سرمایه« محیطی

ها و هدایت نظام آموزشی و اصلاح و تجدید ساختار

 شده است. حوزهرشد سریع این  منظوربهفرایندها 

علم هر  دیتوسعه کشورها تول یاصل تیجاکه اولوازآن

تبع آن، توسعه و به ۀمقدم ی،کشور است و رشد علم

لذا سنجش  ،است یو رفاه اجتماع یرونق اقتصاد شیافزا

 رانیگمیتصم توجه مورد مباحث از یعلم قاتیتحق تیفیک

تحقق  است. یو نوآور یحوزه علم، فناور ناراگذو سیاست

و  یعد علمبساله کشور از  ستیب اندازماهداف سند چش

 گاهیبا جا افتهیتوسعه یکشور رانیکه در آن ا ،یپژوهش

 ازمندیدر سطح منطقه است، ن یو علم یاول اقتصاد

 سساتؤها، مدانشگاه علمی تحرک و جانبهمشارکت همه

 نیست. نائل شدن به چنکشور ا پژوهشگرانو  پژوهشی

و  یزرینامهمحقق نخواهد شد مگر با بر یگاهیجا

نقاط  ییشناسا ،که لازمه آن یکارآمد علم یارگذسیاست

 ،یعلم داتیموجود در عرصه تول یضعف و کمبودها

 یهادار کردن حرکتو هدف یپژوهش یهاتیاولو نییتع

 یانکته قابل تأمل بر .(Janavi  et al., 2022) است یعلم

 که است نیدر کشور ا یعرصه علم و فناور ارانگذسیاست

 یفیو ک مّیرشد ک رغمیعل ران،یا یتوسعه علم برای

ارزش  تبه سم دیکشور با ینظام پژوهش ،یعلم داتیتول

سوق  آفرینی و ایجاد ارزش افزوده بویژه در حوزه اقتصادی

 .داده شود

وزه گذاری کارآمد و درست در حیکی از ملزومات سیاست

هایی برای علم و تحلیل حرکت علمی کشور، انجام پژوهش

شناسایی وضعیت موجود در جهت شناسایی نقاط قوت و 

 نیترمهمهای علمی کشور است. یکی از ضعف حرکت

تواند چنین اطلاعاتی را در اختیار ابزارهایی که می

های گذاران قرار دهد، شاخصریزان و سیاستبرنامه

سنجی اغلب رابطه های علمبا شاخصسنجی هستند. علم

شود. استناد استنادی مجلات، مدارک و مؤلفان بررسی می

سه  8های کتابشناختیو زوج 2، هم استنادی8مستقیم

هاست. میان موجودیت استنادی ارتباط سنجش برای مقیاس

تعداد استنادهای دریافت شده بیانگر تأیید، تأثیر، کیفیت 

انی است که مقاله را تألیف یا شهرت مقاله و نویسندگ

 سنجیهای علمتحلیل (.Atlasi et al., 2021)اند کرده

 ی و کیفی،کمّعلم با رویکرد سنجش  ی برایعنوان ابزاربه

مورد استفاده نیز  بینی وضعیت علمیبرای پیش تواندیم

 . ردیقرار گ

های اجتماعی، ازجمله ها یا شبکهاز سوی دیگر، رسانه

عنوان ابزار کمکی برای ند که اخیراً بهمنابع وبی هست

های پژوهشی مورداستفاده انتشار، اشاعه و ارزیابی فعالیت

گیرند و توجه روزافزونی را به خود جلب کرده و به قرار می

تری از تأثیر علمی را توانند تصویر گستردهرسد مینظر می

. محصول فرعی استفاده از (Rahman, 2021)ارائه نمایند 

اجتماعی، قابلیت مشخص شدن آمار میزان محبوبیت وب 

های اجتماعی است که این ویژگی سایتمقالات در وب

های جدیدی جهت بررسی تأثیر منجر به ایجاد شاخص

یا « 2آلتمتریکس»مقالات و ظهور زمینه موضوعی 

عنوان یکی از دگرسنجی شده است. جنبش آلتمتریکس به

« یر علمی در وب اجتماعیارزیابی و ردیابی تأث»های روش

با هدف ارائه تأثیر نامرئی قبلی و جدید تألیفات پژوهشی 

های جایگزین یا شاخص هایبا استفاده از سنجه

 ها،گذارینشانه بارگیری، بازدید، آلتمتریکس مانند میزان

های مقالات، براساس داده ذخیره ها، اشاره ومندیعلاقه

ه است. ابزارهای شدهای وبی اجتماعی تشکیلمحیط

متعددی در مطالعات آلتمتریکس جهت سنجش اثرگذاری 

                                                           
1 Direct citation 

2 Co-citation 

3 Bibliographic coupling 

4 Altmetrics 
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بروندادهای پژوهشی وجود دارد ازجمله سایت 

Altmetric.com ،ImpactStory، Mendeley ،Research 

GATE ،Crossref  وPlumXرسد . بدین ترتیب به نظر می

های آلتمتریکس برای ارزیابی و یا استفاده از شاخص

مورد استفاده قرار پژوهشی این حوزه نیز  رتأثیبررسی 

 .ردیگ

 عنوانبهی دانشگاههای پژوهش سازیتجاریاین  بر علاوه

و ی قاتیتحق دیجدهای یافته لیتبد یدر راستا ندیفرآ

محصولات  دیتول منظورکه بهبوده  دیجد هایایده توسعه

ی هایفناور، ندهایفرآ خدمات، افته،ی بهبود ای و دیجد

 ارزشه منظور ایجاد ب بازاردر عرصه جامعه و  ارائه قابل

 نیچنهم. (McCoy et al., 2007) است اقتصادیافزوده 

 فروش منظوربه کهشود اطلاق می هاییتلاش مجموع به

 رچهه و ارتباط سود هدف کسب بای اتمطالع هایدستاورد

 و اجتماعی اقتصادی اهداف با و پژوهش آموزش شتریب

 درواقع،. ((Moghimi et al., 2010 ردیپذیم صورت

 کشف،قبیل  یی ازهاتیفعال شامل، دانشسازی تجاری

 و اختراعات ثبت و انتقال صدور مجوز اختراع، ثبت

اساساً ی سازیتجار است. درواقع،انه کارآفرینی هاتیفعال

 بسیاری در و دهدیمشکل  را هادانشگاه« مسو مأموریت»

(. به این Shi & Ge, 2019) شودیم تشویق کشورها از

ها و مؤسسات پژوهشی کشور، ترتیب، لازم است دانشگاه

ها را به عنوان یکی از پژوهش سازیتجاریراهبرد 

محورهای فعالیت خود تعریف کنند. برای این منظور لازم 

های علمی خود را به مسیری است این مراکز، فعالیت

منجر سوق دهند که به اجرای یک کار تحقیقاتی صرف 

نگردد و درنهایت، اثرگذاری اقتصادی نیز داشته باشد و به 

 های اقتصادی جامعه نیز کمک کند.بهبود شاخص

کنندگان مالی گذاران و تأمین، سیاستهادولت عمدتًا نگاه

 یدستاوردهاکه استوار است  اصل نیبر اها پژوهش

از فرهنگ گرفته تا  گر،ید یهااز حوزه یاریپژوهش بر بس

از « تأثیر پژوهش»درواقع، د. خواهد بو گذارصاد تأثیراقت

 رود،یبه شمار م نفعان این حوزهذی یدیکل یهادغدغه

 مقایسهبخش  نیدر ا یگذارهیسرما یبازده دیچرا که با

 یبه معنتوان را می «تأثیر پژوهش». به این ترتیب، شود

 یگرید یهانهیدر زم مثبت و سودآور پژوهش یکاربردها

 فرهنگ، بهداشت و ست،یزطیاجتماع، اقتصاد، مح نظیر

 در نظر گرفت.غیره 

 

 
 هاابعاد مورد انتظار برای تأثیرگذاری پژوهش -1 شکل

 

چه که در حال حاضر و به طور واقعی در رابطه با تأثیر آن 

توان پیگیری کرد های انجام گرفته میپژوهش

 های استنادیهایی است که مربوط به پایگاهخروجی

المللی است که امکان پیگیری تأثیرگذاری علمی، بین

 سازند.پذیر میاجتماعی و اقتصادی را تا حدی امکان

Alam Rajabi  وMaknoon (2682 در پژوهشی با عنوان )

و نقش آن در تحقق توسعه  زیستیمحیطارزیابی اثرات »

اید بزیستی محیطنشان دادند مسائل و ملاحظات « پایدار

های اقتصادی به کار برده شود، تا به در فعالیت تواندو می

زیست باید مورد د. در این راستا محیطبرستوسعه پایدار 

زیست ابزاری ارزیابی محیطد. ارزیابی و بررسی قرار بگیر

است که در جهت دستیابی به توسعه پایدار، کاربردی 

ها و ابزارهای دارد. یکی از تکنیک کنندهنییکلیدی و تع

زیست، ارزیابی اثرات محیط جهت ارزیابی محیط موجود

 زیستی،. ارزیابی اثرات محیطاست (EIA) زیستی

رویکردی است که به بررسی اثرات و پیامدهای یک پروژه 

بر محیط، قبل از اجرای پروژه و در حین انجام آن، 

ای، نیازمند ارزیابی پردازد و برای هر نوع فعالیت توسعهمی

 .شدبایم EIA از نوع

Moradi و Alipour (2682 )عنوان با پژوهشی در 

 سال در آلتمریکس برتر مقاله صد ویژگی بر تحلیلی»

 برتر مقاله 866 از نیمی از بیش حضور ،«2682
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 شناسی،زیست سلامت، و پزشکی درحوزه آلتمتریکس

 تاریخ شناسی،جامعه مطالعات زیست،محیط و زمین علوم

 و اطلاعات علوم فیزیک، سعه،تو و تحقیق شناسی،باستان و

  این مقالات دادند نشان و کرده بررسی را رایانه

 و اندشده دیده بیشتر مجازی فضای در موضوعی هایحوزه

 اجتماعی اثربخشی فضای کاربران میان در رسدمی نظر به

 در دیگر، بیان به. اندداشته هارشته سایر به نسبت بیشتری

 سایرین، از بیشتر ضوعاتمو این در مقالات 2682 سال

 مورد( غیره و وبلاگ توئیتر،) وب گوناگون ابزارهای توسط

 است. شده برداریبهره و خوانش اشتراک،

بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در »هدف از پژوهش 

و  2682-2663های حوزه محیط زیست در بین سال

 Fazeliکه توسط« مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه

varzaneh ( انجام شد، شناخت وضعیت 2626و دیگران )

ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمّی و کیفی و 

آگاهی از  منظوربهمقایسه آن با کشورهای خاورمیانه 

ها گذاریگیری در سیاستجایگاه ایران و کمک به تصمیم

سنجی بود. نتایج این زیست با رویکرد علمدر حوزه محیط

لحاظ تعداد مدارک در این  ایران ازکه مطالعه نشان داد 

ام در جهان و جایگاه دوم را در خاورمیانه 82حوزه جایگاه 

در  یالمللنیب یهایچنین ازلحاظ همکارهم. داراست

ایران  یهایخاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین همکار

همچنین . آمریکا است متحدهالاتیبا کشورهای ترکیه و ا

ند روبه رشد مدارک ایران در این حوزه نتایج حاکی از رو

لحاظ تعداد مدارک و  است. با توجه به اینکه ایران از

لحاظ  استنادات جایگاه خوبی را در خاورمیانه دارد اما از

عملکرد  ،و شاخص تخصص یالمللنیمیزان همکاری ب

له باید موردتوجه قرار أضعیفی داشته است که این مس

 .گیرد

زیست و ه اقتصاد محیطتحلیل استنادی حوز»

و  Ma عنوان پژوهشی است که توسط « محیطیزیست

Stern (2660)  تأثیرگذارترین مقالات 8به دو سؤال مجزا )

و اقتصاد  مجلات در خصوص اقتصاد محیط زیست

کدام بوده است و  2668-8222در طی ده سال  اکولوژیک

های اقتصاد محیط زیست ( میزان همپوشانی بین زمینه2

زیست محیطی چقدر است؟ پرداخته و به فهرستی از و 

اقتصاد و مدیریت محیط »برترین مقالات و نشریات برتر 

اشاره کرده است و نتایج « اقتصاد اکولوژیکی»و « زیست

ها شامل همپوشانی استنادی قابل توجه دو پژوهش آن

ها در میزان استناد به مجلات عمومی نشریه و تفاوت آن

 است. یرهغعلوم طبیعی و 

( با هدف ارزیابی تأثیر 2682) Lobban نتایج مطالعه

ها و موسسه تحقیقات جنگل»تولیدات علمی پژوهشگران 

اطلاعاتی اسکوپوس با استفاده از در پایگاه « مراتع کشور

 0/38ایکس نشان داد های آلتمتریکس ابزار پلامشاخص

بیش اند. درصد تولیدات موردبررسی استناد دریافت کرده

عملکرد مربوط به  88درصد این تولیدات در یکی از  26از 

اند. شاخص پنج شاخص آلتمتریکس موردتوجه قرارگرفته

های مرتبه بیشترین آمار و شاخص 08238استفاده با 

رسانه اجتماعی و اشاره، از کمترین میزان برخوردار بودند. 

ها، بیشترین تعداد از بین عملکردهای مختلف این شاخص

به عملکردهای مشاهده چکیده، خوانده شدن و مشاهده 

متن کامل اختصاص داشت. نتایج حاکی از همبستگی 

های آلتمتریکس و شاخص مثبت معنادار بین شاخص

 سنتی استناد دارد. 

Khor ( در پژوهشی به بررسی تأثیر 2680و همکاران )

المللی بر استناد به پژوهش در همکاری مشترک بین

های مشهور ی جوان و مقایسه آن با دانشگاههادانشگاه

مطالعه  نیدر اهای مؤثر که اند. شاخصقدیمی پرداخته

ساله به هر  1. تعداد استناد 8از:  اندعبارتشده  استفاده

. تفاوت بین انتشارات 8المللی، . نرخ همکاری بین2مقاله، 

. تفاوت بین درصد 2المللی و با و بدون همکاری بین

 86المللی که در ردیف دارای همکاری بین انتشارات

درصد انتشارات پراستناد جهان قرار دارند در مقایسه با 

ساله  1درصد انتشارات پراستناد جهان. افزایش  86کل 

المللی مقالات دارای همکاری بین FWCIتأثیر استنادی 

یکی  عنوانبه Scivalکلی مؤسسات در  FWCIنسبت به 

محدود کردن تأثیر تفاوت  منظوربهها دیگر از شاخص

رشته در نرخ استناد به کار گرفته شد. نتایج نشان داد 

برای بیشتر مؤسسات تفاوت بین تعداد استناد به هر مقاله 

المللی مثبت است. در مقالات با و بدون همکاری بین

برخی مؤسسات آسیایی با جذب تعداد زیادی از 

مللی، نوع خاصی از النویسندگان دارای سوابق پژوهش بین

اند و شکاف بین المللی را ایجاد کردههمکاری بین

اند. المللی را کوچک کردهانتشارات با و بدون همکاری بین

در مؤسسات تحقیقاتی برتر میزان استناد به هر مقاله و 
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 کهیدرحالهای تحقیقاتی سالانه بالاتر است. میزان هزینه

به دوره  نسبتاله فعلی س 1های جوان در دوره در دانشگاه

ساله قبلی میزان استناد به هر مقاله افزایش یافته است.  1

این  FWCIالمللی سهم مثبتی در همکاری مشترک بین

ای برای تقویت رویههای بیمؤسسه دارد، اما پتانسیل

 همکاری میان مؤسسات جوان وجود دارد. 

( در پژوهش 2682) همکارانو   Xiangهدف پژوهش

ایجاد « ایسنجی تحقیقات آلودگی منبع غیرنقطهعلم»

های خاص تحقیقات آلودگی منبع بینش در مورد ویژگی

های جهانی و نشان دادن گرایش جهیدرنتای و غیرنقطه

نیز کمک محققان به ایجاد مسیرهای تحقیقات آینده بود. 

 81دهنده حفظ رشد پایدار در های مرتبط، نشانپژوهش

در میان همه کشورها،  متحدهالاتیاسال گذشته است که 

کننده در زمینه انتشار و همکاری است ترین مشارکتفعال

مقاله در رتبه  828در صورتی که آکادمی علوم چین با 

کیفیت محیط »براین، مجله اول قرار گرفته است. افزون

ترین و به ترتیب پربازده «تحقیقات آب»و  «زیست

 تأثیرگذارترین مجلات هستند.

Salim  ( در مقاله خود با عنوان 2683) همکارانو

های جهانی در سیستم مدیریت محیط زیست و گرایش»

های به تعیین گرایش« 82668استاندارد پژوهشی ایزو 

 به دستجهانی و موضوعی فرایندهای تولید پرداختند. با 

مقاله منتشرشده در پایگاه  162آوردن اطلاعات مربوط به 

های وساینس، این پژوهش به بررسی گرایشآاطلاعاتی وب

زیست ایزو های مدیریت محیطهای سیستمجهانی پژوهش

پرداخت. از  2680تا  2666در بازه زمانی  82668

-های انجام شده، سه زمینه پژوهشی اجتماعیتحلیل

درصد( و  21درصد(، پیامدهای اقتصادی ) 06اکولوژیکی )

چنین ند. همدرصد( شناسایی شد 81ابعاد محیطی )

ای و جهانی برطرف کردن عدم توازن زمینه منظوربه

زیست یک های مدیریت محیطهای سیستمپژوهش

چارچوب پژوهشی پیشنهاد شد که با درنظرگرفتن چند 

های ( همکاریغیرهذینفع )صنعت، دانشگاه، دولت و 

پژوهشی بین کشوری را ارتقاء دهد و با تمرکز بر یک 

گذاری برای حل مشکلات و سیاسترویکرد تقاضامحور 

 مفید باشد.

های سنجش نگاشت علم و مصورسازی پژوهش»مطالعه 

( دلالت بر تمرکز آن بر 2682)  Roy از« محیط زیستی

میزان انتشار برای  نظر اززیستی محیطتوسعه ادبیات علوم 

( در پایگاه اسکوپوس و 2683-8232سی سال بین )

تشر شده توسط محققان مقاله من 8628تجزیه و تحلیل 

های دانشگاه کلکته در طول دوره مورد نظراست. یافته

پژوهش حاکی از آن است که گرایش چندنویسندگی به 

 تألیفی و های چندتألیفی بوده است. همسمت مقاله

ای با رخدادی واژگان ازطریق تجزیه و تحلیل خوشههم

از  افزار وی.اُ.اس.ویوور انجام شده که نشانکمک نرم

 عنوانبههمکاری کشورهای هند، انگلستان، آمریکا و چین 

ها کشورهای پیشرو در تحقیقات علوم زیستی و تکامل آن

 در آن حوزه است.

مؤلفان، جغرافیا و محتوای مقالات منتشرشده در مجله »

عنوان پژوهش (« 2683-2682) 1زیستیمحیطبلایای 

با  (2682و همکاران ) Emmerدیگری است که توسط 

شناختی متمایز گیری از شش نوع روش کلی روشبهره

مقاله منتشر شده، انواع  881شده، انجام شد و با توصیف 

های مورد استفاده را نشان خطرات طبیعی و بلایا و روش

المللی داد. همچنین شناسایی مؤلفان، شبکه همکاری بین

وهش ها و ارائه ضریب تأثیر مقالات از دیگر نتایج این پژآن

 بود.

سنجی در مطالعه علم»در پژوهشی تحت عنوان 

بر روی فیلترهای  شناسیسم وزیستی محیطهای پژوهش

 Web ofمقاله در پایگاه  218که بر روی « آبی بنفش

Science توسط ،Carve ( انجام شد 2628و همکاران )

های ، شبکه2662روند صعودی تولید سالانه انتشار از سال 

رخدادی واژگان سندگی، هم استنادی و همنویترکیبی هم

درصد از کل انتشارات  22»چنین دهد. همرا نشان می

در  OUVFغلظت »و « توسط نویسندگان چینی

تحت عنوان مضامین « های آبی و اثرات هورمونیمحیط

 از دیگر نتایج پژوهش است.عمده این پژوهش 

( 2628و همکاران ) Liهمچنین در پژوهشی دیگر، 

سنجی )تجزیه و تحلیل کمّی روند ی با مطالعه علموعنبه

های اکوسیستم برای دور راه از سنجش فرایند که تحقیقات(

کند و تعداد منابع علفزارها و بهداشت چمنزار را اعمال می

                                                           
Geoenvironmental Disasters 5 
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نتایج این پژوهش سازد. منعکس می سرعتبهها را آن

 تصاعدی افزایش صورتبهنشان داد که تعداد سالانه اسناد 

مقاله در این  866بیش از  هرسال 2686و از سال  ابدییم

شود. سنجش از دور، علوم محیطی و حوزه منتشر می

های تحقیقاتی وب علوم ترین حوزهی محبوبشناسبوم

یکی از « Remote Sensing» هستند. مجله

ها برای انتشار اسناد برای محققان است و پرطرفدارترین

تانسیل انتشار بالایی در مطالعات اینکه توسعه و پ تیدرنها

 ( وجود دارد.سنجش از راه دور چمنزار) GRS تحقیقاتی

ها حاکی از آن است که تا به پیشینه و مرور بندیجمع

های مختلفی در خصوص تولیدات علمی امروز پژوهش

زیست انجام شده است اما با جستجوهای حوزه محیط

ابعاد علمی، ، پژوهشی که به بررسی مشخص شد گوناگون

اجتماعی و اقتصادی مطالعات انجام گرفته در حوزه 

زیست کشور ایران به صورت زنجیره ارزشی پرداخته محیط

های انجام شده در باشد، یافت نشد و چه بسا اکثر پژوهش

این حوزه تنها دلالت بر ارزیابی تولیدات علمی از جنبه 

استنادی، چون میزان انتشار، همتوصیفی محض هم

ها را داشته و رخدادی واژگان و روند آننویسندگی، همهم

کمتر پژوهشی در رویکردهای اقتصادی و اجتماعی ادعای 

  Moradiچنان که در پژوهشچشمگیری داشته است. آن

تنها مقالات برتر آلتمتریکس از منظر  Alipour (2682) و

سنجی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج های علممعیار

بر این، پژوهش حاضر افزون ی آن ارائه شده است.اجتماع

درصدد است با توجه به نتایج حاصل شده رهنمودهایی 

زیست ارائه ریزان حوزه محیطگذاران و برنامهبرای سیاست

زیر صورت  سؤالاتنماید. این هدف از طریق پاسخ به 

 خواهد گرفت:

وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه  -8

در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی « زیستمحیط»

ها و نحوه تأثیرگذاری علمی آن 2628تا  2682های سال

 چگونه است؟

در « زیستمحیط»های ایران در حوزه وضعیت پژوهش -2

 چگونه است؟ زمینۀ شاخص تأثیر اقتصادی

محیط »های آلتمتریکس مقالات حوزه وضعیت شاخص -8

ها به تفکیک عملکرد و اثرگذاری اجتماعی آن« زیست

)مشاهده چکیده، مشاهده متن کامل، کلیک، پیوند، نشان، 

خواننده، ذخیره، یادداشت وبلاگ، یادداشت خبری، ارجاع، 

 گذاری و لایک، توئیت( چگونه است؟به اشتراک

 

 هامواد و روش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف آن، از نوع پژوهش 

 های ز روشسنجی است که اکاربردی با دید علم

سنجی مبانی نظری و تحلیل کتاب منظوربهای کتابخانه

ها استفاده کرده است. برای گردآوری داده نگرگذشته

جامعه آماری این تحقیق، تمامی تولیدات علمی نمایه 

ای اسکوپوس در شده پژوهشگران ایرانی در پایگاه داده

 2628تا  2682از ابتدای سال « زیستمحیط»حوزه 

باشد که با استفاده از آمار و اطلاعات پایگاه دی میمیلا

Scival ها در قالب فایل اکسل در اطلاعات توصیفی آن

آمده است. با توجه به  به دست 8268تیر ماه  86تاریخ 

گذاری پژوهش حاضر در راستای مطالعه همزمان هدف

های محیط تأثیرات علمی، اقتصادی و اجتماعی پژوهش

ها و محتویات پایگاه دادهکه از  Scivalزیست از پایگاه 

برداری جهت تجزیه و تحلیل بهره اسکوپوس اطلاعاتی

از ذخیره رکوردهای  پس استفاده شده است. نماید،می

افزار اکسل جهت مذکور، با توجه به سؤالات پژوهش از نرم

بررسی وضعیت تولیدات علمی استفاده شد. برای پاسخ به 

محیط »اعات توصیفی حوزه پرسش اول پژوهش، اطل

 به تفکیک سال در قالب جدول ارائه شد. « زیست

چنین جهت شناسایی وضعیت کشور ایران در زمینۀ هم

شاخص تأثیر اقتصادی، نمودارهای راداری متناسب با هر 

ها ترسیم شد و برای پاسخ به پرسش یک از ریزشاخص

 تأثیر هایبرداری قرار گرفت. شاخصدوم مورد بهره

 :هستند شرح این به قتصادیا

 تعداد نمایانگر، شاخص این: استنادکننده یهاپتنت تعداد

 شده منتشر علمی هایخروجی به که است اختراعاتی

. اندکرده استناد( دانشگاه مثالعنوان )به نهاد یک توسط

 یهایخروج تعداد از بیشتر است ممکن ها پتنت تعداد

 به تواندیم پتنت نچندی زیرا باشد، شده استناد علمی

 تعداد. دباش داشته اشاره خروجی آن از بخش یک

 زیرا باشد، ها پتنت تعداد از بیشتر است ممکن هایخروج

 .کند اشاره علمی خروجی چندین به تواندیم پتنت یک

 شده منتشر مقالات به اختراع ثبت حق 266: مثال برای
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اند. هکرد ستنادا گذشته سال پنج طی آتنا دانشگاه توسط

 .است 266 با برابر استنادکننده یها پتنت شاخصپس 

 انگرینما شاخص، نیا: پتنت در هشداستناد  یعلم یخروج

عنوان نهاد )به کیمنتشر شده توسط  یعلم داتیتعداد تول

شده  استناد ،دانشگاه( است که در اختراعات کیمثال 

 هاتاز دانشگاه آتنا توسط پتن مقاله 266: مثال طور. بهاست

 در هشداستناد  یعلم یخروج اریشده است. مع استناد

 .است 266برابر با  ،پتنت

 اختراع ثبت استنادهای کل تعداد: پتنتی استنادات تعداد

( دانشگاه یک مثالعنوان )به نهاد یک توسط دریافتی

 066 گذشته سال پنج طی آتنا دانشگاه: مثال برای. است

 معناست بدان این. است شده استناد ها پتنت توسط بار

 توسط بار 066 آتنا، دانشگاه نشریه 266 از مقاله 266 که

 .است شده استناد پتنت 266

: علمی خروجی هر ازای به اختراع ثبت حق یاستنادها

 به دریافتی اختراع ثبت استنادات میانگین ،شاخص این

 نهاد یک توسط شده منتشر علمی خروجی 8666 هر ازای

 ثبت تعداد یعنی. است( دانشگاه یک مثالعنوان )به

 دوره آن برای دانشگاه علمی تولیدات کل بر تقسیم اختراع

 نشریه 86666 آتنا دانشگاه اگر: مثال .8666 در ضرب و

 ثبت استنادات کند، منتشر ساله پنج دوره یک در را

( × 066/86666) علمی خروجی هر ازای به آنها اختراع

 هر در معیار این به سایول پایگاه. بود خواهد 06=  8666

 صورت این غیر در زیرا ،کندیم نگاه انتشار 8666

 خروجی هر. است معمولی اختراع ثبت استنادات میانگین

 .است دشوارتر آن تفسیر که است کوچکی عدد

استنادات ثبت اختراع  افتیبا مشاهده مجموع دفعات در

در ی که قیتحق زانیاز م ی، درک درستهایتوسط خروج

 .دیآیبه دست م ، استفاده شدهمحصولات جادیا

های ها در رسانهدر راستای بررسی میزان انعکاس مقاله

که در سؤال سوم پژوهش مورد هدف قرار گرفته  اجتماعی

های مستخرج از آلتمتریک مورد تحلیل قرار ، دادهاست

رکورد در  22833، 2622جولای  8در تاریخ  گرفتند.

 CSVبی شدند. براساس خروجی پایگاه اسکوپوس بازیا

داشتند  DOI 80082پایگاه استنادی اسکوپوس تنها 

 نشانگر رقومی که جاآن از بودند(. DOIمقاله فاقد  1112)

 مورد آلتمتریک موسسه هایاز داده استفاده در 0هامقاله

شدند.  حذف نداشتند، را این نشانگر که مدارکی است، نیاز

مدرک این  8626که  PubMed IDs از DOIعلاوه بر 

استفاده  شناسه را داشتند، در جستجوی پایگاه آلتمتریک

های گرفته شده از پایگاه براساس خروجی جهیدرنتشد. 

یافت.  کاهش رکورد 86822 به  پژوهش آلتمتریک، جامعه

اس پی  افزارنرمدر  آلتمتریک از به دست آمده یهاداده

 گرفتند. برای قرار مورد تحلیل آماری 20 نسخه اس اس 

 آزمون افزا از در این نرم هاداده استنباطی تحلیل و تجزیه

 تعداد و آلتمتریک شد. نمره اسپیرمن استفاده همبستگی

 توییتر، شامل هامقاله از یک هر استنادهای اجتماعی

 ،بوکسیف پلاس، گوگل خبری، هایوبلاگ، رسانه مندلی،

، 8666اف ویدئو، ،ایپدیکیو ی،گذاراستیساسناد،  ردیت،

 مرورگر از پاسخ و پرسش هایسایت داوری همتایان،

 گردید. آلتمتریک استخراج
 

 نتایج
پاسخ به پرسش اول. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران 

در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس « محیط زیست»حوزه 

 برحسب سال چگونه است؟

در پایگاه « محیط زیست»وضعیت تولیدات علمی حوزه 

که مشخص  طورهمانارائه شده است.  8در جدول سایول 

تولیدات علمی بیشتری نسبت به  2628است، در سال 

منتشر شده  2628-2682ها در بازه زمانی سایر سال

، 2628است. بیشترین انتشار تولیدات علمی در سال 

در « زیستمحیط»بالاترین استناد به تولیدات علمی حوزه 

استناد با وزن نرمال شده به و بیشترین تأثیر  2683سال 

 در که داد نشان هاافتهتعلق دارد. ی 2682و  2628سال 

 استناد 081388تعداد  حوزه، این مقاله 22833 مجموع

 استناد میزان . بیشتریناندکرده طی این مدت دریافت

این عنوان که در مجله  با ایشده منتشر به مقاله مربوط

«Applied Catalysis B: Environmental » منتشر و

Altmetric Attention Score  محاسبه شده است: 83آن 
A review on the visible light active titanium 

dioxide photocatalysts for environmental 

applications 

 

                                                           
6 Digital object identifier (DOI) 
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 رانیا کشور در سال کیتفک به «ستیز طیمح» حوزه یعلم داتیتول یفیتوص آمار جدول -1 جدول

 استناد د مقالاتتعدا سال
تأثیر استناد با وزن نرمال شده 

(FWCI) 

2221 4874 31471 41.0  

2222 5885 42243 34.0  

2212 4814 74337 37.0  

2212 4273 70437 32.0  

2212 3785 71478 27.0  

2212 3540 73853 04.0  

2212 3240 43442 0 

2212 4177 58484 48.1  

2212 2724 57831 78.1  

2212 1825  50425 7.1  

12.1 222222 22122 کل  

 
محیط »، مشخصات توصیفی تولیدات علمی حوزه 2 شکل

دهد. در این خصوص انتشار مقالات و را نشان می« زیست

 استنادات و تأثیر استناد با وزن نرمال شده مورد 

 2شکل که در  طورهمانبرداری قرار گرفته است. بهره

یدات علمی و استنادات شود، روند رشد تولملاحظه می

بسیار کند است و شیب  2683حوزه محیط زیست تا سال 

ملایمی دارد. متوازن بودن شیب انتشارات و استنادات تا 

حاکی از روند یکسان افزایش تولیدات علمی  2683سال 

در این حوزه است. بدیهی است که شیب نزولی استنادات 

های اخیر به گذر زمان احتیاج دارد تا سال 2683از سال 

رسد بعد از گذشت زمان، روند شیب موازن را و به نظر می

 داشته باشد.

 

 
 روند انتشار و استناد و تأثیر مقالات حوزه محیط زیست -2 شکل

 

( شاخص دیگری FWCIتأثیر استناد با وزن نرمال شده )

که از است که در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس برای مقالاتی 

شود و اند محاسبه میتاکنون نمایه شده 8220سال 

دهنده میزان استناد یک مقاله در مقایسه با مقالات نشان

مشابه در یک موضوع و بازه زمانی معین است. این امتیاز 

بیانگر  8شود. امتیاز سنجیده می 8براساس مقیاس عدد 
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 8 میزان استناد مقاله مطابق انتظار است، امتیاز بالای

بیش از حد انتظار و  موردنظرنشانگر میزان استناد مقاله 

به معنی استناد کمتر مقاله قلمداد  8تر از امتیاز پایین

، بیشترین و 8. مطابق جدول (Omrani, 2007)شود می

های کمترین امتیاز وزن استناد مقالات مربوط به سال

 است. 02.6و 26.8برابر با  2682و  2628

دوم. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران  پاسخ به پرسش

 در زمینۀ شاخص تأثیر اقتصادی« محیط زیست»حوزه 

 چگونه است؟

 و علم بین ارتباط دهندهنشان اختراع، ثبت هایشاخص

 مکمل ابزار این و است دانش جریان چنینهم و صنعت

 از قوی شاخص یک و تحقیقات تأثیر دادن نشان برای

 هایداده. آیدمیحساب هب صنعت برای تحقیق اهمیت

 تحلیل برای و دارد قرار عموم دسترس در اختراع ثبت

  و یفناور روند نوآوری، گیریاندازه برای آماری

 نکته .شودمی استفاده غیره و توسعه و تحقیق هایفعالیت

 ثبت یک در احتمالاً که هاییرشته در کهاین توجه قابل

 و هنر مانند گیرد،نمی قرار ارجاع مورد پژوهشی اختراع

 که کشوری ارزیابی که زمانی چنینهم و انسانی علوم

 نیست Scival پایگاه در اختراع ثبت دفاتر پوشش تحت

 .گیرد قرار استفاده مورد احتیاط با باید معیارها این

 

  
 وضعیت ایران در زمینه تولیدات علمی با استناد به ثبت اختراع -4شکل  تعداد اختراعات-استنادوضعیت ایران در زمینه  -3 شکل

  
هر  استنادها به ازای-وضعیت ایران در زمینه ثبت اختراع -6شکل  وضعیت ایران در زمینه تعداد استنادات ثبت اختراع -5شکل 

 خروجی علمی

 

 سال در که اختراعاتی ثبت تعداد دهدمی نشان 8شکل 

 علمی تولیدات به( بررسی مورد دهه ابتدایی سال) 2682

 استناد فناوری زیست حوزه در ایران کشور پژوهشی و

 این و است بررسی مورد هایسال سایر از بیشتر اندکرده

 توسط دهش یاد علمی تولیدات استفاده دلیل به اختلاف
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 پذیریرؤیت باعث که است اختراعات ثبت از زیادی تعداد

 .شودمی هاآن

 عبارت به و اقتصادی وضعیت بالا، هایشکل به توجه با

 محصولات خلق جهت در هاپژوهش از برداریبهره دیگر

 هاسال سایر از بهترمراتب به 2682 سال در زیستی محیط

 و 2628 خیر یعنیا هایسال در کهیطوربه است. بوده

 ثبت Scival پایگاه در اختراعی ثبت استناد آمار ،2626

 استنادی وضعیت که است بدیهی البته. است نشده

 ویژگی دلیل به هاسال سایر به نسبت 2682 سال مناسب

 و است صنعتی و علمی تولیدات استناد شاخص زمان گذر

 وضعیت گفت توانمی عبارتی به. شد غافل آن از نباید

 دهۀ از بهترمراتب به 2682 سال از پیش دهۀ اقتصادی

 دهۀ اقتصادی روند رسدمی نظر به چنینهم و است اخیر

. باشد داشته آتی هایسال به نسبت بهتری شرایط اخیر

 2681 تا 2682 هایسال بین 1شکل  بالای رنگی پوشش

 استنادهای بالای تعداد از حاکی نمودارها سایر به نسبت

 حوزه در ایران کشور توسط شده دریافت اعاختر ثبت

 تولیدات توجه قابل جهش براین،افزون. است فناوریزیست

 ثبت به که 2680 سال در ایران کشور شده منتشر علمی

 و صنعت قوی ارتباط دهندهنشان اندکرده استناد اختراع

 (.2شکل ) است خاص سال آن در دانشگاه

 یهااخصش تیوضع نییتعپاسخ به پرسش سوم. 

 کیتفک به «ستیز طیمح» حوزه مقالات کسیآلتمتر

 است؟ چگونه عملکرد

های ها در رسانهدر راستای بررسی میزان انعکاس مقاله

آلتمتریک مورد  پایگاههای مستخرج از اجتماعی، داده

درصد مقالات حوزه محیط  13/22تحلیل قرار گرفتند. 

های در شبکهزیست ایران نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، 

 8221مقاله(،  86822اجتماعی نیز منعکس شده بودند )

های مقالات در هیچ یک از رسانه 02/2مقاله یعنی 

اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته بودند. بیشترین و 

کمترین میزان شاخص آلتمتریک برای این مقالات به 

 Altmetricبود. میانگین شاخص  صفرو  1333ترتیب 

Attention Score ( محاسبه 23/8 ± 82/12این مقالات )

 از به دست آمده هایهای حاصل از دادهیافته شد.

 81 در بررسی مورد هایمقاله که داد نشان آلتمتریک

نتایج نشان داد که  .اندداشته اجتماعی بازتاب رسانه

به  های اجتماعی مربوطانعکاس در شبکه میزان بیشترین

 مراجع مدیریت افزارنرم به طها مربومقاله از استفاده

 خوانندگان یعنی و توییت کاربران مندلی، استناد دایمنشن

مطالعه در مندلی،  ( بار28/21 ± 88/30) آن با میانگین و

 ± 86/83( استناد در دایمنشن و )82/21 ± 22/18)

پنج، به  تا چهارم یهارتبه .اندتوییت شده ( بار82/2

 داشت. علقت بوکسیفهای خبری و رسانه

 از یک هر در را هامقاله توجه به میزان تفکیک به 2شکل 

 دهد.می نشان اجتماعی هایرسانه

 
 کیآلتمتر تیساوب یخروج با یاستناد گاهیپا دو از شده یابیباز یهامقاله بیترک یفراوان عیتوز – 1 جدول

 علمی استناد دریافت درصد اوانیفر (2221-2212) حوزه محیط زیست هایمقاله

 473487 011 42077 مجموع مقالات پایگاه اسکوپوس

 250384 7/85 34434 های دارای نشانگر رقومیمقاله

 20742 18/48 01374 بازیابی شده در آلتمتریک

 2 3345 73/47 20781های دارای آلتمتریکمقاله
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 (هارسانهی اجتماعی )الف: پنج رسانه برتر ب: سایر هارسانهدر « محیط زیست»های حوزه موضوعی میزان توجه به مقاله –7شکل 
 

درمجموع کل مقالات نمایه شده ایران در پایگاه اسکوپوس 

های اجتماعی در حوزه محیط زیست، حضور در رسانه

نمایش داده شده است.  2ل شکپایگاه آلتمتریک در 

بیشترین سهم حضور مربوط به دو رسانه مندلی و 

هایی همچون لینکداین، دایمنشن است. درمقابل در رسانه

پینترست و سیلابی، محققان هیچ تمایلی برای انتشار 

 اند.های خود نشان ندادههای پژوهشیافته

 
 متریکنتایج آزمون همبستگی بین استناد و نمره آلت -3جدول 

 متغیرها
 کینمره آلتمتر

r P 
 668/6 621/6** استناد

**p<0.01 

نشان داد که رابطه  پیرسوننتایج آزمون همبستگی 

اما ضعیفی میان استنادهای دریافتی و اغلب  داریمعن

نتایج  . های تحت پوشش آلتمتریک وجود دارد دگرسنجه

نشان داد که رابطه معنادار  پیرسونآزمون همبستگی 

 مثبت بین دو متغیر نمره آلتمتریک و استنادها وجود دارد

(P<0.01). 

دهنده رابطه همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان

تعداد  با ان استنادقوی بین میزمعنادار، مثبت و 

ان اسناد منشن است. مییدا خوانندگان مندلی و استناد

 لاگوب یهاو پست ی، پروانه های ثبت اختراعگذاراستیس

پلاس، گوگل ، بوکسیف یهاخبری، پست یهاستو پ

رابطه معنادار مثبت و  F1000و  استنادهای ویدیوئی

استناد  باتعداد توییت کاربران وجود دارد.  استناد ضعیف با

 ی دارند.و ضعیف منفیرابطه معنادار، 

 

 بحث
سنجی به دانش بیشتر ما در مورد تحلیل کتاب و تجزیه

« محیط زیست»د تحقیقات تحقیقات، موضوعات و رون

کند. درواقع، شناسایی تأثیرگذارترین مقالات و کمک می

گیری درک و مدیریت تأثیر آن در این زمینه که به شکل

کند مفید است. کمک می زیستیمحیط ما در مورد مسائل

ارزیابی همه جانبه این تأثیرات، موقعیت و جایگاه 

المللی روشن بینهای مطالعاتی در نظام علمی ملی و حوزه

 سازد.می

زمان  ثیاز ح ستیزطیحوزه مح و استنادات مقالات عیتوز

د بیشترین نرخ مقالات منتشر شده مربوط به دهینشان م

مورد  0230 با( 2628سال انتهایی دهه مورد بررسی )

بالاترین نرخ استناد را با  2683سال  کهیدرحالاست 

روند نزولی  مورد به خود اختصاص داده است. 38283

به بعد ممکن است به دلیل توجه  2683استناد از سال 

اند باشد یا منتشر شده راًیاخکمتر کاربران به مقالاتی که 

ی مبنی بر نیاز به گذشت زمان جهت ترمهمبه دلیل 

 دریافت استناد داشته باشد.
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های اجتماعی و در دسترس بودن ابزارهای تنوع رسانه

 ،(Sotudeh et al., 2018) هاز آنمختلف برای استفاده ا

کنند تا این فرصت را برای کاربران اجتماعی فراهم می

در مورد  یبتوانند به اظهارنظر و کنشگر یراحتبه

نتایج زند. های علمی و انعکاس آن در جامعه بپردامقاله

دهنده گستره تنوع و پایین بودن میزان این مطالعه نشان

های اجتماعی به مقالات توجه پژوهشگران و کاربران شبکه

 نیتوجه به ااست. « زیستمحیط»انتشاریافته در حوزه 

شدن  لتریاست که ف یضرور برای محققان ایرانیمسئله 

و  ، گوگل پلاسبوکسیچون ف یاجتماع یهاشبکه یبرخ

ها، خود شبکه نیبه ا یقانون یعدم امکان دسترس غیره

ایران  «ستیزطیمح» قاتیبازتاب کمرنگ تحق یبرا یعامل

  کیبودن نمره آلتمتر نییو پا یاجتماع یهادر شبکه

دلیل ماهیت خاص  به «محیط زیست». حوزه هاستآن

جمله  آن و ارتباط آن با زندگی و حیات جامعه بشری، از

 گیردست که بسیار مورد توجه قرار میهایی احوزه

(Mehmood et al., 2021)ها مار قابل قبول دگرسنجه. آ

های اجتماعی که بیانگر رواج استفاده از شبکهدر عین این

است، از این واقعیت حکایت  و محققان در میان کاربران

  کند.می

چنین رابطه مثبت و معناداری بین نتیجه این تحقیق هم

چنین، های آلتمتریک را نشان داد. همو شاخص استنادات

های اجتماعی توسط مخاطبان رسانه« تقاضای اطلاعات

باید توجه  . با این حالAdeniji et al., 2021))زیاد بود 

ها، یک رابطه داشت که رابطه بین استناد و دگرسنجه

دوطرفه است و با افزایش استنادهای یک بستر، 

 ایهیابد. پژوهشافزایش می استنادهای بستر دیگر هم

و حضور فعال ها اند که وجود مقالهمتعددی اذعان داشته

های اجتماعی، باعث افزایش تعداد در رسانهپژوهشگران 

-Ramezaniمطالعات  جمله ازه است، ها شدبه آن استناد

Pakpour-Langeroudi  (2683)و همکاران ،Zahedi  و

  وThelwall (2682 )و  Mohammadi ،(2682) همکاران

Haustein  از  نشان از این مطلب دارد. (2682)و همکاران

طرف دیگر، تعداد استنادهای علمی یک مقاله به جذابیت 

های اجتماعی کمک بیشتر آن و توجه به آن در رسانه

  .نمایدمی

بیشترین میزان توجه  ،خوانندگان مندلی و توییتر کاربران

اند. این دو خود اختصاص داده را به این حوزههای به مقاله

ها، اغلب بیشترین میزان شاخص در میان سایر دگرسنجه

های دهند. این یافته با یافتهخود اختصاص می توجه را به

Erfanmanesh (2682)،Goltagi  وJowkar  (2682 ) و 

Rahimi  نیز همخوانی دارد (2681)و همکاران. 

بعد Alipour  (2683 )و Moradiکه در پژوهش  طورهمان

از حوزه علوم پزشکی و سلامت، حوزه محیط زیست 

بالاترین تعداد مقالات و بیشترین امتیاز کسب شده 

ها در براساس پایگاه آلتمریکس را در مقایسه با سایر حوزه

بردارد، نتایج دریافت شده درخصوص آمار خوانندگان ثبت 

 برداری بروندادهای ثبتاختراع، وضعیت مناسب بهره

فناوری در میان سایر اختراع حوزه محیط زیست

 های آلتمتریکس همچون خوانندگان بلاگ، گوگلشاخص

دهنده  دهد که نشانرا نوید می غیرهپلاس، پالیسی و 

نفوذ این حوزه در نوآوری و ارتباط با صنعت است که 

قابل توجهی به این حوزه را همراه داشته  کاربرانگرایش 

رای افزایش رشد اقتصادی و حمایت و است. از همین رو، ب

 زیست حفاظت از حقوق ثبت اختراع حوزه محیط

های لازم مانند قوانین و سازی زمینهبایست فراهممی

های ضروری در دستور کار مقررات و سایر زیرساخت

 گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. سیاست

طور معمول، به رانیدر کشور اسازی نیز از نگاه تجاری

در  بیمحققین، پس از تصو پژوهشی پیشنهادی یهارحط

 یتحقیقاتی، از سو ها و مراکزپژوهشی دانشگاه یشورا

عنوان چه که بهآن ،تیمجری طرح، به اجرا درآمده و درنها

به  اجرا شده فرآورده نهایی از یک طرح تحقیقاتی مصوب

که در  ، یک نسخه گزارش نهایی طرح استدیآیدست م

 ردیگیمالی پژوهش قرار م کنندهتیان حماسازم اریاخت

پژوهشی نیز توسط مجری طرح به  یهااز طرح یتعداد

. در موارد معدودی رسندیتبدیل شده و به چاپ م مقاله

حین اجرای پژوهش، به فناوری، ابداع یا  که محقق در

یافته است، اقداماتی برای ثبت  دست زیابتکار جدیدی ن

« صنعتی اداره مالکیت -کشور اسناد ازمان ثبتس» آن در

با بخش صنعت  برقراری ارتباط برای ایو  ردیپذیم صورت

برای  و استفاده از نتایج طرح در صنعت و گاهی نیز

و سایر  گذاراناستیانعکاس نتایج تحقیق به س

 et al., 2021) شودیذینفع، اقدام می هاسازمان

Yaghoubi بر همین اساس، پیگیری اینکه تحقیقات )

پژوهشی به  مؤسساتو  هادانشگاهانجام گرفته در سطح 

https://jipm.irandoc.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&author=sotudeh
http://militarymedj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&author=yaghoubi
http://militarymedj.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&author=yaghoubi
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چه میزان تجاری شده و به دستاورد اقتصادی منجر شده، 

بسیار دشوار است. از سوی دیگر، انتساب دقیق 

ی صورت هاپژوهشو  ی فناورانه به مطالعاتهاشرفتیپ

ی جهانی هاسامانهگرفته نیز کاری سخت و پیچیده است. 

در سطح  منتشرشدهی علمی هاتیفعالرصد  منظوربهکه 

ارتباطات  اندکردهتلاش  اندافتهاختصاص ی المللنیب

ی ثبت اختراع را دنبال هاپروانهبا  هاپژوهشصورت گرفته 

ها ی اقتصادی آنریپذتأثیری و گذارتأثیرکرده و تا حدی 

واقعی و عینی  طوربهرا مشخص کنند. در هر صورت 

و به  هاپژوهشاز  کیکدامی دقیقی مبنی بر اینکه هاداده

 باًیتقرچه میزان دستاورد اقتصادی شده، امری دشوار و 

 ناممکن است.

های این مطالعه، پیشنهادهای مجموع، براساس یافته در

 قابل ارائه است: زیر به محققان حوزه محیط زیست

 های اجتماعی حضور فعالانه پژوهشگران در شبکه

 های علمی خودعلمی به منظور ترویج یافته

  تعامل با بازار و تمرکز بر نیازهای بخش صنعت به

های علمی و درنتیجه گرایش به منظور انجام فعالیت

سمت اثرگذاری اقتصادی و منجر شده به تولید 

 ت محصول یا نوآوری در خدما

 های پژوهشی نوظهور در زمینه محیط انتخاب حوزه

های مورد مطالعه به منظور زیست به عنوان حوزه

 المللی.تأثیرگذاری بیشتر بر محققان ملی و بین
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Abstract 
Introduction: The new approach to the environment in the current century 

and considering it as a part of the national capital of countries, the need to 

preserve it by using clean technologies such as biological technology has 

become the most important concern of mankind in the present century. In 

the third chapter of the country's comprehensive scientific map document, 

which is dedicated to the country's science and technology priorities, in its 

first priority in the technology sector, "environmental technologies" have 

been proposed and called for directing funds, guiding the educational 

system, and reforming and renewing structures and processes. It is for the 

rapid growth of this field. Therefore, the purpose of this research is to study 

the scientific, economic and social effects of the researches carried out in the 

field of environment in order to clearly reflect the current situation of the 

said field in Iran. 
Materials & Methods: The present research is of applied type and has been 

carried out using quantitative and scientific approach. The research 

community has been 10268 articles from the Scopus database in the field of 

environment during the years 2012 to 2021, which by using library methods 

for the purpose of theoretical foundations and retrospective bibliometric 

analysis, scientific researches in the field of environment in terms of the 

publication process of articles, It studies the status of patent citations and the 

status of readers in different social network platforms. Also, in order to 

check the amount of reflection of articles in social media, the data of 

Altmetrics database was used and the data obtained from that database was 

analyzed statistically in SPSS software. In the field of inferential data 

analysis, Spearman's correlation test has been used in this software. 

Results: The findings showed that the highest publication of scientific 

productions in 2021, the highest citation to scientific productions in the field 

of "environment" in 2018, and the highest impact of citation with 

normalized weight belong to the years 2021 and 2019. Also, the highest and 

lowest citation weight points are related to the years 2021 and 2014. In 

addition, the utilization of researches in order to create environmental 
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products in 2012 has been much better than other years in the examined 

decade, and the number of patents granted in 2012 (the first year of the 

examined decade) to scientific and Iran's research in the field of 

biotechnology is also more than the other years under review, and this 

difference is due to the use of the mentioned scientific products by a large 

number of patents, which makes them visible. The highest level of reflection 

of the environment in social networks belonged to Mendeley software, 

Dimension citation, user tweets, news media and Facebook, respectively. 

Discution: In order to increase economic growth and support and protect 

patent rights in the field of environment, provision of necessary fields such 

as laws and regulations and other necessary infrastructures should be 

included in the country's economic policy agenda. From another point of 

view, the exact attribution of technological advances to studies and 

researches is also a difficult and complicated task. Global systems that are 

dedicated to monitoring scientific activities published at the international 

level have tried to follow the connections made between researches and 

patents and to some extent determine their impact and economic 

effectiveness. In any case, it is difficult and almost impossible to provide 

accurate and objective data about which of the researches in the field of 

environment has been economically successful. 

 
 

 

 


