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تأمین اعتبار شده ایران را در سه گروه  وضعیت استنادی مقاالت کوشدیمپژوهش حاضر  :هدف

 تأمین اعتبار نشده مقایسه نماید. اعتبارات داخلی، خارجی و مشارکتی بررسی و با مقاالت

روش پژوهش تحلیل استنادی و نمونه هدفمند پژوهش را مقاالت ایرانی نمایه شده در  روش پژوهش:

SCI  وضعیت تامین اعتبار، به کمک فیلدهای دهدیمتشکیل  2011-2008 یهاسالدر .FU  سازمان(

به  هادادهتعیین شد. آماده سازی و سپس تحلیل  (یق اعتبار پژوهشیتصد) FXکننده اعتبار( و تأمین

 افزار اکسل و اس.پی.اس.اس انجام شد.نرمکمک 

داری از مقاالت تأمین اعتبار شده به لحاظ نرخ استناد شدگی و میانگین استنادی به نحو معنی :هايافته

هستند. همچنین، وضعیت استنادی گروه مقاالت تأمین اعتبار شده  تریشپمقاالت تامین اعتبار نشده 

 بهتر است. یاعتبار شده داخل نیاز مقاالت تام یتکو مشار یخارج

علت یا معلول جذب  تواندیممقاالت برخوردار از اعتبارات پژوهشی،  برتری استنادیگيري: نتيجه

اعتبارات باشد. از یک سو، ممکن است اعتبارات پژوهشی، به ارتقای کیفیت تولیدات علمی و در نتیجه 

احتمال دارد مقاالت با کیفیت باال در جذب اعتبار  افزایش استناد به آنها انجامیده باشد. از سوی دیگر،

باشند و این امر در جذب استناد بیشتر موثر باشد. به هر روی، با توجه اهمیت  ترموفقپژوهشی 

موفقیت در جذب اعتبارات پژوهشی به ویژه از  توانیماعتبارات در ارتقای کیفی و اثرگذاری پژوهش، 

 رزیابی پژوهشگران به کار گرفت.شاخص ا عنوانبهمنابع خارجی را 

 اثرگذاری پژوهشی.، ایران ،میانگین استنادی ،استناد ،مقاالت ،پژوهشیاعتبار  واژگان كليدي:

                                                           
 ارشد است یارشناسکان نامه یمقاله حاضر برگرفته از پا. 1

 دانشگاه شیراز  یشناسدانشاستادیار گروه علم اطالعات و  2.

 دانشگاه شیراز یشناسدانشکارشناس ارشد علم اطالعات و  3.
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 مقدمه
 بدون .کنندیمبازی  دانشمندان تحقیقاتی فعالیت در نقش مهمی یاعتبارات پژوهش

 نخستینمراحل  در ویژهبه  .است غیرممکن دشوار و گاهی حتی پژوهش ،اعتبارات پژوهشی

 پیادهبه توسعه و  ی مالی و اعتبارات پژوهشی درکمکهاکمک ،دانشمندان یاحرفهزندگی 

یمالی و اعتبارات پژوهشی هاکمک ،در این معنا .است ضروریآنان  ی پژوهشیهادهیا یساز

مقایسه  .(1997 ،1)بنوویتز کنندیم یفاسازاسرنوشتنقشی یمحققان ادر مسیر حرفه ،آغازین

رشد و بین ارتباط تنگاتنگ هزینه سرانه تحقیقاتی کشورهای مختلف جهان خود مؤید 

اعتبارات . (1379 ،)حیدری استگذاری در امور پژوهشی سرمایه وپژوهش شکوفایی 

 باشد علمی هایفعالیتمؤثر برای ترویج  یراه در کشورهای در حال توسعه تواندیمپژوهشی 

های با ی مهم برای انجام پژوهشازهیانگبه عنوان  و (2008 ،2همکارانو   ، ،)چاودوسکی

 .(2005 ،3منندز-)گارسیا و سنز کیفیت محسوب گردد
 

 بيان مسئله
از دانش بشری پیشبرد در  آنها اثرگذاریسنجش  ،ارزیابی تولیدات علمی یهاراهیکی از 

بر عملکرد استنادی  توانندیمعوامل بسیاری است. بررسی عملکرد استنادی مقاالت طریق 

 ینترکنندهیکی از تعیین  اعتبارات پژوهشیدر این میان برخورداری از موثر باشند.  هاپژوهش

مالی  یهاکمککه برخورداری از اعتبارات پژوهشی و  دهدیمشواهد نشان عوامل است. 

؛ 1977 ،4برتی)لمنجر شود هایهمکارو گسترش وری علمی بهرهنه تنها به افزایش  تواندیم

 ،تراور ،ی؛ الندر1989 ،7نیزلر و روبنستی؛ گ1984، 6نین و گری؛ بالدو1983 ،5لدیپترز و فوسف

بلکه استناد و اثرگذاری پژوهش را نیز به نحو چشمگیری بهبود می بخشد ( 1996 ،8و گودین

                                                           
1.Benowitz 

2. Chudnovsky, Lopez, Rossi, &Ubfal 
3. Garcia & Sanz-Menéndez 

4.Liebert 

5. Peters & Fusfeld 
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؛ 1998 ،3داوسونزون و ی؛ لو1998 ،2ابروخ و بیگلی ،؛ باتلر1998 ،1همکارانو   ، ، ،ینلمک)

 .(2010 ، 5؛ ژائو1999 ،4یویزون و دیلو

بررسی وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی از اهمیتی چشمگیر برخوردار  ،از این رو

 از برخوردار ایرانی مقاالت درصدد که ننشان داد (زودآیند ) امیدی و ستودهاست. پیشتر 

بهبودی چشمگیر را نشان  (2011)گزنیو  گاهیدهد ،جوکار هاییافتهدر مقایسه با  مالی حمایت

اعتبار شده از دیگر تأمین که تأثیر استنادی مقاالت  ه بودهمچنین نشان داد تحقیق اخیر. دهدیم

استنادی تنها به میانگین استنادی مقاالت تأثیر آنان در برسی  ،حالبا این مقاالت بیشتر است. 

 ،دو گروه مقاالت را با هم مقایسه نکردند. از این گذشته 6و وضعیت استناد نشدگی هبسنده کرد

از اعتبار شده بر اساس منبع تامین اعتبار آنها نیز روشن نیست.تأمین عملکرد استنادی مقاالت 

نامه استنادی ی ایران در نمایهالمللنیبی هاپژوهشبا مطالعه تا  کوشدیمپژوهش حاضر  ،این رو

مقاالت تأمین اعتبار  استنادی عملکردبررسی و مقایسه به  ،2011تا  2008ی هاسال یعلوم ط

تا از  ،استناد نشدگی آنها بپردازد وضعیتبه لحاظ میانگین استنادی و همچنین نشده  وشده 

را  یترتازه شواهداین دو دسته مقاالت و مقایسه وضعیت استنادی تحلیل استنادی  رهگذر

این  ،همچنین تأثیری که بر پیشبرد دانش دارند به دست دهد.و  ،هاآننمایانی و درباره اعتبار 

اعتبار در سه تأمین را بر حسب منابع مقاالت پژوهشی عملکرد استنادی مطالعه در نظر دارد 

. چنانچه میانگین استنادی این گروه از با هم مقایسه کندمشارکتی خارجی و  ،گروه داخلی

نقش  ،از مقاالت تأمین اعتبار شده داخلی پیشی بگیرند یدارمقاالت با اختالفی معنی

 خواهد شد.  روشنی مالی خارجی در افزایش نمایانی و در نتیجه اثرگذاری مقاالت هاتیحما

زیرا به ؛ای علی بین دو متغیر استناد و تأمین اعتبار یافتتوان رابطهآشکار است که نمی

ناب و اعتبار باال  اییشهاندبرخورداری از طور قطع روشن نیست که آیا پژوهشی به دلیل 

یا این که به دلیل  ،های مالی و در نتیجه استناد بیشتر شده استموفق به کسب کمک

                                                           
1. MacLean, Davies, Lewison, & Anderson 

2. Butler, Bourke, & Biglia 

3. Lewison & Dawson 

4. Lewison & Devey 

5. Zhao 

 uncitedness 
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به نتایج معتبر و  ،برخورداری از حمایت مالی و در نتیجه امکانات و تجهیزات قوی و روزآمد

به ارمغان آورده است. به هر  و همین امر استناد بیشتری را برای آن یافته دست اطمینانیقابل

روشن خواهد شد که این  ،دوشتأیید برتری استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده  چنانچه، حال

سرچشمه  هاآناز اعتبار ذاتی  اثربخشیخواه این  ،اندتر بوده اثربخشمقاالت در پیشبرد دانش 

در اثر برخورداری از منابع مالی روی داده  هاآنال ارتقای سطح کیفیت خواه به دنب ،گرفته باشد

 باشد.
 

 اهداف پژوهش
ایران و  شدهتأمین اعتبار  مقاالت عملکرد استنادیبررسی  ،اصلی پژوهش حاضر هدف

تا  کوشدمیپژوهش حاضر  ،. بدین منظورباشدمیمقایسه آن با مقاالت تامین اعتبار نشده 

 را محقق سازد:ذیل فرعی اهداف 

 ؛اعتبار شده و نشده تأمین ه در دو گروهاستناد نشد فراوانی مقاالتمقایسه  (1

 ؛اعتبار شده و نشده أمین تهایپژوهشمقایسه میانگین استنادی  (2

خارجی و  ،تأمین اعتبار شده داخلی در سه گروه هاستناد نشد فراوانی مقاالتمقایسه  (3

 ؛مشارکتی 

و  و مشارکتی ،خارجی ،اعتبار شده داخلی تأمین هایپژوهشمقایسه میانگین استنادی  (4

 .اعتبار نشده تأمین

 

 پيشينه پژوهشمرور 
و  اندپرداختهمقاالت  یاعتبارات پژوهش یدر سراسر جهان به بررس یادیهای زپژوهش

ه ک، انددادهقرار  یرا مورد بررس یمختلف، مباحث مربوط به اعتبارات پژوهش یردهایکاز رو

جملهزان استناد از یوری علمی، تأثیرگذاری و م، بهرهیعلم یارکبر هم یاعتبارات پژوهش تأثیر

ی حاصل از مطالعات مختلف، نشان دادند که بودجه و اعتبارات هاافتهی .باشدیم هاآنی 

پترز و  ؛1977برت، ی)ل کندیم ترگستردهبیشتر، تعداد انتشارات را بیشتر و همکاری را  یپژوهش

، ، تراور، و گودینیالندر ؛1989ن، یزلر و روبنستیگ ؛1984ن، ین و گریبالدو ؛1983لد، یفوسف

بودجه و اعتبارات پژوهشی بر استناد و تأثیرگذاری ه (. مطالعات دیگری نشان دادند ک1996
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ی حوزه(، در 1998، دیویس، لویزون، و آندرسون )ینلمک. نتایج مطالعه گذاردیمپژوهش اثر 

های ا، نشان داد تعدد منابع بودجه با عملکرد استناد ارتباط مثبت دارد. یافتهیالرقات مایتحق

ای مثبت و رابطهبر تحقیقات پزشکی استرالیا نشان داد ( 1998ا )مطالعه باتلر، بروخ و بیگلی

قوی بین موفقیت در جذب منابع مالی خارجی و موفقیت در جذب تأثیر استنادی باالتر وجود 

هایی که دارای بودجه و اعتبارات پژوهشی هستند میزان ها نشان داد، پژوهشیافتهدارد. دیگر 

ی همهاستناد به مقاالت باالتری دارند و ضریب تاثیر انتشارات دارای بودجه پژوهشی در 

( 2010( و ژائو )1998زون و داوسون )یباشد. نتایج مطالعه لوی موضوعی باالتر میهاحوزه

ی باالتر از امالحظههای تأمین اعتبار شده به طور قابل نادات پژوهشنشان داد تعداد است

استناد ه ک( نشان داد 1998زون و داوسون )یگر مطالعه لویی دهاافتههای دیگر است. یپژوهش

ن یو شکاف استنادی بزرگی ب ابدییمش یافزا یکننده مالنواخت با تعداد تأمینیکبه طور 

گر یی دهاافتهدارند وجود دارد. ی یکننده ماله تأمینکیی هاآنمقاالت محروم از حمایت مالی و 

 پژوهش یبر اثرگذار یقابل توجه تأثیر یکنندگان مالسندگان و تعداد تأمینینشان داد، تعداد نو

مجالت معتبر با انتشار در  - یکبه ویژه از صفر به - یکنندگان مالش تعداد تأمینیدارند و افزا

( در مطالعه خود نشان دادند مقاالت دارای اعتبار 1999) یویزون و دیدارد. لو یهمبستگ

همچنین . نسبت به دیگر مقاالت دارند یی باالتررگذاریتأثی امالحظهپژوهشی به طور قابل 

، در مجالت دارای اندشده یه حمایت مالک( نشان داد مقاالتی 2012) 1نتایج مطالعه گردس

 .شوندیمظاهر  2اعتبار نیباالتر

ه خود نشان دادند که بیش از نیمی از انتشارات ع( در مطال2011)اران کو هم 3بناونت

در مجله اند که بخش اعظم آنها در مجالت دارای ضریب تأثیر کمک مالی دریافت کرده

خود نشان دادند که  مطالعه( در 2012) 5منتشر شدند. وانگ، لیو و دینگ 4استنادی یهاگزارش

اعتبار شده است و در حدود نیمی از مقاالت  نیتأمش از هفتاد درصد از مقاالت چین یب

ا، از حمایت مالی یا، استرالیانادا، اسپانکا، یتالیا، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه، ایککشورهای آمر
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اعتبار شده را  نیتأممقاالت درصد  نیترکمدرصد(  08/33ایتالیا )با ر و کشو اندبودهبرخوردار 

 داشته است. 

ی اعتبررارات پژوهشرری انجررام نشررده اسررت. مرررور  دربررارهدر ایررران مطالعررات زیررادی 

مبحرث اعتبرارات پژوهشری    کره   ،های انجام شده در داخرل کشرور بیرانگر ایرن اسرت     پژوهش

برخری مطالعرات بره اهمیرت      در کشور مورد توجره قررار نگرفتره اسرت.    و خارجی  المللیبین

ی تحقیرق را در  هرا نره یهزدر رسراله خرود نقرش     (1387) اعتبارات پژوهشی پرداختند. عصاره

ی تحقیرق و  هرا نره یهزی مطالعره او نشران داد کره هرر چره      هرا افتره توسعه ملی بررسی کررد. ی 

توسرعه   نتیجه نهایی که کمک در امر توسعه اقتصادی و نهایترا   ؛تحقیقی بیشتر باشد هایفعالیت

 ملی است بیشتر خواهد شد.

 هاپژوهش هاییافتهیکی دیگر از و توزیع بودجه پژوهشی تخصیص اعتبارات  ینحوه

در مطالعه خود نشان داد که توزیع اعتبارات پژوهشی  (1375)شایان  ،به عنوان مثال .باشدمی

از مبنا و معیار موزش عالی بین واحدهای مختلف نامتناسب بوده و آ مراکزو  هادانشگاه

به بررسی شیوه تخصیص اعتبارات پژوهشی  (1381)مهرابی  مشخصی برخوردار نبوده است.

پژوهشی  هایبودجهتوزیع  ،او نشان داد هایبررسی( پرداخت. 1380-1347سال ) 33طی 

آمده صورت  به عملو اقدامات علمی پژوهشی  هاتوانمندی ،هاقابلیتبر اساس  گاههیچ 

مشکالت دانشگاه پیام نور در تولید علم،  ترینمهم( نشان داد 1383ی )فوریط .نگرفته است

اسدزاده ی پژوهش هاافتهیی مختلف است. هابخشتوزیع نامناسب بودجه پژوهشی بین 

در تولید اطالعات مؤثر یکی از عوامل  و اعتبارات روش تخصیص بودجه دادنشان  (1386)

بر اینکه تأکید ضمن  ایمطالعهدر  (1386)نژاد و ابونوری محمد همچنین،  .باشدمیعلمی 

به معرفی یک الگوی  ،توزیع بودجه پژوهشی در ایران از مدل و منطق خاصی برخوردار نیست

 . .رداختندپو مراکز پژوهشی  هادانشگاهمیان  ریاضی جهت توزیع بودجه پژوهشی در

 ،مثالبه عنوان  .باشدمینتایج برخی دیگر از مطالعات کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی 

قات یوابسته به وزارت علوم تحق یمؤسسات پژوهش یاعتبارات جار یبا بررس (1380)شمس 

از عوامل ضعف  یکیکمبود منابع مالی  ،ی اول و دوم توسعه نشان دادابرنامهدر  یو فناور

 ،علیو ف (1383)پاریاد و همکاران  مانندنیز مطالعات دیگری  پژوهش در کشور بوده است.

که دسترسی به تسهیالت پژوهشی یکی از عواملی  شان دادندن (1381) و چیذری ،پزشکی راد
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محمدیان ساروی  ،همچنین .باشدمیتأثیرگذارپژوهشی دانشجویان  هایفعالیتاست که بر 

در تحقیقی به این نتیجه رسید که عوامل اقتصادی مانند حمایت مالی و در نظر گرفتن  (1385)

( نشان 1390حمدی )ا د.دار تأثیردر دانشگاه آزاد در توسعه پژوهش  الزم تسهیالت و اعتبارات

داد که از بین موانع و تنگناهای انجام فعالیت پژوهشی کمبود بودجه و اعتبارات پژوهشی از 

یمپژوهشی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز  هایفعالیتموانع انجام  ترینمهم

 .باشد

 ، 2009ا ت 2000ی هاسالتولیدات علمی ایران در بررسی با  ،(2011) همکارانو  جوکار

و با انتشارات تأمین را مورد مطالعه قرار داده استنادی انتشارات تأمین اعتبار شده ایران  عملکرد

درصد انتشارات ایران در  5/12تنها  نشان داد آنانمطالعه  هاییافته مقایسه کردند.اعتبار نشده 

ی همهدر ه کشان داد ناین مطالعه گر یج دی. نتااندشدهتأمین اعتبار  ،ی مورد مطالعههاسال

چ اعتبار یه هک یانتشارات دارای بودجه پژوهشی از مقاالت یر استنادیتأث ،موضوعیحوزه های 

 وضعیت یامقاله در( زودآیند) امیدی و ستوده. شتر بوده استیب اندنکردهافت یدر یپژوهش

 کردند بررسی را 2011 تا 2008 یهاسال در ایران علمی درتولیدات پژوهشی اعتبارات جذب

 از بیش که اندشده منتشر مالی حمایت با ایرانی مقاالت درصد سی از بیش که دادند نشان و

 تأمین خارجی هایسازمان توسط چهارمیک از کمتر و داخلی هایسازمان توسط آن چهارمسه

بهبودی  (2011)یافته های جوکار و همکاران  با مقایسه در درصد این. است شده اعتبار

 .دهدیمچشمگیر را نشان 

ه ک دهدیمنشان  یو داخل یقات خارجیانجام شده در رابطه با تحق یبررسبه طور کلی 

به نحوی که بهره وری  ؛باشدیمعوامل مؤثر در پژوهش  ترینمهماز  یکی یاعتبارات پژوهش

تا جایی که گستره  .دهدیمرا افزایش  هاپژوهشو اثرگذاری  ،گستره همکاری ها ،علمی

از معدود ( 2011)دیده گاه و گزنی  ،مطالعه جوکار ،دادیمی پژوهشگر امکان هایبررس

. اندپرداختهایران اعتبار شده  تأمینمقاالت  مطالعاتی است که به بررسی عملکرد استنادی

تحقیق اخیر همچنین نشان داد که تأثیر استنادی مقاالت تامین اعتبار شده از دیگر مقاالت 

استنادی تنها به میانگین استنادی مقاالت بسنده سی تاثیر رآنان در بر ،بیشتر است. با این حال

 ،کردند و وضعیت استناد نشدگی دو گروه مقاالت را با هم مقایسه نکردند. از این گذشته

 یا داخلیاعم از  –عملکرد استنادی مقاالت تامین اعتبار شده بر اساس منبع تامین اعتبار آنها 
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شواهدی ضرورت انجام تحقیقی دیگر که  ،از این رو.نگرفتمورد بررسی قرار نیز  -خارجی 

یافته های  ،ارائه کندتازه را درباره وضعیت عملکرد استنادی مقاالت تأمین اعتبار شده ایران 

تحکیم کند و به مقایسه مانند درصد استناد نشدگی گذشته را به کمک شاخص های دیگر 

 اعم از داخلی –تامین اعتبار آنهاعملکرد استنادی مقاالت تامین اعتبار شده بر اساس نوع منبع 

 احساس می شود.  بپردازد –خارجی  یا
 

 پژوهش شناسیروش
برای بررسی وضعیت  ستنادیاتحلیل با رویکرد  یسنجعلمپژوهش حاضر از روش 

 .کندیماعتبار پژوهشی مقاالت ایران استفاده  تأمین

 پژوهشو نمونه جامعه 

 1یافته علومگسترش یاستناد نامهیهنماجامعه پژوهش را مقاالت منتشر شده ایران در 

از میان مقاالت منتشر شده ایران در نمایه تشکیل می دهد. نمونه پژوهش به روش هدفمند و 

جستجویی با  ،به منظور شناسایی این آثارانتخاب شد.  2011-2008 یهاسالنامه مذکور در 

 یع مدارکانوهمچنین، جستجو به اصورت گرفت.  CU=Iran AND PY=2008-2011 راهبرد

یادداشت ها و نامه ها  ،مقاالت مروری ،یعنی مقاالت پژوهشی –دارند که بار پژوهشی بیشتری

 آماده سازی برایبارگذاری و سپس به منظور  Tab-Delimitedبا فرمت  هادادهمحدود شد.  -

 د.یاکسل منتقل گرد افزارنرمتجزیه و تحلیل به 

 شده تأمين اعتبار شناسايی مقاالت

 FUگرد آمده در فیلد  یهادادهی تأمین اعتبار شده بر پایه تحلیل هاپژوهششناسایی  

 (یق اعتبار پژوهشیمتن تصد)ویژه  FXاعتبار و شماره اعتبار( و  کنندهتأمین)نام سازمان 

 ،ضبط نشده است هاآناطالعاتی برای  گونههیچیی که در این فیلد هاپژوهشصورت گرفت.

تأمین اعتبار شده بر حسب  یهاپژوهش. 2تأمین اعتبار نشده قرار گرفتند یهاپژوهشدر زمره 

                                                           
1.Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 

پایگاه در فیلدهای ، گرچه این امکان وجود دارد که اطالعات برخی پژوهش ها در عین دریافت اعتبار پژوهشی  2.
به نحوی که پژوهشی های ، این احتمال بسیار کم است، با این حال، درج نشده باشد های تامسون رویترز
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 مشارکتیو  ،خارجی ،در سه گروه داخلی ،هاآنحامی  یهاسازمانداخلی یا خارجی بودن 

همکاری دو یا چند سازمان ایرانی با  ،مشارکتیشدند. منظور از اعتبارات  یبنددسته

 خارجی در تأمین اعتبار مالی الزم برای یک اثر است.  هایسازمان

ل قرار یه و تحلی( مورد تجز16)نسخه  1با استفاده از اس.پی.اس.اس هاداده پایاندر 

 استفاده شد. یبا توجه به سؤاالت مربوطه از آمار استنباط هادادهل یه و تحلیتجز یگرفت. برا

دوم از آزمون تی  هدف ،2 یخ یاز روش آزمون ناپارمتر مسواول و  هدفبه منظور تحقق 

در آزمون  راهه استفاده شد. یکانس یل واریچهارم از روش آزمون تحل تست مستقل و هدف

استفاده  هاانسیوارجهت بررسی همگنی  2نیتحلیل واریانس یک راهه نخست از آزمون لو

از آزمون ولش و براون فورسیث جهت سنجش  هاانسیوارگردید. در صورت ناهمگنی 

 هاول جهت شناسایی محل اختالف استفاده شد.-آزمون تعقیبی گیمزاز اختالف و  دارییمعن
 

 پژوهش يهاافتهي
منتشر شده است که  2011تا  2008مقاله توسط ایران در بازه زمانی  61863 ،مجموع در

. بررسی منابع اندبودهدرصد از حمایت مالی برخوردار  3/34بالغ بر  مقاله 21245 ،این تعداد از

تأمین از کل مقاالت ( درصد 21/83بالغ بر ) مقاله 17678 اعتبار مقاالت نشان داد کهتأمین 

بالغ بر ) مقاله 2166 اعتبار و نهادهای داخلی حمایت شده اند. هاسازمانتوسط  ،اعتبار شده

نهادها و سازمانهای ملی و  ،تأمین شده است. همچنیناز سوی منابع خارجی  (درصد 2/10

از کل مقاالت تامین  درصد(27/6)بالغ بر مقاله  1332و خارجی در حمایت مالی  المللیینب

 .3اعتبار شده ایران با هم مشارکت داشته اند
 

                                                                                                                                        
)برای نمونه نگاه کنید به بر پایه این اطالعات صورت گرفته است پیرامون اعتبارات پژوهشی بسیاری  سنجیعلم

 (.2011جوکار و همکاران، ؛ 2011را، یوانگ و شاپ

. SPSS 

. Leven 

درصد( که علیرغم  32/0، مورد 69که شماری از مقاالت تأمین اعتبار شده وجود داشتند ) .الزم به ذکر است3
ها وجود نداشت کننده اعتبار آناطالعات دقیقی از سازمان تأمین، وجود اطالعات مربوط به تأمین اعتبار پژوهشی

و تنها به اطالعاتی درباره شماره طرح یا یک نام اختصاری بسنده کرده بودند که در مورد اخیر تالش برای 
 با جستجو در اینترنت نیز به نتیجه نرسید.و داخلی و خارجی بودن آن شناسایی نام دقیق 
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 اعتبار شده و نشده تأمين هايپژوهشاستناد نشدگی  وضعيت

وضعیت استناد نشدگی تولیدات علمی ایران را به طور کلی و در دو دسته  1جدول 

 دهد. های تأمین اعتبار شده و نشده نشان میپژوهش
 ن اعتبار شده و نشدهیهای تأمدر پژوهش یاستناد نشدگ وضعیت. 1جدول 

 

 

درصد از کل مقاالت  08/36بالغ بر مقاله  22319 در کل ،شودگونه که مشاهده میهمان

اعتبار ن یمقاالت تأم .اندنکردهدریافت  یاستناد هیچگونهمطالعه مورد ازه زمانی در بمنتشر شده 

درصد  9/31بیش از دو برابر مقاالت تأمین اعتبار شده )با ،درصد استناد نشدگی 1/68 نشده با

 .استناد نشدگی( بی استناد مانده اند

های تأمین اعتبار شده و ن فراوانی پژوهشیتفاوت ب دارییمعندر ادامه به منظور بررسی 

استفاده شد. بر اساس مقدار  دو یخ پارامترینااز آزمون  یاستناد نشدگ میزاناظ نشده از لح

های بدون ن پژوهشیب داریمعنی( تفاوت 1 یدرجه آزاد با 97/2922آمده ) به دست دو یخ

وجود  000/0 دارییمعنن اعتبار شده و نشده در سطح یهای تأماستناد در دو دسته پژوهش

ن یهای تأمدر دسته پژوهشنرخ استناد نشدگی ه کجه نشان از آن دارد ین نتی(. ا1دارد )جدول 

 های تأمین اعتبار نشده است.پژوهش کمتر ازمعنی داری اعتبار شده به نحوی 

 خارجی و مشاركتی ،هاي تأمين اعتبار شده داخلیمقايسه ميزان استناد نشدگی پژوهش

 ،شده داخلین اعتبار یهای تأمو درصد مقاالت بدون استناد در پژوهش یفراوان 2جدول 

 . دهدیمخارجی و مشارکتی را نشان 

 خارجی و مشارکتی ،ن اعتبار شده داخلییهای تأمدر پژوهش ی. وضعیت استناد نشدگ2جدول 
 درصد فراوانی مقاالت بدون استناد

 23/87 6183 داخلیتأمین اعتبار 

 درصد فراوانی استنادیبمقاالت 

 9/31 7121 تأمین اعتبار شده

 1/68 15198 نشدهتأمین اعتبار 

 100 22319 کل

000/0، سطح معنی داری =  1، درجه آزادی = 97/2922خی دو =   
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 3/7 517 خارجی شده

 47/5 388 مشارکتی

 100 7088 کل 

000/0، سطح معنی داری = 2درجه آزادی =  ،5/9269خی دو =   

 

مقاالت تأمین اعتبار شده داخلی با درصد استناد نشدگی  ،شودیمهمانگونه که مشاهده 

مقاالت تأمین اعتبار شده مشارکتی با درصد  دارای باالترین درصد استناد نشدگی و ،23/87

. مقاالت تأمین اعتبار شده باشندیمدارای کمترین درصد استناد نشدگی  ،47/5استناد نشدگی 

. به منظور بررسی 1درصد مقاالت بدون استناد را به خود اختصاص داده است 3/7 ،خارجی نیز

خارجی و مشارکتی به  ،های تأمین اعتبار شده داخلیتفاوت بین فراوانی پژوهش دارییمعن

به دست آمده  یدو استفاده شد. بر اساس مقدار خ یلحاظ نرخ استناد نشدگی از آزمون خ

 ،های تأمین اعتبار شده داخلین نرخ استناد نشدگی در پژوهشیداری ب( تفاوت معنی5/9269)

(. به این ترتیب مشاهده 2وجود دارد )جدول  000/0 دارییمعنخارجی و مشارکتی در سطح 

مین اعتبار شده داخلی به نحو در گروه مقاالت تا استنادیبمی شود که درصد مقاالت 

بیشتر  اندبودهگروه مقاالت دیگر که از منابع تأمین اعتبار خارجی برخوردار  دو چشمگیری از

 است.

 شده و نشدهاعتبار  تأمينهاي پژوهش استناديوضعيت 

 17/3 نشدهبرای مقاالت تأمین اعتبار و  35/3اعتبار شده  تأمین مقاالتمیانگین استنادی 

 اعتبار شده و نشده به لحاظ میانگین استنادی تأمین هایپژوهشبه منظور مقایسه به دست آمد. 

بین میانگین  داریمعنینتایج نشان داد که اختالف از آزمون تی مستقل استفاده شد.  آنها

و  داردوجود 001/0 داریمعنیدر سطح اعتبار شده و نشده  تأمین هایپژوهشاستنادی 

شده ناعتبار  تأمینبیش از مقاالت  دارییمعناعتبار شده به نحو  تأمینمیانگین استنادی مقاالت 

 .(3جدول ) باشدمی

 ن اعتبار شده و نشدهیهای تأممیانگین استنادی پژوهش مقایسهتی مستقل جهت ج آزمون ینتا. 3جدول

                                                           
استناد به دلیل اینکه اطالعات دقیقی از سازمان تامین کننده اعتبار آنها  یمقاله ب 33ه تعداد کر است ک. الزم به ذ1

وجود نداشت و تنها به اطالعاتی درباره شماره طرح یا یک نام اختصاری بسنده کرده بودند، داخلی، خارجی و 
 خارجی بودن اعتبارات آنها مشخص نشد.-داخلی
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 F مقدار ين استناديانگيم استناد تعداد مقاالت گروه
درجه 

 يآزاد
سطح 

 داريمعنی

 35/3 71147 21245 تأمین اعتبار شده
519/1 61861 001/0 

 17/3 128664 40618 تأمین اعتبار نشده

 

اعتبار  تأمينو  مشاركتی ،خارجی ،داخلیاعتبار شده  تأمين هايپژوهشاستنادي وضعيت 

 نشده

 یشده داخلی دارامقاالت تأمین اعتبار  ،شودیممشاهده  4همانگونه که در جدول 

ن یانگیب با میبه ترت یتکو مشار ین اعتبار شده خارجیو مقاالت تام ین استنادیانگین میمترک

 ین استنادیانگیم ،نیباشند. همچن یم ین استنادیگناین میباالتر یدارا 08/4و  93/4 یاستناد

 باشد. یم 17/4ن اعتبار نشده یمقاالت تام

 یتکو مشار یخارج ،ین اعتبار شده داخلیتام یهاپژوهش یاستنادن یانگیزان استناد و می. م4جدول

ين استناديانگيم استناد تعداد مقاالت گروه  

 تأمین اعتبار شده

یداخل  17678 54908 11/3  

یخارج  2166 10673 93/4  

یتکمشار  1332 5431 08/4  

17/3 128664 40618 تأمین اعتبار نشده  

 

 ،یخارج ،ین اعتبار شده داخلیهای تأمن پژوهشیتفاوت ب دارییمعن یبررس یبرا

 یکانس یل واریاز آزمون تحل ین استنادیانگیران به لحاظ میو تأمین اعتبار نشده ا مشارکتی

انجام ن یلو آزمون، هابه منظور بررسی همگنی واریانس گروه ،راهه استفاده شد. در ابتدا

، =P 000/0میانگین استنادی همگن نیستند )ها به لحاظ . نتیجه نشان داد که گروهگرفت

174956df2= ،7df1= ،258/45F=ها از به منظور مقایسه میانگین استنادی گروه ،(. از این رو

هر  ،شودمشاهده می5ه در جدول ک گونههمانفورسیث استفاده شد. -های ولش و براونآزمون

 ،(=000/0P=  ،574/49F)فورسیث -( و براون=000/0P=  ،178/37Fدو آزمون ولش )

و تأمین اعتبار  مشارکتی ،یخارج ،یهای تأمین اعتبار شده داخلاختالف بین پژوهش دارییمعن
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های پژوهش ین استنادیانگین میب ،نیبنابرا کنند؛نشده به لحاظ میانگین استنادی را تأیید می

ران تفاوت معناداری وجود یو تأمین اعتبار نشده ا مشارکتی ،یخارج ،ین اعتبار شده داخلیتأم

 دارد.

ن اعتبار يهاي تأمپژوهش ين استناديانگيم مقايسهل واريانس جهت يج آزمون تحلي. نتا5جدول 

 مشاركتی و تأمين اعتبار نشده ،یخارج ،یشده داخل
 فورسیث-آزمون براون آزمون ولش

 درجات آزادی
 F مقدار

سطح 
 معناداری

 سطح معناداری F مقدار درجات آزادی

 000/0 574/49 297/5766و  3 000/0 178/37 405/4168و  3

 

دار وجود دارداز دام دو گروه )ها( تفاوت معنیکن یه بکنیا یبررسمنظور  به ر ادامهد

 .استفاده شد هاول -آزمون تعقیبی گیمز

از یک  ین اعتبار شده داخلیهای تأمپژوهش ین استنادیانگین میج آزمون نشان داد بینتا

و مشارکتی از سوی دیگر در سطح معناداری  ین اعتبار شده خارجیهای تأمسو و پژوهش

های پژوهش ین استنادیانگیه مکای (؛ به گونه=000/0pداری وجود دارد )تفاوت معنی 05/0

های پژوهش ین استنادیانگیشتر از میب دارییمعنو مشارکتی به نحو  ین اعتبار شده خارجیتأم

 (.6باشد )جدول می یاعتبار شده داخلن یتأم
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 هاول -گیمز یبیدار در آزمون تعقمتفاوت معنی ین استنادیانگیهای دارای م. گروه6جدول 

 ين استناديانگيم

 هاي )الف(پژوهش

 ين استناديانگيم

 هاي )ب(پژوهش

ن يتفاوت ب

 هانيانگيم

 ب( -)الف 

 يخطا

 استاندارد

سطح 

 داريمعنی

ن یتأم

اعتبار 

 شده

 یداخل

ن اعتبار شده یتأم

 یخارج
- 822/1 * 19/0 000/0 

ن اعتبار شده یتأم

 مشارکتی
- 971/0 * 187/0 000/0 

 یخارج

ن اعتبار شده یتأم

 مشارکتی
850/0 * 264/0 007/0 

760/1 ن اعتبار نشدهیتأم * 193/0 000/0 

910/0 ن اعتبار نشدهیتأم مشاركتی * 185/0 000/0 

 

 ین استنادیانگیبا م ین اعتبار شده خارجیهای تأمپژوهش ین استنادیانگین میب ،نیهمچن

ن اعتبار نشده در یهای تأمپژوهش ین استنادیانگیو م مشارکتین اعتبار شده یهای تأمپژوهش

ن اعتبار شده یهای تأمپژوهش ین استنادیانگیداری وجود دارد و متفاوت معنی 05/0سطح 

و  مشارکتیشده ن اعتبار یهای تأمپژوهش ین استنادیانگیر از مشتیبه نحو معناداری ب یخارج

 ین استنادیانگین میگر بیباشد. از طرف دن اعتبار نشده مییهای تأمپژوهش ین استنادیانگیم

ز ین اعتبار نشده نیهای تأمپژوهش ین استنادیانگیبا م مشارکتین اعتبار شده یهای تأمپژوهش

ن یهای تأمپژوهش ین استنادیانگیم کهداری وجود دارد؛ به طوری تفاوت معنی 05/0در سطح 

باشد. شتر میین اعتبار نشده بیهای تأمپژوهش ین استنادیانگیاز م مشارکتیاعتبار شده 

ن یانگیمبا  ین اعتبار شده داخلیهای تأمپژوهش ین استنادیانگین مین نتایج نشان داد بیهمچن

 (.6وجود ندارد )جدول  ن اعتبار نشده ایران تفاوت معنادارییهای تأمپژوهش یاستناد
 

 و بحث گيرينتيجه
ه تفاوت کن اعتبار شده و نشده نشان داد یهای تأمپژوهش یوضعیت استناد یج بررسینتا

ن اعتبار شده و نشده یهای تأمدر دو دسته پژوهش هاستناد نشد فراوانی مقاالتن یداری بمعنی



 59               ...  پژوهشی اثرگذاري بهبود در خارجی و داخلی پژوهشی  اعتبارات نقش بررسی

معنی ن اعتبار شده به نحو یهای تأمدر پژوهش یاستناد نشدگ درصد که یاگونهبه  ،وجود دارد

میزان استناد نشدگی به نحو چشمگیری در میان مقاالت تامین اعتبار شده است. کمتر داری 

که از منابع خارجی حمایت مالی شده اند بیشتر  یاشدهتامین اعتبار  داخلی از دیگر مقاالت

میانگین استنادی که  نشان داد تولیدات علمی ایرانوضعیت استنادی بررسی  ،همچنیناست. 

اعتبار نشده  نیتأمهای از پژوهش باالتر یمعنی دارن اعتبار شده به نحو یهای تأمپژوهش

مقاالتی که از منابع خارجی اعتبار یا کمک آن دسته از میانگین استنادی  ،در این میانباشد.می

. است بیشتری لدر مقایسه با مقاالت برخوردار از حمایت مالی داخ ،مالی دریافت کرده اند

 یویزون و دیلو ،(1998) بروخ و بیگلیا ،مطالعه باتلری هاافتهق با یین بخش از تحقیج اینتا

ه ک یمقاالت ،مطالعات نشان دادند نیباشد. اهمسو می( 2011اران )کار و همکجو ،(1999)

ن یج این نتایدارند. همچن یباالتر ین استنادیانگیم باشندیم یبودجه و اعتبارات پژوهش یدارا

 ،(1998زون و داوسون )یلو ،(1998اران )کن و همیلکمی هاافتهقات با ییبخش از تحق

ه کن مطالعات نشان دادند یباشد. اهم راستا می (2010( و ژائو )2007) 1نیوب و لفگرکیج

 یه بودجه و اعتبارکهای است شتر از پژوهشیب ،ن اعتبار شدهیهای تأمتعداد استناد پژوهش

 .اندنکردهافت یدر

کیفیت آثار و احتمال  بین، . از سوی دیگراستناد یکی از معیارهای اثربخشی آثار است

گواه دیگری  ،این یافته  ،این رو. از (2004 ،2ی)لدریافت اعتبار پژوهشی رابطه وجود دارد 

. در این دهدیمپژوهش و احتمال جذب اعتبار به دست یا کیفیت مبنی بر ارتباط بین اثربخشی 

به دلیل خود از آغاز  ،اعتبار شده تأمینآثار نخست آن که  :رابطه دو احتمال وجود دارد

برای کیفیت باالیی  ،دانشگاه مربوطهپژوهشگر یا یا آوازه اعتبار  ،اندیشه ای ناببرخورداری از 

برت یل چنانکه .اندشدهموفق به کسب اعتبارات مالی به همین دلیل و  آنها متصور بوده است

ت انتشارات یفکیوری و به بهره یافت اعتبارات پژوهشیدر دارندیمبیان  (2004) ی( و ل1977)

ه ک شوندیم مالی هاییتحماو  هاکمک ی موفق به دریافتهایپژوهش ،شتریب ،وابسته است

احتمال دیگر آن است که جذب اعتبار پژوهشی به افزایش  دارند. یشتریب غنایت و یفکی

به افزایش کیفیت آثار از این رهگذر تخصصی و آزمایشگاهی منجر شده و  ،امکانات مالی

                                                           
 Jacob, Lefgren 

. Lee 
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 برخورداراز منابع مالی غنی ه پژوهش ک یزمان ،به دیگر سخنانجامد. اعتبار شده می تأمین

منابع و پیشرفتهو تجهیزات قوی و  هادستگاهی مانند ترتیفیباکتواند عوامل شود میمی

دقت و قابلیت اطمینان غنای اثر و به افزایش این امر  ،را به خدمت بگیرد اطالعاتی روزآمد

نتایج در جذب استناد بیشتر مؤثر باشد.  تواندیمبه نوبه خود آن نیز که  ،انجامدمیآن نتایج 

 گریه پژوهشک یزمان مالی است. هاییتحماپیشین نیز مؤید تأثیرات مثبت  یهاپژوهش

 ابدییمش یافزاوی (یو استناد ی)انتشارات وریشود بهرهمی یسب اعتبارات پژوهشکموفق به 

رد کعملو ( 2007 ،نیوب و لفگرک؛ جا2004 ،ی؛ ل2003 ،نی؛ گود1996 ،1نویلکن و یروی)ا

 (.2008 ،ارانکو هم کی)چاودوس بخشدیمبهبود محققان را  یعلم

ن اعتبار شده یهای تأمپژوهش ین استنادیانگیم کهنتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد 

های و پژوهش ین اعتبار شده داخلیهای تأمپژوهش ین استنادیانگیاز م مشارکتیو  یخارج

خود از  ین اعتبار شده خارجیتأم هایپژوهش ،نیهمچن .شتر استین اعتبار نشده بیتأم

ن در ی. ابرخوردارند مشارکتین اعتبار شده یهای تأمپژوهش میانگین استنادی باالتری نسبت به

ن اعتبار نشده یو تأم ین اعتبار شده داخلیهای تأمپژوهش ین استنادیانگین میه بکاست  یحال

در بررسی نرخ استناد نشدگی مشخص شد نرخ  ،افت نشد. همچنینیران تفاوت معناداری یا

کمتر از  معناداریبه نحو  مشارکتیاعتبار شده خارجی و  تأمین هایپژوهشاستنادنشدگی در 

 .اعتبار شده داخلی است تأمین هایپژوهش

 یو مؤسسات خارج هاسازمانتوسط  هاپژوهشه ک یدر صورت دهدیمن نتایج نشان یا 

یافته را نیز این شود. میو نرخ استناد نشدگی کمتر شتر یب یاستناد نیانگین اعتبار شود میتأم

باالتر بودن سطح کیفی مقاالتی دانست که موفق به حذب به عنوان گواهی بر  توانیم

علمی دقیق و داوری موشکافانه بررسی فرایند . زیرا شوندیمخارجی  هاییتحما

. آنگونه که تر به سادگی غربال شوند یهماکم هاییشهاند شودیمپژوهشی باعث  هاییشنهادهپ

به ص اعتبار پژوهش یتخص [یخارج]و مؤسسات  هاسازمانثر کا داردیمبیان  (2010گریمپ )

 فرایند گزینشی ،دبه آنها می رس جهان یشورهاکو مؤسسات  هاسازمانکه از  هایییشنهادهپ

به این . بندندیمرا به کار  یق علمیف و دقیی ظرهایبررسی و ریپذرقابت ،یستگیبر شا یمبتن

                                                           
.Irwin, & Klenow 
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ن یجه ایت هستند؛ در نتیفکین یباالتر یه داراک شوندیمن اعتبار یتأم یقاتیتنها تحق ،ترتیب

و میانگین  شتر مورد استناد واقع شوندیب ین اعتبار شده خارجیهای تأمشود پژوهشباعث می

 . باالتر رود هاآناستنادی 

نیز می تواند از دیگر دالیل باالتر بودن  ضریب مشارکتباال بودن  ،در همین راستا

از شواهد مؤید این یافته آن است که  باشد. خارجی میانگین استنادی مقاالت تامین اعتبار شده

پژوهشی  که بیشترین مشارکت را در تامین اعتبار انادا و انگلستانک ،ایکآمر ی مانندکشورهای

در زمره بزرگترین همکاران پژوهشی ایران نیز بوده  ،(زودآیند ،یدی)ستوده و ام ایران داشته اند

؛ عصاره و 1387 ،ی؛ صبور1387 ،هیدر ینش و مقصودی؛ ب1388 ،گاهیدهد؛ 1389 ،انکای)ن اند

به ویژه از سوی دانشمندان  ،که باال بودن مشارکت رودیماحتمال  ،از این رو ؛(1384 ،لسونیو

هم بخت دریافت  ،هاپژوهشدر این  از کشورهای پیشرفته جهان و دانشگاه های برجسته

مطالعات اعتبار آنها را افزایش داده باشد و هم سطح کیفی و در نتیجه عملکرد استنادی آنها را.

چند  با همکاریه کشوند یمن اعتبار یتأم یهایشتر پژوهشیب ،پیشین نیز تأیید می کنند که

شاید بتوان ، نیبنابرا؛ (2012 ،2یو آالو یدریب؛ 2009 ،1یگبی)رشود د مییا دانشمند تولیمحقق 

را  ین اعتبار شده خارجیهای تأمپژوهش ین استنادیانگیباال بودن م یل احتمالیاز دال یکی

را برای دانست که بخت استنادی باالتری ی المللنیبدر سطح  به ویژه یسندگیده چند نویپد

از (.2005 ،5فرانکن و هاتزل 2001؛، 4؛ گلنزل و شوبرت2001 ،3)هولیس آوردیمآنها به ارمغان 

یمی را افزایش المللنیبانتشار مقاله در مجالت معتبر بخت  ،یالمللنیبگر همکاری یطرف د

ن احتمال یجه ایدر نت (.2007 ،7نسونیو راب یک؛ بر2002 ،ارانکهم و 6سمپر-نی)مارت دهد

 بیضر یشتر در مجالت معتبر و دارایب یشده خارجن اعتبار یهای تأمه پژوهشکوجود دارد 

 ،8ن و شاویرونک)زان استناد با مجله رابطه مثبت دارد یه مک ییباال منتشر شوند و از آنجا تأثیر

                                                           
. Rigby 

.Beaudry, & Allaoui 

3.Hollis 
4.Glanzel, & Schubert 

.Frenken, & Hölzl 

6.Martin-Sempere 
7.Barjak, &Robinson 
8.Cronin and Shaw 
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 ین اعتبار شده خارجیهای تأمپژوهش ین استنادیانگیل باال بودن میاز دال یکی توانیم( 1999

  ،با این حال. باال دانست تأثیر بیضر یدر مجالت معتبر و دارا هاپژوهش گونهاینرا انتشار 

کیفیت اندیشه مطرح شده در اعم از ن عوامل یاهر یک از و سهم  درباره نقشقطعی قضاوت 

و  ،المللیینبمشارکت و همکاری به ویژه در سطح  ،کیفیت برونداد پژوهش ،پیشنهاده پژوهش

 باشد.شتر مییقات بیازمند تحقینضریب تاثیر مجالت مربوطه 

ر داعتبارت پژوهشی  به سزایبر نقش تحقیق این آمده از  به دستنتایج  ،به طور کلی

تالش در جهت افزایش اعتبارات پژوهشی  ،. به این ترتیبکندیمتأکید تولیدات علمی نمایانی 

در سطح  هابلکه به منظور افزایش نمایانی آن هانه تنها به دلیل ارتقای کیفیت و غنای پژوهش

و سیاستگزاران آموزشی و پژوهشی  مؤسساتو  هاسازمان ،از این روضروری است.  المللیینب

راهکارهای اجرایی و منطقی برای ترغیب و تشویق پژوهشگران به جذب  بایدپژوهشی کشور 

ی الزم برای هانهیزمد و ناتخاذ نمای المللیینببه ویژه از منابع خارجی و هر چه بیشتر اعتبارات 

همچنین ضروری است پژوهشگران ایرانی با  سازند. فراهمرا  المللیینبی هامشارکترشد 

 ،ی حامی پژوهشالمللنیبخارجی یا  هایسازمان ازخود و شناخت  افزایش سطح آگاهی

در این  .ی پژوهشی بیشتر داشته باشندهابودجهتالشی مضاعف در جهت جذب حداکثری 

تعامل با پژوهشگران خارجی و تالش برای  ،ی ممکنهاوهیشیکی از فراگیرترین  ،ستارا

 . .باشدیمپژوهشی  هایهمکاری

، به ویژه مین اعتبار شدهمقاالت تأ حکایت از برتری استنادیپژوهش حاضر  هاییافته

ضرورت تحقیقات بیشتر در این باره د. دار نابع خارجی تأمین اعتبار شده اندکه از م گروهی

زیرا از یک سو، این احتمال وجود دارد که این برتری در اثر عوامل درونی احساس می شود. 

عوامل بیرونی مانند  ،. از سوی دیگرروی داده باشد  -باالتر بودن کیفیت ذاتی این مقاالت  -

در . برتری نقش داشته باشد می تواند در اینهمکاری بین المللی شمار مشارکت کنندگان یا 

بیش از آن که به کیفیت محتوایی مقاالت مرتبط باشد می  ، این برتری استنادیاین صورت

 می توان یدر صورتآشکار است که  .داشته باشد« اثر ماتیو»تواند ریشه در پدیده هایی چون 
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آن را دلیل بر موفقیت پژوهشگر )ان( مورد بررسی جذب اعتبار پژوهشی و برتری استنادی 

 شود. روشندانست که سهم هر یک از این عوامل در این باره 
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