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زوتطفطيسُ ػهبضُ ،زوتطػجسالحؿيي فطج پْلَ ،زوتطهٌيدِ قٌْي ييالق ،ؾؼيسُ
اثطاّيوي
چكيدٌ
تحميمبت حَظُ ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًكبى هيزٌّس ،ثِ ّط هيعاى وِ يه همبلِ زض ؾبل اٍل اًتكبض
اؾتٌبز زضيبفت ًوبيس ،زض آيٌسُ ًيع ثبيس اًتظبض اؾتٌبز ثيكتطي اظ آى زاقتِ ثبقين .ثِ ثيبى زيگط ًطخ
اؾتٌبزات ؾبل اٍل اًتكبض يه همبلِ ،اًگيعُ ًَيؿٌسگبى ضا خْت اؾتفبزُ اظ آى همبلِ ٍ اؾتٌبز ثِ آى
افعايف هيزّس .هترههبى اهط ايي پسيسُ ضا ثِ گًَِّبي هتفبٍت تجييي ًوَزُاًس .ايي پػٍّف ًيع ثِ
زًجبل اضائِ تجييٌي هتفبٍت ثب تَخِ ثِ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اؾت .يبفتِّبي تحليل ضگطؾيَى ثيبًگط آى
اؾت وِ ثركي اظ ٍاضيبًؽ ايي پسيسُ ثط هجٌبي ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي لبثل تجييي اؾت .يبفتِّب ًكبى
هيزٌّس وِ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي لسضت پيفثيٌي ثبالتطي ًؿجت ثِ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي
زاضز .ثِ ثيبى زيگط ًَيؿٌسگبى زض زضخِ اٍل ثب اًگيعُ نحت فىط ٍ ػول ثِ تؼساز اؾتٌبزات همبالت
تَخِ هيوٌٌسّ .وطًگي ثب ٌّدبضّبي گطٍّي اًگيعُ زيگط ًَيؿٌسگبى زض اؾتٌبز ثِ چٌيي همبالتي اؾت.
يبفتِّبي فَق ثِ گًَِاي ضوٌي ًكبى هيزٌّس وِ قجىِّبي اؾتٌبزي ًَػي قجىِ اختوبػي هدبظي ثب
ٌّدبضّبي هرتم ذَز ّؿتٌس وِ ايدبز وٌٌسُ ٌّدبضّبيي گطٍّي اظ خولِ ّوطًگي اؾتٌبزي اؾت .زض
ثطضؾي زلت ٍ اػتجبض قبذمّبي اؾتٌبزي الظم اؾت وِ تأثيط ايي ٌّدبضّب ًيع هسًظط لطاض گيطز.
وليسٍاغُّبً :ظطيِّبي اؾتٌبزّ ،وطًگي اؾتٌبزيّ ،وطًگي ٌّدبضيّ ،وطًگي اعالػبتي ،اًگيعُّبي
اؾتٌبزي ،الگَّبي اؾتٌبزي ،قجىِّبي هدبظي

1. Normative Citing Conformity
2. Informational Citing Conformity
 . 3ايي همبلِ اظ ضؾبلِ زوتطي ػلَم وتبثساضي ٍ اعالع ضؾبًي اؾترطاج قسُ اؾت.
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مقدمٍ
ًَيؿٌسگبى زض فطايٌس تَليس اعالػبت ػلوي ،ثب اًگيعُّبي هتفبٍتي السام ثِ اؾتٌبز زازى ثِ
يه هٌجغ يب همبلِ ػلوي هيوٌٌس .گبّي اًگيعُّبيي وبهالٌ ػلوي ّوچَى پكتيجبًي اظ ًتبيح
تحميك ،اؾتفبزُ اظ يه ًظطيِ ٍ يب يه ضٍـقٌبؾي ذبل هَخت اؾتٌبز ثِ يه هٌجغ اعالػبتي
هيقًَس ٍ ،گبّي ًيع اًگيعُّبيي ػبعفي ،قرهي (ٍيٌىلط ٍ )1987 ،1يب اختوبػي (قبزيف ٍ
زيگطاى :1995 ،2ثَيبن ٍ والٍاًعٍ :2005 ،3التطظّ :2006 ،4بؾالم ،)2008 ،5اًگيعُّبي انلي
ضفتبض اؾتٌبززّي فطز ّؿتٌس .ثَضًوي ٍ زاًيل ،)2008( 6ثيبى هيوٌٌس وِ اًگيعُّبي اؾتٌبز زض
هدبهغ ػلوي ،فمظ هجتٌي ثط تأثيطات قٌبذتي ٍ هٌغمي ّوتبيبى ػلوي ًيؿت ،ثلىِ زض ثؼضي
هَاضز ايي هؿئلِ هجتٌي ثط زاليلي غيط ػلوي ٍ يب اختوبػي اؾتٍ .خَز ايي اًگيعُّبي وبهالً
هتفبٍت زض فطايٌس اؾتٌبززّي ًظطيبت هتفبٍتي ّوچَى زيسگبُ ؾبذتبضگطايي ضفتبض اؾتٌبزي ٍ
ًظطيِ ٌّدبضي ضفتبض اؾتٌبزي (هطتَىً ،1988 ،7مل زض ثَضًوي ٍ زاًيل )2008 ،ضا زض حَظُ
خبهؼِقٌبؾي ًَيي ػلن هغطح ًوَزُ اؾت .ايي اًگيعُّبي هتفبٍت زض فطايٌس اؾتٌبززّي
الگَّبي اؾتٌبزي هتفبٍتي ضا پسيس هيآٍضًس.
الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت عي ؾبلّبي هتفبٍت پؽ اظ اًتكبض اظ الگَّبي هْن زض فطايٌس
اؾتٌبززّي ًَيؿٌسگبى اؾت .ثطضؾي زليك ايي الگَّب ًكبى هيزٌّس وِ ّطچِ يه هسضن
ثيكتط هَضز اؾتٌبز لطاض گيطز ،زض آيٌسُ ًيع اًتظبض اؾتٌبز ثيكتطي اظ اٍ ذَاّس ضفت ٍ هيعاى
اؾتٌبزات هَضز اًتظبض آيٌسُ اضتجبط ذغي ثب اؾتٌبزات خبضي زاضز (گبضفيلس:1981 ،8
ثَضل : 2003،9ضاثًَ ،2005 ،10مل زض ثَضًوي ٍ زاًيلً .)2008 ،تبيح تحميمبت آزاهع،)2005(11
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ثط همبالت  6حَظُ هَضَػي ػلَم حيبتي ٍ ػلَم فيعيىي اًگلؿتبى زض ؾبل ً 1993يع ًكبى زاز
وِ ّوجؿتگي لَي ٍ هؼٌيزاضي ثيي اؾتٌبزات اٍليِ  2-1ؾبل پؽ اظ اًتكبض ثب اؾتٌبزات ؾبل
ؾَم تب زّن ٍخَز زاضز .يبفتِّبي پػٍّف ٍي ًكبى زاز وِ همبالتي وِ زض زٍضُ اٍل ثؼس اظ
چبح اؾتٌبزات ثيكتطي ضا خلت ًوبيٌس ثِ احتوبل ظيبز زض فْطؾت يه زضنس اظ پطاؾتٌبزتطيي
همبالت آى حَظُ لطاض ذَاٌّس گطفت.
لَيت ٍ تلَال (ً ،)2008يع زض يه پػٍّف همبالت پطاؾتٌبز چٌسيي حَظُ هَضَػي زض
ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم ٍ ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم اختوبػي ضا ثب تأويس ثط الگَّبي اؾتٌبزي ٍ ؾبلّبي
وؿت حساوثط اؾتٌبز هَضز ثطضؾي لطاض زازًس .الگَّبي هكبّسُ قسُ ثيي حَظُّبي هرتلف
تمطيجبً هتفبٍت ثَز .ثطاي  4هَضَع اظ  6هَضَع هَضز ثطضؾي ّوجؿتگي  ./42ثيي زضنس
اؾتٌبزات اٍليِ ٍ ضتجِ ول اؾتٌبزي ٍخَز زاقت .ايي تحميمبت ثيبًگط آى اؾت وِ اؾتٌبزات
اٍليِ زض خلت اؾتٌبزات ثؼسي هؤثط اؾت .ثِ ثيبى زيگط اؾتٌبزات اٍليِ همبالت وِ تَؾظ خبهؼِ
ػلوي زضيبفت قسُ ،ثط ضًٍس لضبٍت هحممبى زض اًتربة هٌبثغ اعالػبتي تأثيطگصاض اؾت ٍ
ًَيؿٌسگبى ثِ ايي زليل ثِ آى هٌجغ ذبل اؾتٌبز هيًوبيٌس وِ لجالً تَؾظ ًَيؿٌسگبى زيگط هَضز
اؾتٌبز لطاض گطفتِ اؾت .زض تأييس ايي هغلت ،يبفتِّبي پػٍّف ٍيٌىلط ( )1987زض هَضز
اًگيعُّبي اؾتٌبززّيًَ 20يؿٌسُ حَظُ قيوي (ٍاثؿتِ ثِ هؤؾؿِ تحميمبت هطوعي) ،وِ زض
همبالت ذَز  484اؾتٌبز ثِ همبالت زيگط زازُ ثَزًسً ،يع ًكبى زاز وِ ًَيؿٌسگبى حسٍز  %5اظ
اؾتٌبزات هطتجظ ثب ػَاهل ٍاثؿتگي ٍ اختوبػي ضا ثِ ايي زليل اًتربة ًوَزُاًس وِ لجالً تَؾظ
زيگطاى هَضز اؾتٌبز لطاض گطفتِ اؾت.
وَظًؽ )1985( 1ايي پسيسُ ضا هَفميت ،هَفميت هيآٍضز2 ،هيًبهس ٍ ،هَئس ،2009( 3ل
ل  )304انغالح هعيت تدوؼي 4ضا ثطاي آى زض ًظط هيگيطز .ؾبيط هترههبى ًيع لهس
زاقتِاًس ايي پسيسُّب ٍ الگَّب ضا ثط هجٌبي  ٍ Mattew effectيب  Halo Effectتَخيِ ًوبيٌس .ايي

1. Cozzens
2. success-breeds-success
3. Moed
4. Cumulative Advantage
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پػٍّف لهس زاضز ايي هؿئلِ ضا ثب زيسگبّي هتفبٍت ٍ ثب تَخِ ثِ ًظطيِ ّوطًگي اختوبػي

1

تجييي ًوبيس.
2

ٍاًگ ٍ ليي ( ،)2003عي پػٍّكي هىبًيؿنّبي هرتلف پباليف اعالػبت ،خْت اضتمبء
ويفيت تهوينگيطي وبضثطاى زض ضٍيبضٍيي ثب اضبفِثبض اعالػبتي ذهَنبً زض فضبّبي خسيس
هدبظي ٍ ايٌتطًتي ضا ثِ ضٍـ تدطثي هَضز همبيؿِ لطاض زازًس .زض ايي پػٍّف هىبًيؿنّبي
هرتلف پباليف اعالػبت ،ثِ ػٌَاى هتغيطّبي هؿتمل ٍ ويفيت تهوينگيطي ثِ ػٌَاى هتغيط
ٍاثؿتِ زض ًظط گطفتِ قس .يبفتِّبي پػٍّف ٍاًگ ٍ ليي هجيي آى ثَز وِ هىبًيؿن پباليف هجتٌي
ثط ّوطًگي ،هٌتْي ثِ تهوينگيطيّبيي ثب ويفيت ثبالتط هيقَزٍ .اًگ ٍ ليي ثيبى هيوٌٌس وِ
زض ثؿيبضي اظ هَلؼيتّب وبضثط احؿبؼ غطق قسى زض اًجَُ اعالػبت ضا زاضز ٍ زچبض ػسم
لغؼيت هيقَز .زض ايي حبلت هوىي اؾت تهوينگيطي هجتٌي ثط ػميسُ گطٍُ ضا (خْت
اًتربة اعالػبت هطتجظ ٍ حصف اعالػبت ًبذَاؾتِ) تطخيح زّس ٍ ايي ّوبى ّوطًگي اؾت.
پػٍّف ٍاًگ ٍ ليي ثِ ًحَي هيتَاًس ثط فطضيِ ايي پػٍّف نحِ ثگصاضز.

سؤال پژيَص
آيب اؾتٌبز ًَيؿٌسگبى ثِ "همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز" ،تحت تأثيط ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي
ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي لطاض زاضز.

فرضيٍ پژيَص
الگَي ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى زض "اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز" ،تحت تأثيط زٍ
ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي لطاض زاضز.
َمروگي چيست؟
ّوطًگي ضا هيتَاى تغييط زض ضفتبض يب ػمبيس قرم زض ًتيدِ اػوبل فكبض ٍالؼي يب ذيبلي اظ
عطف فطزي زيگط يب گطٍّي اظ هطزم تؼطيف وطز (اضًٍؿَى ،1999،3ل ،47تطخوِ قىطوي).
ّوطًگي (ّوٌَايي) ثِ ًَػي ًفَش اختوبػي گفتِ هيقَز وِ تحت آى افطاز ثِ هٌظَض پيطٍي اظ
زيگطاى ٍ ٌّدبضّبيي وِ ثِ آًْب تؼلك زاضًس ٍ ّوچٌيي ثطآٍضزى اًتظبضاتكبىً ،گطـّب (ٍ يب
1. Social Conformity
2. Wang & Lin
3. Aronson
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ضفتبضّبي ذَز) ضا تغييط هيزٌّس (ثبضٍى ٍ ثيطىً ،1987 ،1مل زض احوسي ،1382 ،ل.)93
ّوطًگي فطايٌسي اختوبػي اؾت وِ اظ ضاُ آى ،قرم ّوبى زيسگبُّب ،وطزاضّب ،ػبزتّب ٍ
ضؾنّبي ظًسگي ٍ اًسيكِّب ضا هيپصيطز وِ افطاز هؿلظ زض هحيظ اختوبػي پيطاهًَكبى
پصيطفتِاًسّ .وطًگي ثطاي ًرؿتيي ثبض ثِ عَض ًظبمزاض ثِ ٍؾيلِ ؾبالهَى اـ)1955-1951( 2
وِ تحميمبت والؾيه اٍ ًكبى زاز وِ ثؿيبضي اظ افطاز ثِ فكبض اختوبػي اظ ؾَي يه گطٍُ
هتفك تؿلين هيقًَس ،ثطضؾي قس .اظ زيسگبُ ضٍاًكٌبؾي اختوبػيّ ،وطًگي فطايٌسي اؾت وِ
زض ذالل آى فطز ثب زيگطاى ّوؿَ ٍ ّن قىل قسُ ٍ هغبثك ثب الگَّبي ضفتبضي خوغ ،ثِ وٌف-
ّبي هتمبثل اختوبػي هيپطزاظز .ايي فطايٌس ثطاي ؾبظگبضي ضٍاًي ٍ اختوبػي فطز ثب خوغ
ؾَزهٌس اؾت ظيطا پيفثيٌي ضفتبض زيگطاى ضا ثطاي فطز آؾبى هيؾبظز.
هحممبى زٍ ًَع ّوطًگي اعالػبتي ٍ ّوطًگي ٌّدبضي ،وِ ًَع اٍل ثط هجٌبي ًفَش
اعالػبتي ٍ ًَع زٍم ثط هٌجبي ًفَش ٌّدبضي اؾت ضا اًگيعُ ٍ ّسف انلي ّوطًگي هيزاًٌس (
وطيوي ،1387لٍ .)94لتي هطزم ثِ ايي زليل ّوطًگي هيوٌٌس وِ فىط هيوٌٌس ًظط خوغ
زضؾت اؾت ٍ ثط ًظط ذَز آًْب تطخيح زاضز ،گفتِ هيقَز ّوطًگي اعالػبتي نَضت گطفتِ
اؾت .اهب اگط قرم ثسيي زليل ثب خوغ ّوطًگي وٌس وِ اظ پيبهسّبي هٌفي هربلف ثِ ًظط
آهسى ٍحكت زاضز ٍ يب ايٌىِ اظ ّوطاّي ثب زيگطاى احؿبؼ لصت هيًوبيسّ ،وطًگي ٌّدبضي
ضٍي زازُ اؾت ،يؼٌي زض ايٌدب زض ٍالغ قرم ثِ زضؾتي ًظط ذَز ٍ ًبزضؾت ثَزى ًظط خوغ
اعويٌبى زاضز اهب ػوساً ثب خوغ ّوطًگي ًكبى هيزّس تب تهَضي هٌفي اظ ذَز زض افطاز گطٍُ
ايدبز ًىٌس .ثغَض ولي ًفَش اختوبػي ٌّدبضي ًَػي تغييط ضفتبض ثطاي ثطآٍضزُ وطزى اًتظبضات
زيگطاى اؾت (ثبضٍى ،ثيطى ٍ ،ثطًؿىبهت ،2006 ،ل  ،511تطخوِ وطيوي) .الجتِ زض چبضچَة
ّوطًگي ٌّدبضي گبّي ًيع فطز ثِ تجؼيت وَضوَضاًِ اظ زيگطاى السام هيوٌس .زض ايي حبلت فطز
اظ ايٌىِ ثب زيگطاى ّوطاُ اؾت احؿبؼ ضضبيت هيًوبيس.
زض ػيي حبل ثؿيبضي اظ هَالغ ثِ ايي زليل ثب زيگطاى ّوطًگي هيوٌين وِ ضفتبض آًبى تٌْب
ضاٌّوبي ػول هٌبؾت ثطاي هبؾت .عجك ًظط لئَى فؿتيٌگطٌّ 3گبهي وِ ٍالؼيت هبزي ٍ يب
1. Barron & Byrne
2. Solomon Asche
3. Leon Festinger
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فيعيىي ثغَض فعايٌسُاي ًبهؼيي ٍ هجْن هيقَز ،هطزم اتىبي ثيكتطي ثِ ٍالؼيت اختوبػي پيسا
هيوٌٌس ٍ ،ثِ احتوبل لَي ثب آًچِ زيگطاى اًدبم زازُاًس ّوطًگي هيوٌٌس .اهب ًِ اظ تطؼ گطٍُ،
ثلىِ ثِ ايي زليل وِ ضفتبض گطٍُ اعالػبت اضظقوٌسي زض هَضز تَلؼبت زيگطاى اظ آًْب زض
اذتيبضقبى هيگصاضز (اضًٍؿَى ،1999،ل ،54تطخوِ قىطوي).
َمروگي استىادي

1

ايي ّوطًگي هَلؼيتي ضا تَنيف هيوٌس وِ يه ًَيؿٌسُ تحت تأثيط فكبضّبي ٍالؼي يب
ذيبلي اظ ؾَي افطاز يب گطٍُّبي ذبل لطاض هيگيطز ٍ ايي هؿئلِ اًگيعُ ٍ ضفتبض اؾتٌبززّي اٍ
ضا تغييط هيزّس (ثط هجٌبي تؼطيف ّوطًگي اختوبػي ،اضًٍؿَى ،1999،2ل ،47تطخوِ
قىطوي) .ظهبًي وِ پػٍّكگط زض فطايٌس تَليس اعالػبت ػلوي ،زض ضاؾتبي وؿت پبزاـ ٍ يب
اختٌبة اظ تٌجيِ السام ثِ اؾتٌبز ثِ هٌبثغ اعالػبتي هيوٌس ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ضخ زازُ
اؾت ٍ ظهبًي وِ ٍي ثب ّسف اًتربة نحيح يه هٌجغ اعالػبتي ثطاي اؾتٌبز ،افطاز ٍ گطٍُ-
ّبي اختوبػي ضا هالن تهوينگيطي لطاض هيزّس ايي هؿئلِ ثط هجٌبي ّوطًگي اؾتٌبزي
اعالػبتي ضٍي زازُ اؾت (ثط هجٌبي تؼطيف ّوطًگي ٌّدبضيّ ،وطًگي اعالػبتي ٍ ؾغَح
ًفَش اختوبػي اضًٍؿَى، 1999،ل  ،65-61تطخوِ قىطوي).
ثط هجٌبي فطضيِ ايي پػٍّف ًيع ظهبًي وِ ًَيؿٌسگبى ثِ همبالت زاضاي اؾتٌبز ثِ ايي زليل
اؾتٌبز هي ًوبيٌس وِ توبيل زاضًس ثب خوغ ّوطاُ ثبقٌس ٍ ايي ّوطاُ ثَزى ًَػي پبزاـ اختوبػي
ٍ ضضبيت ذبعط ضا ثطاي آًْب ثِ زًجبل زاضزّ ،وطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ضخ زازُ اؾتٍ .لي
ظهبًي وِ ًَيؿٌسگبى ثب ّسف اًتربة نحيح يه هٌجغ اعالػبتي هؼتجط ،ثِ تهوينگيطي زيگطاى
هطاخؼِ ًوَزُ ٍ تهوينگيطي گطٍُ ضا هؼيبض لطاض زازُ ،ثِ همبلِاي اؾتٌبز هيوٌٌس وِ زيگطاى ّن
اؾتٌبز ًوَزُاًس ،ايي ّوطًگي اظ ًَع ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي اؾت.

ريش ضىاسي پژيَص
ايي پػٍّف اظ ًَع ثٌيبزي اؾت ٍ ثِ هٌظَض آظهَى فطضيِ پػٍّف زٍ هغبلؼِ هدعا اًدبم
گطفتِ اؾت.

1. Citing Conformity
2. Aronson
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 .1هغبلؼِ اٍل :ايي هغبلؼِ وِ خْت ؾٌدف هتغيط ّوطًگي اؾتٌبزي زض ؾغَح ٌّدبضي ٍ
اعالػبتي اؾت ،ثِ ضٍـ پيوبيكي اًدبم قسُ ٍ عي آى هيعاى ّوطًگي اؾتٌبزي ًوًَِ هَضز
ثطضؾي اًساظُگيطي قسُ اؾت .خبهؼِ هَضز ثطضؾي زض ايي هغبلؼِ ،قبهل وليِ ًَيؿٌسگبى
ايطاًي اؾت وِ زض ؾبلّبي  2001-2010زض هدالت تحت پَقف پبيگبُّبي ًوبيِ اؾتٌبزي
ٌّط ٍ ػلَم اًؿبًيً ٍ1وبيِ اؾتٌبزي ػلَم اختوبػي 2حسالل زٍ همبلِ هٌتكط ًوَزُاًس.
ثِ هٌظَض زؾتطؾي ثِ فْطؾت ًَيؿٌسگبى ايطاًي زاضاي حسالل زٍ همبلِ زض پبيگبُّبي هَضز
ثطضؾي ،اظ زضگبُ ٍة آٍ ؾبيٌؽ ،3ثرف خؿتدَي پيكطفتِ ،زٍ پبيگبُ هصوَض زض فبنلِ ظهبًي
 ،2001-2010ثط اؾبؼ فطهَل ) CU= (IRANهَضز خؿتدَ لطاض گطفتٌس .زض هطحلِ ثؼس،
ؾيبِّ اضائِ قسُ همبالت ( 3347همبلِ) ،ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض تحليل پيكطفتِ پبيگبُ ،ثط اؾبؼ
قبذم ًَيؿٌسُ تحليل گطزيس .فْطؾتي هكتول ثط ًَ 2860يؿٌسُ اؾترطاج گطزيس وِ پؽ اظ
پباليف ،حسٍز ًَ 2310يؿٌسُ زاضاي حسالل زٍ همبلِ زض فبنلِ ظهبًي هَضز ثطضؾي ثبلي هبًس
وِ ثِ ػٌَاى خبهؼِ پػٍّف زض ًظط گطفتِ قس.
ثب تَخ ِ ثِ ايٌىِ زض هجبحث ػلن ؾٌدي هتغيطّبي فطاٍاًي زذبلت زاضًس وِ اظ هْن تطيي
آًْب هتغيط ًَع حَظُ يب ضقتِ ػلوي اؾت ،ثِ ّويي هٌظَض ٍ زض ضاؾتبي وٌتطل ثيكتط ايي هتغيط
زض ايي تحميك ،زٍ پبيگبُ ًوبيِ اؾتٌبزي ٌّط ٍ ػلَم اًؿبًي ٍ ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم اختوبػي وِ
ًؿجت ثِ پبيگبُ ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم خْبت هكتطن ثيكتطي زاضًس خْت تحميك ،اًتربة قسًس.
اظ ؾَي زيگط ،چَى زض هطحلِ زٍم پػٍّف ،الظم ثَز همبالت ًَيؿٌسگبى اًتربة قسُ،
خْت اؾترطاج هتغيط الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز هَضز ثطضؾي لطاض گيطًس ،زاضا
ثَزى حسالل زٍ همبلِ ػلوي ثِ ػٌَاى قطط الظم ثطاي اًتربة خبهؼِ پػٍّف ،زض ًظط گطفتِ
قس تب زض هطحلِ ثؼس اهىبى هغبلؼِ زٍ همبلِ اظ ًَيؿٌسگبى ٍخَز زاقتِ ثبقس.
ًوًَِگيطي زض ايي هطحلِ اظ پػٍّف ثِ ضٍـ تهبزفي ًظبمهٌس اًدبم گطفتِ اؾت .حدن
ًوًَِ زض ايي هطحلًِ 150 ،فط تؼييي قس وِ ثِ ضٍـ فَق اظ فْطؾت خبهؼِ پػٍّف اًتربة
قسًس .حدن ًوًَِ ثط هجٌبي ضٍـ آهبضي تحميك وِ ضگطؾيَى ٍ ّوجؿتگي اؾت اًتربة قسُ
1. Art & Humanities Citation Index
2. Social Science Citation Index
3. Web Of Science
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اؾت .ليٌسهي ،هطًسا ٍ گلس )1980( 1پيكٌْبز هيًوبيٌس وِ حدن گطٍُ ًوًَِ زض هغبلؼبت
ضگطؾيَى ٍ ّوجؿتگي زؾت ون ً 100فط ثبقس (َّهي ، 1384،ل  .)68الجتِ زليل زيگط
اًتربة ايي تؼساز ًوًَِ ّن ػويك ثَزى هغبلؼِ اؾت .تحميمبت هكبثِ ايي پػٍّف زض ذبضج اظ
وكَض ثط افطازي ثؿيبض ووتط ( هثالً  20يب ًَ 40يؿٌسُ) اًدبم قسُ اؾت (ٍيٌىط ،1987 ،ثب 20
ًَيؿٌسُ ٍ وبًَ 1989 ،ثب ًَ 42يؿٌسُ تحميمبت ذَز ضا اًدبم زازًس).
اثعاض گطزآٍضي زازُّبي پػٍّف ،پطؾكٌبهِاي ثِ نَضت عيف ليىطت  5گعيٌِاي ثَزُ
اؾت وِ زض لبلت  34هؤلفِ ،تَؾظ هحمك ؾبذتِ ٍ ثِ ضٍـ تحليل ػَاهل اػتجبضيبثي قسُ
اؾت .ايي اثعاض ؾِ ًَع ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي  ،اعالػبتي ٍ ّوبًٌسؾبظي ضا هَضز ؾٌدف
لطاض هيزّس.
تحليل ػَاهل پطؾكٌبهِ اٍليِ ثِ ضٍـ هؤلفِّبي انلي ثب چطذف ٍاضيوبوؽ ٍ هالن
اؾترطاج  3ػبهل ٍ ثبض ػبهلي  ،./45اًدبم گطزيس .اظ هدوَع  45گَيِ اٍليِ 11 ،گَيِ ثِ زليل
پبييي ثَزى ثبض ػبهلي تَؾظ ذَز ًطمافعاض حصف گطزيس ٍ  34گَيِ زض لبلت ؾِ ػبهل ّوطًگي
ٌّدبضي (13گَيِ)ّ ،وطًگي اعالػبتي (13گَيِ) ٍ ّوطًگي ّوبًٌسؾبظي (8گَيِ) اضائِ قس.
همساض ضطيت  KMOثطاثط  ٍ ./726ضطيت وطٍيت ثبضتلت ثطاثط  )P<./0001( 2431/91ثَز وِ
ثيبًگط وفبيت ًوًَِگيطي ٍ لبثليت اػتوبز ًتبيح اؾت .ضطايت آلفبي وطًٍجبخ ثسؾت آهسُ ثطاي
ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ،اعالػبتي ٍ ّوبًٌسؾبظي ًيع ثِ تطتيت  ./85 ٍ ./81 ،./86ثَزُ
اؾت.
ثطاي گطزآٍضي زازُّبي ايي ثرف اظ پػٍّف اظ زٍ ضٍـ الىتطًٍيىي ٍ پؿتي اؾتفبزُ قس.
زض هطحلِ اٍل ٍة ؾبيتي عطاحي ٍ پطؾكٌبهِ هَضز ًظط زض آى ثبضگصاضي قس .آزضؼ پؿت
الىتطًٍيه ول افطاز ًوًَِ ،اظ پبيگبُ ٍة آٍ ؾبيٌؽ ٍ ثؼضي هَاضز وِ زض ايي پبيگبُ لبثل
ثبظيبثي ًجَز ثب خؿتدَ زض ٍة ،گطزآٍضي قسُ ٍ ًبهِاي الىتطًٍيىي ثِ آزضؼ پؿت
الىتطًٍيه ول افطاز زض ؾِ هطحلِ اضؾبل قس (يه هطحلِ انلي ٍ ،زٍ هطحلِ پيگيطي) ٍ اظ
آًْب تمبضب قس وِ ثِ ليٌه ٍة ؾبيت هطثَعِ هطاخؼِ وطزُ ٍ پطؾكٌبهِ هطثَعِ ضا تىويل
ًوبيٌس .ثؼس اظ اتوبم هطاحل اضؾبلّ ٍ ،وچٌيي زٍ هطحلِ پيگيطي الىتطًٍيىي ٍ تلفٌي ،حسٍز

1. Lindeman, Merenda and Gold
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 60زضنس اظ افطاز ،پطؾكٌبهِ ضا ثب ضٍـ الىتطًٍيىي تىويل وطزُ ٍ اضؾبل ًوَزًس ٍ حسٍز 15
زضنس اظ افطاز (ثِ ضٍـ پؿت الىتطًٍيه ٍ يب تلفٌي) ،هؿتميوبً اظْبض ػسم توبيل ثِ ّوىبضي
وطزًس .زض ايي هطحلًِ ،ؿرِ چبپي پطؾكٌبهِ ثطاي ؾبيط افطاز ثبليوبًسُ اضؾبل قس ( 25زضنس
ثبليوبًسُ) .زض ًْبيت حسٍز  117پطؾكٌبهِ ( 78زضنس) تَؾظ افطاز تىويل قس وِ زض تحليل
هطحلِ اٍل پػٍّف زض ًظط گطفتِ قس .اظ ايي تؼساز  %77هطز 22 ،زضنس ظى ٍ  1زضنس ّن
ًبهكرم ثَزُ اؾتّ .وچٌيي ّ %80يئت ػلوي آهَظقيّ %8 ،يئت ػلوي پػٍّكي ٍ %12
ّن زض گطٍُ ؾبيطيي لطاض گطفتِاًس.
.2هغبلؼِ زٍم :ايي هغبلؼِ ثِ ضٍـ تحليل اؾتٌبزي اًدبم قسُ اؾت ،ثغَضي وِ همبالت
ػلوي گطٍُ ًوًَِ هَضز ثطضؾي زض هغبلؼِ اٍل ثِ ضٍـ تحليل اؾتٌبزي هَضز ثطضؾي لطاض
گطفتِ اؾت .ايي هغبلؼِ خْت اؾترطاج هتغيط هطثَط ثِ الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز
اؾتٌبز اًدبم گطفتِ اؾت .خبهؼِ هَضز ثطضؾي زض ايي ثرف اظ پػٍّف ،همبالت ػلوي
ًَيؿٌسگبى قطوت وٌٌسُ زض هغبلؼِ اٍل اؾت وِ زض ّوبى ثبظُ ظهبًي زض هدالت تحت پَقف
زٍ پبيگبُ هصثَض ثِ چبح ضؾيسُاًس.
ًوًَِگيطي هطحلِ زٍم پػٍّف ثِ ضٍـ ّسفوٌس اًدبم قسُ اؾت .ثسيي نَضت وِ ثط
هجٌبي هؼيبضّبي پػٍّف 2 ،همبلِ اظ ول همبالت ّط فطز خْت ثطضؾي اًتربة قسُ اؾت.
ّسف اظ اًتربة ّسفوٌس همبالت  ،ايي ثَزُ اؾت وِ همبالتي اًتربة قًَس وِ ًَيؿٌسُ هَضز
ثطضؾي ثيكتطيي ؾْن ٍ هؿئَليت هوىي ضا زض آى همبلِ زاقتِ ثبقس ،ثِ عَضي وِ ثب زلت
ثبالتطي ثتَاى الگَّبي اؾتٌبزي هَخَز زض آى همبلِ ضا ثِ آى ًَيؿٌسُ ًؿجت زاز .اظ ايٌطٍ
اٍلَيت اًتربة ثب همبالتي ثَزُ اؾت وِ زض هطحلِ اٍلًَ ،يؿٌسُ هَضز ثطضؾي ،تٌْب ًَيؿٌسُ آى
همبلِ ثَزُ اؾ ت .زض هطحلِ ثؼس ٍ زض همبالت زاضاي چٌس ًَيؿٌسُ ،اٍلَيت ثب همبالتي ثَزُ اؾت
وِ ًَيؿٌسُ هَضز ثطضؾي ثِ ػٌَاى ًَيؿٌسُ اٍل ٍ يب ًَيؿٌسُ هَضز هىبتجِ زض اًتكبض همبلِ
حضَض زاقتِ اؾت .زض قطايغي ًيع وِ ًَيؿٌسگبى ،همبالت هتؼسزي ثط اؾبؼ اٍلَيتّبي شوط
قسُ فَق هٌتكط ًوَ زُ ثَزًس ،اٍلَيت ثؼس ،اًتربة خسيستطيي همبالت ثَزُ اؾت .اٍلَيت
خسيستطيي همبالت ،ثِ ايي زليل زض ًظط گطفتِ قس وِ آذطيي همبالت هؼوَالً ثِ هيعاى ثيكتطي
ضٍيىطز فؼلي ًَيؿٌسُ زض اؾتٌبززّي ضا هكرم هيوٌٌس ،چطا وِ ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى ثب
تَخِ ثِ تدبضة تحميمبتي آًْب تغييط هيوٌس.
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وين (ً ،)2004يع زض تحميك ذَز خْت ثطضؾي اًگيعُّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى ،هؼيبض
اًتربة همبالت ًَيؿٌسگبى ضا هيعاى هؿئَليت ًَيؿٌسُ زض همبلِ زض ًظط گطفتِ اؾت .وين ثطاي
ايي هٌظَض همبالتي ضا اًتربة وطزُ اؾت وِ ًَيؿٌسُ هَضز ثطضؾي ثِ ػٌَاى ًَيؿٌسُ اٍل همبلِ
ثَزُ اؾت ،وين ثيبى هيوٌس وِ زض قطايغي وِ ًَيؿٌسُ ثيف اظ يه همبلِ ثب ايي قطايظ زاقتِ
اؾت ،آذطيي همبلِ فطز ضا هؼيبض ثطضؾي لطاض زازُ اؾت.
حدن ًوًَِ زض ايي هطحلِ  234همبلِ تؼييي گطزيس ( 2همبلِ ثطاي ّط ًَيؿٌسُ) .اًتربة
ايي هيعاى همبلِ ثط هجٌبي پيكيٌِ تحميمبت ضفتبض اؾتٌبزي ثَزُ اؾت .زض هغبلؼبت گصقتِ اًگيعُ-
ّب ٍ ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى ،هؼوَالً يه يب زٍ همبلِ اظ ًَيؿٌسگبى هؼيبض ثطضؾي لطاض
گطفتِاًسٍ .يٌىلط ( ،)1987زض پػٍّف ذَز  20همبلِ اظ ًَ 20يؿٌسُ ضا هَضز ثطضؾي لطاض زاز.
وبًًَ )1989( 1يع ثب تحميمي ثط ًَ 42يؿٌسُ حَظُ هٌْسؾي ،زٍ همبلِ اظ خسيستطيي همبالت
ًَيؿٌسگبى ضا هَضز ثطضؾي لطاض زاز .وين (ً )2004يع عي پػٍّكي زض ايي ضاثغِ ،يه همبلِ اظ
آذطيي همبالت ّط ًَيؿٌسُ ضا هؼيبض ثطضؾي لطاض زاز.
پؽ اظ تؼييي ّسفوٌس  234همبلِ اظ همبالت افطاز هَضز ثطضؾي ،وليِ اضخبػبت  234همبلِ
خْت اؾترطاج هتغيط هغبلؼِ زٍم هَضز تحليل اؾتٌبزي لطاض گطفتٌس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زؾتطؾي
ثِ اضخبػبت همبالت ًَ 10يؿٌسُ ثِ زاليل هكىالت فٌي پبيگبُ ٍة آٍ ؾبيٌؽ هوىي ًجَز زض
ًْبيت اضخبػبت  214همبلِ هطثَط ثِ ًَ 107يؿٌسُ هَضز ثطضؾي لطاض گطفت .همبالت هَضز
ثطضؾي خوؼبً  5380اضخبع زاقتٌس وِ وليِ اضخبػبت ثط ثهَضت زؾتي هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ
ٍ زازُّبي هطثَط ثِ هتغيط هَضز ًظط زض ؾيبِّ ٍاضؾي ٍاضز قس.
ثطاي اًساظُ گيطي هتغيط اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز ،ليٌه ته ته اضخبػبت ّط
همبلِ ٍ ثِ زًجبل آى ليٌه اؾتٌبزات زضيبفتي ّط وسام اظ اضخبػبت ثبظ قسًس .اؾتٌبزات ّط اضخبع
اظ ًظط ظهبًي هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس تب هكرم قَز چِ تؼساز اظ اؾتٌبزات ،هطثَط ثِ ؾبل
لجل اظ ؾبل ًكط همبلِ ثَزُ اؾت .ثِ ثيبى زيگط چَى اؾتٌبزات زض عَل ظهبى افعايف هييبثٌس ،هب
زض ايي هتغيط ثِ زًجبل ايي ثَزين وِ ثجيٌين ّط وسام اظ همبالتي وِ تَؾظ فطز هَضز اؾتٌبز لطاض
گطفتِ ،زض ؾبلي وِ آى فطز ثِ آى اضخبع زازُ ( يه ؾبل لجل اظ ؾبل ًكط همبلِ ثِ ػٌَاى هؼيبض)،

1. Cano
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چِ تؼساز اؾتٌبز زاقتِ اؾت .ثِ ػٌَاى هثبل اگط همبلِ انلي فطز زض ؾبل  2000هٌتكط قسُ ثَز.
ؾبل  ،1999ؾبل تأليف همبلِ زض ًظط گطفتِ قس ٍ اؾتٌبزات ّط اضخبع اظ همبلِ هَضز ثطضؾي
لطاض گطفت تب هكرم قَز وِ چِ تؼساز اظ اؾتٌبزات آى اضخبع هطثَط ثِ لجل اظ ؾبل 1999
ثَزُ اؾت .زض ًْبيت ثؼس اظ ثطضؾي ول اضخبػبت همبالت هَضز ثطضؾي ثطاي يه ًَيؿٌسُ،
هيبًگيي تؼساز اضخبػبتي وِ زض ظهبى اؾتٌبز قسى تَؾظ ًَيؿٌسُ حسالل  3اؾتٌبز زاقتِاًس،
اًساظُگيطي ٍ يبززاقت قس.
ػلت زض ًظط گطفتي هؼيبض  3اؾتٌبز ايي اؾت وِ تحميمبت هحمميي حَظُ ّوطًگي ًكبى
هيزّس وِ ثب افعايف اًساظُ گطٍُ ّوطًگي افعايف هييبثس هٌتْي ثؿيبضي اظ هٌبثغ آؾتبًِ ً 3فط
ضا هؼيبض حساوثط ّوطًگي لطاض زازُاًس (تحميمبت اـ .)1956 ،اـ ( ٍ )1956هحممبى زيگط
زضيبفتٌس وِ ثب افعايف اًساظُ گطٍُ هيعاى ّوطًگي افعايف هييبثس اهب تب حسٍز ؾِ ًفط ،فطاتط اظ
آى ثِ ًظط هيضؾس وِ ؾغح ّوطًگي حتي وبّف پيسا هيوٌس (ثساض ،زظيل ،الهبضـ،1999 ،
ل ،163تطخوِ گٌدي) .هبيطظ (ً )2002يع ثيبى هيوٌس وِ ظهبًي وِ گطٍُ هتكىل اظ ؾِ ًفط يب
ثيكتط ثبقس ّوطًگي ثِ هيعاى ظيبزي افعايف هييبثس (هبيطظ ،2002 ،ل  .)223ثب تَخِ ثِ ايي
هجبحث ،هؼيبض حسالل ؾِ اؾتٌبز ثطاي اًساظُگيطي هتغيط اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز زض
ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
زازُّبي خوغآٍضي قسُ عي هغبلؼِ اٍل ٍ زٍم ،اظ عطيك ًطمافعاض ً SPSSؿرِ 16هَضز
تحليل لطاض گطفت .خْت اًدبم تحليل ٍ آظهَى فطضيِّبي پػٍّف اظ ضٍـ ّوجؿتگي
پيطؾَى ٍ ضگطؾيَى چٌسگبًِ اؾتفبزُ قس .تحليلّبي ضگطؾيَى ثط هجٌبي ضٍـ

stepwise

(پلىبًي) اًدبم قسُ اؾت .ايي ضٍـ هٌدط ثِ اضائِ يه هسل ذغي هيگطزز وِ اخعاي تكىيل
زٌّسُ آى تٌْب اظ هتغيطّبي هؿتملي تكىيل قسُاًس وِ ثب هتغيط ٍاثؿتِ ضاثغِ هؼٌبزاض زاقتِ ٍ اظ
اخعاي تكىيل زٌّسُ ذظ ضگطؾيَى ًيع هيثبقٌس.

وتايج پژيَص
خسٍل  1ثِ هبتطيؽ ّوجؿتگي هتغيطّبي پػٍّف اذتهبل زاضزّ .وبىگًَِ وِ هالحظِ
هيقَز ضطايت ّوجؿتگي هتغيطّبي پػٍّف زض ّوِ هَاضز هؼٌيزاض ثَزُاًس .ضطيت
ّوجؿتگي الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي حسالل ؾِ اؾتٌبز ثب ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي
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( )r= ./36, P < ./01لَيتط اظ ضطيت ّوجؿتگي ايي هتغيط ثب ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي اؾت
(.)r= ./23, P < ./05
جديل  .1ماتريس َمبستگي متغيرَاي پژيَص
الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت
زاضاي حسالل ؾِ اؾتٌبز

ّوطًگي اؾتٌبزي
اعالػبتي

ّوطًگي اؾتٌبزي
ٌّدبضي

هتغيط

-

-

1

ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي

-

1

**./34

ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي

1

**./36

*./23

الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي
حسالل ؾِ اؾتٌبز

, ** P < ./01

* P < ./.5

ّوبى گًَِ وِ ًتبيح ًكبى هيزّس ،تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثيي هتغيط پيفثيي ّوطًگي
اؾتٌبزي ٍ هتغيط ٍاثؿتِ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز ثط هجٌبي ضٍـ  Stepwiseهؼٌبزاض
اؾت .هسل اضائِ قسُ حبوي اظ لسضت پيفثيٌي هؼٌبزاض زٍ هتغيط ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي (
ّ ٍ .)β = ./32، P < ./001وطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي (  )β = ./19، P < ./05ثغَض ّوعهبى
اؾت (خسٍل  .)2ثِ ثيبى زيگط زٍ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي
ٌّدبضي ثغَض ّوعهبى تَاًبيي پيفثيٌي ضفتبضّبي ًَيؿٌسگبى زض اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز
اؾتٌبز ضا زاضًس .ايي زٍ ػبهل خوؼبً  %16اظ ٍاضيبًؽ ايي هتغيط ضا تؼييي هيًوبيٌسّ .وچٌيي
ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي لسضت پيفثيٌي ثبالتطي زض ؾغح  ./001ضا زاضز .زض حبلي
وِ لسضت پيفثيٌي ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي پبيييتط ثَزُ ٍ ؾغح هؼٌيزاضي آى ./.5
اؾت.
جديل  .2وتايج رگرسيًن چىدگاوٍ بيه متغيرَاي َمروگي استىادي ( َىجاري ،اطالعاتي) بٍ عىًان متغيرَاي
پيصبيه ي الگًي استىاد بٍ مقاالت داراي تعدد استىاد بٍ عىًان متغير مالك بٍ ريش ( Stepwiseپلكاوي)
ضاخص
َاي آماري

R

R2

F

)Sig.(F

ضرائب رگرسيًن
َمروگي استىادي (متغير پيصبيه)
اطالعاتي
َىجاري
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مقدار

./42

11/13

./16

B =2/25
β = ./19
T= 2/01
Sig.=./047

./000

B=4/38
β = ./32
T= 3/33
Sig.=./001

ومًدار  .1مدل ارتباطي الگًي استىاد بٍ مقاالت داراي تعدد استىاد با عامل َمروگي استىادي اطالعاتي ي
َمروگي استىادي َىجاري

50
40
30

Citing to Cited Papers
20
10

6
Normative
Conformity
5
4

3

2

2.0 1.5

3.0 2.5

4.0 3.5

5.0 4.5

Informational Conformity

ثب تَخِ ثِ ايي يبفتِّب فطضيِ پػٍّف هجٌي ثط ايٌىِ ثركي اظ ٍاضيبًؽ الگَّبي ضفتبضي
ًَيؿٌسگبى تَؾظ زٍ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي تؼييي هي-
قَز ،تأييس هيگطزز .زض ايي ضاثغِ هؼبزلِاي ًيع لبثل اضائِ اؾت .زض ايي هؼبزلِ هتغيطّبي
ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ثغَض ّوعهبى لسضت پيفثيٌي هؼٌبزاض
ضا زاضًس:
)(B1X1)+(B2X2
; constant= -3/45

ًطخ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز =Y

B1 =4/38

ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي=X1

B2 =2/25

ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي =X2

بحث ي وتيجٍ گيري
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تحميمبت حَظُ ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًكبى هيزّس وِ ثِ ّط هيعاى يه همبلِ زض ؾبل اٍل
اًتكبض اؾتٌبز زضيبفت ًوبيس ،زض آيٌسُ ًيع ثبيس اًتظبض اؾتٌبز ثيكتطي اظ آى زاقتِ ثبقين .ثِ ثيبى
زيگط ًطخ اؾتٌبزات ؾبل اٍل اًتكبض يه همبلِ اًگيعُ ًَيؿٌسگبى ضا خْت اؾتفبزُ اظ آى همبلِ ٍ
اؾتٌبز ثِ آى افعايف هيزّس .هترههبى اهط ايي پسيسُ ضا ثِ گًَِّبي هتفبٍت تجييي ًوَزُاًس.
وَظًؽ )1985( 1ايي پسيسُ ضا -هَفميت ،هَفميت هيآٍضز -2هيًبهس ٍ هَئس ،2009( 3ل
 )304انغالح هعيت تدوؼي 4ضا ثطاي آى زض ًظط هيگيطز ،ثِ ايي هؼٌي وِ ّط لسض ثِ يه
هسضن اؾتٌبز ثيكتطي قَزّ ،وىبضاى ،توبيل ثيكتطي ثِ پطچوساض تلمي وطزى آى ذَاٌّس زاقت
ٍ زض ًتيدِ ،آى هسضن اؾتٌبزّبي ثيكتطي ضا هتَخِ ذَز ذَاّس ؾبذت .ثطذي زيگط اظ
هترههبى ؾؼي زاقتِاًس ايي پسيسُّب ضا زض لبلت  ٍ Mattew effectيب  Halo effectتجييي
ًوبيٌس.
ايي تحميك ًيع ثِ زًجبل اضائِ تجييٌي هتفبٍت ثطاي ايي پسيسُ ثط هجٌبي ػبهل ّوطًگي
اؾتٌبزي ثَزُ اؾت ٍ زض ّويي ضاؾتب لسضت پيفثيٌي ايي هتغيط ضا زض هَضز ايي هؿئلِ هَضز
ثطضؾي لطاض زازُ اؾت .يبفتِّبي تحليل ضگطؾيَى ثيبًگط آى اؾت وِ هيتَاى ايي پسيسُ ضا ثط
هجٌبي ايي ػبهل تجييي ًوَز ٍ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي زض زٍ ؾغح ٌّدبضي ٍ اعالػبتي  %16اظ
ٍاضيبًؽ ايي الگَي ضفتبضي ضا تؼييي هيًوبيٌس.
يبفتِّب ّوچٌيي ًكبى هيزٌّس وِ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ()β = ./32، P < ./001
لسضت پيفثيٌي ثبالتطي ًؿجت ثِ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ( )β = ./19، P < ./05زاضز .ثِ
ثيبى زيگط ًَيؿٌسگبى زض زضخِ اٍل ثب اًگيعُ نحت فىط ٍ ػول ثِ تؼساز اؾتٌبزات همبالت
تَخِ هيوٌٌسّ .وطًگي ثب ٌّدبضّبي گطٍّي اًگيعُ زٍم ًَيؿٌسگبى زض اؾتٌبز ثِ چٌيي همبالتي
هيثبقس.

𝜷 ;./32
الگًي استىاد بٍ
مقاالت با تعدد استىاد
𝜷 ;./19
1. Cozzens
2. success-breeds-success
3. Moed
4. Cumulative Advantage
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ايي يبفتِ ثب يبفتِّبي پػٍّف ٍاًگ ٍ ليي ( )2003هٌغجك اؾتٍ .اًگ ٍ ليي،)2003( 1
عي پػٍّكي هىبًيؿنّبي هرتلف پباليف اعالػبت ،خْت اضتمبء ويفيت تهوينگيطي وبضثطاى
زض ضٍيبضٍيي ثب اضبفِثبض اعالػبتي ذهَنبً زض فضبّبي خسيس هدبظي ٍ ايٌتطًتي ضا ثِ ضٍـ
تدطثي هَضز همبيؿِ لطاض زازًس .زض ايي پػٍّف هىبًيؿنّبي هرتلف پباليف اعالػبت ،ثِ
ػٌَاى هتغيطّبي هؿتمل ٍ ويفيت تهوينگيطي ثِ ػٌَاى هتغيط ٍاثؿتِ زض ًظط گطفتِ قسٍ .اًگ
ٍ ليي ( )2003ثيبى هيوٌٌس وِ هىبًيؿن پباليف هجتٌي ثط ّوطًگي ،زض ضٍيبضٍيي ثب اضبفِثبض
اعالػبتي هٌتْي ثِ تهوينگيطيّبيي ثب ويفيت ثبالتط هيقَزٍ .اًگ ٍ ليي ثيبى هيوٌٌس وِ زض
ثؿيبضي اظ هَلؼيتّب وبضثط احؿبؼ غطق قسى زض اًجَُ اعالػبت ضا زاضز ٍ زچبض ػسم لغؼيت
هيقَز .زض ايي حبلت هوىي اؾت وبضثط تهوينگيطي هجتٌي ثط ػميسُ گطٍُ ضا (خْت اًتربة
اعالػبت هطتجظ ٍ حصف اعالػبت ًبذَاؾتِ) تطخيح زّس .ايي پػٍّف ًيع ثِ گًَِاي ضوي
ثيبى هيًوبيس وِ ّوطًگي اعالػبتي هالن تهوينگيطي وبضثطاى زض ضٍيبضٍيي ثب اضبفِثبض
اعالػبتي اؾت.
ّطچٌس ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي اًگيعُ زٍم ًَيؿٌسگبى زض اؾتٌبز ثِ همبالتي اؾت وِ
خبهؼِ ثعضگتطي ثِ آى اؾتٌبز ًوَزُاًسٍ ،لي ايي ػبهل ًيع ثِ ػٌَاى يىي اظ ػَاهل پيفثيي
ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى زض ايي پػٍّف تأييس قسُ اؾت .تجؼيت الگَّبي ضفتبض اؾتٌبزي
ًَيؿٌسگبى اظ ايي ػبهل ثيبًگط آى اؾت وِ ًَيؿٌسگبى زض فطايٌس اؾتٌبززّيّ ،طچٌس زض
فضبّبي هدبظي ٍ غيطضٍزضضٍ ،تؿلين فكبضّبي اختوبػي قسُ ٍ ٌّدبضّبي گطٍّي ضا هي-
پصيطًس .ظهبًي وِ همبلِاي تَؾظ خبهؼِ ثعضگتطي هَضز اؾتٌبز لطاض گطفتِ اؾت ،ايي ػبهل ًَػي
فكبض ثطاي ّوطًگي ايدبز هيًوبيس ٍ ًَيؿٌسگبى گبّي تؿلين چٌيي فكبضّبيي قسُ ٍ ايي اهط
اًگيعُاي ثطاي اؾتٌبز ثِ آى همبلِ قسُ ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي قىل هيگيطز.
ضّيبفت ؾبذتبض اختوبػي ضفتبض اؾتٌبزي  2وِ زض تمبثل ثب ًظطيِ ٌّدبضي ضفتبض اؾتٌبزي 3زض
حَظُ خبهؼِقٌبؾي ؾبظًسُگطايي ػلن هغطح هيقَزً ،يع ضٍيىطزي ثِ ايي هؿئلِ اؾت .ايي
1. Wang & Lin
2. Social Constructive Approach to Citing Behavior
3. Normative Theory of Citing Behavior
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ًظطيِ وِ ثِ زيسُ قه ٍ تطزيس ثِ پيففطوّبي زيسگبُ ٌّدبضي هيًگطز ،ثيبى هيوٌس وِ
ؾَگيطيّبي قرهي ٍ فكبضّبي اختوبػي ػبهل تؼييي وٌٌسُ ضفتبضّبي اؾتٌبززّي اؾت ٍ
ثسيي قىل تجؼيت ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى زض همَلِ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز
زض چبضچَة ًظطيِ ؾبذتبض اختوبػي ضفتبض اؾتٌبزي لبثل تجييي اؾت (ثَضًوي ٍ زاًيل.)2008 ،
ايي يبفتِّب ثِ ًَػي تأييسي ثط ًظطيبت وطًٍيي 1هجٌي ثط تأثيطگصاضي ثؿتطّب ثط ًحَُ
اؾتٌبززّي اؾت .وطًٍيي ثط ذالف هطتَى 2هسػي اؾت ،اؾتٌبز پسيسُاي ًيؿت وِ زض ذالء ثِ
ٍلَع ثپيًَسز ٍ اؾتٌبزّب خسا اظ ظهيٌِّب ٍ ثؿتطّبي هَلسقبى ًيؿتٌس (وطًٍيي ،1984 ،ل .)86
وطًٍيي ٍيػگي ٍ تطويت فْطؾت اؾتٌبزات ضا ثبظتبثي اظ قرهيت ًَيؿٌسگبى ٍ قطايظ هحيظ
حطفِاي هيزاًس .اٍ ثيبى هيوٌس وِ ػٌبنط هطثَط ثِ قيوي اؾتٌبزّب تمطيجبً ًبهتٌبّي ّؿتٌس ٍ
ّويي ٍالؼيت اؾت وِ تَخِ ثِ ٍخَُ هٌحهط ثِ فطز اؾتٌبز ضا ضطٍضي هيؾبظز (وطًٍيي،
 ،1984ل .)83
يبفتِّبي پػٍّف هجٌي ثط تجؼيت الگَي ضفتبضي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز اظ زٍ
ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ّوچٌيي قَاّسي هجٌي ثط
ٍخَز ػبهل ّوطًگي زض فضبّبي هدبظي پبيگبُّبي اعالػبتي اؾتٌبزي فطاّن هيًوبيس.
پبيگبُّبي اعالػبتي اؾتٌبزي ًَظَْض عي يىي زٍ زِّ اذيط ًمف قجىِّبي اختوبػيي ضا
ايفب هيوٌٌس وِ هترههبى ٍ ًَيؿٌسگبى حَظُّبي ػلوي ضا ثِ يىسيگط پيًَس هيزّس .ايي
قجىِّب ّوبًٌس زيگط قجىِّبي اختوبػي ًمغِاي ثطاي اضتجبعبت ػلوي ثيي هحممبى اؾت.
ًَيؿٌسگبى ٍ پػٍّكگطاى ثسٍى اضتجبعبت ضٍزضضٍ ٍ فمظ اظ عطيك اضتجبعبت اؾتٌبزي ٍ هدبظي
ثب يىسيگط پيًَس زاضًس .ايي قجىِّب ًيع هبًٌس ّط قجىِ هدبظي زيگط ٌّدبضّبي ذبل ذَز ضا
زاضز وِ هيتَاًس ػليضغن ّوِ هعيتّبٌّ ،دبضّب ٍ فكبضّبي گطٍّي ضا پسيس آٍضز .اظ ؾَي
زيگط يىي اظ هْوتطيي هتغيطّبيي وِ هيتَاًس ّوطًگي ضا افعايف زّس ،ايي اؾت وِ فطز زض
گطٍّي لطاض زاقتِ ثبقس وِ هتكىل اظ افطاز هترهم ثبقس ٍ ايي ٍيػگي ثهَضت ثؿيبض
ثطخؿتِ زض قجىِّبي اؾتٌبزي وِ هتكىل اظ ًَيؿٌسگبى ،پػٍّكگطاى ٍ زاًكوٌساى حَظُّبي
ػلوي هرتلف اؾتٍ ،خَز زاضز.
1. Cronin
2. Merton
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تحميمبت اٍليِ زض حَظُ ّوطًگي زض فضبّبي هدبظي ثب زيسُ اثْبم ايي هؿئلِ ضا هسًظط
لطاض هيزاز ٍ ٍخَز ػالئن ٍ ًكبًِّبي اختوبػي ٍ ٌّدبضّبيي وِ زض ضٍاثظ ضٍزضٍ ٍخَز زاضز
ضا زض ضٍاثظ هدبظي هَضز تطزيس لطاض هيزاز .اظ ًوًَِ ايي تحميمبت ،هيتَاى ثِ پػٍّف ويؿلط،
ؾيگل ٍ ههگَض ٍ ،)1984( 1ضٍتط )1984( 2اقبضُ ًوَز .زض همبثل ،گطٍُ زيگطي اظ هحممبى
ًكبى زازًس وِ ّوطًگي زض فضبّبي هدبظي ًيع اتفبق هيافتس (ٍُاالؼ ،1999 ،3زض ايي ظهيٌِ
هثبل ّبي خبلجي اضائِ هيزّس) .ايي هحممبى ثيبى ًوَزًس وِ ثِ زليل ٍخَز گطٍُّبي هدبظي زض
ضٍاثظ هدبظي ٍ غيطضٍزضضٍ وِ ٌّدبضّبي هرتم ثِ ذَز ضا زاضًس ّوطًگي زض ايي فضبّب ًيع
اتفبق هيافتس ( ثطاي هثبل اؾويت ،هه الليي ٍ اؾجطى.)1998 ،4
ثب تَخِ ثِ ايي هجبحث ثِ ًظط هيضؾس وِ يبفتِّبي ايي پػٍّف ًيع تأييسي ثط يبفتِّبي
زيگط پػٍّفّب هجٌي ثط قىلگيطي ّوطًگي اختوبػي زض قجىِّبي هدبظي اؾتٌبزي اؾت.
پبيگبُّبي اعالػبتي اؾتٌبزي ثِ ػٌَاى قجىِّبي ػلوي -اختوبػي پتبًؿيل ايدبز ّوطًگي
اؾتٌبزي زض ؾغَح گًَبگَى ضا زاضا هيثبقٌس وِ الظم اؾت زض اضتجبط ثب وبضثطز قبذم اؾتٌبز
ايي هؿبئل ثب زلت ثيكتطي هس ًظط لطاض گيطز.
زض ضاثغِ ثب تأثيطگصاضي زٍ ًَع ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ٌّدبضي ثط الگَي اؾتٌبزي
ًَيؿٌسگبى هؼبزلِاي زٍ هتغيطي ًيع ثسيي نَضت لبثل اضائِ اؾت.
)(B1X1)+(B2X2

; constant= -3/45

ًطخ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز =Y

B1 =4/38

ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي=X1

B2 =2/25

ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي =X2

ايي هؼبزلِ ثيبًگط تأثيطگصاضي ّوعهبى زٍ هتغيط ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي
اؾتٌبزي اعالػبتي ثط الگَي ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى اؾت .همساض ثبالتط  B1زض همبيؿِ ثب
همساض  B2ثيبًگط تأثيط ثيكتط ايي الگَ اظ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي اؾت.

1. Kiesler, Siegel, & McGuire
2. Rutter
3. Wallace
4. Smith, McLaughlin & Osborne
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جمع بىدي
هغبلؼِ هيعاى تأثيطپصيطي الگَي ضفتبضي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز ،اظ زٍ ػبهل
ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ،ثيبًگط آى اؾت وِ ايي زٍ ػبهل
ثركي اظ ٍاضيبًؽ ايي الگَي ضفتبضي ضا تجييي هيًوبيٌس ٍ ثسيي قىل ايي يبفتِّب تأييسي ثط
ًظطيبت وطًٍيي هجٌي ثط تأثيطگيطي ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى اظ ثؿتطّب ٍ ظهيٌِّبي
هَلسقبى اؾت .ثِ ثيبى زيگط ايي يبفتِّب ًيع عجك ًظط وطًٍيي ًكبى هيزٌّس وِ اؾتٌبز پسيسُاي
ًيؿت وِ زض ذالء ثِ ٍلَع ثپيًَسز.
ايي يبفتِّب تأييسي ثط قىلگيطي ٌّدبضّبي اختوبػي زض فضبي قجىِّبي اؾتٌبزي اؾت
وِ هيتَاًس ثط اػتجبض ٍ زلت قبذمّبي اؾتٌبزي تأثيطگصاض ثبقس.
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