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 چکیده

رٍد دریافت استٌاد در سالْای دٍم بِ بعذ بيص از استٌادّای اًتظار هی ،تحقيقاتطبق : هدف پژوهش

 ّذف اًذ.ّای هتفاٍت تبييي ًوَدُ. هتخصصاى ایي پذیذُ را بِ گًَِهقالِ باضذل اٍل اًتطار اسدریافتی 

 ایي پژٍّص ارائِ تبييٌی هتفاٍت برای ایي پذیذُ بر هبٌای عاهل ّورًگی استٌادی است.

بخص اٍل بِ رٍش پيوایطی ٍ جْت سٌجص سطح ّورًگی  ،پژٍّصاز دٍ بخص  پژوهش:روش 

اًذ، اًجام جتواعی ٍ علَم اًساًی ایراى بَدُّای علَم ااستٌادی ًوًَِ پژٍّص کِ ًَیسٌذگاى حَزُ

گرفت. بخص دٍم بِ رٍش تحليل استٌادی ٍ جْت استخراج الگَّای رفتار استٌادی ًَیسٌذگاى  بخص 

ّای بخص اٍل ٍ دٍم پژٍّص بِ رٍش رگرسيَى چٌذگاًِ ٍ با هتذ دادُسپس اًجام گرفت. اٍل پژٍّص 

گام بِ گام جْت تعييي هيساى قذرت پيص بيٌی دٍ عاهل ّورًگی استٌادی ٌّجاری ٍ ّورًگی 

هَرد استٌادی اطالعاتی در تبييي الگَی رفتار استٌادی ًَیسٌذگاى در استٌاد بِ هقاالت پراستٌاد 

 . ر گرفتتحليل قرا

ّای تحليل رگرسيَى بياًگر آى است کِ بخطی از ٍاریاًس ایي پذیذُ بر هبٌای عاهل یافتِ ها:یافته

-دٌّذ کِ ّورًگی استٌادی اطالعاتی قذرت پيصّا ًطاى هیّورًگی استٌادی قابل تبييي است. یافتِ

اٍل با اًگيسُ صحت فكر ٍ بيٌی باالتری ًسبت بِ ّورًگی استٌادی ٌّجاری دارد. ًَیسٌذگاى در درجِ 

 کٌٌذ. بِ تعذاد استٌادات هقاالت تَجِ هیّورًگی با ٌّجارّای گرٍّی  ، ٍ در درجِ بعذ، با اًگيسُعول

ّای استٌادی ًَعی ضبكِ اجتواعی هجازی با ٌّجارّای هختص خَد ّستٌذ ضبكِ نتیجه گیری:

-است. در بررسی دقت ٍ اعتبار ضاخصکِ ایجاد کٌٌذُ ٌّجارّایی گرٍّی از جولِ ّورًگی استٌادی 

 ّای استٌادی الزم است کِ تأثير ایي ٌّجارّا ًيس هذًظر قرار گيرد.

ّبي اًگيعُ، اؾتٌبزيالگَّبياعالػبتي،  اؾتٌبزيٌّدبضي، ّوطًگي اؾتٌبزيّوطًگي َا:كليدياژٌ 

 ّبي اختوبػيقجىِاؾتٌبزي، 
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 مقدمٍ

السام ثِ اؾتٌبز زازى ثِ  يهتفبٍت يّبعُيػلوي، ثب اًگؿٌسگبى زض فطايٌس تَليس اعالػبت يًَ

ّبيي وبهالٌ ػلوي ّوچَى پكتيجبًي اظ ًتبيح گبّي اًگيعُوٌٌس. يه يب همبلِ ػلويه هٌجغ ي

قٌبؾي ذبل هَخت اؾتٌبز ثِ يه هٌجغ اعالػبتي تحميك، اؾتفبزُ اظ يه ًظطيِ ٍ يب يه ضٍـ

اختوبػي )قبزيف ٍ  ٍ يب( 7543، 1قرهي )ٍيٌىلط ،ّبيي ػبعفيقًَس، ٍ گبّي ًيع اًگيعُهي

ّبي انلي (، اًگيع5004ُ، 5: ّبؾالم5002، 4: ٍالتطظ5001، 3: ثَيبن ٍ والٍاًع7551، 2زيگطاى

اؾتٌبز  يّبعُياًگ وِ وٌٌسيبى هي(، ث5004) 6ليانلي ضفتبض اؾتٌبززّي فطز ّؿتٌس. ثَضًوي ٍ زاً

ؿت، ثلىِ زض يً يبى ػلويّوتب يٍ هٌغم يطات قٌبذتيثط تأث ي، فمظ هجتٌياؾتٌبز زض هدبهغ ػلو

ّبي اختوبػي اؾت. ٍخَز ايي اًگيعُيب ٍ  يط ػلويغ يليثط زال يي هؿئلِ هجتٌيهَاضز ا يثؼض

ضفتبض  گطايييبت هتفبٍتي ّوچَى زيسگبُ ؾبذتبضوبهالً هتفبٍت زض فطايٌس اؾتٌبززّي ًظط

( ضا 5004مل زض ثَضًوي ٍ زاًيل، ، 7544ً، 8)هطتَى 7اؾتٌبزي ٍ ًظطيِ ٌّدبضي ضفتبض اؾتٌبزي

ّبي هتفبٍت زض فطايٌس اًگيعُايي قٌبؾي ًَيي ػلن هغطح ًوَزُ اؾت. ضا زض حَظُ خبهؼِ

 آٍضًس.ضا پسيس هي يؾتٌبزي هتفبٍتاؾتٌبززّي الگَّبي ا

هْن زض فطايٌس  اظ الگَّبي ّبي هتفبٍت پؽ اظ اًتكبضالگَي اؾتٌبز ثِ همبالت عي ؾبل 

ه هسضن يزٌّس وِ ّطچِ يًكبى ه ايي الگَّبزليك ثطضؾي اؾت.  ًَيؿٌسگبى اؾتٌبززّي

عاى ياظ اٍ ذَاّس ضفت ٍ ه يكتطيٌسُ ًيع اًتظبض اؾتٌبز ثيطز، زض آيكتط هَضز اؾتٌبز لطاض گيث

: 7547، 9لسيزاضز )گبضف يثب اؾتٌبزات خبض يٌسُ اضتجبط ذغياؾتٌبزات هَضز اًتظبض آ

 مبتيح تحميًتب(. 5004ل، يًمل زض ثَضًوي ٍ زاً ،5001، 11: ضاثَ 10،5002ثَضل
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اًگلؿتبى زض ؾبل  يىيعيٍ ػلَم ف يبتيػلَم ح يحَظُ هَضَػ 2(، ثط همبالت 5001)1آزاهع

ؾبل پؽ اظ  5-7ِ يي اؾتٌبزات اٍليث يزاضيٍ هؼٌ يلَ يًكبى زاز وِ ّوجؿتگًيع  7552

پػٍّف ٍي ًكبى زاز وِ همبالتي وِ  ّبياًتكبض ثب اؾتٌبزات ؾبل ؾَم تب زّن ٍخَز زاضز. يبفتِ

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

(، ًيع زض يه پػٍّف همبالت پطاؾتٌبز چٌسيي حَظُ هَضَػي زض 5004لَيت ٍ تلَال )

ّبي لَم ٍ ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم اختوبػي ضا ثب تأويس ثط الگَّبي اؾتٌبزي ٍ ؾبلًوبيِ اؾتٌبزي ػ

ّبي هرتلف وؿت حساوثط اؾتٌبز هَضز ثطضؾي لطاض زازًس. الگَّبي هكبّسُ قسُ ثيي حَظُ

/. ثيي زضنس 45هَضَع هَضز ثطضؾي ّوجؿتگي  2هَضَع اظ  4تمطيجبً هتفبٍت ثَز. ثطاي 

ايي تحميمبت ثيبًگط آى اؾت وِ اؾتٌبزات ؾتٌبزي ٍخَز زاقت. اؾتٌبزات اٍليِ ٍ ضتجِ ول ا

همبالت وِ تَؾظ خبهؼِ اٍليِ زض خلت اؾتٌبزات ثؼسي هؤثط اؾت. ثِ ثيبى زيگط اؾتٌبزات اٍليِ 

تأثيطگصاض اؾت ٍ ثط ضًٍس لضبٍت هحممبى زض اًتربة هٌبثغ اعالػبتي ػلوي زضيبفت قسُ، 

ًوبيٌس وِ لجالً تَؾظ ًَيؿٌسگبى زيگط هَضز ل اؾتٌبز هيًَيؿٌسگبى ثِ ايي زليل ثِ آى هٌجغ ذب

زض هَضز ( 7543ٍيٌىلط )ّبي پػٍّف يبفتِ زض تأييس ايي هغلت، اؾتٌبز لطاض گطفتِ اؾت.

(، وِ زض يمبت هطوعي)ٍاثؿتِ ثِ هؤؾؿِ تحم يويؿٌسُ حَظُ قيًَ 50ياؾتٌبززّ يّبعُياًگ

% اظ 1ًَيؿٌسگبى حسٍز ًيع ًكبى زاز وِ گط زازُ ثَزًس، ياؾتٌبز ثِ همبالت ز 444همبالت ذَز 

تَؾظ  لجالًوِ اًس اًتربة ًوَزُثِ ايي زليل  ضا هطتجظ ثب ػَاهل ٍاثؿتگي ٍ اختوبػياؾتٌبزات 

 .اؾت زيگطاى هَضز اؾتٌبز لطاض گطفتِ

، ل 5005) 4هَئس ٍ ًبهس،هي3آٍضز، هَفميت، هَفميت هيسُ ضا يي پسي( ا7541) 2وَظًؽ

لهس ًيع ؾبيط هترههبى  .گيطزضا ثطاي آى زض ًظط هي 5يت تدوؼيهعانغالح  (204ل 

ايي  .تَخيِ ًوبيٌسHalo Effect  ٍ يب Mattew effect ّب ٍ الگَّب ضا ثط هجٌبيايي پسيسُاًس زاقتِ
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 1تَخِ ثِ ًظطيِ ّوطًگي اختوبػيزيسگبّي هتفبٍت ٍ ثب ايي هؿئلِ ضا ثب  لهس زاضزپػٍّف 

 . تجييي ًوبيس

ف اعالػبت، خْت اضتمبء يهرتلف پبال يّبؿني(، عي پػٍّكي هىب5002ً) 2ييٍاًگ ٍ ل

س يخس يذهَنبً زض فضبّب يثبض اعالػبتثب اضبفِ ييبضٍيوبضثطاى زض ضٍ يطيگنيت تهويفيو

 يّبؿنيي پػٍّف هىبًيؿِ لطاض زازًس. زض ايهَضز همب يضا ثِ ضٍـ تدطث يٌتطًتيٍ ا يهدبظ

ط يثِ ػٌَاى هتغ يطيگنيت تهويفيهؿتمل ٍ و يطّبيف اعالػبت، ثِ ػٌَاى هتغيهرتلف پبال

 يف هجتٌيؿن پباليي آى ثَز وِ هىبًيي هجيپػٍّف ٍاًگ ٍ ل يّببفتِيٍاثؿتِ زض ًظط گطفتِ قس. 

وٌٌس وِ يبى هيي ثيقَز. ٍاًگ ٍ لت ثبالتط هييفيثب و ييّبيطيگنيثِ تهو ي، هٌتْيثط ّوطًگ

ّب وبضثط احؿبؼ غطق قسى زض اًجَُ اعالػبت ضا زاضز ٍ زچبض ػسم تياظ هَلؼ يبضيزض ثؿ

سُ گطٍُ ضا )خْت يثط ػم يهجتٌ يطيگنيي حبلت هوىي اؾت تهويقَز. زض ايت هيلغؼ

 اؾت. يي ّوبى ّوطًگيح زّس ٍ اياًتربة اعالػبت هطتجظ ٍ حصف اعالػبت ًبذَاؾتِ( تطخ

  تَاًس ثط فطضيِ ايي پػٍّف نحِ ثگصاضز.پػٍّف ٍاًگ ٍ ليي ثِ ًحَي هي

 سؤال پژيَص
، تحت تأثيط ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي "همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز"آيب اؾتٌبز ًَيؿٌسگبى ثِ 

 ؟لطاض زاضز 3ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي

 فرضيٍ پژيَص
زٍ  ، تحت تأثيط"اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز"ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى زض الگَي 

 .لطاض زاضزاؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ػبهل ّوطًگي 

 چيست؟َمروگي 

اظ  يبليب ذي يدِ اػوبل فكبض ٍالؼيس قرم زض ًتيب ػمبيط زض ضفتبض ييتَاى تغيضا ه يّوطًگ

تطخوِ قىطوي(.  ،43، ل4،7555)اضًٍؿَىف وطز ياظ هطزم تؼط يب گطٍّيگط يز يعطف فطز

اظ  يطٍيقَز وِ تحت آى افطاز ثِ هٌظَض پيگفتِ ه يًفَش اختوبػ ي( ثِ ًَػيي)ّوٌَا يّوطًگ
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ّب )ٍ يب ثطآٍضزى اًتظبضاتكبى، ًگطـ ّوچٌيي وِ ثِ آًْب تؼلك زاضًس ٍ ييگطاى ٍ ٌّدبضّبيز

(. 52، ل7245، يًمل زض احوس ،7543، 1طىيزٌّس )ثبضٍى ٍ ثيط هييضفتبضّبي ذَز( ضا تغ

ّب ٍ ّب، وطزاضّب، ػبزتسگبُياؾت وِ اظ ضاُ آى، قرم ّوبى ز ياختوبػ يٌسيفطا يّوطًگ

طاهًَكبى يپ يظ اختوبػيطز وِ افطاز هؿلظ زض هحيپصيّب ضا هكِيٍ اًس يظًسگ يّبضؾن

 (7511-7517) 2اـلِ ؾبالهَى يزاض ثِ ٍؾي ثبض ثِ عَض ًظبميًرؿت يثطا ياًس. ّوطًگطفتِيپص

ه گطٍُ ي ياظ ؾَ ياظ افطاز ثِ فكبض اختوبػ يبضيه اٍ ًكبى زاز وِ ثؿيمبت والؾيوِ تحم

اؾت وِ  يٌسيفطا ي، ّوطًگياختوبػ يسگبُ ضٍاًكٌبؾيقس. اظ ز يقًَس، ثطضؾين هيهتفك تؿل

-خوغ، ثِ وٌف يضفتبض يگطاى ّوؿَ ٍ ّن قىل قسُ ٍ هغبثك ثب الگَّبيزض ذالل آى فطز ثب ز

فطز ثب خوغ  يٍ اختوبػ يضٍاً يؾبظگبض يٌس ثطايي فطايپطزاظز. ايه يهتمبثل اختوبػ يّب

 ؾبظز. يفطز آؾبى ه يگطاى ضا ثطايضفتبض ز يٌيثفيطا پيؾَزهٌس اؾت ظ

ًفَش  يوِ ًَع اٍل ثط هجٌب ،يٌّدبض يٍ ّوطًگ ياعالػبت يزٍ ًَع ّوطًگهحممبى 

زاًٌس ) يه يّوطًگ يعُ ٍ ّسف انلياًگاؾت ضا  يًفَش ٌّدبض يٍ ًَع زٍم ثط هٌجب ياعالػبت

وٌٌس ًظط خوغ يوٌٌس وِ فىط هيه يل ّوطًگيي زليهطزم ثِ ا يلتٍ  .(54،ل7243 يويوط

نَضت گطفتِ  ياعالػبت يقَز ّوطًگيح زاضز، گفتِ هيزضؾت اؾت  ٍ ثط ًظط ذَز آًْب تطخ

هربلف ثِ ًظط  يهٌف يبهسّبيوٌس وِ اظ پ يل ثب خوغ ّوطًگيي زلياؾت. اهب اگط قرم ثس

 يٌّدبض يّوطًگًوبيس، ٍ يب ايٌىِ اظ ّوطاّي ثب زيگطاى احؿبؼ لصت هي آهسى ٍحكت زاضز

ًظط ذَز ٍ ًبزضؾت ثَزى ًظط خوغ  يٌدب زض ٍالغ قرم ثِ زضؾتيزض ا يؼٌيزازُ اؾت،  يضٍ

اظ ذَز زض افطاز گطٍُ  يهٌف يزّس تب تهَضيًكبى ه يٌبى زاضز اهب ػوساً ثب خوغ ّوطًگياعو

ٍضزُ وطزى اًتظبضات دبز ًىٌس. ثغَض ولي ًفَش اختوبػي ٌّدبضي ًَػي تغييط ضفتبض ثطاي ثطآيا

(. الجتِ زض چبضچَة يويتطخوِ وط ،177، ل 5002طى، ٍ ثطًؿىبهت، يثبضٍى، ثزيگطاى اؾت )

وٌس. زض ايي حبلت فطز زيگطاى السام هيّوطًگي ٌّدبضي گبّي ًيع فطز ثِ تجؼيت وَضوَضاًِ اظ 

 ًوبيس.اظ ايٌىِ ثب زيگطاى ّوطاُ اؾت احؿبؼ ضضبيت هي

ن وِ ضفتبض آًبى تٌْب يوٌيه يگطاى ّوطًگيل ثب زيي زلياظ هَالغ ثِ ا يبضيي حبل ثؿيزض ػ

                                                           
1. Barron & Byrne  

2. Solomon Asche  



 زداوطگاٌ ضُيد چمران اًَااطالعات مطالعات كتابداري ي علم                                               1

ب يٍ  يت هبزيوِ ٍالؼ يٌّگبه 1ٌگطيهبؾت. عجك ًظط لئَى فؿت يػول هٌبؾت ثطا يضاٌّوب

سا يپ يت اختوبػيثِ ٍالؼ يكتطيث يقَز، هطزم اتىبيي ٍ هجْن هيًبهؼ ياٌسُيثغَض فعا يىيعيف

وٌٌس. اهب ًِ اظ تطؼ گطٍُ، يه ياًس ّوطًگگطاى اًدبم زازُيثب آًچِ ز يوٌٌس، ٍ ثِ احتوبل لَيه

گطاى اظ آًْب زض يزض هَضز تَلؼبت ز يل وِ ضفتبض گطٍُ اعالػبت اضظقوٌسيي زليثلىِ ثِ ا

 تطخوِ قىطوي(. ،14، ل7555،گصاضز )اضًٍؿَىيبضقبى هياذت

  2استىاديَمروگي 
وٌس وِ يه ًَيؿٌسُ تحت تأثيط فكبضّبي ٍالؼي يب ايي ّوطًگي هَلؼيتي ضا تَنيف هي

ٍ ضفتبض اؾتٌبززّي اٍ  گيطز ٍ ايي هؿئلِ اًگيعُّبي ذبل لطاض هيذيبلي اظ ؾَي افطاز يب گطٍُ

، تطخوِ 43، ل3،7555تؼطيف ّوطًگي اختوبػي، اضًٍؿَى زّس )ثط هجٌبيضا تغييط هي

وِ پػٍّكگط زض فطايٌس تَليس اعالػبت ػلوي، زض ضاؾتبي وؿت پبزاـ ٍ يب ظهبًي قىطوي(. 

ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ضخ زازُ  وٌساختٌبة اظ تٌجيِ السام ثِ اؾتٌبز ثِ هٌبثغ اعالػبتي هي

-هٌجغ اعالػبتي ثطاي اؾتٌبز، افطاز ٍ گطٍُثب ّسف اًتربة نحيح يه  ٍيٍ ظهبًي وِ اؾت 

ايي هؿئلِ ثط هجٌبي ّوطًگي اؾتٌبزي  زّسگيطي لطاض هيّبي اختوبػي ضا هالن تهوين

)ثط هجٌبي تؼطيف ّوطًگي ٌّدبضي، ّوطًگي اعالػبتي ٍ ؾغَح  ضٍي زازُ اؾتاعالػبتي 

  .قىطوي( ، تطخو21ِ-27،ل  7555ًفَش اختوبػي اضًٍؿَى،

ظهبًي وِ ًَيؿٌسگبى ثِ همبالت زاضاي اؾتٌبز ثِ ايي زليل  فطضيِ ايي پػٍّف ًيعثط هجٌبي 

ًوبيٌس وِ توبيل زاضًس ثب خوغ ّوطاُ ثبقٌس ٍ ايي ّوطاُ ثَزى ًَػي پبزاـ اختوبػي اؾتٌبز هي

ٍ ضضبيت ذبعط ضا ثطاي آًْب ثِ زًجبل زاضز، ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ضخ زازُ اؾت. ٍلي 

گيطي زيگطاى گبى ثب ّسف اًتربة نحيح يه هٌجغ اعالػبتي هؼتجط، ثِ تهوينظهبًي وِ ًَيؿٌس

وٌٌس وِ زيگطاى ّن اي اؾتٌبز هيثِ همبلِ ،گيطي گطٍُ ضا هؼيبض لطاض زازُهطاخؼِ ًوَزُ ٍ تهوين

 اًس، ايي ّوطًگي اظ ًَع ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي اؾت.اؾتٌبز ًوَزُ

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

ٌّدبضي ٍ وِ خْت ؾٌدف هتغيط ّوطًگي اؾتٌبزي زض ؾغَح  ايي هغبلؼِ: هغبلؼِ اٍل. 7

هيعاى ّوطًگي اؾتٌبزي ًوًَِ هَضز اؾت، ثِ ضٍـ پيوبيكي اًدبم قسُ ٍ عي آى اعالػبتي 

خبهؼِ هَضز ثطضؾي زض ايي هغبلؼِ، قبهل وليِ ًَيؿٌسگبى  گيطي قسُ اؾت.اًساظُ ثطضؾي

ّبي ًوبيِ اؾتٌبزي هدالت تحت پَقف پبيگبُ زض 5007-5070ّبي ايطاًي اؾت وِ زض ؾبل

  اًس.حسالل زٍ همبلِ هٌتكط ًوَزُ 2ٍ ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم اختوبػي1ٌّط ٍ ػلَم اًؿبًي

ّبي هَضز ًَيؿٌسگبى ايطاًي زاضاي حسالل زٍ همبلِ زض پبيگبُثِ هٌظَض زؾتطؾي ثِ فْطؾت 

، ثرف خؿتدَي پيكطفتِ، زٍ پبيگبُ هصوَض زض فبنلِ ظهبًي 3ثطضؾي، اظ زضگبُ ٍة آٍ ؾبيٌؽ

هَضز خؿتدَ لطاض گطفتٌس. زض هطحلِ ثؼس،  CU= (IRAN)   ثط اؾبؼ فطهَل  ،5070-5007

ؾتفبزُ اظ اثعاض تحليل پيكطفتِ پبيگبُ، ثط اؾبؼ همبلِ(، ثب ا 2243ؾيبِّ اضائِ قسُ همبالت )

ًَيؿٌسُ اؾترطاج گطزيس وِ پؽ اظ  5420ثط ول قبذم ًَيؿٌسُ تحليل گطزيس. فْطؾتي هكت

ٍ همبلِ زض فبنلِ ظهبًي هَضز ثطضؾي ثبلي هبًس ًَيؿٌسُ زاضاي حسالل ز 5270حسٍز  پباليف،

 وِ ثِ ػٌَاى خبهؼِ پػٍّف زض ًظط گطفتِ قس. 

ثِ ايٌىِ زض هجبحث ػلن ؾٌدي هتغيطّبي فطاٍاًي زذبلت زاضًس وِ اظ هْن تطيي  ثب تَخِ

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 

 يگبُ ًوبيِ اؾتٌبزي ػلَم خْبت هكتطن ثيكتطي زاضًس خْت تحميك، اًتربة قسًس.ًؿجت ثِ پب

، همبالت ًَيؿٌسگبى اًتربة قسُ ثَزاظ ؾَي زيگط، چَى زض هطحلِ زٍم پػٍّف، الظم 

هَضز ثطضؾي لطاض گيطًس، زاضا  خْت اؾترطاج هتغيط الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز

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. 

دن هٌس اًدبم گطفتِ اؾت. حپػٍّف ثِ ضٍـ تهبزفي ًظبمزض ايي هطحلِ اظ گيطي ًوًَِ

ًفط تؼييي قس وِ ثِ ضٍـ فَق اظ فْطؾت خبهؼِ پػٍّف اًتربة  710ًوًَِ زض ايي هطحلِ، 
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قسًس. حدن ًوًَِ ثط هجٌبي ضٍـ آهبضي تحميك وِ ضگطؾيَى ٍ ّوجؿتگي اؾت اًتربة قسُ 

ًوبيٌس وِ حدن گطٍُ ًوًَِ زض هغبلؼبت ( پيكٌْبز هي7540) 1اؾت. ليٌسهي، هطًسا ٍ گلس

(. الجتِ زليل زيگط 24، ل7244ًفط ثبقس )َّهي، 700زؾت ون  ضگطؾيَى ٍ ّوجؿتگي

اًتربة ايي تؼساز ًوًَِ ّن ػويك ثَزى هغبلؼِ اؾت. تحميمبت هكبثِ ايي پػٍّف زض ذبضج اظ 

 50، ثب 7543ًَيؿٌسُ( اًدبم قسُ اؾت )ٍيٌىط،  40يب  50وكَض ثط افطازي ثؿيبض ووتط ) هثالً 

 ؿٌسُ تحميمبت ذَز ضا اًدبم زازًس(. ًَي 45ثب  7545ًَيؿٌسُ ٍ وبًَ، 

اي ثَزُ گعيٌِ 1اي ثِ نَضت عيف ليىطت ّبي پػٍّف، پطؾكٌبهِاثعاض گطزآٍضي زازُ

هؤلفِ، تَؾظ هحمك ؾبذتِ ٍ ثِ ضٍـ تحليل ػَاهل اػتجبضيبثي قسُ  24اؾت وِ زض لبلت 

ضا هَضز ؾٌدف ، اعالػبتي ٍ ّوبًٌسؾبظي  اؾت. ايي اثعاض ؾِ ًَع ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي

 . زّسلطاض هي

ّبي انلي ثب چطذف ٍاضيوبوؽ ٍ هالن ثِ ضٍـ هؤلفِپطؾكٌبهِ  اٍليِ تحليل ػَاهل 

گَيِ ثِ زليل  77، اٍليِ گَيِ 41/.، اًدبم گطزيس. اظ هدوَع 41ػبهل ٍ ثبض ػبهلي  2اؾترطاج 

ؾِ ػبهل گَيِ زض لبلت  24افعاض حصف گطزيس ٍ پبييي ثَزى ثبض ػبهلي تَؾظ ذَز ًطم

( گَي4ِگَيِ( ٍ ّوطًگي ّوبًٌسؾبظي )72گَيِ(، ّوطًگي اعالػبتي )72ّوطًگي ٌّدبضي )

 57/5427 /. ٍ ضطيت وطٍيت ثبضتلت ثطاثط352ثطاثط  KMOاضائِ قس. همساض ضطيت 

(0007./P<ًَِثَز وِ ثيبًگط وفبيت ًو ) .ضطايت آلفبي گيطي ٍ لبثليت اػتوبز ًتبيح اؾت

ثِ ًيع طاي ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي، اعالػبتي ٍ ّوبًٌسؾبظي وطًٍجبخ ثسؾت آهسُ ث

 ثَزُ اؾت. /.41/. ٍ 47/.، 42تطتيت 

ّبي ايي ثرف اظ پػٍّف اظ زٍ ضٍـ الىتطًٍيىي ٍ پؿتي اؾتفبزُ قس. ثطاي گطزآٍضي زازُ

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 

اي الىتطًٍيىي ثِ آزضؼ پؿت آٍضي قسُ ٍ ًبهِثبظيبثي ًجَز ثب خؿتدَ زض ٍة، گطز

گيطي( ٍ اظ الىتطًٍيه ول افطاز زض ؾِ هطحلِ اضؾبل قس )يه هطحلِ انلي، ٍ زٍ هطحلِ پي

ثِ ليٌه ٍة ؾبيت هطثَعِ هطاخؼِ وطزُ ٍ پطؾكٌبهِ هطثَعِ ضا تىويل آًْب تمبضب قس وِ 
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گيطي الىتطًٍيىي ٍ تلفٌي، حسٍز ًوبيٌس. ثؼس اظ اتوبم هطاحل اضؾبل، ٍ ّوچٌيي زٍ هطحلِ پي

 71زضنس اظ افطاز، پطؾكٌبهِ ضا ثب ضٍـ الىتطًٍيىي تىويل وطزُ ٍ اضؾبل ًوَزًس ٍ حسٍز  20

الىتطًٍيه ٍ يب تلفٌي(، هؿتميوبً اظْبض ػسم توبيل ثِ ّوىبضي  زضنس اظ افطاز )ثِ ضٍـ پؿت

زضنس  51وطزًس. زض ايي هطحلِ، ًؿرِ چبپي پطؾكٌبهِ ثطاي ؾبيط افطاز ثبليوبًسُ اضؾبل قس )

زضنس( تَؾظ افطاز تىويل قس وِ زض تحليل  34پطؾكٌبهِ ) 773ثبليوبًسُ(. زض ًْبيت حسٍز 

زضنس ّن  7زضنس ظى ٍ  55% هطز، 33اظ ايي تؼساز  لِ اٍل پػٍّف زض ًظط گطفتِ قس.هطح

% 75% ّيئت ػلوي پػٍّكي ٍ 4% ّيئت ػلوي آهَظقي، 40ًبهكرم ثَزُ اؾت. ّوچٌيي 

 اًس.ّن زض گطٍُ ؾبيطيي لطاض گطفتِ

ثِ ضٍـ تحليل اؾتٌبزي اًدبم قسُ اؾت، ثغَضي وِ همبالت  ايي هغبلؼِ: هغبلؼِ زٍم.5

ػلوي گطٍُ ًوًَِ هَضز ثطضؾي زض هغبلؼِ اٍل ثِ ضٍـ تحليل اؾتٌبزي هَضز ثطضؾي لطاض 

اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز گطفتِ اؾت. ايي هغبلؼِ خْت اؾترطاج هتغيط هطثَط ثِ الگَي 

ايي ثرف اظ پػٍّف، همبالت ػلوي  خبهؼِ هَضز ثطضؾي زض .اؾتٌبز اًدبم گطفتِ اؾت

ثبظُ ظهبًي زض هدالت تحت پَقف ّوبى ًَيؿٌسگبى قطوت وٌٌسُ زض هغبلؼِ اٍل اؾت وِ زض 

 اًس.هصثَض ثِ چبح ضؾيسُزٍ پبيگبُ 

گيطي هطحلِ زٍم پػٍّف ثِ ضٍـ ّسفوٌس اًدبم قسُ اؾت. ثسيي نَضت وِ ثط ًوًَِ

. خْت ثطضؾي اًتربة قسُ اؾتت ّط فطز همبلِ اظ ول همبال 5 پػٍّف،هجٌبي هؼيبضّبي 

ّ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 

ًَيؿٌسُ ًؿجت زاز. اظ ايٌطٍ ثبالتطي ثتَاى الگَّبي اؾتٌبزي هَخَز زض آى همبلِ ضا ثِ آى 

اٍلَيت اًتربة ثب همبالتي ثَزُ اؾت وِ زض هطحلِ اٍل، ًَيؿٌسُ هَضز ثطضؾي، تٌْب ًَيؿٌسُ آى 

همبلِ ثَزُ اؾت. زض هطحلِ ثؼس ٍ زض همبالت زاضاي چٌس ًَيؿٌسُ، اٍلَيت ثب همبالتي ثَزُ اؾت 

هَضز هىبتجِ زض اًتكبض همبلِ  وِ ًَيؿٌسُ هَضز ثطضؾي ثِ ػٌَاى ًَيؿٌسُ اٍل ٍ يب ًَيؿٌسُ

ّبي شوط حضَض زاقتِ اؾت. زض قطايغي ًيع وِ ًَيؿٌسگبى، همبالت هتؼسزي ثط اؾبؼ اٍلَيت

قسُ فَق هٌتكط ًوَزُ ثَزًس، اٍلَيت ثؼس، اًتربة خسيستطيي همبالت ثَزُ اؾت. اٍلَيت 

ثِ هيعاى ثيكتطي  خسيستطيي همبالت، ثِ ايي زليل زض ًظط گطفتِ قس وِ آذطيي همبالت هؼوَالً
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وٌٌس، چطا وِ ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى ثب ضٍيىطز فؼلي ًَيؿٌسُ زض اؾتٌبززّي ضا هكرم هي

 . وٌسدبضة تحميمبتي آًْب تغييط هيتَخِ ثِ ت

ّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى، هؼيبض (، ًيع زض تحميك ذَز خْت ثطضؾي اًگيع1330ُوين )

َليت ًَيؿٌسُ زض همبلِ زض ًظط گطفتِ اؾت. وين ثطاي اًتربة همبالت ًَيؿٌسگبى ضا هيعاى هؿئ

ايي هٌظَض همبالتي ضا اًتربة وطزُ اؾت وِ ًَيؿٌسُ هَضز ثطضؾي ثِ ػٌَاى ًَيؿٌسُ اٍل همبلِ 

وٌس وِ زض قطايغي وِ ًَيؿٌسُ ثيف اظ يه همبلِ ثب ايي قطايظ زاقتِ ثَزُ اؾت، وين ثيبى هي

 لطاض زازُ اؾت.اؾت، آذطيي همبلِ فطز ضا هؼيبض ثطضؾي 

همبلِ ثطاي ّط ًَيؿٌسُ(. اًتربة  1همبلِ تؼييي گطزيس ) 100حدن ًوًَِ زض ايي هطحلِ  

-ايي هيعاى همبلِ ثط هجٌبي پيكيٌِ تحميمبت ضفتبض اؾتٌبزي ثَزُ اؾت. زض هغبلؼبت گصقتِ اًگيعُ

ض ثطضؾي لطاض ّب ٍ ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى، هؼوَالً يه يب زٍ همبلِ اظ ًَيؿٌسگبى هؼيب

ًَيؿٌسُ ضا هَضز ثطضؾي لطاض زاز.  13اظ همبلِ  13(، زض پػٍّف ذَز 631اًس. ٍيٌىلط )گطفتِ

ًَيؿٌسُ حَظُ هٌْسؾي، زٍ همبلِ اظ خسيستطيي همبالت  01( ًيع ثب تحميمي ثط 633) 1وبًَ

همبلِ اظ  يهعي پػٍّكي زض ايي ضاثغِ، ( ًيع 1330وين )ثطضؾي لطاض زاز.  ًَيؿٌسگبى ضا هَضز

 آذطيي همبالت ّط ًَيؿٌسُ ضا هؼيبض ثطضؾي لطاض زاز.

همبلِ  100بت همبلِ اظ همبالت افطاز هَضز ثطضؾي، وليِ اضخبػ 100پؽ اظ تؼييي ّسفوٌس 

هغبلؼِ زٍم هَضز تحليل اؾتٌبزي لطاض گطفتٌس. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ زؾتطؾي  خْت اؾترطاج هتغيط

ًَيؿٌسُ ثِ زاليل هكىالت فٌي پبيگبُ ٍة آٍ ؾبيٌؽ هوىي ًجَز زض  63ثِ اضخبػبت همبالت 

ًَيؿٌسُ هَضز ثطضؾي لطاض گطفت. همبالت هَضز  631همبلِ هطثَط ثِ  160ًْبيت اضخبػبت 

 س وِ وليِ اضخبػبت ثط ثهَضت زؾتي هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِاضخبع زاقتٌ 03ثطضؾي خوؼبً 

 هَضز ًظط زض ؾيبِّ ٍاضؾي ٍاضز قس.هتغيط  ّبي هطثَط ثِ زازُ ٍ

، ليٌه ته ته اضخبػبت ّط اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز ثطاي اًساظُ گيطي هتغيط

ثبظ قسًس. اؾتٌبزات ّط اضخبع  همبلِ ٍ ثِ زًجبل آى ليٌه اؾتٌبزات زضيبفتي ّط وسام اظ اضخبػبت

اظ ًظط ظهبًي هَضز ثطضؾي لطاض گطفتٌس تب هكرم قَز چِ تؼساز اظ اؾتٌبزات، هطثَط ثِ ؾبل 

يبثٌس، هب لجل اظ ؾبل ًكط همبلِ ثَزُ اؾت. ثِ ثيبى زيگط چَى اؾتٌبزات زض عَل ظهبى افعايف هي

                                                           
1. Cano  
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بالتي وِ تَؾظ فطز هَضز اؾتٌبز لطاض زض ايي هتغيط ثِ زًجبل ايي ثَزين وِ ثجيٌين ّط وسام اظ هم

گطفتِ، زض ؾبلي وِ آى فطز ثِ آى اضخبع زازُ ) يه ؾبل لجل اظ ؾبل ًكط همبلِ ثِ ػٌَاى هؼيبض(، 

هٌتكط قسُ ثَز.  1333چِ تؼساز اؾتٌبز زاقتِ اؾت. ثِ ػٌَاى هثبل اگط همبلِ انلي فطز زض ؾبل 

هَضز ثطضؾي ؾتٌبزات ّط اضخبع اظ همبلِ ٍ اگطفتِ قس ؾبل تأليف همبلِ زض ًظط  ،6333ؾبل 

 6333وِ چِ تؼساز اظ اؾتٌبزات آى اضخبع هطثَط ثِ لجل اظ ؾبل  لطاض گطفت تب هكرم قَز

ثَزُ اؾت. زض ًْبيت ثؼس اظ ثطضؾي ول اضخبػبت همبالت هَضز ثطضؾي ثطاي يه ًَيؿٌسُ، 

اًس، اؾتٌبز زاقتِ 3لل هيبًگيي تؼساز اضخبػبتي وِ زض ظهبى اؾتٌبز قسى تَؾظ ًَيؿٌسُ حسا

  گيطي ٍ يبززاقت قس.اًساظُ

اؾتٌبز ايي اؾت وِ تحميمبت هحمميي حَظُ ّوطًگي ًكبى  0ػلت زض ًظط گطفتي هؼيبض 

ًفط  0يبثس هٌتْي ثؿيبضي اظ هٌبثغ آؾتبًِ زّس وِ ثب افعايف اًساظُ گطٍُ ّوطًگي افعايف هيهي

گط ي( ٍ هحممبى ز631(. اـ )631)تحميمبت اـ، اًس ضا هؼيبض حساوثط ّوطًگي لطاض زازُ

بثس اهب تب حسٍز ؾِ ًفط، فطاتط اظ ييف هيافعا يعاى ّوطًگيف اًساظُ گطٍُ هيبفتٌس وِ ثب افعايزض

، 6333وٌس )ثساض، زظيل، الهبضـ، يسا هيوبّف پ يحت يضؾس وِ ؾغح ّوطًگيآى ثِ ًظط ه

وٌس وِ ظهبًي وِ گطٍُ هتكىل اظ ؾِ ًفط يب ي( ًيع ثيبى ه1331، تطخوِ گٌدي(. هبيطظ )610ل

ثب تَخِ ثِ ايي  (.110، ل 1331يبثس )هبيطظ، ثيكتط ثبقس ّوطًگي ثِ هيعاى ظيبزي افعايف هي

تٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز زض گيطي هتغيط اؾهجبحث، هؼيبض حسالل ؾِ اؾتٌبز ثطاي اًساظُ

 ًظط گطفتِ قسُ اؾت.

هَضز 61ًؿرِ   SPSSافعاض قسُ عي هغبلؼِ اٍل ٍ زٍم، اظ عطيك ًطمآٍضي ّبي خوغزازُ

ّبي پػٍّف اظ ضٍـ ّوجؿتگي تحليل لطاض گطفت. خْت اًدبم تحليل ٍ آظهَى فطضيِ

  stepwise ضٍـ ّبي ضگطؾيَى ثط هجٌبيپيطؾَى ٍ ضگطؾيَى چٌسگبًِ اؾتفبزُ قس. تحليل

گطزز وِ اخعاي تكىيل يه هسل ذغي هي هٌدط ثِ اضائِ ايي ضٍـ .ُ اؾت)پلىبًي( اًدبم قس

اًس وِ ثب هتغيط ٍاثؿتِ ضاثغِ هؼٌبزاض زاقتِ ٍ اظ زٌّسُ آى تٌْب اظ هتغيطّبي هؿتملي تكىيل قسُ

 ثبقٌس. اخعاي تكىيل زٌّسُ ذظ ضگطؾيَى ًيع هي
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 پژيَص وتايج
گًَِ وِ هالحظِ ثِ هبتطيؽ ّوجؿتگي هتغيطّبي پػٍّف اذتهبل زاضز. ّوبى 6خسٍل 

ضطيت  .اًسزاض ثَزُهؼٌي هتغيطّبي پػٍّف زض ّوِ هَاضزقَز ضطايت ّوجؿتگي هي

ّوجؿتگي الگَي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي حسالل ؾِ اؾتٌبز ثب ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي 

(36 ./,  P < 01./r= ) تط اظ ضطيت ّوجؿتگي ايي هتغيط ثب ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي اؾتلَي 

(3 ./,  P < 10./r= ). 

 

 . ماتريس َمبستگي متغيرَاي پژيَص6جديل 
اؾتٌبز ثِ همبالت الگَي 

 زاضاي حسالل ؾِ اؾتٌبز
ّوطًگي اؾتٌبزي 

 اعالػبتي
ّوطًگي اؾتٌبزي 

 ٌّدبضي
 هتغيط

 ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي 6 - -

- 6 **
 ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي /.00

6 **
01./ *

10./ 
اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي الگَي 

 حسالل ؾِ اؾتٌبز

36 ./P <  **,    3./ P <   * 

ثيي ّوطًگي پيفتحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ ثيي هتغيط زّس، ّوبى گًَِ وِ ًتبيح ًكبى هي

هؼٌبزاض   Stepwiseثط هجٌبي ضٍـ  اؾتٌبزي ٍ هتغيط ٍاثؿتِ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز

هؼٌبزاض زٍ هتغيط ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ثيٌي حبوي اظ لسضت پيف اضائِ قسُ. هسل اؾت

(336 ./< P ،01 ./= β  ( ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ .)3 ./< P ،63 ./= β ثغَض ّوعهبى )

ثِ ثيبى زيگط زٍ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي (. 1اؾت )خسٍل 

اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز  ثيٌي ضفتبضّبي ًَيؿٌسگبى زضٌّدبضي ثغَض ّوعهبى تَاًبيي پيف

ّوچٌيي  ًوبيٌس.% اظ ٍاضيبًؽ ايي هتغيط ضا تؼييي هي61ايي زٍ ػبهل خوؼبً  اؾتٌبز ضا زاضًس.

/. ضا زاضز. زض حبلي 336  ثيٌي ثبالتطي زض ؾغحػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي لسضت پيف

./. 5 زاضي آىهؼٌي غحٍ ؾتط ثَزُ ثيٌي ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي پبيييوِ لسضت پيف

 اؾت.
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وتايج رگرسيًن چىدگاوٍ بيه متغيرَاي َمروگي استىادي ) َىجاري، اطالعاتي( بٍ عىًان متغيرَاي  .1جديل 
 )پلكاوي( Stepwiseبيه ي الگًي استىاد بٍ مقاالت داراي تعدد استىاد بٍ عىًان متغير مالك بٍ ريش پيص

ضاخص 
R R َاي آماري

2
 F 

Sig.(F) 
 

 ضرائب رگرسيًن

 بيه(َمروگي استىادي )متغير پيص
 اطالعاتي َىجاري

 /.333 60/66 /.61 /.01 مقدار

1/1B  = 
63 ./= β 
36/1T= 
301./Sig.= 

0/0B= 
01./  = β 
00/0 T= 
336./Sig.= 

 
 

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

 

ّب فطضيِ پػٍّف هجٌي ثط ايٌىِ ثركي اظ ٍاضيبًؽ الگَّبي ضفتبضي ثب تَخِ ثِ ايي يبفتِ

-ًَيؿٌسگبى تَؾظ زٍ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي تؼييي هي

زض ايي هؼبزلِ هتغيطّبي  اي ًيع لبثل اضائِ اؾت.گطزز. زض ايي ضاثغِ هؼبزلِقَز، تأييس هي

ثيٌي هؼٌبزاض ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ثغَض ّوعهبى لسضت پيف

 ضا زاضًس:

6 5.0 

Citing to Cited Papers 

10 

4.5 

20 

5 

30 

4.0 

40 

50 

3.5 4 
Informational Conformity 

Normative Conformity 
3.0 3 2.5 2.0 2 1.5 
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     (B1X1)+(B2X2) 

0/0-   constant= =  

0/0B1 = 

1/1B2 = 

 =Yًطخ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز 

 =X1ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي

 =X2ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي 

 بحث ي وتيجٍ گيري
زّس وِ ثِ ّط هيعاى يه همبلِ زض ؾبل اٍل تحميمبت حَظُ ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًكبى هي

اًتكبض اؾتٌبز زضيبفت ًوبيس، زض آيٌسُ ًيع ثبيس اًتظبض اؾتٌبز ثيكتطي اظ آى زاقتِ ثبقين. ثِ ثيبى 

ًَيؿٌسگبى ضا خْت اؾتفبزُ اظ آى همبلِ ٍ  همبلِ اًگيعُزيگط ًطخ اؾتٌبزات ؾبل اٍل اًتكبض يه 

اًس. ّبي هتفبٍت تجييي ًوَزُزّس. هترههبى اهط ايي پسيسُ ضا ثِ گًَِاؾتٌبز ثِ آى افعايف هي

، ل 1333) 3هَئسًبهس ٍ هي  -2آٍضزهَفميت، هَفميت هي -سُ ضايي پسي( ا63) 1وَظًؽ

ه يوِ ّط لسض ثِ  يي هؼٌيثِ ا گيطز،ضا ثطاي آى زض ًظط هي 4يت تدوؼيغالح  هع( ان030

وطزى آى ذَاٌّس زاقت  يثِ پطچوساض تلم يكتطيل ثيقَز، ّوىبضاى، توب يكتطيهسضن اؾتٌبز ث

ثطذي زيگط اظ  .ضا هتَخِ ذَز ذَاّس ؾبذت يكتطيث يدِ، آى هسضن اؾتٌبزّبيٍ زض ًت

تجييي Halo effect     يب ٍ   Mattew effectضا زض لبلت  ّبايي پسيسُاًس هترههبى ؾؼي زاقتِ

 ًوبيٌس.

ثط هجٌبي ػبهل ّوطًگي ُ سثطاي ايي پسيايي تحميك ًيع ثِ زًجبل اضائِ تجييٌي هتفبٍت  

هَضز  هؿئلِثيٌي ايي هتغيط ضا زض هَضز ايي ٍ زض ّويي ضاؾتب لسضت پيف ثَزُ اؾت اؾتٌبزي

ا ثط تَاى ايي پسيسُ ضتحليل ضگطؾيَى ثيبًگط آى اؾت وِ هيّبي ثطضؾي لطاض زازُ اؾت. يبفتِ

% اظ 61زض زٍ ؾغح ٌّدبضي ٍ اعالػبتي  ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزيهجٌبي ايي ػبهل تجييي ًوَز ٍ 

  ًوبيٌس.ٍاضيبًؽ ايي الگَي ضفتبضي ضا تؼييي هي

( P ،01 ./= β >/. 336زٌّس وِ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي )ّب ّوچٌيي ًكبى هييبفتِ

( زاضز. ثِ 3 ./< P ،63 ./= βثيٌي ثبالتطي ًؿجت ثِ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي )لسضت پيف

ثيبى زيگط ًَيؿٌسگبى زض زضخِ اٍل ثب اًگيعُ نحت فىط ٍ ػول ثِ تؼساز اؾتٌبزات همبالت 

                                                           
1. Cozzens  

2. success-breeds-success   

3. Moed  

4. Cumulative Advantage  
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 وٌٌس. ّوطًگي ثب ٌّدبضّبي گطٍّي اًگيعُ زٍم ًَيؿٌسگبى زض اؾتٌبز ثِ چٌيي همبالتيتَخِ هي

 ثبقس.هي

 

   

  ./19 =𝜷    

         

(، 1330) 1ييهٌغجك اؾت. ٍاًگ ٍ ل( 1330)ٍاًگ ٍ ليي ّبي پػٍّف ايي يبفتِ ثب يبفتِ 

وبضثطاى  يطيگنيت تهويفيخْت اضتمبء وف اعالػبت، يهرتلف پبال يّبؿنيعي پػٍّكي هىبً

ضا ثِ ضٍـ  يٌتطًتيٍ ا يس هدبظيخس يذهَنبً زض فضبّب يثبض اعالػبتثب اضبفِ ييبضٍيزض ضٍ

ف اعالػبت، ثِ يهرتلف پبال يّبؿنيي پػٍّف هىبًيؿِ لطاض زازًس. زض ايهَضز همب يتدطث

ٍاًگ . ثؿتِ زض ًظط گطفتِ قسط ٍايثِ ػٌَاى هتغ يطيگنيت تهويفيهؿتمل ٍ و يطّبيػٌَاى هتغ

ثبض ، زض ضٍيبضٍيي ثب اضبفِيثط ّوطًگ يف هجتٌيؿن پباليوٌٌس وِ هىبًيبى هيث ( 1330ٍ ليي )

وٌٌس وِ زض يبى هيي ثيقَز. ٍاًگ ٍ لت ثبالتط هييفيثب و ييّبيطيگنيثِ تهو ياعالػبتي هٌتْ

ت ياعالػبت ضا زاضز ٍ زچبض ػسم لغؼّب وبضثط احؿبؼ غطق قسى زض اًجَُ تياظ هَلؼ يبضيثؿ

سُ گطٍُ ضا )خْت اًتربة يثط ػم يهجتٌ يطيگنيي حبلت هوىي اؾت وبضثط تهويقَز. زض ايه

اي ضوي . ايي پػٍّف ًيع ثِ گًَِسح زّياعالػبت هطتجظ ٍ حصف اعالػبت ًبذَاؾتِ( تطخ

ثبض ضٍيبضٍيي ثب اضبفِگيطي وبضثطاى زض ًوبيس وِ ّوطًگي اعالػبتي هالن تهوينثيبى هي

 اعالػبتي اؾت.

ّطچٌس ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي اًگيعُ زٍم ًَيؿٌسگبى زض اؾتٌبز ثِ همبالتي اؾت وِ 

ثيي ٍلي ايي ػبهل ًيع ثِ ػٌَاى يىي اظ ػَاهل پيف اًس، خبهؼِ ثعضگتطي ثِ آى اؾتٌبز ًوَزُ

الگَّبي ضفتبض اؾتٌبزي  تجؼيت زض ايي پػٍّف تأييس قسُ اؾت. ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى

ًَيؿٌسگبى اظ ايي ػبهل ثيبًگط آى اؾت وِ ًَيؿٌسگبى زض فطايٌس اؾتٌبززّي، ّطچٌس زض 

-فضبّبي هدبظي ٍ غيطضٍزضضٍ، تؿلين فكبضّبي اختوبػي قسُ ٍ ٌّدبضّبي گطٍّي ضا هي

هل ًَػي اي تَؾظ خبهؼِ ثعضگتطي هَضز اؾتٌبز لطاض گطفتِ اؾت، ايي ػبپصيطًس. ظهبًي وِ همبلِ

                                                           
1. Wang & Lin  

الگًي استىاد بٍ 

 مقاالت با تعدد استىاد
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ًوبيس ٍ ًَيؿٌسگبى گبّي تؿلين چٌيي فكبضّبيي قسُ ٍ ايي اهط فكبض ثطاي ّوطًگي ايدبز هي

 گيطز.قسُ ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي قىل هياي ثطاي اؾتٌبز ثِ آى همبلِ اًگيعُ

زض  2يضفتبض اؾتٌبز يِ ٌّدبضيوِ زض تمبثل ثب  ًظط 1 يضفتبض اؾتٌبز ياختوبػ ؾبذتبضبفت يضّ

ي يي هؿئلِ اؾت. ايثِ ا يىطزيقَز، ًيع ضٍيهغطح هػلن  ييگطاؾبظًسُ يقٌبؾخبهؼِحَظُ 

وٌس وِ يبى هيًگطز، ثيه يسگبُ ٌّدبضيز يّبفطوفيس ثِ پيسُ قه ٍ تطزيِ وِ ثِ زيًظط

اؾت ٍ  ياؾتٌبززّ يي وٌٌسُ ضفتبضّبييػبهل تؼ ياختوبػ يٍ فكبضّب يقره يّبيطيؾَگ

ثسيي قىل تجؼيت ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى زض همَلِ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز 

 .(133)ثَضًوي ٍ زاًيل،  زض چبضچَة ًظطيِ ؾبذتبض اختوبػي ضفتبض اؾتٌبزي لبثل تجييي اؾت

 هجٌي ثط تأثيطگصاضي ثؿتطّب ثط ًحَُ 3ّب ثِ ًَػي تأييسي ثط ًظطيبت وطًٍييايي يبفتِ

اي ًيؿت وِ زض ذالء ثِ هسػي اؾت، اؾتٌبز پسيسُ 4ثط ذالف هطتَىاؾتٌبززّي اؾت. وطًٍيي 

(. 1، ل 630، ّب ٍ ثؿتطّبي هَلسقبى ًيؿتٌس )وطًٍييٍلَع ثپيًَسز ٍ اؾتٌبزّب خسا اظ ظهيٌِ

اؾتٌبزات ضا  ثبظتبثي اظ قرهيت ًَيؿٌسگبى ٍ قطايظ هحيظ  ٍيػگي ٍ تطويت فْطؾت يوطًٍي

وٌس وِ ػٌبنط هطثَط ثِ قيوي اؾتٌبزّب تمطيجبً ًبهتٌبّي ّؿتٌس ٍ زاًس. اٍ ثيبى هياي هيحطفِ

ؾبظز )وطًٍيي، ّويي ٍالؼيت اؾت وِ تَخِ ثِ ٍخَُ هٌحهط ثِ فطز اؾتٌبز ضا ضطٍضي هي

630 ل ،0.) 

زٍ اظ  ّبي پػٍّف هجٌي ثط تجؼيت الگَي ضفتبضي اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبزيبفتِ

ّوچٌيي قَاّسي هجٌي ثط  ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي

  ًوبيس. ّبي اعالػبتي اؾتٌبزي فطاّن هيٍخَز ػبهل ّوطًگي زض فضبّبي هدبظي پبيگبُ

ي ضا يّبي اختوبػزِّ اذيط ًمف قجىِيىي زٍ اؾتٌبزي ًَظَْض عي  ّبي اعالػبتيپبيگبُ

زّس. ايي ّبي ػلوي ضا ثِ يىسيگط پيًَس هيهترههبى ٍ ًَيؿٌسگبى حَظُوٌٌس وِ ايفب هي

اي ثطاي اضتجبعبت ػلوي ثيي هحممبى اؾت. ّبي اختوبػي ًمغِّب ّوبًٌس زيگط قجىِقجىِ

ضٍزضضٍ ٍ فمظ اظ عطيك اضتجبعبت اؾتٌبزي ٍ هدبظي  بتًَيؿٌسگبى ٍ پػٍّكگطاى ثسٍى اضتجبع

                                                           
1. Social Constructive Approach to Citing Behavior  

2. Normative Theory of Citing Behavior  

3. Cronin  

4. Merton  
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ّب ًيع هبًٌس ّط قجىِ هدبظي زيگط ٌّدبضّبي ذبل ذَز ضا ىِايي قجثب يىسيگط پيًَس زاضًس. 

اظ ؾَي  ٌّدبضّب ٍ فكبضّبي گطٍّي ضا پسيس آٍضز. ، ّبضغن ّوِ هعيتتَاًس ػليزاضز وِ هي

تَاًس ّوطًگي ضا افعايف زّس، ايي اؾت وِ فطز زض زيگط يىي اظ هْوتطيي هتغيطّبيي وِ هي

افطاز هترهم ثبقس ٍ ايي ٍيػگي ثهَضت ثؿيبض گطٍّي لطاض زاقتِ ثبقس وِ هتكىل اظ 

ّبي ّبي اؾتٌبزي وِ هتكىل اظ ًَيؿٌسگبى، پػٍّكگطاى ٍ زاًكوٌساى حَظُثطخؿتِ زض قجىِ

 ػلوي هرتلف اؾت، ٍخَز زاضز.

ثب زيسُ اثْبم ايي هؿئلِ ضا هسًظط تحميمبت اٍليِ زض حَظُ ّوطًگي زض فضبّبي هدبظي 

ّبي اختوبػي ٍ ٌّدبضّبيي وِ زض ضٍاثظ ضٍزضٍ ٍخَز زاضز بًٍِ ٍخَز ػالئن ٍ ًكزاز لطاض هي

ويؿلط،  تَاى ثِ پػٍّف، هيتحميمبت. اظ ًوًَِ ايي زازهَضز تطزيس لطاض هيزض ضٍاثظ هدبظي ضا 

زيگطي اظ هحممبى گطٍُ  ،. زض همبثلاقبضُ ًوَز( 630) 2(، ٍ ضٍتط630) 1گَضؾيگل ٍ هه

، زض ايي ظهيٌِ 6333، 3افتس )ٍُاالؼهدبظي ًيع اتفبق هيًكبى زازًس وِ ّوطًگي زض فضبّبي 

ّبي هدبظي زض زّس(. ايي هحممبى ثيبى ًوَزًس وِ ثِ زليل ٍخَز گطٍُهثبل ّبي خبلجي اضائِ هي

ضٍاثظ هدبظي ٍ غيطضٍزضضٍ وِ ٌّدبضّبي هرتم ثِ ذَز ضا زاضًس ّوطًگي زض ايي فضبّب ًيع 

 (.633، 4الليي ٍ اؾجطى افتس ) ثطاي هثبل اؾويت، ههاتفبق هي

ّبي ّبي ايي پػٍّف ًيع تأييسي ثط يبفتِضؾس وِ يبفتِثب تَخِ ثِ ايي هجبحث ثِ ًظط هي

 اؾت.اؾتٌبزي ّبي هدبظي گيطي ّوطًگي اختوبػي زض قجىِّب هجٌي ثط قىلزيگط پػٍّف

ّوطًگي  اختوبػي پتبًؿيل ايدبز -ّبي ػلويّبي اعالػبتي اؾتٌبزي ثِ ػٌَاى قجىِپبيگبُ

ثبقٌس وِ الظم اؾت زض اضتجبط ثب وبضثطز قبذم اؾتٌبز اؾتٌبزي زض ؾغَح گًَبگَى ضا زاضا هي

 ايي هؿبئل ثب زلت ثيكتطي هس ًظط لطاض گيطز.

زض ضاثغِ ثب تأثيطگصاضي زٍ ًَع ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ٌّدبضي ثط الگَي اؾتٌبزي 

اضائِ  زيسُ هي قَز، 0قىلي وِ زض خسٍل  ثِطي ي زٍ هتغيهؼبزلًِيع هي تَاى يه  ًَيؿٌسگبى

 . وطز

                                                           
1. Kiesler,  Siegel,  & McGuire  

2. Rutter  

3. Wallace  

4. Smith, McLaughlin & Osborne  
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 تأثيطگصاضي ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي ٍ ٌّدبضي ثط الگَي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى: 0خسٍل 

     (B1X1)+(B2X2) 

55/3-   constant= =  

33/5B1 = 

55/5B2 = 

 =Yًطخ اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز 

 =X1اعالػبتيًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي 

 =X2ًوطُ ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي 

ايي هؼبزلِ ثيبًگط تأثيطگصاضي ّوعهبى زٍ هتغيط ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي 

زض همبيؿِ ثب  B1 ثبالتط اؾتٌبزي اعالػبتي ثط الگَي ضفتبض اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى اؾت. همساض

 ثيبًگط تأثيط ثيكتط ايي الگَ اظ ػبهل ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي اؾت. B2همساض 

 جمع بىدي

اظ زٍ ػبهل اؾتٌبز ثِ همبالت زاضاي تؼسز اؾتٌبز، ي ضفتبض يهغبلؼِ هيعاى تأثيطپصيطي الگَ

ثيبًگط آى اؾت وِ ايي زٍ ػبهل  ،ّوطًگي اؾتٌبزي ٌّدبضي ٍ ّوطًگي اؾتٌبزي اعالػبتي

ّب تأييسي ثط ًوبيٌس ٍ ثسيي قىل ايي يبفتِثركي اظ ٍاضيبًؽ ايي الگَي ضفتبضي ضا تجييي هي

ّبي ًظطيبت وطًٍيي هجٌي ثط تأثيطگيطي ضفتبضّبي اؾتٌبزي ًَيؿٌسگبى اظ ثؿتطّب ٍ ظهيٌِ

اي اؾتٌبز پسيسُ زٌّس وِ ًكبى هيعجك ًظط وطًٍيي ّب ًيع ايي يبفتِثِ ثيبى زيگط هَلسقبى اؾت. 

  .ًيؿت وِ زض ذالء ثِ ٍلَع ثپيًَسز

ّبي اؾتٌبزي اؾت گيطي ٌّدبضّبي اختوبػي زض فضبي قجىِتأييسي ثط قىل ّبايي يبفتِ

 ّبي اؾتٌبزي تأثيطگصاض ثبقس.تَاًس ثط اػتجبض ٍ زلت قبذموِ هي
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