مقاالت

معیارهای تعیین تأثیر مقاالت
مترجم :امیر آذرنیا ،کارشناسیارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

تعداد ارجاعات همواره معیار مناسبی برای تعیین تأثیر مقاالت پژوهشی-
کاربردی به شمار نمیآید.
در ا کثــر مــوارد ،دانشــمندان از منابع مالی عمومی بــرای تأمین هزینههای
پژوهشــی خــود اســتفاده میکننــد و جامعــه در ازای آن خواســتار مشــاهده
منافــع محســوس حاصــل از پژوهــش آنهــا اســت ،در غیــر ایــن صــورت،
خطــر قطــع حمایــت مالــی وجــود دارد .ایــن منافــع ممکن اســت بهصورت
پیشــرفتهای بنیادیــن علمــی و یا فناوریهــای نوین حاصــل از تحقیقات
کاربردی باشد که قادر به حل مشکالت زندگی روزمره است.
بااینحــال ،ارزیابــی خروجی تحقیقات بنیادیــن و کاربردی دو مقوله مجزا
ً
اســت .تحقیقات بنیادین ا کثرا توســط جامعه دانشــگاهی و با هدف ایجاد
درکــی هرچنــد کوچــک از قوانیــن طبیعــت بــرای دیگــر دانشــگاهیان انجام
میشــود .ا گرچه مردمی که مالیات میدهند از منافع فکری و نامحســوس
حاصل از این نوع تحقیقات برخوردار میشــوند ،اما این امر برای آنها یک
نیاز مبرم به شمار نمیآید؛ بنابراین ویراستاران ،روزنامهنگاران و مؤسسات
علمی بایســتی مشــوق جامعه بــرای قدردانی از این نوع تحقیقات باشــند.
مؤثرتریــن مقاالت بیشــترین تعــداد ارجاعات را خواهند داشــت و این معیار
میتوانــد روش قابلقبولــی برای ســنجش اهمیــت آنها باشــد .در مقابل،
مالیاتدهنــدگان بایســتی بــرای پژوهشهــای کاربــردی و منافــع روزمــره
حاصل از آن ارزش بیشــتری قائل باشــند تا تحقیقــات بنیادین .معیارهای
ســنجش این منافع شــامل تعداد مشــاغل ایجادشــده ،میزان صرفهجویی
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اقتصــادی حاصــل از فنــاوری بــا کارایی بــاال ،میــزان کاهش تلفات انســانی
(بهعنوانمثال در پژوهشهای زیستپزشــکی) ،افزایش بهرهوری ،افزایش
رفــاه ناشــی از بهکارگیــری ابــزارآالت جدیــد و غیــره اســت .در ایــن مــورد (بــه
دلیــل ملموس بودن خروجی تحقیقات برای عموم مردم) ،تعداد ارجاعات
توســط جامعه دانشگاهی کموبیش ارتباطی به رضایت مالیاتدهندگان از
نتایج تحقیقات ندارد.
در مجلــه  ،Nature Nanotechnologyتعــداد زیــادی مقالــه در حــوزه
تحقیقات کاربردی منتشر میشود ،اما بهندرت به این نکته توجه میشود
ً
کــه ایــن مقاالت پس از انتشــار چه سرنوشــتی دارنــد .با آنکه معمــوال تعداد
ارجاعات به مقاله از سر کنجکاوی بررسی میشود ،اما همانطوری که ذکر
شد ،این امر سنجه مناسبی برای تعیین تأثیر آنها بر زندگی واقعی نیست؛
بنابرایــن ،بررســی تمامــی مقــاالت منتشرشــده در ایــن مجله از ا کتبر ســال
 ۲۰۰۶تا کنــون و رتبهبنــدی آنها بر اســاس تعداد اســتنادات صــورت گرفته
از ســوی اختراعات ثبتشــده 1جذاب به نظر میرســد .با آنکه این معیار نیز
ً
بیانگــر تأثیــر واقعی مقاالت نیســت ،امــا قطعا جایگزین بهتــری برای تعداد
ارجاعــات در ســایر آثــار علمی (و ارزیابی آنها در زندگی واقعی مردم) اســت.
ً
عالوه بر این ،اندازهگیری آن نیز نسبتا آسان است.
جای بســی خرســندی است که طیف وسیعی از موضوعات منتشرشده در
حوزه فناوری نانو درنهایت به ثبت اختراع انجامیده و چندین مورد از آنها
نیز وارد بازار شده است .در میان ده مقاله برتر با بیشترین استناد ،گرافن و

مواد دوبعدی در زمینه الکترونیک انعطافپذیر،
مواد نانوساختار برای باتریها ،نانوحفرات 2برای
توالــی  ،DNAترانزیســتورهای بــر پایه نانوســیم،3
نانوحاملهــای 4دارویــی بــرای درمــان ســرطان
و ادوات ســوییچکننده بــر پایــه مقاومتهــای
حافظــهدار 5مورداســتفاده قرار گرفته اســت .ذکر
ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیت اســت که دســتکم
در مــورد ایــن مجلــه ،تعــداد ارجاعــات از ســوی
اختراعات ثبتشــده با تعــداد ارجاعات در منابع
علمی تناســب ندارد .همچنین ،مطابق شکل ،۱
مشــاهده میشــود 6که تعــداد ارجاعات از ســوی
اختراعــات ثبتشــده بــه مقاالت منتشرشــده در
مجله موردنظر ،هرساله افزایش مییابد.
در حین جستجو مشخص شد که در اختراعات
ثبتشده ،هیچ قالب استانداردی برای ارجاعات
وجــود نــدارد و لــذا ابــزاری مانند  Lensاســتخراج
دادههای مرتبط را تســهیل میکند .عالوهبراین،
ماهیــت اختــراع بیشــتر شــبیه یــک شــبکه
مارپیچی ســرهمبندی شده است تا یک ساختار
ً
سلســلهمراتبی منظم؛ مثال در مورد یک نانوماده
شناختهشــده ،درک تفاوت میان عبارات «گرافن
متمایزشــده با خواص آن» 7و «ساختار یا خواص
گرافــن» 8و یــا عبارات «ا کســید گرافــن» 9و «گرافن
یــا مشــتقات آن ،بــرای مثــال ا کســید گرافــن» 10و
11
«ا کســیدها هیدروکسیدها ا کســیدهای گرافن»
12
موجود در ســامانه طبقهبندی اختراعات CPC
دشــوار به نظر میرســد .وجود عبارات بیمســما
از قبیــل « »graphemeنیز بر این دشــواری افزوده
است.
اختراعــات ثبــت شــده گنجینــه ناملموســی از
دانــش فنــی اســت کــه بهرهبــرداری از آن بــرای
دانشــگاهیان میســر اســت؛ بــا این حــال ،امکان
جســتجو یــا خواندن بســیاری از اختراعــات برای
جوامــع علمی وجــود ندارد ،چه برســد بــه عموم
مــردم .در حــال حاضــر ،ابــزاری ماننــد  Lensو

شــک ــل  .۱ت ـ ـعـ ــداد ارج ـ ــاع ـ ــات از س ـ ــوی اخـ ــتـ ــراعـ ــات ث ــبـ ـتش ــده بـ ــه مـ ــقـ ــاالت مــنــتــشــرشــده در مــجــلــه
 Nature Nanotechnologyدر هر سال

دیگر ســایتهای مشــابه ،زمینه را برای جستجو
در منابــع مربــوط بــه اختراعــات ثبتشــده
فراهــم میکنــد .نویســندگان مقــاالت میتواننــد
شــرکتهایی را کــه از مقالــه آنهــا بــرای ثبــت
اختراع اســتفاده کرده و به آنهــا ارجاع دادهاند،
مشاهده کنند و با صنایع مرتبط با کار تحقیقاتی
خــود ارتباط مســتقیم برقــرار کننــد .عالوهبراین،
نویســندگان میتوانند از ارجاعــات صورت گرفته
از ســوی اختراعات ثبت شــده بهعنــوان معیاری
مناســب بــرای ســنجش تأثیــر پژوهــش خــود
اســتفاده کنند .ســازمانهای ســرمایهگذاری نیز
میتواننــد از ایــن ابزارهــا بــرای ارزیابــی خروجــی
کمکهزینههــای تحقیقاتــی خــود در زمینههای
کاربردی بهره گیرند.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت که :انتشــار
یــک مقالــه «کاربــردی» خوب ،ســرآغاز یک ســفر

فناورانه اســت و فاصله میان انتشــار مقاله علمی
و ظهور یک فناوری موفق بســیار طوالنی اســت.
از آنجایــی کــه مجلــه Nature Nanotechnology
عالقــه وافــری بــه حــوزه فنــاوری دارد ،مایــه
خرســندی اســت که چندیــن مقاله منتشرشــده
در ایــن مجلــه الهامبخــش محصــوالت تجــاری
جدیــدی بــوده اســت .در شــماره  ۴ایــن مجلــه
منتشــر شــده در ســال  ،۲۰۱۸مصاحبــهای بــا
نویســندگان مســئول ســه مقاله برتر از نظر تعداد
ارجاعــات از ســوی اختراعــات ثبت شــده صورت
گرفتــه و دیــدگاه آنهــا دربــاره انجــام پژوهــش
کاربردی مؤثر در دانشــگاه شایان توجه است .در
اینجا ذکر ســخنی از یکی از این نویسندگان خالی
از لطــف نیســت« :هــر فنــاوری نوینــی که بــه بازار
عرضه شــده است ،بدون فدا کاری و بهینهسازی
صبورانه ،در معرض خطر نابودی است».

پینوشتها:
7. Graphene characterized by its properties

1. Published patent

8. Structure or properties of graphene

2. Nanopores

9. Graphene oxide

3. Nanowirebased

10. Graphene or derivatives, for example, graphene oxides

4. Nanocarriers

11. Oxides Hydroxides graphene oxides

5. Memristive switching devices

12. Cooperative Patent Classification (CPC).

 .6اعداد و ارقام موجود در شکل  ۱از سایت  ،Lens.orgماشین جستجوی رایگان
برای اســتخراج دادههای مربوط به اختراعات ثبتشده ،بهدستآمده و در لینک
زیر قابلمشاهده است:
https://www.lens.org/lens/scholar/search/
results?collectionId=29157

منبع:
1. Factors that make an impact, Nature Nanotechnology, Vol 13, July 2018, 525.

ســال هفـــدهم بهمــن  1397ش ــماره  11پياپــی 256

21

