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چنیدُ
ایي پضٍّص تا ّدف ارسیاتی ٍ تحلیل استٌادی هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقیی» عیی
سالّای 1386تا  1392اًدام ضدُ است .یافتِّا حاکی اس آى است کِ هدلِ «هغالؼات
ادتیات تغثیقی» در ّفت سال هَرد تزرسی  262هقالیِ در  28ضیوارُ هٌتطیز ًویَدُ
است .آهار هطارکت ًَیسٌدگاى ًطاى هیدّد در سالّای هَرد تزرسی  51/15درغید
هقاالت تک ًَیسٌدُ تَدُ است .تِ تیاى دیگز در چْیار سیال ًتسیت هطیارکت ػلویی
ًَیسٌدگاى ضؼیف تَدُ ٍ اکثز هقاالت تک ًَیسٌدُ تَدُ است؛ ٍلی در سِ سیال ایییز
ًَیسٌدگاى تِ سوت هطارکت گزٍّی ٍ ّنتألیفی در ًگارش هقاالت رٍی آٍردًید .اییي
پضٍّص ًطاى هیدّد کِ هْدی هوتحي تا  22هقالِ تِ ػٌَاى پزکارتزیي ًَیسٌدُ اییي
هدلِ هؼزفی هیگزدًدّ .نچٌیي داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحید خیزفیت تیا  46هقالیِ تیِ
ػٌَاى داًطگاُ پزتَلید در خایگاُ ًتست قزار داردًَ .یسٌدگاى ایي هدلِ در هیاى هٌاتغ
اعالػاتی حدٍد  90درغد اس کتابّا استفادُ ًوَدُاًید ٍ قزییة تیِ  71درغید هٌیاتغ
اعالػاتی هقاالت ایي هدلِ تِ ستاى فارسی تَدُ است.
ملیدٍاصگاى :تحلییل اسیتٌادیم هدلیِ هغالؼیات ادتییات تغثیقییم هطیارکت ػلوییم
پزکارتزیي ًَیسٌدُم هؤسسات ّوکار.

* ػضَ ّیأت ػلوی هزکش هٌغقِای اعالعرساًی ػلَم ٍ فٌاٍری(.)RICeST

alinezhad@isc.gov.ir
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هقدهِ
هیشاى تَلیدات ػلوی ّز کطَرم هؤسسِم ٍ یا ساسهاًی کِ تِ ًحَی تِ فؼالیت ػلوییم
آهَسضی ٍ پضٍّطی هطغَل تاضٌدم هیتَاًد اس اتؼاد هلی ٍ تیي الوللی هیَرد تَخیِ قیزار
گیزد .اس ًظز هلیم تؼداد کتابّام ًطیزیاتم هقیاالت ًطیزیاتم ثیت ایتزاػیاتم گیشارش
تحقیقاتم ٍ سویٌارّا ٍ داًطوٌداى ٍ پضٍّطگزاى ٍ ًظیز ایي هیتَاًد تِ ػٌَاى تزییی اس
ضایعّای ػلنسٌدی هد ًظز قزار گیزدم ٍ اس هٌظز تیيالوللیی ًییش تٌْیا سهیاًی هیَرد
ارسیاتی قزار هیگیزد کِ در قالة چارچَب هؼیٌی قزار گیزد ٍ در سغح خْاًی ًیش هیَرد
تَافق ٍ پذیزش ّوگاى تاضد.
تحقیقات ًطاى هیدّد کِ ٍضؼیت تَلییدات ػلویی ًواییِسیاسی ضیدُ کطیَرّا در
ًوایِّای هؼتثز تیيالوللییم تتطیی اس هْینتیزیي ضیایعّیای تَسیؼِ ػلویی ٍ خیش
ضایعّای تزٍىدادی ػلن ٍ فٌاٍری آىّا هحسَب هیضَد(ًَرٍسی چاکلیم حسيسادُ ٍ
ًَرهحودیم  .)76:1387اهزٍسُ خْاى تا سزػت فشایٌدُای در حال تغییز ٍ تحیَل اسیتم
تٌاتزایي لشٍم ّواٌّگی ٍ رٍسآهدساسی هداٍم فؼالیتّا ٍ هْیارتّیام تیِ دلییل ٍ تزّیاى
ًیاسی ًیدارد .تزرسیی ٍ هییشاى تَلییدات ػلویی هدیالت ػلویی در خْیت کیارایی ٍ ییا
ًاکارآهدی آىّام تاید پیَستِ تزرسی ٍ ارسیاتی ضَد .پضٍّص پیص رٍ تِ تحلیل ٍ ارسیاتی
هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» در سیالّیای 1386تیا  1392تیا ًگیاّی ػلینسیٌدی
پزدایتِ است تا تػَیزی رٍضي اس تَلیدات ػلوی ایي هدلِ ارائِ دّد.
بیاى هسألِ ٍ ضزٍرت تحقیق
ایزاى اس خولِ کطَرّایی است کِ داًطگاُّا ٍ هؤسسات پضٍّطی سییادی داردم ٍ ّیز
یک اس ایي داًطگاُّا ٍ هؤسسات دارای چٌدیي هدلِ ػلوی ّستٌد .تیِ گًَیِای کیِ در
سال  1393تؼداد  1062ػٌَاى هدلِ هؼتثز اس سَی ٍسارت ػلَمم تحقیقات ٍ فٌیاٍریم ٍ
 331ػٌَاى هدلِ هؼتثز ًیش اس سَی ٍسارت تْداضیت درهیاى ٍ آهیَسش پشضیکی هؼزفیی
ضدُ است؛ ٍ ّز سالِ ایي تؼداد در حیال افیشایص است(فْزسیت ًطیزیات ػلویی دارای
اػتثارم  .)1393چزاکِ هدلِّا تِ سثة ٍیضگیّای یاظ ییَد تیطیتز اس سیایز هیدارک
هَرد استفادُ پضٍّطگزاى ٍ داًصپضٍّاى قزار هیگیزدّ .نچٌیي هقالِّیای هٌتطزضیدُ
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در هدلِّای تتػػی ٍ فٌی تِ یاعز تاسگیم کَتاُ تَدى هغالةم سزػت اًتقال هغالیةم
ارساىتزتَدىم تحلیلّای تسیار دقیق اس هَضَعّای پیچیدُ ػلوی ٍ فٌیم چیاج ٍ تَسییغ
سزیغتزم دستزسی آساىتزم هؼزفی آیزیي پضٍّصّام اًتقادّا ٍ تزرسیّیای اّیل فیي ٍ
تٌَع هغالةم ٍ ضکل ارائِ ٍ گاُ ستاى ٍ تیاى سْلتزم تِ عیَر هؼویَل تیزای پضٍّطیگزاى
خذاتیت تیطتزی دارد ٍ اس ًظز پضٍّص ًیش ًسثت تِ کتابّای ػلویی کیارتزد تیطیتزی
دارد(سلغاًیم.)65 :1377
اس ایي رٍ تَخِ تِ هدالت تِ یاعز ًقص ٍ اّویتیی کیِ در ػزغیِ داًیص ٍ پیضٍّص
دارًد هیتایست هَرد تَخِ ٍ ارسیاتی قزار گیزد .یک اس هدالت هؼتثز ٍسارت ػلیَم هدلیِ
«هغالؼات ادتیات تغثیقی» داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد خیزفت است کِ تَاًستِ اس هییاى
هدالت داًطگاُ آساد اسالهی هدَس ػلوی تزٍیدی ٍسارت ػلیَم را کسیة ًوایید .در اییي
پضٍّص تالش ضدُ تا رٍش تحلیل استٌادیم هقاالت ایي هدلِ هیَرد تزرسیی ٍ ارسییاتی
دقیق قزار گیزد تا تدیي عزیق ًقاط ضؼف ٍ قَت آى هطتع ضَد .اس ایي رٍ ارسیاتی ایي
هدلِ اس خٌثِّای هتتلف تؼداد هقاالتم تؼیییي الگیَی هطیارکت ًَیسیٌدگاىم تؼیییي
تؼداد ًَیسٌدگاى ٍ ًسثت ًَیسٌدُ تِ هقالِم پزکارتزیي ًَیسٌدُم پزتَلیدتزیي داًطیگاُ ٍ
هؤسسِم تحلیل استٌادی هقالِ ٍ تؼییي ضایع اسیتٌاد تیِ هقالیِ ٍ ًییش تزرسیی هٌیاتغ
اعالػاتی هَرد استفادُ ًَیسٌدگاى در ایي هدلِم تیِ هٌظیَر داضیتي ًگزضیی غیحیح ٍ
کاهل در یػَظ هدلِ ٍ رًٍد تَلید ػلن آى دلیل اغلی اًدام پضٍّص پیص رٍ است.
ّدف پضٍّص
ّدف اغلی ایي پضٍّص تزرسی ٍ تحلیل استٌادی هقاالت هدلیِ «هغالؼیات ادتییات
تغثیقی» تا رٍیکزد ػلنسٌدی در تاسُ سهاًی سالّای  1386تا  1392هیتاضد.
پزسصّای پضٍّص
پضٍّص حاضز در غدد پاسخگَیی تِ پزسصّای سیز است:
 .1رًٍد تَلیدات ػلویی ًَیسیٌدگاى هدلیِ «هغالؼیات ادتییات تغثیقیی» در تیاسُ
سهاًی 1386تا  1392چگًَِ است؟
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 .2الگییَی هطییارکت ٍ ًسییثت تَلیییدات اًفییزادی ٍ هطییارکتی ًَیسییٌدگاى هدلییِ
«هغالؼات ادتیات تغثیقی» چگًَِ است؟
 .3تؼداد ًَیسٌدگاى هقاالت ٍ ًسثت ًَیسٌدُ تِ هقالِ در هدلِ «هغالؼات ادتییات
تغثیقی» چگًَِ است؟
 .4پزتَلیدتزیي ًَیسٌدُ هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» چِ کسی است؟
 .5کدام داًطگاُّا ٍ هؤسسات پضٍّطی تیطتزیي هطارکت را در تَلید هقاالت هدلِ
«هغالؼات ادتیات تغثیقی» داضتِاًد؟
 .6هیشاى استٌاد تِ هٌاتغ ػزتیم فارسی ٍ التیي ٍ ًیش هیاًگیي استٌاد تیِ هقالیِ در
هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» چگًَِ است؟
 .7تَسیغ فزاٍاًی اسیتٌاد تیِ هحویلّیای اعالػیاتی در هدلیِ «هغالؼیات ادتییات
تغثیقی» چگًَِ است؟
پیطیٌِ پصٍّص
هیزحقخَ لٌگزٍدی( )1393در هقالِای تِ هغالؼِ ٍ تزرسی هقاالت «هدلِ هغالؼیات
قزآًی» در سالّای  1392-1389پزدایتً .تیایح پیضٍّص ٍی حیاکی اس آى اسیت کیِ
ًیوی اس ًَیسٌدگاى تِ غَرت اًفزادی هقاالت یَد را تیألیف ًوَدًید ٍ ًیویی دیگیز تیِ
هطارکت گزٍّی رٍی آٍردًد .اس هدوَع هقاالت  42هقالِ تا هطارکت ًَیسٌدگاى ّوکار
اس یک داًطگاُم ٍ  27هقالِ تا هطارکت پضٍّطگزاى اس داًطگاُّای هتتلف تألیف گزدیدُ
است .داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد خیزفت تِ ػٌَاى داًطگاُ پزتَلید در خایگاُ ًتست قزار
دارد .در هیاى ًَیسیٌدگاى هْیدی هویتحي پزتَلییدتزیي ًَیسیٌدُ اییي هدلیِ هؼزفیی
هیگزدد.
دهزچیلَ( )1392در پضٍّص یَد تِ تحلییل اسیتٌادی هدیالت ػلویی – پضٍّطیی
حَسُ دًداًپشضکی پزدایت .یافتِّای پضٍّص ًطاى هیدّد کِ پضٍّطیگزاى اییي حیَسُ
در هیاى هٌاتغ اعالػاتی اس هقاالت تا  90/1درغد تیطیتز اس سیایز هٌیاتغ هیَرد اسیتفادُ
کزدُاًد .ستاى اًگلیسی تا  93/9درغد تیاالتزیي هییشاى هٌیاتغ هیَرد اسیتٌاد را تیِ ییَد
ایتػاظ دادُ است.

تحلیل استٌادی هقاالت هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» 133 /

احودی ٍ ّوکاراى( )1392در هقالِای تِ تحلیل استٌادی ٍ ّینتیألیفی هقالیِّیای
هدلِ ػلوی پضٍّطی «اًدوي ایزاًی ستاى ٍ ادتیات ػزتی» پزدایتِاًد .یافتِّیا حیاکی اس
آى است کِ  76درغد هقاالت تِ غَرت اًفزادی ًَضتِ ضدُ استم 13درغد ًَیسٌدگاى
تیطتز اس  40درغد هقاالت را تَلید ًوَدُاًد کِ ایي اهز اس قاًَى لَتکا تثؼییت هییکٌید.
تیطتز هقاالت ایي هدلِ تِ هٌاتغ قدیوی اسیتٌاد دادُاًید ٍ هییاًگیي اسیتٌاد ّیز هقالیِ
 22/04استٌاد تَدُ است.
اسدی ٍ قفی( )1392در هقالِای تِ تزرسی هیشاى ّن تألیفی پضٍّطگزاى ایزاًیی در
حَسُ فٌی ٍ هٌْدسی در سالّای  1990تا 2010م پزدایتٌد .یافتیِّیای آىّیا ًطیاى
هیدّد الگَی هطارکت ًَیسٌدگاى اس تک ًَیسٌدگی تِ دٍ ًَیسٌدگی تغییز یافتِ است.
تِ گًَِای کِ  92درغد تَلیدات تِ غَرت هطارکتی تَدُ است.
عاّزیًیا ٍ تتطی( )1388در هقالِای تا ػٌَاى «سٌدص تَلیدات ػلوی گزٍُ ستاى ٍ
ادتیات ػزتی» تِ ارسیاتی کیفی ٍ کوی هقاالت ایي گزٍُ در سیالّیای  1386-1382در
دُ هدلِ ػلوی پضٍّطی ػلَم اًساًی پزدایتِاًد .یافتِّای اییي پیضٍّص ًطیاى داد کیِ
هقاالت ػزتی سالیاًِ رضد ًاّوگًَی دارد ٍ سزاًِ ّز ػضَ ّیأت ػلوی تٌْا  1/46هقالیِ
استم ٍ ًَیسٌدگاى تِ کارّای اًفزادی توایل تیطتزی دارًید .هقیاالت تیطیتز تیِ هٌیاتغ
قدیوی استٌاد ضدُ است.
کیاىهْز( )1386در پضٍّطی تیِ تحلییل اسیتٌادی هقیاالت هٌتطزضیدُ در هدیالت
کتاتداری ٍ اعالعرساًی عی سال 1375-تا  1382پزدایتِ است .یافتیِّیای ٍی ًطیاى
هیدّد کِ تِ  659ػٌَاى هقالِ  7073تار استٌاد ضدُم تؼداد هتَسیظ اسیتٌادّا 10/73
استٌاد استم تاالتزیي هیشاى استٌاد در هیاى اًَاع هٌاتغ اعالػاتی  48/43درغید هزتیَط
تِ کتابّاستم  45/75درغد اس استٌادّا تِ ستاى فارسی هیتاضد.
تیوَریاًی( )1381در هقالِای تا ػٌَاى «تحلیل اسیتٌادی هقیاالت تیألیفی فػیلٌاهِ
کتاب» تیاى هیکٌد کِ اییي پیضٍّص تیِ تزرسیی الگیَی رفتیار ػلویی هؤلفیاى ًطیزیِ
«فػلٌاهِ کتاب» در هَرد چگًَگی استفادُ اس هٌاتغ ػلویی پزدایتیِ اسیتً .تیایح اییي
تحقیق ًطاى هیدّد کِ تِ 198ػٌَاى هقالیِم  1730تیار اسیتٌاد ضیدُ اسیت .تیاالتزیي
هیشاى استٌاد  48/61هزتَط تِ کتاب است.
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رٍش پضٍّص
پضٍّص حاضز تا رٍیکزد ػلنسٌدی است .خاهؼِ پیضٍّص را هقیاالت هٌتطزضیدُ در
هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» در تاسُ سهاًی  1386تا  1392تطکیل هیدّد .دادُّیا
اس سییایت هدلییِ «هغالؼییات ادتیییات تغثیقییی» ٍ پایگییاُ اسییتٌادی ػلییَم خْییاى اسییالم
خستٍخَ ضد .در تتص تحلییل پایگیاُم تیا اسیتفادُ اس اتشارّیای ػلینسیٌدیم تزتیزیي
ًَیسٌدُ ٍ تزتزیي هؤسسِ تِ دست آهد ٍ هقاالت ضیوارُّیای هدلیِ تیِ تفکییک هیَرد
تزرسی قزار گزفت .ػالٍُ تز ایي الگَی هطیارکت اًفیزادی ٍ گزٍّیی ًَیسیٌدگاى هیَرد
تزرسی قزار گزفت .در تحلیل آهاری هقیاالتم تویام دادُّیا ٍارد ًیزمافیشار اکسیل ضید ٍ
تزرسی ٍ ارسیاتی غَرت گزفت ٍ خداٍل ٍ ًوَدارّا رسن گزدید.
یافتِّا
دادُّای اٍلیِ در هَرد هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقیی» اس عزییق پایگیاُ اسیتٌادی
ػلَم خْاى اسالمم ٍ ّنچٌیي سایت یَد هدلِ استتزاج گزدید .تا تَخِ تِ  7سال هَرد
تزرسیم  28ضوارُ هَرد تحلیل ٍ ارسیاتی قزار گزفت .در خدٍل ضیوارُ  1تؼیداد هقیاالت
هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» در سالّای 1386تا ً 1392طاى دادُ ضدُ است.
خدٍل ضوارُ  1تؼداد هقاالت «هدلِ هغالؼات ادتیات تغثیقی» در سالّای 1392 – 1386

سال

تعداد هقاالت

1386

39

1387

40

1388

43

1389

36

1390

36

1391

35

1392

33

هجوَع

262
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ّواىگًَِ کِ در خدٍل ضوارُ  1هطاّدُ هیضَد هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقیی»
در  7سال هَرد تزرسی  262هقالِ هٌتطز ًوَدُ است .ایي هدلِ تیا اًتطیار  4ضیوارُ در
ّز سالم ًظن اًتطاراتی را رػایت ًوَدُ ٍلی در گٌداًدى تؼداد هقیاالت در ّیز ضیوارُم
ًظن چٌداًی ًداضتِ است.
تا ًگاّی تِ خدٍل ضوارُ 2هیتَاى دریافت الگَی هطارکت ًَیسٌدگاى در سالّیای
 1386تا 1392م حاکی اس آى است کیِ ًَیسیٌدگاى هدلیِ هقیاالت ییَد را تیِ غیَرت
اًفزادی تألیف ًوَدًد .تِ ػثارت دیگز  51/15درغد اس هقاالت هدلِ در ایي ّفیت سیال
تک ًَیسٌدُ تَدُم ٍ  41/22درغد هقاالت تا هطارکت دٍ ًَیسٌدُ اًدام ضدُ ٍ هقیاالت
تا ّوکاری سِ ًَیسٌدُ تٌْا  7/63درغد اس کل هقاالت را تِ یَد ایتػاظ دادُ است.
هدوَع ًَیسٌدگاى هدلِ در سالّای هَرد تزرسی تؼداد ًَ 305یسٌدُ تیَدُ اسیتم
کِ تا تَخِ تِ  262هقالِ چاجضدُ در ایي سالّام ًسثت ًَیسٌدُ تِ هقالِ در ایي هدلیِ
تِ  1/16رسیدُ اسیت .تیِ تییاى دیگیز در ًگیارش ّیز هقالیِ ًَ 1/16یسیٌدُ هطیارکت
داضتِاًد.
خدٍل ضوارُ  .2الگَی هطارکت ًَیسٌدگاى در تألیف هقاالت گزٍّی

سال ّا

یل ًَیسٌدُ

دٍ ًَیسٌدُ

سِ ًَیسٌدُ

1386

36

3

0

1387

28

12

0

1388

26

16

1

1389

15

19

2

1390

8

21

7

1391

14

17

4

1392

7

20

6

هجوَع

134

108

20

درصد

51.15

41.22

7.63

هطارمت
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تِ ػثارت دیگز هیتَاى گفت حدٍد ًیوی اس هقاالت هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی»
تَسظ یک ًَیسٌدُ تِ ًگارش درآهدُ است .ایي آهار ًطاى هیدّد ّوکاری ػلویی تییي
ًَیسٌدگاى هدلِ ضؼیف تَدُ است ٍ ًَیسٌدگاى هدلِم رٍاتظ ّنًَیسٌدگی ًدارًد .الثتِ
در سِ سال اییز هطارکت تیي ًَیسٌدُ هدلِ تیطتز ضدُ است ٍ اکثز هقیاالت آىّیا دٍ
یا سِ ًَیسٌدُ تَدُ است ٍ ایي تییاًگز آى اسیت کیِ ًَیسیٌدُ در سیالّیای ایییز تیِ
ّنتألیفی رٍی آٍردُاًد.
ًَیسٌدگاى پزتَلید
در خدٍل ضوارُ  3پزکارتزیي ًَیسٌدگاى هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» تِ ّوزاُ
تؼداد هقاالت ٍ درغد هطارکت آىّا ًطاى دادُ ضدُ است .تا ًگاّی تِ خیدٍل هالحظیِ
هیضَد کِ هْدی هوتحي تا  22هقالِ تِ ػٌَاى پزکارتزیي ًَیسٌدُ ایي هدلیِ ضیٌایتِ
ضدُ است .اتَالقاسن رادفز تا  6هقالِ در رتثِ دٍم ٍ احود حسیٌی کاسرًٍی تا  5هقالیِ در
خایگاُ سَم قزار دارًد .ایي سِ ًفز تقزیثاً  9درغد سْن هقاالت ایي هدلیِ را اس آى ییَد
کزدُاًد.
خدٍل ضوارُ  .3پزتَلیدتزیي ًَیسٌدگاى هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی»

ًَیسٌدُ

تعداد هقاالت

درصد هطارمت

هوتحي ،هْدی

22

5.28

رادفز ابَالقاسن

6

1.44

حسیٌی

5

1.20

ماسرًٍی ،احود
ًَیدی ،هزین

4

0 .96

فْین مالم،

4

0 .96

هحبَبِ
مشاسی،

4

0 .96

هیزجاللالدیي
هلنیً ،اصز

4

0 .96
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داًطگاُّای پزتَلید
در ارسیاتی تَلیدات ػلوی داًطگاُّا ٍ هؤسسیات تحقیقیاتیم سیْن آىّیا در اًتطیار
هقاالت در هدالت هؼتثز تِ ػٌَاى هْنتزیي ضایع لحاػ هیگزدد .تا ًگاّی تیِ خیدٍل
ضوارُ  4هیتَاى سْن پزتَلیدتزیي داًطگاُّای ّوکار در تَلید هقاالت هدلِ «هغالؼات
ادتیات تغثیقی» هطاّدُ کزدً .تایح ًطاى هیدّد داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد خیزفت تیا
تَلید  46هقالِ در غدر پزتَلیدتزیي هؤسسِ ّوکار در سالّای هَرد تزرسی قیزار دارد.
ّنچٌیي داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد اراک ٍ داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد ػلَم ٍ تحقیقیات
تْزاى ّز کدام تا  16هقالِ هطتزکاً در خایگاُ دٍم قزار دارًد .ػالٍُ تز اییي داًطیگاُ آساد
اسالهی ٍاحد کزج تا  11هقالِ رتثِ سَم هؤسسیات پزتَلیید را تیِ ییَد ایتػیاظ دادُ
است.
خدٍل ضوارُ .4تزتزیي داًطگاُّای ّوکار در تَلید هقاالت «هدلِ هغالؼات ادتیات تغثیقی»

تعداد

درصد

داًطگاُ

هقاالت

هطارمت

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد جیزفت

46

15.23

داًطگاُ آساد اسالهی ٍ احد اراك

16

5.30

داًطگگگاُ آساد اسگگالهی ٍاحگگد علگگَم ٍ

16

5.30

تحقیقات تْزاى
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد مزج

11

3.64

داًطگاُ حنین سبشٍاری

9

2.98

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد تْزاى هزمشی

8

2.65

داًطگاُ اصفْاى

7

2.32

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد بَضْز

7

2.32

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد تبزیش

7

2.32

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد تْزاى جٌَب

7

2.32

داًطگاُ تْزاى

7

2.32
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تعداد

درصد

داًطگاُ

هقاالت

هطارمت

داًطگاُ عالهِ طباطبایی

7

2.32

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد آباداى

6

1.99

ًوَدار ضوارُ  .2داًطگاُّای ّوکار پزتَلید هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی»

هیشاى استٌاد بِ هحولّای اطالعاتی
ًتایح پضٍّص ًطاى داد کِ در سالّای  1386تا ًَ 1392یسٌدگاى «هدلِ هغالؼیات
ادتیات تغثیقی» در هقاالت یَد در هدویَع  3971اسیتٌاد تیِ کیار تیزدُاًید .تیِ عیَر
هیاًگیي در هقالِ  15/15هٌاتغ ٍ هآیذ یافت هیضَدم ٍ تِ عَر هتَسیظ در ّیز ضیوارُ
 141/82هٌاتغ ٍخَد داردً .وَدار ضوارُ  2تَسیغ فزاٍاًیی اًیَاع هٌیاتغ اعالػیاتی هیَرد
استٌاد ًَیسٌدگاى هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» را ًطاى هییدّیدّ .ویاىگًَیِ کیِ
هطاّدُ هیضَد ًَیسٌدگاى در هدویَع  90/36درغید تیِ کتیابّیام  7/28درغید تیِ
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هدالتم  0/58درغد تِ هٌاتغ ایٌتزًتیم  0/25درغد تِ پایاىًاهِّای داًطیدَییم 0/28
درغد تِ هقاالت ّوایصّا ٍ  0/30درغد تِ رٍسًاهِ استٌاد کزدُاًد.

ًوَدار ضوارُ  .3تَسیغ فزاٍاًی اًَاع هٌاتغ اعالػاتی هَرد استٌاد ًَیسٌدگاى هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی»

در ارتثاط تا ستاى هحولّای اعالػاتی هَرد استٌاد ًَیسٌدگاى ایي هدلِ تایید گفیت
کِ  70/69درغد هٌاتغ هقاالت تِ ستاى فارسی تَدُم ٍ  18/08درغید تیِ ستیاى ػزتییم ٍ
 11/23درغد هٌاتغ تِ ستاى التیي تَدُ است .در ًوَدار ضوارُ  3تَسیغ ستاًی استٌادّای
هقاالت ایي هدلِ تِ ًطاى دادُ ضدُ است.

ًوَدار ضوارُ  .3تَسیغ ستاًی استٌادّای هقاالت هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی»
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ًتیجِ بحث
ًتایح پضٍّص حاضز ًطاى هیدّد کِ عیی سیالّیای  1386تیا 1392م در هدویَع
 262ػٌَاى هقالِ در  28ضوارُ هدلِ «هغالؼات ادتیات تغثیقی» تِ چاج رسییدُ اسیت.
هدوَع ًَیسٌدگاى ایي هدلِ در ّفت سال هَرد تزرسی ً 305فز تَدُاًید کیِ تیِ عیَر
هیاًگیي هیتَاى گفت ًسثت ًَیسٌدُ تِ هقالِ در ایي هدلِم  1/16است .یؼٌی در تَلیید
ّز هقالِ تِ عَر هتَسظ تٌْا ًَ 1/16یسٌدُ هطارکت دارًدم کِ ایي ػیدد تیا یافتیِّیای
عاّزیًیا ٍ تتطی در فزدگزایی ًَیسٌدگاى ّنسَ هییتاضید .در ًواییِ اسیتٌادی ػلیَم
ایزاى پایگاُ  ISCدٍ هقالِ «چطن اًداس تاریتی ادتیات تغثیقی» ٍ «هفَْم ادتیات خْاى»
ًَضتِ فزاًسَا یَست ٍ تزخوِ ػلیزضا اًَضیزٍاًی تا کٌَى تا دریافت  3استٌادم تِ ػٌیَاى
پزاستٌادتزیي هقالِ ایي هدلِ ضٌایتِ ضدُ است .تِ غَرت کلی تا کٌَى  24هقالیِ اییي
هدلِ  33استٌاد دریافت ًوَدُاًید کیِ ًسیثت اسیتٌاد تیِ هقالیِ هدلیِ  12/60درغید
هیتاضد؛ یؼٌی اس ّز  100هقالِم حدٍد  12/60هقالِ استٌاد دریافت کزدُاًد.
الگَی هطارکت ًَیسٌدگاى حاکی اس آى است کِ  51/15درغد هقاالت تک ًَیسیٌدُ
تَدُ است ٍ ایي هسألِ اس ػدم گزایص ًَیسٌدگاى آى تِ ّینتیألیفی حکاییت داردم ٍ تیِ
رٍاتظ ّنًَیسٌدگی ضؼیف تیي هؤلفاى ایي هدلِ اضارُ هیکٌد کِ ایي اهز تا یافتیِّیای
اسدی ٍ قفی تٌاقض دارد ٍلی تا یافتِّای عاّزیًیا ٍ تتطی ٍ ًیش یافتِّای احودی ٍ
ّوکاراى تا حدٍدی ّنسَ هیتاضد.
در هیاى ًَیسٌدگاى هْدی هوتحي تا  22هقالِ تِ ػٌیَاى پزکیارتزیي ًَیسیٌدُ اییي
هدلِ ضٌایتِ ضدُ است .در تتص هحولّیای اعالػیاتیم تیِ عیَر هییاًگیي در هقالیِ
 15/15هٌاتغ ٍ هآیذ یافت هیضَد .ػالٍُ تز ایي ًَیسٌدگاى در هقاالت یَد حیدٍد 90
درغد تیِ کتیابّیا اسیتٌاد کیزدُاًیدم ٍ تٌْیا  10درغید اس هدیالتم هٌیاتغ ایٌتزًتییم
پایاىًاهِّا ٍ رٍسًاهِّا استٌفادُ کزدُاًدّ .نچٌیي قزیة تِ  71درغد هٌاتغ هقاالت تیِ
ستاى فارسیم  18درغد تِ ستاى ػزتیم ٍ  11درغد هٌاتغ تِ ستاى التیي هیتاضد کیِ اییي
هسألِ تا یافتِّای دهزچیلَ کاهالً تٌاقض دارد.
در پایاى پیطٌْاد هی ضَد ًَیسٌدگاى تالش ًوایٌید در تألیفیات ییَد اس هقالیِّیای
هدالت تیطتز اس کتاب استفادُ ًوایٌدم تیا تیدیي تزتییة فزٌّیا هغالؼیِ ٍ اسیتٌاد تیِ
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هقالِّای هدالت در تیي ًَیسٌدگاى حیَسُ ػلیَم اًسیاًی گسیتزش یاتیدم ٍ اسیتٌاد تیِ
هقالِّای هدلِ «هغالؼات ادتیات » ًیش هَرد تَخِ قزار گیزد .ػالٍُ تز ایي اًتظار هیرٍد
ًَیسٌدگاى ایي هدلِ تِ هطارکت گزٍّی در تیألیف هقیاالت اداهیِ دٌّید تیا رٍاتیظ در
ّنتألیفی ًَیسٌدگاى هدلِ تقَیت ضَد.
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(هقاالت علوی پضٍّطی اس سال »)1382-1386م هدلِ اًدوي ایزاًی ستاى ٍ ادتیات ػزتیم دٍرُ 9م
ضوارُ  :13غع .128-103
ػسگزیم غیاد1392 ..م «ًقد ٍ بزرسی هٌابع استٌادی در هقاالت علوگی ٍ پضٍّطگی سبگاى ٍ
ادبیات عزبی»م هدلِ ادب ػزتیم دٍرُ 4م ضوارُ  :1غع .174-153
کیاىهْیزم احتیزام1386 .م «تحلیگل اسگتٌادی هقگاالت هٌتطزضگدُ در هجگالت متابگداری ٍ
اطالعرساًی (»)1375-1382م فػلٌاهِ هغالؼات هلی کتاتداری ٍ ساسهاًدّی اعالػیاتم ضیوارُ :70
غع .122-101
هیزساییم فزاهزس ٍ یلیل پزٍیٌی ٍ ػلی سلیوی1387 .م «تحلیلی گشارشگًَِ اس هقاالت چاپ ضدُ
هجلِ اًجوي ایزاًی سباى ٍادبیات عزبی( ضوارُ یل تا دُ)»م هدلِ اًدوي ایزاًیی ستیاى ٍادتییات
ػزتیم دٍرُ 49م ضوارُ  :10غع .181-165
هیزحقخَ لٌگزٍدیم سیؼیدُ1393 .م «ارسیابی ٍ تحلیل علن سٌجی هجلگِ هطالعگات آزآًگی در
سالّای »1392-1389م فػلٌاهِ هغالؼات قزآًیم داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد خیزفتم سیال چْیارمم
ضوارُ  :16غع.155 – 141
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ًَرٍسی چاکلیم ػثدالزضا ٍ هحود حسيسادُم ٍ حوشُػلی ًَرهحودی1387 .م «تحلیلگی بگز اضگاعِ
داًص ایزاى در جْاى ( 1993تا »)2007م تْزاىٍ :سارت ػلَمم تحقیقیات ٍ فٌیاٍریم هزکیش تحقیقیات
سیاست ػلوی کطَر.
سلغاًیم ضیفتِ1377 .م «آضٌایی با هجالت متابداری ایزاى»م فػلٌاهِ هغالؼیات هلیی کتاتیداری ٍ
ساسهاًدّی اعالػاتم دٍرُ 9م ضوارُ  :1غع .87-65
ًطزیات هؼتثز ٍسارت ػلَم تحقیقات ٍ فٌاٍری .1393 .قاتل دستزسی در:
&http://ricest.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=101
ًطزیات هؼتثز ٍسارت تْداضت درهاى ٍ آهَسش پشضکی 1393 .قاتل دستزسی در:
&http://ricest.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=102

