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دانشمااه عممم     المللمی بمی  تولیماات علممی    ارزيمابی مطالعم  و  بم    سمنیی علم  پژوهش حاضر با رويکردی 

ايم  پمژوهش رماربردی بما      پرداختم  اسمت    0300ااه تا آپريل سال اي  دانش گیریشکلاز ابتاای  طباطبائی

 طباطبمائی رل تولیاات علمی دانشمااه عممم    عبارت است از آن  آماری روش توصیفی انیام شاه و جامع 

از  هما دادهبمرای تللیمل     انما شماه پوس نمايم   و اسمتنادی اسمکو   ایچکیماه  ر پاياماه د انالیسمی ب  زبمان   ر 

نتماي   ارسل و نودرس در ترسی  گراف شبک  ارتباطات علمی پژوهشاران استفاده شاه است   افزارهاینرم

ررمورد در   074شمامل   طباطبمائی ر  رمل تولیماات علممی نمايم  شماه دانشمااه عممم          حاری از آن بودنا

 دادنما اگرچم  نتماي  نشمان      و مقاالت زير چاپ بودنا ل  پژوهشی، مقال  مروری، مقال  همايشمقا یهاقالب

و همچنمی  میمزان اسمتناد بم       المللبی در سطح  طباطبائیعلمی نماي  شاه دانشااه عمم  ر  تعااد تولیاات 

 درمیممو   ، لمیک  انادهنبوزياد  هادانشااهدر مقايس  با ساير  اخیر هایسال، بخصوص تولیاات علمی هاآن

علممی دانشمااه    یهاگروهبرخی از حاصل تمش پژوهشاران  ،اي  رشا و البت دادنا رشا تصاعای را نشان 

 بوده است 
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 مقدمه

؛ انما بااهمیمت ياماه رشمورها   پژوهشی در تعیی  و تفکیم  جا  –علمی  هایشاخصامروزه، 

پیاا رمرده اسمت و ااهمان     ایويژهدر ادبیات رشور جايااه  "تولیا عل "ر  واژه  ایگون ب 

برای دست يافت  ب  چنی  جايااهی، نقمش  را مشغول ررده است   گذارانسیاستبسیاری از 

ز تموان  ا ایعمماه زيمرا بخمش    يابایمپژوهشی ضرورت بسیاری -و مرارز علمی هادانشااه

آرمادمیکی   همای یطملم علمی جوامع و سه  زيادی از تولیما و مصمرف اطمعمات در ايم      

آگماهی از وضمعیت رممی و ریفمی تولیماات علممی و        بمر ايم  اسماس،     پمذيرد یمصورت 

 توج  و مطالع  مااوم است  حائز هادانشااهعلمی  یهاگروهعملکرد پژوهشی 

 مبانی نظری

 همای ياماه پاطات باعث خلق منابع اطمعاتی جايای از قبیل توسع  فناوری اطمعات و ارتبا

اشماره  اي  مموارد  ب   توانیم هايااهپااي   ازجمل استنادی شاه است  و  ایچکیاهاطمعاتی 

ر  دسترسی بم  منمابع و مراجمع     استنادیپايااه اطمعاتی  ي تربزرگ :0وب او ساينسررد: 

 ،موضموعی  یهما حموزه در تممامی  تلقیمق   مقماالت ممرتبط و تاريخچم    مقاالت و همچنمی   

بمرای  سماده   ایشمیوه ايم  پاياماه    :0وگل اسکوالرگ  گويایمنیازهای پژوهشاران را پاسخ 

بم  موتمور    رم  سمت  ابتکارات موتور جستیوی گوگمل ا و از  داردتون پژوهشی مجستیوی 

ن از منمابع گونماگو  جستیوی اي  پايااه  هایويژگیجستیوی ملققان نیز مشهور است  از 

و  نقما و بررسمی  ، هایاهچک ،هارتاب، هارسال و  هانام پاياناالت، يافت  مق، معتبر یهامکان

 اي  پايااه بخصموص  :0پوسواسک  استيادگیری درباره متون علمی در هر حوزه پژوهشی 

اطمعماتی و  وشمش  اخیر مفیاتر است بم  دلیمل اينکم  پ    هایسالادها در برای جستیوی استن

 0339در اواخمر سمال   ايم  پاياماه     بسمیار جمامع اسمت    اخیمر  همای سمال در اي   ناستنادی آ

با داشت  س پوواسکايیاد شا  يعنی الزوير  المللیبی وسط يکی از ناشران بزرگ تمیمدی، 

امکان رديابی استنادی و دريافت اطمعمات اسمتنادی   ، پايااهاي  چکیاه مقاالت موجود در 

                                                      
1.Web of Science 

2. Google Scholar 

3. Scopus 
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 دارایپوس اسمکو آورده اسمت   فمراه   را  0411اه از سمال  میمت نماي  شاه در ايم  پايام  

مقال  میل ، مقال  رنفرانس، پروان  ثبمت اختمرا ، رتماب، سمرمقال ،      ماننامتعادی  یهاقالب

و انتشمارات   هما رنفرانس، نقاها، خمص  هاگزارش، هايادداشت، نام  ب  سردبیر، هانام غلط

 تیاری است 

اسمتنادی   همای یمل تللو  0سمنیی عل دی در مطالعات مربوط ب  و استنا ایچکیاه هایيااهپا

رمی و تما حما امکمان ریفمی فراينما تولیما،        وتللیلتیزي ، سنییعل بسیار راربرد دارنا  

ايم    بینمی پیشو  توصیف، تبیی  نیز و بر آن مؤثراطمعات علمی و عوامل توزيع، استفاده از 

علممی   ناریآيناهو  و آگاهی اعتم، گذاریسیاست، ريزیبرنام است ر  در جهت  فراينا

اسمت )حیماری،   مناسمب   المللمی بمی  و  و پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سمازمانی، ملمی  

رمممی علمموم و فنمماوری دانسممت  در  یهمماجنبمم  یمطالعمم  تمموانیمممرا  سممنییعلمم (  0000

 بنمای رتبم  و معیار برای تعیی  جاياماه علممی    تري یاصل، سنییعل مربوط ب   یهاپژوهش

، مشاررت در رونما  طوررلیب و  رشورها، میزان مشاررت در تولیا عل ، نوآوری، فناوری

ر  داشمت  علم  موجمب     گون همان ( 0001توسع  عل  جهانی عنوان شاه است )آل مختار، 

، شمود یمم  جانبم  همم  توسمع    طموررلی بم  ارتقای اقتصادی، اجتماعی، فرهنامی، اخمقمی و   

ه  موجب توسع  در رشا و فناوری خواها شا  با اعتبار دهمی همر يم  از     ارزيابی در عل 

اينکم    ترمه ممک  است و  آسانیب نتاي  عل  و تعیی  وزن خاص، امکان تقويت هر بخش 

جاياماه او در   یرننماه تعیمی  رم  بمرون داد پژوهشمی او     پمذيرد یمهر دانشمنا و پژوهشار 

بم    حتمما  نتاي  پژوهش خمويش را   شودیمترغیب  بنابراي ؛ عرص  عل  رشور و جهان است

 ( 0007شکل ملصول و يا بازده نوشتاری ارائ  نمايا )زلفی گل، 

در آن تولیماات علمممی  رونمما رو بم  رشما   ايم  حموزه نشمان از     یهمماپمژوهش ممرور پیشمین    

ان دربماره رشماورزی و   زممانی و همکمار  ؛ انصافی درباره منابع طبیعیپژوهش هاست )حوزه

بنیمادی؛   یهما سلولدرباره  0لی و پاتراسفی و همکاران درباره ايم  شناسی، يوطبیعی؛  منابع

( بم  بررسمی مشماررت    0009) يلسمون وعصماره و  (  0040ب  نقل از يمی  فروز و همکاران، 

، در نمايم   0444-0445، 0449-0443، 0404-0405، سمال  پمن  علمی ايرانیان در سم  دوره  

                                                      
1. Scientometric 

2. Li & Patra 
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دوم نسمبت بم     سمال  پمن  تاي  نشان داد، انتشارات علممی ايمران در   استنادی علوم پرداختنا  ن

علمت   برابمر بموده اسمت     0/0دوم  سال پن سوم نسبت ب   سال پن اول دو برابر و در  سال پن 

عوامل درونمی ململ خاتمم  جنما عمراه علیم  ايمران، موقعیمت         ب  عواملی نظیر  افزايشاي  

ش، تغییرات اساسی در فضای سیاسی ملل افمزايش  اقتصادی بهتر، افزايش بودج  برای پژوه

ارج پممس از پايممان و بازگشممت تعممااد زيممادی از دانشممیويان بورسممی  خمم هممای علمممیمیلمم 

همای  پذيرش برخمی از میلم    دربرگیرناهعوامل بیرونی نیز  مرتبط بود  تلصیمت ب  رشور

المللمی از طريمق   بمی  های علمی ايران توسط نماي  استنادی علوم، افزايش دسترسی ب  پايااه

عنموان   المللمی بمی   یهما مشماررت ی ايیاد بهتر الکترونیکی برا یهاارتباطاينترنت و امکان 

 رسمانی اطمم  با مطالع  تولیاات علمی متخصصان علموم رتابمااری و   ( 0000نوروزی )شا  

ايران در پايااه وب او ساينس نشان داد ر  اي  تولیماات بم  للمام رممی در سمطح پمايینی       

طاهريان و همکماران  پژوهش   دهنایماخیر رونای رو ب  رشا نشان  هایسالاست ولی در 

را  17/9رشمای در حماود    0334تما   0443در حوزه تولیاات علمی پلیس از سمال   (0004)

برتمر   هایزبانو آلمانی نشان داد  در اي  پژوهش، مقال  پژوهشی قالب برتر و زبان انالیسی 

( در رابطم  بما تولیماات    0040همکماران ) پژوهش هاهمای نمژاد و   دنا  در میان انتشارات بو

حوزه طب سنتی حاری از آن بود ر  تولیاات اي  حوزه ب  للام رمی از شیب قابل قبمولی  

دريافممت میممزان اسممتنادات جهممانی و مللممی ضممعیف بمموده و  ازللممامبرخمموردار اسممت، اممما 

 053رشمور از   53بنای تولیا علم  در   ( رتب0000« )وسویم  انانااشت چناانی  تأثیرگذاری

رشور نماي  شاه در مؤسس  اطمعات علمی آمريکا را بررسی نمود  بم  للمام مطلمق تولیما     

عل ، آمريکا رتب  اول و ب  للام تولیا عل  پرجمعیت، سوئیس رتب  اول را رسب ررد  ايم   

مشاررت را داشتنا   %07رشور اول  53و  %54رشور اول در تولیا عل   03مطالع  نشان داد 

را  55رتبم    0440رسیاه بود؛ اي  در حالی است ر  در سمال   90ب   0339رتب  ايران در سال 

 بمود  در حمالی   ايم   بودبرابر شاه  00عنی رشا ايران در تولیاات علمی، رسب ررده بود؛ ي

 0چشمايکوي -ماراشماروا  رسمیاه بمود   هفت و نمی  برابمر    ب  ی  در تولیاات علمیر  رشا ترر

از حیممث رشممور نممامزد عضممويت در اتلاديمم  اروپمما     03( همکمماری علمممی  03300331)

                                                      
1. Marshkova-Shaikevich 
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علمممی نشممان داد بیشممتري  همکمماری علمممی در انتشممارات متعلممق بمم  رشممور   همماییهمکممار

 نموروزی نتماي  پمژوهش   رشمور بمود     05مورد همکماری بما    000از  منایبهرهمیارستان با 

 0331و  0335 همای سمال علم  ايمران در   تولیماات   در خصوص( 0001) همکاران و چارلی

را  قبمل  سمال  بما  مقايسم   در 0331 سمال  در ايمران  علممی  ااتدرصای تولی 00نشان از رشا 

يکی از پررارتري  نويسناگان سمه  زيمادی در تولیما علم  را رسمب رمرده بمود          و داشت

بمی  اعضمای   بر تولیا علم  در   مؤثرعوامل با عنوان  ایمطالع در ( 0005)و علیزاده گاازگر 

علمی دانشااه تبريز، ب  مشماررت بیشمتر ممردان نسمبت بم  زنمان در تولیما علم  و همچنمی           

دست يافتنما   علوم پاي  نسبت ب  گروه علوم انسانی  یهاگروهتولیاات علمی بیشتر از سوی 

، بم   ایرشمت  جنسمیتی و   یهما تفماوت ( در پژوهشی با عنوان تولیاات پژوهشی و 0335وبر )

اعضای گروه رشاورزی در مقايس  با گروه علوم انسمانی در تولیما علممی و نیمز      نقش بیشتر

نقش و مشاررت بیشتر مردان نسبت ب  زنان در تولیاات علمی دست يافت  پژوهش عصاره 

( نشان داد قالمب مقالم  پژوهشمی بیشمتري  میمزان فراوانمی را نسمبت بم  سماير          0000و باوی )

مشمتر  میمان    یفتمأل در بررسی الاوهای  0گمنزلژوهش پمنابع اطمعاتی دارد   یهاقالب

، بم  ايم  نتییم  رسمیا رم       0441-0445 همای سالتولیا علمی در طی  ازنظررشور فعال  53

در حمال   ایممحظم  قابمل ب  نلمو   موردبررسیدر میان رشورهای  المللیبی همکاری علمی 

 رشا است 

ر دانشمااه مسمتلزم ارزيمابی سمالیان      ممالی و سمازمانی نظمام پمژوهش در هم      همای ريزیبرنام 

پژوهشمی   و مقايسم  آن بما برونمااد    سمنیی علم   یهما روشپژوهشمی از طريمق    همای یتفعال

لموم انسمانی بما دارا    ی عدر حموزه  طباطبائیدانشااه عمم  ماقبل آن دانشااه است   هایسال

یلی و انشمیويان زيماد در مقماطع مختلمف تلصم     دعلممی بسمیار و همچنمی      یهما گروهبودن 

در چرخم  تولیما اطمعمات علممی داشمت  و از       ی مهم  نقشم بخصوص تلصمیمت تکمیلمی،   

؛ پتانسیل بااليی نیز جهمت افمزايش و حتمی شمتاب دادن بم  ايم  تولیماات برخموردار اسمت         

ي  دانشااه مطالعم  شمود    ا یوسیل ب  یاشاهتولنیاز است ر  میزان اطمعات علمی  بنابراي ،

و فناورانم  اعضمای    مکمان آگماهی از عملکردهمای علممی، پژوهشمی     با انیام اي  پژوهش، ا

                                                      
1. Glanzel 
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اي  دانشااه )مقايس  درونی( و همچنمی  رمل    یهادانشکاهو  علمی یهاگروهعلمی،  یأته

 یهما حموزه و  هما ینم  زم  شناسمايی  شمود یمدانشااه ب  صورت رلی )مقايس  بیرونی( حاصل 

در دانشااه تبايل شونا و از اي  راه بم    قطب علمی عنوانب  تواننایمعلمی اي  دانشااه ر  

علممی دانشمااه    هاییلپتانسعل  و فناوری رم  نماينا، يعنی شناسانان الاوها و  یتوسع 

  شودیمحاصل نیز  طباطبائیعمم  

 روش تحقیق

  باشما یمم هسمت،   آنچ توصیف و تفسیر وضعیت موجود و ب  عبارتی  درصاداي  پژوهش 

 روسمت ازآن؛ اي  ناشاها بکار گرفت  گردآوری و رشف داده منظورب نیز  سنییعل فنون 

حمل   منظورب و رويکردها  ر  در پژوهش پیروی از ي  میموع  بنیادي  از قواعا، مقررات

تولیماات علممی   ی پژوهش، همم  آماری  یجامع   (0043ضروری است )م  ناب،  مسئل 

، در ايم   ديارعبارتب   اناشاهنماي   وسپاسکودر پايااه  بوده ر  طباطبائیدانشااه عمم  

پمژوهش،   همای برای ب  دست آوردن دادهاستفاده شاه است   0از سرشماری راملپژوهش، 

اطمعماتی   همای ياماه پا ي تمر جمامع از اي  پايااه فاده شا  است اسکوپوساطمعاتی از پايااه 

منظمور ابتماا      ايم  رسمیان بم    بمرای  رنما یمم جهان است ر  مقاالت علمی جهمان را نمايم    

ها طراحی شانا  مشکل اصلی در گردآوری و اسمتخراج  و بازيابی داده جستیو هایفرمول

 یهاپژوهشاي  دانشااه در  گذارینامتنو  در  طباطبائیمربوط ب  دانشااه عمم   یهاداده

 یماز موردن یهما دادهبکمار رفتم  بمرای ايم  دانشمااه،      عنماوي   پس از يافت  هم  ملققان بود  

انیمام شماه توسمط پژوهشماران دانشمااه       یهما پمژوهش شامل  ،هادادهاي  استخراج شانا  

در ايم  پمژوهش بمرای     استخراج و تللیل گرديانا بودنا ر  در اي  پايااه  طباطبائیعمم  

بمرای رشمیان    NodeXl و Excel افزارهمای نمرم از  شماه گردآوری یهاداده وتللیلتیزي 

اسمتفاده شماه    طباطبمائی دانشااه عمم   پژوهشارانرتباطات علمی گراف مربوط ب  شبک  ا

 است 

 

                                                      
1. Census 
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 پژوهش هاییافته

میزان تولیاات علمی دانشااه عممم  طباطبمائی در پاياماه اسمتنادی اسمکوپوس چقمار         0

 است؟

و قالب مار   برحسب طباطبائیعمم  تعااد رل تولیاات علمی دانشااه ، 0در جاول 

 آماه است سال 
 مختلف هایسالقالب مدرک در  برحسب طباطبائیلیدات علمی دانشگاه عالمه تو .1جدول 

 نو  تولیاات علمی سال

 مقال  مروری زير چاپمقال   مقال  همايش مقال 

0300 09 9 5 0 

0300 59 07 7 0 

0303 09 05 - 0 

0334 00 0 0 - 

0330 00 0 - - 

0337 00 0 - 0 

0331 0 0 - - 

0335 5 - - - 

0339 9 0 - - 

0330 0 - - - 

0330 0 0 - - 

0333 0 - - - 

0449 0 - - - 

0404 0 - - - 

 آپريل سالتا  گیریشکلدانشااه از ابتاای اي  تعااد رل تولیاات علمی ، 0مطابق جاول 

 10ررورد برابر با  040از اي  تعااد، مقال  پژوهشی با ا  بودنررورد  074شامل  0300

 یرتب درصا در  09 ررورد برابر با 10ل  رنفرانس با فراوانی را داشتنا  مقادرصا باالتري  

و در آخر، مقاالت مروری  سوم یرتب در  درصا( 9)ررورد  00با  زير چاپدوم، مقاالت 

، سه  شودیممشاهاه ر   طورهماندرصا رمتري  فراوانی را داشتنا   0ررورد برابر با  7با 

تولیاات علمی اي  نیز رونا  ،0 در جاول  هاستقالبشتر از ساير مقاالت پژوهشی بسیار بی

 مختلف آماه است  هایسالدر طول 
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 طباطبائی. روند رشد تولیدات علمی دانشگاه عالمه 2جدول 
 افزايش درصا نسبت ب  سال قبل درصا تیمعی درصا تعااد سال

0300 09 00 00 - 

0300 44 05 97 00 

0303 53 07 19 7 

0334 03 03 79 0 

0330 01 4 00 9 

0337 05 5 00 0/0 

0331 5 7/0 7/04 - 

0335 5 7/0 9/40 0/3- 

0339 1 0 9/40 7/0 

0330 0 0/3 7/40 7/3- 

0330 0 0 7/49 - 

0333 0 0 7/45 - 

0449 0 0/3 41 - 

0404 0 0/3 0/41 - 

را  0300لیاات سال است ر  تو چنانآناي  رشا صعودی است  اي  رشا ، 0 مطابق جاول

 گون اي  توانیمدانست  در رل  0303دو برابر میزان تولیاات سال ماقبل آن يعنی  توانیم

دارای رشا نسبی بوده  پوسواستاالل ررد ر  تولیاات علمی اي  دانشااه در پايااه اسک

 تولیاات علمی ب  زبان انالیسی، دهایمنشان  0 جاول، زبان ماار  نظرازنقط است  

 ا ندار اسکوپوسعلمی نماي  شاه در پايااه بیشتري  سه  را در میان تولیاات 
 زبان برحسب طباطبائیتولیدات علمی دانشگاه عالمه . 3جدول 

 سه  تعااد ماار  نو  زبان رديف

 15/44 070 انالیسی 0

 /3305 0 عربی 0

 یمأت هاعضمای  بما توجم  بم  نسمبت      طباطبمائی دانشااه عممم   علمی تولیاات  یتوضع  0

 جنسیت چاون  است؟ برحسبعلمی 

را بم    طباطبمائی جنسیت پاياآورنماگان تولیماات علممی دانشمااه عممم       ، 9در جاول 

  رشایمتصوير 
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 جنسیت پدیدآورندگان .4جدول 

 درصا فراوانی  جنسیت

 75 50  مرد

 05 04  زن

دارای  طباطبائیم  علمی دانشااه عم یهاگروهاز اعضای نفر  77 ،دهایمنشان  9جاول 

از اي  اعضا را مردان و نفر  50  تعااد انابوده اسکاپوستولیا علمی نماي  شاه در پايااه 

علمی زن در  یأتهگفت سه  اعضای  توانیم  دهنایمزنان تشکیل  آنان رانفر  04 تعااد

 درصا است  09تولیاات علمی دانشااه 

 قمار ايمران چ  یهادانشااهب  نسبت ساير  طبائیطبادانشااه عمم  علمی تولیاات  یزانم  0

 است؟

موجمود   یهادانشااهتولیاات علمی دانشااه با تولیاات علمی تعاادی از  ،0نمودار در 

 شاه است در شهر تهران مقايس  

 
 تهران یهادانشگاهبا تولیدات  طباطبائیمقایسه تولیدات علمی دانشگاه عالمه  .1نمودار 

 یهما دانشااهدر مقايس  با  طباطبائیعمم     تولیاات علمی دانشااهسه، 0نمودار مطابق 

شمايا بتموان در ملماود بمودن      از داليمل ايم  اممر    بسیار پمايی  اسمت   موجود در شهر تهران 

دانسمت  در  علموم انسمانی    یهما رشمت  تلصیلی اي  دانشااه دانست ر  ملاود بم    یهارشت 

موجمود   یهما دانشمااه با تولیاات علمی تعاادی از تولیاات علمی اي  دانشااه را ، 0نمودار 

ماننما دانشمااه    هما دانشمااه مقايس  رردي   از ايم  نظمر رم  آن    های خارج از تهران شهردر 

علموم   مملم  )خاصمی   یحموزه ملماودتری و يما فقمط در     یهما رشمت  دارای  طباطبائیعمم  

دارای تولیماات علممی    هما دانشمااه بسمیاری از آن   ،0مطابق نمودار  پزشکی( فعالیت دارنا 

 هستنا  طباطبائیبیشتری در مقايس  با دانشااه عمم  
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 هاشهرستان یهادانشگاهبا تولیدات  طباطبائیمقایسه تولیدات علمی دانشگاه عالمه  .2نمودار 

   میزان تولیاات علمی دانشااه عمم  طباطبائی ب  تفکی  هر دانشکاه چقار است؟9

نممايش   طباطبمائی دانشمااه عممم     یهما دانشکاهعلمی هري  از تولیاات ، 5 در جاول

  اناشاهداده 
 این دانشگاه یهادانشکده برحسب طباطبائی. تولیدات علمی دانشگاه عالمه 5جدول 

 دانشکاه
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تع
ه
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 00 49 05 05 09 13 مايريت

 00 04 04 00 09 50 اقتصاد

 5/01 79 03 05 07 70 روانشناسی

 9 00 7 7 00 49 ادبیات

 0 0 5 0 09 50 علوم اجتماعی

 0/3 0 0 0 00 55 حقوه

 3 3 3 3 7/0 7 بیم  ارو

دارای بیشمتري  تولیما    ررمورد  49بما   و حسمابااری  دانشمکاه ممايريت  ، 5جاول مطابق 

دانشمکاه   ررمورد،  04ب  ترتیب دانشکاه اقتصاد بما   سپساست   پوسواسکدر پايااه  علمی

 ررمورد،  00با  خارجی هایزبانو  ادبیاتدانشکاه ررورد،  79با  و علوم تربیتی روانشناسی

 0بما   و علموم سیاسمی   و دانشمکاه حقموه   ررمورد  0بما   و ارتباطات دانشکاه علوم اجتماعی

علممی   یمأت ه، تعمااد رمل اعضمای    شمود یمم جاول نشمان  ر   طورهمانقرار دارنا  ررورد 
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یما علممی نمايم     نفر دارای تول 50 تنها نفر است ر  از اي  تعااد 939متوسط  طورب دانشااه 

و علموم  و روانشناسی و حسابااری مايريت  یهادانشکاههستنا   پوساسکوشاه در پايااه 

علممی دارای تولیما علممی بیشمتري  سمه  را در       یمأت هبا دارا بودن بیشتري  اعضمای  تربیتی 

 وتللیمل تیزيم  بمر اسماس     انما دادهب  خمود اختصماص    طباطبائیتولیا علمی دانشااه عمم  

 طباطبمائی علمی فعال در تولیاات علمی دانشااه عمم   یهاگروه، شاهگردآوری یاهداده

، آمممار از دانشممکاه اقتصمماد گممروه ،مممايريت صممنعتی از دانشممکاه مممايريت یهمماگممروهرا 

  دهنایمتشکیل  از دانشکاه علوم تربیتیو روانشناسی مشاوره  یهاگروه

علممی دانشمااه عممم      یهما گروه   وضعیت مشاررتی و الاوی غالب همکاری در بی 5

 چاون  است؟ طباطبائی

 نويسناگان مشتر ب  للام  طباطبائیدانشااه عمم  وضعیت تولیاات علمی ، 1 جاول

  دهایمرا نمايش 
 به لحاظ نویسندگان مشترک طباطبائیمه وضعیت تولیدات علمی دانشگاه عال .6جدول 

 درصا تیمعی درصا وانیافر تعااد نويسناگان

0 07 03 03 

0 17 09 09 

0 15 00 57 

9 71 07 09 

 033 01 99 نويسناه 5و بیشتر از  5

در ارتبماط بما تعمااد نويسمناگان، در رمل تولیماات مشمتر  دانشمااه          ،1 مطابق جاول

، بعماازآن مورد( است   71)با  درصا 07 بیشتري  فراوانی مربوط ب  الاوی چهار نويسناگی

و  ممورد(  15) درصما  00 و الاموی سم  نويسمناه    ممورد(  17) ادرص 09 دو نويسناهالاوی 

در آخمر الاموی يم     مورد( قرار دارنما    99) درصا 01 الاوی پن  و بیش از پن  نويسناه

 یهما گمروه مورد( قرار دارنا  ايم  اممر بیمانار آن اسمت رم        07)تنها با  درصا 03 نويسناه

چهمار   یهاگروهايري  و بخصوص در تمايل ب  همکاری با س طباطبائیعلمی دانشااه عمم  

دانشااه  یهادانشکاهوضعیت هري  از  ،0 نموداردر شکلی ديار و در را دارنا   دونفرهو 

 تولیا و همکاری علمی ترسی  شاه است در رابط  با میزان  طباطبائیعمم  
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 هادانشکدهولیدات علمی مشترک ت .3نمودار 

مشهود  هادانشکاهعلمی  یهاگروه یهم در بی  میزان همکاری علمی  ،0نمودار مطابق 

در علمی دانشااه  یهاگروه هم علمی  یأتهگفت ر  اعضای  توانیمبنابراي  ؛ است

، همچنی  س  نو  پژوهشدر اي    انابردهاز همکاری با دياران بهره تولیاات علمی خود 

 سازمانیدرونی همکار :شا الاوی همکاری متناسب با وضعیت اي  دانشااه شناسايی

همکاری ملی )همکاری ؛ علمی دانشااه( یأته)همکاری اعضای دانشااه با اعضای 

)همکاری  المللیبی همکاری ؛ و و مرارز رشور( هادانشااهاعضای دانشااه با ساير 

بررسی میزان استفاده از اي   منظورب   اعضای دانشااه با ملققانی از رشورهای ديار(

و مکان اصلی ر  نويسناگان ماار   مباأر  بازبینی شانا و با شناسايی الاوها، تمام ماا

اي  الاوهای همکاری  ،9 نموداروابست  بودنا، الاوهای موردنظر شناسايی شانا   هاآنب  

  دهایمرا نشان 

 
 طباطبائیعلمی در دانشگاه عالمه  هاییهمکارالگوهای  .4نمودار 
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الاموی   همر سم   انشمااه در تولیماات علممی خمود از     اعضای علممی د ، 9مطابق با نمودار 

ه  با همکاران خمود در سمطح دانشمااه، هم  بما همکماران        هاآن  انارردههمکاری استفاده 

دياری از سماير رشمورها    و همچنی  با همکاران و شهرهای رشور هادانشااهديار در ساير 

، الاموی  پوساسمکو يااه علمی در پا یأتهتولیاات مشتر  اعضای در   اناداشت همکاری 

  همکاری با ملققان ساير رشمورها  بودمورد( دارای بیشتري  فراوانی  040همکاری ملی )با 

گفمت   توانیمبنابراي  ؛ ددامورد( رمتري  فراوانی نسبت ب  دو الاوی ديار را نشان  01)با 

اه ر  الاوی همکاری در سطح ملی الاوی غالب همکاری علمی در تولیاات علمی دانشما 

در ايم  پمژوهش، شمکل ديامری از الاموی همکماری علممی بما نمام           است  طباطبائیعمم  

، 5در شمکل   اي  ماتريسترسی  شا   طباطبائیماتريس همکاری علمی برای دانشااه عمم  

دانشمااه عممم    علممی  بیشتري  همکاری  ،شودیمر  مشاهاه  گون همانآورده شاه است  

علمی با دانشااه آزاد اسممی بوده است  گفتنی است ر  همم    طباطبايی برای تولیا مقاالت

  بنابراي  اناشاهورده آ Islamic Azad University (IAU)آزاد تلت عنوان  یهادانشااه

رم  بیشمتري     يمابی  درممی  ،قمرار دهمی    مانظررا  هادانشااهب  صورت انفرادی  اگر بخواهی 

 است بوده  با دانشااه تهرانئی عمم  طباطبامیزان همکاری علمی دانشااه 

 
 كشور یهادانشگاهبا دیگر  طباطبائیهمکاری علمی دانشگاه عالمه ماتریس  .5شکل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 دانشگاه تهران

 دانشگاه آزاد اسالمی
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 عالمه طباطبائی چه اندازه است؟ات علمی دانشگاه تولید یفیتك .6

ب  تولیاات علمی  گرفت تعلقپژوهش، تعااد استنادهای  سؤالپاسخاويی ب  اي   منظورب 

میممت چماپ رننماه مقماالت، رشمورهای       یرتأثنويسناگان، ضريب  اچدانشااه، شاخص 

د، میمزان اسمتناد   اباون استنتعااد مقاالت دارای استناد و و چاپ رنناه مقاالت،  یارنناهتول

بررسی  یاشاهتولتري  مقاالت استناد و ر  ي پر استنادترو  هرسالدر  شاهچاپب  ماار  

شماه  بم  تولیماات علممی دانشمااه نشمان داده       گرفت تعلقرل استنادات ، 7جاول در   شانا

 است 

 طباطبائیبه تولیدات علمی دانشگاه عالمه  گرفتهتعلقمیزان كل استنادات  .7جدول 

 درصا تیمعی درصا تعااد استناد نو  مار 

 40 40 993 مقال  پژوهشی

 5/44 5/0 5 مقال  همايش

 033 5/3 0 مقال  مروری

  در قالمب مقالم  پژوهشمی    رم  طباطبمائی عممم   تولیاات علمی دانشااه  ،7 مطابق جاول

سمه  مقماالتی رم  در      باشمنا یمم  گرفتم  تعلمق استناد، دارای بیشمتري  اسمتناد    904هستنا، با 

اسمتناد اسمت  مقماالتی رم  در      5، شمامل  انما شماه ارائ   المللیبی  یهارنفرانسو  هايشهما

در   باشمنا یماستناد، دارای رمتري  استناد تعلق گرفت   0، با اناشاهقالب مقال  مروری ارائ  

  اناشاهارر مقاالت دارای استناد و مقاالت باون استناد تعااد  ،0 جاول

 مقاالت دارای استناد و بدون استناد .8جدول 

 مقاالت باون استناد مقاالت دارای استناد

030 070 

مقال  دارای استناد هستنا و  030، ، از رل تولیاات علمی دانشااهدهایمنشان  ،0 جاول

رم  بمیش از نیممی از     دهما یمم نشان همچنی    جاول انارردهاستفاده  هاآنساير ملققان از 

تعمااد  ، 1نممودار  انا  قرار نارفت  مورداستفادههنوز  طباطبائیلیاات علمی دانشااه عمم  تو

بیشتري  استناد ب  مقاالتی است رم     دهایمدر هر سال را نشان چاپ شاه استناد ب  مقاالت 

ریفیمت تولیماات علممی دانشمااه      رسایمانا  ب  نظر شاهچاپ  0334و  0303 هایسالدر 

  يم   اناگرفت قبل افزايش يافت  و بیشتر مورد استناد قرار  هایسالنسبت ب   ائیطباطبعمم  
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از چماپ مقالم  بامذرد تما      زممانی ممات اي  است ر  برای استناد ب  ي  مقال  بايستی  مسئل 

بیشتری از چماپ   زمانمات ایمقال يعنی هر چ  ؛ مورد بازديا و استفاده دياران قرار بایرد

گفمت رم  ریفیمت     تموان ینمم  بنابراي ؛ حتمال استناد ب  آن نیز بیشتر استآن گذشت  باشا، ا

 هما آنالزم از چماپ و انتشمار    زممان ممات اخیر خوب نیسمت، زيمرا هنموز     هایسالمقاالت 

 ناذشت  است 

 
 هاآن استناد به مقاالت بر اساس سال چاپ .6نمودار 

  ايمم  رودیمممبکممار  ناملقق علمی داد ونبر يابیارز ایبر ر  ستا شاخصیاچ شمماخص 

اسمتنادی   همای نامم  نمايم  و  هما ياماه پاشاخص امروزه در سطح دنیا پذيرفت  شاه اسمت و در  

 ملی و المللممیبممی  یهممانظممام  رودیمممبکممار  تمقاال از ایمیموعمم  رعتباا زمر تعیی  جهت

 یعطاا و مقايس  ایبر شاخص ي ا از نیز تلقیقاتی رزامر وهمما دانشممااه ن،ملققا بنممایرتبمم 

ب  للمام ايم  معیمار دارای     طباطبائیدانشااه عمم    برنایم هبهر هانمازسا و ادرمفا ب  رعتباا

 پممر اسممتنادتري وضممعیت ، 4در جمماول اسممت   0و  0، 0، 9، 5، 1نويسممناگانی بمما شمماخص 

 شاه است نشان داده  طباطبائیتولیاات علمی دانشااه عمم  

 طباطبائیی دانشگاه عالمه تولیدات علم پر استنادترین .9جدول 

 دانشکاه استناد رديف دانشکاه استناد رديف

 و روانشناسی یتیتربعلوم  00 5 علوم تربیتی و روانشناسی 07 0

 اقتصاد 00 1 اقتصاد 00 0

 اقتصاد 03 7 مايريت و حسابااری 00 0

مايريت و حسابااری، اقتصاد، علوم  4 0 مايريت و حسابااری 00 9
 انشناسیتربیتی و رو

و علموم   استناد از دانشمکاه روانشناسمی   07تولیا علمی با  پر استنادتري ، 4مطابق جاول 

دوم قمرار دارد    یمرتب استناد در  00دانشکاه اقتصاد با از نويسناگان  ایمقال است   تربیتی
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الت استناد قرار دارد  در رل، مقما  00سوم، از دانشکاه مايريت و حسابااری با  یمرتب در 

توزيمع فراوانمی    ،03جماول  روانشناسی، اقتصاد و مايريت هستنا   یهادانشکاهاز  پر استناد

 طباطبمائی از ملققمان دانشمااه عممم      هما مقال ر  پذيرای بیشتري   دهایممیمتی را نشان 

مقالم  از ملققمان دانشمااه عممم       0  در اي  جاول، آن دست  از میمتی ر  حااقل انابوده

 ، آماه است انارساناهرا ب  چاپ  ئیطباطبا

 طباطبائیتولیدات علمی دانشگاه عالمه  منتشركنندهمجالت و منابع  .11 جدول

درصا 

 تیمعی

سه  منبع در تولیا 

 علمی )درصا(

تعااد تولیا علمی دانشااه 

 عمم  طباطبايی در منبع
 عنوان منبع

ف
ردي

 

05 05 99 Procedia social and behavioral 

sciences 
0 

04 9 00 Quality and quantity 0 

5/00 5/0 03 Journal of applied sciences 0 

0/05 0/0 0 Expert systems with applications 9 

9/07 0/0 1 European journal of social sciences 5 

5/04 0/0 1 International journal of advanced 

manufacturing technology 
 

1/00 0 5 European journal of scientific 

research 
1 

1/00 0 5 Australian journal of basic and 

applied sciences 
7 

05 9/0 9 Communications in statistics theory 

and methods 
0 

9/01 9/0 9 Journal of applied polymer science  

00 9/0 9 Journal of statistical planning 

and inference 
 

04 0 0 Communications in statistics 

simulation and computation 
4 

93 0 0 Business process management 

journal 
 

90 0 0 Journal of computational and 

applied mathematics 
 

90 0 0 Journal of forecasting  

90 0 0 Thermochemical acta  

99 0 0 Information technology and sciences  

را ب   طباطبائیدانشااه عمم   یهامقال درصا از  99میل  علمی،  07، 03مطابق جاول 

با  Procedia social and behavioral sciences یمیل   در اي  میان، انارساناهچاپ 

قرار گرفت  است   0  اه عمم  طباطبايی در رتبدرصا از مقاالت دانشا 05مقال  و  99چاپ 



 ...یگاه در پا یدانشگاه عالمه طباطبائ یعلم یداتتول یبررس 

 

813 

ل،
 او

ال
س

 
ره 

شما
5، 

ن 
ستا

زم
49

 

آماه  00در جاول  طباطبائیپذيرای تولیاات علمی دانشااه عمم   یهامیل  0یرتأثضريب 

چاپ شاه در  یرا اخمعیاری برای نشان دادن میانای  استنادها ب  مقاالت  یرتأثضريب است  

حوزه  ورنال در آنژنسبی  یرتأثبرای نشان دادن  غالبا ي  میل  علمی است  اي  معیار 

باال نسبت ب   یرتأثر  میمت با ضريب  شودیماستاالل  گون اي و  رودیمبکار موضوعی 

اي  معیار برای اولی  بار توسط  هستنا  تربااهمیتدارنا،  تریپايی  یرتأثر  ضريب  يیهاآن

 اباا  شا  0موسس  اطمعات علمی مؤسس 0يوجی  گارفیلا
 طباطبائینده تولیدات دانشگاه عالمه مجالت چاپ كن یرتأثضریب  .11جدول 

 عنوان میل  یرتأثضريب 

- Procedia social and behavioral sciences 
10/3 Quality and quantity 
- Journal of applied sciences 
04/0 Expert systems with applications 
00/3 European journal of social sciences 
37/0 International journal of advanced manufacturing technology 
00/0 European journal of scientific research 
05/3 Australian journal of basic and applied sciences 
90/3 Communications in statistics theory and methods 
09/0 Journal of applied polymer science 

71/3 Journal of statistical planning and inference 

90/3 Communications in statistics simulation and computation 

- Business process management journal 

04/0 Journal of computational and applied mathematics 

15/3 Journal of forecasting 
30/0 Thermochimica acta 

- Information technology and sciences 

زيمادی   موردتوجم   هما میل اخیر، استفاده از چنی  شاخصی در اعتبار سنیی  هایسالدر 

رم  بم     ایگون ب نقش مهمی در ارزيابی اطمعات ي  میل  دارد،  یرتأثبوده است  ضريب 

                                                      
1. Impact Factor 

2. Eugene Garfield 

3. Institute for Scientific Information 
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عمااد رارهمای   جهمان و يما انتخماب پژوهشماران برتمر، بم  ت       یهما دانشمااه  بنمای رتب هناام 

، توج  شماه  گرددیمانتخاب  یرتأثضريب  بر اساسدر موسس  اطمعات علمی ر   شاهثبت

باالتر را برای انتشار آثار  یرتأثبا ضريب  یهامیل است  معموال  سعی ملققان بر آن است تا 

 خود برگزيننا 

 گیرینتیجهبحث و 

 گیمری شکلاز ابتاای  طباطبائیم  تعااد رل تولیاات علمی دانشااه عم پژوهش نشان داد،

 074، اناشاهنماي   اسکوپوساي  دانشااه تا زمان حاضر ر  در پايااه اطمعاتی و استنادی 

مقال  پژوهشی، مقال  ممروری، مقالم  ارائم  شماه در      یهاقالباي  رروردها در   بودناررود 

ب  ترتیب یشتري  رروردها   ببودنا و مقاالت زير چاپ المللیبی  یهارنفرانسو  هايشهما

و مقماالت   زير چماپ ، مقاالت هارنفرانس، مقاالت ارائ  شاه در مربوط ب  مقاالت پژوهشی

در سمماير  مقمماالت پژوهشممی بممودن  غالممباز نشممان نیممز پیشممین  تلقیممق   بودنمما مممروری 

توجمم  بیشممتري  ، ي بنممابرا؛ (0000، ی؛ اسممماعیل0005نمموری و همکمماران، هاسممت )پممژوهش

مقاالت پژوهشی  قالب درجايا خود  هایيافت ب  ارائ  عمم  طباطبائی ن دانشااه پژوهشارا

نشان دادنا ر  بیشتري  سه  تولیاات علمی اي  دانشااه ب  زبان انالیسی  هادادهبوده است  

ب  دلیمل غالمب بمودن تعمااد نشمريات       توانایماست  بیشتر بودن تعااد تولیاات ب  اي  زبان 

ر اي  پايااه و همچنی  آشنايی بیشتر پژوهشاران دانشااه بم  زبمان انالیسمی    د زبانانالیسی

 پمذيری دسمترس  توانایمانتشار ماار  ب  اي  زبان  باشا  المللیبی  هایزباننسبت ب  ساير 

را  هما آن آن ماار  را بیشتر و از سوی ديار میمزان توجم  و اسمتناد نويسمناگان ديامر بم       

ي  بخش نیز نشان دادنا ر  سه  مردان در تولیا عل  در مقايسم  بما   ا هایيافت   افزايش دها

و  0004طاهريمان و همکماران،    همای يافتم  های ايم  دو بخمش بما    زنان بیشتر بوده است  يافت 

تولیاات علمی دانشمااه   ،ها نشان دادناتللیل دادهمطابقت دارد   0005گذازگر و علیزاده، 

و  از رونا خوبی برخموردار بموده  گیری اي  دانشااه شکل هایسالدر طول  طباطبائیعمم  

، پژوهشاران ايم  دانشمااه بم  اهمیمت     دهایمنشان  مسئل اي  است  داشت   رشای صعودی

اخیمر   همای سمال بخصوص در  مسئل اي    انارردهگرايش پیاا  المللبی  در سطح تولیا عل 

مبنی بر سیر صمعودی و  قبلی  یهاهشپژونیز با برخی از نتاي  اي  بخش بیشتر نمايان است؛ 
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)ايناورسم  و ژارموب،    مطابقمت دارد  0334تما   0333از سمال   هاپژوهشآشکار  نسبتا رشا 

ی از بمی  همم    ( 0333، عصماره و ويلسمون  ؛ 0000، اسماعیلی؛ 0330وری و دانش، ؛ ن0339

پوس اسمکو ه نفر دارای تولیا علمی نمايم  شماه در پاياما    77 تنهادانشااه، علمی  یهاگروه

رشور، تولیاات علممی   یهادانشااهبرای مقايس  تولیاات علمی اي  دانشااه با ساير هستنا  

مادر و بخصوص  اصطمحب بزرگ و  یهادانشااه يکی هادانشااهاز  دانشااه را با دو گروه

 مقايس  دانشااه عمم مقايس  شانا   هاشهرستان یهادانشااهدياری در سطح شهر تهران و 

 یهما دانشمااه با گروه اول نشان داد ر  شکاف بی  تولیاات علمی اي  دانشااه بما   طباطبائی

از داليمل اصملی ايم  اممر       باشمنا ینمم  يسم  مقاقابل اصطمحب شهر تهران بسیار زياد است و 

و همچنمی  فقماان    طباطبمائی تلصیلی در دانشااه عممم    یهارشت ب  ملاود بودن  توانیم

همای  اشماره رمرد  حموزه فعالیمت    و علوم پزشکی  ی فنی و مهناسی، علوم پاي علم یهارشت 

بسیاری  ر یدرحالعلوم انسانی است   یهارشت آموزشی و پژوهشی اي  دانشااه ملاود ب  

در مقايسم  دانشمااه     رننما یمم فعالیمت   علمی یهاحوزهديار در بسیاری از  یهادانشااهاز 

دانشمااه،   04ساير شهرهای رشور مشخص شا ر  در جممع   یهادانشااهبا  طباطبائیعمم  

اساسی ر  در اينیا بايما بم     یمسئل ي    گیردیمقرار  05در رتب   طباطبائیدانشااه عمم  

علموم انسمانی و اجتمماعی نسمبت بم  سماير        یهاحوزهآن اشاره ررد، دشواری تولیا عل  در 

سمه  تولیماات   قبلمی،   یهاپژوهشاز  برخیدر علمی ماننا فنی و مهناسی است   یهاحوزه

 ديامر  یهما حوزهبیشتر از و رشاورزی شیمی، مهناسی، فیزي   یهاحوزهعلمی  یهاگروه

 ( 0335؛ وبر، 0004نوراريزی و علیان، ) ماننا علوم انسانی برآورد گرديا علوم

در  ی بیشمتري  تولیما علممی   دارا دانشمکاه ممايريت  های ايم  دانشمااه،   از بی  دانشکاه

، و علموم تربیتمی   ، روانشناسمی اقتصماد  یهما دانشمکاه ب  ترتیب سپس  بود وس پايااه اسکوپ

از اعضمای علممی در    هررماام  چنانچ قرار دارنا   و دانشکاه حقوه علوم اجتماعی، ادبیات

ا، جايااه دانشااه در مقايس  بما  نارائ  ده المللبی طول سال تنها ي  تولیا علمی در سطح 

، گمروه  علمی دانشمااه  یهاگروهاز بی    خواها رردپیاا  یتوجهقابلبهبود  هادانشااهساير 

مايريت صنعتی از دانشکاه مايريت و حسابااری، گروه آمار از دانشمکاه اقتصماد، گمروه    

ايم     انما بودهمشاوره، روانشناسی و سنیش از دانشکاه علوم تربیتی دارای بیشتري  فعالیت 
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بیشممتر بممر دوش ايمم   الملمملبممی لیمماات علمممی در سممطح رمم  بممار تو دهممایمممنشممان  مسممئل 

علممی دانشمااه تعمااد     یهما گمروه ، تعااد اناری از نويسناگان ديارعبارتب   هاستگروه

ايم     انما رمرده مقالم  تولیما    زيادی از اي  نويسناگان تعمااد رمتمری  مقال  و تعااد  بیشتری

نموروزی چمارلی و همکماران،    خمورد ) یمم پیشی  نیز ب  چشم    یهاپژوهشدر برخی  مسئل 

يکمی از داليمل    رسما یمم حتی سه  دانشیويان درتری نیز بسیار ناچیز است  ب  نظر (  0001

در المزام   طباطبمائی رشمور نسمبت بم  دانشمااه عممم        یهادانشااهبسیاری از باال بودن رتب  

چنمی ، عمام   هم  باشما  انالیسمی ب  انتشار مقاالت ب  زبمان   هادانشااهدانشیويان درتری آن 

نیماز   یرفعالغ یهاگروهتوسط  -ديار و ن  مقاالت فارسی هایزبانمقاالت ب   -انتشار مقال  

 توانما یمم در اي  زمین ، تشمويق نويسمناگان پررمار    بیشتری دارد   شناسییبآسب  بررسی و 

بمت  برای تولیا بیشتر عل  ب  وجود بیاورد و همچنی  در ايیماد رغ  هاآنبیشتری در  ییزهانا

يکمی از شمرايط انتخماب پژوهشمار      تموان یمبرای ملال  باشا  مؤثردر ساير پژوهشاران نیز 

برخمی از  در نظمر گرفمت     پژوهشماران  المللمی بی برتر در هر سال را میزان تولیاات علمی 

 هما آن هایيافت علمی پرداخت  بودنا ر   هاییهمکارقبلی ب  بررسی و مطالع   یهاپژوهش

داشممتنا بمماالی همکمماری و مشمماررت پژوهشمماران در تولیمماات علمممی را   نشممان از میممزان

للمام   نیز توج  شا ر  بم   مسئل (  در اي  پژوهش ب  اي  0331؛ شايکويچ، 0335گمنزل، )

بیشممتري  فراوانممی مربمموط بمم  الامموی چهممار  ،نشممان دادنمما هممادادهتللیممل  يسممناگیچنمما نو

 ترو الاوی پن  و بیشم  اوی س  نويسناهال ،دو نويسناه، الاوهای بعاازآننويسناگی است  

در رمل، تمايمل بم     قمرار دارد    الاوی ي  نويسمناه  نیز قرار دارنا  در آخر از پن  نويسناه

  یممعلمممی دانشممااه باالسممت و ايمم  نشممان از روح یممأتهرارهممای گروهممی در بممی  اعضممای 

خاطرنشمان  ی برخم  زمینم  هممی   در علممی ايم  دانشمااه دارد      یهما گمروه همکاری باال بی  

، 0بازم  و لمی شود )یمشا، تولیا عل  نیز بیشتر همکاری علمی بیشتر با هراناازهر   رننایم

مربوط ب  اي  بخمش همچنمی  نشمان دادنما رم  سم  الاموی همکماری در          هایيافت   (0330

 سمازمانی درونهمکماری    اي  الاوها شامل خوردنایمتولیاات علمی اي  دانشااه ب  چش  

علممی دانشمااه(، همکماری ملمی )همکماری       یمأت هاعضای دانشمااه بما اعضمای     )همکاری

                                                      
1. Bozeman & Lee 
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)همکاری اعضمای   المللیبی و همکاری  و مرارز رشور( هادانشااهاعضای دانشااه با ساير 

الاموی همکمماری ملمی دارای بیشممتري    دانشمااه بمما ملققمانی از رشممورهای ديامر( بودنمما     

رها دارای رمتري  فراوانی نسبت ب  دو الاموی  فراوانی است  همکاری با ملققان ساير رشو

گفت ر  الاوی همکاری در سطح ملی الاوی غالب همکماری   توانیمبنابراي  ؛ ديار بود

يعنی اعضمای علممی ايم  دانشمااه     ؛ است طباطبائیعلمی در تولیاات علمی دانشااه عمم  

ی موجمود در رشمور   و مرارمز علمم   هما دانشمااه با همکمارانی از همم     دهنایمبیشتر ترجیح 

تهمران و   یهما دانشمااه بیشتري  همکاری در داخمل رشمور بما    مشاررت علمی داشت  باشنا  

شايا بتوان وجود همکاران و متخصصان رافی و توانمنا واحاهای آزاد اسممی بوده است  

بما   المللمی بمی   همای یهمکمار اگرچم   در داخل رشور را از داليل ايم  اممر بم  شممار آورد      

ب  بهبود روابط  -معتبر یهادانشااهبخصوص از  –جهان  یهادانشااهانی از ديار پژوهشار

خارجی و شناخت  شان بیشتر ايم  دانشمااه در سمطح     یهادانشااهدانشااه با ساير  المللبی 

مقال  بسمیار   یفتألو علمی  یهاپژوهشلیک  اي  نو  مشاررت در خواها شا  جهان منیر 

يکمی از راهکارهمای افمزايش تولیماات علممی در سمطح        رسما یمم ر  اسمت  لمذا بم  نظمر     

علممی بما    یمأت هدانشااه و همکاری اعضمای   المللیبی تسهیل و تشويق تعاممت  المللیبی 

جهمان اسمت رم  ملصمول چنمی  تعماملی افمزايش سمه           یهما دانشمااه علمی ساير  اعضای

 خواها بود  المللیبی تولیاات علمی در مقیاس 

اسمتناد   مرتب  997، اناشاهنماي   اسکوپوسلمی اي  دانشااه ر  در پايااه ب  رل تولیاات ع

دارای بیشمتري  اسمتناد تعلمق گرفتم      قالمب مقالم  پژوهشمی     درتولیماات علممی   شاه اسمت   

ديامر   یهما قالمب رم  مقماالت پژوهشمی نسمبت بم  سماير        دهایمنشان  مسئل اي    باشنایم

  انما بموده سماير نويسمناگان برخموردار     ازنظرتری تولیاات علمی دانشااه از ریفیت مناسب

جای بلمث و بررسمی دارد    عام استفاده و استناد ب  بیش از نیمی از تولیاات علمی دانشااه 

دارای  0334و  0303 همای سمال بمرای   يافت انتشمار اخیر بخصوص مقماالت   هایسالمقاالت 

قرار گرفت  تولیاات علمی  ردتوج مو دهناهنشانو اي   باشنایمبیشتري  استناد تعلق گرفت  

و متفاوت بودن اي  آثار نسمبت بم  آثمار     طرفي ازاي  دانشااه از سوی ساير نويسناگان 

الزم بم  ارمر اسمت    قبل )ر  از استناد رمتری برخوردارنا( از طرف ديامر اسمت     هایسال
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ريخ انتشمار  تما  هرچم  ر  روال عادی و طبیعی در استناد ب  آثار علمی ب  اي  شکل است رم   

 زممان ممات بیشمتر باشما زيمرا     بايسمتی یمم باشا، میزان استناد بم  آن نیمز    تريمیقاي  منبع 

از انتشار آن گذشت  و در دسترس و اختیار جوامع علمی قرار گرفت  اسمت  ايم     یتوجهقابل

دور دانشمااه صماده نیسمت زيمرا از      همای سمال در مورد انتشارات و تولیماات علممی    مسئل 

( نیز ب  تعااد 0040همکاران )در پژوهش هاهای نژاد و میزان استناد برخوردارنا  رمتري  

آن  تأثیرگمذاری ر  استنادات ب  تولیاات علمی حوزه طب سنتی پژوهشاران ايرانی و عام 

انشناسمی، اقتصماد و   رو یهما دانشمکاه از  پر استناددر رل، مقاالت تولیاات اشاره شاه بود  

دانشمااه عممم     یهامقال درصا از  99میل  علمی،  07 نشان دادنا، اهيافت مايريت هستنا  

نشمان دادنما رم  رشمور رانمادا بیشمتري  سمه  را در         هايافت   انارساناهرا ب  چاپ  طباطبائی

و  دارد  ممايريت و بازرگمانی، فنماوری اطمعمات     طباطبمائی انتشار تولیاات دانشااه عممم   

  انما یاهرسم هستنا رم  در میممت ايم  رشمور بم  چماپ       موضوعاتی  ي ترمه رياضیات از 

بما موضموعات    طباطبائیرشورهای انالیس و امريکا چاپ رنناه مقاالتی از دانشااه عمم  

  رشمورهای بلژيم ، هلنما،    انما بموده رياضیات، مايريت و بازرگانی، روانشناسی و اقتصاد 

ز ديامر رشمورها هسمتنا رم  در     و سموئا ا  رره جنوبی، ترری ، استرالیا، آلمان، هنا، ممالزی 

بررسی نشريات نشان داد ر  بیشمتري     انابودهفعال  طباطبائیانتشار تولیاات دانشااه عمم  

و  ب  نشرياتی از رشورهای رانادا، انالیس، آمريکا، هلنا، اسمترالیا، ترریم ، هنما    متعلق سه 

آموزشمی   یهما گمروه و  اهيشگراهای مختلف و نیز در اي  دانشااه در حوزهنا  بودمالزی 

توانمنا رم  رنما   یهاگروهب   توانایممتفاوتی است و اي   هاییتوانمنادارای  مختلف

عموه بمر ايم  گرچم  تولیماات علممی      علمی در سطح دانشااه شونا   یهاقطبب  تا تبايل 

بم  تفکیم  موضموعات تلمت شممول رمتمر از تولیماات علممی          طباطبمائی دانشااه عممم   

ايم  دانشمااه ماننما     یهما دانشمکاه برتر رشور است اما تولیاات علمی برخمی   یاهدانشااه

 و علموم تربیتمی   یشناسم رواندانشمکاه  و  دانشکاه اقتصماد ، مايريت و حسابااریدانشکاه 

حمايمت و  بنمابراي   ؛ دارنما  یتمر مطلموب اي  دانشااه عملکرد  یهادانشکاهنسبت ب  ديار 

باعمث بهبمود تولیماات رلمی      توانما یمم اي  دانشمااه   یهادانشکاهديار تسهیمت بیشتر در 

 طباطبمائی دانشااه عممم   ، شودیماستنباط  گون اي در آخر  گردد  طباطبائیدانشااه عمم  
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آموزشی و پژوهشی، با داشت  اسماتیا مشمهور و    هاییتفعالطوالنی در  نسبتا با داشت  سابق  

الزم در  همای یمت قابلبما داشمت  امکانمات و    مختلف علوم انسانی،  یهاحوزهشناخت  شاه در 

ی بم  للمام   در وضمعیت مناسمب   الململ بمی  سطح دانشااه، ب  للام تولیاات علمی در سطح 

ر  تعمااد تولیماات علممی     گرچ ، نتاي  پژوهش حاضر نشان دادا رمی و ریفی قرار ناارد 

بخصموص  ، هما آنو همچنمی  میمزان اسمتناد بم       المللمی بمی  نماي  شاه اي  دانشااه در سطح 

، انما يافت انتشمار بم  بعما    0330 اخیمر يعنمی تولیمااتی رم  از سمال      همای سمال تولیاات علمی 

تصماعای بیشمتر    نسمبتا  ؛ هرچنا ر  اي  رشا دهایمتصاعای را نشان  نسبتا رشا  درمیمو 

از سوی ديار در   هاگروه علمی است ن  هم  یهاگروهحاصل تمش پژوهشاران برخی از 

 نظمر ازنقطم  شور در منطق  بخصموص  اخذ جايااه برتر ررشور ب   سال یستب اناازچش سنا 

نیاز ب  فعالیت بیشتر در تولیا اطمعمات   مسئل شاه است  با توج  ب  اي   یاتأرعل  و فناوری 

توج    شودیمعلمی اي  دانشااه احساس  یهاگروهعلمی با ریفیت از سوی پژوهشاران و 

اطمعاتی متنمو ،   یهاقالبايستی ب  تولیاات علمی در علمی ب یهاگروهاي  پژوهشاران و 

سوی همم  پژوهشماران   و از  مختلفی از دانش یهاحوزهباال، در  یرتأثدر میمت با ضريب 

، هما دانشمااه دانشااه باشا تا عموه بر پوشش دادن شکاف موجود بی  اي  دانشااه و سماير  

ممالی و   همای يمت حماواقمع شمود     مؤثرلی و خارجی در سطوح داخ هادانشااه بنایرتب در 

اسمتنادی   همای ياماه پامعنوی از دانشیويان درتری برای انتشار آثار آنان در میمتی رم  در  

تولیاات علمی دانشااه شود  تشمويق   باعث افزايش سه  توانایم، شونایمنماي   المللیبی 

و شناسمايی   طمرف يم  ازمی بیشمتر  های موفق و دارای تولیاات علمادی و معنوی دانشکاه

 منظمور بم  سماير پژوهشماران در سمطح دانشمااه      یمنما عمقم  عام گرايش و  ایيش رموانع 

چاپ و انتشار شان اقاامات علمی و عملی در رفع موانع از ديار راهکارهاست   يرپذامکان

بم  زبمان    يسینومقال میمتی ب  زبان انالیسی از سوی دانشااه جهت تمري  و رسب تیرب  

 تموان یمدر پايان است   هایشنهادپانالیسی و بهبود ریفیت آن میمت در هر سال، از ديار 

رممی تولیما علممی معیمار مناسمبی       همای شاخصگفت شايا صرف تعااد مقاالت و يا ساير 

تخصصی نباشا؛ بلک  معیار ریفیت و ملتوای تولیماات علممی    یهاگروهبرای برتری علمی 

قمرار داد تما امکمان قضماوت دربماره سمطح        موردسمنیش مختلمف   یهما شروبم    بايستیم
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پیشمنهاد   رويم  ازا  موجمود رمیمت و ریفیمت    برحسمب تخصصی  یهاگروهتولیاات علمی 

در  طباطبمائی و برای رل تولیاات علمی دانشااه عمم   تریعوس ی در مقیاسپژوهش شودیم

پژوهشمی در زمینم  تولیماات     شمود یمم همچنمی  پیشمنهاد    انیام شود  المللیبی سطح ملی و 

 ازجملم  ) هما دانشمااه تا آناماه مقايسم    ايران ب  تفکی  رشت  انیام شود  یهادانشااهعلمی 

ي  دانشااه تخصصی( بما يکمايار بم  صمورت واقعمی و       عنوانب  طباطبائیدانشااه عمم  

  معتبر مورد ارزيابی واقع شود

 نابعم

تولیاات علمی پژوهشاران دانشااه علموم پزشمکی   مقايس  (  0001آل مختار، ملماجواد )
دانشمااه آزاد اسمممی،    رسانیاطم رتابااری و  رارشناسی ارشا نام پايان اصفهان 

  تهران واحا علوم تلقیقات

علممی دانشمااه    یمأت هبررسی وضعیت تولیماات علممی اعضمای    (  0000اسماعیلی، حیار )
، رسمانی اطمم  ارشناسی ارشا رتابااری و ر نام پايان  0001تا  0003ارومی  از سال 

  تهران دانشااه آزاد اسممی، واحا علوم و تلقیقات

 هایشاخصمصاديق تولیا عل :  ( 0007و ابوالفضل ریانی بختیاری )زلفی گل، ملماعلی  

  7/0/0007خبرگزاری فارس،  ،هاشاخصانتخاب و انتخاب 

 (  میمع تشخیص مصللت نظام 0009) سال  توسع  ايران اسممی 03 اناازچش سنا 

(  تعیی  جايااه علممی پلمیس بما    0004) یلاسماع، و مصطفوی ، زهرايوسفیطاهريان، آمن ، 

بمر اسمماس   سمنیی علم   ایمطالعم  ناماهی بمر وضمعیت علممی ايمران در ايمم  حموزه:       

، همايش ملی دانمش و امنیمت   یهامقال میموع    0334-0443انتشارات بازه زمانی 

150-100  

، هاياگاهد: تللیلی بر مبانی، یسنیوبتا  یسنیرتاباز   (0000صاره، فرياه و دياران )ع

 تهران: رتاباار   هاشاخصقواعا و 

(  بررسی وضعیت تولیا اطمعات علمی توسمط اعضمای   0000) ، فرحباوی عصاره، فرياه و

رتابممااری و   0000-0010 هممایسممالعلمممی پژوهشممااه صممنعت نفممت در   یممأته

  004-099(، 0)0، رسانیاطم 
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بمر تولیما علم  در     ممؤثر (  مطالع  عوامل 0005ملماباقر )، گاازگر، حسی  و علیزاده اقاام

علمی دانشااه  یأته: اعضای موردمطالع نمون  ها )دانشااهعلمی  یأتهبی  اعضای 

  000-090، 0، میل  علوم اجتماعی دانشااه فردوسی مشها ( تبريز

تلقیممق رمممی و ریفممی مممايريت دولتممی و     یهمماروش  (0043ممم  نمماب، ديويمما ای )  
ترجم  رضا واعظی و ملماصاده آزمنايان، تهران: صفار؛   غیرانتفاعی یهاسازمان

 اشراقی 

 رسمانی اطمم  ارزيابی تولیماات علممی متخصصمان رتابمااری و     (  0000) یرضاعلنوروزی، 
-00، 001  رتاب مماه،  تنادیموجود در پايااه اس المللیبی  یهامقال ايران بر مبنای 

00  

و مصمر در   (  ارزيابی تطبیقمی تولیما علم  ايمران، ترریم      0001) ياراندنوروزی چارلی؛ و 

  15-75، 93، رهیافت  0331و  0335 هایسال

(  تولیماات علممی پژوهشماران    0005  )بماس میرزايمی، ع  لیرضا ونوروزی، ع ؛سولنوری، ر

تما   0471وب او ساينس، از سمال   دانشااه علوم پزشکی اصفهان در پايااه اطمعاتی

  70-05(، 0) 0، مايريت اطمعات سممت  0331پايان سال 

 یمأت ه(  بررسی وضعیت تولیماات علممی اعضمای    0004) ، مري نوراريزی، ملس  و علیان

  هما آنبر میزان همکاری علممی   یاتأربا  اسکوپوسعلمی دانشااه بیرجنا در پايااه 

  70-57، (03)0،یشناساطم 

(  تولیماات علممی و   0040)، حسم   اشمرفی ريمزی   و ، راضمی  زاهمای  ؛اد، نیلوفرهاهای نژ

 0300-0443 همای سمال ترسی  نقش  علمی پژوهشاران ايرانی حوزه طب سنتی طمی  

  500-509(، 9)4، مايريت اطمعات سممت  در پايااه وب او ساينس

 و سممی ح ،جمماه یممروزفادبی ؛عممماد حسممینی، ؛ملماحسممی  رضمموی،؛ يمینممی فممروز، مسممعود

(  بررسی رشا رمی و ریفی تولیاات علمی ايمران در زمینم    0040) ، حسی نريمانی

، دانشمااه علموم پزشمکی    راسپی  سنییعل میل    ISIدر  ایمطالع علوم ورزشی: 

  00-00، (0)0بابل، 
About google scholar. Available: 

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html (2012-05-12). 

http://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html
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