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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقايسه و تحلیل برونداد علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی در پايگاههای وب
آو ساينس و اسکوپوس به تفکیک دانشکدهها انجام شده است .پژوهش از نوع کااربردی باوده و باه روش
علمسنجی انجام شده است .پس از استخراج دادههاای ااام از پايگااههاا و تباديل آنهاا باه فرمات نات ،از
نرمافزارهای هیستسايت ،پاژک ،ویاواسويوئر و اکسل برای تحلیال دادههاا اساتفاده شاده اسات .جامعاه
آماری پژوهش ،شامل کلیه برونداد علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی از زمان ثبات اولاین پیشاینه در
سال  7597تا پايان  0279در هر دو پايگاه (جمعا  553مقالاه باوده و نموناهگیاری واورت نگرفتاه اسات.
يافتهها نشان داد که نرخ رشد در پايگاه وب آو ساينس و اسکوپوس به ترتیا 05/05و  30/97باوده اسات.
شااص چگالی در پايگاه وب آو ساينس  2/229و در پايگاه اسکوپوس  2/22 9بوده که در حد پايین قارار
میگیرد .دانشکده مديريت و حسابداری بیشترين مدرک را تولید کارده اسات .امريکاا و ساوئیس بیشاترين
همکاری بینالمللی را با دانشگاه عالمه داشتهاند و میزان همپوشانی بین پايگااههاا  07درواد باوده اسات .باا
توجه به يافتههای پژوهش ،نرخ رشد تولید علم نسبتا اوب بوده ولی شاااص چگاالی پاايین نشاان از عادم
انسجام شبکه و سطح پايین همکاری علمی بین پژوهشگران در هر دو پايگاه دارد .تعداد تولیدات نمايه شده
در پايگاه وب آو ساينس  072مورد و در اسکوپوس  993مورد بوده اسات .میازان تولیادات باینالمللای در
مقايسه با رتبه دوم دانشگاه عالمه طباطبائی در حوزه علوم انسانی در سطح کشور با تولید  6006مقاله تا سال
 ،7350بسیار پايین است.

 .7عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی  g_galyani@yahoo.comنويسنده مسئول
 .0کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی hgafari777@gmail.com
 .3کتابدار کتابخانه عمومی امیرالماممنین(ع ورزقاان ،اساتان آاربايجاان شارقی ،نتااد کتابخاناه هاای عماومی کشاور
Sattarzadeh.as@gmail.com

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

واژگان کلیدی :برونداد علمی ،پایگاه وب آو ساینس ،پایگاه استنادی اسکوپوس ،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،همکاری علمی

مقدمه
تحقیق و به کارگیری نتايج آن ،نقش بسزايی در تولید فناوری ،رشاد و توساعه ،و پیشارفت
جامعه دارد .شايد بتوان گفات کاه پاژوهش و تحقیاق متامتارين عامال پیشارفت و توساعه
فناااوری ،ااتراعااات ،اکتشااافات و االقیاات و نااوآوری در هار کشااوری اساات .کشااوهای
پیشرفته بسیار پیش از کشورهای در حال توسعه ،به ايان موضاوع پای بارده ،توجاه ااود را
مصروف تقويت و ارتقای بخش تحقیق کردهاند .اين کشاورها باا عباور از جامعاه وانعتی،
وارد جامعه فراونعتی شدهاند و اکنون در حال گذار به جامعه اطالعاتیاند .رقابت در تولید
اطالعات علمی به عنوان يکی از شااص هاای متام و زيربناائی توساعه پايادار ،باه بیشاترين
درجه رسیده است (عصاره و همکاران ،7399 ،ص  5و تعداد انتشارات علمی ،از متمترين
شااصهای کمی و عینای برونادادهای علمای محساوب مایشاود .عاالوه باراين ،يکای از
مالکهای ارزيابی توان علمی دانشگاهها ،تعداد مقاالت نمايه شده اعضاای هیاات علمای و
پژوهشگران آن است .به اين دلیل که تولیاد علام در وهلاهی نخسات در مقالاههاای علمای
تجلی میيابد و ترويج آن نیز از طريق مجالت علمی انجام مایپاذيرد ،لاذا مجاالت علمای
نخستین مناابعی هساتند کاه باه ناوعی پیشارفتهاای علمای را مانعکس مایکنناد (چان 7و
همکاران . 0226 ،همچنین ،شااص تعداد مقالههای علمی منتشر شده در مجلاههاای معتبار
علمی بینالمللی ،از عمومیترين شااصهائی است که در توویف فعالیتها و تاالشهاای
تحقیقاتی کشورهای مختلف مورد توجه قرار می گیرد .در سطح ملی ،دانشگاه ها به عناوان
مراکز آموزشی و پژوهشی حلقه متمی را در زنجیاره تحقیاق و توساعه هار کشاور تشاکیل
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میدهند .بنابراين شااص کمی تعداد مقااالت عملکارد دانشاگاه هاا را در حاوزه پاژوهش
نشان میدهد .از زاويه ديگر ،انتشار مقاالت علمی ،عمومیسازی نتايج ياک تحقیاق انجاام
شده است و به طور غیر مستیقم ،نشان از میزان تحقیقات انجام شده در يک کشاور ياا ياک
موسسه را دارند .چنانچه اين انتشار به يک زبان بینالمللای واورت گرفتاه باشاد ،مخااطبین
بیشتر و نیز تاثیرگذاری بسزا در چراه علم جتانی اواهد داشت .هر چناد تولیادات ملای و
بومی اهمیت و ارزش اود را دارند و میتوانند در توسعه يک کشور تاثیرات زيادی داشاته
1. Chen
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باشند اما بیتوجتی به روند بین المللی پژوهشها ،باعث جدا افتادن تحقیقاات ملای شاده و
تاثیر چندانی در پیشرفت علم جتانی نخواهند داشت و با وجود تالش پژوهشگران ،جايگااه
کشور نیز در عروه جتانی به درستی نشان داده نمیشود .مشکل ديگری که انتشارات ملای
دارند ،زبان انتشار تولیدات علمی به ويژه مقاالت است که به زبان ملی و عمدتا غیرانگلیسی
است که به ااطر مسائل زبانی نمیتوانند مورد توجه مخاطبین باینالمللای قارار گیرناد و ياا
استفاده علمی بسیار محدودی اواهند داشت .بنابراين انتشار به زبان بینالمللای کاه فعاال در
ااتیار زبان انگلیسی است عمال تبديل به ابازار قدرتمنادی بارای دانشامندان ،دانشاگاههاا و
موسسات پژوهشی و حتی کشورها در حوزههای مختلف علمی شده است.
مطالعه حاضر بر تولیدات علمای غیرفارسای و باینالمللای تمرکاز دارد و مسائله اوالی،
شناسايی وضعیت تولیدات بینالمللی دانشاگاه عالماه طباطباائی باه تفکیاک دانشاکدههاا و
ترسیم شبکه همکاری علمی نويسندگان است که از زمان ثبت اولاین پیشاینه در ساال 7597
تا پايان  0279در دو پايگاه وب آو ساينس و اسکوپوس نمايه شدهاند .الزم باه اکار اسات
که از میان دانشگاههای ايران ،دانشاگاه عالماه طباطباائی باه عناوان بزرگتارين و متامتارين
دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در کشور ،باا دارا باودن قريا باه  79هازار نفار دانشاجو،
حدود  922نفر عضو هیاات علمای تماام وقات و  77دانشاکده و مرکاز آموزشای در حاال
فعالیت است ،که با تولید  6006مقاله در پايگاه استنادی جتان اسالم ( ISCدر حوزه علاوم
انسااانی ،رتبااه دوم کشااور را در سااال  7350بااه اااود ااتصاااص داده و بخااش اعظماای از
انتشارات حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ايران را تولید کرده است.
تاکنون پژوهشهای مختلف در زمینه سنجش تولیدات علمی دانشگاهها وورت گرفتاه
است به عنوان مثال در پژوهشی فتاحی و همکاران ( 7352وضعیت جتانی تولیادات علمای

 0379مدرک نمايه شده در وبگااه علاوم گرديادهاناد .همچناین توزيار فراوانای مشاارکت
نويسندگان اين دانشگاه از قاعده لوتکا و توزير فراوانی موضوعی مدارک هسته تولید شاده
توسط نويسندگان اين دانشگاه از قاعده برادفورد پیروی میکرد .میزان رشد تولیدات علمی
دانشگاه فردوسی مشتد نسبت به رشد جتانی علم  30/0درود بیشتر بود.
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دانشگاه فردوسی مشتد طی سال های  0272-7552در وبگاه علوم را با هدف ترسایم نقشاه
علم اين دانشگاه بررسی کردند .نتايج نشان داد که پژوهشگران آن دانشگاه موفق باه انتشاار

پژوهشی که توسط جاللی ديزجی و جعفرزاده ( 7350بر تولیدات علمی دانشگاه تبريز
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انجام شد نشان داد که همکاری علمی دانشگاه تبريز باا سااير کشاورها از ساال  7560آغااز
شده و حاول اين همکاری با رشد وعودی به  7202تولید علمای مشاترک بارای دانشاگاه
تبريز رسیده است .پژوهشاگران دانشاگاه تبرياز بیشاترين میازان همکااری را باا کشاورهای
امريکا ،انگلیس و کانادا داشتهاند .از نظر زمینه موضوعی بیشترين همکاری علمای دانشاگاه
تبريز در حوزههای فنی و متندسی ،شیمی ،فیزيک و کشاورزی انجام گرفته است .از ساوی
ديگر دانشگاه ريرساون کاناادا و دانشاگاه اساترالیای غربای فعاالتارين موسساات علمای و
پژوهشی اارجی در همکاری علمای باا دانشاگاه تبرياز باودهاناد باا ايان حاال ،تولیادات و
همکاری علمی در حوزههای موضوعی علوم انسانی و اجتماعی پايین بوده است.
در تحقیقی کاه توساط ناورافروز و واعظای ( 7350بار روی تولیادات علمای دانشاگاه
عالمه از ابتدای تاسیس تا آپريل  0270انجام شده مشخص شاد کاه  075رکاورد علمای در
قال های مقاله پژوهشی ،مقاله مروری ،مقاله همايش و مقاالت زيار چاا در اساکوپوس
نمايه شده بودند .مقايسه دانشگاه عالمه طباطبائی با دانشگاه های سطح شتر تتران نشان داد
که شکاف بین تولیدات علمی اين دانشگاه با دانشگاه های شتر تتران بسیار زيااد اسات و
به اوطالح قابل مقايسه نمای باشاند .از داليال اوالی ايان امار محادود باودن رشاته هاای
تحصیلی در دانشگاه عالمه طباطبائی و همچنین فقدان رشته هاای علمای فنای و متندسای،
علوم پايه و علوم پزشکی عنوان شد .حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی ايان دانشاگاه
محدود به رشته های علوم انسانی است درحالیکه بسیاری از دانشگاه های ديگر در بسیاری
از حوزهای علمی فعالیت می کنند .در مقايسه دانشگاه عالماه طباطباائی باا دانشاگاه هاای
ساير شترهای کشور مشخص شد که در جمر  75دانشاگاه ،دانشاگاه عالماه طباطباائی در
رتبه  79قرار می گیرد.
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در تحقیقی که روی تولیدات علمای باینالمللای اياران (وارفا مقااالت منتشار شاده باه
انگلیسی در اسکوپوس و نمايه استنادی جتان اسالم 7در حوزه کشااورزی و علاوم حیااتی
انجام شد تعداد  33،039مقاله در اين حوزه در پايگاه اسکوپوس و  009مقاله باه انگلیسای
در نمايه استنادی جتان اسالم بازيابی شدند .روند تولیدات در اسکوپوس هماواره واعودی
بود در حالیکه روند رشد تولیدات در نمايه استنادی جتان اسالم دارای نوسانات بوده است.
الگوی غال

همنويسندگی به وورت سه نويسنده و بیشتر بود .همچنین بین هامنويساندگی
)1. Islamic World Science Citation (ISC
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با میزان استنادات و با تعداد تولیدات رابطه معناداری وجود داشت (جاوالئی ،اباااری ،بااب
الحوائجی ،و حريری. 0279 ،
در تحقیقی که در چاین بار تولیادات علمای و همکااری نويساندگان چاین و تاايوان باا
استفاده از دادهای نمايه وب آو ساينس ،انجام شد مشخص گرديد کاه همکااریهاا بعاد از
سال  7550بین دو کشور روباه فزونای گذاشات .تولیادات علمای مشاترک در حاوزههاای
فیزيک ،رياضی ،شیمی و علوم بیشتر از ساير حوزهها بوده است .بررسی بیست موسسه برتار
در همکاری علمی نشان داد که تقربیا همه آنتاا از ناوع موسساات دانشاگاهی و از دانشاگاه
های معتبر دو کشور بودند و بیشاترين ناوع همکااری در ساطح دانشاگاه-دانشاگاه رخ داده
است (جیانگ ،7ونگ ،0و سان. 0273 ،3
مطالعه ده سال پژوهش های بین المللی در رشته کتابداری و اطالع رسانی باا اساتفاده از
دادههای اسکوپوس نشان داد که نرخ رشد پژوهش هاا از ساال  0223تاا  0270معاادل 5.9
درود در سال بود و روند افزايشای داشات .ضاري رشاد همکااری علمای ده سااله 73.0
درود بود 60 .درود از مقاالت مربوط به نويسندگانی بود که در کشورهای مختلاف و ناه
يک کشور ساکن بودند .اياالت متحده آمريکاا باا تولیاد 76،795مقالاه در رتباه نخسات و
ايران با تولید  330مقاله و به لحاظ نرخ کلی همکاری در رتبه بیست و پانجم باینالمللای در
اين رشته قرار داشتند .کشورهای پرتولیاد شاامل ايااالت متحاده آمريکاا ( 76،795مقالاه ،
انگلستان ( 3922مقاله  ،کانادا( 7700مقاله  ،اسپانیا( 7666مقاله  ،آلمان( 7950مقاله  ،چاین
( 7093مقاله و استرالیا ( 7795مقاله بودند و کشورهای پراساتناد ايااالت متحاده آمريکاا،
انگلسااتان ،کانااادا ،چااین ،دانمااارک ،و اسااپانیا بودنااد .نتااايج همچنااین نشااان داد بیشااترين
همکاریهای علمی در اين رشته ،با کشورهای آمريکالی شامالی از جملاه امريکاا و کاناادا

1. Jiang
2. Wang
3. Sun
4. Olmeda-Gómez
5. Ovalle-Perandones
6. Gorraiz
7. Gumpenberger
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اتفاق داده و بیشترين مقاالت پراستناد هم توسط نويسندگان اين کشورها نوشته شاده اسات
(المدا-گومز ،0اوال-پراندنس ،9گوريس ،6و گامپنبرگر. 0270 ،7
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بررسی پیشینه های موجود نشان میدهد که محققان ،تولیدات علمی را از جنبههای مختلف
مورد کنکاش قرار دادند اما جز يک مورد ،تحقیقی روی تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی
گزارش نشده است .پژوهش حاضر در راستای بررسی و مقايسه وضعیت بروندادهای علمی
دانشگاه عالمه طباطبائی در نمايههای وب آو ساينس و اسکوپوس در پی پاسخگويی به
پرسشهای زير است:

 .7روند تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در پايگاههای مورد مطالعه چگونه
است؟
 .0تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکدهها در پايگاههای مورد
مطالعه چگونه است؟
 .3پژوهشگران پرتولید دانشگاه عالمه طباطبائی در پايگاههای مورد مطالعه کدامند؟
 .0کشورهای همکار در تولیدات علمی بینالمللی کدامند؟
 .9شبکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه طباطبائی در پايگاههای مورد
مطالعه چگونه است؟
 .6چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه طباطبائی در پايگاههای
مورد مطالعه چگونه است؟

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر علمسنجی و نوع مطالعه کااربردی اسات .جامعاه آمااری پاژوهش را
کلیه مقاالت ثبت شده در پايگاه وب آو ساينس و اسکوپوس از اولین پیشینه ثبات شاده در
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سال  7597تا سال  0279میالدی و در مجموع  553مقاله تشکیل مایدهاد .بارای اساتخراج
دادهها در پايگاههای مورد نظر در قسمت جست و جوی پیشرفته پايگاه وب آو سااينس در
فیلد سازمان نام دانشگاه به وورت  OG=Allameh Tabataba'i Universityو در پايگاه
اسکوپوس در قسمت  ،Affiliationجتت استخراج داده جستجو شد و دادههاای اساتخراج
شده ،بعد از پیش پردازش جتت تجزيه و تحلیل باه نارم افزارهاای هیسات ساايت ،7يوسای
نت ،0پاژک 3و 0اکسل منتقل شدند .در اين تحقیق هیچ نموناهگیاری روی مقااالت بازياابی
شده در دوره زمانی تحقیق وورت نگرفتاه اسات و کال دادههاا بارای هار پايگااه باه طاور
1. HistCite
2. UCInet
3. Pajek
4. Excel
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جداگانه به لحاظ نرخ تولید ،سال تولید ،دانشکدهها ،پژوهشگران پرتولید ،شابکه همکااری
علمی نويسندگان ،سازمان و کشورهای همکار تحلیل شدند و ساپس مقااالت دو پايگااه باا
يکديگر مقايسه شدند.

یافتههای پژوهش
در جدول  7و  0تولیدات علمی (مقالهها به تفکیک سال و در پايگاههای ماورد نظار نشاان
داده شدهاست.
جدول .1مقالههای تولید شده توسط دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه وب آو ساینس به تفکیک سال
سال انتشار

تعداد مقالهها

درود تولید

سال انتشار

تعداد مقالهها

درود تولید

7597

0

% 2/05

0226

7

% 2/00

7595

7

% 2/00

0227

5

% 0/02

7553

7

% 2/00

0229

79

% 0/35

7550

0

% 2/05

0225

00

% 9/37

7557

7

% 2/00

0272

07

% 72

0222

0

% 2/05

0277

70

% 79/29

0220

9

% 7/00

0270

97

% 75/76

0223

0

% 2/05

0273

99

% 70/79

0220

0

% 2/59

0270

03

% 72/05

0229

3

% 2/73

0279

02

% 5/76

جمر

072

% 722

همانطور که جدول  7نشان میدهد ،تولیدات دانشگاه عالمه طباطبائی در پايگاه وب آو
ساينس ،بجز سالهای اول مورد بررسی از سایر واعودی برااوردار باوده و از دو مقالاه در

بود و محاسبه نرخ رشد را با مشکل روبرو میکرد ،اين سال ها در نظر گرفته نشد و مقالههاا
از سال  0220به بعد در هر دو پايگاه ،در محاسبه نرخ رشد ،مد نظر قرار گرفتند.
برای بررسی نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی از مدل رگرسیون نماايی
استفاده شاد .معادلاه مادل رگرسایون نماايی باه واورت زيار اسات کاه در آن  Yفراوانای
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سال  7597به  02مقاله در سال  0279رسیده است .بیشترين تعداد مقاله تولیاد شاده ،مرباوط
به سال  0270با تعداد  97مقاله ( 75/76درود تولیدات است.
در بررسی نرخ رشد نظر به اين که در سالهای اول مورد بررسی ،تعداد مقاله ها انادک

تولیدات b1 ،ضريبی از زمان يا همان نرخ رشد t ،متغیر مستقل (ساال انتشاار و  b0مقاداری
7
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ثابت است:

Y=b0.eb1.t

نتايج بررسی نشاان دهناده رشادی معاادل  05/05درواد در تولیادات دانشاگاه عالماه
طباطبائی در پايگاه وب آو ساينس است.
نمودار .1روند نرخ رشد تولید مقالههای دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه وب آو ساینس در بازه
زمانی 2012-2002

جدول .2مقالههای تولید شده توسط دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه اسکوپوس به تفکیک سال
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سال انتشار

تعداد مقالهها

درود تولید

سال انتشار

تعداد مقالهها

درود تولید

7595

7

% 2/77

0229

00

% 0/70

7550

7

% 2/77

0225

09

% 0/05

0222

3

% 2/97

0272

90

% 9/50

0220

3

% 2/97

0277

729

% 79/90

0223

0

% 2/30

0270

55

% 76/59

0220

9

% 2/96

0273

93

% 70/00

0229

9

% 2/96

0270

95

% 79/07

0226

9

% 2/96

0279

66

% 77/30

0227

70

% 0/26

جمر

993

% 722

برونداد علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاههای...

همانطور که در جدول 0مشاهده میشود مقالاههاای نماياه شاده باا ناام دانشاگاه عالماه
طباطبائی در پايگاه اسکوپوس ،همانند پايگااه وب آو سااينس بجاز ساالهاای اول ،از سایر
وعودی براوردار بوده و از يک مقالاه در ساال  7595باه  66مقالاه در ساال  0279رسایده
است .بیشترين تعداد مقاله تولید شاده ،مرباوط باه ساال  0277باا تعاداد  729مقالاه (79/90
درود تولیدات است .نتايج نشان دهنده رشدی معادل  30/97درود در تولیدات دانشاگاه
عالمه طباطبائی در پايگاه اسکوپوس است.

نمودار .2روند نرخ رشد تولید مقالههای دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی
2012-2002

تولیدات علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی باه تفکیاک دانشاکدههاا در هار دو
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پايگاه ،در جدول  3نشان داده است.
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جدول .3تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی به تفکیک دانشکده ها در پایگاه وب آو ساینس و
اسکوپوس
تعداد تولیدات علمی
در پايگاه وب آو

0

روانشناسی و علوم
تربیتی

729

0

روانشناسی و علوم
تربیتی

737

3

علوم رياضی و رايانه

92

3

علوم رياضی و رايانه

59

0

دانشکده اقتصاد

39

0

ادبیات و زبانهای
اارجی

99

9

ادبیات و زبانهای
اارجی

06

9

دانشکده اقتصاد

07

6

علوم اجتماعی

79

6

علوم اجتماعی

00

7

بیمه اکو

0

7

دانشکده ارتباطات

9

9

ارتباطات

3

9

بیمه اکو

9

5

التیات و معارف اسالمی

3

5

التیات و معارف اسالمی

3

72

حقوق و علوم سیاسی

7

72

تربیت بدنی

3

77

تربیت بدنی

2

77

حقوق

7

70

پرديس شماره 0

2

70

پرديس شماره 0

2

رديف

7

مديريت و حسابداری

797

7

مديريت و حسابداری

797

نام دانشکده ها

رديف

نام دانشکده ها

تعداد تولیدات علمی
در پايگاه اسکوپوس

ساينس

همان طور که جدول 3نشان می دهد دانشکده مديريت و حساابداری در هار دو پايگااه
مورد بررسی بیشترين تولید علمی را دارد و بعد از آن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتای
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01

بیشترين تولیدات علمی را منتشرکرده است .پرديس شماره  ،0برای دانشکدهها مثل تربیت
بدنی و حقوق و علوم سیاسی در پايگاههای مورد بررسی ،تولیدات علمی بسیار کمی داشته
يا هیچ تولید علمی نداشتهاند.
سازمانهای همکار با دانشگاه عالمه طباطباائی در تولیاد مقااالت در پايگااههاای ماورد
مطالعه در جدول  0نشان داده شده است.

برونداد علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاههای...

جدول .4برترین سازمان های همکار با دانشگاه عالمه طباطبائی در تولید مقاالت در پایگاه وب آو
ساینس و اسکوپوس
وب آو ساينس

علمی مشترک

7

دانشگاه آزاد اسالمی

729

7

0

دانشگاه ونعتی امیرکبیر

37

0

دانشگاه تتران

3

دانشگاه شتید بتشتی

02

3

دانشگاه شتید بتشتی

0
9

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم پزشکی تتران

76
70

0
9

دانشگاه ونعتی امیرکبیر
دانشگاه تربیت مدرس

6

دانشگاه ونعتی شريف

77

6

دانشگاه علوم پزشکی تتران

75

7

دانشگاه علم و ونعت ايران

9

7

دانشگاه علم و ونعت ايران

79

رديف

سازمانهای همکار در پايگاه

تعداد تولیدات

رديف

سازمانهای همکار در

تعداد تولیدات

پايگاه اسکوپوس

علمی مشترک

دانشگاه آزاد اسالمی

792
97
39
37
37

يافتهها نشان میدهد در پايگاه وب آو سااينس دانشاگاههاای آزاد اساالمی ،امیرکبیار و
شتید بتشتی بیشترين همکاری را در تولید مقاالت با دانشاگاه عالماه طباطباائی داشاته و در
پايگاااه اسااتنادی اسااکوپوس دانشااگاههااای آزاد اسااالمی ،تتااران و شااتید بتشااتی بیشااترين
همکاری علمی را با دانشگاه عالمه طباطبائی در تولید مقاالت داشتهاند.
کشورهای همکار در تولید مقاالت بینالمللی در جادول  9نشاان داده اسات .در پايگااه
وب آو ساينس بیشترين همکاری علمی پژوهشگران عالمه طباطبائی با کشاورهای آمريکاا،
سوئیس و لیتوانی وورت گرفته است و در پايگااه اساتنادی اساکوپوس بیشاترين همکااری
علمی با کشورهای آمريکا ،سوئیس و کانادا وورت گرفته است.
جدول .2کشورهای همکار در تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه وب آو ساینس و
اسکوپوس
نام کشورها

کشورهای همکار در پايگاه وب

اسکوپوس

آمريکا

09

آمريکا

79

سوئیس
لیتوانی

09
07

سوئیس
کانادا

70
73

آلمان

75

استرالیا

5

بريتانیا

77

لیتوانی

5

کانادا

77

آلمان

7

استرالیا

77

مالزی

7

دانمارک

9

کره جنوبی

6
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آو ساينس

نام کشورها

کشورهای همکار در پايگاه استنادی

00
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تعداد مقاالت در جدول  6اکر شدهاند.

پژوهشگران پرتولید دانشگاه عالمه طباطبائی به ترتی

جدول .6پژوهشگران پر تولید دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاههای وب آو ساینس و اسکوپوس
پژوهشگران پر تولید در پايگاه وب
آو ساينس

تعداد تولیدات

پژوهشگران پر تولید در پايگاه
اسکوپوس

تعداد تولیدات

مقدم

07

مقدم

00

حنفی زاده

32

امیری

33

امیری

05

حنفی زاده

07

منتظر

00

منتظر

02

بتبودی

70

نعمت اللتی

75

نعمت اللتی

70

اطی

آقا بابايی

72

دالور

70

دالور

5

آقا بابايی

73

فراز

5

رواسان

72

زنديه

5

زنديه

72

79

مقدم ،امیاری و حنفایزاده نويساندگان فعاال در پايگااههاای ماورد بررسای هساتند .از
يافتههای ايان جادول باه نظار مای رساد بیشاترين تولیادات علمای توساط تعاداد انادکی از
نويسندگان تولید شده است .همچنین شبکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه
طباطبايی در پايگاه وب آو سااينس در تصاوير 7و در اساکوپوس در تصاوير  0نشاان داده
شده است.
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تصویر .1نقشه شبکه همکاری علمی پژوهشگران پرتولید دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه وب آو
ساینس

02

برونداد علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاههای...

شبک ه همکااری علمای پژوهشاگران برتار دانشاگاه عالماه طباطباايی در پايگااه وب آو
ساينس نشان میدهد که بیشترين همکاری علمی بین نويسندگان حنفیزاده و بتبودی و بعد
از آنها ،بین امیری و زنديه وورت گرفته است.

تصویر .2نقشه شبکه همکاری علمی پژوهشگران پرتولید دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه اسکوپوس

نقشه همکاری در اسکوپوس نشان می دهاد امیاری و زندياه باه عناوان نويسانده فعاال و
تاثیرگذار در شبکه هستند زيرا بیشترين ارتباط را با اطرافیان اود برقرار کاردهاناد و قادرت
نفوا بیشتری در شبکه دارند .در اين شبکه اندازه گاره نشاان دهناده تعاداد تولیادات علمای
پژوهشگر است به عبارت ديگر ،بزرگ يا کوچک باودن گاره بساتگی باه تعاداد تولیادات

همکاری علمی بین امیری ،زنديه و ودقیانی وورت گرفته است.
چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه طباطباايی در پايگااههاای
وب آو ساينس و اسکوپوس در تصوير  3و 0نمايش داده شده است.
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دارد و اطوط واول بین گره ها نشان دهنده میزان همکاری بین پژوهشگران است و انداره
اين اطوط بستگی به میزان ارتباط علمی است يعنی اگر نويسندگان همکاری بیشتری با هم
داشته باشند اطوط بین گرهها برجسته تر و پررنگ تر ديده میشوند .در اين شبکه بیشترين

03

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

تصویر  .3نمایش چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران پرتولید دانشگاه عالمه طباطبایی در پایگاه
وب آو ساینس
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تصویر  .4نمایش چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران پرتولید دانشگاه عالمه طباطبایی در پایگاه
اسکوپوس

04

برونداد علمی بینالمللی دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاههای...

شااص چگالی عددی بین وفر تا يک است که هرچه به ياک نزدياکتار باشاد نشاان
دهنده انسجام باالی شبکه و همکاری بیشتر بین پژوهشگران و هرچه به وفر نزديکتر باشاد،
نشان دهنده انسجام پايین شبکه و نبود همکاری بین پژوهشگران اسات .باا بررسای جزئیاات
دادهها ،شااص چگالی تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطباائی در پايگااه وب آو سااينس
 2/229است که نشان دهنده اين است کاه  2/9درواد رواباط ممکان باین نويساندگان باه
فعلیت رسیده است .شااص چگالی تولیدات علمی در پايگاه اسکوپوس  2/229اسات کاه
نشان میدهد  2/9درود روابط ممکان باین پژوهشاگران در ايان پايگااه باه فعلیات رسایده
است .شااص چگالی در پايگاههای مورد مطالعه نشاان مایدهاد کاه انساجام شابکه بسایار
پايین و روابط بین نويسندگان نیز ضعیف است.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس بررسی حاضر ،نرخ رشد تولیدات علمی در پايگاه وب آو ساينس و اسکوپوس به
ترتی

 05/05و  30/97می باشد که نرخ رشد تولیاد علام در پايگااه اساکوپوس نسابت باه

پايگاه وب آو ساينس کمی بتتر است .هرچند روند رشد تولید علام در پايگااه هاای ماورد
مطالعه تا سال  0222چندان رضايتبخش نبوده و رشد کمی داشته است ولی از ساال 0222
به بعد روند تولید علم ،از رشد تصاعدی براوردار بوده و بر تعداد آن افازوده شاده اسات،
بگونااه ای کااه پايگاااه وب آو ساااينس در سااال  0270بااا تولیااد  97ماادرک و در پايگاااه
اسکوپوس در سال  0277با تولید 729مدرک ،بیشترين تولیادات علمای را داشاتند .از میاان
دانشااکدههااا ،دانشااکده مااديريت و حسااابداری ،دانشااکده روانشناساای و علااوم تربیتاای ،و
دانشکده علوم رياضی و رايانه پرتولیدترين دانشکدهها بودند .دانشاکدههاای تربیات بادنی،

اعضای هیات علمی نسبت به ساير دانشکدهها اسات .در ماورد دانشاکده التیاات و معاارف
اسالمی می توان استدالل کرد که تولیدات علمی اين دانشکده در دااال کشاور ،مخااطبین
بیشتری دارد.
نگاااهی بااه کاال تولیاادات نمايااه شااده در پايگاااه وب آو ساااينس ( 072مااورد و در
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حقوق و التیات و معارف اسالمی ،هیچ تولید علمای در پايگااههاای ماورد مطالعاه تاا ساال
 0279نداشتند و تعداد تولیدات بقیه دانشکدهها ،بسایارکم باود .در ماورد دانشاکده تربیات
بدنی شايد بتوان گفت که دلیل تولیدات پاايین ،نوپاا باودن ايان دانشاکده و تعاداد انادک

(اسکوپوس  993مورد نشان می دهد که میزان تولیادات باین المللای ،باه هایچ وجاه قابال
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مقايسه با تولیدات علمی اعضای هیاات علمای دانشاگاه عالماه طباطباائی در دااال کشاور
نیست .همزمان با انجام اين مطالعه ،آارين رتبهبندی دانشگاه هاای اياران بار حسا تعاداد
تولیدات داال کشور در سال  7350منتشر شد و دانشاگاه عالماه طباطباائی باا تولیاد 6006
مقاله (عمدتا فارسی در رتبه دوم در حوزه علوم انسانی پس از دانشاگاه تتاران باا 70،709
مقاله قرار گرفت که نشان از تفاوت فاحش در تولیدات بینالمللی و ملای دارد .دلیال اينکاه
تولیدات بینالمللی تا اين حد پايین است ،نیاز به بررسی بیشاتری دارد .شاايد بتاوان يکای از
دالئل آن را دشواری نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی دانست .حتی اگر مشکل زباان را
حل شده تصور کنیم ،مشکل بعدی ساطح علمای پاژوهش هاای انجاام يافتاه در مقايساه باا
پژوهش های بین المللی است و چنانچاه تحقیقاات انجاام شاده در دااال اياران ،در ساطح
باالی علمی و همگام با مسیر تحقیقات جتانی باشند ،شانس پذيرفته شدن و چاا شادن در
نشريات بینالمللی و نتايتا نمايهشدن در پايگاههای ماورد مطالعاه را اواهناد داشات و ايان
موضوع به آسانی محقق نمیشود زيرا بدون وجود ارتباطات علمی واقعای و پايادار ،انجاام
چنین کاری بسیار دشوار و طاقتفرسا اواهد بود .دلیل ديگر اهمیت ندادن يا توجه انادک
دانشگاه به فعالیتهای علمی بینالمللی ،در طول ساالهاای گذشاته باوده اسات .شاايد هام
ماهیت رشتههای علوم انسانی و اجتماعی به گونهای است که تاکیاد بیشاتر در آن بار تولیاد
کتاب به عنوان محصول علمی است تا تولید مقاله .با ايان حاال ،اگار ايان دلیال را بپاذيريم
بازهم مشکل زبان باقی است زيرا اکثريت قري

به اتفاق کتاابهاا ،باه زباان فارسای تولیاد

میشوند و مخااطبین باینالمللای باه دشاواری مایتوانناد از آنتاا اساتفاده کنناد و ياا مانناد
کتابهای ترجمه شده به فارسی ،اووال مخاطبی در ساطح باینالمللای نخواهناد داشات .باا
تمام داليل اکر شده بايد اشاره کرد که اين موضوع ابعاد و جنبههای مختلف دارد و دالئل
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واقعی ،احتماال پس از بررسی و مصاحبه با اعضای هیات علمی مشخصتر اواهد شد.
به لحاظ سازمان های همکار ،دانشاگاه آزاد اساالمی ،دانشاگاه فنای امیرکبیار ،تتاران و
شتید بتشتی بیشترين همکاری علمی را با دانشگاه عالمه در تولید مدارک علمی بینالمللی
داشتهاند .نکتهای که درباره سازمانهای همکاار باا دانشاگاه عالماه طباطباائی جالا توجاه
است تمرکز آنتا در شتر تتران است .هرچند تتران به عنوان پايتخت و قط علمای کشاور
و با دارا بودن باالترين تعداد دانشگاه و مراکز پژوهشی ،شانس زيادی برای همکاری علمی
دارد اما به نظر میرسد نزديکی جغرافیايی در همکاری علمی ماوثر اسات .از ساوی ديگار،
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تمرکز زياد فعالیتهای علمی ايران در تتران ،نشان از شکاف علمای در باین دانشاگاههاای
کشور و عدم توزير متوازن امکانات دارد و يافتههای تحقیق نیاز باه طاور غیار مساتقیم ايان
موضوع را تايید می کنند.
به لحاظ کشورهای همکار ،اياالت متحده آمريکا در هر دو پايگاه در رتبه نخست قارار
میگیرد و چنین وضعی درباره بسیاری از دانشگاههای ديگر نیز قبال گزارش شده بود مانناد
تحقیق جاللی ديزجی و جعفارزاده ( . 7350ايان يافتاه حتای باا يافتاه تحقیاق المادا-گاومز
( 0270در اارج از ايران نیز مطابقت دارد .درپايگاه اسکوپوس پس از آمريکا ،کشورهای
سويس ،کانادا ،استرالیا و لیتوانی و در پايگااه وب آو سااينس پاس از آمريکاا ،کشاورهای
سويس ،لیتوانی ،آلماان و انگلساتان بیشاترين همکااری باین المللای را باا همتاياان ااود در
دانشگاه عالمه داشته اند .کشورهای همکار باا اياران در دو پايگااه ،شاباهت زياادی باا هام
دارند و دلیل اينکه چرا پژوهشگران اين کشورها با ايران و به ويژه دانشگاه عالمه طباطباائی
همکاری داشتهاند ،در اين تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است.
نگاهی به نويسندگان پرتولید در دو پايگاه نشان از تشابه قابل مالحظه نويسندگان در دو
پايگاه دارد که شايد يکی از دالئل آن همپوشانی  07دروادی داده هاای دو پايگااه باشاد.
نويسندگان پرتولید در هر دو پايگاه استنادی مقدم ،حنفی زاده ،امیاری و منتظار مای باشاند.
توجه به اين نکته ضروری است که همپوشانی  07درودی داده های دو پايگاه باا توجاه باه
هدفی که از انجام اين تحقیق مد نظر بود ،مشکلی در تحلیل دادهها ايجاد نکرد و نتايتا ايان
امر نشاندهنده اهمیت بیشتر مجالتی است که در هر دو پايگاه نماياه مایشاوند کاه تلويحاا
نشان از کیفیت بتتر ،اعتبار بین المللی باالتر و مقبولیت بیشتر آنتا دارد زيرا سیاستهاای دو
پايگاه مانند هم نبوده و نوع مجالت تحت پوشش آنتا نیز يکسان نمی باشد .البته دادههاا باه

يک پايگاه را مورد بررسی قرار دادهاند.
شااص چگالی تولیدات علمی در پايگاه وب آو ساينس  2/229بوده که نشان میدهاد
 2/9درود روابط ممکن به فعلیت رسیده است و شااص چگالی تولیدات علمی در پايگااه
اسکوپوس  2/229بوده که نشان میدهد  2/9درود روابط ممکن باه فعلیات رسایده اسات.
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طور مستقل و بدون در نظار گارفتن همپوشاانی ،بارای هار دو پايگااه نیاز تحلیال شادند در
حالیکه مرور پیشینهها نشان میدهد که بسیاری از تحقیقات ،وارفا تولیادات نماياه شاده در

در تفسیر شااص چگالی بايد گفت چون شااص چگالی همواره عددی بین وفر تاا ياک
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است و اين عدد هر چه به يک نزديکتر باشد ساطح همکااری باالسات و هار چاه باه وافر
نزديکتر باشد سطح همکاری بین نويسندگان در سطح پايینتری قرار دارد ،بنابراين عدد باه
دست آمده از نیم پايینتر است و از انسجام پايین همکاری علمی در شبکه حکايات دارد و
اياان باادان معناای اساات کااه همکاااری الزم بااین پژوهشااگران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی در
اصوص تولیدات علمی بینالمللی وورت نگرفته است.

پیشنهادات
برقراری مشوقهای مختلف از جمله مشوقهای مالی یا امتیازی در جهت افزایش تولیدات
علمی بینالمللی

 .7تستیل برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران دانشگاه عالمه طباطباائی نخسات در در
داال اود دانشگاه ،سپس در سطح ملی و بینالمللی مانند دعوت از اساتید بینالمللی
برای فعالیتهای مشترک آموزشای و پژوهشای ،برگازاری کارگااههاای آموزشای و
همايشهای بینالمللی در داال ايران
 .0برنامهريزی برای تقويت نگارش علمی به زبان های غیرفارسی به وياژه زباان انگلیسای
برای اعضای هیات علمای از طرياق برگازاری کارگااههاای آموزشای ياا حمايات از
شرکت در دورههای کوتاه مدت زبان آموزی در اارج از کشور
 .3تالش برای نمايهسازی تولیادات علمای فارسای در پايگااههاای باینالمللای از طرياق
مکاتبات و مذکرات رسمی با مراجر ایوالح ملی و بینالمللی به منظاور نشاان دادن
تعداد واقعی تولیدات علمی دانشگاههای کشور از جمله دانشاگاه عالماه طباطباائی در
سطح بینالمللی
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