
 

 

 

 هایدر پایگاه یئدانشگاه عالمه طباطبا المللیبین علمی برونداد
 و اسکوپوس وب آو ساینس

 1مقدم ینیگلنسا گل
 2حسن جعفری

 3اصغر ستارزاده
 شناسیمطالعات دانش

 14تا  33، ص 59، تابستان 7سال دوم، شماره 

 77/44/51تاريخ دريافت:  
 49/79/59تاريخ پذيرش: 

 چکیده
وب  هایدر پايگاهطباطبائی دانشگاه عالمه المللی بینبرونداد علمی  و تحلیل مقايسه ا هدفبوهش حاضر ژپ

و باه روش   باوده  پژوهش از نوع کااربردی  انجام شده است. هابه تفکیک دانشکده و اسکوپوس آو ساينس
از  رمات نات،  باه ف  هاا آنهاا و تباديل   هاای ااام از پايگااه   پس از استخراج داده است. انجام شدهسنجی علم
جامعاه   اساتفاده شاده اسات.    هاا برای تحلیال داده  ويوئر و اکسلاساوویپاژک، سايت، افزارهای هیستنرم

از زمان ثبات اولاین پیشاینه در     یئعالمه طباطبادانشگاه  المللیبین کلیه برونداد علمیشامل آماری پژوهش، 
ها يافته گیری صورت نگرفته است.بوده و نمونهله( مقا 553 جمعاًدر هر دو پايگاه ) 3749 تا پايان 4597سال 

بوده است. شااص  94/33 و 15/35و اسکوپوس به ترتیب  وب آو ساينسنشان داد که نرخ رشد در پايگاه 
. گیردمی در حد پايین قراربوده که  77/7 9و در پايگاه اسکوپوس  779/7 وب آو ساينسدر پايگاه چگالی 

بیشاترين همکااری   س یساوئ ری بیشترين مدرک را تولید کرده است. امريکاا و  دانشکده مديريت و حسابدا
باا توجاه باه     باوده اسات.   درصاد  34هاا  اند و میزان همپوشانی بین پايگاهرا با دانشگاه عالمه داشته المللیبین
 پاايین نشاان از عادم انساجام    اوب بوده ولی شاااص چگاالی    نسبتاً نرخ رشد تولید علم ،های پژوهشيافته
تعاداد تولیادات نماياه شاده در      هر دو پايگااه دارد. بین پژوهشگران در  علمی همکاری پايین و سطحشبکه 
المللی در مقايسه میزان تولیدات بین مورد بوده است. 993مورد و در اسکوپوس  147 وب آو ساينسپايگاه 

، 4351سال  تامقاله  6136ا تولید در سطح کشور ب در حوزه علوم انسانی با رتبه دوم دانشگاه عالمه طباطبائی
 بسیار پايین است.

                                                      

4.  دانشگاه عالمه طباطبائی ار علم اطالعات و دانش شناسی،استادي، g_galyani@yahoo.com 

 hgafari777@gmail.com ،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی. 3

عماومی کشاور    یهاا کتابخاناه تان آذربايجاان شارقی، ندااد    ع( ورزقاان، اسا  ) یرالماممنین امکتابدار کتابخانه عمومی . 3
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دانشگاه ، اسکوپوسپایگاه استنادی  ،وب آو ساینس پایگاهبرونداد علمی،  :واژگان کلیدی
 همکاری علمیی، عالمه طباطبائ

 مقدمه
 و پیشارفت  رشاد و توساعه   ،فنااوری  تولیاد  نقش بسزايی در ،نتايج آن کارگیریبه وتحقیق 
توساعه   و تارين عامال پیشارفت   گفات کاه پاژوهش و تحقیاق مدام     د بتوان . شايدارد جامعه

کشااوهای اساات.  یر کشااورهاا فناااوری، ااتراعااات، اکتشااافات و االقیاات و نااوآوری در
ود را اا  توجاه  ،موضاوع پای بارده   ايان  باه   ،توساعه درحالاز کشورهای  پیشپیشرفته بسیار 

ا عباور از جامعاه صانعتی،    اين کشاورها با   اند.کرده مصروف تقويت و ارتقای بخش تحقیق
اناد. رقابات در   اند و اکنون در حاال گاذار باه جامعاه اطالعااتی     شده فرا صنعتیوارد جامعه 

توساعه پايادار، باه     زيربناايی هاای مدام و   يکای از شاااص   عناوان باه تولید اطالعات علمی 
از ، تعااداد انتشااارات علماایو  (4399ه و همکاااران، ره رساایده اساات )عصاااجاابیشااترين در

 ،يان بار ا عاالوه   شاود. ب مای محساو  بروندادهای علمی و عینی کمی هایترين شااصمدم
تعداد مقاالت نمايه شاده اعااای هیاات     ،هاهای ارزيابی توان علمی دانشگاهاز مالکيکی 

هاای  ی نخسات در مقالاه  تولید علام در وهلاه   به اين دلیل که. علمی و پژوهشگران آن است
پاذيرد، لاذا مجاالت    از طريق مجالت علمی انجاام مای  نیز  يابد و ترويج آنعلمی تجلی می

و  4)چان  کنناد های علمای را مانعکس مای   پیشرفت نوعیبه علمی نخستین منابعی هستند که
هاای معتبار   در مجلاه  منتشرشاده های علمی شااص تعداد مقاله همچنین،(. 3776همکاران، 
هاای  ها و تاالش صیف فعالیتکه در تو است هايیشااصترين از عمومی ،المللیعلمی بین

 عناوان باه  هاا دانشاگاه ، در سطح ملای  .گیردیمقرار  موردتوجهتحقیقاتی کشورهای مختلف 
و توساعه هار کشاور تشاکیل      ی حلقه مدمی را در زنجیاره تحقیاق  ی و پژوهشمراکز آموزش

نشان در حوزه پژوهش را  هادانشگاهتعداد مقاالت عملکرد  کمی بنابراين شااص؛ دهندمی
سازی نتايج ياک تحقیاق انجاام شاده     عمومی ،مقاالت علمیانتشار از زاويه ديگر،  دهد.می

، نشان از میزان تحقیقات انجام شده در يک کشور يا يک موسساه  غیرمستقیم طوربهاست و 
 نیز والمللی صورت گرفته باشد، مخاطبین بیشتر اين انتشار به يک زبان بین چنانچهرا دارند. 
تولیدات ملی و بومی اهمیات   هرچند. در چراه علم جدانی اواهد داشت بسزا تأثیرگذاری

                                                      
1. Chen 
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زياادی داشاته باشاند اماا      تاأثیرات توانند در توسعه يک کشاور  و ارزش اود را دارند و می
 یرتاأث ، باعا  جادا افتاادن تحقیقاات ملای شاده و       هاا پاژوهش  المللیبینروند توجدی به بی

و باا وجاود تاالش پژوهشاگران، جايگااه       د داشات نخواهنا چندانی در پیشرفت علم جدانی 
شود. مشکل ديگری که انتشاارات ملای   داده نمی نشان درستیبهنیز در عرصه جدانی کشور 

 غیر انگلیسی عمدتاًمقاالت است که به زبان ملی و  ويژهبهدارند، زبان انتشار تولیدات علمی 
المللای قارار گیرناد و ياا     بین باین مخاط موردتوجهتوانند است که به ااطر مسائل زبانی نمی

در  فعاالً المللای کاه   بنابراين انتشار به زبان بین؛ بسیار محدودی اواهند داشت علمی استفاده
هاا و  تبديل به ابازار قدرتمنادی بارای دانشامندان، دانشاگاه      عمالًااتیار زبان انگلیسی است 

 ت.های مختلف علمی شده اسپژوهشی و حتی کشورها در حوزه ممسسات
المللای تمرکاز دارد و مسا له اصالی،     مطالعه حاضر بر تولیدات علمای غیرفارسای و باین   

و  هاا باه تفکیاک دانشاکده    المللی دانشاگاه عالماه طباطباائی   شناسايی وضعیت تولیدات بین
 4597است که از زمان ثبت اولاین پیشاینه در ساال     ترسیم شبکه همکاری علمی نويسندگان

اناد. الزم باه ذکار اسات     و اسکوپوس نمايه شده وب آو ساينسگاه در دو پاي 3749 تا پايان
 ينتار مدام  و تارين بازر   عناوان باه  دانشگاه عالمه طباطبائی های ايران،از میان دانشگاهکه 

 ،دانشاجو  نفار  هازار  49 باه  قرياب  باودن  دارا باا  ،کشور در اجتماعی و انسانی علوم دانشگاه
 حاال  در دانشاکده و مرکاز آموزشای    44 و وقات تماام  علمای  هیاات  عااو  نفر 977 حدود
در حاوزه علاوم   ( ISCمقاله در پايگاه استنادی جدان اسالم ) 6136که با تولید  است فعالیت
اعظماای از  بخااش بااه اااود ااتصاااص داده و 4351در سااال  رتبااه دوم کشااور را ،انسااانی
 .است تولید کردهحوزه علوم انسانی و اجتماعی در ايران را  انتشارات
ها صورت گرفتاه  سنجش تولیدات علمی دانشگاه در زمینه مختلف هاین پژوهشتاکنو
( وضعیت جداانی تولیادات علمای    4357در پژوهشی فتاحی و همکاران ) مثالعنوانبهاست 

در وبگاه علوم را با هادف ترسایم نقشاه     3747-4557 یهاسالدانشگاه فردوسی مشدد طی 
ان داد که پژوهشگران آن دانشگاه موفق باه انتشاار   علم اين دانشگاه بررسی کردند. نتايج نش

اناد. همچناین توزيار فراوانای مشاارکت      نمايه شده در وبگااه علاوم گردياده    مدرک 3349
 یدشاده تولمدارک هساته   انی موضوعیونويسندگان اين دانشگاه از قاعده لوتکا و توزير فرا

د. میزان رشد تولیدات علمی کرشگاه از قاعده برادفورد پیروی میتوسط نويسندگان اين دان
 درصد بیشتر بود. 3/31دانشگاه فردوسی مشدد نسبت به رشد جدانی علم 
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( بر تولیدات علمی دانشگاه تبريز 4351) زادهی که توسط جاللی ديزجی و جعفرپژوهش
 4563از ساال   سااير کشاورها  همکااری علمای دانشاگاه تبرياز باا      انجام شاد نشاان داد کاه    

تولیاد علمای مشاترک بارای      4717همکااری باا رشاد صاعودی باه       و حاصل اين آغازشده
دانشااگاه تبريااز رساایده اساات. پژوهشااگران دانشااگاه تبريااز بیشااترين میاازان همکاااری را بااا 

زمینه موضوعی بیشترين همکاری علمی  ازنظراند. کشورهای امريکا، انگلیس و کانادا داشته
یزيک و کشاورزی انجام گرفته اسات.  های فنی و مدندسی، شیمی، فدانشگاه تبريز در حوزه

علمای   ممسساتترين از سوی ديگر دانشگاه ريرسون کانادا و دانشگاه استرالیای غربی فعال
، تولیادات و  حاال ينبااا  اناد و پژوهشی اارجی در همکاری علمای باا دانشاگاه تبرياز باوده     

 ت.پايین بوده اس های موضوعی علوم انسانی و اجتماعیحوزه همکاری علمی در
روی تولیادات علمای دانشاگاه    ( بار  4351ناورافروز و واعظای )   ساط در تحقیقی کاه تو 
رکاورد علمای در    375انجام شده مشخص شد کاه   3743تا آپريل  یستأسعالمه از ابتدای 

چاا  در اساکوپوس    زيار  مقااالت  و همايش مقاله مروری، مقاله پژوهشی، مقاله یهاقالب
 داد نشان سطح شدر تدران یهادانشگاه با طباطبائی عالمه دانشگاه مقايسه نمايه شده بودند.

 و اسات  زيااد  بسایار  تدران شدر یهادانشگاه اب دانشگاه اين علمی تولیدات بینف شکا که
 تحصایلی  یهاا رشته بودن محدود امر اين اصلی لدالي از. باشندینم مقايسهقابل اصطالحبه

 و پاياه  علوم مدندسی، و فنی علمی یهاشتهر فقدان همچنین و طباطبائی عالمه دانشگاه در
 باه  محادود  دانشاگاه  ايان  پژوهشای  و موزشیآ هاییتفعال حوزه عنوان شد. پزشکی علوم

 از بسایاری  در ديگار  یهاا دانشاگاه  از بسایاری  کاه درحاالی  اسات  انساانی  علاوم  یهارشته

 سااير  یهاا نشگاهدا با طباطبائی عالمه دانشگاه مقايسه در .کنندیم فعالیت علمی یهاحوزه

 49 رتبه در طباطبائی عالمه دانشگاه دانشگاه، 45 جمر در که شد مشخص کشور شدرهای

 .گیردیم قرار
باه   منتشرشاده مقااالت   صارفاً ) اياران المللای  باین کاه روی تولیادات علمای     یدر تحقیق
 در حوزه کشااورزی و علاوم حیااتی    4در اسکوپوس و نمايه استنادی جدان اسالم انگلیسی(

باه انگلیسای   مقالاه   319مقاله در اين حوزه در پايگاه اساکوپوس و   33،339 تعداد نجام شدا
در نمايه استنادی جدان اسالم بازيابی شدند. روند تولیدات در اسکوپوس هماواره صاعودی   

 باوده  دارای نوساانات روند رشد تولیادات در نماياه اساتنادی جداان اساالم       کهیدرحالبود 

                                                      
1. Islamic World Science Citation (ISC) 
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هام  ساه نويسانده و بیشاتر باود. همچناین باین        صورتبه يسندگینوهم است. الگوی غالب 
ری وجاود داشات )جاوالئی،    ابا تعداد تولیدات رابطاه معنااد   با میزان استنادات و يسندگینو

 (.3749و حريری،  یالحوائجباباباذری، 
در تحقیقی که در چاین بار تولیادات علمای و همکااری نويساندگان چاین و تاايوان باا          

هاا بعاد از   کاه همکااری   ، انجام شد مشخص گرديدوب آو ساينسه دهای نماياستفاده از دا
ی هاا بین دو کشور روباه فزونای گذاشات. تولیادات علمای مشاترک در حاوزه        4553سال 

ها بوده است. بررسی بیست موسسه برتار  بیشتر از ساير حوزه فیزيک، رياضی، شیمی و علوم
دانشااگاهی و از  ممسساااتاز نااوع  هاااآنهمااه  يباااًتقردر همکاااری علماای نشااان داد کااه  

دانشاگاه رخ  -سطح دانشاگاه بودند و بیشترين نوع همکاری در  دو کشور معتبر یهادانشگاه
 (.3743، 4و سان داده است )جیانگ، ونگ

باا اساتفاده از    رساانی اطاالع در رشته کتاباداری و   المللیبین یهاپژوهشده سال مطالعه 
 5.9معاادل   3743تاا   3773از ساال   هاا پاژوهش رخ رشد ن های اسکوپوس نشان داد کهداده

درصد  43.1 سالهدهدرصد در سال بود و روند افزايشی داشت. ضريب رشد همکاری علمی 
درصد از مقاالت مربوط به نويسندگانی بود که در کشاورهای مختلاف و ناه ياک      63 بود.
در رتبه نخسات و اياران باا    مقاله  46،795 یدتولآمريکا با  متحدهاياالتبودند. ساکن کشور 
المللی در اين رشته در رتبه بیست و پنجم بینو به لحاظ نرخ کلی همکاری  مقاله 333تولید 

مقالاه(، انگلساتان    46،795) آمريکاا  متحاده ايااالت شاامل   پر تولیاد . کشورهای قرار داشتند
 4193(، چاین ) مقاله 4951) (، آلمانمقاله 4666) (، اسپانیامقاله 4731) (، کانادامقاله 3977)

آمريکا، انگلساتان،   متحدهاياالت پر استناد( بودند و کشورهای مقاله 4495( و استرالیا )مقاله
های علمای  یرنتايج همچنین نشان داد بیشترين همکا و اسپانیا بودند. کانادا، چین، دانمارک

ق داده و بیشاترين  اتفاا  امريکاا و کاناادا   ازجمله شمالی يکایآمرکشورهای با  ،رشته ندر اي
-گاومز، اوال -المادا نوشته شده است ) هم توسط نويسندگان اين کشورها پر استنادمقاالت 

 (.3741، 3و گامپنبرگر پراندنس، گوريس

های مختلف هبتولیدات علمی را از جن ،نمحققادهد که موجود نشان می هاییشینهپبررسی 
طبائی اروی تولیدات علمی دانشگاه عالمه طبتحقیقی  جز يک مورد،اما  مورد کنکاش قرار دادند
یت بروندادهای علمی وضعو مقايسه پژوهش حاضر در راستای بررسی گزارش نشده است. 

                                                      
1. Jiang, Wang & Sun 

2. Olmeda-Gómez, Ovalle-Perandones, Gorraiz & Gumpenberger 
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در پی پاسخگويی به  و اسکوپوس وب آو ساينسهای ی در نمايهئطباطبا دانشگاه عالمه
 های زير است:پرسش
چگونه  موردمطالعههای اهی در پايگئروند تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبا .4

 است؟

های در پايگاهها به تفکیک دانشکدهی ئتولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبا .3
 چگونه است؟ موردمطالعه

 ؟اندکدم موردمطالعههای ی در پايگاهئدانشگاه عالمه طباطبا پر تولیدپژوهشگران  .3
 ؟اندکدمالمللی کشورهای همکار در تولیدات علمی بین .1
های ی در پايگاهئری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه طباطباشبکه همکا .9

 چگونه است؟ موردمطالعه

های ی در پايگاهئچگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه طباطبا .6
 چگونه است؟ موردمطالعه

 روش پژوهش
را  جامعاه آمااری پاژوهش   سنجی و نوع مطالعه کااربردی اسات.   روش پژوهش حاضر علم

در  شاده ثبات اولاین پیشاینه    ازو اسکوپوس  وب آو ساينسر پايگاه د شدهثبتکلیه مقاالت 
. بارای اساتخراج   دهاد تشاکیل مای   مقاله 553 درمجموعو  میالدی 3749تا سال  4597سال 
در  وب آو سااينس پايگااه   پیشارفته  وجاوی جستدر قسمت  موردنظرهای در پايگاه هاداده
و در پايگااه   OG=Allameh Tabataba'i University صاورت باه اه سازمان نام دانشگ فیلد

هاااای داده شاااد وجساااتجو جدااات اساااتخراج داده  ،Affiliationاساااکوپوس در قسااامت 
، 4هیسات ساايت   افزارهاای نارم باه   وتحلیال تجزياه جدت  پردازشپیشبعد از  ،شدهاستخراج
گیاری روی مقااالت   در اين تحقیاق هاین نموناه    .منتقل شدند 1اکسل و 3، پاژک3يوسی نت

 طوربهها برای هر پايگاه داده کل بازيابی شده در دوره زمانی تحقیق صورت نگرفته است و
، شبکه همکااری  پر تولیدپژوهشگران ها، دانشکدهجداگانه به لحاظ نرخ تولید، سال تولید، 

                                                      
1. HistCite 

2. UCInet 

3. Pajek 

4. Excel 
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ا علمی نويسندگان، سازمان و کشورهای همکار تحلیل شدند و ساپس مقااالت دو پايگااه با    
 شدند.يکديگر مقايسه 

 ی پژوهشهایافته
نشاان   ماوردنظر هاای  و در پايگااه  سال تفکیک به( هامقاله) علمی تولیدات 3و  4در جدول 
 است.داده شده

 سال به تفکیک وب آو ساینس پایگاه دری ئدانشگاه عالمه طباطبا توسط یدشدهتول هایمقاله .1جدول 
 درصد تولید هاتعداد مقاله سال انتشار لیددرصد تو هاتعداد مقاله سال انتشار
4597 3 15/7% 3776 4 31/7% 
4595 4 31/7% 3777 5 37/3% 
4553 4 31/7% 3779 49 35/1% 
4551 3 15/7% 3775 33 37/9% 
4557 4 31/7% 3747 14 47% 
3777 3 15/7% 3744 71 79/49% 
3773 9 33/4% 3743 94 76/45% 
3773 3 15/7% 3743 99 49/41% 
3771 1 59/7% 3741 13 15/47% 
3779 3 73/7% 3749 17 76/5% 

 %477 147 جمر    

وب دانشگاه عالماه طباطباائی در پايگااه     تولیدات دهد،مینشان  4که جدول  طورهمان
از سیر صعودی براوردار بوده و از دو مقاله در  موردبررسیهای اول سال جزبه، آو ساينس
مرباوط   ،یدشاده تولرسیده است. بیشترين تعداد مقالاه   3749مقاله در سال  17به  4597سال 
 .درصد تولیدات( است 76/45مقاله ) 94با تعداد  3743به سال 

انادک   هاا مقالاه تعاداد   ،موردبررسیهای اول در سال کهينانظر به در بررسی نرخ رشد 
هاا  در نظر گرفته نشد و مقالاه  هاسال، اين ردکمحاسبه نرخ رشد را با مشکل روبرو میبود و 
 قرار گرفتند. مدنظر ،محاسبه نرخ رشد رد در هر دو پايگاه، به بعد 3773از سال 

برای بررسی نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی از مدل رگرسیون نماايی  
فراواناای  Yزياار اسات کااه در آن   صااورتباه اساتفاده شااد. معادلااه مادل رگرساایون نمااايی   

مقاداری   0bمتغیر مستقل )ساال انتشاار( و    tضريبی از زمان يا همان نرخ رشد،  1bت، تولیدا
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 ثابت است:
.t

1
b.e0Y=b 

درصاد در تولیادات دانشاگاه عالماه      15/35رشادی معاادل    دهناده نشاان نتايج بررسای  
 است. وب آو ساينسطباطبائی در پايگاه 

 
 ه طباطبائی در پایگاه وب آو ساینسهای دانشگاه عالم. روند نرخ رشد تولید مقاله1نمودار 

 2012-2002در بازه زمانی  

 سال به تفکیک اسکوپوس پایگاه ی دردانشگاه عالمه طباطبائتوسط  یدشدهتول هایمقاله .2 جدول

 درصد تولید هاتعداد مقاله سال انتشار درصد تولید هاتعداد مقاله سال انتشار

4595 4 47/7% 3779 31 43/1% 

4551 4 47/7% 3775 39 35/1% 

3777 3 94/7% 3747 93 53/9% 

3773 3 94/7% 3744 479 93/49% 

3773 3 31/7% 3743 55 59/46% 

3771 9 96/7% 3743 93 31/41% 

3779 9 96/7% 3741 95 37/49% 

3776 9 96/7% 3749 66 33/44% 

 %477 993 جمر 76/3% 43 3777
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ماه  دانشاگاه عال  نماياه شاده باا ناام     هایمقاله شودمشاهده می 3جدول که در  طورهمان
از سایر   ،هاای اول ساال  جاز به وب آو ساينسهمانند پايگاه  طباطبائی در پايگاه اسکوپوس،

رسایده   3749مقالاه در ساال    66باه   4595صعودی براوردار بوده و از يک مقالاه در ساال   
 93/49مقالاه )  479داد باا تعا   3744مرباوط باه ساال     ،یدشاده تولاست. بیشترين تعداد مقالاه  
درصد در تولیادات دانشاگاه    94/33رشدی معادل  دهندهنشاننتايج  درصد تولیدات( است.

 عالمه طباطبائی در پايگاه اسکوپوس است.

 
 اطبائی در پایگاه اسکوپوس های دانشگاه عالمه طبرشد تولید مقاله نرخ روند .2نمودار 

 2012-2002 در بازه زمانی

هار دو  در هاا  دانشاکده  باه تفکیاک   یئدانشگاه عالماه طباطباا  المللی بینتولیدات علمی 
 نشان داده است. 3پايگاه، در جدول 
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  هادانشکدهبه تفکیک  طباطبائی تولیدات علمی دانشگاه عالمه .3جدول 
 و اسکوپوس وب آو ساینسپایگاه در 

ف
ردي

 

 هادانشکدهنام 
در  تعداد تولیدات علمی

 وب آو ساينسپايگاه 

ر
ف
دي

 

 هادانشکدهنام 
در  تعداد تولیدات علمی
 پايگاه اسکوپوس

4 
مديريت و 
 حسابداری

497 4 
مديريت و 
 حسابداری

494 

و علوم  شناسیروان 3
و علوم  شناسیروان 3 479 تربیتی

 تربیتی
434 

3 
علوم رياضی و 
 رايانه

97 3 
علوم رياضی و 
 رايانه

59 

های ادبیات و زبان 1 39 دانشکده اقتصاد 1
 اارجی

99 

های ادبیات و زبان 9
 17 دانشکده اقتصاد 9 36 اارجی

 13 علوم اجتماعی 6 49 علوم اجتماعی 6
 9 دانشکده ارتباطات 7 1 بیمه اکو 7
 9 بیمه اکو 9 3 ارتباطات 9

5 
الدیات و معارف 
 اسالمی

3 5 
الدیات و معارف 
 اسالمی

3 

47 
حقوق و علوم 
 سیاسی

 3 بدنییتترب 47 4

 4 حقوق 44 7 بدنییتترب 44
 7 3پرديس شماره  43 7 3پرديس شماره  43

پايگااه   هار دو  دانشکده ماديريت و حساابداری در   دهدیمنشان  3جدول که  طورهمان
و علاوم تربیتای    شناسای رواندانشاکده   بعادازآن دارد و  بیشترين تولید علمی را موردبررسی

هاا مثال   براای دانشاکده  ، 3ت. پارديس شاماره   اسا  منتشر کارده را بیشترين تولیدات علمی 
بسیار کمای  تولیدات علمی  ،موردبررسیهای و حقوق و علوم سیاسی در پايگاه بدنییتترب

 اند.داشته يا هین تولید علمی نداشته
هااای در پايگاااه هااای همکااار بااا دانشااگاه عالمااه طباطبااائی در تولیااد مقاااالت سااازمان
 شده است. نشان داده 1در جدول  موردمطالعه
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  همکار با دانشگاه عالمه طباطبائی در تولید مقاالت یهاسازمان برترین .4جدول 
 و اسکوپوس وب آو ساینسدر پایگاه 

ف
ردي

 

های همکار در پايگاه سازمان
 وب آو ساينس

تعداد تولیدات 
ف علمی مشترک

ردي
 

های همکار در سازمان
 پايگاه اسکوپوس

تعداد تولیدات 
 علمی مشترک

 497 دانشگاه آزاد اسالمی 4 479 انشگاه آزاد اسالمید 4
 94 دانشگاه تدران 3 34 امیرکبیر صنعتیدانشگاه  3
 39 دانشگاه شدید بدشتی 3 37 دانشگاه شدید بدشتی 3
 37 امیرکبیر صنعتیدانشگاه  1 46 دانشگاه تربیت مدرس 1
 34 دانشگاه تربیت مدرس 9 41 دانشگاه علوم پزشکی تدران 9
 45 دانشگاه علوم پزشکی تدران 6 44 شريف صنعتیدانشگاه  6
 49 ايران دانشگاه علم و صنعت 7 9 ايران علم و صنعتدانشگاه  7

آزاد اساالمی، امیرکبیار و   هاای  دانشاگاه  وب آو سااينس در پايگاه  دهدها نشان میيافته
داشاته و در  باطباائی  طبا دانشاگاه عالماه    شترين همکاری را در تولید مقاالتشدید بدشتی بی

آزاد اسااالمی، تدااران و شاادید بدشااتی بیشااترين هااای پايگاااه اسااتنادی اسااکوپوس دانشااگاه
 اند.طباطبائی در تولید مقاالت داشتهعلمی را با دانشگاه عالمه  همکاری
در پايگااه   نشاان داده اسات.   9المللی در جادول  ی همکار در تولید مقاالت بیناکشوره

ن همکاری علمی پژوهشگران عالمه طباطبائی با کشاورهای آمريکاا،   بیشتري وب آو ساينس
گرفته است و در پايگااه اساتنادی اساکوپوس بیشاترين همکااری      سوئیس و لیتوانی صورت 

 علمی با کشورهای آمريکا، سوئیس و کانادا صورت گرفته است.

 کشورهای همکار در تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی .2جدول 
 و اسکوپوس وب آو ساینساه پایگدر  

 نام کشورها
وب کشورهای همکار در پايگاه 

 آو ساينس
 نام کشورها

کشورهای همکار در پايگاه استنادی 
 اسکوپوس

 49 آمريکا 39 آمريکا
 41 سوئیس 39 سوئیس
 43 کانادا 34 لیتوانی
 5 استرالیا 45 آلمان
 5 لیتوانی 47 بريتانیا
 7 آلمان 47 کانادا
 7 مالزی 44 ااسترالی
 6 کره جنوبی 9 دانمارک
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 اند.ذکر شده 6دانشگاه عالمه طباطبائی به ترتیب تعداد مقاالت در جدول  پر تولیدپژوهشگران 

 و اسکوپوس وب آو ساینسهای طباطبائی در پایگاهپژوهشگران پر تولید دانشگاه عالمه . 6جدول 
وب پژوهشگران پر تولید در پايگاه 

 آو ساينس
 تولیدات تعداد

پژوهشگران پر تولید در پايگاه 
 اسکوپوس

 تعداد تولیدات

 13 مقدم 14 مقدم
 33 امیری 37 زاده فیحن

 37 زاده نفیح 35 امیری
 37 منتظر 33 منتظر
 45 نعمت اللدی 41 بدبودی
 49 اطیب 41 نعمت اللدی
 41 دالور 47 آقا بابايی
 43 آقا بابايی 5 دالور
 47 رواسان 5 فراز
 47 زنديه 5 زنديه

از هسااتند.  موردبررساایهااای زاده نويسااندگان فعااال در پايگاااهیمقاادم، امیااری و حنفاا
رساد بیشاترين تولیادات علمای توساط تعاداد انادکی از        های ايان جادول باه نظار مای     يافته

بکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه نويسندگان تولید شده است. همچنین ش
نشاان داده   3و در اساکوپوس در تصاوير    4 در تصاوير  وب آو سااينس ايگاه در پ طباطبائی
 شده است.

 
 دانشگاه عالمه طباطبائی  پر تولیدنقشه شبکه همکاری علمی پژوهشگران  .1 تصویر

 وب آو ساینسدر پایگاه 
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وب آو پايگااه  در  طباطباائی شبکه همکااری علمای پژوهشاگران برتار دانشاگاه عالماه       
زاده و بدبودی و بعد فیهد که بیشترين همکاری علمی بین نويسندگان حندنشان می ساينس
 است. ، بین امیری و زنديه صورت گرفتههاآناز 

 
دانشگاه عالمه طباطبائی در پایگاه  پر تولیدنقشه شبکه همکاری علمی پژوهشگران  .2 تصویر

 اسکوپوس

نويسانده فعاال و    وانعنا باه دهاد امیاری و زندياه    نقشه همکاری در اسکوپوس نشان مای 
اناد و قادرت   در شبکه هستند زيرا بیشترين ارتباط را با اطرافیان اود برقرار کرده تأثیرگذار

تعاداد تولیادات علمای     دهناده نشاان گاره  در اين شبکه اندازه نفوذ بیشتری در شبکه دارند. 
دارد  به تعداد تولیادات  ، بزر  يا کوچک بودن گره بستگیيگردعبارتبهپژوهشگر است 

ايان   انادازه پژوهشگران اسات و  میزان همکاری بین  دهندهنشان هاگرهو اطوط واصل بین 
اطوط بستگی به میزان ارتباط علمی است يعنی اگر نويساندگان همکااری بیشاتری باا هام      

ه بیشاترين  شوند. در اين شابک ديده می ترپررنگو  تربرجستهها داشته باشند اطوط بین گره
 صورت گرفته است.و صدقیانی زنديه  ن امیری،همکاری علمی بی

هاای  در پايگااه  طباطباائی چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران برتر دانشگاه عالمه 
 نمايش داده شده است. 1و  3و اسکوپوس در تصوير  وب آو ساينس
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 طباطبائیدانشگاه عالمه  پر تولیدنمایش چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران  .3تصویر 

 وب آو ساینسدر پایگاه  

 
 طباطبائیدانشگاه عالمه  پر تولیدنمایش چگالی شبکه همکاری علمی پژوهشگران  .4تصویر 

 در پایگاه اسکوپوس 
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باشاد نشاان    تار نزدياک که هرچه به ياک   شااص چگالی عددی بین صفر تا يک است
 تار نزدياک  دهنده انسجام باالی شبکه و همکاری بیشتر بین پژوهشاگران و هرچاه باه صافر    

باا بررسای    نشان دهنده انسجام پايین شبکه و نباود همکااری باین پژوهشاگران اسات.      ،باشد
وب آو در پايگااه  طباطبائی ، شااص چگالی تولیدات علمی دانشگاه عالمه هادادهجزئیات 
درصد روابط ممکن بین نويساندگان   9/7 دهنده اين است کهاست که نشان  779/7 ساينس

اسات   779/7اساکوپوس   ص چگالی تولیدات علمای در پايگااه  است. شاابه فعلیت رسیده 
در اين پايگاه باه فعلیات رسایده     بین پژوهشگران درصد روابط ممکن 9/7دهد که نشان می

دهد که انسجام شبکه بسیار پاايین  نشان می موردمطالعههای است. شااص چگالی در پايگاه
 نیز ضعیف است.بین نويسندگان  و روابط

 گیرینتیجه بحث و
و اسکوپوس به  وب آو ساينسدر پايگاه  تولیدات علمی بر اساس بررسی حاضر، نرخ رشد

پايگااه  که نرخ رشد تولید علم در پايگاه اسکوپوس نسبت باه   است 94/33و  15/35ترتیب 
تاا   موردمطالعاه  هایيگاهپاروند رشد تولید علم در  هرچند. بدتر استکمی  وب آو ساينس

باه بعاد    3777است ولای از ساال    داشتهو رشد کمی  هبخش نبوددان رضايتچن 3777سال 
، و بار تعاداد آن افازوده شاده اسات     رشاد تصااعدی برااوردار باوده     از  ،روند تولیاد علام  

ماادرک و در پايگاااه  94بااا تولیااد  3743سااال  در وب آو ساااينسپايگاااه  کااه یاگونااهبااه
از میاان  . داشاتند را علمای   اتن تولیدتريشبی ،مدرک 479 یدتولبا  3744سال  در اسکوپوس
و  و علااوم تربیتاای شناساایروان، دانشااکده مااديريت و حسااابداری، دانشااکده هااادانشااکده
، بادنی یات ترب هاای دانشاکده  ها بودند.دانشکده یدترينپر تولرياضی و رايانه  مدانشکده علو

تاا ساال    العاه موردمطهاای  تولیاد علمای در پايگااه    ، هاین حقوق و الدیات و معارف اسالمی
در مااورد دانشااکده  .بااود کاام ، بساایارهااابقیااه دانشااکده نداشااتند و تعااداد تولیاادات 3749
 اندکشايد بتوان گفت که دلیل تولیدات پايین، نوپا بودن اين دانشکده و تعداد  بدنییتترب

در ماورد دانشاکده الدیاات و معاارف      ها اسات. اعاای هیات علمی نسبت به ساير دانشکده
توان استدالل کرد که تولیدات علمی اين دانشکده در دااال کشاور، مخااطبین    یاسالمی م

 بیشتری دارد.
مااورد( و در  147) وب آو ساااينستولیاادات نمايااه شااده در پايگاااه    کاالبااهنگاااهی 
 يساه مقاقابال  وجهینهبه، المللیبینمیزان تولیدات  دهد کهمورد( نشان می 993)اسکوپوس 
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 ماه طباطباائی در دااال کشاور نیسات.     یات علمای دانشاگاه عال  با تولیدات علمی اعاای ه
تعاداد تولیادات    برحساب اياران   یهادانشگاهبندی با انجام اين مطالعه، آارين رتبه زمانهم

 عمدتاًمقاله ) 6136با تولید  منتشر شد و دانشگاه عالمه طباطبائی 4351در سال  داال کشور
مقالاه قارار    41،419 پاس از دانشاگاه تداران باا     در حوزه علوم انساانی  تبه دومرفارسی( در 

تولیادات   المللی و ملای دارد. دلیال اينکاه   گرفت که نشان از تفاوت فاحش در تولیدات بین
آن  يال دالدارد. شايد بتوان يکای از   بررسی بیشترین حد پايین است، نیاز به يالمللی تا ابین

 شاده حال حتی اگر مشکل زباان را   .دانسترا دشواری نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی 
 یهاا پاژوهش در مقايساه باا    يافتاه انجام یهاپژوهش علمی تصور کنیم، مشکل بعدی سطح

و چنانچه تحقیقات انجاام شاده در دااال اياران، در ساطح بااالی علمای و        است  المللیبین
 در نشاريات  چاا  شادن  باشاند، شاانس پذيرفتاه شادن و     همگام با مسیر تحقیقاات جداانی   

را اواهناد داشات و ايان موضاوع      موردمطالعاه های در پايگاه شدن يهنما يتاًنداالمللی و نبی
چناین  زيرا بدون وجاود ارتباطاات علمای واقعای و پايادار، انجاام        شودمحقق نمی یآسانبه

 انادک دلیال ديگار اهمیات نادادن ياا توجاه       اواهاد باود.    فرساکاری بسیار دشوار و طاقت
هاای گذشاته باوده اسات. شاايد هام       المللی، در طول ساال علمی بینهای دانشگاه به فعالیت
بار تولیاد    در آن بیشاتر  یاد تأکاست کاه   یاگونهبهی های علوم انسانی و اجتماعماهیت رشته
اگر اين دلیل را بپذيريم باازهم   ،حالينبااتا تولید مقاله.  است محصول علمی عنوانبهکتاب 

شاوند و  ها، به زبان فارسی تولید میکتاب اتفاقبهريب مشکل زبان باقی است زيرا اکثريت ق
هاای  ياا مانناد کتااب   و  دنا اساتفاده کن  هاا آند از نا توانمای  یدشاوار باه المللای  بین ینمخاطب
باا تماام داليال     .خواهناد داشات  المللای ن مخاطبی در سطح بین اصوالً به فارسی، شدهترجمه
، واقعای  يال دال دارد و مختلاف هاای  جنباه و اين موضوع ابعااد   شاره کرد کهابايد  ذکرشده
 اواهد شد. ترپس از بررسی و مصاحبه با اعاای هیات علمی مشخص احتماالً

زاد اساالمی، دانشاگاه فنای امیرکبیار، تداران و      آدانشاگاه   همکاار،  یهاسازمانبه لحاظ 
مللای  العلمی بین رکاشدید بدشتی بیشترين همکاری علمی را با دانشگاه عالمه در تولید مد

است  توجهجالبهای همکار با دانشگاه عالمه طباطبائی ای که درباره سازماننکته .اندداشته
پايتخت و قطب علمای کشاور و باا     عنوانبهدر شدر تدران است. هرچند تدران  هاآنتمرکز 

دارا بودن باالترين تعداد دانشگاه و مراکز پژوهشی، شاانس زياادی بارای همکااری علمای      
اسات. از ساوی ديگار،     مامثر رسد نزديکی جغرافیايی در همکاری علمی به نظر میدارد اما 
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هاای  های علمی ايران در تدران، نشان از شکاف علمای در باین دانشاگاه   تمرکز زياد فعالیت
ايان   غیرمساتقیم  طاور باه هاای تحقیاق نیاز    کشور و عدم توزير متوازن امکانات دارد و يافتاه 

 .کنندیم يیدتأموضوع را 
آمريکا در هر دو پايگاه در رتبه نخسات قارار    متحدهاياالتلحاظ کشورهای همکار، به 
مانناد   باود  شدهگزارش قبالًهای ديگر نیز گیرد و چنین وضعی درباره بسیاری از دانشگاهمی

گاومز  -ايان يافتاه حتای باا يافتاه تحقیاق المادا       . (4351تحقیق جاللی ديزجی و جعفارزاده ) 
آمريکااا،  پااس ازاسااکوپوس  يگاااهدر پاان نیااز مطابقاات دارد.  ( در اااارج از اياار 3741)

پاس از آمريکاا،    وب آو سااينس و در پايگااه  ، کانادا، استرالیا و لیتاوانی  سويس کشورهای
را باا همتاياان    المللای باین کشورهای سويس، لیتوانی، آلمان و انگلستان بیشاترين همکااری   

با ايران در دو پايگاه، شباهت زياادی باا    کشورهای همکار. اندداشتهاود در دانشگاه عالمه 
دانشاگاه عالماه    وياژه باه هم دارند و دلیل اينکه چرا پژوهشاگران ايان کشاورها باا اياران و      

 قرار نگرفته است. موردبررسیاند، در اين تحقیق طباطبائی همکاری داشته
سندگان در دو نوي مالحظهقابلدر دو پايگاه نشان از تشابه  پر تولیدنگاهی به نويسندگان 

دو پايگااه باشاد.    یهاا دادهدرصادی   34آن همپوشاانی   داليلپايگاه دارد که شايد يکی از 
. باشاند یما زاده، امیاری و منتظار    نفیمقدم، ح استنادی پايگاهدر هر دو  پر تولیدنويسندگان 

باا توجاه باه     دو پايگااه  یهادادهدرصدی  34توجه به اين نکته ضروری است که همپوشانی 
ايان   يتااً ندا ها ايجاد نکرد و، مشکلی در تحلیل دادهبود مدنظرفی که از انجام اين تحقیق هد

 يحااً تلوشاوند کاه   دهنده اهمیت بیشتر مجالتی است که در هر دو پايگاه نماياه مای  امر نشان
های دو زيرا سیاست دارد هاآنیت بیشتر مقبولو باالتر  المللیبینکیفیت بدتر، اعتبار نشان از 

 هاا دادهالبتاه   .نیسات نیاز يکساان    هاا آنو نوع مجالت تحات پوشاش    نبودهپايگاه مانند هم 
 پايگااه نیاز تحلیال شادند     دو بارای هار   ،و بادون در نظار گارفتن همپوشاانی     مساتقل  طوربه

نماياه شاده   تولیادات   صرفاً ،بسیاری از تحقیقاتدهد که ها نشان میپیشینه رمرو کهدرحالی
 اند.دادهقرار  ردبررسیمواه را گيک پايدر 

دهاد  بوده که نشان می 779/7 وب آو ساينسدر پايگاه شااص چگالی تولیدات علمی 
درصد روابط ممکن به فعلیت رسیده است و شااص چگالی تولیدات علمی در پايگااه   9/7

وابط ممکن باه فعلیات رسایده اسات.     درصد ر 9/7دهد بوده که نشان می 779/7اسکوپوس 
چون شااص چگالی همواره عددی بین صفر تاا ياک    ص چگالی بايد گفتدر تفسیر شاا
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باشد سطح همکاری باالسات و هار چاه باه صافر       ترنزديکو اين عدد هر چه به يک  است
عادد  بناابراين   ،تری قرار دارددر سطح پايین مکاری بین نويسندگانهد سطح شبا ترنزديک
علمی در شبکه حکايت دارد و همکاری  ايینپانسجام  از واست تر از نیم پايین آمدهدستبه

اياان باادان معناای اساات کااه همکاااری الزم بااین پژوهشااگران دانشااگاه عالمااه طباطبااائی در 
 مللی صورت نگرفته است.لااصوص تولیدات علمی بین

 هاپیشنهاد
در جدات افازايش تولیادات     های مالی يا امتیازیمشوق ازجمله های مختلفبرقراری مشوق
 :للیالمعلمی بین

 درتسدیل برقراری ارتباط علمی باین پژوهشاگران دانشاگاه عالماه طباطباائی نخسات        .4
المللی مانند دعوت از اساتید بین المللیداال اود دانشگاه، سپس در سطح ملی و بین

و  ی آموزشای هاا ارگااه مشترک آموزشای و پژوهشای، برگازاری ک   های برای فعالیت
 المللی در داال ايرانهای بینهمايش

انگلیسای   زباان  وياژه باه غیرفارسی  یهازبانريزی برای تقويت نگارش علمی به برنامه .3
ياا حمايات از    ی آموزشای هاا ارگااه از طرياق برگازاری ک   برای اعاای هیات علمای 

 در اارج از کشور یآموززبان مدتکوتاههای شرکت در دوره
از طرياق   المللای هاای باین  سازی تولیادات علمای فارسای در پايگااه    تالش برای نمايه  .3

نشاان دادن   منظاور بهالمللی صالح ملی و بینرسمی با مراجر ذی مذاکراتمکاتبات و 
در  دانشاگاه عالماه طباطباائی    ازجملاه های کشور ات علمی دانشگاهدتولی تعداد واقعی
 المللیسطح بین
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