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چکیده
هدفّ :سف اس پضٍّؼ حبضز تؼییي هیشاى ّنتألیفی پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ رٍاًؾٌبعی زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم
زر عبلّبی  1386-1390ثَز.
روش پژوهص :زر پضٍّؼ حبضز اس رٍػ تَفیفی  -تحلیلی ثب اعتفبزُ اس اثشارّبی ػلن عٌزی اعتفبزُ ؽسُ اعت .اثشار پضٍّؼ
پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم اعت .رْت زرٍىزّی زازُّب ٍ اًزبم هحبعجِّب اس ًزم افشار اوغل اعتفبزُ ؽسُ اعت .ربهؼِ
پضٍّؼ ؽبهل ولیِ همبلِّبی ًوبیِ ؽسُ زر حَسُ رٍاًؾٌبعی ،زر ثبسُ سهبًی  1386-1390اعت وِ زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى
اعالم ًوبیِ ؽسُ اعت .زر ایي پضٍّؼ ؽبذـ ّوىبری ،زررِ ّوىبری ٍ ضزیت ّوىبری ثزای رؽتِ رٍاًؾٌبعی هحبعجِ ؽسُ
اعت.
یبفتههب :یبفتِّبی پضٍّؼ حبوی اس آى اعت وِ هسارن چْبر ًَیغٌسُای ثب ًزخ رؽس  ،0/32زارای ثیؾتزیي رؽس زر هیبى هسارن
ثب عبیز الگَّبی ّن تألیفی ثَزُاًس .ضزیت هؾبروت پضٍّؾگزاى زر زٍرُ هَرز هغبلؼِ ثزاثز ثب  ٍ 0/54ثیؾتزیي ضزیت ّوىبری
هزثَط ثِ عبل  1390ثزاثز ثب  ، 0/59هیبًگیي زررِ ّوىبری زر عبلّبی ثزرعی ؽسُ ثزاثز  0/83ثَزُ اعت.
نتیجه گیزی :زر هزوَع اس پضٍّؼ حبضز اعتٌجبط هیؽَز وِ پضٍّؾگزاى رٍاًؾٌبعی توبیل ثِ تَلیس همبلِّبی چٌس ًَیغٌسُای
زارًس؛ ثِ عَریوِ ثب ٍرَز افشایؼ ٍ رؽس همبلِّبی رٍاًؾٌبعی ،همبلِّب ٍ هسارن یه ًَیغٌسُ زر ثیؾتز عبلّب وبّؼ یبفتِ اعت.
واژههبی کلیدی :پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم (آی ،اط ،عی) ،رٍاًؾٌبعی ،ضزیت هؾبروت ،ػلن عٌزیًَ ،یغٌسگبى ایزاًی،
ّنتألیفی.

بررسی هیساى هنتألیفی پژوهشگراى ایرانی حوزه روانشناسی در ...

تزفیغ ٍ ارتمبی ویفیت همبلِ هیؽَز .اس ًتبیذ چٌیي

مقدمه
پضٍّؼ ثغتز افلی عبسًسگی ٍ تَعؼِ ّز وؾَر اعت ،ثِ

پضٍّؼّبیی هیتَاى ثزای ثزًبهِریشی ّوىبریّبی ػلوی ،ثز

ػجبرتی ،تَعؼِ ػلوی ّز وؾَر را هیتَاى ثب ثزرعی

هجٌبی ؽىل فحیح ّوىبری اعتفبزُ وزز ٍ ثب ؽٌبذت

فؼبلیتّبی ػلوی پضٍّؾگزاى آى وؾَر ،هَرز ثزرعی لزار زاز.

اٍلَیتّب ،تَاًبییّب ٍ ًمبط ضؼف ،هیتَاى تغْیالت السم را

اس ایي رٍ ؽٌبذت ،ارسیبثی ٍ ثزرعی فؼبلیتّبی ػلوی ثزای

ثزای ّسفهٌستز وززى ّوىبریّبی ػلوی فزاّن آٍرز.

ثزًبهِریشی ٍ عیبعتگذاری پضٍّؾی ضزٍرت زارز (اهیي

هْنتزیي هغئلِای وِ زر پضٍّؼ حبضز ثِ آى پززاذتِ

پَر .)1385 ،زر ٍضؼیت وًٌَی ،رؽس ٍ افشایؼ ػلَم زر

هیؽَز ،ایي اعت وِ ثب ثزرعی تَلیسّبی ػلوی پضٍّؾگزاى

فزاعَی هزسّبی رغزافیبیی ،هترققبى ٍ پضٍّؾگزاى ثز آى

ایزاًی ،زر حَسُ رٍاًؾٌبعی ،زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى
2

زاؽت تب ثِ عَی ارتجبعبت ثیؾتز ٍ ّوىبری ػلوی رٍی

اعالم  ،ثیي عبلّبی  ،1386-1390هیشاى ّنتألیفی

آٍرًس ،چزا وِ یه پضٍّؾگز ثِ ًسرت هیتَاًس توبم ترقـ،

پضٍّؾگزاى ایي حَسُ وِ ؽبهل  3015همبلِ اعت ،عٌزیسُ

هْبرت ،هٌبثغ ٍ اهىبًبت السم را ثزای غلجِ ثز هؾىلّبی

هیؽَز .پضٍّؼ حبضز ثز آى ؽس تب ثب هغبلؼِ الگَی هؾبروت

پضٍّؾی هَرَز زر چٌیي ؽزایغی زاؽتِ ثبؽس (رحیوی ٍ

ػلوی پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاًؾٌبعی ،ثِعَرذبؿ هؾرـ

فتبحیّ .)1386 ،وچٌیي ،افشایؼ حَسُّبی هیبىرؽتِای ،ثبػج

وٌس ،پسیسُ ّنتألیفی تب چِ اًساسُ زر تَلیس همبلِّبی

پَیبیی ثیؾتز ػلَم زر رْبى ٍ رؽس هضبػف آى زر زِّّبی

پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاًؾٌبعی هَرز تَرِ لزار گزفتِ اعت.

اذیز ؽسُ اعت .ثٌبثزایي ،پضٍّؾگزاى زر ّز حَسُ ػلوی،

رؽس ٍ گغتزػ ّوىبری ػلوی ٍ پضٍّؾی اس چٌس زِّ

زیگز تَاًبیی اًزبم فؼبلیتّبی پضٍّؾی را ثِ فَرت فززی

پیؼ ،تَرِ ثِ ثزرعی ّوىبریّبی ػلوی زر حَسُ تَلیس ػلن

ًسارًس ٍ پضٍّؼّبی گزٍّی تالؽی ثزای اؽتزان فىزی زٍ یب

را افشایؼ زازُ ٍ عی عبلیبى اذیز ،افزاز سیبزی ثِ ثزرعی ّن

چٌس پضٍّؾگز ،رْت اعتفبزُ اس ترقـّبی یىسیگز اعت

تألیفی ٍ الگَّبی هؾبروت ػلوی پززاذتِاًس:
ػقبرُ ٍ ّوىبراى ( )1389زر پضٍّؾی ّنًَیغٌسگی

(ػقبرُ.)2005 ،
ّوىبری ػلوی وِ یىی اس ًوَزّبی آؽىبر آى ّنتبلیفی

پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ ًوبیِّبی اعتٌبزی ػلَم ،ػلَم
3

اعت ،تحت تأحیز ػَاهل هتؼسزی ؽىل گزفتِ اعت .ثِ لحبػ

ارتوبػیٌّ ،ز ٍ ػلَم اًغبًی ،زر پبیگبُ ٍة آٍ عبیٌظ  ،زر

تبریری ،ریؾِ پضٍّؼّبی هؾبروتی ّنسهبى ثب تَلیس ػلن

عبلّبی  2000تب  2006را هَرز ثزرعی لزار زازًس .آىّب ثِ

ًَیي یؼٌی اًمالة ػلوی لزى  17اعت (ثیَر ٍ رٍسى.)1978 ،1

ایي ًتیزِ زعت یبفتٌس وِ ضزیت هؾبروت ًَیغٌسگبى زر زٍرُ

ّوىبری ػلوی را هیتَاى ثِ ػٌَاى وبر هؾتزن پضٍّؾگزاى،

هَرز ثزرعی رًٍسی فؼَزی را عی هیوٌس؛ ایي اهز ًؾبى

رْت وغت ّسف هؾتزن ٍ تَلیس زاًؼ ػلوی تؼزیف وزز.

زٌّسُ افشایؼ توبیل ًَیغٌسگبى ثِ تَلیس هسارن هؾبروتی زر

ّوىبری ػلوی ؽبذـ افلی تَعؼِ ػلوی ّز ربهؼِ ثِ

عَل زٍرُ ثَزُ اعت .ثیؾتزیي هؾبروت ػلوی ،زر تَلیس

زر

هسارن زٍ ٍ عِ ًَیغٌسُای ثَزُ ٍ ضزیت هؾبروت ولی

عیبعتگذاریّبی ػلوی تجسیل ؽسُ اعت (ازّوی ،اوولی ٍ

ًَیغٌسگبى  %59ثَزُ اعت .آىّب ًیش ثِ ایي ًتیزِ رعیسًس وِ

ٍرهشیبرّ .)1390 ،وچٌیيّ ،وىبری ػلوی یب ّنتألیفی زر

تؼساز همبالت ػلوی ثب ًَ 4یغٌسُ ٍ ثبالتز زر حبل افشایؼ

تَلیس همبلِّب ٍ هسارن ػلوی ،ثبػج تجبزل هٌبعت ایسُّب،

اعت.
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ثٍِیضُ زر تَلیس همبلِّبی ثیي رؽتِای ٍ ارتمبی ویفیت
همبلِّبی هؾبروتی ،تمغین وبر ،چبح همبلِّبی ثیؾتز ثزای
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ریبحی ٍ ًَرٍسی ( )1390ثِ ثزرعی هیشاى ّوىبریّبی

زارا ثَزُاًس .زر ثزرعی ؽجىِ ّنتألیفی ثیي الوللی ًیش هؾرـ

ػلوی وؾَرّبی حَسُ ذلیذ فبرط ثب وؾَرّبی اعىبًسیٌبٍی

ؽس وِ ًَیغٌسگبى ایزاًی رؽتِ رٍاىؽٌبعی ،ثیؾتزیي ّنتألیفی

زر پبیگبُ اعالػبتی اعىبپَط ،عی عبلّبی 1989-2009

را ثب ًَیغٌسگبى وؾَر آهزیىبًَ ،یغٌسگبى رؽتِّبی وتبثساری

پززاذتٌس .یبفتِّب ًؾبى زاز وِ ّوىبریّبی ػلوی وؾَرّبی

ٍ هسیزیت ثب ًَیغٌسگبى وؾَر اًگلیظ ٍ ًَیغٌسگبى رؽتِ

زٍ هٌغمِ زر تَلیس هسارن ػلوی هؾتزن زر عبلّبی اذیز رٍ

التقبز ثب ًَیغٌسگبى وؾَر وبًبزا زاؽتِاًس.

ثِ رؽس ثَزُ ٍ اس عبل  2004ثِ ثؼس رؽس عبالًِ  31زرفسی را

هززاًی ٍ ّوىبراًؼ ( ،)1391ثِ ثزرعی ضزیت هؾبروت

زاؽتِ اعت .ثِ عَر ولیّ ،وىبریّبی ػلوی هؾتزن هیبى آًْب

پضٍّؾگزاى زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زر اًتؾبرات ثیي الوللی

زر همبیغِ ثب ّوىبری ػلوی ثیي الوللی آًْب ،زرفس ثغیبر

پززاذتٌسً .تبیذ ًؾبى زاز وِ هتَعظ ضزیت هؾبروت ولی

ًبچیشی را ثِ ذَز اذتقبؿ زازُ ٍ تؼساز تَلیسات ػلوی ثب 4

ًَیغٌسگبى زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ،زر پبیگبُ ٍة ػلَم

ًَیغٌسُ ٍ ثبالتز زر حبل افشایؼ اعتً .تبیذ ایي پضٍّؼ ًؾبى

 0/64ثَزُ اعت وِ توبیل ثِ ًغجت ثبالی ًَیغٌسگبى را ثِ

زاز وِ ّوجغتگی ثغیبر ثبالیی هیبى هیشاى تَلیسات ػلوی ّز

تَلیس هسارن هؾبروتی ٍ ّوىبری ػلوی ًؾبى زاز .اس ًظز

وؾَر ٍ هیشاى ّوىبریّبی ػلوی آى وؾَر ،زر ّز زٍ هٌغمِ

تؼساز ًَیغٌسگبى ،هسارن پٌذ تب ّؾت ًَیغٌسُای اس 33

ٍرَز زارز.

زرفس زر عبل  ،2006ثِ  45زرفس زر عبل  2010رعیسُ ثَزًس

حزیزی ٍ ًیىشاز ( )1390زر پضٍّؾی ؽجىِّبی ّنتألیفی

ٍ ثبالتزیي هیشاى رؽس هزثَط ثِ ایي زعتِ اس هسارن ثَزُ اعت.

زر همبلِّبی ایزاًی رؽتِّبی وتبثساری ٍ اعالع رعبًی،

هؼزفت ٍ ّوىبراى ( ،)1391ثِ ثزرعی ٍضؼیت ّوىبری

رٍاىؽٌبعی ،هسیزیت ٍ التقبز ،زر پبیگبُ آیاطآی  ،ثیي

گزٍّی ًَیغٌسگبى همبلِّبی تألیفی هزلِ رٍاىپشؽىی ٍ

عبلّبی  2000تب  2009را ثزرعی وززًس" .پضٍّؼ اس ًَع

رٍاىؽٌبعی ثبلیٌی ایزاى عی عبلّبی  1381-89پززاذتٌس .زر

وتبةعٌزی اعت ٍ زر ارزای آى اس رٍػ تحلیل ؽجىِ ثِ

ایي پضٍّؼ یبفتِّب ًؾبى زاز هیبًگیي ضزیت ّوىبری گزٍّی

هٌظَر هقَرعبسی ؽجىِّبی ّنتألیفی ٍ اس ًزمافشارّبی اوغل

ًَیغٌسگبى همبلِّبی هٌتؾز ؽسُ زر  0/61 IJPCPثَز.

ٍ پبصِن ثزای تزشیِ ٍ تحلیل زازُّب اعتفبزُ ؽسُ اعت .زازُّب

زاًؾگبُّبی ػلَم پشؽىی ایزاى ثب  236همبلِ ٍ زاًؾگبُ ػلَم

ؽبهل ول هسارن ًوبیِ ؽسُ تَعظ ًَیغٌسگبى ایزاًی زر ًوبیِ

پشؽىی تْزاى ثب  167همبلِ ،ثیؾتزیي ّوىبری گزٍّی را زر

اعتٌبزی ػلَم ارتوبػی ثزای رؽتِّبی وتبثساری ٍ اعالعرعبًی

تسٍیي همبلِ زر  IJPCPزاؽتٌس.

( ،)106التقبز ( ،)53هسیزیت ( ٍ )56رٍاىؽٌبعی ( )165ثَزُ

ػزفبىهٌؼ ٍ ّوىبراى ( )1392ثِ ثزرعی هؾبروت

اعت .ؽبذـّبی هرتلف ،اس رولِ ؽبذـ ّوىبری ٍ

پضٍّؾگزاى رٍاىؽٌبعی ٍ رٍاىپشؽىی وؾَر زر تَلیس ػلن

زررِ ّوىبری ٍ ضزیت ّوىبری ثزای ّز رؽتِ هحبعجِ ؽسُ

پززاذتٌسً .تبیذ پضٍّؼ حبوی اس آى ثَز وِ  83/278زرفس اس

اعتً .تبیذ ًؾبى زاز وِ ثیؾتزیي هؾبروت ،زر تَلیس هسارن

تَلیسّبی ػلوی هَرز ثزرعی اس عزیك هؾبروت ػلوی

زٍ ٍ عِ ًَیغٌسُای ثَزُ اعت ٍ ًَیغٌسگبى رؽتِ رٍاىؽٌبعی

پضٍّؾگزاى تألیف ؽسُ وِ ثیبًگز گزایؼ پضٍّؾگزاى ایي

ثِ چٌسًَیغٌسگی گزایؼ ثیؾتزی زاؽتِاًس ٍ ثبالتزیي هیشاى

حَسُ ثِ ّوىبری ػلوی ثَزُ اعت .ثب ایي ٍرَزً ،زخ رؽس

ضزیت ّوىبری ولی ًَیغٌسگبى هتؼلك ثِ ایي رؽتِ ثَزُ

تَلیسّبی ػلوی اًفزازی زر زٍرُ سهبًی هَرز ثزرعی ،ثیؾتز اس

اعت .رؽتِ وتبثساری ،زر ولً ،غجت ثِ عِ رؽتِ زیگز اس لحبػ

تَلیسّبی ػلوی گزٍّی ثَزُ اعت .ثزرعی الگَّبی ّنتألیفی

ضزیت ّوىبری زر ربیگبُ پبییيتزی لزار زاؽتِ اعت.

پضٍّؾگزاى رٍاىؽٌبعی ٍ رٍاىپشؽىی وؾَر ًؾبى زاز وِ

ّوچٌیي رؽتِ هسیزیت ،ثبالتزیي هیشاى پیَعتگی ٍ رؽتِ

الگَی زٍ ًَیغٌسُای رایذتزیي الگَی ّنتألیفی زر هیبى

رٍاىؽٌبعی ،ثبالتزیي هیشاى گغغتگی را زر ؽجىِ ّنتألیفی

پضٍّؾگزاى ایي حَسُ ثَزُ ،اهب ثیؾتزیي هیشاى اعتٌبز تَعظ
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تَلیسّبی ػلوی حبفل اس الگَی ّنتألیفی چٌسیي ًَیغٌسُای

عبلّبی  1386-1390پززاذتِ اعت .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ

زریبفت ؽسُ اعت.

پضٍّؼّبی اًزبم ؽسُ اوخزاً زر پبیگبُ ٍة ػلَم (آیاطآی)

سفزًٍیؾب ٍ پَالرزی )2009( 1ثِ پضٍّؾی ثب ػٌَاى «الگَی
ّنتألیفی ٍ هیشاى ّوىبری زر رٍاًؾٌبعی» ،پززاذتٌس .آىّب

اًزبم ؽسُاًس ٍ تب وٌَى ّیچ پضٍّؾی زر رؽتِ رٍاىؽٌبعی زر
آیاطعی اًزبم ًؾسُ ،ایي پضٍّؼ رسیس ٍ ًَ هیثبؽس.

زازُّبی هَرز ًیبس پضٍّؼ را اس  141پبیبىًبهِ زوتزای عِ

ّسف ولی ایي پضٍّؼ ،ثزرعی هیشاى ّنتألیفی

زاًؾگبُ زر عَل  1963-2003روغ آٍری وززًس وِ ؽبهل

پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ رٍاىؽٌبعی زر پبیگبُ اعتٌبزی

 14374همبلِ ثَزً .تبیذ پضٍّؼ ًؾبى زاز وِ هیشاى ّوىبری

ػلَم رْبى اعالم زر عبلّبی  1386-1390اعت .ایي پضٍّؼ

ًَیغٌسگبى رٍاىؽٌبعی ثزاثز ثب  ٍ 0/53اوخزیت هزلِّبی

ثِ هٌظَر هحبعجِ ضزیت ّوىبریً ،زخ رؽس ٍ زرفس

رٍاىؽٌبعی ( 94/54زرفس) ثِ سثبى اًگلیغی ثَزًسّ .وچٌیي

هؾبروت ًَیغٌسگبى پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ رٍاىؽٌبعی

ًتبیذ ًؾبى زاز وِ همبلِّبی اًفزازی  47/12زرفس ٍ همبلِّبی

فَرت گزفتِ اعت ٍ اّساف فزػی ػجبرتٌس اس:

گزٍّی  52/87زرفس ،اس همبلِّبی هَرز ثزرعی را تؾىیل
هیزازًس.

 تؼییي زررِ ّوىبری پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ
رٍاىؽٌبعی زر تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ

2

اعىبلَیچ ٍ ّوىبراًؼ ( )2009ثِ هغبلؼِ ٍضؼیت
ّنتألیفی ًَیغٌسگبى اعپبًیبیی زر سهیٌِ ػلن تبرید ٍ فلغفِ زر

اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم زر عبلّبی -1390
1386؛

زٍ پبیگبُ اطعیآی ٍ 3اطاطعیآی 4تحت پبیگبُ آیاطآی

 تؼییي ضزیت هؾبروت پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ

زر عبلّبی  2006-1972پززاذتٌس .یبفتِّب ًؾبى زاز ّوىبری

رٍاىؽٌبعی زر هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی

هیبى هحممبى زر حَسُ تبرید ٍ فلغفِ ثغیبر ون اعت ٍ

ػلَم رْبى اعالم عی عبلّبی 1386-1390؛

همبلِّبی ته ًَیغٌسُ ّوچٌبى پیؾتبس ثَز .زر حَسُ ػلَم

 تؼییي ًزخ رؽس ٍ زرفس هؾبروت پضٍّؾگزاى

ارتوبػی ًَیغٌسگبى اعپبًیبیی گزایؼ چٌساًی ثِ ّنتألیفی

ایزاًی زر حَسُ رٍاىؽٌبعی زر هسارن ًوبیِ ؽسُ زر

ًسارًس.

پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم عی عبلّبی هَرز

پضٍّؼّبیی وِ ثِ ػٌَاى پیؾیٌِ تحمیك آهسُاًس ،ثب اعتفبزُ

هغبلؼِ؛

اس رٍػ ػلنعٌزی ثِ ثزرعی هیشاى ّنتألیفی ًَیغٌسگبى

 تؼییي ؽبذـ ّوىبری پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ

پززاذتِ ٍ هٌجغ گززآٍری زازُّب زر اوخز تحمیكّب پبیگبُ ٍة

رٍاىؽٌبعی زر تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ

ػلَم اعت .پبرُای اس پضٍّؼّب ثِ ثزرعی هیشاى ّن تألیفی زر

اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم زر عبلّبی -1390

هٌغمِ رغزافیبیی ذبفی پززاذتِاًس .ثِعَرولی هزٍر

1386؛

پیؾیٌِّبی اًزبم ؽسُ ًؾبى زاز پضٍّؼّب ،هیشاى ّنتألیفی

 ؽٌبعبیی

پزتَلیستزیي

ًَیغٌسگبى

زر

حَسُ

ًَیغٌسگبى را هَرز هغبلؼِ لزار زازُاًس ،ووتز پضٍّؾی ثِ عَر

رٍاىؽٌبعی زر هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی

هغتمین ٍ ذبؿ ثب پضٍّؼ حبضز ارتجبط زاؽتِ اعت .ثٌبثزایي

ػلَم رْبى اعالم زر ّز یه اس عبلّبی هَرز

تحمیك حبضز ثِ ثزرعی هیشاى ّنتألیفی پضٍّؾگزاى ایزاًی

هغبلؼِ.

حَسُ رٍاىؽٌبعی زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم ثیي

پضٍّؼ حبضز زر فسز پبعدگَیی ثِ عؤالّبی سیز اعت:
 .1زررِ ّوىبری پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ

1

. Zafrunnisha and Pullareddy
. Osca-lIuch et al
3
. SCI
4
. SSCI
2
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اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم زر عبلّبی 1386-1390

اس ثؼس روغ آٍری اعالػبت ،ایي تحمیك یه تحمیك تَفیفی

چِ همسار ثَزُ اعت؟

اعت ٍ هحمك حك زعتىبری اعالػبت را ًسارز .اثشار ایي

 .2ضزیت هؾبروت پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ

پضٍّؼ را پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم تؾىیل هیزّس ٍ

رٍاىؽٌبعی زر تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ

تَلیسات ػلوی ًوبیِ ؽسُ زر ایي پبیگبُ زر حَسُ رٍاىؽٌبعی

اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم زر عبلّبی 1386-1390

زر عبلّبی  1386تب  ،1390ؽبهل  3015ػٌَاى هسرن هَرز

چِ همسار ثَزُ اعت؟

ثزرعی لزار گزفتِ ؽسُ اعت .رْت زرًٍسّی زازُّب ٍ اًزبم

ً .3زخ رؽس ٍ زرفس هؾبروت پضٍّؾگزاى ایزاًی زر

هحبعجِّب اس ًزم افشار اوغل اعتفبزُ ؽسُ اعت .ربهؼِ پضٍّؼ

حَسُ رٍاىؽٌبعی زر تَلیسات ػلوی حجت ؽسُ زر

ؽبهل ولیِ همبلِّبی ًوبیِ ؽسُ زر حَسُ رٍاىؽٌبعی زر ثبسُ

پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم زر زٍرُ هَرز

سهبًی  1386-1390وِ زر ًؾزیبت ػلوی -پضٍّؾی ٍ ػلوی-

هغبلؼِ ثِ فَرت تىی ٍ گزٍّی ثِ تفىیه عبل

تزٍیزی پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم ًوبیِ ؽسُ اعت .زر

چگًَِ ثَزُ اعت؟

ایي پضٍّؼ ،زر اًتربة ًَیغٌسگبى حَسُ رٍاىؽٌبعی ٍ

 .4ؽبذـ ّوىبری پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ

همبلِّبی آًْب ،اس ًوًَِ گیزی اعتفبزُ ًؾسُ اعت ٍ توبهی

رٍاىؽٌبعی زر تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ

هَارز یه ثِ یه هَرز ثزرعی لزار ذَاٌّس گزفت ٍ عپظ

اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم ثِ تفىیه عبلّبی هَرز

هَرز تزشیِ ٍ تحلیل ٍالغ ذَاٌّس ؽس.

ثزرعی چمسر هیثبؽس؟
 .5پزتَلیستزیي ًَیغٌسگبى زر حَسُ رٍاىؽٌبعی زر

یبفتههبی پژوهص

هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى

تؼساز همبلِّبی ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ آیاطعی زر حَسُ

اعالم زر ّز یه اس عبلّبی هَرز هغبلؼِ چِ وغبًی

رٍاىؽٌبعی زر عی عبلّبی هَرز پضٍّؼ  3015هسرن ثَزُ

ثَزُاًس؟

اعتً .وَزار یه ًؾبى زٌّسُ تؼساز همبلِّبی ًوبیِ ؽسُ زر
ایي حَسُ ،ثِ تفىیه عبل اعتّ .وبى عَر وِ زر ایي ًوَزار

روش پژوهص
پضٍّؼ حبضز اس ًَع وبرثززی ٍ یه پضٍّؼ ووی اعت
وِ ثب اعتفبزُ اس ؽبذـّبی ػلن عٌزی اًزبم گزفتِ اعت .اس
ثؼس ّسف یه تحمیك وبرثززی اعت چزا وِ ّسف آى ثزرعی
هیشاى ّنتبلیفی پضٍّؾگزاى ایزاًی حَسُ رٍاىؽٌبعی زر پبیگبُ

هؾبّسُ هیگززز تؼساز همبلِّبی حَسُ رٍاىؽٌبعی زر پبیگبُ
آیاطعی اس عبل  1386تب  1390رؽس لبثل تَرْی زاؽتِ
اعت ،ثِعَریوِ همبالت ایي حَسُ اس  406ػٌَاى زر عبل
 ،1386ثِ  799ػٌَاى زر عبل  1390افشایؼ یبفتِ اعت.

اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم ثیي عبلّبی  1386-1390هیثبؽس.

ًوَدار  .0تعداد کل هقاالت ًوایِ شدُ حَزُ رٍاىشٌاسی در پایگاُ آیاسسی بِ تفکیک سا
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ثزرعی ثِ تفىیه عبل ٍ الگَی ّن تألیفی ًؾبى هی زّس.

رسٍل ٍ 1ضؼیت الگَی ّنتألیفی همبلِّبی ًوبیِ ؽسُ زر
پبیگبُ آیاطعی زر حَسُ رٍاًؾٌبعی را زر عی زٍرُ هَرز

جدٍل ٍ .0ضعیت الگَی ّن تألیفی هقالِّای ًوایِ شدُ در پایگاُ آیاسسی در حَزُ رٍاىشٌاسی در طی دٍرُ 09><-09?1
عبل

1386

1387

1388

1389

1390

91

86

86

121

69

%22/41

%18/49

%13/54

%16/97

%8/64

122

121

169

163

177

%30/05

%26/02

%26/61

%22/86

%22/15

127

154

217

249

319

%31/28

%33/12

%34/17

%34/92

%39/92

49

72

117

128

180

%12/07

%15/48

%18/43

%17/95

%22/53

17

32

43

52

54

%04/19

%06/88

%06/77

%07/29

%06/76

روغ

406

465

635

713

799

3015

زرفس

%47/13

%42/15

%96/20

%65/23

%50/26

%100

تؼساز همبالت
یه ًَیغٌسُای
زٍ ًَیغٌسُای
عِ ًَیغٌسُای
چْبر ًَیغٌسُای
پٌذ ًَیغٌسُای

توبم زٍرُ
453
752
1066
546
198

ًوَدار  .8تعداد هقالِّای تَلید شدُ در حَزُ رٍاىشٌاسی در پایگاُ آیاسسی بِ تفکیک سال بر اساس الگَی ّن تألیفی
رسٍل یه حبوی اس آى اعت وِ یه تب حساوخز پٌذ ًَیغٌسُ

زررِ ّوىبری پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ رٍاىؽٌبعی زر

زر ًگبرػ همبلِّبی ایي حَسُ ،زر عی زٍرُ هَرز ثزرعی

تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم

ًمؼ زاؽتِاًس .ثیؾتزیي تؼساز همبلِّبی ًگبرػ یبفتِ زر ول

زر عبلّبی  1386-1390چِ همسار ثَزُ اعت؟

زٍرُ هزثَط ثِ الگَی عِ ًَیغٌسُای ٍ پظ اس آى زٍ

زررِ ّوىبری :1ثزای هحبعجِ ًغجت همبلِّبی زارای چٌس

ًَیغٌسُای اعت .الگَی پٌذ ًَیغٌسگی زارای پبییيتزیي عْن

ًَیغٌسُ (چٌس ًَیغٌسگی) ،اس ؽبذـ زررِ ّوىبری اعتفبزُ

زر هیبى عبیز الگَّبعت .زر ازاهِ ثب تَرِ ثِ زازُّبی هَرَز

ؽس .ایي ؽبذـ ًؾبى زٌّسُ ًغجت همبلِّبی زارای چٌس

زر رسٍل یه ،ثِ ثزرعی عؤالّبی پضٍّؼ ٍ ارائِ تحلیلّبی
السم پززاذتِ ذَاّس ؽس.
<>
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ًَیغٌسُ ثِ ول همبلِّبی هزوَػِ هَرز ثزرعی اعت .زر ایي

السم ثِ اؽبرُ اعت وِ همسار ضزیت هؾبروت ثیي ففز ٍ یه

ؽبذـ ،ثِ همبلِّبی ته ًَیغٌسٍُ ،سى ففز اذتقبؿ

زر ًَعبى اعت وِ ّز چِ ثِ یه ًشزیهتز ثبؽس ،ثیبًگز

هییبثس ٍ ثِ همبلِّبیی وِ زارای تؼساز ًَیغٌسگبى ثیؾتزی

هؾبروت ثبالتز اعت (آری فیزٍوی ،ثبرل ٍ تگ .)1988 ،2زر

ّغتٌس ٍسى ثیؾتزی زازُ هیؽَز (حزیزی ٍ ًیىشاز.)1390 ،

رسٍل عِ ،ضزیت ّوىبری گزٍّی هیبى پضٍّؾگزاى حَسُ

فزهَل ایي ؽبذـ ػجبرت اعت اس:

رٍاًؾٌبعی زر عبلّبی ً 1386-1390ؾبى زازُ ؽسُ اعت.

DC= 1-

= تؼساز همبلِّبی زارای یه ًَیغٌسُ وِ زر زٍرُ سهبًی
هؾرقی زر یه سهیٌِ هٌتؾز ؽسُاًس.

رٍاىشٌاسی در سالّای 09><-09?1

 =Nتؼساز ول همبلِّبی تَلیس ؽسُ زر ّوبى زٍرُ سهبًی
جدٍل ّ .8وکاری ًَیسٌدگاى حَزُ رٍاىشٌاسی بِ تفکیک سال
عبل

زررِ ّوىبری

1386

0/77

1387

0/81

1388

0/86

1389

0/83

1390

./91

ول

0/85

جدٍل  .9ضریب ّوکاری گرٍّی هیاى پژٍّشگراى حَزُ
عبل

ضزیت ّوىبری

1386

0/48

1387

0/52

1388

0/55

1389

0/54

1390

0/59

ول

0/54

ّوبىگًَِ وِ زر رسٍل عِ هؾبّسُ هیگززز ،ثبالتزیي ضزیت
ّوىبری گزٍّی هیبى پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاًؾٌبعی هزثَط ثِ

ّوبىگًَِ وِ زر رسٍل زٍ هؾبّسُ هیؽَز ،زررِ ّوىبری
ًَیغٌسگبى زر ول زٍرُ 0/85 ،هیثبؽس وِ حبوی اس گزایؼ
ًَیغٌسگبى حَسُ رٍاىؽٌبعی ثِ ّنتألیفی اعت .ثیؾتزیي
زررِ ّوىبری ( ،)0/91ثِ عبل  1390اذتقبؿ زارز.
ضزیت هؾبروت پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ رٍاىؽٌبعی
زر تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى
اعالم زر عبلّبی  1386-1390چِ همسار ثَزُ اعت؟
ضزیت ّوىبری :1ثزای هحبعجِ ضزیت ّوىبری اس فزهَل

عبل  1390ثزاثز ثب  0/59هیثبؽس .پظ اس آى ،ثبالتزیي ضزیت
ّوىبری ًَیغٌسگبى ،ثِ تزتیت هزثَط ثِ عبلّبی  1388ثزاثز
ثب  1389 ٍ 0/55ثزاثز ثب  0/54ثَزُ اعت .هیبًگیي ضزیت
ّوىبری ًَیغٌسگبى حَسُ رٍاىؽٌبعی ،زر ول زٍرُ هَرز
ثزرعی ثزاثز ثب  0/54ثَزُ اعت وِ حبوی اس آى اعت هیشاى
ّوىبری گزٍّی ثیي پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاىؽٌبعی زر زٍرُ
هَرز ثزرعی زر عغح هغلَثی لزار زارز.
ًزخ رؽس ٍ زرفس هؾبروت پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ
رٍاىؽٌبعی زر تَلیسات ػلوی حجت ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی
ػلَم رْبى اعالم زر زٍرُ هَرز هغبلؼِ ثِ فَرت تىی ٍ

رٍثِ رٍ اعتفبزُ هیؽَز:
 ;Jتؼساز ًَیغٌسگبى هؾبروت وٌٌسُ زر تَلیس یه هسرن
=فزاٍاًی هسارن زارای ًَ Jیغٌسُ زر عبل

ًزخ رؽس :ثِ هٌظَر هحبعجِ هتَعظ ًزخ رؽس اًتؾبرّب زر

X

 ;Nتؼساز ول هسرن تَلیس ؽسُ زر عبل  ;K Xثبالتزیي
تؼساز ًَیغٌسگبى هؾبروت وٌٌسُ زر تَلیس هسرن زر عبل .X
.Collaboration Coefficient
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گزٍّی ثِ تفىیه عبل چگًَِ ثَزُ اعت؟

1

عی عبلّبی هَرز ثزرعی اس هیبًگیي ٌّسعی ثِ فَرت راثغِ
سیز اعتفبزُ ؽسُ اعت:

=G

2

. Ajiferuke, Burell, Tague

=>

بررسی هیساى هنتألیفی پژوهشگراى ایرانی حوزه روانشناسی در ...

زر ایي راثغِ ´ً ،Gزخ رؽس زر عی ّز یه اس عبلّبی هَرز
هغبلؼِ ثَزُ وِ همسار آى ًیش ثب تَرِ ثِ

راثغِ 

=´G

( )CIاعتفبزُ ؽسُ اعت CI .ؽبذقی اعت وِ ًؾبى زٌّسُ
هیبًگیي تؼساز ًَیغٌسُ زر ّز همبلِ اعت.

لبثل هحبعجِ هیثبؽس .اگز هیشاى ًزخ رؽس زر عی ّز یه اس

=CI

عبلّبی هَرز ثزرعی هٌفی ثبؽس همسار ´ Gثِ فَرت
;´ Gهحبعجِ هیگززز .زر رٍاثظ فَق همسار

+1

تؼساز همبلِّب زر ّز عبل اعت .رسٍل ً ،4زخ رؽس الگَّبی
ّنتألیفی همبلِّبی حَسُ رٍاىؽٌبعی زر زٍرُ  1386-1390را
ًؾبى هیزّس.

= تؼساز همبلِّبی تحمیمبتی زارای ًَ jیغٌسُ وِ زر زٍرُ
سهبًی هؾرقی زر یه سهیٌِ هٌتؾز ؽسُاًس.
 ;Nتؼساز ول همبلِّبی تحمیمبتی وِ زر ّوبى زٍرُ سهبًی
هؾرـ زر آى سهیٌِ هٌتؾز ؽسُاًس.
 ;Kثیؾتزیي تؼساز ًَیغٌسگبى ثِ اسای ّز همبلِ زر یه
سهیٌِ.

جدٍل ً .:رخ رشد الگَّای ّن تألیفی هقالِّای حَزُ
رٍاىشٌاسی در دٍرُ 09><-09?1
تؼساز ًَیغٌسگبى

ًزخ رؽس

جدٍل ; .شاخص ّوکاری گرٍّی هیاى پژٍّشگراى حَزُ
رٍاىشٌاسی در سالّای 09><-09?1

یه ًَیغٌسُای

-0/06

عبل

ؽبذـ ّوىبری

زٍ ًَیغٌسُای

0/09

1386

2/45

عِ ًَیغٌسُای

0/25

1387

2/66

چْبر ًَیغٌسُای

0/38

1388

2/76

پٌذ ًَیغٌسُای

0/33

1389

2/75

1390

2/96

ول

2/76

ثِ عَر ولی تَلیسّبی ػلوی پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاىؽٌبعی زر
توبم عبلّب ،رؽس فؼَزی زاؽتِ وِ ثیؾتزیي تؼساز آحبر هزثَط
ثِ عبل  1390اعت وِ  799احز را هٌتؾز عبذتِاًس.
اهب ثز اعبط هؤلفِ ًَیغٌسًُ ،زخ رؽس همبلِّبی یه
ًَیغٌسُای  -0/06اعتً .زخ رؽس همبلِّبی زٍ ًَیغٌسُای
ً ،0/09زخ رؽس همبلِّبی عِ ًَیغٌسُای ً ،0/25زخ رؽس
همبلِّبی چْبر ًَیغٌسُای  ٍ 0/38زر ًْبیت ًزخ رؽس
همبلِّبی پٌذ ًَیغٌسُای  0/33هیثبؽس وِ ثیؾتزیي ًزخ رؽس
هزثَط ثِ همبالت چْبر ًَیغٌسُای ثَزُ اعت.
ؽبذـ ّوىبری پضٍّؾگزاى ایزاًی زر حَسُ رٍاىؽٌبعی
زر تَلیس هسارن ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى
اعالم ثِ تفىیه عبلّبی هَرز ثزرعی چمسر هیثبؽس؟
ؽبذـ ّوىبری یب هیبًگیي تؼساز ًَیغٌسگبى :ثزای هحبعجِ
هیبًگیي تؼساز ًَیغٌسگبى همبلِّب ،اس فزهَل ؽبذـ ّوىبری

>>

ّوبىگًَِ وِ ًتبیذ زر رسٍل ً 5ؾبى هیزّس ،ؽبذـ
ّوىبری زر ّز همبلِ  2/76اعت .ثیؾتزیي ؽبذـ ّوىبری
زر رؽتِ رٍاىؽٌبعی زر عبل  1390ثب ًَ 2/96یغٌسُ زر ّز
همبلِ اعت.
پزتَلیستزیي ًَیغٌسگبى زر حَسُ رٍاىؽٌبعی زر هسارن
ًوبیِ ؽسُ زر پبیگبُ اعتٌبزی ػلَم رْبى اعالم زر ّز یه اس
عبلّبی هَرز هغبلؼِ چِ وغبًی ثَزُاًس.
پزتَلیستزیي ًَیغٌسگبى :زر رساٍل  5تب  9اعبهی ٍ تؼساز
همبلِّبی پزتَلیستزیي ًَیغٌسگبى حَسُ رٍاىؽٌبعی ثِ تفىیه
عبلّبی هرتلف ارائِ ؽسُ اعت .اس ایي هیبى آلبیبى هحوسػلی
ثؾبرت ٍ هحغي گل پزٍر زر ّز پٌذ عبل رشء  15پضٍّؾگز
ثزتز ثَزُاًس.

فصلناهه دانش شناسی (علوم كتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات)

هاجر صالحی | فریبا نظري

جدٍل < .پژٍّشگراى برتر سال<> ٍ 09فراٍاًی هقالِ ّر یک

جدٍل > .پژٍّشگراى برتر سال >> ٍ 09فراٍاًی هقالِ ّر یک

ًبم ذبًَازگی

ًبم

تؼساز همبلِ

ًبم ذبًَازگی

ًبم

تؼساز همبالت

ثؾبرت

هحوسػلی

16

هَلَی

حغیي

17

گل پزٍر

هحغي

9

ثؾبرت

هحوسػلی

17

رعَل سازُ عجبعجبیی

وبظن

7

ػزیضی

حویسرضب

15

ػبثسی

هحوسرضب

7

رعَلسازُ عجبعجبیی

وبظن

14

فزساز

ٍلی اهلل

7

آساز فالح

پزٍیش

13

ػغگزی

ػلی

6

عَزاًی

هٌقَر

12

ؽىزی

اهیس

6

عْزاثی

فزاهزس

11

هَلَی

حغیي

6

فتحی آؽتیبًی

ػلی

10

وسیَر

پزٍیي

6

گل پزٍر

هحغي

10

هزازی

ػلیزضب

6

ؽفیغ آثبزی

ػجساهلل

10

ؽفیغ آثبزی

ػجساهلل

6

افزٍس

غالهؼلی

10

ًؾبط زٍعت

حویس عبّز

6

هحوَز ػلیلَ

هزیس

9

احسی

حغي

5

هْزاثی سازُ ٌّزهٌس

هٌْبس

9

زالٍر

ػلی

5

ػغگزی

پزٍیش

9

ػلی پَر

احوس

5

عْوبعیبى

وبریٌِ

9

جدٍل = .پژٍّشگراى برتر سال => ٍ 09فراٍاًی هقالِ ّر یک

جدٍل ? .پژٍّشگراى برتر سال ?> ٍ 09فراٍاًی هقالِ ّر یک

ًبم ذبًَازگی

ًبم

تؼساز همبلِّب

ًبم ذبًَازگی

ًبم

تؼساز همبالت

ثؾبرت

هحوسػلی

13

ثؾبرت

هحوسػلی

17

فتحی آؽتیبًی

ػلی

10

ثْزاهی احغبى

ّبزی

11

گل پزٍر

هحغي

10

رعتوی

رضب

10

ػزیضی

حویسرضب

10

ػبثسی

احوس

10

فزاّبًی

هحوس ًمی

10

احوسی

ذساثرؼ

10

هَلَی

حغیي

9

فتحی آؽتیبًی

ػلی

9

فزساز

ٍلی اهلل

8

گل پزٍر

هحغي

9

رعَلسازُ عجبعجبیی

وبظن

7

فبتحی سازُ

هزین

9

ثْزاهی احغبى

ّبزی

7

هزازی

ػلیزضب

9

آساز فالح

پزٍیش

7

افزٍس

غالهؼلی

9

هزازی

ػلیزضب

7

ثزرؼلی

احوس

8

رعتوی

رضب

6

هَلَی

حغیي

8

ؽىزی

اهیس

6

پَرؽزیفی

حویس

8

ؽىَّی یىتب

هحغي

6

حغیٌیبى

عیویي

8

غالهؼلی لَاعبًی

هغؼَز

6

عْزاثی

فزاهزس

8
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بررسی هیساى هنتألیفی پژوهشگراى ایرانی حوزه روانشناسی در ...

جدٍل  .01اساهی پژٍّشگراى برتر سال  ٍ 09?1فراٍاًی هقالِ ّر
یک

زر ایي پضٍّؼ ،ضزیت ّوىبری پضٍّؾگزاى رٍاًؾٌبعی
زر ول زٍرُ هَرز هغبلؼِ اس رًٍسی فؼَزی ثزذَرزار ثَزُ،

ًبم ذبًَازگی

ًبم

تؼساز همبلِّب

ثِ عَریوِ زر عبل  1390ثیؾتزیي ضزیت ّوىبری ٍ ثزاثز ثب

عْزاثی

فزاهزس

17

 ./59اعت .ایي ًتیزِ ثب ًتبیذ پضٍّؼ ػقبرُ ٍ ّوىبراى

گل پزٍر

هحغي

16

( )1389وِ افشایؼ توبیل ًَیغٌسگبى ثِ تَلیس هسارن هؾبروتی

ثؾبرت

هحوسػلی

16

زر عَل زٍرُ ثزرعی را ًؾبى زازّ ،نذَاًی زارزّ .وچٌیي

آساز فالح

پزٍیش

15

هززاًی ٍ ّوىبراى ( )1391ثِ ایي ًتیزِ زعت یبفتٌس وِ

فتحی آؽتیبًی

ػلی

14

هتَعظ ضزیت هؾبروت پضٍّؾگزاى زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زر

رعَلسازُ عجبعجبیی

وبظن

14

پبیگبُ ٍة ػلَم  0/64ثَزُ اعت وِ توبیل ثِ ًغجت ثبالی

زالٍر

ػلی

12

ًَیغٌسگبى را ثِ تَلیس هسارن هؾبروتی ًؾبى زاز .زر پضٍّؼ

ػلی پَر

احوس

12

ثزرؼلی

احوس

11

حزیزی ٍ ًیىشاز (ً )1390یش ثِ ایي ًتیزِ زعت یبفتٌس وِ

فبتحی سازُ

هزین

11

ثؾلیسُ

ویَهزث

11

ػبثسی

هحوسرضب

11

حزبسی

الِْ

11

اثَالمبعوی

ػجبط

11

ؽمبلی

فزّبز

11

بحث و نتیجه گیزی
پضٍّؼ حبضز ثزای اٍلیي ثبر ثِ هحبعجِ ٍ هغبلؼِ
ؽبذـّبی ّنتألیفی زر حَسُ رٍاًؾٌبعی زر پبیگبُ اعتٌبزی
ػلَم رْبى اعالم پززاذتِ اعت .زر هزوَعً ،تبیذ ایي پضٍّؼ
ًؾبى زاز رًٍس اًتؾبر ،زر زٍرُ  5عبلِ ّ 1386-1390وبىگًَِ
وِ زر ًوَزار یه هؾبّسُ هیوٌین اس رًٍسی فؼَزی
ثزذَرزار ثَزُ اعتّ .وچٌیي ؽبذـّبی ّنتألیفی ثزای
رؽتِ رٍاًؾٌبعی زر عبلّبی اذیز رؽس چؾوگیزی زاؽتِ ٍ
توبیل ًَیغٌسگبى ثیؾتز ثِ عَی ّنتألیفی ٍ ّوىبری اعت.
ثیؾتزیي رؽس هزثَط ثِ همبلِّبی چْبر ًَیغٌسُای ٍ پظ اس آى
همبلِّبی عِ ًَیغٌسُای ثَزُ ،ثِ عَریوِ ًزخ رؽس همبلِّبی
چْبر ًَیغٌسُای ً ٍ 0/32زخ رؽس همبلِّبی عِ ًَیغٌسُای
 0/24اعت.

ًَیغٌسگبى رؽتِ رٍاًؾٌبعی ثِ چٌس ًَیغٌسگی گزایؼ ثیؾتزی
زاؽتِاًس ٍ ثبالتزیي ضزیت ّوىبری ًَیغٌسگبى هتؼلك ثِ ایي
رؽتِ ثَزُ اعت.
ّوبىگًَِ وِ هؾبّسُ ؽس ،پضٍّؾگزاى رٍاًؾٌبعی زر سهیٌِ
همبلِّبی زٍ ًَیغٌسُای ،چٌساى رؽسی ًساؽتِاًس حتی زر
عبلّبی ً 1389 ٍ 1387غجت ثِ عبلّبی لجل وبّؼ رؽس را
هؾبّسُ هیوٌین ٍ ًزخ رؽس زر ایي زٍ عبل هٌفی اعت .اهب
همبالت عِ ،چْبر ٍ پٌذ ًَیغٌسُای زر ّیچ عبلی وبّؼ رؽس
ًساؽتِاًس .ایي رؽس زر هیشاى تَلیس همبلِّبی چٌس ًَیغٌسُای،
ًؾبًِ رؽس هؾبروت ٍ ّوىبری زر هیبى پضٍّؾگزاى اعت.
ًزخ رؽس همبلِّبی یه ًَیغٌسُای ،هٌفی ٍ ثزاثز ثب ٍ 0/06
ثیؾتزیي هیشاى ًزخ رؽس هزثَط ثِ همبلِّبی چْبر ًَیغٌسُای،
ثزاثز ثب  0/38اعت .زر حبلیوِ زر پضٍّؼ ػزفبىهٌؼ ٍ
ّوىبراى ( )1392الگَی زٍ ًَیغٌسُای رایذتزیي الگَی
ّنتألیفی زر هیبى پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاىؽٌبعی اػالم ؽسُ
اعت ٍ زر پضٍّؼ حزیزی ٍ ًیىشاز ( )1390ثیؾتزیي
هؾبروت ،زر تَلیس هسارن زٍ ٍ عِ ًَیغٌسُای ثَزُ اعت.
ػزفبىهٌؼ ٍ ّوىبراى (ً )1392یش ثیبى وززًس وِ یبفتِّبی
پضٍّؼ ،ثیبًگز گزایؼ پضٍّؾگزاى حَسُ رٍاًؾٌبعی ثِ
ّوىبری ػلوی اعت وِ ایي ًیش زلیمبً ثب یبفتِّبی پضٍّؼ
حبضزّ ،نذَاًی زارز .ثز اعبط ًتبیذ پضٍّؼ ،تؼساز
تَلیسّبی ػلوی ثب هؾبروت یه ًَیغٌسُ زر عَل زٍرُ هَرز
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ثزرعی ،رًٍس ًشٍلی زاؽتِ اعتّ .وچٌیي پضٍّؼ ػقبرُ ٍ

-

اًزبم پضٍّؼّبی هؾبثِ زرثبرُ عبیز زاًؾگبُّبی

ّوىبراى ( )1389ثیبًگز افشایؼ توبیل ًَیغٌسگبى ثِ تَلیس

ایزاى ٍ همبیغِ ًتبیذ آًْب ثِ هٌظَر رعیسى ثِ

هسارن هؾبروتی زر عَل زٍرُ هَرز ثزرعی ثَزُ اعت .زر

یبفتِّبیی وِ ثتَاى ثِ ول ربهؼِ تؼوین زاز؛

حبلیوِ زر پضٍّؼ اعىبلَیچ ٍ ّوىبراى ( )2009یبفتِّب ًؾبى

-

اًزبم پضٍّؼّبی هؾبثِ زر پبیگبُ  ٍ ISIثزرعی

زاز وِ ّوىبری ثغیبر ون هیبى هحممبى زر حَسُ تبرید ٍ

هیشاى هؾبروت ٍ ّن تألیفی ًَیغٌسگبى زر رؽتِّب ٍ

فلغفِ ثَزُ ٍ همبالت ته ًَیغٌسُ ّوچٌبى زر حَسُ تبرید ٍ

حَسُّبی هرتلف زر ایي پبیگبُ.

فلغفِ پیؾتبس ثَزُاًس.
اس آًزبییوِ ّوىبری ػلوی اس ضزٍرتّبی پیؾزفت ٍ

منببع

تَعؼِ ػلوی ،زر حَسُّبی هرتلف اعت؛ ًتبیذ ایي پضٍّؼ

آری فیزٍوی ،ای.؛ ثبرل ،ن.؛ تگ ،ص .)1386( .ضزیت ّوىبری:

هیتَاًس ثزای عیبعتگذاراى ٍ ثزًبهِریشاى حَسُ پضٍّؼ زر

همیبعی ثزای اًساسُ گیزی هیشاى ّوىبری زر تحمیمبت

ایزبز ؽیَُّبی هٌبعت ّوىبریّبی ػلوی زر عغح هلی ٍ

(ػجسالحغیي فزد پْلَ ،هتزرن) .فقلٌبهِ ػلَم ٍ فٌبٍری

ثیي الوللی هفیس ٍالغ ؽَز .ثسیي تزتیت پضٍّؾگزاى هیتَاًٌس

اعالػبت.184-169 ،)2 ٍ 1(23 ،

رْت ایزبز راُوبرّبی افشایؼ هؾبروت ٍ ّوىبری زر
راعتبی ارتمبء ٍ ویفیت همبلِّب گبهی اعبعی را ثززارًس ٍ
هسیزاى ٍ هغئَالى زاًؾگبُّب ٍ پضٍّؾگبُّب ًغجت ثِ ّسفهٌس
وززى ٍ رْت زازى ثِ ّنتألیفی ،ثزًبهِریشی زلیمی ثِ ػول
آٍرًس ٍ ثب اذتقبؿ ثَزرِ ثیؾتز ،ؽزایظ هٌبعتتزی را ثزای
افشایؼ همبلِّب ٍ عزحّبی پضٍّؾی هؾتزن ٍ تؼبهل ثیؾتز
هیبى پضٍّؾگزاى ایزبز ًوبیٌس.
پیؾٌْبزّبیی ثزآهسُ اس پضٍّؼ ػجبرتٌس اس:
-

ثْب زازى هغئَالى ثِ تَلیسّبی ػلوی هؾبروتی ٍ
ترقیـ ثَزرِ ٍ اهىبًبت هٌبعت ثزای فؼبلیتّبی
هؾبروتی؛

-

تَرِ ثِ اّویت هؾبروتّبی ػلوی ٍ ّنتألیفی ٍ
تزغیت اعتفبزُ اس ّوىبری ػلوی زر تألیف همبلِّب؛

-

السام زر رْت آگبّی زازى پضٍّؾگزاىًَ ،یغٌسگبى
ٍ اػضبی ّیأت ػلوی زر سهیٌِ اعتفبزُ اس ّن تألیفی
ٍ هؾبروتّبی ػلوی.

پیؾٌْبزّبیی ثزای پضٍّؼّبی آیٌسُ:
-

ازّوی ،د.؛ اوولی ،م.؛ ٍرهشیبر ،م .)1390( .ثزرعی تأحیز ػَاهل
ارتوبػی ثز هیشاى ّوىبری ػلوی اػضبی ّیأت ػلوی (هغبلؼِ
هَرزی زاًؾگبُ آساز عٌٌسد) .پضٍّؾٌبهِ ػلَم ارتوبػی،)3(5 ،
.113-89
اهیي پَر ،ف .)1385( .همسهِای ثز ػلن عٌزی .اففْبى :زاًؾگبُ
ػلَم پشؽىی اففْبى.
حزیزی ،ىً ،.یىشاز ،م .)1390( .ؽجىِّبی ّن تألیفی زر همبالت
ایزاى رؽتِّبی وتبثساری ٍ اعالع رعبًی ،رٍاى ؽٌبعی ،هسیزیت

ٍ التقبز زر پبیگبُ  ISIثیي عبلّبی  200تب  .2009پززاسػ ٍ
هسیزیت اعالػبت.845-825 ،)4( 26 ،
رحیوی ،م.؛ فتبحی ،ر.اّ .)1386( .وىبری ػلوی ٍ تَلیس اعالػبت:
ًگبّی ثِ هفبّین ٍ الگَّبی رایذ زر تَلیس ػلوی هؾتزن.
فقلٌبهِ هغبلؼبت هلی وتبثساری ٍ عبسهبًسّی اعالػبت18 ،
(.248-235 ،)3
ریبحی ،ع.؛ ًَرٍسی ،ع.ر .)1390( .ثزرعی هیشاى ّوىبری ػلوی
وؾَرّبی حَسُ ذلیذ فبرط ثب وؾَرّبی اعىبًسیٌبٍی زر
پبیگبُ اعالػبتی اعىبپَط عی عبلّبی  .1989-2009رّیبفت،
(.100-91 ،)48
ػزفبىهٌؼ ،م.ا.؛ رٍحبًی.ٍ ،؛ ثقیزیبى رْزهی ،ر.؛ غالهحغیيسازُ،

اًزبم پضٍّؼّبی هؾبثِ زر زیگز رؽتِّب ثِ هٌظَر

س .)1392( .ثزرعی هؾبروت پضٍّؾگزاى رٍاىؽٌبعی ٍ رٍاى-

آگبّی اس الگَّبی هَرز اعتفبزُ هحممیي آى حَسُ زر

پشؽىی وؾَر زر تَلیس ػلن .فقلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی پضٍّؾگبُ

تألیف ٍ هؾبروت؛

ػلَم ٍ فٌبٍری اعالػبت ایزاى.163-137 ،)1(29 ،
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 ّن.)1389( . م،وؾَری

؛.ر. ع،؛ ًَرٍسی چبولی. ف،ُػقبر

 ػلَم،ًَیغٌسگی پضٍّؾگزاى ایزاى زر ًوبیِّبی اعتٌبزی ػلَم
 زرWeb of Science ُ ٌّز ٍ ػلَم اًغبًی زر پبیگب،ارتوبػی

 فقلٌبهِ پضٍّؾگبُ ػلَم ٍ فٌبٍری.2006  تب2000 عبلّبی
.595-573 ،)4( 25 ،اعالػبت ایزاى
 ثزرعی ضزیت.)1392( .ُ ،؛ ؽزیف همسم. ع،؛ ًزفی. ا،هززاًی
هؾبروت پضٍّؾگزاى زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى زر اًتؾبرات
.29-19 ،)51(16 ، هسیزیت عالهت.ثیي الوللی
.)1391( . ؿ،؛ علیوی. ا،؛ ػجسالوزیس. ػ،؛ هىًَسحغیٌی. ر،هؼزفت
ٍِضؼیت ّوىبری گزٍّی ًَیغٌسگبى همبلِّبی تألیفی هزل
.1381-89 رٍاًپشؽىی ٍ رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی ایزاى عی عبلّبی
.298-293 ،)4( 18 ،هزلِ رٍاًپشؽىی ٍ رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی ایزاى
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