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Analysis of functional and structural
approaches of scientific communication in
knowledge production by researchers in
the field of scientometrics in Iran
Abstract

Purpose: The main purpose of this research is analizing the
functional and structural approaches of scientific communication in
knowledge production by researchers in the field of scientometrics in
Iran.
Methodology: This research has been done with mixed method,
However, content analysis have been used and the information
required for this research has been gathered from a questionnaire
and a semi-structured interview.
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Findings: It shows that researchers in this field tend to use
specialized tools to establish their scientific communication and the
most common reason for participating in this type of tools are
factors such as understanding specific issues, knowing the scientific
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4.

2. Assistant Professor, Department of Information Science, Shahed University, Tehran, Iran,
l.samadi@shahed.ac.ir
3. .Associate professor, Department of Information Science, Shahed University, Tehran,

Scientometrics,
of
1. Master
hadehghanpoor74@gmail.com2

Shahed

University,

Tehran,

Iran

Zo-

)نویسنده سوم (التین

Scientometrics Research Journal

Conclusion: Researchers in the field of scientometrics tend to use
two-way and specialized tools such as databases and believe that
this type of communication has improved their communication
process in response to their needs. It has also affected the quality of
their products and scientific activities. Also, the facilities and facilities
that researchers expect to be provided so that they can establish
effective scientific communication with other researchers or their
scientific findings are factors such as access to international
. databases, determining research needs and priorities, etc.
Keywords: scientometrics researchers, functional approach, structural
approach, scientific communication
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تحلیل رویکردهای کارکردی و ساختاری ارتباطات علمی در تولید دانش توسط پژوهشگران
حوزه علم سنجی در ایران
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نویسنده اول
نویسنده دوم

چکیدُ
ّدف :تحلیل رٍیکزدّبی کبرکزدی ٍ سبختبری ارتببطبت ػلوی در تَلید داًص تَسط ژضٍّططازاى

نویسنده سوم

.1

رٍاب ػلوی هیبى ژضٍّطازاى ٍ سَْلت دستیببی بِ آخزیي یبفتِ ّبی ػلوی هٌجز هی ضَد ٍ ایجطبد
ایي رٍاب ػلوی قَی بز تَلید ػلن ٍ ارتببطبت بی ٍاسطِ بیي کٌطازاى اجتوبع ػلوطی هطَرز خَاّطد
بَد.
ًتیجِگیزی :سزػت ژیطزفت در ػلن ّویطِ بِ ًحَُ اضبػِ ًتبیج ژضٍّص ژضٍّطازاى ٍ بِ خَاستِ
آًْب بزای در جزیبى گذاضتي سبیز هحققبى ػالقِ هٌد بِ تکویل ایي ًَآٍری ّب بب استفبدُ اس فٌطبٍری
ّب ٍ رٍیکزدّبی جدید بستای داضتِ است .ارتببطبت ػلوی سهیٌِ سبس ایجبد یک جبهؼِ ػلوی ژَیطب ٍ
داًص هدار است .فؼبلیت ػلوی ّز داًطوٌد سهبًی َّیت ٍ اّویت هی یببد ،کِ بِ جبهؼِ ػلوی ػزضِ
ضَد؛ در آربر ٍ هطبلؼبت دیازاى هتجلی ضَد؛ ٍ بب تحلیل ّبی فزدی دیازاى در آهیشد تب سزاًجبم بطز
دخیزُ ّبی داًص افشٍدُ ضَد؛ بٌببزایي ارتببط ،اسبط ٍ هبّیت ػلن است.
کلید ٍاصُ :ژضٍّطازاى ػلن سٌجی ،1رٍیکزد کبرکزدی ،رٍیکزد سبختبری ،ارتببط ػلوی

Noroozi@shahed.ac.ir

بَدًی کِ دارا ّستٌد ظزفیت ببالیی در ارائِ ٍ اًتقبل اطالػبت دارًد کِ ّویي ٍیضگی بِ ضکل گیطزی

 3داًطتتربر هتتزٍُ علتتن اانعتتبس ٍ داًتتص ضٌبستتی ،داًطتتگبُ ضتتبّد ،تْتتزاى ،ایتتزاى, ،

یبفتِّبً :طبى هی دّد کِ هحی ّبی ارتببطی ای ّوچَى بستز ّبی هجبسی بِ دلیل قببلیت تؼطبهلی

ًَ(l.samadi@shahed.ac.irیسٌدُ هسئَل)

هَرد ًیبس ایي ژضٍّص اس ژزسطٌبهِ ٍ هصبحبِ ًیوِ سبختبر یبفتِ گزدآٍری ضدُ است.

 .2استتتیبدیبر هتتتزٍُ علتتتن اانعتتتبس ٍ داًتتتص ضٌبستتتی ،داًطتتتگبُ ضتتتبّد ،تْتتتزاى ،ایتتتزاى،

رٍش ضٌبسی :ایي ژضٍّص تزکیبی است ٍ اس رٍشّبی ژیوبیطی ٍ اسٌبدی استفبدُ ضدُ ٍ اطالػبت

 1کبرضٌبسی ارضد علن سٌجی ،داًطگبُ ضبّد ،تْزاى ،ایزاىzohadehghanpoor74@gmail.com ،

حَسُ ػلن سٌجی در ایزاى هی ببضد.

دریبفت000/00/00 :
پذیزش000/00/00 :

 1در این پژًىش هنظٌر از پژًىشگر علن ضنجی توبم اعضبی ىیئت علوی دانشگبه ىبیی اضت کو رشتو علن ضنجی
در آنيب تدریص هی شٌد ً ىوچنین افرادی بب هدرک کبرشنبضی ارشد ىن کو در این دانشگبه ىب ،هشغٌل بو کبر علن
ضنجی ىطتند ً افرادی کو در ًاحد ىبی علن ضنجی دانشگبه ىب کبر هی کنند نیس جس پژًىشگر علن ضنجی بحطبة
هی آیند.

1

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی
عنوان مقاله آورده شود
زودآیند ویرایش نشده

2

زودآیند ویرایش نشده

نویسنده (گان)

هقدهِ ٍ بیبى هسئلِ [ث ٝیه ػؤاَ وّی و ٝثیبٍ٘ش ٔؼئّ ٝپظٞٚؾ اػت ختٓ ؿٛد]

سؤالّبی ژضٍّص/فزضیِّبی ژضٍّص [ػؤاَٞب/فشضیٞٝب ثلٛست ؿٕبسٌٜزاسی ؿذ ٜآٚسد ٜؿ٘ٛذ]

3

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهدزود آیند

ثب ایٗ تفبػیش ،وبٔالً ٚاضح اػت و ٝفقبِیت فّٕی دا٘ـٕٙذاٖ تب صٔب٘ی و ٝث ٝخبٔق ٝفّٕی فشض٘ ٝـٛد  ٚدس آثبس ٔ ٚغبِقبت دیٍـشاٖ
تدّی ٘یبثذ ٛٞیت پیذا ٕ٘ی وٙذ ،ثٙبثشایٗ فّٓ خذیذی  ٓٞثٙٔ ٝل ٝؽٟٛس ٕ٘ی سػذ .دس ٚالـ اص عشیك استجبعبت ،فّٓ خذیـذ ثٛخـٛد
ٔی آیذ؛ فّٕی و ٝكشفبً ثش اػبع ٘ؾشیبت ای دبد ٘ـذ ٚ ٜافتجبس آٖ ٚاثؼت ٝث٘ ٝتبیح تىٙیىی اػت و ٝدس آیٙذ ٝ٘ ٜچٙـذاٖ دٚس ٔتجّـٛس
ٔی ؿٛد (كشاف صاد )1396 ،ٜثٙبثشایٗ استجبط اػبع ٔ ٚبٞیت فّٓ سا تـىیُ ٔیدٞذ  ٚػ ًٙثٙبی ٔ ٟٓفّٓ خذیذ تّمی ٔی ؿـٛد ٚ
٘مؾ ثؼضایی دس تٛػق ٝآٖ داسد(.داٚسپٙب) 1386 ،ٜ
دیذٌب ٜخبٔق ٝؿٙبػب٘ ٝثٛٔ ٝضٛؿ استجبعبت فّٕی ػبِٟب پیؾ صٔب٘ی و ٝساثشت ٔشت ٖٛیىی اص دا٘ـٕٙذاٖ حٛص ٜخبٔق ٝؿٙبػـی فّـٓ
ٚاسد حٛص ٜفّٓ ػٙدی ؿذ تٛا٘ؼت خبیٍب ٜخٛد سا دس حٛص ٜفّٓ ػٙدی ثبص وٙذ  ٚدیذٌبٞ ٜبی خبٔق ٝؿٙبػب٘ ٝا ٚثبفـش ؿـذ تـب ایـٗ
تفىش و ٝاستجبط ٞب دس فّٓ ٚاستجبعبت فّٕی فشا تش اص فشایٙذٞبی ؿٙبختی اػت ٔ ٚی تٛاٖ آٖ سا دس دایش ٜاستجبعی ٔیبٖ دا٘ــٕٙذاٖ ٚ
خبٔقٛٔ ٝسد ثشسػی لشاس داد ،ثٛخٛد آیذ (٘ٛسٚصی .)1390 ،ثٙبثشایٗ ثش اػبع دیذٌب ٜوبسوشدٌشایی ػبختبسی ٔشت ،ٖٛفّـٓ یـه خـشدٜ
٘ؾبْ اختٕبفی اػت ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝفشایٙذی اػت و ٝدس اختٕبؿ فّٕی ؿىُ ٔی ٌیشد  ٚتبثـ وٙؾ ٚ ٚاوٙؾ ٞبی آٖ اختٕبؿ اػـت
(سیتض ) 1390،ثٙبثشایٗ تحت تبثیش فٛأُ ٟ٘ ٚبدٞبی اختٕبفی لشاس داسد.ثش اػبع ایٗ دیذٌب ٜدس ٘ؾبْ استجبط ٞبی فّٕـی  ٚاختلـبف
دٞی تؼٟیالت  ٚأىب٘بت ،دس خٛأـ ٘بثشاثشی ٞبیی ٚخٛد داسد و ٝایٗ ٘بثشاثشیٟب ٔی تٛا٘ذ ٘بؿی اص ٔحذٚدیتٟب ٌ ٚب ٜث ٝدِیُ خغب دس
لضبٚت  ٚداٚسی سد دٞذ .ایٗ ٘بثشاثشی ٞب ٔی تٛا٘ذ ثبفش ؿٛد تب پظٞٚـٍشاٖ خٛاٖ ٘ ٚبؿٙبخت ٝثب وٕتشیٗ ٔیضاٖ تٛخ ٝث ٝآثبس فّٕی
ٔٛاخ ٝؿ٘ٛذ  ٚدس ٔمبثُ پظٞٚـٍشاٖ ٔـٟٛس ٔٛسد تٛخ ٝثیـتشی لشاس ٌیش٘ذ( ٘ٛسٚصی .)1390 ،ثٙبثشایٗ دس استجبعبت فّٕیٟ٘ ،بدٞـبی
فّٕی دس ٞش وـٛسی ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ثؼضایی دس ٔجبدِ ٝاعالفبت  ٚالذأبت فّٕی ٔیبٖ دا٘ـٕٙذاٖ ایفب وٙٙـذ .دس ٚالــ ایـٗ ٟ٘بدٞـب
ٞؼتٙذ و ٝثش ٘ٛؿ ٘ ٚح ٜٛاستجبعبت فّٕی اثشٌزاس٘ذ ٔ ٚی تٛا٘ٙذ ثبفش ؿ٘ٛذ تب ثبصدٞی خٛثی ثـِ ٝحـبػ فّٕىـشدی ،تِٛیـذ دا٘ـؾ ٚ
ثىبسٌیشی آٖ ثشای ثٟجٛد ؿشایظ خبٔق ٝاتفبق ثیفتذ(عجبعجبییبٖ  ٚلبدسی.)1386 ،
دس ٕٞیٗ ساػتب تحمیمبت ا٘دبْ ؿذ٘ ٜـبٖ داد ٜاػت وٟ٘ ٝبدٞبی فّٕی ٔب٘ٙـذ ٟ٘بدٞـبی تحمیـك  ٚتٛػـق ،ٝدا٘ــٍبٟٞبٟ٘ ،بدٞـبی
ػیبػتٍزاس حىٔٛتی ٟ٘ ٚبدٞبی ثشلشاس وٙٙذ ٜاستجبعبت ٔی تٛا٘ٙذ ثش اػبع د ٚسٚیىش ٔ ٟٓاستجبعبت فّٕی تحت تبثیش د ٚسٚیىشد لشاس
داس٘ذ :اِٚی) سٚیىشد وبسوشدی  ٚدٔٚی) سٚیىشد ػبختبسیٞ .ش وذاْ اص ایٗ سٚیىشدٞب ثٛ٘ ٝثـ ٝخـٛد ثـش استجبعـبت فّٕـی تـبثیش ٌـزاس
ٞؼتٙذ .فٛأّی و٘ ٝمؾ استجبعبت فّٕی  ٚفشآیٙذٞبی استجبعی سا دس پبػخ ث٘ ٝیبصٞبی ٟ٘بدٞبی فّٓ تحت تبثیش لشاس ٔیذٞذ سٚیىـشد
وبسوشدی  ٚفٛأّی و ٝثش ٔیضاٖٛ٘ ،ؿ ٘ ٚح ٜٛاستجبعبت فّٕی پظٞٚـٍشاٖ تبثیشٌزاساػت سٚیىشد ػبختبسی ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد .دس سٚیىشد
ػبختبسی أىب٘بت  ٚتؼٟیالتی وٟ٘ ٝبدٞبی فّٕی دس اختیبس پظٞـٍشاٖ لشاس ٔیدٙٞذ  ٚچٍٍ٘ٛی تبثیشپزیشی ػبختبس خبٔق ٝفّٕی اص
ایٗ أىب٘بت سا تحت تبثیش لشاس ٔیدٞذ ٚ .تٕبٔی ایٗ فٛأُ ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛثشی دس استجبط فّٕی ثشلشاس ؿذ ٜثـشای ٔیـضاٖ دا٘ـؾ
تِٛیذ ؿذ ٚ ٜخّك ٘ٛآٚسی ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ دس تٕبْ حٛصٞ ٜب خلٛكب حٛص ٜفّٓ ػٙدی داؿت ٝثبؿذ (ٔحٕذی.)1386 ،
ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝدس خلٛف إٞیت استجبط فّٕی  ٚسٚیىشدٞبی اثش ٌزاس ثش آٖ یقٙی سٚیىشدٞبی وبسوشدی  ٚػـبختبسی ثیـبٖ ؿـذ،
دغذغ ٝایٗ پظٞٚؾ ثش ایٗ ٔؼئّٔ ٝتٕشوض اػت و ٝسٚیىشدٞبی وبسوشدی  ٚػبختبسی ٟ٘بدٞـبی فّٕـی دس ایـشاٖ چـ ٝتـبثیشی ثـش
استجبعبت فّٕی پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی داسد.
اص آ٘دبیی و ٝدیذٌبٔ ٜشت ٚ ٖٛتبثیش ا ٚدس ثحش خبیٍب ٜخبٔق ٚ ٝػبختبسٞبی ٟ٘بدی دس استجبعبت فّٕی دس حـٛص ٜفّـٓ ػـٙدی ٘مـؾ
ثؼضایی داؿت ٝاػت ِزا ثشای پظٞٚـٍشاٖ ایٗ ٔمبِ ٝایـٗ ػـٛاَ پـیؾ آٔـذ وـ ٝاستجبعـبت فّٕـی  ٚؿـىُ ٌیـشی آٖ ٔیـبٖ خـٛد
پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی چٍ ٝ٘ٛاػت  ٚتب چ ٝا٘ذاص ٜاص ػبختبس خبٔق ٝتبثیش ٔی پزیشد؛ ث ٝفجبستی دیٍش استجبعـبت فّٕـی ٔیـبٖ
پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ایشاٖ ثِ ٝحبػ سٚیىشدٞبی وبسوشدی  ٚػبختبسی چٍ ٝ٘ٛاػت؟

پژوهشنامه علمسنجی

پیـشفت فّٓ دس ٌش ٚتقبُٔ دس ٘ؾبْ ٞبی استجبعی اػت  ٚثؼیبسی اص دا٘ـٕٙذاٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ارفبٖ داس٘ذ و ٝسؿذ فّـٓ دس د٘یـبی
و٘ٛٙی دس ٌش ٚاستجبعبت ٔ ٚجبدِ ٝدا٘ؾ اػت ،ثٍ ٝ٘ٛای و ٝایٗ ؿیٔ ٜٛی تٛا٘ذ ؿجى ٝاستجبعی تقـبّٔی اص دا٘ــٕٙذاٖ سا ثٛخـٛد آٚسد
(ٔحٕذی .) 1386 ،اص عشفی خٟب٘ی ػبصی و ٝدس ادأ ٝفشاٌیشؿذٖ فٙبٚسی ٞبی اعالفبتی  ٚاستجبعی ثٚ ٝلٛؿ پیٛػـت ٝثبفـش ؿـذٜ
اػت تب ٔٛا٘ـ استجبعی ٔیبٖ خٛأـ  ٚافشاد ٔختّف ،چ ٝثِ ٝحبػ ٔبِی  ٚچ ٝثِ ٝحبػ دػتیبثی ث ٝفٙبٚسی ثشداؿت ٝؿـٛد .ایـٗ تحـَٛ
ػجت ؿذ تب تغییشاتی ٘یض دس ٔحیظ ٞبی استجبعی فّٕی ٔیبٖ دا٘ــٕٙذاٖ  ٚپظٞٚــٍشاٖ سد دٞـذ  ٚأـش ا٘تمـبَ  ٚتجـبدَ دا٘ـؾ ٚ
اعالفبت ػبد ٜتش اص ٌزؿت ٝا٘دبْ ؿٛد  ٚخّك دا٘ؾ ٞبی خذیذ ٛ٘ ٚآٚسی ٘ؼجت ثٌ ٝزؿت ٝافـضایؾ یبثـذ (عجبعجبییـبٖ  ٚلـبدسی،
.)1386
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عنوان مقاله آورده شود

 .1ثش اػبع سٚیىشد ػبختبسی چٛ٘ ٝفی اص استجبعبت فّٕی ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ایـشاٖ ،ثـٙٔ ٝؾـٛس تِٛیـذ دا٘ـؾ
ثشلشاس اػت؟
 .2ثش اػبع سٚیىشد وبسوشدی فشآیٙذٞبی استجبعی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜتٛػظ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ایشاٖ چـ ٝتـبثیشی ثـش
ٔیضاٖ تِٛیذ دا٘ؾ آٟ٘ب داؿت ٝاػت؟
 .3ثش اػبع سٚیىشد وبسوشدی ثٙٔ ٝؾٛس حفؼ حك تمذْ دس ٔغشح ػبختٗ ایذ٘ ٚ ٜؾشی ٝتٛػظ پظٞٚــٍشاٖ حـٛص ٜفّـٓ ػـٙدی دس
ایشاٖ چ ٝالذأبتی ا٘دبْ ٔی ؿٛد؟
 .4ثش اػبع سٚیىشد ػبختبسی أىب٘بت  ٚتؼٟیالتی و ٝتٛػظ ػبختبس ٟ٘بدٞبی فّٕی دس ایشاٖ ثـٙٔ ٝؾـٛس تِٛیـذ دا٘ـؾ دس اختیـبس
پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی لشاس ٔیٍیشد وذاْ اػت؟
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پژوهشنامه علمسنجی

چبرچَة ًظزی
 .1خبیٍب ٜاستجبعبت فّٕی دس فّٓ ػٙدی
وـٛس ٞبی تٛػق ٝیبفت ٝثٙٔ ٝؾٛس ؿٙبػبیی ٘خجٍبٖ فّٕی ػبیش وـٛس ٞب ،فّٕىشد فّٕی آٖ ٞب سا سكذ ٔیوٙٙذ  ٚدس صٔیٙـ ٝخـزة
اػتقذادٞبی فّٕی آٖٞب ،الذاْٞب  ٚثش٘بٔٞٝبیی سا دس دػتٛس وبس خٛد لشاس ٔیدٙٞذ .دس ایٗ ٔیبٖٕ٘ ،بیٞ ٝـبی تخللـی  ٚاػـتٙبدی
ٔقتجش ثشای سكذ وشدٖ خشیبٖ خٟب٘ی فّٓ ،دس ٘مؾ اثضاسی ٔحٛسی فُٕ ٔیوٙٙذ(٘ٛسٚصی چبوّی  ٚكٕذی.)1393 ،
دس ایٗ ساػتب ،ثؼیبسی اص تحمیمبت فّٓ ػٙدیٔ ،ؼتمیٓ یب غیش ٔؼتمیٓ ث ٝخغشافیبی تِٛیذ فّـٓ تٛخـٔ ٝـیوٙٙـذ ثـ ٝفٙـٛاٖ ٕ٘٘ٛـ،ٝ
ٕٞىبسی پظٞٚـٍشاٖ اص وـٛس ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس تِٛیذ ٔمبالت فّٕی ٔقتجش ٔیتٛا٘ذ ؿبخلی ثشای ا٘ذاصٌ ٜیـشی سٚاثـظ فّٕـی ثـیٗ
وـٛس ٞب ثبؿذ(اػذی.)1393 ،
دس ٘تید ،ٝافضایؾ تِٛیذات فّٕی ٞش وـٛس دس ٌش ٚد ٚفبُٔ ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی اػت .اكالح ٘ؾبْ فّٕی  ٚپظٞٚـی وـٛس ثـ ٝفٙـٛاٖ
فبُٔ دس٘ٚی  ٚثٟجٛد سٚاثظ فّٕی ثب دیٍش وـٛس ٞبی تِٛیذ وٙٙذ ٜفّٓ ث ٝفٛٙاٖ فبٔـُ ثیش٘ٚـی اثـش ٌـزاس دس س٘ٚـذ فّٕـی ؿـٙبختٝ
ٔیؿ٘ٛذ(فبضّی  ٚؿٕغ.)1383 ،
ثٙبثشایٗ ،أشٚص ٜدس وـٛس ٞبٔ ،یضاٖ تِٛیذات فّٕی  ٚاؿبف ٝآٖ ،استجبط ٕٞ ٚىبسی فّٕی دس تقییٗ لذست فّٕی ٛٔ ٚلقیت خٟـب٘ی اص
إٞیت ثؼضایی ثشخٛسداس اػت  ٚاص ایٗ خٟت دِٚت ٞب  ٚػیبػتٕذاساٖ فّٕی ث ٝؿٙبػبیی وـٛسٞبی لذستٕٙذ اعالفبتی  ٚسكذ س٘ٚذ
تِٛیذات فّٕی آٖٞب اص عشیك ٕ٘بیٞٝبی اػتٙبدی ثیٗإِّّی ٔقتجش الذاْ ٔیوٙٙذ  ٚپظٞٚـٍشاٖ ٔ ٚحممبٖ ٘یـض ثـ ٝد٘جـبَ ؿٙبػـبیی
دا٘ـٕٙذاٖ ثشتش٘ ،خجٍبٖ فّٕی ،تِٛیذات فّٕی تبثیشٌزاس ،دا٘ـٍبٞ ٜبی ثشتش ٔ ٚشاوض فّٕی ثشای ثشلشاسی ٕٞىبسی  ٚاستجبط فّٕـی،
دس فشكٞٝبی سلبثت فّٕی ٞؼتٙذ(ؿمبلی  ٚاػذی.)1396،
 .2سٚیىشد وبسوشدی
وبسوشد ٌشایی یىی اص ٘ؾشیبت فٕذ ٜدس فّ ْٛاختٕبفی اػت و ٝثٚ ٝیظ ٜاص اٚاخش د 1930 ٝٞتب اٚایُ د 1960 ٝٞدس فّٓ ػیغش ٜثال
ٔٙبصفی داؿتٔ .حٛسیتشیٗ ٔف ْٟٛدس ٘ؾشی ٝوبسوشدٌشایی ٚاط ٜوبسوشد ٔیجبؿذ و ٝثٔ ٝقٙبی ٘تید ٚ ٝاثشی اػت وـ ٝػـبصٌبسی یـه
ػبختبس ٔقیٗ یب اخضای آٖ سا ثب ؿشایظ الصْ ٔحیظ فشأ ٓٞیٕٙبیذ .ثٙبثشایٗٔ ،قٙبی وبسوشد ،اثش یب پیبٔذی اػـت وـ ٝیـه پذیـذ ٜدس
ثجبت ،ثمبء  ٚا٘ؼدبْ ٘ؾبْ اختٕبفی داسدٔ( .حؼٙی)1383 ،
وبسوشدٌشایبٖ خبٔق ٝسا ٘ؾبٔی ٚاخذ ٘ؾٓ  ٚتشتیت ٔیذا٘ٙذ .ایٗ دیذٌبٔ ٜجتٙی ثش تٕثیُ اسٌب٘یه ثیٗ خبٔق ٚ ٝاسٌب٘یؼٓ ص٘ذ ٜاػـت .اص
ایٗ ٔٙؾش خبٔق ٝیه ػیؼتٓ ٔتـىُ اص افضب  ٚاخضای ثیـٕبسی اػت وٞ ٝش یه ثبیذ وبسوشدٞبیی خبف سا ثشای ثمبی وّی ػیؼتٓ
 ٚدیٍش اخضا  ٚافضبی آٖ ا٘دبْ دٞذ ٘ ٚؾٓ اختٕبفی پذیذٞبی اػت و ٝوبسوشدٞبی افضبی ٔختّف ایٗ ػیؼتٓ سا ث ٝكٛستی ٔشتت
 ٚدس ػّؼّٔ ٝشاتجی خبف ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ ٔیذٞذ .وبسوشدٌشایبٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝاخضای ػـبص٘ذ ٜیـه خبٔقـٟ٘ ،ٝبدٞـبیی چـ٘ ٖٛؾـبْ
التلبدی٘ ،ؾبْ ػیبػی٘ ،ؾبْ خب٘ٛادٔ ،ٜزٞت  ٚػبصٔبٟ٘بی آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿـیب٘ذ وـ ٝثـذ ٖٚوبسوشدٞـبی ضـشٚسی ٔ ٚـٙؾٓ آٟ٘ـب،
خبٔقٟبی ٚخٛد ٘خٛاٞذ داؿت ٘ ٚتید ٝفمذاٖ یب اختالَ ایٗ اخضاء ،ث ٝخغش افتبدٖ حیبت  ٚثمبی وُ ػیؼتٓ اختٕـبفی اػـتٕٞ .ـٝ
ایٗ ٟ٘بدٞب داسای استجبط ٔتمبثال٘ذ ٞ ٚش یه اص آٟ٘ب خٟت ایفبی ٘مؾ ٔـخق خٛد ثبیذ ا٘ذاص ،ٜلبثّیت  ٚػبختٕبٖ ٔٙبػـت داؿـتٚ ٝ
ثٌٟ٘ٛ ٝبی فُٕ وٙذ و ٝثب اخضای دیٍش ػبصٌبس ثبؿذ٘ .بػبصٌبسی اخضای ػیؼتٓ اختٕبفیٛٔ ،خت تدضی ٝآٖ  ٚتضبد ثیٗ اخضا ،ثبفـش
٘بثٛدی آٖ خٛاٞذ ؿذ .ضبٔٗ اكّی ػبصٌبسی اخضای ػیؼتٓ ،ػبصٚاسی (ٕٞأٍٙٞی ٚ ٚفـبق) دس اسصؿـٟبی ٔــتشن اػـت( .تـٛوّی،
)1385
سٚیىشد وبسوشدی ثش ٘مؾ استجبعبت فّٕی  ٚفشآیٙذ استجبعی دس پبػخ ث٘ ٝیبص ٞبی ٟ٘بد فّٓ تبویذ ٔی وٙذ .دس ایٗ دیذٌب ٜػ ٝدػت ٝاص
٘یبص ٞبی اػبػی ػبصٔبٖ فّٓ و ٝاص عشیك فشآیٙذ ٞبی استجبعی پبػخ دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ فجبستٙذ اص٘ :یبص ث ٝاعالفبت  ٚدػتیبثی ث ٝآٖ اص
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نویسنده (گان)

عشثك اثضاس ٞبی استجبعی٘ ،یبص ث ٝحفؼ دػتبٚسد ٞبی فّٕی  ٚحفؼ حك تمذْ اوتـبف پظٞٚــٍشاٖ٘ ،یـبص ثـ ٝاػـتب٘ذاسد ٞـبی سٚؽ
ؿٙبختی ثشای اسصیبثی  ٚتبییذ آثبس فّٕی(ٔحٕذی)1386،
 .3سٚیىشد ػبختبسی
٘ؾشات ػبختی ٘ؾبْ ٞبی فّٕی سا ث ٝفٛٙاٖ ػیؼتٓ ٞبی اختٕبفی دس ٘ؾش ٔی ٌیش٘ذ ٚسٚاثظ فّٕی سا ثش حؼت صٔیٞ ٝٙبی ػبصٔب٘ی
 ٚػبختبسی آٖ ٔٛسد ٔغبِق ٝلشاس ٔی دٙٞذ ،دس ایٗ ٘ؾشیٞ ٝب ٔیضاٖٛ٘ ،ؿ ٘ ٚح ٜٛاستجبط فّٕی دا٘ـٕٙذاٖ اص یه عشف اص أىب٘ـبت ٚ
تؼٟیالت ػبختبس ٟ٘بد فّٓ  ٚاص ػٛی دیٍش اص چٍٍ٘ٛی ػبختبس خبٔق ٝتبثیش ٔیپزیشد .دس ایٗ صٔی ٝٙخٛصف ثٗ دیٛیذ ٞ ٚبٌؼتش ْٚثـش
تبثیش ػبخت دا٘ـٍب ٜثش سٚاثظ فّٕی تبویذ داس٘ذٌ .ؼتشؽ كٛست ٞبی ٘ٛیٗ استجبعی ،استجبعبت فّٕی سا اص فٛاكُ دٚس أىبٖ پزیش
ٕ٘ٛد ٜاػت .دا٘ـٕٙذاٖ ث ٝساحتی دس ػشاػش خٟبٖ اص عشیك پؼت اِىتش٘ٚیىی ،وٙفشا٘غ ٞبی ٚیذیٛیی  ...ٚثب یىذیٍش استجبط ثشلـشاس
ٔیوٙٙذ .دس ٔٛسد ٔؼبئُ فّٕی ث ٝثحش  ٚتجبدَ ٘ؾش ٔیپشداص٘ذ  ٚاعالفبت فّٕی سا دس اختیبس  ٓٞلشاس ٔیدٙٞذٔ( .حٕذی.)1386،
ژیطیٌِ ژضٍّص [پیـیٔ ٚ ٝٙجب٘ی ٘ؾشی دس ایٙدب آٚسد ٜؿٛد]
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ٔحٕذی( )1386دس ٔمبِ ٝای ثب ٞذف ٔمبیؼ ٝافضبی ٞیئت فّٕی دا٘ـٍبٜٞب ث ٝایٗ ٘تید ٝپشداخت ؤ ٝیضاٖ اػـتفبد ٜاص اثـضاس
ٞبی استجبط فّٕی ثش فقبِیت فّٕی افضبی ٞیئت فّٕی ٔٛثش ثٛد ٜاػت  ٚایٙتش٘ت ٘مؾ ٕٟٔی دس وؼـت اعالفـبت فّٕـی داؿـتٝ
اػت  ٚثیؾ اص  %80اػتبداٖ ثیـتشیٗ اعالفبت فّٕی خٛد سا اص ایٗ عشیك وؼت وشد ٜا٘ذ.
فلیحی( )1389دس ٔمبِ ٝای ثب ٞذف ثشسػی احشاص ٘بوبسآٔذی ٘ؾشیة وبسوشدٌشایی ثـٔ ٝثبثـ ٝیىـی اص ٘ؾشیـبت سایـح دس خبٔقـٝ
ؿٙبػی پشداخت ٘ ٚتیدٌ ٝشفت ٝاػت و ٝایٗ سٚیىشد ٘ؾشی داسای پیؾ فشم ٞبی ٞؼتی ؿٙبػیٔ ،قشفت ؿٙبػی ،ا٘ؼبٖ ؿٙبػی ٚ
سٚؽ ؿٙبػی ٔختق ث ٝخٛد اػت .ث ٝدِیُ ٔغبیشت ٘ذاؿتٗ ایٗ پیؾ فشم ٞب ثب فش ًٙٞخبٔقـ ٝاػـالٔی ،وـبسوشدٌشایی ٔقٟـٛد
ٕ٘یتٛا٘ذ ٔؼبیُ ایٗ ػٙخ خٛأـ سا ث ٝخٛثی تجییٗ ٕ٘بیذٍٔ ،ش ایٙى ٝثٙیبٖ ٞبی فشٍٙٞی آٖ خٛأـ سا ثب خـٛد ٕٞؼـٕ٘ ٛبیـذ  ٚآٖ سا
ثٔٛی ػبصد.
ؿبیبٖ ٔدذ( )1392دس ٔمبِٝای ثب ٞذف ثشسػی تقییٗ اٍِٛی سفتبس فّٕی پظٞٚـٍشاٖ دس چٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜاص ٔٙـبثـ فّٕـی ،ثـٝ
تحّیُ اػتٙبدی ٔمبالت فبسػی اسائ ٝؿذ ٜدس حٛص ٜفّٓػٙدی پشداخت ٝاػت.
ثبلشی ثٙدبس ( )1394دس ٔمبِٝای ٘ـبٖ داد و ٝتحلیُ دس دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛسٔ ،ی تٛا٘ذ لـذست دا٘ــدٛیبٖ سا دس ا٘دـبْ أـٛس
ؿخلی دس دس ٖٚدا٘ـٍبٕٞ ٚ ٜچٙیٗ دس ٔحیظ خبسج اص آٖ استمب دٞذٙٔ ٚدش ث ٝتمٛیت ثبٚس آٟ٘ـب دس صٔیٙـ ٝحـُ ٔؼـبئُ فـشدی یـب
خٕقی خبٔقٌ ٝشدد  ٚایٗ ٔغبِق٘ ٝـبٖ داد و ٝاستجبعبت فّٕی سػٕی یب غیش سػٕی ٔی تٛا٘ٙذ ٘مؾ صیبدی دس افـضایؾ اثـش ثخــی
دا٘ـٍبٞی دا٘ـدٛیبٖ داؿت ٝثبؿذٕٞ .چٙیٗ استجبعبت فّٕی ثٔ ٝقٙبی تقبّٔی اػت ؤ ٝیـبٖ دا٘ــدٛیبٖ ثـب دا٘ــدٛیبٖ  ٚدیٍـش
ثخؾ ٞبی دا٘ـٍب ،ٜث ٝؿىُ ٔؼتمیٓ یب غیش ٔؼتمیٓ ٔی تٛا٘ذ ثشلشاس ثبؿذ.
پّٛیی( )1395دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی ٔف ْٟٛپشداصی استجبعبت فّٕی اص دیذٌب٘ ٜیىالع ِٔٛبٖ پشداخت ٝاػت ٘ ٚتیدٌ ٝشفت وـٝ
ٟ٘بد اختٕبفی فّٓ خض اص عشیك استجبعبت اختٕبفی ٕ٘یتٛا٘ذ پب ثٍیشد .فّٓ ،ؿشط أىبٖ استجبعبت فّٕی اػت.
پشٞبْ ٘یب ( )1396دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی افضبی ٞیئت فّٕی دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس پشداخت ٝاػت ٘ ٚتیدٌ ٝشفت و ٝثشای ایٙىـٝ
ثتٛاٖ استجبعبت فّٕی سا دس دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ث ٝعٛس ٔٛفمیت آٔیض اخشا وشد ثبیذ ث ٝؿبخق ٞبی صیبدی تٛخـ ٝداؿـتٕٞ .چٙـیٗ
تٛخ ٝث ٝفٛأُ ػبختبسی ساٞجشد ٞبی ٔٙبػجی ثشای ٔٛفمیت  ٚپیبد ٜػبصی استجبعبت فّٕی دس دا٘ـٍب ٜسا ٟٔیب ٔی ػبصد.
پشٞبْ ٘یب ( )1396دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی افضبی ٞیئت فّٕی دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس پشداخت ٝاػت ٘ ٚتیدٌ ٝشفت وٌ ٝشچ ٝثیـتش
ٔتغیش ٞبی فٛأُ سفتبسی ثش استجبعبت فّٕی تبثیش ٔؼتمیٓ داؿت ٝاػت أب ایٗ فٛأُ ثٚ ٝاػغ ٝاستجبعبت فّٕی ثش تِٛیـذات فّٕـی
آٖ تبثیش ٌزاس ثٛد ٜاػتٕٞ.چٙیٗ تِٛیذات فّٕی ٔیتٛا٘ٙذ ثب تٛػق ٝاستجبعبت فّٕی افضایؾ یبثذ ٔ ٚتغیش استجبعبت فّٕی ٘یض خٛد ٔـی
تٛا٘ذ ٔتبثش اص ٚیظٌی ٞبی ؿخلیتی ،ػجه ؿٙبختی ،تضبد ػبصٔب٘ی ٚ ،ػجه سٞجشی ثبؿذ.
ٌّیٙی ٔمذْ ( )1397دس ٔمبِٝای٘ ،مؾ سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دس استجبعبت فّٕی افضبی ٞیبت فّٕی دا٘ـٍب ٜفالٔـ ٝعجبعجـبیی
سا ٘ـبٖ داد ٘ ٚتیدٌ ٝشفت ؤ ٝیبٍ٘یٗ اػتفبد ٜاص ا٘ٛاؿ سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی  2.13پبییٗ تش اص حذ ٔتٛػظ ثـٛد ٚ ٜاستجبعـبت فّٕـی
افضبی ٞیئت فّٕی دا٘ـٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی دس ٌ ٌُٛاػىبِش ثیـتش اص ػبیش سػب٘ٞ ٝب ثٛد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ثیـتشیٗ استجبط افضبی
ٞیبت فّٕی ثب ٔتخللبٖ داخُ وـٛس ثٛد  ٚثیـتشیٗ فّت حضٛس آٟ٘ب دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ،آؿٙبیی آ٘بٖ ثب دیٍش تخلق ٞـب ٚ
اػتفبد ٜاص تٛاٖ ٔتخللبٖ سؿتٞ ٝبی دیٍش ثٛد ٜاػت .ثیـتشیٗ ٌفت ٔ ٚ ٌٛ ٚىبِٕ ٝاص عشیك ایٕیُ كٛست ٌشفت ٝاػت.
وفبؿبٖ وبخىی( )1398دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی ثٟشٌ ٜیشی اص ثشخی چبسچٛة ٞب  ٚثب تبویذ ثش ٘مـؾ استجـبط ٔیـبٖ سؿـت ٝای دس
فشآیٙذ تِٛیذ دا٘ؾ ،س٘ٚذ تٛػق ٝدا٘ؾ ٔیبٖ سؿت ٝای دس حٛص ٜفّ ْٛا٘ؼب٘ی سا ثب ٞذف سػیذٖ ثٚ ٝضقیت ٔغّٛة ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد
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عنوان مقاله آورده شود

٘ ٚتیدٌ ٝشفت و ٝتجبدَ دا٘ؾ  ٚثٟشٌٜیشی اص پظٞٚؾٞبی ٔیبٖ سؿتٝای و ٝث٘ ٝـش ایـذٜٞـب  ٚافىـبس دس ساػـتبی حـُ ٔؼـئّٚ ٝ
دؿٛاسی ٞبی ٔٛخٛد دس خبٔقٔ ٝیٌشدد ،اص ٘یبصٔٙذیٞبی غیش لبثُ چـٓپٛؿی خٛأـ ا٘ؼب٘ی اػت.
ژیطیٌِ ژضٍّص در خبرج [٘ؾٓ تبسیخی اص لذیٓ ث ٝخذیذ سفبیت ؿٛد]
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ایخبٔٛٙس ( )1990دس ٔمبِٝای ،استجبعبت فّٕی غیش سػٕی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘یدشیـ ٝسا ٘ــبٖ داد ٘ ٚتیدـٌ ٝشفـت وـ %95 ٝاص
دا٘ـٕٙذاٖ ٘یدشی ٝحذالُ ث ٝیه خبٔق ٝفّٕی تقّك داؿتٙذ .دس حبِی و ٝث ٝعٛس ٔتٛػظ ٞش دا٘ـٕٙذ ٔتقّك ث ٝػ ٝخبٔق ٝفّٕی ثٛدٜ
ا٘ذ .دالیُ اكّی دا٘ـٕٙذاٖ ثشای حضٛس دس ٕٞبیؾ ٞب ٘ ٚـؼت ٞبی تخللی ٘یبص ث ٝتجبدَ اعالفبت  ٚتٕبیُ ث ٝاسائٔ ٝمبِ ٝثـٛدٜ
اػت .ثؼیبسی اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ خّؼبت فّٕی و ٝدس خبسج اص وـٛس ثشٌضاس ٔی ؿ٘ٛذ ثش ایٗ ثبٚس٘ذو ٟٓٔ ٝتشیٗ خٙج ٝاص ایٗ ٘ٛؿ اص
خّؼبت ،ثشلشاسی استجبط سػٕی ثٛد.
ِیذدٚسف ( )1997دس ٔمبِٝای ثب ٞذف ثشسػی ػبختبس ؿجىٞ ٝبی استجبعی ٔیپشداصد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیشد و ٝثـب اػـتفبد ٜاص ؿـجىٝ
اػتٙبدی ٔی تٛاٖ فّٕىشد خٛسد٘ ٜؾبْ ٞبی پٛیب سا ٘ـبٖ داد.
ِیذدٚسف( )2001دس ٔمبِٝای ثب ٞذف ثشسػی فّٓ ػٙدی دس ٔحیظ خبٔق ٝؿٙبػی فّٕی دا٘ؾ ٔی پشداصد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیـشد وـٝ
پّی ثیٗ فّٓ ػٙدی  ٚخبٔق ٝؿٙبػی ایدبد ٔی وٙذ.
سادفٛسد ( )2005دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی اك َٛػبختبسٌشایی  ٚپؼب ػبختبسٌشایی  ٚپیبٔذ ٞبی لبثـُ تٛخـ ٝدس وتبثخب٘ـٞ ٝـبی
ٔذسٖ ٔی پشداصد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیشد و ٝاك َٛػبختبسٌشایی  ٚپؼبػبختبسٌشایی پیبٔذٞبی لبثـُ تـٛخٟی دس ٘حـ ٜٛثشسػـی  ٚثشسػـی
٘مؾ وتبثخب٘ٔ ٝذسٖ داسد.
ساثٛچفّیؾ ( )2018دس ٔمبِٝای ثب ٞذف ثشسػی ػبختبسٞبی ؿجى ٝاػتٙبدی دس ع َٛصٔبٖ ٔی پشداصد ٘ ٚتیدٌ ٝشفت و ٝسٚؽ
ٞبی ٔتٛٙفی ٔغٕئٙبً ثشای تٛكیف ٚیظٌی ٞب  ٚتحٛالت یه پظٞٚؾ ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاصٔ ٜتٙـٛؿ  ٚپٛیـب اػـت وـٔ ٝغبِقـبتی دس ٔـٛسد
استجبعبت فّٕی اػت.
اؿّی وشاػٕٗ ( )2020دس ٔمبِٝای ،سٚیىشد وبسوشد ٌشایی دس ٘ؾبْ اختٕبفی سا ٘ـبٖ داد ٘ ٚتیدٌ ٝشفت و ٝایـٗ یـه تئـٛسی
اػت و ٝثدبی ػغح خشد ص٘ذٌی سٚصٔش ،ٜثش ػغح والٖ ػبختبس اختٕبفی ٔتٕشوض اػت.
ٌٛسِٙذ ( )2020دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی تدضی ٚ ٝتحّیُ ػغح ثبالیی اص دأ ٝٙتحمیمبت استجبعبت سیؼه ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی
فّٓ ػٙدی  ٚاثضاس تدؼٓ پشداخت ٝاػت ٘ ٚتیدٌ ٝشفت و ٝتدضی ٚ ٝتحّیُ ٞب ثیـٙؾ ثـی ػـبثم ٝای دس ٔـٛسد ػـبختبس  ،اٍِٞٛـب ٚ
تحٛالت حٛص ٜاستجبعبت سیؼه اسائٔ ٝی دٞذ.
اٚسٔشٚد ( )2020دس ٔمبِٝای ثب ٞذف ثشسػی ٘ؾشیٔ ٝذسٖ خبٔق ٝؿٙبػی تبِىٛت پبسػ٘ٛض پشداختـ ٝاػـت ٘ ٚتیدـٌ ٝشفـت وـٝ
٘ؾشی ٝفُٕ  ،یه ٔىتت خبٔق ٝؿٙبختی ٘ٛؽٟٛس  ،ث ٝفٛٙاٖ یه سٚیىشد ثبِمٔ ٜٛثٕشثٕش ثشای وـف  ٚثىبسٌیشی  ٚؿـىُ ػـبصٔب٘ی
آٖ اػت.
ػٍبَ ( )2021دس ٔمبِٝای ،ث ٝثشسػی وبسوشدٌشایی دس فّ ْٛاختٕبفی پشداخت ٝاػت  ٚدس ایٗ پظٞٚؾ دیذٌب ٜوبسوشدی اص ٘ؾـش
افشاد ػشؿٙبػی ٕٞچ ٖٛوبسَ ٕٞپُٔ ،بوغ ٚثشٞ ،ب٘غ پٙش ،ساثشت وبٔیٙض ٛٔ ...ٚسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٘ ٚتیدـٌ ٝشفـت وـٕ٘ ٝـی
تٛاٖ اص وبسوشدٌشایی دفبؿ وشد  ٚث ٝخبی ػبختبسٌشایی اػتذالَ وشد.
جوغبٌدی اس هزٍر ژیطیٌِ
ٔشٚس پیـیٞ ٝٙب ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝاستجبعبت فّٕی دس تِٛیذ دا٘ؾ ثشای ٞش وـٛسی إٞیت ثؼـیبس صیـبدی داسد  ٚدس ایـٗ ٔیـبٖ
دا٘ـٍبٞ ٜب ٘مؾ اػبػی سا داس٘ذ .دس پظٞٚؾ ٞبی ثشسػی ؿذ ٜدس داخُ وـٛس دس صٔی ٝٙاستجبعبت فّٕی ثٛٔ ٝاسدی اص لجیُ ٔحٕذی
( )1386تبثیش استجبعبت فّٕی ثش تِٛیذ دا٘ؾ ،فلیحی ( )1389احشاص ٘بوبسآٔـذی ٘ؾشیـ ٝوـبسوشدٌشایی ،ؿـبیبٖ ٔدـذ ( )1392س٘ٚـذ
پظٞٚؾ دس حٛص ٜفّٓ ػٙدی ،ثبلشی ثٙدبس ٕٞ ٚىبساٖ ( )1394ساثغ ٝاستجبط فّٕی ثـب خـٛد اثشثخــی دا٘ــٍبٞی ،پّـٛیی ()1395
ٔف ْٕٟٛپشداصی استجبعبت فّٕی اص دیذٌب٘ ٜیىالع ِٔٛبٖ ،پشٞبْ ٘یب ٕٞ ٚىبساٖ ( )1396تبثیش فٛأُ ػبختبسی ثش استجبعـبت فّٕـی،
پشٞبْ ٘یب ( )1396تبثیش فٛأُ سفتبسی ثش استجبعبت فّٕیٌّ ،یٙی ٔمذْ (٘ )1397مؾ سػب٘ ٝاختٕبفی دس استجبعـبت فّٕـی ،وفبؿـبٖ
وبخىی(٘ )1398مؾ استجبط ٔیبٖ سؿت ٝای دس فشآیٙذ تِٛیذ دا٘ؾ ،س٘ٚذ تٛػق ٝدا٘ؾ ٔیبٖ سؿت ٝای دس حٛص ٜفّ ْٛا٘ؼب٘ی سا ثب ٞذف
سػیذٖ ثٚ ٝضقیت ٔغّٛة ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داسد.
پظٞٚؾ ٞبی ثشسػی ؿذ ٜدس خبسج اص وـٛس ٘یض ث ٝفٛأّی اص خّٕ :ٝایخبٔٛٙس ( )1990ث ٝثشسػی استجبعبت فّٕی غیش سػـٕی دس
دا٘ـٍبٞ ٜبی ٘یدشیٔ ٝی پشداصدِ .یذدٚسف ( )1997ث ٝثشسػی ػبختبس ؿجىٞ ٝبی استجبعی پشداختِ .یـذدٚسف ( )2001ثشسػـی فّـٓ
ػٙدی دس ٔحیظ خبٔق ٝؿٙبػی فّٕی دا٘ؾ .سادفٛسد ( )2005اك َٛػبختبسٌشایی  ٚپؼب ػبختبسٌشایی  ٚپیبٔذ ٞـبی لبثـُ تٛخـ ٝدس
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نویسنده (گان)

وتبثخب٘ٞ ٝبی ٔذسٖ .ساثٛچفّیغ ( )2018ث ٝثشسػی ػبختبس ٞبی ؿجى ٝاػتٙبدی دس ع َٛصٔـبٖ پشداختـ ٝاػـت  ٚاؿـّی وشاػـٕٗ
( )2020ث ٝثشسػی سٚیىشد وبسوشدٌشایی دس ٘ؾبْ اختٕبفی پشداخت ٝاػتٌٛ .سِٙذ ( )2020ث ٝثشسػی تدضی ٚ ٝتحّیُ ػغح ثـبالیی اص
دأ ٝٙتحمیمبت استجبعبت سیؼه ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی فّٓ ػٙدی  ٚاثضاس تدؼٓ پشداخت ٝاػت .اٚسٔشٚد ( )2020ث ٝثشسػی ٘ؾشیٝ
ٔذسٖ خبٔق ٝؿٙبػی تبِىٛت پبسػ٘ٛض پشداخت ٝاػت .ػٍبَ ( )2021ث ٝثشسػی وبسوشدٌشایی دس فّ ْٛاختٕبفی پشداخت ٝاػت.
دس ایٗ ٔیبٖ اوثش پظٞٚؾ ٞب ث ٝخلٛف پظٞٚؾ ٞبی داخّی ث ٝایٗ ٘ىت ٝاؿبس ٜداس٘ذ و ٝسٚیىشد ٞبی وـبسوشدی  ٚػـبختبسی
دس تِٛیذ دا٘ؾ تٛػظ پظٞٚـٍشاٖ فّٓ ػٙدی ٘مؾ ثؼیبس وٕی دس وـٛس داؿت ٝاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ػقی خٛاٞذ ؿـذ ،وـ ٝتـبثیش
سٚیىشد ٞبی ػبختبسی  ٚوبسوشدی ثش سٚی استجبط فّٕی ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ فّٓ ػٙدی ثشسػی ؿٛد ٔ ٚیضاٖ دا٘ؾ تِٛیذ ؿذ ٜاص ایٗ
عشیك ٘یض ثشسػی ٔ ٚـخق ؿٛد.
رٍشضٌبسی ژضٍّص [سٚؽ ،اثضاس ،خبٔق ٚ ٝتٕبٔی ٌبْٞبی پظٞٚؾ ث ٝكٛست دلیك دس ایٗ لؼٕت ثیبیٙذ]

یبفتِّبی ژضٍّص
ژبسخ بِ سؤال اٍل ژضٍّص .بز اسبط رٍیکزد سبختبری چِ ًَػی اس ارتببطبت ػلوی هیبى ژضٍّططازاى
حَسُ ػلن سٌجی در ایزاى ،بِ هٌظَر تَلید داًص بزقزار است؟
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ثشای پبػخٍٛیی ث ٝػٛاَ چٟبسْ پظٞٚؾ ،دادٞ ٜب اص عشیك ٔلبحج ٝویفی ػبختبس یبفت ،ٝپشػـٙبٔ ٚ ٝثشسػی ٔتـٌ ٖٛـشدآٚسی ٔـی
ؿ٘ٛذ .دادٞ ٜبی ٔلبحج ٝویفی دػت ٝثٙذی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚآٟ٘ب دس لبِت خذ َٚاسائٔ ٝـی ؿـٛدٕٞ .چٙـیٗ دادٞ ٜـبی ٔشثـٛط ثـ ٝتـبثیش
دػتشػی ث ٝفٙبٚسی ٞبی استجبعی ٘ٛیٗ ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی اص عشیك ثشسػی ٔت ٖٛدػت ٝثٙذی ٔی ؿ٘ٛذ.
دس خلٛف ػٙدؾ سٚایی  ٚپبیبیی اثضاس ٌشدآٚسی اعالفبت ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝپشػـٙبٔٔ ٝـٛسد تبییـذ خجشٌـبٖ ٔ ٚتخللـبٖ ثـٛدٜ
اػت ،اثضاس اص سٚایی ثبالیی ثشخٛسداس اػت.
پبیبیی پشػـٙبٔ٘ ٝیض ث ٝفّت اػتفبد ٜاص پشػـٙبٔ ٝػبختبس یبفتٛٔ ٚ ٝسد تبییذ خجشٌبٖ خٟت تحمك اٞذاف پظٞٚؾ ،ثٚ ٝػـیّ ٝآِفـبی
وش٘ٚجبد ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٘ SPSSؼخٔ 24 ٝحبػج ٝؿذ  ٚفذدی ثشاثش ثب  0.830ث ٝدػت آٔذ و٘ ٝـبٖ اص افتجبس  ٚپبیبیی ثبالی
پشػـٙبٔ ٝداسد.
ایٗ پظٞٚؾ دس پٙح ٌبْ ا٘دبْ ٌشفت ٝاػت:
ٌبْ ا :َٚدس ٌبْ ا َٚث ٝؿٙبػبیی  ٚخٕـ آٚسی ٔؼئِٛیٗ ٚاحذ فّٓ ػٙدی دس دا٘ـٍبٞ ٜبی ایشاٖ اص ٚة ػبیت ٞبی سػٕی دا٘ــٍبٜ
ٞبی ٔزوٛس دس ٘شْ افضاس اوؼُ پشداختیٓ.
ٌبْ د :ْٚدس ٌبْ د ْٚثٙٔ ٝؾٛس پبػخٍٛیی ث ٝػٛاالت د ٚ ْٚچٟبسْ پظٞٚؾ پشػـٙبٔٞ ٝبی ٔٛسد ٘ؾش تٟیـ ٚ ٝپـغ اص اعٕیٙـبٖ اص
سٚایی  ٚپبیبیی اص خبٔقٛٔ ٝسد ٘ؾش دس ثیٗ خبٔقٛٔ ٝسد ٘ؾش تٛصیـ  ٚخٕـ آٚسی ٔیؿ٘ٛذ.
ٌبْ ػ :ْٛدس ٌبْ ػ ْٛثٙٔ ٝؾٛس پبػخٍٛیی ث ٝػٛاالت ا ،َٚػ ٚ ْٛچٟبسْ پظٞٚؾ ثب ثشخی اص پظٞٚـٍشاٖ فّٓ ػٙدی ٔلبحج ٝثـٝ
فُٕ ٔی آیذ ٘ ٚتبیح دػت ٝثٙذی ٔیؿ٘ٛذ.
ٌبْ چٟبسْ :دس ٌبْ چٟبسْ ثٙٔ ٝؾٛس پبػخٍٛیی ث ٝػٛاالت ا ،َٚػ ٚ ْٛچٟبسْ پـظٞٚؾ اعالفـبت الصْ اص ٔتـٙٔ ٚ ٖٛـبثـ چـبپی ٚ
اِىتش٘ٚیىی ٌشدآٚسی ٔ ٚغبِت دػت ٝثٙذی  ٚػبصٔب٘ذٞی ٔیؿ٘ٛذ.
ٌبْ پٙدٓ :دس ٌبْ پٙدٓ ثب تّفیمی اص دادٞ ٜبی ثذػت آٔذ ٜاص ٌبْ ٞبی ٌزؿت ٝاعالفبت ٔٛسد ٘ؾش تدضی ٚ ٝتحّیُ ٔی ؿ٘ٛذ ٘ ٚتبیح
خٕـ ثٙذی ٞب دس ساػتبی حُ ٔؼئّ ٝپظٞٚؾ اسائٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
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پظٞٚؾ حبضش اص ٘ٛؿ پظٞٚؾ ٞبی تشویجی اػت و ٝدس آٖ اص سٚؽ ٞبی پیٕبیـی ،اػٙبدی  ٚتحّیُ ٔحتٛا اػتفبد ٜؿـذ ٜاػـت .دس
ایٗ پظٞٚؾ ثشای پبػخٍٛیی ث ٝػٛاَ ا َٚپظٞٚؾ ،دادٞ ٜبی الصْ اص عشیك ٔلبحج ٝویفی ػـبختبس یبفتـٌ ٝـشدآٚسی  ٚاعالفـبت
دػت ٝثٙذی ؿذ ٜاػت  ٚدس لبِت خذ َٚاسائٔ ٝیؿ٘ٛذٕٞ .چٙیٗ دادٞ ٜبی ٔشثٛط ث ٝؽشفیت ثؼتش ٞبی استجبعی ٔدـبصی دس تجـبدَ
اعالفبت فّٕی ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا  ٚاػٙبدی اص اػٙبد ٔشثٛعـ ٝاػـتخشاج  ٚدػـتٝ
ثٙذی ٔیؿ٘ٛذ.
ثشای پبػخٍٛیی ث ٝػٛاَ د ْٚپظٞٚؾ ،دادٞ ٜب ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ پیٕبیـی  ٚپشػـٙبٌٔ ٝشدآٚسی ٔی ؿ٘ٛذ.
ثشای پبػخٍٛیی ث ٝػٛاَ ػ ْٛپظٞٚؾ ،دادٞ ٜب اص سٚؽ ٔلبحج ٝویفی ػبختبس یبفت ٚ ٝتحّیُ ٔحتٛا ٌشدآٚسی ٔی ؿ٘ٛذ .دادٞ ٜبی
ٔلبحج ٝویفی دػت ٝثٙذی ٔی ؿ٘ٛذ  ٚآٟ٘ب دس لبِت خذ َٚاسائٔ ٝی ؿٛدٕٞ .چٙیٗ دادٞ ٜبی ٔشثٛط ث ٝحفؼ دػتبٚسد ٞـبی فّٕـی
پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ٔحیظ ٞبی استجبعی ٘یض اص عشیك سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا ٌشدآٚسی  ٚدػت ٝثٙذی ٔی ؿ٘ٛذ.
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دس پبػخ ث ٝپشػؾ ا َٚپظٞٚؾ .خشٚخی ٟ٘بیی ٔلبحج ٝثب افشاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛذفٕٙذ دس خلٛف ایدبد ثشلشاسی استجبط فّٕـی دس
ؿىُ  1-1اسائ ٝؿذ ٜاػت:

شکل  .1ایجبد برقراری ارتببط علوی بر اضبش
نظر افراد نوٌنو ىدفوند
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت اسائ ٝؿذ ٜاص ٔلبحج ٚ ٝثشسػی سص ٝٔٚفّٕی پظٞٚـٍشاٖ فّٓػٙدی ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝپظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ
ػٙدی ثیـتش اص عشیك اثضاس ٞبی استجبعی ای ٕٞچ ٖٛاسائٔ ٝمبِ ٝدس پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ،اسائ ٝعشح ٞـبی تحمیمـبتی ،ؿـشوت دس
وٙفشا٘غ ٘ ٚـؼت ٞبی ٔقتجش ،ؿشوت دس دٚسٞ ٜب  ٚوبسٌبٞ ٜبی تخللی ث ٝایدبد استجبط فّٕی ثب ػبیش پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜخٛد ٔی
پشداص٘ذ .اص عشفی ٚلٛؿ ثیٕبسی وٚٛیذ  19دس یىؼبَ اخیش ؿشایظ فبدی تحمیمبت ٕٞ ٚبیؾ ٞبی فّٕی سا تحت تبثیش لشاس داد ٜاػت.
ث ٝعٛسی و ٝثیـتش ٕٞبیؾ ٞب  ٚوٙفشا٘غ ٞبی فّٕی ،وبسٌبٞ ٜب  ٚدٚسٞ ٜبی آٔٛصؿی یب ٔدبصی ؿذ ٜا٘ذ  ٚیب ث ٝصٔبٖ  ٚػبَ ٞبی
ثقذی ٔٛو َٛؿذ ٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ ؿشایظ ٔیضاٖ اػتفبد ٜپظٞٚـٍشاٖ اص اثضاس ٞبی استجبعی ٔدبصی ثیـتش اص لجُ ؿذ ٜاػت.
ژبسخ سَال دٍم ژضٍّص .بز اسبط رٍیکزد کبرکزدی فزآیٌدّبی ارتببطی بِ کطبر گزفتطِ ضطدُ تَسط
ژضٍّطازاى حَسُ ػلن سٌجی در ایزاى چِ تبریزی بز هیشاى تَلید داًص آًْب داضتِ است؟

Chart Title
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

خیلی کن

کن

سیاد

هتْسظ

خیلی سیاد

نمودار  :1ارزیابی نظرات پژوهشگران نسبت به کانال های ارتباطی
دس ٕ٘ٛداس ٔ 1یضاٖ ثشلشاسی استجبط فّٕی اص عشیك ا٘ٛاؿ ٔختّف وب٘بَ ٞبی استجبعی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس وٝ
ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب ٌ ٌُٛاػىبِش ( ٚ ) %48.7پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ( ) %70.8ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ٔٛافك ٞؼتٙذ .ثب ِیٙىذیٗ
( ٚ ) %33.7سیؼشذ ٌیت ( ) %29.2ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ .ثٔ ٝیضاٖ خیّی وٓ ثب ٚیىی پذیب ( ،) %57.5سادی ،ٛتّٛیضیٖٛ
( ،) %27.3تٛییتش (ٚ ،) %59.3ثالي ( ،) %54.9یٛتیٛة( ،) %61.1فیغ ثٛن ( ،) %70.8ایٙؼتبٌشاْ ( ٚ ) %31ػبیش ٔٛاسد (ٛٔ ) %35.4افك ٞؼتٙذ.
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نویسنده (گان)

Chart Title
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
تا استفادٍ اس رساًَ رساًَ ُای اجتواعی رساًَ ُای اجتواعی استفادٍ اس رساًَ ُای
اجتواعی تاعث کاُش
تاعث شذٍ تا
تاعث شذٍ تا
ُای اجتواعی تز تعذاد
ُوکاراى جذیذم افشّدٍ پژُّشگزاى داخل پژُّشگزاى خارج اس رّاتظ رّ در رّی
هي تا پژُّشگزاى
کشْر در حْسٍ
کشْر در حْسٍ
شذٍ است.
تخظظی خْد تیشتز تخظظی خْد تیشتز علوی شذٍ است.
آشٌا شْم.
آشٌا شْم.
کن

خیلی کن

هتْسظ

سیاد

اس سهاى استفادٍ اس
رساًَ ُای اجتواعی
دایزٍ ارتثاعاتن هتٌْع
شذٍ ّ تا پژُّشگزاى
تیشتزی در خظْص
هسائل علوی در
ارتثاعن.

تیشتز تعاهالتن تا
پژُّشگزاى اس عزیك
رساًَ ُای اجتواعی
طْرت هی گیزد.

خیلی سیاد

Chart Title
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
تْسعَ ّ
چت ّ
گشت سًی در
ایٌتزًت تزای گفتگْی آًالیي تزّیج فعالیت
حزفَ ای
گذراًذى ّلت

کسة
اعالعات
عوْهی ّ
اخثار

خیلی کن

کن

هشْرت ّ
ُوفکزی تا
پژُّشگزاى
دیگز
هتْسظ

تَ اشتزاک
گذاری
اعالعات
علوی
سیاد

جستجْ ّ شٌاخت جاهعَ پی تزدى تَ
علوی اعزاف هسائل خاص
کسة
رشتَ خْد
خْد
اعالعات
علوی ّ
آهْسشی

خیلی سیاد

ٕ٘ٛداس  :3اسصیبثی ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝاٍ٘یض ٚ ٜدِیُ حضٛس دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی
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دس ٕ٘ٛداس ٔ 2یضاٖ تبثیش سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دس ثشلشاسی استجبط فّٕی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد
پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب "ثیـتش تقبٔالتٓ ثب پظٞٚـٍشاٖ اص عشیك سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی كٛست ٔی ٌیشد" (" ،) %30.1اص صٔبٖ اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی
اختٕبفی دایش ٜاستجبعبتٓ ٔتٛٙؿ ؿذ ٚ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ ثیـتشی دس خلٛف ٔؼبئُ فّٕی دس استجبعٓ" (" ،) %31.9اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی
اختٕبفی ثبفش وبٞؾ سٚاثظ س ٚدس سٚی ٔٗ ثب پظٞٚـٍشاٖ فّٕی ؿذ ٜاػت" ( " ،) %36.3سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش ؿذ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ
خبسج اص وـٛس دس حٛص ٜتخللی خٛد ثیـتش آؿٙب ؿ" ،)%37.2( "ْٛسػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش ؿذ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ داخُ وـٛس دس حٛصٜ
تخللی خٛد ثیـتش آؿٙب ؿ" ،) %29.2( "ْٛثب اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثش تقذاد ٕٞىبساٖ خذیذْ افضٚد ٜؿذ ٜاػت" ( ) %39.8ثٔ ٝیضاٖ
ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.
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ٕ٘ٛداس  :2اسصیبثی ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتبثیش سػب٘ ٝاختٕبفی دس استجبعبت فّٕی
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دس ٕ٘ٛداس  3اٍ٘یض ٚ ٜدِیُ حضٛس دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ
دٙٞذٌبٖ ثب خؼتد ٚ ٛوؼت اعالفبت فّٕی  ٚآٔٛصؿی ( ٚ ) %40.7وؼت اعالفبت  ٚاخجبس فٕٔٛی ( ) %38.1ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ٔٛافك
ٞؼتٙذ .ثب پی ثشدٖ ثٔ ٝؼبئُ خبف سؿت ٝخٛد ( ٚ ) %36.3ث ٝاؿتشان ٌزاسی اعالفبت فّٕی ( ) 30.1%ثٔ ٝیضاٖ صیبد دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك
ٞؼتٙذ .ثٔ ٝیضاٖ خیّی وٓ ثب ٌـت ص٘ی دس ایٙتش٘ت ثشای ٌزسا٘ذٖ ٚلت (ٛٔ ) %61.1افك ٞؼتٙذ .ثب ؿٙبخت خبٔق ٝفّٕی اعشاف خٛد (،) %37.2
ٔـٛست ٕٞ ٚفىشی ثب پظٞٚـٍشاٖ دیٍش ( ،) %39.8تٛػق ٚ ٝتشٚیح فقبِیت حشف ٝای ( ٚ ) %36.3چت ٌ ٚفتٍٛی آ٘الیٗ ( ) %34.5ثٔ ٝیضاٖ
ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.
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تَ لیٌک ُا ّ ارجاع اعالعات دریافتی اس سایز اس هغالة رساًَ ُای تَ هغالثی کَ اس عزیك
استفادٍ اس رساًَ ُای
پژُّشگزاى در رساًَ اجتواعی در تِیَ ّ تٌظین رساًَ ُای اجتواعی
هغالة ارسالی
اجتواعی تاعث افشایش
کیفیت تْلیذات ّ فعالیت پژُّشگزاى دیگز رجْع ُای اجتواعی اًتظارات پژُّش ُا ،همالَ ُا ّ  ...دریافت هی کٌن اعتواد
دارم.
هي را تاهیي هی کٌذ .تَ عْر هستمین استفادٍ هی
هی کٌن.
ُای علوی هي شذٍ است.
کٌن.
خیلی کن

کن

هتْسظ

سیاد

خیلی سیاد

دس ٕ٘ٛداس ٔ 4یضاٖ اػتفبد ٜاص ٔغبِت فّٕی ث ٝدػت آٔذ ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس وٝ
ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب ثٔ ٝغبِجی و ٝاص عشیك سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دسیبفت ٔی و ٓٙافتٕبد داسْ ( ،) %57.6اص ٔغبِت سػب٘ٞ ٝبی
اختٕبفی دس تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ پظٞٚؾ ٞبٔ ،مبِٞ ٝب  ... ٚث ٝعٛس ٔؼتمیٓ اػتفبدٔ ٜی و ،) %36.3( ٓٙاعالفبت دسیبفتی اص ػبیش پظٞٚـٍشاٖ دس سػب٘ٝ
ٞبی اختٕبفی ا٘تؾبسات ٔٗ سا تبٔیٗ ٔی وٙذ ( ،) %49.6ثِ ٝیٙه ٞب  ٚاسخبؿ ٔغبِت اسػبِی پظٞٚـٍشاٖ دیٍش سخٛؿ ٔی و ،) %49.5( ٓٙاػتفبدٜ
اص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش افضایؾ ویفیت تِٛیذات  ٚفقبِیت ٞبی فّٕی ٔٗ ؿذ ٜاػت ( ) %48.7ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك
ٞؼتٙذ.
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پژوهشنامه علمسنجی

نمودار  :4ارزیابی نظرات پژوهشگران نسبت به هطبلب علوی بِ دست آهدُ اس رسبًِ ّبی اجیوبعی
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نویسنده (گان)

Chart Title
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
تا ُوکاراًن تا اعضای
تا
تا
تا
سایز هْارد تا اًجوي تا هْسسات تا اًجوي تا هْسسات
گزٍّ
ُای علوی تحمیماتی ُای علوی تحمیماتی پژُّشگزاى پژُّشگزاى پژُّشگزاى در سایز
خارج اس خارج اس داخل کشْر داخل کشْر ُن رشتَ سایز رشتَ ُن رشتَ گزٍّ ُای آهْسشی
خْد در ُای علوی خْد در آهْسشی در هزتْط در
کشْر
کشْر
داًشگاٍ
داًشگاٍ ُای در دیگز سایز داًشگاٍ داًشگاٍ
خْدم
خْدم
خارج اس داًشگاٍ ُای ُای کشْر
کشْر
کشْر
خیلی کن

کن

هتْسظ

سیاد

خیلی سیاد

ٕ٘ٛداس  :5اسصیبثی ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتـىیُ ٌش ٜٚدس ثؼتش ٞبی فّٕی

آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

1

پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی

8.97

2

ٌٛوُ اػىبِش

8.22

3

سیؼشذ ٌیت

8.10

4

ِیٙىذیٗ

8.06

5

سادی ٚ ٛتّٛیضیٖٛ

7.97

6

ایٙؼتبٌشاْ

6.62

7

فیغ ثٛن

6.56

8

تٛییتش

6.32

9

ٚثالي

5.97

449.267

11

دسخ ٝآصادی

11

ػغح ٔقٙبداسی

0.000
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خذ :2 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝوب٘بَ ٞبی استجبعی

پژوهشنامه علمسنجی

دس ٕ٘ٛداس ٔ 5یضاٖ تـىیُ ٌش ٜٚدس ثؼتش ٞبی فّٕی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب
ثب افضبی ٌش ٜٚآٔٛصؿی ٔشثٛط دس دا٘ـٍب ٜخٛدْ ( ) %28.3ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ٔٛافك ٞؼتٙذ .ثب ٕٞىبسا٘ٓ دس ػبیش ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی دس
دا٘ـٍب ٜخٛدْ ( ،) %32.7ثب پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿت ٝخٛد دس ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ( ) %28.3ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ .ثب ثب
پظٞٚـٍشاٖ ػبیش سؿتٞ ٝبی فّٕی دس دیٍش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ( ،) %31.9ثب پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿت ٝخٛد دس دا٘ـٍبٞ ٜبی خبسج اص وـٛس
( ،) %54.9ثب ٔٛػؼبت تحمیمبتی داخُ وـٛس ( ،) %44.2ثب ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی داخُ وـٛس ( ،) %43.4ثب ٔٛػؼبت تحمیمبتی خبسج اص وـٛس ،ثب
ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی خبسج اص وـٛس ( ٚ ) %57.5ػبیش ٔٛاسد( ) %56.6ثٔ ٝیضاٖ خیّی وٓ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.

زودآیند ویرایش نشده

عنوان مقاله آورده شود

10

یٛتیٛة

5.01

11

ٚیىی پذیب

3.50

12

ػبیش ٔٛاسد

2.69

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝوب٘بَ ٞبی استجبعی اص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس وٝ
دس خذٔ 2 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ اػت دس ٘تید ٝپبیٍبٜٞبی
اعالفبتی (ٌٛ ،)8.97وُ اػىبِش ( ،)8.22سیؼشذ ٌیت (ِ ،)8.10یٙىذیٗ ( ،)8.06سادی ٚ ٛتّٛیضی ،)7.97( ٖٛایٙؼتبٌشاْ ( ،)6.62فیغ ثٛن (،)6.56
تٛییتش (ٚ ،)6.32ثالي ( ،)5.97یٛتیٛة (ٚ ،)5.01یىی پذیب ( ٚ )3.50ػبیش ٔٛاسد ( )2.69ث ٝتشتیت دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب دٚاصد ٓٞلشاس داس٘ذ.
خذ :3 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتبثیش سػب٘ ٝاختٕبفی دس استجبعبت فّٕی
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

1

سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش ؿذ ٜثب
پظٞٚـٍشاٖ خبسج اص وـٛس دس حٛص4.01 ٜ
تخللی خٛد ثیـتش آؿٙب ؿ.ْٛ

2

اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش وبٞؾ
سٚاثظ س ٚدس سٚی ٔٗ ثب پظٞٚـٍشاٖ فّٕی 3.63
ؿذ ٜاػت

3

ثب اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثش تقذاد
ٕٞىبساٖ خذیذْ افضٚد ٜؿذ ٜاػت

4

سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش ؿذ ٜثب
پظٞٚـٍشاٖ داخُ وـٛس دس حٛص ٜتخللی 3.43
خٛد ثیـتش آؿٙب ؿْٛ

5

اص صٔبٖ اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دایشٜ
استجبعبتٓ ٔتٛٙؿ ؿذ ٚ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ
3.24
ثیـتشی دس خلٛف ٔؼبئُ فّٕی دس
استجبعٓ

6

ثیـتش تقبٔالتٓ ثب پظٞٚـٍشاٖ اص عشیك
سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی كٛست ٔی ٌیشد

دسخ ٝآصادی

ػغح ٔقٙبداسی

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

3.60
25.083

5

0.000

3.08

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتبثیش سػب٘ ٝاختٕبفی دس استجبعبت فّٕی اص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ
اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 3 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ
اػت دس ٘تید ٝسػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش ؿذ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ خبسج اص وـٛس دس حٛص ٜتخللی خٛد ثیـتش آؿٙب ؿ ،)4.01( ْٛاػتفبد ٜاص سػب٘ٝ

12
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نویسنده (گان)

ٞبی اختٕبفی ثبفش وبٞؾ سٚاثظ س ٚدس سٚی ٔٗ ثب پظٞٚـٍشاٖ فّٕی ؿذ ٜاػت ( ،)3.63ثب اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثش تقذاد ٕٞىبساٖ
خذیذْ افضٚد ٜؿذ ٜاػت ( ،)3.60سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش ؿذ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ داخُ وـٛس دس حٛص ٜتخللی خٛد ثیـتش آؿٙب ؿ ،)3.43( ْٛاص
صٔبٖ اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دایش ٜاستجبعبتٓ ٔتٛٙؿ ؿذ ٚ ٜثب پظٞٚـٍشاٖ ثیـتشی دس خلٛف ٔؼبئُ فّٕی دس استجبعٓ ( ،)3.24ثیـتش
تقبٔالتٓ ثب پظٞٚـٍشاٖ اص عشیك سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی كٛست ٔی ٌیشد ( )3.08ث ٝتشتیت دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب ؿـٓ لشاس داس٘ذ.
خذ :4 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝاٍ٘یض ٚ ٜدِیُ حضٛس دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ
ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

2

ث ٝاؿتشان ٌزاسی اعالفبت فّٕی

5.65

3

وؼت اعالفبت فٕٔٛی  ٚاخجبس

5.07

4

ؿٙبخت خبٔق ٝفّٕی اعشاف خٛد

4.98

5

پی ثشدٖ ثٔ ٝؼبئُ خبف سؿت ٝخٛد

4.72

6

تٛػق ٚ ٝتشٚیح فقبِیت حشف ٝای

4.64

7

ٔـٛست ٕٞ ٚفىشی ثب پظٞٚـٍشاٖ دیٍش

4.56

8

چت ٌ ٚفتٍٛی آ٘الیٗ

4.36

9

ٌـت ص٘ی دس ایٙتش٘ت ثشای ٌذسا٘ذٖ ٚلت

3.40

228.215

8

0.000

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝاٍ٘یض ٚ ٜدِیُ حضٛس دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی اص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ
اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 4 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ
اػت دس ٘تید ٝخؼتد ٚ ٛوؼت اعالفبت فّٕی  ٚآٔٛصؿی ( ،)7.63ث ٝاؿتشان ٌزاسی اعالفبت فّٕی ( ،)5.65وؼت اعالفبت فٕٔٛی  ٚاخجبس
( ،)5.07ؿٙبخت خبٔق ٝفّٕی اعشاف خٛد ( ،)4.98پی ثشدٖ ثٔ ٝؼبئُ خبف سؿت ٝخٛد ( ،)4.72تٛػق ٚ ٝتشٚیح فقبِیت حشف ٝای (،)4.64
ٔـٛست ٕٞ ٚفىشی ثب پظٞٚـٍشاٖ دیٍش ( ،)4.56چت ٌ ٚفتٍٛی آ٘الیٗ (ٌ ٚ )4.36ـت ص٘ی دس ایٙتش٘ت ثشای ٌذسا٘ذٖ ٚلت ( )3.40ث ٝتشتیت
دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب ٘ ٟٓلشاس داس٘ذ.
خذ :5 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ثٔ ٝغبِت فّٕی ث ٝدػت آٔذ ٜاص سػب٘ٞ ٝبی
اختٕبفی
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

1

اعالفبت دسیبفتی اص ػبیش پظٞٚـٍشاٖ دس
سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ا٘تؾبسات ٔٗ سا تبٔیٗ 3.35
ٔی وٙذ

دسخ ٝآصادی

ػغح ٔقٙبداسی

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب
39.809

13

4

0.000
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1

خؼتد ٚ ٛوؼت اعالفبت فّٕی  ٚآٔٛصؿی 7.63
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ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

دسخ ٝآصادی

ػغح ٔقٙبداسی

زودآیند ویرایش نشده

عنوان مقاله آورده شود

2

اص ٔغبِت سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دس تٟیٚ ٝ
تٙؾیٓ پظٞٚؾ ٞبٔ ،مبِٞ ٝب  ... ٚث ٝعٛس 3.33
ٔؼتمیٓ اػتفبدٔ ٜی وٓٙ

3

ثٔ ٝغبِجی و ٝاص عشیك سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی
دسیبفت ٔی و ٓٙافتٕبد داسْ

4

اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش
افضایؾ ویفیت تِٛیذات  ٚفقبِیت ٞبی فّٕی 2.86
ٔٗ ؿذ ٜاػت

5

2.99

ثِ ٝیٙه ٞب  ٚاسخبؿ ٔغبِت اسػبِی
2.46
پظٞٚـٍشاٖ دیٍش سخٛؿ ٔی وٓٙ
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ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ثٔ ٝغبِت فّٕی ث ٝدػت آٔذ ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی اص آصٖٔٛ
فشیذٔٗ اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 5 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص 5
كذْ اػت دس ٘تید ٝاعالفبت دسیبفتی اص ػبیش پظٞٚـٍشاٖ دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ا٘تؾبسات ٔٗ سا تبٔیٗ ٔی وٙذ ( ،)3.35اص ٔغبِت سػب٘ٞ ٝبی
اختٕبفی دس تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ پظٞٚؾ ٞبٔ ،مبِٞ ٝب  ... ٚث ٝعٛس ٔؼتمیٓ اػتفبدٔ ٜی و ،)3.33( ٓٙثٔ ٝغبِجی و ٝاص عشیك سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی
دسیبفت ٔی و ٓٙافتٕبد داسْ ( ،)2.99اػتفبد ٜاص سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثبفش افضایؾ ویفیت تِٛیذات  ٚفقبِیت ٞبی فّٕی ٔٗ ؿذ ٜاػت (ٚ )2.86
ثِ ٝیٙه ٞب  ٚاسخبؿ ٔغبِت اسػبِی پظٞٚـٍشاٖ دیٍش سخٛؿ ٔی و )2.46( ٓٙث ٝتشتیت دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب پٙدٓ لشاس داس٘ذ.
خذ :6 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتـىیُ ٌش ٜٚدس ثؼتش ٞبی فّٕی
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

1

ثب ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی خبسج اص وـٛس

6.74

2

ػبیش ٔٛاسد

6.69

3

ثب ٔٛػؼبت تحمیمبتی خبسج اص وـٛس

6.61

4

ثب پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿت ٝخٛد دس دا٘ـٍبٜ
ٞبی خبسج اص وـٛس

6.26
254.895

5
ثب ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی داخُ وـٛس

5.88

6

ثب ٔٛػؼبت تحمیمبتی داخُ وـٛس

5.64

7

ثب پظٞٚـٍشاٖ ػبیش سؿتٞ ٝبی فّٕی دس
دیٍش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس

4.93
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9
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8

ثب پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿت ٝخٛد دس ػبیش
دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس

4.51

9

ثب ٕٞىبسا٘ٓ دس ػبیش ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی دس
دا٘ـٍب ٜخٛدْ

4.10

10

ثب افضبی ٌش ٜٚآٔٛصؿی ٔشثٛط دس دا٘ـٍبٜ
خٛدْ

3.64

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتـىیُ ٌش ٜٚدس ثؼتش ٞبی فّٕی اص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ اػتفبدٜ
ؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 6 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ اػت دس
٘تید ٝثب ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی خبسج اص وـٛس ( ،)6.74ػبیش ٔٛاسد ( ،)6.69ثب ٔٛػؼبت تحمیمبتی خبسج اص وـٛس ( ،)6.61ثب پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿتٝ
خٛد دس دا٘ـٍبٞ ٜبی خبسج اص وـٛس ( ،)6.26ثب ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی داخُ وـٛس ( ،)5.88ثب ٔٛػؼبت تحمیمبتی داخُ وـٛس ( ،)5.64ثب
پظٞٚـٍشاٖ ػبیش سؿتٞ ٝبی فّٕی دس دیٍش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ( ،)4.93ثب پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿت ٝخٛد دس ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ( ،)4.51ثب
ٕٞىبسا٘ٓ دس ػبیش ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی دس دا٘ـٍب ٜخٛدْ ( ٚ )4.10ثب افضبی ٌش ٜٚآٔٛصؿی ٔشثٛط دس دا٘ـٍب ٜخٛدْ ( )3.64ث ٝتشتیت دس ستجٝ
ٞبی ا َٚتب د ٓٞلشاس داس٘ذ.
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پژوهشنامه علمسنجی

ژبسخ سَال سَم ژضٍّص .بز اسبط رٍیکزد کبرکزدی بِ هٌظَر حفظ حق تقدم در هطزح سبختي ایدُ ٍ ًظزیِ تَس
ژضٍّطازاى حَسُ ػلن سٌجی در ایزاى چِ اقداهبتی اًجبم هی ضَد؟

15
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عنوان مقاله آورده شود
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پژوهشنامه علمسنجی

دس پبػخ ث ٝپشػؾ ػ ْٛپظٞٚؾ .خشٚخی ٟ٘بیی ٔلبحج ٝثب افشاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛذفٕٙذ دس خلٛف ثش٘ٚذاد ٞبی غبِت دس حفؼ حك تمذْ دس ٔغشح
ػبختٗ ایذ٘ ٚ ٜؾشی ٝتٛػظ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ایشاٖ دس ؿىُ  2اسائ ٝؿذ ٜاػت:

ضکل  .2حفظ حق تقدم در هطزح سبخیي ایدُ
ٍ ًظزیِ بز اسبس ًظز افزاد ًوًَِ ّدفوٌد

ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت اسائ ٝؿذ ٜاص ٔلبحج ٚ ٝثشسػی سص ٝٔٚفّٕی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛذفٕٙذ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝپظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی ثیـتش ث ٝاؿتشان
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ٌزاسی دا٘ؾ ،ایذ٘ ٚ ٜؾشیبت خٛد اص عشیك حضٛس دس وٙفشا٘غ ٞبٕٞ ،بیؾ ٞب ،وبسٌبٞ ٜب ،اسائ ٝپظٞٚؾ خٛد دس ٔمبالت ٔدالت ،پبیٍبٞ ٜبی
اعالفبتی ٔی پشداص٘ذ .أب ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼئّ ٝفیّتشی ٚ ًٙتحشیٓ یه ػشی اص ػبیت ٞب  ٚپبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ٕٞ ٚچٙیٗ سٚی وبس آٔذٖ
ثیٕبسی وٚٛیذ  19پظٞٚـٍشاٖ سٚی ثٔ ٝحیظ ٞبی استجبعی ٔدبصی دیٍشی اص خّٕ ٝثؼتش سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی آٚسد ٜا٘ذ  ٚدس ایٗ ٔحیظ ٞب
ٔحفُ ٞبی فّٕی خٛد سا فقبَ  ٚپٛیب ٍ٘ ٝداؿت ٝا٘ذٕٞ .چٙیٗ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی ثش ایٗ فمیذ ٜا٘ذ و ٝثقذ اص ث ٝاؿتشان ٌزاسی
دا٘ؾ ،ایذ ٚ ٜیب ٘ؾشی ٝخٛد دس ثؼتش ٞبی استجبعی ٔدبصی غیش سػٕی ٕٞچ ٖٛؿجىٞ ٝبی اختٕبفی ث ٝفّت آ٘ىٕٔ ٝىٗ اػت آٖ ایذ ٚ ٜیب
٘ؾشی ٝتٛػظ پظٞٚـٍشاٖ دیٍش ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد تشخیح ٔی دٙٞذ تب حذ ٕٔىٗ آٟ٘ب سا دس وب٘بَ ٞبی استجبعی سػٕی ٔثُ پبیٍبٞ ٜبی
اعالفبتیٔ ،دالت فّٕی ٔٙتـش وٙٙذ.
فال ٜٚثش ایٗ ،ثش اػبع تحّیُ ٔحتٛا كٛست ٌشفت ٔ ٝی تٛاٖ ٌفت و ٝتحّیُ ٘تبیح ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝوّٕبت  ٚفجبسات ٔشثٛط ث" ٝحفؼ
دػتبٚسد ٞبی فّٕی" دس ؿشایظ یىؼبٖ ثشای پظٞٚـٍشاٖ ،دس ثؼتش ٞبیی ٔثُ پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ثیـتش اص ثؼتش ٞبیی ٔثُ ٕٞبیؾ ٞبی
فّٕی اػت .ثش اػبع ایٗ ٘تبیح ٔی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝشفت و ٝپظٞٚـٍشاٖ اؿتشان ٌزاسی دػتبٚسد ٞبی فّٕی خٛد دس ٔحیظ ٞبیی سػٕی سا لبثُ
افتٕبد تش اص ٔحیظ ٞبی غیش سػٕی ٔی دا٘ٙذ.
ژبسخ سَال چْبرم ژضٍّص .بز اسبط رٍیکزد سبختبری اهکبًبت ٍ تسْیالتی کِ تَس سبختبر ًْبدّبی ػلوی در
ایزاى بِ هٌظَر تَلید داًص در اختیبر ژضٍّطازاى حَسُ ػلن سٌجی قزار هیایزد کدام است؟

Chart Title
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
اًجوي ُای علوی
کن

خیلی کن

سیاد

هتْسظ

خیلی سیاد

ٕ٘ٛداس  :6اسصیبثی ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝفٛأُ تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕی
دس ٕ٘ٛداس  6فٛأُ تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕ ی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب ٘ؾبْ
فٙبٚسی ( ) %55.8ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ٔٛافك ٞؼتٙذ .ثب ػبختبس ػبصٔب٘ی ( ،) %37.2ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی ( ٚ ) 43.4%ػبیش ٔٛاسد ( )%35.4ثٔ ٝیضاٖ
ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.

Chart Title
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
سایز هْارد

تعییي الگُْای ایجاد هزکش هجاسی
تشکیل کارگزٍّ تعییي هثاحث علوی سیاستگذاری علوی
هٌاسة تا تْجَ تَ ارتثاط علوی هٌاسة ارتثاعات علوی ّ
لاتل تحمیك تا
علوی هٌاسة تا
پژُّشی
رّیکزد ُای هیاى رّیکزد ُای هیاى ّ هٌسجن ساختي آى
استفادٍ اس
رشتَ ای
هتخظظیي حْسٍ رشتَ ای در هزاکش
علوی
ُای هختلف
خیلی کن

کن

هتْسظ

سیاد

خیلی سیاد
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سایز هْارد

ساختار ساسهاًی

ًظام فٌاّری
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0.00%
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عنوان مقاله آورده شود

ٕ٘ٛداس  7فٛأُ تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕ ی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب ایدبد
ٔشوض ٔدبصی استجبعبت فّٕی  ٚپظٞٚـی( ،)%34.5تقییٗ اٍِٞٛبی استجبط فّٕی ٔٙبػت ٙٔ ٚؼدٓ ػبختٗ آٖ( ،)%38.1ػیبػتٍزاسی فّٕی
ٔٙبػت ثب تٛخ ٝث ٝسٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای( ،)%44.2تقییٗ ٔجبحش فّٕی لبثُ تحمیك ثب سٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای دس ٔشاوض
فّٕی( ،)%42.5تـىیُ وبسٌش ٜٚفّٕی ٔٙبػت ثب اػتفبد ٜاص ٔتخللیٗ حٛصٞ ٜبی ٔختّف( )%46ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ث ٝفٛٙاٖ ثش٘ٚذاد ٔٛافك
ٞؼتٙذ .ثب ػبیش ٔٛاسد ( )%61.9ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.

Chart Title
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
سایز هْارد

راٍ اًذاسی ّاحذ
تحمیك ّ تْسعَ

خیلی کن

کن

هتْسظ

تاهیي هادی
پژُّشگزاى
سیاد

حوایت دّلت اس
پژُّش ُای هیاى
رشتَ ای

خیلی سیاد

ٕ٘ٛداس  :8اسصیبثی ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝأىب٘بت  ٚتؼٟیالت پظٞٚـٍشاٖ دس خبٔقٝ

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

پژوهشنامه علمسنجی

دس ٕ٘ٛداس ٔ 8یضاٖ أىب٘بت  ٚتؼٟیالت پظٞٚـٍشاٖ دس خبٔق ٝثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد پبػخ
دٙٞذٌبٖ ثب حٕبیت دِٚت اص پظٞٚؾ ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای ( ،)%35.4تبٔیٗ ٔبدی پظٞٚـٍشاٖ( ،)%38.1سا ٜا٘ذاصی ٚاحذ تحمیك  ٚتٛػق)%45.1(ٝ
ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ٔٛافك ٞؼتٙذ .ثب ػبیش ٔٛاسد ( )%56.6ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ دس ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.

Chart Title
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
سایز هْارد تزخْرداری
اس خظایض
هغلْب فزدی
ّ اجتواعی
هحمك

ّجْد هحیظ داشتي اُذاف
هشخض ّ
هشْق
تعییي ًماط
تزلزاری
ارتثاط علوی هشتزک

خیلی کن

کن

تْاًایی در تزخْرداری آشٌایی تا ستاى توایل هحمك
تْدجَ
اس ساتمَ اًگلیسی تزای تَ هغالعات
تزلزاری
تحمیماتی
پشتیثاى ارتثاط هٌظن ّ ُوکاری تزرسی هتْى هیاى رشتَ ای
ّ عذم
حْسٍ ُای
علوی تا
تاس
هغالعات
هشارکت
دیگز
دیگزاى
گزیشی
هتْسظ

سیاد

خیلی سیاد

ٕ٘ٛداس  :9اسصیبثی ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝفٛأُ ٔٛثش ثشای ؿشوت پظٞٚـٍش دس پشٚط ٜتحمیمبتی
دس ٕ٘ٛداس  9فٛأُ ٔٛثش ثشای ؿشوت پظٞٚـٍش دس پشٚط ٜتحمیمبتی ثش اػبع ٘ؾش افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ٜاػتٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜی ؿٛد
پبػخ دٙٞذٌبٖ ثب تٕبیُ ٔحمك ثٔ ٝغبِقبت ٔیبٖ سؿت ٝای  ٚفذْ ٔـبسوت ٌشیضی ( ،)38.1%آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی ثشای ثشسػی ٔت ٖٛحٛصٜ
ٞبی دیٍش ( ،)%47.8ثشخٛسداسی اص ػبثمٕٞ ٝىبسی فّٕی ثب دیٍشاٖ( ،)%45.1تٛا٘بیی دس ثشلشاسی استجبط ٔٙؾٓ  ٚثبص( ،)%47.8ثٛدخ ٝتحمیمبتی
پـتیجبٖ ٔغبِقبت( ،)%52.2داؿتٗ اٞذاف ٔـخق  ٚتقییٗ ٘مبط ٔـتشن(ٚ ،)%49.6خٛد ٔحیظ ٔـٛق ثشلشاسی استجبط فّٕی(ٚ )%44.2

18

زودآیند ویرایش نشده

نویسنده (گان)

ثشخٛسداسی اص خلبیق ٔغّٛة فشدی  ٚاختٕبفی ٔحمك( )%45.1ثٔ ٝیضاٖ خیّی صیبد ٔٛافك ٞؼتٙذ .ثب ػبیش ٔٛاسد ( )%45.9ثٔ ٝیضاٖ ٔتٛػظ دس
ایٗ حٛصٛٔ ٜافك ٞؼتٙذ.
خذ :7 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝفٛأُ تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕی
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

1

ػبیش ٔٛاسد

3.25

2

ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی

2.50

3

ػبختبس ػبصٔب٘ی

2.24

4

٘ؾبْ فٙبٚسی

2.01

دسخ ٝآصادی

3

93.668

ػغح ٔقٙبداسی

0.000

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝفٛأُ تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕی اص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ اػتفبدٜ
ؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 7 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ اػت دس
٘تید ٝػبیش ٔٛاسد( ،)3.25ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی( ،)2.50ػبختبس ػبصٔب٘ی(٘ ٚ )2.24ؾبْ فٙبٚسی( )2.01ث ٝتشتیت دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب چٟبسْ لشاس
داس٘ذ.
خذ :8 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتمٛیت  ٚتٛػق ٝپظٞٚؾ دس خبٔقٝ
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

1

ػبیش ٔٛاسد

5.07

2

تقییٗ اٍِٞٛبی استجبط فّٕی ٔٙبػت ٙٔ ٚؼدٓ
ػبختٗ آٖ

3.39

3

ایدبد ٔشوض ٔدبصی استجبعبت فّٕی  ٚپظٞٚـی

3.38

4

تقییٗ ٔجبحش فّٕی لبثُ تحمیك ثب سٚیىشد ٞبی
ٔیبٖ سؿت ٝای دس ٔشاوض فّٕی

3.18

5

ػیبػت ٌزاسی فّٕی ٔٙبػت ثب تٛخ ٝث ٝسٚیىشد
ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای

3.15

6

تـىیُ وبسٌش ٜٚفّٕی ٔٙبػت ثب اػتفبد ٜاص
ٔتخللیٗ حٛصٞ ٜبی ٔختّف

2.83

179.022

5

0.000

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝتمٛیت  ٚتٛػق ٝپظٞٚؾ دس خبٔق ٝاص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ اػتفبدٜ
ؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 8 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ اػت دس
٘تید ٝػبیش ٔٛاسد( ،)5.07تقییٗ اٍِٞٛبی استجبط فّٕی ٔٙبػت ٙٔ ٚؼدٓ ػبختٗ آٖ( ،)3.39ایدبد ٔشوض ٔدبصی استجبعبت فّٕی ٚ
پظٞٚـی( ،)3.38تقییٗ ٔجبحش فّٕی لبثُ تحمیك ثب سٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای دس ٔشاوض فّٕی( ،)3.18ػیبػت ٌزاسی فّٕی ٔٙبػت ثب تٛخٝ
ث ٝسٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای( ٚ )3.15تـىیُ وبسٌش ٜٚفّٕی ٔٙبػت ثب اػتفبد ٜاص ٔتخللیٗ حٛصٞ ٜبی ٔختّف( )2.83ث ٝتشتیت دس ستجٝ
ٞبی ا َٚتب ؿـٓ لشاس داس٘ذ.
خذ :9 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝأىب٘بت  ٚتؼٟیالت پظٞٚـٍشاٖ دس خبٔقٝ
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٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب
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ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

دسخ ٝآصادی

ػغح ٔقٙبداسی
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عنوان مقاله آورده شود

آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

1

ػبیش ٔٛاسد

3.34

2

تبٔیٗ ٔبدی پظٞٚـٍشاٖ

2.34

3

حٕبیت دِٚت اص پظٞٚؾ ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای

2.24

4

سا ٜا٘ذاسی ٚاحذ تحمیك  ٚتٛػقٝ

2.08

119.443

دسخ ٝآصادی

3

ػغح ٔقٙبداسی

0.000

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝأىب٘بت  ٚتؼٟیالت پظٞٚـٍشاٖ دس خبٔق ٝاص آصٔ ٖٛفشیذٔٗ
اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 9 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ وٕتش اص  5كذْ
اػت دس ٘تید ٝػبیش ٔٛاسد ( ،)3.34تبٔیٗ ٔبدی پظٞٚـٍشاٖ( ،)2.34حٕبیت دِٚت اص پظٞٚؾ ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای ( ٚ )2.24سا ٜا٘ذاسی ٚاحذ
تحمیك  ٚتٛػق )2.08( ٝث ٝتشتیت دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب چٟبسْ لشاس داس٘ذ.
خذ :10 َٚآصٔ ٖٛفشیذٔٗ پیشأٔ ٖٛیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝفٛأُ ٔٛثش ثشای ؿشوت پظٞٚـٍش دس پشٚطٜ
تحمیمبتی
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ

ستجٞ ٝب

آٔبسٜ

1

ػبیش ٔٛاسد

7.19

تقبُٔ ٔحمك ثٔ ٝغبِقبت ٔیبٖ سؿت ٝای  ٚفذْ ٔـبسوت
ٌشیضی

5.01

ٚخٛد ٔحیظ ٔـٛق ثشلشاسی استجبط فّٕی

4.89

پژوهشنامه علمسنجی

ستجٞ ٝب

٘ٛؿ ثش٘ٚذاد

ٔیبٍ٘یٗ ستجٞ ٝب

2
3
4

ثشخٛسداسی اص ػبثمٕٞ ٝىبسی فّٕی ثب دیٍشاٖ

4.77

6

آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی ثشای ثشسػی ٔت ٖٛحٛصٞ ٜبی
دیٍش

4.67

7

تٛا٘بیی دس ثشلشاسی استجبط ٔٙؾٓ  ٚثبص

4.64

8

داؿتٗ اٞذاف ٔـخق  ٚتقییٗ ٘مبط ٔـتشن

4.63

9

ثٛدخ ٝتحمیمبتی پـتیجبٖ ٔغبِقبت

4.43

دوفصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد /زودآیند

5

ثشخٛسداسی اص خلبیق ٔغّٛة فشدی  ٚاختٕبفی ٔحمك 4.77

147.035

دسخ ٝآصادی

8

ػغح ٔقٙبداسی

0.000

ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ ٔٛافمت پبػخ دٙٞذٌبٖ دس ٘ؾشات پظٞٚـٍشاٖ ٘ؼجت ث ٝفٛأُ ٔٛثش ثشای ؿشوت پظٞٚـٍش دس پشٚط ٜتحمیمبتی اص
آصٔ ٖٛفشیذٔٗ اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس خذٔ 10 َٚـبٞذٔ ٜی ؿٛد دس خلٛف ٔٛافمت ثب ٔٛاسد روش ؿذ ٜػغح ٔقٙبداسی آصٔ ٖٛفشیذٔٗ
وٕتش اص  5كذْ اػت دس ٘تید ٝػبیش ٔٛاسد ( ،)7.19تقبُٔ ٔحمك ثٔ ٝغبِقبت ٔیبٖ سؿت ٝای  ٚفذْ ٔـبسوت ٌشیضی (ٚ ،)5.01خٛد ٔحیظ
ٔـٛق ثشلشاسی استجبط فّٕی ( ،)4.89ثشخٛسداسی اص خلبیق ٔغّٛة فشدی  ٚاختٕبفی ٔحمك ( ،)4.77ثشخٛسداسی اص ػبثمٕٞ ٝىبسی فّٕی ثب
دیٍشاٖ ( ،)4.77آؿٙبیی ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی ثشای ثشسػی ٔت ٖٛحٛصٞ ٜبی دیٍش( ،)4.67تٛا٘بیی دس ثشلشاسی استجبط ٔٙؾٓ  ٚثبص ( ،)4.64داؿتٗ
اٞذاف ٔـخق  ٚتقییٗ ٘مبط ٔـتشن ( ٚ )4.63ثٛدخ ٝتحمیمبتی پـتیجبٖ ٔغبِقبت ( )4.43ث ٝتشتیت دس ستجٞ ٝبی ا َٚتب ٘ ٟٓلشاس داس٘ذ.
خشٚخی ٟ٘بیی ٔلبحج ٝثب افشاد ٕ٘ٞ ٝ٘ٛذفٕٙذ دس خلٛف حفؼ حك تمذْ دس ٔغشح ػبختٗ ایذ٘ ٚ ٜؾشی ٝتٛػظ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی
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دس ایشاٖ دس ؿىُ  3اسائ ٝؿذ ٜاػت:
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِت اسائ ٝؿذ ٜاص ٔلبحجٔ ٝی تٛاٖ ٌفت و ٝاص دیذٌب ٜپظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی أىب٘بت  ٚتؼٟیالتی و ٝػبختبس ٟ٘بدی فّٓ
ثبیذ دس اختیبس ایٗ پظٞٚـٍشاٖ لشاس دٞذ فٛأّی چ .1 ٖٛدػتشػی ث ٝپبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ثیٗ إِّّی  .2تبٔیٗ ٞضی ٝٙپظٞٚؾ  ٚافغبی ٌش٘ت
ٔ .3ـخق وشدٖ ٘یبصٞب  ٚاِٛٚیتٞبی پظٞٚـی  .4تؼٟیُ ٕٛٞ ٚاس ٕ٘ٛدٖ ساٜٞبی استجبعی پظٞٚـٍشاٖ ثب ػبیش ٕٞتبیبٖ خٛد دس ػشاػش خٟبٖ
 .5تبٔیٗ ٔٙبثـ اعالفبتی ٔٛسد ٘یبص (ٔمبِ ،ٝپبیبٖ٘بٌٔ ،ٝضاسؽ ٟ٘بیی عشحٞبی پظٞٚـی  .6 )... ٚتؼٟیُ ٕ٘ٛدٖ ؿشوت دس ٕٞبیؾٞبی ّٔی ٚ
ثیٗإِّّی تخللی  .7ساٜا٘ذاصی فّٕی چشخ ٝاستجبط ثب كٙقت ٔی ثبؿٙذٕٞ .چٙیٗ اص ٘ؾش ایٗ پظٞٚـٍشاٖ فٛأُ تٛلٛیت  ٚتٛػق ٝپظٞٚؾ دس
ػبختبس ٟ٘بدی فّٓ فٛأّی چٕٞ .1 ٖٛىبسی ثیٗ دا٘ـٍبٞی دس ػغح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی  .2دػتشػی آصاد ثٙٔ ٝبثـ ٔ ٚحتٛاٞبی فّٕی ٚ
آٔٛصؿی ٔ .3ذیشیت ٔجتٙی ثش تخلق  ٚدا٘ؾ  .4ػیبػتٍزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی فّٕی  .5تـٛیك ٔقٛٙی پظٞٚـٍشاٖ  .6تـٛیك ٔبدی
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نویسنده (گان)
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عنوان مقاله آورده شود

پظٞٚـٍشاٖ  .7ػٛق دادٖ خبٔق ٝپظٞٚؾ ث ٝػٕت ویفیت  .8تغییش ػیبػتٍزاسی ٞبی وٕی ث ٝویفی ٔی ثبؿٙذ.
فال ٜٚثش ایٗ ،ثش اػبع ثشسػی ٔت ٖٛكٛست ٌشفتٔ ٝی تٛاٖ ٌفت و ٝثب تٛػق ٝؿجىٞ ٝبی اختٕبفی ،پؼت اِىتش٘ٚیه  ٚفٙبٚسی ٞبی ٚاثؼت،ٝ
تىبُٔ استجبعبت فّٕی تؼٟیُ ؿذ ٜاػت .فٙبٚسی ٞبی استجبعی ٘ٛیٗ٘ ،ؾبْ ٞبی وبسآٔذ تشی دس استجبط فّٕی ث ٝحؼبة ٔی آیٙذ .تٛػق ٝپبیٍبٜ
ٞبی اعالفب تی فّٕی ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ایٗ اثضاس ث ٝحؼبة ٔی آیٙذ .اص عشیك پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی و ٝثیـتش ث ٝكٛست ٔیبٖ سؿت ٝای ٔی ثبؿذ ٔی
تٛاٖ آخشیٗ دػتبٚسد ٞبی فّٕی  ٚپظٞٚـی حٛصٞ ٜبی فّٕی سا ث ٝدػت آٚسد .اػتفبد ٜاص ایٗ پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی  ٚفٙبٚسی ٞبی خذیذ،
ؿشایغی سا ایدبد ٔی وٙذ ؤ ٝی تٛاٖ ثب ػِٟٛت ثیـتشی تقبُٔ ٔیبٖ پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی  ٚسؿتٞ ٝبی فّٕی سا ثشلشاس وشد .ثشلشاسی ایٗ
تقبُٔ ،ث ٝپظٞٚـٍشاٖ فّ ْٛا٘ؼب٘ی ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ تب اص ٔٙبثـ اعالفبتی ٔٙتـش ؿذ ٜدیٍش پظٞٚـٍشاٖ ٔغّـ ؿذ ٚ ٜاص عشیك وب٘بَ ٞبی
سػٕی ،أىبٖ ثشلشاسی استج بط ٔیبٖ آٟ٘ب سا دس ػغٛح ّٔی  ٚفشأّی فشإٓ٘ ٓٞبیذ .پظٞٚـٍشاٖ ٔ ٚحممیٗ ثب خؼتدٛی ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٘ؾش خٛد دس
پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝآخشیٗ دػتبٚسد ٞبی فّٕی ٔٙتـش ؿذ ٜدس آٖ حٛص ٜدػت یبثٙذ .ایٗ فشآیٙذ خٛاػت ٝثب ٘بخٛاػت ٝثبفش استمب
ػغح فّٕی پظٞٚـٍش  ٚثؼظ دیذ ٌبٞ ٜبی فّٕی أ ٚی ؿٛد .پغ استجبعبت فّٕی ثٛاػغ ٝاثضاس ٞبی فٙبٚسا٘ٔ ٝی تٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ یىی اص ٟٔٓ
تشیٗ فٛأُ اثش ثخـی دس فّٓ ثخلٛف دس حٛص ٜفّ ْٛا٘ؼب٘ی تّمی ؿٛد.
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بحث ٍ ًتیجِگیزی
ػشفت پیـشفت دس فّٓ ٕٞیـ ٝث٘ ٝح ٜٛاؿبف٘ ٝتبیح پظٞٚؾ پظٞٚـٍشاٖ  ٚث ٝخٛاػت ٝآٟ٘ب ثشای دس خشیبٖ ٌزاؿتٗ ػبیش ٔحممـبٖ
فاللٙٔ ٝذ ث ٝتىٕیُ ایٗ ٘ٛآٚسی ٞب ثب اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٞب  ٚسٚیىشدٞبی خذیذ ثؼتٍی داؿت ٝاػت .استجبعـبت فّٕـی صٔیٙـ ٝػـبص
ایدبد یه خبٔق ٝفّٕی پٛیب  ٚدا٘ؾ ٔذاس اػت .فقبِیت فّٕی ٞش دا٘ـٕٙذ صٔب٘ی ٛٞیت  ٚإٞیت ٔـی یبثـذ ،وـ ٝثـ ٝخبٔقـ ٝفّٕـی
فشض ٝؿٛد؛ دس آثبس ٔ ٚغبِقبت دیٍشاٖ ٔتدّی ؿٛد؛  ٚثب تحّیُ ٞبی فشدی دیٍشاٖ دس آٔیضد تب ػشا٘دبْ ثش دخیشٞ ٜبی دا٘ؾ افضٚدٜ
ؿٛد؛ ثٙبثشایٗ استجبط ،اػبع ٔ ٚبٞیت فّٓ اػت.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝیبص ٞبی پظٞٚـٍشاٖ ٔحیظ ٞبی استجبعی ای ٕٞچ ٖٛثؼتش ٞبی ٔدبصی ث ٝدِیُ لبثّیت تقبّٔی ثٛد٘ی وـ ٝداسا ٞؼـتٙذ
ؽشفیت ثبالیی دس اسائ ٚ ٝا٘تمبَ اعالفبت داس٘ذ وٕٞ ٝیٗ ٚیظٌی ث ٝؿىُ ٌیشی سٚاثظ فّٕی ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ  ٚػِٟٛت دػـتیبثی
ث ٝآخشیٗ یبفتٞ ٝبی فّٕی ٔٙدش ٔی ؿٛد  ٚایدبد ایٗ سٚاثظ فّٕی لٛی ثش تِٛیذ فّٓ  ٚاستجبعبت ثی ٚاػغ ٝثیٗ وٙـٍشاٖ اختٕـبؿ
فّٕی ٔٛثش خٛاٞذ ثٛد.
پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی تٕبیُ صیبدی ث ٝاػتمبد ٜاص اثضاس ٞبی استجبعی تقبّٔی  ٚتخللی ( ٔثُ پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ،سػب٘ٝ
ٞبی اختٕبفی  )... ٚداس٘ذ  ٚچ ٖٛایٗ اثضاس ٞب لبثّیت تقبّٔی ثٛدٖ ثبالیی دس ا٘تمبَ اعالفبت داس٘ذ ٕٞیٗ ٚیظٌـی دس ایدـبد سٚاثـظ
ثیٗ پظٞٚـٍشاٖ  ٚدس ٟ٘بیت تِٛیذ دا٘ؾ ثؼیبس ٔٛثش ٔی ثبؿذ.
فشآیٙذ استجبعی ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی سا ٔی تٛاٖ اص عشیك چٙذ خض وـ ٝؿـبُٔ :وب٘ـبَ ٞـبی استجـبعی ،تـبثیش سػـب٘ٝ
اختٕبفی دس استجبعبت فّٕی ،اٍ٘یض ٚ ٜدِیُ حضٛس دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفیٔ ،غبِت فّٕی ث ٝدػت آٔذ ٜاص سػـب٘ٞ ٝـبی اختٕـبفی ٚ
تـىیُ ٌش ٜٚدس ثؼتش ٞبی فّٕی ثشسػی وٙیٓ.
پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی ثیـتش تٕبیُ ث ٝاػتفبد ٜاص وب٘بَ ٞبی استجبعی ای ٕٞچ ٌٌُٛ ٖٛاػـىبِش  ٚپبیٍـبٞ ٜـبی اعالفـبتی
داس٘ذ  ٚچ ٖٛایٗ وب٘بَ ٞب ٕٞب٘غٛس و ٝلجال ٌفت ٝؿذ اثضاسی د ٚػٛی ٚ ٝتخللی ٞؼتٙذ و ٝپظٞٚــٍش ٔـی تٛا٘ـذ دس ایـٗ ٘ـٛؿ اص
وب٘بَ ٞب ٔمبالت  ٚپظٞٚؾ ٞبی تخللی حٛصٔ ٜغبِقبتی خٛد سا پیذا وٙذ ٔی تٛا٘ذ دس ایدبد استجبط ٔیبٖ دا٘ؾ خٛد  ٚپظٞٚـٍشاٖ
دیٍش ٔٛثش ثبؿذ .دس  ّٝٞٚثقذی وب٘بَ ٞبیی چ ٖٛسیؼشذ ٌیت ،سادی ،ٛتّٛیضی ٚ ٖٛایٙؼتبٌشاْ ٔـٛسد تٛخـ ٝپظٞٚــٍشاٖ حـٛص ٜفّـٓ
ػٙدی ٔی ثبؿذ  ٚدس ٟ٘بیت اػتفبد ٜاص ٚیىی پذیبِ ،یٙىذیٗ ،تٛییتشٚ ،ثالي ،یٛتیٛة ،فیغ ثٛن خض وب٘بَ ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝوٕتشیٗ
اػتفبد ٜسا اص عشف پظٞٚـٍشاٖ داس٘ذ.
تبثیش سػب٘ ٝاختٕبفی دس استجبعبت فّٕی ٔؼئّ ٝدیٍشی اػت و ٝث ٝآٖ پشداخت ٝایٓ .دس ایٗ ساثغٔ ٝی تٛاٖ ٌفـت وـ ٝسػـب٘ٞ ٝـبی
اختٕبفی ثبفش تقبُٔ ثیـتش دس ثیٗ پظٞٚـٍشاٖ ؿذ ٜاػت ثـ ٝكـٛستی وـ ٝپظٞٚــٍشاٖ اص عشیـك ایـٗ سػـب٘ٞ ٝـب تٛا٘ؼـت ٝا٘ـذ
پظٞٚـٍشاٖ دس حٛص ٜتخللی خٛد سا ثیـتش ثـٙبػٙذ  ٚحٙی ثب پظٞٚـٍشاٖ خبسخی ٘یض استجبط ثجیـتش  ٚثٟتشی سا ثشلشاس وٙٙذ.
ػپغ ث ٝاٍ٘یض ٚ ٜدِیُ حضٛس پظٞٚـٍشاٖ دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی پشداختیٓ و٘ ٝتبیح ٘ـبٖ داد ثیــتشیٗ اٍ٘یـض ٚ ٜدِیـُ حضـٛس
پظٞٚـٍشاٖ دس سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی فٛأّی ٕٞچ ٖٛپی ثشدٖ ثٔ ٝؼبئُ خبف سؿت ٝخـٛد ،خؼـتد ٚ ٛوؼـت اعالفـبت فّٕـی ٚ
آٔٛصؿی ،ث ٝاؿتشان ٌزاسی اعالفبت فّٕی ،وؼت اعالفبت فٕٔٛی  ٚاخجبس ٔی ثبؿٙذ  ٚدس  ّٝٞٚدٛٔ ْٚاسدی چ ٖٛؿٙبخت خبٔقٝ
فّٕی اعشاف خٛدٔ ،ـٛست ٕٞ ٚفىشی ثب پظٞٚـٍشاٖ دیٍش ،تشٚیح  ٚتٛػق ٝفقبِیت حشف ٝای  ٚچت ٌ ٚفتٍٛی آ٘الیٗ ٔی ثبؿـذ ٚ
دس آخش ٘یض ٌـت ص٘ی دس ایٙتش٘ت ثشای ٌزسا٘ذٖ ٚلت وٕتشیٗ اػتفبد ٜسا اص عشف پظٞٚـٍشاٖ داسدٕٞ .چٙیٗ پظٞٚـٍشاٖ اص ٔغبِت
فّٕی ای و ٝاص عشیك سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی ثذػت ٔی آٚس٘ذ اػتفبدٔ ٜی وٙٙذ  ٚایٗ ٔغبِت دس افضایؾ ویفیـت تِٛیـذات  ٚفقبِیـت
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نویسنده (گان)

 ٚدس آخش پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی ٔقتمذ ٞؼتٙذ و ٝثشای ؿشوت دس پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی ٘یبص ث ٝیه ػشی أىب٘بت  ٚپـیؾ
صٔیٞ ٝٙبیی اػت ؤ ٝی تٛاٖ آٟ٘ب سا ثذیٗ ؿشح ٘بْ ثشد :تٕبیُ ٔحمك ثٔ ٝغبِقبت ٔیبٖ سؿت ٝای  ٚفذْ ٔـبسوت ٌشیضی ،آؿـٙبیی
ثب صثبٖ اٍّ٘یؼی ثشای ثشسػی ٔت ٖٛحٛصٞ ٜبی دیٍش ،ثشخٛسداسی اص ػبثمٕٞ ٝىبسی فّٕی ثب دیٍـشاٖ ،تٛا٘ـبیی دس ثشلـشاسی استجـبط
ٔٙؾٓ  ٚثبص ،ثٛدخ ٝتحمیمبتی پـتیجبٖ ٔغبِقبت ،داؿتٗ اٞذاف ٔـخق  ٚتقییٗ ٘مبط ٔـتشنٚ ،خٛد ٔحیظ ٔـٛق ثشلشاسی استجـبط
فّٕی ،ثشخٛسداسی اص خلبیق ٔغّٛة فشدی  ٚاختٕبفی ٔحمك.
ژیطٌْبدّبی اجزایی ژضٍّص
 .1پیـٟٙبد ٔیؿٛد تٕٟیذاتی ٕٞچ ٖٛافضایؾ دػتشػی ث ٝپبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ثیٗ إِّّی ثشای پظٞٚـٍشاٖ ثٙٔ ٝؾٛس اػـتفبد ٜاص
ٔمبالت پبیٍبٞ ٜب دس پظٞٚؾ ٞبی خٛد فشآ ٓٞؿٛد.
 .2پیـٟٙبد ٔیؿٛد ٔذیشاٖ پظٞٚـی ػبصٔبٖٞب ٛٔ ٚػؼبت ،ؿشایغی ثشای تبٔیٗ ثٛدخ ٝثشای ا٘دبْ پشٚطٞ ٜـبی تحمیمـبتی فـشآٓٞ
وٙٙذ.
 .3پیـٟٙبد ٔیؿٛد ٔذیشاٖ پظٞٚـی ػبصٔبٖٞب ٛٔ ٚػؼبت ،ؿشایغی ثشای ٕٞىبسی ثیٗ دا٘ـٍبٞی دس ػغح ّٔی  ٚثـیٗ إِّّـی سا
فشآ ٓٞوٙٙذ.
 .4پیـٟٙبد ٔیؿٛد ٔذیشاٖ پظٞٚـی ػبصٔبٖٞب ٛٔ ٚػؼبت ،تٕٟیذاتی ثشای ایدبد ٚاحذ تحمیك  ٚتٛػق ٝدس ػبصٔبٖ ٞب ٛٔ ٚػؼبت سا
فشآ ٓٞوٙٙذ.
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فال ٜٚثش ایٗ پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ایٗ صٔی ٝٙتٕبیُ ث ٝثشخی ٔٛاسد ٕٞچٕٞ .1 : ٖٛىبسی ثیٗ دا٘ـٍبٞی دس ػغح ّٔی
 ٚثیٗ إِّّی  .2دػتشػی اصاد ثٙٔ ٝبثـ ٔ ٚحتٛاٞبی فّٕی  ٚآٔٛصؿی  .3حٕبیتٟبی ٔبِی ٔ .4ذیشیت ٔجتٙی ثش تخلـق  ٚدا٘ـؾ .5
ػیبػتٍزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضیٟبی فّٕی  .6تـٛیك ٔقٛٙی پظٞٚـٍشاٖ  .7تـٛیك ٔبدی پظٞٚـٍشاٖ  .8ػٛق دادٖ خبٔق ٝپظٞٚؾ ثـٝ
ػٕت ویفیت  .9تغییش ػیبػتٍزاسی ٞبی وٕی ث ٝویفی داس٘ذ.
اص دیذٌب ٜپظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّٓ ػٙدی أىب٘بت  ٚتؼٟیالتی و ٝخبٔق ٝثبیذ دس اختیبس ایٗ دػت ٝاص پظٞٚــٍشاٖ لـشاس دٞـذ ؿـبُٔ:
حٕبیت دِٚت اص پظٞٚؾ ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای ،تبٔیٗ ٔبدی پظٞٚـٍشاٖ ،سا ٜا٘ذاصی ٚاحذ تحمیك  ٚتٛػقٔ ٝی ثبؿذ.
فال ٜٚثش ایٗ ث ٝایٗ ٔٛاسد ٘یض ٔی تٛاٖ اؿبس ٜوشد .1 :دػتشػی ث ٝپبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی ثـیٗ إِّّـی  .2تـبٔیٗ ٞضیٙـ ٝپـظٞٚؾ ٚ
افغبی ٌش٘ت ٔ .3ـخق وشدٖ ٘یبصٞب  ٚاِٛٚیتٞبی پظٞٚـی  .4تؼٟیُ ٕٛٞ ٚاس ٕ٘ٛدٖ ساٜٞـبی استجـبعی پظٞٚــٍشاٖ ثـب ػـبیش
ٕٞتبیبٖ خٛد دس ػشاػش خٟبٖ  .5تبٔیٗ ٔٙبثـ اعالفبتی ٔٛسد ٘یبص (ٔمبِ ،ٝپبیبٖ٘بٔـٌ ،ٝـضاسؽ ٟ٘ـبیی عـشحٞـبی پظٞٚــی .6 )... ٚ
تؼٟیُ ٕ٘ٛدٖ ؿشوت دس ٕٞبیؾٞبی ّٔی  ٚثیٗإِّّی تخللی
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ٞبی فّٕی آ٘بٖ تبثیش ٌزاس ثٛد ٜاػت.
فال ٜٚثش ایٗ ثش عجك اعالفبت ٌشدآٚسی ؿذٔ ٜی تٛاٖ ٌفت و ٝپظٞٚـٍشاٖ ثیـتش ثب افضبی ٌش ٜٚآٔٛصؿی ٔشثٛط ث ٝدا٘ـٍب ٜخٛد
ث ٝتـىیُ ٌش ٜٚپشداخت ٝا٘ذ  ٚثقذ اص آٖ ثب ٕٞىبسا٘ــبٖ دس ػـبیش ٌـشٞ ٜٚـبی آٔٛصؿـی دس دا٘ــٍب ٜخٛدؿـبٖ  ٚدس ّٞٚـ ٝآخـش ثـب
پظٞٚـٍشاٖ  ٓٞسؿت ٝخٛد دس ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس  ٚپظٞٚـٍشاٖ ػبیش سؿتٞ ٝبی فّٕـی دس دیٍـش دا٘ــٍبٞ ٜـبی وــٛس ثـٝ
تـىیُ ٌش ٜٚدس ثؼتش ٞبی استجبعی پشداخت ٝا٘ذ.
پظٞٚـٍشاٖ فّٓ ػٙدی دس صٔیٔ ٝٙغشح ػبختٗ ایذ٘ ٚ ٜؾشیبت خٛد ٔقتمذ ٞؼتٙذ و ٓٞ ٝوب٘بَ ٞـبی سػـٕی ( ٔثـُ پبیٍـبٞ ٜـبی
اعالفبتی )  ٓٞ ٚوب٘بَ ٞبی غیش سػٕی ( ٔثُ ٕٞبیؾ ٞب ) دس ایٗ صٔیٙٔ ٝٙبػت ٞؼتٙذ أب ثیــتش پظٞٚــٍشاٖ اؿـتشان ٌـزاسی
دػتبٚسد ٞبی فّٕی خٛد دس ٔحیظ ٞبیی سػٕی سا لبثُ افتٕبد تش اص ٔحیظ ٞبی غیش سػٕی ٔـی دا٘ٙـذ .ثـب ایـٗ حـبَ ثـ ٝدالیـُ
ٔختّفی اص خّٕ ٝفیّتشی ًٙثشخی اص وب٘بَ ٞبی سػٕی ثشخی پظٞٚـٍشاٖ ٔقتمذ ٞؼتٙذ و ٝایٗ ؿشایظ اؿتشان ٌزاسی دػتبٚسد ٞبی
فّٕی یـبٖ سا ثب ٔـىُ ٔٛاخٔ ٝی وٙذ.
دس صٔی ٝٙأىب٘بت  ٚتؼٟیالتی و ٝػبختبس ٟ٘بدی فّٓ دس اختیبس پظٞٚـٍشاٖ فّٓ ػٙدی لشاس ٔی دٞذ تب ثب وٕه آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ث ٝتِٛیذ
دا٘ؾ ثپشداص٘ذ چٙذ فبُٔ ٔٛثش اػت اص خّٕ :ٝفٛأُ تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙپظٞٚـٍشاٖ فّٓ ػـٙدی فمیـذٜ
داس٘ذ و ٝفٛأُ ػبختبس ػبصٔب٘ی ،ا٘دٕٗ ٞبی فّٕی ٘ ٚؾبْ ٞبی فٙبٚسی تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕی ٞؼتٙذ.
فبُٔ دیٍشی ؤ ٝی تٛاٖ ٔغشح وشد تمٛیت  ٚتٛػق ٝپظٞٚؾ دس خبٔق ٝاػتٔ .ی تٛاٖ ٌفت و ٝثیـتشیٗ فبُٔ تمٛیـت  ٚتٛػـقٝ
پظٞٚؾ دس خبٔق ٝاص دیذٌب ٜپظٞٚـٍشاٖ فٛأّی ٕٞچ :ٖٛایدبد ٔشوض ٔدبصی استجبعبت فّٕی  ٚپظٞٚـی ،تقیـیٗ اٍِٞٛـبی استجـبط
فّٕی ٔٙبػت ٙٔ ٚؼدٓ ػبختٗ آٖ ،ػیبػتٍزاسی فّٕی ٔٙبػت ثب تٛخ ٝث ٝسٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای ،تقییٗ ٔجبحش فّٕی لبثـُ
تحمیك ثب سٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای دس ٔشاوض فّٕی ،تـىیُ وبسٌش ٜٚفّٕی ٔٙبػت ثب اػتفبد ٜاص ٔتخللیٗ حٛصٞ ٜـبی ٔختّـف
ٔی ثبؿٙذ.
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عنوان مقاله آورده شود

 .5پیـٟٙبد ٔیؿٛد ٔذیشاٖ پظٞٚـی ػبصٔبٖٞب ٛٔ ٚػؼبت ،اٍِٞٛبی استجبط فّٕی ٔٙبػت سا تقییٗ  ٚثـشای ٔٙؼـدٓ ػـبختٗ آٟ٘ـب
الذأبت الصْ سا فشإٓ٘ ٓٞبیٙذ.
 .6پیـٟٙبد ٔیؿٛد تٕٟیذاتی ثشای ػیبػتٍزاسی فّٕی ٔٙبػت ثب تٛخ ٝث ٝسٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای فشآ ٓٞؿ٘ٛذ.
 .7پیـٟٙبد ٔیؿٛد ٔجبحش فّٕی لبثُ تحمیك ثب سٚیىشد ٞبی ٔیبٖ سؿت ٝای دس ٔشاوض فّٕی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیش٘ذ  ٚصٔیٞ ٝٙـبی
الصْ ثشای ث ٝاخشا دسآٚسدٖ آٟ٘ب فشآ ٓٞؿٛد.
 .8پیـٟٙبد ٔیؿٛد تٕٟیذاتی ثشای تشٚیح  ٚتٛػق ٝفقبِیت حشف ٝای دس ػبصٔبٖ ٞب ٔٛػؼبت وـٛس فشآ ٓٞؿٛد.
ژیطٌْبد بزای ژضٍّصّبی آتی
ث ٝپظٞٚـٍشاٖ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ا٘دبْ پظٞٚؾ دس حٛصٞ ٜبی صیش سا دس اِٛٚیت لشاس دٙٞذ:
٘ .1مؾ سػب٘ٞ ٝبی اختٕبفی دس استجبعبت فّٕی سا ثشسػی ٕ٘بیٙذ.
 .2صیش ػبخت ٞبی خبٔق ٝدس ا٘دبْ پشٚطٞ ٜبی تحمیمبتی سا ثشسػی ٕ٘بیٙذ.
 .3ث٘ ٝؾبْ ٞبی فٙبٚسی تبثیش ٌزاس ثش استجبعبت فّٕی تٛخٕ٘ ٝبیٙذ.
 .4صٔی ٝٙساٞىبس ٞبی حفؼ دػتبٚسد ٞبی فّٕی پظٞٚـٍشاٖ ٘ ٚح ٜٛاؿتشان ٌزاسی آٟ٘ب دس پبیٍبٞ ٜبی اعالفبتی سا ٔـٛسد ثشسػـی
لشاس دٙٞذ.
فْزست هٌببغ [٘ؾٓ اِفجبیی دس تٕبٔی ٔٙبثـ سفبیت ؿذ ٜثبؿذ]
ثبلشی ثٙدبس ،فجذاِشضب؛ ٔلّحی٘ ،شٌغ؛ ثیٍی ،ثب٘ٛ؛ ٔحٕذیٔ ،یثٓ .)1394( .ثشسػی ساثغ ٝاستجبعـبت فّٕـی ثـب خـٛد اثـش ثخــی
دا٘ـٍبٞی دا٘ـدٛیبٖ .فلّٙبٔ ٝتٛػق ٝاختٕبفی100-79 ،2)10( ،
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پشٞبْ ٘یب ،فشؿبد؛ ٘ٛؿیٗ فشد ،فبعٕٝ؛ حشیشی٘ ،دال؛ ٔحٕذ اػٕبفیُ ،كذیم .)1396( .ٝتبثیش فٛأـُ سفتـبسی ثـش استجبعـبت فّٕـی:
تحّیّی ٔجتٙی ثش سٌشػی ٖٛچٙذٌب٘ .ٝفلّٙبٔٔ ٝغبِقبت ّٔی وتبثذاسی  ٚػبصٔب٘ذٞی اعالفبت106-85 ،2)28( ،
پشٞبْ ٘یب ،فشؿبد؛ ٘ٛؿیٗ فشد ،فبعٕٝ؛ حشیشی٘ ،دال؛ ٔحٕذ اػٕبفیُ ،كذیم .)1396( .ٝتبثیش فٛأُ ػبختبسی ثش استجبعـبت فّٕـی ٚ
تِٛیذات فّٕی دا٘ـٍبٞ ٜبی ایشاٖ .فلّٙبٔٔ ٝغبِقبت ّٔی وتبثذاسی  ٚػبصٔب٘ذٞی اعالفبت72-48 ،1)7( ،
پّٛیی ،آسصٚ؛ ٘مـی٘ ،ٝٙبدس .)1395( .استجبعبت فّٕی اص ٔٙؾش آسای ٘یىالع ِٔٛبٖٔ .غبِقبت ّٔی وتبثـذاسی  ٚػـبصٔب٘ذٞی اعالفـبت،
(20-7 ،2)27
داٚسپٙبٔ ،ٜحٕذسضب .) 1386 ( .استجبط فّٕی٘ ،یبص اعالفبتی  ٚسفتبس اعالؿ یبثی .چبپبس
سیتضس ،خٛسج؛ ٌٛدٔٗ ،داٌالع خی٘ .) 1390( .ؾشی ٝخبٔق ٝؿٙبػی ٔـذسٖ ،تشخٕـ :ٝخّیـُ ٔیشصایـی  ٚفجـبع ِغفـی صاد ،ٜتٟـشاٖ:
ا٘تـبسات خبٔق ٝؿٙبػبٖ ،چبح اَٚ
ؿبیبٖ ٔدذٔ ،دیذٔ .)1392( .غبِق ٝس٘ٚذ پظٞٚؾ دس حٛص ٜفّٓ ػٙدی دس ایشاٖ  ٚثشسػی اٍِٛی سفتبس فّٕـی پظٞٚــٍشاٖ دس ایـٗ
حٛص .ٜػبصٔبٖ وتبثخب٘ٞ ٝبٛٔ ،صٞ ٜب ٔ ٚشوض اػٙبد آػتبٖ لذع سضٛی15-1 ،21)5( ،
عجبعجبئیبٖ ،حجیت اهلل؛ لبدسی ،سضب .)1386( .ثٔٛی ػبصی ػیبػت ٌزاسی فّٓ  ٚتىِٛٛٙطی دس ایشاٖ ،تٟشاٖ :خٟبد دا٘ـٍبٞیٚ ،احـذ
تشثیت ٔقّٓ ،چبح ا.َٚ
فلیحی ،أبٖ اهلل .)1389( .ثشسػی وبسآٔذی ٘ؾشی ٝوبسوشدٌشاییٔ .قشفت فشٍٙٞی اختٕبفی131-109 ،2)1( ،
لب٘قی سادٔ ،حٕذ أیٗ .)1381( .فٛأُ ٙٞدبسی  ٚػبصٔب٘ی ٔٛثش ثش ٔیضاٖ ثٟشٚ ٜسی افضبی ٞیـبت فّٕـی .پظٞٚــٙبٔ ٝفشٍٙٞـی،
(206-167 ،7)4
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)نویسنده (گان

ٚ  وتبثذاسیٝٔبٙـٞٚ پظ.ْ ا٘ؼب٘یِّٛیذ دا٘ؾ دس فٛذ تٙ ٘مؾ استجبط فّٕی دس فشآی.)1398( .ٗ ٔحؼ، ٔدتجی؛ خّیّی،وفبؿبٖ وبخىی
123-107 ،1)9( ،اعالؿ سػب٘ی
ٝ فالٔـٜیـبت فّٕـی دا٘ــٍبٞ بی اختٕبفی دس استجبعبت فّٕی افضـبیٞ ٝ٘ ٘مؾ سػب.)1397( .ٓ ٔشی،ؼب؛ كٕیقیٌّٙ ،ْی ٔمذٌّٙی
346-317 ،15)4( ،ٗیٛ٘ بیٞ ٝ٘ ٔغبِقبت سػبٝٔبّٙ فل.عجبعجبئی
75-52 ،1)8(،ٖبػی ایشاٙ ؿٝ خبٔق.ِیذ دا٘ؾٛ تبثیش استجبعبت فّٕی ثش ت.)1386( .ْ اوش،ٔحٕذی
72-22 ،9)14( ، فیبسٝٔبّٙ فل.دیٙدی دس ٔغبِقبت فّٓ ػٙبی وتبثؼٞ  ؿبخقٚ بٟؿٚ وبسثشد س.)1388( . فجذاِشضب،صی چبوّیٚسٛ٘
ٝػـقٛ تٚ  ٔشوض تحمیك، ػٕت:ٖشاٟ ت.)بٞ ٝ سیـٚ اثظٚ س،ٓیٞ ٔفب،دی ( ٔجب٘یٙبیی ثب فّٓ ػٙ آؿ.)1390( . فجذاِشضب،صی چبوّیٚسٛ٘
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