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 چکیده

گاذاری و نیاممناد    رشد و توسعة کاارآفرینی  متازل س سیاسات   . کند کارآفرینی در پیشرفت علم و فناوری در کشور نقش راهبردی ایفا می
پژوهش حاضر باا  . گذاران است نقشة علم نی   اب اری برای شناخت سیاست. در کشور استشناخت دقیق وضعیت موجود حومة این دانش 

 2132تاا   2132هاای   فارسی در ایران طی ساا   پژوهشی -مقاالت علمی بر مبنای سرشماری ایران کارآفرینی نقشة دانش هدف ترسیم
ماری این تحقیق همة مقاالت علمی و پژوهشی فارسای  آ جامعة . روش پژوهش توصیفی و تحلیل محزوای کمّی است. انجاس گرفزه است

  گیری تصادفی و در دسزرس بر اساس ناس مقاالت و واژگان کلیدی این مقااالت  ام پایاااه   شده در حومة کارآفرینی است که با نمونه چاپ
س مزون تحقیق و نظار خبرگاان   لیتزی بر اسا اب ار تحقیق چک. پژوهشی بود -مقالة علمی 023گردآوری شد  تعداد نمونه  SIDعلمی 
افا ار پااژت تحلیال     ها با نارس  داده. شده حاصل شد اطمینان ام قابلیت اعزماد اب ار با نظرهای خبرگان و بررسی مجدد موارد کدگذاری. بود
 هاای  مجلاه  .هتازند  «فاردی  کاارآفرینی » و «سااممانی  کاارآفرینی » های حومه در شده چاپ مقاالت تعداد نزایج نشان داد بیشزرین. شد
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 مقدمه

 را علمای  ةتوسا   و روناد رشاد   بررسای  باه  نیااز  اخیر قرن چند در علمی انتشارات روزافزون رشد

 ترسای   و علمای  تولیادات  میازان  بررسای  کاه در  هایی روش از یکی .است کرده آشکار ازپیش یشب

 تولیادات علمای   میزان سنجش ةشیو ینتر رایج. است سنجی شود، عل  می کار گرفته بهعلوم  ساختار

(. 2931اخاوتی و همکااران،   )اسات   المللی بین های نامه چکیده و ها نامه نمایه بررسی ،سنجی عل  در

 داغ آن مباحا   کننادة  بیان حوزه هر در ها آن میان ارتباطات کیفیت و تولیدشده علمی مقاالت ت داد

 ةیاك رشات   گرافیکای  ترسای   باا  عل  های نقشه .است موضوعات از یك هر اهمیت و اصة خحوز

 ةرشات  انتزاعای  تبادی  مفهاوم   و بشری دانش از شاخه آن تر دقیق و بهتر شناسایی برای را راه علمی،

 . کنند می هموار تری عینی مفهوم به علمی

بندی و تجس  است که روابط بین علوم مختلف را  عل  ابزاری برای ایجاد ترکیبی از طبقه ةنقش

هاا و   بنادی، خوشاه   علا  و باا ایجااد طبقاه     ةبه کمك نقشا . دهد های مختلف نمایش می از دیدگاه

 در. ای در روابط علوم مختلف با یکادیرر انجاام داد   های شبکه توان تحلی  های قراردادی می گروه

 ه  به نسبت تری نزدیك ةفاصل در دارند بیشتری ارتباط ه  با که های موضوعی حوزه عل ، های نقشه

 موضاو   .شاوند  مای  داده نمایش ه  به نسبت دورتر ةفاصل در دارند کمتری که ارتباط هایی حوزه و

 برای ت یاین  کمّی و آماری های روش سنجی، عل  در .است سنجی عل  دانش از منب   عل  های نقشه

کاار   باه  مختلاف بشاری،   جواما   در آن تأثیر و آنان گسترش سطوح و علوم ةتوس  و رشد م یارهای

ای  سانجی را زیررشاته   علا  ( 2331)ران  ون(. 2931 ،و همکااران  ج فاری  عابادی )شاود   می هگرفت

هدف آن رشد دانش در رابطاه باا   . کند داند که خود را صرف مطال ات کمّی علوم و فناوری می می

وی . هاای علمای و اجتمااعی اسات     پیرامون سیاست های لسؤا، علوم و فناوری و همچنین ةتوس 

سانجی در مطال اات    هاای کتاا    روش ویاهه  باه هاای کمّای و    کاارگیری روش  بر به هعمد یتأکید

  (.243، ص2933دهقانپور و همکاران، )سنجی دارد  عل 

 هاای  وضا یت پاهوهش   از آگااهی  باع  تواند می ایران دانش کارآفرینی در علمی ةنقش ترسی 

 تأثیرگااارترین  و کاارآفرینی  فرعای  هاای  حاوزه  و ارتبااط  شود حوزه این در کشورمان ةشد منتشر
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 مختلاف  هاای  جنباه  سانجش . دهاد  نشاان  تصاویری  طاور  باه  حاوزه را  ایان  موضوعی های زمینه

 ةتوسا   بارای  ریازی  و برناماه  آتای  های پهوهش به دادن  جهت در تواند های کارآفرینی می پهوهش

 یارتقاا  ،نهایات  در و امکانات و بودجه  ةبهین اختصاص و مختلف کارآفرینی های حوزه در متوازن

 با توجه به این مسائ ، تحقیق حاضر با هادف ترسای   . باشد مؤثر این حوزه تولیدات کیفی و کمّی

. فارسی به این مه  پرداختاه اسات   پهوهشی و علمی مقاالت مبنای بر ایران کارآفرینی دانش ةنقش

نی در دو سؤال اصلی در این تحقیق مطرح شده است که میزان اشتراک انوا  کاارآفری  ،در این راستا

هاای   شده با موضو  خدمات، کشاورزی و صن ت چیست و میازان اشاتراک مجلاه    های چاپ  مقاله

 چیست؟ یادشدهگانة  شده با موضوعات سه های چاپ پهوهشی در مقاله -علمی

 تحقیق ةمبانی نظری و پیشین

 های علمی سنجی و نقشه علم

 2391هاای   در دهه. شود   میمحسوکشورها  ةرشد و توس  ةهای عمد تولید عل  یکی از شاخص

، رویکارد  گرایای  اثباتبه دنبال افزایش حج  اطالعات و گسترش تولیدات علمی و رواج  2391و 

به ایان  . های مختلف به وجود آمد عل  با سنجیدن میزان تولید اطالعات علمی در حیطه کردن یکمّ

هاای سانجی و اساامی     واژهریازی شاد کاه از ترکیاب      نوین پایاه  یترتیب و با این دیدگاه، مباحث

سانجی،   شناسی و نظایر آن، به صورت روان شناسی، زیست علمی مانند روانة شد های شناخته حوزه

 ةاز ترکیاب دو واژ  2«سااینتومتریك »سانجی یاا    اصاطالح علا   . سنجی و مانند آن درآمدناد  زیست

 (. 2939 گنجی،)گیری مشتق شده است  به م نای اندازه 9«متریك»به م نای عل  و  1«ساینتو»

گااری با توجه به  ای دارد، نیازمند سیاست رشته ای نوپا که ماهیتی میان کارآفرینی به عنوان رشته

اقتصاادی   -اجتمااعی  ةگاشته به نقشی که کارآفرینان در توسا   ةتا سه ده. تغییرات محیطی است

مها    یاقتصادی نقش ةوس دهد امروزه کارآفرینی در ت اما تحقیقات نشان می. شد توجه نمی ،داشتند
                                                           

1. Scientometrics 
2. Sciento 
3. Metrics 
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کار جدید را به همراه دارد که موجب ایجاد شغ ، شدت رقابت و افازایش   و دارد، زیرا ایجاد کسب

  (.GEM, 2013)شود  وری می بهره

بینی کناد کاه مادیریت     هایی تجربی را توصیف و پیش شین م تقد است کارآفرینی باید پدیده 

هاای   ها نیست و این وجه تمایز کارآفرینی نسبت به رشاته  بینی آن قادر به توصیف و پیش راهبردی

ای هماواره اهمیات شاایانی     رشاته  توجه به مطال ات میان ،در این میان(. Shane, 2012)دیرر است 

 (. Wanger et al., 2010)رو بوده است  به هایی رو گیری آن نیز با چالش و اندازه دارد

و توجه بسیاری از اهاالی   شود  ی بیشتری نمایان میها روز در پهوهش به سنجی روز رویکرد عل 

 ةهاای زیاادی در حاوز    پاهوهش . های مختلف را به این موضو  جلاب کارده اسات    عل  در رشته

ه اسات  گرفتا ای و مفااهی  مارتبط باه آن انجاام      رشاته  ای، فارا  رشاته  ای، چناد  رشاته  مطال ات میان

 کشورهای اروپای در و آمد پدید رویشو ةروسی روش در این(. 2932بیات،  کری  خسروجردی و)

 دران .شاد  کار گرفته بهالمللی  بین و ملی سطوح در علوم گیری برای اندازه مجارستان، ویهه به شرقی،

 علا ،  ایان  شادن  مطارح  دنباال  باه . کردناد  ابدا  سنجی را عل ة واژ که بودند کسانی کارنوا اولین و

 بارای  مالکای  عناوان  باه  را علمای  هول  مقاالت و ایلز، کول، جمله از دیرری ةدانشمندان برجست

(. 212، ص2933روحاانی،   زارعای و فامیا   ) کار گرفتناد  به مختلف کشورهای علمی تولید ةمقایس

سنجی برای جواما  علمای باه منظاور بارآورد       های عل  شاخص»اند که  کاپوال اشاره کرده-ماکیاس

سانجی   علا   (.Mooghali et al., 2011)« های جدیاد موضاوعی خااص و ضاروری اسات      فناوری

باه ایان    گوتیا سن ت ریف جدیدترین. دارد Informetricsو  Bibliometricsهای زیادی با  همپوشانی

شاود   می توس ه و باروری به منجر که از علوم است عبارت سنجی  عل  کمّی ارزشیابی» شرح است

 از را بیشترین اساتفاده  کمتر، ةهزین با تا باشد ریزان و برنامه مسئوالن برای بزرگی کمك تواند می و

علیاان و  )« باشند کشور مؤثر اجتماعی -اقتصادی ساختار سازی در بهینه و برده انسانی و مالی مناب 

 تااری،،  اقتصااد،  شناسی، جام ه متخصصان که است ای رشته بین ای حوزه سنجی، عل  (.2932یاری، 

 آن باا  آن، نظاایر  و  گاااری  سیاسات  مسائوالن  و مدیران ریاضی، فیزیك، رسانی، اطال  و کتابداری

 (.12، ص2914 ،و همکاران براون)دارند  سروکار
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به  ها آن های مقاله و متخصصان ها، حوزه ها، رشته پیوند چرونری از فضایی بازنمایی علمی، ةنقش

هاای   نباه ج یاا  سیاسای  هاای  رابطه که جغرافیایی، های نقشه به توان می را ها نقشه این آورد، می وجود

 فضاایی  های نقشه قالب این در که استنادی ةشبک. کرد تشبیه دهند، می نشان زمین روی بر را فیزیکی

 زماانی  ،باه ترتیاب   توانناد  می آن های رأس که است پیچیده و دار جهت شود، نموداری می داده نشان

 وص  ای جدیده رأس به را قدیمی های رأس ها، گراف این در موجود مرزی های خط و شوند مرتب

 و استنادهای ملای  روند و علمی همکاری چرونری ،همچنین و ارتباطی الروهای ةشبک این .کنند می

 و مفهاومی  هاای  رابطاه  از پهوهشارران  درک فضاایی  دهند، نمایش می نشان را پهوهشرران جهانی

 (. 2931، و همکاران فتاحی) کند می تسهی  را پیشرفته

نخست، نقشه باه  : های عل  دو رویکرد مورد توجه است   نقشهتوجه اینکه در بح شایان ةنکت

گرفتاه اسات و دوم، نقشاه باه عناوان مسایر        انجامموضوعی خاص  ةکنون در حوز عنوان آنچه تا

گرفتاه در گاشاته و    انجامبا توجه به مقاالت و مجالت و کارهای  ،در رویکرد اول. تحقیقات آینده

شاود و در   گرفته است، بررسی مای  انجامد و آنچه تاکنون شو می ترسی زمانی خاص نقشه  ةدر باز

البتاه  . تحقیقات آینده است دادن ها در واق  راهنمایی برای انجام رویکرد دوم، هدف از ترسی  نقشه

های زمانی گاشته   های عل  بر اساس بازه این دو رویکرد نسبت به ه  بیرانه نیستند، با ترسی  نقشه

گرفته و ه   انجامگرفته، ه  از حی  حج  کارهای  های تحقیقات انجام فها و ض  توان به قوت می

، آگاه شاد  است ها پرداخته شده هایی که مورد غفلت قرار گرفته یا بیش از حد به آن از لحاظ حوزه

، کنناد  را ترسای  مای   هاایی کاه وضا  مطلاو  در آیناده      و برای اصالح روناد موجاود، در نقشاه   

 (.2931عابدی ج فری و همکاران، )ر گرفت راهکارهای مناسب را در نظ

 مطالعات تجربی

سانجی، باه اوایا      علا   ةآغاز انتشار مناب ی در حوزکردند  بیاندر پهوهشی  (2932)علیان و یاری 

. گردد، اما بیشترین مناب  این حوزه تاألیفی اسات   می شده باز ای ترجمه و به انتشار مقاله 2911 ةده

سنجی در ایران، توجه روزافزونی به ایان مبحا     از آغاز بح  عل سال  21مجمو ، با گاشت  در

تارین گاواه بار ایان      ، محکا  گرفته های انجام حج  باالی مناب  انتشاریافته و اقدام. شود مشاهده می
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سنجش کمّی تولیدات علمی، بار سانجش کیفای    . مناب  انتشاریافته، پهوهشی است بیشتر. ادعاست

در تحقیقاات   هگساترد  طاور  اطالعات علمی آمریکا، باه  ةعاتی مؤسسهای اطال ارجح است و پایراه

 (.2931شکفته و حریری، )اند   تحلی  شده

 و گرفته اسات  انجام این زمینه در پهوهشی طرح و نامه پایان زیادی ت داد اخیر های سال طول در

 و ؛ مهاراد 9، ص2934غریبای،   و نیاکاان )دهاد   را نشان می ایران در عل  تولید رشد ها آن های یافته

ناماه نوشاته    در قالاب پایاان  ( 2919)نخستین اثر در این زمینه را عصااره  (. 3، ص2931مقصودی، 

ساه    ،نشان دادوی . پرداخته استوی به سنجش انتشارات علمی در کشورهای جهان سوم . است

ط جهاانی  طور میانرین زیر متوسا  های علمی به رشتههمة در ( به غیر از هند)کشورهای جهان سوم 

هاای   در اثار خاود، ان کااس مقالاه    ( 2913)زاده  سه سال پس از آن صاراف . انتشارات علمی است

و  زماانی  ،کشاورزی ةدر زمین. دکرهای اگریکوال، اگریس و کب بررسی  محققان ایرانی را در بانك

رشاده در  های علمی منتشسنجی، ت داد و کیفیت مقاله مطال ات عل  کارگیری بهبا ( 2931) همکاران

 . بررسی کردند« CAB»و « ISI»با استفاده از دو پایراه  را المللی های م تبر بین مجله

 اساتنادی  ها   روش کاارگیری   باه  باا  را ایاران  پزشاکی  علمای  ةنقش (2931)شکفته و حریری 

 کا   از درصاد  91 از بایش . ترسی  و تحلیا  کردناد  اجتماعی  ةشبک تحلی  م یارهای و موضوعی

 ایاران باه   علمای  تولیادات  بیشاترین  و پزشاکی  هاای  مقوله به 1111 سال در ایران علمی تولیدات

 داروساازی  و داروشناسای  باه  دریاافتی  ت اداد اساتنادهای   بیشاترین  و داخلای  و عماومی  پزشکی

 دو هار  نظار  از مولکاولی  بیولاوژی  و بیوشایمی  کناار  در موضاوعی  ةمقول دو این. دارد اختصاص

 پزشاکی  موضاوعی  هاای  مقولاه  باین  را بینی بیشترین رتبه شپی مرکزیت و درجه مرکزیت شاخص

با هدف کماك باه    را دانش مدیریت فناوری در ایران ةنقش( 2932) و همکاران جزه ناصری. دارند

شده حاص  از تحلی  کا    ترسی  ةبر اساس نقش. بررسی کردندگااران دانش در این حوزه  سیاست

سازی فنااوری،   گااری صن تی، تجاری انش، سیاستتحقیق و توس ه، نوآوری، مدیریت د»مدارک، 

 .پرکاربردترین موضوعات در دانش مدیریت فناوری ایران هستند« گااری عل  و فناوری و سیاست

 دادناد  علوم نشاان   و  پایراه رد اصفهان پزشکی علوم دانشراه پهوهشرران عل  ساختار ترسی 
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 انتشاار  نظار  از ایران پزشکی آموزش و درمان توزار زیرمجموعة های دانشراه میان در دانشراه این

علمای   انتشاارات  رشاد  نار   همچناین،  .اسات  داده اختصاص خود به را شش  ةرتب علمی تولیدات

 (.2933، و همکاران دانش)است  بوده افزایش به رو دانشراه این پهوهشرران

 تاا  ابتادا  از «ISI»مساتندات   مبناای  بر را کارآفرینی دانش عل  ةنقش( 2931)امیری و همکاران 

دانش  ةاصلی در نقش ةحوز 23کردند که نتایج پهوهش ترسی  ، در قالب طرح پهوهشی 1122 سال

های مرتبط دانش کاارآفرینی   عل  و تحلی  نتایج، حوزه ةبا ترسی  نقش. دهد کارآفرینی را نمایش می

های اصلی و دورشده از  حوزه .1دانش کارآفرینی؛  ةیافت گسترش های اصلی و حوزه .2 ةبه سه حوز

 . های اصلی و بسیار نزدیك به دانش کارآفرینی تقسی  شده است حوزه .9دانش کارآفرینی؛ 

 در مشاهد  فردوسای را  دانشاراه  علمای  جهاانی تولیادات   وض یت( 2931)فتاحی و همکاران 

 نی،زماا  ةبااز  ایان  در نشاان داد  هاا  یافتاه  .بررسی کردناد   علوم گاه و  در 1121-2331های  سال

 توزیا  . اناد  موفق شاده علوم  گاه و  در شده  نمایه مدرک 1923 انتشار به دانشراه این پهوهشرران

 هاای  موضاوعی مادرک   فراوانای  توزی  و لوتکا ةقاعد از دانشراه این نویسندگان مشارکت فراوانی

و  ج فاری  عابدی. کند می پیروی برادفورد ةقاعد از دانشراه این نویسندگان توسط شده تولید هسته،

 یدر قلمارو  بیان کردند( مدیریت دولتی)امور عمومی  ةعل  ادار ةرسی  نقشدر ت( 2931) همکاران

 ،«تاو  پار» ةپس از اعمال قاعد. موضوعی وجود دارد ةحوز 119( مدیریت دولتی)امور عمومی  ةادار

 21ه باه  حاوز  49ای، ایان   حوزه تقلی  یافت و باا روش تحلیا  خوشاه    49ها به  ت داد این حوزه

اماور عماومی    ةتارین حاوزه باه رشات     هاای پاهوهش، نزدیاك    بر اساس یافته. زیرحوزه تبدی  شد

 . است «شناسی انسان» ة، و دورترین حوزه نسبت به آن، حوز«اقتصاد» ةحوز( مدیریت دولتی)

 موضوعی های بندی طبقه مبنای بر شهری مدیریت عل  ةنقش( 2931)و همکاران  ج فری عابدی

 شام  مدیریت شهری عل  ةنقش داد نشان پهوهش های یافته .را بررسی کردند علوم ستنادیپایراه ا

 .است ناحیه 23 و موضوعی ةزیرحوز 99

                                                           
1. Web of Science 
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اساتنادی علاوم    ةبر مبنای نمای را نراشتی مهندسی ایران عل  ةنقش( 2933)دهقانپور و همکاران 

نفر از پراستنادترین و  211شه، ایشان برای ترسی  این نق. بررسی کردند 1113-2331های  طی سال

اساتنادی   فان تحلیا  ها     کاارگیری  باه پرپیوندترین نویسندگان در ایان مادارک را انتخاا  و باا     

فاینادر فراخاوانی    افازار پا    و در نرم دادند متقارن از این نویسندگان تشکی  ینویسندگان، ماتریس

اول در شایمی و بیوشایمی،    ةخوشا آمده شام   دست اصلی به ةپنج خوش ها آننتایج تحقیق . کردند

 ةسوم در مهندسی مکانیك و کاربرد کاامپیوتر در آن، خوشا   ةدوم در مهندسی شیمی، خوش ةخوش

زارعاای و  .پاانج  در مهندساای پزشااکی شناسااایی شااد  ةچهااارم در هااوش مصاانوعی و خوشاا 

پانج   منطقة اسالمی آزاد های علمی دانشراه هیئت اعضای تحقیقات وض یت( 2933)روحانی  فامی 

 عابدی ج فری و همکااران . کردند علمی را شناسایی اطالعات تولید ها در آن مشکالت بررسی، را

بررسای   با تأکید بر عل  مدیریت دولتای  را های عل  شناسی ترسی  نقشه در تحقیقی روش( 2931)

 .کردند

 و کتاباداری  مطال اات  علمای  ةنقشا  ترسای   و اساتنادی  به تحلی ( 2931)اخوتی و همکاران 

نشاان   هاا  آننتایج تحقیق . پرداختند 1122 تا 2339 سال از «WOS» استنادی پایراه در رسانی اطال 

 کتابخاناة  ةمجل. است بوده درصد 129/1 رسانی اطال  و کتابداری علمی تولیدات رشد داد، متوسط
 شاد  شاناخته  اسات،  شاده  منتشار  آن در علمی تولیدات بیشترین که ای مجله عنوان به الکترونیکی

 (. مدرک 199)

متاون  از ماوارد موجاود در    یلیسات  چك تحقیقات پیشین،های  در این پهوهش با توجه به یافته

با توجاه  . مقاالت کارآفرینی در کشور، تهیه شد ةموارد قاب  سنجش در حوز دربارةموضو ،  نظری

داناش  بارای    جاام  علمای کشاور، تاالش شاده اسات ایان نقشاه         ةنقش بارةبه تحقیقات قبلی در

 .کارآفرینی ایران بر مبنای مقاالت علمی و پهوهشی در ایران ترسی  شود

 روش تحقیق 

تواند به میزان زیادی  می های مصّورسازی  دانش بشری، روش ةعلمی و توس  برای شناخت مفاهی  

 ،ساازی  ورهاای مصّا   شایوه  کارگیری بهاز جمله اهداف مه  . باشدثر ؤدر انتقال اطالعات به انسان م
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افزارهاایی کاه    یکی از ابزارها و نرم. ایجاد شرایط بهتر تفکر و تحلی  اطالعات برای کاربران است

اسات کاه در ایان    ( Pajek)افزار پااژک   ، نرمرود کار می بهدانش  ةبرای ترسی  نراشت علمی و نقش

 تحلیا  و  راهاا   افزارهاایی اسات کاه شابکه     پااژک از جملاه نارم   . شده اسات  کار گرفته بهتحقیق 

 ،کاه هازاران   ی اسات های بزرگ برای تحلی  و ترسی  شبکه ای کاربردی، پاژک برنامه)مصورسازی 

هاای مولکاولی در شایمی،     های همکااری، شابکه   شبکه یی مانندها شبکه. ها گره دارند حتی میلیون

در زباان اسالووانیایی لغات     .های استنادی و غیاره  های اینترنتی، شبکه مراتب، شبکه ساخت سلسله

  .(ژک به م نای عنکبوت استپا

تاوان آن را   مای  ،بناابراین . و موضو  آن دانش کارآفرینی اسات  ،سنجی رویکرد این تحقیق عل 

پهوهش حاضر با تحلیا  محتاوای   . کارآفرینی نامید ةسنجی مقاالت منتشرشده در زمین بررسی عل 

تحلیلی و باه روش   -یفینو  کاربردی و با رویکرد توص نظر هدف از از وانجام گرفته است کمّی 

مبنای بررسی  بر ایران کارآفرینی نقشة دانش ترسی  این پهوهش هدف .گرفته استپیمایشی انجام 

آماری این  جام ة. است( 2931-2932)های  فارسی در طی سال پهوهشی -مقاالت علمی وض یت

-2932هاای   شده در کشور ایران طی ساال   پهوهشی چاپ -رکوردهای مقاالت علمی همةتحقیق، 

 گیری نمونه ها ر اساس نام مقاالت و کلیدواژگان آنب و گیری هدفمند نمونه روش بودند که با 2931

 141 .گردآوری شد SIDعلمی   شده در پایراه پهوهشی نمایه -علمی های هنشری همةها از  شد، داده

رکاورد   123اساتخراج شاد کاه از ایان ت اداد،       پهوهشای  -علمی ةمجل 93رکورد علمی از ت داد 

ایان  . ای چااپ شاده بودناد    پهوهشی بودند و بقیه به صورت مطال ات اسنادی و کتابخاناه  -علمی

در . استشام  مقاالت علمی و پهوهشی که در مجالت فارسی زبان منتشر شده بودند،  فقطموارد 

یاق از  ارزیابی قابلیات اعتمااد تحق  . شدانتخا  و تحلی   پهوهشی -علمی ةنمونه مقال 123نهایت، 

هاا و   کدگاااری مجادد داده   ،نظر و همچنین های مورد طریق بررسی متخصصان و بررسی شاخص

 .افزار پاژک تحلی  شد ها با نرم در نهایت، داده. شد بررسیکدگااری توسط چند نفر 

 :دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقاالت علمی و پهوهشی در ایران ةمراح  ترسی  نقش

  .sid.irعاتی انتخا  پایراه اطال -

 . sid.ir های مختلف در سایت پهوهشی از رشته -علمی های همقاالت نشری همةبررسی  -
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شاده در ایان نشاریات کاه باا       پهوهشی چاپ -مقاالت علمی همةگیری هدفمند از  نمونه -

 کاارگیری  باه وجو باا   گیری هدفمند از طریق جست نمونه) اند دانش کارآفرینی مرتبط بوده

مقاالت علمی و پهوهشی مارتبط باا    ةبرای بررسی هم google.com وجوی موتور جست

 یااا در« عنااوان» وکااار، در هااای کااارآفرینی، کسااب هااا مثااال واژه کااارآفرینی کااه در آن

 (.اند بوده« ها کلیدواژه»

 .ها شده در آن و ت داد مقاالت کارآفرینی چاپ ها هفهرستی از نام نشری ةتهی -

های ترسی  نقشاه و کدگاااری    جهت انتخا  شاخص تحلی  محتوای مقاالت کارآفرینی -

 . ها شاخص

 .شده های کدگااری اطالعات کمّی بر اساس شاخص ةتهی -

 . افزار پاژک ها به نرم ورود داده نظر برای های مورد ترسی  ماتریسی از شاخص -

 .پهوهشی در ایران -های دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقاالت علمی ترسی  نقشه -

پهوهشای در   -های دانش کارآفرینی ایران بر مبنای مقاالت علمای  توصیف نقشهتحلی  و  -

 . ایران

 های تحقیق یافته

 ها تحلیل نقشه ترسیم و

ساازمانی، فاردی،   )اناوا  کاارآفرینی    پهوهشای  -مقااالت علمای   ت اداد بار مبناای    2 ة شک نقش

صان ت، کشااورزی و    ةدر سه حوز 2931-2932 های سال طی ایران( وکار، اجتماعی و زنان کسب

هاای   ارتباط بین انوا  کاارآفرینی در ت اداد مقالاه    ةدهند نشان این نقشه. خدمات ترسی  شده است

 .صن ت، کشااورزی و خادمات اسات    ةپهوهشی ایرانی در سه حوز -شده در مجالت علمی چاپ

 صان ت، کشااورزی و   ةپهوهشی در ساه حاوز   -فراوانی مقاالت علمی ةدهند حج  هر دایره نشان

شده میازان اشاتراک    های رس  خط ةهای دانش کارآفرینی است و انداز خدمات در هر یك از حوزه

 . دهد صن ت، کشاورزی و خدمات را نشان می های های کارآفرینی در بخش مقاالت حوزه
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 (خدمات، کشاورزی و صنعت های با موضوع)حجم مقاالت انواع کارآفرینی  میزان اشتراک ونقشة . 1 شکل

و ( مقالاه  34)« کارآفرینی فردی»و « کارآفرینی سازمانی»های  شترین اشتراک مقاالت در حوزهبی

( مقالاه  21)« جتمااعی اکاارآفرینی  »و « کاارآفرینی زناان  »های  کمترین اشتراک در مقاالت در حوزه

و  بیشترین حج  مقاالت« کارآفرینی فردی»و « کارآفرینی سازمانی»طور کلی  بدین م نا که به. است

کاارآفرینی  »و « کاارآفرینی زناان  »صان ت، کشااورزی و خادمات و     ةاشتراک مقاالت در سه حوز

صان ت، کشااورزی و خادمات     ةشده در سه حوز های چاپ کمترین اشتراک را در مقاله« اجتماعی

 .دارند

 
 

 میزان اشتراک و حجم مقاالت انواع کارآفرینی با موضوع کشاورزیة نقش. 2شکل 

 -هاای علمای   هایی که باا موضاو  کشااورزی در مجلاه     ت داد مقاله 1ة شک  شبرای ترسی  نق

هاا بار اسااس اناوا  کاارآفرینی       بنادی مقالاه   دساته . پهوهشی منتشرشده در نظر گرفته شده اسات 
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هاا میازان فراوانای     حج  هار یاك از دایاره   . است( وکار، اجتماعی و زنان سازمانی، فردی، کسب)

 ةدر ساه حاوز   2931-2932 هاای  ساال  پهوهشی ایرانی طی -شده در مجالت علمی مقاالت چاپ

هاای اصالی    بیشاترین حجا  مقااالت در حاوزه    . دهاد  صن ت، کشاورزی و خدمات را نشاان مای  

وکاار،   کارآفرینی سازمانی، کاارآفرینی فاردی، کاارآفرینی کساب     ازند ا عبارت ،کارآفرینی به ترتیب

ارتبااط باین اناوا      ةدهناد  نشاان  1شاة شاک    ، نقهمچناین . کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی زنان

ظااهری هار رأس    ةاناداز . شده با موضو  کشاورزی نیز هست های چاپ کارآفرینی در ت داد مقاله

 ةاناداز . دهاد  شده با موضو  کشاورزی را نشان مای  مقاالت چاپ میزان اشتراک انوا  کارآفرینی در

. دهاد  موضاو  کشااورزی را نشاان مای     شاده باا   های چااپ  شده میزان فراوانی مقاله های رس  خط

و ( مقالاه  22)« کاارآفرینی فاردی  »و « کارآفرینی ساازمانی »های  بیشترین اشتراک مقاالت در حوزه

منتشار  ( مقالاه  1)« کارآفرینی اجتمااعی »و « کارآفرینی زنان»های  کمترین اشتراک مقاالت در حوزه

بیشترین اشاتراک و اناوا    « کارآفرینی فردی»و « کارآفرینی سازمانی»بدین م نا که انوا  . شده است

شاده باا موضاو      های چااپ  کمترین اشتراک را در مقاله« کارآفرینی اجتماعی»و « کارآفرینی زنان»

 .کشاورزی دارند

 
 

 میزان اشتراک و حجم مقاالت کارآفرینی با موضوع خدمات نقشة. 3شکل 

 -هاای علمای     خادمات در مجلاه  هایی کاه باا موضاو    ت داد مقاله ،9ة شک  برای ترسی  نقش

هاا بار اسااس اناوا  کاارآفرینی       بنادی مقالاه   دساته . پهوهشی منتشرشده در نظر گرفته شده اسات 

ارتبااط باین اناوا      ةدهند نشان 9ة شک  نقش. است( وکار، اجتماعی و زنان سازمانی، فردی، کسب)
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ظااهری هار رأس    ةاناداز . شاده باا موضاو  خادمات اسات      هاای چااپ   کارآفرینی در ت داد مقاله

 ةاناداز  اسات و شده با موضو  خدمات  مقاالت چاپ میزان اشتراک انوا  کارآفرینی در ةدهند نشان

بیشاترین  . دهد شده با موضو  خدمات را نشان می های چاپ شده میزان فراوانی مقاله های رس  خط

و ( مقالاه  22) «فاردی »و « ساازمانی »هاای اصالی    هایی است که با موضاو   اشتراک در ت داد مقاله

( مقالاه  1)« اجتماعی»و « زنان»های اصلی  هایی است که با موضو  کمترین آن مربوط به ت داد مقاله

بیشاترین اشاتراک و اناوا     « فاردی »و « ساازمانی »بدین م نا که انوا  کارآفرینی . منتشر شده است

 .ضو  خدمات دارندشده با مو های چاپ کمترین اشتراک را در مقاله« اجتماعی»و « وکار کسب»

 -هاای علمای   هاایی کاه باا موضاو  صان ت در مجلاه       ، ت داد مقاله4ة شک  برای ترسی  نقش

ارتباط بین اناوا  کاارآفرینی    ةدهند نشان 4ة شک نقش. پهوهشی منتشرشده در نظر گرفته شده است

یازان  م ةدهناد  ظاهری هار رأس نشاان   ةانداز. شده با موضو  صن ت است های چاپ در ت داد مقاله

شاده   هاای رسا    خاط  ةانداز. شده با موضو  صن ت است مقاالت چاپ اشتراک انوا  کارآفرینی در

بیشاترین اشاتراک در ت اداد    . دهد شده با موضو  صن ت را نشان می های چاپ میزان فراوانی مقاله

مربوط و کمترین آن ( مقاله 19)« کار و کسب»و « سازمانی»های اصلی  هایی است که با موضو  مقاله

. شده است منتشر( مقاله 9)« فردی»و « اجتماعی»های اصلی  هایی است که با موضو  به ت داد مقاله

و « اجتمااعی »بیشاترین اشاتراک و اناوا     « وکاار  کسب»و « سازمانی»که انوا  کارآفرینی  بدین م نا

ی زناان های    کاارآفرین . شده با موضو  صن ت دارند های چاپ کمترین اشتراک را در مقاله« فردی»

ای در  بادین م ناا کاه های  مقالاه     . کارآفرینی در بخش صان ت نادارد   دیرر های اشتراکی با حوزه

 .های منتخب با موضو  صن ت که با کارآفرینی زنان مرتبط باشد، منتشر نشده است مجله

 
 

 میزان اشتراک و حجم مقاالت انواع کارآفرینی با موضوع صنعتة نقش. 4شکل 



   2291                                                                    1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

دانش  ةپهوهشی در زمین -دادن مجالت علمی مقایسه و مصور نشان 4ة شک  قشمبنای ترسی  ن

های صان ت، کشااورزی    های انوا  کارآفرینی با موضو  ت داد مقاله ،بر این اساس. کارآفرینی است

. شاود  مشاهده مای  2931-2932های  منتشرشده طی سال پهوهشی -علمیهای  و خدمات در مجله

 ةصن ت، کشااورزی و خادمات در هار مجلا     ةمیزان مقاالت در سه حوز ةدهند ها نشان حج  دایره

 ةمیزان اشتراک هر مجلاه در ساه حاوز    ةدهند ظاهری هر رأس نشان ةانداز. است پهوهشی -علمی

هاا را در ساه    خطوط میزان فراوانی و حج  مقالاه  ةانداز. با ه  است صن ت، کشاورزی و خدمات

 .دهد صن ت، کشاورزی و خدمات نشان می ةحوز

 
 

  کارآفرینی مقاالت مبنای بر پژوهشی -علمی مجالت اشتراک میزان و نقشة حجم. 5شکل 

 کشاورزی و خدمات و صنعت حوزة سه در

 19)« اقتصااد و تجاارت ناوین   »و « کاارآفرینی  ةتوس »های  بیشترین اشتراک مقاالت بین مجله

 2)« شاناختی  دساتاوردهای روان »و « هاای زناان   پاهوهش »های  و کمترین آن مربوط به مجله( مقاله

هاای   طاور کلای مجلاه    بدین م ناا کاه باه   . صن ت، کشاورزی و خدمات است ةدر سه حوز( مقاله
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و « های زناان  پهوهش»های  بیشترین اشتراک و مجله« اقتصاد و تجارت نوین»و « کارآفرینی ةتوس »

هاای صان ت،    باا موضاو   شاده   های چاپ کمترین اشتراک را در مقاله« شناختی دستاوردهای روان»

 .کشاورزی و خدمات دارند

-های علمای  کشاورزی در مجله ةهای انتشاریافته در حوز بیشترین میزان اشتراک در ت داد مقاله

و کمترین آن مرباوط  ( مقاله 11)« کشاورزی ایران ةاقتصاد و توس »و « کارآفرینی ةتوس »پهوهشی 

 1)« کشااورزی ایاران   ةاقتصاد و توس »و « استزن در توس ه و سی»پهوهشی  -های علمی به مجله

بیشاترین  « کشااورزی »و « کاارآفرینی  ةتوسا  »هاای   طور کلای مجلاه   بدین م نا که به. است( مقاله

« کشااورزی »و « زن در توس ه و سیاسات »های  کشاورزی دارند و مجله ةه  را در حوز اشتراک با

مشااهده   طور که همان. شده دارند های چاپ کشاورزی، در مقاله ةکمترین اشتراک با ه  را در حوز

 کشااورزی  ةتوسا   و اقتصااد »، «کاارآفرینی  ةتوس » پهوهشی -علمی ةشود، فقط در چهار مجل می

ة هاایی در حاوز   مقالاه « ایاران  کشااورزی  ةتوسا   و اقتصااد »و « زن در توس ه و سیاسات »، «ایران

 .ضو  منتشر نشده استای با این مو مقاله ی دیررها کشاورزی منتشر شده و در مجله

 
 

 کشاورزی شده با موضوع های چاپ ها در مقاله میزان اشتراک مجلهة نقش. 6شکل 
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پهوهشی بار مبناای مقااالت     -زیر بر اساس حج  و میزان اشتراک مجالت علمی ةترسی  نقش

ارتبااط کمای    ةدهناد  نشان 9 شک . در بخش خدمات است 2931-2932های  کارآفرینی، طی سال

ظااهری هار رأس    ةاناداز . خادمات اسات   ةشاده در حاوز   هاای چااپ   ها در ت داد مقاله هبین مجل

خادمات را نشاان    ةها در حاوز  شده میزان اشتراک مقاله های رس  خط ةو انداز ،فراوانی ةدهند نشان

هاای   خادمات در مجلاه   ةهاای انتشااریافته در حاوز    بیشترین میزان اشتراک در ت داد مقاله. دهد می

و کمتارین آن مرباوط    ،(مقاله 92)« اقتصاد و تجارت نوین»و « کارآفرینی ةتوس »ی پهوهش -علمی

دساتاوردهای  »، «داناش و رفتاار  »های  و مجله« انسانی مدرس علوم»پهوهشی  -های علمی به مجله

 . است( مقاله 1 یكهر )« رهیافت در مدیریت آموزشی»و « شناختی روان

 
 

 شده با موضوع خدمات های چاپ در مقالهها  میزان اشتراک مجلهنقشة  .7شکل 

بیشاترین اشاتراک را در   « اقتصاد و تجارت ناوین »و « کارآفرینی ةتوس »های  مجله ،طور کلی به

 .پهوهشی با موضو  خدمات با ه  دارند -شده در مجالت علمی های چاپ مقاله
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 عتشده با موضوع صن های چاپ ها در مقاله نقشة میزان اشتراک مجله. 8شکل 

 مقااالت  مبناای  بار  پهوهشای  -علمای  مجاالت  اشاتراک  میزان و حج  بر اساس نقشه ترسی 

 بین کمّی ارتباط ةدهند نشان 3 شک . است صن ت بخش در 2931-2932 های سال طی کارآفرینی،

 ةدهناد  نشاان  رأس هار  ظاهری ةانداز. است صن ت ةحوز در شده چاپ های مقاله ت داد در ها مجله

. دهاد  می نشان را صن ت ةحوز در ها مقاله اشتراک میزان شده رس  های خط ةانداز و ،فراوانی میزان

 علاوم  مادیریت » و «کاارآفرینی  ةتوس » های مجله در که است هایی مقاله ت داد در اشتراک بیشترین

 زن،» و «آموزشای  مادیریت  در رهیافات » هاای  مجلاه  باه  مربوط آن کمترین و( مقاله 19) «انسانی

 هاای  مجله کلی طور به که م نا بدین. است صن ت مشترک موضو  با( مقاله یك) «هتوس  و حقوق

 مادیریت  در رهیافات » هاای  مجله و اشتراک بیشترین «انسانی علوم مدیریت» و «کارآفرینی ةتوس »

 صان ت  موضاو   باا  شده چاپ های مقاله در را اشتراک کمترین «توس ه و حقوق زن،» و «آموزشی

 ،«انساانی  علاوم  مدیریت» ،«نوین تجارت و اقتصاد» ،«کارآفرینی ةتوس » جلهم شش در فقط. دارند

 موضاو   باا  هاایی  مقالاه  «توس ه و حقوق زن،» و ،«آموزشی مدیریت در رهیافت» ،«رفتار و دانش»

 .است نشده منتشر موضو  این با ای مقاله ی دیررها مجله در و شده چاپ صن ت
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 گیری نتیجهبحث و 

 تارین  رایاج  از یکای  شاده اسات، زیارا ایان روش     کار گرفتاه  بهسنجی  عل در این پهوهش روش 

 برجساته  دانشامندان  علا ،  ایان  شادن  مطارح  دنبال به .است علمی های ف الیت ارزیابی های روش

باا  . کاار گرفتناد   باه  مختلاف  کشورهای علمی تولید ةمقایس برای مالکی عنوان به را علمی مقاالت

 مختلف علوم در رسمی ارتباطی و اصلی کانال علمی، مجالت در منتشرشده توجه به اینکه مقاالت

 پاهوهش  مادیریت  و علمای  های ف الیت ارزیابی های ترین روش متداول از یکی سنجی عل  است و

 پهوهشای  و علمای  مقاالت مبنای بر ایران کارآفرینی دانش ةنقش است، هدف تحقیق حاضر ترسی 

هاای   دهد بیشترین ت داد مقااالت در کاارآفرینی در حاوزه    نتایج این تحقیق نشان می .ایران بود در

کارآفرینی در ایاران   ةبودن مسئل هستند، که با توجه به نو« کارآفرینی فردی»و « کارآفرینی سازمانی»

که نیاز به شناخت دارند، باه   اند هایی های کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی فردی، اولین حیطه حوزه

که این مسئله حرکت مقاالت کارآفرینی  شده است،چاپ  زمینهتری در این همین دلی  مقاالت بیش

 .تر مانند کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی زنان را هموارتر خواهد کرد های تخصصی به حیطه

ناد از کاارآفرینی   ا عباارت  ،های اصالی کاارآفرینی باه ترتیاب     بیشترین حج  مقاالت در حوزه

دو ناو   . وکار، کارآفرینی اجتماعی و کاارآفرینی زناان   آفرینی کسبسازمانی، کارآفرینی فردی، کار

و « کاارآفرینی زناان  »بیشترین اشاتراک و اناوا    « کارآفرینی فردی»و « کارآفرینی سازمانی»مقاالت 

دلیا   . شده با موضو  کشاورزی دارناد  های چاپ کمترین اشتراک را در مقاله« کارآفرینی اجتماعی»

های این  طبق یافته. کشاورزی است ةنی سازمانی و کارآفرینی فردی در مقولاین امر اهمیت کارآفری

ه اسات کاه   گرفتا کارآفرینی در کشاورزی، تحقیقاات زیاادی در کشاور انجاام      زمینةدر  ،پهوهش

اناوا  کاارآفرینی   . کشاورزی به کارآفرینی دانست ةالتحصیالن رشت توان علت آن را گرایش فارغ می

کمتارین اشاتراک را در   « اجتمااعی »و « وکاار  کسب»شترین اشتراک و انوا  بی« فردی»و « سازمانی»

شده با موضو  خدمات دارند، زیرا اهمیت کارآفرینی سازمانی و کاارآفرینی فاردی    های چاپ مقاله

بیشاترین اشاتراک و   « وکاار  کسب»و « سازمانی»انوا  کارآفرینی . است زیادخدمات بسیار  ةدر مقول

شده با موضو  صن ت دارند، زیرا  های چاپ کمترین اشتراک را در مقاله« فردی»و « اجتماعی»انوا  
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کاارآفرینی زناان   . وکار اهمیت بسزایی دارند صن ت دو بح  کارآفرینی سازمانی و کسب ةدر مقول

ای در  بدین م نا که های  مقالاه  . کارآفرینی در بخش صن ت ندارد دیرر های هی  اشتراکی با حوزه

دلی  این . نشده است منتشر ،با موضو  صن ت که با کارآفرینی زنان مرتبط باشد های منتخب مجله

 . تری دارند زنان در صن ت و کارآفرینی در صن ت نقش کمرنگ ،امر واضح است

هاای   بیشاترین اشاتراک و مجلاه   « اقتصااد و تجاارت ناوین   »و « کاارآفرینی  ةتوسا  »های  مجله

شاده باا    هاای چااپ   کمترین اشتراک را در مقاله« ناختیش دستاوردهای روان»و « های زنان پهوهش»

و « کاارآفرینی  ةتوسا  »هاای   مجلاه  ،کلای   طور به. های صن ت، کشاورزی و خدمات دارند موضو 

و « زن در توس ه و سیاست»های  کشاورزی دارند و مجله ةبیشترین اشتراک را در حوز« کشاورزی»

هاای   مجلاه . شاده دارناد   هاای چااپ   ، در مقالهکشاورزی ةکمترین اشتراک را در حوز« کشاورزی»

شاده در   هاای چااپ   بیشاترین اشاتراک را در مقالاه   « اقتصاد و تجارت نوین»و « کارآفرینی ةتوس »

 مادیریت » و «کاارآفرینی  ةتوسا  » های و مجله. پهوهشی با موضو  خدمات دارند -مجالت علمی

 و حقاوق  زن،» و «آموزشای  ریتمادی  در رهیافات » هاای  مجلاه  و اشاتراک  بیشترین «انسانی علوم

 ةتوسا   ةنشاری  .دارناد  صان ت  موضاو   باا  شاده  چااپ  هاای  مقاله در را اشتراک کمترین «توس ه

کاارآفرینی   زمیناة تخصصی کارآفرینی در ایران است که تولید عل  زیادی در  ةکارآفرینی تنها نشری

 مانناد فرینی رآتار کاا   هاای تخصصای   در حیطاه  دیرار  شود جای خالی نشاریات  دارد که باع  می

  .شود کارآفرینی اجتماعی و زنان دیده می
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اسادی،   کالنکای، ابولفضا ؛   فاطماه؛  راغاب،  دلباری  رضاوی، سیدمصاطفی؛   مجتبای؛  امیری، .1

 ساال  تا ابتدا از ،ISI مستندات مبنایبر  کارآفرینی دانش عل  نقشة ترسی (. 2931)محمودرضا 

 .مؤسسة کار و تأمین اجتماعی: پهوهشی، کارفرما طرح. 1122

 ارزیاابی  سنجی، عل  های شاخص»(. 2914)شوبرت، آندرتاس  ولنرانگ؛ گالنزل، تیبور؛ براون، .9

 محمداساماعی   ترجماة . «کشاور  91ارجاعاات   تأثیرگاااری  و انتشااراتی  های تطبیقی ف الیت

 .11-31 ، صفحات3، شمارة رهیافت ریاحی،

هاای   در پاهوهش « رشاتری  میاان »ترسای   »(. 2932)بیات، محماد   ؛ کری خسروجردی، محمود .4

، 13دورة . پهوهشراه علوم و فنااوری اطالعاات ایاران    پهوهشی -علمینامة  فص . «سنجی عل 

 .939-413شمارة دوم، صفحات 

 علاوم  محققاان  علمای  نقشة ترسی »(. 2933)فائزه  نهاد، مصری فرامرز؛ سهیلی، فرشید؛ دانش، .9

 .«اصافهان  پزشاکی  علاوم  دانشاراه  در وردپهوهی، ما HistCiteافازار   رمنا  از استفادهبا  پزشکی

 .93-32، شمارة سوم، صفحات 14، دورة شناسی اطال 

نقشاة  »(. 2933)ساهرابی، مظفار؛ عصااره، فریاده؛ مولاوی، حساین        پور، نفیسه؛ چشامه  دهقان .9

، سال شناسی اطال  .«1113-2331های  نراشتی ایران بر مبنای نمایه استنادی علوم طی سال عل 

 .243-299هشت ، صفحات 

 اعضاای  تحقیقاات  وضا یت : سانجی  عل »(. 2933)اکبر  روحانی، سیدعلی زارعی، عاطفه؛ فامی  .1

 اطالعاات  تولید ها در آن مشکالت شناسایی و پنج منطقة اسالمی آزاد های علمی دانشراه هیئت
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 .223-299، صفحات 31، شمارةنامة کتا  فص . «علمی

روناد پیشارفت علا  ایاران در     »(. 2931) اریاوش حیاتی، د اهر؛، عزیزی، طسینحالمانی، غزم .3

دورة ، علوم ترویج و کشااورزی ایاران  . «سنجیعل  ةمطال : های کشاورزی و مناب  طبی یرشته

 .99-49 صفحات ،اول، شمارة چهارم

 از اساتفاده  باا  رانای پزشکی علمی نقشة تحلی  و ترسی »(. 2931)شکفته، مری ؛ حریری، نجال  .3

، 29، دورة مادیریت ساالمت  . «اجتماعی شبکة تحلی  م یارهای و موضوعی استنادی ه  روش

 .49-93، صفحات 92شمارة 

ساانجش : بررساای سااه  ایااران در تحقیقااات کشاااورزی جهااان (. 2913) ری زاده، مااصااراف .21
 ةناما پایاان  .2331 ساال  تاا  ابتادا  از کب و اگریس اگریکوال، اطالعاتی هایشناختی بانك کتا 

 .شناسی و علوم تربیتی روان ةدانشراه تهران، دانشکد ،رسانی کارشناسی ارشد کتابداری و اطال 

 مدیریت عل  نقشة ترسی »(. 2931)ج فری، حسن؛ ابویی اردکانی، محمد؛ آقازاده، فتاح  عابدی .22

، دورة دولتای  مادیریت . «(ISI) علاوم  اساتنادی پایراه  موضوعی های بندی طبقه مبنای بر شهری

 .292-243هفت ، شمارة سوم، صفحات 

(. 2931)ج فری، حسن؛ ابویی اردکانی، محمد؛ آقاازاده، فتااح؛ دلباری راغاب، فاطماه       عابدی .21

. «مطال اة ماوردی ترسای  نقشاة علا  مادیریت دولتای       : هاای علا    شناسی ترسی  نقشه روش»

 .99-93، صفحات 99، شمارة 21، دورة شناسی علوم انسانی روش

 (.2931) فاطماه ، دلباری راغاب  ؛ مجتبای  ،امیاری  ؛اصغر علی ،پورعزّت؛ حسن ،ج فری بدیعا .29

 .«(ISI)موجاود در بار مبناای مقااالت    ( مادیریت دولتای  )امور عمومی  ةعل  ادار ةترسی  نقش»

 .211-243، صفحات ، دورة شش ، شمارة سوممدیریت دولتی

 ةمطال ا : ارزیابی و سنجش انتشارات علمی در کشورهای جهاان ساوم  (. 2919) ریدهعصاره، ف .24
دانشاراه نیوسااوت ولاز،     ،رساانی دکتاری کتاباداری و اطاال     ةنامپایان. استنادی در هر کشور

 .سیدنی، استرالیا

از . (2933) محسان  ،نیال ابادی  حاجی زین ؛زار  ،فراشبندی ؛غالمرضا ،حیدری ؛فریده ،عصاره .29

 .کتابدار تهران، نشر (.ها ها قواعد و شاخص تحلیلی بر مبانی دیدگاه)سنجی  سنجی تا و  کتا 

http://www.ensani.ir/fa/8480/profile.aspx


   2221                                                                    1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

کتاباداری و   ةنامفص  .«سنجی در ایران مروری بر متون عل » (.2932)شیوا  ،یاری ؛علیان، مری  .29

 .239-129، صفحات 29، شمارة 91، دورة رسانی اطال 

 جهاانی تولیادات   وض یت بررسی»(. 2931)فرامرز  سهیلی، فرشید؛ دانش، ؛اهلل رحمت فتاحی، .21

باا  ( Web of Science)علوم  وبراه در 1121-2331های سال در مشهد فردوسی دانشراه علمی

رساانی، دورة اول،   اطاال   و کتاباداری  ناماة  پاهوهش . «دانشاراه  ایان  علا   نقشاة  ترسای   هدف

 .219-239شمارةاول، صفحات 

 رساانی  اطاال   ای منطقاه  مرکاز  شایراز، . ایران عل  کتا (. 2931)رویا  مقصودی، فر؛ج  مهراد، .23
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