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 سخن پژوهشگاه 

انسرانی   طررح جراما اعرتعی علروم    ضر یکي از آثار برگرفت ه از  كتاب حا
است كه اكنون به محضر ارباب معرفت تق دیم   معطوف به پیشرفت کشور

 گردد. مي
مح ور     پيوس ته و مس ئله   هایي ب ه ه م   طرح جامع اعتال مجموعه پروژه

ه  ای اخي  ر مبن  ي ب  ر  اس  ت ك  ه ب  ر مبن  ای منش  ور پژوهش  گاه در س  ال
ش کل گرفت ه و    انسانی سازی علوم کاربردیو  ت بومیرهیافگرفتن  درپيش

بر پایۀ خردجمعي و تعاطي افکار خبرگان، نخست طي یک س ال و ن يم،   
عب ور ك رده س وا وارد     RFPاز گذرگاه انجام ف از مطالع اتي و ت دوین    

 ها شده است.   اجرای طرح
س ازی و   این طرح كالن برپایۀ این منطق شکل گرفت كه برای ب ومي 

ص ورت متم ایز    انساني الزم است سه مقولۀ مه م ب ه   ازی علومس كاربردی
 ها تلفيق صورت گيرد.  كاویده شوند و نهایتاً از همۀ طرح

)ك ارگروه   انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند. های علوم مبانی و ریشه. 1
 مباني(
هرا   گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته قلمرو و فرایند شکل. 2

)ك ارگروه بازشناس ي انتق ادی و     .ظر افکنده شود و نقرد گرردد  در ایران ن
 تاریخ(
ها با جامعرة ایرران    ها و تعامل این رشته ها و مظاهر کاربست آن شیوه. 3

 )كارگروه كاربست( در چرخة ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
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ه ای   از گذرگاه این كندوكاوها، اتصال یا ع دم پيون د آن ب ا گنجين ه    
ها نسبت به نيازه ای جامع ۀ ام روز     یا تغایر احتمالي آنميراثي و تناسب 

های فرهن گ   ها با تکيه بر ميراث شود. از سوی دیگر، این طرح روشن مي
گي ری از مطالع ات جه اني و ملو ي و      بومي و دین ي و ب ا پش توانۀ به ره    

ان د و ب ا    یافت ه   افزایان ه ش کل   گ را و ه م     صورت شبکۀ برنامۀ محصول به
ای و ب  ا مش  اركت محقق  ان توان  ای پژوهش  گاه و     هرش  ت رویک  رد ب  ين

 اند. نظران سرآمد سطح ملوي تدوین شده صاحب
ه ای انق الب اس المي     ها یکي از آرمان رود با انجام این طرح اميد مي
و رهنمودهای حضرت امام خميني و مق ام معظ م   استقعل فکری مبني بر 

ای تحق ق ه دف   ه ای اع تال ب ر    جویي شود. طرح رهبری در این باره پي
تا اثربخشی و  كوش د  ، ميپیوند میان نظریه و عملیادشده با رویکرد ایجاد 

هرای   سودمندی علوم انسانی را معطوف به پیشرفت کشور مبنی برر مللفره  
 متعيّن نماید. گرایی بومی

هایي  انساني و مطالعات فرهنگي در مسير تحقق بخش پژوهشگاه علوم
امن ا و ب ا مس اعدت     أموریت وی ژۀ هيئ ت  جویي م از اسناد باالدستي و پي

سازمان برنامه و بودجه، طرح اعتال را برای استقرار عيني شبکۀ نخبگ اني  
 علوم انساني كشور طراحي كرده و به اجرا درآورده است. 

تدریج پا از انتشار مجل دات   پژوهشگاه به فضل الهي در نظر دارد به
ه ا   نشر محص والت ط رح   سازی زمان با متنوع حاضر در این مرحله و هم

هرای علمری    گرزارش ، های سیاسی توصیه، های راهبردی گزارش)از طریق 
، ای، جسرتارهای علمری و فنری    های خدمات تخصصی و مشاوره بسته، ملی
 و هرای نخبگرانی   اندیشی هم، تخصصی  علمی ، پژوهشی  های علمی  مقاله

ص ورت كت اب    ها را نيز ب ه  و...( مابقي نتایج پژوهش های علمی سخنرانی
 آمادۀ نشر سازد.
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تواند نش انۀ توفي ق ی ک نه اد      های مهم كه مي اصوالً یکي از شاخص
های ش اخص،   انساني باشد، اجرای طرح ویژه در قلمرو علوم پژوهشي، به

ه ای اجتم اعي و اثرگ ذار در عرص ۀ      مند و ناظر به چ الش  گرا، مسئله هم
حقيق ت مؤسس ۀ    هاست كه بتوان د در ش رایط كن وني در    گذاری سياست

پژوهشي را به جرگۀ نسل چهارم نهادهای علم ي وارد س ازد. تعری ف و    
ان داز و   اجرای طرح اعتال به همين منظور در مسير تحقق قسمتي از چشم

مأموری  ت روش  ن پژوهش  گاه، من  درا در برنام  ۀ توس  عۀ راهب  ردی آن، 
عه آید كه برای نخستين بار در ت اریخ پژوهش گاه برنام ۀ توس      شمار مي به

ه  ای  تعری  ف و اج  را ش  ده اس  ت و بخش  ي از دس  تاوردهای آن كت  اب
 انساني است.   های اعتالی علوم مجموعه طرح

در فرایند تعریف و اجرای طرح جامع اعتال، به لطف اله ي، فرص ت   
ه ا در   و تقوی ت زیرس اخت   توانمندسازیها و  طرح ارتقای کیفیت علمی

ه ا و ب ه م وازات     س ال  كه طي این پژوهشگاه دوچندان شده است، چنان
اجرای این طرح كالن، مشاركت بالندۀ تع داد كثي ری از اعض ای محت رم     

علمي در اجرای طرح مذكور و رسيدن توليد سرانۀ عل م ب ه رش د     هيئت
نقدِ متون دانشگاهي و رش د   پنج برابریو رشد بيش از  دو برابریبيش از 
ه ای   نامه توليد و نشر مقاالت و جستارهای انتقادی و انتشار فصل فزایندة

و  شدن سه سرال پیراپی در جشرنوارة نقرد سرال      برندهبا كيفيت پژوهشي، 
ه ا جش نوارۀ مل ي     و ده المللی فرارابی  شدن مکرر در جشنوارة بین برگزیده
 بنردی جهرانی الکسرا،    ای پرترال در رده  صعود بیش از چهارصد پلهدیگر، 

چشمگیر و رشد  انسانی در سطح ملی ارائة نظریة علوم، قطب علمیتأسیس 
نفره  هزار سهو تحقق شبکۀ نخبگاني  سازی علم ترویجیهای حوزۀ  فعاليت

نظ  ر از سراس  ر كش  ور، ش  واهدی از ای  ن   متش  کل از اس  تادان ص  احب
 آید. شمار مي سازی و ارتقای توانمندی به ظرفيت
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ه ا و آث ار،    وع ه ط رح  ه ای ای ن مجم   بدیهي اس ت ب ا هم ۀ مزی ت    
ها خالي از خلل و عاری از كاس تي نباش د، یقين اً     هایي از این كتاب بخش

ه ای راهگش ای ایج ابي خ ود      اهل نظ ر ب ا نق د ناص حانه و راهنم ایي     
ه ای بع دی    وری بيشتر این آثار در چ ا   پژوهشگاه را برای قوام و مایه

 مدد خواهند رساند.
تع الي و اب راز مس روت از     ح ق  در پایان، ضمن سواسگزاری به درگ اه 

وند )ره( در منشور ایشان  یاد دكتر صادق آیينه جویي دغدغۀ استاد زنده پي
ش ود ای ن مجموع ه     ی ادآور م ي  « اتصال به ریشۀ انطباق با زمان»مبني بر 

دان ا، دكت ر فره ادی و     مرهون حمایت وزیران محترم جناب دكتر فرج ي 
امنا و سازمان برنامه و بودج ه  دكتر غالمي و اعضای محترم هيئت محترم 

س و و اهتم ام    ربط مجلا شورای اسالمي از ی ک  و نمایندگان محترم ذی
همۀ همکاران طرح جامع اعتال، شامل اعضای محت رم ش ورای پژوهش ي    
پژوهشگاه، كميتۀ علمي طرح اعتال، جانش ين ری يا و ری يا دبيرخان ۀ     

ها، شورای مش اوران،    ها، مدیران كارگروه طرح اعتال، مجریان محترم طرح
های تخصصي و كليۀ محققان و ن اظران علم ي و    اعضای محترم كارگروه

های پژوهشي وكارشناسان از سوی دیگر است. ل ذا س زاوار    داوران طرح
وی ژه جن اب آق ای دكت ر      رسد سواسگزار همۀ آن ان باش يم؛ ب ه    نظر مي به

زاده،  م الي ، سركار خانم دكت ر ط اهره ك   زاده سيدمحمدرضا اميری طهراني
جناب آقای دكتر یحيي فوزی، جناب آقای دكتر عليرض ا مالی ي ت واني،    

زاده، جن  اب آق  ای دكت  ر عب  دالرحمن  جن اب آق  ای دكت  ر مه  دی مع ين  
فر، جناب آقای دكتر حميد تنکابني، جناب آق ای مهن دف فرام رز     حسني
شناف، جناب آقای دكتر فره اد زیوی ار، جن اب آق ای دكت ر عب اف        حق

ب آق  ای دكت  ر عب  دال قنبرل  و، جن  اب آق  ای دكت  ر      خلج  ي، جن  ا 
الهدی، جناب  زاده، جناب آقای دكتر سيدسجاد علم سيدمحمدرحيم رباني

پور، جناب آقای محم دعلي مين ایي، جن اب     آقای دكتر سيدمحسن علوی



11      سخن پژوهشگاه

آقای بهرنگ ذوالفق اری و تم امي اعض ای محت رم ش ورای دبيرخان ه و       
چنين بای د از جن اب آق ای دكت ر     مشاوران و كارشناسان محترم طرح. هم

یدال رفيعي مدیر محترم نشر و همۀ همکاران گرامي ایشان در انتش ارات  
ك  نم. اگرچ  ه بزرگ  ان و مف  اخر و اعض  ای مع  زز    پژوهش  گاه تش  کر 

های گوناگون و در مراح ل مختل ف    علمي فراوان دیگری در بخش هيئت
ه ب يش از ص د   ها و محققان، ك   مددرسان بودند كه ذكر نام این شخصيت

 شود، متأسفانه در این مجال اندک ميسر نيست. تن را شامل مي
رود به لطف خداوند این حركت فرخندۀ پژوهش ي و علم ي    اميد مي

انس اني و پيون د پ ژوهش و اج را در      بتواند ضمن تقویت اثربخشي علوم
ش مار   انس اني ب ه   های علوم برداری بيشتر از ظرفيت كشور، راهگشای بهره

ه ای ط رح اع تال گ امي در مس ير       انتشار مجلدات بعدی گ زارش آید و 
 پيشرفت و بالندگي ایران اسالمي باشد. 

 
 حسینعلی قبادی

 رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 و

 انسانی معطوف به پیشرفت کشور رئیس طرح اعتعی علوم
 
 



 
 



 پیشگفتار

 گرفت ه  قرار مناقشه محل اه هدانشگا يِانسان علوم ريتأثو  یكارآمد ت،يفيك
 يط در يكمّ گسترش و رشد غمر هب يكه علوم انسان ودش يم  دانتقا. است
  زا يو ب ا وج ود انب وه    يبعد از انقالب اسالم گذشته خصوصاً دهۀ چند
 يمل   توسعۀ و  يبوم مسایل حل در است نتوانسته اه هدور و اه هرشت انواع

 و يآموزش   یاه   هبرنام   ودش   يم    هگفتو اثربخش باشد.  شاگ هچندان گر
 ۀاز ارای   عمالً هنگفت، یاه هنیبا وجود صرفِ هز ،يانسان علوم قاتيتحق

 يروح   و يذهن مشکالتِ رفع یبرا یكاربرد مؤثر یاه هويراهکارها و ش
. ن د ا هش د   هدرمان د  ياجتم اع  یاه   ينابس امان  مختلف اقسام و ياخالق و

 و مق  االت و كت  ب و يليتحص   م  دارک و موختگ  انآ شدان   شیاف  زا
 رف اه  شیاف زا   یب را اس ت   نتوانس ته در عم ل   يانسان علوم یاه شپژوه

از معض الت موج ود كش ور در     یيشاگ هگر و يزندگ تيفيك و ياجتماع
 . دهد انجام یكارابعاد مختلف 

هر روز به  كه يانبوه. ما یيدانشجو تيجمعنصف  يعنی يانسان علوم
 يانس ان  علوم يدرس و يآموزش یاه هو با برنام وندر يم  فدر یاه فكال

 40از  شيو ب   يرپزش ک يغ يعلم   اتیاز نصف نشر شي. بدارند سروكار
 ص دهزار  چن د است.  يما متعلق به علوم انسان يعلم اتیدرصد كل نشر

 ريأثت   تتح   رانی  ا ن دۀ یآ. ودش   يم    رك ا حوزه  نیدر ا رساله و امهن نایپا
 مش اغل  ارد هعهد كه بود خواهد يانسان علوم دِیبه تزا رو موختگانآ شدان

  هب  بس ته   رانی  ا ن دۀ یآ امور ۀادار درو  وندش يم  ركشو يتخصص مختلف
 خواهند كرد.  ينیفرآ شنق ندا هشد يكه در علوم انسان يتيو ترب ميتعل نحوۀ
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 ق رار  اگ ر  و زدي  خ يم   رب   ياز علوم انسان عمدتاً میدار ياختالفات اگر
 ش تر يب كن ون ا مه  . اس ت  يانس ان  عل وم  به موكول باز بشود يتوافق است

اخ الق،   ش ه، یاند ن،ی  د ب اب  در م ا  كش ور  يكنون مناقشات و مناظرات
 ارتباط ات،  ت،ی  هو ،يولماس  ید ،يسبک زن دگ  ت،يامن است،يفرهنگ، س

 یاه   نگفتما از یاريبس و ياجتماع یاه هگرو حقوق و اقتصاد ،يانر محک
 .  دنوش يم  عارجا يانسان علوم به گرید مهم

 م ا  فرهن گ  و استيس و اقتصاد و نندك يم  ركا چگونه ما یاه نسازما
! است يانسان علوم به موكولجهات  یاريبس از  زين نیا دارد؟ يوضع چه
 ن دۀ یآ و اه   هدس تگا  راهبرد كارها،و بكس تيفعال و اه نسازما ۀادار ۀنحو

و  يو نظم اجتماع يعموم يزندگ ريو بلکه مس رانیخدمات و كاالها در ا
اس ت.   يعملکرد عل وم انس ان   به منوط يمل تيشخص و تيترب و اخالق
عل وم   ب ا  یح و ن هب   ودش   يم    ثبح  ها هرسان در آنچه از یاريبس موضوع
 . دارد ارتباط يانسان

 يعلوم انس ان » يِاجتماع ريتأث بابدر  یشتريفهم ب يحاضر در پ كتاب
 ياثربخش  و  یياست. پرسش از ك ارا  رانیا ۀجامع ۀتوسع در «ياجتماعو 

ض من تأم ل    س نده ینو موضوع، یيوج يپ یبرا. است علوم نیا ياجتماع
 یياه   همص احب   ،رياخ دهۀ دو از شيب يط خود نيشيپ مطالعات در  دمجد

 فع ان ن یذ ،يلم  ع تئ  يه یاعض ا  موض وع،  یاه   هخب ر از  یتعداد  اب زين
 ، نذاراگ    تاس   يس ، يدانش   گاه رانیم   د ،يانس   ان عل   وم ياجتم   اع

 در واس  ت  داش  ته يتخصص   یاه   نانجم   یاعض  ا و موختگ  انآ شدان  
در كت اب حاض ر    كار حاصل. ودش يم  یسواسگزار اه نآ  ۀاز هم اج نيهم

 .ودش يم  نمنتقدااهل نظر و  میفراهم آمده و تقد

پ روژه و   ب ر  يبه خاطر نظارت علم يکيخان یالزم است از دكتر هاد
 یقب اد  ينعلياز دكتر حس زيدر طول كار تشکر كنم و ن فیمالحظات شر

دكت ر   محترم ط رح و  ايری یفوز ييحیمحترم پژوهشگاه و دكتر  ايری



15      مللف پیشگفتار

 يعلم یاه تیول محترم كارگروه به خاطر حمائر مسف يعبدالرحمان حسن
  ا تاز دكت ر نعم    نيك نم و همچن    یسواس گزار  دش ان يو مالحظات مف

ش ان به ره   یاه يیش ا گ قاف   و یانتق اد  افکار بلن د و  زكه همواره ا يفاضل
و  تی  ب ه عن وان داور از عنا   زي  مش ق ن  اهيس نیوص ادر خص م وا هگرفت

دكتر محمدرضا  و يتوان یيمال رضايدكتر عل زيند بودم، نم هافاضاتشان بهر
مب ذول كردن د و از    يمالحظات س ودمند افزون    و اه هدگایكه د انيآهنچ

چن ين همک اران   هم ،ط رح اع تال   یدر بخ ش ادار  يشیدروآقای جناب 
دكت ر   ،عل وم انس اني و مطالع ات فرهنگ ي     انتشارات پژوهش گاه  محترم
 تمعاون   حمدحس ين محم دی  مسيد جناب آقای، محترم یتریمد يعيرف

درست ام ور   شبرديپ یجد یاه یريگيدر پ یفرهاد آقای جناب و محترم
 مانهيمحترم ص م  راستاریناه وپ نید هیمهد سركار خانمو  قيتحق نیا يعلم

 نقد ناقدان. ديام هممنونم. ب

 فراستخواه مقصود

 
 





 

 .است شده بندهیفر رانیا در علم رشد

 رانیا در مقاله دیتول نیماش

 آن ۀنن د ك ننگرا شواهد همراه به رانیدر ا يعلم رشد زيغرورآم ینماگرها
 دهی  د  نآ در تن اقض  یاه   هنش ان  اس ت؛  ش ده  لیپارادوكا تب د  کیبه 
 س ت يب يك ه در ط    يعلم   مقالۀ هزار 50است با  یكشور رانی. اودش يم

پرش تاب   توسعۀ روند با یيكشورها  زا آن رشد نرخ و  هبرابر شد 50سال، 
 1800 ب ه  کی  نزد. است ربوده سبقت یگو هيترك و  هو كر نيهمچون چ

را ب ه   اه   همقال   از يهمچنان ساالنه انبوه امه،ن لفصورت ص هب  غالباً مجله،
. است خورده استناد ونيليم چند كه يمقاالت. دیفزاا يم  يرانیدانش ا ويآرش
 نوش ته  يلمللا نيبهمکار  سندۀینو کی با انيرانیا يعلم مقاالت درصد 20
 برحس ب  جه ان  ياجتم اع  و يانس ان  دان ش  از رانی  ا س هم . است شده

 1397 دردرص د   7/0 ب ه  1391 در درصد 4/0 حدود از مقاالت انتشارات
 ام ا  «!ش و  مض محل  ای   ك ن  منتشر»: است یتند دور. است افتهی شیافزا

 1000 یس االنه ب اال   يم ال  گ ردش  ك ه  يم  يعظ نيماش ست؟يچحاصل 
 یدانش جو  ه زار  800تومان در پشت آن قرار دارد و سوختش با  ارديليم

 ود،ش   يم    نيتأم يلمع تئيه هزار 80از  شيب  هالوع هب يليتکم التيتحص
 اس ت  «استاددانشجو     وۀيمقاله به ش يونياتوماس ديتول» آن یِا هكارخان مدل

 اس ت  یياه هامن نیيآ شیاه هندد خچر(. نديب يم  داستا و سدیون يم  و)دانشج
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  يعلم   مرتب ۀ  و ماردش   يم    هدوب ار  هد،د يم  کمدر و ماردش يم  همقال  هك
 ۀاس طور  همچن ان  گ ر ید بار و ندك يم  نييو رتبه تع ماردش يبازم هد،د يم

 فس  اد از یآث  ار يحت   يگ  اه. ش  مارش ه  مش  مارش و ب  از  ش  مارش،
 زي  چ کی اما. ندك يم  هرخن مقاالت نیا انتشار و ديتول كار در کيستماتيس

 س ت؟ يمق االت چ  نی  ا ياجتماع ريابهام مانده است: تأث هالۀهمچنان در 
 ب ه  یم دد  چ ه  ند؟ك يم  نايرانیا يمل يآگاهدانش و  جیبه ترو يچه كمک

 توس عۀ مردم در گوش ه و كن ار من اطق كش ور و      روزمرۀ يزندگ و عمل
  ؟ه د د يم    تبه دس يمل افزودۀ ارزش چه ساند؟ر يم  نيسرزم نیا داریپا

    ؟ندا هيقض یكجا انيم نیا در ياجتماع و يانسان علوم مقاالت

  یعلم رشد  زینگا ثبح وجوه

 اريبس   رانی  ا در آن ياجتم اع  ريت أث  ژهیو هب و يعلم یاه شپژوه تيفيك
. می  دار ق رار  يجه ان  نیيپ ا  یاه هرتب در جهت نیا از و است زينگا ثبح

 دو يط   آن در و دیآ يم شمار  هب «دانش خلق» آثار نیرت ممه از يکی مقاله
ام ا   ود،ش   يم مشاهده يمل عملکرد رونددر  یريگذشته رشد چشمگ دهۀ

اس ت   نیا رانیا مسئلۀ يكل ورط ه. بستين اه يسادگ نیبه ا اصالً  عموضو
 گرید یسو از و فتدا يم اتفاق جامعه سطح در مهم يراتييتغ وس کیكه از 

 ،يارچگپ   کی   از و هستند زيمآ ضتناق و ناهمگن نامتجانا، راتييتغ نیا
 يب ا بخش    راتيي  از تغ يبخش   ستند؛ين برخوردار الزم یيفزاا مه و تقارن

 .  وندش يم لیتبد 1«يجرم بحران» کیبه  جهينت و در زنديتس يم  رگید
 يدر تع داد مق االت علم     یزي  غروربرانگ اريبس   يكمّ رشد يطرف از

 یاه   شآموز شیافزا ثيح از رانیا تحوالت از يناسش هنشان کینوان ع هب
 یدكتر یاه هرسال ا،ه هامن نایپا ،يليتکم التيتحص انیدانشجو ،يدانشگاه

 در كه مينيب يم  ها نآ  عجم حاصل از دهيسر  اچ هب و مستخرجه مقاالت و
                                                      

1. Critical Mass 
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گذشته  ۀدو ده يداخل و خارا ط شدۀو مستند يپژوهش ،يعلم اتینشر
 نی  ا در گ ر ید ط رف  از. ن د ا هگرفت   ق رار  اس تناد  م ورد  و ندا هافتیانتشار 

 ای   ك ن  منتش ر » میپ ارادا  از مف رط  یا هنمون ورتص هب عمدتاً كه راتييتغ
 دارد؛ وج ود  یج د  یيدهای  ترد هن د، د يخود را نشان م 1«!شو مضمحل

 يبرخ   ان اً يو اح اه   نآ  ياجتم اع  ياثربخش ژهیو هب اه نآ  تيفيك در دیترد
  رقرا اه یو كژكاركرد يعلم یهارا در مظان انواع فساد اه نآ  هك یشواهد

 .هدد يم
م ه   هب   يمثب ت و منف    راتيي  تغ رانیدر داستان علم در ا بيرتت نیبد

 اص الً  ك ه  یا هون  گ هب  . ستندين برخوردار الزم يارچگپ کیو از  ندا هختيآم
 داری  و پا از ندرو ،يمتوازن، اساس توسعۀ کی از يكاف نانياطم با وانت ينم
 اه   هرا انواع ، دعملکر کی تيفيآزمون ك یسخن گفت. برا رانیدر ا يعلم

 نی  با عملک رد گذش ته اس ت. در ا    اه نآ  ۀسیمقا زين راه کی. دارد وجود
 ۀس د دو  يكه ط يو اجتماع يعلوم انسان ليمقاله هشت نسل مقاالت اص

نق د   یبرا یياست مبنا دهيبه چا  رس بخاراتا  اخترگذشته تا به امروز از 
 يبا عنوان علم   يكه در مجالت رديگ يم  ر! قرايرسم يمقاالت یجار ۀانبوه

 .وندش يم  رمنتش يپ در يپ

 يط   كه گفت سخن رانیا در يعلم زيدورخ کی از وانت يم يجهت به
 50 ب ه  مقال ه  1000 از يعلم   مق االت  تعداد، 2018 تا 1997 از سال 20

 يبرابر شده است و ن رخ رش د آن حت     50 يعنیاست.  دهيهزار مقاله رس
 زي  را ن هي  و ترك يو كره جن وب  نيمثل چ عیبا روند توسعه سر یكشورها

 1/0 از دان ش،  در م ا  يجه ان  س هم  كه یحون هبپشت سر گذاشته است. 
 ورط   نهم ا  .(Azadi et al, 2019) 2است افتهی ارتقا درصد 6/2 به درصد

                                                      

1. extreme example of the “Publish or Perish” paradigm  

 درص د  6/2 يول   اس ت  داده یج ا  خ ود  در را جهان تيجمع از درصد کی رانیا. 2
 . کنديم ديتول مقاله، انتشار حساب به البته را يجهان دانش
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 ب ه  مقاله هزار 50 نیا يفراوان نیشتريب مينك يم مشاهده 1.1 جدول در كه
 يفن  و  يپزش ک  ح وزۀ  دو ب ه  س وا  ودرص د(   40) هی  عل وم پا  حوزۀ
و عل وم   یكش اورز  ح وزۀ  آن از بع د (، درص د  22 ك دام )هر  ،يمهندس
درص د( تعل ق    5) يو اجتم اع  يعلوم انسان تاًیدرصد( و نها 10) يطيمح

 دارند.  

 رانیا در علم يكم رشد یاه صشاخ به ينگاه 1.1 جدول

 1397 تا 1376 از رانیا در یعلم مقاالت رشد

 1397 1376 شاخص
 50000 1000 تعداد
 از درصد
 جهان

1/0 6/2 

 در عیتوز
 یاه هگرو

 مختلف
 )درصد(

 يپزشک هیپا
 و يفن

 يمهندس
 ،یكشاورز

 يطيمح علوم
 ،يانسان علوم

 ياجتماع

41 22 22 10 5 

 Azadi et al, 2019 یاه هو برگرفته از داد سندهیتوسط نو دهش هيته

 يعلم   یاه   یهمک ار  يحت   و يعلم   اس تناد  شیاف زا  ب ا  رش د  نیا
  دح دو  1.2 ج دول  طبق كه یحون هب. بود همراه یحدود تا زين يلمللا نيب

ورت مش ترک  ص   هب   يلمللا نيب سندۀینو کیبا  ادشدهیمقاالت  درصد 20
 يعلم   اس تناد ( 4.400.000) ونيليم 4٫5 به کینزد. ندا هو منتشر شد هيته
 ب ه  استناد 10 از شيب متوسط ورط هصورت گرفته است. ب اه نآ  عمجمو به
ب ه آن دس ته از    انيم نیاست و از ا رفتهیانجام پذ انيرانیا يعلم مقالۀ هر

 داش ت  مکاتب ات  مس ئول  يلملل  ا نيهمکار ب سندۀیكه نو انيرانیمقاالت ا
 .(Azadi et al, 2019) است شده استناد مورد 20 به کینزد




